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تـكريـس
إن ه ــذه ال ــطبعة املُح ـ َّدث ــة ال ت ــزال م ــكرس ــة إل ــى األش ــخاص ال ــثالث ــة امل ــميزي ــن
والذين لوالهم ملا كان لهذا املنشور أن يرى النور.
إلــى أمــي وأبــي ألجــل مــوقــفهما مــن الــكتاب املــقدس ،وإصــرارهــما عــلى نــقاء
ال ــعقيدة ،وق ــبول ــهما ل ــكلمة اهلل ول ــلمبادئ امل ــوج ــودة ف ــيها دون أي م ــساوم ــة ،وال ــتي
قـامـا بـتطبيقها فـي جـميع مـجاالت حـياتـهما .كـان وجـودهـما كـمثال فـي حـياتـي قـد
ه ـيّأنــي لــكي يــقوم الــرب اإللــه بــدعــوتــي لــإللــتزام بخــدمــته بــشكل كــامــل .أنــا أشــكر
ـدي الــثابــت
الــرب اإللــه ألجــل هــذا الــتحضير والــتدريــب املــسيحي وألجــل مــوقــف والـ َّ
مـن كـلمة اهلل املـعصومـة .حـتى تـاريـخ كـتابـتي ]لهـذه الـكلمات[ ،ال تـزال أمـي تـعيش
في أستراليا ،في حني أن أبي قد انتقل إلى املجد ]السماوي[.
ف ـ ــي م ـ ــتحف الخ ـ ــلق )ال ـ ــذي اف ـ ـت ُ ِتحَ ف ـ ــي ع ـ ــام  (٢٠٠٧ي ـ ــوج ـ ــد م ـ ــعرض ل ـ ــلكتاب
املــقدس الــذي يــعود لــوالــدي بــاإلضــافــة إلــى الــنموذج املــصغر ل ـفُلك نــوح الــذي قــام
بـبناءه مـن أجـلي ،هـذان بـاإلضـافـة إلـى مجـموعـة مـن الـصور لـوالـدي ولـوالـدتـي .إن
ه ــذا ال ــقسم م ــن امل ــعرض ي ــقف ك ــشهادة ل ــآلب ــاء واألم ــهات امل ــؤم ــنني ،ك ــما وي ــشكل
تحديا ً لآلخرين من حيث اإلرث الذي يتركونه في حياة أطفالهم.
إلـى زوجـتي الـعزيـزة مـالـي ،الـتي هـي بـالـحق متحـدة مـعي فـي جـميع مـناحـي
حـياتـنا الـزوجـية ) ٣٨سـنة مـن الـزواج حـتى تـاريـخ كـتابـة هـذه الـنسخة املُحـ َّدثـة مـن
ال ــكتاب( وه ــي م ــن ت ــشارك ــني ف ــي خ ــدم ــتنا ]ال ــتبشيري ــة[ الخ ــلق ّية .إن ال ــتزام ــها
املـسيحي وتـفانـيها فـيما يـتعلق بـمشاركـتي فـي هـذه الخـدمـة الـحيويـة يـمكن أن يـتم
ه ـ بْتِ
حـ ْيث ُ َما ذَ َـ
ت ــلخيصه ب ــكلمات راع ــوث امل ــذك ــورة ف ــي س ــفر راع ــوث ” ١٦ :١ألَنَّـ ـ ُه َـ
حـ ْيث ُ َما ِب ــتِّ أ ِب ــيتُ  “.إن ال ــكتاب ال ــذي ُق ــمتُ ب ــتأل ــيفه ب ــال ــتشارك م ــع أخ ــي
ـب َو َـ
أَذْ َهـ ُ
ســتيفن ويحــمل عــنوان ”تــربــية أطــفال مــؤمــنني فــي عــالــم غــير مــؤمــن“ يفســر هــذه
الشهادة عن راعوث بطريقة أوفى.
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إن املـواهـب اإللـهية الـتي مـنحها الـرب اإللـه لـزوجـتي مـالـي ومـحبتها لـألطـفال
هـي نـعمة حـقيقية وبـركـة ألطـفالـنا الخـمسة األعـزاء )فـي وقـت كـتابـة هـذا الـتكريـس
وألحـفادنـا العشـرة ،واحـد مـنهم اليـزال فـي الـرحـم( ،هـذه املـواهـب قـد مـكنتني وعـلى
نـطاق واسـع مـن الـقيام بـإعـالن رسـالـة سـلطان الـكتاب املـقدس واإلنـجيل لـلماليـني
م ــن األش ــخاص ف ــي أج ــزاء م ــختلفة م ــن ال ــعال ــم وذل ــك م ــن خ ــالل الخ ــدم ــة الخ ــلقية
املعروفة بإسم إجابات في سفر التكوين.
ف ـ ــي ال ـ ــحقيقة إن م ـ ــتحف الخ ـ ــلق )ال ـ ــذي زاره امل ـ ــالي ـ ــني م ـ ــن األش ـ ــخاص م ـ ــنذ
افتتاحه( إنما هو إرث تركه أبوان مؤمنان وزوجة متفانية مؤمنة.
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شـكر
إن هــذا الــكتاب يــمثل ثــمرة وذروة ثــالثــني عــام ـا ً مــن الــخبرة فــي الخــدمــة الــتي
ت ــعلم وت ــداف ــع ع ــن س ــلطان الخ ــلق/ال ــكتاب امل ــقدس وال ــتي اب ــتدأت م ــن م ــنزل ــنا ف ــي
اسـترالـيا وانتشـرت إلـى جـميع أصـقاع األرض  -شـ َّكل افـتتاح مـتحف الخـلق فـي
م ــنطقة س ــينسينات ــي ال ــكبرى )ال ــوالي ــات املتح ــدة( ف ــي ع ــام  ٢٠٠٧أح ــد ث ــمار ه ــذه
الخدمة.
س ــوف ل ــن ي ــكون م ــمكنا أن ي ــتم اس ــتذك ــار أس ــماء ج ــميع أول ــئك ال ــذي ــن ق ــدم ــوا
املساعدة وكان لهم تأثيرا ً على طول الدرب.
حـ ــني قـ ــمنا بـ ــالـ ــبدء بخـ ــدمـ ــة مـ ــؤسـ ــسة عـ ــلم الخـ ــلق فـ ــي أسـ ــترالـ ــيا فـ ــي نـ ــهايـ ــة
السـبعينيات ،بـكل تـأكـيد لـم نـكن مـدركـني لحجـم وامـتداد الـتأثـير الـذي سـوف تـقوم
به هذه الخدمة وذلك في مختلف أصقاع العالم.
إن املخـطوطـة األصـلية لـكتاب الـكذبـة قـد طُـ ِبعت عـلى يـد كـارول ڤـان لـويـن .لـم
تــكن مــدركــة بــأن هــذا الــعمل ســيكون أكــثر الــكتب مــبيعا ً فــي إرســالــية الخــلق ملــدة
 ٢٥عــام ـا ً قــبل أن يــحتاج إلــى مــراجــعة وتحــديــث .أود أن أعــرب عــن تــقديــري إلــى
ال ــصدي ــق ال ــعزي ــز وال ــفنان س ــتيڤ غ ــاردن ــو ،ال ــذي أن ــتج م ــن خ ــالل امل ــواه ــب ال ــتي
أعــطاه إيــاهــا اهلل جــميع الــرســوم الــتوضــيحية األصــلية الــتي ت ـ َّم اســتخدامــها فــي
أول إصـدار مـن هـذا الـكتاب .وقـد قـام فـنانـون آخـرون بـالـعمل بـنا ًء عـلى مـا أنجـزه
ســتيڤ إلتــمام التحــديــثات عــلى الــرســوم الــتوضــيحية .إن مــحاكــاة الــحصن الــتي
قـام سـتيڤ بـرسـمها ،وعـلى الـرغـم مـن الـتعديـالت فـإنـها ال تـزال مـحاكـاةً كـالسـيكية
تــقوم بــتصويــر رســالــة إرســالــية إجــابــات فــي ســفر الــتكويــن .يظهــر اســم الــدكــتور
غــاري بــاركــر فــي مــواضــع مــختلفة مــن هــذا الــكتاب .والــدكــتور بــاركــر هــو ُمتحــدث
خـلقيّ مـعروف ،وقـد أصـبح جـزءا ً ال يتجـزأ مـن الـتبشير األولـي إلرسـالـية إجـابـات
ف ــي س ــفر ال ــتكوي ــن ع ــند ت ــأس ــيسها ف ــي ع ــام  .١٩٩٤ل ــقد ك ــان ل ــي ش ــرف ال ــظهور
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م ــعه ع ــلى م ــنصات م ــختلفة ف ــي أس ــترال ــيا وال ــوالي ــات املتح ــدة .وق ــد ل ــعبت ال ــخبرات
وال ــتجارب املش ــترك ــة ال ــتي ت ــبادل ــناه ــا م ــعا ً ق ــبل ك ــتاب ــة مخ ــطوط ــة ه ــذا ال ــعمل دوراً
ك ـ ــبيرا ً ف ـ ــي أج ـ ــزاء م ـ ــن ه ـ ــذا ال ـ ــكتاب .أود أن أش ـ ــكر دان ل ـ ــيثا ،ال ـ ــرس ـ ــام و ف ـ ــنان
الــكاريــكاتــير ،ألجــل الــساعــات الــكثيرة الــتي قــام بــتخصيصها لــوضــع الــرســومــات
الـخاصـة بهـذا اإلصـدار الحـديـث مـن الـكتاب .أود أن أشـكر أيـضا ً مـساعـدي فـي
األبــحاث ،ســتيڤ غــولــدن ألجــل الــوقــت الــكبير الــذي قــضاه فــي األبــحاث مــن أجــل
إتمام هذه املخطوطة املُح ّدثة وتحريرها.
أخــيراً ،أود أن أشــكر بحــرارة شــديــدة الــراحــل الــدكــتور هــنري مــوريــس ،الــذي
يُــعتبر والــد الحــركــة الخــلقية امل ُــعاصــرة .هــو ومــعه الــدكــتور جــون ويــتكومــب قــد قــامــا
بـتألـيف الـكتاب الخـلقي الـكالسـيكي ”طـوفـان سـفر الـتكويـن“ الـذي كـان أول كـتاب
خـلقي تـوراتـي تـرك تـأثـيرا ً كـبيرا ً عـلى تـفكيري .وكـذلـك كـان لـكتاب الـدكـتور مـوريـس
”سجل التكوين“ تأثيرا ً عميقا ً على فهمي ألهمية سفر التكوين.
ل ـ ـ ــقد ك ـ ـ ــان ه ـ ـ ــذا ال ـ ـ ــكتاب ُم ـ ـ ــلهمي ف ـ ـ ــي ت ـ ـ ــحضير ع ـ ـ ــظتي األول ـ ـ ــى ”أه ـ ـ ــمية
الــتكويــن“ والــتي ابــتدأ بــها تــعليمي الــرئــيسي فــي خــدمــتي فــي الحــركــة الخــلقية.
إلــى جــميع أصــدقــائــي وزمــالئــي الــذيــن كــانــوا أبــراج ـا ً ]تَـ ُـم ُّدنــي[ بــالــقوة عــلى مــدى
السنوات العديدة املاضية ] -أقول [:شكرا ً لكم.
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الفهــرس
 …١كلمة شكر
 …٤مقدمة الطبعة األولى
 …٧مقدمة ٢٠١٢
 …١٥الفصل األول  -املسيحية تتعرض لهجوم واسع النطاق
ي ــوج ــد ح ــرب ف ــي امل ــجتمع  -امل ــسيحية ف ــي م ــواج ــهة امل ــذه ــب اإلن ــسان ــي .ع ــدد
قـ ــليل مـ ــن املـ ــسيحيّني يُـ ــدركـ ــون أن جـ ــوهـ ــر هـ ــذا الـ ــصراع يـ ــرتـ ــكز عـ ــلى املسـ ــتوى
الـتاسـيسي  -كـلمة اهلل فـي مـواجـهة كـلمة اإلنـسان .وألن املـعركـة الـناجـحة تـتطلب
أن يتم تحديد امليدان أوالً ،فإن هذا الفصل يقوم بتحديد طبيعة ساحة املعركة.
 …٣٧الفصل الثاني  -التطور والدين
تُـخبرنـا وسـائـل اإلعـالم أنَّـه ال يـجب أن يـتم الـتدريـس عـن الخـلق فـي املـدارس
ألن ــه دي ــن ،أم ــا ال ــتطور ف ــهو ع ــلم .ل ــكنه م ــن السه ــل ف ــهم امل ــبادئ األس ــاس ــية ل ــلعلم
وفهم أن التطور هو في الحقيقة دين.
 …٥١الفصل الثالث  -الخلق والدين
كـل مـن الخـلق والـتطور يـمتلكان جـوانـب عـلمية وديـنية .الـخالف لـيس بـني ديـن
فــي مــواجــهة الــعلم إنــما هــو ســلطان كــلمة اهلل فــي مــواجــهة كــلمة اإلنــسان الــقابــلة
للخ ــطأ .ه ــل س ــنثق ب ــكلمة ذات ال ــذي ل ــطامل ــا ك ــان م ــوج ــودا ً أم أن ــنا س ــنثق ب ــكلمة
اإلنسان؟
 …٧٤الفصل الرابع  -جذر املشكلة
السـبب الـذي يـدفـع األشـخاص إلـى عـدم امـتالك رغـبة بـتصديـق الخـلق هـو أن
ذل ــك س ــيعني وج ــود خ ــال ــق ي ــضع ال ــقوان ــني .وب ــال ــتال ــي ف ــإن ــه ل ــن ي ــوج ــد أي إن ــسان
يستطيع أن يضع قواعده وقوانينه بنفسه.

VIII

 …٨٥الفصل الخامس  -األساسات املتزعزعة
أزل س ــفر ال ــتكوي ــن وس ــتبدأ ال ــبنية امل ــسيحية ب ــاإلن ــهيار .إن ال ــفلسفة امل ــبنية
عـلى اآلراء )املـبنية عـلى الـتطور/مـاليـني الـسنوات( عـوضـا ً عـن الـتفكير الـذي تـنطلق
جذوره من سطان كلمة اهلل تتسبب بتدمير املجتمع.
 …١٠٨الفصل السادس  -سفر التكوين مُهم بالفعل
يفشـل الـعديـد مـن املـسيح ّيني فـي تـمييز أن أحـداث سـفر الـتكويـن هـي أحـداث
ت ــاري ــخ ح ــقيقيّ ح ــرف ـيّ )ب ــشكل خ ــاص ت ــلك ال ــتي ف ــي اإلص ــحاح ــات األح ــد عش ــر
األولـ ــى مـ ــنه( ،وهـ ــي تـ ــأسـ ــيسية بـ ــالنسـ ــبة لجـ ــميع الـ ــتعالـ ــيم املـ ــسيحية .إن جـ ــميع
الـتعالـيم املـسيحية ،بـشكل مـباشـر أو غـير مـباشـر ،لـها أسـاس فـي سـفر الـتكويـن.
وبـالـتالـي فـإن اإليـمان بـسفر الـتكويـن وفـهمه هـو مـطلب ُمسـبق لـفهم اهلل ومـشيئته
ل ــإلن ــسان .إن ك ــان ال ــتكوي ــن ه ــو مج ــرد أس ــطورة أو رم ــز ،ف ــإن ال ــتعال ــيم امل ــسيحية
حينذاك لن تمتلك أساسات.
الــعديــد مــن املــسيحيّني قــامــوا بــإضــافــة الــتطور/مــاليــني الــسنوات إلــى الــكتاب
املـقدس ،وهـو مـا تسـبب بـإنـتاج مـوقـف يـقبل بـأن اهلل هـو الـخالـق ولـكنه يـتشكك فـي
م ــوث ــوق ــية س ــفر ال ــتكوي ــن .إن ه ــذا امل ــوق ــف ه ــو م ــوق ــف ُمــد ّمــر ل ــلمسيحية وألس ــباب
مختلفة.
 …١٣٠الفصل السابع  -املوت” :العدو األخير“
يـوجـد تـفسير سهـل الـفهم لسـبب وجـود املـوت واملـعانـاة فـي الـعالـم الـذي َ
خـلقه
ـحب .ل ــكن األف ــكار ال ــتطوري ــة ال ــتي تُ ــع ِّلم أن امل ــوت وال ــصراع ق ــد اس ــتمرا
اإلل ــه امل ُ ـ ّ
لعدة ماليني من السنوات ،يتسببان بتدمير أساسات رسالة الصليب.
 …١٦٢الفصل الثامن  -الثمرة الشريرة للتفكير التطوري
إن ال ـ ــنمو امل ـ ــتزاي ـ ــد ل ـ ــلتطور اإلل ـ ــحادي وم ـ ــعه اع ـ ــتماد ك ـ ــلمة اإلن ـ ــسان ك ـ ــنقطة
لـإلنـطالق قـد تسـبب فـي رفـض الـكثيريـن هلل كـخالـق .عـبر الـسنوات ،قـام الـكثير مـن
األشـخاص بـاسـتخدام الـتطور لـتبريـر اإلجـهاض ،اإلشـتراكـية ،الـنازيـة ،اسـتخدام
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املخــدرات ،مــمارســات املــثلية الــجنسية ،ومــا هــو أســوأ مــن ذلــك .إن تــزايــد شــعبية
الـتطور قـد تـزامـن مـع تـزايـد شـعبية هـذه الـقضايـا اإلجـتماعـية .فـي الـوقـت الـذي ال
يُـالم الـتطور عـلى وجـود هـذه األمـراض اإلجـتماعـية فـي مـجتمعاتـنا ،فـإنـه يـجب أن
ـمبرر إلضـ ـ ــفاء اإلحـ ـ ــترام عـ ـ ــلى مـ ـ ــثل هـ ـ ــذه املـ ـ ــمارسـ ـ ــات
نـ ـ ــدرك أنـ ـ ــه يُسـ ـ ــتخدم كـ ـ ـ ّ
اإلج ــتماع ــية .إن املُس ـبّب ال ــرئ ــيسي له ــذه امل ــشكالت ه ــو رف ــض ك ــلمة اهلل ب ــوص ــفها
نقطة اإلنطالق وبالتالي رفض اهلل كخالق.
 …١٨٤الفصل التاسع  -التبشير في عالم وثني
قـد يـكون الـتبشير الخـلقي مـصطلحا ً جـديـدا ً بـالنسـبة لـلكثيريـن ،إال أنّـه يـشكل
مــنهجا ً كــتابــيا ً .اســتعمله بــولــس الــرســول بــنجاح عــظيم .إن الــتبشير الخــلقي هــو
أداة ت ــحتاج ال ــكنيسة إل ــى اس ــتخدام ــها ل ــكي تس ــتعيد األس ــاس ــات الس ــليمة ف ــي
ســبيل تــقديــم رســالــة اإلنــجيل الــكامــلة .إن الــتطور/مــاليــني الــسنوات هــو أحــد أكــبر
الــعوائــق الــتي تــواجــه األشــخاص املــعاصــريــن فــي قــبولــهم إلنــجيل يــسوع املــسيح.
إن الـ ــتبشير الخـ ــلقي هـ ــو مـ ــنهج قـ ــوي إلزالـ ــة هـ ــذه الـ ــعوائـ ــق وفـ ــتح قـ ــلوب الـ ــناس
وعقولهم ]القتبال[ اإلنجيل.
 …٢٠٨الفصل العاشر  -اصحوا أيها الرعاة
دع ــوة ون ــداء إل ــى ال ــرع ــاة وال ــقادة ال ــدي ــنيني اآلخ ــري ــن ل ــيعاي ــنوا أه ــمية ق ــضية
الخــلق/الــتطور .إنــها ليســت قــضية جــانــبية .الــكثير مــن الــقادة الــديــنني ال يــدركــون
أن ط ــبيعة ال ــخالف ع ــلى ال ــتطور/م ــالي ــني ال ــسنوات ه ــو أن ــه ه ــجوم ع ــلى س ــلطان
الـكتاب املـقدس وذلـك ألن قـد تـ َّم خـداعـهم لـيؤمـنوا بـأ َّن مـا تـ َّم تـقديـمه لـهم إنـما هـو
عــلم حــقيقيّ .إن الــكنيسة تــعانــي بــشكل كــبير ألن الــعديــد قــد ســاومــوا فــي ســبيل
القبول باألفكار التطورية.
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 …٢٢٤الفصل الحادي عشر  -الخلق ،الطوفان والنار العتيدة
رس ــال ــة وتح ــذي ــر م ــن رس ــال ــة ب ــطرس ال ــثان ــية  ٣ف ــيما ي ــختص ب ــال ــرف ــض ال ــذي
ســيكون فــي األيــام األخــير هلل كــخالــق .يــجب أن يــكون هــذا األمــر تحــذيــرا ً حــقيقياً
للج ــميع ]ل ــيدرك ــوا[ أه ــمية ]م ــوض ــوع[ األص ــول .إن ال ــنبوءة ال ــتي ف ــي ٢ب ــطرس ٣
واملختصة باأليام األخير تتحقق أمام أعيننا.
 …٢٣٣الخاتمة  -صوت غير واضح
املالحق
إن املــقصد مــن املــواد الــتي يــتم تــقديــمها فــي هــذه املــالحــق هــو أن يــتم تــقديــم
إجــابــات مــفصلة عــلى أســئلة الــناس املــختصة بــالــتغيرات الــتي طــرأت عــلى رســالــة
التبشير الخلقي عبر السنوات.
 …٢٣٧امللحق األول  -نــضوج الــرســالــة :الخــلق وســلطان الــكتاب
املقدس في الكنيسة
 …٢٤٥امللحق الـثانـي  -الـسنوات املـليونـية أم الـتطور :أيـهما أشـد
تهديداً؟
 …٢٥١امللحق الثالث  -التفاسير األُخرى لسفر التكوين
 …٢٦٢مصادر إضافية
 …٢٦٩عن املؤلف
 …٢٧٣الجدول الزمني لحياة كني هام باإلنكليزية

كـلمة شـكر
لـقد تـم تـألـيف هـذا الـكتاب فـي عـام  ،١٩٨٦ونشـر ألول مـرة فـي عـام .١٩٨٧
ثــم بــدأت فــي عــام  ٢٠١٢بــمراجــعة وتحــديــث هــذا الــعمل ،وهــو اليــزال يــمثل جــوهــر
الرسالة التي دعاني الرب اإلله إلى إعالنها للكنيسة والعالم.
ل ــقد ت ــلقيت ش ــهادات ع ــن ت ــغييرات ف ــي ح ــيوات ال ــعدي ــد م ــن األش ــخاص ب ــفعل
ت ــأث ــير ه ــذا ال ــكتاب أك ــثر م ــن أي ع ــمل آخ ــر ق ــمت ب ــكتاب ــته .وع ــلى ال ــرغ ــم م ــن أن
ال ــرس ــال ــة األس ــاس ــية ل ــم ت ــتغير خ ــالل ال ــسنوات الخ ــمس والعش ــري ــن امل ــاض ــية م ــنذ
اإلن ــتهاء م ــن ك ــتاب ــة ه ــذا ال ــعمل .إال أ َّن ذات ال ــرس ــال ــة ق ــد ن ــضجت إل ــى ح ــد ك ــبير.
وأع ــتقد ب ــأن ه ــذه ال ــنسخة س ــتكون أق ــوى وأش ــد ت ــأث ــيرا ً ب ــعدة م ــرات م ــن ال ــنسخة
األصلية.
لـقد كـتب الـراحـل لـوثـر د.سـانـدرالنـد املـقدمـة األصـلية .وعـلى اعـتبار أن الـرسـالـة
األصــلية قــد بــقيت عــلى حــالــها .أود أن أبــقي أيــضا ً عــلى املــقدمــة األصــلية ،كــنوع
من التكريم للخدمة التي أداها الراحل لوثر ساندرالند في الدفاع عن الخلق.
كني هام
*******************
ربـما لـم يسـبق لـك أن حـققت نـجاحـات مـلحوظـة فـي ربـح األصـدقـاء واملـعارف
إلــى اإليــمان بــاهلل وابــنه يــسوع املــسيح  ،ذلــك اإليــمان الــقادر عــلى تــغيير الــحياة.
رب ــما ق ــد س ــبق ل ــك وت ــساءل ــت ع ــن س ــبب ت ــراج ــع امل ــساح ــات ال ــتي ت ــسيطر ع ــليها
الــكنيسة فــي مــعركــتها مــع شــرور الــعالــم الــعلمانــي .إن هــذا الــكتاب لــن يحــدد لــك
سـبب هـذا الـنوع مـن املـشاكـل فحسـب ،بـل إنـه يـقدم أيـضا ً ح ّ ً
ـال فـعاالً .وحـني تـقرأ
التح ــليل امل ــنطقي ال ــذي ي ــقدم ــه ك ــني ه ــام ل ــلوض ــع وك ــذل ــك ال ــطري ــقة ال ــتي ي ــقدم ــها
لتصحيحه .غالبا ً أنك سوف تقول” :ملاذا لم أفكر في ذلك؟“
يـقوم املـجتمع وبـوتـيرة مـتسارعـة بـاطـراد بـوضـع خـتم املـوافـقة عـلى املـمارسـات
والــتصرفــات الــتي لــم تــكن قــبل عــدة قــرون مســتهجنة فحســب ،بــل كــانــت مــخالــفةً
١

لـلقانـون أيـضا .وفـي الـوقـت الـذي كـانـت الـكنيسة تـلعب دورا ً مـؤثـرا ً فـي مـجتمعنا،
ي ــتم ال ــيوم ال ــقضاء وب ــشكل ت ــقري ــبي ع ــلى ك ــل ب ــقاي ــا ت ــراث ــنا امل ــسيحي .وب ــعد أن
انتش ــرت امل ــسيحية ك ــال ــنار ف ــي ال ــهشيم م ــن خ ــالل ح ــفنة ق ــليلة م ــن امل ــؤم ــنني إل ــى
أص ــقاع امل ــسكون ــة ،ف ــإن ــها ال ــيوم ت ــتراج ــع ب ــمعدل أس ــرع م ــن ذاك ال ــذي انتش ــرت
وفقه.
ال ب ــد م ــن ت ــواج ــد س ــبب ج ــذري له ــذا ال ــتغيير الج ــذري ال ــذي ي ــطال ال ــكنيسة
املــسيحية  -البــد مــن وجــود عــيب أســاســي فــي املــنهج الــذي نســتخدمــه .ملــاذا بــعد
أن ل ــعب امل ــسيحيون دورا ً ح ــيوي ـا ً ف ــي ال ــتأث ــير ع ــلى ك ــل م ــن ال ــعادات االج ــتماع ــية
والـقوانـني الـحكومـية يجـدون -حـتى فـي الـواليـات املتحـدة وهـي الـدولـة الـتي تـدعـى
أرض األح ــرار وت ــمتلك دس ــتورا ً ي ــضمن ح ــري ــة ال ــعبادة وامل ــمارس ــات ال ــدي ــنية -أن
حقوقهم قد تعرضت لالنتهاك وبشكل صارخ؟
يـقوم كـني هـام بـالـتعامـل مـع جـذر هـذه املـشكلة مـن خـالل هـذا الـكتاب .ويظهـر
لـنا بـبساطـة كـيف أنـنا كـنا نـكافـح األعـراض فـي الـوقـت الـذي كـنا نـتجاوز الـتعامـل
مــع جــذر املــشكلة .ملــاذا لــم نــتمكن مــن إقــناع الــعالــم بشــرور اإلجــهاض ،والــطالق،
والشـ ــذوذ الـ ــجنسي ،واألفـ ــالم اإلبـ ــاحـ ــية واملخـ ــدرات؟ يـ ــقوم الـ ــسيد هـ ــام بتحـ ــديـ ــد
ال ــجوه ــر ال ــحقيقي ل ــلمشكلة والس ــبب ب ــسيط ل ــدرج ــة أن م ــعظم ال ــطوائ ــف ال ــدي ــنية
الرئيسية قد فشلت في التعرف عليه.
مـع انـتشار الـتعليم الـعام واملـعاهـد الـالهـوتـية الـتي تـعلم أن الـتطور هـو حـقيقة
عـلمية ،مـثله مـثل الـجاذبـية األرضـية ،فـإن الـطالب قـرروا بـأنـه البـد مـن وجـود تـفسير
طـبيعي لـكل شـيء وبـالـتالـي فـإنـهم يـتجاهـلون كـل األمـور الـتي تـتعلق بـالـرب اإللـه.
ك ــما أن ــهم ي ــعرف ــون ب ــأن وص ــاي ــاه العش ــر ك ــان ــت ت ــضع ق ــيودا ً ع ــلى ن ــمط ح ــيات ــهم
الــجنسية ،وبــالــتالــي فــإنــهم كــانــوا حــريــصني عــلى اإلنــفالت مــن هــذه الــقيود .كــما
أن ــهم ق ــد ت ــبنوا ال ــنظام األخ ــالق ــي الج ــدي ــد امل ــبني ع ــلى أن ــه إن ك ــان األم ــر ي ــبدو
جيداً ،فافعل أي شيء طاملا أنه يمكنك أن تفعله دون أن تتعرض للمساءلة.
٢

إن لــم يــوجــد خــالــق ،فهــذا يــعني أنــه ال يــوجــد هــدف لــلحياة ،وبــالــتالــي فــإنــه ال
ي ــوج ــد ش ــخص م ــا ي ــعرف أع ــمال ــنا وس ــيتوج ــب ع ــلينا ف ــي ي ــوم م ــن األي ــام أن ن ــقدم
أمـامـه حـسابـا ً عـنها .لـذلـك فـإنـنا نـصل إلـى جـذر مـشاكـل املـجتمع .عـندمـا يـتم إزالـة
اهلل مـن الـصورة لـن يـوجـد أمـور مـطلقة .وسـيتم فـقدان اإلحـترام لـلقواعـد والـقوانـني
املـطلقة ،ويـتم تـقاذف اإلنـسان ]فـي فـوضـى[ هـذا الـكون الـعديـم الجـدوى والهـدف،
ليُقاد فقط من خالل عواطفه املتقلبة وشعوره اللحظيّ.
ـبني الـسيد هـام أن سـفر الـتكويـن يـشكل سـردا ً تـاريـخيا ً يـمكن اإلعـتماد
كـما ي ّ
عــليه ليفســر األحــداث الــفعلية الــتي تــدعــمها أدلــة عــلمية قــويــة .كــما يــبني كــيف أن
الــتشكك بهــذا الــسفر الــذي يــعتبر ســفرا ً أســاســيا ً فــي الــكتاب املــقدس ،حــتى مــن
ق ـ ــبل ال ـ ــعدي ـ ــد م ـ ــن امل ـ ــسيحني ق ـ ــد أدى ت ـ ــراج ـ ــع امل ـ ــجتمع إل ـ ــى درج ـ ــة أن ال ـ ــقان ـ ــون
األخ ــالق ــي ال ــوح ــيد ال ــذي ي ــقبله م ــبني ع ــلى ”ال ــبقاء ل ــألص ــلح“ و ”إن ك ــان االم ــر
يعطي شعورا ً جيداً ،افعله“ فلم يعد يوجد ما يمكن أن ندعوه أخالقا ً مطلقة.
إن ه ــذا ال ــكتاب ي ــجب أن يُ ــقرأ م ــن ِقـ بَل ج ــميع امل ــسيحيّني .وه ــو ي ــقدم ال ــعدي ــد
م ــن اإلج ــاب ــات ال ــضروري ــة ع ــن األس ــئلة ال ــتي ي ــقدم ــها غ ــير امل ــؤم ــنني ،ك ــما ي ــقدم
امل ــشورة ل ــأله ــل ال ــذي ــن ي ــجب ع ــليهم أن ي ــقوم ــوا ب ــإع ــداد أط ــفال ــهم مل ــواج ــهة ع ــال ــم
عــلمانــي مــتمرد .يــمتلك الــسيد هــام ثــروة مــن الــخبرة فــي اإلجــابــة عــلى الــتساؤالت
من خالل سنوات من املحاضرات في كل من أمريكا وأستراليا.
لوثر د .ساندرالند
مؤلف كتاب لغز داروين :انحسار مد املذهب الطبيعي.

٣

مـقدمـة
)الــطبعة األولــى(
ـشأت وتــربــيت فــي بــيت مــسيحيّ حــيث تـ َّم الــقبول بــالــكتاب املــقدس عــلى
لــقد نـ
ُ
أنَّــه كــلمة اهلل املــعصومــة عــن الخــطأ وهــو الــذي وفّــر األســاس الــذي يــنبغي أن يــتم
اســتخدامــه فــي كــل مــجال مــن مــجاالت الــحياة .وحــني كــنت فــي املــرحــلة الــثانــويــة
ـختص بـفكرة الـتطور .فـإن
الحـظت مـعالـم الـصراع وخـاصـ ًة حـني تـلقيت الـتعليم امل
َّ
ل ــم ي ــكن س ــفر ال ــتكوي ــن ص ــحيحا ً ب ــشكل ح ــرف ــي ،ف ــما ه ــو الج ــزء ال ــذي أس ــتطيع
الوثوق به من أجزاء الكتاب املقدس؟
كـان والـداي لـلتو يـعرفـان بـأن فـكرة الـتطور كـانـت خـاطـئة ألن ذلـك الخـطأ كـان
خ ْل ِق ِه لـلعالـم .وهـذه
واضـحا ً مـن سـفر الـتكويـن حـيث يـقدم لـنا الـرب اإللـه تـفاصـيل َـ
الــتفاصــيل كــانــت تــشكل حــقائــق مــهمة أســاســية لــبقية الــتعالــيم املــسيحية .لــم يــكن
مــتوفــرا ً فــي ذلــك الــوقــت ذات الــك ِّم مــن املــعلومــات الــتي نــمتلكها حــالــيا ً عــن قــضية
الخـلق/الـتطور .وأذكـر أنـني ذهـبت السـتشارة راعـي الـكنيسة املحـلية وسـألـته عـما
يـمكن أن أفـعله حـيال هـذه املـشكلة .فـأجـابـني بـأنـه يـمكنني أن أقـبل الـتطور ومـن
ثـ ـ َّم أق ــوم ب ــإض ــاف ــته إل ــى ال ــكتاب امل ــقدس م ــما ي ــفضي إل ــى أ ّن اهلل ق ــد اس ــتخدم
التطور وماليني من السنوات لكي يخلق جميع أشكال الحياة.
لـم يـكن هـذا الحـل ُمـرضـيا ً .فـإن لـم يـكن اهلل يـعني مـا قـالـه فـي سـفر الـتكويـن،
فـكيف ح ٍ
ـينئذ يـمكن ألي شـخص أن يـثق بـما قـالـه فـي بـقية الـوحـي املـقدس؟ لـيس
ذل ــك فحس ــب ،ب ــل إن اإلي ــمان ب ــال ــتطور وم ــالي ــني ال ــسنني س ــيسمح ل ــكل م ــن امل ــوت،
واألمـراض ،واملسـتحاثـات ،واألشـواك ،والـحيوانـات الـتي تـفترس بـعضها الـبعض،
واملـعانـاة بـأن تـكون مـوجـودةً قـبل وجـود اإلنـسان! كـيف لهـذه األمـور أن تـوجـد قـبل
وجــود الخــطيئة وذلــك فــي الــوقــت الــذي يــقول لــنا اهلل بــأنــه قــد رأى أن كــل مــا عــمله
ت بـعد الـلعنة ،وبـأن
حـس ٌن جـداً؟ إن الـكتاب املـقدس يـخبرنـا بـأن األشـواك قـد ُو ِـ
ج َد ْ
٤

ال ــحيوان ــات ) وك ــذل ــك اإلن ــسان( ك ــان ــت ب ــاألص ــل ن ــبات ــي ًة .ك ــذل ــك ي ــروي ل ــنا ال ــكتاب
ج ِب َل مـن الـتراب وبـأن املـرأة قـد ُ
ج نْبِ
خـلِ َقت مـن ضـلعٍ مـن َـ
املـقدس بـأن الـرجـل قـد ُـ
ال ــرج ــل .ف ــكيف له ــذا أن ي ــتواف ــق م ــع ك ــون ال ــرج ــل وامل ــرأة ق ــد ت ــطورا م ــن مخ ــلوق ــات
شبيهة بالقردة؟
لـقد أنـهيت دراسـتي لـلحصول عـلى شـهادة الـعلوم وكـذلـك سـنة الـتدريـب كـمعلم
ب ــرف ــقة ه ــذه امل ــشكلة ،ك ــنت ع ــاج ــزا ً ع ــن ت ــقبّل م ــا ك ــان ي ــر ِّد ُده امل ــحاض ــرون ع ــلى
مـسامـعي فـيما يـختص بـموضـوع الـتطور .حـينها لـم أكـن أعـرف مـن مـنظور عـلمي
الس ــبب ال ــذي ي ــقف وراء ع ــدم إي ــمان ــي ب ــال ــتطور -ل ــكنني ك ــنت أع ــرف م ــن م ــنظور
ال ــكتاب امل ــقدس ب ــأن ــه إم ــا أن ي ــكون ال ــتطور خ ــاط ــئا ً أو أن إي ــمان ــي س ــيكون ف ــي
مأزق.
ق ــبل أن أت ــلقى أول ت ــعيني ل ــي ف ــي م ــنصب ُـم ـ َد ِّرس ،قـ ـ َّدم ل ــي ال ــراح ــل ال ــسيد
غ ــوردون ج ــون ــز )ال ــذي رح ــل ع ــنا إل ــى ال ــحضرة اإلل ــهية ف ــي ع ــام  ،(٢٠١٢امل ــدي ــر
املـساعـد لـكلية املـعلمني فـي اسـترالـيا ،كـتابـا ً صـغيرا ً يـؤطـر بـعض املـشاكـل املـتعلقة
بــالــتطور .كــما أنــه أعــلمني بــوجــود بــعض الــكتب الــتي كــانــت قــد أصــبحت مــتوفــرةً
ع ــن امل ــوض ــوع ُ -كـ تُب م ــن ت ــأل ــيف أش ــخاص م ــن أم ــثال ال ــدك ــتور ه ــنري م ــوري ــس.
قـمت بـالـبحث فـي مـتاجـر الـكتب فـي مـحاولـة لجـمع أكـبر كـم مـمكن مـن املـواد .وقـد
كــان كــتاب ”طــوفــان ســفر الــتكويــن“ الــذي كــتبه مــوريــس وويــتكومــب مــن بــني أوائــل
ٍ
ـسيرة ل ــقضية
ال ــكتب ال ــتي ق ــرأت ــها ع ــن امل ــوض ــوع .وح ــني أدرك ــت وج ــود إج ــاب ــة ي ـ
الخــلق /الــتطور /مــاليــني الــسنوات ،شــعرت بــتكليف إلــهي لــي بــأن أذهــب وأشــارك
هـ ـ ــذه املـ ـ ــعلومـ ـ ــات مـ ـ ــع اآلخـ ـ ــريـ ـ ــن .أنـ ـ ــا أدعـ ـ ــو هـ ـ ــذا الـ ـ ــتكليف ”الـ ـ ــنار الـ ـ ــتي فـ ـ ــي
ع ــظام ــي“ وال ــتي اس ــتقيتها م ــن ارم ــياء ” ٩ :٢٠فَـ ـ َكا َن ]ك ــالم ــه[ ِف ــي َقـ ـ ْل ِبي َـك ـ نَارٍ
س تَ ِ
ـس ِ
امـي ،فَـ َـملِ ْلتُ ِمـ َن ِ
طعْ “.كــنت عــاجــزاً
اك َو َلـ ْم أ َ ْ ـ
ور ٍة ِفــي ِعـ ظَ ِـ
ُم ْ ـ
ح ِر َقـ ٍـة َمـ ْ
اإل ْمـ َ
ـح ُ
ص َ
عـن فـهم السـبب فـي أ َّن الـكنيسة فـي ذلـك الـوقـت وبحسـب خـبرتـي الـشخصية ،لـم
٥

تــقم بــإعــالم الــناس عــن هــذه املــعلومــات  -املــعلومــات الــتي ســاعــدت بــالــحقيقة عــلى
استرداد إيماني بالكتاب املقدس وجعلتني كما لو كنت على نا ٍر من عند الرب.
ل ــقد ك ــان ف ــهم ال ــدور األس ــاس ــي ال ــذي ي ــلعبه س ــفر ال ــتكوي ــن لج ــميع ال ــتعال ــيم
املـسيحية بـمثابـة صـحوة حـقيقيّة .وهـذا الـكتاب هـو عـبارة عـن سـلسلة مـن الـرسـائـل
الــتي تــم وضــعها حــتى يــتمكن املــسيحيون مــن امــتالك فــهم ٍ أفــضل لــلدور الــحيوي
ال ــذي ي ــلعبه س ــفر ال ــتكوي ــن ،وك ــذل ــك ل ــلطبيعة ال ــحقيقية ل ــقضية الخ ــلق /ال ــتطور،
وأيـضا ً للسـبب الـذي يـقف وراء كـونـنا نـعايـن تـراجـع املـسيحية فـي عـاملـنا الـغربـي.
فـي أكـثر مـن مـرة أتـى إلـيَّ أشـخاص قـائـلني بـأنـهم لـم يـكونـوا ُمـدركـني ألهـمية سـفر
الـتكويـن عـلى اإلطـالق  -فـي الـحقيقية كـان األمـر بـالنسـبة لـلكثيريـن مـنهم بـمثابـة
ـياء كـام ٍ
إعـادة إح ٍ
ـلة لـإليـمان .وقـد قـال بـعضهم أن األمـر كـان بـمثابـة تجـربـة تـح ّول
جــديــدة .إن هــذا الــكتاب يــتعامــل مــع مــوضــوع الــعالقـ ِـة بــني حــرف ـيَّ ِة ســفر الــتكويــن
وبـ ـ ــني الـ ـ ــكنيسة والـ ـ ــحضارة .أُص ـ ـ ـ ِّلي أن يتحـ ـ ــدى ]هـ ـ ــذا الـ ـ ــكتاب[ عـ ـ ــقول وقـ ـ ــلوب
القساوسة والعلمانيني والعلماء والطالب على ح ٍّد سواء.
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مـقدمـة
)(٢٠١٢
لـقد مـضت  ٢٥سـن ًة مـنذ أن تـ َّم نشـر أول طـبعة مـن كـتابـي الـذي يحـمل عـنوان
”الـكذبـة :الـتطور“ .مـن الجـديـر بـاملـالحـظة أنـه ال يـزال يـحقق مـبيعات قـويـة بـعد كـل
ت ــلك ال ــسنوات .وب ــما أن ه ــذه ال ــسنة ت ــواف ــق ال ــذك ــرى ال ــخام ــسة والعش ــري ــن لنش ــر
كتاب ”الكذبة“ ،ارتأيت أن الوقت قد حان للقيام بإجراء مراجعة و تحديث له.
أثــناء قــراءتــي لــلكتاب ،أصــابــتني الــدهــشة نــتيجة لــكون الجــداالت الــتي كــانــت
مس ــتخدم ــة ف ــي ال ــعام  ١٩٨٧ف ــي م ــواج ــهة ال ــتطور /م ــالي ــني ال ــسنني ول ــلدف ــاع ع ــن
ح ــرفـ ـيّة س ــفر ال ــتكوي ــن ال ت ــزال مس ــتخدم ــة إل ــى ي ــوم ــنا ه ــذا .ول ــكن ح ــني ت ــأم ــلت
ب ــامل ــوض ــوع ب ــأك ــثر ت ــدق ــيق ،ت ــذك ــرت أن ك ــلمة اهلل ال ت ــتغير .إض ــاف ـ ًة إل ــى ذل ــك ف ــإن
الجـداالت الـرئـيسية املـوضـوعـة فـي هـذا الـكتاب هـي مـوجـودة فـي الـوحـي املـقدس
وتشير إلى عدم توافق الكتاب املقدس مع األفكار التطورية.
بـعد أخـذ هـذه األمـور بـعني اإلعـتبار ،ابـتدأت بـإجـراء التحـديـث واملـراجـعة لهـذا
الـ ــكتاب ،لـ ــكنني أردت أن أُبـ ــقي املـ ــحتوى األسـ ــاسـ ــي عـ ــلى حـ ــالـ ــه كـ ــما أردت أن
أح ــاف ــظ ع ــلى ذات ال ــترت ــيب ل ــلفصول ،وذل ــك ف ــي ال ــوق ــت ع ــينه ال ــذي أق ــوم ب ــإض ــاف ــة
ٍ
أمثلة معاصرة لجعل هذا الكتاب أكثر حداثة.
أثــناء قــراءتــي لــألمــثلة الــتي مــن الــحياة الــواقــعية عــن حــوارات وخــالفــات دارت
مــع أشــخاص مــنذ  ٢٥ســنة مــضت ،لــم أســتطع الــتوقــف عــن الــتفكير فــي آيــة مــن
ال ــكتاب امل ــقدس وال ــتي ت ــقولَ ” :م ــا َكــا َن فَـ ـ ُه َو َم ــا َيـ ـ ُكونَُ ،وا َّل ـ ِـذي ص ــنعَ فَـ ـ ُه َو ا َّل ـ ِـذي
ـش ْم ِ
ـحتَ ال ـ َّ
جـ ِديـ ـ ٌد) “.س ــفر ال ــجام ــعة  .(٩ :١ذات ال ــخالف ــات
س َـ
س تَ ـ ْ
ـصنَعُ ،فَـ ـ َل ْي َ
ُي ـ ْ
املـتعلقة بـقضية األصـول التـزال تـدور فـي أيـامـنا ،وذلـك عـلى الـرغـم مـن أن الـبعض
من الجداالت التي تُق َّدم ضد سلطان كلمة اهلل قد تغ ّيرت نوعا ً ما.
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ل ــقد ق ــررت أن أق ــوم بح ــذف امل ــلحقني م ــن ال ــطبعة األص ــلية .ح ــيث أن ــه ق ــد ت ــمت
إضـافـة هـذيـن املـلحقني نـتيجة لـغياب الـكم الـكبير مـن املـعلومـات املـتاحـة فـي يـومـنا
الــراهــن والــتي تــقوم بــتزويــد الــناس بــإجــابــات عــن األســئلة الــتي تهــدف لــلتشكيك
وال ــتي ي ــتم ت ــقدي ــمها ل ــلهجوم ع ــلى س ــفر ال ــتكوي ــن ف ــي إص ــحاح ــات ــه اإلح ــدى عش ــر
األول ــى .أم ــا األن ف ــإن ــه ي ــتوف ــر ال ــعدي ــد م ــن امل ــصادر )ال ــكتب ،األق ــراص امل ــدم ــجة،
املـ ـ ـ ــناهـ ـ ـ ــج األكـ ـ ـ ــاديـ ـ ـ ــمية وغـ ـ ـ ــيرهـ ـ ـ ــا( بـ ـ ـ ــما فـ ـ ـ ــي ذلـ ـ ـ ــك مـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ــع الـ ـ ـ ــكترونـ ـ ـ ــية مـ ـ ـ ــثل
 ،www.AnswersInGenesis.orgوال ــتي ت ــضم آالفـ ـا ً م ــن امل ــقاالت وامل ــوارد
مـ ــع اجـ ــابـ ــات عـ ــلى أي سـ ــؤال قـ ــد يـ ــفكر بـ ــه أي شـ ــخص فـ ــيما يـ ــتعلق بـ ــموضـ ــوع
األصول.
إال أنـني قـمت بـإضـافـة ثـالثـة مـالحـق جـديـدة فـي هـذه الـطبعة وهـي مـا سـوف
يفســر الســبب املــنطقي الــكامــن خــلف الــتغييرات الــكبيرة الــتي أُجــريــت عــبر هــذه
الطبعة:
 -١ع ــلى ال ــرغ ــم م ــن أن الج ــدل ال ــرئ ــيسي ب ــقي دون ت ــغيير ،إال أن
طــريــقة عــرض الــرســالــة قــد نــضجت خــالل الــسنوات الخــمس والعشــريــن
املــاضــية .فــي الــطبعة األصــلية كــنت قــد قــمت بــتأطــير الجــدل الــرئــيسي
عــلى أســاس الخــلق فــي مــواجــهة الــتطور .إال أنــه وفــي ســبيل مــساعــدة
الـ ــناس عـ ــلى فـ ــهم الـ ــرسـ ــالـ ــة وتـ ــقديـ ــم شـ ــرح ٍ أفـ ــضل .فـ ــإن هـ ــذه الـ ــطبعة
الجـديـدة مـن ”الـكذبـة“ تـؤطـر الجـدل عـلى أسـاس كـلمة اهلل فـي مـواجـهة
كـلمة اإلنـسان .بـامـكانـكم مـراجـعة املـلحق األول لـلحصول عـلى تـفاصـيل
حول هذا التغيير.
 -٢ال ــعنوان األص ــلي ل ــلكتاب ك ــان ”ال ــكذب ــة :ال ــتطور“ .وب ــصراح ــة،
أع ــتقد أن ــه ق ــبل  ٢٥س ــنة ح ــني ك ــنت أع ــاي ــن ال ــكثير م ــن األش ــخاص ف ــي
الـكنيسة وهـم يـقومـون بـاملـساومـة مـن خـالل قـبولـهم بـالـتطور ،أدركـت أن
هــذا األمــر كــان هــجومـا ً مــوجــها ً ضـ َّد ســلطان كــلمة اهلل .إال أنــه مــع نــمو
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الحــركــة الخــلقية الــتوراتــية ونــضجها ،أصــبحنا اآلن نــفهم بــشكل أوضــح
أن ال ــتطور ال ــبيول ــوج ــي ه ــو ف ــي ال ــحقيقة أح ــد األع ــراض ال ــجان ــبية مل ــا
أدعـ ــوه ”داء“ مـ ــاليـ ــني الـ ــسنوات )أي الـ ــتطور الـ ــجيولـ ــوجـ ــي والـ ــكونـ ــي(.
وبــالــتالــي فــإنــني قــمت بــإضــافــة مــقطع كــبي ٍر لــيساعــد الــناس عــلى فــهم
ـسيحني لــلتطور فــي الــوقــت الــذي يــقبلون
نــقطة مــهمة وهــي أن رفــض املـ
ّ
بـه الـعمر الـسحيق لـألرض والـكون )املـمتد ملـاليـني مـن الـسنوات( ،سـوف
يُش ـ ـ ّـرع األب ـ ــواب أم ـ ــام ت ـ ــقوي ـ ــض س ـ ــلطان ال ـ ــكتاب امل ـ ــقدس .ل ـ ــيس ذل ـ ــك
ـني مــن
فحســب ،بــل إن الــسماح لــلموت واألمــراض واملــعانــاة )كــما هــو بَـ ِّ ٌ
السج ــل األح ــفوري( أن ت ــكون م ــوج ــودةً ق ــبل خ ــطيئة اإلن ــسان إن ــما ه ــو
هـجوم عـلى الـصليب  -وهـذا األمـر يـشكل مـشكلة خـطيرةً .لهـذا السـبب
قـمت بـتغيير عـنوان الـكتاب لـيصبح :الـكذبـة :الـتطور /مـاليـني الـسنوات،
لـ ــيعكس الجـ ــدل بـ ــشكل أفـ ــضل .بـ ــإمـ ــكانـ ــكم مـ ــراجـ ــعة املـ ــلحق الـ ــثانـ ــي
للحصول على التفاصيل.
 -٣فــي مــواضــع كــثيرة مــن ”الــكذبــة“ ،أقــوم بــاإلشــارة إلــى عــدد مــن
امل ــواق ــف ال ــتي ت ــقدم ال ــتنازالت وت ــساوم ع ــلى الس ــرد ال ــتورات ــي للخ ــلق
وال ــذي ي ــرد ف ــي س ــفر ال ــتكوي ــن ب ــما ف ــي ذل ــك ن ــظري ــة ال ــفجوة ال ــزم ــنية،
والخـلق الـتدريـجي ،والـتطور الـربـوبـي ،ونـظريـة الـيوم املـمتد إلـى عـصر،
وسـ ــواهـ ــا .والـ ــبعض مـ ــن هـ ــذه املـ ــواقـ ــف املـ ــساومـ ــة لـ ــم تـ ــتغير مـ ــنذ نشـ ــر
ال ــطبعة األول ــى ل ــلكذب ــة ،ف ــي ح ــني أن ال ــبعض اآلخ ــر م ــنها ق ــد اكتس ــب
شــعبية خــالل الــسنوات الخــمس والعشــريــن األخــيرة .لــذلــك وفــي ســبيل
مــساعــدة الــقارئ عــلى فــهم هــذه املــواقــف بــشكل أفــضل قــمت بــإضــافــة
م ــقطع أق ــوم م ــن خ ــالل ــه ب ــتقدي ــم ت ــعري ــفات ل ــكل م ــن ه ــذه امل ــواق ــف م ــع
اإلشــارة إلــى املــشكالت الــتي فــيها .بــامــكانــكم مــراجــعة املــلحق الــثالــث
للحصول على التفاصيل.
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عـلى الـرغـم مـن أنـني لـم أقـم بـاسـتخدام مـصطلح الـدفـاعـيات الـتي تـعتمد عـلى
اإلفــتراضــات املســبقة فــي الــطبعة األصــلية مــن الــكتاب ،إال أن هــذه هــي املــقاربــة
الــتي كــنت قــد اســتخدمــتها .وقــد تــد َّـعـمت فــي طـ ِ
ـبعة الــذكــرى الــخامــسة والعشــريــن
هذه.

الـتكويـن  ٣والــغالف األصــلي
ف ــي اإلص ــدار األول ال ــذي ت ــم نش ــره م ــن ال ــكذب ــة ف ــي ع ــام  ،١٩٨٧ق ــام ال ــفنان
م ــارڤ ــن روس ب ــإن ــتاج ت ــصميم ال ــغالف .ف ــي ذل ــك ال ــوق ــت ك ــان م ــارڤ ــن ي ــعمل ب ــدوام
كامل كفنان في معهد أبحاث الخلق.
ب ــال ــحقيقة أح ــببت ذل ــك ال ــغالف ،وذل ــك ألن ــه ي ــمثل
م ـ ـ ـ ــاك ـ ـ ـ ــنت أط ـ ـ ـ ــلق ع ـ ـ ـ ــليه ”ه ـ ـ ـ ــجوم س ـ ـ ـ ــفر ال ـ ـ ـ ــتكوي ـ ـ ـ ــن
 “٣املـ ـ ــعاصـ ـ ــر .وفـ ـ ــي الـ ـ ــرسـ ـ ــالـ ـ ــة الـ ـ ــثانـ ـ ــية إلـ ـ ــى أهـ ـ ــل
ك ــورن ــثوس يح ــذرن ــا ب ــول ــس ق ــائ ـالًَ ” :ول ـ ِـكن َّ ِني أ َ َ
ـاف أَنَّ ـهُ
خـ ُ
خ ـ ـ َد َع ـ ـ ِ
س ـ دُ
حـ ـ َّوا َء ِب ـ ـ َـم ْك ِر َه ـ ــا ،هـ ـ ـ َكذَا تُفْ َـ ـ
ـحيَّ ُة َـ
َكـ ـ َـما َـ
ـت ا ْل ـ ـ َ
ساطَ ِة ا َّل ِتي ِفي ْامل َ ِ
سيحِ“.
أَذْهَانُ ُك ْم َع ِن ا ْلبَ َ
اس ــمحوا ل ــي أن أق ــوم ب ــإع ــادة ص ــياغ ــة ذل ــك ،إن
ب ـ ـ ــول ـ ـ ــس يح ـ ـ ــذرن ـ ـ ــا م ـ ـ ــن أن ال ـ ـ ــشيطان س ـ ـ ــوف ي ـ ـ ــقوم
بــاســتخدام األســلوب عــينه الــذي اســتخدمــه ضــد حــواء
فـي الـهجوم ضـدنـا )وضـد أوالدنـا ،وأحـفادنـا وأصـدقـائـنا وعـائـلتنا واآلخـريـن( وذلـك
ليدفعنا إلى اتخاذ موقف متشكك من األمور املتعلقة بالرب اإلله.
وبــالــتالــي فــإنــه مــن الــواجــب عــلينا أن نــفحص ذلــك الــهجوم ونــفهمه لــكي نــكون
مستعدين .ولكي نفعل ذلك يتوجب علينا أن نعود إلى سفر التكوين ١ :٣
ـح َّي ُة أ َ ْـح َي َل َـج ِميعِ َـح َي َوانَ ِ
ب ِ
” َو َكـانَ ِ
اإللـهُ،
ـت ا ْل َ
ـات ا ْـلبَ ِّر َّي ِـة ا َّل ِـتي َع ِـم َل َها ال َّـر ُّ
فَ َقا َلتْ ِل ْل َم ْرأ َ ِة» :أ َ َح ًقّا َق َ
ال اهللُ…“
١٠

إن ال ــهجوم األول ك ــان ض ــد ك ــلمة اهلل ،ف ــكان أس ــلوب ال ــشيطان ه ــو أن ي ــجعل
آدم وحـواء فـي مـوقـف مـتشكك مـن كـلمة اهلل ،وذلـك الـتشكك سـوف يـقود إلـى عـدم
اإليمان .وهذا بالفعل ما حدث.
إن ذلـك الـهجوم اليـزال عـلى حـالـه مـنذ سـفر الـتكويـن  .٣وهـجوم سـفر الـتكويـن
 ٣امل ــذك ــور ق ــد اس ــتمر ع ــبر األج ــيال .إال أن ه ــذا ال ــهجوم ق ــد ظه ــر ب ــطرق م ــختلفة
ف ــي ال ــحقب ال ــتاري ــخية امل ــتعاق ــبة .ف ــعلى س ــبيل امل ــثال ،ح ــني ك ــان ب ــول ــس وب ــطرس
يُبَ ِّ
يتعرضا ألسئلة تتعلق بالتأريخ بالكربون املشع!
شران بالقيامة ،لم
َّ
الـنقطة الـتي نـريـد الـوصـول إلـيها هـي أن كـلمة اهلل كـانـت عـرضـ ًة لـلهجوم عـبر
األج ــيال امل ــتالح ــقة ،ف ــي ال ــفترات امل ــختلفة م ــن ال ــتاري ــخ ،وب ــطر ٍق م ــتباي ــنة ،ول ــطامل ــا
ك ــان م ــن ال ــواج ــب ع ــلى أن ــاس اهلل أن ي ــتعام ــلوا م ــع ه ــذه الهج ــمات ال ــتي ك ــان ــت
تتح ــدى اإلي ــمان .ل ــذل ــك ي ــتوج ــب ع ــلينا أن ن ــسأل أن ــفسنا ال ــسؤال ال ــتال ــي :م ــا ه ــو
ش ــكل ه ــجوم س ــفر ال ــتكوي ــن  ٣ال ــذي ن ــواج ــهه ف ــي ح ــقبتنا ال ــزم ــنية؟ م ــا ه ــو األم ــر
ح ـ ًقّا َقـ ـ َ
ـال اهلل …“ عـ ــنه ليتسـ ــبب بـ ــاألشـ ــخاص بـ ــأن
الـ ــذي يـ ــتم تـ ــوجـ ــيه سـ ــؤال ”أ َ َ ـ
يتشككوا وفي املحصلة النهائية أال يؤمنوا بكلمة اهلل؟
أن ــا أع ــتقد ب ــأن ال ــتعليم ع ــن ال ــتطور و م ــالي ــني ال ــسنوات ه ــو ه ــذا ال ــهجوم .ي ــتم
تـركـيز الـهجوم املـعاصـر والـذي يـحاكـي هـجوم سـفر الـتكويـن  ٣عـلى اإلصـحاحـات
اإلح ــدى عش ــر األول ــى م ــن ال ــكتاب امل ــقدس .وه ــذا ه ــو األم ــر ال ــرئ ــيسي ال ــذي ي ــتم
م ــعال ــجته ف ــي ”ال ــكذب ــة“ .وه ــو م ــا ي ــتم م ــحاك ــات ــه ف ــي ال ــرس ــم ال ــتصوي ــري ل ــلغالف
األصــلي .لــكن بــعد مــرور عــدة ســنوات عــلى نشــر الــطبعة األولــى ،قــرر الــناشــر أن
يــقوم بــتغيير صــورة الــغالف إال أنــها حــافــظت عــلى مــحاكــاة هــجوم ســفر الــتكويــن
 .٣وعـلى الـرغـم مـن أنـني أحـببت الـغالف األصـلي )وال أزال أعـتقد شـخصيا ً بـأنـه
األف ــضل( إال أن ــني أت ــفهم ك ــون ال ــتغييرات ق ــد ح ــدث ــت ن ــتيجة ل ــرأي ال ــبعض م ــن
األشخاص بأن الغالف كان يقدم صورةً مرعبة إلى ح ٍّد كبير.
١١

بـالـطبع إن الـكتاب املـقدس ال يـنقل لـنا بـأن الـثمرة الـتي أخـذ مـنها آدم وحـواء
كــانــت تــفاحـ ًة ،إال أن هــذا األمــر أصــبح نــوعـا ً مــن الــتقليد املــتداول فــي حــضارتــنا.
نـحن ال نـعرف مـا هـو نـوع الـثمرة .لـذلـك فـإنـنا فـي املـعرض الـثالثـي األبـعاد املـوجـود
فـي مـتحف الخـلق نـقوم بـتقديـم آدم وحـواء الـتي تحـمل بـيدهـا ثـمرة تـبدو كـنوع مـن
أنــواع الــتوت األحــمر .والســبب الــذي يــدفــعنا لــلقيام بــذلــك هــو أنــنا نــريــد أن نــشير
إل ــى أن ال ــكتاب امل ــقدس ال ي ــقول ب ــأن ال ــثمرة ك ــان ــت ت ــفاحـ ـ ًة  -ف ــي ال ــحقيقة ،إن
الكتاب املقدس ال يقدم لنا أي وصف يتعلق بالثمرة.
لـكن صـورة الـغالف تـقوم بـتصويـر الـثمرة عـلى أنـها تـبدو إلـى حـ ٍّد مـا مـشابـهة
لـلتفاحـة ،وذلـك ألنـنا نهـدف إلـى لـفت انـتباه الـناس .ونـتيج ًة لـكون الـتقليد الـشعبي
يـقول بـأن الـثمرة كـانـت تـفاحـ ًة ،فـإن الـفنان قـد قـام بـتصويـر هـذه الـثمرة فـي الـرسـم
فـي مـحاولـة لـتحفيز ذهـن الـناس بـشكل مـباشـر السـتحضار أحـداث التجـربـة الـتي
م ــن خ ــالل ــها ق ــام ــت ح ــواء وم ــن ب ــعده ــا آدم ب ــاألخ ــذ م ــن ث ــمر الشج ــرة ف ــي ع ــصيانٍ
لألمر اإللهي الصريح بعدم فعل ذلك.

كـيف تــطورت الخـدمـة
ال ــكثير م ــن األم ــور ق ــد ح ــدث ــت خ ــالل م ــسيرة ال ــسنوات الخ ــمس والعش ــري ــن
املـاضـية .فـيما يـتعلق بـالخـدمـة ]فـي الـدفـاع عـن الخـلق الـتوراتـي[ ،لـقد تـمكننا مـن
الــوصــول إلــى الــناس مــن خــالل أعــداد مــتزايــدة مــن الــوســائــط  -ونــحن نجــد املــزيــد
م ــن ه ــذه ال ــوس ــائ ــط الج ــدي ــدة ف ــي ك ــل ع ــام! ون ــشكر ال ــرب ألج ــل ه ــذا ال ــنمو ف ــي
الخدمة.
ف ــي ب ــداي ــات خ ــدم ــتنا ف ــي ال ــعام  ،١٩٩٤ك ــان ــت إرس ــال ــية إج ــاب ــات ف ــي س ــفر
الـتكويـن تـقوم بـعقد مـؤتـمرات كـبيرة .أمـا الـيوم فـإنـنا نـتلقى املـئات مـن الـطلبات فـي
كل عام لقيادة املؤتمرات.
١٢

الحـ ــقا ً فـ ــي الـ ــعام  ،١٩٩٤كـ ــان بـ ــرنـ ــامـ ــجنا اإلذاعـ ــي ”إجـ ــابـ ــات… مـ ــع كـ ــني
ث عـبر أثـير  ٤٥إذاعـة .وقـد تـم مـؤخـرا ً إجـراء بـعض الـتعديـالت عـليه ويـتمُّ
هـام“ يُـبَ ُّ
اإلس ــتماع إل ــيه م ــن خ ــالل امل ــئات م ــن املح ــطات )إض ــافـ ـ ًة إل ــى خ ــدم ــة ال ــبث م ــن
 iTunesوكذلك عبر موقعنا اإللكتروني(.
يــتلقى مــوقــعنا اإللــكترونــي  www.AnswersInGenesis.orgوســطيا ً مــا
يـقرب مـن مـليون زيـارة فـي كـل شهـر .لـيس ذلـك فـقط ،بـل إنـه قـد تـم أيـضا ً فـي عـام
 ٢٠٠٦وفـي هـذا الـعام أيـضا ً مـنحه لـقب ”مـوقـع الـعام“ مـن ِـقبَل هـيئة الـبث الـديـني
الوطنية ،والتي هي عبارة عن مجموعة من  ١٣٠٠كنيسة.
فــي يــنايــر مــن عــام  ٢٠٠٧قــامــت إرســالــية إجــابــات فــي ســفر الــتكويــن )(AiG
بـإطـالق ]قـسم[ ”إجـابـات فـي جـميع أنـحاء الـعالـم“ .حـيث يـتولـى هـذا الـقسم مـهمة
تـدريـب الـقادة املـسيحيّني فـي جـميع أنـحاء الـعالـم لـلقيام بـالـدفـاعـيات والـعمل عـلى
زيادة عدد املواد املترجمة واملقاالت.
فـ ــي الـ ــعام  ٢٠٠٧قـ ــمنا بـ ــافـ ــتتاح مـ ــتحف الخـ ــلق فـ ــي مـ ــنطقة سـ ــينسيناتـ ــي
الـ ُكبرى .وقـد كـان عـدد الـزوار هـائـالً )مـا يـزيـد عـن  ١,٦مـليون زائـر وال يـزال الـعدُّ
مس ــتمرا ً!( ،ون ــحن ن ــمتلك ال ــثقة ب ــأن ال ــرب سيس ــتخدم خ ــدم ــة إج ــاب ــات ف ــي س ــفر
الـ ــتكويـ ــن ومـ ــتحف الخـ ــلق ليُظهـ ــر لـ ــلناس حـ ــقيقة اإلنـ ــجيل ومـ ــدى أهـ ــمية الـ ــرؤيـ ــة
الحــرفــية لــسفر الــتكويــن عــلى ســلطان الــكتاب املــقدس .إن مــتحف الخــلق يســتقبل
زوارا ً مــن مــختلف املجــموعــات مــن امللحــديــن والــالأدريّــني ،والــذيــن غــالــبا ً مــا يــقفون
في طليعة هجوم سفر التكوين  ٣املعاصر على الكتاب املقدس.
أُص ـ ّلي أن يــقدم هــذا الــكتاب تحــدي ـا ً يــدفــعكم لــلتفكير بجــديــة فــي هــجوم ســفر
ال ــتكوي ــن  ٣امل ــعاص ــر  -وه ــو ال ــهجوم ال ــذي أع ــتقد ب ــأنَّ ــه قـ ـ َّوض س ــلطان ال ــكتاب
املـقدس إلـى حـ ٍّد كـبير وقـد نـجح فـي وقـتنا هـذا فـي اخـتراق الـعالـم .كـما أُصـلي أن
تـكون الـرسـالـة فـي هـذه الـنسخة املُحـ َّدثـة وامل ُـط َّورة مـن الـكذبـة أشـد قـوة فـي تحـدي
١٣

الــكنيسة والــحضارة ]املــعاصــرة[ ودفــعها لــلعودة والــخضوع إلــى ســلطان كــلمة اهلل
ابتداءا ً من أول آياتها.
 -كني هام.
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الــفصل األول

املسيحية تتعرض لهجوم
واسع النطاق
الخ َدم الــكنسية ،تــقدم إلـيّ شــابّ
بــعد أن انــتهيت مــن تــقديــم عــظة فــي إحــدى ِـ
ـصرحـا ً بـالـتالـي” :إن فـهم األمـور الـتي قـمت بـتقديـمها عـن أهـمية االسـتناد عـلى
ُم ّ
ك ــلمة اهلل اب ــتداءا ً م ــن س ــفر ال ــتكوي ــن ،ك ــان ب ــمثاب ــة تج ــرب ــة ت ــح ّول ج ــدي ــدة ب ــالنس ــبة
لي“.
فــي مـ ّـرة أُخــرى وبــعد إحــدى املــحاضــرات ]الــتي كــنت قــد ألــقيتها[ ،تــقدم إل ـيّ
شــاب قــائ ـالً” :األمــور الــتي ُقــلت َ َها … كــانــت بــمثابــة مــصباح كهــربــائــي قــد أضــاء
بــشكل مــفاجئ فــي رأســي “.وأردفــت عــليه شــابــة كــانــت تــقف بــجواره قــائــل ًة” :لــقد
أدركــت الــيوم بــأن فــهمي لــلمسيحية كــان بــمثابــة الــبدء بــمشاهــدة أحــد األفــالم مــن
م ــنتصفه .أن ــت ق ــد ق ــمت ب ــإع ــادت ــي إل ــى ال ــبداي ــة ،وأن ــا اآلن أف ــهم م ــاهـ ـيّة األم ــور
املــتعلقة بــها “.أضــاف شــاب فــي مــنتصف الــعمر قــائ ـالً” :إن هــذه املــعلومــات هــي
بـمثابـة مـفتاح .لـيس أنـها فـقط تـفتح األقـفال لـتقدم األسـباب ألمـور مـثل املـشكالت
ال ــتي ن ــواج ــهها ف ــي م ــجتمعنا امل ــعاص ــر؛ إن ــما ه ــي م ــفتاح مل ــعرف ــة ال ــطري ــقة ال ــتي
يمكننا أن نكون وفقها أكثر فعالية في الشهادة ليسوع املسيح… شكرا ً لك“.
ن ــحن ن ــعيش ف ــي زم ــن م ــليء ب ــالتح ــدي ــات .ف ــي املج ــمل إن ح ــضارت ــنا ال ــغرب ــية
الــتي قــد تــأسســت عــلى الــتفكير املــسيحي فــي املــاضــي ،تــتحول لــتصبح مــعاديــة
ل ــلمسيحية .ن ــحن نشه ــد ت ــزاي ــدا ً مس ــتمرا ً ل ــزاوج امل ــثليني ،وت ــأي ــيد اإلج ــهاض ع ــند
الـطلب ،واملـيل إلـى الـتمرد عـلى السـلطات ،والتخـلي عـن الـزواج ،وتـزايـد فـي املـواد
اإلبـ ــاحـ ــية ،وزيـ ــادة فـ ــي الخـ ــروج عـ ــن الـ ــقانـ ــون ،إضـ ــاف ـ ـ ًة إلـ ــى حـ ــمالت الـ ــتسويـ ــق
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ال ــعدائ ــية ال ــتي ي ــقوده ــا امللح ــدون ل ــلتسوي ــق ل ــدي ــان ــتهم  -ه ــذه األم ــور ع ــلى س ــبيل
امل ــثال ال ال ــحصر .ونج ــد أن امل ــسيحيني أص ــبحوا ف ــي ح ــال ــة م ــن ال ــصراع ل ــلدف ــاع
ع ــن ح ــقوق ــهم ،ح ــتى أن ــهم ب ــات ــوا ي ــوس ــمون ب ــأن ــهم أش ــخاص س ــيئون ،ه ــذه األم ــور
تحدث حتى في تلك األمم التي تُوسم بأنها مسيحية.
مـالـذي قـد حـدث فـي مـجتمعنا لـكي تحـدث مـثل هـذه الـتغييرات؟ ملـاذا يـتواجـد
ه ــذا ال ــكم ال ــكبير م ــن األش ــخاص املس ــتهزئ ــني ،وال ــذي ــن ي ــغلقون األب ــواب ف ــي وج ــه
اإلن ــجيل ح ــني نح ــدث ــهم ع ــن امل ــسيح؟ الب ــد م ــن وج ــود س ــبب أس ــاس ــي لح ــدوث م ــثل
ـسا َكـ رَ
ه ــذه ال ــتغييرات .ن ــقرأ ف ــي س ــفر أخ ــبار األي ــام األول َ ” ٣٢ :١٢و ِمـ ْن بَ ـ ِـني يَ ـ َّ
خ ِبي ِري ـ َن ِبــاأل َ ْو َقـ ِ
ا ْلـ َ
ـات…“ .فهــل نــعرف نــحن األوقــات الــتي نــعيش فــيها؟ ملــاذا نــرى
تــراجــع املــسيحية فــي الــعالــم الــغربــي؟ مــا هــو الســبب األســاســي لــذلــك؟ ومــا هــو
الســبب الــرئــيسي الــذي يــدفــع بــاملــجتمع املــعاصــر لــلتحول أكــثر فــأكــثر بــعيدا ً عــن
املسيح؟
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ح ــتى ف ــي األم ــة األم ــري ــكية ال ــعظيمة ،ال ــتي ت ــمتلك أك ــبر ت ــأث ــير م ــسيحي ف ــي
الــعالــم ،والــتي تــمتلك أكــبر كــم مــن املــوارد املــسيحية فــي هــذا الــزمــن بــشكل يــفوق
أي فــترة زمــنية مــضت ،نــحن نــرى هــذه األمــة تــتحول لــتصبح مــسيحية بــشكل أقــل
مـ ــع مـ ــرور كـ ــل يـ ــوم .وفـ ــي كـ ــل عـ ــام نشهـ ــد تـ ــزايـ ــدا ً فـ ــي عـ ــدد األشـ ــخاص الـ ــذيـ ــن
يس ــتعملون م ــصطلح )ع ــطلة س ــعيدة( ك ــبدي ــل ع ــن )ع ــيد م ــيالد س ــعيد( .ي ــتم ح ــظر
وض ــع امله ــد ،1ال ــصلبان وال ــوص ــاي ــا العش ــر ف ــي األم ــاك ــن ال ــعام ــة] .ال ــتعليم ع ــن[
الخ ــلق ،ال ــصالة ،وال ــكتاب امل ــقدس ق ــد ت ــمت إزال ــتها وب ــشكل واس ــع م ــن ال ــنظام
التعليمي العلماني العا ّم.
أمــا بــالنســبة لــلكنائــس والــبرامــج الــكنسية فــإنــها لــم تــعد تــؤثــر بــالــحضارة كــما
كــانــت تــفعل مــن قــبل؛ وأنــا أعــتقد أن الســبب يــرجــع إلــى كــون الــحضارة قــد قــامــت
بغزو الكنسية بشكل عام.
إن مــجتمعنا كــان قــبل عــدة ســنوات يــعتمد وبــشكل كــبير عــلى األمــور املــطلقة
املــسيحية الــتي بُــنيت عــلى الــكتاب املــقدس .فــالــناس كــانــوا يــعرفــون كــيفية الــتمييز
ب ـ ــني ال ـ ــصواب وب ـ ــني الخ ـ ــطأ .أم ـ ــا الس ـ ــلوك ـ ــيات م ـ ــن أم ـ ــثال اإلنح ـ ــراف ال ـ ــجنسي،
والــطالق الــيسير ،والخــروج عــن الــقانــون الــعام ،وزواج املــثليني ،واإلجــهاض تــحت
الــطلب ،واملــواد اإلبــاحــية والــتعري فــي األمــاكــن الــعامــة فــقد كــانــت تــعتبر خــاطــئ ًة.
وقــد ت ـ َّم فــرض مــختلف أنــواع الــعقوبــات عــلى املــخالــفني مــن ِقـ بَل املــجتمع .وكــانــت
ه ــذه ال ــعقوب ــات األخ ــالق ــية م ــبنية ب ــشكل أس ــاس ــي ع ــلى امل ــبادئ ال ــكتاب ــية )م ــثل
ال ــوص ــاي ــا العش ــر ع ــلى س ــبيل امل ــثال( .ك ــما أن م ــعظم ال ــناس ك ــان ــوا ق ــد ق ــبلوا أو
احترموا اإليمان باهلل كما أنهم تمسكوا باألخالق املسيحية إلى درجة عالية.
أم ــا ف ــي األي ــام امل ــعاص ــرة ،ف ــإن األع ــداد ت ــتزاي ــد ب ــني األش ــخاص ال ــراف ــضني
لــلكتاب املــقدس عــلى أنــه الســلطان املــطلق الــذي نــبني مــن خــاللــه رؤيــتنا لــلعالــم.
 1الهياكل التي يتم وضعها في عيد التجسد الإلهي ،حيث يتم تزيينها بمجسم للطفل يسوع المولود في مدينة بيت لحم مع مريم و يوسف والمجوس
القادمين من الشرق.

١٧

ٍ
ـنتيجة لــرفــض الــناس املــتصاعــد لــإليــمان بــكلمة اهلل املــوثــوقــة عــلى أنــها األســاس
وكـ
لـ ــتفكيرهـ ــم ،فـ ــإنـ ــهم قـ ــد تـ ــشككوا أيـ ــضا ً فـ ــي أسـ ــاسـ ــات األخـ ــالق لـ ــلمجتمع الـ ــذي
يـعيشون فـيه .وعـلى سـبيل املـثال ،إن لـم يـكن اهلل مـوجـوداً ،مـا هـو السـبب الـذي قـد
يـدفـع بـهم لـكي يـؤمـنوا بـأي واحـدة مـن الـوصـايـا؟ ملـاذا يـجب أن يـقول أي شـخص
بـأن زواج املـثليني أمـر خـاطئ؟ ملـاذا يـجب أن يـتم مـنع الـنساء مـن إجـراء عـمليات
اإلج ــهاض ك ـ ّلما رغ ــنب ف ــي ذل ــك؟ بمج ــرد أن ي ــقوم ال ــناس ب ــاإلب ــتعاد ع ــن ك ــلمة اهلل
ب ــوص ــفها األس ــاس ال ــذي تُ ــبنى ع ــليه ق ــيمهم األخ ــالق ــية ،ف ــإن ــهم ي ــباش ــرون ب ــتغيير
ال ــقوان ــني األخ ــالق ــية امل ــبنية ع ــلى امل ــطلقات امل ــسيحية ال ــتي ت ــتمسك ب ــاهلل ك ــخال ــق
)وبالتالي فهو صاحب امللكية( لجميع األشياء.
ل ــقد تـ ـ َّم إض ــعاف ت ــأث ــير امل ُـ ـطْ َلقات امل ــسيحية أو إزال ــتها م ــن دوره ــا ك ــأس ــاس
ل ــلمجتمع ،وج ــرى اس ــتبدال ــها ب ــرؤي ــة ل ــلعال ــم ت ــقول” :ن ــحن ل ــن ن ــقبل ب ــأن ال ــطري ــقة
املــسيحية فــي الــقيام بــاألشــياء )أي أنــنا نــبني رؤيــتنا لــعاملــنا وحــياتــنا عــلى مــبادئ
ال ــكتاب امل ــقدس( ه ــي ال ــطري ــقة ال ــوح ــيدة؛ ي ــجب ع ــلينا أن ن ــتقبل ج ــميع امل ــعتقدات
وأس ــال ــيب ال ــحياة ال ــتي ت ــقدم ــها ال ــدي ــان ــات األُخ ــرى ،ن ــحن م ــن نُحـ ـ ِّدد ال ــصواب
والخــطأ “.أعــتقد أنــنا وبــشكل مــتصاعــد نــتشابــه مــع الــوضــع املــوصــوف فــي ســفر
سر ِ
ِ ِ
ِ
ائ َ
س َن ِفـي
اح ٍد َع ِـم َل َمـا َـ
ـيلُ .ك ُّـل َو ِـ
ح ُ
الـقضاة” :فـي ِـت ْل َك األَيَّـام ِ َلـ ْم يَـ ُك ْن َمـل ٌك فـي إِ ْـ َ
َعـ يْنَيْ ِه) “.ال ــقضاة  .(٢٥ :٢١ع ــند غ ــياب الس ــلطان امل ــطلق )ه ــذا ي ــعني ،ع ــندم ــا ال
يـكون الـكتاب املـقدس هـو أسـاس تـفكيرنـا( فـإن النسـبية األخـالقـية سـوف تـسيطر
على املجتمع.
نـ ــحن نـ ــعيش فـ ــي مـ ــرحـ ــلة يـ ــطالـ ــب فـ ــيها الـ ــناس ”بـ ــتقبُّل“ الـ ــرؤى األخـ ــالقـ ــية
املــختلفة .إال أ َّن هــذا الــتقبل ســوف يــعني عــدم تــقبُّل املــطلقات املــسيحية .إن هــذه
الـفكرة عـن الـتقبُّل قـد تسـبَّبت وبـشكل تـدريـجي بـإضـعاف املـسيحية ،والـغالـبية مـن
امل ــسيح ّيني ال ي ــدرك ــون م ــاذا يج ــري ف ــي ال ــحقيقة .ف ــال ــعدي ــد م ــن امل ــسيح ّيني ق ــد
تـعرضـوا للخـداع لـيؤمـنوا بـأنَّـهم ال يـمتلكون الـحق فـي أن يـقومـوا بـفرض أفـكارهـم
١٨

عـلى املـجتمع .فـعلى سـبيل املـثال ،يـتم إخـطارنـا بـأ َّن مـناهـضي اإلجـهاض ال حـقَّ
لـهم فـي أن يـقومـوا بـفرض تـحيّزهـم املحـدد هـذا عـلى املـجتمع .لـكن هـل سـمعت أي
شـيء مـن هـذا الـقبيل يـتم تـوجـيهه إلـى املجـموعـات املـؤيـدة لـإلجـهاض؟ إن الـنتيجة
هــي أنــه يــتم فــرض تــحيز مــعني عــلى املــجتمع مــن قــبل مــؤيــدي اإلجــهاض  -وذلــك
مـن خـالل تشـريـع اإلجـهاض عـند الـطلب! أيـا ً يـكن مـجال عـملك ،فـإنـه ال يـمكنك أن
تـتجنب الـحقيقة فـي أنَّـه فـي مـثل هـذه الـحاالت ،يـتم فـرض وجـهة نـظر مـعينة عـلى
أحــد األشــخاص مــن ِقـ بَل شــخص آخــر .فــإنــه ال يــوجــد شــيء اســمه الــحياد ،وذلــك
على الرغم من أ َّن الكثير من املسيحيّني يسقطون في شرك اإلعتقاد بوجوده.
فـ ــي الـ ــحقيقة أعـ ــتقد بـ ــأن هـ ــذه الـ ــفكرة الـ ــخاطـ ــئة عـ ــن الـ ــحياديـ ــة قـ ــد تسـ ــببت
بـمشكلة كـبيرة لـلكنيسة واألمـة بـشكل عـام فـي الـواليـات املتحـدة األمـريـكية .وكـمثال
عـلى ذلـك فـلننظر إلـى الـقضية الـتي تُـعرف بـاسـم فـصل الـكنيسة عـن الـدولـة .هـذه
الـقضية قـد اسـتخدمـت السـتبعاد كـل مـن الـكتاب املـقدس والـصلوات والـتعليم عـن
الخــلق إضــافــة إلــى الــكثير مــن األمــور املــسيحية مــن الــنظام الــتعليمي الــعلمانــي.
وعـ ــلى الـ ــنقيض مـ ــن ذلـ ــك فـ ــإن الـ ــنظام الـ ــتعليمي ال يـ ــقف مـ ــوقـ ــفا ً مـ ــحايـ ــدا ً عـ ــلى
اإلطالق.
إن ال ــكتاب امل ــقدس ي ــعلمنا ب ــأن اإلن ــسان إم ــا أن ي ــكون ل ــلمسيح أو أن ي ــكون
ضـ ّده )مـتى  .(٣٠ :١٢وإمـا أن يـسير فـي الـنور أو أن يـسير فـي الـظلمة )أفـسس
 ،(٨ :٥وإمــا أن يجــمع أو أن يُـفَ ِّرق )لــوقــا  ،(٢٣ :١١فــال يــوجــد أي مــوقــف مــحايــد.
وكذلك هو حال النظام التعليمي ،فإما أن يكون للمسيح أو أن يكون ِ
ض َّده.
ع ــندم ــا ت ــم اس ــتبعاد ك ــل م ــن ال ــكتاب
املـ ـ ــقدس والـ ـ ــصالة والـ ـ ــتعليم عـ ـ ــن الخـ ـ ــلق
والـجوانـب األُخـرى مـن الـتفكير املـسيحي
مـ ـ ــن الـ ـ ــنظام الـ ـ ــتعليمي الـ ـ ــعلمانـ ـ ــي فـ ـ ــي
ال ــوالي ــات املتح ــدة ،ل ــم ي ــكن م ــا ح ــدث ه ــو
١٩

إخـراج الـديـن مـن املـدارس ،بـل إخـراج
املـ ــسيحية مـ ــنها .فـ ــقد تـ ــم اسـ ــتبدالـ ــها
بـالـديـانـة الـطبيعية أو اإللـحاديـة .لـيس
مـ ــن املـ ــطلوب مـ ــن الـ ــشخص أن يـ ــقوم
بــأكــثر مــن إلــقاء نـ ٍ
ـظرة عــلى واحــد مــن
كــتب عــلم األحــياء الــرئــيسية املُســتخدمــة
فــي الــنظام الــتعليمي الــعلمانــي لــكي يــالحــظ كــيف يــتم تــعليم الــتالمــيذ بــأ َّن الــكون
ب ــأس ــره )ب ــما ف ــي ذل ــك البش ــر وج ــميع أش ــكال ال ــحياة( ق ــد تـ ـ َّم ت ــفسيره م ــن خ ــالل
امل ــذه ــب ال ــطبيعي .ي ــتم ت ــلقني ال ــتالم ــيذ ال ــدي ــان ــة اإلل ــحادي ــة ) ع ــلما ً أن  ٪٩٠م ــن
الـ ــتالمـ ــيذ الـ ــذيـ ــن يـ ــترعـ ــرعـ ــون فـ ــي مـ ــنازل وكـ ــنائـ ــس مـ ــسيحية يـ ــرتـ ــادون املـ ــدارس
ال ــعلمان ــية ف ــي ال ــوالي ــات املتح ــدة( .2ف ــيتم
تلقينهم تعليما ً مضا ّدا ً للكتاب املقدس.
لـ ـ ـ ــطاملـ ـ ـ ــا اعـ ـ ـ ــتقد الـ ـ ـ ــبعض ُمخـ ـ ـ ـ ِ
ـطئني
بـاإلدعـاء الـقائـل بـأن الـتالمـيذ يسـتطيعون
أن ي ـ ــتلقوا ال ـ ــتعليم ع ـ ــن اهلل ف ـ ــي ص ـ ــفوف
ال ــترب ــية ال ــدي ــنية أو ف ــي ال ــكنيسة أو ف ــي
املـ ــنزل  -لـ ــكن لـ ــيس فـ ــي صـ ــفوف دراسـ ــة
الـعلوم ألن ذلـك سـوف يـكون إدخـاالً لـلديـن
إل ـ ــى امل ـ ــدارس .ل ـ ــكن إن ك ـ ــان ي ـ ــتم ت ـ ــعليم
ال ـ ــتالم ـ ــيذ ف ـ ــي ص ـ ــفوف ال ـ ــعلوم ب ـ ــأن ك ـ ــل
أشـ ـ ــكال الـ ـ ــحياة )بـ ـ ــما فـ ـ ــي ذلـ ـ ــك البشـ ـ ــر
الـذيـن يشـبهونـهم( يـمكن أن يـتم تـفسيرهـا
Ken Ham and Britt Beemer, Already Gone: Why Your Kids Will Quit the Church and What You Can Do to
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مـن خـالل املـعالـجة الـطبيعية  -أي أنَّـه ال يـوجـد تـدخـل ملـا يـفوق الـطبيعة  -فـمن هـو
اإللـه الـذي يـتم الحـديـث عـنه فـي صـفوف الـتعليم الـديـني أو فـي الـكنيسة؟ فـإنـه ال
يــمكن أن يــكون إلــه الــكتاب املــقدس ،ألن هــذا اإللــه هــو الــخالــق ولــكن الــتالمــيذ قــد
ـأي شـيء مـتواجـد فـي الـكون .وبـالـتالـي
ألي خـالـ ٍق ب ّ
تـعلموا بـأنَّـه ال يـوجـد أي عـالق ٍـة ِّ
فإن التالميذ يُل َّقنون تعليما ً ض َّد املسيحية  -وذلك تحت مرأى ذويهم ورعاتهم.
األمـر الـذي يحـدث هـو أن الـعالـم يـأسـر قـلوب وعـقول جـيل كـامـل مـن الـتالمـيذ.
والـذي يـسيطر عـلى عـقول وقـلوب الـتالمـيذ يـتحكم بـالـثقافـة! مـن املـثير لـإلهـتمام مـا
قـالـه أحـد امللحـديـن بـعد أن قـام بـزيـارة مـتحف الخـلق )الـذي افـت ُ ِتحَ فـي عـام ٢٠٠٧
ف ــي م ــنطقة س ــينسينات ــي الـ ـ ُكبرى( ه ــذا امل ــتحف ال ــذي ي ــقود ال ــز ّوار ع ــبر ت ــاري ــخ
سجل في سفر التكوين ،حيث قال هذا الزائر:
العالم وفق اإلطار امل ُ َّ
بــالنســبة لــي ،إن األمــر األكــثر رعــبا ً هــو قــسم األطــفال ]فــي مــتحف
الخ ـ ــلق[ .ف ـ ــي ت ـ ــلك اللح ـ ــظة ت ـ ــعلمت واح ـ ــدا ً م ـ ــن أع ـ ــمق ال ـ ــدروس ف ـ ــي
حياتي ….وهو أن املعركة سوف تجري في عقول وقلوب

أطفالنا3.

ي ـ ــتوج ـ ــب ع ـ ــلى أُن ـ ــاس اهلل أن يتخ ـ ــلوا ع ـ ــن ال ـ ــفكرة امل ـ ــغلوط ـ ــة ال ـ ــقائ ـ ــلة ب ـ ــوج ـ ــود
الـ ــحياديـ ــة! إذ أنـ ــها تـ ــودي بـ ــاملـ ــؤمـ ــنني إلـ ــى أن يـ ــقومـ ــوا بتسـ ــليم أوالدهـ ــم والـ ــثقافـ ــة
ب ـ ــأس ـ ــره ـ ــا إل ـ ــى ال ـ ــعلمان ـ ــيني .واألم ـ ــر امل ـ ــؤس ـ ــف ه ـ ــو أن ف ـ ــكرة ال ـ ــحياد ه ـ ــذه ت ـ ــغزو
املؤسسات املسيحية.
إن األم ــر م ــشاب ــه مل ــا ت ــقدم ــه ال ــعدي ــد م ــن ال ــكليات ال ــاله ــوت ــية وم ــعاه ــد ال ــكتاب
امل ــقدس ال ــتي ت ــقول” :ن ــحن ال ن ــقف م ــوق ــفا ً ع ــقائ ــدي ـا ً متش ـ ّددا ً م ــن س ــفر ال ــتكوي ــن.
فـنحن نـتقبَّل جـميع اآلراء “.لـكن مـالـذي سيحـدث حـني يـتقدم شـخص مـا قـائـالً” :
هـل سـتقبلون بـالـرأي الـقائـل بـأنَّـه يـجب أن يـتم أخـذ سـفر الـتكويـن بـشكل حـرفـيّ؟“
س ــيأت ــي ال ــرد ب ــال ــقول” :ال! ،ن ــحن ال نس ــتطيع أن ن ــقبل به ــذا ال ــرأي إذ أن ــنا ن ــتقبَّل
“August 10, 2009, What I learned from the Creation Museum,” posted by a member of the Secular Student
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جـميع اآلراء!“ فـي الـواقـع ،إنـهم لـلتو قـد اتخـذوا مـوقـفا ً عـقائـديـا ً متشـ ّددا ً يـقومـون
مــن خــاللــة بــتعليم تــالمــيذهــم عــن رؤيــة تــقول بــأنَّــه ال يــجب عــلى الــناس أن يــقومــوا
بالتعامل مع سفر التكوين بطريقة حرفية إن لم يريدوا ذلك.
فـي إحـدى املـحاضـرات الـتي قـمت بـتقديـمها ،تـقدم إلـي شـخص مـن الـحضور
قـائـالً بـنبرة حـا ّدة” :إن هـذا لـيس عـادالً .أنـت تُ ِ
ـص ُّر عـلى أن يـت َّم الـتعامـل مـع سـفر
ال ــتكوي ــن ب ــطري ــقة ح ــرف ــية ،أي أ َّن اهلل ق ــد اس ــتغرق ب ــشكل ف ــعليٍّ س ــتة أي ــام ،وب ــأن
الــتطور لــيس صــحيحاً ،وبــأنــه حــدث طــوفــان عــاملــي حــقيقيّ .أنــت ال تــتقبل أفــكار
األشـخاص اآلخـريـن .يـجب عـليك أن تـتقبل األشـخاص اآلخـريـن مـمن يـشاركـونـني
رمزي“.
اإليمان بأن اهلل قد استعمل التطور ،وبأ َّن سفر التكوين هو سفر
ّ
حينها سألته” :مالذي تريدني أن أقوم به؟“
أج ــاب ذل ــك ال ــشخص ق ــائ ـالً” :ح ــسناً ،ي ــجب ع ــليك أن ت ــسمح ل ــلرؤى األُخ ــرى
بأن تتواجد وأن تتقبل اآلراء التي تختلف عن رأيك“.
أجــبت قــائـالً” :حــسناً ،إن رؤيــتي تــقول بــأن الــتفسير الحــرفــي لــسفر الــتكويــن
ـختصة بـ ــسفر
هـ ــو مـ ــا يـ ــش ّكل الـ ــرؤيـ ــة السـ ــليمة .وبـ ــأن جـ ــميع الـ ــرؤى األُخـ ــرى املـ ـ
َّ
التكوين إنما هي خاطئة .فهل أنت مستعد لتقبُّل رؤيتي هذه؟“
ظه ــرت ع ــالم ــات ال ــصدم ــة ع ــلى ذل ــك ال ــشخص ووق ــف م ــتر ّددا ً .وأس ــتطيع أن
أت ــخيل أف ــكارة ف ــي ت ــلك اللح ــظة ق ــائ ــل ًة :إن أج ــبت ب ــاإلي ــجاب ،ف ــحينها أك ــون ق ــد
س ــمحت ل ــه ب ــأن ي ــقول ب ــأن ــه الي ــمكنك أن ت ــمتلك رؤي ــة أُخ ــرى ش ــبيهة ب ــال ــرؤي ــة ال ــتي
أمــتلكها؛ ولــكن إن أجــبت بــالــنفي ،فــحينها ســيكون األمــر واضــحا ً بــأنــني ال أتــقبَّل
رؤيــته .مــالــذي أســتطيع فــعله؟ نــظر إل ـيَّ بــعد ذلــك وقــال” :هــذه سفســطة!“ إن مــا
ي ــعنيه ب ــال ــحقيقة ه ــو أن ــه ق ــد خس ــر الج ــدال وب ــأنَّ ــه ال ي ــري ــد أن ي ــعترف ب ــعدم ت ــقبّله
ملوقفي .وحقيقة األمر أنه قد اتخذ موقفا ً عقائديا ً منغلق الذهن.
ف ــي ال ــكثير م ــن األح ــيان نج ــد أن األش ــخاص ي ــبدون ان ــزع ــاج ــهم ع ــندم ــا ي ــتم
ت ــقدي ــم ت ــصري ــحات ع ــقائ ــدي ــة )دوغ ــمات ــية( .ف ــيقول ــون” :ال ي ــمكنك أن ت ــكون ع ــقائ ــدي ـاً
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ـدي .ال ــكثير م ــن
به ــذا ال ــشكل“ ل ــكن ه ــذا ال ــتصري ــح بح ــد ذات ــه ه ــو ت ــصري ــح ع ــقائ ـ ّ
األشـخاص يـعتقدون بـأن الـبعض هـم عـقائـديـون وبـأن الـبعض اآلخـر لـيسوا كـذلـك.
أي ع ــقيدة
إن امل ــسأل ــة ليس ــت أن ت ــكون ع ــقائ ــدي ـا ً أم ال ،إن ــما امل ــسأل ــة ت ــدور ح ــول ُّ
العقائدي!
تشكل العقيدة األفضل لتقوم باعتمادها في موقفك
ّ
ف ــي اس ــترال ــيا وق ــبل ع ــدة س ــنوات م ــضت ،أص ـ َّـرت مج ــموع ــة م ــن األش ــخاص
تــدعــوا نــفسها بــلقب )”الـتَّقبُّل“ قــد بــدأ( عــلى أن يــتم تــقبُّل جــميع الــطرق الــديــنية و
املــعتقدات والــتقالــيد .وكــانــوا يــقولــون بــأنــه يــجب عــلينا أن نــوقــف حــالــة عــدم ال ـت َ َقبُّل
]ال ــسائ ــدة[ ف ــي امل ــجتمع .وف ــي م ــنشوره ــم ال ــتروي ــجي ال ــذي ي ــقدم ش ــرح ـا ً ل ــوج ــهة
ن ــظره ــم ال ــتي ي ــتبنون ــها ،ك ــان م ــن امل ــثير ل ــاله ــتمام أن ن ــالح ــظ أن ــهم أدرج ــوا ج ــميع
األشـياء الـتي كـانـوا يـقفون ضـ ّدهـا ،ومـعظم هـذه األشـياء الـتي كـانـوا ال يـتقبَّلونـها
كـانـت مـرتـبطة بـاملـسيحيَّة .إن األمـر الـذي كـانـوا يـريـدون قـولـه هـو أنـهم مسـتعدون
أي ش ــيء ف ــيما ع ــدا امل ــسيحيّة .ل ــقد ك ــان ــوا ي ــقفون م ــوق ــفا ً م ــعادي ـا ً للس ــلطان
ل ــتقبُّل ِّ
املـطلق لـكلمة اهلل .إن فـكرة الـذهـنية املـنفتحة تَـنتُجُ عـن اإلدعـاء الـقائـل بـأنَّـه ال وجـود
مل ــا يُ ــدع ــى ب ــال ــحقيقة امل ــطلقة ،أو ب ــأن ال ــحقيقة ال ي ــمكن أن ي ــتم ادراك ــها ب ــشكل
مـطلق .ونجـد الـبعض يـقولـون” :ال يـوجـد أي أمـر مـطلق “.لـكن الـساخـر بـاألمـر هـو
أن هـذا اإلفـتراض بـذاتـه قـد أصـبح األمـر املـطلق الـذي يـتبنونـه .إن هـذا الـنوع مـن
األفـكار يـصدر عـن الـفلسفة املـعاديـة لـلكتاب املـقدس والـتي تـتبنى فـكرة أ َّن جـميع
األشياء هي نسبية.
املـطلقات املـسيحية  -وهـي تـلك الـحقائـق واملـعايـير املـبنية عـلى الـكتاب املـقدس
والـتي ال يـمكن أن يـتم تـغييرهـا  -أصـبحت اآلن تـلقى قـبوالً أق َّـل فـي املـجتمع وهـذا
األم ــر يح ــدث أل َّن ك ــلمة اهلل وع ــلى ن ــحو م ــتزاي ــد ل ــم ت ــعد األس ــاس ال ــذي تُ ــبنى ع ــليه
رؤيـة الـشخص لـلعالـم .وفـي نـهايـة املـطاف فـإن هـذا األمـر سـيصل بـنا إلـى مـرحـلة
ي ــتم ف ــيها م ــنع امل ــسيحية وتح ــري ــمها  -وه ــو أم ــر ب ــات ي ــبدو أك ــثر واق ــع ّي ًة م ــن خ ــالل
التشــريــعات الــتي ال تــقوم فــقط بــتقييد الــنشاطــات املــسيحية فــي الــواليــات املتحــدة
٢٣

فحس ــب ،ب ــل م ــن خ ــالل األس ــاس ــات ال ــتي ي ــتم وض ــعها وال ــتي ت ــقود إل ــى أن ي ــتمَّ
الــنظر إلــى املــسيحيّني عــلى أنــهم مجــرمــني وذلــك بســبب الــطريــقة الــتي يــمكن مــن
خــاللــها أن يــتم اســتخدام تشــريــعات جــرائــم الــكراهــية وغــيرهــا مــن الــقوانــني الــتي
تصدر.
س س امل ــجتمعية،
ف ــي ال ــوق ــت ال ــذي ك ــان ــت ف ــيه امل ــطلقات امل ــسيحية تُ ــش ِّكل األ ُ ُ ـ
ـسحاق
كـانـت جـميع األنشـطة غـير األخـالقـية مـثل أنـماط حـياة املـثلية الـجنسية وال ُّ
سـ س.
واإلج ـ ــهاض ت ـ ــعتبر مح ـ ــظورة .إال أن ـ ــه ق ـ ــد ح ـ ــدث ت ـ ــح ّول ع ـ ــلى مس ـ ــتوى األ ُ ُ ـ
ف ـ ــمجتمعنا امل ـ ــعاص ـ ــر ق ـ ــد ب ـ ــات م ـ ــبنيا ً ع ـ ــلى األخ ـ ــالق النس ـ ــبية :وه ـ ــذا ي ـ ــعني أن
الـشخص يسـتطيع أن يـقوم بـما يحـلو لـه ولـيس مـن الـواجـب عـليه أن يـقدم حـسابـاً
ألي شـخص سـواه ،وذلـك طـاملـا أن غـالـبية الـناس مـقتنعة بـأ َّن األمـور الـتي تـختصّ
بـمصالـحهم ُمـصانـة .إن هـذه األخـالق النسـبية قـامـت بـإعـالم املـجتمع بـأنـه لـم يـعد
أي شــيء ضــد أولــئك الــذيــن يــختارون أن يــكونــوا
مــسموح ـا ً ألي شــخص أن يــقول َّ
ـتعري ف ــي ال ــعلن ،أو أن ي ــفعلوا م ــا ي ــري ــدون
منح ــرف ــني ج ــنسياً ،أو أن ي ــمارس ــوا ال ـ ّ
)ضـمن الحـدود الـتي يـسمح بـها الـقانـون ،الـذي بـات يـتغيّر لـيصبح أكـثر تـسامـحاً
مـع أفـعال الـناس( .هـذا األمـر صـحيح ،فـنحن نـرى هـذا الـنوع مـن الـتسامـح فـيما
يـتعلق بـالـتعري ،فـي عـام  ٢٠٠٩كـانـت هـنالـك حـالـة فـي واليـة أوريـغون الـتي تُـعرف
ـتعري فــي الــعلن إلــى حــدود مــعينة .قــرر رجــل أن يــقوم بــالــسير
بــالــتسامــح مــع الـ ّ
عــاريـا ً بــالــقرب مــن ثــالثــة مــدارس فــي املــديــنة ،واحــدة مــن بــني هــذه املــدارس كــانــت
مـدرسـة ابـتدائـية .كـان مـن املـثير أن نـرى اقـتباسـا ً ألحـد الـقادة املحـليني فـي أحـد
التقارير اإلخبارية حيث ورد التالي:
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لــكن عــضو املجــلس كــارول ڤــويســني قــالــت أنــها ال تــعتقد أن رغــبات األهــالــي
ـتعري ــن ي ــجب أن ت ــكون س ــببا ً ف ــي ح ــجب
ف ــي ح ــماي ــة أط ــفال ــهم م ــن رؤي ــة ب ــال ــغني ُمـ ّ
حرية التعبير” .أين سينتهي كل
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وم ــن ال ــطبيعي أن ــنا ن ــسأل ال ــسؤال ع ــينه! أي ــن س ــينتهي ب ــنا امل ــطاف! إن ل ــم
يــوجــد ُمــطلقات ،فهــذا ســيعني بــأ َّن جــميع األمــور هــي نســبية .وبــالــتالــي فــإ َّن أيَّ
ٍ
شيء يمكن أن يت َّم تمريره.
إن امل ُــطلقات الــتي يــفرضــها الــرب اإللــه تــعني بــأنَّــه يــوجــد قــواعــد يــتوجــب عــلينا
أن ن ــلتزم ب ــها .وامل ــسيحية ال ي ــمكنها أن ت ــتعاي ــش م ــع م ــجتمع م ــبنيّ ع ــل أُس ــس
األخ ــالق النس ــبية .واح ـ ٌد م ــن ب ــني اإلث ــنني س ــوف ي ــضطر ل ــلخضوع .ي ــوج ــد رؤي ــتني
ل ــلعال ــم وك ـ ّـل م ــنهما ت ــمتلك ن ــظام ـا ً ع ــقائ ــدي ـا ً م ــختلفا ً ع ــن األُخ ــرى ت ــتصارع ــان ف ــي
مـجتمعنا .إن الحـرب الـحقيقة الـتي تُ َ
ـش ُّن هـي حـرب روحـية عـظيمة  -كـلمة اهلل فـي
مـ ــواجـ ــهة املـ ــنطق البشـ ــري املسـ ــتقل ،واملـ ــطلقات املـ ــسيحية )املـ ــبنية عـ ــلى الـ ــكتاب
املــقدس( فــي مــواجــهة األخــالق النســبية )حــيث أن اإلنــسان هــو مــن يحــدد قــواعــده
ال ــخاص ــة( .واألم ــر امل ــؤس ــف ه ــو أن ال ــعدي ــد م ــن امل ــسيحيني ق ــد فش ــلوا ف ــي كس ــب
التعرف على الطبيعة الحقيقية للمعركة.
الحرب وذلك ألنهم فشلوا في
ُّ
أنـا أعـتقد بـأن هـذا الـصراع الـروحـي متجـذّر فـي قـضية السـلطان  -كـلمة اهلل
أم ك ـ ــلمة اإلن ـ ــسان .وف ـ ــي وق ـ ــتنا ال ـ ــحاض ـ ــر نج ـ ــد أن م ـ ــسأل ـ ــة األص ـ ــول )الخ ـ ــلق /
الـتطور  /مـاليـني الـسنوات( قـد لـعبت دورا ً مـحوريـا ً فـي تـقويـض سـلطان كـلمة اهلل
عــند أجــيال مــن الــناس .وعــلى الــرغــم مــن أن املــوضــوع قــد يــبدو غــريــبا ً أو جــديــداً
عـ ــند الـ ــبعض مـ ــن ال ـ ـ ُق َّراء ،إال أنَّـ ــه مـ ــن الـ ــناحـ ــية الـ ــكتابـ ــية واملـ ــنطقية فـ ــإ ّن قـ ــضيّة
األصـول وتـأثـيرهـا عـلى سـلطان الـكتاب املـقدس فـي الـثقافـة تـحتل مـركـزا ً أسـاسـياً
في املعركة من أجل أرواح البشر في حضارتنا املعاصرة.
Vickie Aldous, “Nudity Issue Sparks More City Council Debate,” Ashland Daily Tidings, http://
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م ـ ــعظم األش ـ ــخاص ي ـ ــمتلكون ف ـ ــكرة م ـ ــغلوط ـ ــة ع ـ ــن م ـ ــاه ـ ــية األم ـ ــور امل ـ ــختصة
ب ـ ــال ـ ــتساؤل ع ـ ــن الخ ـ ــلق  /ال ـ ــتطور  /ع ـ ــمر األرض .وع ـ ــوض ـ ـا ً ع ـ ــن ادراك ال ـ ــقضية
ال ــحقيقيّة ،ف ــإن ــهم ق ــد ت ــعرض ــوا للخ ــدي ــعة ل ــإلع ــتقاد ب ــأن ال ــتطور  /م ــالي ــني ال ــسنوات
هــي أمــور عــلمية فــي حــني أ َّن الســرد الــتوراتــي لــألصــول يــمثل أمــور ديــنية .إال أن
األمر ليس كذلك) .انظر الفصل الثاني ملناقشة هذا األمر بطريقة أوفى(.
إن كـلمة عـلم تـعني بـشكل أسـاسـي املـعرفـة ،ويـوجـد فـارق شـاسـع بـني املـعرفـة
س ب مــن خــالل املــعايــنة )وهــذا مــا نــشير بــه إلــى املــعرفــة الــتي ســاعــدتــنا
الــتي تُكت َ َ ـ
ـختصة ب ــامل ــاض ــي وك ــيفية
ع ــلى ب ــناء ال ــتقنيات ال ــتي وص ــلنا إل ــيها( وب ــني امل ــعرف ــة امل ُ ـ َّ
نــشأة الــكون والــحياة 5.مــسألــة األصــول تــتعلق بــالــنوع الــثانــي مــن املــعرفــة ونُ ـظُم
املـعتقدات املـختصة بـاملـاضـي .نـحن ال نـمتلك امـكانـية الـوصـول إلـى املـاضـي .فـكل
مـا يـمكننا الـوصـول إلـيه هـو الـحاضـر .وجـميع املسـتحاثـات والـحيوانـات والـنباتـات
وكـوكـبنا والـعالـم بـأسـره وجـميع األشـياء املـوجـودة تـتواجـد فـي الـحاضـر .لـذلـك فـإنـه
ال ي ــمكننا أن ن ــقوم ب ــاخ ــتبار امل ــاض ــي ب ــشكل م ــباش ــر وذل ــك م ــن خ ــالل اس ــتخدام
ال ــطرائ ــق ال ــعلمية )ال ــتي ت ــنطوي ع ــلى ت ــكرار األم ــور وم ــشاه ــدة ح ــدوث ــها( ذل ــك ألن
جميع األدلة التي نمتلكها هي متواجدة في الحاضر.
ـخاص بحسـ ــب الـ ــتعريـ ــف هـ ــو إيـ ــمانٌ
إنـ ــه مـ ــن املـ ــهم أن نـ ــفهم بـ ــأن الخـ ــلق الـ ـ
ّ
يــختص بــاملــاضــي .والــفارق هــو أن املــؤمــنني بــالخــلق يــبنون إيــمانــهم بــالخــلق عــلى
كــتاب يــقدم ادعــاءات بــأنَّــه كــلمة ذاك الــذي كــان مــتواجــدا ً فــي وقــت تــلك األحــداث،
والـذي يـعرف جـميع األشـياء ،والـذي يـقدم لـنا املـعلومـات عـما حـدث .أمـا الـتطور /
مـاليـني الـسنوات فـإنـها تـأتـي مـن كـلمة البشـر الـذيـن لـم يـكونـوا مـتواجـديـن وقـت تـلك
األحـداث والـذيـن ال يـ َّدعـون بـأنَّـهم ُـك ِّليوا املـعرفـة .إن الـقضية بـأسـرهـا تـدور حـول مـا
For more information on observational science and historical science, see Roger Patterson, Evolution Exposed
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إذا ك ــنا ن ــؤم ــن ب ــكلمة اهلل ال ــذي ك ــان ح ــاض ــرا ً أم أن ــنا س ــنؤم ــن ب ــكلمة البش ــر غ ــير
املـعصومـني عـن الخـطأ )وبـغض الـنظر عـن مـؤهـالتـهم( والـذيـن لـم يـكونـوا حـاضـريـن
على تلك األحداث.
سمى عــصر الــعلوم ،أن عــددا ً قــليالً
إنــه ألمــر مــذهــل أنــه فــي ظــل مــا يُــعرف بـ ُـم ّ
جـدا ً مـن الـناس يـعرفـون حـقيقة الـعلم وآلـية عـمله .والـعديـد مـنهم حـني يـتأمـلون فـي
قــضية األصــول ،فــإنــهم يــتخيلون الــعلماء عــلى أنــهم أشــخاص حــياديّــون يــرتــدون
مـ ــعاطـ ــفهم الـ ــبيضاء ويـ ــبحثون بـ ــشكل مـ ــوضـ ــوع ـ ـيّ عـ ــن الـ ــحقيقة .إال أن الـ ــعلماء
يـتواجـدون وفـق نـوعـني أسـاسـيَّني ،فـإ ّمـا أن يـكونـوا ذكـورا ً أو أن يـكونـوا إنـاثـاً ،وهـم
أن ــاس ع ــادي ــون م ــثلك وم ــثلي .أن ــاس ي ــمتلكون م ــعتقدات وت ــحيّزات .وال ــتحيز ه ــو
ـقرر م ــن
ال ــذي يح ــدد ط ــري ــقة ت ــعام ــل امل ــرء م ــع ال ــدل ــيل ،والس ــيما ال ــطري ــقة ال ــتي يُ ـ ّ
خـاللـها كـون دلـيل مـا أكـثر ارتـباطـا ً أو أهـمية مـن أي دلـيل آخـر .إن الـعلماء لـيسوا
باحثني موضوعيّني عن الحقيقة ،وهم ليسوا حياديّني.
ال ــعدي ــد م ــن األش ــخاص ي ــسيئون ف ــهم ال ــتحيّز ،وذل ــك م ــن خ ــالل اإلع ــتقاد ب ــأن
بـعض األفـراد هـم مـتحيّزون فـي حـني أن الـبعض اآلخـر لـيسوا كـذلـك .عـلى سـبيل
امل ــثال ،ت ــأم ــل ف ــي أح ــد امللح ــدي ــن .إن ش ــخصا ً م ــثل ه ــذا ي ــعتقد ب ــأنَّ ــه ال وج ــود هلل.
فه ــل ي ــمكن للملح ــد أن ي ــتعام ــل م ــع ال ــسؤال ال ــقائ ــل ”ه ــل ق ــام اهلل ب ــالخ ــلق؟“ إن
اإلجــابــة هــي ال .إذ أنَّــه بمجــرد أن يــتم الــسماح لــلسؤال بــأن يُــطرح فــإنــه لــن يــكون
ُملح ــدا ف ــيما ب ــعد .وب ــال ــتال ــي ف ــإن ال ــعالِ ــم املُلح ــد ال ــذي ي ــقوم ب ــمعاي ــنة املس ــتحاث ــات
وال ــعا َلــم امل ــحيط ب ــه ،وب ــغض ال ــنظر ع ــن م ــاه ــية األدل ــة ال ــتي س ــوف يج ــده ــا ف ــإن ــها
س ــوف ل ــن ت ــكون ذات ص ــلة ب ــأي م ــن األح ــداث ال ــتورات ــية م ــثل ط ــوف ــان ن ــوح ع ــلى
سـبيل املـثال .حـتى فـي حـال وجـد فـلكا ً عـمالقـا ً مـتموضـعا ً عـلى جـبل أرارات ،فـإنـه
لــن يــسمح ألي دلــيل بــأن ُي ـ َد ِّعـ َم إدعــاءات الــكتاب املــقدس عــن فُــلك نــوح .فــإنــه فــي
اللحــظة الــتي يــسمح بــها بــذلــك ســوف يــتنازل وبــشكل مــباشــر عــن إطــاره الــديــني
اإلل ــحادي .إن أي ملح ــد ه ــو ُمــتح ّيز وبنس ــبة  .٪١٠٠وه ــذا األم ــر ي ــجب أن ي ــبقى
٢٧

حـ ــاضـ ــرا ً فـ ــي الـ ــذهـ ــن عـ ــند قـ ــراءة أي كـ ــتاب تـ ــعليمي أو مـ ــشاهـ ــدة أي بـ ــرنـ ــامـ ــج
تلفزيوني ت َّم إنتاجه من قبل أحد امللحدين.
أرج ـ ــو م ـ ــنكم ف ـ ــي ه ـ ــذا امل ـ ــقام أال ت ـ ــسيئوا ال ـ ــفهم .إ َّن كـ ـ ـالً م ـ ــن ال ـ ــتطوري ـ ــني
والخـلقيني قـادريـن عـلى إنـتاج عـلوم عـظيمة  -وذلـك فـيما يـتعلق بـالـعلوم التجـريـبية.
ولهــذا الســبب نجــد أن امللحــديــن والــتطوريّــني والخــلقيني الــتوراتــيني يســتطيعون أن
يــقومــوا بــالــعمل مــعا ً كــفريــق واحــد النــتاج مــركــبة فــضائــية وفــي الــوقــت عــينه ســوف
يـتوافـقون بـعضهم مـع بـعض حـول آلـية بـناء هـذه الـتقنية .إال أنـهم سـوف يـختلفون
بــعضهم مــع بــعض حــني يــخوضــون فــي نــقاش حــول نــشأة كــوكــب املــريــخ أو نــشأة
الـ ــكون وذلـ ــك نـ ــتيج ًة لـ ــتحيزهـ ــم .إنـ ــهم سـ ــوف يـ ــتفقون حـ ــني يـ ــتعلق األمـ ــر بـ ــالـ ــعلوم
التجـريـبية إال أن الـوضـع سـوف يـتغير حـني يـكون املـوضـوع املـطروح مـختصا ً بـعلم
األصول.
لـقد عـايـنت الـكثير مـن األمـثلة عـن الـتحيز الـذي ظهـر بـطرق مـختلفة .لـقد كـنت
ضـيفا ً عـلى بـرنـامـج إذاعـيّ حـواري فـي دنـفر  -كـولـورادو ،وأعـلمني ُمـق ِّدم الـبرنـامـج
أن ــني أم ــتلك س ــبعة دق ــائ ــق ل ــكي أق ــدم دل ــيالً ع ــلى الخ ــلق .وب ــأن ــه س ــوف يج ــلس
ويســتمع .لــذلــك انــطلقت إلــى الــتفاصــيل الــتي يــقدمــها الــكتاب املــقدس واملــختصة
ب ــال ــطوف ــان ال ــذي ح ــدث أي ــام ن ــوح ،وب ــرج ب ــاب ــل ،وس ــوى ذل ــك م ــن امل ــواض ــيع ذات
الــصلة .وقــمت بــتقديــم شــرح ٍ لــكيفية دعــم األدلــة مــن مــختلف الــثقافــات وكــذلــك مــن
السج ــل األح ــفوري للس ــرد ال ــذي ي ــقدم ــه ال ــكتاب امل ــقدس .ك ــما ق ــمت ب ــاس ــتعراض
جــوانــب أُخــرى مــن الخــلق بــغية إظــهار حــقيقة الــكتاب املــقدس .وفــي نــهايــة الســبع
دق ــائ ــق ق ــام امل ــذي ــع ب ــاإلدالء به ــذا ال ــتعليق ع ــلى ال ــهواء وق ــال ال ــتال ــي” :ح ــسناً ،ل ــم
أي دل ــي ٍل ع ــلى الخ ــلق ع ــلى اإلط ــالق ،ه ــذه ه ــي ال ــخالص ــة!“ إن م ــا
أس ــمع ]م ــنك[ ّ
أراد ق ــول ــه ف ــي ال ــحقيقة ه ــو أنَّ ــه ل ــم ي ــكن مس ــتعدا ً ل ــلقبول ب ــاألدل ــة ال ــتي ق ــدم ــتها ل ــه
وذلك ألنه يريد التمسك بتحيزه  -الالأدر ّية.
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إن ال ــشخص ال ــذي ي ــعتنق م ــذه ــب ال ــالأدري ]األغ ــنوس ــتك[ ه ــو م ــتحيز بنس ــبة
م ــئة ف ــي امل ــئة .إذ أنَّ ــه ي ــعتقد ب ــأن ال ــشخص ع ــاج ـزٌ ع ــن م ــعرف ــة أي ش ـ ٍ
ـيء ب ــطري ــقة
أك ـ ٍ
ـيدة ،وب ــغض ال ــنظر ع ــن ك ــمية األدل ــة ال ــتي تُ ــق َّدم ل ــه ،يس ــتطيع ب ــشكل دائ ــم أن
يـقول ”أنـا ال أدري “.إذ أنّـه بمجـرد أن يـعرف ،سـوف يـتوقـف فـي تـلك اللحـظة عـن
كـونـه ]أغـنوسـتك[ ال أدري .أمـا مـن مـنظور الـكتاب املـقدس ،فـإن رسـالـة رومـية فـي
اإلص ــحاح األول ت ــعلم ب ــأ َّن األدل ــة ع ــلى الخ ــلق م ــتواج ــدة ح ــول ــنا وف ــي ك ـ ّـل م ــكان،
خ ِّلص سـيقع تـحت الـديـنونـة .كـما أنَّـه
ولـذلـك فـإن أي شـخص ال يـؤمـن بـالـخالـق وامل ُ َـ
م ــن امل ــهم أن ن ــالح ــظ أنَّ ــه م ــن غ ــير ال ــضروري أن ن ــرى ال ــخال ــق ل ــكي ن ــميز الخ ــلق
ال ـ ــخاص ال ـ ــذي ق ـ ــام ب ـ ــه .فلمج ـ ــرد أن ال ـ ــشخص ال يس ـ ــتطيع أن ي ـ ــرى امل ـ ــهندس
املــعماري الــذي قــام بــإنــشاء مــبنى مــا ،فــإن ذلــك لــن يــعني بــأنَّــه لــم يــوجــد تــصميم
ذكي يقف خلف انشاء ذلك املبنى.
ل ــكن م ــاذا ع ــن امل ــؤم ــن ب ــال ــوح ــي  -أي ذل ــك ال ــشخص ال ــذي ي ــؤم ــن ب ــأن اإلل ــه
الــتاريــخي ]الــحقيقي[ قــد أعــلن الــحقيقة عــن ذاتــه مــن خــالل كــتاب؟ )كــتاب ي ـ َّدعــي
فـي أكـثر مـن ثـالثـة آالف مـوضـع مـنه بـأنَّـه كـلمة اهلل( هـل يسـتطيع شـخص مـماثـل
أن ي ــتعام ــل م ــع ال ــسؤال امل ــعاك ــس ال ــذي ي ــقول ب ــأ َّن اهلل ل ــم ي ــقم ب ــالخ ــلق؟ ال ،إن ــه ال
يسـتطيع الـقيام بـذلـك إذ أنَّـه يـنطلق مـن افـتراض أ َّن اهلل قـد خـلق وبـأ َّن كـلمته هـي
حقيقيّة.
إن امللحــد ،والــالأدري واملــؤمــن بــالــوحــي وكــذلــك الــحال بــالنســبة للملحــد الــذي
يــتبنى مــواقــفا ً ديــنيّ ًة؛ جــميعهم ســوف يــتعامــلون مــع األدلــة بــطريــقة يــتم تحــديــدهــا
مـن خـالل افـتراضـات )مـعتقدات( مـوقـفهم الـديـني .إن املـسألـة ليسـت مـسألـة كـون
الـ ــشخص مـ ــتحيزا ً أم ال .إن الـ ــسؤال يـ ــختص فـ ــي الـ ــتحيز الـ ــذي يـ ــشكل الـ ــتحيز
األف ــضل ال ــذي س ــوف ي ــعتمده ف ــي ت ــح ُّي ِزه .وله ــذا الس ــبب ف ــإن ــنا نج ــد ب ــني أوائ ــل
أقــسام الــعرض فــي مــتحف الخــلق قــسما ً يحــمل اســم غــرفــة نــقاط اإلنــطالق .وهــي
عـبارة عـن سـلسلة مـن اإلشـارات والـعالمـات الـتي تـعلم الـناس بـأنـنا جـميعا ً نـمتلك
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نــقطة انــطالق نــبني عــليها رؤيــتنا لــلعالــم  -وفــي نــهايــة املــطاف يــوجــد فــقط نــقطتني
لــإلنــطالق .فــإمــا أن نــنطلق بــاإلعــتماد عــلى كــلمة ذاك الــذي لــطاملــا كــان مــوجــوداً،
والـذي يـعرف جـميع األشـياء ،والـذي أعـلن لـنا عـن الـحقيقة املـتعلقة بـاملـاضـي لـكي
ن ــكون ق ــادري ــن ب ــشكل س ــليم ع ــلى ف ــهم ال ــحاض ــر ،أو أن ن ــنطلق ب ــاإلع ــتماد ع ــلى
أف ــكار اإلن ــسان غ ــير امل ــعصوم ع ــن الخ ــطأ ،ال ــذي ل ــم ي ــتواج ــد ك ــشاه ــد ع ــلى ت ــلك
األحداث وال يعرف جميع األشياء.
ي ــمكن م ــعاي ــنة األم ــثلة ال ــواض ــحة ع ــن ال ــتحيز ف ــي ال ــتعليم ال ــعام وم ــواجه ــته
لخــدمــة ]الــتعليم عــن[ الخــلق .إن الــحوار الــتالــي ،الــذي يــمكن أن يُــعتبر إلــى درجــة
عــالــية عــلى أنَّــه حــوار نــموذجــي لــلطالب فــي الــنظام الــتعليمي الــعام ]الــحكومــي[،
ٍ
ـصرحـا ً” :إنـه
يُظهـر مـاهـيّة الـتحيز .بـعد مـحاضـرة عـن الخـلق ،وقـف أحـد الـتالمـيذ ُم ِّ
مــن غــير املــمكن أن يــكون فــلك نــوح حــقيقيّاً ،فــإنــه مــن غــير املــمكن لــه أن يــضع كــل
ت ــلك ال ــحيوان ــات ع ــلى م ــتنه “.ح ـ ٍ
ٍ
ـسؤال ي ــقول” :م ــا ه ــو ال ــعدد
ـينئذ ت ــوجه ــت إل ــيه ب ـ
ال ـ ــنهائ ـ ــي ل ـ ــلحيوان ـ ــات ال ـ ــتي ق ـ ــام ب ـ ــوض ـ ــعها ع ـ ــلى م ـ ــنت ال ـ ــفلك؟“ أج ـ ــاب ال ـ ــتلميذ
مس ــتخدم ـا ً ال ــر َّد امل ــعتاد ]له ــذا ال ــسؤال[” :أن ــا ال أع ــرف ،ل ــكنه م ــن غ ــير امل ــمكن أن
ي ــكون ه ــذا األم ــر ق ــد ح ــدث “.ف ــتقدم ــت إل ــيه ب ــسؤال آخ ــر” :ك ــم ك ــان حج ــم ال ــفلك؟
“ ف ــأج ــاب م ــن ج ــدي ــد ق ــائ ـالً” :ال أع ــرف ،ل ــكنه م ــن غ ــير امل ــمكن أن ي ــتسع ل ــكل ت ــلك
الـحيوانـات عـلى مـتنه “.بـكلمات أُخـرى يـمكننا أن نـقول أنـه دون أن يـعرف كـم هـو
حجـم الـفلك أو كـم هـو عـدد الـحيوانـات الـتي كـان عـلى الـرب اإللـه أن يـضعها عـلى
مـنت الـفلك ،قـد ق َّـر َر ذلـك الـتلميذ أ َّن يـحكم بـأن الـطوفـان هـو مجـرد قـصة مـن وحـي
الخيال وبأنه من غير املمكن لها أن تكون حقيقيّة.
فـي إحـدى املـدن ،نـقل أحـد أنـصار خـدمـتنا الخـلقية املتحـمسني أحـداث حـوار
أجــراه مــع الــبعض مــن زمــالئــه األكــاديــم ّيني فــي الــجامــعة املحــل ّية والــذي دار حــول
مـوضـوع طـوفـان نـوح .مـن الـطبيعي أنـهم قـد اسـتهزأوا وسخـروا مـن الـفكرة .فـذكـر
ل ــهم أن ــه ف ــي أح ــد األي ــام س ــوف ي ــقوم ش ــخص م ــا ب ــإي ــجاد ف ــلك ن ــوح ع ــلى ج ــبل
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ـصرحـا ً بــأنَّــه وإن تـ َّم إيــجاد قــارب كــبير يــبدو
أرارات 6.فــالــتفلت إلــيه أحــد زمــالءه مـ ّ
مـثل فـلك نـوح عـلى قـمة جـبل أرارات ،وإن تـ َّم سـحبه إلـى شـارع املـديـنة الـرئـيسي
فإنه سيرفض اإليمان به .إن تحيّزه كان واضحا ً.
لـقد سـنحت لـي الـفرصـة فـي الـعديـد مـن املـناسـبات ،بـأن أقـ ّد َم عـرضـا ً تـقديـميّاً
مـ ــقنعا ً ومـ ــنطقيّا ً لـ ــلتالمـ ــيذ .وكـ ــان الـ ــعديـ ــد مـ ــنهم بـ ــعد انـ ــتهاء الـ ــعرض الـ ــتقديـ ــمي
ي ــنظرون إل ــى أس ــات ــذت ــهم م ــنتظري ــن م ــنهم أن ي ــقوم ــوا ب ــطرح ب ــعض ال ــنقاط ال ــتي
ـطأت بـتقديـمها .إنـه مـن السهـل أن تـقرأ الـتعابـير
يـمكن أن تُظ ِهـر األشـياء الـتي أخ ُ
مـن عـلى وجـوه الـتالمـيذ .إذ أن تـلك الـتعابـير تـقول بـأن كـل مـا سـمعوه كـان ُمـقنعاً،
إال أن األمــر األكــيد هــو أنَّــه ال بــد مــن وجــود أمــر مــا خــاطئ ،ألنــهم ال يــريــدون أن
يـؤمـنوا بـأ َّن الـكتاب املـق َّدس صـحيح .قـد يـقوم أحـد األسـاتـذة بـطرح سـؤال عـليَّ قـد
يــبدو لــلتالمــيذ كــما لــو أنَّــه أثــبت أنــني عــلى خــطأ .ووفــقا ً ملــا يــعتقده الــتالمــيذ فــإنــه
ل ــيس م ــن امل ــمكن ل ــي أن أق ــوم ب ــاإلج ــاب ــة ع ــلى ال ــسؤال امل ــطروح .وع ــادةً م ــا ي ــقوم
ـفوي بــالــتصفيق )وهــي طــريــقتهم فــي الــتعبير عــن فــرحــهم فــيما
الــتالمــيذ وبــشكل عـ ّ
ـتعجب
يـعتقدون بـأنَّـه دحـض ملـا قـ ّدمـته( .إال أنَّـه مـن املـثير لـالهـتمام رؤيـة تـعابـير ال ّ
ع ــلى وج ــوه ــهم ح ــني أس ــتطيع ت ــقدي ــم إج ــاب ــة م ــنطقية ع ــلى ال ــسؤال؛ وي ــعودون إل ــى
الــنقطة الــتي انــطلقوا مــنها .إن األمــر املــؤســف بــالنســبة لــلعديــد مــنهم هــو أنــهم قــد
اتخذوا قرارهم بشكل مسبق بأنَّهم ال يريدون أن يؤمنوا بالكتاب املقدس.
أتـعرض غـالـبا ً لـسؤال عـن كـيفية تـغيير األشـخاص لـتحيزاتـهم .إن هـذا سـؤال
ج ـيّد .وبــوصــفي مــسيحيّ ،فــإن الــطريــقة الــوحــيدة الــتي يــمكنني أن أجــيب وفــقها
هــي بــأن أقــول بــأن هــذا األمــر الب ـ َّد أن يــكون نــتيج ًة لــعمل الــروح الــقدس .الــكتاب
امل ــقدس ي ــقول ب ــأن ــنا إم ــا أن ن ــسير ف ــي ال ــنور أو ف ــي ال ــظلمة )أع ــمال ال ــرس ــل :٢٦
 ،(١٨إم ـ ـ ــا أن نج ـ ـ ــمع أو أن ن ـ ـ ــفرق ،أو أن ن ـ ـ ــكون م ـ ـ ــع امل ـ ـ ــسيح أو ن ـ ـ ــكون ض ـ ـ ـ ّده
For more information on Noah’s ark and the Flood, see Ken Ham and Tim Lovett, “Was There Really a
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Noah’s Ark and Flood?” in The New Answers Book , Ken Ham, editor (Green Forest, AR: Master Books, 2006).
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1

ـيادي وبـأنَّ
ـصرح بـأنَّـه ال يـوجـد أي شـخص ح ّ
)مـتى  .(٣٠ :١٢فـالـكتاب املـقدس ي ّ
ك َّـل شـخص يـمتلك تـحيّزا ً مـعينا ً .وبـأنـنا جـميعا ً مـوتـى فـي ذنـوبـنا وخـطايـانـا .ونـحن
ب ــطبيعتنا ف ــي ع ــداء م ــع اهلل .وح ــيث أ َّن ال ــروح ال ــقدس ه ــو م ــن يُ ـبَ ِّكت ال ــعال ــم ع ــن
خـطيئة )يـوحـنا  (١٨ :١٦وهـو مـن يـقنع الـناس بـالـحقيقة مـن خـالل اإلعـالنـات الـتي
ف ــي ال ــكلمة اإلل ــهية ،ف ــإن ــه ف ــقط م ــن خ ــالل ع ــمل ال ــروح ال ــقدس وك ــلمة اهلل ي ــمكن
لــتحيزاتــنا أن تــتغير .ودورنــا كــمسيحيّني هــو أن نــقوم بــتقديــم كــلمة اهلل )الــتي هــي
أم ــضى م ــن ك ـ ِّـل س ــيف ذو ح ـ ّدي ــن( إل ــى األش ــخاص ب ــطري ــقة واض ــحة ول ــطيفة وأن
نـصلي إلـى الـروح الـقدس عـساه يسـتخدم مـا نـقولـه )أثـناء إعـطاءنـا الـوقـار الـواجـب
ل ــكلمة اهلل وت ــقدي ــمنا أس ــباب ـا ً م ــنطقيّ ًة ف ــي ال ــدف ــاع ع ــن إي ــمان ــنا( ل ــكي ي ــفتح ال ــقلوب
واألذه ــان ل ــقبول امل ــسيح .أن ــا أع ــتقد ب ــأن امل ــسيحيّني ي ــفهمون ال ــتحيّزات أك ــثر م ــن
غــيرهــم .فجــميع املــسيحيّني كــانــوا فــي وقـ ٍ
ـتمسكني
ـت مــن األوقــات خــطاة تــائهــني ومـ ّ
ب ــتحيز ض ــد اهلل .وق ــد رأوا ال ــكيفية ال ــتي يس ــتطيع م ــن خ ــالل ــها ي ــسوع امل ــسيح أن
يقوم بتغيير تحيّزهم وذلك حني قام بتغيير حياتهم من خالل عمل الروح القدس.
أحــد األســباب الــتي تــجعل الخــلقيّني يــواجــهون الــصعوبــات فــي التحــدث إلــى
ال ـ ــبعض م ـ ــن ال ـ ــتطوريّ ـ ــني ه ـ ــو آث ـ ــار ال ـ ــتحيز ع ـ ــلى ال ـ ــطري ـ ــقة ال ـ ــتي يس ـ ــتمع ب ـ ــها
الـتطوريّـون ملـا نـقولـه لـهم .فـالـبعض مـن الـتطوريّـني يـتبنون أفـكارا ً مسـبق ًة حـيال مـا
ي ــؤم ــن ب ــه الخ ــلقيّون وم ــا ال ي ــؤم ــنون ب ــه .وي ــمتلكون أح ــكام ـا ً مس ــبقة ح ــيال األم ــور
التي يريدون أن يقوموا بفهمها فيما يتعلق بمؤهالتنا العلمية وما شابه ذلك.
يـوجـد الـكثير مـن األمـثلة عـن الـتطوريّـني الـذيـن وبـشكل كـامـل قـد أسـاؤا فـهم أو
أسـاؤا تـقديـم مـا يـقولـه الخـلقيّون .فـهم يسـتمعون إلـينا بـاسـتخدام أذنـهم املـبرمـجة
وفـق اإليـمان بـالـتطور /مـاليـني الـسنوات ،ودون حـ ٍّد أدنـى مـن الـفهم لـلمنظور الـذي
نــتكلم وفــقه .كــمؤمــنني بــالخــلق ،نــحن نــفهم بــأن الــرب اإللــه قــد خــلق عــامل ـا ً مــثالــياً،
ـعرض لـلعنة ،وبـأ َّن الـرب اإللـه
وبـأ َّن اإلنـسان قـد سـقط بـالخـطيئة ،وبـأ َّن الـعالـم قـد ت َّ
ق ــد أرس ــل ط ــوف ــان ن ــوح ٍ ك ــدي ــنون ــة ،وب ــأن ي ــسوع امل ــسيح ق ــد أت ــى ل ــيموت وي ــقوم م ــن
٣٢

األم ــوات ويس ــتعيد ب ــذل ــك ك ـ َّـل ش ــيء .وب ــكلمات أُخ ــرى ،إن رس ــال ــتنا ه ــي رس ــال ــة
واح ــدة م ــبنية ع ــلى الخ ــلق ،ال ــسقوط ،وال ــفداء .ف ــي م ــتحف الخ ــلق ن ــقوم ب ــتلخيص
تـ ــاريـ ــخ الـ ــكتاب املـ ــقدس مـ ــن خـ ــالل املـ ــراحـ ــل الـ ــتاريـ ــخية السـ ــبعة وهـ ــي :الخـ ــلق،
الـ ــسقوط ،الـ ــكارثـ ــة ،التش ـ ـتّت ،املـ ــسيح ،الـ ــصليب ،و اكـ ــتمال اإلسـ ــتعادة 7.لـ ــذلـ ــك،
ونـتيجة لـكون الـتطوريّـني مـعتاديـن عـلى الـتفكير وفـق مـصطلحات الـطبيعة الـواحـدة
)) (uniformitarian termsأي أن الـ ــعالـ ــم الـ ــذي نـ ــراه الـ ــيوم  -الـ ــعالـ ــم املـ ــليء
ب ــامل ــوت وال ــصراع ــات  -ق ــد ُوج ــد وف ــق ه ــذه ال ــحال ــة م ــنذ ع ــدة م ــالي ــني م ــن ال ــسنوات(
وبالتالي فإنهم ال يفهمون هذا املنظور الخلقي عن التاريخ.
أحــد األمــثلة املــثيرة لــالهــتمام قــد ظهــر فــي مــناظــرة بــني الــدكــتور غــاري بــاركــر
وأسـتاذ مـن جـامـعة التـروب فـي فـيكتوريـا ،أسـترالـيا .واحـدة مـن بـني الـنقاط الـتي
اسـتعملها الـتطوري فـي دحـضه للخـلق كـانـت مـن خـالل تـأكـيده عـلى وجـود الـكثير
مـن الـعيوب فـي هـذا الـعالـم وهـو األمـر الـذي يـشير إلـى أنَّـه لـم يُخـلق مـن ِـقبَل خـالـقٍ
مــا .إن هــذا الــتطوري ال يــريــد أن يــفهم أ َّن الــعالــم الــذي نــعايــنه فــي يــومــنا الــراهــن
لــيس ذات الــعالــم الــذي خــلقه الــرب اإللــه وذلــك نــتيج ًة لــتأثــير الــسقوط والــطوفــان -
بـالـرغـم مـن أنَّـه قـد تـ َّم تـقديـم هـذا األمـر لـه فـي املـناظـرة بـشكل واضـح .وفـي سـبيل
ال ــحصول ع ــلى ف ــهم س ــليم ل ــقضية الخ ــلق /ال ــتطور /م ــالي ــني ال ــسنوات ،ي ــجب ع ــلى
املـرء أن يـمتلك فـهما ً كـامـالً لـلمعتقدات الـتي يـلتزم بـها ك ٌّـل مـن الخـلقيّني الـتوراتـيّني
والتطوريّني العلمانيّني.
فـي مـثال آخـر ص ّـرح أحـد عـلماء الـبيولـوجـيا )عـلم األحـياء( الـتطوريّـني بـأنَّـه فـي
حـ ــال س ـ ـ َّلمنا بـ ــأ َّن اهلل هـ ــو مـ ــن خـ ــلق جـ ــميع الـ ــحيوانـ ــات فـ ــي الـ ــيومـ ــني الـ ــخامـ ــس
والـسادس مـن أسـبوع الخـلق ،فـلماذا ال نجـد بـبغاوات الـذرة والـفئران فـي الـطبقة
For a more detailed description of the Seven C’s of History, see Stacia McKeever, “What is a Biblical
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Worldview?” in The New Answers Book 2, Ken Ham, editor (Green Forest, AR: Master Books, 2008), http://
www.answersingenesis.org/articles/nab2/what-is-a-biblical-worldview.

٣٣

ـبري بــجانــب الــحيوانــات مــفصلية األرجــل ذات
الصخــريــة الــتي تــعود لــلعصر الــكامـ ّ
الــفصوص الــثالثــة؟ قــام الــدكــتور بــاركــر بــتفسير يــفيد بــأ َّن بــبغاوات الــذرة والــفئران
ال تـعيش فـي ذات الـبيئة الـتي تـعيش فـيها مـفصليات األرجـل الـثالثـية الـفصوص.
كــما أنَّــه أوضــح لهــذا الــعالِــم وجــوب الــنظر إلــى الــسجالت االحــفوريــة عــلى أســاس
اجــراءات الــفرز الــناجــمة عــن طــوفـ ٍ
ـان عــامل ـيّ 8.ونــتيجة لــكون الــنباتــات والــحيوانــات
تــعيش فــي مــناطــق مــختلفة ،فــإنــها كــانــت ســوف تُــدفــن فــي طــبقات رســوبــية تــق ّدم
ـخاص ة ب ــها .وم ــن ج ــدي ــد ي ــمكننا أن ن ــرى ال ــتحيز وه ــو يُ ــن ِتِجُ
ّـ
ت ــمثيالً ل ــتلك ال ــبيئة ال ـ
واحدا ً من املفاهيم الخاطئة التي يمتلكها التطوريّون عن املوقف الخلقيّ.
يــجب أن يــدرك الــقارئ أنَّــه عــند الــخوض فــي نــقاش يــختص بــالخــلق /الــتطور
وعــمر األرض ،فــإنــنا نــتعامــل مــع مــعتقدات لــديــانــتني مــختلفتني  -ديــانــتان تــمتلكان
ن ــقطتان م ــختلفتان ل ــالن ــطالق وه ــما :ك ــلمة اهلل أو ك ــلمة اإلن ــسان .إن الج ــدل ل ــيس
جــدالً لــلديــن فــي مــواجــهة الــعلم ،كــما يــحاول الــتطوريّــون أن يــق ّدمــوه .بــل بــالحــري
إنَّــه جــدل لــلديــن فــي مــواجــهة الــديــن ،عــلماء مــن ديـ ٍـن فــي مــواجــهة عــلماء مــن دي ـنٍ
آخـر -كـلمة اهلل فـي مـواجـهة كـلمة اإلنـسان .أو كـما سـنوضـح الحـقاً ،الـصراع هـو
بني السرد اإللهي لعلم التاريخ في مواجهة السرد البشري لعلم التاريخ.
إن ك ّ ً
ـال مـن الخـلقيّني والـتطوريّـني يـقومـون بـإسـتخدام الـعلوم الـرصـديـة )املـبنية
عـلى املـالحـظة واملـعايـنة( فـي مـحاولـتهم لـلدفـاع عـن مـعتقداتـهم .عـلى سـبيل املـثال،
يس ــتخدم ال ــتطوري ــون االن ــتقاء ال ــطبيعي ع ــلى أس ــاس أن ــه دل ــيل ي ــدع ــم ال ــعمليات
الــدارويــنية .ولــكن الخــلقيون أيــضا ً يــؤيّــدون حــقيقة حــدوث االنــتقاء الــطبيعي ،إال
أي نـوع مـن الـحيوانـات
أنـهم يـشيرون إلـى أن هـذه اآللـية ليسـت قـادرةً عـلى تـغيير ّ
إل ــى ن ــوع آخ ــر .ح ــيث أن ــها ت ــعمل ب ــنا ًء ع ــلى امل ــعلوم ــات ال ــجينية امل ــوج ــودة ب ــشكل
For more information on fossils and the fossil record, see Andrew Snelling, “Doesn’t the Order of Fossils in
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the Rock Record Favor Long Ages?” in The New Answers Book 2, Ken Ham, editor (Green Forest, AR: Master
Books, 2008), http://www.answersingenesis.org/articles/nab2/do-rock-record-fossils-favor-long-ages.

٣٤

مسـبق فـي األنـواع املـختلفة مـن الـحيونـات .وبهـذه الـطريـقة يـمكن لـلمرء أن يـالحـظ
وجـ ــود فـ ــصائـ ــل مـ ــختلفة ضـ ــمن الـ ــنوع الـ ــواحـ ــد  -لـ ــكن هـ ــذا يـ ــؤكـ ــد فـ ــقط عـ ــلى أنّ
الـنباتـات والـحيوانـات تـتواجـد بـشكل مجـموعـات )أو أنـواع( .الـنوع يـكافئ الـفصيلة
وفق التصنيف االحيائي املعاصر.
إن فـ ــكرة تـ ــطور الجـ ــزيء إلـ ــى إنـ ــسان هـ ــي مـ ــوقـ ــف ديـ ــني يـ ــجعل مـ ــن الـ ــرأي
البش ــري م ــتفوقـ ـا ً ]ع ــلى ال ــكلمة اإلل ــهية[ 9.وك ــما س ــوف ن ــالح ــظ أن ث ــماره )ن ــتيجة
ش ِّرع( هـي الخـروج عـن الـقانـون ،الـفجور األخـالقـي،
لـرفـض الـرب اإللـه الـخالـق وامل ُ َـ
زواج امل ــثليّني ،ال ــعنصري ــة ،والسخ ــري ــة م ــن ال ــرب اإلل ــه .ول ــكي ن ــكون واض ــحني إن
األفــكار الــتطوريــة بحــد ذاتــها ليســت هــي مــصدر هــذه األمــور  -الحــظ وجــود كــلمة
ث ــمار .ب ــل ب ــالح ــري م ــع ازدي ــاد ع ــدد األش ــخاص ال ــذي ــن ي ــؤم ــنون ب ــال ــتطور وم ــالي ــني
ال ــسنوات ،وم ــع ازدي ــاد رف ــضهم ل ــلكتاب امل ــقدس ع ــلى أن ــه ال ــحق امل ــطلق ،س ــيزداد
مــليهم لــفعل االمــور الــتي تــحسن فــي أعــينهم .وبــكلمات أُخــرى يــمكن الــقول بــأن
النسبية األخالقية تخترق تفكيرهم.
إن اإليـمان بـالخـلق )أي السـرد عـن الخـلق كـما هـو مسجـل فـي سـفر الـتكويـن(
هـو مـوقـف ديـني مـبني عـلى كـلمة اهلل ،وثـماره )مـن خـالل عـمل الـروح الـقدس( هـي
امل ــحبة ،ال ــفرح  ،الس ــالم ،ط ــول األن ــاة ،ال ــلطف ،ال ــصالح و اإلي ــمان )غ ــالط ــية :٥
 .(٢٣-٢٢وب ــكلمات أُخ ــرى ،ح ــني ي ــقوم امل ــرء ب ــبناء ت ــفكيره ب ــاإلع ــتماد ع ــلى ال ــكتاب
ـلمط َلقات األخـالقـية ذلـك ألن الـكتاب املـقدس
املـقدس ،حـينها سـوف يـوجـد أسـاس ل ُ
ه ــو ك ــلمة اهلل ال ــذي ه ــو ص ــاح ــب الس ــلطان امل ــطلق ال ــذي ي ــضع ال ــقوان ــني ويح ــدد
الــصواب والخــطأ .إن قــضية الخــلق /الــتطور /عــمر األرض وتــأثــيرهــا عــلى مــوقــف
األشــخاص مــن ســلطان الــكتاب املــقدس )أي هــل كــلمة اهلل هــي مــصدر الســلطان
 9إن تطور الجزيء إلى إنسان هو المصلح الذي نستعمله للفكرة التطور ية التي تقول بأن نوع ما قد تغي ّر إلى ٍ
نوع آخر ،مثل أن نوع الديناصورات
]جنس[ قد تغير إلى نوع الطيور .فتطور الجزء إلى إنسان هي فكرة مختلفة عن الانتواع ضمن النوع أو الجنس الواحد .على سبيل المثال ،جميع
أنواع الكلاب التي نراها هي جزء من نوع ]فصيل[ واحد هو الكلبيات.

٣٥

املــطلق؟( هــي جــوهــر املــشكالت فــي مــجتمعنا املــعاصــر .وهــي الــقضية األســاســية
الــتي يــتوجــب عــلى املــسيحيّني أن يــتنبَّهوا لــها .يــجب عــلينا أن نــكون واعــني لــلزمــن
الـذي نـعيش فـيه وكـذلـك أن نـفهم أن املـعركـة األسـاسـية هـي كـلمة اهلل فـي مـواجـهة
كـلمة اإلنـسان .وقـضية األصـول فـي يـومـنا الـراهـن لـطاملـا كـانـت هـي الـطريـقة الـتي
يتجلى من خاللها الهجوم على أساسات سلطان الكتاب املقدس.

٣٦

الــفصل الـثانـي

التطور والدين
ـطوري بـشكل واسـع فـي هـذا الـفصل .سـوف نـناقـش
يـت َّم اسـتخدام مـصطلح ت
ّ
فـ ــي أجـ ــزاء أُخـ ــرى مـ ــن الـ ــكتاب أفـ ــكار املـ ــسيحيّني الـ ــذيـ ــن يـ ــحاولـ ــون أن يـ ــقومـ ــوا
بـمزاوجـة مـفاهـيم الـتطور )الـبيولـوجـي ،الـكونـي ،والـجيولـوجـي( مـع الـكتاب املـقدس.
ولهـذا السـبب أتـمنى مـن الـقارئ أن يـفهم أن مـصطلح تـطوري يُسـتخدم لـإلشـارة
إلــى أولــئك الــذيــن يــؤمــنون بــتطور الجــزيء إلــى إنــسان )الــتطور الــبيولــوجــي(  -أي
أن املصادفة والزمن والصراع من أجل البقاء )املذهب الطبيعي( هي املسؤولة.
إن م ــصطلح ت ــطور ق ــد ت ـ َّم اس ــتخدام ــه ه ــو اآلخ ــر ع ــلى ن ــطاق واس ــع ف ــي ه ــذا
الـكتاب .ومـعظم األشـخاص حـني يـسمعون كـلمة تـطور ،يـفكرون وبـشكل نـموذجـيّ
ب ــال ــتطور االح ــيائ ــي )ال ــبيول ــوج ــي( ،أي ت ــطور الج ــزيء إل ــى ان ــسان .إال أن ك ــلمة
ت ــطور ق ــد ت ــعني أي ــضا ً ال ــتطور ال ــكون ــي )أي أن ــها ت ــشير إل ــى االن ــفجار ال ــعظيم
كــأصــل مــفترض لــلكون( أو الــتطور الــجيولــوجــي )أي أنــها تــشير إلــى تــلك املــاليــني
مـن الـسنوات املـفترضـة الـتي اسـتغرقـتها كـل تـلك املسـتحاثـات حـتى تـتموضـع فـي
الـطبقات الصخـريـة( .وحـني يـتم اسـتخدام كـلمة تـطور فـي هـذا الـكتاب فـإنـها غـالـباً
تــشير إلــى الــتطور الــبيولــوجــي-االحــيائــي )عــلى الــرغــم مــن أن الــتطور االحــيائــي
يفترض وبشكل مسبق حدوث كل من التطور الكوني والتطور الجيولوجي(.
ف ـ ــي خ ـ ــري ـ ــف ع ـ ــام ) ١٩٨٥املج ـ ــلد ال ـ ــثان ـ ــي ،ال ـ ــعدد ال ـ ــخام ـ ــس( و ف ـ ــي أح ـ ــد
اصــدارات مجــلة املــتشككني الــجنوب ـ ّيني ) وهــي املجــلة الــرســمية لــلفرع األســترالــي
ال ــجنوب ــي ل ــلمتشككني ،ال ــذي ــن ت ــتشاب ــه أه ــداف ــهم إل ــى حـ ـ ٍّد ك ــبير م ــع الج ــماع ــات
األمـ ــريـ ــكية ذات املـ ــذهـ ــب اإلنـ ــسانـ ــي( تـ ــم تـ ــخصيص جـ ــميع الـ ــصفحات الـ ــثالثـ ــني
للتهجـم عـلى الخـدمـة الـدفـاعـية عـن الخـلق فـي كـل مـن أسـترالـيا والـواليـات املتحـدة
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األم ــري ــكية .وف ــي ال ــصفحة األخ ــيرة م ــن ال ــعدد امل ــذك ــور ن ــقرأ ال ــتال ــي” :ح ــتى وإن
أي واح ــدة م ــن ال ــنظري ــات ال ــعلمية
ان ــتهى األم ــر ب ــأن ت ــدع ــم ج ــميع األدل ــة ال ــعلمية َّ
ال ــتي ت ــحقق أف ــضل ت ــواف ــق م ــع س ــفر ال ــتكوي ــن ،ف ــإ َّن ه ــذا س ــوف ي ــشير ف ــقط إل ــى
الـذكـاء الـذي تـمتع بـه الـعبرانـيون الـقدمـاء فـي اسـتخدامـهم لـلفطرة ،أو مـدى حـسن
ح ـظّهم .ول ــيس م ــن داع ٍ ل ــكي ي ــت َّم ت ــفسيره م ــن خ ــالل ]ال ــتماس[ ال ــلجوء إل ــى اإلل ــه
غير املنظور“.
فـي اآلونـة األخـير وخـالل مـناظـرة جـرت بـني الـكارديـنال جـورج بـيل وريـتشارد
ـوج ه ال ــكاردي ــنال ب ــيل ب ــسؤال إل ــى دوك ــينز ع ــن ن ــوع اإلث ــبات ــات ال ــتي م ــن
دوك ــينز ،ت ـ ّ ـ
شــأنــها أن تــودي بــه إلــى أن يــقوم بــتغيير رأيــه حــيال وجــود اهلل .أشــار دوكــينز فــي
إجـابـته إلـى أنَّـه حـتى وإن أتـى إلـيهم ” يـسوع الـعمالق الـذي يـبلغ طـولـه  ٩٠٠قـدم
… وقال ’أنا موجود ،هئنذا‘ “ فإ َّن رأيه سوف لن

يتغيّر1.

إن هـؤالء األشـخاص الـذيـن يـهاجـمون بـشكل عـدائـي الخـدمـة الـتي تـدافـع عـن
الخــلق الــتوراتــي عــلى قــاعــدة أنــنا مجــموعــة ديــنية هــم أنــفسهم مجــموعــة ديــنية .إذ
أن ــهم ق ــد أع ــلنوا وب ــشكل ص ــري ــح ب ــأنَّ ــه ح ــتى وإن ك ــان ــت ج ــميع األدل ــة ت ــدع ــم س ــفر
ال ــتكوي ــن ،ف ــإن ــهم س ــوف ل ــن ي ــؤم ــنوا ب ــأنَّ ــه وث ــيقة ذات م ــصداق ــية وي ــمكن اإلع ــتماد
عـليها .إنـهم يـنطلقون مـن فـرض )نـقطة بـدايـة( يـقول بـأ َّن الـكتاب املـقدس لـيس كـلمة
اهلل ،وال ي ــمكن ل ــه أن ي ــكون ك ــذل ــك .وب ــغض ال ــنظر ع ــن األدل ــة ،ف ــإن ــهم ي ــؤم ــنون ب ــأن
ال ــرب اإلل ــه ل ــيس ل ــه وج ــود .وب ــال ــتال ــي ف ــإن ــه ب ــصرف ال ــنظر ع ــن األدل ــة ال ــتي ق ــد
ي ــعاي ــنوه ــا ،ف ــإن ــهم س ــوف ي ــقوم ــون ب ــشكل دائ ــم ب ــتفسير ت ــلك األدل ــة ب ــشكل ي ــواف ــق
املـاضـي الـذي يُـبنى عـلى نـقطة الـبدايـة الـتي اعـتمدوهـا والـتي تُـنكر عـالقـة السـرد
الـتوراتـي عـن األصـول بـأي مـعايـنة )قـضية األصـول( .إن هـؤالء األشـخاص عـينهم
هم األكثر إصرارا ً على أن التطور )االحيائي ،والكوني والجيولوجي( هو حقيقة.
Richard Dawkins and George Pell, interview by Tony Jones, Q&A: Adventures in Democracy, ABC1
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(Australia), April 9, 2012, http://www.abc.net.au/tv/qanda/txt/s3469101.htm.
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ل ــقد أش ــرت ف ــي ال ــفصل األول إل ــى ع ــدم وج ــود أرض م ــحاي ــدة ع ــندم ــا ي ــتعلق
املـوضـوع بـالـعقائـد وبـنقاط اإلنـطالق الـتي نـعتمدهـا .ولـنتأمـل فـي الـنبأ االخـباري
املــعاصــر ،فــي يــنايــر مــن عــام  ،٢٠١٢قــامــت امــرأة مــن مــمارســي السحــر بتحــدي
ومـعارضـة تـوزيـع الـكتب املـقدس مـن قـبل مـنظمة جـدعـون الـعاملـية )مـنظمة انـجيلية(
ف ــي امل ــدرس ــة ال ــعام ــة ال ــتي ي ــرت ــاده ــا اب ــنها .وق ــد ص ـ َّـرح ــت ب ــال ــتال ــي” :ي ــجب ع ــلى
امل ــدارس أال ت ــقوم ب ــتقدي ــم امل ــواد امل ــختصة ب ــدي ــان ــة واح ــدة دون األُخ ــرى“ 2.ك ــان
مــوقــفها بــشكل أســاســي مــبني عــلى أنــه إمــا أن يــتم تــوزيــع كــتب الــشعوذة الــوثــنية
لـلتالمـيذ أو أن يـتم إزالـة الـكتب املـقدسـة مـن املـدرسـة .فـهي لـم تُـ ِرد أن يـتم الـترويـج
ف ــي امل ــدارس ال ــعام ــة ل ــدي ــان ــة ت ــعتمد ع ــلى ك ــلمة اهلل أك ــثر م ــن دي ــان ــة ال ت ــمتلك ذات
األس ــاس .إال أنَّ ــه ي ــوج ــد م ــشكلة ك ــبيرة ت ــتراف ــق م ــع ه ــذه ال ــقصة .إذ أنَّ ــه يج ــري
الـترويـج لـديـانـة مـعيَّنة عـلى حـساب جـميع الـديـانـات األُخـرى فـي املـدارس الـعا َّمـة:
وهي ديانة التط ّور.
يــجب عــلينا أن نــفهم أنــه يــوجــد جــانــب ايــمانــي )ديــنيّ( لــلتطور .كــما أنَّــه يــجب
ع ــلينا أي ـ ً
ـضا أن ن ــفهم أنَّ ــه ي ــوج ــد ج ــان ــب ع ــلمي ي ــمكن م ــالح ــظته مل ــا ي ــقوم ال ــعلماء
الـ ــتطوريّـ ــون بـ ــمناقشـ ــته فـ ــيما يـ ــختص
بهذا املوضوع.
اســمحوا لــي أن أقــوم بــاإليــضاح.
إ َّن جـ ــذر كـ ــلمة عـ ــلم هـ ــو املـ ــعرفـ ــة :أيّ
حـ ـ ــالـ ـ ــة اإلدراك الـ ـ ــتي يـ ـ ــمكن أن يـ ـ ــتمَّ
تمييزها عن الجهل أو سوء

الفهم3.

Jonathan Serrie, “Pagan Mom Challenges Bible Giveaway at North Carolina School,” Fox News, http://
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”Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 11th ed., s.v. “Science.
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إال أ َّن م ــعظم األش ــخاص ال ي ــدرك ــون أن ــه ي ــوج ــد ن ــوع ــان م ــن ال ــعلوم )امل ــعارف(
الــتي يــتم الــتعامــل مــعها أثــناء مــقاربــة مــوضــوع األصــول وهــما :الــعلوم الــتاريــخية
)وهـي الـتي تـتعامـل مـع السـرد املـتعلق بـاألمـور املـاضـية( والـعلوم التجـريـبية )وهـي
الــتي تــتعامــل مــع املــعارف الــتي يــتم اكــتسابــها مــن خــالل املــعايــنة املــباشــرة؛ وهــذا
الـنوع مـن الـعلوم هـو الـذي مـ َّكننا مـن الـوصـول إلـى الـتطور الـتقني املـعاصـر( .مـن
املـفترض بـكل مـن املـسيحيّني وغـير املـسيحيّني والخـلقيّني والـتطوريّـني أن يـمتلكوا
ذات ال ـ ــعلوم التج ـ ــري ـ ــبية )أي امل ـ ــعارف ال ـ ــتي تُ ـ ــبنى ع ـ ــلى التج ـ ــرب ـ ــة وت ـ ــكون ق ـ ــاب ـ ــلة
لـالخـتبار واإلعـادة وتـعرف بـاسـم الـعلوم الـرصـديـة( إال أنَّـهم يـمتلكون عـلومـا ً مـختلفةً
ح ــني ي ــتعلق األم ــر ب ــامل ــاض ــي )أي أن ــهم ي ــمتلكون اع ــتقادات م ــختلفة ف ــيما ي ــختص
باألحداث املاضية كما هو حال قضية األصول(.
إن األمــر الــغالــب فــي حــضارتــنا املــعاصــرة هــو أن الــتطوريّــني ســوف يــقومــون
ب ــالخ ــلط ب ــني ال ــعلوم التج ــري ــبية وال ــعلوم ال ــتاري ــخية وي ــطلقون ع ــليها اس ــم ”ع ــلوم“.
ويـجب عـلى املـرء أن يـتعلم الـتمييز بـني هـذيـن الـفرعـني مـن الـعلوم وذلـك حـتى يـكون
ق ــادرا ً ع ــلى تح ــدي ــد م ــا ه ــو اع ــتقاد )ت ــفسير( وب ــني م ــا ت ـ َّـمت م ــعاي ــنته .ع ــلى س ــبيل
املثال:
 .١حـ ــني يـ ــقوم أحـ ــد الـ ــعلماء بـ ــتصنيف الـ ــصخور عـ ــلى أنـ ــها صـ ــخور نـ ــاريـ ــة
)مــاغــماتــية( ،صــخور مــتحولــة أو صــخور رســوبــية 4.يــكون هــذا الــتصنيف مــدرج ـاً
تـحت قـائـمة الـعلوم التجـريـبية )الـعلوم الـرصـديـة( ألنـه مـبني عـلى املـعايـنة .لـكن إن
قـام ذات الـعالـم بـاإلدعـاء بـأن تـاريـخ تـشكل تـلك الـصخور يـرجـع إلـى مـليارات مـن
السنوات ،فإن ذلك اإلدعاء هو من العلوم التاريخية.
 .٢إن مـعايـنة اإلنـتواع )ظـهور فـصائـل جـديـدة مـن الـحيوانـات( بـفعل مـا نـدعـوه
االنـ ــتقاء الـ ــطبيعي هـ ــو مـ ــثال عـ ــلى الـ ــعلوم التجـ ــريـ ــبية )الـ ــعلوم الـ ــرصـ ــديـ ــة( .إال أنَّ
الــعلماء الــذيــن ُيـ ِ
ـص ُّرون عــلى أن هــذا األمــر هــو دلــيل عــلى الــتطور ،فــإنــهم يــنتقلون
 4الأسماء اللاتينية للأنواع الصخر ية هي. igneous, metamorphic, sedimentary :
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بــإصــرارهــم هــذا إلــى مــساحــة تــختص بــالــعلوم الــتاريــخية  -نــتيجة العــتقادهــم بــأن
تلك هي اآللية التي حدث من خاللها التطور.
 .٣إن م ــعاي ــنة ع ــنصر م ــن ال ــعناص ــر وه ــو ي ــتحول ن ــتيج ًة للتح ـ ِّ
ـلل اإلش ــعاع ـيِّ
يـ ـ ــمكن أن يـ ـ ــتم تـ ـ ــصنيفه ضـ ـ ــمن الـ ـ ــعلوم التجـ ـ ــريـ ـ ــبية .لـ ـ ــكن اسـ ـ ــتخدام عـ ـ ــدد مـ ـ ــن
االف ــتراض ــات ال ــتي ل ــم ي ــتم ال ــتحقق م ــنها م ــع ال ــتعميم رج ــوع ـا ً ب ــال ــزم ــن الس ــتخدام
التحــلل اإلشــعاعــي فــيما يــفترض بــأنَّــه تحــديــد لــعمر الــصخور إنــما هــو مــن ضــمن
العلوم التاريخية.
مـن املـهم أن نـدرك بـأنَّـه يـوجـد عـدد مـن الـعلماء الـذيـن يـنالـون درجـ ًة عـالـية مـن
االح ــترام م ــمن ي ــؤم ــنون ب ــال ــتطور .وم ــن امل ــمكن أن ي ــكون ــوا م ــن ب ــني ال ــعلماء ال ــذي ــن
قـامـوا بـاملـساهـمة فـي بـناء املـركـبات الـفضائـية الـتي سـاهـمت بـوضـع مـركـبة الـروڤـر
عــلى ســطح املــريــخ .وعــلومــهم التجــريــبية ونــتائــجها الــتقنية هــي أمــور نــقوم جــميعاً
بــتثمينها  -حــتى أنــنا نــكرمــهم مــن أجــل تــلك اإلنــجازات الــعلمية .لــكن إن قــام ذات
ال ــعلماء ب ــاإلدالء ب ــتصري ــحات ت ــتعلق ب ــمالي ــني ال ــسنوات ال ــتي ي ــفترض أن ــها ع ــمر
صخور املريخ ،فإنهم بذلك ينتقلون إلى مساحة مختصة بالعلوم التاريخية.
إن الـجانـب الـعقائـدي لـلتطور اإللـحادي )الـعلوم الـتاريـخية( مـبني عـلى فـلسفة
دي ــنية  -وه ــي ف ــلسفة ت ــدع ــي ب ــأن ه ــذه ال ــعملية ق ــد ح ــدث ــت ب ــشكل ط ــبيعي وب ــأنَّ
السرد الذي يقدمه الكتاب املقدس إنما هو خاطئ.
ي ــقف ال ــعلماء الخ ــلقيون ف ــي ال ــواج ــهة م ــحاول ــني أن ي ــقوم ــوا ب ــإي ــضاح األم ــر
لــلناس بــأ َّن كــال مــن الخــلق والــتطور يــمتلكان جــوانــب مــبنية عــلى الــعلوم الــرصــديــة
)ف ــي ال ــحقيقة إن ــهما ي ــمتلكان ذات ال ــعلوم ال ــرص ــدي ــة( ،إال أن ــهما ي ــمتلكان ج ــوان ــب
عـ ــلمية تـ ــاريـ ــخية مـ ــختلفة تـ ــمام ـ ـا ً )مـ ــعتقدات وعـ ــقائـ ــد مـ ــختلفة تـ ــختص بـ ــموضـ ــوع
األصول(.
ت ــقوم اآلراء ال ــدي ــنية امل ــختلفة ال ــتي ت ــتعام ــل م ــع ال ــحياة بتح ــدي ــد ك ــيفية ب ــناء
األشـخاص لـرؤيـتهم لـلعالـم وهـي الـتي يـنظرون مـن خـاللـها إلـى الـكون ويحـ ّددون
٤١

تـصرفـاتـهم .وبـالـتالـي فـإن الجـدل حـول األصـول لـيس جـدالً بـني جـان ٍ
ـب عـلمي فـي
مــواجــهة جــانــب ديــنيّ .بــل بــالحــري إنــه جــدل بــني جــانـ ٍ
ـب ديــني )يــمتلك إيــمان ـا ً أو
ن ــقطة ب ــداي ــة م ــعينة( ف ــي م ــواج ــهة ج ــان ـ ٍ
ـب دي ــنيٍّ آخ ــر )ي ــمتلك إي ــمان ـا ً آخ ــر أو ن ــقطة
بـدايـة أُخـرى( .ويـمكن اسـتعمال الـعلوم التجـريـبية )الـرصـديـة( فـي تـأكـيد أو دحـض
نـقطة الـبدايـة الـتي يـعتمدهـا ك ُّـل شـخص .ويـؤكـد الـعلماء الخـلقيون عـلى أن الـعلوم
التج ــري ــبية ت ــؤك ــد وب ــشكل س ــاح ــق ع ــلى ح ــقيقة الس ــرد ال ــتاري ــخي ل ــكل م ــن الخ ــلق
والـطوفـان والتشـتت الـذي حـدث فـي بـابـل والـتي تـم تـقديـمها فـي الـكتاب املـقدس-
وبأ َّن العلوم ذاتها ال تؤكد على التطور.
يــقدم الــتطوري املــشهور ثــيودوســيوس دوبــزانــسكي اقــتباسـا ً مــن بــيير تــيلهارد
دي شـارديـن الـقائـل” :الـتطور هـو الـضوء الـذي يـنير جـميع الـحقائـق ،املـسار الـذي
يــجب أن تَ ـت َّ ِب َع ُه جــميع الخــطوط الــفكريــة 5“.مــن الــطبيعيّ أن هــذا االمــر بــالنســبة
لـلمسيحيّني إنـما هـو إنـكار صـريـح ملـا يـقولـه يـسوع كـما هـو مسجـل فـي يـوحـنا :٨
ـائـ الً»:أَنَــا ُهـ َو نُــور ا ْلـ َعا َلـم َِ .مـ ْن يَ ـتْبَ ْع ِني فَ ـالَ يَـ ْـم ِ
ـضا َقـ ِ
ع أَيْـ ً
شي
ـسو ُ
” ١٢ثُ ـ َّم َكـ َّل َم ُه ْم يَـ ُ
ُ
ِ
ـحيَ ِ
ِ
اة« “.وف ــي اش ــعياء  ٥ :٢نج ــد ت ــعليما ً ي ــدف ــعنا
ـور ا ْلـ َ
فــي ال ـظُّ ْل َمة بَ ـ ْـل يَ ـ ُكو ُن َل ـ ُه نُ ـ ُ
ب “.وف ــي اآلي ــة ال ــثان ــية والعش ــري ــن م ــن اإلص ــحاح ع ــينه
ل ــكي ”نَ ْ ـ
س ُلك ِفــي نُ ــو ِر ال ـ َّـر ِّ
نقرأ ” ُكفُّوا َع ِن ِ
س ِ
س َم ٌة“.
ان ا َّل ِذي ِفي أَنْ ِف ِه نَ َ
اإلنْ َ
ل ــن ي ــتطلب األم ــر ال ــكثير م ــن امل ــجهود ل ــكي ي ــتم إظ ــهار ال ــجان ــب ال ــعقائ ــدي
ل ــلتطور ،ف ــال ــعلم التج ــري ــبي ي ــنطوي وب ــشكل أك ــيد ع ــلى اس ــتخدام واح ــدة أو أك ــثر
م ـ ــن ال ـ ــحواس الخ ـ ــمس )ال ـ ــتذوق ،ال ـ ــسمع ،ال ـ ــش ّم ،ال ـ ــنظر ،وال ـ ــلمس( ف ـ ــي س ـ ــبيل
ال ــحصول ع ــلى امل ــعرف ــة ع ــن ال ــعال ــم وام ــتالك امل ــقدرة ع ــلى ت ــكرار امل ــعاي ــنة .واألم ــر
الـطبيعي هـو أن الـشخص قـادر عـلى مـعايـنة االمـور الـتي تـتواجـد فـي الـحاضـر.
وليس ــت ب ــمهمة ص ــعبة ع ــلى أي ش ــخص أن ي ــدرك ب ــأن ــه ال ي ــوج ــد أي ع ــال ــم ك ــان
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٤٢

حـاضـرا ً لـيعايـن تـلك املـاليـني املـفترضـة مـن الـسنوات ليشهـد عـلى الـتقدم الـتطوريّ
ل ــلحياة م ــن األبس ــط إل ــى األع ــقد .ك ــما أن ــه ل ــم ي ــتواج ــد أي ع ــال ــم ح ـيّ ليشه ــد ع ــلى
ت ــشكل أول ح ــياة م ــن أح ــد أش ــكال امل ــحيط ال ــبدائ ــي .ول ــم ي ــتواج ــد أي ع ــال ــم ح ـيّ
ليشهـد عـلى اإلنـفجار الـكونـي الـكبير الـذي يـفترض بـأنَّـه قـد وقـع قـبل خـمسة عشـر
مــليار ســنة أو ليشهــد عــلى الــتشكل املــفترض لــألرض قــبل  ٤,٥٧مــليار ســنة  -أو
قــبل عشــرة آالف ســنة! لــم يــتواجــد أي عــالــم أو أي إنــسان ليشهــد عــلى وقــوع هــذه
األحداث .ومن املؤكد أنَّها غير قابلة للتكرار في يومنا الراهن.
األمـر األكـيد اآلخـر هـو أن األمـر عـينه يـمكن أن يُـقال عـن السـرد الـذي يـقدمـه
ال ــكتاب امل ــقدس ع ــن األص ــول .ف ــليس م ــن إن ــسان م ــعاص ــر ق ــد شه ــد ال ــتكوي ــن أو
الــطوفــان أو ســوى ذلــك مــن األحــداث الــتوراتــية .لــكن الــفارق هــو أن الــخالــق الــذي
فـي الـكتاب املـقدس والـذي كـان مـوجـودا ً وحـاضـرا ً )وهـو الـدائـم الـوجـود( قـد نـقل لـنا
أحداثا ً تاريخية نحتاج ملعرفتها حتى نكون قادرين على فهم عاملنا املعاصر.
إن جـميع األدلـة الـتي يـمتلكها الـعالـم هـي مـتواجـدة فـقط فـي الـزمـن الـحاضـر،
وجـ ــميع املسـ ــتحاثـ ــات ،والـ ــنباتـ ــات والـ ــحيوانـ ــات الـ ــحية والـ ــعالـ ــم والـ ــكون جـ ــميعها
مـتواجـدة اآلن وفـي الـزمـن الـحاضـر .وال يـتم تـعليم الـشخص الـعادي )بـما فـي ذلـك
م ــعظم ال ــتالم ــيذ( أن ال ــعلماء ي ــتعام ــلون م ــع ال ــحاض ــر ف ــقط وب ــأن ــهم ع ــاج ــزون ع ــن
الـتعامـل مـع املـاضـي بـشكل مـباشـر .والـتطور هـو نـظام عـقائـدي يـتعلق بـاملـاضـي
مـ ــبني عـ ــلى آراء اإلنـ ــسان الـ ــذي
ل ـ ـ ــم ي ـ ـ ــكن ش ـ ـ ــاه ـ ـ ــدا ً ع ـ ـ ــليه ،ل ـ ـ ــكنه
يــحاول أن يفســر آلــية تــشكل كــل
ت ـ ــلك األدل ـ ــة ال ـ ــتي ت ـ ــتواج ـ ــد ف ـ ــي
الـ ـ ـ ـ ـ ــحاضـ ـ ـ ـ ـ ــر بـ ـ ـ ـ ـ ــما فـ ـ ـ ـ ـ ــي ذلـ ـ ـ ـ ـ ــك
املس ـ ـ ـ ـ ــتحاث ـ ـ ـ ـ ــات ،ال ـ ـ ـ ـ ــحيوان ـ ـ ـ ـ ــات
والنباتات وسواها.
٤٣

س بِّب أو م ــبدأ أو ن ــظام
ي ــعرف ق ــام ــوس ويبس ــتر ”ال ــدي ــن“ ع ــلى أن ــه ال ــتال ــيُ :م َ ـ
عـقائـدي يـتم الـتمسك بـه بـانـتظام وبـإيـمان 6.ومـن املـؤكـد أن هـذا الـوصـف إنـما هـو
مـناسـب ومـتوافـق مـع الـتطور الـبيولـوجـي والـكونـي والـجيولـوجـي .فـالـتطور إنـما هـو
نظام عقائدي  -إنه ِدين!.
ال يــتطلب األمــر أكــثر مــن اإلدراك الســليم لــكي يُــف َهم أ َّن املــرء ال يســتطيع أن
يــحفر ليســتخرج ”عــصر الــديــناصــورات“ الــتي يــفترض أنــها تــواجــدت مــنذ - ٦٥
خ َلت .فـاملـرء يـقوم بـالـحفر ليسـتخرج ديـناصـورات مـيتة مـتواجـدة
 ٢٠٠مـليون سـنة َـ
ج رة )املس ــتحاث ــات( ال
اآلن ول ــيس م ــنذ ع ــدة م ــالي ــني م ــن ال ــسنوات .ف ــال ــعظام املُت َ َح ِّ ـ
تـأتـي مـرفـق ًة بـقصاصـات إرشـاديـة تُـعلِ ُم َك مـن خـاللـها عـن الـعمر الـذي تـبلغه .كـما
أن ت ــلك املس ــتحاث ــات ال ت ــأت ــي م ــرف ــق ًة ب ــصور ف ــوت ــوغ ــراف ــية ل ــتص ّور ل ــك ك ــيف ك ــان
مظه ــر ت ــلك ال ــحيوان ــات أث ــناء ت ــجوال ــها وت ــواج ــده ــا ع ــلى األرض م ــنذ ف ــترة زم ــنية
طويلة.
ح ــني ي ــقوم األش ــخاص ب ــزي ــارة امل ــتاح ــف ف ــإن ــهم ي ــتواج ــهون ع ــادةً م ــع ق ــطع
وأجـزاء مـن عـظام ومسـتحاثـات أُخـرى مـوضـوعـة ومـرتـبة بـطريـقة رتـيبة فـي صـناديـق
زج ـ ــاج ـ ــية ،وغ ـ ــال ـ ــبا ً م ـ ــا ت ـ ــكون م ـ ــرف ـ ــقة ب ـ ــصور أو رس ـ ــوم ـ ــات ت ـ ــمثل ”ان ـ ــطباع ـ ــات
ف ــنيّة“ ل ــلشكل ال ــذي رب ــما ك ــان ــت ت ــبدو ع ــليه ت ــلك ال ــحيوان ــات ف ــي ب ــيئتها ال ــطبيعية
امل ــفترض ــة .وه ــنا ال ب ــد أن ت ــتذك ــر أن ــه ال ي ــوج ــد أي ش ــخص ق ــد ح ــفر واس ــتخرج
ال ــصورة ،ب ــل م ــا ت ــم اس ــتخراج ــه ه ــو املس ــتحاثّ ــات ف ــقط .ع ــلى س ــبيل امل ــثال ،ف ــي
ج ــزي ــرة ت ــاس ــمان ــيا 7ي ــوج ــد ط ــبقة م ــن ال ــصخور ال ــرم ــلية )(standstone bed
تـحتوي عـلى مـاليـني الـقطع مـن الـعظام الـتي ال يـتجاوز حجـم الـغالـبية مـنها حجـم
ط ــرف إب ــهام ــك .وق ــد ق ــام ال ــتطوريّ ــون ب ــوض ــع ص ــورة ف ــي إح ــدى ال ــحفري ــات ل ــكي
ي ـ ــكون ال ـ ــس ّياح ق ـ ــادري ـ ــن ع ـ ــلى م ـ ــعاي ـ ــنة ال ـ ــكيفية ال ـ ــتي ع ـ ــاش ـ ــت وف ـ ــقها ال ـ ــنبات ـ ــات
”Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 11th ed., s.v. “Religion.
 7وهي أكبر جزيرة في استراليا.
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والــحيوانــات فــي املــنطقة تــلك ”قــبل عــدة مــاليــني مــن الــسنوات“ .يــمكنك أن تــتوقــف
للتحــديــق بــتلك الــقطع واألجــزاء مــن الــعظام لــلمدة الــتي تــراهــا مــناســبة ،لــكنك لــن
تــكون قــادرا ً عــلى رؤيــة تــلك الــصورة الــتي قــام بــوضــعها الــعلماء .إن تــلك الــصورة
تمثل روايتهم لتحيُّزَهُم الذي يتمسكون به ،وهذا كل ما في األمر.
ت ــذك ــر أن ــك ف ــي امل ــرة ال ــقادم ــة ال ــتي ت ــقوم ف ــيها ب ــزي ــارة أح ــد م ــتاح ــف ال ــتاري ــخ
ال ــطبيعي )م ــثل م ــتحف س ــميثسون ــيان ال ــذي ي ــتواج ــد ف ــي ال ــعاص ــمة األم ــري ــكية
واش ــنطن( .أن األدل ــة ه ــي ع ــادة م ــوض ــوع ــة ض ــمن ال ــصنادي ــق ال ــزج ــاج ــية ،ل ــكن
الـروايـة الـتطوريـة لـألحـداث الـتي يـفترض أنـها قـد وقـعت فـي املـاضـي  -والـتي قـام
ب ــاب ــتكاره ــا البش ــر ال ــذي ــن ل ــم ي ــكون ــوا ح ــاض ــري ــن ه ــناك  -إن ــما ه ــي م ــوض ــوع ــة ع ــلى
الصناديق الزجاجية.
ف ــي ب ــعض األح ــيان وأث ــناء ت ــقدي ــمي ل ــلمحاض ــرات وال ــعروض ال ــتقدي ــمية ف ــي
ـب أن أت ــوج ــه إل ــى ال ــتالم ــيذ ب ــسؤال ع ـ ّـما ي ــمكننا أن ن ــتعلمه
امل ــدراس وامل ــعاه ــد ،أُح ـ ُّ
مـ ــن الـ ــودائـ ــع األُحـ ــفوريـ ــة .8وأسـ ــأل الـ ــتالمـ ــيذ عـ ــما إذا كـ ــانـ ــت جـ ــميع الـ ــحيوانـ ــات
والـنباتـات املـوجـودة فـي الـودائـع االحـفوريـة قـد عـاشـت بـعضها مـع بـعض أومـاتـت
بـعضها مـع بـعض أو دفـنت بـعضها مـع بـعض .ومـن ثـ َّم أُشـير لـهم إلـى أن يـتنبَّهوا
إلـى كـون اإلجـابـة الـتي يـقدمـونـها إلـيَّ مـتوافـقة مـع األبـحاث الـعلمية .وحـني يـفكرون
بـاألمـر ،يـبدأون بـمالحـظة أنـهم ال يـعرفـون إذا مـا كـانـت هـذه الـكائـنات قـد عـاشـت
بـعضها مـع بـعض وذلـك ألنـهم لـم يـشاهـدوا ذلـك يحـدث .وال يـعرفـون أيـضا ً إذا مـا
كـانـت تـلك الـحيوانـات قـد مـاتـت بـعضها مـع بـعض ألنـهم لـم يـشاهـدوا ذلـك أيـضا ً.
ف ُّ
ـكل مـا يـعرفـونـه هـو أن تـلك الـكائـنات قـد ُدفـنَت بـعضها مـع بـعض )ذلـك مـبني عـلى
الـعلوم الـرصـديـة( ألنـها قـد ُوجـدت بـعضها مـع بـعض .وبـالـتالـي فـإنَّـك إن كـنت تـريـد
أن تــقوم بــإعــادة بــناء املــحيط الــذي عــاشــت فــيه تــلك الــكائــنات )الــعلوم الــتاريــخية(
بـنا ًء عـلى مـا تـم الـعثور عـليه ،فـإنَّـه مـن املـمكن أن تـرتـكب خـطأ فـادح .فـالـتمييز بـني
 8يقصد بالودائع ٔ
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ال ــعلوم ال ــرص ــدي ــة وال ــعلوم ال ــتاري ــخية ه ــو أم ــر ي ــجب أن ي ــتم ت ــعليمه ف ــي ال ــنظام
التعليمي! ولألسف الشديد إن هذا األمر ال يحدث في معظم الحاالت.
إن السـ ــبيل الـ ــوحـ ــيد لـ ــكي يـ ــكون املـ ــرء قـ ــادرا ً عـ ــلى الـ ــتأكـ ــد مـ ــن وصـ ــولـ ــه إلـ ــى
اإلســتنتاجــات الســليمة حــيال أي أمــر  -بــما فــي ذلــك مــوضــوع األصــول  -يــعتمد
عـلى مـعرفـته عـن جـميع األمـور الـتي يـمكن الـوصـول إلـيها .وإن لـم يـعرف عـن كـل
ال ــدالئ ــل امل ــتاح ــة ف ــإنَّ ــه ل ــن ي ــكون ق ــادرا ً ع ــلى ال ــتأك ــد م ــن ك ــون اإلس ــتنتاج ــات ال ــتي
وص ــل إل ــيها ه ــي ص ــحيحة .ول ــن ي ــكون م ــن امل ــمكن أن ي ــعرف ع ــن األدل ــة األُخ ــرى
الـتي يـمكن الـعثور عـليها ومـا إذا كـان ذلـك قـادرا ً عـلى تـغيير اسـتنتاجـاتـه .كـما أنَّـه
ال ي ــمكن ألي ش ــخص أن ي ــعرف م ــا إذا ك ــان ق ــد وص ــل إل ــى ال ــنقطة ال ــتي ي ــمتلك
ف ــيها ج ــميع األدل ــة .وه ــذا االم ــر ي ــشكل م ــشكلة ك ــبيرة ألي إن ــسان  -ف ــكيف ي ــمكن
أي ش ــيء؟ إن ه ــذا
ألي ش ــخص م ـنّا أن ي ــكون م ــتأك ــدا ً بنس ــبة م ــئة ف ــي امل ــئة م ــن ّ
امل ــوض ــوع ي ــشكل م ــعضلة ،أل ــيس ك ــذل ــك؟ ه ــذا يش ــبه م ــتاب ــعة ع ـ ٍ
ـرض ل ــلغز ج ــري ــمة
غــامــضة عــبر الــتلفاز ،مــالــذي حــدث فــي هــذا الــلغز؟ إن األمــر قــد يــكون واضــحا ً.
ف ـ ــفي م ـ ــنتصف ال ـ ــعرض ق ـ ــد ي ـ ــعرف امل ـ ــشاه ـ ــد أن ك ـ ــبير الخ ـ ــدم ه ـ ــو م ـ ــن ارت ـ ــكب
الجـريـمة .ويـبقى هـذا االسـتنتاج سـليما ً حـتى قـبيل نـهايـة الـعرض حـيث يـتم تـقديـم
دلـيل لـم يـكن مـعروفـا ً مـن قـبل ،وهـذا مـا سـيقوم بـتغيير اسـتنتاجـك .فـلم يـعد هـنالـك
من شكوك تدور حيال كبير الخدم ،إنَّه بريء!
إن كــنت قــد تــابــعت إحــدى الســالســل الــتلفزيــونــية مــثل  NCISأو  CSIأو أي
س ــلسلة م ــشاب ــهة ،س ــوف ت ــالح ــظ أن ــها غ ــال ــبا ً م ــا ت ــتضمن ع ــلماء التش ــري ــح ال ــذي ــن
ي ــحاول ــون إع ــادة ب ــناء وت ــشكيل األح ــداث ال ــتي راف ــقت ح ــدوث الج ــري ــمة ب ــنا ًء ع ــلى
األدل ــة ال ــتي ت ــتواج ــد ل ــدي ــهم ف ــي ال ــحاض ــر .إن ال ــقيود ع ــينها ت ــنطبق ع ــلى ال ــعلماء
الــذيــن يــقومــون بــمعايــنة الــحياة والــسجالت األُحــفوريــة فــي مــحاولــة إلعــادة تــشكيل
املــاضــي .إن عــلماء التشــريــح ُي ـفَ ِّ
ضلون الــعثور عــلى شــاهــد يــمكن أن يــساعــدهــم
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عــلى إعــادة بــناء األحــداث الــتي رافــقت الجــريــمة .ونجــد أن الــتطوريّــني ال يــمتلكون
شاهدا ً على األصول  -لكن املسيحيّني لديهم شاهد!
إن الــكتاب املــقدس يــقول لــنا بــأنَّــه فــي اهلل اآلب وابــنه يــسوع املــسيح ”تُ ـذَ َّ
خـ رُ
ج ــميع ك ــنور ال ــحكمة وامل ــعرف ــة“ )ك ــول ــوس ــي  .(٣ :٢ال ي ــوج ــد أي ط ــري ــقة ي ــمكن م ــن
خــاللــها لــلعقل البشــري أن يــعرف كــل مــا يــمكن أن تــتم مــعرفــته .ولــكننا نــمتلك مــن
يـعرف ذلـك .وهـذا مـا يـقوم بـإنـهاء مـعضلتنا .فـنحن ال يـوجـد لـديـنا أي شـك بـأ َّن مـا
أعـلنه اهلل فـي كـلمته إنـما هـو صـادق ودقـيق .وهـو لـيس إنـسانـا ً حـتى يـكذب حـيال
أي شـيء) .سـفر الـعدد  (١٩ :٢٣وفـي الـوقـت املـناسـب سـوف نـعرف بـشكل أكـمل.
ّ
ل ــكن اهلل ل ــن ي ــقوم ب ــتغيير م ــا أع ــلنه ل ــنا ع ــن ذات ــه م ــن خ ــالل ك ــلمته .وإذا ك ــنا ن ــري ــد
ال ــوص ــول إل ــى اإلس ــتنتاج ــات ال ــصحيحة ح ــيال م ــوض ــوع األص ــول ،ف ــإن ال ــنقطة
السـليمة لـالنـطالق هـي مـن خـالل الـشاهـد األمـني الـوحـيد )اهلل( فـي كـلمته )الـوحـي
املقدس(.
ال ي ــوج ــد أي ان ــسان أو أي ع ــال ــم ي ــمتلك ج ــميع األدل ــة .وه ــذا ه ــو الس ــبب ف ــي
ك ــون ال ــعلماء ال ــقاب ــلني للخ ــطأ ي ــقوم ــون ب ــتغيير أف ــكاره ــم ب ــشكل مس ــتمر ،وأث ــناء
ـتحصل عــلى املــعارف فــإنــهم ســيقومــون بــشكل دائــم بــتغيير
مــتابــعة الــعلماء فــي الـ
ُّ
استنتاجاتهم.
ي ـ ـ َّدعـ ــي الـ ــتطوريـ ــون الـ ــعلمانـ ــيون بـ ــأنـ ــهم عـ ــلماء حـ ــقيقيّون وذلـ ــك كـ ــونـ ــهم عـ ــلى
اســتعداد لــتغيير اســتنتاجــاتــهم بــنا ًء عــلى وجــود أدلــة جــديــدة .ويـ َّدعــون فــي الــوقــت
عـينه بـأن الخـلقيّني الـتوراتـيّني لـيسوا عـلماء حـقيقيّني وذلـك ألن رؤيـتهم مـبنية عـلى
ـصرح ب ــه ال ــكتاب امل ــقدس ،وب ــال ــتال ــي ف ــإن الخ ــلقيّني ال ــتورات ـيّني ع ــاج ــزي ــن ع ــن
م ــا ي ـ ِّ
تــغيير اســتنتاجــاتــهم .لــكن كــما أشــرنــا ســابــقا ً فــإن كــل مــن الــتطوريّــني والخــلقيّني
ي ــمتلكون ع ــلوم ـا ً ت ــاري ــخ ّية )إي ــمان ح ــيال األم ــور ال ــتي ح ــدث ــت ف ــي امل ــاض ــي وال ــتي
تــتعلق بــموضــوع األصــول( .يــعترف الخــلقيون بــأ َّن عــلومــهم الــتاريــخية مســتقاة مــن
الــكتاب املــقدس  -وذلــك الســرد ال يــمكن أن يــتغ ّير .لــكن الــتطور ّيــني الــعلمانــيني هــم
٤٧

أيــضا ً يــمتلكون مــعتقدات! إذ أنَّــهم يــعتقدون بــأن الــحياة يــمكن أن يــتم تــفسيرهــا
فـ ــقط مـ ــن خـ ــالل املـ ــذهـ ــب الـ ــطبيعي .وبـ ــأن السـ ــرد الـ ــتوراتـ ــي عـ ــن األصـ ــول لـ ــيس
صحيحا ً .وهم ليسوا على استعداد لكي يقوموا بتغيير إيمانهم هذا!
أجــد بــشكل دائــم أن الخــلقيّني الــتورات ـيّني ســوف يــعترفــون بــالــجانــب االيــمانــي
لســردهــم عــن األصــول ،إال أن الــتطوريّــني الــعلمانـيّني يــرفــضون عــادةً الــقيام بــذات
األم ــر! وه ــذا األس ــلوب ه ــو ج ــزء م ــن ال ــطري ــقة ال ــتي ي ــحاول ــون وف ــقها أن ي ــقوم ــوا
بـعلمية غـسيل دمـاغـيّ للجـمهور مـن خـالل تـأطـير الخـلق عـلى أنـه إيـمان فـي الـوقـت
الـذي يـعملون فـيه عـلى تـأطـير الـتطور عـلى أنَّـه عـلم .لـكن كـما ذ ُِك َـر أعـاله ،فـإن لـكلٍّ
منهما جوانب علمية رصدية وأُخرى تاريخيّة.
يـوجـد قـصة تتحـدث عـن شـخص عـاد لـلقاء املـدرس الـجامـعي بـعد عـدة سـنوات
ـحصله عـلى شـهادتـه فـي مـجال اإلقـتصاد .وطـلب أن يـلقي نـظرة عـلى أسـئلة
مـن ت ّ
االم ــتحان ــات ال ــتي يس ــتعملون ــها ف ــي ال ــوق ــت ال ــراه ــن .وق ــد أص ــيب ب ــال ــده ــشة ح ــني
حت عـليه حـني كـان طـالـبا ً .لـكن
الحـظ أنـها وبـشكل تـقريـبي ذات األسـئلة الـتي طُـ ِر َـ
املــحاضــر قــال حــينها :عــلى الــرغــم مــن أن األســئلة هــي ذاتــها ،لــكن اإلجــابــات قــد
تغيَّرت بالكامل!
لـ ــقد قـ ــمت بـ ــاجـ ــراء مـ ــناظـ ــرة مـ ــع مـ ــدرس مـ ــن إحـ ــدى الـ ــجامـ ــعات األمـ ــريـ ــكية
مـتخصص بـالـجيولـوجـيا )عـلم طـبقات األرض( عـبر أثـير إحـدى املحـطات اإلذاعـية.
وقــد صـ ّـر َح بــأ َّن الــتطور هــو عــلم حــقيقي نــتيجة لــكون الــتطوريّــني مســتعديــن لــكي
يـقومـوا وبـشكل دائـم بـتغيير نـظريـاتـهم بـنا ًء عـلى املـعطيات الجـديـدة الـتي يـصلون
إل ــيها .وق ــال ب ــأ َّن الخ ــلق ل ــيس ع ــلما ً وذل ــك أل َّن ال ــرؤي ــة الخ ــلقية ُمحـ ـ َّددة ب ــال ــكتاب
املقدس ومبنية عليه وبالتالي فإنها ليست ُعرض ًة للتغيّير.
أجـبت قـائـالً” :السـبب فـي كـون األفـكار تـتغير يـرجـع إلـى أنـنا ال نـعرف جـميع
األشياء ،أليس كذلك؟ نحن ال نمتلك جميع األدلة“.
أجاب قائالً” :نعم ،هذا صحيح“.
٤٨

وأردفت قائال” :لكننا لن نكون أبدا ً قادرين على معرفة ِّ
كل شيء“.
فأجاب” :هذا صحيح“.
فصرحت حينها” :سوف نعثر وبشكل دائم على ٍ
أدلة جديدة“.
َّ
أيَّد قائالً” :هذا مؤ َّكد“.
فأجبت” :هذا يعني بأنك ال تستطيع أن تكون متيقنا ً من أي شيء“.
فأجاب” :هذا صحيح“.
فأردفت” :هذا يعني أنك ال تستطيع أن تكون متيقنا ً من حقيقة التطور؟“
فانتفض قائال” :اه ال  ،التطور هو حقيقة“،
لــقد ســقط ضــحية مــنطقه الــذي ق ـ َّدمــه ،وهــو كــان يســتعرض كــيفية كــون رؤيــته
ُمح َّددة أو مبنية على التحيّز أو النقطة التي يستعملها لالنطالق.
إن ال ــنماذج امل ــبنية ع ــلى ال ــنقطة ال ــتي يس ــتخدم ــها ال ــشخص ل ــالن ــطالق ف ــي
تـفكيره ،إنـما هـي ُعـرضـة لـلتغيير سـواء أكـان ذلـك بـالنسـبة للخـلقيّني أم لـلتطوريّـني.
إال أن املــشكلة تــكمن فــي أن مــعظم الــعلماء الــعلمانــيني الــتطوريّــني ال يــدركــون )أو
بـالحـري ال يـريـدون أن يـعترفـوا( بـأن اإليـمان )أو ديـانـة( الـتطور هـي الـتحيز الـذي
يُ ــبنى ع ــليه ت ــفسيره ــم أو رواي ــتهم ال ــتي ي ــحاول ــون م ــن خ ــالل ــها أن ي ــقدم ــوا ت ــفسيراً
ي ــرب ــط ب ــني األدل ــة امل ــعاص ــرة وب ــني امل ــاض ــي .ل ــكن ح ــتى ف ــي ح ــال ك ــان ال ــعال ــم
ال ـ ــعلمان ـ ــي غ ـ ــير م ـ ــدرك أو ال ي ـ ــعترف به ـ ــذا األم ـ ــر ،ف ـ ــإن األش ـ ــخاص اآلخ ـ ــري ـ ــن
يس ــتطيعون أن ي ــروا وب ــكل وض ــوح أ َّن ال ــتطور ه ــو دي ــن .م ــنذ ع ــدة س ــنوات ت ــلقيت
ب ــري ــدا ً ال ــكترون ــيا ً م ــن أح ــد األش ــخاص ال ــذي ــن ق ــام ــوا ب ــزي ــارة م ــتحف الخ ــلق ،وك ــان
التالي:
بـصفتي رجـل أعـمال ،أسـتطيع أن أقـول أنـني أمـتلك بـعض املـعرفـة
عــن تــأثــير قــوى الــعالقــات الــتجاريــة للشــركــات )املــاركــات( .والــتطور ]مــن
خـالل أنـصاره[ قـد قـام بـعمل مـذهـل فـي تـصنيف نـفسه عـلى أسـاس أنَّـه
عــلم .فــي الــواقــع ،إن نــظريــة الــتطور ليســت أكــثر مــن رزمــة تــحتوي عــلى
٤٩

ديـانـة مـن صـنع البشـر ،وهـي تـتشابـه إلـى حـد مـا مـع مـنتج رديء مـعبأ
ومــغلف بــمنتهى الــدهــاء ليظهــر عــلى أنَّــه مــثير لــلدهــشة واإلهــتمام ،لــكنه
ف ــي ال ــوق ــت ع ــينه ي ــكون م ــخيبا ً ل ــآلم ــال ح ــني ي ــتم ف ــتح ال ــعلبة واك ــتشاف
ح ــقيقة امل ــنتج .وف ــي امل ــقاب ــل م ــن ذل ــك ،ف ــإن م ــتحف الخ ــلق واألس ــات ــذة
وال ــعلماء ال ــذي ــن ي ــدع ــمون ــه ي ــشارك ــون وي ــعلنون ال ــحقيقة األزل ــية وال ــثاب ــتة
امل ُـع َلنة فـي كـلمة اهلل… إن الخـلقيّني  -والـكثير مـنهم مـتعلمون وأسـاتـذة
مــن ذوي الــخبرة وعــلماء مــمن يــو ّقــرون اهلل ويــمتلكون املــعرفــة الــخالصــية
عـ ـ ــنه  -هـ ـ ــم أولـ ـ ــئك الـ ـ ــذيـ ـ ــن يـ ـ ــمكنك أن تلتجئ إلـ ـ ــيهم لـ ـ ــلحصول عـ ـ ــلى
اإلج ــاب ــات ،وب ــاالع ــتماد ع ــلى ن ــعمة اهلل ف ــي ح ــيات ــهم ،ي ــعرف ــون امل ــصدر
الـذي تـأتـي مـنه اإلجـابـات .وهـذا الـنوع مـن اإلجـابـات لـن تـتواجـد مـغ َّلفة
وم ــلفوف ــة ف ــي ن ــظري ــة ي ــنتجها البش ــر ،إن ــما س ــتكون دائ ــما ً ص ــادرةً م ــن
خالق العلم والحياة ذاتها.
لـقد فـهم هـذا الـشخص بـأنَّـه يـتم تـفسير األدلـة بـطرق مـختلفة بـاإلعـتماد عـلى
الـنقطة الـتي يـعتمدهـا املـرء لـالنـطالق فـي تـفكيره ،وبـأ َّن الـتطور إنـما هـو بـالـحقيقة
نـ ــظا ٌم عـ ــقائـ ــدي يسـ ــتخدمـ ــه الـ ــعلماء الـ ــعلمان ـ ـيّون لـ ــتفسير األدلـ ــة .إن الـ ــتطوريّـ ــني
ال ــعلمانـ ـيّني ل ــيسوا مس ــتعدي ــن ل ــتغيير اع ــتقاده ــم ب ــأن ال ــحياة ب ــأس ــره ــا ي ــمكن أن
فس ر مـن خـالل املـعالـجات الـطبيعية وبـأنَّـه ال يـوجـد أي تـدخـل هلل )وبـأنَّـه لـيس مـن
تُ َّـ
ح ــاج ـ ٍـة ل ــتدخ ــله( .إن ال ــتطور ي ــشكل ب ــال ــحقيقة ال ــدي ــان ــة ال ــتي ي ــلتزم ــون ب ــها ب ــحق.
وي ــجب ع ــلى امل ــسيحيّني أن ي ــكون ــوا ص ــاح ــني له ــذا األم ــر .إن ال ــتطور )س ــواء ك ــان
ال ــتطور ال ــجيول ــوج ــي أو ال ــبيول ــوج ــي أو ال ــكون ــي( ه ــو ع ــبارة ع ــن دي ــان ــة  -ط ــري ــقة
لتفسير وشرح الكون والحياة بدون اهلل!

٥٠

الــفصل الـثالـث

الخلق والدين
إن الخـلق الـتوراتـي مـبني عـلى السـرد املـقدم فـي سـفر الـتكويـن عـن األصـول
واملس ــتخلص م ــن )ال ــكتاب امل ــقدس( ك ــلمة اهلل ،وه ــو ال ــوح ــيد ال ــذي شه ــد ع ــلى ت ــلك
االحـداث املـاضـية  -والـذي لـطاملـا كـان مـوجـودا ً وشـاهـدا ً عـلى تـلك األحـداث )والـذي
هـو بـالـحقيقة خـارج الـزمـن( .وقـد قـاد أنـاسـا ً مـن خـالل روحـه الـق ّدوس لـكي يـقومـوا
بـكتابـة كـلمته وهـو األمـر الـذي يُ َـم ِكنُنا مـن امـتالك أس ٍ
ـاس كـاف ملـعرفـة وفـهم كـل مـا
صل
نــحتاج مــعرفــته عــن الــحياة والــكون 1.يــجب عــلينا أن نــقوم بــتقديــم تــعريــف ُمـ فَ َّ
ملا نعنيه بالرؤية الخلقية التوراتية.
إنـها تـتكون بـشكل أسـاسـي مـن نـظرة ثـالثـية األبـعاد لـلتاريـخ  -الخـلق املـثالـي
و الـفساد مـن خـالل الخـطيئة والـفداء مـن خـالل يـسوع املـسيح .وهـذا السـرد يـقسم
إل ــى س ــبعة م ــراح ــل ت ــاري ــخية وه ــي :الخ ــلق ،ال ــسقوط ،ال ــكارث ــة ،التش ـتّت ،امل ــسيح،
الصليب ،و اكتمال اإلستعادة .وفيما يلي ملخص للمفاهيم األساسية:
 .١الخـلق :فـي سـتة أيـام خـلق اهلل الـسماء واألرض وكـل شـيء فـيها
ـصمم لـكي يـعمل بـتوافـق كـامـل مـع
مـن ال شـيء ،وكـل جـزء مـن الخـليقة ُم َّ
بـقية األجـزاء .وقـد خـلق اهلل أجـناسـا ً مـختلف ًة مـن الـنباتـات والـحيوانـات،
وقــد قــام بخــلق حــديـ ٍ
)ج نَّة عــدن( وفــيها خــلق اهلل أول زوج ٍ مــن
ـاص ٍة َـ
ـقة خـ َّـ
البش ــر  -آدم وحـ ـ َّواء ) آدم ق ــد خ ــلقه م ــن ال ــتراب وح ــواء م ــن ض ــلع م ــن
ج ــنب آدم وه ــذا ه ــو ال ــزواج األول( .وح ــني أك ــمل اهلل ع ــمله ف ــي الخ ــلق
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وصــف كـ َّـل مــا عــمله بــأنَّــه ”حــس ٌن جــدا ً“ .لــم يــوجــد مــوت لــلكائــنات الــتي
فـي أنـفها نـسمة حـياة )الـلفظ الـعبري األصـلي هـو نـفش خـياة ويـشير
إل ـ ــى م ـ ــبدأ ال ـ ــحياة أو ال ـ ــروح( .وق ـ ــد ك ـ ــان البش ـ ــر وال ـ ــحيوان ـ ــات ج ـ ــميعاً
نباتيّني.

 .٢ال ــسقوط :ب ــأي ــة ح ــال م ــن األح ــوال ،ل ــم ن ــعد ن ــعيش ف ــي ال ــعال ــم
املــثالــي الــذي خــلقه اهلل بــاألصــل .ألن والِـ َديــنا األ َّو َلـ ْـني )آدم وحــواء( قــامــا
بــإعــالء الــرأي البشــري عــلى كــلمة اهلل )وهــو األمــر الــذي الزلــنا نــقوم بــه(،
ودخـل بـذلـك املـوت واملـعانـاة إلـى الـعالـم ،ولـعن اهلل الخـليقة .دعـا تـشارلـز
دارويـن هـذا املـوت واملـعانـاة بـإسـم االنـتقاء الـطبيعي وعـرض فـكرتـه هـذه
ك ــبدي ــل ع ــن ال ــخال ــق .وق ــد ق ــام ال ــتطوريّ ــون الح ــقا ً ب ــإض ــاف ــة ال ــتغيرات
ال ــعشوائ ــية ال ــوراث ــية )ال ــطفرات( إل ــى م ــعتقده ــم ال ــتطوري .إال أن ه ــذا
٥٢

الــنوع مــن املــعالــجة بــاســتخدام االنــتقاء الــطبيعي والــطفرات الــوراثــية ال
يسـ ــتطيع أن يـ ــقوم بـ ــالخـ ــلق؛ بـ ــل بـ ــالحـ ــري إنـ ــه يـ ــقوم بـ ــإنـ ــتاج األمـ ــراض
وال ــعيوب وال ــفساد ف ــي ال ــعال ــم ال ــذي خ ــلقه اهلل .ويُ ــق ِّدم ب ــول ــس ال ــرس ــول
وصـفه لـلعالـم املـعاصـر الـساقـط فـي رومـية  ٢٢ :٨كـالـتالـي” :فَ ِإنَّـنَا نَـ ْع َلمُ
خلِي َق ِة تَ ِئ ُّن َوتَت َ َم َّ
أ َ َّن ُك َّل ا ْل َ
خ ُ
ض َم ًعا إِ َلى اآلنَ“.
ألن ــنا ج ــميعا ً أخ ــطأن ــا ف ــي آدم ) ال ــذي ك ــان رأس ال ــجنس البش ــري وم ــمثله،
ونــحن قــد ورثــنا الــطبيعة الــخاطــئة( فــنحن نــعانــي مــن الــغربــة واالنــقطاع عــن اهلل -
ه ــذا االم ــر ق ــد ي ــكون إل ــى األب ــد .ل ــكن اهلل ق ــد وض ــع خ ــطة لتخ ــليصنا م ــن ن ــتائ ــج
خـطايـانـا .فـي جـنة عـدن قـام اهلل بـقتل حـيوان لـيُل ِبس آدم وحـ ّواء )الـتكويـن .(٢١ :٣
وهـذه كـانـت أولـى الـذبـائـح الـدمـويـة وفـي الـوقـت عـينه كـانـت تـنقل صـورةً ملـا سـيُت َ َّمم
فــي يــسوع املــسيح ،الحــمل الــذي جــاء لــيرفــع خــطايــا الــعالــم  .إن اهلل قــد وعــد فــي
ـني ْامل َـ ْـرأ َ ِة،
جــنة عــدن بــاملُخ ـ ِّلص وذلــك فــي الــتكويــن َ ” ١٥ :٣وأ َ َ ـ
ض عُ َعـ َدا َوةً بَ ـيْن َ ِك َوبَـ ْ َ
س ِكَ ،وأَنْ ِ
ني َع ِقبَهُ«“.
س َح ِق َ
َوبَ ْ َ
ت تَ ْ
س َحقُ َرأ ْ َ
سلِ َهاُ .ه َو يَ ْ
سلِ ِك َونَ ْ
ني نَ ْ
ـمرد ال ـ ــجنس البش ـ ــري وأخ ـ ــطأ )ال ـ ــسقوط(،
 .٣ال ـ ــكارث ـ ــة :ب ـ ــعد أن ت ـ ـ َّ
امـتألت األرض بـالـعنف والـفساد لـذلـك قـام الـرب بـتدمـير ذلـك الـعالـم مـن
خ ــالل ط ــوف ــان ع ــامل ـيّ وم ــنحه ان ــطالق ــة ج ــدي ــدة م ــن خ ــالل ن ــوح وع ــائ ــلته
أي تـلك
والـحيوانـات الـتي ُـ
ح فظَت مـعه عـلى مـنت الـفُلك .واملسـتحاثـات ّ -
املـاليـني مـن األشـياء املـيتة واملـدفـونـة فـي فـي الـصخور ]الـرسـوبـية[ الـتي
تـشكلت مـن خـالل املـياه الـتي غـطَّت األرض -يـجب أن تـكون تـذكـارا ً لـنا
ب ـ ـ ــقضاء اهلل ودي ـ ـ ــنون ـ ـ ــته للخ ـ ـ ــطيئة .ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ــحقيقة ،إن م ـ ـ ــعظم السج ـ ـ ــل
األح ــفوري ل ــيس إال امل ــقبرة الج ــماع ــية ال ــتي ن ــتجت ع ــن ال ــطوف ــان ال ــذي

٥٣

حـ ــصل قـ ــبل مـ ــا يـ ــقرب مـ ــن  ٤٣٠٠سـ ــنة مـ ــضت 2.إال أن هـ ــذا السجـ ــل
األحــفوري يــتم اســتخدامــه أيــضا ً مــن قــبل الــعلمانــيني عــلى أســاس أنَّــه
دليل مفترض للسنوات املليونية املفترضة.
 .٤التش ـتُّت :فــي اإلصــحاح الــحادي عشــر مــن ســفر الــتكويــن نجــد
ـمردوا عــلى الــوصــية اإللــهية الــتي تــأمــرهــم
أن الــناس بــعد الــطوفــان قــد تـ َّ
بـأن ينتشـروا فـي األرض .وعـوضـا ً عـن ذلـك قـامـوا بـالتجـمع بـعضهم مـع
بـعض لـبناء بـرج رأسـه فـي الـسماء ،واألمـر الـغالـب هـو أن الـغايـة كـانـت
أن يــقومــوا بــعبادة الــسماء عــوض ـا ً عــن طــاعــة وعــبادة الــرب اإللــه صــانــع
الــسموات واألرض 3.وكــنتيجة لــذلــك ،بَ ـ ْلبَ َل الــرب ألــسنتهم بــحيث ابــتدأت
املج ـ ــموع ـ ــات تتح ـ ــدث ل ـ ــغات م ـ ــختلفة .وب ـ ــدأت املج ـ ــموع ـ ــات األُس ـ ــري ـ ــة
]البشــريــة[ عــلى إثــر ذلــك بــاالنــفصال بــعضها عــن بــعض واالنــتقال عــبر
األرض لـيقومـوا بـتطويـر مجـموعـات بشـريـة مـتع ّددة ،مـما أدى إلـى تـنوع
الثقافات واألمم التي نشهدها في يومنا الراهن.
 .٦&٥املـ ــسيح والـ ــصليب :نجـ ــد أن األرض قـ ــد امـ ــتألت مـ ــرةً ثـ ــانـ ــيةً
بــالــعنف والــفساد واملــوت الــناتــج عــن خــطيئة البشــر املــترافــقة مــع إعــالء
الــرأي البشــري وتــفضيله عــلى الــكلمة اإللــهية .ولــكن اهلل كــان قــد وضــع
خـطة أزلـية َوعـد بـها مـنذ الـبدايـة )الـتكويـن  (١٥ :٣ليخـلص اإلنـسان مـن
الخ ــطيئة وم ــن ن ــتيجتها ال ــحتمية ب ــامل ــوت واإلن ــفصال ع ــنه .ف ــاب ــن اهلل ق ــد
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دخـل إلـى الـتاريـخ البشـري لـيصبح يـسوع املـسيح ،اإللـه املتجسـد .اإللـه
ال ــكام ــل واإلن ــسان ال ــكام ــل امل ــسيح ال ــذي ج ــاء لـ ـيَشفي ويَس ــتر ّد ،وه ــو
الـذي بـموتـه وقـيامـته غـلب املـوت .ونـحن يـمكننا أن نـولـد مـن جـديـد لـلحياة
األبـديـة كخـليقة جـديـدة فـي املـسيح .وذلـك مـا تـنقله لـنا رسـالـة رومـية :١٠
عَ ،وآ َـمنْتَ ِـب َق ْل ِب َك أ َ َّن اهللَ أ َ َقـا َـم ُه ِـمنَ
ـسو َ
ب يَ ُ
” ٩ألَنَّ َـك إِ ِن ا ْـعت َ َرفْـتَ ِـبفَ ِم َك ِبـال َّـر ِّ
األ َ ْم َو ِ
اتَ ،
صتَ “.
خ َل ْ
 .٧اكــتمال اإلســتعادة :بــالــيقني عــينه الــذي نــحن مــتيقنون مــنه بــأنَّ
اهلل قـد خـلق الـعالـم وأدانـه بـالـطوفـان ،فـإن اهلل سـوف يـديـن عـاملـنا الـفاجـر
وي ــدم ــره ب ــال ــنار )ب ــطرس ال ــثان ــية  .(١٠ :٣إال أن أول ــئك ال ــذي ــن ي ــضعون
ث ــقتهم ب ــامل ــسيح ،ف ــإن م ــا ي ــنتظره ــم ه ــو ح ــياة أب ــدي ــة ف ــي س ــماء ج ــدي ــدة
وأرض ج ــدي ــدة .س ــوف ل ــن ي ــوج ــد ف ــيها أي ف ــساد ف ــيما ب ــعد ألن ال ــلعنة
الــتي وضــعها هلل ســوف تــتم إزالــتها .أمــا بــالنســبة ألولــئك الــذيــن رفــضوا
هـبة اهلل املـجانـية بـالـخالص ،فـإن الـكتاب املـقدس يـقول لـنا بـأنـهم سـوف
ـقاس ون امل ــوت ال ــثان ــي  -اإلن ــفصال األب ــدي ع ــن اهلل )س ــفر ال ــرؤي ــا :٢٠
يُ ـ ُ ـ
.(١٤
إن الـكتاب املـقدس يـقول لـنا بـأن اهلل يـعرف جـميع األشـياء .فـهو يـمتلك املـعرفـة
ال ـ ُك ِّلية .ذلــك يــعني أن الــكتاب املــقدس هــو كــلمة شــخص يــعرف كــل األشــياء الــتي
ي ــمكن أن ت ــتم م ــعرف ــتها ع ــن امل ــاض ــي وال ــحاض ــر واملس ــتقبل .وإن أردن ــا أن ن ــصل
إل ــى اس ــتنتاج س ــليم ي ــتعلق ب ــأي ش ــيء ف ــإن ال ــطري ــقة األك ــيدة ال ــوح ــيدة ه ــي م ــن
خـالل الـبدء مـن كـلمة ذلـك الـذي يـمتلك املـعرفـة املـطلقة .ونـحن املـسيحيّني يـجب أن
يــكون تــفكيرنــا فــي كــل جــوانــبه مــبنيٌّ عــلى الــكتاب املــقدس .فــيجب أن نــبتدئ مــع
كــلمة اهلل ولــيس مــع كــلمة اإلنــسان املحــدود وغــير املــعصوم .ويــجب أن نــحكم عــلى
ما يقوله الناس من خالل ما يقوله اهلل  -وليس العكس من ذلك.
٥٥

فـي أحـد املـؤتـمرات ،قـمت بـالـتصريـح بـأنـه يـتوجـب عـلينا أن نـبني تـفكيرنـا عـلى
كــلمة اهلل .وهــذه يــجب أن تــكون نــقطة االنــطالق الــتي نــبتدئ مــنها .فــانــتفض أحــد
خ ّدام بـطريـقة غـاضـبة وأدلـى بـتعليق مـفاده ،أن هـذا يـعني بـأنَّـه يـجب أن يـذهـب
ال ُـ
إلـى الـكتاب املـقدس لـكي يـعرف كـيفية إصـالح سـيارتـه .إال أ َّن تـعليق هـذا الـخادم
كــان خــاطــئا ً لــلغايــة ،ألن الــكتاب املــقدس بــشكل أســاســي هــو كــتاب تــأريــخ! ولــيس
ك ــتابـ ـا ً ي ــتعام ــل م ــع ال ــعلوم ال ــرص ــدي ــة .إن ــه ي ــتعام ــل وب ــشكل أس ــاس ــي م ــع ال ــعلوم
التاريخية.
مــن الــواضــح أنــه لــم يــفهم بــأن املــبادئ الــتي تــقود تــفكيرنــا يــجب أن تــأتــي مــن
الـكتاب املـقدس .وهـذه املـبادئ هـي ثـابـتة .إن األمـر األكـيد هـو أن الـكتاب املـقدس
ال يــحتوي عــلى تــفاصــيل عــن كــيفية إصــالح ســيارتــك .لــكن مــن الــناحــية األُخــرى،
إن ال ــعلوم امل ــعاص ــرة ال ــتي س ــمحت ب ــتطوي ــر ال ــسيارات ق ــد ان ــطلقت ح ــني اب ــتدأ
الــناس بــبناء عــلومــهم الــرصــديــة عــلى
املـبادئ الـكتابـية )عـلى سـبيل املـثال،
ق ـ ــوان ـ ــني امل ـ ــنطق ،ق ـ ــوان ـ ــني ال ـ ــطبيعة،
وان ـ ــتظام ال ـ ــطبيعة (.ل ـ ــذل ـ ــك ف ـ ــإن أيّ
آلـية )مـثل الـسيارة( سـوف تـعمل وفـق
القوانني التي وضعها اهلل.
يــجب عــلينا أن نــكون قــادريــن عــلى الــتحقيق فــي هــذه الــقوانــني الــتي وضــعها
ـطوري ُم ـ طَّلع س ــوف ي ــتش َّكك
اهلل وت ــطبيقها ف ــي م ــختلف امل ــجاالت .وال ي ــوج ــد أي ت ـ
ّ
ب ــأن ال ــعلوم امل ــعاص ــرة ق ــد ان ــطلقت م ــن األس ــاس ــات ال ــتورات ــية .ب ــكلمات أُخ ــرى،
ي ــمكننا أن ن ــقول ب ــأن م ــا ن ــؤم ــن ب ــه وال ــطري ــقة ال ــتي ن ــفكر وف ــقها إن ــما ه ــي م ــعتمدة
عـلى األسـاس الـذي نـعتمده لـالنـطالق .إن الـكتاب املـقدس سـوف يـقدم لـنا املـبادئ
األس ــاس ــية وال ــتفاص ــيل ال ــضروري ــة ل ــكي ن ــقوم ب ــتصوي ــب ت ــفكيرن ــا ف ــي م ــختلف
املجاالت.
٥٦

األمـر املـؤسـف هـو أن الـعديـد مـن األشـخاص قـد ابـتدأوا مـعتمديـن عـلى كـلمة
اإلن ــسان غ ــير امل ــعصوم ع ــن الخ ــطأ واس ــتخدم ــوا ت ــلك اإلن ــطالق ــة ل ــلحكم ع ــلى م ــا
ـصرح بـه الـكتاب املـقدس .ونجـد عـلى سـبيل املـثال عـددا مـن الـذيـن اعـتمدوا عـلى
ي ّ
اإلع ــتقاد البش ــري ب ــمالي ــني ال ــسنوات امل ــفترض ــة ب ــوص ــفه ح ــقيقة وم ــن ثـ ـ َّم أع ــادوا
تـفسير كـلمة اهلل الـواضـحة الـتي يـنقلها لـنا سـفر الـتكويـن واملـختصة بـالخـلق الـذي
استغرق ستة أيام اعتيادية!
إن هــذا املــوقــف يــمكن أن يــتم وســمه بــالــغطرســة والــكبريــاء! فــنحن ال نســتطيع
أن ن ـ ــعطي ت ـ ــوج ـ ــيهات ـ ــنا هلل ب ـ ــما ي ـ ــجب ع ـ ــليه أن ي ـ ــقول .ب ـ ــل ي ـ ــجب ع ـ ــلينا أن ن ـ ــكون
مستعدين للخضوع الكامل لسلطانه واالستماع إلى ما يقوله لنا.
إن ل ــم ي ــكن ال ــكتاب امل ــقدس ه ــو ك ــلمة اهلل ال ــكليّ امل ــعرف ــة ،ح ــينها ل ــن ن ــكون
ق ــادري ــن ع ــلى ام ــتالك امل ــعرف ــة ال ــيقينيّة ب ــأن ــنا ن ــمتلك ال ــقدرة ع ــلى ال ــوص ــول إل ــى
اإلسـتنتاجـات السـليمة املـختصة بـقضية األصـول .وفـي نـهايـة املـطاف ،سـوف لـن
ن ـ ــكون ق ـ ــادري ـ ــن ع ـ ــلى م ـ ــعرف ـ ــة م ـ ــا ي ـ ــعنيه ه ـ ــذا ال ـ ــكون أو ال ـ ــحياة .ف ـ ــماذا س ـ ــتكون
ال ــحقيقة :ك ــلمتي أم ك ــلمتك ،أم ك ــلمة ش ــخص آخ ــر؟ ب ــل ب ــالح ــري ،ك ــيف س ــنكون
ق ــادري ــن ع ــلى تح ــدي ــد ال ــحقيقة أو ك ــيفية ال ــبحث ع ــنها؟ نج ــد ف ــي ي ــوح ــنا ٣٨ :١٨
رجـالً يـدعـى بـيالطـس ،وقـد قـ َّدم سـؤاالً يـقول ”مـا هـو الـحقّ ؟“ إال أنَّـه كـان يتحـدث
ـحيَاةَُ .لـيْسَ
ـحقُّ َوا ْلـ َ
فــي هــذه اآليــة مــع الــشخص الــذي قــال»” :أَنَــا ُهـ َو ال ـطَّ ِريــقُ َوا ْلـ َ
ِ
اآلب إِالَّ ِبي) “.يوحنا .(٦ :١٤
أ َ َح ٌد يَأ ْ ِتي إِ َلى
أت ــذك ــر أح ــد امل ــؤت ــمرات ح ــيث ص ـ َّـرح أح ــد الش ــبان ق ــائ ــال” :أن ــا ال أس ــتطيع أن
أؤمـن بـالخـلق .أنـا أؤمـن بـاالنـفجار الـعظيم .نـحن مجـرد نـتائـج ]ثـانـويـة[ لـالحـتماالت
واملعالجات العشوائية .ال يوجد إله .ماذا لديك للرد على هذا؟“
أج ــبت ق ــائ ـالً” :ح ــسناً ،إن ك ــنت أن ــت ن ــتاج ال ــصدف ــة واإلح ــتماالت ،ف ــإن ع ــقلك
هـو أيـضا ً نـتاج الـصدفـة .وبـالـتالـي فـإن سـالسـل األفـكار الـتي تـحكم مـنطقك هـي
األُخـرى نـتاج الـصدفـة .وإن كـان مـنطقك نـتاج الـصدفـة واملـعالـجات الـعشوائـية ،ال
٥٧

ي ــمكنك أن ت ــكون م ــتأك ــدا ً ب ــأن ــك ق ــد ت ــط َّورت ب ــشكل س ــليم .ب ــل ال ي ــمكنك ح ــتى أن
ت ــكون م ــتأك ــدا ً م ــن أن ــك ت ــسأل ال ــسؤال الس ــليم ألن ــك ع ــاج ــز ع ــن ال ــوث ــوق ب ــمنطقك
الشخصي الذي تتبناه“.
لــقد أصــيب بــالــدهــشة .وث ـ َّم تــقدم إلــي الحــقاً ،لــيسأل عــن أفــضل الــكتب الــتي
ـدي بهـذه الـقضية .لـقد
تـتعامـل مـع هـذا املـوضـوع وص َّـرح بـأنـه بـحاجـة لـلتفكير الج ّ
أي شــيء؛ والــحياة لــيس
ابــتدأ يُــدرك بــأنَّــه دون وجــود املــطلق )اهلل( ،فــإنَّــه ال يــمتلك َّ
لها معنى في تلك الحالة.
كــما ســبق وصـ َّـرحــت ،إن الــكتاب املــقدس هــو بــشكل أســاســي كــتاب يــتعامــل
مـع الـعلوم الـتاريـخية )الـتاريـخ  -أي املـاضـي ،بـما فـي ذلـك أصـل اإلنـسان( .عـلى
ال ــرغ ــم م ــن ذل ــك ،ف ــإن ــه ك ــما س ــبق ون ــاق ــشنا ف ــيما ي ــتعلق ب ــأول ــئك ال ــذي ــن ي ــؤم ــنون
ب ـ ــال ـ ــتطور ،ف ـ ــإن ـ ــه ع ـ ــند ال ـ ــتعام ـ ــل م ـ ــع م ـ ــوض ـ ــوع األص ـ ــول ،ف ـ ــإن الخ ـ ــلقيّني أي ـ ــضاً
يســتخدمــون الــعلوم الــتاريــخية والــعلوم الــرصــديّــة .يــمكننا أن نــنظر إلــى مــا يــقولــه
الــكتاب املــقدس عــن الــتاريــخ ،ومــن ثـ َّم نــنظر ونــحقق إذا مــا كــانــت األدلــة املــوجــودة
فـ ــي الـ ــحاضـ ــر تـ ــتوافـ ــق مـ ــعه .إن قـ ــمنا بـ ــأخـ ــذ سـ ــفر الـ ــتكويـ ــن الـ ــذي يـ ــقدم سـ ــرداً
تـفصيليا ً عـن أصـلنا ،يـمكننا أن نـنظر إلـى مـا يـقدمـه مـن مـعلومـات تـختص بـكيفية
َ
خـل ِق الـعالـم واألمـور الـتي حـدثـت بـعد ذلـك .ويـمكننا أن نـقرر مـا هـي األمـور الـتي
س ــوف ن ــتوق ــع أن نج ــده ــا ف ــيما إذا ك ــان ال ــكتاب امل ــقدس ص ــحيحا ً )وإن ه ــذه ه ــي
رؤيــتنا لــلعالــم ،أو الــنموذج الــذي يُــبنى عــلى الســرد الــتواري للخــلق( .ومــن ثـ َّم نــقوم
بــالــنظر إلــى الــعالــم لــكي نــحقق فــيما إذا كــانــت مــعايــناتــنا تــؤكــد الســرد الــوارد فــي
كلمة اهلل )وهي بالفعل تؤكده مرارا ً وتكرارا ً(.
عــلى ســبيل املــثال ،نــحن نــقرأ فــي الــوحــي املــقدس بــأ َّن اهلل قــد خــلق الــكائــنات
س ِّلم
الـحية ”بحسـب أجـناسـها“ )تـكويـن  .(١٤ :٧ ،٢٠ :٦ولـذلـك فـإنـه يـمكننا أن نُ َـ
وب ــشكل ج ــدل ــي ب ــأ َّن ال ــحيوان ــات وال ــنبات ــات ي ــجب أن ت ــتواج ــد ف ــي مج ــموع ــات أو
أجــناس ،وبــأ َّن الــجنس الــواحــد ال يســتطيع أن يــتحول أو يــتغير إلــى جــنس آخــر.
٥٨

)بحس ــب م ــا ي ــفترض امل ــؤم ــنون ب ــال ــتطور ،أي ت ــطور الج ــزيء إل ــى إن ــسان( 4.ف ــي
الـحقيقة إن هـذا بـالتحـديـد مـا نجـده )فـي الـكائـنات الـحية وكـذلـك فـي املسـتحاثـات(
 فــالــحيوانــات والــنباتــات تــتواجــد ضــمن مجــموعــات أو أجــناس .ويــعتقد الــباحــثونالخ ــلقيّون ب ــأ َّن ال ــجنس بحس ــب ال ــكتاب امل ــقدس ي ــتطاب ــق ف ــي م ــعظم ال ــحاالت م ــع
مس ــتوى ال ــفصيلة بحس ــب ال ــتصنيف اإلح ــيائ ــي ال ــذي يس ــتخدم ــه ع ــلماء األح ــياء
)الـبيولـوجـي( .فـيمكن أن يـتواجـد أجـناس وأنـواع مـختلفة فـي رتـبة الـفصيلة  ،لـكن
هــذه الــتغيرات تحــدث فــقط ضــمن نــطاق الــفصيلة .يــوجــد حــدود فــارقــة ال يــمكن أن
ي ــتم ت ــجازوه ــا .ل ــقد ق ــام ال ــعلماء الخ ــلقيون ب ــكتاب ــة ع ــدد ك ــبير م ــن امل ــقاالت ال ــتي
تتح ــدث ع ــن ح ــقيقة  5اإلن ــتواع )أي ظ ــهور أن ــواع ج ــدي ــدة( وم ــا ن ــدع ــوه ”اإلن ــتقاء
الـطبيعي“ )أو الـتأقـلم( الـذي تـتم مـعايـنته ،إال أن هـذه األمـور ال صـلة لـها بـمفهوم
ت ــطور الج ــزيء إل ــى إن ــسان .إن ه ــذا امل ــثال ع ــن ال ــعلوم ال ــرص ــدي ــة ي ــؤك ــد الس ــرد
التوراتي لألجناس املخلوقة ،وهو أيضا ً دليل يدحض التطور الداروينيّ.
إن ســفر الــتكويــن يــخبرنــا بــانَّــه نــتيجة لــتمرد اإلنــسان ،قــام الــرب اإللــه بــإدانــة
الـعالـم مـن خـالل طـوفـان عـاملـيّ .فـإن كـان هـذا األمـر صـحيحاً ،مـا هـو نـوع االدلـة
الـذي سـوف نـتوقـع الـعثور عـليها؟ سـوف نـتوقـع الـعثور عـلى املـليارات مـن األشـياء
امل ــيتة )املس ــتحاث ــات( وامل ــدف ــون ــة ف ــي ال ــطبقات الصخ ــري ــة ،وال ــتي ت ــموض ــعت ب ــفعل
املــياه واملــعالــجات الــكارثــية فــي مــعظم زوايــا األرض .وهــذا يــطابــق مــا نجــده فــي
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٥٩

الـواقـع .وبـالـتالـي فـإن الـعلوم الـرصـديـة تـؤكـد الـعلوم الـتاريـخية الـتي يـقدمـها الـكتاب
املقدس.
ف ــي اإلص ــحاح ال ــحادي عش ــر م ــن س ــفر ال ــتكوي ــن ،ن ــقرأ ع ــن األح ــداث ال ــتي
وق ــعت ع ــند ب ــرج ب ــاب ــل .وي ــمكننا أن ن ــقوم مج ـ َّددا ً ب ــطرح ال ــسؤال ع ــينه :م ــاه ــو ن ــوع
األدل ـ ــة ال ـ ــتي س ـ ــوف ن ـ ــتوق ـ ــع وج ـ ــوده ـ ــا .وه ـ ــل ت ـ ــتواف ـ ــق األدل ـ ــة ال ـ ــتي نج ـ ــده ـ ــا ف ـ ــي
ال ــحضارات املنتش ــرة ف ــي ال ــعال ــم م ــع ه ــذا الس ــرد؟ م ــرة ج ــدي ــدة ،نج ــد أن اإلج ــاب ــة
هـي نـعم وبـأغـلبية سـاحـقة .فجـميع البشـر يسـتطيعون أن يـتزاوجـوا ويـنتجوا ذريّـة

٦٠

أو نســل قــادر عــلى الــتزاوج؛ فــنحن جــميعا ً مــن نــفس الــجنس .إن نــتائــج مشــروع
دراس ــة املج ــمع ال ــجيني البش ــري ق ــد أك ــدت ع ــلى أ َّن ج ــميع البش ــر ي ــنتمون إل ــى
جنس واحد:
أعـلن الـدكـتور ڤـينتر بـالـتشارك مـع عـدد مـن الـعلماء أنـهم انـتهوا مـن
وضـ ــع مـ ــسودة لـ ــكامـ ــل سـ ــلسلة املجـ ــمع الـ ــجيني البشـ ــري ،وقـ ــد أعـ ــلن
الـعلماء بـاإلجـماع أنـه ال يـوجـد سـوى عـرق واحـد ،وهـو الـجنس )الـعرق(
البشري6.

إن ن ــتائ ــج مش ــروع دراس ــة املج ــمع ال ــجيني البش ــري ه ــي م ــثال ع ــن ال ــعلوم
الـرصـديـة الـتي تـؤكـد الـتاريـخ الـتوراتـي .فـإنـنا إن كـنا ننحـدر مـن رجـل واحـد وامـرأة
واحدة ،كما يصرح الكتاب املقدس ،فإنه سوف يتواجد جنس بيولوجي واحد!
لـألسـف ،نجـد أن دارويـن قـد اقـترح فـكرة مـفادهـا أنـه يـوجـد أعـراق مـختلفة قـد
تـ ـ ــطورت إلـ ـ ــى مسـ ـ ــتويـ ـ ــات مـ ـ ــختلفة ،ومـ ـ ــن بـ ـ ــينها يـ ـ ــوجـ ـ ــد مـ ـ ــا يـ ـ ــدعـ ـ ــوه الـ ـ ــجنس ”
القوقازي“ الذي يُفت َ َر ُ
ض أنَّه األكثر تطورا ً بينها.
واح ـ ــد م ـ ــن ب ـ ــني ال ـ ــكتب امل ـ ــدرس ـ ــية ال ـ ــتي اس ـ ــتخدم ـ ــت ف ـ ــي امل ـ ــدارس ال ـ ــعام ـ ــة
األمــريــكية فــي بــدايــات الــقرن العشــريــن كــان يــعتمد عــلى األفــكار الــدارويــنية .فــي
طــبعة الــعام  ،١٩١٤الــتي اســتخدمــت فــي الــعام  ١٩٢٥أثــناء مــحاكــمة ســكوبــس
)ت ــعرف ب ــاس ــم م ــحاك ــمة ال ــقرد( ،ك ــان ق ــد ت ـ َّم ت ــقدي ــم ت ــعري ــف ل ــلعرق ت ــحت ال ــعنوان
الرئيسي ”العرق البشري“ بالشكل التالي:

Natalie Angier, “Do Races Di er? Not Really, Genes Show,” New York Times, http://www.nytimes.com/
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2000/08/22/science/do-races-di er-not-really-genes-show.html?pagewanted=all&src=pm.
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ff

ff

ف ــي ال ــوق ــت ال ــراه ــن ي ــوج ــد ع ــلى س ــطح األرض خ ــمسة أع ــراق …
ال ــعرق االرق ــى ب ــينها ه ــو ال ــقوق ــازي ،وامل ــتمثل ب ــذوي البش ــرة ال ــبيضاء
الذين يقطنون القارة األوروبية وكذلك

أمريكا7.

إن م ـ ــصطلح أع ـ ــراق ي ـ ــمكن أن ي ـ ــتم اس ـ ــتخدام ـ ــه ب ـ ــعدة ط ـ ــرق م ـ ــختلفة وذل ـ ــك
بــاإلعــتماد عــلى الــتعريــف الــذي يــتم تــقديــمه لــه .فــي أيــام تــومــاس جــيفرســون )وهــو
مــن اآلبــاء املــؤسســني والــرئــيس الــثالــث لــلواليــات املتحــدة األمــريــكية( ،كــان مــصطلح
عــرق يُســتخدم فــي إشــارة إلــى الــعرق األيــرلــندي أو الــعرق اإلنــكليزي أو مــاشــابــه
ذل ــك .وي ــمكننا أن ن ــقول ب ــأن ــه ك ــان ي ــشير إل ــى املج ــموع ــات االث ــنية البش ــري ــة .ل ــكن
ولـألسـف الشـديـد ،وتـحت تـأثـير األفـكار الـدارويـنية الـخاطـئة حـول األعـراق الـبدائـية
وامل ــتقدم ــة )أو األع ــراق األدن ــى واألع ــراق األرق ــى( ف ــإن ــه ح ــني ي ــتم اس ــتخدام ك ــلمة
ع ــرق ف ــي ي ــوم ــنا ال ــراه ــن ف ــإن ــه غ ــال ــبا ً م ــا ي ــتم ت ــفسيره ــا وف ــق امل ــعنى ال ــتطوري )أي
األعراق األدنى واألعراق األرقى(.
أعـ ــتقد أن الـ ــتلقني املـ ــكثف عـ ــن الـ ــتطور والـ ــذي يـ ــتم حـ ــقنه مـ ــن خـ ــالل الـ ــنظام
الـتعليمي قـد غـذَّى الـعنصريـة والـتحيز ضـد جـماعـات مـعينة .فـي أمـريـكا ،ال يـوجـد
أي ش ــك ب ــأ َّن ال ــعنصري ــة م ــوج ــودة ف ــيما ي ــختص ب ــلون البش ــرة .ت ــأم ــل ف ــي امل ــسأل ــة
الــتي تُــدعــى الــزواج بــني األعــراق .مــنذ عــدة ســنوات مــضت قــدمــت إحــدى شــبكات
األخـبار الـكبيرة تـقريـرا ً عـن زوجـني يَـزعـمان أنـه قـد تـ َّم رفـض مـنحهما رخـصة زواج
م ــن ق ــبل ق ــاض ــي ال ــصلح  -وذل ــك ن ــتيجة الم ــتالك ــهما درج ــتني م ــختلفتني م ــن ل ــون
خ د َمــتنا ”إج ــاب ــات ف ــي س ــفر ال ــتكوي ــن“ ل ــطامل ــا ك ــان ال ــتعليم امل ُ ــق َّدم
البش ــرة 8.ع ــبر ِ ـ
ي ــقول ب ــأن ــه م ــن ال ــناح ــية اإلح ــيائ ــية ال ــبيول ــوج ــية ي ــوج ــد ف ــقط ع ــرق واح ــد وه ــو )نس ــل
George William Hunter, A Civic Biology Presented in Problems (New York: American Book Company,
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1914), p. 196.
Samira Simone, “Governor Calls for Firing of Justice in Interracial Marriage Case,” CNN, http://

8

www.cnn.com/2009/US/10/16/louisiana.interracial.marriage/index.html.
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آدم( .مــن الــناحــية اإلحــيائــية ال يــوجــد أي شــيء يُــدعــى تــزاوج بــني األعــراق وذلــك
ألنه ال يوجد إال عرق واحد.
كـ ــما أن األبـ ــحاث الـ ــعلمية قـ ــد أثـ ــبتت أن جـ ــميع البشـ ــر يـ ــمتلكون ذات الـ ــلون
األسـاسـي للبشـرة) .إن األبـحاث الـجينية قـد أثـبتت أن جـميع ألـوان البشـرة ليسـت
إال درجــات مــختلفة مــن لــون واحــد  -صــباغ املــيالنــني (.ونجــد مــن جــديــد أن الــعلوم
ال ــرص ــدي ــة ت ــقوم ب ــتأك ــيد ال ــتاري ــخ ال ــتورات ــي ال ــقائ ــل ب ــأن ج ــميع البش ــر ه ــم أق ــرب ــاء
وينحدرون من رجل واحد؛ جميعنا من عرق واحد.
ون ـ ــتيجة ل ـ ــلتأث ـ ــير ال ـ ــتطوري ،ي ـ ــجب ع ـ ــلى امل ـ ــسيحيّني أن ي ـ ــقوم ـ ــوا ب ـ ــاس ـ ــتخدام
م ــصطلح م ــثل مج ــموع ــات بش ــري ــة ول ــيس امل ــصطلح ال ــتطوري أع ــراق .وك ــما ت ــقول
اح ٍد ُـك َّـل أ ُ َّمـ ٍـة ِمـ َن ال ـن َّ ِ
ج ِه
ـس ُكنُو َن َعـ َلى ُـك ِّـل َو ْ ـ
ص نَعَ ِمـ ْن َدم ٍ َو ِ ـ
الــكلمة اإللــهيةَ ” :و َ ـ
اس يَـ ْ
ح ـ ـ ـ ت َ َم ِبـ ـ ـ ــاأل َ ْو َقـ ـ ـ ـ ِ
األ َ ْر ِ
ح ـ ـ ـ ُدودِ
ـات ْامل ُ ـ ـ ـ ـ َعيَّن َ ِة َو ِب ُ ـ
ضَ ،و َ ـ
هم) “،أعمال الرسل 9.(٢٦ :١٧
َم ْ
س َك ِن ِ ْ
إن ك ـ ـ ـ ــان ج ـ ـ ـ ــميع البش ـ ـ ـ ــر ي ـ ـ ـ ــمتلكون ذات
الســلف املشــترك ،نــوح )وبــشكل رئــيسي يــمكن
الـ ــرجـ ــوع إلـ ــى آدم( ،هـ ــذا سـ ــيعني بـ ــأن جـ ــميع
الــحضارات قــد نــمت وتــطورت مــنذ طــوفــان نــوح
والتشتت الذي حدث عند بناء برج بابل.
مــن األمــور املــعروفــة أ َّن جــميع الــحضارات
تـقريـبا ً تـمتلك قـصص وأسـاطـير ،يسـتطيع املـرء
مـن خـاللـها  -وإلـى حـ ٍّد كـبير  -أن يـقوم تـقريـبا ً بـإعـادة كـتابـة سـفر الـتكويـن .مـعظم
ال ــحضارات ت ــمتلك ق ــصصا ً تتح ــدث ع ــن ط ــوف ــان ع ــامل ــي م ــشاب ــه ل ــطوف ــان ن ــوح.
وال ــعدي ــد م ــن ال ــحضارات ت ــمتلك أس ــاط ــير أي ــضاً ،وال ــتي ب ــدوره ــا ال ت ــتشاب ــه م ــع
For more on the biblical view of race, see Ken Ham and Charles Ware, One Race One Blood: A Biblical
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Answer to Racism (Green Forest, AR: Master Books, 2010).
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الســرد الــذي يــرد فــي ســفر الــتكويــن وخــصوص ـا ً فــيما يــتعلق بخــلق املــرأة ،ودخــول
الخ ــطيئة ،وك ــون اإلن ــسان وال ــحيوان ــات ج ــميعا ً ن ــبات ـيّني ف ــي األص ــل )ال ــتكوي ــن :١
 .(٣٠-٢٩إن هـذه السـرديـات تنتشـر فـي الـحضارات املـختلفة حـول الـعالـم .وهـذا
دل ــيل ق ــوي ع ــلى أ َّن ه ــذه ال ــقصص ق ــد تـ ـ َّم ت ــمري ــره ــا ب ــني األج ــيال امل ــتالح ــقة .إن
سج ـ لة ف ـ ــي ال ـ ــكتاب امل ـ ــقدس ،إال أ َّن ه ـ ــذا ال ـ ــتشاب ـ ــه ف ـ ــي
الس ـ ــردي ـ ــات ال ـ ــحقيقية ُم َّ ـ
الســرديــات املنتشــرة بــني الــحضارات املــختلفة حــول الــعالــم لــيس هــو األمــر املــتوقــع
مــن وجــهة الــنظر املــعتمدة فــي املــعتقد الــتطوري .فــي الــحقيقة إنــها تــتسق وتــؤكــد
الس ــرد ال ــتورات ــي للخ ــلق وال ــسقوط وال ــطوف ــان .أث ــناء ت ــفرق ال ــناس م ــن ب ــرج ب ــاب ــل،
حــملوا مــعهم ســرديــاتــهم عــن الخــلق والــطوفــان  -ولــكنها مــع مــرور الــوقــت قــد بــدأت
تـ ــتغير مـ ــما أدى إلـ ــى ظـ ــهور عـ ــناصـ ــر مـ ــشابـ ــهة للسـ ــرد الـ ــتوراتـ ــي إال أ َّن جـ ــميع
اإلض ــاف ــات وال ــتخيالت ل ــم ت ــكن ج ــزءا ً م ــن الس ــرد األص ــليّ .إن الس ــرد األص ــلي
الذي لم يتغيَّر هو املسجل في الكتاب املقدس.
أت ــذ َّكــر أن ــني ك ــنت ق ــد ت ــلقيت ت ــعليما ً ف ــي ال ــجام ــعة ال ــتي درس ــت ف ــيها ب ــأنَّ
الســبب فــي كــون الســرد الــبابــلي )والســرديــات األُخــرى( تــتشابــه مــع الســرد الــوارد
ف ــي س ــفر ال ــتكوي ــن ه ــو أ َّن ال ــيهود ق ــد اس ــتعاروا م ــن األس ــاط ــير ال ــباب ــلية األص ــلية
لـكي يـقومـوا بـوضـعها فـي كـتابـاتـهم .إال أنَّـه عـند الـتحقيق الـدقـيق بهـذه الـقضية ،
نجــد أن الــقصص الــبابــلية مــش َّوهــة وغــير قــابــلة لــلتصديــق إلــى حـ ٍّد كــبير وذلــك فــي
م ــعظم ع ــناص ــره ــا .ع ــلى س ــبيل امل ــثال ،ال ــقصص ال ــباب ــلية امل ــتعلقة ب ــال ــطوف ــان م ــثل
ملحـمة أتـراهـاسـيس وملحـمة جـلجامـش تُـص ِّور اآللـهة الـتي تـتصارع عـلى وسـائـل
ال ــسيطرة ع ــلى التج ــمعات البش ــري ــة ،م ــما تس ـبَّب ب ــوق ــوع ط ــوف ــان ع ــامل ــي  -وك ــذل ــك
الـفُلك املـتعدد الـطبقات الـذي بُـني بـشكل صـندوق والـذي لـم يـكن لـيطفو ويـنجو مـن
الطوفان

العاملي10.
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ح ــني ن ــقوم ب ــقراءة الس ــرد ال ــتورات ــي ل ــلطوف ــان ،نج ــد أنَّ ــه وب ــكل ت ــأك ــيد ق ــاب ــل
لـلتصديـق وذلـك ألنـه السـرد األصـلي .وحـني نـتأمـل بـاملـوضـوع ،فـإن الـقصص الـتي
ـاص ًة إن ت ـمَّ
يــتم تــناقــلها جــيل بــعد جــيل دون أن تــكون مــحفوظــة بــشكل جــيد  -وخـ ّ ـ
تـ ــناقـ ــلها شـ ــفهيا ً  -لـ ــن تـ ــتحسن مـ ــع مـ ــرور الـ ــوقـ ــت .فـ ــالـ ــحقيقة تـ ــضيع والـ ــقصص
تــتدهــور وبــشكل مــلحوظ .أمــا الســرد الــتوراتــي فــإنــه قــد تـ َّم تــناقــله بــطريــقة مــكتوبــة
ح فظ مـن خـالل الـعنايـة اإللـهية ولـم يـتعرض للتحـريـف .أمـا الـقصص الـبابـلية
وقـد ُـ
 الـتي تـقوم فـقط بـتقديـم انـعكاس للسـرد الـحقيقي الـذي يـقدمـه الـكتاب املـقدس -ق ــد ت ــعرض ــت للتح ــري ــف وذل ــك ن ــتيجة ملح ــدودي ــة ال ــجنس البش ــري ال ــقاب ــل للخ ــطأ.
وال ــحقيقة ه ــي م ــختلفة ت ــمام ـا ً ع ــما ي ــقدم ــه ال ــنظام ال ــتعليمي )وي ــقف م ــعه ف ــي ذل ــك
املسيحيون الليبراليون( فيما يختص بهذا املوضوع.
وبـالـتالـي ،فـإنـه مـن خـالل اعـتماد الـكتاب املـقدس كـنقطة لـالنـطالق فـإن األدلـة
واملـعايـنات مـن الـحاضـر البـد أن تـتوافـق مـع السـرد الـتوراتـي .وهـي بـالـفعل تـتوافـق
وتــؤكــد إيــمانــنا بــأ َّن الــكتاب املــقدس هــو بــالــحقيقة كــلمة اهلل) .يــوجــد عــدد كــبير مــن
ال ــكتب ال ــتي ت ــقدم ت ــفصيالً ل ــكيفية ت ــواف ــق األدل ــة ال ــعلمية م ــع الس ــرد ال ــتورات ــي،
وسيتم ذكر عدد من هذه املراجع في نهاية الكتاب(.
أي ش ــيء م ــن ال ــناح ــية ال ــعلمية ،وذل ــك أل َّن م ــا
إال أ َّن ك ــل ه ــذه األم ــور ال تُ ــث ِبت َّ
ي ــتعلق ب ــامل ــاض ــي ال ي ــمكن أن ي ــت َّم اث ــبات ــه .ال ي ــمكن إث ــبات الخ ــلق أو ال ــتطور م ــن
الـناحـية الـعلمية .وذلـك ألن كـالهـما يـعتمدان عـلى الـعلوم الـتاريـخية )الـتي تـنطوي
على إيمان واعتقاد( وكذلك على العلوم الرصدية.
فـيما يـختص بـموضـوع األصـول فـإ َّن كـالً مـن الخـلق والـتطور يـشكالن نـظامـاً
إي ــمان ــيا ً يُ ـ ِ
ـنتج رؤى م ــختلفة ب ــعضها ع ــن ب ــعض ل ــلعال ــم وب ــال ــتال ــي ي ــنتج ع ــن ذل ــك
ت ـ ــفسيرات م ـ ــختلفة ك ـ ــليا ً ل ـ ــلحقائ ـ ــق واألدل ـ ــة .ه ـ ــذا ال ي ـ ــعني أن الخ ـ ــلق ّيني س ـ ــوف
ي ــمتلكون وب ــشكل دائ ــم ال ــتفسير الس ــليم لج ــميع ال ــحقائ ــق .وذل ــك ألن الخ ــلق ّيني ال
يـمتلكون جـميع الـبيانـات ،سـوف يـتواجـد الـعديـد مـن األشـياء الـتي ربـما لـن يـكون
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م ـ ــن امل ـ ــمكن ت ـ ــفسيره ـ ــا ض ـ ــمن م ـ ــعان ـ ــي م ـ ــعينة أو ج ـ ــوان ـ ــب م ـ ــعينة ،إال أن ج ـ ــميع
الحقائق البد أن تتوافق بشكل مطلق مع اإلطار الزمني للخلق التوراتي.
أث ــناء ح ــدي ــث ل ــي ف ــي إح ــدى ال ــكنائ ــس ،وق ــف أح ــد ال ــعلماء )ب ــطري ــقة ص ــاخ ــبة
جــدا ً( وقــال لــلحضور أال يــؤمــنوا بــما قــد قــلته لــهم .وقــد قــام بــإعــالمــهم أنــه وبــصفته
عــامل ـاً ،فــإنــه قــادر عــلى إظــهار خــطأ األمــور الــتي ت ـ َّم تــقديــمها واملــختصة بــطوفــان
نوح والخلق .وقد أشار بحسب وصفه أن العلم قد أثبت بطالن الكتاب املقدس.
وع ــلى اع ــتبار أنَّ ــه ق ــد ص ـ َّـرح ع ــلنا ً أن ــه م ــسيحيّ ،ت ــقدم ــت إل ــيه ب ــسؤال ع ــما إذا
كـان يـعتقد أنـه يـوجـد شـخص فـي الـتاريـخ اسـمه نـوح .فـأجـاب أنَّـه يـعتقد بـأن ذلـك
صـحيح .ثـ َّم سـألـته ثـانـي ًة عـن السـبب .فـأجـاب أن السـبب يـرجـع إلـى أنَّـه قـد قـرأ عـنه
فــي الــكتاب املــقدس .وأردفــت مــتسائـالً عــما اذا كــان يــؤمــن بــوجــود طــوفــان عــاملــي.
فـأجـاب بـالـنفي .وأردفـت مـن جـديـد مـتسائـالً عـن سـبب عـدم إيـمانـه بحـدوث طـوفـان
ع ــاملـ ـيّ .ف ــان ــطلق ح ــينها ل ــيقول ب ــأ َّن األم ــر واض ــح بحس ــب م ــا ك ــان ي ــطلق ع ــليه ”
ث أي طـوفـان عـاملـي  -وهـو الـعلم الـذي
عـلم“ أنَّـه لـيس مـن املـمكن أن يـكون قـد حـد َ
كـان يـعتقد أنـه قـد أبـطل الـكتاب املـقدس .فـسألـته عـن السـبب الـذي يـدفـعه لـلوثـوق
ب ــال ــكتاب امل ــقدس ح ــني يتح ــدث ع ــن ن ــوح ف ــي ال ــوق ــت ال ــذي ال ي ــثق ف ــيه ب ــال ــكتاب
املــقدس حــني يتحــدث عــن طــوفــان نــوح .ومــن ثـ َّم قــدمــت إلــيه إشــارةً إلــى أ َّن الــدلــيل
ال ــذي ك ــان يس ــتعلمه ح ــينها ل ــكي ي ــقول أنَّ ــه ال ي ــمكن أن ي ــكون ق ــد ح ــدث ط ــوف ــان
عـاملـي هـو دلـيل يـمكن أن يـتم تـفسيره بـطريـقة أُخـرى .لـقد كـان بـالـحقيقة يسـتخدم
ال ــعلوم ال ــتاري ــخية البش ــري ــة ل ــي َّدع ــي ب ــأن ال ــعلوم ال ــتاري ــخية ال ــتي ي ــقدم ــها ال ــكتاب
املقدس خاطئة!
لـقد تـابـعت بـالحـديـث ألقـول أنـنا ال نـمتلك جـميع االدلـة وبـأنـنا ال نـعرف مـا إذا
كـنا قـادريـن عـلى الـوثـوق بجـميع االفـتراضـات الـقابـلة للخـطأ الـتي يـتم اسـتخدامـها
ف ـ ــي ال ـ ــعدي ـ ــد م ـ ــن ال ـ ــتقنيات املس ـ ــتخدم ـ ــة ل ـ ــتقييم ع ـ ــمر األرض وس ـ ــوى ذل ـ ــك م ـ ــن
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الـتقييمات املـتعلقة بـالـزمـن والـعمر؛ وبـالـتالـي ،ألـيس مـن املـمكن أن يـكون الـتفسير
ال ــذي ي ــعتمده خ ــاط ــئا ً وب ــأ َّن ال ــكتاب امل ــقدس ه ــو م ــحق ف ــي ن ــهاي ــة امل ــطاف .ك ــنت
أح ــاول أن أق ــول ب ــكلمات أُخ ــرى أن ال ــرؤي ــة ل ــلعال ــم امل ــبنية ع ــلى ال ــعلوم ال ــتاري ــخية
لـلكتاب املـقدس تُـم ِّكن املـرء مـن أن يـقوم بـتقديـم تـفسير صـحيح لـألدلـة .ولـكنه كـان
يســتخدم الــعلوم الــتاريــخية البشــريــة الــقابــلة للخــطأ والــتي تــعتمد مــاليــني الــسنوات
وذلك لي َّدعي بأ َّن الكتاب املقدس خاطئ!
لـقد اعـترف بـأنـه ال يـعرف جـميع األشـياء وبـأنـه مـن املـمكن أن يـتواجـد عـدد مـن
االفــتراضــات الــتي تــقف خــلف عــدد مــن الــطرائــق الــعلمية الــتي كــان يــشير إلــيها.
إن ه ــذه امل ــعلوم ــات ي ــمكن أن ت ــقوم ب ــتغيير ش ــام ــل الس ــتنتاج ــات ــه .ل ــقد اع ــترف ب ــأن
ه ــذا األم ــر م ــمكن ،ل ــكنه ح ــينها ت ــاب ــع ل ــيقول ب ــأنَّ ــه ال يس ــتطيع أن ي ــؤم ــن ب ــال ــكتاب
امل ــقدس ف ــي ج ــميع ال ــنواح ــي )ع ــلى س ــبيل امل ــثال ط ــوف ــان ن ــوح( وذل ــك ح ــتى ي ــقوم
الــعلم بــإثــباتــه .وإنــه ألمــر واضــح أنَّــه لــم يــفهم مــا هــو الــفارق بــني الــعلوم الــتاريــخية
والعلوم الرصدية.
أن ــا أق ـ ُ
ـبل ب ــال ــكتاب امل ــقدس ع ــلى أنَّ ــه ك ــلمة اهلل وب ــال ــتال ــي ف ــإن ــني أفس ــر ج ــميع
األدل ــة ع ــلى ه ــذا األس ــاس .ف ــي ال ــوق ــت ع ــينه ك ــان ه ــو ي ــقبل ال ــكتاب امل ــقدس ع ــلى
أســاس أنــه يــحتوي عــلى كــلمة اهلل إال أنَّــه يــخضع لــلتحقيق مــن قــبل مــا يــدعــوه هــو
بـ ــالـ ــعلم .لـ ــكن وبجـ ــميع االحـ ــوال فـ ــإن الـ ــعلم الـ ــذي يتحـ ــدث عـ ــنه لـ ــيس مـ ــن الـ ــعلوم
الـرصـديـة .حـقيقة األمـر هـي أ َّن الـعلوم الـرصـديـة املـختصة بـعلم الـجيولـوجـيا تـؤكـد
السـرد الـتوراتـي لـلطوفـان وذلـك لـوضـوح االمـر بـأن تـلك الـطبقات الـرسـوبـية الـهائـلة
املـحتويـة عـلى املسـتحاثـات )واملـتواجـدة فـي قـارات مـختلفة( كـان البـد أن تـتموضـع
بشكل كارثيّ وليس بشكل تدريجي خالل عدة ماليني من السنوات.
فـي نـظام الـتعليم الـحكومـي ،عـملت عـلى ضـمان حـصول تـالمـيذي عـلى الـفهم
ال ــصحيح ع ــن ال ــعلم وع ــن ك ــيفية ال ــتفكير امل ــنطقي ،وع ــلمتهم ك ــيفية ال ــتعام ــل م ــع
ال ــتصري ــحات ال ــتي ي ــتم ت ــقدي ــمها م ــن ق ــبل ال ــعلماء وم ــن ث ــم ال ــفصل ب ــني ال ــعلوم
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الـرصـديـة والـعلوم الـتاريـخية .وهـذا األمـر قـد سـاعـدهـم عـلى الـتفكير بـأسـلوب نـقدي
وكذلك على تحسني مستوى فهمهم لقضية األصول.
حـ ــني ابـ ــتدأت بـ ــالـ ــتعليم عـ ــن الخـ ــلق فـ ــي املـ ــدارس الـ ــعامـ ــة ،كـ ــانـ ــت مـ ــقاربـ ــتي
لـلموضـوع مـختلفة .كـنت أعـمل عـلى إظـهار عـيوب الـتطور لـلتالمـيذ ومـن ثـ َّم إظـهار
ك ــيفية ت ــواف ــق األدل ــة ودع ــمها ل ــلرؤي ــة الخ ــلقية .ل ــكن ح ــني ك ــان ال ــتالم ــيذ ي ــحضرون
الـصفوف األُخـرى الـتي كـان املـعلمون فـيها مـؤمـنون بـالـتطور ،كـان هـؤالء املـعلمون
ي ــقوم ــون ب ــإع ــادة ت ــفسير األدل ــة ل ــهم .ك ــنت أس ــتخدم م ــا ي ــمكن أن ن ــدع ــوه ب ــمقارب ــة
ق ــائ ــمة األد ّلــة  -ف ــي م ــحاول ــة الس ــتخدام األدل ــة الق ــناع ال ــتالم ــيذ ب ــأنَّ ــه ق ــد ثَ ـبُتَ أن
التطور خاطئ وبأ َّن الخلق هو املوقف السليم.
إال أن ــني ق ــمت ب ــتغيير ط ــرائ ــقي ف ــي ال ــتدري ــس واب ــتدأت أع ــلم ت ــالم ــيذي ع ــن
طـبيعة الـعلم  -أي مـاهـي األمـور الـتي يسـتطيع الـعلم الـقيام بـها ومـا هـي األمـور
ال ــتي يعج ــز ع ــنها .ل ــقد س ــبق ون ــظرن ــا ب ــتدق ــيق إل ــى الح ــدود ال ــتي ت ــتواج ــد أم ــام
ال ــعلماء وخ ــصوص ـا ً ف ــيما ي ــتعلق ب ــامل ــاض ــي .ع ــلمتهم ب ــأن ج ــميع ال ــعلماء ي ــمتلكون
اف ــتراض ــات مس ــبقة )م ــعتقدات ،وخ ــاص ــة ف ــيما ي ــتعلق ب ــال ــعلوم ال ــتاري ــخية( وال ــتي
يســتخدمــونــها فــي تــفسير األدلــة .وشــاركــت مــعهم مــعتقداتــي مــن الــكتاب املــقدس
فـ ــيما يـ ــختص بـ ــالخـ ــلق والـ ــسقوط وطـ ــوفـ ــان نـ ــوح واملـ ــواضـ ــيع الـ ــتوراتـ ــية األُخـ ــرى،
والكيفية التي يقوم الشخص وفقها ببناء رؤية للعالم باإلعتماد على هذا اإلطار.
ثـم قـمت بـاسـتخدام الـعلوم الـرصـديـة السـتعراض الـتأكـيد املـتسق الـذي تـقدمـه
األدلة للسرد التوراتي لألصول ،وليس للمعتقدات التطورية عن املاضي.
ل ــقد اب ــتدأت ب ــتعليمهم ب ــاإلع ــتماد ع ــلى م ــا يُ ــعرف ب ــاس ــم م ــقارب ــة االف ــتراض ــات
املســبقة 11.والــفوارق كــانــت مــذهــلة .فــفي الــصفوف األُخــرى الــتي كــان يــحضرهــا
الـتالمـيذ ،وحـني كـان يـحاول املـعلمون اآلخـرون الـقيام بـإعـادة تـفسير األدلـة ،كـان
 11إن مقاربة الإفتراضات المسبقة للدفاعيات هي أسلوب في الدفاعيات يعتمد على افتراض حقيقة الكتاب المقدس بكامله .وبالإعتماد على
هذه القاعدة يعمل على اظهار عدم عقلانية جميع الرؤى ٔ
الاُخرى للعالم.
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الــتالمــيذ قــادرون عــلى إعــالم مــعلميهم بــاالفــتراضــات الــتي تــقف خــلف مــا كــانــوا
ي ــقول ــون ــه .ل ــقد ك ــان ــوا ق ــادري ــن ع ــلى ال ــفصل ب ــني ال ــعلوم ال ــتاري ــخية وب ــني ال ــعلوم
ال ــرص ــدي ــة .ل ــقد َعـ َـرف ال ــتالم ــيذ ب ــأ َّن ال ــنظام اإلي ــمان ــي ل ــلمعلم ه ــو م ــا ك ــان ي ــقوم
بتح ــدي ــد ال ــطري ــقة ال ــتي ي ــقوم وف ــقها ب ــتفسير األدل ــة .ك ــما أن ــهم ف ــهموا أي ــضا ً أنَّ
قضية األصول هي خارج نطاق امكانية اإلثبات العلمي املباشر.
إن هــذا األمــر قــد تســبب بــاإلرتــباك لــدى الــبعض مــن املــعلمني ،حــيث أتــت إلـيَّ
إحـ ـ ــدى املـ ـ ــدرسـ ـ ــات الـ ـ ــيافـ ـ ــعات وق ـ ـ ـ َّدمـ ـ ــت
ت ــصري ــحا ً ب ــطري ــقة ح ــادة ق ــائ ــل ًة ب ــأن ــني ق ــد
د َّمـ ــرت مـ ــصداقـ ــيتها أمـ ــام الـ ــتالمـ ــيذ .لـ ــقد
كــانــت قــد ع ـ َّلمت تــالمــيذهــا بــأ َّن الفحــم قــد
ت ــش َّكل ف ــي املس ــتقنعات خ ــالل م ــالي ــني م ــن
ال ــسنوات  .ل ــقد ك ــنت ق ــد عـ ـ َّلمت ال ــتالم ــيذ
بـ ـ ــأنـ ـ ــه يـ ـ ــوجـ ـ ــد مـ ـ ــعتقدات مـ ـ ــختلفة تـ ـ ــتعلق
بــطريــقة تــشكل الفحــم ،ولــيس مــن أحــد قــد
ع ــاي ــن ت ــشك ّله .إال أنَّ ــه وم ــن ن ــاح ــية ال ــعلوم
الـرصـديـة فـإنّـني قـد أظهـرت لـلتالمـيذ عـددا
م ـ ــن األدل ـ ــة ال ـ ــتي ت ـ ــناق ـ ــض ف ـ ــكرة ت ـ ــشكل
الفح ــم ف ــي املس ــتنقعات )م ــثل ك ــون شج ــر
الــصنوبــر ال يــنمو فــي املســتنقعات( .وبــما
أ َّن تـلك املـعلمة لـم تـقم بـتعليم الـتالمـيذ عـن
ح ـ ــدود اإلم ـ ــكان ـ ــيات ال ـ ــعلمية ف ـ ــيما ي ـ ــتعلق
بــموضــوع األصــول ،بــل قـ َّدمــت فــكرتــها عــن
تـ ـ ــشكل الفحـ ـ ــم عـ ـ ــلى أنـ ـ ــها حـ ـ ــقيقة ،فـ ـ ــإن
مـ ـ ــصداقـ ـ ــيتها قـ ـ ــد تـ ـ ــزعـ ـ ــزعـ ـ ــت فـ ـ ــي أعـ ـ ــني
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الـتالمـيذ .والسـبب الـذي يـقف وراء غـضبها هـو أنـها لـم تـكن قـادرة عـلى اسـترجـاع
مصداقيتها ،لقد َعلِ َمتْ ذلك وكذلك فعل التالميذ.
أود أن أنـ ــاشـ ــد جـ ــميع األشـ ــخاص الـ ــذيـ ــن يـ ــمتلكون الـ ــفرصـ ــة لـ ــكي يـ ــقومـ ــوا
بـ ــالـ ــتعليم فـ ــي مـ ــجال الخـ ــلق  /الـ ــتطور أن يـ ــقومـ ــوا بـ ــالـ ــبحث بـ ــعنايـ ــة فـ ــي طـ ــريـ ــقة
ال ــتدري ــس ال ــتي ي ـتَّبعون ــها .وذل ــك ل ــكي ي ــتأك ــدوا م ــن أن ال ــتالم ــيذ ي ــفهمون امل ــنحى
الـ ـ ــفلسفي بـ ـ ــأكـ ـ ــلمه  -وهـ ـ ــذا يـ ـ ــعني
اإلف ـ ـ ــتراض ـ ـ ــات املس ـ ـ ــبقة وال ـ ـ ــتنبؤات
ال ــتي ي ــتم اس ــتعمال ــها .وأن ي ــقوم ــوا
ب ــتعليم ال ــتالم ــيذ ك ــيفية ال ــتمييز ب ــني
الــعلوم الــرصــديــة والــعلوم الــتاريــخية.
إن ن ــتائ ــج ه ــذا األم ــر س ــوف ت ــتجاوز
تحس ـ ـ ــني مس ـ ـ ــتوى ف ـ ـ ــهم ال ـ ـ ــتالم ـ ـ ــيذ
ل ــلقضية ل ــيساه ــم ف ــي ج ــعلهم ع ــلماء
ومفكرين أفضل.
مـن الـنتائـج اإلضـافـية الـتي تـنتج عـن مـقاربـة اإلفـتراضـات املسـبقة هـذه والـتي
تـؤكـد عـلى محـدوديـة الـعلم فـيما يـختص بـقضية األصـول ،هـي األسـئلة الـتي يـقوم
ال ــتالم ــيذ ب ــطرح ــها ف ــي ن ــهاي ــة ال ــبرام ــج ال ــتعليمية م ــثل ت ــلك ال ــتي س ــبق ذك ــره ــا .إن
األسـئلة والـتعليقات الـتي يـتم طـرحـها عـند اسـتخدام مـقاربـة األدلـة تـكون مـشابـهة
لـلتالـي” :مـاذا عـن الـكربـون ١٤؟“” ،ألـم يـقم الـعلماء بـإثـبات أن املسـتحاثـات تـبلغ
ع ــدة م ــالي ــني م ــن ال ــسنوات م ــن ال ــعمر؟“” ،م ــن امل ــؤك ــد أن ــنا إن ق ــمنا ب ــمنحه ال ــزم ــن
الـ ـ ــكافـ ـ ــي فـ ـ ــإن أي شـ ـ ــيء قـ ـ ــابـ ـ ــل للحـ ـ ــدوث “.إال أنـ ـ ــه عـ ـ ــند اسـ ـ ــتخدام مـ ـ ــقاربـ ـ ــة
اإلفــتراضــات املســبقة ) والــتي تــقوم بــالــتعامــل مــع الــقضية عــلى مســتوى اإلعــتقاد
األسـ ــاسـ ــي( ،فـ ــإن الـ ــتغيير الجـ ــذري فـ ــي طـ ــبيعة االسـ ــئلة املـ ــطروحـ ــة كـ ــان مـ ــثيراً
لــالهــتمام ،وكــانــت مــشابــهة لــلتالــي” :مــن أيــن أتــى اهلل؟“” ،كــيف يــمكنك أن تــعلم
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بـأنَّـه مـن املـمكن الـوثـوق بـالـكتاب املـقدس وبـأنَّـه صـحيح؟“” ،مـن الـذي كـتب الـكتاب
امل ـ ــقدس؟“” ،مل ـ ــاذا امل ـ ــسيحية أف ـ ــضل م ـ ــن ال ـ ــبوذيّ ـ ــة؟“ إن ال ـ ــتالم ـ ــيذ ق ـ ــد اب ـ ــتدأوا
يــالحــظون الــقضية عــلى حــقيقتها ،فــهي صــراع بــني مــعتقديــن مــختلفني .إن نــتائــج
هــذه املــقاربــة كــانــت مــذهــلة .الــعديــد مــن الــتالمــيذ قــد اســتمعوا لــكل مــن ادعــاءات
املـسيح واملـسيحية ،كـما أنـهم أظهـروا اهـتمامـا ً حـقيقيا ً بـاملـسيحية ،بـاإلضـافـة إلـى
عدد من التحوالت التي نتجت عن ذلك.
إن نـجاح هـذه املـقاربـة لـيس حـصرا ً بـتالمـيذ املـدارس الـعامـة فـقط بـل بـتالمـيذ
املـدارس املـسيحية أيـضا ً .وهـي أيـضا ً مـقاربـة مـهمة لـعامـة الـناس .وواحـد مـن بـني
األمــور الــتي يــالحــظونــها هــو أن كـ ّ ً
ـال مــن الــتطوريّــني والخــلقيني يــمتلكون الــحقائــق
عـينها .كـما أنـهم بـاتـوا يـالحـظون اآلن أن الـحوار يجـري بـني ديـانـتني مـتصارعـتني
)كــل مــنهما تــقدم ســردا ً خــاص ـا ً عــن الــتاريــخ( .و عــلى الــرغــم مــن أ َّن األدلــة تــتمتع
بـأهـمية كـبيرة )وهـذا السـبب الـذي يـدفـع بـالخـلقيني إلـى الـقيام بـالـبحوث الـعلمية(،
إال أ َّن الــطريــقة الــتي يــتم اســتخدامــها فــي تــقديــم األدلــة هــي أمــر حــيوي لــنجاح
العرض التقديمي.
مــنذ عــدة ســنوات ،وبــعد أن انــتهيت مــن تــقديــم مــحاضــرة فــي إحــدى الــك ّليات
امل ــسيحية ف ــي والي ــة ك ــنساس ،ح ــيث اس ــتخدم ــت امل ــواد ال ــتي س ــبق أن ن ــاق ــشناه ــا
)بــاإلضــافــة إلــى عــدد إضــافــي مــن األدلــة الــعلمية( ،قــام أحــد الــطالب بــالــتصريــح
أمـام جـميع الـحاضـريـن بـالـتالـي” :إن مـا قـمت بـتقديـمه يـبدو مـنطقيا ً و ُمـقنعا ً إلـى
ح ـ ٍّد كــبير لــلقبول بــسفر الــتكويــن عــلى أنــه حــقيقة .إال أنــك ال بــد أن تــكون مخــطئاً
ـدرس ع ــلم ال ــجيول ــوج ــيا ه ــنا ف ــي ال ــكلية ي ــؤم ــن ب ــال ــتطور والب ــد م ــن أنَّ ــه
وذل ــك ألن ُمـ ّ
سـوف يـخالـفك تـمامـا ً بـالـرأي .لـو أنَّـه كـان حـاضـرا ً هـنا ،أنـا مـتأكـد مـن أنَّـه سـيكون
قـادرا ً عـلى اإلشـارة إلـى املـكان الـذي أنـت مخـطئ فـيه ،وذلـك عـلى الـرغـم مـن أنـني
ال أسـتطيع تـمييز هـذا الخـطأ حـالـيا ً“.كـان هـذا الـطالـب بـحاجـة لـلبدء فـي الـتمييز
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ـمدرس
ب ـ ــني ال ـ ــعلوم ال ـ ــتاري ـ ــخية )امل ـ ــعتقدات امل ـ ــختصة ب ـ ــامل ـ ــاض ـ ــي( ال ـ ــخاص ـ ــة ب ـ ـ ّ
الجيولوجيا وبني ما يت ّم بالحقيقة معاينته!
قـمت بـالـرد قـائـالً” :حـتى فـي حـال كـان مـدرس الـجيولـوجـيا حـاضـرا ً هـنا وقـال
ـتخصصا ً بـالـجيولـوجـيا ،إن كـان
أشـياء ال أسـتطيع أن أفـهمها وذلـك ألنـني لسـت م ّ
مـا يـقدمـه ال يـتوافـق مـع الـكتاب املـقدس ،فـحينها البـد أن يـكون مخـطئا ً “.وبـكلمات
أُخــرى ،إن الــعلوم الــتاريــخية الــتي يــعتقد بــها ليســت مــعصومــة؛ بــل كــلمة اهلل هــي
الوحيدة التي تتمتع بالعصمة.
ت ــاب ــعت ق ــائ ـالً” :إن ل ــم أك ــن ق ــادرا ً ع ــلى ت ــفسير س ــبب ك ــون ــه ع ــلى خ ــطا ،فه ــذا
يــرجــع إلــى عــدم امــتالكــي لجــميع األدلــة الــالزمــة ملــعرفــة الخــطأ فــي جــدالتــه الــتي
يس ــتعملها “.أي أنّ ــه ق ــد ي ــقدم ادع ــاءات ت ــتعلق ب ــطري ــقة ت ــشكل ب ــعض ال ــطبقات
ال ــرس ــوب ــية ف ــي امل ــاض ــي  -ورب ــما ل ــن أك ــون ع ــلى اط ــالع ج ــيد ع ــلى ب ــعض األم ــور
الـتي يـقولـها .إال أ َّن عـالـم الـجيولـوجـيا الخـلقي قـد يـمتلك مـعلومـات مـن أبـحاث قـام
ب ــإج ــراءه ــا ت ــكون ق ــادرة ع ــلى إظ ــهار ع ــدم ت ــأي ــيد امل ــعاي ــنات ل ــإلدع ــاءات ال ــتي ي ــقوم
بتقديمها.
تــابــعت بــالــقول” :إن الــكتاب املــقدس هــو كــلمة اهلل ،وهــو مــعصوم عــن الخــطأ.
أنـ ــا عـ ــلى ثـ ــقة مـ ــن أنـ ــه يـ ــمكنني أن اقـ ــوم بـ ــاسـ ــتحضار أحـ ــد عـ ــلماء الـ ــجيولـ ــوجـ ــيا
ـدرس ال ــجيول ــوج ــيا ال ــخاص ب ــك وذل ــك ألن
الخ ــلقيّني ل ــيقوم ب ــكشف س ــبب خ ــطأ م ـ ّ
ال ــكتاب امل ــقدس س ــوف ي ــكون ع ــلى ص ــواب ب ــشكل دائ ــم!“ ف ــال ــكتاب امل ــقدس ه ــو
امل ــصدر ال ــوح ــيد ال ــذي ي ــقدم الس ــرد ال ــتاري ــخي امل ــعصوم ع ــن الخ ــطأ .وس ــوف ل ــن
يتوجد أي شيء صادر عن العلوم الرصدية يخالف كلمة اهلل.
إن االمــر األكــيد هــو أنــنا كــمسيحيّني مــباركــني بــالــقناعــة الــتي تــنتج عــن عــمل
الـ ــروح الـ ــقدس ،يـ ــجب أن نـ ــقبل بـ ــالـ ــكتاب املـ ــقدس عـ ــلى أنَّـ ــه كـ ــلمة اهلل املـ ــعصومـ ــة
أي شـيء .فـإن كـان سـيتم الـتش ُّكك بـالـكتاب
واملـوثـوقـة ،وإال فـإنـنا سـوف لـن نـمتلك َّ
املــقدس ولــم يــكن مــن املــمكن أن يــتم الــوثــوق بــه ،وإن كــان ســيخضع بــشكل دائــم
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إلعــادة الــتفسير عــلى أســاس املــعتقدات البشــريــة الــقابــلة للخــطأ ،فــإنــنا ســوف لــن
ن ــكون ق ــادري ــن ع ــلى ام ــتالك م ــصدر س ــلطان م ــطلق .ول ــن ن ــمتلك ح ــينها ك ــلمة ذاك
أي شـيء .إن
الـذي يـعرف ك َّـل شـيء ،وهـذا يـعني بـأنـنا لـن نـمتلك األسـاس ملـعرفـة ّ
س كنى ال ــروح ال ــقدس ،ال ي ــمكن أن ي ــكون
ت ــمييز ال ــحقيقة ه ــو أم ــر روح ـيّ .ودون ُ ـ
هنالك أي فهم حقيقيّ.

٧٣

الــفصل الـرابـع

جذر املشكلة
م ــا ه ــو الس ــبب ال ــذي ي ــدف ــع ال ــتطوريّ ــني إل ــى رف ــض اإلع ــتراف ب ــأن اإلع ــتقاد
بــتطور الجــزيء إلــى إنــسان هــو فــي الــحقيقة مــوقــف ديــنيّ؟ إن هــذا االمــر يــرتــبط
بــحقيقة أن كـ ّـل مــا تــعتقد بــه حــيال أصــلك يــؤثــر عــلى رؤيــتك لــلعالــم ومــعنى الــحياة
بـالنسـبة لـك ومـا شـابـه ذلـك .إن لـم يـكن هـنالـك مـن وجـود هلل وإن كـنا مجـرد نـتائـج
]عــرضــية[ لــلمصادفــة واملــعالــجات الــعشوائــية فهــذا يــعني أنــه ال يــوجــد أي ســلطان
مـطلق .وإن لـم يـوجـد أي شـخص لـيضع الـقوانـني ،فـحينها يـمكن ألي شـخص مـن
األشــخاص أن يــقوم بــما يــروق لــه أو بــما يــمكنه أن يــنجو بــه ]دون عــواقــب[ .وكــما
سر ِ
ِ ِ
ِ
ائـ َ
ـيلُ .كـ لُّ
نــقرأ فــي ســفر الــقضاة ” ٢٥ :٢١فــي ِتـ ْل َك األَيَّــام ِ َلـ ْم يَ ـ ُك ْن َمــل ٌك فــي إِ ْ ـ َ
َو ِ
س َن ِفي َعيْنَيْ ِه“.
اح ٍد َع ِم َل َما َح ُ
ـخاص ة.
إن الــتطور هــو ديــن يــسمح لــألشــخاص بــتبريــر وضــعهم لــقوانــينهم الـ ّ ـ
إن خــطيئة آدم كــانــت فــي أنَّــه لــم يــشأ الــخضوع لــلوصــية اإللــهية بــل بــالحــري أراد
ـخاص ة .لــقد تــمرد عــلى اهلل ،ونــحن جــميعنا نــعانــي مــن تــلك
أن يــخضع لــقوانــينه الـ ّ ـ
الخ ــطيئة ع ــينها :أي ال ــتمرد ع ــلى الس ــلطان امل ــطلق .إن ال ــتطور/م ــالي ــني ال ــسنوات
أصـبح أمـرا ً يُـعرف فـي عـاملـنا املـعاصـر بـاملـبرر الـعلمي لـألشـخاص لـكي يسـتمروا
في التمرد على اهلل.
إن ال ــكتاب امل ــقدس ي ــقدم ل ــنا ف ــي س ــفر ال ــتكوي ــن الس ــرد ال ــحقيقي وامل ــوث ــوق
لــألصــول ولــلتاريــخ املــبكر لــلحياة عــلى األرض .ويــوجــد أعــداد مــتزايــدة مــن الــعلماء
ال ــذي ــن ب ــات ــوا ي ــدرك ــون أن ــه ع ــندم ــا ي ــتم األخ ــذ ب ــال ــكتاب امل ــقدس ع ــلى أنَّ ــه األس ــاس
الـذي تـبنى عـليه رؤيـتك لـلعالـم ،فـإن األدلـة ]الـتي يـتم الـعثور عـليها[ مـن الـحيوانـات
والــنباتــات الــح ّية ،واملســتحاثــات ،ومــن الــحضارات تــتوافــق مــع مــا يــقدمــه لــنا هــذا
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الســرد مــن تــفاصــيل .هــذا يــؤكــد عــلى أ َّن الــكتاب املــقدس هــو بــالــحقيقة كــلمة اهلل
وبأنَّه يمكن الوثوق به بشكل كامل.
إن ال ــعلمان ـيّني م ــن أص ــحاب امل ــذه ــب اإلن ــسان ــي ي ــرف ــضون ه ــذا األم ــر ب ــشكل
كــامــل ،ألنــهم ال يســتطيعون الــسماح لــلرب اإللــه أن يــكون خــالــقا ً .واألمــر املــؤســف
ه ــو أن ــهم ق ــد ن ــجحوا ف ــي م ــعرك ــتهم ال ــتي خ ــاض ــوه ــا لح ــظر ال ــصلوات وق ــراءات
الــكتاب املــقدس والــتعليم عــن الخــلق مــن املــناهــج فــي املــدارس الــعامــة .لــقد قــامــوا
بـاإلحـتيال عـلى الـعامـة لـيعتقدوا بـأ َّن هـذا األمـر إنـما هـو إزالـة لـلديـن مـن املـدارس
ـصرح
لــيكون املــوقــف مــحايــدا ً .إن هــذا األمــر وبــكل بــساطــة لــيس صــحيحا ً! وكــما تـ ّ
س َم ِـعي فَـ ُه َو َـع َليََّ ،و َـم ْن الَ يَ ْـج َمعُ َم ِـعي فَـ ُه َو يُـفَ ِّرقُ ) “.مـتى
الـكلمة املـقدسـةَ ” :ـم ْن َـليْ َ
.(٣٠ :١٢
إن الــعلمانـيّني لــم يــقومــوا بحــظر الــديــن مــن املــدارس الــعامــة .لــقد قــامــوا بحــظر
املـسيحية واسـتبدالـها بـديـانـة الـعداء هلل  -املـذهـب الـطبيعي أو اإللـحاد .تـأمـل فـي
ه ــذا اإلق ــتباس امل ــأخ ــوذ م ــن أح ــد ال ــكتب امل ــدرس ــية ل ــعلم األح ــياء املس ــتخدم ــة ف ــي
املدارس العامة األمريكية:
إن الـعلم يـتطلب مـالحـظات قـابـلة لـلتكرار وفـرضـيات قـابـلة لـإلخـتبار.
هـذه املـعايـير تـقوم بـتقييد الـعلم بـالـبحث عـن األسـباب الـطبيعية لـلظواهـر
ال ــطبيعية .ع ــلى س ــبيل امل ــثال ،إن ال ــعلم ال يس ــتطيع إث ــبات أو دح ــض
كــون الــقوى غــير املــنظورة أو الــخارقــة لــلطبيعة هــي الســبب الــذي يــقف
وراء الـعواصـف ،أو قـوس قـزح ،أو االمـراض أو عـالجـات األمـراض .إن
التفاسير الخارقة للطبيعة هي وبكل بساطة خارج حدود

العلم1.

مـن الـذي يـقرر أن الـعلم يـمكن أن يـتم تـعريـفه وفـق هـذه الـطريـقة؟ هـؤالء الـذيـن
ال يـؤمـنون بـاهلل والـذيـن يـقومـون بـتعريـف الـعلم بـطريـقة عـبثية ل ُيخـ ِرجـوا مـنه األمـور
Neil A. Campbell, Brad Williamson, and Robin J. Heyden, Biology: Exploring Life, Florida Teacher’s Edition
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(Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2006), p. 38.
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الـخارقـة لـلطبيعة .وعـليه فـإنـه عـند مـناقـشة مـوضـوع األصـول فـإن املـرء يسـتطيع أن
يـ ــناقـ ــش فـ ــقط الـ ــكيفية الـ ــتي يـ ــمكن مـ ــن خـ ــاللـ ــها لـ ــلمعالـ ــجات الـ ــطبيعية أن تـ ــقوم
بـ ــاسـ ــتحضار الـ ــكون والـ ــحياة إلـ ــى الـ ــوجـ ــود .إن هـ ــذا األمـ ــر هـ ــو إلـ ــحادي بـ ــشكل
ص ــرف .ع ــلى ال ــرغ ــم م ــن وج ــود أق ــلية م ــن امل ــعلمني امل ــسيحيّني ف ــي ن ــظام ال ــتعليم
بشرون فـي نـظام وثـني كـما كـنت أنـا
الـعام )وهـم يـحتاجـون إلـى صـلواتـنا ،ألنـهم ُم ِّـ
في السابق( ،إ َّن هذه املدراس قد أمست إلى درجة كبيرة معابد إلحادية.
األم ــر امل ــؤس ــف ف ــي ال ــوالي ــات املتح ــدة األم ــري ــكية ،أن م ــا ي ــقرب م ــن  ٪ ٩٠م ــن
الــتالمــيذ الــذيــن يــترعــرعــون فــي الــكنائــس والــعائــالت املــسيحية يــدخــلون إلــى هــذا
الـ ــنظام اإللـ ــحادي 2.إن الـ ــتالمـ ــيذ ال يـ ــتعلمون الـ ــدفـ ــاعـ ــيات فـ ــي مـ ــعظم الـ ــكنائـ ــس
واملـنازل املـسيحية ،وبـالـتالـي فـإنـهم ال يـعرفـون كـيفية الـقيام بـالـدفـاع عـن اإليـمان
املــسيحي فــي مــواجــهة الهجــمات الــعلمانــية .هــذا هــو أحــد األســباب الــتي تتسـبَّب
ب ــأن ي ــغادر ُثـ ـ ُلثي ال ــياف ــعني ال ــكنائ ــس وذل ــك ح ــني ي ــصلون إل ــى مس ــتوى ال ــتعليم
الـ ــجامـ ــعي 3.إضـ ــاف ـ ـ ًة إلـ ــى ذلـ ــك ،فـ ــإن مـ ــعظم الـ ــقادة املـ ــسيحيّني يـ ــقومـ ــون بـ ــتعليم
الش ــباب ب ــأنَّ ــه ي ــمكنهم أن ي ــؤم ــنوا ب ــال ــتطور و/أو م ــالي ــني ال ــسنوات] .ون ــتيجة ل ــذل ــك[
فـإن الشـبان يـدركـون بـأنـهم ال يسـتطيعون أن يـثقوا بـكلمة اهلل فـي سـفر الـتكويـن -
وب ــال ــتال ــي مل ــاذا س ــوف ي ــثقون ب ــها ف ــي أي م ــكان آخ ــر؟ ه ــذا األم ــر ق ــد أدى إل ــى
فقدان األجيال لقبولهم لكلمة اهلل على أنها مصدر السلطة املطلقة.
لــقد تــحولــت مــعظم املــدارس الــعامــة إلــى مــؤســسات تــقوم بــتدريــب أجــيال مــن
تــالمــيذ املــدارس عــلى املــذهــب الــعلمانــي اإلنــسانــي .وعــدد قــليل جــدا ً مــن املــعلمني
املــسيحيّني املــتواجــديــن فــي نــظام الــتعليم الــعام هــم مــن يــحاولــون أن يــكونــوا ”مــلح
األرض“ فـي هـذا الـنوع مـن املـؤسـسات .إال أنـه يـوجـد عـدد البـأس بـه مـن املـعلمني
Ken Ham and Britt Beemer, Already Gone: Why Your Kids Will Quit the Church and What You Can Do to
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٧٦

امل ــسيحيّني ال ــذي ــن ي ــقوم ــون ب ــإخ ــفاء ال ــنور ال ــذي ف ــيهم ت ــحت م ــكيال  -وذل ــك ت ــحت
تـأثـير الـخوف مـن كـونـهم مـسيحيّون مـلتزمـون فـي مـثل هـذه الـبيئة الـوثـنية .الـبعض
مــن املــعلمني قــد تــعرضــوا للتهــديــد بــأن يــتم انــهاء عــقودهــم الــوظــيفية فــي حــال تــمت
م ــالح ــظة أن ــهم ي ــقوم ــون ب ــتقدي ــم ال ــفلسفة امل ــسيحية ف ــي ن ــظام ال ــتعليم .وال ــبعض
اآلخ ــر ق ــام ــوا ب ــمساوم ــة ك ــلمة اهلل ع ــلى ح ــساب ال ــتطور  -وب ــال ــتال ــي ف ــإن ــهم ب ــذل ــك
قاموا بتقويض تلك السلطة التي ي ّدعون اإليمان بها.
ن ــحن ن ــعاي ــن ف ــي ج ــميع أن ــحاء ال ــعال ــم ردات ال ــفعل ال ــعاط ــفية املتشـ ـ ّددة ف ــي
مـ ــواجـ ــهة املـ ــنظمات الخـ ــلقية الـ ــتوراتـ ــية كـ ــما هـ ــو الـ ــحال مـ ــع اجـ ــابـ ــات فـ ــي سـ ــفر
الــتكويــن ،ويــرجــع ذلــك إلــى كــون املــعتقد الــديــني الــتطوري يــتعرض لــلمواجــهة مــن
ِـق بَل مـعتقد ديـني مـختلف .تظهـر هـذه الـعاطـفية مـن خـالل مـالحـظة الـطريـقة الـتي
يتح ــدث ف ــيها امل ــعادون للخ ــلق ع ــن ه ــذه ال ــقضية .ع ــلى س ــبيل امل ــثال ،ت ــأم ــل ف ــي
اإلق ــتباس ال ــتال ــي امل ــأخ ــوذ ع ــن ل ــسان م ــيشيل روس )وه ــو أس ــتاذ ال ــفلسفة ف ــي
جــامــعة فــلوريــدا(” :إ َّن نــظريــة الخــلق الــعلمية ليســت خــاطــئة فحســب؛ إنــها مــثيرة
للسخــريــة وبــشكل مــذهــل .إنــها مــحاكــاة بــشعة لــلفكر البشــري وإســاءة اســتخدام
للذكاء البشري .باختصار ،بالنسبة للمؤمنني إنها إهانة

هلل4“.

فـي اآلونـة األخـيرة ،قـام سـتيفن لـو ،وهـو كـبير املـحاضـريـن فـي مـجال الـفلسفة
في جامعة لندن ،بمشاركة رؤيته املشحونة عاطفيا ً عن املذهب الخلقي:
هــل ســأقــوم بــتضمني املــذهــب الخــلقي املــؤمــن بحــداثــة عــمر األرض
فـي املـناهـج الـدراسـية فـي مـوضـع مـن املـواضـع؟ ربـما قـد أقـوم بـوضـعها
بـجانـب مـا يـمكن أن نـدعـوه نـظريـات املـؤامـرة عـلى أسـاس أمـثلة تـحاكـي
كــيفية الــسيطرة عــلى الــناس مــن خــالل أنــظمة إيــمانــية ســخيفة لــلغايــة.
ومـع ذلـك فـإنـهم أنـفسهم مـقتنعون بـأن الجـميع عـلى خـطأ وأنـهم وحـدهـم
Michael Ruse, Darwinism Defended: A Guide to the Evolution Controversies (Menlo Park, CA: The
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٧٧

ع ــلى ح ــق .بمج ــرد أن ي ــصبح ال ــشخص ت ــحت س ــيطرة ه ــذا ال ــنوع م ــن
األنــظمة اإليــمانــية ،ســوف لــن يســتطيع الخــروج مــنها أبــدا ً .إنــها تــجعل
مـنهم سـجناء فـكريّـني ،وسـيكون مـن غـير املـمكن الـوصـول إلـيهم فـكريـا ً.
ك ــما أن ــها ت ــشجعهم ع ــلى ال ــتفكير ب ــطرق ع ــادةً م ــا ي ــتم اع ــتباره ــا م ــن
أعراض األمراض

العقلية5.

ف ــي ال ــعام  ٢٠٠٨ت ــم نش ــر م ــقال ف ــي مج ــلة غ ــاردي ــان ال ــبري ــطان ــية ،ك ــتب ف ــيه
ريــتشارد دوكــينز بــخصوص املــدرســني الــذيــن يــؤمــنون بــالخــلق الــتوراتــي عــلى أنــه
بـ ــديـ ــل عـ ــن الـ ــتطور” ،نـ ــحن نفشـ ــل فـ ــي مـ ــهامـ ــهنا تـ ــجاه األطـ ــفال ،إن كـ ــنا نجهـ ــز
طواقمنا التعليمية بمدرسني يتمتعون بهذا الجهل  -أو

الغباء“6

إن املـعركـة الـحقيقية تظهـر مـن خـالل حـقيقة كـون هـؤالء األشـخاص يـرفـضون
ٍ
ـلطان عــليهم.
الــقبول بــاملــسيحية ألنــهم ال يــريــدون أن يــقبلوا بــوجــود إلــه صــاحــب سـ
ربــما هــذا هــو الســبب الــذي دفــع بــأحــد املــحاضــريــن الــتطوريّــني ألن يــقول لــي فــي
إحـدى املـناسـبات” :لـن تـكون قـادرا ً عـلى اقـناعـي بـأن الـتطور هـو ديـانـة “.بـكلمات
أُخـرى ،بـغض الـنظر عـما يـمكننا أن نـقوم بـاظـهاره لـه فـيما يـتعلق بـطبيعة الـتطور،
ف ــإن ــه ي ــرف ــض ال ــقبول ب ــأن ال ــتطور ه ــو دي ــان ــة .إن ــه ي ــرف ــض ال ــقبول ب ــام ــتالك ــه إلي ــمان
وخــاصــة أن ذلــك ســوف يــجبره عــلى اإلعــتراف بــأنَّــه إيــما ٌن أعــمى ال تــؤكــده الــعلوم
الرصدية .وبالتالي فإنه لن يكون قادرا ً على القول بأنَّه اإليمان الصحيح.
لــقد تــم تــضليل الجــمهور الــعام وبــشكل حــقيقي لــيتبنوا اإلعــتقاد بــأن الــتطور
هــو أمــر عــلميّ فــقط وبــأن اإليــمان بــاهلل هــو أمــر ديــنيّ فــقط .عــلى الــرغــم مــن ذلــك،
وكـما أشـرت سـابـقاً ،فـإن كـال األمـريـن يـمتلكان جـانـبا ً إيـمانـيا ً .إن الـتطور يتسـبب
Stephen Law, “Should Creationism Be Taught in Schools?” 4thought.tv, http://www.4thought.tv/themes/
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٧٨

بـ ــتعثّر الـ ــكثير مـ ــن األشـ ــخاص ورفـ ــضهم
ل ـ ــالس ـ ــتماع ع ـ ــندم ـ ــا ي ـ ــشارك امل ـ ــسيحيّون
م ـ ـ ــعهم ح ـ ـ ــقيقة اهلل ال ـ ـ ــخال ـ ـ ــق واإلن ـ ـ ــجيل.
سـوف تـالحـظ أنـه فـي املـعارضـة البشـريـة
للخـ ـ ــدام الـ ـ ــذيـ ـ ــن يـ ـ ــدافـ ـ ــعون عـ ـ ــن الخـ ـ ــلق
الــتوراتــي )مــن خــالل املــناظــرات ،ووســائــل
اإلع ـ ــالم ،وال ـ ــكتب وم ـ ــاش ـ ــاب ـ ــه ذل ـ ــك( أن ـ ــهم
غـ ــالـ ــبا ً مـ ــا يـ ــقومـ ــون بـ ــاسـ ــتخدام هجـ ــمات
ت ـ ـ ــعتمد م ـ ـ ــغال ـ ـ ــطة ش ـ ـ ــخصنة الج ـ ـ ــدل ]آد
ه ــوم ــينيم[ )ك ــما ف ــي ق ــول ــهم ”إن امل ــذه ــب
الخـ ـ ـ ـ ــلقي هـ ـ ـ ـ ــو ضـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـ ــعلم“” ،زيـ ـ ـ ـ ــف
ع ــلميّ“ أو ”م ــخال ــف ل ــلواق ــع (“.وي ــقوم ــون
ب ـ ــتقدي ـ ــم ات ـ ــهام ـ ــات ع ـ ــاط ـ ــفية ال ـ ــطاب ـ ــع .وذل ـ ــك ي ـ ــرج ـ ــع إل ـ ــى عج ـ ــزه ـ ــم ع ـ ــن اإلش ـ ــارة
]أوالــتعامــل[ مــع األدلــة بــاإلضــافــة إلــى عجــزهــم عــن اظــهار حــقيقة الــتطور بــشكل
ج ــليّ! إن ال ــفهم الس ــليم ل ــالدل ــة س ــوف ي ــتعارض م ــع م ــعتقد ت ــطور الج ــزيء إل ــى
إنسان.
ُقـ ْم بــالــذهــاب إلــى املــتحف وعــايــن جــميع األدلــة املــفترضــة لــلتطور .يــتم عــرض
مــختلف أنــواع الــحيوانــات والــنباتــات ســواء كــان ذلــك مــن خــالل الــعينات املــحفوظــة
بـ ــعنايـ ــة أو مـ ــن خـ ــالل األعـ ــداد الـ ــكبيرة مـ ــن املسـ ــتحاثـ ــات .سـ ــوف تجـ ــد الـ ــروايـ ــة
ال ــتطوري ــة م ــوض ــوع ـ ًة ب ــشكل ك ــلمات ،أو رب ــما ي ــتم ت ــقدي ــمها م ــن خ ــالل ن ــماذج ق ــام
ب ــتصميمها ب ــعض ال ــفنان ــني ب ــنا ًء ع ــلى اإلي ــمان ال ــتطوري  -ل ــكن ل ــن تج ــده ــا ف ــي
األدلــة .األدلــة هــي تــلك األشــياء املــوضــوعــة فــي صــناديــق زجــاجــية .إال أ َّن الــقصة
اإلفتراضية التطورية يمكن أن نجدها ملصقة على تلك الصناديق الزجاجية.
٧٩

األمــر الــذي يــتوجــب عــلى الــتطوريّــني الــقيام بــه هــو الــتوصــل إلــى قــطعة واحــدة
مـ ــن األدلـ ــة تـ ــكون قـ ــادرة عـ ــلى اثـ ــبات الـ ــتطور بـ ــشكل قـ ــاطـ ــع .فـ ــإن كـ ــان الـ ــتطور
صــحيحا ً فــي حــني كــان الخــلق أمــرا ً غــير مــنطقيّ ،فــإ َّن وســائــل اإلعــالم هــي فــي
ـصرف ال ــتطوريّ ــني ل ــكي ي ــقوم ــوا ب ــاث ــبات ص ــحة ال ــتطور .إال أن ــهم ع ــاج ــزون ع ــن
تـ ّ
الـقيام بـذلـك .الـعديـد مـن الـبرامـج الـوثـائـقية الـتي يـتم عـرضـها عـلى شـاشـات الـتلفاز
يُـ ــفترض أنـ ــها تـ ــقوم بـ ــتقديـ ــم دلـ ــي ٍل عـ ــلى الـ ــتطور ،إال أنـ ــه إن قـ ــام امل ُـ ــشاهـ ــد بـ ــكتم
الـصوت ،فـإ َّن الـدلـيل ذاتـه يـمكن أن يـتم تـفسيره مـن خـالل السـرد الـتوراتـي للخـلق
 وب ــعد ذل ــك ف ــإن ال ــعلوم ال ــرص ــدي ــة س ــوف ت ــقوم ب ــتأك ــيد ذل ــك .إن األدل ــة وب ــشكلسـاحـق تـؤ ّكـد بـشكل كـامـل عـلى مـا يـقولـه الـكتاب املـقدس .مـن املُشـني أن الخـلقيّني
ال يـمتلكون ذات الـتغطية اإلعـالمـية لـكي يـقومـوا بـتوضـيح األمـر لـلعالـم بـأ َّن األدلـة
وبشكل ساحق تشهد لحقيقة الخلق.
فـلنواجـه األمـر :إن الـتطوريّـني البـد أن يـقومـوا بـمعارضـة الخـلق الـتوراتـي وذلـك
ألنــه إن كــان الخــلق صــحيحا ً )وهــو كــذلــك(  -أي أ َّن اهلل هــو الــخالــق وأ َّن اإلنــسان
هـو خـاطئ بـحاجـة إلـى الـخالص  -فـإن فـلسفتهم سـوف تـسقط بـشكل كـامـل .إن
أســاس فــلسفتهم هــو أنَّــه ال يــوجــد إلــه وبــأ َّن اإلنــسان وبــشكل مــطلق غــير مــسؤول
ألي ش ــخص ع ــدا ذات ــه .ف ــإن ل ــم ي ــكن ال ــتطور ص ــحيحا ً ف ــإن
ع ــن ت ــقدي ــم ح ــساب ّ
الـبديـل الـوحـيد هـو الخـلق .وهـذا هـو السـبب فـي أ َّن الـتطوريّـني يتشـبَّثون بـالـفلسفة
الــتطوريــة املــليونــية الــسنوات ،عــلى الــرغــم مــن أ َّن األدلــة تــناقــضها وبــشكل كــامــل.
إن القضية هي قضية روحيّة بحقّ .
قـ ــد يـ ــقول الـ ــبعض بـ ــأنَّـ ــه إن كـ ــانـ ــت األدلـ ــة دامـ ــغ ًة عـ ــلى أ َّن اهلل قـ ــد خـ ــلق ]ك ـ ـلَّ
ش ــيء[ ،ف ــالب ـ َّد أ َّن ال ــناس س ــوف ي ــصدق ــون ه ــذا األم ــر .إال أن ــنا ن ــقرأ ف ــي رس ــال ــة
ـصنُو َع ِ
خ ْل ِق ا ْـل َعا َـلم ِ ُـم ْد َر َـك ًة ِب ْ
ـات،
ـرى ُـمنْذُ َـ
ـامل َ ْ
ور ِة تُ َ
ـورهُ َـغ ْي َر ْاملَـنْظُ َ
رومـية ” ٢٠ :١أل َ َّن أ ُ ُم َ
الس ْر َم ِد َّي َة َوالَهُوتَهَُ ،حتَّى إِنَّ ُه ْم ِبالَ ُعذْ ٍر“.
ُق ْد َرتَ ُه َّ
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إن الـكتاب املـقدس يـقول لـنا بـأنَّـه يـوجـد كـم ك ٍ
ـاف مـن األدلـة املـتوفـرة فـي الـعالـم
لـكي تـقوم بـإقـناع الـناس بـأ َّن اهلل هـو الـخالـق وفـي الـوقـت عـينه لـتديـن أولـئك الـذيـن
ال يـؤمـنون .فـإن كـان األمـر كـذلـك ،وإن كـانـت األدلـة مـتوفـرة بهـذا الـشكل ،ملـاذا ال
ي ــؤم ــن ال ــناس؟ ه ــل ي ــرج ــع الس ــبب إل ــى ع ــدم رغ ــبتهم ف ــي اإلي ــمان ب ــها؟ إن ب ــطرس
ـصرح بــأ َّن الــناس فــي األيــام األخــيرة ســوف يــتناســون وبــكامــل إرادتــهم
الــرســول يـ ّ
أن اهلل ق ــد خ ــلق ال ــعال ــم )ب ــطرس ال ــثان ــية  .(٥ :٣ه ــذا ي ــعني ب ــأنَّ ــه ي ــوج ــد إرادة م ــن
قبلهم لكي ال يؤمنوا.
ب .ز .م ــاي ــر أس ــتاذ م ــساع ــد ل ــلعلوم وال ــري ــاض ــيات ف ــي ج ــام ــعة م ــينيسوت ــا-
مــوريــس ،أوضــح مــن خــالل مــقابــلة أُجــريــت مــعه مــؤخــرا ً أن عــدم إيــمانــه بــاهلل يــرجــع
إلى نقص األدلة:
ملاذا ال أؤمن باهلل؟
ألنــه لــم يســبق أن قــام أي شــخص بــتقديــم دلــي ٍل عــنه لــي .إنَّــه مــوقــف
سـخيف .إن كـان األمـر صـحيحا ً فـإنَّـه سـوف يـكون مـذهـالً ،ألـيس كـذلـك؟
سـوف يـكون األمـر األكـثر إثـارةً لـلدهـشة الـذي يـمكننا أن نسـتكشفه فـي
ج َد كـيان مـا أكـبر مـن كـل مـا كـنا نـعيش فـيه ونـدرسـه،
الـكون  -أي أنَّـه ُو ِـ
وب ــانَّ ــه ي ــمتلك ه ــذه ال ــقوى ال ــهائ ــلة  -ه ــذا األم ــر س ــوف يتس ــبب ب ــزع ــزع ــة
أس ــاس ــات األرض .ل ــو ك ــان ال ــناس ي ــمتلكون أدل ــة ع ــلى ه ــذا األم ــر ،أال
تعتقد أنهم سوف يهرعون إلى

عرضها7.

ـصرح بـ ــه رومـ ــية  ٢٠ :١الـ ــتي تـ ــقول بـ ــأ َّن اهلل
إال أنـ ــنا نـ ــعرف أنَّـ ــه نـ ــتيجة ملـ ــا تـ ـ ّ
مـنظور بـشكل واضـح فـإ َّن اإلنـسان بـال عـذر ،فـإن عـدم إيـمان األسـتاذ مـايـر نـاتـج
ـتعمد .ك ــذل ــك ي ــجب ع ــلينا اال ن ــفصل روم ــية  ١٧ :١٠ع ــن روم ــية :١
ع ــن الجه ــل امل ُ ـ َّ
 .٢٠رومية  ١٧ :١٠تقول التالي” :إِذًا ِ
خبَ ِرَ ،وا ْل َ
يما ُن ِبا ْل َ
خبَ ُر ِب َكلِ َم ِة اهللِ“.
اإل َ
P.Z. Myers, “God’s Theme Park,” Dateline (Australia), March 6, 2012, http://www.sbs.com.au/dateline/story/
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سـ ت َ ِع ِّدي ـ ـ َن َد ِ
ائـ ـ ًـما
نـ ــعم ،إ َّن األد ّلـ ــة ضـ ــروريـ ــة )بـ ــطرس األولـ ــى  ١٥ :٣تـ ــقول ” ُم ْ ـ
ِمل ُـ َـجا َوبَـ ِـة“( ،إال أ َّن كــلمة اهلل هــي الــتي ســوف تــقوم بــاإلقــناع؛ فــكلمة اهلل هــي أكــثر
ح َّديـن )الـعبرانـيني  .(١٢ :٤فـإنـنا مـن خـالل كـلمة اهلل نـفهم
أي سـيف ذو َـ
ِـ
ح َّدة مـن ّ
ب ــأن ــنا ُ
خــطاة وب ــأن ــنا ن ــحتاج إل ــى ال ــخالص .إن ــنا م ــن خ ــالل ك ــلمة اهلل ن ــتعلم ع ــن
ال ــبشارة ال ــخالص ــية .ف ــي ك ـ ِّـل م ــرة ن ــقوم ب ــاس ــتخدام ال ــدالئ ــل ،ي ــجب أن ن ــقوم به ــذا
األمــر بــطريــقة نــرشــد الــناس مــن خــاللــها إلــى كــلمة اهلل .فــقط مــن خــالل كــلمة اهلل
يحصل الناس على الخالص.
ب اهللَ.
س َمـ ـ ْن يَ ـ ـفْ َه ُمَ .لـ ـيْ َ
إن الـ ــكتاب املـ ــقدس يـ ــقول لـ ــنا بـ ــأنَّـ ــه ” َلـ ـيْ َ
س َمـ ـ ْن يَ ـ ـطْ ُل ُ
“ )رومـ ــية  (١١ :٣وأيـ ــضا ً ”أل َ َّن اهللَ ا َّلـ ـ ِـذي َقـ ـ َ
ـور ِمـ ـ ْن ظُ ـ ـ ْل َم ٍة«ُ ،هـ ـ وَ
ـال»:أ َ ْن يُ ْ ـ ـ
ش ِرقَ نُـ ـ ٌ
ع ْامل َ ـ ـ ِ
ِ
ـسيحِ.
ج ـ ِد اهللِ ِفـ ــي َو ْ ـ
ـار ِة َم ـ ـ ْع ِرفَ ـ ـ ِـة َم ْ ـ
ا َّلـ ـ ِـذي أ َ ْ ـ
ـسو َ
ج ـ ِه يَ ـ ـ ُ
شـ َرقَ فـ ــي ُق ـ ـ ُلو ِب ـ ـ نَاِ ،إلنَ ـ ـ َ
“ )كــورنــثوس الــثانــية  .(٦ :٤بــكلمات أُخــرى يــمكننا أن نــقول أ َّن اهلل هــو مــن يــفتح
قــلوبــنا ملــعرفــة الــحق .حــني نــتأمــل فــي قــصة فــرعــون الــذي لــم يــطلق شــعب اهلل مــن
ب ِف ْـر َـع ْو َن فَـ َل ْم يَ َ
شأ ْ أَنْ
مـصر ،نجـد أن الـكتاب املـقدس يـقول َ ” :ول ِـك ْن َـ
ب َـق ْل َ
ش َّد َد ال َّـر ُّ
ِ
تكررت في الخرج ” ١٤ :٧ثُ َّم َق َ
ال
يُطْل َق ُه ْم) “.الخروج  .(٢٧ :١٠وهذه الفكرة قد َّ
ب ِف ْر َع ْو َن َغلِي ٌ
َّ
ب“.
ظَ .ق ْد أَبَى أ َ ْن يُطْلِقَ
ب ِمل ُ َ
الش ْع َ
وسىَ » :ق ْل ُ
الر ُّ
َّ
ف ــي العه ــد الج ــدي ــد ن ــقرأ ب ــأن ي ــسوع ق ــد عـ ـ َّلم ال ــفري ــسيّني وال ــكتبة م ــن خ ــالل
ش ْعيَا َء ا ْلـ ـ َق ِ
س ْم ًعا َوالَ تَ ـ ـفْ َه ُمونَ،
ـس َم ُعو َن َ ـ ـ
األمـ ــثال” :فَ ـ ـ َق ْد تَـ ـ َّـمتْ ِفـ ــي ِه ْم نُ ـ ـبُ َّوةُ إِ َ ـ ـ
ائـ ـ َل ُة :تَـ ـ ْ
ص ِريـ َن تُـبْ ِ
َو ُمـ بْ ِ
ـش ْعب َقـ ْد َغـ ُل َ
ب هـذَا ال َّ
ظَ ،وآذَانَـ ُه ْم َقـ ْد ثَـ ُقلَ
ص ُرو َن َوالَ تَـنْظُ ُرونَ .أل َ َّن َقـ ْل َ
ـس َم ُعوا ِبــآذ ِ
صروا ِبـ ُعيُ ِ
ِ
ِ
س َما ُعـ َهاَ .و َغـ َّـم ُ
َانـ ِه ْمَ ،ويَ ـفْ َه ُموا
َـ
ونـ ِه ْمَ ،ويَـ ْ
ضوا ُعـ يُونَ ـ ُه ْم ،ل ـئَالَّ يُ ـبْ ُ
ِب ُق ُلو ِب ِه ْمَ ،ويَ ْر ِ
ج ُعوا فَأ َ ْ
ش ِفيَ ُه ْم) “.متى .(١٥-١٤ :١٣
س ت َ ْح ِ
سنُوا أ َ ْن يُـ ـبْ ُقوا اهللَ ِف ــي َمـ ـ ْع ِرفَ ـ ِـت ِه ْم،
روم ــية  ٢٨ :١ت ــقول ل ــناَ ” :و َكـ َـما َلـ ـ ْم يَ ْـ ـ
س َل َم ُه ُم اهللُ إِ َلى ِذه ٍْن َم ْرفُ ٍ
وض لِ َيفْ َع ُلوا َما الَ َيلِيقُ “.
أَ ْ
وب ــال ــتال ــي ف ــإ َّن اهلل ه ــو م ــن ي ــسمح ل ــنا ب ــرؤي ــة ال ــحقيقة ف ــي أنَّ ــه ه ــو ال ــخال ــق -
ف ــيسمح ل ــنا ب ــأن ن ــرى ت ــلك األدل ــة املنتش ــرة ف ــي ك ــل م ــكان .وع ــلى ال ــرغ ــم م ــن ذل ــك،
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فــإنَّــه وبــاملــعنى الحــرفــي الــحقيقيّ ،يــجب أن نــمتلك نــحن أيــضا ً اســتعدادا ً ورغــبة
فـي الـرؤيـة .فـلماذا يسـتطيع كـل مـن مـتبنيّ املـذهـب اإلنـسانـي والـتطوري أال يـروا
أ َّن كـ َّـل األدلــة تــدعــم بــشكل مــباشــر مــا يــقولــه الــكتاب املــقدس؟ إن ذلــك يــرجــع إلــى
عــدم رغــبتهم بــرؤيــة ذلــك .ولــيس الســبب فــي غــياب األدلــة .إنــهم يــرفــضون الــسماح
بأن يتم تفسير األدلة في ضوء تعليم الكتاب املقدس.
س ِ
خـ ِ
ف ــي اش ــعياء  ١٠ :٥٠ن ــقرأ ال ــتال ــي” :م ـ ْن ِمـ ن ْ ُك ْم َ
ـص ْوتِ
ب َ ،ـ
امـ عٌ لِ ـ َ
ـف ال ـ َّـر ِّ
ـائـ ُ
ِ
ِ
س ت َ ِندْ
ب َويَ ْـ
ـور َلـهُ؟ فَـ ْليَت َّ ِك ْل َعـ َلى ْـ
َعـ بْ ِد ِه؟ َـم ِـن ا َّلـ ِـذي يَ ْـ
اس م ِ الـ َّـر ِّ
س ُل ُك ـفـي الـظُّ ُل َمات َوالَ نُـ َ
إِ َلى إِل ِه ِه“.
هــهنا مــحاكــاة تــساعــدنــا عــلى الــفهم .فــي يــوحــنا  ،١١نــقرأ أ َّن يــسوع قــد أتــى
إلــى قــبر لــعازر .إن لــعازر كــان م ـيّتا ً .ويــجب عــلينا أن نــتذكــر أن غــير املــسيحيّني
هـ ــم مـ ــوتـ ــى فـ ــي خـ ــطايـ ــاهـ ــم )أفـ ــسس  .(٥ :٢ويـ ــمكننا أن نـ ــصفهم بـ ــأنـ ــهم أمـ ــوات
يسيرون على أقدامهم.
أول األمـر ص ّـرح يـسوع قـائـالً” :ارفـعوا الحجـر“ )يـوحـنا  .(٣٩ :١١إن يـسوع
كــان قــادرا ً عــلى دحــرجــة الحجــر )أو ربــما إزالــته بــالــكامــل( بــكلمة واحــدة ،إال أنَّــه
ج ــعل البش ــر ي ــقوم ــون ب ــما ي ــمكنهم ال ــقيام ب ــه .وم ــا ي ــمكنهم ال ــقيام ب ــه ه ــو دح ــرج ــة
الحجـ ــر .لـ ــكن مـ ــا كـ ــان البشـ ــر عـ ــاجـ ــزيـ ــن عـ ــن فـ ــعله ،فـ ــعله يـ ــسوع” :لـ ــعازر َهـ ـ ُلمَّ
خارجا ً“ )يوحنا  (٤٣ :١١فيسوع قد أقام امليت.
أنــا أحــب اســتخدام هــذه املــحاكــاة لــلقول بــأ َّن دحــرجــة الحجــر أو رفــعه يشــبه
اسـتعمالـنا نـحن البشـر لـلعلوم الـرصـديـة وذلـك لـنفعل مـا بـوسـعنا إلقـناع الـتطوريّـني
ب ــأ َّن األد َّل ــة ت ــؤك ــد ت ــاري ــخ ال ــكتاب امل ــقدس .ف ــنحن ن ــجيب ع ــلى ال ــتساؤالت ون ــقدم
ـججنا وجــدالتــنا عــاجــزة عــن إقــامــة املــوتــى .لــذلــك يــجب
دفــاع ـا ً عــن اإليــمان .لــكن حـ ّ
أن ن ــتأك ــد م ــن أن ــنا وأث ــناء ت ــقدي ــمنا للج ــدالت )ت ــمامـ ـا ً ك ــما ف ــعل ب ــول ــس ح ــني ك ــان
ـوجه الـناس إلـى كـلمة اهلل ونـتأكـد مـن أن نبشـر بـالـكلمة ومـن
يـجادل ويـدحـض( أن ن ّـ
أنهم يسمعون اإلنجيل .ومن ث َّم نصلي من أجل أن يقيمهم الرب اإلله من املوت.
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إن ص ــالت ــي ه ــي أن ه ــؤالء امل ــعان ــدي ــن هلل ال ــخال ــق س ــوف يُ ــق ِبلون إل ــى اإلي ــمان
ـرب ومخــلص .وحــني نــقرأ بــقية اإلصــحاح  ٥٠مــن نــبوءة اشــعياء ،البــد
والــثقة بــه كـ ٍّ
أن يـدفـعنا هـذا إلـى أن نـقوم بـالـصالة بـاجـتهاد مـن أجـل الـتطوريّـني والـذيـن يـتبنّون
امل ــذه ــب اإلن ــسان ــي وال ــذي ــن ي ــري ــدون أن ي ــسيروا وف ــق ن ــوره ــم ال ــخاص  -أي وف ــق
جـ ِمي ُع ُك ُم ،ا ْلـ ـ َق ِ
اس ُل ُكوا
ني ِبش ـ َـرا ٍرْ ،ـ ـ
اد ِـ
ال ــنور البش ــري” :يَ ــا ه ُؤال َِء َـ
ـاراْ ،امل ُـ ـتَنَطِّ ِق َ
حـ َ
ني نَ ـ ً
ِبنُو ِر نَا ِر ُك ْم َو ِب َّ
الش َرا ِر ا َّل ِذي أ َ ْو َق ْدتُ ُموهُ) “.اشعياء .(١١ :٥٠
نـحن ال نـريـد أن يـكون هـذا مـصير أي إنـسان .وكـما يـقول الـرب فـي كـلمته أنـه
ال يـشاء أن يهـلك أنـاس )بـطرس الـثانـية  .(٩ :٣وعـلى الـرغـم مـن ذلـك ،إن اهلل )إلـه
امل ـ ــحبّة( ه ـ ــو أي ـ ــضا ً اإلل ـ ــه ال ـ ــذي ي ـ ــحاك ـ ــم وال ي ـ ــمكنه أن ي ـ ــتغاض ـ ــى ع ـ ــن الخ ـ ــطيئة
)الــعبرانــيني  .(١٣ :١وبــالــتالــي فــإ َّن الخــطيئة يــجب أن تــحاكــم عــلى مــا هــي عــليه.
ب اهللُ
ولــذلــك فــإن اهلل بــرحــمته الــالمــتناهــية قــد أرســل ابــنه الــوحــيد ”ألَنَّ ـ ُه ه ـ َكذَا أ َ َ ـ
ح َّ
ـحيَاةُ
ح تَّى بَـذ ََل ابْـن َ ُه ا ْلـ َو ِـ
ا ْلـ َعا َلـ َم َـ
ح ي َد ،لِـ َكيْ الَ يَ ْهـلِ َك ُك ُّـل َمـ ْن يُؤ ِـْم ُن ِب ِـه ،بَ ْـل تَـ ُكو ُن َلـ ُه ا ْل َ
األَبَ ِديَّ ُة) “.يوحنا .(١٦ :٣
ِ
”فـي ا ْـلبَ ْد ِء َكـا َن ا ْـل َكلِ َم ُةَ ،وا ْـل َكلِ َم ُة َكـا َن ِـعن ْ َد اهللَِ ،و َكـا َن ا ْـل َكلِ َم ُة اهللَ .هـذَا َكـا َن ِفـي
ـيء ِب ـ ِـه َكــانََ ،و ِـب ـ َغيْ ِر ِه َلـ ـ ْم يَـ ـ ُك ْن ش ــي ٌء ِمـ َّـما َكــانَِ .ف ـ ِ
ا ْلـ ـبَ ْد ِء ِـع ـ ن ْ َد اهللُِ .كـ ُّـل ش ـ ٍ
ـيه َكــانَـ ـتِ
ور الن َّ ِ
اس) “،يوحنا .(٤-١ :١
ا ْل َحيَاةَُ ،وا ْل َحيَاةُ َكانَتْ نُ َ
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الــفصل الـخامـس

األساسات املتزعزعة
يــتم الــترويــج لــكل مــن اإليــمان بــماليــني الــسنوات والــتطور عــلى أســاس أنــهما
حــقيقة عــلمية ،كــما أن الــكثير مــن املــسيحيّني قــد قــامــوا بــإضــافــة اإليــمان بــماليــني
ال ــسنوات و/أو اإلي ــمان ب ــال ــتطور إل ــى إي ــمان ــهم ب ــاإلل ــه ال ــخال ــق ال ــذي ف ــي ال ــكتاب
املـقدس .لـذلـك فـإن الـكثير مـن املـسيحيّني يـعترفـون بـأ َّن اهلل هـو الـخالـق فـي الـوقـت
عـينه الـذي يـؤمـنون فـيه بـالـتطور و/أو مـاليـني الـسنوات .فـي الـحقيقة ،يـوجـد الـكثير
مـن املـواقـف املـختلفة الـتي تـقدم الـتنازالت حـيال سـفر الـتكويـن فـي الـكنيسة وفـي
األوســاط األكــاديــمية املــسيحية ،إال أن جــميع هــذه املــواقــف تــمتلك شــيئا ً مشــترك ـا ً
وه ـ ـ ـ ــو أن ـ ـ ـ ــها ت ـ ـ ـ ــحاول أن
ت ـ ــقوم ب ـ ــإض ـ ــاف ـ ــة م ـ ــالي ـ ــني
الــسنوات إلــى كــلمة اهلل.
إن ه ـ ـ ـ ـ ـ ــذه امل ـ ـ ـ ـ ـ ــواق ـ ـ ـ ـ ـ ــف
ت ــتضمن ك ــل م ــن ن ــظري ــة
الــفجوة الــزمــنية ،الــتطور
ال ـ ـ ـ ـ ــرب ـ ـ ـ ـ ــوب ـ ـ ـ ـ ــي ،الخ ـ ـ ـ ـ ــلق
الـ ــتدريـ ــجي )الـ ــتقدم ـ ـيّ(،
ف ـ ـ ـ ـ ـ ــرض ـ ـ ـ ـ ـ ــية اإلط ـ ـ ـ ـ ـ ــارات
ال ــزم ــنية ،ن ــظري ــة ال ــيوم  -ح ــقبة ،ن ــظري ــة اف ــتتاح امل ــعبد ،وال ــكثير م ــن ال ــنظري ــات
األُخ ــرى) .راج ــع امل ــلحق  ٣ل ــلمزي ــد م ــن امل ــعلوم ــات ع ــن ال ــتفاس ــير األُخ ــرى ل ــسفر
التكوين(.
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إن هــذا قــد أدى إلــى انــتشار اإلرتــباك عــلى مســتوى واســع الــنطاق ،وهــو مــا
دف ــع ال ــكثيري ــن ف ــي ال ــكنيسة )وخ ــاص ــة م ــن األج ــيال ال ــشاب ــة( إل ــى ال ــتش ُّكك ف ــي
ال ــبيان ــات وال ــتصري ــحات
الــواضــحة الــتي تــرد فــي
ال ــكتاب امل ــقدس .ل ــم ي ــعد
امل ـ ـ ــسيحيون م ـ ـ ــتأك ـ ـ ــدون
مــما هــو صــحيح ومــا هــو
غــير صــحيح فــيما يــتعلق
بـ ــالسـ ــرد الـ ــذي يـ ــرد فـ ــي
س ـ ـ ـ ــفر ال ـ ـ ـ ــتكوي ـ ـ ـ ــن ع ـ ـ ـ ــن
األصـ ـ ـ ــول .الـ ـ ـ ــكثير مـ ـ ـ ــن
املــسيحيّني لــم يــدركــوا األهــمية الــتأســيسية الــطابــع لــقضية الخــلق  /الــتطور  /عــمر
األرض .وخ ــالص ــة األم ــر ،إن ه ــذه ال ــقضية ت ــتعلق ب ــالس ــلطان .م ــن ه ــو ص ــاح ــب
السلطان املطلق اإلنسان أم اهلل؟
كـما سـبق وأشـرنـا ،فـإنـه يـوجـد ارتـباط بـني قـضية األصـول وبـني الـقضايـا الـتي
تـؤثّـر عـلى املـجتمع مـثل الـزواج ،اإلجـهاض ،اإلنحـراف الـجنسي ،السـلطة األبـويـة
وم ــا ش ــاب ــه ذل ــك .اآلن وك ــما ه ــو واض ــح ،أن ــا ال أرم ــي ب ــامل ــالم ــة ع ــلى ال ــتطور و/أو
م ــالي ــني ال ــسنوات كمس ــبب له ــذه امل ــشكالت األخ ــالق ــية ف ــي ح ــضارت ــنا .إال أنَّ ــه م ــع
ازدي ــاد ع ــدد األج ــيال ال ــذي ــن ي ــتم ت ــلقينهم أن الس ــرد ال ــتاري ــخي ل ــلكتاب امل ــقدس
وامل ــقدم ف ــي س ــفر ال ــتكوي ــن ل ــيس ص ــحيحاً ،وم ــع ت ــنام ــي ت ــوج ــيههم إل ــى أن ــه ي ــجب
اســتخدام املــعتقدات البشــريــة إلعــادة تــفسير الــتصريــحات الــواضــحة فــي الــكتاب
امل ـ ــقدس وامل ـ ــختصة ب ـ ــقضية األص ـ ــول ،ف ـ ــإن ال ـ ــعدد س ـ ــيتزاي ـ ــد ب ـ ــني أول ـ ــئك ال ـ ــذي ـ ــن
س ــيقوم ــون ب ــإع ــادة ت ــفسير األخ ــالق ال ــتي ي ــقدم ــها ال ــكتاب امل ــقدس ب ــاس ــتخدام
املـعتقدات البشـريـة .نـحن نـعايـن وقـوع هـذه األحـداث حـالـيا ً وذلـك مـع تـنامـي عـدد
٨٦

األش ــخاص ف ــي ال ــكنيسة م ــمن ي ــقوم ــون ب ــتبنّي األف ــكار البش ــري ــة ف ــيما ي ــختص
بموضوع الزواج ويحاولون أن يقوموا بتبرير زواج املثليّني ليقولوا بشرعيته.
كــيف يــمكننا أن نــعرف مــا يــجب أن تــكون عــليه مــعتقداتــنا فــيما يــختص بهــذه
املــواضــيع؟ يــجب عــلى املــسيحيّني أن يــقومــوا بــالــبحث الــعميق فــي األســباب الــتي
تقف وراء إيمانهم بما يؤمنون به.
لــلبدء فــي فــهم هــذا األمــر ،يــجب عــلينا أن نــتأمــل أوالً فــي أهــمية الســرد الــذي
ي ــرد ف ــي س ــفر ال ــتكوي ــن ع ــن الخ ــلق .ف ــي ي ــوح ــنا  ٤٧- ٤٦ :٥ن ــقرأ ك ــلمات ي ــسوع
ـص ِّد ُقـونَ ِـني ،ألَنَّـ ُه ُـه َو َـكتَبَ
ـص ِّد ُقـو َن ُم َـ
ـوسى َلـ ُكنْت ُ ْم تُ َ
املـسيح الـتالـية” :ألَنَّـ ُك ْم َلـ ْو ُـكنْت ُ ْم تُ َ
بذ َ
ـص ِّد ُقــو َن َـك ال ِـَمـي؟« “.ثــم نــقرأ
َـع نِّي .فَ ِإ ْن ُـك نْت ُ ْم َل ْـ
ف تُـ َ
س ت ُ ْم تُـ َ
ـص ِّد ُقــو َن ُـك ت ُ َ
َاك ،فَـ َكيْ َ
ف ــي ل ــوق ــا أن ي ــسوع ك ــان يتح ــدث ب ــأم ــثال وقـ ـ َّدم اق ــتباسـ ـا ً ع ــلى ل ــسان اب ــراه ــيم
ـوس ى َواألَنْـ ِبيَ ِ
قـائـالً” :فَـ َق َ
اح ٌد ِـم نَ
اءَ ،والَ إِ ْن َقـا َم َو ِـ
ـس َم ُعو َن ِـم ْن ُم َـ
ال َلـهُ :إِ ْن َكـانُـوا الَ يَ ْ
األ َ ْم َو ِ
ص ِّد ُقونَ«) “.لوقا .(٣١ :١٦
ات يُ َ
إن الســردان الــسابــقان يــؤكــدان عــلى األهــمية الــقصوى الــتي تُــعطى لــكتابــات
مــوســى ،وذلــك بــدايــة مــن ســفر الــتكويــن .فــي لــوقــا  ،٤٤ :٢٤يــشير يــسوع إلــى ”
ن ــام ــوس م ــوس ــى“ وه ــي إش ــارة واض ــحة إل ــى ك ــتب الش ــري ــعة الخ ــمسة )ال ــتوراة( -
وال ــتي ت ــتضمن س ــفر ال ــتكوي ــن  -وق ــبول ــه مل ــوس ــى ع ــلى أس ــاس أنَّ ــه امل ــؤل ــف  /أو
الـكاتـب .فـي أعـمال الـرسـل  ٢٣ :٢٨نـقرأ أن بـولـس أثـناء تـواجـده فـي رومـا كـان قـد
وع ــظ ع ــن ي ــسوع ان ــطالق ـا ً م ــن م ــوس ــى واألن ــبياء .ه ــذه ك ــلها إش ــارات إل ــى ك ــتاب ــات
م ــوس ــى .وي ــوج ــد س ــفر واح ــد م ــن ب ــني أس ــفار م ــوس ــى ح ــيث ت ــتم اإلش ــارة إل ــيه ف ــي
ب ــقية أس ــفار ال ــكتاب امل ــقدس أك ــثر م ــن أي س ــفر آخ ــر وه ــو :ال ــتكوي ــن .ل ــكن ف ــي
املـعاهـد الـالهـوتـية ومـعاهـد الـكتاب املـقدس ،سـواء كـان فـي األوسـاط املـسيحية أم
أي س ــفر م ــن األس ــفار ه ــو ال ــذي ي ــتلقى أك ــبر ك ــم م ــن ال ــهجوم،
غ ــير امل ــسيحيةُّ ،
اإلسـتهزاء ،السخـريـة ،وعـدم اإلكـتراث ،والـتفسيرات املـجازيـة والـرؤيـة األسـطوريـة؟
بـ ــنا ًء عـ ــلى سـ ــنوات مـ ــن الـ ــخبرة واألبـ ــحاث ،أنـ ــا أقـ ــترح أن هـ ــذا الـ ــسفر هـ ــو سـ ــفر
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ال ــتكوي ــن! ذات ال ــكتاب ــات ال ــتي تـ ـ َّم اق ــتباس ــها أك ــثر م ــن أي ك ــتاب ــات أُخ ــرى ف ــي
الــوحــي املــقدس هــي الــتي تــتعرض للهجــمات ،واإلنــكار والــتجاهــل .مــا هــو الســبب
وراء ذلك؟
األساسات تتعرض للهجوم
إن املـزمـور  ٣ :١١يـقدم الـتساؤل الـتالـي” :إِذَا انْـ َق َلبَ ِ
ت األ َ ْع ِـم َدةُ ]األسـاسـات[،
ـص ِّدي ــقُ َمــاذَا يَ ـفْ َع ُل؟ «“ إن ــه م ــن امل ــهم أن ن ــفهم ال ــعالق ــة ال ــتي ي ــقوم ب ــوص ــفها
فَ ــال ـ ِّ
كــاتــب املــزمــور .إن املــجتمع يــعتمد عــلى األســاســات األخــالقــية .مــن خــالل اإلتــفاق
امل ــتبادل ال ــذي يُ ــدع ــى ف ــي ب ــعض األح ــيان ع ــقدا ً اج ــتماع ــياً ،ف ــإن اإلن ــسان ف ــي
امل ـ ــجتمع امل ـ ــتحضر ي ـ ــقوم ب ـ ــوض ـ ــع ح ـ ــدود لس ـ ــلوك ـ ــه .ل ـ ــكن ح ـ ــني ي ـ ــتم رف ـ ــض ه ـ ــذه
اإللـتزامـات وحـني يـنهار كـل مـن الـقانـون والـنظام الـذي يـق ّدمـه ،مـا هـو الـخيار الـذي
يـمتلكه اإلنـسان الـذي يـسعى للسـالم؟ إن كـاتـب املـزمـور يـنظر إلـى حـقيقة أنَّـه مـع
تـجاهـل وتـقويـض أسـاسـات املـجتمع ،مـالـذي يـتوجـب عـلى اإلنـسان الـصالـح والـبار
أن يقوم به ملنع هذا اإلنهيار الوشيك؟
عــلى ســبيل املــثال ،إن كــانــت أســاســات أحــد املــبانــي قــد انــهارت فــإن املــبنى
بـكامـله سـوف يـنهار .ونـحن نـعايـن انـهيار الـغرب املـسيحي أمـام أعـيننا فـي الـقرن
الـحادي والعشـريـن .مـا هـو السـبب الـذي يـقف وراء انـهيار هـذه الـبنية املـسيحية؟
الس ــبب ه ــو أن األس ــاس ــات ق ــد ت ــعرض ــت للهج ــمات .أي األس ــاس ــات؟ األس ــاس ــات
التي هي سلطان كلمة اهلل.
ال ــبعض م ــن اإلق ــتباس ــات ال ــتي ي ــتم س ــرده ــا ب ــشكل ف ــوري وس ــليم ه ــي م ــن
ال ــوح ــي امل ــقدس وت ــشير إل ــى أ َّن ي ــسوع امل ــسيح ه ــو األس ــاس وال ي ــمكن أن ي ــتم
تـدمـيره .لـكن فـي الـسياق الـذي تـرد فـيه هـذه االيـة مـن املـزمـور الـحادي عشـر .نـحن
نتحــدث عــن املــعرفــة الــتأســيسية الــتي ُيــبنى عــليها إطــارنــا األخــالقــي .إن املــعرفــة
األس ــاس ــية ع ــن ي ــسوع امل ــسيح ب ــكون ــه ال ــخال ــق ،ي ــمكن أن ت ــتم إزال ــتها م ــن ت ــفكير
األشــخاص ســواء كــانــوا مــن اســترالــيا أم مــن أمــريــكا أم مــن انجــلترا ،أو مــن أي
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مـجتمع آخـر .إن هـذا الحـدث ال يـعني أن يـسوع املـسيح لـيس الـخالـق ،كـما أنَّـه ال
يــعني أنــه قــد ت ـ َّم تجــريــده مــن الســلطان واملــلك .إال أنــه يــعني أن هــذه االمــم الــتي
تخـلت عـن هـذه الـقواعـد الـتأسـيسية ،سـيعانـي ك ّـل نـسيجها اإلجـتماعـي مـن اآلثـار
الجانبية.
ومن جديد أقوم باإلقتباس من الوحي املقدس:
ائ َ
س ُ
ن
ـيلَ .ـكـا َن ُـك ُّـل َو ِ ـ
س َر ِـ
” َو ِـفـي ِتـ ْل َك األَيَّــام ِ َلـ ْم يَ ـ ُك ْن َـمـلِ ٌك ِـفـي إِ ْ ـ
اح ٍد يَ ـ ْع َم ُل َـمـا يَـ ْ
ـح ُ
ِفي َعيْنَيْ ِه) “.القضاة (٦ :١٧
أي شــيء ،فــإن الــبنية ســوف تــنهار .وإن كــنت تــريــد
إن قــمتَ بــتدمــير أســاس ّ
أن ت ــقوم ب ــتدم ــير أي م ــبنى ،ي ــمكنك أن ت ــضمن ن ــجاح ـا ً س ــري ــعا ً م ــن خ ــالل ت ــدم ــير
أساساته.
ب ــال ــطري ــقة ع ــينها ،إن ك ــان أح ــده ــم ي ــري ــد أن ي ــقوم ب ــتدم ــير امل ــسيحية ،ح ــينها
يــجب عــليه أن يــد ّـمـر أســاســاتــها الــتاريــخية الــتي يــتم تــقديــمها فــي ســفر الــتكويــن.
فهــل مــن املســتغرب أن الــشيطان يــقوم بــالــهجوم عــلى ســفر الــتكويــن أكــثر مــن أي
سفر آخر؟
إن الــتعليم الــكتابــي عــن األصــول،
كــما هــو وارد فــي ســفر الــتكويــن ،إنــما
ه ــو أس ــاس لج ــميع ال ــتعال ــيم األُخ ــرى
ال ـ ــتي ف ـ ــي ال ـ ــوح ـ ــي امل ـ ــقدس .إن ك ـ ــنت
ت ـ ــرف ـ ــض أو ت ـ ــتجاه ـ ــل ب ـ ــأي ش ـ ــكل م ـ ــن
األشـ ـ ـ ـ ــكال الـ ـ ـ ـ ــتعليم الـ ـ ـ ـ ــكتابـ ـ ـ ـ ــي عـ ـ ـ ـ ــن
األص ـ ــول ،ف ـ ــإن ب ـ ــقية ال ـ ــكتاب امل ـ ــقدس
سـ ـ ـ ــوف تـ ـ ـ ــكون عـ ـ ـ ــرضـ ـ ـ ــة لـ ـ ـ ــلمساومـ ـ ـ ــة
والـ ــتنازل .إن كـ ــل واحـ ــد مـ ــن الـ ــتعالـ ــيم
الــكتابــية الــالهــوتــية ،ســواء كــان بــشكل
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مباشر أم بشكل غير مباشر ،تعتمد وبشكل مطلق على سفر التكوين.
وبــالــتالــي فــإنــك إن لــم تــملك فــهما ً إيــمانــيا ً لهــذا الــسفر ،فــإنــك لــن تــكون قــادراً
ألي شــيء،
عــلى امــتالك فــهم ٍ كــامـ ٍل عــن املــسيحية .وإن كــنا نــريــد أن نــمتلك فــهما ً ّ
فإنه يجب علينا أن نفهم أصوله  -أساساته.
إ َّن سـفر الـتكويـن هـو الـكتاب الـوحـيد الـذي يـقدم سـردا ً ألصـل جـميع الـكيانـات
األس ــاس ــية ل ــلحياة :أص ــل ال ــحياة ،واإلن ــسان ،وال ــحكوم ــات ،وال ــزواج ،وال ــحضارة،
واألم ــم ،وامل ــوت ،واألن ــاس امل ــختاري ــن ،والخ ــطيئة ،والح ــميات ال ــغذائ ــية واألل ــبسة،
والــنظام الــشمسي … إن هــذه الــقائــمة ال نــهايــة لــها تــقريــبا ً .إن مــعنى كــل واح ـدٍ
مـ ــن هـ ــذه األشـ ــياء يـ ــعتمد عـ ــلى أصـ ــله .وبـ ــالـ ــطريـ ــقة عـ ــينها ،فـ ــإن مـ ــعنى اإلنـ ــجيل
امل ــسيحي وال ــغرض م ــنه ي ــعتمد ع ــلى أص ــل امل ــشكلة ال ــتي ك ــان والزال ح ــلها ه ــو
مـوت املخـلص .إ َّن الـتاريـخ الـذي فـي سـفر الـتكويـن  ٣-١هـو أسـاسـي لـفهم انـجيل
ي ــسوع امل ــسيح .ف ــي ت ــلك اإلص ــحاح ــات ن ــقرأ ع ــن أص ــل الخ ــطيئة وأص ــل ح ــاج ــة
اإلن ـ ــسان إل ـ ــى ُمخ ـ ـ ِّلص .إن ال ـ ــتبشير ب ـ ــاإلن ـ ــجيل ق ـ ــد اب ـ ــتدأ وألول م ـ ــرة ف ـ ــي س ـ ــفر
التكوين .١٥ :٣
ـس َحقُ
س لِ ِك َونَ ْ ـ
ـني نَ ْ ـ
” َوأ َ َ ـ
ـني ْامل َ ـ ْـرأ َ ِةَ ،وبَ ـ ْ َ
ض عُ َعـ َدا َوةً بَ ـيْن َ ِك َوبَ ـ ْ َ
س لِ َهاُ .هـ َو يَ ـ ْ
س ِكَ ،وأَنْ ِ
ني َع ِقبَهُ«“.
س َح ِق َ
ت تَ ْ
َرأ ْ َ
ك ــيف ي ــمكنك أن ت ــجيب ع ــلى ال ــسؤال ال ــتال ــي؟ ت ــخيل أن أح ــد األش ــخاص ق ــد
تــقدم إلــيك مــتسائـالً” :مــرحــبا ً أيــها املــسيحي ،هــل تــؤمــن بــالــزواج؟ هــل تــؤمــن بــانــه
]يُــبنى[ عــلى رجــل واحــد وامــرأة واحــدة ]يتحــدان[ كــامــل حــياتــهما؟ إن كــنت تــؤمــن
ـعادي سـوف يـقول بـأنَّـه يـؤمـن بـالـزواج ألنـه مـوجـود
بـذلـك ،فـلماذا؟“ إن املـسيحي ال
ّ
فـي مـكان مـا فـي الـكتاب املـقدس ،وبـولـس قـد قـال شـيئا ً مـا حـيال األمـر ،إن الـزنـى
هو خطيئة ،كما ويوجد بعض القوانني التي ت َّم وضعها بخصوص ذلك.
إن لــم تــكن مــسيحياً ،تــأمــل فــي هــذا الــسؤال :هــل أنــت مــتزوج؟ ملــاذا؟ ملــاذا ال
تــعيش فــقط مــع شــخص مــا دون عــناء الــزواج بــه؟ هــل تــؤمــن بــأن الــزواج هــو بــني
٩٠

رجـل واحـد وامـرأة واحـدة مـدى الـحياة؟ ملـاذا ال يـكون األمـر سـتة زوجـات؟ أو سـت
أزواج؟
مــالــذي سيحــدث إن أتــى ابــنك وقــال لــك أنَّــه فــي الــغد ســوف يــتزوج مــن شــاب
يدعى بيل؟ من املحزن أن هذا األمر أصبح شائعا ً في هذه األيام.
مــن الــغالــب أنــك ســوف تــقول” ،ال يــمكنك أن تــقوم بــذلــك يــا بــنيّ! ،إنــه أمــر ال
يجب أن يتم!“
مــاذا إن أجــاب ابــنك” ،بــل يــمكن أن يــتم يــا أبــي؟ بــل يــوجــد كــنائــس تــقبل بــأن
ت ــقوم ب ــتزوي ــجنا“؟ إن ل ــم ت ــكن م ــسيحياً ،م ــاذا ك ــنت س ــتقول الب ــنك؟ ه ــل ي ــمكنك أن
أي ت ــبري ــر إلص ــرارك ع ــلى أنَّ ــه ي ــجب أال ي ــعيش ح ــياة امل ــثلية
ت ــمتلك أي أس ــاس أو ّ
الجنسية حتى وإن أراد ذلك؟
حـ ـ ــني يـ ـ ــحاولـ ـ ــون تـ ـ ــبريـ ـ ــر سـ ـ ــبب امـ ـ ــتالك أو رفـ ـ ــض أي مـ ـ ــعتقد ،فـ ـ ــإن مـ ـ ــعظم
األش ــخاص ف ــي ي ــوم ــنا ال ــراه ــن ي ــمتلكون آراء ع ــوضـ ـا ً ع ــن ام ــتالك أس ــباب .وف ــي
بــعض األحــيان يــكون مــن املــثير لــإلهــتمام مــشاهــدة بــعض الــلقاءات الــتي تُجــرى
خــالل الــبرامــج الــتلفزيــونــية .أتــذكــر بــرنــامــجا ً مــن الــبرامــج الــتي أُذيــعت عــلى محــطة
ت ــلفزي ــون ــية أس ــترال ــية م ــنذ ب ــضعة س ــنوات ،ح ــيث ك ــان ق ــد ت ـ َّم إج ــراء م ــقاب ــالت م ــع
األشـخاص وتـوجـيه أسـئلة لـهم عـن رأيـهم فـيما يـتعلق بـقرارات اإلدارات الـحكومـية
بـمنح األزواج املـثليّني مـن فـوائـد مـماثـلة لـتلك الـتي يـتلقاهـا األزواج املـتزوجـون مـن
جنســني مــختلفني .بــعض اآلراء الــتي ت ـ َّم تــقديــمها كــانــت مــن الــشكل الــتالــي” :إن
األم ــر ل ــيس ص ــحيح” “.إن ــه ي ــتعارض م ــع أف ــكاري” “.إن ــه خ ــاطئ” “.إن ــه ل ــيس
طـبيعيا ً” “.إنـه سـيء” “.ال يـجب أن يحـدث” “.إنـه لـيس جـيّدا ً” “.ال يـجب أن يـتم
ال ــسماح ب ــذل ــك” “.مل ــاذا ال ي ــجب ع ــليهم ذل ــك؟“ ”إن ال ــناس أح ــرار ل ــيقوم ــوا ب ــما
يــريــدون الــقيام بــه!“ وتــم اإلدالء بــالــعديــد مــن الــتصريــحات املــشابــهة .لــكن نــتيجة
لــكون هــذه الــتصريــحات هــي مجــرد آراء ،وبــالــتالــي فــهي نســبية ،فــإنــنا قــد رأيــنا
ال ــتغييرات ال ــتي ح ــصلت ف ــي ال ــحضارة م ــثل زواج امل ــثليني وأس ــلوب ح ــياة م ــثل ّيي
٩١

الــجنس الــذي أصــبح يــلقى قــبوالً أكــثر مــن قــبل الــحضارة بــشكل عــام فــي الــعالــم
الغربي.
إن الــتغيير الــناجــم عــن اتــباع اآلراء املــختصة بــأســلوب الــحياة املــثلية الــجنس
إنـما هـو واضـح جـدا ً فـي الـثقافـة األمـريـكية .تـتزايـد أعـداد الـواليـات ]والـدول[ الـتي
تــتبنى زواج املــثليّني ويــتم تــمريــر الــقوانــني املــوافــقة لــذلــك األمــر .إال أن هــذا الــنوع
م ـ ــن ال ـ ــتفكير يتسـ ـ ـ ّلل أي ـ ــضا ً إل ـ ــى ال ـ ــكنيسة ،ونج ـ ــد أن ال ـ ــبعض م ـ ــن امل ـ ــسيحيّني
ي ــحاول ــون أن ي ــقوم ــوا ب ــالج ــدال ب ــاإلع ــتماد ع ــلى اآلراء ]ال ــشخصية[ ع ــوضـ ـا ً ع ــن
الجدال على أساس السلطان املطلق للكتاب املقدس.
كــتب راعــي إحــدى الــكنائــس الــتي تــتبع إحــدى املــذاهــب الــكبرى كــتاب ـا ً يحــمل
عــنوان ”مــا هــو أقــل مــا يــمكنني أن أؤمــن بــه ]لــكي[ أبــقى مــسيحيّاً؟“ إن الــعنوان
وحـده كـفيل بـأن يُظهـر مـحتويـات الـكتاب األسـاسـية ،يـجادل املـؤلـف بـأن الـقضايـا
الـ ـ ُكبرى م ــثل س ــلوك امل ــثلية ال ــجنسية ل ــم ي ــتم ال ــتعام ــل م ــعها ب ــشكل واض ــح ف ــي
الـكتاب املـقدس وبـالـتالـي فـإنـها أصـبحت قـضية تـتعلق بـاآلراء البشـريـة .إن مـوقـف
املـؤلـف مـن املـثلية الـجنسية إنـما هـو ُمـب َهم .فـفي الـوقـت الـذي يـقول فـيه أن مـوقـف
كنيسـته ”ال يـؤيّـده“ يـقوم بـالـتصريـح أن السـبب يـرجـع إلـى ”أنـها ليسـت مسـتعدة
بـعد لـتأيـيد السـلوك املـثليّ الـجنس 1“.ويُـت ِبع املـؤلـف هـذا الـتصريـح فـيكتب الـتالـي:
”نـ ــحن ال نـ ــزال نتحـ ــدث عـ ــنها ونـ ــتجادل حـ ــولـ ــها .نـ ــحن ال نـ ــزال نـ ــقوم بـ ــدراسـ ــتها
والـصالة مـن أجـلها .لـذلـك ربـما فـي يـوم مـن األيـام سـيتغيّر مـوقـفنا .لـكن فـي الـوقـت
الــراهــن هــذا هــو املــوقــف الــذي يتخــذه مــعظمنا 2“.بــغض الــنظر عــن كــون كــلمة اهلل
واضــحة فــيما يــختص بــقضية الســلوك املــثليّ الــجنس ،إن هــذا الــراعــي قــد اخــتار
أن يتخ ــذ اآلراء البش ــري ــة ك ــنقطة ل ــإلن ــطالق  -وي ــمكننا أن ن ــعاي ــن ث ــمار ه ــذا ال ــنوع
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٩٢

مــن الــتفكير! هــو وجــماعــة املــؤمــنني الــذيــن مــعه يــناقــشون ويتحــدثــون عــن امــكانــية
ت ــأي ــيد الس ــلوك امل ــثليّ ال ــجنس ألن ــهم ي ــنطلقون م ــن ن ــقطة خ ــاط ــئة .وس ــواء ك ــان ــوا
ي ــدرك ــون ذل ــك أم ال ف ــإن ــهم وب ــشكل أس ــاس ــي ي ــحاول ــون ك ــتاب ــة ق ــواع ــده ــم ال ــخاص ــة
للحياة.
ف ــي إح ــدى امل ــرات وب ــعد أن تح ــدث ــت ع ــن ]ق ــضيّة[ الخ ــلق وال ــتطور ف ــي إح ــدى
امل ــدارس ال ــعام ــة ،ق ــال أح ــد ال ــتالم ــيذ ل ــي” :أن ــا أري ــد أن أك ــتب ق ــواع ــدي ال ــخاص ــة
أقرر ما أريد أن أفعله“.
للحياة وأن ّ
قـلت لـه” :يـا بـني ،أنـت تسـتطيع أن تـقوم بـذلـك إن أردت ،لـكن فـي تـلك الـحالـة،
ملاذا ال أستطيع أن أقوم بإطالق النار عليك؟“
أجاب” :ال يمكنك أن تقوم بذلك!“
أردفت بالقول” :ملاذا اليمكنني القيام بذلك؟“
أجاب” :ألن األمر ليس سليما ً! “
فأجبته” :ملاذا سيكون هذا األمر غير سليم؟“
فأجاب” :ألنَّه خاطئ!“
فأردفت” :ملاذا هو خاطئ؟“
نظر إليّ بارتباك وقال” :ألنه ليس سليم؟“
إن هــذا الــتلميذ قــد امــتلك مــشكلة .فــما هــو األســاس الــذي يــمكنه أن يــعتمده
التـخاذ قـرار يـختص بـكون أحـد األشـياء سـليما ً أم خـاطـئاً؟ لـقد ابـتدأ الـحوار مـن
ـخاص ة .ثـم َع َـرف
ّـ
خـالل اإلشـارة إلـى أنـه يـريـد أن يـقوم بـكتابـة أو وضـع قـوانـينه ال
أنَّـه إن كـان هـو قـادرا ً عـلى وضـع قـوانـينه الـخاصـة ،فـإنـني بـالـتأكـيد سـأكـون قـادراً
عـلى وضـع قـوانـيني الـخاصـة .لـقد وافـق بـكل تـأكـيد عـلى هـذا األمـر .لـكن إن كـان
األمـر كـذلـك ،وإن كـنت قـادرا ً عـلى إقـناع عـدد ك ٍ
ـاف مـن األشـخاص بـاملـوافـقة عـلى
أن األشــخاص املــشابهــني لــه يــشكلون خــطراً ،ملــاذا حــينها ال يــجب عــلينا أن نــقوم
ب ــال ــقضاء ع ــليهم وإزال ــتهم م ــن امل ــجتمع؟ ل ــقد اب ــتدأ م ــن خ ــالل ال ــتأك ــيد ع ــلى رأي ــه
٩٣

بـأ َّن ”األمـر لـيس سـليم  -األمـر خـاطئ “.لـكن إن لـم يـمتلك األسـاس الـذي يـمتلك
السـلطان املـطلق لـوضـع الـقوانـني ،فـإن املـعركـة الـحقيقيّة سـتكون لـرأيـه فـي مـواجـهة
رأي ــي .رب ــما س ــينتصر األق ــوى أو األذك ــى .ل ــقد ف ــهم ال ــنقطة ]ال ــتي ك ــنت أري ــد أن
أقوم بإيصالها إليه[.
الـبعض مـن األشـخاص يـمتلكون آراء تـقول بـأن أسـلوب الـحياة املـثليّة الـجنس
إنـما هـو أمـر خـاطئ .لـكن إن كـان هـذا األمـر مجـرد رأي ،فـإن الـرأي اآلخـر الـذي
ي ــقول ب ــأن أس ــلوب ال ــحياة امل ــثلية ال ــجنس ه ــو أم ــر م ــقبول س ــيكون س ــليما ً ب ــذات
ال ــدرج ــة ال ــتي ي ــمتلكها أي رأي آخ ــر .أي ــن ي ــمكن أن ي ــنتهي ه ــذا األم ــر؟ م ــاذا ع ــن
قـتل األجـنة ]لتحسـني النسـل[ أو الـجنس مـع الـحيوانـات أو األطـفال؟ مـن هـو الـذي
يـقرر مـا هـو السـليم ومـا هـو الـخاطئ؟ إن الـنقطة مـن هـذا األمـر هـي أ َّن الـقضية
ليسـت قـضية رأي شـخصي .إن الـقضية هـي حـقا ً قـضية مـا يـعطينا إيـاه الـخالـق
الـذي لـه حـقوق مـلكيتنا كـمبادئ لـتقود حـياتـنا .مـالـذي يـقولـه الـرب اإللـه فـي كـلمته
فيما يختص بهذه األمور؟
إن املــسيحيّني يــمتلكون مــعيارا ً لــلصواب والخــطأ ألنــهم يــقبلون بــوجــود خــالــق،
خ َل َقنا بـل
وهـو يـمتلك حـق املـلكية املـباشـرة لخـليقته .هـو يـمتلكنا لـيس ملجـرد أنـه قـد َـ
س ت ُ ْم ألَنْـ ـفُ ِ
س ُك ْم؟
س ت ُ ْم تَـ ـ ْع َل ُمو َن …أَنَّـ ـ ُك ْم َل ْـ ـ
أي ــضا ً ألن ال ــوح ــي امل ــقدس ي ــقول” :أ َ ْم َل ْـ ـ
اش ت ُ ِري ـت ُ ْم ِبـ ث َ َم ٍن) “….ك ــورن ــثوس األول ــى  .(٢٠-١٩ :٦إن ال ــرب اإلل ــه ق ــد
ألَنَّ ـ ُك ْم َقـ ِـد ْ ـ
خـلق جـميع األشـياء ،وبـالـتالـي فـهو الـذي يـمتلك السـلطان املـطلق .وألن البشـر هـم
كـيانـات مخـلوقـة ،فـإنـهم تـحت لـزام كـامـل بـأن يـخضعوا لـذلـك الـذي يـمتلك السـلطان
املــطلق عــليهم .إن صــاحــب الســلطان املــطلق يــمتلك الــحق لــوضــع الــقوانــني .وهــذا
االمــر فــي مــصلحتنا الــخاصــة ألنــه هــو الــخالــق .وبــالــتالــي ،فــإن مــا هــو ســليم ومــا
هــو خــاطئ لــيس مــوضــوع ـا ً يــتعلق بــرأي أي شــخص مــن األشــخاص بــل يــجب أن
يــكون مــتوافــقا ً مــع املــبادئ الــتي تــوجــد فــي كــلمة اهلل الــذي لــديــه الســلطان الــكامــل
عـلينا .بـالـطريـقة عـينها الـتي يـقوم مـصمم إحـدى الـسيارات بـتأمـني دلـيل اسـتخدام
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لـلطريـقة السـليمة الـتي يـجب وفـقها الـعنايـة بـما قـام بـتصميمه وصـنعه ،كـذلـك يـفعل
خـالـقنا حـيث يـزود خـليقته بـالـتعليمات الـالزمـة لـعيش حـياة كـامـلة وح ّـرة ووافـرة .إن
اهلل قـد قـ َّدم مجـموعـة الـتعليمات الـخاصـة بـه ،ولـيس ذلـك نـاتـجا عـن نـوع مـن الـحقد
أو الـتصميم الـذي يهـدف إلـى نـزع الـبهجة ،بـل ألنـه يـحبّنا ويـعرف مـا هـو األفـضل
لنا.
س
س ْ
هياكل دون أ ُ ُ
ـمردوا عـلى
ـتكرر تـعليقات مـن األهـالـي تـقول بـأن أوالدهـم قـد ت َّ
نـسمع بـشكل م ّ
األخـالق املـسيحية ،وبـانـهم يـتسائـلون عـن السـبب الـذي يـجب أن يـدفـعهم إلـى أن
ي ـتَّبعوا الــقواعــد الــتي يــضعها والــديــهم .واحــد مــن األســباب الــرئــيسية الــتي تــقف
وراء ه ــذا االم ــر ه ــو أن ال ــعدي ــد م ــن اآلب ــاء امل ــسيحيّني ل ــم ي ــقوم ــوا ب ــإرش ــاد أوالده ــم
بـاإلعـتماد عـلى وجـهات نـظر تـمتلك أسـاسـات مـتينة وذلـك بـخصوص األمـور الـتي
يـجب أو ال يـجب عـليهم أن يـفعلوهـا .لـكن إن كـان األوالد يـرون أن الـقواعـد تـلك ال
تــتعدى كــونــها وجــهات نــظر آبــاءهــم ،ملــاذا ســيكون مــن الــواجــب عــليهم أن يــلتزمــوا
بـها؟ إن الـفارق سـيكون هـائـالً حـني يـتعلم األوالد مـنذ نـعومـة أظـفارهـم أن اهلل هـو
الــخالــق وبــأنَّــه هــو مــن يــقوم بتحــديــد الــصواب والخــطأ .إن الــقواعــد تــصدر عــن اهلل
أي هـيكل
وبـالـتالـي فـإنـه يـجب أن يـتم االلـتزام بـها .إنـه مـن املسـتحيل أن يـتم بـناء ّ
م ــن دون أس ــاس ،إال أ َّن ه ــذا ه ــو م ــا ي ــقوم ب ــه ال ــكثير م ــن اآلب ــاء ف ــي أث ــناء ت ــنشئة
أب ــناءه ــم .إن ن ــتائ ــج ه ــذا ال ــنوع م ــن امل ــحاوالت م ــتواج ــدة ح ــول ــنا وب ــكثرة  -ج ــيل
بأعداد متزايدة منه ممن يرفضون اهلل واألمور املطلقة املسيحية.
واح ــدة م ــن ال ــقضاي ــا ال ــكبيرة ال ــتي أض ــا َء ع ــليها ال ــبحث ال ــذي يح ــمل ع ــنوان
 Already Goneه ــو أنَّ ــه وك ــنتيجة ل ــتعليم ال ــكثير م ــن ال ــقادة امل ــسيح ّيني واآلب ــاء
لـألوالد أنـه يـمكنهم أن يـؤمـنوا بـالـتطور و/أو مـاليـني الـسنوات ،فـإن سـلطان الـكتاب
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امل ــق َّدس ق ــد ت ـ َّم ت ــقوي ــضه 3.إن ت ـ َّم ت ــعليم األج ــيال ب ــأنَّ ــه ي ــمكنهم أن ي ــقوم ــوا ب ــإع ــادة
تـفسير سـفر الـتكويـن بـاإلعـتماد عـلى قـاعـدة مـا يـقولـه الـعلمانـيون عـن عـمر األرض
واألفـكار الـتطوريـة ،فـما هـو األمـر الـذي قـد يـمنع قـيامـهم بـإعـادة تـفسير مـا يـع ِّل ُمه
الــكتاب املــقدس عــن الــزواج وعــن الــقضايــا األُخــرى بــاإلعــتماد عــلى ذات الــقاعــدة
املــرتــكزة عــلى مــا يــؤمــن بــه الــعلمان ـيّون؟ هــذا هــو األمــر الــذي كــان يــحصل والــذي
نـتج عـن املـساومـة الـحاصـلة فـي الـكنيسة ،وهـو مـا جـعل أعـدادا ً مـتزايـدة مـن أفـراد
الجيل املعاصر يخضعون إلى سلطان اإلنسان  -وليس إلى سلطان اهلل.
ف ــي واح ــدة م ــن ال ــكنائ ــس ،اق ــترب إلـ ـىَّ أح ــد اآلب ــاء بح ــزن ش ــدي ــد وق ــال” :إن
ـمردوا عــلى املــسيحيّة .أنــا أتــذكــر أنــهم كــانــوا يــأتــون إل ـيَّ مــتسائــلني
أبــنائــي قــد تـ َّ
’ملــاذا يــجب عــلينا أن نـت َّ ِبع قــواعــدك؟‘ لــم أفُـ ِّكر أبــدا ً فــي أن أقــول لــهم أنــها لــم تــكن
قــواعــدي أنــا .هــذا الــصباح فــقط أدركــت كــيف أنَّــه كــان يــتوجــب عــليَّ أن أقــدم لــهم
فسر بـأنَّـه هـو مـن يـضع الـقواعـد .إن
األسـاسـات املـبنية عـلى أ َّن اهلل هـو الـخالـق وأ ُ ِّـ
رأس لـ ــعائـ ــلتي ويـ ــتوجـ ــب عـ ــليَّ أن
املـ ــسؤولـ ــية مـ ــلقاة عـ ــلى عـ ــاتـ ــقي أمـ ــامـ ــه ألنـ ــني ٌ
أرع ــاه ــم .ل ــكنهم ل ــم ي ــروا ال ــعقائ ــد امل ــسيحية ال ــتي ك ــنت أن ــقلها إل ــيهم إال ب ــوص ــفها
أي ع ــالق ــة ب ــال ــكنيسة .إن ــهم
آرائ ــي ال ــشخصية .واآلن ال ي ــري ــدون أن ي ــكون ل ــهم ُّ
يقومون بما هو سليم في أعينهم  -وليس في عينيّ اهلل“.
إن هـذا االمـر هـو نـموذجـي جـدا ً فـي املـجتمع املـسيحي املـعاصـر ،وهـو يـرتـبط
إل ــى حـ ـ ٍّد ك ــبير ب ــقضية األس ــاس ــات ه ــذه .ال ــكثير م ــن اآلب ــاء ال ي ــدرك ــون أن ــهم ال
يــقومــون بــوضــع األســاس الســليم لــعائــالتــهم الــذي يــجب أن يــتم مــن خــالل الــتأكــيد
عــلى أ َّن اهلل هــو الــخالــق وهــو الــذي أعــلن عــن ذاتــه فــي كــلمته فــي ســفر الــتكويــن.
وحـ ــني يـ ــرتـ ــاد أوالدهـ ــم املـ ــدارس فـ ــإنـ ــهم يـ ــتلقون أسـ ــاسـ ــات أُخـ ــرى :إن اهلل لـ ــيس
الـخالـق ،وبـأنـنا مجـرد نـتائـج لـلعمليات الـتطوريـة املـمتدة لـعدة مـاليـني مـن الـسنوات.
Ken Ham and Britt Beemer, Already Gone: Why Your Kids Will Quit the Church and What You Can Do to
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واألم ــر املح ــزن ه ــو أن ال ــعدي ــد م ــن اآلب ــاء )وال ــرع ــاة( ي ــقول ــون ل ــهؤالء األوالد ب ــأن ــهم
يسـتطيعون أن يـؤمـنوا بـاألفـكار الـتطوريـة الـتي يـتلقونـها فـي املـدارس  -طـاملـا أنـهم
يؤمنون بأ َّن اهلل هو من فعل ذلك!
إال أ َّن امل ــشكلة ت ــكمن ف ــي أ َّن ه ــذه ]األق ــوال[ ليس ــت ه ــي م ــا ق ــال ــه اهلل .وح ــني
ي ــقوم ذات األوالد ب ــمقارن ــة األف ــكار ال ــتطوري ــة م ــع ال ــكتاب امل ــقدس ،ف ــإن ــهم س ــوف
ي ــبدأون وب ــشكل م ــتزاي ــد ب ــال ــتش ّكك ب ــإم ــكان ــية ال ــوث ــوق ب ــما ي ــقول ــه ال ــكتاب امل ــقدس
ـتمردون .فـاإلنـسان ال
بـخصوص أي أمـ ٍر يـقدمـه .ولـيس مـن غـرابـة فـي أ َّن األوالد ي َّ
يســتطيع أن يــبني املــنزل مــن الــسقف إلــى أســفل .بــل يــجب عــلينا أن نــبتدئ مــن
االســاســات ومــن ثـ َّم نــقوم بــالــبناء عــليها .إال أ َّن األمــر املــؤســف هــو أن الــعديــد مــن
اآلب ــاء ق ــام ــوا ب ــإن ــشاء ه ــياك ــل ل ــألج ــيال ال ــقادم ــة دون أن ي ــوج ــد ل ــها األس ــاس ف ــي
الــفهم بــأ َّن يــسوع املــسيح هــو الــخالــق وكــلمته هــي صــحيحة مــن بــدايــتها .وهــم ال
يــقومــون بــتعليم أوالدهــم بــأنــه يــجب عــليهم أن يــقومــوا بــمحاكــمة األفــكار البشــريــة
غير املعصومة واملتعلقة باملاضي على أساس كلمة اهلل.
إن الــتالمــيذ فــي مــعظم مــدارســنا يــتلقون أســاســات مــعاديــة لــلكتاب املــقدس:
أي األسـاسـات الـتطوريـة وأفـكار الـسنوات املـليونـيّة .واألمـر الـطبيعي هـو أن هـذه
األسـاسـات لـن تـسمح لـلهياكـل املـسيحية بـالـصمود .إن هـيكالً مـن نـوع مـختلف -
مـثل املـذهـب اإلنـسانـي الـعلمانـي وأخـالقـه النسـبية  -هـو الـهيكل الـذي يُـبنى عـلى
هذا األساس الغريب.
صـ ّـرح الــعديــد مــن اآلبــاء بــأ َّن أوالدهــم قــد انحــرفــوا عــن املــسيحيّة حــني الــتحقوا
بـاملـدارس الـثانـويـة أو الـجامـعات .والـعديـد مـن أوالدهـم قـد رفـضوا املـسيحيّة بـشكل
ـرار عـلى إنـشاء األسـاسـات السـليمة فـي املـنزل
كـامـل .ولـكن إن لـم يـكن هـنالـك إص ٌ
فليس من املستغرب أن تنهار تلك الهياكل املسيحية.
إن الـبحث الـذي يحـمل عـنوان  ،Already Goneقـد نُشـر فـي الـعام ،٢٠٠٩
كـان قـد تـ َّم بـغية مـعرفـة السـبب الـذي يـدفـع ثُـ ُلثي الشـبان فـي أمـريـكا إلـى مـغادرة
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الــكنيسة عــند بــلوغــهم ســن اإللــتحاق بــالــكليات أو الــجامــعات 4.وقــد ألــقى بــالــكثير
مــن الــضوء عــلى األمــور الــتي كــانــت تحــدث .حــيث أظهــرت نــتائــج الــبحث وبــشكل
واض ــح أن أول ــئك الش ــبان ال ــذي ــن ي ــغادرون ال ــكنيسة ك ــان ــوا ق ــد اب ــتدأوا ب ــال ــتشكك
ب ــال ــكتاب امل ــقدس ف ــي سـ ـ ٍّن ُمـ ـ بَ ِّكرة .وح ــوال ــي  ٪ ٤٠م ــنهم ق ــد اب ــتدأوا ي ــتش َّككون
بـالـكتاب املـقدس فـي نـهايـة املـرحـلة املـتوسـطة مـن الـتعليم )مـن الـصف الـسابـع إلـى
الــتاســع( ،ونســبة  ٪٤٥إضــافــية قــد تــش َّككوا فــي نــهايــة املــرحــلة الــثانــويــة .كــما أنَّ
نسـبة  ٪٩٠مـن هـؤالء الشـبان يـرتـادون املـدارس الـعامـة .نـحن نـفقد الـجيل الـقادم
فــي سـ ٍّن ُمـ بَ ِّكرة .كــما أظهــرت نــتائــج الــبحث أن أولــئك الــذيــن يــقومــون بــتعليم هــؤالء
الشــبان فــي الــكنائــس وفــي الــبيوت يــق ِّوضــون مــن ســلطان كــلمة اهلل عــلى حــساب
ال ــتطور وم ــالي ــني ال ــسنوات .ك ــان م ــن ال ــواض ــح أي ــضا ً أن أج ــياالً م ــن األط ــفال ال
ي ــتلقون ال ــتعليم ال ــالزم ع ــن ك ــيفية ال ــدف ــاع ع ــن اإلي ــمان امل ــسيحي وذل ــك ألن ــهم ال
يــتع َّلمون كــيفية اإلجــابــة عــلى األســئلة الــنقديــة املــعاصــرة .يــوجــد تــقصير كــبير فــي
التدريب على الدفاعيات سواء كان ذلك في الكنيسة أو في املنزل.
لـ ــقد وجـ ــدت ولـ ــألسـ ــف ،خـ ــالل تجـ ــربـ ــتي أن الـ ــعديـ ــد مـ ــن املـ ــدارس املـ ــسيحية
وال ـ ــكليات امل ـ ــسيحية  /وامل ـ ــعاه ـ ــد ال ـ ــدي ـ ــنية ت ـ ــقوم ب ـ ــتدري ـ ــس ال ـ ــتطور و/أو م ـ ــالي ـ ــني
الـسنوات .لـذلـك فـإنـه يـجب عـلى اآلبـاء أال يـفترضـوا أن أطـفالـهم بـالـضرورة آمـنني
ـصرح ب ــأن ــها
وذل ــك ن ــتيجة الل ــتحاق ــهم ب ــإح ــدى امل ــدارس امل ــسيحية .ف ــامل ــدارس ق ــد تُ ـ ِّ
تــقوم بــالــتعليم عــن الخــلق ،إال أ َّن التحــري الــتفصليِّ يُظهــر بــأنــها عــادة تُــع ِّلم بــأنَّ
اهلل قد استخدم التطور و/أو ماليني السنوات ليقوم بالخلق.
فــي الــعام  ،٢٠١٠تــعاقــدت إرســالــية إجــابــات فــي ســفر الــتكويــن مــع مجــموعــة
األب ــحاث األم ــري ــكية )ال ــتي ق ــام ــت ب ــإج ــراء ال ــبحث امل ــختص بـ (Already Gone
وذلـك لـلقيام بـبحث عـما تـقوم الـجامـعات املـسيحية بـتعليمه .لـقد نُشـرت نـتائـج هـذا
ال ـ ـ ـ ــبحث ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ــعام  ٢٠١١ف ـ ـ ـ ــي ك ـ ـ ـ ــتاب ] Already compromisedت ـ ـ ـ ـ َّـمت
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٩٨

ـجع كــل فــرد ســواء مــن اآلبــاء أم
املــساومــة[ .وقــد كــانــت الــنتائــج مــقلقة .وأود أن أُشـ ِّ
مـن الـطالب الـذيـن يـفكرون بـاإللـتحاق بـإحـدى الـكليات املـسيحية أن يـقومـوا بـقراءة
هذا الكتاب.
إن ذات امل ــشكلة امل ــختصة ب ــال ــهياك ــل ال ــتي ال أس ــاس ــات ل ــها ق ــد ظه ــرت إن ــما
ب ــطري ــقة م ــختلفة .ف ــال ــعدي ــد م ــن امل ــسيحيّني ق ــد ي ــناه ــضون اإلج ــهاض ،اإلنح ــراف
الــجنسي ،والــعديــد مــن املــشاكــل األخــالقــية املــجتمعيّة األُخــرى ،إال أنــهم عــاجــزون
عـن تـقديـم تـبريـر سـليم ملـوقـفهم املـناهـض هـذا .فـمعظم املـسيحيّني يـمتلكون مـعرفـةً
عــن األشــياء الــخاطــئة واألشــياء الســليمة ،إال أنــهم ال يــفهمون الســبب الــذي يــقف
وراء ذل ــك .وي ــرى ال ــعدي ــد م ــن األش ــخاص أن اف ــتقار امل ــسيحيّني ل ــألس ــباب ال ــتي
تـدعـم مـوقـفهم يـجعل مـن ذلـك املـوقـف ُمج َّـرد رأي .ومـا هـو السـبب الـذي يـجعل مـن
ٍ
شخص آخر؟
أي
رأينا أكثر صوابا ً من رأي ِّ
يــوجــد مــشكلة أُخــرى مــعاصــرة وهــي أن الــعديــد مــن املــسيحيّني يــعتقدون أنــه
ـف ُمــحاي ـ ٌد .ل ــقد ت ـمَّ
ي ــتوج ــب ع ــليهم أن ي ــجادل ــوا ان ــطالق ـا ً م ــما ي ــعتقدون ب ــأن ــه م ــوق ـ ٌ
ـح َجج ،فـ ــإنـ ــهم
تـ ــلقينهم بـ ــأنـ ــهم إن اسـ ــتخدمـ ــوا الـ ــكتاب املـ ــقدس فـ ــي مـ ــثل هـ ــذه الـ ـ ُ
يـقومـون بـفرض ديـنهم عـلى اآلخـريـن! إال أنـهم إن لـم يسـتخدمـوا الـكتاب املـقدس -
كـما سـبق ونـاقـشنا فـي الـفصل الـسابـق  -فـإنـه يـوجـد نـقطة انـطالق واحـدة أُخـرى
وهـي كـلمة اإلنـسان! بـالـتالـي فـإنَّـهم فـي الـحقيقة قـد خسـروا الجـدل قـبل أن يـبدأوا
وذلـك ألنـهم اآلن يـجادلـون بـاإلعـتماد عـلى مـنظور نسـبيّ .وكـما ذكـر سـابـقا ً فـإنـه ال
يوجد موقف ُمحايد وذلك ألن اإلنسان ليس ُمحايدا ً:
جـ َمعُ َم ـ ِـعي فَـ ـ ُه َو يُـ ـفَ ِّرقُ ) .م ــتى
س َم ـ ِـعي فَـ ـ ُه َو َـع ـ َليََّ ،و َـم ـ ْن الَ يَ ْـ
َـم ـ ْن َلـ ـيْ َ
(٣٠ :١٢
ـضا َقـ ِ
ع أ َ ْيـ ً
ـور ا ْلـ َعا َلـم َِ .مـ ْن َيـتْبَ ْع ِني فَـالَ
ـائـ الً»:أَنَــا ُـ
ـسو ُ
ثُـ َّم َـك َّل َم ُه ْم َيـ ُ
ه َو نُـ ُ
َي ْم ِ
شي ِفي الظُّ ْل َم ِة َب ْل َي ُكو ُن َل ُه نُور ا ْل َح َي ِ
اة« )يوحنا .(١٢ :٨
ُ
س ِ ِ
ب ِ
ص ُّو َر َق ْل ِ
ير ُمنْذُ َح َداثَ ِت ِه)التكوين .(٢١ :٨
…أل َ َّن تَ َ
اإلنْ َ
ان ش ِّر ٌ
٩٩

س َمـ نْ
ـار َوالَ َو ِ ـ
س َمـ ْن يَ ـفْ َه ُمَ .لـيْ َ
اح ٌدَ .لـيْ َ
وب»:أَنَّ ـ ُه َلـيْ َ
َـك َـما ُهـ َو َمـ ْكت ُ ٌ
س بَـ ٌّ
ب اهللَ) .رومية .(١١-١٠ :٣
يَطْ ُل ُ
ـس َما َو ِ
أل َ َّن ه ـذَا يَ ـ ْ
ات َـكـانَــتْ ُمـ نْذُ ا ْلـ َق ِدي ـم ِ،
خفَى َعـ َليْ ِه ْم ِب ِإ َرا َد ِتـ ِه ْم :أ َ َّن الـ َّ
ـامل َـ ِ
ـائ َـم ًة ِ ـم َن ْامل َـ ِ
اتـي ِبـ ِه َّن ا ْلـ َعا َلـ ُم ا ْلـ َك ِ
ـاء َو ِـب ْ
َواأل َ ْر َ
ائـ نُ
ـاء ،ال ـ َّل َو ِـ
ض ِبـ َكلِ َم ِة اهللِ َقـ ِـ
ِ
حين َ ِئ ٍذ فَ َ
اض َع َليْ ِه ْاملَا ُء فَ َه َل َك) .بطرس الثانية .(٦-٥ :٣

الــبناء عـلى أسـاسـات ســليمة
إن جــميع هــذه الــقضايــا تــرتــبط بــفهم رســالــة الــكتاب املــقدس .إنــه لــيس مجــرد
ك ــتاب ت ــوج ــيهات ل ــلحياة .إنَّ ــه األس ــاس ــات ذات ــها )ن ــقطة اإلن ــطالق( ال ــتي ي ــجب أن
ت ــرت ــكز ع ــليها ج ــميع أف ــكارن ــا .وإن ل ــم ن ــفهم ذل ــك ال ــكتاب ،ف ــإن ــنا ل ــن ن ــمتلك ف ــهماً
س ــليما ً ع ــن اهلل وع ــالق ــته ب ــاإلن ــسان وب ــال ــتال ــي ل ــن ن ــفهم م ــاهـ ـيّة ال ــرؤي ــة امل ــسيحية
ل ــلعال ــم .له ــذا الس ــبب ف ــإن ي ــسوع ق ــد ق ــال ف ــي ي ــوح ــنا  ٤٧ :٥ب ــأنَّ ــه ي ــجب ع ــلينا أن
نؤمن بما كتبه موسى.
عــلى ســبيل املــثال ،لــفهم ســبب الخــطأ فــي أســلوب الــحياة املــثلية ،يــجب عــلى
الـشخص أن يـفهم أسـاس الـزواج الـذي يـأتـي مـن سـفر الـتكويـن .إذ أنَّـنا نـقرأ فـي
ســفر الــتكويــن أن اهلل قــد حـ َّدد الــزواج وأعــلن بــأنَّــه رجــل واحــد وامــرأة واحــدة مــدى
ال ــحياة .ف ــاهلل ق ــد خ ــلق آدم وح ـ ّواء -ل ــم يخ ــلق َر ُجـ َلني أو ام ــرأت ــني .ل ــقد خ ــلق ذك ــراً
وأُنثى للزواج األول.
س ِئ َل ي ــسوع ع ــن ال ــزواج ف ــي م ــتى  ،١٩اق ــتبس م ــن س ــفر ال ــتكوي ــن ف ــي
ح ــني ُ ـ
االصحاحني األول والثاني ليذ ِّكر الجميع بأ َّن الزواج هو بني رجل وامرأة:
اب َو َق َ
خ َل َق ُه َما ذَ َك ًـرا
خ َلقَ ِـم َن ا ْلـبَ ْد ِء َـ
ـال َلـ ُه ْم»:أ َ َمـا َق َـرأْتُـ ْم أ َ َّن ا َّل ِـذي َـ
فَأ َ َـ
ج َ
ج ُل أ َ َبــا ُه َوأ ُ َّمـ ُه َو َي ـ ْلت َ ِ
َوأُنْ ـثَى؟ َو َقـ َ
صقُ ِبــا ْمـ َـرأ َ ِـت ِـه،
ج ِل ه ـذَا َي ـت ْ ُر ُك الـ َّـر ُ ـ
ـالِ :مـ ْن أ َ ْ ـ
سا َبـ ـ ْع ُد ا ْثـ ـن َ ْ ِ
َو َيـ ـ ُكو ُن اال ْثـ ـن َ ِ
احـ ٌد.
س ٌد َو ِـ
ني َب ـ ْـل َج َـ ـ
س ًدا َو ِـ
ان َج َـ ـ
احـ ًدا .إِذًا َلـ ـ ْي َ
سانٌ«) .متى .(٦-٤ :١٩
فَا َّل ِذي َج َم َع ُه اهللُ الَ ُيفَ ِّر ُق ُه إِنْ َ
١٠٠

كـذلـك يظهـر جـانـب رئـيسي ألهـمية الـزواج فـي سـفر مـالخـي  ،١٥ :٢وهـو أنَّ
اهلل قد خلق اإلثنان ليصيرا ”واحدا ً“ ويعطيا ”زرع اهلل“:
احـ ٌد َو َل ـ ُه بَ ـ ِـقيَّ ُة ال ــروح ِ؟ َو ِمل َ ــاذَا ا ْل ـ َو ِ
أَفَ ـ َل ْم يَ ـفْ َع ْل َو ِ
ع اهللِ.
احـ ُد؟ طَ ــالِ ـبًا ز َْر َ
ُّ
احذَروا لِر ِ
وح ُك ْم َوالَ يَ ْغ ُد ْر أ َ َح ٌد ِبا ْم َرأ َ ِة َ
شبَا ِب ِه.
فَ ْ ُ ُ
فـي ر ٍّد عـلى مـشكلة الـزواج الـتي عـاصـرت أيـامـه ،قـام الـنبي بـاإلشـارة إلـى ”
جسـد واحـد“ املـقتبسة مـن سـفر الـتكويـن فـي االصـحاح الـثانـي وذلـك حـني يـطرح
ـختص بــمعنى الــزواج .ملــاذا جــعل اهلل اإلثــنان واحــدا ً )جســدا ً واحــدا ً(؟
الــسؤال املـ
َّ
مل ــاذا ال ــزواج؟ واإلج ــاب ــة ك ــان ــت واض ــحة :ل ــكي ي ــعطيا نس ـالً ول ــكن ل ــيس أي نس ــل،
بــل ”زرع اهلل“ .واملــقصود هــنا هــو أن هــذه اإلشــارة إلــى مــعنى الــزواج تــوضــح أن
وأي ش ـ ٍ
ـيء آخ ــر س ــوف ي ــد ّم ــر ال ــغاي ــة ال ــتي م ــن أج ــلها
ال ــزواج ب ــني رج ــل وام ــرأة! ُّ
وضع اهلل أساسات الزواج واألُسرة.
ـؤس سات وأكــثرهــا أهــمية مــن بــني جــميع
فــي الــحقيقة ،إن األســرة هــي أول املـ ّ ـ
املـ ــؤسـ ــسات اإلنـ ــسانـ ــية الـ ــتي أسـ ــسها اهلل فـ ــي الـ ــوحـ ــي املـ ــقدس .فـ ــاألسـ ــرة هـ ــي
الـوحـدة الـتعليمية فـي األ ّمـة .األسـرة يـجب أن تـعطي ذريـ ًة تـعرف اهلل وتـنتج تـأثـيراً
فـي الـعالـم مـن أجـل املـسيح ،وهـذه الـذريـة سـوف تـنتج بـعد ذلـك ذُريـ ًة أُخـرى تَـعرف
اهلل والـذيـن بـدورهـم سـوف يـقومـون بـانـتاج تـأثـير فـي الـعالـم مـن أجـل املـسيح ،وذلـك
جــيالً بــعد جــيل .إن الــزواج املــثلي يــدمــر هــذا األمــر ويــسير بــاتــجاه مــغايــر تــمام ـاً
ومناقض ملا سبق وعيَّنه خالقنا ليكون عليه الزواج.
ح ــني ن ــفهم أن ــه ي ــوج ــد ق ــواع ــد مح ـ َّددة س ــبق وع ــينها اهلل ل ــلرج ــال وال ــنساء ،ف ــإن
املـ ــرء سـ ــيمتلك سـ ــببا ً لـ ــيقف فـ ــي مـ ــواجـ ــهة أي قـ ــرارات تـ ــضعف وتـ ــدمـ ــر األسـ ــرة.
وبــالــتالــي فــإن أســلوب الــحياة املــثلية هــو ضـ ُّد اهلل ،وبــالــتالــي فــهو خــاطئ  -ولــيس
أل َّن ذل ــك ه ــو رأي ــنا ب ــل ألن اهلل ال ــذي ه ــو ص ــاح ــب الس ــلطان امل ــطلق ق ــد ق ــال ذل ــك.
)الح ــظ تح ــدي ــدا ً ال ــالوي ــني ٢٢ :١٨؛ روم ــية ٢٧-٢٦ ،٢٤ :١؛ وس ــفر ال ــتكوي ــن :٢
.(٢٤-٢٣
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ي ـ ــجب أن ي ـ ــتم ت ـ ــعزي ـ ــز
وتـ ـ ــثبيت الـ ـ ــكتاب املـ ـ ــقدس
ف ــي ف ــكرن ــا وف ــي ك ــنائ ــسنا
املـ ــسيحية عـ ــلى أنَّـ ــه كـ ــلمة
اهلل وأن اهلل هـ ــو صـ ــاحـ ــب
الس ـ ـ ـ ـ ــلطة امل ـ ـ ـ ـ ــطلقة ف ـ ـ ـ ـ ــي
حـ ــياتـ ــنا .ويـ ــجب عـ ــلينا أن
نســتمع ملــا يــقولــه فــيما يــتعلق بــاملــبادئ الــتي يــجب أن نــحيا وفــقها فــي كــل مــجال
مـن مـجاالت الـحياة ،وذلـك بـغض الـنظر عـن رأي أي شـخص .إن أسـلوب الجـدال
ال ــقائ ــم ع ــلى رأي اإلن ــسان وال ــرأي ال ــشخصي ب ــات منتش ــرا ً ف ــي ال ــكنيسة وذل ــك
بطرق مختلفة .ولنتأمل في موضوع مثل اإلجهاض.
ل ــقد س ــبق وش ــارك ــت م ــع مج ــموع ــات ل ــدراس ــة ال ــكتاب امل ــقدس ال ــتي ت ــناق ــض
م ــوض ــوع اإلج ــهاض .إن ال ــعدي ــد م ــن األش ــخاص ق ــام ــوا ب ــتقدي ــم آراءه ــم ح ــيال م ــا
يــعتقدون بــه ،إال أنــهم لــم يــعطوا أي شــهادة أو إشــارة مــن الــكتاب املــقدس .كــانــوا
ي ــدل ــون ب ــتصري ـ ٍ
ـحات م ــثل” :م ــاذا إن تـ ـ َّم اغ ــتصاب اب ــنتهم“ أو ”إن ك ــان ال ــجنني
م ــصاب ب ــتشوه ــات“ أو ”إن ل ــم ي ــكن ال ــشخص ق ــادرا ً ع ــلى رع ــاي ــة ط ــفله“ ح ــينها
ربـما يـكون اإلجـهاض أمـرا ً مـقبوالً .فـي هـذا املـوضـع نجـد أن كـنائـسنا تفشـل فـي
الـنهوض بـمسؤولـياتـها .إن الـفكرة الـقائـلة بـأ َّن ك َّـل شـخص يسـتطيع أن يـمتلك رأيـاً
ال ي ــمتلك أس ــاسـ ـا ً ك ــتاب ــيا ً ق ــد تسـ ـ َّللت إل ــى ك ــنائ ــسنا وه ــي واح ــدة م ــن األس ــباب
الـرئـيسية الـتي تـجعلنا نـواجـه الـعديـد مـن املـشاكـل فـي تحـديـد الـعقائـد وتحـديـد مـا
يـجب أن نـؤمـن بـه .فـالـقضية ليسـت قـضية رأي إنـسانـي مسـتقل حـول مـا يـنمو فـي
رح ــم األم؛ إن ــما ه ــي م ــسأل ــة ت ــتعلق ب ــما ي ــقول ــه اهلل ف ــي ك ــلمته ب ــخصوص امل ــبادئ
الــتي يــجب أن تــحكم تــفكيرنــا .فــاملــزمــور  ،١٣٩واملــزمــور  ،٥١وارمــياء  ،١والــكثير
مـن اآليـات األُخـرى فـي الـوحـي املـقدس تـجعل األمـر واضـحا ً تـمامـا ً فـي أنّـه وبـدءاً
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مـن لحـظة اإللـقاح نـكون بشـرا ً .ولـذلـك فـإنـه يـجب أن يـتم الـنظر إلـى اإلجـهاض فـي
جــميع الــحاالت عــلى أنَّــه قــتل لــإلنــسان .هــذه هــي الــطريــقة الــوحــيدة الــتي يــمكننا
أن نـنظر مـن خـاللـها إلـى الـقضية .وقـد حـان الـوقـت لـكي نـصحوا فـي تـعامـلنا مـع
ه ـ ــذا ال ـ ــنوع م ـ ــن ال ـ ــقضاي ـ ــا ،ي ـ ــجب أن ن ـ ــأخ ـ ــذ وج ـ ــهة ن ـ ــظر اهلل ول ـ ــيس وج ـ ــهة ن ـ ــظر
اإلنسان!
ل ــكن ف ــي ال ــثقاف ــة ال ــكنسية ال ــتي ي ــتم ف ــيها اس ــتخدام اآلراء البش ــري ــة ح ــول
األصــول كــأســاس إلعــادة تــفسير كــلمة اهلل ،ال يــنبغي لــنا أن نــتفاجــأ مــن ســيطرة
مـ ــثل هـ ــذه الـ ــفلسفة املـ ــعتمدة عـ ــلى اآلراء الـ ــشخصية )أي وضـ ــع الـ ــثقة فـ ــي كـ ــلمة
اإلنسان عوضا ً عن وضعها في كلمة اهلل( على طريقة تفكير الناس.
إن اع ــتمد ش ــعب اهلل ع ــلى س ــلطان ك ــلمته ك ــما ي ــجب ع ــليهم أن ي ــفعلوا ،ف ــإن
األمر الواضح هو أن العديد من املشاكل التي نواجهها في كنائسنا سوف تُ ّ
حل
بـسهولـة أكـبرُ .عـقد مـؤتـمر ضخـم إلحـدى الـطوائـف الـبروتسـتانـية وكـان يُـناقـش مـا
إذا كـان يـنبغي لـلكنيسة أن تـقوم بـرسـم )تـعيني( الـنساء كـقساوسـة )رعـاة( .وكـانـت
مــشاهــدة األحــداث مــثيرةً لــإلهــتمام .قــفز أحــدهــم عــلى قــدمــيه وقــال” :يــجب عــلينا
أن نـ ــقوم بـ ــتعيني الـ ــنساء كـ ــقساوسـ ــة ألنـ ــهن يـ ــتمتعن بـ ــالـ ــذكـ ــاء املـ ــتقد مـ ــثله َّن مـ ــثل
ال ــرج ــال “.عـ ـ َّلق آخ ــر ب ــأن ــنا نج ــد ن ــسا ًء ي ــعملن ك ــطبيبات ون ــساء أُخ ــري ــات ي ــعملن
كـمحامـيات ،ملـاذا يـجب أال نجـد نـسا ًء يـشغلن مـنصب قـساوسـة؟ أضـاف آخـر :إن
الـنساء مـساويـات لـلرجـال ولـذلـك فـإنـهن يـجب أن يـك َّن قـساوسـة .لـكن كـم هـو عـدد
ـصرح ــون ب ــأ َّن ”اهلل ق ــد خ ــلق ال ــرج ــل؛ واهلل ق ــد خ ــلق
األش ــخاص ال ــذي ن ــسمعهم ي ـ ّ
امل ــرأة .ل ــقد أع ــطى ل ــكل م ــنهما دورا ً ف ــي ه ــذا ال ــعال ــم .وال ــطري ــقة ال ــوح ــيدة ال ــتي
نــتمكن مــن خــاللــها مــن الــوصــول إلــى اســتنتاج صــحيح فــيما يــتعلق بهــذه املــسألــة
هـي مـن خـالل اإلنـطالق مـما يـقولـه اهلل عـن أدوار كـل مـن الـرجـل واملـرأة “.املـشكلة
تــكمن فــي أن جــميع األشــخاص يــريــدون أن يــمتلكوا رأي ـا ً شــخصيا ً دون الــرجــوع
إلى كلمة اهلل ذات السلطان.
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ف ــي واح ــد م ــن اإلج ــتماع ــات ق ــام ــت إح ــدى ال ــسيدات ب ــتقدي ــم ر ٍّد يح ــمل ل ــهجةً
غـاضـب ًة إلـى حـ ٍّد مـا عـلى مـا قـلته بـخصوص أدوار الـرجـال والـنساء .لـقد قـالـت بـأنـه
ال ي ــجب ع ــليها أن ت ــكون خ ــاض ــعة ل ــزوج ــها إال ف ــي ح ــال ك ــان م ــثال ــيا ً وك ــام ـالً م ــثل
املــسيح .فــقمت بــسؤالــها عــن مــكان وجــود هــذا الــتعليم فــي الــكتاب املــقدس .فــر َّدت
بــأن األمــر واضــح فــي الــكتاب املــقدس .ولــذلــك فــإنــه لــم يــكن مــن الــواجــب عــليها أن
ـصرا ً عــلى أن تظهــر لــي تــصريــحاً
تــكون خــاضــعة لــزوجــها .كـ َّـررت ســؤالــي لــهاُ ،مـ ّ
مــشابــها ً لــذلــك الــتصريــح مــن الــكتاب املــقدس ،أو أن تــقوم بــتقديــم مــبدأ مــا يــمكن
لــلمرء أن يــصل بــشكل مــنطقي مــن خــاللــه إلــى مــثل هــذا اإلســتنتاج .عــلى الــرغــم
أن ــها ل ــم ت ــتمكن م ــن إظ ــهار ذل ــك ل ــي ،إال أن ــها أص ـ َّـرت ع ــلى أنَّ ــه ل ــيس م ــن ال ــواج ــب
عـليها أن تـخضع لـزوجـها .لـقد كـان األمـر واضـحا ً للجـميع فـي أنـها كـانـت تـريـد أن
ت ـ ــتمسك ب ـ ــرأي ـ ــها وذل ـ ــك ب ـ ــغض ال ـ ــنظر ع ـ ــما نج ـ ــده ف ـ ــي ال ـ ــوح ـ ــي امل ـ ــقدس .ل ـ ــم ت ـ ــرد
الخضوع لزوجها كما لم ترد أن تطيع الوحي املقدس.
ي ــوج ــد م ــكان آخ ــر ن ــسمع ف ــي ال ــكثير م ــن األح ــيان ف ــيه آراء ال ــناس ال ــتي ي ــتمّ
اإلعـراب عـنها بـاسـتخدام جـميع أنـواع الـطرق ،وهـو فـي اجـتماعـات األعـضاء فـي
الــكنائــس .لــقد ســبق وحــضرت اجــتماعــات حــيث كــان يــتم اخــتيار شــمامــسة .يــقوم
أحـدهـم بـاقـتراح اسـم مـعني وذلـك لـكون صـاحـب اإلسـم رجـل صـالـح .وحـني يـقترح
ـخص آخ ـ ُـر أن ــه ي ــجب أن ي ــتم ت ــطبيق امل ــعاي ــير امل ــطلوب ــة م ــن ال ــشماس ك ــما ه ــو
شـ ٌ
ُم ــعطى ف ــي ال ــوح ــي امل ــقدس ،ف ــإن ال ــبعض ي ــعترض ــون ب ــأنَّ ــهم ال يس ــتثنون أح ــد
األشــخاص مــن الــترشــح لــرتــبة الــشماس فــقط لــعدم امــتالكــه املــعايــير املــطلوبــة فــي
ال ــوح ــي امل ــقدس .أي أنَّ ــه وف ــقا ً ل ــرأي ال ــبعض وب ــكلمات أُخ ــرى ،ف ــإن رأي ال ــناس
يتفوق على ما يقوله الكتاب املقدس.
ي ــوج ــد ال ــعدي ــد م ــن ال ــطرق ال ــتي ن ــعاي ــن ب ــها ه ــذه ال ــفلسفة ال ــتي ت ــرت ــكز ع ــلى
اإلن ــسان وه ــي ت ــتغلغل ف ــي م ــجتمعنا امل ــسيحي .ل ــقد ك ــان أح ــد م ــدراء امل ــدارس
املــسيحية يــقول لــي بــأنَّــه يــوجــد لــديــه عــدد مــن اآلبــاء الــذيــن يــعترضــون عــلى قــواعــد
١٠٤

اإلن ــضباط ال ــصارم ــة ال ــتي تس ــتند إل ــى م ــبادئ ال ــكتاب امل ــقدس .وغ ــال ــبا ً م ــا ت ــأخ ــذ
اعـتراضـاتـهم شـكل املـقارنـة مـع املـدارس اآلُخـرى أو أنـهم يـعتمدون مـنطقا ً مـفاده
أن أوالده ــم ل ــيسوا س ــيئني م ــثل األط ــفال اآلخ ــري ــن ال ــذي ــن ي ــتواج ــدون ف ــي ال ــحي.
وع ــوض ـا ً ع ــن م ــقارن ــتهم ب ــامل ــعاي ــير ال ــكتاب ــية ف ــإن ــهم ي ــقوم ــون ب ــامل ــقارن ــة م ــع ال ــناس
اآلخرين.
عــلى ســبيل املــثال ،بــعض اآلبــاء يُـ ِ
ـص ُّرون أنــه بســبب وجــود تــالمــيذ آخــريــن فــي
املـدرسـة مـمن لـم يـتم الـقبض عـليهم أثـناء قـيامـهم بـأمـور سـيئة ،فـإنـه يـجب أال يـتم
مـعاقـبة أبـناءهـم .أشـار املـديـر إلـى أنـه إن تـ َّم اعـتماد هـذا املـعيار فـي املـجتمع فـإنـه
سيتسـبب بـانـتاج مـشاكـل كـارثـية .كـمثال عـلى ذلـك ،هـل يـعني هـذا أنـه اليـجب عـلى
الشـرطـة أن تـقوم بـمحاسـبة الـسائـقني الـذيـن تـ َّم الـقاء الـقبض عـليهم وهـم يـقودون
تـحت تـأثـير مـعدل ع ٍ
ـال مـن الـكحول فـي جـسمهم ،فـقط ألنـه يـوجـد بـعض الـسائـقني
اآلخـريـن الـذيـن كـانـوا يـقودون تـحت تـأثـير الـكحول مـمن لـم يـتم الـقبض عـليهم؟ إن
هـؤالء اآلبـاء كـانـوا مسـتائـني مـن املـعايـير الـتي كـان يـطبقها املـديـر  -املـعايـير الـتي
تعتمد على كلمة اهلل.
يــقول بــولــس” :فَــاثْ ـبُتُوا إِذًا أَيُّ ـ َها ِ
اإل ْ
س ُكوا ِـبـال ـت َّ َعالِــيم ِ ا َّلـ ِـتي تَ ـ َع َّل ْمت ُ ُمو َـهـا،
خـ َوةُ َوتَـ َـم َّ
س ا َل ِـتنَا) “.تـسالـونـيكي الـثانـية  .(١٥ :٢فهـل نـقف ثـابـتني
س َوا ٌء َكـا َن ِبـا ْلـ َكالَم ِ أ َ ْم ِبـ ِر َـ
َـ
أم أنـنا نـتزعـزع؟ إن مـا نـراه فـي مـجتمعنا لـيس إال تـعبيرا ً ظـاهـريـا ً عـن رفـض اهلل
وسـلطانـه املـطلق ،واإلعـتقاد املـتزايـد بـأ َّن اآلراء اإلنـسانـية هـي وحـدهـا الـتي تـمتلك
أهـمية .واملـؤسـف هـو أن هـذا األمـر لـيس مـفاجـئا ً فـي عـصر مـشاب ٍـه حـيث أ َّن رأي
اإلن ــسان ب ــخصوص األص ــول )ال ــتطور و/أو م ــالي ــني ال ــسنوات( ي ــلقى ق ــبوالً ع ــلى
حـ ــساب كـ ــلمة اهلل املسجـ ــلة فـ ــي سـ ــفر الـ ــتكويـ ــن  -وهـ ــذا الـ ــقبول قـ ــد تـ ــغلغل فـ ــي
الكنائس والبيوت املسيحية.
السـ ــبب الـ ــذي يـ ــقف وراء جـ ــزء كـ ــبير مـ ــن الـ ــصراع فـ ــي الـ ــكنيسة فـ ــي وقـ ــتنا
الــراهــن هــو أن الــناس يــتصارعــون حــول آراءهــم .إن املــسألــة ليســت مــسألــة رأي،
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رأيـك أو رأيـي .إن مـا يـقولـه اهلل هـو املـهم .يـجب أن يـكون أسـاس تـفكيرنـا مـعتمداً
ع ــلى امل ــبادئ ال ــواردة ف ــي ك ــلمته .وي ــجب أن ت ــكون ه ــذه امل ــبادئ ه ــي م ــا يحـ ـ ّدد
تصرفاتنا.
لــكي نــفهم هــذا األمــر بــشكل ج ـيّد ،يــجب عــلينا أن نــتعامــل مــع ســفر الــتكويــن
 ١١-١ع ــلى أن ــها األس ــاس ل ــلفلسفة امل ــسيحية .ل ــكن ال ــعدي ــد م ــن األش ــخاص ف ــي
ك ــنائ ــسنا امل ــعاص ــرة ال ي ــثقون ب ــسفر ال ــتكوي ــن .وب ــال ــتال ــي ف ــإن ــهم )وب ــشكل خ ــاصّ
األجـيال الـقادمـة( ال يـعرفـون مـا هـي األشـياء األُخـرى الـتي يـمكنهم أن يـثقوا بـها
مــن الــكتاب املــقدس .إنــهم يــتعامــلون مــع الــكتاب املــقدس عــلى اســاس أنــه كــتاب
مـثير لـإلهـتمام يـحتوي عـلى نـوع غـامـض مـن الـحقائـق الـديـنية .إال أ َّن هـذا الـرأي
يُ ــدم ــر ال ــكنيسة وامل ــجتمع ،وق ــد ح ــان ال ــوق ــت ل ــكي يس ــتيقظ ال ــقادة ال ــكنسيون م ــن
س ــبات ــهم ح ــيال ه ــذه ال ــحقيقة .إن ع ــدم أخ ــذ س ــفر ال ــتكوي ــن م ــن االص ــحاح األول
وحتى الحادي عشر بشكل حرفي إنما هو انتهاك لبقية الكتاب املقدس.
وكــما قــال الــبروفــيسور والــدارس فــي الــلغة الــعبريــة ،الــراحــل جــيمس بــار فــي
رســالــة شــخصية تــعود إلــى  ٢٣مــن أبــريــل ” ،١٩٨٤عــلى حـ ِّد عــلمي ،ال يــوجــد أي
أسـتاذ فـي الـلغة الـعبريـة أو فـي العهـد الـقديـم فـي أي جـامـعة مـرمـوقـة ال يـؤمـن بـأنَّ
ك ــات ــب )أو ُكـ تَّاب( اإلص ــحاح األول وح ــتى ال ــحادي عش ــر م ــن س ــفر ال ــتكوي ــن ك ــان
ي ــري ــد أن ي ــنقل ل ــلقراء أ َّن )أ( ح ــدث الخ ــلق ف ــي س ــلسلة م ــن س ــتة أي ــام ك ــان ــت م ــثل
األيـام املـمتدة ألربـع وعشـريـن سـاعـة الـتي نـختبرهـا اآلن؛ )ب( إن األرقـام الـتي تـرد
ف ــي س ــالس ــل النس ــب م ــن س ــفر ال ــتكوي ــن ت ــؤم ــن إض ــافـ ـ ًة ب ــسيطة ل ــلفترة ال ــزم ــنية
املـمتدة مـن بـدايـة الـعالـم وحـتى املـراحـل الـالحـقة فـي السـرد الـتوراتـي؛ )ج( طـوفـان
نــوح قــد فُــهم عــلى أنَّــه ]طــوفــان[ عــامل ـيّ وقــد تســبب بــإخــماد جــميع أشــكال الــحياة
البشرية والحيوانية باستثناء تلك املوجودة على منت الفلك5“.
Douglas F. Kelly, Creation and Change: Genesis 1:1–2:4 in the Light of Changing Scienti c Paradigms (Great
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Britain: Christian Focus Publications, 1997), p. 50–51.
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fi

يــرجــى مــالحــظة كــون الــعديــد ،إن لــم نــقل مــعظم هــؤالء الــدارســني املــرمــوقــني ال
ـأي شـكل مـن األشـكال ،وبـالـتالـي فـإنـهم
يـؤمـنون بـالـكتاب املـقدس أو بـاملـسيحية ب ّ
غ ــير مه ــتمني ب ــتطوي ــع ال ــوح ــي امل ــقدس ب ــطري ــقة م ــا ل ــجعل م ــعتقده ــم ي ــتواف ــق م ــع
الـ ــتطور .ال تـ ــؤمـ ــن بـ ــها إن شـ ــئت ،إال أنـ ــه مـ ــن املسـ ــتحيل أن يـ ــتم الـ ــوصـ ــول إلـ ــى
اس ــتنتاج ــات ال ي ــقول ب ــها س ــفر ال ــتكوي ــن .ي ــمكننا اآلن أن ن ــرى ب ــأ َّن أول ــئك ال ــذي ــن
يـقولـون بـأن الـتعليم الـواضـح مـن سـفر الـتكويـن ال يـعني مـا يـقولـه ،ال يـفعلون ذلـك
عــلى أســاس الــدراســة األدبــية أو الــلغويــة إنــما نــتيج ًة لــإلســتسالم لــضغط الــتفكير
الــذي يــتبنى الــتطور  /مــاليــني الــسنوات .إنــهم يــجعلون اإلنــسان هــو نــقطة الــبدايــة
ورأيه هو االساس  -وليس اهلل وكلمته.

١٠٧

الــفصل الــسادس

سفر التكوين مُهم بالفعل
فــلنقم بــالــفحص الــدقــيق لــلبعض مــن الــتعالــيم املــسيحية املــهمة بهــدف إظــهار
سـبب وجـوب قـبول سـفر الـتكويـن بـشكل حـرفـيّ .ولـنفترض أنَّـه يـتم مـناقشـتنا فـيما
يتعلق بالتعاليم التي يؤمن بها املسيحيّون .ف ّكر مليا ً كيف ستجيب بالتفصيل.

•
•
•
•
•

ملاذا نؤمن بالزواج  -وملاذا يكون حصرا ً بني رجل وامرأة؟
نشجع على ارتداء املالبس؟
ملاذا
ّ
ملاذا نحن ُ
خطاة؟ وماذا يعني ذلك؟
ملاذا يوجد موت ومعاناة في العالم؟
ملاذا سيكون هناك سماء جديدة وأرض جديدة؟

ســوف نــقوم بــالــتأمــل بــكل مــن هــذه الــتعالــيم بــكل أنــاة وذلــك ألنــه يــتوجــب عــلينا
أن نــمتلك أســباب ـا ً ملــا نــؤمــن بــه .فــي الــحقيقة ،إن اهلل يــنتظر مــن أبــناءه أن يــكونــوا
مس ــتعدي ــن ل ــتقدي ــم إج ــاب ــات  -ل ــتقدي ــم أس ــباب مل ــا ي ــؤم ــنون ب ــه .ف ــي رس ــال ــة ب ــطرس
ست َ ِع ِّديـ َن َد ِ
ب ِ
ائ ًـما ِمل ُ َـجا َوبَـةِ
اإللـ َه ِفـي ُقـ ُلو ِـب ُك ْمُ ،م ْـ
األولـى  ١٥ :٣نـقرأ” :بَ ْـل َقـ ِّد ُـ
سوا ال َّـر َّ
ب الر َج ِ
خ ْو ٍ
اء ا َّل ِذي ِفي ُك ْمِ ،ب َو َدا َع ٍة َو َ
ف“،
سأ َ ُل ُك ْم َع ْن َ
ُك ِّل َم ْن يَ ْ
سبَ ِ َّ

إن امل ـ ــسيحية ،وب ـ ــخالف اإلل ـ ــحاد ،ليس ـ ــت إي ـ ــمان ـ ـا ً أع ـ ــمى إن ـ ــما ه ـ ــي إي ـ ــمان
مــوضــوعـيّ؛ إن غــايــتنا وهــدفــنا هــما يــسوع املــسيح.نــقرأ فــي يــوحــنا َ ” ٢١ :١٤وأَنَــا
أُ ِ
حـ بُّهَُ ،وأُظْ ِهـ ُـر َل ـ ُه ذ ِ
ب أَنَّ
َاتــي« “.وف ــي ال ــرس ــال ــة إل ــى ال ــعبران ــيني ” ٦ :١١ألَنَّ ـ ُه َي ـج ِ ُ
ا َّل ِذي َيأ ْ ِتي إِ َلى اهللِ ُيؤ ِْم ُن ِبأَنَّ ُه َم ْو ُجو ٌدَ ،وأَنَّ ُه ُي َجا ِزي ا َّل ِذي َن َيطْ ُلبُونَهُ“.

إن ل ــم ي ــمتلك امل ــسيحي أس ــباب ـا ً ص ــري ــح ًة ت ــدع ــم ص ــحة إي ــمان ــه ،ف ــإ َّن ش ــهادت ــه
س ـ ــتكون ض ـ ــعيف ًة وس ـ ــيكون ُعـ ــرض ـ ـ ًة للسخ ـ ــري ـ ــة .ل ـ ــذل ـ ــك ف ـ ــإن ـ ــه م ـ ــن ال ـ ــواج ـ ــب ع ـ ــلى
امل ــسيح ّيني أن ي ــكون ــوا مس ــتعدي ــن ل ــتقدي ــم دف ــاع ٍ ع ــقالن ــي ع ــن اإلن ــجيل م ــن خ ــالل
١٠٨

تســليح أنــفسهم بــاملــعرفــة والــفهم لــألشــكال الــتي يتخــذهــا اإللــحاد فــي هــذه األيــام.
فـي رسـالـة بـطرس األولـى  ،١٥ :٣إن الـكلمة الـتي تـتم تـرجـمتها ”مـجاوبـة“ تـأتـي
مـن الـكلمة الـيونـانـية ”أبـولـوجـيا“ .وهـذه الـكلمة تـعني تـقديـم حـجة شـرعـية ]قـانـونـية[
ودفـ ـ ــاع مـ ـ ــنطقي عـ ـ ــن اإليـ ـ ــمان .واألمـ ـ ــر املـ ـ ــؤسـ ـ ــف هـ ـ ــو أن مـ ـ ــعظم املـ ـ ــسيحيّني ال
يس ـ ــتطيعون ال ـ ــقيام به ـ ــذا األم ـ ــر .إن ـ ــهم يعج ـ ــزون ع ـ ــن ت ـ ــقدي ـ ــم إج ـ ــاب ـ ــات ألس ـ ــئلة
امل ــتشككني امل ــعاص ــري ــن وال ــتي ي ــتم ت ــوج ــيهها إل ــى امل ــسيحيّني ف ــي أث ــناء تح ــدي
املتشككني ملصداقية السرد التاريخي لسفر التكوين.
م ـ ــعظم امل ـ ــنازل امل ـ ــسيحية وال ـ ــكنائ ـ ــس )وك ـ ــذل ـ ــك ه ـ ــو ال ـ ــحال ب ـ ــالنس ـ ــبة مل ـ ــعظم
امل ــنظمات األك ــادي ــمية امل ــسيحية( ال ت ــقوم ب ــتعليم األوالد وال ــراش ــدي ــن ك ــيفية ت ــقدي ــم
إجـابـات عـلى أسـئلة املـتشككني وبـالـتالـي ال تـقوم بـتأهـيلهم ملـواجـهة الهجـمات الـتي
س ــوف ي ــتواج ــهون م ــعها .ي ــوج ــد ن ــقص مح ــزن ف ــي ت ــعليم ال ــدف ــاع ــيات ف ــي ال ــعال ــم
املـسيحي .فـي كـتاب ” “Already Goneتـ َّم تـقديـم الـتفاصـيل عـن أسـباب كـون
ثُ ـ ُلثي األحــداث يــغادرون الــكنائــس فــي الــواليــات املتحــدة األمــريــكية حــني يــصلون
إلــى املــرحــلة الــجامــعية 1.إن غــياب الــتعليم عــن الــدفــاعــيات يــساهــم إلــى ح ـ ٍّد كــبير
فـ ــي تـ ــفاقـ ــم هـ ــذه املـ ــشكلة .ونـ ــتيجة لـ ــكون مـ ــا يـ ــقرب مـ ــن  ٪٩٠مـ ــن األوالد الـ ــذيـ ــن
ي ــنشأون ف ــي أس ــر م ــسيحية ي ــرت ــادون امل ــدارس ال ــعام ــة ،ف ــإن ه ــؤالء األوالد ال ــذي ــن
ي ــنشأون ف ــي ال ــكنائ ــس ي ــتلقون ت ــعليمهم ع ــن ال ــدف ــاع ــيات ف ــي امل ــدارس  -إال أن
الدفاعيات التي يتلقونها تقوم بتقويض الكتاب املقدس.
بشرون ،سـيوافـقون عـلى
إن الـعدد األقـل مـن املـعلمني املـسيحيّني ،الـذيـن هـم ُم ّـ
أ ّن نــظام الــتعليم الــعام قــد قــام بــاســتبعاد اهلل إلــى حـ ٍّد كــبير ،وأن املــناهــج والــكتب
املـ ــدرسـ ــية عـ ــلى اخـ ــتالفـ ــها تـ ــقوم بـ ــتعليم الـ ــتالمـ ــيذ عـ ــن األدلـ ــة املـ ــفترضـ ــة ملـ ــاليـ ــني
الــسنوات وســوى ذلــك مــن األفــكار الــتطوريــة .وبــالــتالــي فــإن مــعظم أوالد الــكنائــس
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١٠٩

ي ــتلقون ف ــي امل ــدارس ت ــعليما ً ل ــلدف ــاع ع ــن ال ــرؤي ــة ال ــعلمان ــية ل ــلعال ــم ،ول ــكنهم أي ــضاً
مجرد كتاب قصص.
يتعلمون في املنازل والكنائس بأ َّن الكتاب املقدس هو
ّ
وال ــنتيجة امل ــباش ــرة ه ــي ف ــقدان غ ــال ــبية ال ــجيل الج ــدي ــد م ــن ال ــكنيسة وظ ــهور
هــؤالء املــسيحيّني البســطاء الــذيــن يــؤمــنون بــأشــياء دون أن يــكونــوا مــتأكــديــن مــن
الس ــبب ال ــذي ي ــقف وراء إي ــمان ــهم .إن ال ــشهادة امل ــباش ــرة ع ــن اإلي ــمان ق ــد ت ــفقد
تــأثــيرهــا إذا فشــل املــسيحي فــي تــقديــم ســبب جــيد إليــمانــه .يــجب أن نــتجنب ذلــك
األمر ،خشية أن يجلب ذلك السخرية والعار إلى اسم املسيح.
ي ــمكنني ال ــقول أن ــه ب ــنا ًء ع ــلى تج ــرب ــتي ف ــإن م ــعظم امل ــسيحيّني امل ــعاص ــري ــن
يــخشون الــعالــم وذلــك ألنــهم ال يــعرفــون كــيفية تــقديــم اجــابــات لــألســئلة الــتي تــقدم
تحــديـ ٍ
ـات إليــمانــهم ولــكلمة اهلل والــتي تــتزايــد فــي الــثقافــة الــعلمانــية املــعاصــرة .إن
هـ ــذا هـ ــو السـ ــبب الـ ــذي م ـ ـ َّكن مجـ ــموعـ ــة صـ ــغيرة مـ ــن امللحـ ــديـ ــن مـ ــن أن يـ ــقومـ ــوا
ب ــال ــسيطرة ع ــلى أن ــظمة ال ــتعليم ف ــي ال ــغرب وك ــذل ــك أن ي ــقوم ــوا ب ــفرض دي ــان ــتهم
العلمانية على الحضارة.
مـثال جـيد عـن األمـور الـتي تحـدث نـتيجة لـعدم تـقديـم أسـباب ملـا نـؤمـن بـه هـو
مــا يــمكننا أن نــعايــنه فــي رســالــة تــم تــوجــيهها إلــى محــرر جــريــدة أريــزونــا .ونــقرأ
فيها التالي:
حــني كــنت أشـ َّد حــداثـ ًة ،كــنا نــؤمــن جــميعا ً بــأ َّن الــرجــل يــمتلك ضــلعاً
أق ــل م ــن امل ــرأة ألن اهلل ق ــد خ ــلق ح ـ َّواء م ــن ض ــلع آدم .ح ــني ُكـ ِـتبَت ه ــذه
الــقصة قــبل خــمسة إلــى عشــرة آالف ســنة بــعد نــوح والــطوفــان الــعاملــي،
كـم كـان عـدد الـناس الـذيـن يـعرفـون الـقراءة ،نـاهـيك عـن الـكتابـة؟… أنـت
تـقول عـن نـفسك أنـك مـعلم للخـلق فـي الـصفوف الـدراسـية .كـيف يـمكنك
أن ت ــجيب ع ــن ه ــذه األس ــئلة؟ إن ك ــان ن ــوح ق ــد أخ ــذ اث ــنني م ــن ك ـ ٍل م ــن
الـ ــحيوانـ ــات عـ ــلى مـ ــنت الـ ــفلك ،مـ ــن أيـ ــن حـ ــصل عـ ــلى الـ ــدبـ ــبة الـ ــقطبية،
الـثيران األمـريـكية وحـيوانـات الـكنغر؟ قـد تـجيب بـأن تـلك الـحيوانـات قـد
١١٠

عــاشــت فــي الشــرق األوســط فــي تــلك الــفترة .الــسؤال الــتالــي هــو ،كــيف
ت ــطورت األل ــوان امل ــختلفة للبش ــر م ــن ع ــائ ــلة واح ــدة ب ــيضاء خ ــالل ٥٠٠٠
أو  ٥٠،٠٠٠س ــنة؟ ح ــني ك ــنت أت ــرع ــرع ف ــي ك ــنف ع ــائ ــلة م ــتدي ــنة ب ــعمق،
قـيل لـي أال أتـشكك فـي الـكتاب املـقدس والـكتابـات الـديـنية األُخـرى .لـم
أح ــصل ع ــلى أي اج ــاب ــات ح ــينها ،واآلن ب ــعد  ٧٠س ــنة ال زل ــت أن ــتظر
تفسيرا ً.
إن هــذه الــرســالــة تــحتوي عــلى الــكثير مــن املــعلومــات الــخاطــئة الــتي الحــظت
أن ــها ق ــد ت ــحتاج إل ــى ال ــكثير م ــن ال ــوق ــت مل ــعال ــجة ال ــقضاي ــا امل ــطروح ــة .ل ــقد ق ــمت
ب ــالتح ــدث ب ــشكل ش ــخصي م ــع ك ــات ــب ه ــذه ال ــرس ــال ــة .وأث ــناء ح ــدي ــثنا ،ب ــات األم ــر
واضـ ــحا ً بـ ــأ َّن الـ ــتعليم الـ ــذي تـ ــلقاه هـ ــو أنّـ ــه يـ ــجب أن يـ ــقبل الـ ــكتاب املـ ــقدس عـ ــلى
أســاس اإليــمان األعــمى وبــأنَّــه لــم يــتلقى أي اجــابــات مــفيدة .إن اإلهــمال هــذا قــد
جـعله يـرفـض اإليـمان املـسيحي اإلنـجيلي .كـم هـو أم ٌـر محـزن! كـما أ َّن اإلجـابـات
ع ــلى ه ــذا ال ــنوع م ــن األس ــئلة م ــتوف ــرة ف ــي ع ــدد ك ــبير م ــن ال ــكتب وامل ــوارد امل ــتاح ــة
بـسهولـة فـي يـومـنا الـراهـن 2.لـذلـك فـلنقم بـتقديـم أسـباب )دفـاع( ملـا نـؤمـن بـه وذلـك
أثناء مناقشة املواضيع املذكورة أعاله.
الزواج
حـني تـم تـوجـيه عـدد مـن األسـئلة إلـى يـسوع عـن الـطالق فـي مـتى ،٥-٤ :١٩
أشــار بــشكل مــباشــر إلــى أصــل الــزواج ،وبــالــتالــي إلــى األســاســات .قــال»” :أ َ َـمـا
خـ َل َق ُه َما ذَ َكـ ًـرا َوأُنْ ـثَى؟ َو َقـ َ
خـ َلقَ ِمـ َن ا ْل ـبَ ْد ِء َ
َقـ َـرأْتُ ـ ْم أ َ َّن ا َّلـ ِـذي َ
ج ِل ه ـذَا يَ ـت ْ ُركُ
ـالِ :مـ ْن أ َ ْ ـ
ج ُل أَبَـاهُ َوأ ُ َّـم ُه َويَـ ْلت َ ِ
صقُ ِبـا ْم َـرأ َ ِت ِـهَ ،ويَـ ُكو ُن االثْـن َ ِ
اح ًدا “.ومـن أيـن كـان
س ًدا َو ِـ
ان َج َـ
ال َّـر ُـ
يسوع قد اقتبس كالمه؟ التكوين!
إن يـسوع كـان يـقول لـهم ”أال تـفهمون أنـه يـوجـد أسـاس تـاريـخي لـلزواج؟“ لـو لـم
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ي ــكن ل ــدي ــنا ه ــذا األس ــاس ال ــتاري ــخي ،مل ــا ك ــان
لــديــنا زواج .إن األســاســات مــوجــودة فــقط فــي
ال ـ ــوح ـ ــي امل ـ ــقدس .ي ـ ــمكنك أن ت ـ ــقول أن األم ـ ــر
مــقنع أو مــناســب لــك ،ولــكن ال يــمكنك أن تــخبر
ابـ ـ ــنك أنـ ـ ــه ال يسـ ـ ــتطيع أن يـ ـ ــتزوج مـ ـ ــن شـ ـ ــاب
ي ـ ــدع ـ ــى ب ـ ــيل أو ح ـ ــتى أن ي ـ ــتزوج م ـ ــن ج ـ ــول ـ ــي
وســوزان ]مــعا ً[ .بــالــطريــقة عــينها ،إن الــعالقــات
خ ـ ــارج إط ـ ــار ال ـ ــزواج ق ـ ــد ت ـ ــكون ب ـ ــدي ـ ـالً م ـ ــقبوالً
فكرت بخالف ذلك.
بالنسبة لك .إال أنك لن تستطيع تقديم أي تبرير فيما لو َّ
واآلن إن ق ــمنا ب ــال ــعودة إل ــى س ــفر ال ــتكوي ــن ف ــإن ــنا ن ــقرأ ك ــيف أن اهلل ق ــد خ ــلق
ال ــرج ــل م ــن ال ــتراب .وم ــن ج ــنب ال ــرج ــل خ ــلق امل ــرأة .وك ــان ــت أول ك ــلمات آدم ال ــتي
ج لتَ ل ــنا ه ــي”:ه ـ ِـذ ِه اآل َن َعـ ظْ ٌم ِمـ ْن ِعـ ظَ ِ
ح ِمي) “.ال ــتكوي ــن :٢
ح ٌم ِمـ ْن َل ْ ـ
امــي َو َل ْ ـ
س ِّ ـ
ُ
 .(٢٣لــقد كــانــا جســدا ً واحــدا ً .وحــني يــتزوج رجــل وامــرأة فــإنــهما يــصيران واحــدا ً.
وهــذا هــو األســاس الــتاريــخي ]لــلزواج[ .ويــجب أيــضا ً عــلى الــزوجــني أن يــتمسكا
ب ــعضهما ب ــبعض ك ــما ل ــو أنَّ ــه ل ــم ي ــكن ل ــدي ــهما أه ــل  -ك ــما ك ــان ح ــال آدم وح ــواء
الـذان لـم يـكن لـديـهما والـديـن .نـحن نـعرف أن الـعالقـة يـجب أن تـكون بـني جنسـني
مـ ــختلفي .لـ ــكن ملـ ــاذا؟ ألن اهلل ،وكـ ــما سـ ــبق وذكـ ــرنـ ــا ،قـ ــد خـ ــلق آدم وح ـ ـ ّواء )رجـ ــل
وامــرأة  -ولــيس رجــل ورجــل( .وهــذا هــو األســاس الــوحــيد لــلزواج ،ولهــذا نــعرف أنَّ
الســلوك املــثلي هــو أمــر شــريــر ،وضــار وغــير طــبيعي  -وزواج املــثليّني هــو ضــد مــا
يع ِّلمه اهلل في كلمته.
صـ ّـرح الــرئــيسي األمــريــكي الــسابــق بــاراك أوبــامــا فــي الــعالــم  ٢٠١٢بــتأيــيده
لزواج املثل ّيني:

١١٢

لـ ــطاملـ ــا أصـ ــررت عـ ــلى أن األمـ ــريـ ــكيّني املـ ــثليّني واملـ ــثليات يـ ــجب أن
يُـعا َمـلوا بـمساواة وإنـصاف … .مـن املـهم بـالنسـبة لـي أن أتـابـع وأؤ ّكـد
أنني أؤمن أن الشركاء املثليّني يجب أن يكونوا قادرين على

الزواج3.

ل ــكن م ــاذا إن ق ــال أح ــد األش ــخاص ل ــلرئ ــيس أوب ــام ــا أن ال ــزواج ال ــحقيقي ه ــو
بــشكل صــارم بــني رجــل وامــرأة ألن اهلل قــد أنــشأ تــعليم الــزواج بــنا ًء عــلى الــتاريــخ
املسج ــل ف ــي س ــفر ال ــتكوي ــن؟ ل ــألس ــف الش ــدي ــد ،ف ــي أي ــام ــنا امل ــعاص ــرة ل ــن ي ــكون
األم ــر م ــفاج ــئا ً إن ك ــان س ــيقوم ب ــال ــر ّد ب ــشكل يش ــبه ال ــتال ــي” :ح ــسناً ،ال ــعدي ــد م ــن
الـقادة املـسيحيّني والـدارسـني املـسيحيّني قـد أخـبرونـي أن سـفر الـتكويـن لـم يُـراد لـه
أن يُ ــؤخ ــذ ع ــلى أنَّ ــه ت ــاري ـخٌ ح ــرف ـيّ ،وب ــال ــتال ــي ف ــإن ال ــزواج ي ــمكن أن ي ــتم ت ــعري ــفه
بطرق مختلفة“.
لــقد حــان الــوقــت لــكي تــتوقــف الــكنائــس عــن املــساومــة عــلى كــلمة اهلل املسجــلة
فـي سـفر الـتكويـن وتـقف وقـفتها ضـد الـقبول املـتزايـد للسـلوك املـثلي عـلى أنَّـه أمـر
ط ــبيعي أو أنَّ ــه ب ــدي ــل م ــقبول .ل ــم ي ــكن ل ــبول ــس أن ي ــكتب ع ــن امل ــثلية ال ــجنسية وف ــق
الــطريــقة الــتي كــتب بــها فــي رســالــة رومــية لــو أنَّــه لــم يــمتلك األســاس الــتاريــخي.
)يـرجـى مـالحـظة أنَّـه عـلى الـرغـم مـن أنـنا كـمسيحيّني نـديـن خـطيئة السـلوك املـثلي،
ف ــإن م ــعام ــلتنا م ــع امل ــثليّني ي ــجب أن ت ــكون م ــملح ًة ب ــال ــنعمة ح ــتى ن ــساع ــده ــم ع ــلى
التحرر من تلك العبودية(.
ّ
إن ق ـ ــضية زواج امل ـ ــثليّني ق ـ ــد أص ـ ــبحت ق ـ ــضي ًة رئ ـ ــيسية ف ـ ــي ب ـ ــداي ـ ــات ال ـ ــقرن
ال ــحادي والعش ــري ــن ،ول ــألس ــف الش ــدي ــد ف ــإن م ــعظم ال ــكنائ ــس ل ــم ت ــتعام ــل م ــعها
ـبني فـ ــي سـ ــفر
بـ ــشكل جـ ــيد نـ ــتيج ًة ملـ ــساومـ ــتها وتـ ــنازلـ ــها عـ ــن أسـ ــاس الـ ــزواج امل ُـ ـ َّ
التكوين.

Barack Obama, interview by Robin Roberts, “Obama A rms Support for Same-Sex Marriage,” ABC News
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مــاذا عــن بــاقــي تــعليم الــكتاب املــقدس عــن الــزواج؟ هــنالــك جــانــب آخــر يــتعلق
ب ــال ــعائ ــلة .وه ــو الس ــبب ال ــذي ي ــقف وراء ت ــفكك ال ــكثير م ــن ال ــعائ ــالت امل ــسيحية أو
وراء ضـالل أبـناءهـم .فـي مـعظم املـنازل املـسيحية املـعاصـرة نجـد أن األم هـي مـن
تـقوم بـتنشئة األبـناء روحـيا ً .ويـا لـه مـن أمـر مـؤسـف أن نجـد أن اآلبـاء ال يتحـملون
امل ــسؤول ــية امل ُ ــعطاة ل ــهم م ــن ق ــبل اهلل .وع ــندم ــا ي ــنظر امل ــرء إل ــى األدوار ال ــكتاب ــية
املــعطاة لــآلبــاء واألمــهات ،فــإن اآلبــاء هــم الــذيــن يــجب أن يتحــملوا مــسؤولــية إعــالــة
أط ــفال ــهم وت ــوف ــير اإلح ــتياج ــات ال ــروح ــية والجس ــدي ــة ال ــالزم ــة ل ــلعائ ــلة )اش ــعياء :٣٨
١٩؛ األمـثال ٨ :١؛ أفـسس  .(٤ :٦إحـدى نـتائـج هـذا اإلنـعكاس فـي األدوار هـي
أن األبــناء يــتوقــفون عــن ارتــياد الــكنيسة .والــفتيات املــسيحيّات الــالتــي لــم يــتدربــن
ـتمردن عـلى الـرب مـن خـالل
مـن قـبل آبـاءهـن عـلى األمـور املـتعلقة بـعالقـة الـزواج ،ي ّ
املواعدة والزواج من رجال غير مسيحيّني.
ت ــقدم ــت إلـ ـيَّ ف ــتاة ف ــي ع ــمر الش ــباب وق ــال ــت ب ــأن ــها م ــتزوج ــة م ــن رج ــل غ ــير
مـسيحيّ .وقـد أوضـحت لـي بـأنَّـها أثـناء مـواعـدتـها لـه ،قـامـت بـمقارنـته بـوالـدهـا ولـم
ت ــالح ــظ ف ــارق ـا ً ح ــقيقيّا ً ب ــينهما .ع ــلى ال ــرغ ــم م ــن أ َّن وال ــده ــا ك ــان م ــسيحيّا ً .إال أنَّ
أي فـارق حـقيقيّ بـينه وبـني
والـدهـا لـم يـكن الـرأس الـروحـي لـلمنزل ،فـهي لـم تجـد َّ
ال ــرج ــل ال ــذي ك ــان ــت ت ــواع ــده .ل ــم تج ــد أي س ــبب ي ــفرض ك ــون زوج ــها املس ــتقلبيّ
مــسيحيّ .لــكنهما اآلن مــتزوجــان ولــديــهما أوالد ،ويــوجــد بــعض املــشاكــل الــعميقة
في زواجهما بخصوص تنشئة أوالدهما.
أحــد األســباب الــرئــيسية لــلعديــد مــن املــشاكــل فــي األســر املــسيحية املــعاصــرة
ه ــو أن اآلب ــاء ل ــم يتح ــملوا م ــسؤول ــيتهم ال ــتي ك ـ َّلفهم ب ــها اهلل ف ــي أن ي ــكون ــوا ك ــهنةً
ألسـرهـم .وبـوصـفه زوجـاً ،وأبـا ً فـهو أيـضا ً كـاهـن لـزوجـته وأبـناءه .هـذا ال يـعني بـأي
شــكل مــن األشــكال أن الــعالقــة هــي عــالقــة ســلطويــة حــيث يســتبد الــرجــال بتســلط
ع ـ ــلى ال ـ ــنساء .وت ـ ــعتقد ال ـ ــكثير م ـ ــن ال ـ ــنساء ال ـ ــعلمان ـ ــيات ال ـ ــنسوي ـ ــات ال ـ ــناش ـ ــطات
املــتطرفــات بــأ َّن الــكتاب املــقدس يــعلم عــن عــالقــة اســتبداد ّيــة فــي الــزواج .ولــألســف
١١٤

الش ــدي ــد ،ف ــإن ــه وت ــحت ت ــأث ــير الح ــرك ــة ال ــنسائ ــية ف ــي ال ــكنيسة ف ــإن ال ــعدي ــد م ــن
امل ــسيحيّات ال ــالت ــي ي ــصنّفن أن ــفسه َّن ع ــلى أن ــه َّن ن ــاش ــطات ن ــسوي ــات إن ــجيليّات
ني بأن الكتاب املقدس ال يؤكد إطالقا ً على ترأس الرجال على بيوتهم .إال أ َّن
ي َّدع َ
الــكتاب املــقدس يــعلم بــأن األزواج يــحب أن يــكون قــادة أتــقياء ألســرهــم .ولــكن أي
شـخص يسـتخدم هـذا الـدور الـكتابـي املـطلق لـيقوم بـتبريـر تسـلط شـخص مـا عـلى
شــخص آخــر فــإنَّــه يُظهــر عــدم فــهمه لــرســالــة يــسوع املــسيح )أفــسس ٣٣-٢٢ :٥؛
يــوحــنا  .(٥ :١٣إن الــكتاب املــقدس يــقول لــنا بــأن نــكون خــاضــعني بــعضنا لــبعض
)أف ــسس  .(٢١ :٥ل ــكن إن ل ــم تَ ـ ُقم ب ــتبني األدوار ال ــتي أع ــطاه ــا اهلل ف ــي ال ــوح ــي
املــقدس ،فــإنــك ســوف تجــد أن عــائــلتك لــن تــكون فــاعــلة وفــق الــطريــقة الــتي أرادهــا
اهلل ،وغــالــبا ً ســتظهر املــشكالت .إن الــكتاب املــقدس يــعلم الــرجــال أيــضا ً أن يُــحبوا
نــساءهــم كــما أحــب املــسيح الــكنيسة )أفــسس  .(٢٥ :٥وفــي الــكثير مــن الــحاالت،
ـب الـرجـال نـساءهـم وفـق هـذه الـطريـقة فـإنـه سـيكون مـن السهـل عـلى الـكثير
إن أح َّ
من النساء أن يك َّن خاضعات

لهم4.

ملاذا املالبس؟
تـ ــأمـ ــل فـ ــي السـ ــبب الـ ــذي يـ ــدفـ ــعنا الرتـ ــداء
املــالبــس .هــل هــو الــحصول عــلى الــدفء؟ مــاذا
لـ ــو كـ ــنا نـ ــعيش فـ ــي املـ ــناطـ ــق اإلسـ ــتوائـ ــية؟ إن
كـانـت هـذه هـي أسـبابـنا الـوحـيدة ،ملـاذا نـرتـدي
املــالبــس؟ ملــاذا ال نــقوم بخــلعها حــني نــريــد ذلــك
وفـي املـكان الـذي نـريـده؟ هـل هـو أمـر مـهم حـقاً
إن ك ـ ــان امل ـ ــرء ي ـ ــذه ـ ــب ع ـ ــاريـ ـ ـا ً إل ـ ــى األم ـ ــاك ـ ــن
For more about the biblical principles for the roles of men and women in marriage and how to raise godly
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الــعامــة؟ بــشكل مــطلق ،إن الســبب الــوحــيد الــذي يــقف وراء اإلصــرار عــلى ارتــداء
املـالبـس هـو سـبب أخـالقـي .وإن كـان السـبب أخـالقـيا ً فـإنـه ال بـد مـن وجـود أسـاس
لــه فــي مــكان مــا؛ ولــذلــك فــإنــه ال بــد مــن وجــود مــعايــير تــرتــبط بــالســبب األخــالقــي.
ف ــما ه ــي ت ــلك امل ــعاي ــير اذاً؟ ال ــكثير م ــن األش ــخاص ف ــي ح ــضارت ــنا )ب ــمن ف ــيهم
املــسيحيّني( يــقبلون بــما هــو نــمطي فــي هــذا الــعصر .أيــها اآلبــاء واألمــهات ،مــاذا
عن تعليم أطفالكم .ماذا تقولون لهم عن ارتداء املالبس؟
ت ــقول ه ــاري ــان م ــيلز ف ــي ورق ــتها ال ــبحثية ال ــتي تح ــمل ع ــنوان ”أن ــظمة ال ــلباس
الـيونـانـية :الـتقديـس والـتدنـيس “،الـتالـي” :مـنذ مـايـقرب مـن مـئة عـام ،أي مـنذ زوال
ال ــنظري ــة امل ــبنية ع ــلى ال ــكتاب امل ــقدس ب ــأن ــه ي ــتم ارت ــداء امل ــالب ــس بس ــبب ال ــحشمة،
ظهـ ــرت الـ ــعديـ ــد مـ ــن الـ ــنظريـ ــات املـ ــختلفة مـ ــن قـ ــبل عـ ــلماء األنـ ــثروبـ ــولـ ــوجـ ــي ]عـ ــلم
اإلنسان[ بما يختص بأصل ووظيفة

املالبس5“.

مل ــاذا ن ــقوم ب ــارت ــداء امل ــالب ــس؟ ي ــوج ــد ل ــألم ــر أس ــاس أخ ــالق ــي وذل ــك إن ق ــمنا
بـالـعودة إلـى الـوحـي املـقدس .فـنحن نـقرأ فـي سـفر الـتكويـن أن اهلل حـني خـلق آدم
وحـ ّواء كـانـا عـاريَـني .لـكن الخـطيئة قـد دخـلت إلـى الـعالـم ،والخـطيئة قـامـت بـتشويـه
ـرف آدم وحـ َّواء أنــهما عــاريَــني وقــامــا بــمحاولـ ٍـة لــتغطية أنــفسهما
كـ ّـل شــيء .ولــلتو َـع َ
بـأوراق الـتني .وأتـى الـرب لـينقذهـما ويـؤمـن لـهما لـباسـا ً مـن خـالل قـتل ح ٍ
ـيوان مـا.
كانت هذه أول ذبيحة دموية ،وكانت للتكفير ]للتغطية[ عن خطيئتهما.
عــند الــنظر إلــى املــوضــوع عــلى مســتوى أعــمق ،إن اهلل كــان يــقول آلدم وحـ ّواء
بـأنـه يـوجـد ح ٌّـل ملـشكلة الخـطيئة  -حـل مـن خـالل شـخص ٍ
آت ،شـخص سـيكون هـو
الــذبــيحة الــعظمى .كــان مــن الــواجــب عــلى اإلســرائــيليّني أن يــقومــوا بــتقديــم ذبــائــح
حـ ــيوانـ ــية بـ ــشكل مسـ ــتمر ،وذلـ ــك يـ ــرجـ ــع إلـ ــى السـ ــبب الـ ــذي تـ ــصرح عـ ــنه رسـ ــالـ ــة
ِ
ِ
ان َوتُ ـ ُي ٍ
ـير ٍ
وس َيـ ْـرفَ ـعُ َ
خـ طَا َيــا “.فــالبشــر ال
الــعبرانــيني ” ٤ :١٠ألَنَّ ـ ُه الَ ُيـ ْـمك ُن أ َ َّن َد َم ثـ َ
Harrianne Mills, “Greek Clothing Regulations: Sacred and Profane,” Zeit schrift fur Papyrologie und
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١١٦

يـ ــرتـ ــبطون بـ ــالـ ــحيوانـ ــات ،ذلـ ــك ألن البشـ ــر مخـ ــلوقـ ــني عـ ــلى صـ ــورة اهلل .والـ ــذبـ ــيحة
ال ــحيوان ــية ال تس ــتطيع أن ت ــقوم بح ــل م ــشكلة الخ ــطيئة؛ إن ــها ت ــقوم ف ــقط ب ــاإلش ــارة
اح َدةً“ )عـبرانـيني
إلـى أنَّـه فـي يـوم مـن األيـام سـوف يـوجـد شـخص وسـيموت ” َم َّـرةً َو ِـ
 .(١٠ :١٠إن املـالبـس هـي تـذكـير بـمشكلتنا مـع الخـطيئة وبـحقيقة أن أول ذبـيحة
قــامــت بــتغطية خــطيئتنا فــقط ،إال أنــها كــانــت عــاجــزة عــن نــزعــها وإزالــتها .الــوحــيد
القادر على نزع خطيئتنا هو مخلصنا القائم من األموات ،ربنا يسوع املسيح.
إضــاف ـ ًة إلــى ذلــك ،إن الــرجــال يُس ـتَثارون جــنسيا ً بــسهولــة شــديــدة .وهــذا هــو
الس ــبب ال ــذي ي ــقف وراء اس ــتخدام ن ــساء ش ــبه ع ــاري ــات ف ــي اإلع ــالن ــات امل ــتلفزة
واملـطبوعـة .ويـجب عـلى األهـالـي أن يـقومـوا بـتفسير األمـر لـبناتـهم عـن مـدى سـهولـة
اس ــتثارة ال ــرج ــال ج ــنسيا ً م ــن خ ــالل جس ــد امل ــرأة .إن ــه ّن ي ــحتجن مل ــعرف ــة ذل ــك ألن
الــكثيرات مــنه َّن ال يــدركــن مــالــذي يحــدث لــلرجــال .فــي إحــدى الــكنائــس ،وبــعد أن
قـمت بـالحـديـث عـن مـوضـوع الـلباس ،تـقدمـت إلـيَّ إحـدى الـشابـات وقـالـت لـي بـأنـها
م ــسيحيّة م ــنذ س ــتة أشه ــر ف ــقط .وب ــأن ــها ك ــان ــت ت ــواع ــد رج ـالً م ــسيحيا ً وك ــان ــت ف ــي
حــيرة حــيال الســبب الــذي يــقف وراء تــكراره فــي الــكثير مــن األحــيان لــطلب ارتــداء
أشــياء مــعينة .وفــي كـ َّـل مـ َّـرة كــانــت تــسألــه عــن الســبب كــان يــشعر بــاإلحــراج .إنــها
لـم تـدرك سـابـقا ً بـأ َّن مـا كـانـت تـرتـديـه )أو ال تـرتـديـه( يـمكن أن يـكون حجـر عـثرة لـه
ليقع في خطيئة الزنى في قلبه.
ي ــجب ع ــلى اآلب ــاء أن يفس ــروا ل ــبنات ــهم ك ــيفية ر ّد ف ــعل ال ــرج ــال لجس ــد ال ــنساء.
كـما يـجب عـليهم أن يفسـروا لـبنيهم كـيف أن مـالبـس املـرأة  -أو غـياب مـالبـسها -
يــمكن أن تــكون حجــر عــثرة لــلرجــال ،وبــأن ذلــك لــيس بــعذ ٍر لــهم ملــا يــتعلق بــما تــقوم
ب ــه أذه ــان ــهم ح ــيال م ــا ي ــرون ــه .إن أي ــوب ل ــدي ــه ح ـ ّـل له ــذه امل ــشكلةَ ” :ع ْـه ـ ًدا َقـ ـطَ ْعتُ
ف أَتَـطَ َّلعُ ِـفـي َعـ ذ َْرا َء؟“ )أيــوب  .(١ :٣١يــجب عــلى الــرجــال املــسيح ّيني
لِـ َع ْينَيَّ ،فَـ َك ْي َ
أن يـقطعوا عهـدا ً مـع عـيونـهم وأن يـتم تـذكـيرهـم بـأنـه حـني تـأتـي األفـكار الـشهوانـية
إلى أذهانهم فإنها نتيجة ملا يرونه ويسمعونه.
١١٧

إن يــسوع قــد ع ـ َّلم بــأن الــرجــل إن اشــتهى امــرأة فــي قــلبه ،فــإنــه قــد زنــى بــها
فــي قــلبهَ ” :وأ َ َّـمـا أَنَــا فَأ َ ُقـ ُ
ش ت َ ِهيَ َها ،فَـ َق ْد زَنَــى
ـول َلـ ُك ْم :إِ َّن ُـك َّـل َمـ ْن يَـنْظُ ُر إِ َلــى ا ْـم َـرأ َ ٍة لِيَ ْـ

ِب ـ َها ِفــي َق ـ ْل ِب ِه) “.م ــتى  .(٢٨ :٥إن الخ ــطيئة ق ــد ق ــام ــت ب ــتشوي ــه ال ـ ِـعري .ح ــتى أن
الـعالقـة املـثالـية الـتي عـاشـها آدم وحـ ّواء قـبل الـسقوط قـد تـدهـورت .فـقد اخـتبأ آدم
وح ـ َّواء بــعد الــسقوط وبــاتــا يــخجالن مــن عــريــهما .الــعديــد مــن املــسيحيّات يــرتــديــن
املــالبــس الــتي تُــبرز مــفاتــنهنَّ .والــكثير مــن األعــني الــهائــمة تــرصــد كـ َّـل حــركــة .لــكن
م ــال ــذي يح ــدث؟ إن ال ــرج ــال ي ــرت ــكبون ال ــزن ــى ف ــي ق ــلوب ــهم وه ــو األم ــر ال ــذي س ــوف
يسألون هم وتلك النساء عنه.
يـمتلك الـعديـد مـن اآلبـاء فـي الـعديـد مـن املـنازل املـسيحية اعـتقادات
محـ ـ َّددة ح ــيال ال ــلباس .ف ــيقول ــون ل ــبنات ــهم امل ــراه ــقات” ،ال ي ــمكنك َّن أن
ترتدي َن هذا“.
نب ”لكن ملاذا ال؟“
لكن املراهقات يُج ِ ْ َ
يجيب اآلباء” :ألن تلك األشياء ليست مسيحيّة“.
وتأتي اإلجابة بشكل مثل” :ملاذا ال؟“
ث ــم ب ــعد ذل ــك ت ــصدر ال ــعبارات ال ــنمطية م ــن ال ــفتيات” :أم ــي وأب ــي ،أن ــتما م ــن
الـطراز الـقديـم “.إنـه َّن يـقلن أن آبـاءهـ َّن يـمتلكون رأيـا ً مـعيناً ،إال أنـه َّن يـمتلك َن رأيـاً
مـغايـرا ً .وأغـلب األمـر هـو أن األوالد سـوف يـتمسكون بـآراءهـم .إال أن املـوضـوع ال
يــتعلق بــآراء اآلبــاء أو األوالد .وفــي ســبيل أن يــقوم اآلبــاء بــالــحفاظ عــلى مــاء الــوجــه
فــإنــهم يــقومــون عــادةً بــالــلجوء إلــى نــوع مــن الــقانــون املــفروض .لــكن مــا هــو الــفارق
الـذي سـوف يحـدثـه اسـتخدام اآلبـاء لـسفر الـتكويـن كـأسـاس لـتقديـم شـرح ٍ يـوضـح
ألطـفالـهم عـن األسـباب الـتي تـوجـب عـليهم الـقيام بـأمـر مـا وخـاصـة حـيال الـلباس،
ـاص ًة إن كــانــوا قــد قــامــوا بــتعليم أطــفالــهم بــشكل ج ـ ّيد أ َّن اهلل هــو الــخالــق ،وهــو
خـ ّ ـ
ال ــذي ي ــضع ال ــقوان ــني ،وب ــان س ــفر ال ــتكوي ــن ه ــو االس ــاس لج ــميع ال ــتعال ــيم .إن ــه
بــالــحقيقة أجــدى مــن قــول اآلبــاء” :إن هــذا مــا يــجب عــليكم أن تــقومــوا بــه “،وفــرض
١١٨

هــذا املــعيار عــلى أوالدهــم دون أي قــاعــدة .وكــما نــقرأ فــي رســالــة أفــسس ” ١ :٦
حـ قٌّ  “.إن ــه م ــن ال ــواج ــب ع ــلى
ب أل َ َّن هـ ـذَا َـ
أَيُّـ ـ َها األ َ ْوالَ ُد ،أ َ ِـ
طـ ي ُعوا َوالِ ـ ِـديـ ـ ُك ْم ِف ــي ال ـ َّـر ِّ
األوالد أن يكونوا طائعني لوالديهم وهذا األمر ليس مسألة رأي.
إن األمــر األكــيد هــو أن األزيــاء تــتغير ،والــثقافــة كــذلــك ،ونــحن نــريــد أن نــواكــب
هــذه الــتغييرات .وعــلى الــرغــم مــن ذلــك فــإنــه يــجب عــلينا أن نــتذكــر بــشكل دائــم أنــه
يـ ــوجـ ــد أسـ ــاس أخـ ــالقـ ــي الرتـ ــداء املـ ــالبـ ــس وذلـ ــك يـ ــرجـ ــع إلـ ــى مـ ــا فـ ــعلته الخـ ــطيئة
بـالـعري .يـجب أن نـفهم كـيف ُ
خـلق الـرجـال .إن الـرجـل قـد تـ َّم تـصميمه لـيكون سهـل
اإلسـتثارة واإلسـتجابـة لـلمرأة )زوجـته( .إن هـذا األمـر كـان والزال ضـروريـا ً لـعملية
اإلن ــجاب ف ــي ال ــزواج .إال أ َّن الخ ــطيئة ق ــد تس ــببت ب ــتشوي ــه ه ــذا األم ــر ،وإن ــه م ــن
الـخاطئ أن يـقوم الـرجـل بـالـنظر إلـى أي امـرأة عـدا عـن زوجـته نـظرة شـهوة .ولهـذا
ف ــإ َّن امل ــالب ــس ي ــجب أن ت ــعمل ع ــلى ت ــقليل وإزال ــة حج ــر ال ــعثرة إل ــى أب ــعد ح ـ ٍّد م ــن
طـريـق الـرجـل .إال أ َّن هـذا ال يـعني أ َّن ديـنونـة الـرجـل هـي أقـل إن اسـتسلم لـلنظرة
الـثانـية .ال يـجب عـلى املـرء أن يـقبل األزيـاء املـعاصـرة دون أن يسـتوعـب أنـه يـوجـد
أسـاس أخـالقـي لـلمالبـس .ومـن خـالل مـعرفـة مـا فـعلته الخـطيئة بـالـعري وكـذلـك مـن
خـالل مـعرفـة طـبيعة الـرجـل فـإنـنا نسـتطيع أن نـعرف ونـفهم األسـاسـات الـتي يـجب
أن تبنى عليها املعايير.
ملاذا القانون واألخالق؟
مـالـذي تـعلمه ألوالدك عـن الـقانـون؟ ربـما تـقول لـهم بـعض األشـياء عـن الخـطأ
والــصواب ،لــكن هــل تــقوم بــتقديــم الــتفسير لــهم عــن مــصدر الخــطأ والــصواب؟ هــل
سـتقول أنـنا نـمتلك مـعايـير الخـطأ والـصواب ألن اهلل قـد وضـع لـنا قـوانـني؟ إن كـان
ال ــوض ــع ك ــذل ــك ،ف ــلماذا؟ مل ــاذا ل ــدي ــه ال ــحق ب ــأن يح ــدد م ــا ه ــو ال ــخاطئ وم ــا ه ــو
السليم؟
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ملــاذا يــوجــد خــطأ وصــواب )كــما هــو الــحال
فــي الــوصــايــا العشــر(؟ تــذكــر الــقصة الــتي تــرد
ف ــي م ــتى  ١٧-١٦ :١٩ح ــيث أت ــى ذل ــك ال ــرج ــل
الصالِحُ ،أ َ َّي
إلى يسوع وقال له»” :أَيُّ َها ْامل ُ َع ِّل ُم َّ
ـحيَاةُ األَبَ ِـديَّـ ُة؟« فَـ َقالَ
َـ
ص الَح ٍ أ َ ْع َـم ُل لِـت َ ُكو َن لِـيَ ا ْل َ
َلـه ِ
ـحا
ح ٌد َـ
س أ َ َـ
ُ»:مل َــاذَا تَـ ْد ُـعـونــي َـ
ص الِـ ً
ص الِـ ً
ـحا؟ َلـيْ َ
اح ـ ٌد َو ُهـ ـ َو اهللُ “.كـ ــيف تح ـ ـ ّدد مـ ــا إذا كـ ــان
إِالَّ َو ِ ـ
أح ــد األش ــياء ص ــحيحا ً أو خ ــاط ــئاً؟ إن اهلل ه ــو
الــوحــيد الــصالــح ،وهــو قــد خــلقنا وبــالــتالــي فــإنَّــه يــمتلكنا .ولــذلــك فــإنــنا مــسؤولــون
أم ــام ــه وي ــجب ع ــلينا أن ن ــخضع ل ــه .ه ــو م ــن ي ــمتلك ال ــحق ف ــي وض ــع ال ــقواع ــد .ه ــو
يــعرف كـ َّـل شــيء عــن كـ ِّـل شــيء )أي أنَّــه ُـك ِّليُّ املــعرفــة( .وبــالــتالــي فــإنــه يــجب عــلينا
أن نـكون طـائـعني .لهـذا السـبب فـإنـنا نـمتلك أمـورا ً مـطلقة ،ونـمتلك مـعايـير ،ونـمتلك
معرف ًة عن الخطأ والصواب.
إن ل ــم ت ــكن م ــسيحيا ً وت ــفكر ب ــأ َّن ب ــعض األش ــياء س ــليمة وب ــأ َّن ب ــعضها اآلخ ــر
خ ــاط ــئة ،م ــا ه ــو الس ــبب ال ــذي ي ــدف ــعك ل ــلتفكير وف ــق ه ــذه ال ــطري ــقة؟ أن ــت ال ت ــمتلك
األس ــاس الت ــخاذ م ــثل ه ــذه ال ــقرارات .ك ــيف ت ــصل إل ــى م ــثل ه ــذه امل ــعاي ــير؟ ك ــيف
ـقرر م ــا ه ــو الس ــليم وم ــا ه ــو ال ــخاطئ؟ إن م ــعظم غ ــير امل ــسيحيّني ال ــذي ي ــؤم ــنون
تـ ّ
بأنَّه يوجد ما هو سليم وما هو خاطئ ،يقومون بممارسة األخالق املسيحية.
ت ــقول ال ــفلسفة ال ــتطوري ــة اإلل ــحادي ــة” :ال ي ــوج ــد إل ــه ،إن ك ـ ّـل ش ــيء ه ــو ن ــتيجة
لـلصدفـة والـعشوائـية .املـوت واملـعانـاة هـما الـنظام الـيومـي ،لـيس فـقط اآلن بـل مـنذ
األزل وإلــى األبــد “.إن كــان هــذا األمــر صــحيحا ً فــإنــه ال يــوجــد أســاســات للخــطأ
والـصواب .وكـلما ازداد عـدد األشـخاص املـؤمـنني بـالـتطور ومـاليـني الـسنوات ،كـلما
تــعاظــمت تــصريــحاتــهم الــقائــلة” :ال يــوجــد إلــه .ملــاذا يــجب عــليّ أن أطــيع الســلطة؟
ملـاذا يـجب أن يـوجـد قـواعـد ضـد السـلوك الـجنسي املنحـرف؟ ملـاذا يـجب أن يـوجـد
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ق ــواع ــد ت ــختص ب ــاإلج ــهاض؟ ب ــعد ك ـ ّـل ش ــيء ،إن ال ــتطور ي ــعلمنا ب ــأن ــنا ج ــميعنا
حـيوانـات .لـذلـك فـإن قـتل األطـفال عـن طـريـق اإلجـهاض لـيس أسـوأ مـن قـطع رأس
س ــمكة أو دج ــاج ــة “.إن إي ــمان ــك ب ــالخ ــلق أو ب ــال ــتطور ه ــو أم ــر م ــهم ح ــقا ً! إن ــه أم ــر
يؤثّر على ّ
كل مجال من مجاالت حياتك.
خ ِ
ن بِالنَّام ِ
م ْع ِرفَ َة ا ْل َ
أل َ َّ
طيَّ ِة) .رومية (٢٠ :٣
ُوس َ
إن هـذا املـوضـوع يـعود إلـى الـحقيقة الـبسيطة الـتي شـرحـها بـولـس فـي رومـية
خ ِ
 ” ٢٠ :٣أل َ َّن ِـبـال ـنَّا ُـم ِ
ـطيَّ ِة “.ويــتابــع فــي رومــية ” ٧ :٧بَـ ْـل َلـ ْم أ َ ْعـ ِرفِ
ـوس َمـ ْع ِرفَ ـ َة ا ْل َـ
خ ِ
طيَّ َة إِالَّ ِبالنَّا ُم ِ
ا ْل َ
وس“.
إن وج ــود اهلل ه ــو ح ــقيقة ل ــم ي ــتم ال ــدف ــاع ع ــنها ف ــي أي م ــوض ــع م ــن ال ــوح ــي
املــقدس .إنــه حــقيقة يــتم الــتعامــل مــعها عــلى أســاس أنــها واضــحة .إال أ َّن طــبيعة
أي ش ّـك بـخصوص
اهلل ومـا فـعله هـي أمـور تـم شـرحـها بـوضـوح .كـما أنَّـه ال يـوجـد ّ
ـسيادي عـلى خـليقته أو بـخصوص سـلوكـنا تـجاهـه بـوصـفه خـالـقنا .فـهو
سـلطانـه ال
ّ
ي ــمتلك ال ــحق ب ــوض ــع ال ــقواع ــد .ت ــقع ع ــلينا م ــسؤول ــية ال ــطاع ــة ل ــلفرح ب ــصالح ــه أو
العصيان ملواجهة العقاب في دينونته.
ـتمرد .إن
إن آدم ،اإلن ـ ــسان األول ق ـ ــد ق ـ ــام ب ـ ــذل ـ ــك االخ ـ ــتيار .ل ـ ــقد اخ ـ ــتار ال ـ ـ ّ
الخ ــطيئة ه ــي ال ــتمرد ع ــلى اهلل .وس ــفر ال ــتكوي ــن ي ــقول ل ــنا ب ــأ ّن ال ــتمرد األول م ــن
الجنس البشري قد وقع في جنّة عدن.
إن اهلل قـد أعـطانـا الشـريـعة لـكي نـفهم طـبيعة الخـطيئة  -أي أ َّن جـميع البشـر
خـطاة  -وكـيفية تـمييز الخـطيئة .إنـه يـمتلك الـحق واإلهـتمام لـلقيام بـذلـك األمـر .إنـه
خ ــال ــق ،وش ــخصيته ال ت ــسمح ل ــه ب ــال ــقيام ب ــأق ـ ِّـل م ــن ذل ــك .إن اإلل ــه ال ــكليّ ال ــقوة
وال ــكليّ امل ــحبة وال ــك ّليّ ال ــرأف ــة ق ــد وض ــع ل ــنا ال ــقواع ــد ال ــتي ي ــجب أن ن ــحيا وف ــقها
وذلـك إن كـانـت حـياتـنا سـوف تـتقدم وفـق الـطريـقة الـتي يـجب أن تـتقدم بـها .وكـما
يـ ــلخص بـ ــولـ ــس األمـ ــر فـ ــي رومـ ــية ” ٧ :٧فَ ِإنَّـ ـ ِـني َلـ ـ ْم أ َ ْعـ ـ ِر ِ
ف الـ ـ َّ
ـش ْه َوةَ َلـ ـ ْو َلـ ـ ْم َي ـ ـ ُقلِ
وس»:الَ تَ ْ
شت َ ِه«“.
النَّا ُم ُ
١٢١

ـمرد
يــعلم الــكتاب املــقدس بــوضــوح أن كـ َّـل إنــسان هــو خــاطئ وهــو فــي حــالــة تـ ّ
عـلى الـرب اإللـه .وكـما يـقول بـولـس ،إن الـقانـون قـد أعـطي بـشكل مـبدأي لـتوضـيح
الخــطيئة .لــكن املــعرفــة عــن الخــطيئة ليســت حـالً لــلمشكلة .هــنالــك احــتياج لــلمزيــد.
لــم يــنسى الــخالــق الــتزامــه ومــحبته لخــليقته ،لــذلــك فــإنَّــه قــد أرســل الــثمن ودفــعه -
]املتجس د[ قــد قــاســى لــعنة
ّـ
بــنفسه .فــابــن اهلل ،الــرب يــسوع املــسيح الــذي هــو اهلل
املـوت عـلى الـصليب وأصـبح لـعنة ألجـلنا لـكي يـنفذ اهلل حـكمه عـلى الخـطيئة .ولـكن
ك ــما ي ــموت الج ــميع ف ــي آدم ،ف ــإن ج ــميع ال ــذي ــن ي ــؤم ــنون ب ــموت امل ــسيح ال ــكفّاري
وقيامته سوف يحيَون به.
إن أولــئك الــذيــن يــعانــدون الــخالــق هــم ]فــي الــحقيقة[ يــعانــدون ذاك الــذي هــو
السلطة املطلقة  -الذي يضع القواعد ويحافظ عليها.
سر ِ
ِ ِ
ِ
ائ َ
ـيلَ .كـانَ
إن سـفر الـقضاة يـصرح لـناَ ” :وفـي ِـت ْل َك األَيَّـام ِ َـل ْم يَـ ُك ْن َمـل ٌك فـي إِ ْـ َ
س ُن ِفــي َعـ يْنَيْ ِه) “.ال ــقضاة  .(٦ :١٧إن ال ــناس ف ــي ي ــوم ــنا
ُ ـك ُّـل َو ِ ـ
اح ٍد يَ ـ ْع َم ُل َمــا يَ ـ ْ
ـح ُ
هـ ــذا يـ ــختلفون قـ ــليالً عـ ــن ذلـ ــك ،فـ ــإنـ ــهم يـ ــريـ ــدون أن يـ ــتم تـ ــعليم الـ ــتطور ومـ ــاليـ ــني
الــسنوات عــلى أســاس أنــها حــقائــق فــي الــوقــت عــينه الــذي يــريــدون أن يــتم إزالــة
ال ــتعليم ع ــن الخ ــلق ،ألن ــهم ي ــري ــدون أي ــضا ً أن ي ــكون ــوا واض ــعي ال ــقان ــون ألن ــفسهم.
إنـهم يـريـدون الـحفاظ عـلى الـطبيعة املـتمردة الـتي ورثـوهـا عـن آدم ،وهـم لـن يـقبلوا
ســلطة ذاك الــذي ،بــوصــفه الــخالــق و ُـمـعطي الشــريــعة ،يــمتلك الــحق بــأن يــقول لــهم
بشكل مح ّد ٍد ما يجب عليهم القيام به.
إن ه ــذه ه ــي ح ــقيقة ال ــصراع ال ــقائ ــم ب ــني الخ ــلق وال ــتطور وم ــالي ــني ال ــسنوات.
هــل اهلل هــو الــخالــق ولــه الــحق فــي أن يحــدد لــكل شــخص مــا يــجب عــليه أن يــفعله
فــي حــياتــه؟ أو أن اإلنــسان يســتطيع أن يــقرر بــنفسه مــا يــريــد أن يــفعله دون أن
يــضطر ملــواجــهة الــعواقــب؟ إن هــذه األســئلة ليســت أســئلة بــالغــية .إن طــبيعة هــذه
األســئلة تــتطلب إجــابــات مــن كــل شــخص بــمفرده .وبــالــتالــي فــإن املــوضــوع يــتعلق
بـما إذا كـان اإلنـسان مسـتقالً بـذاتـه أم ال ،وبـالـتالـي يـمكنه أن يـقرر ك َّـل شـيء مـن
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تــلقاء نــفسه أم أنــه مــملوك مــن اهلل .الــغالــبية الــعظمى مــن األشــخاص يــريــدون أن
يـكونـوا مسـتقلني بـذواتـهم ويـعتقدون بـأنـهم يسـتطيعون أن يـتصرفـوا وفـق شـهواتـهم
وفهمهم .إال أ َّن اإلنسان ليس مستقالً بذاته ،وهذا هو مركز الصراع.
إن الـكتاب املـقدس يـقول لـنا بـأ َّن أولـئك الـذيـن يـضعون ثـقتهم بـالـرب ويُـس َكنون
ـول أَنَـ ٍ
س الَ ٌم ،طُـ ُ
ـاة ُلـطْفٌ
ـحبَّ ٌة فَـ َـر ٌح َ ـ
بــروحــة الــقدوس ســوف يُظ ِـهـرون ثــمار الــروحَ ” :ـم َ
ف“ )غ ــالط ــية  .(٢٣-٢٢ :٥إن أول ــئك ال ــذي ــن ال يَ ــسكن
َـ ـ
ص الَ ٌح ،إِي ـ َـما ٌن َو َدا َـع ـ ٌة تَـ ـ َعفُّ ٌ
الــروح الــقدس فــيهم ويــرفــضون اهلل الــخالــق ســوف يظهــرون ثــمار رفــضهم هــذا” :
ـان ِ
ـارةٌ ِـع بَا َدةُ األ َ ْوثَ ِ
خ ٌ
ح زُّبٌ
ط تَ َـ
س َـ
ح ٌر َـع َدا َوةٌ ِـ
س ْـ
ـج َـ
ارةٌ نَ َ
صا ٌم َغـيْ َرةٌ َ
خ َ
اس ٌة َد َع َ
ِزنـىً َـع َه َ
س ْك ٌر بَـ ـطَ ٌر“ )غ ــالط ــية  .(٢١-١٩ :٥إن ال ــكتاب امل ــقدس
س ٌد َقـ ـت ْ ٌل ُـ ـ
ش َقاقٌ ِـب ـ ْد َـع ـ ٌة َح َـ ـ
ِـ ـ
ي ـ ــعلن ص ـ ــراحـ ـ ـ ًة أن الج ـ ــذور ال ـ ــفاس ـ ــدة ت ـ ــنتج ث ـ ــمارا ً ش ـ ــري ـ ــرة .امل ـ ــواد اإلب ـ ــاح ـ ــية،
اإلج ــهاض ،امل ــثلية ال ــجنسية ،ال ــتمرد ع ــلى ال ــقان ــون ،ال ــقتل ال ــرح ــيم ،ق ــتل األط ــفال
)الـوأد( ،األخـالق الـفضفاضـة ،والـخيانـة الـزوجـية وغـير ذلـك مـن األشـياء املـشابـهة
 املـمارسـات الـتي بـاتـت تـلقى قـبوالً مـتصاعـدا ً فـي مـجتمعنا املـعاصـر  -هـي بـكلتـأكـيد ثـمار الجـذور الـفاسـدة .إنـها الجـذور الـفاسـدة لـلتطور واملـترسـخة فـي املـزيـج
الفكري للمذهب اإلنساني.
ّ
إن ال ــتطور وأس ــاس ــات ــه امل ــبنية ع ــلى م ــالي ــني ال ــسنوات ي ــشكل دي ــنا ً م ــعادي ـا ً هلل
ـمبر ٍر السـتمرارهـم فـي إرضـاء
يـتمسك بـه الـكثير مـن األشـخاص فـي يـومـنا هـذا ك ّ
الذات ورفض اهلل الخالق.
ال ــعدي ــد م ــن األش ــخاص ف ــي ي ــوم ــنا ال ــراه ــن ل ــن ي ــقبلوا ب ــأن ــهم خ ــطاة .إن ــهم ال
ي ــري ــدون ال ــقبول ب ــأن ــه ي ــجب ع ــليهم أن ي ــحنوا رك ــبتيهم أم ــام رب الخ ــليقة .إن ــهم ال
يـريـدون أن يـقبلوا بـأنـه يـوجـد أي شـخص يـمتلك سـطانـا ً عـليهم ويـمتلك الـحق فـي
أن يقول لهم ما يجب أن يفعلوا.
ح ـ ــتى أن ال ـ ــكثير م ـ ــن األش ـ ــخاص ف ـ ــي ك ـ ــنائ ـ ــسنا ال ي ـ ــفهمون م ـ ــعنى وص ـ ــف
اإلن ــسان ب ــأن ــه خ ــاطئ .وي ــعتقد ال ــعدي ــد م ــن ال ــرع ــاة )ح ــتى م ــمن ي ــعتبرون أن ــفسهم
١٢٣

انــجيليّني( أن تــعريــف الخــطيئة يــمكن أن يــقتصر عــلى أشــياء مــثل الــزنــى وإدمــان
ـتعري واألف ــالم اإلب ــاح ــية وال ــكالم ال ــبذيء .إال أنَّ
ال ــكحول وإدم ــان ال ــهيروي ــن وال ـ ّ
الخـطيئة ال تـتوقـف عـند تـلك األمـور .بـل يـجب عـلينا أن نـفهم أ َّن الخـطيئة تـؤثـر فـي
جـوانـب حـياتـنا .الخـطيئة تـمتلك تـأثـيرا ً عـلى كـل جـانـب مـن جـوانـب حـضارتـنا .يـجب
عـلينا أن نـفهم بـأ َّن الخـطيئة تـسو ُد تـفكيرنـا وإرادتـنا بـشكل كـامـل ،وبـالـتالـي فـإنـها
ت ــؤث ــر ع ــلى ج ــميع أف ــعال ــنا .وي ــقول ي ــسوع امل ــسيح” :أل َ ْن ِمـ َن ا ْل ـ َق ْلب تَ ْ
خـ ُـر ُج أَفْ ـ َكارٌ
ِ
سقٌ ِ ،
س ْر َق ٌةَ ،
يف) “.متى .(١٩ :١٥
يرةٌَ :قت ْ ٌلِ ،زنىًِ ،ف ْ
ش َها َدةُ زُو ٍر ،تَ ْج ِد ٌ
ش ِّر َ
يـجب عـلينا أن نـفهم أن اهلل هـو الـخالـق وواضـع الشـريـعة ،وبـأن جـميع البشـر
يـجب أن يـجثوا خـاضـعني لـه .ذلـك ألنـه سـيأتـي وقـت حـيث يـقوم الجـميع بـذلـك وهـو
ـجثُوَ
مـا يسجـله بـولـس الـرسـول فـي رسـالـته إلـى أهـل فـيليبي ” :١١-١٠ :٢لِـ َكيْ تَ ْ
ـس َم ِ
اء َو َـم ـ ْن َـع ـ َلى األ َ ْر ِ
ـحتَ األ َ ْر ِ
ض،
ِب ـ ْـ ـ
ض َو َـم ـ ْن تَ ـ ْ
ـسو َ
ع ُكـ ُّـل ُر ْـك ـ بَ ٍة ِمـ َّـم ْن ِف ــي ال ـ َّ
ـاس م ِ يَ ـ ُ
ع ْامل َ ِ
س ٍ
ِ
اآلب“.
ب ِمل َ ْج ِد اهللِ
سو َ
ان أ َ َّن يَ ُ
ف ُك ُّل لِ َ
سيحَ ُه َو َر ٌّ
َويَ ْعت َ ِر َ
إن كـلمة اهلل )الـكلمة املـعصومـة لـلخالـق املـثالـيّ( يـجب أن تـكون األسـاس الـذي
يُ ــبنى ع ــليه ت ــفكيرن ــا .إن اهلل ال ــخال ــق ه ــو ال ــوح ــيد ال ــذي ي ــقدم م ــسو َّدةً إرش ــاديـ ـةً
لـعالقـات إنـسانـية مسـتقر ٍة وس ٍ
ـعيدة .إن تـ َّم الـتنبّه إلـى كـلمته فـهو سـيؤ ِّمـن األسـاس
ّ
ل ــفلسفة م ــسيحيّة ح ــقيقيّة ل ــكل م ــجال م ــن م ــجاالت ال ــوج ــود البش ــري :ال ــزراع ــة،
واإلق ــتصاد ،وال ــطب ،وال ــسياس ــة ،وت ــطبيق ال ــقان ــون ،وال ــفن ،وامل ــوس ــيقا ،وال ــعلوم،
والــعالقــات األســريــة  -كــل جــانــب مــن جــوانــب الــحياة .بــكلمات أُخــرى يــمكن الــقول
أنـه يـوجـد طـريـقة تـفكير مـسيحية بـالـكامـل .يـوجـد مـبادئ تـأسـيسية تـوراتـية تـحكم
كل جانب من جوانب الحياة .إن الخالق لم يترك خليقته دون دليل تعليمات.
س َكالَ ِم َ
ك حَ قٌّ“ مزمور ١٦٠ :١١٩
” َرأ ْ ُ
إن رفـض اإلنـسان هلل كـخالـق )عـدم االخـذ بـكلمته كـأسـاس لـلتفكير فـي جـميع
املــجاالت وعــدم الــخضوع لــه( قــد أنــتج املــشاكــل الــتي نجــدهــا فــي مــجتمعنا .وقــد
تـ َّـمت اإلضــاءة عــلى هــذا األمــر بــشكل مــؤلــم فــي الســلسلة األخــيرة مــن اإلعــالنــات
١٢٤

ل ــواح ــدة م ــن ك ــبرى س ــالس ــل ال ــبيع ب ــالتج ــزئ ــة م ــن خ ــالل اع ــتماد ش ــرك ــاء م ــن ن ــفس
ال ــجنس .ي ــوج ــد ع ــدد م ــن س ــالس ــل امل ــتاج ــر ال ــكبرى ف ــي ال ــوالي ــات املتح ــدة وح ــول
ال ــعال ــم م ــمن اب ــتدأوا ي ــعتمدون ]ف ــي ح ــمالت ــهم ال ــدع ــائ ــية[ ع ــلى ش ــرك ــاء م ــن ن ــفس
الـ ــجنس فـ ــي مـ ــحاولـ ـ ٍـة مـ ــنهم إلظـ ــهار قـ ــبولـ ــهم ألسـ ــلوب الـ ــحياة املـ ــثلية والسـ ــتجداء
وج ــذب أول ــئك ال ــذي ــن ي ــحيون وف ــق أس ــلوب ال ــحياة ه ــذا .ق ــال أح ــد م ــمثلي وك ــاالت
اإلعــالن عــن الحــملة اإلعــالنــية املــثلية للمتجــر ”إنــهم يــحاولــون خــلق تــمثيل عــصري
لــلعائــالت .هــذا يــعكس ِ
ر أكــبر وأكــثر انــتشارا ً مــما قــد يــعتقد املــرء6“.
]قـ يَم[ جــمهو ٍ
إن ه ـ ــذه امل ـ ــتاج ـ ــر ق ـ ــد ج ـ ــعلت م ـ ــن اإلن ـ ــسان م ـ ــصدر الس ـ ــلطة ال ـ ــذي ي ـ ــضع ال ـ ــقيم
ـاص ال ــقيم ال ــتي تُ ــش ِّكل األس ــرة؛ ل ــذل ــك ف ــإن ف ــكرت ــهم ع ــن
األخ ــالق ــية ،وب ــشكل خ ـ ّ
األس ــرة ال ــعصري ــة ه ــي خ ــارج ــة ع ــن ت ــعليم ال ــكتاب امل ــقدس ب ــشكل ك ــام ــل .وب ــكل
تـأكـيد ،إن هـذا األمـر بـر َّمـته هـو مج َّـرد انـعكاس لـكيفية نـظر الـحضارة بـشكل عـام
إلى كلمة اهلل.
مــثال آخــر عــن هــذا الــرفــض يظهــر مــن خــالل رســالــة ت ـ َّم تــوجــيهها إلــى ُمحـ ِّـرر
إحــدى الــصحف األســترالــية .عــلى مــا يــبدو ،ت ـ َّم اإلتــصال بــصحيفة وطــنية لــوضــع
إع ٍ
ـالن يـطلب زوجـني لـلعمل فـي مـزرعـة .وقـد تـ َّم إعـالمـهم أن الـطباعـة اإلعـالنـية لـن
تـتضمن عـبارة ”زوجـني مـتزوجـني“ .إن املـشكلة عـلى مـا يـبدو كـانـت مـشكلة تـتعلق
بـالـتمييز .إن عـبارة ”زوجـني مـتزوجـني“ قـد اسـت ُ ِ
بد َلـت بـعبارة ”شـخصني“ .فـإنـه ال
ي ــهم أي ش ــخصني س ــوف ي ــتقدم ــان ل ــشغل ال ــوظ ــيفة! إن ال ــسؤال ه ــو” :ب ــاإلع ــتماد
ع ــلى أي س ــلطة ال ي ــمكن أن ي ــتم ط ــباع ــة ه ــذه ال ــكلمات؟“ اإلج ــاب ــة ه ــي” :ل ــجنة
ـبر ٌر ل ــه .ع ــلى أيّ ــة
ح ــقوق اإلن ــسان “.ل ــقد ك ــان ك ــات ــب ال ــرس ــال ــة م ــرت ــعبا ً وه ــو أم ـ ٌـر ُمـ َّ
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حـال ،إن هـذه الـحادثـة هـي ثـمرة الـتفكير الـتطوري ،ويـمكننا فـقط أن نـتوقـع تـزايـد
هذا النوع من الحوادث.
”ا ْك ِ
عيْنَيَّ فَأ َ َرى“ )مزمور (١٨ :١١٩
ع ْن َ
شفْ َ
يــجب عــلى املــسيحيّني املــعنيّني واملــقتنعني أن يُــص ّلوا طــالــبني أن يــكشف الــرب
ـمرد اإلنــسان .إن
اإللــه لجــميع األشــخاص عــن اإلتــجاه املــخيف الــذي يــقود إلــيه تـ ُّ
املـسيحيّني يـحتاجـون إلـى أن يُـثَبِّتوا بحـزم ٍ الـحقيقة بـأ َّن اهلل هـو الـخالـق وهـو الـذي
يـضع الـقوانـني والشـرائـع .نـحن بـحاجـة إلـى الـتعرف عـلى مـاهـيّة الخـطيئة ومـاهـيّة
نــتائــج الــحياة فــي الخــطيئة .ونــحتاج أيــضا ً إلــى إعــالن أ َّن الــخالص مــن الخــطيئة
هـ ــو مـ ــن خـ ــالل اإليـ ــمان بـ ــيسوع املـ ــسيح .وبـ ــأنـ ــه بـ ــعيدا ً عـ ــن ذلـ ــك ،لـ ــن يـ ــوجـ ــد أي
تـصحيح لـلوضـع املـتر ّدي .ربـما يـكون الـهجوم الـشامـل عـلى الـتفكير الـتطوري هـو
األم ــل ال ــحقيقيّ وال ــوح ــيد ل ــدى أم ــمنا ل ــكي ت ــنجوا ب ــنفسها م ــن ك ــارث ــة اج ــتماع ــية
وأخالقية حتم ّية.
لـيس مـن السهـل عـلى أي انـسان أن يـعترف بـأنَّـه إن كـان هـنالـك خـالـق ،فـإنـنا
ي ــجب أن ن ــكون خ ــاض ــعني ل ــه .إال أنَّ ــه ال ي ــوج ــد أي ب ــدي ــل .ي ــجب ع ــلى اإلن ــسان أن
ـمرد عـلى الـذي خـلقه .وعـندهـا فـقط سـيفهم اإلنـسان مـا هـي
يـدرك أنَّـه فـي حـالـة ت ّ
الخـ ــطيئة ،ويـ ــفهم أيـ ــضا ً مـ ــا هـ ــي الخـ ــطوات املـ ــطلوبـ ــة إلحـ ــداث تـ ــغيير فـ ــي حـ ــياة
األفراد والتي سوف تنتج في نهاية املطاف تغييرات في املجتمع.
كـلما ازداد رفـض مـجتمعنا لشـرائـع اهلل املـرتـكزة عـلى الـتكويـن ،كـلما تـدهـورت
ح ــال ــته ال ــروح ــية واألخ ــالق ــية .إن ه ــذا األم ــر ق ــد ح ــدث م ــرات ع ــدي ــدة ع ــبر ال ــتاري ــخ
ولذلك يجب أن يكون بمثابة تحذير.
ـدي املــسيح ّيني الــذيــن أعــادوا تــفسير ســفر الــتكويــن
أريــد أيــضا ً أن أقــوم بتحـ ّ
لـيتناسـب مـع األفـكار الـتطوريـة و/أو مـاليـني الـسنوات )عـلى سـبيل املـثال ،الـتطور
الــربــوبـيّ ،نــظريــة الــفجوة الــزمــنية ،نــظريــة الــيوم املــمتد إلــى عــصر ،فــرضــية اإلطــار
الـزمـني ،والخـلق الـتدريـجي ،ومـا شـابـه ذلـك( .إن قـام األشـخاص بـتبني مـعتقدات
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الـعلماء الـعلمانـيّني )مـثل اإلعـتقاد بـماليـني الـسنوات والـتطور( وقـامـوا عـلى إثـر ذلـك
بـإعـادة تـفسير الـكلمات الـواضـحة فـي الـكتاب املـقدس ،فـإنـهم ال يـجب أن يـصابـوا
بـالـدهـشة إن قـام األشـخاص الـذيـن يـتأثـرون بـهم بـتبني األخـالقـيات البشـريـة )مـثل
زواج املـثليّني( وإن قـامـوا بـإعـادة تـفسير الـتعالـيم الـواضـحة فـي الـكتاب املـقدس.
األم ــر امل ــؤس ــف ه ــو أنَّ ــه ي ــوج ــد أج ــيال م ــمن ق ــد ن ــشأوا ف ــي ال ــكنائ ــس ال ــتي ق ـ َّدم ــت
تــنازالت كــبيرة وع ـ ّلمتهم بــأن يــنطلقوا مــن خــارج الــوحــي املــقدس لــيقومــوا بــتفسير
سـ ــفر الـ ــتكويـ ــن؛ وحـ ــني يـ ــنطلقون مـ ــن خـ ــارج الـ ــوحـ ــي املـ ــقدس لـ ــيقومـ ــوا بـ ــتفسير
األخالق ،فإنهم سيكونون متَّسقني في تفكيرهم.
أود أن أقــوم بــإيــضاح نــقطة مــهمة .ال يــوجــد أي شـ ٍّـك فــي أن الــقبول املــتزايــد
ل ــلتطور و/أو م ــالي ــني ال ــسنوات ق ــد س ــار ج ــنبا ً إل ــى ج ــنب م ــع ت ــزاي ــد ال ــزواج امل ــثلي
وب ــقية ال ــقضاي ــا اإلش ــكال ــية ،وك ــل ذل ــك ي ــساه ــم ف ــي رف ــض األخ ــالق امل ــبنية ع ــلى
الـكتاب املـقدس .لـك َّن اإليـمان بـالـتطور و/أو مـاليـني الـسنوات لـيس هـو السـبب فـي
ح ــدوث ه ــذه األش ــياء .م ــن ال ــواض ــح أن الخ ــطيئة ه ــي الس ــبب امل ــطلق ال ــذي ي ــقف
وراء رفـض الـناس لـلكلمة اإللـهية .إال أ َّن الـتعليم عـن الـتطور و/أو مـاليـني الـسنوات
ـاص فـي سـفر
قـد سـاهـم فـي زيـادة الـتش ّكك حـول مـصداقـية كـلمة اهلل ،وبـشكل خ ّ
الـتكويـن ،وهـذا األمـر قـد أدى إلـى سـلسلة زلـقة مـن األحـداث الـتي تـنتهي بـرفـض
ك ــام ــل ال ــوح ــي امل ــقدس .ك ــما ازداد رف ــض ال ــناس ل ــكلمة اهلل ب ــاع ــتباره ــا الس ــلطان
امل ـ ــطلق ،ك ـ ــلما ازداد ات ـ ــساق ـ ــهم ورف ـ ــضهم ل ـ ــألخ ـ ــالق امل ـ ــبنية ع ـ ــلى ت ـ ــعليم ال ـ ــكتاب
املــقدس ،وهــو مــا يــؤدي إلــى تــصاعــد فــي تــبني النســبية األخــالقــية  -وهــذا األمــر
تحديدا ً هو ما نراه بأم أعيننا.
نتائج رفض اهلل ومطلقاته
ل ــقد تـ ـ َّم إرس ــال املبش ــري ــن إل ــى غ ــينيا الج ــدي ــدة ألن ــه ك ــان ه ــناك ال ــعدي ــد م ــن
األشـخاص الـوثـن ّيني والـبدائـ ّيني .ويـتم سـرد قـصة عـن قـبيلة مـن آكـلي لـحوم البشـر،
والـتي تـوقـفت عـن أكـل لـحوم البشـر مـنذ ذلـك الـحني .فـي الـسابـق كـان رجـال ]تـلك
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الـقبيلة[ يـتسابـقون إلـى إحـدى الـقرى لـيمسكوا بـأحـد الـرجـال مـن شـعره ،يشـ ّدونـه
إلــى الخــلف مــما يش ـ ّد عــضالت بــطنه ،ومــن ث ـ َّم يســتخدمــون ســكني مــن الــخيزران
ل ــيشقوا ب ــطنه ،وم ــن ث ـ ّم ي ــسحبون أم ــعاءه ،وي ــقطعون أص ــاب ــعه ،وك ــان ي ــت ّم ال ــتهام ــه
وه ــو ع ــلى ق ــيد ال ــحياة ح ــتى ي ــموت .ح ــني ي ــسمع ال ــناس ذل ــك ي ــقول ــون” :ي ــال ــهم م ــن
مــتوحشــني بــدائ ـيّني!“ إنــهم لــيسوا مــتوحشــني بــدائ ـيّني .إن ســلفهم هــو رجــل يــدعــى
نـوح .فـالسـلف املشـترك لـلهنود كـان يـدعـى نـوح ،والسـلف املشـترك لـألسـكيموا كـان
ي ــدع ــى ن ــوح .وس ــلفنا املش ــترك ه ــو رج ـ ٌـل ي ــدع ــى ن ــوح .إن ن ــوح ك ــان رجـ ـالً ي ــعرف
ص ــناع ــة ال ــسفن .وأس ــالف ــه ك ــان ــوا ي ــعرف ــون ص ــناع ــة اآلالت امل ــوس ــيقية ،وم ــارس ــوا
الــزراعــة .أمــا هــؤالء الــرجــال فــي غــينيا الجــديــدة ،فــإنــهم فــي مــكان مــا مــن الــتاريــخ
)كـما تـقول لـنا رسـالـة رومـية فـي االصـحاح األول( قـد رفـضوا مـعرفـة اهلل وشـريـعته،
فـ ــأس ـ ـ َل َم ُهم اهلل إلـ ــى ذهـ ـ ٍـن مـ ــرفـ ــوض لـ ــيقومـ ــوا بـ ــممارسـ ــة أشـ ــياء حـ ــمقاء ومنحـ ــرفـ ــة
وفاسدة7.

وعـلى أيـة حـال فـإن الـفساد ذاتـه )ذات الـرفـض للشـريـعة اإللـهية( يـمكن أن تـتم
م ــعاي ــنته ف ــي ت ــلك األم ــم ال ــتي ت ــسمى م ــتحضرة وال ــتي ت ــقوم ب ــتقطيع ال ــناس وه ــم
عـلى قـيد الـحياة فـي ك ِّـل يـوم وعـلى مـدار الـعام )مـا يـقرب مـن  ١،٢مـليون مـنهم فـي
ال ــوالي ــات املتح ــدة ف ــي ك ـ ّـل ع ــام( ،وق ــد تـ ـ ّم تش ــري ــع ه ــذه امل ــمارس ــة 8.إن ه ــذا ه ــو
اإلج ــهاض  -ت ــقطيع ال ــناس إل ــى ق ــطع وش ــفطهم ق ــطعة ت ــلو األُخ ــرى .إن ال ــقبائ ــل
الــتي تــسمى بــدائــية كــانــت تــمتلك أجــدادا ً عــرفــوا اإللــه الــحقيقيّ وشــرائــعه فــي يــوم

 7على الرغم من أ َّن معظم علماء الأنثروبولوجيا )علم الإنسان( ينكرون وجود أكلة لحوم البشر في غينيا الجديدة ،إلا أ َّن هذه القصة وغيرها
]من القصص المشابهة[ كانت مرتبطة بمبشرين قضوا معظم حياتهم في ذلك البلد .يوجد العديد من الـكتب التي توث ّق قصص أكل لحوم البشر
في غينيا الجديدة مثلHeadhunter (Sydney, Australia: Anzea Publishers, 1982) :
 8وفقا ً للجنة الوطنية للحق في الحياة ،والتي قامت بسحب البيانات من مركز السيطرة على الأمراض ) (CDCومعهد َّ ،Guttmacher
تم اجراء
 ٥٤،٥٥٩،٦١٥حالة إجهاض في الولايات المتحدة وحدها منذ قضية  Roe v. Wadeفي العام  .١٩٧٣للمزيد من الإحصائيات والتفاسير
يمكنكم ز يارة.http://www.nrlc.org/uploads/factsheets/FS01AbortionintheUS.pdf :
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م ــن األي ــام .ول ــكنهم ع ــندم ــا رف ــضوا اإلل ــه ال ــحقيقيّ ال ــخال ــق ،ت ــده ــورت وت ــراج ــعت
حــضارتــهم فــي جــميع الــنواحــي .وكــلما َرفَـ َ
ـضت حــضارتــنا الــتي تــسمى مــتحضرة
اإلل ــه ال ــخال ــق ك ــلما ت ــده ــورت إل ــى ث ــقاف ــة ب ــدائ ــية .وب ــال ــتال ــي ف ــإن ــه ال ي ــنبغي أن ي ــتمّ
تــفسير الــحضارة وتــقييمها كــبدائــية أم مــتقدمــة )كــما يــفترض الــنطاق الــتطوري(،
بــل يــجب الــحكم عــلى كـ ّـل جــانــب مــن جــوانــب الــحضارة وفــقا ً ملــعايــير كــلمة اهلل .مــا
هي نتائج أ ُ َّم ِتك وفقا ً المتحان املعايير هذا؟
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الــفصل الـسابـع

املوت” :العدو األخير“
ملاذا الخطيئة واملوت؟
اف ــترض ب ــأ َّن أح ــد األش ــخاص ق ــد ت ــقدم إل ــيك وق ــال” :أن ــتم أي ــها امل ــسيحيون
تــقولــون لــنا بــأنــنا بــحاجــة لــلمسيح ،وبــأنــنا نــحتاج إلــى اإلعــتراف بخــطايــانــا] .أي[
خ ــطئية؟ مل ــاذا ن ــحتاج إل ــى امل ــسيح ف ــي أي ش ــيء؟ إض ــافـ ـ ًة إل ــى ذل ــك ،إن اهلل ال
يـمكن أن يـكون اإللـه الـذي يـصف نـفسه بـأنَّـه إلـه املـحبة  -كـما تـقولـون  -انـظر إلـى
كـل ذلـك املـوت واملـعانـاة املـتواجـديـن فـي الـعالـم .كـيف يـمكن لـذلـك أن يـكون؟“ مـاذا
ٍ
موقف كهذا؟
تقول في
اإلنجيل والخطيئة واملوت
مــا هــي رســالــة اإلنــجيل؟ حــني خــلق اهلل اإلنــسان ،خــلقه كــام ـالً .لــقد جــبل أول
شـ ــخصني ،آدم وح ـ ـ ّواء ـ ووضـ ــعهما فـ ــي ج ـ ـنّة عـ ــدن حـ ــيث امـ ــتلكا عـ ــالق ـ ـ ًة مـ ــميزة
وجــميلة جــدا ً مــع اهلل .وحــني خــلقهما أعــطاهــما الــخيار .لــقد أراد اهلل مــنهما املــحبة
ك ــعمل ع ــقالن ـيّ -ول ــيس مج ــرد ر ٍّد م ــبرم ــج )أو أن ي ــكون ــا مج ــرد ُدم ــى ي ــتحكم ب ــها(.
ـتمرد ع ــلى اهلل .ه ــذا ال ــتمرد ي ـ ُدع ــى ”الخ ــطيئة“ .إن الخ ــطيئة
ل ــكنهما ق ــد اخ ــتارا ال ـ ّ
األص ــلية م ــذك ــورة ف ــي الس ــرد ال ــتاري ــخي ل ــلسقوط .وك ـ ّـل خ ــطيئة ه ــي ت ــحت راي ــة
واحدة وهي راية التمرد على اهلل وعلى مشيئته.
ل ــقد ح ــدث ــت مج ــموع ــة م ــن األش ــياء ك ــنتيجة ل ــذل ــك ال ــتمرد ال ــذي وق ــع ف ــي ع ــدن.
أوالً ،انـ ــفصل اإلنـ ــسان عـ ــن اهلل .ويُـ ــدعـ ــى هـ ــذا اإلنـ ــفصال بـ ــاملـ ــوت الـ ــروحـ ــي .إن
ال ــنتيجة ال ــنهائ ــية ل ــإلن ــفصال امل ــذك ــور س ــوف ت ــكون ال ــحياة األب ــدي ــة ف ــي أج ــسادن ــا
الــخاطــئة املــنفصلة عــن اهلل .تــخيل أن تــعيش مــع هــتلر وســتالــني إلــى األبــد! تــخيل
أن ت ــعيش ف ــي ح ــال ــة خ ــاط ــئة غ ــير ق ــاب ــلة ل ــإلص ــالح إل ــى األب ــد .ل ــكن ه ــذه ليس ــت
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الـنهايـة ،لـقد حـدث شـيء آخـر ،تـخبرنـا رسـالـة رومـية  ١٢ :٥أن الخـطيئة قـد دخـلت
إلـى الـعالـم نـتيج ًة ألعـمال اإلنـسان ،ونـتيجة تـلك الخـطيئة كـانـت املـوت؛ لـكن املـوت
ل ــيس مج ـ ّـرد م ــوت روح ــي ك ــما ي ـ ّدع ــي ال ــبعض م ــن ال ــاله ــوت ـيّني .ول ــلتأك ــد م ــن ذل ــك
نـحتاج فـقط إلـى قـراءة رسـالـة كـورنـثوس األولـى  ٢٠ :١٥حـيث يتحـدث بـولـس عـن
امل ــوت الجس ــدي آلدم األول وامل ــوت الجس ــدي ل ــلمسيح ال ــذي ه ــو آدم األخ ــير .أو
قــراءة االصــحاح الــثالــث مــن ســفر الــتكويــن حــيث نجــد أن اهلل قــد طــرد آدم وحــواء
من جنة عدن لكي ال يأكال من شجرة الحياة ويعيشا إلى األبد.
م ـ ــا ه ـ ــي ط ـ ــبيعة ه ـ ــذا امل ـ ــوت؟ ف ـ ــي م ـ ــحاول ـ ــة ل ـ ــلتقليل م ـ ــن م ـ ــصداق ـ ــية ال ـ ــرواي ـ ــة
الــتاريــخية آلدم ،يــحاول الــعديــد مــن الــقادة املــسيحيّني أن يســتبعدوا بــتفسيراتــهم
أول اإلشــارات الــتوراتــية إلــى املــوت .لــكن الــكتاب املــقدس واضــح .إن املــوت الــذي
دخ ــل إل ــى ال ــجنس البش ــري ل ــم ي ــكن مج ــرد م ــوت روح ـيّ )أي اإلن ــفصال ع ــن اهلل(،
إنما كان أيضا ً موتا ً جسديا ً.
ب ِ
اإللـ ُه آ َد َم تُ َـرابًـا
نـقرأ فـي الـتكويـن  ٧ :٢عـن كـيفية ظـهور الـحياةَ ” :و َـ
ج بَ َل ال َّـر ُّ
حيَ ٍ
ِـم َن األ َ ْر ِ
حيَّ ًة “.ثـ ّم أزالـت ديـنونـة
سا َـ
ـس َم َة َـ
ار آ َد ُم نَـ ْف ً
اةَ .ف َ
ضَ ،ونَـ َفخَ ِفـي أَنْ ِـف ِه نَ َ
ـص َ
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ج ِه َك تَأ ْ ُـك ُـل ُ
ح تَّى تَ ـ ُعو َد إِ َلــى األ َ ْرضِ
خـ بْزًا َ ـ
اهلل عــلى الخــطيئة تــلك الــحياة ” ِبـ َع َر ِق َو ْ ـ
ا َّل ِتي أ ُ ِ
ابَ ،و إِ َلى تُ َر ٍ
اب تَ ُعو ُد) “.التكوين (١٩ :٣
خذ َ
ْت ِمن ْ َها .ألَنَّ َك تُ َر ٌ
إن هــذا الــتعريــف لــلموت ”إلــى تـ ٍ
ـراب تــعود“ قــد ت ـ َّم تــأكــيده فــي العهــد الجــديــد
حـني كـتب بـولـسِ :
ـسا ُن األ َ َّو ُل ِـم َن األ َ ْر ِ
ورةَ الـت ُّ َرا ِـبيِّ…،
سنَا ُـ
ض تُ َـرا ِـبيٌَّ ….ـل ِب ْ
”اإلنْ َ
ص َ
“ )كــورنــثوس األولــى  .(٤٩-٤٧ :١٥كــذلــك ســفر أيــوب يــشير إلــى املــوت وفــق هــذه
الطريقةَ …” :ويَ ُعو ُد ِ
سا ُن إِ َلى الت ُّ َر ِ
اب) “.أيوب .(١٥ :٣٤
اإلنْ َ
ف ــي إح ــدى امل ــناس ــبات ق ــال ل ــي أح ــد ق ــادة ال ــكنائ ــس ق ــوالً يش ــبه ال ــتال ــي” :أن ــا
أع ــتقد أ َّن اإلن ــتقال م ــن ال ــتراب إل ــى اإلن ــسان ي ــمثّل ت ــطور الج ــزيء إل ــى إن ــسان،
“ أج ــبته ح ــينها” ،ح ــسناً ،م ــاه ــو امل ــعنى امل ــقصود ف ــي ق ــول ال ــكتاب امل ــقدس أنَّ
ح ّواء قد ُ
خلِ َقت من ضلع آدم ]تكوين [٢٢-٢١ :٢؟
فــي مــناســبة أُخــرى قــال لــي أحــد الــرعــاة” ،أنــا أعــتقد أن الــتراب املــشار إلــيه
ف ــي س ــفر ال ــتكوي ــن  ٧ :٢ي ــمثّل ح ــيوان ]مخ ــلوق م ــن أش ــباه ال ــقردة[ ق ــد اس ــتخدم ــه
اهلل لـيُ َ
ش ِّك َل اإلنـسان “.كـانـت إجـابـتي لـه” :حـسناً ،إن الـكتاب املـقدس يـعلم بـأنـنا
س ــوف ن ــعود إل ــى ال ــتراب ح ــني ن ــموت ،ف ــما ه ــو ال ــحيوان ال ــذي س ــنعود إل ــيه ح ــني
نموت؟“ .أجاب :ال ،حني يموت اإلنسان فإن جسده سوف يعود إلى تراب.
ملــاذا أرســل اهلل املــوت؟ يــوجــد ثــالثــة جــوانــب لــلموت يــجب أن يــتم الــتأمــل فــيها
بعناية.
 .١إن اهلل كـ ٍ
ـقاض صــالــح ال يســتطيع أن يــنظر إلــى الخــطيئة .وكــان عــليه أن
يـحكم عـلى الخـطيئة بسـبب طـبيعته وبسـبب التحـذيـر الـذي أعـطاه آلدم .لـقد حـذّر
آدم م ــن أن ي ــقوم ب ــاألك ــل م ــن شج ــرة م ــعرف ــة ال ــخير والش ــر” ،يَ ـ ْو َم تَأ ْ ُ ـك ُـل ِمـ ن ْ َها َمـ ْوتً ــا
وت“ )تـكويـن  .(١٧ :٢لـذلـك فـإن لـعنة املـوت املـوضـوعـة عـلى الـعالـم كـانـت وال تـزال
تَ ُـم ُ
حـكما ً صـالـحا ً مـن اهلل الـذي هـو الـقاضـي ]الـذي أصـدر ذلـك الـحكم[ .إن املـوت هـو
شـ ــيء دخـ ــيل عـ ــلى الخـ ــلق الـ ــذي كـ ــان فـ ــي مـ ـ ٍ
ـرة مـ ــن املـ ــرات ”حـ ــسن جـ ــدا ً“ .فـ ــي
الحقيقة إن الكتاب املقدس يدعو املوت بإسم ”العدو األخير“:
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ِ
ت) .كورنثوس األولى .(٢٦ :١٥
آخ ُر َع ُد ٍّو يُبْطَ ُل ُه َو ْامل َ ْو ُ
نــتعلم أيــضا ً فــي ســفر الــرؤيــا أ َّن املــوت ســوف يُــلقى فــي بــحيرة الــنار  -وذلــك
حني تُزال لعنة املوت بشكل نهائي:
ت الـ ـث َّ ِ
ان ــي.
ـحيْ َر ِة الـ ـنَّا ِر .هـ ـذَا ُـ
ه ـ َو ْامل َـ ـ ْو ُ
ت َوا ْلـ ـ َها ِويَـ ـ ُة ِف ــي بُ ـ َ
َوطُـ ـ ِر َح ْامل َـ ـ ْو ُ
)الرؤيا (١٤ :٢٠
ـب آخــر وهــو اإلنــفصال عــن اهلل .إن فــقدان أحــد
 .٢كــان لــتمرد اإلنــسان جــانـ ٌ
األحـباء مـن خـالل املـوت يُظهـر الحـزن الـناجـم عـن اإلنـفصال بـني مـن بـقوا وبـني مـن
غـادروا هـذا الـعالـم .حـني نـتأمـل فـي مـدى حـزنـنا عـندمـا يـموت شـخص عـزيـز ،يـجب
أن يــذكــرنــا هــذا بــالــعواقــب الــوخــيمة للخــطيئة الــتي تســببت بــانــفصال آدم عــن تــلك
الـعالقـة املـثالـية الـتي ربـطته بـالـرب اإللـه .شـمل ذلـك اإلنـفصال البشـريـة جـمعاء ألنَّ
آدم قـ ــد أخـ ــطأ مـ ــمثالً بـ ــذلـ ــك الجـ ــميع .وألنـ ــنا مـ ــن نسـ ــل آدم فـ ــإنـ ــنا نـ ــرث الـ ــطبيعة
الخاطئة .وما سبق وفعله هو ،نحن فعلناه.
 .٣أحــد الــجوانــب األُخــرى الــتي ال يــتنبه إلــيها الــكثير مــن األشــخاص هــو أن
اهلل قــد أرســل املــوت نــتيجة للخــطيئة ألنَّــه أحــبنا كــثيرا ً .اهلل مــحبة ،وعــلى الــرغــم مــن
أ َّن األم ــر ق ــد ي ــبدو غ ــري ــباً ،إال أن ــه ي ــجب ع ــلينا أن ن ــقدم ل ــه ال ــشكر والتس ــبيح ع ــلى
هــذه الــلعنة الــتي وضــعها عــلينا .لــم تــكن مــشيئة اهلل أن يُــقطَع اإلنــسان عــنه إلــى
األبـد .تـخيل أن تـعيش فـي حـالـة مـن الخـطيئة إلـى األبـد فـي انـفصال عـن اهلل .لـقد
أحـبنا كـثيرا ً ولـذلـك السـبب فـإنـه قـد قـام بـالـكثير مـن األمـور الـرائـعة .فـإنـه مـن خـالل
وضـ ــع لـ ــعنة املـ ــوت الجسـ ــدي ،ق ـ ـ َّدم وسـ ــيل ًة لـ ــفداء واسـ ــتعادة اإلنـ ــسان إلـ ــيه] ،تـ ــلك
الـوسـيلة تـمثَّلت[ فـي شـخص يـسوع املـسيح الـذي عـانـى مـن لـعنة املـوت هـذه عـلى
ج ِل ُكـ ِّـل َو ِ
ال ــصليب م ــن أج ــلنا .وق ــد ذاق ْ
احـ ٍد) “.ال ــعبران ــيني  .(٩ :٢وه ــو
ت أل َ ْ ـ
”امل َ ـ ْو َ
حــني ق ـ َّدم نــفسه كــذبــيحة كــامــلة ال عــيب فــيها ،انــتصر عــلى املــوت .والــعقوبــة الــتي
كــانــت قــد وضــعت عــلينا بــحقّ مــن قــبل الــقاضــي الــصالــح قــد حــملها بجســده عــلى
الصليب.
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ـرب ومخـ ـ ِّل ٍ
ص س ــوف ت ــتم
إ َّن ج ــميع أول ــئك ال ــذي ــن ي ــؤم ــنون ب ــيسوع امل ــسيح ك ـ ٍّ
اس ــتعادت ــهم إل ــى اهلل ل ــيقضوا م ــعه األب ــدي ــة .أليس ــت ه ــذه رس ــال ــة رائ ــعة؟ ه ــذه ه ــي
ـخاص ة ،ون ــتيج ًة ل ــذل ــك
رس ــال ــة امل ــسيحية .ن ــتيج ًة للخ ــطيئة ف ــقد اإلن ــسان م ــكان ــته ال ـ ّ ـ
وضـع اهلل عـليه لـعنة املـوت حـتى يـتمكن مـن اسـتعادتـه إلـى اهلل .يـا لـه مـن أمـر رائـع
ق ــد أت ــمه اهلل م ــن خ ــالل دي ــنون ــته ال ــصال ــحة! ن ــحن ب ــحاج ــة ألن ن ــفهم أنّ ــنا ن ــتيجة
لـتمردنـا الـكبير عـلى اهلل الـخالـق )حـني أخـطأنـا فـي آدم( ،فـإنـنا ال نسـتحق الـوجـود
أي شـيء! إال أ َّن اهلل بـرحـمته حـجب بـعضا ً مـن قـوتـه الـسياديـة
 نـحن ال نسـتحق َّال ــتدب ــيري ــة ح ــتى ت ــتقهقر وت ــتمخض ك ـ ّـل الخ ــليقة )روم ــية  (٢٢ :٨وك ــذل ــك أج ــسادن ــا
هـي األُخـرى لـتموت ،فـي الـوقـت عـينه الـذي تـحفظ أرواحـنا إلـى األبـد مـفصولـة عـن
اهلل .لـ ــكن اهلل كـ ــان لـ ــديـ ــه خ ـ ـطّة أزلـ ــية ليخ ـ ـ ّلصنا مـ ــن الخـ ــطيئة وعـ ــواقـ ــبها املـ ــتمثلة
ـرب ،ن ــتذك ــر م ــوت امل ــسيح
ب ــاإلن ــفصال األب ــدي ع ــنه .ف ــي ك ـ ّـل م ــرة ن ــحتفل ب ــعشاء ال ـ ّ
وقـباحـة الخـطيئة .فـي ك ّـل مـرة نـتشارك فـيها بـالـخبر والـكأس نـفرح بـقيامـة املـسيح
وهزيمة الخطيئة واملوت.
إال أ َّن األفـكار الـتطوريـة ومـاليـني الـسنوات تـد ّمـر أسـاسـات رسـالـة املـحبة هـذه.
م ــن امل ــفترض أن ت ــكون ال ــعمليات ال ــتطوري ــة م ــبنية ع ــلى امل ــوت وامل ــعان ــاة وال ــقسوة

١٣٤

وال ــوح ــشية وان ــعدام ال ــرح ــمة .إن ــها م ــعرك ــة ض ــروس م ــن أج ــل ال ــبقاء ح ــيث ي ــقوم
األقوياء بالقضاء على الضعفاء والذين يعانون من تش ُّوهات.
إن اإلي ـ ــمان ب ـ ــال ـ ــسنوات امل ـ ــليون ـ ــية ه ـ ــو إي ـ ــمان يش ـ ــتمل ع ـ ــلى سج ـ ـ ّـل ل ـ ــلموت
واألمـراض ،واملـعانـاة ،واإلفـتراس واألشـواك )كـما يُـالحـظ فـي السجـل األحـفوري(
الـتي حـدثـت قـبل وجـود اإلنـسان .هـذا مـا يـكمن وراء الـتطور  -املـوت وسـفك الـدمـاء
واملـعانـاة هـي مـا أدى إلـى وجـود اإلنـسان .املـوت عـلى مـدى مـاليـني مـن الـسنوات.
امل ــوت امل ــتزاي ــد وامل ــتصاع ــد ”ال ــتق ّدم ــي“ ه ــو م ــا أدى إل ــى ]ظ ــهور[ اإلن ــسان .ول ــكن
مـ ــالـ ــذي يـ ــقولـ ــه الـ ــكتاب املـ ــقدس فـ ــي رومـ ــية ١٢ :٥؟ إن عـ ــمل اإلنـ ــسان أدى إلـ ــى
الخــطيئة ،الــتي أدت إلــى املــوت .إن الــكتاب املــقدس يــقول لــنا بــأنَّــه دون ســفك دم
ال يـ ــوجـ ــد مـ ــغفرة للخـ ــطيئة )الـ ــعبرانـ ــيني  .(٢٢ :٩إن اهلل قـ ــد أسـ ــس لـ ــلموت وسـ ــفك
الــدمــاء حــتى يــكون مــن املــمكن لــإلنــسان أن يَخ ـ ُلص .ولــكن إن كــان املــوت وســفك
الدماء موجودا ً قبل أن يخطئ آدم ،فإنه سوف يتم تدمير أساس الكفارة.
قـد يـقول أنـصار الـتطور أن املـوت واملـعانـاة قـد أ َّديـا إلـى وجـود اإلنـسان .لـكن
الـكتاب املـقدس يـقول أن أعـمال اإلنـسان فـي الـعصيان والـتمرد هـي مـا أدى إلـى
املـ ــوت .إن هـ ــاتـ ــني الـ ــعبارتـ ــني ال يـ ــمكن أن تـ ــكونـ ــا صـ ــحيحتان فـ ــي الـ ــوقـ ــت عـ ــينه.
فــإحــداهــما تُــنكر األُخــرى؛ إنــهما مــتناقــضتني بــشكل صــريــح .ولهــذا الســبب فــإن
األشـخاص الـذيـن يـ َّدعـون بـأنـهم يـتبنون كـالً مـن املـوقـفني الـسابـقني فـي الـوقـت عـينه
)أي الـتطوريّـون الـربـوبـيّون( يُـد ِّمـرون أسـاس اإلنـجيل .إن كـانـت الـحياة عـبارة عـن
تـ ــقدم مـ ــتصاعـ ــد ،فـ ــكيف يـ ــسقط اإلنـ ــسان بـ ــشكل مـ ــتصاعـ ــد؟ مـ ــا هـ ــي الخـ ــطيئة؟
سـتكون الخـطيئة حـينذاك مجـرد سـمة حـيوانـية مـوروثـة ،وليسـت شـيئا ً دخـيالً نـاتـجاً
عـن سـقوط اإلنـسان مـن خـالل الـعصيان والـتمرد .إن الـعديـد مـن املـسيحيّني الـذيـن
يـقبلون اإليـمان بـالـتطور ويـقومـون بـإضـافـة اهلل إلـى ذلـك اإليـمان ُيـد ّمـرون أسـاس
رسالة اإلنجيل التي ُيعلنون ايمانهم بها.
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ـصرا ً ع ــلى أن امل ــسيحيّ ق ــادر ع ــلى
ف ــي إح ــدى ال ــكنائ ــس ،ت ــقدم إل ـيَّ رج ــل ُمـ َّ
اإلي ــمان ب ــال ــتطور .وع ــلى اع ــتبار أن ــي ق ــد ق ــضيت وق ــتا ً ط ــوي ـالً ف ــي أث ــناء الخ ــدم ــة
إلظ ــهار أن ال ــكتاب امل ــقدس ي ــع ّلمنا ب ــأنَّ ــه ل ــم ي ــكن م ــن وج ــود ل ــلموت ق ــبل ال ــسقوط،
ســألــته عــما إذا كــان يــؤمــن بــوجــود املــوت قــبل ســقوط آدم .وبــنبرة غــاضــبة أجــابــني
ســائ ـالً” ،هــل تــضرب زوجــتك؟“ فــاجــأنــي هــذا الــرد نــوع ـا ً مــا ،ولــم أكــن قــادرا ً عــلى
الـتيقن مـن الـنقطة الـتي كـان يـريـد أن يـوصـلها ،لـذلـك سـألـته عـن مـقصده مـن هـذا
السؤال .فقام بتكرار السؤال مرة ثانية ”هل تضرب زوجتك؟“ ومن ث َّم غادر.
إن الـ ــحياة عـ ــلى درب الـ ــكرازة مـ ــليئة بـ ــالـ ــتجارب املـ ــثيرة لـ ــإلهـ ــتمام .إال أنـ ــني
قــضيت فــترة ال بــأس بــها أفــكر فــي تــعليقات هــذا الــرجــل ،ثــم بــعد أن تحــدثــت مــع
ع مـن األسـئلة الـتي يـمكنك أن تـطرحـها وبـغض
طـبيب نـفسي أدركـت أنـه يـوجـد نـو ٌ
الــنظر عــن اإلجــابــة بــنعم أم ال فــإنَّــك ســتقع فــي الشــرك )الــفخّ( .فــي الــحقيقة ،إن
األمــر الــذي كــان عــلى هــذا الــرجــل أن يــسألــني عــنه هــو” :هــل تــو َّقــفتَ عــن ضــرب
زوجـتك؟“ فـإن أجـبت بـنعم أو ال فـإنـك تـعترف بـأنـك كـنت تـقوم بـضرب زوجـتك .أمـا
ف ــيما ي ــتعلق ب ــقضية امل ــوت وس ــقوط آدم ،ف ــإن ــه إن أج ــاب ب ــاإلي ــجاب” ،ن ــعم ،ك ــان
هــناك مــوت قــبل ســقوط آدم“ فــهو ســيعترف بــإيــمان يــناقــض الــكتاب املــقدس .أمــا
إن أج ــاب ب ــال ــنفي ف ــهو س ــينكر ال ــتطور .وف ــي ك ــال ال ــحال ــتني ،أظه ــر أنَّ ــه ال ي ــمكن
ل ــلمرء أن ي ــقوم ب ــإض ــاف ــة ال ــتطور إل ــى ال ــكتاب امل ــقدس .ل ــقد ك ــان ف ــي م ــأزق ،وك ــان
يعرف ذلك.
ال بـد لـي مـن الـتصريـح وبـشكل قـاطـع أنـني ال أقـول هـنا بـأنَّـك إن كـنت تـؤمـن
ب ــاألف ــكار ال ــتطوريّ ــة ف ــأن ــت لس ــت م ــسيحيّ .ي ــوج ــد ال ــعدي ــد م ــن امل ــسيحيّني ال ــذي ــن،
وألســباب مــختلفة )ســواء كــان ذلــك بســبب الجهــل بــالــتعليم الــتطوري ،أو الــكبريــاء،
أو ال ــنظرة ال ــليبرال ــية إل ــى ال ــكتاب امل ــقدس( ي ــؤم ــنون ب ــما ي ــعلمه ال ــتطور .إن أول ــئك
ال ــذي ــن ي ــؤم ــنون ب ــاألف ــكار ال ــتطوري ــة ه ــم غ ــير ُم ـ تَّسقني وف ــي ال ــحقيقة ه ــم ي ــقوم ــون
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بـتدمـير أسـاسـات رسـالـة اإلنـجيل .ولهـذه األسـباب فـإنـني أنـاشـدهـم لـكي يـنظروا
بشك ٍل ِ
ج ّدي في األدلة التي تقف ضد املوقف الذي يتَّخذونه.
ح ــتى إن أن ــصار ال ــتطور يُ ــدرك ــون ع ــدم اإلت ــساق ف ــي اإلي ــمان ال ــذي ي ــتبناه
امل ــسيحيّون ال ــتطوريّ ــون ،ك ــما ه ــو بَ ـ ِّـني م ــن اإلق ــتباس امل ــأخ ــوذ م ــن م ــقال ك ــتبه ج.
ريتشارد بوزارث والذي يحمل عنوان ”معنى التطور“:
”إن املـسيحية  -البـد أن تـكون! -مـلتزمـة بـشكل كـامـل بـالخـلق امل ُ َـميَّز
امل ــوص ــوف ف ــي س ــفر ال ــتكوي ــن ،وي ــجب ع ــلى امل ــسيحية أن ت ــقات ــل ب ــكلّ
ه ًة ،ضـد نـظريـة الـتطور … .إنـه مـن
ـكر َـ
قـوتـها ،سـواء كـانـت راضـية أم ُم َ
الـواضـح اآلن أن كـل ]الـتعليم عـن[ الـتبريـر الـذي مـن خـالل حـياة يـسوع
ومــوتــه يــرتــكز عــلى وجــود آدم والــثمرة املحــرمــة الــتي تــناولــها هــو وح ـ ّواء.
دون الخ ــطيئة األص ــلية ،م ــن ي ــحتاج إل ــى ال ــفداء؟ دون س ــقوط آدم ف ــي
ح ـ ــياة الخ ـ ــطيئة ال ـ ــدائ ـ ــمة ال ـ ــتي ت ـ ــنتهي ب ـ ــامل ـ ــوت ،م ـ ــا ه ـ ــو ال ـ ــغرض م ـ ــن
املسيحيّة؟ ال

شيء1.

قـ ــال امللحـ ــد جـ ــاك مـ ــونـ ــود )املـ ــشهور بـ ــمساهـ ــماتـ ــه فـ ــي عـ ــلم األحـ ــياء الـ ــدقـ ــيقة
والـفلسفة( فـي مـقابـلة حـملت عـنوان ”س ُّـر الـحياة“ والـتي تـ َّم بـثّها بـتاريـخ  ١٠يـونـيو
 ١٩٧٦تكريما ً له:
إن اإلخـتيار ]اإلنـتقاء الـطبيعي[ هـو الـطريـقة األشـد إصـابـ ًة بـالـعمى
واألشــد قــسوةً لــتطور األنــواع الجــديــدة ،والــكائــنات الــحية األكــثر تــعقيداً
ود َّقـ ًة … .إن الـنضال مـن أجـل الـبقاء و]عـملية[ الـقضاء عـلى األضـعف
ـمر َدت عـليها أخـالقـنا املـعاصـرة .إن املـجتمع املـثالـي
هـي عـملية رهـيبة ،ت َّ
هـ ــو مـ ــجتمع غـ ــير انـ ــتقائـ ــي ،مـ ــجتمع فـ ــيه تـ ــتم حـ ــمايـ ــة الـ ــضعفاء؛ وهـ ــو
يــعاكــس مــا ُيــعرف بــقانــون الــطبيعة .أنــا مــندهــش مــن كــون أي مــسيحي
ُي ــداف ــع ع ــن ف ــكرة ت ــقول ب ــأ َّن ه ــذه ه ــي ال ــطري ــقة ال ــتي ب ــشكل أو ب ــآخ ــر
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وض ــعها اهلل وذل ــك ف ــي س ــبيل ال ــحصول ]ت ــبنّي[ ع ــلى ال ــتطور )تش ــدي ــد
شخصيّ(2.

فـي اآلونـة األخـيرة ،أطـلقت مجـموعـة امللحـديـن األمـريـكية حـمل ًة مـناهـض ًة لـعيد
املـ ــيالد .وعـ ــلى مـ ــوقـ ــع الـ ــكترونـ ــي يُـ ــر ِّوج للحـ ــملة ،أدركـ ــت املجـ ــموعـ ــة عـ ــدم اتـ ــساق
املسيحيّني الذين يعتنقون األفكار التطوريّة:
اإلحــتمال ]األكــبر[ هــو أنــك إن كــنت تــقرأ هــذه ]الــعبارات[ ،فــإنــك ال
تــؤمــن بــقصة آدم وحـ ّواء والــثعبان الــناطــق … مــن الــغالــب أنــك ال تــؤمــن
بـأ َّن آدم قـد قـام بـشكل حـرفـي بـأكـل ثـمرة ،وهـو مـا أدى إلـى طـرد اهلل لـه
ولحواء من جنة عدن املثالية.
بكلمات أُخرى ،أنت تعرف بأن هذه أسطورة.
هـل هـذا صـحيح حـتى اآلن؟ وبـالـتالـي إن كـان آدم وحـواء والـثعبان
الــناطــق أســطورة ،فــإن الخــطيئة األصــلية هــي أســطورة ،ألــيس كــذلــك؟
حسنا ً فكر باألمر …
* ك ـ ــان اله ـ ــدف ال ـ ــرئ ـ ــيسي ل ـ ــيسوع ه ـ ــو أن يخ ـ ــلص البش ـ ــري ـ ــة م ـ ــن
الخطيئة األصلية.
* دون الخــطيئة األصــلية ،فــإن الــتسويــق لــفكرة كــون جــميع الــناس
خ ــطاة وب ــأن ــه ي ــجب ع ــليهم أن ي ــقبلوا ي ــسوع ل ــيس م ــوض ــع ن ــقاش ]ف ــيما
بعد[.
ع ــدم وج ــود آدم وح ـ ّواء ي ــعني أنَّ ــه ال ي ــوج ــد ح ــاج ــة للمخ ــلص .وه ــذا
يــعني بــأنَّــه ال يــمكن الــوثــوق بــالــكتاب املــقدس كــمصدر لــلحقيقة الحــرفــية
الــبيّنة .إنــه مــن غــير املــمكن اإلعــتماد عــليه ،ألنَّــه يــبدأ بــأســطورة ،ويــبني

Jacques Monod, interview with Laurie John, Australian Broadcasting Co., June 10, 1976, as quoted in Henry
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١٣٨

عـلى ذلـك األسـاس .غـياب سـقوط اإلنـسان يـعني غـياب الـحاجـة لـلكفارة
وغياب الحاجة لوجود مخ ّلص .أنت تعرف

ذلك3.

إن ال ــتصري ــحات امل ــذك ــورة أع ــاله تُظه ــر ف ــي ال ــواق ــع أن ال ــعدي ــد م ــن امللح ــدي ــن
ـقيقني[ وس ــقوط ح ــرف ـيّ ب ــالنس ــبة
ي ــدرك ــون ض ــرورة ]وج ــود[ آدم وح ـ ّواء ح ــرف ـيَّني ]ح ـ َّ
لرسالة اإلنجيل بشكل أفضل من بعض املسيحيّني!
الخ ــطيئة األص ــلية ،وامل ــوت ال ــنات ــج ع ــنها ،ه ــما أس ــاس اإلن ــجيل .له ــذا الس ــبب
ج ــاء ي ــسوع امل ــسيح وه ــذا م ــا يتح ــدث ع ــنه اإلن ــجيل .ف ــإن ك ــان آدم األول مج ــرد
ش ـ ــخصية رم ـ ــزي ـ ــة ،ف ـ ــلماذا ال ي ـ ــكون ك ـ ــذل ـ ــك آدم اآلخ ـ ــير )ك ـ ــورن ـ ــثوس األول ـ ــى :١٥
 ،(٤٧-٤٥أي ي ــسوع امل ــسيح؟ إن ل ــم ي ــكن البش ــر ق ــد س ــقطوا ف ــي الخ ــطيئة ح ــقاً،
خ ِّلص .إ َّن األفـكار الـتطوريـة تُـ َد ِّمـر أسـاسـات املـسيحية ألنـها
للم َـ
فـليس مـن حـاجـة ُ
ـصرح بـأ َّن ”املـوت هـو مـوجـود ،ولـطاملـا كـان مـوجـودا ً كجـزء مـن الـحياة“ .اآلن ،إن
تُ ِّ
كـنت تـقطن فـي نـاطـحة سـحاب ،وإن كـان هـنالـك أشـخاص تـحت نـاطـحة الـسحاب
تـلك يحـملون مـطارق يـضربـون بـها األسـاسـات ،هـل سـتقول ”وإن يَـ ُكن“؟ بـالـطبع
ال ،ول ــكن ه ــذا ب ــالتح ــدي ــد ه ــو م ــا ي ــقوم ب ــه ال ــكثير م ــن امل ــسيحيّني .إن ــهم ي ــتعرض ــون
ـتطوري الـ ــعنيف مـ ــن خـ ــالل وسـ ــائـ ــل اإلعـ ــالم ،ونـ ــظام الـ ــتعليم الـ ــعام،
لـ ــلقصف الـ ـ
ّ
ـأي ر ّد فــعل.
والــتلفاز ،والــصحف ،وعــلى الــرغــم مــن ذلــك فــإنــهم نــادرا ً مــا يــقومــون بـ ّ
إن أســاســات نــاطــحة الــسحاب املــسيحية تــتآكــل بــفعل مــطرقــة الــتطور والــسنوات
املـليونـيّة .ولـكن مـالـذي يـقوم بـه الـكثير مـن املـسيحيّني داخـل نـاطـحة الـسحاب؟ إمـا
أنـهم يجـلسون هـناك دون أن يـقومـوا بـأي شـيء أو أنـهم يـقومـون بـرمـي املـزيـد مـن
امل ــطارق إل ــى ال ــخارج ق ــائ ــلني” :إل ــيكم ه ــذهُ ،
خ ــذوا امل ــزي ــد! ت ــاب ــعوا ف ــي ت ــدم ــير
أساساتنا!“
األســوأ مــن ذلــك ُـكـله هــو أن الــتطور ّيــني الــربــوب ـ ّيني )أي أولــئك الــذيــن يــعتقدون
بــأ َّن اهلل قــد اســتخدم الــتطور لــكي يخــلق الــعالــم وكــل شــيء فــيه( يــقومــون وبــشكل
“Christmas,” American Atheists, http://atheists.org/content/christmas.
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١٣٩

فــاعــل بــاملــساعــدة عــلى تــقويــض أســاس اإلنــجيل .وكــما يــقول كــاتــب املــزمــور ”إِذَا
انْ ـ َق َلبَ ِ
ـص ِّديــقُ َمــاذَا يَ ـفْ َع ُل؟“ )املــزمــور  .(٣ :١١إن ت ـمَّ
ت ]األســاســات[ األ َ ْـع ِـم َدةُ ،فَــالـ ِّ
ت ــدم ــير ق ــاع ــدة اإلن ــجيل ف ــإن ال ــهيكل امل ــبني ع ــلى ت ــلك االس ــاس ــات )أي ال ــكنيسة(
س ـ ــوف ي ـ ــنهار ب ـ ــشكل ك ـ ــبير .إن ك ـ ــان امل ـ ــسيحيّون ي ـ ــري ـ ــدون ال ـ ــحفاظ ع ـ ــلى ال ـ ــبنية
املــسيحية ،يــجب عــليهم أن يــقومــوا بحــمايــة اســاســاتــها وبــالــتالــي يــجب عــليهم أن
يقوموا بمواجهة األفكار التطورية بشكل فاعل.
يـوجـد الـكثير مـن املـسيحيّني الـذيـن قـد يـقولـون بـأنـهم ال يـؤمـنون بـالـتطور ألنـهم
قـ ــد فـ ــهموا أنـ ــهم إن فـ ــعلوا ذلـ ــك ،فـ ــإ َّن إيـ ــمانـ ــهم ذاك سـ ــوف يـ ــكون فـ ــي حـ ــالـ ــة مـ ــن
ال ــصراع م ــع الس ــرد ال ــذي ي ــقدم ــه ال ــكتاب امل ــقدس ع ــن آدم وح ـ َّواء .إال أ َّن ال ــعدي ــد
مـن املـسيحيّني يـعلنون إيـمانـهم بـالـسنوات املـليونـية .وفـي الـوقـت الـذي يـزعـمون أنَّـه
ـصرح ــون ب ــأ َّن إي ــمان امل ــرء امل ــختص
م ــن امل ــهم ع ــدم اإلي ــمان ب ــال ــتطور بح ــد ذات ــه ،يُ ـ ّ
بعمر األرض ليس ذا أهمية.
هـل يسـتطيع املـرء أن يـؤمـن بـاألرض الـفائـقة ال ِـق َدم والـكون الـقديـم )بـعمر يـصل
إلى املاليني أو املليارات من السنوات( ويكون مسيحياً؟
بــدايــة األمــر ،فــلنتأمــل فــي ثــالثــة آيــات تــلخص اإلنــجيل والــخالص .كــورنــثوس
األول ــى  ١٧ :١٥ت ــقول ” َو إِ ْن َل ـ ْم يَ ـ ُك ِن ْامل َ ـ ِ
اط ٌل إِي ـ َـمانُ ـ ُك ْم .أَنْ ـت ُ ْم بَ ـ ْعدُ
ـسيحُ َق ـ ْد َقــا َم ،فَ ـبَ ِ ـ
ـحقَّ أ َ ُقـ ُ
ِـفـي َ
ـول َلـ َـك :إِ ْن َـكـانَ
ـحقَّ ا ْلـ َ
خـ طَايَــا ُ ـك ْم!“ ،ويــقول يــسوع فــي يــوحــنا ” ٣ :٣ا ْلـ َ
وت اهللِ“ .روم ــية  ٩ :١٠ت ــصرح وب ــكل
أَ َـ
ح ٌد الَ يُ ــو َل ـ ُد ِمـ ْن فَ ـ ْوقُ الَ يَ ـ ْق ِد ُر أ َ ْن يَ ـ َـرى َم ـ َل ُك َ
عَ ،وآ َمـ ـ نْتَ ِبـ ـ َق ْل ِب َك أ َ َّن اهللَ أ َ َق ــا َمـ ـ ُه ِـم ـ نَ
ـسو َ
ب يَ ـ ُ
وض ــوح ”أَنَّ ـ َـك إِ ِن ا ْـع ـ ت َ َرفْ ــتَ ِبـ ـ فَ ِم َك ِب ــال ـ َّـر ِّ
األ َ ْم َو ِ
اتَ ،
صتَ “.
خ َل ْ
أي مــنها
إنــه مــن املــمكن أن يــتم ســرد عــدد كــبير مــن اآليــات ،إال أنــه ال يــوجــد ٌّ
تــشير إلــى أ َّن املــرء يــجب أن يــؤمــن بحــداثــة عــمر األرض أو الــكون حــتى َيخ ـ ُلص.
وقــائــمة أولــئك الــذيــن ال يســتطيعون أن يــدخــلوا مــلكوت اهلل ،كــما هــي مسجــلة فــي
آيات مثل الرؤيا  ،٨ :٢١ال تشتمل بالتأكيد على ”املؤمنني بقدم عمر األرض“.
١٤٠

ال ــعدي ــد م ــن أن ــاس اهلل ال ــعظماء م ــمن ه ــم اآلن ف ــي ح ــضرة ال ــرب ق ــد س ــبق
وآم ــنوا ب ــقدم ع ــمر األرض .ال ــبعض م ــن ه ــؤالء األش ــخاص ق ــد اس ــتبعدوا ال ــتعليم
الـواضـح لـلكتاب املـقدس واملـختص بحـداثـة عـمر األرض مـن خـالل اعـتماد نـظريـة
الـفجوة الـزمـنية الـتقليديـة .والـبعض اآلخـر قـبل بـنظريـة الـيوم املـمتد إلـى عـصر أو
تبنى مواقف مثل التطور الربوبي و فرضية اإلطار الزمني ،والخلق التدريجي.
إن الـ ــكتاب املـ ــقدس يـ ــعلم وبـ ــشكل صـ ــريـ ــح أ َّن الـ ــخالص مشـ ــروط بـ ــاإليـ ــمان
باملسيح ،دون أي شروط تختص بما يعتقده املرء حيال عمر األرض أو الكون.
وحـني أقـول هـذا ،يـفترض الـعديـد مـن األشـخاص أنـه ال يـوجـد أهـمية ملـا يـؤمـن
بـه املـسيحيّ حـيال الـسنوات املـليونـية املـفترضـة كـعمر لـألرض والـكون .لـكن وعـلى
الــرغــم مــن أ َّن هــذه األمــور ليســت أمــورا ً مــختص ًة بــالــخالص ،إال أن اإليــمان بــأن
تـ ــاريـ ــخ األرض يشـ ــتمل عـ ــلى مـ ــاليـ ــني مـ ــن الـ ــسنوات يـ ــمتلك آثـ ــارا ً شـ ــديـ ــدة جـ ــدا ً.
واسمحوا لي أن أقوم بإيجاز البعض منها.
قضية السلطان
إن اإلي ــمان ب ــال ــسنوات امل ــليون ــية ل ــيس م ــبنيا ً ع ــلى ال ــكتاب امل ــقدس إن ــما ي ــبنى
على النظريات غير املعصومة التي يستخدمها العلمان ّيون لتقدير عمر الكون.
إن م ــحاول ــة ت ــضمني ال ــسنوات امل ــليون ــية ف ــي ال ــكتاب امل ــقدس ت ــتطلب أن ي ــتم
اخ ـ ــتراع ف ـ ــجوة زم ـ ــنية ال ي ـ ــسمح ال ـ ــنص ب ـ ــوج ـ ــوده ـ ــا  -ع ـ ــلى األق ـ ــل وف ـ ــق امل ـ ــفهوم
ال ــتفسيري -وذل ــك ب ــإج ــماع ُكــل دارس ــي ال ــكتاب امل ــقدس ت ــقري ــبا ً .أو أن ــه ي ــتوج ــب
عــلى املــرء أن يــقوم بــتفسير أيــام الخــلق عــلى أنــها حــقب زمــنية طــويــلة )وذلــك عــلى
الــرغــم مــن أ َّن األمــر واضــح مــن خــالل ســياق االصــحاح األول مــن ســفر الــتكويــن
ب ــأن ــها أي ــام اع ــتيادي ــة( .وب ــكلمات أُخ ــرى ،ي ــتوج ــب ع ــليك أن ت ــقوم ب ــإض ــاف ــة م ــفهوم
)ال ــسنوات امل ــليون ــية( م ــن خ ــارج ال ــكتاب امل ــقدس إل ــى ك ــلمة اهلل .وه ــذا ال ــنوع م ــن
املقاربات يقوم بوضع كلمة اهلل تحت سلطان أفكار اإلنسان القابل للخطأ.
١٤١

حـاملـا نـتنازل عـن سـلطة الـكتاب املـقدس فـي مـجال مـعني ،فـإنـنا نشـرع األبـواب
لــألمــر عــينه فــي مــجاالت أُخــرى .وبمجــرد أن يُــفتح بــاب الــتنازالت حــتى وإن كــان
بشكل بسيط ،فإن األجيال الالحقة سوف تقوم بفتح األبواب على نطاق واسع.
وف ــي امل ــحصلة شـ ـ َّكلت ه ــذه ال ــتنازالت ع ــامـ ـالً رئ ــيسيا ً ف ــي ف ــقدان الس ــلطان
الكتابي في العالم الغربي.
ـلمة بــالتحــذيــر امل ُــق َّدم فــي ســفر األمــثال :٣٠
يــتوجــب عــلى الــكنيسة أن تــكون ُـم َّ
” ٦الَ تَ ِز ْد َع َلى َكلِ َم ِ
ات ِه لِئَالَّ يُ َوبِّ َ
َّب“.
خ َك فَت ُ َكذ َ
قضية التناقضات
إن املــسيحي الــذي يــؤمــن بــماليــني الــسنوات يــناقــض وبــشكل صــريــح الــتعليم
الواضح في الوحي املُق َّدس .وإليكم ثالثة من األمثلة عن ذلك.
األش ــواك .إن مس ــتحاث ــات األش ــواك م ــتواج ــدة ف ــي ط ــبقات صخ ــري ــة ي ــعتقد
ال ــعلمانـ ـ ّيون أن ــها ت ــرج ــع إل ــى م ــئات م ــن امل ــالي ــني م ــن ال ــسنوات ،ه ــذا ي ــعني أن ــها
م ــتواج ــدة ق ــبل اإلن ــسان ب ــعدة م ــالي ــني م ــن ال ــسنوات .إال أن ال ــكتاب امل ــقدس ي ــعلم
بـ ــوضـ ــوح أ َّن األشـ ــواك قـ ــد ُوجـ ــدت بـ ــعد الـ ــلعنةَ ” :قـ ـ َ
ـال آل َد َم» :ألَنَّـ ـ َـك … أ َ َكـ ـ ْلتَ ِمـ ـ نَ
سبَ ِب َكِ .بـالـت َّ َع ِ
َّ
ـائالً :الَ تَأ ْ ُك ْـل ِـمن ْ َهاَ ،ـم ْل ُعونَـ ٌة األ َ ْر ُ
ب تَأ ْ ُـكلُ
ض ِب َـ
ص ْيت ُ َك َق ِـ
ج َر ِة ا َّل ِـتي أ َ ْو َـ
الش َـ
ح ـ َي ِ
ـح ْق ِل.
س ًكا تُ ـ ـن ْ ِبتُ َلـ ـ َـكَ ،وتَأ ْ ُكـ ـ ُـل ُع ْ ـ
شـ ْو ًكـ ــا َو َ ـ
اتـ ـ َـكَ … .و َ ـ
ِمـ ـ ن ْ َها ُكـ ـ َّـل أ َ َّي ـ ــام ِ َ ـ
ب ا ْلـ ـ َ
حـ َ
شـ َ
“ )التكوين .(١٨-١٧ :٣
األم ــراض .إن ال ــبقاي ــا املتحج ــرة م ــن ال ــحيوان ــات وال ــتي ت ــرج ــع بحس ــب م ــعتقد
الــتطور ّيــني إلــى عــدة مــاليــني مــن الــسنوات ،تُظهــر دالئــل عــلى وجــود أمــراض )مــثل
الســرطــان ،األورام الــدمــاغــية ،والــتهاب املــفاصــل( .فــإن كــانــت املســتحاثــات تــرجــع
ب ــال ــفعل إل ــى ع ــدة م ــالي ــني م ــن ال ــسنوات ،ح ـ ٍ
ـينئذ ي ــجب ع ــلينا أن نس ــتنتج ب ــأ َّن م ــثل
هــذه األمــراض يُــفترض أن تــوجــد قــبل الخــطيئة بــعدة مــاليــني مــن الــسنوات .إال أنَّ
ال ــكتاب امل ــقدس ي ــعلمنا ب ــأن اهلل ب ــعد أن ان ــتهى م ــن خ ــلق ج ــميع األش ــياء ووض ــع
اإلنــسان كــرأس للخــليقة ،وصــف الخــليقة قــائ ـالً ”حــسن ٌة جــدا ً“ )الــتكويــن .(٣١ :١
١٤٢

ومـن املـؤكـد أن وصـف السـرطـان واألورام الـدمـاغـية بـأنـها ”حـسنة جـدا ً“ ال يـتوافـق
مع الوحي املقدس أو مع شخصية اهلل.
الحــمية الــغذائــية .إن الــكتاب املــقدس يــعلم وبــشكل واضــح فــي ســفر الــتكويــن
 ٣٠-٢٩ :١بـأن آدم وحـواء وجـميع الـحيوانـات كـانـوا نـباتـيّني قـبل دخـول الخـطيئة
إلـى الـعالـم .إال أنـنا نجـد أدلـة مـن املسـتحاثـات تُظهـر بـأ َّن الـحيوانـات قـد افـترسـت
ب ــعضها ال ــبعض .إن ال ــتطوريّ ــني ي ـ َّدع ــون ب ــأنَّ ــه م ــن امل ــفترض أن ه ــذه املس ــتحاث ــات
تـرجـع إلـى عـدة مـاليـني مـن الـسنوات ،مـا يـعني أن الـحيوانـات كـانـت تـلتهم بـعضها
الـبعض قـبل وجـود اإلنـسان وبـالـتالـي قـبل وجـود الخـطيئة .إال أن الـوحـي املـقدس
ي ــشير وب ــشكل واض ــح إل ــى أ َّن م ــوت ال ــحيوان ــات والس ــلوك ال ــالح ــم ل ــم ي ــدخ ــل إل ــى
العالم إال بعد أن دخلت الخطيئة.
قضية موت البشر والحيوانات
ـصرح وبــوضــح بــأ َّن كـ َّـل الخــليقة تــئن وتــتمخض كــنتيجة
رســالــة رومــية  ٢٢ :٨تـ ّ
لـ ــلسقوط  -أي نـ ــتيج ًة لـ ــدخـ ــول الخـ ــطيئة .وأحـ ــد أسـ ــباب األنـ ــني هـ ــو املـ ــوت -مـ ــوت
املخـلوقـات الـح ّية ويـشمل ذلـك الـحيوانـات والبشـر .ويـتم وصـف املـوت عـلى أنَّـه عـدوّ
ـؤرق الخـ ــليقة حـ ــتى الـ ــيوم الـ ــذي س ـ ـ ُيلقى فـ ــيه فـ ــي
)كـ ــورنـ ــثوس األولـ ــى  (٢٦ :١٥يـ ـ ّ
بحيرة النار.
م ـ ــن ال ـ ــواض ـ ــح ف ـ ــي روم ـ ــية  ١٢ :٥وف ـ ــي ع ـ ــدد م ـ ــن اآلي ـ ــات األُخ ـ ــرى أ َّن امل ـ ــوت
الجســدي لــإلنــسان )وبــشكل نــاد ٍر ،املــوت بــشكل عــام( قــد دخـ َـل إلــى الخــليقة الــتي
ث نــتيج ًة لخــطيئة اإلنــسان .لــكن
كــانــت فــي يــوم مــن األيــام جــيدةً جــدا ً وذلــك قــد حــد َ
إن آم ــن ال ــشخص ب ــأ َّن ال ــسجالت األح ــفوري ــة ق ــد ت ــشكلت خ ــالل ع ــدة م ــالي ــني م ــن
الــسنوات ،فــإ َّن املــوت ،األمــراض ،املــعانــاة ،الــنشاطــات الــالحــمة واألشــواك ســوف
تكون متواجدةً قبل الخطيئة بعدة ماليني من السنوات.
إن أول م ــوت ك ــان ف ــي ج ــنة َع ـ َدن ح ــني ق ــتل اهلل ح ــيوان ـا ً ك ــأول ذب ــيح ًة دم ــوي ــة
ـتم َم فـي املـسيح يـسوع،
)تـكويـن  .(٢١ :٣وذلـك األمـر كـان صـورة ملـا هـو عـتيد أن يُ َّ
١٤٣

ح ــمل اهلل ،ال ــذي س ــوف يح ــمل خ ــطاي ــا ال ــعال ــم .إن ي ــسوع امل ــسيح ق ــد دخ ــل إل ــى
التاريخ ليدفع ثمن الخطيئة -ويقهر عد ّونا الذي هو املوت.
م ــن خ ــالل امل ــوت ع ــلى ال ــصليب وال ــقيام ــة م ــن امل ــوت ،ه ــزم ي ــسوع امل ــوت ودف ــع
ثـمن الخـطيئة .وعـلى الـرغـم مـن أن الـسنوات املـليونـية ليسـت قـضية خـالصـيّة بحـد
ذات ــها .إال أن ــني أع ــتقد ب ــشكل ش ــخصي أن ــها ه ــجوم م ــباش ــر ع ــلى ع ــمل ي ــسوع
أتمه على الصليب.
الذي َّ
إ َّن اإلدراك بــأن املــسيح عــلى الــصليب قــد هــزم املــوت ،عــدونــا ،هــو أمــر حــاســم
سحُ اهللُ ُ ـك َّـل َد ْمـ َع ٍة ِمـ ْن ُعـ يُ ِ
ت الَ
ل ــفهم األخ ــبار ال ــسارة ل ــإلن ــجيلَ ” :و َ ـ
ونـ ِه ْمَ ،و ْامل َ ـ ْو ُ
س يَ ْم َ
ج عٌ ِفــي َمــا بَ ـ ْع ُد ،أل َ َّن األ ُ ُمــورَ
خ َوالَ َو َ ـ
ص َرا ٌ
ح زْ ٌن َوالَ ُ ـ
يَ ـ ُكو ُن ِفــي َمــا بَ ـ ْع ُدَ ،والَ يَ ـ ُكو ُن ُ ـ
األُو َلى َق ْد َم َ
ضتْ “ )الرؤيا .(٤ :٢١
يـ َّدعـي الـبعض مـن املـسيحيّني أ َّن املـوت امل ُـشار إلـيه فـي رسـالـة رومـية ١٢ :٥
يـنطبق فـقط عـلى اإلنـسان ولـيس عـلى الـحيوانـات .فـيقولـون أنَّـه طـاملـا أ َّن الـشخص
ي ــؤم ــن ب ــأ َّن م ــوت البش ــر ق ــد دخ ــل إل ــى ال ــعال ــم بس ــبب الخ ــطيئة ،ف ــإنَّ ــه ي ــمكن ل ــه أن
ي ــؤم ــن ب ــوج ــود امل ــالي ــني م ــن ال ــسنوات ال ــتي ان ــطوت ع ــلى م ــوت ال ــحيوان ــات وس ــبقت
وجود اإلنسان .فلنتأمل في هذا األمر بأكثر تدقيق.
قـال اهلل آلدم أن يـأكـل مـن ” ُك َّـل بَـ ْقل يُـبْ ِز ُر ِـبز ًْرا“ ومـن األشـجار املـثمرة )تـكويـن
 .(٢٩ :١أي أنَّه باألصل كان نباتيا ً.
ي ــعترض ال ــبعض ق ــائ ــلني ب ــأ َّن اهلل ل ــم ي ــقل أن آدم ال يس ــتطيع أن ي ــأك ــل ل ــحوم
الــحيوانــات ،إال أنَّــه مــن السهــل الــتعامــل مــع هــذا اإلعــتراض مــن خــالل كــلمات اهلل
شـ ـ بِ
م ـ ـ ــع ن ـ ـ ــوح ب ـ ـ ــعد ال ـ ـ ــطوف ـ ـ ــان ” ُكـ ـ ـ ُّـل َدابَّ ـ ـ ـ ٍـة َحـ ـ ـ يَّ ٍة تَ ـ ـ ـ ُكو ُن َل ـ ـ ـ ُك ْم طَ ـ ـ ـ َعا ًمـ ـ ــاَ .كـ ـ ــا ْل ُع ْ ـ
األ َ ْ
خـ َ
ـض ِر“ )ت ــكوي ــن  .(٣ :٩ي ــمكننا أن ن ــقوم ب ــإع ــادة ص ــياغ ــة ه ــذه اآلي ــة ل ــتصبح
بـالـشكل الـتالـي” :تـمامـا ً كـما سـبق وأعـطيتك الـنباتـات كـطعام ٍ لـك ،اآلن أُعـطيك كـلَّ
شيء )جميع األشياء(“.
١٤٤

إن هــذا يــؤكــد عــلى أن حــمية آدم الــغذائــية كــانــت حــمي ًة نــباتــي ًة .ولــم يــسمح اهلل
للبشـر بـتناول الـلحوم إلـى مـابـعد الـطوفـان .إن آدم لـم يـأكـل اللحـم ،ولـم يـفعل ذلـك
أي من الحيوانات على األرض إال بعد الخطيئة.
ُّ
لــكن كــيف تــجيب املــسيحي الــذي ال يــؤمــن بــأن حــمية آدم الــغذائــية ال تــنطبق
على عالم الحيوانات؟
إن سـفر الـتكويـن  ٣٠ :١قـد ُكـتبت وفـق ذات الـطريـقة الـتي كـتبت بـها اآليـة :١
ـس َم ِ
ان األ َ ْر ِ
 ٢٩وهـي تـشير إلـى الـحيوانـات ” َولِـ ُك ِّل َـحيَ َو ِ
اء َو ُك ِّـل َدبَّـابَـةٍ
ض َو ُك ِّـل طَـيْ ِر ال َّ
َعـ َلى األ َ ْر ِ
ش ٍ
ب أَ ْ
خـ َ
ـض َر طَ ـ َعا ًمــا«) “.ت ــكوي ــن :١
ح يَّ ٌة ،أ َ ْعـ طَيْتُ ُكـ َّـل ُع ْ ـ
س َـ
ض ِفــي َها نَ ـفْ ٌ
.(٣٠
كــما كــان البشــر نــباتــيني بــاألصــل ،كــذلــك كــانــت الــحيوانــات نــباتــي ًة أيــضا ً .قــبل
الــسقوط لــم تــفترس الــحيوانــات بــعضها الــبعض ،لــم تــفترس الــحيوانــات اإلنــسان،
ولم يتناول اإلنسان لحوم الحيوانات.
لـ ــكن السجـ ــل األحـ ــفوري ،الـ ــذي ي ـ ـ َّدعـ ــي الـ ــعلمان ـ ـيّون أنَّـ ــه يـ ــمثل مـ ــاليـ ــني مـ ــن
الــسنوات مــن تــاريــخ األرض قــبل ظــهور اإلنــسان ،يشــتمل عــلى أمـ ٍ
ـثلة عــن الــنشاط
الـالحـم :عـظام حـيوانـات ُوجـدت فـي مـعدة حـيوانـات أُخـرى ،أسـماك تـبتلع أسـماكـاً
أُخ ــرى /وآث ــار أس ــنان ع ــلى ال ــعظام .ك ــما أن السج ــل األح ــفوري ي ــتضمن أي ــضاً
أمراض مثل األورام والتهابات املفاصل ،إضاف ًة إلى األشواك.
إن كــانــت الــحيوانــات نــباتـيّ ًة قــبل خــطيئة آدم ،كــيف يــمكن لــلحيوانــات أن تــقتل
الــحيوانــات لــعدة مــاليــني مــن الــسنوات قــبل ]وجــود[ آدم؟ إن كــان اهلل قــد أعــلن عــن
خ ــليقته ب ــأن ــها ”ح ــسن ٌة ج ــدا ً“ ق ــبل خ ــطيئة آدم ،ك ــيف ل ــها أن تش ــتمل ع ــلى م ــرض
السـرطـان وسـواه مـن األمـراض؟ إن كـانـت األشـواك قـد ظهـرت بـعد الـلعنة )أي بـعد
أن أخطأ آدم ،في التكوين  ،(١٨ :٣كيف لألشواك أن تتواجد قبل ذلك؟
إن رس ــال ــة روم ــية  ٢٢ :٨ق ــد ُكــتبت ض ــمن س ــياق يتح ــدث ع ــن آث ــار ال ــسقوط،
خــلِي َق ِة تَ ـ ِـئ ُّن َوتَـ ـت َ َم َّ
وه ــي ت ــقول ل ــنا” :أ َ َّن ُكـ َّـل ا ْل َ
خ ُ
ض َمـ ـ ًعا إِ َل ــى اآلنَ “.ال ي ــوج ــد أي
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ط ــري ــقة تُ ــمكن امل ــسيحي م ــن أن ي ــقوم ب ــشكل م ــنطقي و ُـم ـ تَّسق ب ــال ــسماح مل ــالي ــني
ال ــسنوات ال ــتي تش ــتمل ع ــلى م ــوت ال ــحيوان ــات وال ــعنف واألم ــراض أن ت ــوج ــد ق ــبل
خطيئة آدم.
ال ،إن مــعظم السجــل األحــفوري هــو املــقبرة ]الــتي نــتجت[ عــن الــطوفــان الــذي
ح ــدث ف ــي اي ــام ن ــوح .إن اهلل ق ــد خ ــلق ع ــامل ـا ً م ــثال ــياً ،ل ــك َّن ال ــعال ــم ال ــذي ن ــعيش ف ــيه
الــيوم  -بــما فــيه مــن أمــراض ومــوت وعــنف  -هــو نــاتــج عــن الخــطيئة .لــم يــكن عــلى
هذه الحال لعدة ماليني من السنوات.
إن الـتعامـل مـع سـفر الـتكويـن عـلى أنَّـه تـاريـخ حـرفـيّ سـيجعل األمـر واضـحاً
ب ــا َّن ال ــحيوان ــات والبش ــر ل ــم ي ــعرف ــوا امل ــوت ح ــتى أخ ــطأ آدم .امل ــوت ل ــيس ”ح ــسناً
جدا ً“ .املوت هو عد ُّو.
مالحظة عن موت النباتات
ي ــوج ــد أي ــضا ً ال ــبعض م ــن امل ــسيح ّيني ال ــذي ــن س ــوف ي ــقوم ــون ب ــوض ــع اع ــتراض
آخـر ،وهـو أنـه حـني يـتم تـناول الـنباتـات ،فـإ َّن الـنباتـات تـموت؛ وبـالـتالـي فـإن املـوت
قد ُوجد قبل الخطيئة.
لــكن الــوحــي املــقدس بــذاتــه يــقدم تــمييزا ً مــهما ً بــني الــنباتــات والــحيوانــات فــي
هــذا الــخصوص .فــي االصــحاح األول مــن ســفر الــتكويــن ،نجــد مــصطلحا ً عــبري ـاً
ع ــامـ ـا ً وه ــو ِنـ ـ فَ ْ
ش .إن ه ــذا امل ــصطلح ي ــشير إل ــى ال ــكائ ــنات ال ــحية م ــثل اإلن ــسان
والــحيوانــات .إال أ َّن هــذا املــصطلح ال يــنطبق عــلى الــنباتــات ،إال أنَّــه يــنطبق عــلى
ال ـ ــحيوان ـ ــات ال ـ ــفقاري ـ ــة .ل ـ ــذل ـ ــك ف ـ ــإن ال ـ ــكتاب امل ـ ــقدس ي ـ ــميز وب ـ ــشكل واض ـ ــح ب ـ ــني
الــحيوانــات الــتي لــها ِنـ فَ ْ
ش وبــني الــنباتــات والحشــرات ،الــتي لــيس لــها .وبــالــتالــي
فـإن الـكتاب املـقدس لـن ُيـصنِّف الـنباتـات عـلى أنـها مخـلوقـات حـ َّية بـنفس الـطريـقة
مثل تلك التي تمتلك لحما ً ودما ً.
إن مــوت املخــلوقــات الــتي لــها ِنـ فَش لــه وقــع مــختلف ،حــتى مــن مــنظورنــا نــحن
البشــر .إن كــنت فــي الــخارج فــي أحــد الــجبال ورأيــت شــكالً مــميزا لجــذع شجــرة
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كــبيرة ب ـيَّضته الــشمس ،مــلتف و ُمــل َّون بــفعل الــضوء ،قــد تــنظر إلــى هــذه الشجــرة
وتــتعجب وتــفكر بــأن هــذا املــنظر جــميل .حــتى أنــنا نــزيــن مــنازلــنا بــالــنباتــات املــيتة
واملــجفَّفة .ولــكن مــالــذي ســيعتقده جــيرانــك إن قــمت بــتزيــني مــنزلــك بــجثّة كــلب مـيّت
أو شــيء مــن هــذا الــقبيل؟ أو إن كــنت فــي نــزهــة فــي الــغابــة ورأيــت بــقايــا األيــائــل
املتحــللة ،هــل ســتفكر بــأن هــذا املــنظر جــميل .وتــقول دعــونــا نــتوقــف هــنا لنســتمتع
ب ــنزه ــتنا! ب ــال ــطبع ال ،ي ــوج ــد ش ــيء م ــختلف ب ــخصوص م ــوت ال ــحيوان ــات ،أل ــيس
كذلك؟
لــم يــكن هــناك مــوت فــي األصــل ألولــئك الــذيــن لــديــهم ِ
”نـ فَ ْ
ش“ .تــذكــر أنــنا نــقرا
ف ــي ال ــتكوي ــن  ٣٠-٢٩ :١ال ــتال ــيَ ” :و َقـ َ
ـال اهللُ» :إِنِّ ــي َق ـ ْد أ َ ْع ـ طَيْت ُ ُك ْم ُكـ َّـل بَ ـ ْقل يُ ـبْ ِزرُ
ش َـج ٍر ِف ِ
ِـبز ًْرا َـع َلى َو ْـج ِه ُك ِّـل األ َ ْر ِ
ـيه ثَ َـم ُر َ
ضَ ،و ُك َّـل َ
ش َـج ٍر يُـبْ ِز ُر ِـبز ًْرا َـل ُك ْم يَـ ُكو ُن طَـ َعا ًمـا.
ـس َم ِ
اء َو ُ ـك ِّـل َدبَّ ــابَ ـ ٍـة َعـ َلى األ َ ْر ِ
ان األ َ ْر ِ
ح يَ َو ِ
ح يَّ ٌة،
س َـ
َولِ ـ ُك ِّل َ ـ
ض ِفــي َها نَ ـ ْف ٌ
ض َو ُ ـك ِّـل طَ ـيْ ِر ال ـ َّ
ش ٍ
أ َ ْعطَيْتُ ُك َّل ُع ْ
ب أَ ْ
خ َ
ض َر طَ َعا ًما«َ .و َكا َن َكذلِ َك“.

عــلى الــرغــم مــن أن الخــليقة األصــلية لــم تــكن تــتناول إال الــنباتــات كــطعام لــها،
ح يَّ ٍة تَـ ُكو ُن َلـ ُكمْ
إال أ َّن اهلل فــي الــتكويــن  - ٣ :٩بــعد الــطوفــان -قــد قــالُ ” :ـك ُّـل َدابَّـ ٍـة َـ
ج ِميعَ “… .فــي مـ ٍ
ش ِ
خ َ
ـكان مــا بــني هــاتــني
ـض ِر َدفَ ـ ْعتُ إِ َلـيْ ُك ُم ا ْل َ ـ
ب األ َ ْـ
طَ ـ َعا ًمــاَ .ـكـا ْل ُع ْ ـ
الــوص ـيّتني حــدث تــغيير ،لــكن هــذه ليســت هــي الــطريــقة الــتي بــدأ بــها األمــر .فــي
األصـل كـان عـاملـا ً جـميالً .كـان يـوصـف بـأنَّـه حـس ٌن جـدا ً .لـم يـكن مـن ألـم أو مـعانـاة
أو موت سواء كان ذلك للبشر أم للحيوانات.
ليس األمر متعلقا ً باألرض حديثة العهد فحسب
حــني أتحــدث عــن هــذه املــواضــيع ،عــادةً يــقول الــبعض مــن األشــخاص لــي” :
إذا ً هل تقول أننا يجب أن نكون خلق ّيني مؤمنني بحداثة عمر األرض؟“
لـقد الحـظت مـرارا ً وتـكرارا ً أنـه فـي ك ّـل مـن الـعاملـني املـسيحي والـعلمانـي ،يـتم
تــصنيف أولــئك مــنا الــذيــن يــشاركــون فــي حــركــة ]الــدفــاع عــن[ الخــلق عــلى أنــهم ”
امل ــنتمون إل ــى األرض الح ــدي ــثة العه ــد“ .وبه ــذه ال ــطري ــقة ي ــتم رس ــم خ ــط امل ــعرك ــة
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امل ــفترض ب ــني ”امل ــنتمني إل ــى األرض ال ــقدي ــمة العه ــد“ )ت ــتكون ه ــذه املج ــموع ــة م ــن
ال ــتطوريّ ــني امل ُ ــعادي ــن هلل وم ــعهم ع ــدد ك ــبير م ــن امل ــسيحيّني ”امل ُ ــحاف ــظني“( ال ــذي ــن
ي ــحاول ــون ال ــتماس م ــا ي ــسمون ــه ال ــعلم ف ــي م ــواج ــهة ”امل ــنتمني إل ــى األرض ح ــدي ــثة
العهــد“ ،الــذيــن يُــقال أنــهم يــتجاهــلون األدلــة الــعلمية الــساحــقة الــتي يُــفت َ َر ُ
ض أنــها
تدعم ِق َدم ُعمر األرض.
أو ُّد أن أجــعل األمــر واضــحا ً لــلغايــة فــي أنــنا ال نــريــد أن يــتم تــقديــمنا بــشكل
رئـيسي عـلى أسـاس أنـنا ”املـنتمون إلـى األرض حـديـثة العهـد“ .إن حـركـة الخـلق
الـ ــتوراتـ ــي )الـ ــتي تشـ ــتمل عـ ــلى مـ ــنظمات مـ ــثل إجـ ــابـ ــات فـ ــي سـ ــفر الـ ــتكويـ ــن( ال
تسـتهدف الـتركـيز عـلى األرض حـديـثة العهـد؛ إن الـتركـيز هـو عـلى سـلطان الـكتاب
امل ــقدس .إن اإلي ــمان ب ــاألرض الح ــدي ــثة العه ــد نس ــبيا ً )م ــا ي ــعني أن ــها ت ــرج ــع إل ــى
بــضعة آالف مــن الــسنوات( هــو جــزء مــن الــقبول بســلطان الــكلمة اإللــه عــوض ـا ً عــن
سلطان كلمة اإلنسان غير املعصوم عن الخطأ.
فـلنكن صـريـحني ،قـم بـوضـع كـتابـك املـقدس أمـامـك ،وتـصفحه .سـوف لـن تـكون
أي تلميح لكل تلك املاليني أو املليارات من السنوات.
قادرا ً على العثور على ّ
لـقد قـامـت الحـركـة الخـلقية بنشـر عـدد مـن اإلقـتباسـات مـن الـعديـد مـن الـقادة
امل ــسيحيّني امل ــعروف ــني وال ــذي ــن يح ــظون ب ــاإلح ــترام وال ــتقدي ــر وال ــتي ت ــقول ب ــأنَّ ــنا إن
ق ــمنا ب ــال ــقراءة امل ــباش ــرة ل ــسفر ال ــتكوي ــن ،ف ــإن األم ــر ال ــواض ــح ه ــو أن ــه ي ــعلم ب ــأنَّ
الخـلق قـد تـ َّم فـي سـتة أيـام ٍ اعـتياديـة .إال أ َّن السـبب الـرئـيسي فـي أ َّن الـبعض مـن
األشــخاص ال يــعتقدون بــأ َّن اهلل قــد قــام بــالخــلق فــي ســتة أيــام حــرفــية يــرجــع إلــى
قـناعـتهم بـما يـدعـونـه ”الـعلم“ الـقائـل بـأن الـعالـم يـرجـع إلـى مـليارات مـن الـسنوات.
وبـكلمات أُخـرى يـمكننا أن نـقول أنـهم يـبدأون مـن خـارج الـكتاب املـقدس لـيقومـوا
بتفسير كلمات الكتاب املقدس.
ح ـ ــني ي ـ ــقول ل ـ ــي أح ـ ــد األش ـ ــخاص” :آه ،أن ـ ــت واح ـ ــد م ـ ــن أول ـ ــئك األص ـ ــول ـ ـ ّيني
ـتعصبني[ الخــلق ّيني الــذيــن يــؤمــنون بحــداثــة عــمر األرض“ أجــيب ”فــي الــحقيقة
]املـ ّ
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أن ــا م ــن امل ــؤم ــنني ب ــال ــوح ــي ،وب ــال ــخالص وب ــعدم وج ــود امل ــوت ق ــبل آدم) “.وه ــو م ــا
يعني بالحقيقة أنني خلقيّ مؤمن بحداثة عمر األرض(.
إلــيكم مــا أعــنيه مــن هــذا :أنــا أفــهم بــأ َّن الــكتاب املــقدس هــو وحــي مــن خــالــقنا
ـتوج ب عــليَّ أن أقــوم
غــير املحــدود ،وهــو يــتميّز بــاملــصادقــة واملــوثــوق ـيّة الــذات ـيَّتني .يـ َّ ـ
بـتفسير الـكتاب املـقدس مـن خـالل الـكتاب املـقدس ،ولـيس أن أقـوم بـمحاولـة فـرض
أف ــكار خ ــارج ــية .ح ــني أق ــوم ب ــأخ ــذ ك ــلمات ال ــكتاب امل ــقدس ال ــواض ــحة ،ف ــإن األم ــر
الـواضـح هـو أنَّـه لـم يـكن هـنالـك مـوت أو إراقـة دمـاء أو أمـراض أو مـعانـاة للبشـر أو
لــلحيوانــات قــبل الخــطيئة .أســس اهلل لــلموت وســفك الــدمــاء نــتيج ًة للخــطيئة .وهــذا
هـو أسـاس اإلنـجيل .ال يـمكن لـلمرء أن يـسمح بـوجـود سجـل أحـفوري يشـتمل عـلى
مــاليــني مــن الــسنوات مــن املــوت واراقــة الــدمــاء واألمــراض قــبل الخــطيئة )وهــذا هــو
الس ــبب ف ــي أ َّن السج ــل األح ــفوري ي ــبدوا أك ــثر م ــنطقي ًة ك ــمقبرة ل ــلطوف ــان ال ــذي
حدث في أيام نوح(.
إضـافـ ًة إلـى ذلـك ،إن كـلمة يـوم فـي الـسياق الـنصي لـسفر الـتكويـن يـمكن أن
تشير فقط إلى يوم اعتيادي وذلك بالنسبة لأليام الستة

للخلق4.

وبهــذه الــطريــقة ،فــإنــني كــمؤمــن بــالــوحــي ،أســمح لــكلمة اهلل أن تتحــدث مــعي
مــن خــالل مــعانــي الــكلمات الــتي يــتم الــوصــول إلــيها مــن خــالل ســياق الــلغة الــتي
ُـكـتب بــها .وبمجــرد الــقبول بــالــكلمات الــواضــحة مــن الــكتاب املــقدس فــي الــسياق
م ــثل ح ــقيقة األي ــام اإلع ــتيادي ــة للخ ــلق وع ــدم وج ــود امل ــوت ق ــبل الخ ــطيئة وس ــالس ــل
النس ــب ال ــتي ف ــي ال ــكتاب امل ــقدس وس ــوى ذل ــك ،ف ــإن ك ـ َّـل ت ــلك األم ــور ت ــجعل م ــن
ال ــواض ــح أنّ ــني ع ــاج ــز ع ــن ت ــقبّل ال ــتاري ــخ املُش ــتمل ع ــلى امل ــالي ــني أو امل ــليارات م ــن
ال ــسنوات .ل ــذل ــك س ــوف أص ــل إل ــى اس ــتنتاج ي ــفيد ب ــوج ــود خ ــطب م ــا ف ــي األف ــكار
املختصة بعمر الكون التي يضعها اإلنسان غير املعصوم عن الخطأ.
For more on the word day in Genesis, see Terry Mortenson, “Six Literal Days,” Answers in Genesis, http://
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وح ــقيقة األم ــر ه ــي أ َّن ج ــميع امل ــناه ــج امل ُ ــتبعة ف ــي ال ــتأري ــخ )خ ــارج ال ــكتاب
امل ــقدس( ه ــي م ــبنية ع ــلى اف ــتراض ــات ق ــاب ــلة للخ ــطأ .ي ــوج ــد وب ــشكل ح ــرف ــي م ــئات
األدوات املسـتخدمـة فـي تـقديـر عـمر األشـياء .إال أنَّـه وبـغض الـنظر عـن املـنهج أو
الــطريــقة الــتي ســيقوم الــشخص بــاســتخدامــها ،فــإن ـ َّه ال ب ـ َّد مــن وضــع افــتراضــات
تــختص بــاملــاضــي .ال يــوجــد أي طــريــقة واحــدة مــطلقة مــن الــطرق الــتي اخــترعــها
اإلنـسان لتحـديـد الـعمر .وعـلى الـرغـم مـن أن  ٩٠بـاملـئة مـن الـطرق املسـتخدمـة فـي
الــتأريــخ تــعطي نــتائــج أصــغر بــكثير مــن تــلك الــتي يــتطلبها الــتطور ،فــإنــه مــن غــير
أي منها بصورة
املمكن أن يتم استخدام ٍّ

مطلقة5.

س ــؤال يُ ــطرح ف ــي ه ــذا امل ــقام :مل ــاذا س ــيري ــد أي م ــسيحي أن ي ــأخ ــذ ب ــطرق
ال ــتأري ــخ البش ــري ــة ال ــقاب ــلة للخ ــطأ ويس ــتخدم ــها إلق ــحام ف ــكرة م ــا إل ــى ك ــلمة اهلل
املـعصومـة عـن الخـطأ؟ إن املـسيحيّني الـذيـن يـقبلون بـوجـود املـليارات مـن الـسنوات
هـم بـشكل أسـاسـي يـقولـون بـأ َّن كـلمة اإلنـسان هـي مـعصومـة عـن الخـطأ فـي حـني
أ َّن كلمة اهلل قابلة للخطأ!
إن ه ــذا ه ــو ج ــوه ــر ال ــقضية .ح ــني واف ــق امل ــسيحيّون ال ــعال ــم ع ــلى أنَّ ــه ي ــمكنهم
األخــذ بــاألســالــيب البشــريــة الــقابــلة للخــطأ فــي الــتأريــخ وذلــك لــكي يــقومــوا بــتفسير
كــلمة اهلل ،فــإنــهم قــد وافــقوا الــعالــم فــي أنَّــه ال يــمكن الــوثــوق بــالــكتاب املــقدس .لــقد
قـامـوا بـشكل أسـاسـي بـإرسـال رسـالـة مـفادهـا أ َّن اإلنـسان ،بـمفرده ،وبـمعزل عـن
ال ــوح ــي ،يس ــتطيع أن يح ـ ّدد ال ــحقيقة وي ــفرض ــها ع ــلى ك ــلمة اهلل .وبمج ــرد أن ي ــتم
تش ــري ــع ال ــباب ف ــيما ي ــختص ب ــذل ــك ف ــي س ــفر ال ــتكوي ــن ،ف ــإنَّ ــه م ــن امل ــمكن أن ي ــتم
وبـشكل مـطلق مـع بـقية أسـفار الـكتاب املـقدس .إن الـقضية تـتعلق بـالسـلطان .مـن
هو صاحب السلطان املطلق  -اهلل أم اإلنسان؟

For more on the aws in dating methods, see Roger Patterson, Evolution Exposed (Hebron, KY: Answers in
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ك ــما ي ــمكنكم أن ت ــروا ،ف ــإنَّ ــه إن ق ــام ال ــقادة امل ــسيحيّون ب ــتعليم ال ــجيل ال ــقادم
ب ــأنّ ــه ي ــمكنهم أن ي ــقبلوا ب ــال ــتعليم ال ــذي ي ــقدم ــه ال ــعال ــم ع ــن ع ــلم األص ــول ف ــي ع ــلم
طـبقات األرض ،وعـلم األحـياء ،وعـلم الـفلك وسـواه ،ويـمكنهم أن يـقومـوا بـاسـتخدام
هـذه الـعلوم فـي إعـادة تـفسير كـلمة اهلل ،فـإنـه فـي هـذه الـحالـة يـتم فـتح الـباب أمـام
هذا األمر ليحدث في جميع املجاالت األُخرى ،بما في ذلك األخالق.
نـ ــعم ،إنَّـ ــه مـ ــن املـ ــمكن أن يـ ــكون الـ ــشخص مـ ــسيحيا ً ُمـ ــحافـ ــظا ً ويـ ــعظ بـ ــشكل
مـوثـوق مـن كـلمة اهلل انـطالقـا ً مـن االصـحاح الـثانـي عشـر مـن سـفر الـتكويـن .ولـكن
بمجـرد أن تـقول لـلناس بـأنـهم قـادريـن عـلى الـقبول بـالـطرق البشـريـة لـلتأريـخ ،أي
أنـه يـمكنهم أال يـأخـذوا اإلصـحاحـات األولـى مـن سـفر الـتكويـن وفـق الـطريـقة الـتي
كــتبت بــها ،فــأنــت بــذلــك تُــق ِّوض وتــنتقص مــن ســلطان الــكتاب املــقدس! إن املــوقــف
هذا ُم َد ِّم ٌر للكنيسة.
وبـالـتالـي فـإن الـقضية ليسـت قـضية األرض حـديـثة العهـد فـي مـواجـهة األرض
قـديـمة العهـد ،إنـما هـي :هـل يسـتطيع اإلنـسان الـخاطئ والـقابـل للخـطأ أن يـكون
هو صاحب السلطان الذي يفوق سلطان كلمة اهلل؟
إن ال ــرؤي ــة ال ــتي ت ــقول ب ــاألرض ح ــدي ــثة العه ــد  -ب ــاع ــتراف الج ــميع  -ت ــتلقى
السخـ ــريـ ــة مـ ــن غـ ــالـ ــبية الـ ــعلماء .لـ ــكن بـ ــولـ ــس ح ـ ـذَّرنـ ــا فـ ــي كـ ــونـ ــثوس األولـ ــى ٢ :٨
ب أَنْ
ف َـ
ف َـ
شيْئ ًا بَـ ْع ُد َك َـما يَـج ِ ُ
شيْئ ًا ،فَ ِإنَّـ ُه َـل ْم يَـ ْع ِر ْ
قـائـال” :إِ ْن َكـا َن أ َ َـح ٌد يَـظُ ُّن أَنَّـ ُه يَـ ْع ِر ُ
ف!“ .فــإنــه بــاملــقارنــة بــما يــعرفــه اهلل فــإن مــعرفــتنا شــبه مــنعدمــة! لهــذا الســبب
يَ ـ ْع ِر َ
يـجب عـلينا أن نـكون حـريـصني جـدا ً فـي أن نـترك اهلل يـتكلم مـعنا مـن خـالل كـلمته
وليس أن نحاول فرض أفكارنا على كلمة اهلل.
ومـن املـثير لـإلهـتمام أيـضا ً أن نـالحـظ أ َّن هـذه اآليـة تـرد فـي ذات املـقطع الـذي
ُيح ـذِّر الــرســول بــولــس فــيه أ َّن ”الـ ِـعل َم َي ـنْفُخُ“ .إن الــكبريــاء األكــاديــميّ مــوجــود فــي
ج ــميع ج ــوان ــب ث ــقاف ــتنا .ل ــذل ــك ف ــإ َّن ال ــعدي ــد م ــن ال ــقادة امل ــسيح ّيني ي ــفضلون أن
١٥١

ي ــصدق ــوا األك ــادي ــميّني ال ــعلمان ـيّني ال ــقاب ــلني للخ ــطأ ع ــوض ـا ً ع ــن ال ــكلمات ال ــبسيطة
والواضحة التي في الكتاب املقدس.
أن ــا أع ــتقد أن ه ــذه ال ــرس ــال ــة ي ــجب أن تُ ــعلن إل ــى ال ــكنيسة ك ــنوع م ــن التح ـ ّدي
لــتخضع مــن جــديــد لســلطان الــكتاب املــقدس وبــالــتالــي لــتقف بــعنفوان لــلدفــاع عــن
ع ــصمة ال ــكتاب امل ــقدس ف ــي ال ــعال ــم .ف ــي ن ــهاي ــة امل ــطاف إن ه ــذه ه ــي ال ــطري ــقة
الوحيدة إليصال حقيقة رسالة اإلنجيل إلى العالم.
نــحن بــحاجــة إلــى مــمارســة املــزيــد مــن الــضغط عــلى قــادتــنا املــسيحيّني بهــدف
دف ــعهم إل ــى ال ــتأم ــل وال ــتدق ــيق ف ــي ال ــطري ــقة ال ــتي ي ــتعام ــلون ف ــيها م ــع ال ــتساؤالت
املتعلقة بعصمة الكتاب املقدس!
أساساتها في سفر التكوين
ح ــتى ن ــقوم ب ــتلخيص م ــا ك ــنا ن ــناق ــشه
فـي هـذا الـكتاب حـتى هـذه اللحـظة ،يـمكننا
أن نـوجـز بـأ َّن جـميع الـتعالـيم الـكتابـية ،بـما
ف ــي ذل ــك اإلن ــجيل ن ــفسه ،متج ـذّرة أس ــاس ـاً
في أول أسفار الكتاب املقدس.

•

إن اهلل خ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـق ال ـ ـ ـ ـ ـ ـسـمـاء واألرض

بطريقة فريدة )التكوين .(١ :١

•

إن اهلل وبـ ـ ــشكل اسـ ـ ــتثنائـ ـ ــي خـ ـ ــلق

الـرجـل واملـرأة عـلى صـورتـه )الـتكويـن :١
.(٢٧-٢٦

•

إن الـزواج يـتكون مـن رجـل واحـد وامـرأة واحـدة طـوال الـحياة )الـتكويـن :٢

.(٢٤

•

ق ــام ك ـ ٌّـل م ــن ال ــرج ــل األول وامل ــرأة األول ــى ب ــإدخ ــال الخ ــطيئة إل ــى ال ــعال ــم

)التكوين .(٢٤-١ :٣
١٥٢

•
• ل ــقد ظه ــر ك ـ ٌّـل م ــن امل ــوت وامل ــعان ــاة بس ــبب الخ ــطيئة األص ــلية ال ــتكوي ــن ):٣
صنا )التكوين .(١٥ :٣
إن اهلل قد وعد منذ البداية بمسيح يُخ ِّل ُ

.(١٩-١٦

•

إن اهلل هـ ــو مـ ــن يـ ــضع قـ ــواعـ ــد الخـ ــطأ والـ ــصواب لـ ــلمجتمع )الـ ــتكويـ ــن :٦

.(٦-٥

•

إن الهــدف األســمى فــي الــحياة هــو الــسير مــع اهلل ]وفــي طــرقــه[ )الــتكويــن

.(١٠-٩ :٦

•

إن جـ ـ ــميع األشـ ـ ــخاص يـ ـ ــنتمون إلـ ـ ــى عـ ـ ــر ٍق واحـ ـ ــد هـ ـ ــو الـ ـ ــعرق البشـ ـ ــري

)التكوين .(٩-١ :١١
ٌ
وأرض جديدة
سما ٌء جديدة
الفردوس املُستَعاد
إن ال ــتطور و  /أو م ــالي ــني ال ــسنوات ي ــقوم أي ــضا ً ب ــتدم ــير ال ــتعليم ع ــن ال ــسماء
الج ــدي ــدة واألرض الج ــدي ــدة .ل ــكن م ــال ــذي ق ــيل ل ــنا ع ــن ال ــسماء الج ــدي ــدة واألرض
الجــديــدة؟ إن أعــمال الــرســل  ٢١ :٣تــقول لــنا بــأنــه ســوف يــكون هــنالــك اســتعادة
)اس ــترداد(  -أي أنَّ ــه س ــوف ي ــتم اس ــتعادة األم ــور ع ــلى األق ــل إل ــى م ــا ك ــان ــت ع ــليه
في األصل.
نجـد فـي سـفر الـتكويـن أ َّن الـحيوانـات قـد أُعـطيت أن تـأكـل الـنباتـات )الـتكويـن
(٣٠-٢٩ :١؛ أي أنـها كـانـت نـباتـيّ ًة .ولـم يـتم الـسماح للبشـر بـتناول الـلحوم إال بـعد
أي عـنف
الـطوفـان )الـتكويـن  .(٣ :٩لـقد كـانـوا نـباتـيّني حـني خـلقهم اهلل ،ولـم يـوجـد ّ
أو موت أو أمراض قبل خطيئة آدم.
إن اإلي ـ ــمان ب ـ ــال ـ ــتطور و /أو م ـ ــالي ـ ــني ال ـ ــسنوات ه ـ ــو إن ـ ــكار ل ـ ــوج ـ ــود ال ـ ــفردوس
ال ــعامل ــي ق ــبل آدم ،وذل ــك ألن ال ــتطور ي ــعني ب ــال ــضرورة أنَّ ــه ق ــبل آدم ك ــان ي ــوج ــد
مــعانــاة وقــسوة ووحــشية ،وبــأن الــحيوانــات كــانــت تــفترس بــعضها وبــأ َّن املــوت هــو
اآلخـر كـان مـوجـودا ً .فهـل سـتتم اسـتعادة الـعالـم إلـى تـلك الـحالـة؟ وبـالـتالـي فـإنـك
١٥٣

إن ك ــنت م ــؤم ــنا ً ب ــال ــتطور و /أو م ــالي ــني ال ــسنوات ،ف ــإنَّ ــك م ــضطر إلن ــكار ال ــفردوس
ال ــعامل ــي ق ــبل آدم )ألن ــك ت ــؤم ــن وب ــشكل مس ــبق ب ــوج ــود امل ــوت وامل ــعان ــاة مل ــالي ــني م ــن
الـسنوات قـبل وجـود آدم( ،وأيـضا ً تـنكر وجـوده فـي نـهايـة الـزمـن )وذلـك ألن الـكتاب
امل ــقدس يُ ــع ِّلم ب ــأ َّن ال ــعال ــم س ــوف يُس ــتعاد إل ــى م ــا ك ــان ع ــليه( .وع ــليه ف ــإن ال ــتطور
وم ــالي ــني ال ــسنوات ال ت ــضرب ج ــوه ــر وأس ــاس ــات امل ــسيحية ف ــقط ب ــل ال ــرج ــاء ال ــذي
فيها أيضا ً.

إضــاف ـ ًة إلــى ذلــك ،إ َّن املــسيحيّني الــذيــن يــؤمــنون بــالــتطور وبــماليــني الــسنوات
ُمـجبريـن عـلى اإليـمان بـأ َّن عـملية الـتطور التـزال سـاريـة حـتى اآلن .فـي الـحقيقة،
إن ال ـ ــتطوريّ ـ ــني يُ ـ ـ َع ِّلمون به ـ ــذا األم ـ ــر ع ـ ــينه 6.وي ـ ــرج ـ ــع ذل ـ ــك إل ـ ــى أ َّن ال ـ ــتطوريّ ـ ــني
يس ــتخدم ــون امل ــوت وامل ــعان ــاة ال ــذان ن ــعاي ــنها ف ــي ال ــعال ــم إض ــافـ ـ ًة إل ــى ال ــطفرات
الــوراثــية )األخــطاء الــجينية( الــتي تحــدث وذلــك فــي مــحاولــة إلثــبات أن الــتطور هــو
An online Time magazine article, in response to a study on natural selection, declares, “Modern Homo sapiens
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Is Still Evolving.” See Eben Harrell, “Darwin Lives! Modern Humans Are Still Evolving,” Time Science, http://
www.time.com/time/health/article/0,8599,1931757,00.html.

١٥٤

أمـر مـمكن .إنـهم يـقومـون بـتعميم الـحاضـر عـلى املـاضـي ومـن ثـ َّم يسـتنتجون بـأنَّ
هـ ــذه الـ ــعمليات الـ ــتي اسـ ــتمرت لـ ــفترة تـ ــمتد ملـ ــاليـ ــني مـ ــن الـ ــسنوات هـ ــي أسـ ــاس
ال ــتطور .وب ــال ــتال ــي ف ــإن امل ــسيحيّني ال ــذي ــن ي ــري ــدون ال ــقبول ب ــاألف ــكار ال ــتطوري ــة
مـ ــضطريـ ــن أيـ ــضا ً لـ ــلقبول بـ ــأ َّن الـ ــتطور يحـ ــدث فـ ــي يـ ــومـ ــنا الـ ــراهـ ــن فـ ــي جـ ــميع
املـجاالت ،بـما فـي ذلـك اإلنـسان .إال أ َّن اهلل قـد قـال فـي كـلمته بـأنَّـه حـني خـلق كـلّ
ج ـ ّدا ً“ )ال ــتكوي ــن.(٣ :٢-٣١ :١
ش ــيء أن ــهى ع ــمله ف ــي الخ ــلق وق ــال أنَّ ــه ”ح ــس ٌن ِـ
وهــذا يــخالــف تــمام ـا ً مــا يــقولــه الــتطوريــون لــنا .إن الــتطوريّــني الــربــوب ـيّني يعجــزون
ع ـ ــن ال ـ ــقول ب ـ ــأ َّن اهلل ق ـ ــد اس ـ ــتخدم ال ـ ــتطور ف ـ ــي م ـ ـ ّـرة م ـ ــن امل ـ ــرات ول ـ ــكنه ال ي ـ ــقوم
ب ــاس ــتخدام ــه اآلن .أل َّن اإلدع ــاء ب ــعدم ح ــدوث ال ــتطور ف ــي ي ــوم ــنا ال ــراه ــن س ــيد ّمــر
املـ ــعتقد الـ ــتطوري ،وذلـ ــك ألنـ ــه لـ ــن يـ ــوجـ ــد أي أسـ ــاس لـ ــلقول بـ ــأنَّـ ــه قـ ــد حـ ــدث فـ ــي
املاضي.
يـوجـد الـعديـد مـن املـسيحيّني الـذيـن بـعد أن تـعلموا عـن طـبيعة الـعلم الـحقيقية
وتــعلموا أيــضا ً عــن الــجوانــب الــعقائــديــة )الــديــنية( لــلتطور ومــاليــني الــسنوات ،تخـ ّلوا
عــن مــعتقدات مــن أمــثال الــتطور الــربــوبــي والخــلق الــتدريــجي .إال أنَّــه يــوجــد عــدد
مـن الخـ ّدام والـالهـوتـيّني وسـواهـم وكـنتيجة لـنظرتـهم الـشمولـية لـلكتاب املـقدس ،لـن
يــقبلوا مــا نــقولــه .ويــرجــع ذلــك إلــى أنــهم يــختلفون مــعنا خــالف ـا ً ذو أســاس فــلسفي
حول كيفية مقاربة الكتاب املقدس وتفسيره.
رب ــما ت ــكون أف ــضل ط ــري ــقة ل ــتلخيص ه ــذا الج ــدل ه ــي م ــن خ ــالل ت ــقدي ــم م ــثال
عملي عن لقاء لي مع أحد ُ
خدام الكنائس البروتستانتية.
ق ــبل ع ــدة س ــنوات ،ك ــان ع ــدد م ــن األف ــراد م ــن اإلرس ــال ــية الخ ــلقية األس ــترال ــية
ـؤسس ــني ل ــها ،ي ــساف ــرون إل ــى والي ــة ف ــيكتوري ــا ل ــقيادة ع ــدد م ــن
ال ــتي ك ــنت أح ــد امل ـ ّ
ال ــلقاءات ف ــي م ــختلف امل ــراك ــز .وف ــي أح ــد امل ــواق ــع ق ــام ه ــذا ال ــخادم ب ــمعارض ــتنا
بــشكل عــلنيّ .وفــي الــوقــت الــذي قــام خــادم آخــر مــن ذات الــكنيسة بــوضــع إعــالن
ت ــروي ــجي ل ــزي ــارت ــنا ض ــمن ورق ــة اإلع ــالن ــات األس ــبوع ــية .ق ــام ال ــخادم ال ــذي ك ــان
١٥٥

ي ــعارض ــنا بح ــذف اإلع ــالن ق ــبل ط ــباع ــته .ك ــما أنَّ ــه ق ــام ب ــتشجيع األش ــخاص ع ــلى
م ــقاط ــعة ب ــرن ــام ــجنا ل ــلندوات ،وأدل ــى ب ــال ــعدي ــد م ــن ال ــتصري ــحات ال ــعلنية الس ــلبية
بــخصوص مــنظمتنا وتــعليمنا .حــتى أنــه قــد قــال لــلناس بــأنــنا مــن الــشيطان وبــأنَّــه
يجب عليهم أال يستمعوا لنا.
قــمت بتحــديــد مــوعــد مــع هــذا الــخادم ملــناقــشة الــقضية مــعه .وأوضــح لــي بــأنَّــه
ـزي فــقط ،وبــأنَّــه يــوجــد الــعديــد مــن األخــطاء
يــؤمــن بــأ َّن ســفر الــتكويــن هــو ســفر رمـ ّ
الــكبيرة فــي الــكتاب املــقدس ،وبــأنَّــه ال يــمكن لــلمرء أن يــقوم بــالــتعامــل مــعه بــشكل
ح ــرف ــي ،ك ــما ه ــو ال ــحال م ــعي .والس ــبب ال ــذي ي ــقف خ ــلف ه ــذا ال ــخالف امل ــختص
ب ــقضية الخ ــلق  /ال ــتطور  /ع ــمر األرض ي ــرج ــع إل ــى م ــقارب ــتنا ال ــشخصية ل ــلوح ــي
املــقدس .لــقد وافــق عــلى هــذا الــطرح إال أنَّــه أصـ َّـر عــلى أنَّــه ال يــمكن أن يــتم أخــذ
سـفر الـتكويـن بـشكل حـرفـيّ وبـأنَّـه ُمج َّـرد سـفر رمـزي .فـسألـته عـما إذا كـان يـؤمـن
بأ َّن اهلل قد خلق السموات واألرض.
أجاب ”نعم ،هذه هي الرسالة التي كان سفر التكوين يقوم بنقلها“.
قــمت بــشكل مــتعمد بــاقــتباس الــتكويــن ” ١ :١هــل تــؤمــن أنَّــه ’فــي الــبدء خــلق
اهلل السموات واألرض؟‘ “
ق ــال” :ن ــعم ،ب ــال ــطبع أؤم ــن .إن ه ــذه ه ــي ال ــرس ــال ــة ال ــتي ي ــقوم س ــفر ال ــتكوي ــن
بنقلها لنا“.
أوضــحت لــه بــأنَّــه قــد قــام لــلتو بــأخــذ اآليــة األولــى مــن الــتكويــن بــشكل حــرفــي.
سئل ع ّـما إذا كـانـت هـذه اآليـة رمـزيـ ًة ،وإن لـم تـكن كـذلـك ،فـلماذا قـام بـأخـذهـا
وقـد ُـ
بــشكل حــرف ـيّ .ســألــته بــعد ذلــك عــما إذا كــانــت اآليــة الــثانــية مــن االصــحاح األول
مـن سـفر الـتكويـن حـرفـيّ ًة أم رمـزيـ ًة .وأشـرت لـه إلـى عـدم اإلتـساق فـي قـبولـه بـأخـذ
ال ــتكوي ــن  ١ :١ب ــشكل ح ــرف ــي ،ف ــي ال ــوق ــت ع ــينه ال ــذي ي ــقول ب ــأ َّن س ــفر ال ــتكوي ــن
بمجـمله هـو سـفر رمـزي .فـأردف قـائـالً بـأ َّن مـا يـقولـه سـفر الـتكويـن لـيس مـهما ً بـل
املهم هو ما يعنيه.
١٥٦

أي ]ن ــص[ إن ك ــنت ال ت ــدرك م ــا
س ــأل ــته ق ــائ ــال” :ك ــيف ي ــمكنك أن ت ــفهم م ــعنى َّ
ي ــقول ــه ]ال ــنص[؟ ،وإن ك ــنت ال تس ــتطيع األخ ــذ ب ــما ي ــقول ــه ال ــنص ل ــلوص ــول إل ــى
املــعنى ،فــإن الــلغة اإلنــكليزيــة )أو أيّــة لــغة أُخــرى( ســوف تــتحول إلــى مجــرد كــالم
فارغ“.
ـقرر مــا هــي الــحقيقية فــيما يــختص بــالــكتاب املــقدس.
ســألــته بــعد ذلــك كــيف يـ ّ
فأجاب ”من خالل اآلراء التوافقية بني الشركاء“.
ف ــقلت ح ــينئذ” :ب ــال ــتال ــي إن ه ــذا ه ــو األس ــاس ال ــذي ت ــعتمده ل ــحسم ح ــقيقة
االش ــياء .م ــن أي ــن ح ــصلت ع ــلى ه ــذا األس ــاس ،وك ــيف ي ــمكنك أن ت ــعرف إن ك ــان
هذا هو األساس السليم لحسم الحقيقة؟“
نظر إليَّ وقال” :من خالل اآلراء التوافقية بني الدارسني“.
فــوجهــت الــسؤال مــن جــديــد قــائــال” :اآلن ،إن كــان هــذا هــو األســاس الــذي لــك
ل ــحسم ال ــحقيقة وتح ــدي ــد م ــا إذا ك ــان زم ــالؤك ق ــد وص ــلوا إل ــى اإلس ــتنتاج الس ــليم
ح ــيال ال ــحقيقة ،ك ــيف ي ــمكنك أن ت ــعرف ب ــأ َّن ه ــذا ه ــو األس ــاس الس ــليم لتح ــدي ــد
ماهية الحقيقة؟“
قـال لـي حـينها بـأنّـه ال يـمتلك الـيوم بـأكـلمه للحـديـث فـي هـذا املـوضـع ،وبـأنَّـه مـن
األفـضل أن نـقوم بـإنـهاء الـحوار .إن األمـر الـذي كـان يـقوم بـه هـو أنَّـه يلتجئ إلـى
الــحكمة البشــريــة لــيقرر مــالــذي يــعنيه الــوحــي املــقدس ومــالــذي يــقولــه ،عــوض ـا ً عــن
الـسماح لـكلمة اهلل بـأن تـقول لـه مـا هـي الـحقيقة .إن الـفارق الـحقيقي بـني مـوقـفينا
ي ــمكن أن ي ــتم ت ــلخيصه ب ــال ــشكل ال ــتال ــي :أي ــن ت ــضع إي ــمان ــك  -ف ــي ك ــلمة البش ــر
الــذيــن هــم مخــلوقــات غــير مــعصومــة عــن الخــطأ ،والــذيــن ال يــعرفــون جــميع األشــياء
والـذيـن لـم يـكونـوا مـوجـوديـن ليشهـدوا جـميع تـلك األحـداث  -أو فـي كـلمة اهلل الـذي
هو الكامل الذي يعرف كل شيء وكان شاهدا ً على جميع األشياء؟
إن املــسيح ّيني )أو أولــئك الــذيــن يــعلنون أنــهم مــسيح ّيني( الــذيــن يتخــذون هــذا
املـوقـف املـساوم حـيال الـكتاب املـقدس غـالـبا ً مـا يـرون نـتائـج هـذه الـفلسفة الـخاطـئة
١٥٧

فـي الـجيل الـذي يـليهم :أبـناؤهـم  -والـجيل الـتالـي مـن الـيافـعني فـي الـكنيسة .نـظراً
لعجــز اآلبــاء عــن تــزويــد أبــناءهــم بــأســاس مــتني ،فــإنــهم كــثيرا ً مــا يــعايــنون انــهيار
الـ ــهيكل الـ ــكامـ ــل لـ ــلمسيحية فـ ــي الـ ــجيل الـ ــذي يـ ــليهم .واألمـ ــر املحـ ــزن والـ ــحقيقي
بــالنســبة لــلكثير مــن هــؤالء اآلبــاء هــو أن مــعظم أبــناءهــم ســوف يــرفــضون اإليــمان
املــسيحي .فــي يــومــنا الــراهــن ،نــحن نجــد أن ثُــلثي األشــخاص الــيافــعني يــغادرون
ال ــكنيسة ع ــند وص ــول ــهم إل ــى ال ــسن ال ــجام ــعيّ  -وق ــد أظه ــرت األب ــحاث أن ال ــقادة
املــسيحيّني الــذيــن يــعلمون عــن مــاليــني الــسنوات ويــساومــون عــلى الــكتاب املــقدس
لــيتوافــق مــعها يــشكلون عــامـالً مــساهــما ً وهــامـا ً فــي هــذا األمــر 7.إن هــذه املــعضلة
تـرتـبط بـشكل كـبير بـالجـدل الـدائـر حـول سـفر الـتكويـن .إن كـان الـشخص يـرفـض
ســفر الــتكويــن ويـ َّدعــي بــأنَّــه ســفر رمــزي أو أســطوري ،أو ا ّدعــى بــأنَّــه ال يــعني مــا
يـقدمـه مـن تـصريـحات واضـحة ،فـإن هـذا سـيؤدي بـشكل مـنطقي إلـى منحـد ٍر زلـق
من الرفض املمتد عبر بقية الكتاب املقدس.
ويظهـر هـذا األمـر فـي أولـئك الـذيـن يتَّخـذون املـنهج الـليبرالـي فـي عـلم الـالهـوت
وي ــحاول ــون أن ي ــقوم ــوا ب ــالتخ ــلص م ــن املعج ــزات ،م ــثل ع ــبور البح ــر األح ــمر ،أو
الـ ُع َّليقة امللتهـبة ،أو الـسمكة الـتي ابـتعلت انـسانـا ً )عـلى سـبيل املـثال ال الـحصر(.
إال أ َّن هـؤالء األشـخاص ال يـتوقـفون عـند هـذه الـنقطة ،إنـهم يـتابـعون فـي التخـ ّلص
مـ ــن معجـ ــزات املـ ــسيح فـ ــي العهـ ــد الجـ ــديـ ــد .نجـ ــد فـ ــي بـ ــعض األحـ ــيان )وبـ ــشكل
مـ ــتصاعـ ــد( أنـ ــه يـ ــتم إنـ ــكار الـ ــوالدة الـ ــعذراويـ ــة والـ ــقيامـ ــة .بمجـ ــرد أن يـ ــقبل املـ ــرء
ب ــتاري ــخية س ــفر ال ــتكوي ــن وي ــفهمه ع ــلى أس ــاس أنَّ ــه ي ــشكل األس ــاس ل ــبقية ال ــكتاب
امل ــقدس ،ف ــإنَّ ــه ل ــن ي ــكون م ــن ال ــصعب أن ي ــقبل ح ــقيقة األج ــزاء ال ــباق ــية م ــما ي ــقول ــه
الــكتاب املــقدس .حــتى بــالنســبة ألولــئك املــحافــظني فــي مــقاربــتهم لــلكتاب املــقدس
إال أنـهم يـساومـون حـول سـفر الـتكويـن فـي مـقابـل الـقبول بـماليـني الـسنوات ،فـإنَّ
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ـشك ف ــيما ي ــتعلق ب ــال ــوث ــوق ب ــكلمة اهلل  -ال ـ َّ
ه ــذا األم ــر س ــوف ي ـ َو ِّل ـ ُد ال ـ َّ
ـشك ال ــذي م ــن
املمكن أن يودي إلى عدم اإليمان بكلمة اهلل.
أن ــا آخ ــذ ال ــكتاب امل ــقدس ب ــطري ــقة ح ــرفـ ـيّة ) أو ب ــطري ــقة ط ــبيعية  -وف ــق ن ــوع
األدب والــسياق الــنصي( إال فــي حــال كــانــت الــرمــزيــة أمــرا ً واضــحا ً لــلغايــة .حــتى
ف ــي وج ــود ال ــصفة ال ــرم ــزي ــة ف ــإن ال ــكلمات وال ــعبارات املس ــتخدم ــة تح ــمل أس ــاس ـاً
حرفيا ً.
الـعديـد مـن األشـخاص يسـتخدمـون مـثاالً مـن الـكتاب املـقدس حـيث يـقول بـأن
يــسوع قــال بــأنَّــه الــباب ،وذلــك لــكي يــقولــوا بــأنَّــنا ال نســتطيع أن نــأخــذ هــذه الــعبارة
بـ ــشكل حـ ــرف ـ ـيّ .إال أنـ ــنا عـ ــند فـ ــهم الـ ــعادات املـ ــتبعة فـ ــي ذلـ ــك الـ ــعصر ،نجـ ــد أن
الـراعـي قـد اعـتاد عـلى الجـلوس فـي الـبوابـة ويـكون هـو بـشكل حـرفـي الـباب .لـذلـك
ف ــي ه ــذا ال ــسياق ،إن ي ــسوع ه ــو ب ــشكل ح ــرف ـيّ ال ــباب ،ت ــمام ـا ً ك ــما ك ــان ال ــراع ــي
ب ــشكل ح ــرف ـيّ ال ــباب .ن ــحن ن ــقوم ب ــاس ــتخدام ه ــذا األس ــلوب ال ــلغوي ف ــي ك ــالم ــنا
الـيومـي ،ويـكون مـن السهـل مـالحـظة اسـتخدام املـرء لـألسـلوب الـرمـزي .عـلى سـبيل
امل ــثال ،ق ــد ن ــقول ”ك ــان ــت ال ــسماء ت ــمطر ك ــالب ـا ً وق ــططا ً“ 8.ول ــكننا ن ــفهم ت ــمام ـا ً م ــا
ت ــعنيه ه ــذه ال ــعبارة ألن ــنا ن ــدرك األس ــلوب ال ــرم ــزي وال ــسياق  -إن ــها تُ ــمطر ب ــغزارة
ـرب ،افـتح لـنا بـابـا ً لـنعرف
شـديـدة .وكـمسيحيّني قـد نـصلي قـائـلني” :أيـها الـسيد ال ّ
ٍ
وجهة يجب علينا أن نأخذ - “.ونعرف أيضا ً املعنى الدقيق لهذه العبارة.
أي
يتس ــرع ال ــكثير م ــن األش ــخاص ف ــي ال ــقفز إل ــى اس ــتنتاج ــات ت ــتعلق بح ــرف ــية
الــكتاب املــقدس دون الــنظر بــعنايــة إلــى الــتصريــحات والــسياق الــنصي والــعادات
ـجازي فــإنــه
الــسائــدة .حــني يُــقصد أن يــتم أخــذ الــكتاب املــقدس بــشكل رمــزي أو مـ
ّ
ســيكون واضــحا ً ســواء كــان ذلــك مــن خــالل الــسياق أو أنَّــه يــتم إعــالمــنا بــذلــك مــن
خالل النص عينه.

 8تعبير مجازي يشبه قولنا” :كانت السماء تمطر كالرصاص“ بمعنى أن المطر كان غزيرا ً جدا ً.
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بـطبيعة الـحال ،يـزعـم الـعديـد مـن األشـخاص أن اإلرسـالـيات الخـلقية الـتوراتـية
ه ــي ُمس ـبِّبة ل ــلشقاق .وه ــم ف ــي ادع ــاءه ــم ه ــذا ُمــح ّقون ت ــمام ـاً؛ ف ــال ــحقيقة وب ــشكل
ـفرق” :فَ ِإنِّــي
دائــم تتســبب بــالــشقاق .واملــسيح قــد قــال بــأنَّــه قــد أتــى بــسيف لــكي يُـ ِّ
ض َّد أ َ ِبـ ِ
ح َم ِ
ج ئْتُ ألُفَـ ِّـرقَ ِ
اتـ َها) “.مــتى
ض َّد َ ـ
ض َّد أ ُ ِّمـ َهاَ ،وا ْلـ َكن َّ َة ِ ـ
ـيهَ ،واالبْ ـن َ َة ِ ـ
ـسا َن ِ ـ
ِـ
اإلنْـ َ
 .(٣٥ :١٠كــم هــو عــدد املــواقــف الــتي تــعرف عــنها حــيث انــقطعت الــعالقــات فــيها

نـتيجة لـلتوتـر الـقائـم بـني األشـخاص الـذيـن يـسعون لـلحياة وفـق اإليـمان املـسيحي
وب ـ ــني أول ـ ــئك ال ـ ــذي ـ ــن ال ي ـ ــحيون وف ـ ــقه؟ ي ـ ــتم ت ـ ــقدي ـ ــم ال ـ ــتنازالت ع ـ ــادةً ح ـ ــني يتخ ـ ــلى
املــسيحيّون عــن مــبادئــهم مــقابــل الســالم والــوئــام .ويــسوع قــد أنــبأ عــن الــصراعــات
والـنزاعـات ولـيس السـالم بـأي ثـمن .فـي لـوقـا  ٥١ :١٢يـقول يـسوع” :أَتَـظُنُّو َن أَنِّـي
ج ئْتُ أل ُ ْـع ِ
س الَ ًمــا َعـ َلى األ َ ْر ِ
ض؟ َّكالَّ ،أ َ ُقـ ُ
سا ًمــا) “.انــظر أيــضاً
ـطيَ َ ـ
ِـ
ـول َلـ ُك ْم :بَ ـ ِل انْـ ِـق َ
يوحنا ٤٣ ،١٢ :٧؛ ١٦ :٩؛ .(١٩ :١٠
م ــن امل ــنظور ال ــعمليّ ،أن ــا أج ــد أن ال ــطالب ال ي ــري ــدون ش ــخصا ً ي ــقول ل ــهم أن
الـكتاب املـقدس مـليء بـاألخـطاء الـتي تـبعث الـشك بـأنـه ال يـمكنهم اإليـمان بـه .بـل
ي ــري ــدون أن ي ــعرف ــوا أنَّ ــه ي ــوج ــد إج ــاب ــات وب ــأنَّ ــهم يس ــتطيعون أن ي ــمتلكوا م ــعرف ــة
حقيقية .فإنهم يستجيبون حني يعظ الشخص بسلطان.
فـي أحـد اإلجـتماعـات قـالـت لـي إحـدى األمـهات بـأ َّن ابـنتها كـانـت حـاضـرةً فـي
أحــد الــصفوف الــدراســية الــتي كــان قــد ســبق لــي وأن تــكلمت فــيها .وقــد قــالــت لــها
ابــنتها أن الــشيء الــذي أثــار اعــجابــها هــو حــقيقة أنــي تــكلمت بســلطان مــشابــه.
ـتعجبني مــن أنــني لــم أتــش َّكك فــي كــلمة اهلل بــل كــنت قــد قــبلت
لــقد كــان الــتالمــيذ مـ ّ
ب ــها ب ــشكل ت ــا ّم .ل ــقد ذ ّ ـكـرن ــي ه ــذا األم ــر ب ــتصري ــح يُ ــق ِّدم ــه ال ــكتاب امل ــقدس” :فَ ـ َل َّما
ع ِمـ ْن تَ ـ ْعلِ ِ
ال بُ ِه ـ ت َ ِ
ع ه ـ ِـذ ِه األ َ ْق ـ َو َ
يم ِه ،ألَنَّ ـ ُه َكــا َن يُ ـ َع ِّل ُم ُه ْم َكـ َـم ْن َل ـهُ
ت ا ْل ُ ـ
ج ُمو ُ
ـسو ُ
أ َ ْكـ َـم َل يَ ـ ُ
س َكـا ْلـ َكتَبَ ِة) “.مـتى  .(٢٩-٢٨ :٧إن يـسوع كـان يـتكلم بسـلطان وكـان
ُـ
س ْلطَا ٌن َو َلـ ْي َ
عــقائــدي ـا ً جــدا ً فــي الــطريــقة الــتي تــكلم بــها .فــهو لــم يــعظ عــن وجــود ســبل مــختلفة
لـلوصـول إلـى الـفردوس .وهـو لـم يـأت قـائـالً بـأنَّـه يـؤمـن أنَّـه أحـد الـطرق الـتي تـوصـل
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ح دٌ
س أ َ َـ
ـحقُّ َوا ْلـ َ
إلــى الــحياة األبــديــة .يــسوع قــد قــال” :أَنَــا ُهـ َو ال ـطَّ ِريــقُ َوا ْلـ َ
ـحيَاةَُ .لـيْ َ
ِ
اآلب إِالَّ ِبــي)“.ي ــوح ــنا  ٦ :١٤ت ــأك ــيد ع ــلى ه ــذه ال ــنقطة( .ال أع ــتقد أنّ
يَأ ْ ِتــي إِ َلــى
يـسوع سـوف يـكون مـرحـبا ً بـه فـي الـعديـد مـن الـكنائـس امل ُـعاصـرة إن كـان سـيعظ
فــيها .ربــما ســيتم وســمه بــأنَّــه يــسعى إلــى الــشقاق إلــى ح ـ ٍّد كــبير أو ربــما يــوســم
بــأنَّــه ال يــتقبَّل اآلخــريــن! إن األمــر كــان مــختلفا ً قــليالً مــنذ  ٢٠٠٠عــام مــضت .هــل
نــحن ،كــمسيحيّني مــولــوديــن ثــانــي ًة ،خــائــفني إلــى هــذه الــدرجــة مــن إعــالن الــحقيقة
في حال كنا سنتسبّب بالشقاق أو إن كنا سنُت َّ َه ُم بأننا غير متقلبني لآلخرين؟
لــقد تحــدثــت مــع مجــموعــة مــن الشــبان مــن إحــدى الــكنائــس حــول أهــمية ســفر
الش بان بــمدى خــيبة
الــتكويــن .وقــد أثــار دهشــتي قــائــد تــلك املجــموعــة الــذي أخــبر ُّ ـ
أمـله مـن نـظرتـي إلـى الـكتاب املـقدس .لـقد قـال بـأنَّـني كـنت أحـاول أن أقـوم بـفرض
كــتاب مــقدس مــثالــي عــلى اهلل وقــد أتــبع ذلــك بشــرح ٍ عــن عجــز هــذه الــرؤيــة لــلكتاب
امل ــقدس .وم ــن ن ــاح ــية أُخ ــرى ،ف ــإن ــهم ق ــد ك ــان ــوا ُمس ــتعدي ــن ل ــقبول وج ــود أخ ــطاء
ومـشاكـل فـي الـكتاب املـقدس .وبـعد هـذه املـحادثـة كـان األمـر جـليا ً بـالنسـبة لـي أن
أي معنى بالنسبة لهذا الشخص.
الكلمات ال تحمل َّ
الـ ــعديـ ــد مـ ــن األشـ ــخاص )بـ ــشكل خـ ــاص أولـ ــئك الـ ــذيـ ــن يـ ــنتمون إلـ ــى الـ ــجيل
الــشاب( قــد أدلــوا بــتعليقات تــختص بــعدم وجــود تــعليم مــوثــوق بــه .إن هــذا انــتقاد
ُمحــز ٌن لكنيســتنا .مــالــذي يــقدمــونــه لــرعــيتهم؟ يــجب عــلى قــادة الــكنائــس أن يــعظوا
بس ــلطان ب ــأ َّن اهلل ق ــد خ ــلق اإلن ــسان؛ وب ــأ َّن اإلن ــسان ق ــد س ــقط ف ــي الخ ــطيئة ف ــي
ج ــنة ع ــدن ،وق ــد أدخ ــل الخ ــطيئة وامل ــوت إل ــى ال ــعال ــم؛ وب ــأ َّن اإلن ــسان ي ــحصل ع ــلى
الخالص فقط من خالل اإليمان باملسيح.
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الــفصل الـثامـن

الثمرة الشريرة للتفكير
التطوري
إن كـنت تؤمـن بـاهلل كـخالق ،فـإنـك حـينها سـتؤمـن بـوجـود قـوانـني ]وشـرائـع[،
وذل ـ ــك أل َّن اهلل ه ـ ــو واض ـ ــع ال ـ ــقوان ـ ــني ]و ُمـ ــعطي الش ـ ــرائ ـ ــع[ .إن ش ـ ــري ـ ــعة اهلل ه ـ ــي
ان ــعكاس ل ــشخصيته امل ُ ــق َّدس ــة .إن ــه الس ــلطان امل ــطلق ،ون ــحن ج ــميعنا ت ــحت ل ــزام
ب ــال ــخضوع ال ــكام ــل ل ــه .إن ال ــقوان ــني ليس ــت مج ــرد ق ــضية ت ــتعلق ب ــآراءن ــا ب ــل ه ــي
قــواعــد قــد أُعــطيَت مــن قــبل ذاك الــذي يــمتلك الــحقَّ بــفرضــها عــلينا وذلــك لــصالــحنا
وملج ــده .وه ــو يُ ــعطينا امل ــبادئ ل ــتكون أس ــاس ــات ن ــبني ع ــليها ت ــفكيرن ــا ف ــي ج ــميع
املجاالت.
إن الــقبول بــاهلل الــخالــق يــعطينا مــعرفــة بــطبيعة الــحياة .فــنحن نــعرف بــأ َّن اهلل
ه ــو ُم ــعطي ال ــحياة ،وب ــأنَّ ــه ي ــوج ــد ل ــلحياة م ــعنى وغ ــاي ــة ،وب ــأ َّن ج ــميع البش ــر ه ــم
مخ ــلوق ــني ع ــلى ص ــورة اهلل ول ــذل ــك ف ــإن ــهم ي ــمتلكون ق ــيمة ك ــبيرة وأه ــمية ُعــظمى .إن
اهلل قـد خـلقنا لـيكون قـادرا ً عـلى :الـتواصـل مـعنا ،ومـحبتنا ،ولـيفيض بـبركـاتـه عـلينا
ولكي نكون قادرين على محبَّته باملقابل.
ومــن الــناحــية األُخــرى ،إن كــنت تــرفــض اهلل وتســتبدلــه بـ ُـم ٍ
عتقد يــضع الــفرص
واملـعالـجات الـعشوائـية فـي مـكان اهلل ،فـإنَّـه لـن يـوجـد أسـاسـات للخـطأ والـصواب.
أي ش ـ ٍ
ـيء آخ ــر ت ــري ــده أن ــت .ال ي ــوج ــد أم ــور ُمــطلقة  -ال
وال ــقواع ــد ت ــتحول ل ــتصبح َّ
يوجد مبادئ يجب التمسك بها .الناس يضعون قواعدهم الخاصة بأنفسهم.
يـجب أن يـكون مـن الـواضـح أن رؤيـتنا لـلعالـم مـبنية عـلى نـقطة اإلنـطالق الـتي
نعتمدها  -إما كلمة اهلل أو كلمة اإلنسان.
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إن عـاملـنا الـغربـي قـد تـأسـس إلـى حـ ِّد كـبير عـلى الـرؤيـة املـسيحية لـلعالـم ،وقـد
تـأثـر إلـى حـ ٍّد كـبير بـنقطة اإلنـطالق الـتي تـعتمد عـلى كـلمة اهلل )الـكتاب املـقدس(.
ولــكن مــع تــزايــد عــدد األشــخاص الــذيــن يــقومــون بــتغيير نــقطة انــطالقــهم مــن كــلمة
اهلل إلــى كــلمة اإلنــسان ،فــإنــنا ســوف نُــعايــن )ونــحن بــالــفعل نــعايــن( تــغيُّرات فــي
ال ــرؤي ــة ل ــلعال ــم ال ــتي ي ــتم ت ــبنيها م ــن ق ــبل ال ــحضارة ]ب ــشكل ع ــا ٍّم[ .إن ح ــضارت ــنا
تــتغير مــن حــضارة مــتأثــرة إلــى حـ ٍّد كــبير بــاملــطلقات املــسيحيّة )مــثل ،كــون الــزواج
مـبنيّ عـلى رجـل وامـرأة ،اإلجـهاض الـذي يـتم حـظره عـلى أسـاس أنَّـه جـريـمة قـتل،
وهـلم جـرا( إلـى حـضارة أُخـرى ُمـعتمدة عـلى األخـالق النسـبية )عـلى سـبيل املـثال،
إعــادة تــعريــف الــزواج لــيتم الــسماح بــالــزواج املــثليّ الــجنس ،تشــريــع اإلجــهاض
عـ ــلى أسـ ــاس أنَّـ ــه حـ ــقّ مـ ــن حـ ــقوق املـ ــرأة ،وهـ ــلم جـ ــرا( .تـ ــأمـ ــل فـ ــي الـ ــبعض مـ ــن
التغييرات التي طرأت على الواليات املتحدة األمريكية:

•

ف ــي ال ــعام  ،١٩٦٢ت ــم ت ــصنيف ال ــصالة ف ــي امل ــدارس ع ــلى أن ــها غ ــير

دستورية.

•

ف ـ ــي ال ـ ــعام  ،١٩٦٣ت ـ ــم ت ـ ــصنيف ال ـ ــقراءات م ـ ــن ال ـ ــكتاب امل ـ ــقدس ف ـ ــي

املدارس العامة على أنَّها غير دستورية.
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•

ف ــي ال ــعام  ،١٩٧٣ت ــم إزال ــة الح ــظر ع ــن اإلج ــهاض ،واب ــتدأت ع ــيادات

اإلجهاض تنتشر في األمة ) ما يعرف بقضية روي في مواجهة وايد(.

•

ف ــي ال ــعام  ،١٩٨٥ت ــم ال ــحكم ع ــلى وض ــع امله ــد )امل ــغارة( ف ــي األم ــاك ــن

العامة على أنَّه انتهاك ملا يُسمى الفصل بني الكنيسة والدولة.

•

ف ــي ال ــعام  ،٢٠٠٣ت ــم ال ــحكم ع ــلى ال ــقوان ــني ال ــتي ُو ِ
جـ َدت ض ـ َّد ال ــلواط

واملثلية الجنسية على أنها غير دستورية.
ي ــالح ــظ ال ــعدي ــد م ــن امل ــسيحيّني اإلنح ــطاط ال ــذي أص ــاب امل ــجتمع .وه ــم ي ــرون
الـ ــتراجـ ــع الـ ــذي يـ ــصيب األخـ ــالقـ ــيات املـ ــسيحية مـ ــقابـ ــل تـ ــصاعـ ــد فـ ــي الـ ــفلسفات
ـتمرد ع ــلى ال ــقان ــون
امل ــعادي ــة هلل .ك ــما أن ــهم ي ــدرك ــون ب ــشكل ج ــيد ال ــتزاي ــد ف ــي ال ـ ّ
والس ــلوك امل ــثليّ وامل ــواد اإلب ــاح ــية واإلج ــهاض )وغ ــير ذل ــك م ــن م ــنتجات ال ــفلسفة
اإلنــسانــية الــعلمانــية( ،إال أنــهم فــي حــيرة مــن أمــرهــم ملــعرفــة أســباب حــدوث هــذه
األمــور .والســبب فــي وقــوعــهم فــي مــثل هــذه املــعضلة يــرجــع إلــى أنــهم ال يــفهمون
الــطبيعة األســاســية لــلمعركــة .كــلمة اهلل فــي مــواجــهة كــلمة اإلنــسان هــي خــالصــة
الـ ــقول .إال أ ّن الـ ــعديـ ــد مـ ــن املـ ــسيحيّني ال يـ ــفهمون أن الـ ــتعليم عـ ــن الـ ــتطور و/أو
مـاليـني الـسنوات عـلى أسـاس كـونـها حـقيقة ،والـقبول املـتزايـد ملـثل هـذه املـعتقدات
مـن ِقـ بَل الـكنيسة )بـما فـي ذلـك الـقادة الـكنسيّني واألكـاديـميّني املـسيحيّني ،وعـموم
شعب الكنيسة ككل( ،هو ما يساهم في هذا التغيير.
إن األمـر الـذي حـدث هـو أنـه قـد تـ َّم تـقويـض كـلمة اهلل ،وسـواء كـان ذلـك بـشكل
مـقصود أم بـغير قـصد ،فـإنـه قـد حـدث نـتيج ًة ملـثل هـذه املـساومـات والـتسويـات مـع
إيـمان اإلنـسان بـاألفـكار الـتطوريـة ومـاليـني الـسنوات .لـقد نـتج عـن ذلـك أن أجـياالً
بــكامــلها فَـ َق َد ُـمـعظم امل ُــنت َ ِمني إلــيها احــترامــهم وإيــمانــهم بــالــكتاب املــقدس .واملــزيــد
مـ ــن هـ ــؤالء األشـ ــخاص الـ ــذيـ ــن يـ ــنتمون إلـ ــى األجـ ــيال الـ ــتالـ ــية )حـ ــتى مـ ــن داخـ ــل
الـكنيسة( قـد تـ َّم تـوجـيههم لـلتشكك وحـتى لـرفـض تـاريـخ الـكتاب املـقدس ،وبـالـتالـي
رفض األخالق )واإلنجيل( التي بنيت على ذلك التاريخ.
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ملخص القضية الحقيقية
مــن املــهم أن نــفهم أن املــعتقدات الــتطوريــة والــسنوات املــليونــية ليســت الســبب
املـباشـر لـلقضايـا اإلجـتماعـية مـثل زواج املـثليّني واإلجـهاض وسـواهـا .إن الخـطيئة
هــي الســبب فــي هــذه األشــياء .ومــع ذلــك ،فــإنــه يــوجــد عــالقــة بــني الــتطور /مــاليــني
الـسنوات وبـني هـذه الـقضايـا األخـالقـية .مـع تـزايـد إيـمان الـناس بـالـتطور وبـماليـني
الـسنوات ،يـتزايـد رفـضهم لـعصمة كـلمة اهلل ابـتدا ًء مـن سـفر الـتكويـن ،ويـرافـق ذلـك
الــتش ّكك فــي الــكتاب املــقدس ورفــض األخــالق املــبنية عــلى كــلمة اهلل .كــما أنــه مــع
ازديـاد تـوجـيه الشـبّان فـي الـكنيسة إلـى اإلعـتقاد بـأنـهم يسـتطيعون اإلنـطالق مـن
خــارج الــكتاب املــقدس بــاســتخدام األفــكار البشــريــة غــير املــعصومــة ،مــثل الــتطور
وم ــالي ــني ال ــسنوات ،ي ــزداد أي ــضا ً ات ــساق ــهم م ــع ه ــذه األف ــكار ف ــيأخ ــذون ب ــاألف ــكار
البشـ ــريـ ــة الـ ــقابـ ــلة للخـ ــطأ عـ ــن األخـ ــالق ويسـ ــتخدمـ ــونـ ــها إلعـ ــادة تـ ــفسير الـ ــتعليم
الواضح للكتاب املقدس الذي يتعلق بهذه القضايا.
حـ ــني يـ ــقوم املـ ــسيح ّيون بـ ــإعـ ــادة تـ ــفسير أيـ ــام الخـ ــلق لـ ــتتوافـ ــق مـ ــع الـ ــسنوات
املــليون ـ ّية ،أو يــقومــون بــإعــادة تــفسير الــتكويــن  ١ :١لــتتوافــق مــع نــظريــة اإلنــفجار
الــعظيم ،أو يــقومــون بــتبني املــوقــف الــذي يــضيف الــتطور الــدارويــني إلــى الــكتاب
املــقدس ،فــإنــهم يــقومــون بــتقويــض كــلمة اهلل نــفسها .وهــذا الــتقويــض هــو الــقضية؛
لهذا السبب فقدنا السلطان الكتابي في ثقافتنا املعاصرة.
أقــوم عــادةً بــتذكــير املــسيح ّيني بــالــتالــي :نــحن نــعلم أن يــسوع قــد قــام مــن بــني
األمــوات ألنــنا نــأخــذ كــلمة اهلل كــما هــي مــكتوبــة .والــعلماء الــعلمان ـ ّيون لــم ُيظهــروا
جـ ثَّة رج ــل مـ ـ ِّي ٍ
ت ي ــمكن أن ت ــقوم م ــن امل ــوت إل ــى ال ــحياة ،ول ــكننا ال ن ــقوم
أب ــدا ً أن ُـ
ب ــإع ــادة ت ــفسير ال ــقيام ــة ع ــلى أن ــها ح ــدث غ ــير ح ــرف ـيّ .ن ــحن ن ــأخ ــذ ب ــكلمة اهلل ك ــما
هي مكتوبة.
ـختص ب ــسفر ال ــتكوي ــن ،ف ــإن ــنا نج ــد ال ــعدي ــد م ــن امل ــسيح ّيني )ب ــمن
ل ــكن ف ــيما ي ـ
ّ
ف ــيهم ع ــدد م ــن ال ــقادة ال ــكنس ّيني( ي ــقبلون ب ــأف ــكار ال ــعلماء ال ــعلمان ـ ّيني ع ــن األرض
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ق ــدي ــمة العه ــد وي ــقوم ــون ب ــعد ذل ــك ب ــإع ــادة ت ــفسير س ــرد الخ ــلق ب ــنا ًء ع ــليها .وب ــذل ــك
ف ــإن ــهم ق ــد ف ــتحوا ب ــاب ـا ً  -ال ــباب ال ــذي ي ــق ّوض س ــلطان ال ــكتاب امل ــقدس .واألج ــيال
الــالحــقة تــقوم عــادةً بــفتح الــباب إلــى درجــة أكــبر .وهــذا هــو األمــر الــذي حــدث فــي
جـميع أنـحاء أوروبـا واملـملكة املتحـدة وأسـترالـيا ،ويحـدث فـي جـميع أنـحاء أمـريـكا
أيضا ً.
ـصرح ب ــال ــتال ــي” :إِذَا انْ ـ َق َلبَ ِ
ـالص ِّدي ــقُ َمــاذَا
ت األ َ ْعـ ِـم َدةُ ،فَ ـ ِّ
إن امل ــزم ــور  ٣ :١١ي ـ ّ
يَ ـفْ َع ُل؟«“ وعــند تــطبيق هــذه اآليــة عــلى حــالــتنا املــعاصــرة ،فــإن الــقضية الــرئــيسية
ليسـت بـشكل مـطلق هـي قـضية الخـلق فـي مـواجـهة الـتطور ومـاليـني الـسنوات إنـما
هـي كـلمة اهلل فـي مـواجـهة كـلمة اإلنـسان .هـذه هـي ذات املـعركـة الـتي ابـتدأت فـي
التكوين  ١ :٣حني قالت الحية للمرأة” :أحقا ً قال اهلل …؟“
إن خ ــالص ــة ق ــضية الخ ــلق /ال ــتطور /م ــالي ــني ال ــسنوات ه ــي ق ــضية س ــلطان.
أي مـنهما تـمتلك
كـلمة اهلل املـعصومـة عـن الخـطأ أم كـلمة اإلنـسان الـقابـلة للخـطأ ٌّ -
السلطان املطلق؟
ثمار التفكير التطوري
ع ــلى اع ــتبار أنَّ ــه ي ــتم ت ــدري ــس ال ــتطور ب ــشكل ع ــام ع ــلى أنَّ ــه ح ــقيقة م ــن خ ــالل
أنـظمة الـتعليم الـعلمانـية فـي الـعالـم ،أود أن أقـ ّدم بـعض األمـثلة املحـ َّددة عـن كـيفية
برر ملعتقداتهم وسلوكهم الفاجر.
استخدام األشخاص للتطور ُ
كم ِّ
إنَّـ ــه مـ ــن املـ ــهم أال ُيـ ــساء فـ ــهم مـ ــا أقـ ــولـ ــه .فـ ــاألمـ ــر املـ ــؤكـ ــد هـ ــو أن الـ ــفلسفات
ال ــشيطان ــية امل ــعان ــدة هلل ق ــد ت ــواج ــدت ق ــبل ال ــتطور ال ــداروي ــني .ف ــال ــناس ق ــد ق ــام ــوا
ب ـ ــإج ـ ــهاض األط ـ ــفال ق ـ ــبل أن ي ـ ــقوم داروي ـ ــن بنش ـ ــر ن ـ ــظري ـ ــته ع ـ ــن ال ـ ــتطور .إال أنَّ
مـعتقدات األشـخاص عـن الـكيفية الـتي ظهـروا مـن خـاللـها إلـى الـوجـود تـؤثـر عـلى
رؤيــتهم لــلعالــم .وعــندمــا يــرفــض الــناس اهلل الــخالــق ،فــإ َّن هــذا الــرفــض يــؤثــر عــلى
كيفية النظر إلى ذواتهم ،واآلخرين والعالم الذي يعيشون فيه.
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ـاص فـي الـدول الـغربـية ،حـيث كـانـت األخـالق املـسيحية سـائـدةً فـي
بـشكل خ ّ
ـبررا ً لـلناس لـكي ال يـؤمـنوا
وقـت مـن األوقـات ،نجـد أن الـتطور الـدارويـنيّ قـد قـ َّدم ُم ِّ
بــاهلل .وبــالــتالــي ،الــقيام بــتلك األشــياء الــتي قــد يــعتبرهــا املــسيحيّون خــاطــئة .وكــما
ك ــتب ري ــتشارد دوك ــينز ف ــي إح ــدى امل ــرات” :ع ــلى ال ــرغ ــم م ــن أنَّ ــه ك ــان م ــن امل ــمكن
ال ــدف ــاع ع ــن اإلل ــحاد م ــن ال ــناح ــية امل ــنطقية ق ــبل داروي ــن ،إال أ َّن داروي ــن ق ــد ج ــعل
مــمكنا ً أن تــكون ملحــدا ً مــع امــتالك الــرضــى الــذهــنيّ“ 1أو كــما قــال أحــد الــعلماء
غــير املــسيحيّني فــي مــقابــلة أجــراهــا ”إن الــتطور الــدارويــنيّ قــد ســاعــد عــلى جــعل
اإللحاد ُمحترما ً“.
نـحن اآلن سـوف نـقوم بـالـتأمـل فـي عـدد مـن الـجوانـب الـتي تـ َّم فـيها اسـتخدام
الــتطور لــتبريــر ســلوك األشــخاص وأعــمالــهم .هــذا ال يــعني أن الــتطور الــدارويــنيّ
هــو الســبب الــذي يــقف وراء هــذا الســلوك أو األعــمال إنــما يــعني أنَّــه قــد اس ـت ُ ِ
خدمَ
مـ ــن ِقـ ـ بَل األشـ ــخاص لـ ــكي يـ ــجعلوا فـ ــلسفاتـ ــهم الـ ــخاصـ ــة ُمـ ــحترمـ ــة ومـ ــقبولـ ــة فـ ــي
أعينهم.
 .١النازية والتطور
يــوجــد الــكثير مــن الــكتابــات الــتي تـ َّم تــقديــمها والــتي تتحــدث عــن أدولــف هــتلر
الـذي هـو أحـد أسـوأ أبـناء الـفاشـ ّية .ويـمكن أن تُـعزى مـعامـلته لـليهود إلـى إيـمانـه
ب ــال ــتطور-ب ــشكل ج ــزئ ــي ع ــلى األق ــل .ي ــقول ب.ه ــوف ــمان ف ــي ”األم ــن ال ــشخصي
له ــتلر“” :ك ــان ه ــتلر ي ــؤم ــن ب ــال ــكفاح ]امل ــعان ــاة وال ــنضال[ ك ــمبدأ داروي ــنيّ ل ــلحياة
البش ــري ــة وه ــو ال ــذي أج ــبر ج ــميع ال ــناس ع ــلى م ــحاول ــة ال ــسيطرة ع ــلى اآلخ ــري ــن.
ب ــدون ال ــكفاح س ــوف ت ــتعفن وتَه ــلِك ….ح ــتى ف ــي ه ــزي ــمته ف ــي أب ــري ــل م ــن ع ــام
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 ،١٩٤٥أعــرب هــتلر عــن إيــمانــه بــبقاء األقــوى وأعــلن أن الــشعوب الســالفــية أثــبتت
أنها

األقوى2“.

ـوض ح ال ــسير آرث ــر ك ــيث ،وه ــو ع ــال ــم ال ــتطور امل ــعروف ،ك ــيف أن ه ــتلر ك ــان
ي ـ ّـ ـ
ُم ــتسقا ً ]ث ــاب ــتا ً[ ف ــي م ــا ف ــعله ب ــال ــيهود؛ ح ــيث أنَّ ــه ك ــان ي ــطبق امل ــبادئ ال ــتطوري ــة
الداروينية .ويقول في ”التطور واألخالق“:
”لــكي نــرى الــتدابــير ]واإلجــراءات[ واألخــالق الــتطوريــة والــقبلية أثــناء تــطبيقها
بـقوة فـيما يـختص بـشؤون أ ّمـة عـظيمة مـعاصـرة ،يـجب أن نـعود بـالـزمـن مـن جـديـد
إل ــى أمل ــان ــيا ف ــي ع ــام  .١٩٤٢ن ــحن ن ــرى ه ــتلر ُم ــقتنعا ً بشـ ـ ّدة ب ــأن ال ــتطور يُ ــنتج
األس ــاس ال ــحقيقي ال ــوح ــيد ل ــلسياس ــة ال ــوط ــنية ….ال ــوس ــيلة ال ــتي ت ــبناه ــا ل ــتأم ــني
م ــصير ع ــرق ــه وش ــعبه ك ــان ــت م ــذاب ــح م ــنظمة أغ ــرق ــت أوروب ــا ب ــال ــدم ــاء ….إن ه ــذا
أي م ــقياس م ــن
الس ــلوك ه ــو س ــلوك غ ــير أخ ــالق ـيّ ب ــام ــتياز وذل ــك ب ــاإلع ــتماد ع ــلى ّ
م ــقاي ــيس األخ ــالق ،إال أ َّن امل ــان ــيا ق ــد ب ـ َّـررت ـهُ؛ إنَّ ــه م ــتواف ــق م ــع األخ ــالق ال ــقبلية أو
ال ــتطوري ــة .ل ــقد ع ــادت أمل ــان ــيا إل ــى م ــاض ــيها ال ــقبليّ ،وأظه ــرت ل ــلعال ــم ،م ــن خ ــالل
شراستها الواضحة ،مناهج

التطور“3.

 .٢العنصرية والتطور
يقول الراحل ستيڤن ج .غولد:
”ال ــخالص ــة ه ــي ]إن ال ــنظري ــة ال ــتطوري ــة ال ــتي ت ــفترض أن ال ــجنني
ـمر بــاملــراحــل الــتطوريــة ،مــثل مــرحــلة الــسمكة،
أثــناء نـ ّـموه فــي رحــم أ ُ َّـمـه يـ ّ
وسـ ــواهـ ــا ،إلـ ــى أن يـ ــصبح بشـ ــري ـ ـا ً[ قـ ــد وفَّـ ــر تـ ــركـ ــيزا ً مـ ــناسـ ــبا ً النـ ــتشار
الـ ــعنصريـ ــة لـ ــدى الـ ــعلماء الـ ــبيض؛ حـ ــيث قـ ــامـ ــوا بـ ــالـ ــنظر إلـ ــى أنشـ ــطة

Peter Ho man, Hitler’s Personal Security (Oxford, England: Pergamon Press, 1979), p. 264.
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Sir Arthur Keith, Evolution and Ethics (New York: Putnam, 1947), p. 28.
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أطـ ـ ــفالـ ـ ــهم لـ ـ ــلمقارنـ ـ ــة مـ ـ ــع السـ ـ ــلوك الـ ـ ــطبيعي لـ ـ ــلبالـ ـ ــغني مـ ـ ــن األعـ ـ ــراق
األدنى“ )التأكيد من خالل األقواس من ِقبَل الكاتب(4.
كــما ويخــلص غــولــد إلــى أ َّن مــصطلح مــنغولــي قــد أصــبح مــرادف ـا ً لــألشــخاص
املـ ــصابـ ــني بـ ــعيوب عـ ــقلية نـ ــتيجة لـ ــوجـ ــود اإلعـ ــتقاد الـ ــقائـ ــل بـ ــأ َّن الـ ــعرق الـ ــقوقـ ــازي
]األب ــيض[ ك ــان أك ــثر ت ــطورا ً م ــن ال ــعرق امل ــنغول ــي .ل ــذل ــك اع ــتقد ال ــبعض أن ال ــطفل
املصاب بالعيوب العقلية كان بالحقيقة تراجعا ً إلى مرحلة تطوريّة سابقة.
ـح َجج الـبيولـوجـويـة الـعنصريـة ربـما كـانـت شـائـعةً
كـما وذكـر غـولـد أيـضا ً أ َّن ”ال ُ
ق ـ ــبل ال ـ ــعام  ،١٨٥٩إال أن ـ ــها ق ـ ــد ت ـ ــزاي ـ ــدت بنس ـ ــبة ك ـ ــبيرة ب ـ ــعد ال ـ ــقبول ب ـ ــنظري ـ ــة
التطور“5.

يـقوم عـالـم األحـفوريـات الـرائـد فـي الـنصف األول مـن الـقرن العشـريـن ،هـنري
فــيرفــيلد ،بــإضــافــة الــزيــت عــلى الــنار بــاعــتقاده بــأنَّ” :الــرصــيد ]الــوراثــي[ الــزنــجيّ
ـعادي ال ــبال ــغ
ه ــو أق ــدم م ــن ال ــقوق ــازي وامل ــنغولـ ـيّ ….إن م ــعدل ذك ــاء ال ــزن ــجي ال ـ
ّ
ـاب ب ــعمر أح ــد عش ــر ع ــام ـا ً م ــن ِ ـعـرق اإلن ــسان ال ــعاق ــل
ي ــتشاب ــه م ــع م ــعدل ذك ــاء ش ـ ّ
6.“(Homo

)Sapiens
ك ــان ال ــعدي ــد م ــن املس ــتوط ــنني األوائ ــل ف ــي أس ــترال ــيا ق ــد اع ــتبروا أن ال ــسكان
ـلني أق ـ ــل ذك ـ ــا ًء م ـ ــن اإلن ـ ــسان األب ـ ــيض ألن ـ ــه م ـ ــن وج ـ ــهة ن ـ ــظر
األس ـ ــترال ـ ــيني األص ـ ـ ّ
املسـ ــتوطـ ــنني ،فـ ــإن الـ ــسكان األصـ ــل ّيني لـ ــم يـ ــتطوروا بـ ــقدر الـ ــبيض وفـ ــق مـ ــقياس
ال ــتطور .ف ــي ال ــواق ــع ،ق ــام م ــتحف ه ــوب ــارت ف ــي ت ــاس ــمان ــيا )أس ــترال ــيا( ف ــي ال ــعام
 ١٩٨٤بـإدراج مـا سـبق ،عـلى أنَّـه أحـد األسـباب الـتي دفـعت بـاملسـتوطـنني الـبيض
األوائل إلى قتل أكبر عدد ممكن من السكان األصل ّيني في تلك الوالية.
Stephen J. Gould, The Panda’s Thumb: More Re ections in Natural History (New York: W. W. Norton,
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1980), p. 163.
Gould, Ontogeny and Phylogeny (Cambridge, MA: Belknap Press, 1977), p. 127.
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Henry F. Osborn, “The Evolution of Human Races,” Natural History 26, no. 1 (January–February 1926): 5.
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ف ــي ال ــعام  ،١٩٢٤نش ــرت ص ــحيفة ن ــيوي ــورك ت ــري ــبيون )األح ــد  ١٠ف ــبراي ــر( م ــقاالً
ط ــوي ـالً ج ــدا ً تُ ــخبر ُقـ ّـرائ ــها م ــن خ ــالل ــه ب ــأنَّ ــه ق ــد ت ـ َّم ال ــعثور ع ــلى الح ــلقة ال ــتطوري ــة
املــفقودة فــي أســترالــيا .وقــد صــادف بــأ َّن هــذه الحــلقة املــفقودة امل ُــشار إلــيها هــي
من السكان األصليّني من والية تاسمانيا.
مـن أيـن يُـمكن ألي مجـموعـة مـن الـناس أن تـحصل عـلى فـكرة تـقول بـأ َّن أحـد
األعــراق أقــل تــطورا ً مــن عــر ٍق آخــر؟ لــقد ر َّوج عــلماء بــارزيــن مــن أمــثال أوزبــورن،
له ــذه ال ــفكرة! داف ــع إرنس ــت ه ــاي ــكل ،وه ــو ع ــال ــم األح ــياء األمل ــان ــي امل ــعروف ف ــي
مــنتصف الــقرن الــتاســع عشــر ،عــن وجــود اثــني عشــر عــرقـا ً مــن البشــر ،يــتميز كـلّ
مـنها بـلون البشـرة ،ونـوع الـشعر ،وبـنية الجـمجمة 7.وبـاإلعـتماد عـلى مـا أسـماه ”
اإلن ــسان األدن ــى واألش ــبه ب ــال ــقرد“ و”اإلن ــسان األك ــثر ت ــطورا ً“ ج ــادل ه ــاي ــكل ب ــأنَّ
العرق األدنى املُقترح من ِقبَله إنما هو أقرب إلى الحيوانات:
”إذا كـان عـلى املـرء أن يـرسـم خـطا فـاصـالً واضـحا ً بـينهما ،فـيجب
أن يُـرسـم بـني اإلنـسان األكـثر تـطورا ً وت ّ
ـحضرا ً مـن جـهة ،وبـني اإلنـسان
األك ــثر ه ــمجي ًة ووح ــشيّة م ــن ج ــان ــب آخ ــر ،وي ــجب ت ــصنيف األخ ــير م ــع
ـرح الــة الــذيــن راقــبوا
الــحيوانــات .فــي الــواقــع هــذا هــو رأي الــعديــد مــن الـ ّ ـ
لـفترة طـويـلة أدنـى األجـناس البشـريـة فـي بـلدانـهم األصـلية .وهـكذا نجـد
ـكليزي عـ ــظيم ،عـ ــاش لـ ــفترة طـ ــويـ ــلة عـ ــلى الـ ــساحـ ــل الـ ــغربـ ــي
رحـ ــال ـ ـ ًة إنـ ـ
ّ
ألفـ ــريـ ــقيا ،يـ ــقول” :أعـ ــتبر أن الـ ــزنـ ــجيّ هـ ــو مـ ــن أدنـ ــى أنـ ــواع ]أعـ ــراق[
البشـر ،وال يـمكن أن أفـكر فـي أن أنـظر إلـيه عـلى أنَّـه ”إنـسان أو أخ“،
وإال فإ ّن الغوريال يجب أن تُقبَل في

العائلة8“.

Ernst Haeckel, The History of Creation, E. Ray Lancaster, translator (London: Henry S. King & Co., 1876),
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األمـر املـذهـل هـو أنـنا نـعيش فـي مـجتمع يُ ِـعل ُن أنَّـه يـريـد التخـلص مـن املـواقـف
ال ــعنصري ــة .وع ــلى ال ــرغ ــم م ــن ذل ــك ،ف ــإن ــنا خ ــاض ــعون مل ــواق ــف ع ــنصري ــة م ــن خ ــالل
نـظامـنا الـتعليمي ذاتـه ،فـاألسـاس الـرئـيسي لـلعنصريـة يـتغلغل فـي أذهـان الـناس.
فــي إحــدى املــدارس الــتي كــنت حــاضــرا ً فــيها ،قــالــت إحــدى امل ُــع ِّلمات لــتالمــيذهــا:
إن كـانـت املخـلوقـات الشـبيهة بـالـقردة قـد تـطورت لـتصبح بشـراً ،فـإن هـذا ال بـد أن
يـعني أن األمـر اليـزال يحـدث فـي يـومـنا الـراهـن .أجـابـها الـبعض مـن تـالمـيذهـا بـأنَّ
هـذا األمـر اليـزال يحـدث فـي يـومـنا الـراهـن ،وذلـك ألن الـبعض مـن سـكان أسـترالـيا
األصـليّني هـم بـدائـيّني واليـزالـون يـتط ّورون .لـألسـف فـإنّـه مـن مـنظور أولـئك األطـفال
فـإن الـتعليم الـتطوري قـد أبـعد الـسكان األسـترالـيّني األصـلني إلـى مسـتوى مـادون
البشر.
ال ــرؤي ــة ال ــتطوري ــة ه ــي ال ــتي ت ــقف وراء اق ــتناع ع ــلماء األن ــثروب ــول ــوج ــي )ع ــلم
اإلنــسان( بــأنَّــه يــوجــد أعــراق ُـمـختلفة مــن البشــر وهــي ذات مســتويــات مــختلفة مــن
الــذكــاء والــقدرات .لــكن الــرؤيــة املــسيحية تُــع ِّلم بــأنَّــه يــوجــد ِـعـرقٌ واحـ ٌد )بــمعنى أنــنا
جـميعا ً ننحـدر مـن ذات الـزوج مـن البشـر ،وبـالـتالـي فـإنـه ال يـوجـد مجـموعـات أدنـى
أو أرقـ ــى مـ ــن املجـ ــموعـ ــات األُخـ ــرى( وبـ ــأ َّن جـ ــميع البشـ ــر هـ ــم مـ ــتساوون .واألمـ ــر
املُحــزن هــو أن الــعالــم الــعلمانــي املــعاصــر ولــيس الــعالــم املــسيحي هــو مــن يســتلم
الـقيادة فـي إعـالم األشـخاص أنـه ال يـوجـد أعـراق مـختلفة مـن البشـر مـن الـناحـية
البيولوجية  -بل يوجد مجموعات ثقافية مختلفة تنتمى إلى عرق واحد.
عـلى سـبيل املـثال ،حـني قـام مشـروع الـجينوم البشـري بـرسـم خـارطـة الـجينوم
البشري ،فإن نتائجة قد أ ّك َدت على عدم وجود أعراق بيولوجية:
”أعـلن كـل مـن الـدكـتور ڤـينتر والـعلماء فـي املـعاهـد الـوطـنية لـلصحة
مــؤخــرا ً أنــهم وضــعوا مــعا ً مــسودة للتســلسل الــكامــل لــلجينوم البشــري،
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وكــان الــباحــثون قــد أعــلنوا بــاإلجــماع عــن وجــود عــر ٍق واحـ ٍـد فــقط  -وهــو
العرق

البشري“9.

ّ

كـيف كـان تـفاعـل الـكتابـات الـعلمانـية مـع هـذه الـنتائـج؟ فـي الـعام  ،٢٠١١كـتب
ويـليام لـيونـارد وهـو رئـيس تحـريـر ”مـعلم الـبيولـوجـيا األمـريـكي“ فـي مـقال …” :ال
ـبرر
ي ــوج ــد ع ــرق بش ــري ]يُ ــدع ــى[ اإلن ــسان ال ــعاق ــل .ال ي ــوج ــد ع ــلى اإلط ــالق أي ُمـ ِّ
وراثي أو تط ّوري للتصنيفات ’العرقية‘

للبشر10“.

كـ ــتب كـ ــل مـ ــن إيـ ــان تـ ــاتـ ــرسـ ــال ،وهـ ــو عـ ــالـ ــم األنـ ــثروبـ ــولـ ــوجـ ــيا وأمـ ــني املـ ــتحف
األمـريـكي لـلتاريـخ الـطبيعي ،وروب ديـسال ،وهـو أسـتاذ مـساعـد فـي عـلم األحـياء
الـتطوري وأمـني فـي املـتحف الـسابـق ذكـره ،فـي كـتابـهما األخـير عـن الـعرق” ،إن
ال ــراب ــط املُش ــترك ال ــرئ ــيسي ال ــذي يس ــري ع ــبر ه ــذا ال ــفصل ه ــو ع ــدم ال ــيقني ال ــذي
يـرافـق املـدلـول الـذي تـشير إلـيه كـلمة ِ
”ع ْـرقْ “ وهـو مـصطلح سـتكون حـالـنا أفـضل
دون وج ـ ــوده إال أنَّ ـ ــه ق ـ ــد ق ـ ــاوم االس ـ ــتبعاد م ـ ــن م ـ ــفردات ـ ــنا ال ـ ــلغوي ـ ــة“ 11.إن ه ـ ــذه
الــتصريــحات الــصادرة عــن بــاحــثني عــلمانــيني تــتعارض بــشكل ُمــباشــر مــع تــعليم
الـتطور الـدارويـني عـن ال ِـعرق .يـجب أن يـكون املـسيحيون فـي مـقدمـة الـركـب الـذي
يُعلم عن عدم وجود أعراق بيولوجية .فنحن لسنا إال مجموعات بشرية

مختلفة12.

Natalie Angier, “Do Races Di er? Not Really, Genes Show,” The New York Times, August 22, 2000, http://

9

www.nytimes.com/2000/08/22/science/do-races-di er-not-really-genes-show.html?pagewanted=all&src=pm.
William Leonard, “Check Your Race in the Box Below,” The American Biology Teacher 73, no. 7 (2011):

10

379.
Ian Tattersall and Rob DeSalle, Race? Debunking a Scienti c Myth (College Station, TX: Texas A&M

11

University Press, 2011), p. 55.
For more on a biblical view of race, see Ken Ham and Charles Ware, One Race, One Blood: A Biblical

12

Answer to Racism (Green Forest, AR: Master Books, 2010).

١٧٢

fi

ff

ff

 .٣املُخدّرات والتطور
الـ ــكثير مـ ــن األشـ ــخاص سـ ــوف يسـ ــتبعدون فـ ــكرة وجـ ــود ارتـ ــباط بـ ــني الـ ــتطور
وت ــعاط ــي املخ ــدرات .إال أ َّن ال ــرس ــال ــة ال ــتال ــية ال ــتي ت ــقدم ش ــهادةً ل ــرج ــل م ــن غ ــرب
أستراليا تُظهر وجود هذه العالقة بوضوح:
فــي املــدرســة ،ت ـ َّم تــقديــم نــظريــة الــتطور لــنا بــطريــقة لــن تــسمح أليّ
م ــنا أن ي ــتشكك ف ــي ك ــون ــها ح ــقيق ًة ع ــلمي ًة .ع ــلى ال ــرغ ــم م ــن أن امل ــدرس ــة
كــانــت مــسيحيّ ًة ،إال أ َّن الســرد الــتوراتــي عــن الخــلق قــد ُقـ ِّد َم كــنوع ٍ مــن
ال ـ ــخيال ال ـ ــروم ـ ــنسي ،ول ـ ــيس ع ـ ــلى أس ـ ــاس أن ـ ــه ي ـ ــقصد ن ـ ــقل ال ـ ــحقائ ـ ــق
الحــرف ـيّة عــن اهلل واإلنــسان والــكون .ونــتيج ًة لــذلــك افــترضــت أن الــكتاب
املـق َّدس لـيس عـلميا ً وبـالـتالـي فـإ ّن اسـتخدامـه الـعمليّ سـيكون قـليالً أو
معدوما ً.
لـم يـطرأ عـلى ذهـني أن الـتطور كـان مج ّـرد فـرضـي ًة  -أي أنَّـه مج ّـرد
م ــفهوم ق ــد اخـ ـتُلِقَ ف ــي ذه ــن أح ــده ــم  -وم ــن امل ــؤس ــف أن ــني ل ــم أم ــتلك
االهــتمام الــكافــي لــكي أذهــب وأتــحقق مــن الــحقائــق بــشكل شــخصي.
ألنني افترضت أن األشخاص املوثوقني قد سبق وقاموا بهذا األمر.
بـ ـ ـ ــعد أن غـ ـ ـ ــادرت املـ ـ ـ ــدرسـ ـ ـ ــة ،ابـ ـ ـ ــتدأت فـ ـ ـ ــي وضـ ـ ـ ــع الـ ـ ـ ــفرضـ ـ ـ ــيات
واالف ـ ــتراض ـ ــات املس ـ ــبقة ال ـ ــتي ت ـ ــعلمتها ق ـ ــيد ال ـ ــتنفيذ ال ـ ــعملي .وك ـ ــان
إليماني الساذج بالتطور ثالثة نتائج عملية هامة وهي:
 -١ل ـ ــقد ش ـ ــجعتني ب ـ ــقوة ع ـ ــلى ال ـ ــتعام ـ ــل م ـ ــع املخ ـ ــدرات ب ـ ــوص ـ ــفها
مصدرا ً مطلقا ً للراحة واإلبداع.
 -٢ل ــقد ق ــادت ــني إل ــى اس ــتنتاج ب ــأن اهلل  -إن ك ــان م ــوج ــودا ً ع ــلى
اإلطــالق -كــان بــعيدا ً وغــير شــخصيّ ،ويــفصله عــن البشــر أبــعاد هــائــلة
من املكان والزمان.
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 -٣ل ــقد ق ــادت ــني إل ــى التخ ــلي ع ــن ال ــقيم األخ ــالق ــية ال ــتي ك ــنت ق ــد
ت ــل ّقنتها ف ــي امل ــنزل ،ألن ــه ح ــني ي ــتم ال ــنظر إل ــى اإلن ــسان ع ــلى أنَّ ــه مج ــرد
نــتاج لــعمل الــزمــن واملــادة واملــصادفــة ،فــإنَّــه لــن يــوجــد حـ ٍ
ـينئذ أي ّ ســبب
م ــنطقيّ ل ــلتعام ــل م ــع ال ــرج ــال أو ال ــنساء ع ــلى أس ــاس أن ــهم يس ــتحقون
ال ـ ــكرام ـ ــة واالح ـ ــترام ،وذل ـ ــك ألن ـ ــهم م ـ ــن ح ـ ــيث امل ـ ــبدأ ال ي ـ ــختلفون ع ـ ــن
الحيوانات واألشجار والصخور التي يفترض أنهم قد أتوا منها.
أود ال ــتوس ــع ف ــي ن ــقطة واح ــدة ف ــقط ،وه ــي اإلق ــتناع ال ــكبير ال ــذي
ك ــنت ق ــد ام ــتلكته ب ــاملخ ــدرات )ت ــدخ ــني ال ــحشيش( وه ــي ال ــنقطة ال ــتي
تـملكتني نـتيجة لـقناعـتي بـأ َّن الـتطور كـان حـقيقة واقـعة .فـبعد مـغادرتـي
ل ــلمدرس ــة أص ــبحت أُدخ ــن امل ــواد املخ ــدرة ب ــشكل م ــتزاي ــد .إن ت ــعاط ــي
املخــدرات بــالنســبة لــي كــان يــبدو ذا مــعنىً وذلــك ألنــه وبــشكل أســاســي
ك ــان ع ــلى ت ــواف ــق م ــع م ــا ت ــعلمته ع ــن ال ــطبيعة وأص ــل اإلن ــسان” .م ــن
الـتفاعـالت الـكيميائـية أنـت تـأتـي وإلـى الـتفاعـالت الـكيميائـية أنـت تـعود.
“ وهكذا فعلت.
كــانــت قــناعــتي بــاملخــدرات بــوصــفها مــصدرا ً لــلراحــة واإلبــداع شــبه
يــقينية حــتى خــالل الــسنوات العشــر مــن الخــراب الــشامــل ،الــتي كــانــت
ق ــد ت ــده ــورت خ ــالل ــها ك ــل م ــن ح ــيات ــي ال ــعملية وش ــخصيتي وع ــالق ــات ــي
اإلجـ ــتماعـ ــية .حـ ــتى بـ ــعد أن آمـ ــنت بـ ــاملـ ــسيح ،كـ ــنت مسـ ــتمرا ً بـ ــتعاطـ ــي
املخ ــدرات أو أن ــني ك ــنت أش ــعر ب ــانج ــذاب ش ــدي ــد إل ــيها .ح ــتى أش ــار
ال ــبعض م ــن امل ــسيحيّني إل ــى ح ــقيقة ط ــبيعة اإلن ــسان وأص ــله وم ــصيره
ك ــما ه ــي واردة ف ــي س ــفر ال ــتكوي ــن .ف ــقط ع ــندم ــا أدرك ــت ه ــذه ال ــحقيقة
تخــل ّيت وبــشكل طــوع ـيّ عــن مــحبتي الســر ّيــة للمخــدرات .أنــا أعــلم اآلن
أ َّن رجـائـي هـو فـي شـخص يـسوع املـسيح وفـيه وحـده ،إن األمـر لـم يـعد
أي شـهوة
مجـرد كـالم مـبتذل بـل أصـبح حـقيقة حـ ّي ًة -أصـبحت ُـ
ح ّرا ً مـن ّ
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ل ــتدخ ــني امل ــواد املخ ــدرة ،ح ـ ّـرا ً م ــن أي ق ــناع ــة ك ــنت ق ــد ام ــتلكتها ب ــامل ــواد
ال ــكيميائ ــية ن ــتيج ًة إلي ــمان ــي ب ــكذب ــة  -ك ــذب ــة ال ــتطور .أن ــا أن ــاش ــدك ــم أي ــها
األولياء واملعلمني أن تعيدوا النظر في األدلة كما فعلت أنا.
 .٤اإلجهاض والتطور
الب ــد أن ال ــكثير م ــن األش ــخاص ي ــتذك ــرون م ــا ت ــلقوه م ــن ت ــعليم ف ــي امل ــدرس ــة
ـمر ب ــمراح ــل ت ــتدرج م ــن م ــرح ــلة
ب ــخصوص ت ــطور ال ــجنني ف ــي رح ــم أم ــه ،ف ــهو ي ـ ّ
الـسمكة الـتي تـنطوي عـلى وجـود شـقوق خـياشـيم )غـالصـم(ومـا إلـى ذلـك ،ويـتابـع
ال ــتقدم ع ــبر امل ــراح ــل ال ــتطوري ــة األُخ ــرى ح ــتى ي ــنتهي ب ــه األم ــر إل ــى أن ي ــصبح
إن ــسانـ ـا ً .وب ــكلمات أُخ ــرى ي ــمكننا أن ن ــعبر ع ــن ال ــفكرة ب ــأ َّن ال ــجنني ي ــمر بج ــميع
امل ــراح ــل ال ــتطوري ــة ال ــتي ت ــعكس أص ــله .وق ــد ر َّوج إرنس ــت ه ــاي ــكل له ــذا اإلع ــتقاد
بـ ــأن خـ ــالصـ ــة الـ ــتطور تـ ــنعكس مـ ــن خـ ــالل تـ ــطور الـ ــجنني .ال يـ ــدرك الـ ــكثير مـ ــناألش ــخاص أن ه ــذه ال ــفكرة ب ــأك ــملها ليس ــت إال خ ــداعـ ـا ً وت ــزي ــيفا ً م ــتعمدا ً .وأن ــقل
إلــيكم اإلقــتباس الــتالــي” :ال يــزال صــحيحا ً أنــه فــي مــحاولــة إلثــبات قــانــونــه ،لــجأ
هـايـكل إلـى سـلسلة مـن التحـريـفات غـير الـنزيـهة فـي وضـع رسـومـه الـتوضـيحية .إن
وصــفها بــأنــها غــير نــزيــهة لــيس بــاألمــر الــف ّ
ظ ،وذلــك أ َّن هــايــكل يــذكــر فــي األصــل
بأنَّه تالعب ببعض رسوماته دون أن يح ّدد اإلضافات التي قام

بإدخالها13“.

اع ــترف إرنس ــت ه ــاي ــكل ف ــي ن ــهاي ــة امل ــطاف به ــذا اإلح ــتيال ،ول ــكن ال ــجان ــب
ـدرس فــي الــعديــد مــن الــجامــعات واملــدارس
املــؤســف هــو أن هــذه الــنظريــة التــزال تُـ َّ
والـكليات فـي جـميع أنـحاء الـعالـم .ومـن املسـ َّلم بـه أ َّن عـلماء الـتطور الـذيـن واكـبوا
ركــب الــكتابــات املــعاصــرة يــعرفــون أن هــذا الــرأي خــاطئ ويــمتنعون عــن تــدريــسه
فــي فــصولــهم الــدراســية .وعــلى الــرغــم مــن ذلــك فــإنــه ال يــزال ُـمـعلنا ً بــشكل أو بــآخــر
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ف ــي م ــعظم ال ــكتب امل ــدرس ــية ال ــشعبية وم ــواد ال ــقراءة ح ــتى ف ــي ال ــقرن ال ــحادي
والعشرين.
مــع تــقبّل الــناس لــلفكرة الــسابــقة بــأ ّن الــطفل الــذي يــتطور فــي رحــم األم كــان
مجـرد ح ٍ
ـيوان يـعكس أصـولـه الـتطوريـة ،فـإن الـقضاء عـليه لـم يـكن بـاألمـر الشـديـد
الـصعوبـة .ومـع تـقبّل األفـكار الـتطوريـة ،أصـبح قـبول اإلجـهاض أمـرا ً أسهـل .فـي
ال ـ ــحقيقة أخ ـ ــبرت ـ ــني إح ـ ــدى ال ـ ــسيدات ع ـ ــن واح ـ ــدة م ـ ــن ع ـ ــيادات اإلج ـ ــهاض ف ـ ــي
ال ــوالي ــات املتح ــدة األم ــري ــكية ،ال ــتي أخ ــذت ال ــنساء ج ــان ــبا ً لتش ــرح ل ــه َّن أن م ــا ي ــتم
إجــهاضــه هــو مجــرد جــنني فــي مــرحــلة الــسمكة مــن ســلسلة الــتطور وبــالــتالــي فــإنَّ
الجنني ليس بشريا ً .يتم تلقني األكاذيب الصريحة لتلك السيدات.
دعـ ــونـ ــي أصـ ــرح مجـ ــددا ً فـ ــي هـ ــذا املـ ــقام ،إن اإلجـ ــهاض بـ ــكل تـ ــأكـ ــيد كـ ــان
م ــوج ــودا ً ق ــبل أن ينش ــر داروي ــن أف ــكاره ال ــتطوري ــة .إال أ َّن اع ــتقاده ال ــتطوري ق ــد
اس ـ ـت ُ ِ
خد َم لـ ــكي يُـ ــعطي اإلجـ ــهاض بـ ــعض اإلحـ ــترام والـ ــقبول املـ ــفترض فـ ــي ذهـ ــن
وتـ ــفكير بـ ــعض الـ ــناس .تـ ــأمـ ــل فـ ــي األمـ ــر! كـ ــلما ازداد عـ ــدد األجـ ــيال الـ ــذيـ ــن يـ ــتم
تــلقينهم أن مــا يــتطور فــي رحــم املــرأة هــو مجــرد حــيوان )ذلــك أنــه مــن املــفترض أن
جـميع البشـر هـم مجـرد حـيوانـات شـبيهة بـالـقردة( ،كـلما ازداد تـصور األشـخاص
لـألطـفال الـذيـن لـم يـولـدوا بـعد عـلى أنـهم مج ّـرد قـطّ ٍط زائـدة يـمكن التخـلص مـنها:
إن كـنت تـقوم بـالتخـلص مـن الـقطط الـزائـدة الـتي ال حـاجـة لـها فـلماذا ال نتخـلص
م ــن البش ــر ال ــزائ ــدي ــن ع ــن ح ــاج ــتنا م ــن خ ــالل اإلج ــهاض؟ وف ــي ال ــنهاي ــة امل ــطلقة
لألمر ،إن كان البشر مجرد حيوانات ،ملاذا سيكون ملا يحدث لهم أيّة أهمية؟
 -٥النظريات اإلقتصادية والتطور
فـي الـنصف األخـير مـن الـقرن الـتاسـع عشـر ،انتشـرت وبـشكل واسـع الـنطاق
ف ــلسفة ت ــعرف ب ــإس ــم ال ــداروي ــنية اإلج ــتماع ــية وق ــد ه ــيمنت ع ــلى ت ــفكير ال ــعدي ــد م ــن
كــبار رجــال األعــمال والــصناع ـ ّيني فــي تــلك الــحقبة .وقــد اعــتقدوا أنّــه نــتيج ًة لــكون
نــظريــة الــتطور صــحيحة فــي مــجال عــلم األحــياء ،فــإنــه يــجب أن يــتم تــطبيق ذات
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األس ــال ــيب ف ــي م ــجال األع ــمال :ال ــبقاء ل ــألص ــلح ،وال ــقضاء ع ــلى ال ــضعفاء ،وع ــدم
وجوب أو ضرورة محبة الفقراء.
ف ـ ــي ال ـ ــعام  ١٩٨٥اس ـ ــتخدم أح ـ ــد امل ـ ــصارف ال ـ ــكبرى ف ـ ــي أس ـ ــترال ـ ــيا )وه ـ ــو
مـصرف أسـترالـيا الـوطـني( املـبادئ الـدارويـنية فـي الـبقاء لـألصـلح لـتبريـر انـدمـاج
هذه املصارف بعضها مع بعض.
ف ــي اآلون ــة األخ ــير ،ق ــيل أن ان ــتقال إح ــدى الش ــرك ــات اإلع ــالم ــية م ــن النش ــر
امل ــطبوع إل ــى النش ــر ع ــبر ف ــضاء اإلن ــترن ــت ”ي ــتعلق ب ــتبني امل ــفهوم ال ــداروي ــني ف ــي
ال ــبقاء ل ــألص ــلح“ ،ألن ”األم ــر امل ــؤك ــد ه ــو أن ال ــصحف ال ــيوم ــية اإلع ــتيادي ــة س ــوف
تســلك طــريــق الــديــناصــورات“ فــي اإلنــقراض 14.حــتى فــي الــسياســة األمــريــكية،
فـ ــإن الـ ــسياس ـ ـيّني قـ ــادريـ ــن عـ ــلى تـ ــمييز املـ ــبادئ الـ ــدارويـ ــنية اإلجـ ــتماعـ ــية والـ ــبقاء
لـألصـلح فـي سـياسـات بـعضهم الـبعض .ومـن املـفارقـات أن هـذا الـتمييز يُـراد مـنه
أم ــرا ً س ــلبيا ً ب ــال ــغال ــب 15.ي ــوج ــد ال ــعدي ــد م ــن األم ــثلة ف ــي ك ــتب ال ــتاري ــخ ال ــتي ت ــقدم
رجــال أعــمال مــشهوريــن مــمن قــد قــبلوا بــاألفــكار الــتطوريــة وقــامــوا بــتطبيقها فــي
حقل األعمال.
 -٦الشوفينية الذكورية والتطور
يـحاول الـكثير مـن األشـخاص أن يـرمـوا بـالـالئـمة عـلى املـسيحية لـوجـود املـوقـف
الــشوفــيني امل ُــتبنى مــن قــبل الــعديــد مــن الــرجــال فــي مــجتمعاتــنا .وهــم يــزعــمون أن
الـكتاب املـقدس يـعلم أن الـرجـال مـتف ّوقـون عـلى الـنساء وبـأن الـنساء لـسن كـفؤات
لـلرجـال .بـالـطبع إن هـذا األمـر لـيس صـحيح .إن الـكتاب املـقدس ُيـعلم بـأن الـرجـل
واملـرأة مـتساويـان ،إال أنـهما يـمتلكان أدوار ووظـائـف مـختلفة وذلـك نـتيجة لـلطريـقة
Adele Ferguson, “Fairfax Changes Have Some Way to Run,” Sydney Morning Herald, http://m.smh.com.au/
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الـتي خـلقهما بـها اهلل وكـذلـك نـتيج ًة السـتجابـتهما إلغـراء الـحيّة )تـيموثـاوس األولـى
 .(١٤-١٢ :٢تــقول الــتطوريــة إيــڤلني ريــتشاردز فــي مجــلة الــعالِــم الجــديــد )New
” :(Scientistفـي فـترة كـانـت فـيها املـرأة تـبتدئ مـطالـباتـها بـالـتصويـت ،والـتعليم
ال ــعال ــي ،واإلنخ ــراط ف ــي م ــهن ال ــطبقة امل ــتوس ــطة ،ك ــان م ــن امل ــري ــح أن ن ــعرف أن
امل ــرأة ال ي ــمكن أن ت ــتفوق ع ــلى ال ــرج ــل؛ إن ال ــداروي ــنية الح ــدي ــثة ق ــد ض ــمنت ذل ــك.
“ وت ــاب ــعت ف ــي امل ــثال ل ــتقول …” :إع ــادة ال ــتشكيل ال ــتطوري ــة ت ــرت ــكز ع ــلى ال ــذك ــر
الـعدائـي ،املـسيطر والـصياد ،وتُـحيل األنـثى إلـى الـحياة األسـريـة الـخاضـعة الـتي
ت ـ ــشكل ح ـ ــدود ال ـ ــعملية ال ـ ــتطوري ـ ــة 16“.ب ـ ــكلمات أُخ ـ ــرى ،ل ـ ــقد اس ـ ــتخدم ال ـ ــبعض
ال ــداروي ــنية ل ــتبري ــر ال ــتقليل م ــن ش ــأن ال ــنساء .إال أنَّ ــه ي ــوج ــد ال ــيوم أول ــئك ال ــالت ــي
ي ــنتمني إل ــى الح ــرك ــة ال ــنسوي ــة م ــمن يس ــتخدم ــن ال ــتطور ف ــي م ــحاول ــة ل ــتبري ــر ت ــف ّوق
ال ــنساء .ح ــتى إن ــه ي ــوج ــد م ــن يس ــتخدم ال ــتطور ل ــتبري ــر ح ــقوق ال ــطفل .ح ــني ت ــفكر
ب ــاألم ــر ه ــذا ،إن أي ف ــكرة ت ــبرر ت ــفوق ال ــذك ــور أو اإلن ــاث ال ت ــقوم ب ــتبري ــر أي م ــن
هذين املوقفني.
ي ــجب ع ــلى ال ــنساء امل ــسيحيّات أن ي ــدرك ــن أن الح ــرك ــات ال ــنسوي ــة امل ــتطرف ــة
والح ـ ــرك ـ ــات ال ـ ــنسوي ـ ــة اإلن ـ ــجيلية تُ ـ ــقاد ب ـ ــال ـ ــفلسفات ال ـ ــتطوري ـ ــة .وع ـ ــلى ال ـ ــنساء
امل ــسيحيات أن ي ــك َّن م ــتنبهات ل ــئال ي ــسقطن ف ــي ش ــرك ذل ــك ال ــنوع م ــن الح ــرك ــات
املعادية هلل.
كيف يغيّر املسيحيون املجتمع
مــن املــمكن أن يــتم كــتابــة كـ ٍ
ـتاب كــامــل عــن الــتبريــر والــخالص مــن الــعديــد مــن
الشـ ــرور الـ ــتي نـ ــراهـ ــا الـ ــيوم والـ ــناتـ ــجة بـ ــشكل أسـ ــاسـ ــي عـ ــن الـ ــقبول بـ ــالـ ــفلسفة
الـتطوريـة .ولـكن يـتساءل الـناس مـن جـديـد” ،هـل تـرمـي بـالـالئـمة عـلى الـتطور فـي
وجـود كـل هـذه الشـرور فـي املـجتمع؟“ إن إجـابـتي هـي ”نـعم ،وال“ .ال -ألنـه وفـي
Evelleen Richards, “Will the Real Charles Darwin Please Stand Up?” New Scientist, December 22/29, 1983,
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املــقام األول فــإن الــتطور  /مــاليــني الــسنوات ليســت هــي األمــور املــسؤولــة عــن هــذه
الشـرور إنـما رفـض كـلمة اهلل كسـلطة مـطلقة .ومـع ازديـاد رفـض الـناس لـكلمة اهلل
وكـونـها نـقطة الـبدايـة وبـنائـهم لـرؤيـتهم لـلعالـم بـاإلعـتماد عـلى كـلمة اإلنـسان ،فـإنـهم
يتخـ ــلون بـ ــذلـ ــك عـ ــن األخـ ــالق املـ ــسيحية ويـ ــقبلون املـ ــعتقدات بـ ــما يـ ــوافـ ــق آرائـ ــهم
الــخاصــة .نــعم -ألنــه وبــكل مــا تحــمله هــذه الــعبارة مــن مــعنى ،رفــض الــناس لــإللــه
الــخالــق هــو مــا يُــدعــى فــي يــومــنا الــراهــن الــنظرة الــعلمية الــتطوريــة .وإن الــتطور
ـبرر الـرئـيسي لـرفـض اإليـمان بـكلمة
واألسـاس الـذي يـقدمـه ملـاليـني الـسنوات هـو امل ّ
ـبرر بــالنســبة لــلكثيريــن لــرفــض
اهلل فــي ســفر الــتكويــن ،وفــي نــهايــة املــطاف فــإنَّــه املـ ّ
اإليمان باهلل كخالق.
إن املـحاكـاة الـتالـية الـتي نـشير إلـيها بـتعبير ”مـحاكـاة الـحصن“ هـي املـفضلة
لــدي ،وهــي تــقوم وبــشكل جــميل بــتلخيص مــا يــدور حــولــه هــذا الــكتاب ،وهــي تــقوم
بتلخيص املشكالت التي تعاني منها حضارتنا.

عــلى الــجانــب األيســر مــن الــرســم نجــد األســاســات الــتي هــي كــلمة اإلنــسان.
وال ــحصن ال ــذي ب ــني ع ــليها ي ــمثل ال ــرؤي ــة ال ــعلمان ــية اإلن ــسان ــية ل ــلعال ــم .وم ــن ه ــذه
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ال ــرؤي ــة ل ــلعال ــم تخ ــرج إل ــينا ال ــقضاي ــا اإلج ــتماع ــية ال ــتي ك ــنا نتح ــدث ع ــنها س ــاب ــقاً
)زواج املــثليّني ،اإلجــهاض ،ومــا شــابــه ذلــك( .أمــا عــلى الــجانــب األيــمن مــن الــرســم
ف ــإن ــنا نج ــد األس ــاس ــات ال ــتي ه ــي ك ــلمة اهلل ،وال ــحصن ال ــذي بُ ــني ع ــليها يُ ــمثل
الـرؤيـة الـتوراتـية لـلعالـم )الـتعالـيم ،اإلنـجيل ،ومـاشـابـه ذلـك( .ومـع الـهجوم الـذي يـتم
شــنه عــلى اســاســات كــلمة اهلل )مــن قــبل الــعلمانــيني واملــسيحيّني الــذيــن يــساومــون
ع ـ ــلى ك ـ ــلمة اهلل م ـ ــقاب ـ ــل ت ـ ــبني ال ـ ــتطور /م ـ ــالي ـ ــني ال ـ ــسنوات( ،ف ـ ــإن ال ـ ــبنية ت ـ ــبتدئ
بـاإلنـهيار .وفـي الـبنية املـسيحية فـإنـنا نجـد أن املـدافـع إمـا أن تـكون مـوجـهة ضـد
بـعضها الـبعض ،أو مـوجـهة دون هـدف ،أو أنـها مـوجـهة إلـى الـقضايـا واملـشكالت
اإلجتماعية.
إن ال ــعدي ــد م ــن األش ــخاص ي ــواف ــقون وي ــؤيّ ــدون ال ــقتال ض ــد ه ــذا ال ــنوع م ــن
ال ـ ــقضاي ـ ــا م ـ ــثل اإلج ـ ــهاض أو زواج امل ـ ــثليّني أو اإلن ـ ــحالل ال ـ ــجنسي أو األف ـ ــالم
اإلبـاحـية ومـاشـابـه ذلـك .لـكن إن كـنا نـقاتـل عـلى مسـتوى املـشكالت ولـسنا نـتوجـه
إلــى امل ُــحفِّزات الــتي تتســبب بشهــرتــها ،فــإنــنا ســوف لــن نــلقى الــنجاح .حــتى وإن
تـ ـ َّم ت ــغيير ال ــقوان ــني ف ــي م ــجتمعات ــنا ل ــكي تُج ـ ِّـرم اإلج ــهاض وزواج امل ــثليّني ،ف ــإن
ـلمنَتَهُ ،سـ ــوف يـ ــقوم بتشـ ــريـ ــعها مج ـ ـ ّددا ً .إن املـ ــرء ال
الـ ــجيل الـ ــتالـ ــي ،الـ ــذي يـ ــتم عـ ـ َ
يس ــتطيع أن ي ــقوم بتش ــري ــع األخ ــالق  -فه ــذا األم ــر ي ــعتمد ع ــلى ال ــقلوب وال ــعقول.
وإن كـانـت الـكنيسة تـريـد أن تـحقق الـنجاح فـي تـغيير املـواقـف اإلجـتماعـية حـيال
اإلجـهاض وزواج املـثليّني ،فـإنـها سـوف تـكون مـضطرة إلـى مـحاربـة هـذه الـقضية
على مستوى األساسات.
مـ ــن املـ ــهم أن يـ ــتم إدراك كـ ــون هـ ــذه الـ ــقضايـ ــا األخـ ــالقـ ــية هـ ــي فـ ــي الـ ــحقيقة
األعـراض الـجانـبية  -وليسـت املـشكلة .لـقد أنـفق املـسيحيّون فـي الـواليـات املتحـدة
مـاليـني الـدوالرات فـي مـحاولـتهم لـتغيير الـحضارة )مـن خـالل الـتعامـل مـع الـقضايـا
اإلجـتماعـية( ،إال أن هـذه املـحاوالت لـم تـعطي نـتيجتها املـرجـوة .ملـاذا؟ ألن الـكتاب
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املـ ــقدس ال يـ ــقول اذهـ ــبوا إلـ ــى الـ ــعالـ ــم وغـ ــيروا حـ ــضارتـ ــهم وثـ ــقافـ ــتهم .إن الـ ــكتاب
املقدس يقدم وصية مختلفة:
جـ َمعَ َوا ْـك ـ ِرزُوا ِب ـ ِ
َو َق ـ َ
ـاإلنْـ ـجِي ِل لِ ْل َ
خــلِي َقةِ
ه ـ بُوا إِ َل ــى ا ْلـ ـ َعا َلـ ـم ِ أ َ ْـ
ـال َلـ ـ ُه ُم»:اذْ َـ
ُك ِّل َها) .مرقس .(١٥ :١٦
ـاس م ِ اآلب َواالبْـ ِـن َوالـ ُّـروحِ
ج ِميعَ األ ُ َمـ م ِ َو َـع ِّـم ُدو ُهـ ْم ِبـ ْ ـ
فَــاذْ َهـ بُوا َوتَ ـ ْل ِمذُوا َ ـ
ا ْـل ُق ُد ِ
صيْت ُ ُك ْم ِب ِـهَ .و َهـا أَنَـا َـم َع ُك ْم ُـكلَّ
سَ .و َـع ِّل ُمو ُـه ْم أ َ ْن يَ ْـحفَظُوا َـج ِميعَ َمـا أ َ ْو َـ
ض ِ
األَيَّام ِ إِ َلى انْ ِق َ
اء ال َّد ْه ِر«) .متى .(٢٠-١٩ :٢٨
إن الــنقطة هــي أن الــقلوب والــعقول هــي مــا ســيغير الــحضارة .تــقول لــنا اآليــة
ش َع َر ِـفـي
الــواردة فــي ســفر األمــثال  ٧ :٢٣عــن اإلنــسان وبــكل وضــوح” :أَنَّـ ُه َـك َـما َـ
نَفْ ِ
س ِه ه َكذَا ُه َو“.
إن ال ــعلمانـ ـيّني ي ــفهمون ه ــذا األم ــر ب ــكل ت ــأك ــيد .وألن غ ــال ــبية ال ــطالب ال ــذي ــن
تـرعـرعـوا فـي بـيوت كـنسية يـرتـادون نـظام الـتعليم الـعلمانـي ،فـإنـه يـتم تـلقني هـؤالء
الــتالمــيذ األفــكار الــعلمانــية مــن الــعالــم .وتــركــز الــجهود الــكنيسة بــشكل أســاســي
ع ــلى م ــحاول ــة ت ــعليم ال ــجيل ال ــشاب ع ــن رس ــال ــة ي ــسوع وال ــتعال ــيم امل ــسيحية  -ف ــي
ح ـ ــني أن ال ـ ــنظام ال ـ ــتعليمي ق ـ ــد ع ـ ــمل ع ـ ــلى ت ـ ــغيير ت ـ ــفكيره ـ ــم ل ـ ــينطلقوا م ـ ــن ك ـ ــلمة
اإلن ــسان ع ــوض ـا ً ع ــن ان ــطالق ــهم م ــن ك ــلمة اهلل .وم ــع م ــرور ال ــوق ــت ف ــإن ــه ي ــتم ت ــغيير
نـظرة الـطالـب إلـى الـعالـم لـتمسي نـظرة عـلمانـي ًة ،ومـع حـدوث هـذا األمـر فـإن هـؤالء
األشـخاص يـتوقـفون عـن كـونـهم نـورا ً لـلعالـم ومـلحا ً لـألرض -وتـتغير الـثقافـة نـتيجةً
لذلك.
يــعتقد املــسيحيون أن املــعركــة تــدور مــع الــثقافــة والــقضايــا األخــالقــية  -إال أنَّ
املــعركــة وبــشكل مــطلق هــي مــعركــة عــلى مســتوى األســاســات وتــختص بــكلمة اهلل
ف ـ ــي م ـ ــواج ـ ــهة ك ـ ــلمة اإلن ـ ــسان .إن ال ـ ــغال ـ ــبية ال ـ ــعظمى م ـ ــن ال ـ ــقادة امل ـ ــسيح ّيني -
بـاإلعـتماد عـلى الـخبرة واإلحـصاءات  -قـد سـاومـوا عـلى حـقيقة سـفر الـتكويـن فـي
مـقابـل الـقبول بـالـتطور  /مـاليـني الـسنوات كـمعتقد مـعاصـر -وبـالـتالـي فـإنـهم بهـذا
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ي ــساه ــمون ب ــتغيير األس ــاس ــات ال ــتي ل ــلجيل ال ــقادم 17.ك ــما أن ه ــذا األم ــر ي ــشكل
سـببا فـي عـدم فـهم الـكثير مـن املـسيحيّني لـلمعركـة ،وبـالـتالـي فـإنـهم كـانـوا يـقومـون
ٍ
خدمات للعدو.
بتقديم
إن املـسيحيّني يـخوضـون حـربـاً ،ولـكنهم ال يـعرفـون أيـن يـجب أن يـخوضـوا تـلك
الحـرب أو إلـى أيـن يـتوجـب عـليهم أن يـوجـهوا فـوهـات مـدافـعهم .هـذه هـي املـشكلة
الــحقيقيّة .فــإن كــنا نــريــد أن نــعايــن انــهيار الــبنية الــعلمانــية اإلنــسانــية )وهــو األمــر
ال ــذي ي ــجب أن ي ــري ــده أي م ــسيحيّ ُـم ـ فَ ِّكر( ،ف ــإن ــه ي ــجب ع ــلينا أن ن ــعيد ت ــصوي ــب
فــوهــات مــدافــعنا إلــى أســاســات كــلمة اإلنــسان .فــإنــه فــقط عــند دمــار األســاســات
ي ــتم ه ــدم ال ــبنية .ب ــكلمات أُخ ــرى ،ي ــجب ع ــلينا أن ن ــقوم ب ــتنشئة ج ــيل ي ــقف بج ــرأة،
ودون خج ــل ،ودون م ــساوم ــة م ــعتمدا ً ع ــلى ك ــلمة اهلل .وس ــيحتاج أب ــناء ه ــذا ال ــجيل
إلــى مــعرفــة مــا يــؤمــن بــه وملــاذا يــعتقدون بــما يــعتقدونــه .كــما أنــهم بــحاجــة إلــى أن
يـتعلموا كـيفية الـدفـاع عـن اإليـمان املـسيحي ضـد الهجـمات الـعلمانـية فـي عـصرنـا
)أن يـتم تـعليم الـدفـاعـيات الـعامـة والـدفـاعـيات الخـلقية( .فـإنـنا إن قـمنا بـتنشئة جـيل
مــماثــل فــإنــهم ســيكونــون نــورا ً حــقيقيّا ً ومــلحاً ،وســوف يــقومــون بــتغيير الــعالــم! إن
محاكاة الحصن التالية تُقدم محاكاةً للحل.

For more on how Christian institutions and leaders are compromising on God’s Word, see Ken Ham and
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عـزيـزي الـقارئ ،يـوجـد حـرب مسـتعرة .ونـحن جـند املـلك .إنـها مـسؤولـيتنا لـكي
ورب األربـاب .نـحن جـيش املـلك .ولـكن هـل نـقوم بـاسـتخدام
نـقاتـل ألجـل مـلك املـلوك
ّ
األسـلحة املـناسـبة .هـل نـخوض املـعركـة فـي املـكان الـذي يـجب تُـخاض فـيه ويـمتلك
األهـمية؟ األمـر املـؤسـف هـو أن الـعديـد مـن املـسيحيّني يـمتلكون مـا يـمكن تـسميته
ف ــي امل ــجال ال ــعسكري اس ــترات ــيجية س ــاذج ــة .ف ــإن ــهم ال ي ــخوض ــون امل ــعرك ــة ح ــيث
تسـتعر .وهـم ال يـقاتـلون عـلى أرض مـعركـة حـقيقيّة .ولـيس لـديـهم أمـل بـاإلنـتصار.
مـتى سيسـتفيق املـسيحيون فـي األمـم حـول الـعالـم لـيتنبهوا إلـى حـقيقة أنـه يـجب
علينا أن نقوم بإعادة تصويب فوهات مدافعنا إلى مستوى األساسات؟
إن م ــعظم ال ــكنائ ــس ف ــي ال ــعال ــم ال ــغرب ــي ق ــد س ــاوم ــت وق ــبلت ب ــال ــتطور و/أو
م ــالي ــني ال ــسنوات .وال ــعدي ــد م ــن ال ــاله ــوت ـيّني ف ــي م ــعاه ــد وك ــليات ال ــكتاب امل ــقدس
يُ ـ ــعلمون أن ق ـ ــضية الخ ـ ــلق  /ال ـ ــتطور  /ع ـ ــمر األرض ليس ـ ــت ذات أه ـ ــمية .إن ـ ــهم
يُ ـ َع ِّلمون ب ــأنِّ ــه م ــن امل ــمكن ل ــنا أن ن ــؤم ــن ب ــال ــتطور و/أو م ــالي ــني ال ــسنوات وب ــال ــكتاب
امل ــقدس ف ــي ال ــوق ــت ع ــينهُ ،مـ ـ َّدع ــني أن ــه ل ــيس م ــن ال ــضروري ل ــنا أن ن ــتكلف ع ــناء
األخ ــذ ب ــسفر ال ــتكوي ــن ب ــشكل ح ــرف ـيّ .إن ه ــذا امل ــوق ــف ي ــقوم ب ــتدم ــير ال ــبنية ذات ــها
الــتي ي ـ َّدعــون أنــهم يــريــدون لــها الــبقاء فــي املــجتمع  -بــنية املــسيحية .إن الــفصل
ال ــعاش ــر يتح ــدى ج ــميع أول ــئك املنخ ــرط ــني ف ــي امل ــناص ــب ال ــرع ــوي ــة وال ــتعليمية ف ــي
كــنائــسنا التــخاذ مــوقــف جــريء مــن أجــل كــلمة اهلل وبــالــتالــي مــعارضــة الــفلسفات
املعادية هلل التي تقوم بتدمير أممنا.
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الــفصل الـتاسـع

التبشير في عالم وثنيّ
ي ــوج ــد ح ــرب مس ــتعرة ف ــي امل ــجتمع  -ح ــرب ح ــقيقيّة ل ــلغاي ــة .ت ــدور رح ــى ه ــذه
الح ــرب ب ــني امل ــسيحية وامل ــذه ــب اإلن ــسان ــي ،وي ــجب ع ــلينا أن ن ــكون واع ــني ل ــحقيقة
أنّ ــها  -ع ــلى مس ــتوى األس ــاس ــات  -ه ــي ك ــلمة اهلل ف ــي م ــواج ــهة ك ــلمة اإلن ــسان.
والــهجوم الــذي يُــش ُّن عــلى كــلمة اهلل فــي هــذه الــحقبة مــن الــتاريــخ إنــما هــو هــجوم
م ــن ه ــذا املس ــتوى وي ــترك ــز ع ــلى اإلص ــحاح ــات اإلح ــدى عش ــر األول ــى م ــن س ــفر
التكوين.
بـ ــعد الـ ــتوافـ ــق عـ ــلى كـ ــل مـ ــا سـ ــبق ،يـ ــجب عـ ــلينا أن نـ ــتذكـ ــر بـ ــأ َّن أعـ ــدائـ ــنا لـ ــيسوا
العلمانيّني ذاتهم بل قوى الظالم التي تخدعهم:
ه ـ َو َمـ ـ ْكتُو ٌم ِف ــي ا ْلـ ـ َهالِ ـ ِـكنيَ،
َول ـ ِـك ْن إِ ْن َكــا َن إِنْـ ـجِي ُلنَا َمـ ـ ْكتُو ًم ــا ،فَ ِإنَّ ـ َـما ُـ
ه ِر َقـ ْد أ َ ْع َـمى أَذْ َهـا َن َغـيْ ِر ْاملُؤ ِْم ِـننيَ ،لِـئَالَّ تُ ِ
ـضيءَ
ا َّل ِـذيـ َن ِفـي ِه ْم إِلـ ُه هـذَا الـ َّد ْـ
ج ِد ْامل َ ِ
ورةُ اهللِ) .كـورنـثوس الـثانـية
ـسيحِ ،ا َّل ِـذي ُـه َو ُـ
ـارةُ إِنْـجِي ِل َم ْـ
ص َ
َلـ ُه ْم إِنَ َ
(٤-٣ :٤
مـن الـواجـب عـلينا أن نُظهـر ونـتعامـل بـالـنعمة مـع الـعلمانـيّني ومـع أولـئك الـذيـن
يــساومــون عــلى كــلمة اهلل مــقابــل تــبني املــعتقدات البشــريــة حــيال الــتطور ومــاليــني
ال ــسنوات ل ــيكون ــوا ق ــادري ــن ع ــلى ال ــرؤي ــة ب ــوض ــوح م ــن خ ــالل ك ــل م ــا ن ــقول ــه ،ن ــكتبه،
ونفعله.
ح ــني ي ــفهم امل ــسيح ّيون ال ــطبيعة ال ــحقيقية ل ــلمعرك ــة وأن ــها ت ــدور ع ــلى مس ــتوى
األسـاسـات ،فـإن ذلـك سـيكون بـمثابـة املـفتاح الـذي يـساعـدهـم عـلى الـوصـول إلـى
األســباب الــتي تــقف وراء مــا يحــدث فــي املــجتمع .كــما أن ذلــك الــفهم هــو مــفتاح
يــساعــدنــا فــي الــوصــول إلــى مــقاربــة لــلمجتمع لــكي نــكون قــادريــن عــلى مــواجــهة
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ومــكافــحة تشــديــده املــتصاعــد فــي الــعداء لــلمسيحية ومــحاوالتــه لــعلمنة الــحضارة
والكنيسة.
ل ــم ي ــمض وق ــت ط ــوي ــل م ــنذ ك ــان ــت ك ــلمة اهلل ه ــي األس ــاس ف ــي م ــجتمعات ــنا
ال ــغرب ــية .ح ــتى وإن ل ــم ي ــكن األش ــخاص م ــسيحيّون ،ف ــإن م ــعظم ال ــعال ــم ال ــغرب ــي
كــان يــمتلك احــترامـا ً لــلكتاب املــقدس ويــتبنى األخــالق املــسيحية .كــان يــتم الــتعليم
عـ ــن الخـ ــلق فـ ــي الـ ــجامـ ــعات واملـ ــدارس الـ ــعامـ ــة .والـ ــكثير مـ ــن األشـ ــخاص كـ ــانـ ــوا
يـرسـلون أطـفالـهم وبـشكل تـلقائـي إلـى مـدارس األحـد أو إلـى األمـاكـن املـوازيـة لـها
بـغرض تـعليمهم امل ُـطْ َل َقات املـسيحيّة .كـان اإلنحـراف الـجنسي مـمنوعـا ً فـي جـميع
املــناطــق .وكــان يــتم اعــتبار اإلجــهاض جــريــم ًة فــي مــعظم الــحاالت .ولــم يــكن زواج
املثليّني مسموحا ً.
لـكن مـالـذي حـدث؟ فـي هـذه الـحقبة مـن الـتاريـخَ ،ع ِـم َل هـجوم محـ َّدد عـلى كـلمة
اهلل )وهـو الـهجوم الـذي ابـتدأ فـي اإلصـحاح الـثالـث مـن سـفر الـتكويـن( عـلى تـغيير
ال ــطري ــقة ال ــتي يُ ــنظر وي ــتم ال ــتعام ــل م ــن خ ــالل ــها ال ــناس م ــع ال ــكتاب امل ــقدس .ف ــي
نـ ــهايـ ــات الـ ــقرن الـ ــسابـ ــع عشـ ــر وأثـ ــناء الـ ــقرن الـ ــثامـ ــن عشـ ــر ،تـ ــصاعـ ــدت شـ ــعبية
اإلعــتقاد الــقائــل بــماليــني الــسنوات كــعمر مــفترض لــلطبقات الصخــريــة الــتي ُد ِفـ نَت
فـيها املسـتحاثـات .وقـد انـبثق هـذا اإلعـتقاد مـن املـذهـب الـطبيعي )اإللـحادي( 1.ثـم
قـام الـبعض مـن قـادة الـكنائـس بـتبني فـكرة الـسنوات املـليونـية وحـاولـوا أن يـقومـوا
بــإقــحامــها فــي الســرد املــوجــود فــي الــكتاب املــقدس فــي ســفر الــتكويــن .وكــنتيجة
ل ــذل ــك ق ــام ــت ب ــعض ال ــكنائ ــس ب ــال ــتروي ــج ل ــفكرة م ــفاده ــا وج ــود ف ــجوة زم ــنية ب ــني
الــتكويــن  ١ :١والــتكويــن  ٢ :١وذلــك لــيتناســب الســرد مــع هــذه املــاليــني املــفترضــة
مـن الـسنوات )وهـذا مـا يُـعرف بـنظريـة الـفجوة الـزمـنية( .قـام الـبعض اآلخـر بـإعـادة
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ت ــفسير س ــتة أي ــام الخ ــلق ع ــلى أن ــها ف ــترات ط ــوي ــلة م ــن ال ــزم ــن .ث ــم ب ــعد ذل ــك ق ــام
ٍ
حدث محليّ.
مجرد
البعض برفض الطوفان العاملي زاعمني أنَّه كان
َّ
الحــقا ً فــي الــعام  ١٨٥٩قــام تــشارلــز دارويــن ،وبــاإلعــتماد عــلى هــذه املــاليــني
املــفترضــة مــن الــسنوات ،بــتطبيق الــفكرة عــلى عــلم األحــياء وا َّدعــى بــأ َّن الــتغيّرات
ال ــصغيرة ال ــتي ت ــتم م ــالح ــظتها ف ــي األن ــواع )ال ــفصائ ــل( ك ــان ــت ج ــزءا ً م ــن اآلل ــية
ال ــتطوري ــة اإلح ــيائ ــية) .ح ــقيقة األم ــر ه ــي أن ــه ل ــطامل ــا ُوج ــدت أف ــكار ش ــبه ت ــطوري ــة
تـعارض السـرد الـحقيقي للخـلق .لـم يـكن دارويـن هـو مـن ابـتدع فـكرة الـتطور ،إال
أنَّـه قـام بـمنح الشهـرة لـنسخة واحـدة مـنها (.جـرى الـتسويـق لـلتطور عـلى أنَّـه عـلم.
إال أن ـ ــنا ب ـ ــحاج ـ ــة إل ـ ــى ف ـ ــهم ال ـ ــفارق ب ـ ــني ال ـ ــعلوم ال ـ ــتاري ـ ــخية وال ـ ــعلوم ال ـ ــرص ـ ــدي ـ ــة
التج ــري ــبيّة .إن م ــعتقد داروي ــن ح ــيال ال ــتطور ي ــنتمي إل ــى ف ــئة ال ــعلوم ال ــتاري ــخية -
ـختص بــاملــاضــي .وقــد ظهــرت مــنذ عهــد دارويــن الــكثير مــن األبــحاث
وهــو اعــتقاد يـ
ّ
الــتي بـيَّنت أن الــعلوم الــرصــديــة )كــعلم الــوراثــة عــلى ســبيل املــثال( ال تــوكــد األفــكار
الداروينية بل هي في الحقيقة مناقضة لها.
خ ذَت الــكنيسة عــلى حــني
فــي خــضام الــتسويــق لــلسنوات املــليونــية والــتطور ،ا ُ ِ ـ
غ ـ ّـرة ح ــيث أن ــها ل ــم ت ــعرف ال ــكيفية ال ــتي ي ــجب ال ــتعام ــل م ــن خ ــالل ــها م ــع ال ــوض ــع
املُس ـ ـتَجد .وألنـ ــهم لـ ــم يـ ــفهموا الـ ــطبيعة الـ ــحقيقيّة لـ ــلعلم )أي أن مـ ــاليـ ــني الـ ــسنوات
وتـ ــطور الجـ ــزيـ ــئات إلـ ــى انـ ــسان هـ ــي عـ ــلوم تـ ــاريـ ــخيّة وليسـ ــت عـ ــلوم ـ ـا ً مـ ــبنية عـ ــلى
امل ــالح ــظات وال ــرص ــد( ،ف ــقد اع ــتقد ال ــكثير م ــن األش ــخاص أن ال ــتطور ال ــداروي ــني
والسنوات املليونيّة يجب أن يتم القبول بها على أساس أنها علم.
وهـكذا بـدأت الـنظرة الـتطوريـة لـألصـول الـجيولـوجـية والـبيولـوجـية تـتغلغل لـيس
فـي املـجتمع فحسـب ،بـل فـي الـكنسية أيـضا ً .وكـما سـبق وذكـرنـا فـي هـذا الـكتاب،
ف ــإن ال ــكثيري ــن ف ــي ال ــكنيسة ل ــم ي ــعتقدوا أن األم ــر م ــهم ف ــيما ل ــو آم ــن امل ــسيح ّيون
ب ــال ــتطور و/أو م ــالي ــني ال ــسنوات ،ط ــامل ــا أن ــهم ي ــؤم ــنون ب ــإن ــجيل ال ــخالص ل ــيسوع
ـسيحني هـو أنَّـه وبـالـرغـم مـن أنّ
املـسيح .إال أن األمـر الـذي لـم يـفهمه الـكثير مـن امل
ّ
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ال ــقبول ب ــاألف ــكار ال ــتطوري ــة و/أو ال ــسنوات امل ــليونـ ـيّة ل ــيس ه ــجومـ ـا ً م ــباش ــرا ً ع ــلى
الـ ــصليب ،إال أنـ ــه هـ ــجوم عـ ــلى سـ ــلطان كـ ــلمة اهلل  -الـ ــكلمة الـ ــتي تـ ــأتـ ــي رسـ ــالـ ــة
اإلنجيل منها.
وكـما تـم الـتصريـح فـي الـفصل الـسابـق ،فـإن الـصدام الـذي نـعايـنه بـني الـديـانـة
املـ ــسيحية وأسـ ــاسـ ــها الخـ ــلقيّ )وبـ ــالـ ــتالـ ــي ُمـ ــط َل َقاتـ ــها( وبـ ــني الـ ــديـ ــانـ ــة اإلنـ ــسانـ ــية
وأســاشــها الــذي يــعتمد عــلى الــتطور  /مــاليــني الــسنوات وأخــالقــها النســبية الــتي
تـقول بـأ َّن ”ك ّـل األشـياء مـقبولـة“ .مـالـذي يـمكننا أن نـقوم بـه حـيال كـل ذلـك؟ يـجب
نبش ر ب ــاإلن ــجيل .وه ــذا ي ــعني ال ــتعليم ع ــن ك ــام ــل م ــشورة اهلل ال ــصال ــحة
ع ــلينا أن ّ ـ
ل ــضمان أن ي ــتم اع ــطاء املج ــد ال ــالزم ل ــيسوع امل ــسيح .ل ــكن م ــا ه ــو اإلن ــجيل؟ إن
ال ــكثير م ــن األش ــخاص ال ي ــفهمون ال ــجوه ــر ال ــكام ــل ل ــإلن ــجيل .إن اإلن ــجيل ي ــتكون
من ثالثة أجزاء رئيسية:
 .١ال ــتعليم األس ــاس ــي :ي ــسوع امل ــسيح ه ــو ال ــخال ــق وه ــو م ــن َعـ ِـملَ
ـمرد اإلنــسان عــلى اهلل ،ودخــلت الخــطيئة إلــى الــعالــم نــتيجةً
اإلنــسان؛ تـ ّ
لهذا التمرد؛ ووضع اهلل على اإلنسان لعنة املوت.
 .٢ق ـ ــوة اإلن ـ ــجيل واألش ـ ــياء امل ـ ــحوري ـ ــة ل ـ ــإلن ـ ــجيل :ي ـ ــسوع امل ـ ــسيح،
الـخالـق ،أتـى وقـد احـتمل لـعنة املـوت ذاتـها عـلى الـصليب وأُقـيم مـن بـني
األمـوات )وبـذلـك هـزم املـوت(؛ وجـميع أولـئك الـذيـن يُـق ِبلون إلـيه تـائـبني عـن
ـمردهـم وعـصيانـهم( يسـتطيعون الـعودة إلـى عـالقـة الشـركـة
خـطايـاهـم )ت ّ
املثالية مع اهلل التي تم فقدانها في جنة عدن.
خـلِي َق ِة تَـ ِـئ ُّن َوتَـت َ َم َّ
خ ُ
ض َمـ ًعا )رومــية (٢٢ :٨؛ جــميع
 .٣رجــاء اإلنــجيل :أ َ َّن ُـك َّـل ا ْل َـ
األشــياء ســوف تُســتعا ُد )اكــتمال جــميع األشــياء( حــني يــأتــي يــسوع املــسيح لــيتمم
عمله في الخالص واملصالحة )كولوسي ١؛ بطرس الثانية .(٣
يسـ ــتعمل الـ ــعديـ ــد مـ ــن األشـ ــخاص اإلصـ ــحاح الـ ــخامـ ــس عشـ ــر مـ ــن رسـ ــالـ ــة
كـورنـثوس األولـى عـلى اسـاس أنـه يـقدم تـعريـفا ً لـإلنـجيل ويـ َّدعـون أنَّـه يتحـدث فـقط
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عـن يـسوع املـصلوب والـقائـم مـن بـني األمـوات .إال أنـنا فـي كـورنـثوس االولـى :١٥
 ١٤-١٢نجـد أن بـولـس يـقول الـتالـيَ ” :ول ِـك ْن إِ ْن َكـا َن ْامل َ ِ
ـسيحُ يُـ ْك َرزُ ِب ِـه أَنَّـ ُه َقـا َم ِـم نَ
س ِـقيَا َـم ُة أ َ ْـم َو ٍ
األ َ ْـم َو ِ
ف يَـ ُق ُ
ات؟ فَ ِإ ْن َـل ْم تَـ ُك ْن ِـقيَا َـم ُة أ َ ْـم َواتٍ
ول َـق ْو ٌم بَـيْن َ ُك ْم إِ ْن َـليْ َ
ات ،فَـ َكيْ َ
ـسيحُ َق ـ ْد َقــا َم! َو إِ ْن َل ـ ْم يَ ـ ُك ِن ْامل َ ـ ِ
فَ ـالَ يَ ـ ُكو ُن ْامل َ ـ ِ
ـاط لٌ
اط َل ٌة ِ ـك َـرازَتُ ـنَا َوبَ ـ ِ ـ
ـسيحُ َق ـ ْد َقــا َم ،فَ ـبَ ِ ـ
أَيْ ً
يمانُ ُك ْم“،
ضا إ ِ َ

إن ب ــول ــس يتح ــدث ف ــي ه ــذه اآلي ــات ع ــن األش ــخاص ال ــذي ــن ي ــنكرون ال ــقيام ــة.
ولــكن فــلننظر اآلن إلــى مــا يــقولــه بــولــس وإلــى املــوقــف الــذي يتخــذه فــي اآليــة ،٢١
وذل ـ ــك ح ـ ــني ي ـ ــعود إل ـ ــى س ـ ــفر ال ـ ــتكوي ـ ــن ليفس ـ ــر أص ـ ــل الخ ـ ــطيئة” :فَ ِإنَّ ـ ـ ُه إِ ِذ ْامل َ ـ ـ ْوتُ
ـضا ِقـ يَا َمـ ُة األ َ ْمـ َو ِ
ـس ٍ
ـس ٍ
ان أَيْ ـ ً
ات “.ونج ــد أن ب ــول ــس ي ــقوم بتح ــدي ــد الس ــبب
انِ ،ب ِإنْ ـ َ
ِب ِإنْ ـ َ
األس ــاس ــي مل ــجيء ي ــسوع وم ــوت ــه ع ــلى ال ــصليب .م ــن امل ــهم أن ت ــدرك أن اإلن ــجيل
يــتكون مــن الــجوانــب الــرئــيسية إضــاف ـ ًة إلــى عــدد مــن الــعناصــر األُخــرى كــما هــو
ـوض ح أعــاله .وبــالــتالــي فــإنــه الــتبشير بــإنــجيل ال يــتضمن رســالــة املــسيح الــخالــق
ُـم َّـ
ودون الــتعريــف عــن دخــول الخــطيئة واملــوت إنــما هــو تــبشير بــإنــجيل ال أســاســات
ل ــه .وال ــتبشير ب ــإن ــجيل خ ـ ٍ
ـال م ــن رس ــال ــة امل ــسيح وص ــلبه وق ــيام ــته إن ــما ه ــو ت ــبشير
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ب ــإن ــجيل ال ق ــوة ل ــه .وال ــتبشير ب ــإن ــجيل ل ــيس ف ــيه رس ــال ــة امل ــلكوت ال ــقادم إن ــما ه ــو
تـبشير بـإنـجيل دون رجـاء .إن جـميع هـذه الـعناصـر تـشكل اإلنـجيل .وبـالـتالـي فـإن
فهم رسالة اإلنجيل بشكل سليم يتطلب فهما ً لجميع تلك العناصر.
إضـافـ ًة إلـى مـا سـبق ،فـإنـنا نجـد أن يـسوع عـندمـا ظهـر لـلتلميذيـن عـلى طـريـق
ـختصة بــه )صــلبه وقــيامــته( نــقرأ” ،ثُ ـمَّ
عــمواس ،حــني ابــتدأ ّ ـ
يفس ر لــهما األشــياء امل ُـ ّ
ج ِميعِ األَنْ ـ ِبيَ ِ
ـور ْامل ُ ـ ْ
ج ِميعِ
ص َة ِبـ ِـه ِفــي َ ـ
اء يُفَ ِّ ـ
ـوس ى َو ِمـ ْن َ ـ
ابْ ـت َ َدأ َ ِمـ ْن ُمـ َ ـ
خت َ َّ
س ُر َلـ ُه َما األ ُ ُمـ َ
ا ْل ُكت ُ ِ
ب) “.لوقا .(٢٧ :٢٤
املناهج التبشيريّة
يـشعر الـكثير مـن املـسيحيّني أنـه مـن الـكافـي أن يـتم الـتبشير بـخصوص مـوت
املـسيح الـكفاري عـن خـطايـانـا ،والـحاجـة
ل ـ ـ ــلتوب ـ ـ ــة ،واق ـ ـ ــتبال امل ـ ـ ــسيح كمخ ـ ـ ــلص،
وتســليم الــعمل الــخارجــي لــلروح الــقدس.
إال أ َّن األم ــر ال ــواض ــح ه ــو أن املبش ــري ــن
فـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ــكنيسة املـ ـ ـ ـ ــبكرة كـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ــوا قـ ـ ـ ـ ــد
اسـ ــتخدمـ ــوا تـ ــقديـ ــمات مـ ــختلفة لـ ــرسـ ــالـ ــة
اإلن ـ ــجيل بحس ـ ــب الج ـ ــمهور ال ـ ــذي ك ـ ــان
حــاضــرا ً أمــامــهم .تــكثر األمــثلة عــن هــذا
املوضوع في أعمال الرسل واألناجيل:
يـ ـ ـ ـ ـ ــوحـ ـ ـ ـ ـ ــنا  - ٤اسـ ـ ـ ـ ـ ــتخدم يـ ـ ـ ـ ـ ــسوع
مقاربة ”املاء الحيّ“ بالقرب من البئر.
أعــمال الــرســل  - ٢اســتخدم بــطرس تــفسير الــختان كــنقطة انــطالق لــلتبشير
في يوم الخمسني.
أع ــمال ال ــرس ــل  - ٣اس ــتخدم ب ــطرس ش ــفاء ال ــرج ــل األع ــرج ليتح ــدث ع ــن ق ــوة
اهلل.
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أعمال الرسل  - ٧قام استفانوس بتقديم دراسة تاريخية ملجمع السنهدريم.
أعمال الرسل  - ١٣بشر بولس بيسوع على أنَّه املسيح في املجمع.
أعمال الرسل  ١٤وّ - ١٧
بشر بولس األمم باهلل الخالق.
لـقد أقـام الـرب اإللـه املـنظمات الخـلقية الـتوراتـية حـول الـعالـم لـكي تـكون جـميع
املـناهـج الـتبشيريـة مـتاحـة لـتبشير مـجتمعاتـنا .لـقد قـ َّدم لـنا الـرب أداةً هـائـلة الـقوة
لــيتم اســتخدامــها فــي يــومــنا الــراهــن وهــي :الــتبشير الخــلقيّ .بحســب اعــتقادنــا،
فـإن السـبب الـرئـيسي فـي عـدم فـعالـية الـكنيسة بـشكل نسـبي ،نـاجـم عـن عـدم فـهم
ال ــحال ــة ال ــحقيقية ل ــلثقاف ــة امل ــعاص ــرة ،وب ــال ــتال ــي ع ــدم ال ــتبشير ب ــشكل س ــليم .إن
الـ ــكنيسة تـ ــعلن رسـ ــالـ ــة الـ ــصليب واملـ ــسيح .لـ ــكنها ليسـ ــت فـ ــعال ـ ـ ًة كـ ــما كـ ــانـ ــت فـ ــي
الـسابـق .كـما أنـنا نـقرأ فـي العهـد الجـديـد )كـورنـثوس األولـى  (٢٣ :١بـا َّن الـتبشير
بــالــصليب هــو جــهالــة لــألمــم )الــيونــان ـيّني( إال أنَّــه حجــر عــثرة فــقط بــالنســبة لــليهود.
ويــجب عــلينا أن نــتعلم درسـا ً مــن أعــمال الــرســل  ١٤و ،١٧وذلــك ألنَّــه قــد تـ َّم تــقديــم
مــنهجني مح ـ َّدديــن ،فــاملــنهج امل ُــعطى لــلتعامــل مــع الــيونــان ـيّني كــان مــختلفا ً عــن ذاك
ال ــذي أُع ــطي ل ــلتعام ــل م ــع ال ــيهود .ح ــني ذه ــب ب ــول ــس إل ــى ال ــيون ــان ـيّني ،ل ــم ي ــبتدئ
بــالــتبشير مــنطلقا ً مــن يــسوع املــسيح والــصليب .فــالــيونــانـيّني كــانــوا يــؤمــنون بــشكل
مــن أشــكال الــتطور فــي ثــقافــة كــانــت مــبنية عــلى املــعابــد املــتع ّددة واآللــهة الــكثيرة.
وبحس ــب وج ــهة ن ــظره ــم ،ف ــإن ــه ل ــم ي ــكن ه ــنال ــك م ــن وج ـ ٍ
ـود إلل ــه خ ــال ــق واح ــد ل ــدي ــه
السلطان عليهم.
ي ــوج ــد رؤي ــتان ف ــقط ت ــختصان ب ــموض ــوع األص ــول وه ــما :ال ــرؤي ــة ال ــتطوري ــة
والــرؤيــة الخــلقية .إن لــم يــؤمــن املــرء بــوجــود خــالــق غــير محــدود خــلق كـ ّـل شــيء فــإن
البديل الوحيد هو أن شكالً من أشكال التطور يجب أن يتم تبنيه.
حـني نـفكر بهـذا املـوضـوع بـطريـقة مـتأنـية ،يـمكننا أن نـفهم السـبب الـذي دفـع
بـولـس إلـى مـقاربـة الـيونـانـ ّيني بـاإلعـتماد عـلى أسـاس الخـلق .إن الـيونـانـ ّيني الـذيـن
لـم يـؤمـنوا بـاهلل كـخالـق كـانـوا قـد آمـنوا بـشكل مـن أشـكال الـتطور )ولـم يـكن لـديـهم
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أي مـ ــفهوم عـ ــن أصـ ــل الخـ ــطيئة ألنـ ــهم لـ ــم يـ ــمتلكوا أو يـ ــؤمـ ــنوا بـ ــكتابـ ــات مـ ــوسـ ــى
املـختصة بـآدم وحـ ّواء( ،وقـد امـتلكوا األسـاس الـخاطئ وبـالـتالـي اإلطـار الـخاطئ
لــلتفكير فــي هــذا الــعالــم .وبــالــتالــي فــإن الــوعــظ ابــتداءا ً مــن الــصليب كــان لــيعتبر
ح ــماق ـ ًة م ــطلقة .ك ــان ب ــول ــس ق ــد الح ــظ أنَّ ــه ق ــبل أن ي ــتمكن م ــن ال ــوع ــظ ع ــن ي ــسوع
املـ ــسيح ،كـ ــان يـ ــتوجـ ــب عـ ــليه أن يـ ــقوم بـ ــوضـ ــع األسـ ــاسـ ــات الـ ــتي يسـ ــتقر عـ ــليها
اإلن ــجيل .وب ــال ــتال ــي ف ــإن ــه ق ــام ب ــوض ــع أس ــاس الخ ــلق ُمفس ــرا ً أن ــنا ج ــميعا ً م ــن دمٍ
واحـ ٍـد )وبــذلــك يــكون قــد وضــع الــتاريــخ الــضروري لــإلنــجيل( ،وانــطالق ـا ً مــن هــناك
ابتدأ يكرز برسالة يسوع املسيح.

ف ــي ج ــميع امل ــرات ال ــتي تـ ـ َّم ف ــيها ال ــتواص ــل م ــع ال ــيهود وت ــبشيره ــم ،ل ــم ي ــكن
املـنهج الـتبشيري مـنطلقا ً مـن رسـالـة الخـلق أوالً ،بـل انـطلق مـن الـتعليم عـن املـسيح
والـصليب )عـلى سـبيل املـثال ،بـطرس فـي يـوم الـعنصرة فـي اإلصـحاح الـثانـي مـن
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أع ــمال ال ــرس ــل( .ف ــال ــيهود ) ف ــي ت ــلك امل ــرح ــلة ال ــتاري ــخية( ك ــان ــوا ي ــمتلكون األس ــاس
الــصحيح وذلــك ألنــهم قــد آمــنوا بــاهلل كــخالــق .كــما أنــهم آمــنوا بــالســرد امل ُــق َّدم عــن
آدم وح ـ ّواء والــسقوط؛ كــانــوا قــد فــهموا مــعنى الــذبــيحة األولــى وســبب وجــود نــظام
الــذبــائــح؛ وبــالــتالــي فــإنــهم قــد امــتلكوا األســاس الــتاريــخي الســليم لــفهم اإلنــجيل.
ولــكنهم قــد امــتلكوا حجــر الــعثرة فــي أ َّن يــسوع هــو املــسيح )كــورنــثوس األولــى :١
.(٢٣

ل ــقد ح ــان ال ــوق ــت ل ــلكنيسة امل ــعاص ــرة ل ــكي ت ــقوم ب ــال ــتعام ــل م ــع م ــجتمع ت ــوس ــم
ن ــظرت ــه ب ــأنَّ ــها ي ــون ــانـ ـيّة أك ــثر م ــن ك ــون ــها ي ــهودي ــة )ي ــتم ف ــي ه ــذا امل ــقام اس ــتخدام
مـ ــصطلحي يـ ــونـ ــانـ ــي ويـ ــهودي عـ ــلى أسـ ــاس أنـ ــهما نـ ــمطان أو نـ ــموذجـ ــان( .فـ ــي
الـحقيقة ،إن الـكنيسة املـعاصـرة بحـد ذاتـها هـي يـونـانـية إلـى درجـة كـبيرة أكـثر مـن
كـ ــونـ ــها يـ ــهوديـ ــة .أو بـ ــعبارة أُخـ ــرى ،إن حـ ــضارتـ ــنا الـ ــغربـ ــية كـ ــانـ ــت تـ ــتشابـ ــه مـ ــع
اإلص ــحاح ال ــثان ــي م ــن أع ــمال ال ــرس ــل ،ح ــيث ك ــان م ــعظم األش ــخاص ي ــعرف ــون او
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ي ــؤم ــنون ب ــال ــتاري ــخ املسج ــل ف ــي س ــفر ال ــتكوي ــن ف ــيما ي ــتعلق ب ــآدم وح ــواء ودخ ــول
الخــطيئة .لــكن وعــلى الــرغــم مــن ذلــك تــحول الــعالــم الــغربــي لــيتماثــل مــع اإلصــحاح
الـسابـع عشـر مـن سـفر األعـمال حـيث أن مـعظم األجـيال املـعاصـرة لـم تـعد تـؤمـن
بالرواية التاريخية املُق َّدمة في سفر التكوين.
ف ــي ال ــحضارة امل ــشاب ــهة ل ــتلك امل ــوص ــوف ــة ف ــي اإلص ــحاح ال ــثان ــي م ــن أع ــمال
الــرســل )أي تــلك الــحضارة الــتي تــتشابــه مــع الــحضارة الــيهوديــة( ،يــمكن لــلمرء أن
يبشر بـالـرسـالـة الـتي تشـتمل عـلى الخـطيئة ،والـصليب والـقيامـة ،وحـاجـتنا لـلتوبـة،
ّـ
وس ــوف ي ــكون ال ــناس ق ــادري ــن ع ــلى ف ــهمها  -ح ــتى أن ــهم ق ــد يس ــتجيبون ل ــها م ــن
خالل تسليم حياتهم للرب اإلله.
فــي الــحضارة الــتي تــتشابــه مــع تــلك املــوصــوفــة فــي اإلصــحاح الــسابــع عشــر
مـن سـفر أعـمال الـرسـل )أي تـلك الـحضارة الـتي تـتشابـه مـع الـحضارة الـيونـانـية(،
إن رس ــال ــة ال ــتبشير ال ــتي ت ــرت ــكز ع ــلى الخ ــطيئة وال ــصليب وال ــقيام ــة ليس ــت ق ــاب ــلة
ل ــلفهم .ف ــإن ال ــحضارة م ــن ه ــذا ال ــنوع ت ــحتاج إل ــى أن ي ــتم ت ــقدي ــم رس ــال ــة اإلن ــجيل
وفــق الــطريــقة عــينها الــتي اســتخدمــها اهلل فــي الــكتاب املــقدس  -وذلــك مــن خــالل
اإلنطالق من البداية!
ف ــي ه ــذه ال ــحقبة م ــن ال ــتاري ــخ ،ف ــضالً ع ــن ت ــقدي ــم اإلن ــجيل اب ــتدا ًء م ــن ال ــبداي ــة
ـختصة
يـجب أيـضا ً أن يـتم تـقديـم تـعليم دفـاعـي لـإلجـابـة عـلى أسـئلة امل ُـتش ّككني امل ُ ّ
ب ــعمر األرض وال ــتطور  /م ــالي ــني ال ــسنوات ال ــتي تـ ـ َّم ت ــلقينها وال ــتي تسـ ـبّبت ف ــي
رفـض الـكثيريـن لـحقيقة الـتاريـخ الـتوراتـي .وذلـك يـرجـع إلـى أ َّن الـناس ال يـعتقدون
أن الــتاريــخ صــحيح ،وبــالــتالــي فــإنــهم لــن يســتمعوا إلــى اإلنــجيل الــقائــم عــلى ذلــك
التاريخ.
كــان األســاس الــتوراتــي فــي املــاضــي واضــحا ً فــي املــجتمع ،ولــم يــكن الــناس
ع ــلى ه ــذا املس ــتوى م ــن الجه ــل ب ــال ــعقيدة امل ــسيحية ،ول ــكن اإلن ــسان ال ــذي ي ــعيش
فـي الـقرنـني العشـريـن والـحادي والعشـريـن ال يـمتلك املـعرفـة الـوافـية عـن ذلـك .يـجب
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ع ــلينا أن ن ــتقبل ح ــقيقة أ َّن ال ــتطور وال ــسنوات امل ــليون ــية أص ــبحت ت ــشكل ح ــواج ــز
رئ ــيسية أم ــام ت ــقبل ال ــناس ل ــرس ــال ــة إن ــجيل ي ــسوع امل ــسيح .ول ــقد س ــبق ل ــنا وت ــلقينا
ال ــكثير م ــن ال ــرس ــائ ــل امل ــكتوب ــة واإلل ــكترون ــية وامل ــكامل ــات ال ــهات ــفية م ــن أش ــخاص
م ــختلفني وذل ــك ع ــبر ال ــسنوات ح ــيث أن ــهم ك ــان ــوا يشه ــدون ع ــلى ع ــدم اس ــتعداده ــم
ل ــإلس ــتماع إل ــى اإلدع ــاءات امل ــسيحية وذل ــك ألن ــهم اع ــتقدوا ب ــأ َّن ال ــتطور واإلع ــتقاد
بماليني السنوات قد أثبت أ َّن الكتاب املقدس غير جدير بالثقة.
ي ــجب ع ــلينا أن ن ــدرك وج ــود أج ــيال ك ــام ــلة م ــن ال ــتالم ــيذ ال ــذي ــن يخ ــرج ــون م ــن
ن ــظام ت ــعليميّ ال ي ــقدم ل ــهم ال ــكثير م ــن امل ــعرف ــة ع ــن ال ــكتاب امل ــقدس .ك ــما وت ــتزاي ــد
أعــداد أولــئك الــذيــن اليــعرفــون إال مــا قـ َّـل عــن الخــلق أو ســقوط اإلنــسان أو طــوفــان
نـوح .أي إنـهم ال يـفهمون الـتاريـخ الـتأسـيسي املـطلوب وبـالـتالـي فـإنـهم ال يـفهمون
اإلن ــجيل ال ــقائ ــم ع ــلى ذل ــك ال ــتاري ــخ .م ــن ال ــصعب أن ن ــصدق وج ــود امل ــالي ــني م ــن
األش ـ ــخاص ف ـ ــي امل ـ ــجتمع ال ـ ــغرب ـ ــي م ـ ــمن ال ي ـ ــمتلكون ه ـ ــذه الخ ـ ــلفية ال ـ ــتاري ـ ــخية
والثقافية ،إال أ َّن األمر يظهر أشد وضوحا ً على نح ٍو متزايد.
فـي ع ٍ
ـدد مـتزايـد مـن الـحاالت بـات مـن الـواضـح أنَّـه قـبل أن نـتمكن مـن إعـالن
رسـالـة املـسيح بـشكل فـ ّع ٍ
ال ،يـجب أن نـقوم بـوضـع أسـاس الخـلق  /الـسقوط الـذي
يمكن أن تبنى عليه بقية رسالة اإلنجيل.
اس ــمحوا ل ــي أن أؤك ــد ف ــي ه ــذا امل ــقام .أن ع ــقيدة ال ــصليب ،وع ــلى ال ــرغ ــم م ــن
أن ــها ت ــبدو س ــاذج ـ ًة وع ــدي ــمة الج ــدوى ل ــغير امل ــسيحيّني ،إال أن ــها ت ــمتلك م ــن ال ــقوة
والـحكمة أكـثر مـن أي ش ٍ
ـيء صـدر عـن اإلنـسان .إن الـوعـظ بهـذه الـعقيدة والـتعليم
هــو وســيلة الــخالص الــعظيمة .ولهــذا فــإن جــميع الــتعالــيم األُخــرى ،وبــغض الــنظر
عــن أهــميتها ،ســتكون تــحضيريــة أو ثــانــويــة أمــام هــذه الــعقيدة .إن عــقيدة املــسيح
أي شــيء ســوى عــن الــقدرة
املــصلوب تُــنتج آثــرا ً اليــمكن أن يــتحقق أو يــصدر عــن ّ
اإللـهية .لـذلـك فـإنـني حـني أقـول أنـنا بـحاجـة إلـى اإلنـطالق مـن الـبدايـة الـتأسـيسية
للخــلق ،فــإنــني ال أنــتقص مــن رســالــة الــصليب .إن األمــر الــذي أُحــاول إظــهاره هــو
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أنــه يــوجــد طــريــقة مــنهجية مــعينة تــعتبر ضــروريــة عــند تــقديــم رســالــة اإلنــجيل إلــى
بــعض األشــخاص .واملــعتقدات الــتي يــتبناهــا هــؤالء األشــخاص يــمكن أن تــشكل
حواجز تمنع استماعهم إلى رسالة الصليب أو فهمها.
األمـر اآلخـر هـو أنَّـه ربـما يجـدر بـنا أن نـعيد الـتفكير فـي املـنهجية امل ُـتبعة فـي
عــدد مــن الجــماعــات املــسيحية فــي تســليم غــير املــؤمــنني نــسخا ً مــن العهــد الجــديــد
واملــزامــير واألمــثال .فــإن ت ـ َّم تــوجــيههم إلــى اإلصــحاحــات األحــد عشــر األولــى مــن
سـفر الـتكويـن )جـنبا ً إلـى جـنب مـع بـعض اإلجـابـات عـلى األسـئلة امل ُـتش ِّككة الـتي
تــدفــعهم إلــى الــتشكك بــكلمة اهلل فــي هــذه الــحقبة الــتاريــخية( ،إضــافــة إلــى العهــد
الج ــدي ــد ،ف ــإن ــه س ــيتم ت ــوف ــير األس ــاس ال ــالزم ل ــعرض رس ــال ــة اإلن ــجيل وف ــق ذات
األسـلوب الـذي اسـتخدمـه بـولـس الـرسـول فـي اإلصـحاحـني الـرابـع عشـر والـسابـع
عش ــر م ــن س ــفر أع ــمال ال ــرس ــل .ن ــحن ن ــؤم ــن أن ــه س ــيكون ه ــنال ــك ف ــعال ــية أك ــبر ف ــي
ح ــياة أول ــئك ال ــذي ــن ي ــقرأون ه ــذه األج ــزاء م ــن ال ــكتاب امل ــقدس  -واس ــتعدادا ً أك ــبر
ل ــقبول ك ــام ــل اإلع ــالن اإلل ــهي ف ــي ك ــلمة اهلل ب ــاع ــتباره ــا ص ــادقـ ـ ًة وم ــعصومـ ـ ًة ع ــن
الخطأ.
وح ــني ت ــفكر ب ــاألم ــر ب ــشكل ف ــعليّ ،ف ــإن ال ــكتاب امل ــقدس ه ــو لج ــميع ال ــناس،
ولج ــميع األوق ــات ،وس ــيبقى إل ــى األب ــد .وك ــيف ك ــان ــت ال ــطري ــقة ال ــتي ق ـ َّدم اهلل ف ــيها
اإلنــجيل فــي كــلمته؟ لــقد ابــتدأ مــن الــبدايــة  -فــي ســفر الــتكويــن! ومــن املــؤكــد أنَّــه
يـتوجـب عـلينا أن نحـذو هـذا الحـذو فـي مـقاربـتنا لـلناس .ولـكنني أقـول أيـضاً ،بـناءً
عـلى فـهم اإلنـسان الـذي يـعيش فـي الـقرن الـحادي والعشـريـن ،نـعرف أ َّن الـتطور
وال ــسنوات امل ــليون ــية ق ــد اسـ ـت ُ ِ
خد َم ــا ل ــلهجوم ع ــلى ك ــلمة اهلل ف ــي س ــفر ال ــتكوي ــن -
األفــكار الــتطوريــة تــعمل عــلى خــلق الــشكوك وعــدم اإليــمان حــيال كــلمة اهلل .وهــذا
ني بـاسـتخدام الـدفـاعـيات
هـو السـبب فـي أنـنا فـي هـذه الـحقبة مـن الـتاريـخُ ،مـطا َلـ ِب َ
الخ ــلقية ل ــلتعام ــل م ــع ال ــعوائ ــق ال ــتي ت ــدف ــع ب ــاألش ــخاص إل ــى ال ــتشكك ب ــكلمة اهلل
وعـدم اإليـمان بـها فـي سـفر الـتكويـن ،وبـالـتالـي فـإنـهم سـيكونـون قـادريـن عـلى فـهم
١٩٥

أ َّن الـتاريـخ املـوجـود فـي الـكتاب املـق َّدس هـو حـقيقي ،وبـالـتالـي فـإن اإلنـجيل الـذي
يُبنى على هذا التاريخ هو حقيقي أيضا ً.
إن الــتطور بــوصــفه عــائــقا ً يــمكن أن يُــشاهــد فــي الــدول اإلســالمــية أيــضا ً .فــي
إحــدى املــناســبات كــنت أتحــدث مــع مــؤمــن مــسيحيّ مــصري قــال لــي أن اإلســالم
هـو ديـن قـائـ ٌم عـلى الخـلق ،لـكن تـعليم الـتطور فـي املـدارس املـصريـة جـعل الـعديـد
مــن الشــبان يــرفــضون هــذا الــديــن رفــضا ً تــام ـا ً .ومــن املــثير لــالهــتمام أن نجــد أن
أحـ ــد األديـ ــان املـ ــبينة عـ ــلى الخـ ــلق )وبـ ــالـ ــرغـ ــم مـ ــن أنّـ ــه ديـ ــن خـ ــاطئ( يـ ــمتلك ذات
املــشاكــل مــع الــتطور .يــنبغي لهــذا أن يــجعل مــن األمــر أش ـ َّد وضــوح ـا ً لــلمسيحيّني
ف ــي أ َّن ال ــتطور  /م ــالي ــني ال ــسنوات ي ــشكالن ع ــائ ــقا ً أم ــام إي ــمان ال ــناس ف ــي اهلل
الخالق.
لـقد سـبق وعـايـنت هـذه املـشكلة فـي الـنظام الـتعليمي الـعام .فـالـتالمـيذ قـد يـقولـون
أش ــياء م ــشاب ــهة ل ــلتال ــي” :س ــيدي ،ك ــيف ي ــمكنك أن ت ــصدق أن ال ــكتاب امل ــقدس
ص ــحيح ف ــي ال ــوق ــت ال ــذي ي ــقول ف ــيه أن اهلل ق ــد خ ــلق آدم وح ـ ّواء؟ ن ــحن ن ــعرف أن
ه ــذا األم ــر ق ــد ثَـ ـبُتَ بُ ــطالن ــه ب ــاس ــتخدام ال ــعلم “.أن ــا أؤم ــن أن ال ــتطور وم ــالي ــني
الـ ـ ــسنوات هـ ـ ــما بـ ـ ـ ٌ
ـعض مـ ـ ــن أكـ ـ ــثر الـ ـ ــعوائـ ـ ــق وأضخـ ـ ــمها فـ ـ ــي وجـ ـ ــه األشـ ـ ــخاص
امل ــعاص ــري ــن مل ــنعهم م ــن ت ــلقي وق ــبول رس ــال ــة إن ــجيل ي ــسوع امل ــسيح .ال ــعدي ــد م ــن
األش ــخاص )ال ــذي ــن ل ــم ي ــفكروا س ــاب ــقا ً ف ــي اإلي ــمان أو ال ــتأم ــل ب ــامل ــسيحية( ق ــد
استمعوا إلى رسالة املسيحية بعد أن تمت إزالة هذه العوائق.
عــلى ســبيل املــثال ،كــتب أحــد الــتالمــيذ مــن نــيڤادا عــن كــيفية تــثير الــدفــاعــيات
الخلقية عليه:
أود أن أعــلمكم أنــني قــد آمــنت )خــلصت( لــلتو! أنــا متحــمس لــلغايــة
إلي ــمان ــي الج ــدي ــد! أن ــا أرت ــاد م ــدرس ــة ث ــان ــوي ــة م ــسيحية ،وف ــي ص ــفي
ل ــلدراس ــات امل ــسيحية ،ع ــرض ل ــنا امل ــعلم ب ــعض امل ــقاط ــع امل ــصورة ل ــكني
ه ــام .ل ــقد ذ ُِهــلتُ م ــن ك ــل األدل ــة ال ــتي قـ ـ ّدم ــها ل ــوج ــود اهلل ،وح ــقيقة أن
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ي ــسوع ج ــاء ل ــلموت ع ــلى ال ــصليب م ــن أج ــل خ ــطاي ــان ــا .ج ــزء م ــني ب ــقي
م ــتشككاً ،وب ــعد ع ــدة أي ــام )ال ــيوم( ،ت ــصارع ــت م ــعه ب ــشكل ك ــام ــل ف ــي
ذه ــني .وف ــي ال ــنهاي ــة اق ــتبلت ي ــسوع امل ــسيح ك ــرب ــي ومخ ــلصي ،وأن ــا
أش ــعر ب ــاالم ــتنان ل ــوج ــود إج ــاب ــات ف ــي س ــفر ال ــتكوي ــن م ــن أج ــل ]ت ــقدي ــم
إجـابـات[ عـن األسـئلة املـهمة عـن اإليـمان املـسيحي والـتي كـنت بـحاجـة
لــها .عــلى مــا يــبدو أن الــتيار الــسائــد فــي الــكنائــس املــسيحية املــعاصــرة
يـقوم عـلى الـتعليم عـن العهـد الجـديـد فـقط ،وهـم ال يـمتلكون إجـابـات عـن
األسـئلة الـتي تـعتبر بـالـغة األهـمية بـالنسـبة لـلمسيحية .لـذلـك ،أردت فـقط
أن أتـوجـه بـالـشكر إلـى الجـميع فـي ] AIGإجـابـات فـي سـفر الـتكويـن[،
وكني هام ،على فتح عينيَّ على املسيحيّة!
كــان هــذا مــثاالً عــن الــدفــاعــيات الخــلقية الــفاعــلة! لــقد ســمعت هــذا الــنوع مــن
الشهادات عدة مرات خالل سنواتي في إرسالية الخلق الكرازية.
إن لــم يــقم شــعب اهلل بــأخــذ أداة الــتبشير الخــلقية واســتخدامــها ،فــإنــنا ســوف
نـواجـه عـواقـب اسـتخدام طـريـقة غـير فـعالـة إلعـالن الـحقيقة .هـذا هـو السـبب الـذي
ي ــقف وراء أه ــمية إرس ــال ــيات الخ ــلق ال ــتورات ــية ف ــي ي ــوم ــنا ال ــراه ــن .ف ــإن ــهم ي ــقوم ــون
ب ــال ــتعام ــل م ــع األس ــس ال ــتي ت ــقف ع ــليها امل ــسيحية  -األس ــس ال ــتي ت ــمت إزال ــتها
إلى ح ٍّد كبير من مجتمعنا.
ومـع انـتشار الـتبشير بهـذه الـرسـالـة فـي أسـترالـيا والـواليـات املتحـدة األمـريـكية
وم ــناط ــق أُخ ــرى م ــن ال ــعال ــم ،ف ــإن ــنا ق ــد رأي ــنا ال ــناس ي ــقوم ــون ب ــأخ ــذ امل ــنشورات
الــدفــاعــية الخــلقية ويتح ـ َّدون اآلخــريــن فــي مــجال األصــول .وحــني تـ َّـمت مــواجهــتهم
مــع هــذه الــقضية ،أصــبحوا أكــثر انــفتاح ـا ً لــقبول رســالــة اإلنــجيل ،فــي حــني أنــهم
كـانـوا يـقومـون وبـكل بـساطـة بـالسخـريـة عـند اثـارة مـوضـوع املـسيح .بـنعمة اهلل ،إن
التبشير الخلقي ف ّعال!
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يـتزايـد عـدد مـنظمات اإلرسـالـيات )مـثل إرسـالـية الـقبائـل الجـديـدة( الـتي مـيّزت
ه ــي األُخ ــرى أن ــها ع ــند ت ــقدي ــم اإلن ــجيل إل ــى املج ــموع ــات البش ــري ــة ال ــوث ــنية ،ف ــإن
ال ــتأث ــير س ــيكون أك ــبر ع ــند ال ــتعليم م ــن ال ــكتاب امل ــقدس ب ــشكل متس ــلسل زم ــنياً،
انــطالق ـا ً مــن ســفر الــتكويــن 2.ثــم حــني يــصلون إلــى رســالــة الــصليب ،فــإن الــناس
يفهمون اإلنجيل -ويستجيبون.
الجـ ُدد إل ــى ال ــكنيسة ،ي ــجب أن ت ــتم م ــراف ــقتهم ف ــي
ع ــندم ــا ي ــأت ــي امل ــؤم ــنون ُـ
دراســة لــلكتاب املــقدس فــي ســفر الــتكويــن .ســوف يــتعلمون مــن هــذه الــدراســة كــل
م ــا ت ــدور ح ــول ــه امل ــسيحية وك ــذل ــك س ــيدرك ــون األس ــاس ــات ال ــتي ت ــقف ع ــليها ج ــميع
الـتعالـيم املـسيحية .إن الـنتائـج الـتي تظهـر مـن مج ّـرد الـوعـظ عـن املـسيح والـصليب
فـي مـجتمعنا املـعاصـر تـعود إلـى وجـود بـقية مـن األشـخاص الـذيـن يـتشابـهون مـع
اإلصــحاح الــثانــي مــن أعــمال الــرســل ،وهــم الــذيــن يســتجيبون إلــى هــذا الــنوع مــن
ال ــوع ــظ .إال أ َّن ه ــذه ال ــبقية ت ــتالش ــى بس ــرع ــة ك ــبيرة ،وب ــال ــتال ــي ف ــإن اإلس ــتجاب ــة
امل ــعاص ــرة ه ــي أق ــل ب ــكثير م ــما ك ــان ــت ع ــليه ف ــي امل ــاض ــي .ل ــقد ح ــان ال ــوق ــت ل ــكي
نسـتيقظ ونسـتخدم األدوات الـتي أعـطانـا إيـاهـا الـرب اإللـه لـتبشير مـجتمع أصـبح
مشابها ً لليونانيّني القدماء .لقد حان الوقت الستعادة األسس املسيحية.
ي ــمكن أن ت ــكون ال ــرس ــال ــة ال ــتي ت ــلقيناه ــا م ــن أح ــد ال ــطالب ال ــجام ــعيّني م ــثاالً
جيدا ً عن التبشير الخلقيّ الفاعل:
أود أن أشـكر إرسـالـيتكم ألنـكم فـي الـحقيقة تـساعـدون الـناس عـلى
فهم أ َّن يسوع قد خلق بالحقيقة العالم.
أود أنـ ــا أشـ ــارك مـ ــعكم شـ ــهادتـ ــي الـ ــتي أصـ ــلي أن تُـ ــحفِّزكـ ــم فـ ــي
معركتكم ضد التطور.
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ل ــطامل ــا ك ــان وال ــدي ال ــبال ــغ م ــن ال ــعمر  ٦٥ع ــامـ ـا ً ملح ــدا ً .ل ــقد ك ــان
ملحــدا ً لــوقــت طــويــل ،وكــان ســريــعا ً فــي هــدم مــعتقدات أي شــخص عــن
اهلل ب ــشكل ع ــا ٍّم ،ول ــكن خ ــصوص ـا ً إذا ك ــان ال ــشخص ي ــزع ــم أن اهلل ق ــد
خـ ــلق الـ ــعالـ ــم .ظـ ــن أبـ ــي أن الـ ــكتاب املـ ــقدس غـ ــير مـ ــنطقي وهـ ــو كـ ــتاب
لــألشــخاص البســطاء .لــقد كــان يــتساءل” :كــيف لــه أن يــحتوي عــلى أيــة
ح ــقيقة “.ل ــقد اف ــترض أب ــي أن ال ــتطور ه ــو ال ــطري ــقة ال ــعلمية ال ــوح ــيدة
املمكنة لشرح تكوين األرض.
ن ــتيجة إلح ــساس ــها به ــذه الهج ــمة ال ــروح ــية ،صـ ـ ّلت وال ــدي امل ــؤم ــنة
لعشــريــن عــام مــن أجــل أن يُــفتح عــقل أبــي لــلحقيقة وأن تتحــطم ]قــيود[
ه ــذا الخ ــداع .م ــنذ ع ــام ــني ،ع ــندم ــا ك ــنت ف ــي ال ــثام ــنة عش ــر م ــن ع ــمري
وكـنت مـسيحيا ً ملـدة ثـالثـة سـنوات .ق َّـررت حـضور نـدوة عـلمية عـن الخـلق.
ال أسـ ــتطيع أن أصـ ــف لـ ــكم كـ ــيف كـ ــنت منبهـ ــرا ً مـ ــن هـ ــؤالء املـ ــسيحيّني
امل ــؤم ــنني ب ــال ــكتاب امل ــقدس ال ــذي ــن ك ــان ــوا ي ــقدم ــون ال ــحقائ ــق ال ــعلمية ع ــن
الخـ ــلق .لـ ــقد جـ ــعل ذلـ ــك األمـ ــر مـ ــن إيـ ــمانـ ــي بـ ــكلمة اهلل أقـ ــوى وبـ ــشكل
م ــتزاي ــد ،وق ــد غ ــمرت ــني ال ــسعادة ألن ــني ك ــنت ق ــادرا ً ع ــلى ات ــخاذ م ــوق ــف
علمي لتفسير كيفية خلق اهلل للعالم.
ع ــند ط ــاول ــة ب ــيع ال ــكتب ال ــتي راف ــقت ت ــلك ال ــندورة ]ال ــعلمية[ ،ق ــمت
بشــراء بــعض الــكتب واملــجالت .واحــد مــن بــني مــا اشــتريــته كــان بــعنوان
)عـ ـ ــظم الـ ـ ــخالف(  .Bone of contentionلـ ـ ــقد أحـ ـ ــببت قـ ـ ــراءة تـ ـ ــلك
املجـلة إلـى درجـة كـبيرة حـيث أنـني قـمت بـتشجيع والـدي عـلى قـرائـتها.
أخــذهــا بــتش ّك ٍك وابــتدأ بــقراءتــها .بــعد ثــالثــة أيــام .ســألــته عــن رأيــة فــي
ذلـك .فـاجـأنـي فـي قـولـه أنـها جـعلته يـفكر بـاألمـر حـقا ً .ومـع هـذه املـقدمـة
منه شرعت في إعطاءه الكتب األُخرى التي اشتريتها.
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بـعد عـدة أسـابـيع كـان أبـي يـقوم بـاإلدالء بـتصريـحات مـثل ”لـم أكـن
أعـلم أبـدا ً عـن وجـود مـثل هـذه الـفجوات فـي نـظريـة الـتطور .البـد مـن أنَّـه
كـان يـوجـد كـيان قـديـر قـد خـلق الـكون “.مـع إشـراقـة كـل يـوم جـديـد كـان
يـ ــسوع يـ ــقوم بجـ ــمع قـ ــطع األحـ ــجية فـ ــي عـ ــقل أبـ ــي بـ ــخصوص الخـ ــلق
وادعــاءات يــسوع ]املــختصة[ فــي حــياتــه .وبــعد عــدة أســابــيع ،جــاء أحــد
املبشــريــن إلــى كنيســتنا .وفــي تــلك الــليلة تحــديــدا ً قـ َّـرر والــدي الــحضور.
ش ُر عـ ــن الخـ ــلق فـ ــي مـ ــواجـ ــهة الـ ــتطور .إن تـ ــوقـ ــيت اهلل
وقـ ــد تحـ ــدث املُبَ ِّ ـ ـ
]لــألحــداث[ إنــما هــو مــذهــل! فــي تــلك الــليلة قــبل أبــي يــسوع املــسيح فــي
قـ ــلبه كمخ ـ ـ ِّل ٍ
ص شـ ــخصيٍّ! الحـ ــمد هلل الـ ــذي يسـ ــتطيع أن ينتشـ ــل تـ ــلك
الـروح الـضائـعة مـن الـطريـق السـريـع الـذي يـقود إلـى الـجحيم ويـضعها
ـوضح
عـلى طـريـق الـحياة بـبساطـة نـتيجة ألن كـيفية خـل ِق اهلل لـلعالـم قـد ت َّـ
في ذهنه!
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ك ــل ال ــشكر… ل ــتعليمكم ال ــناس ع ــن الخ ــلق .أن ــا أود أن أش ــجعكم
فـ ــي مـ ــعركـ ــتكم ضـ ــد الـ ــشيطان .إن الـ ــرب يـ ــقوم بـ ــأشـ ــياء رائـ ــعة نـ ــتيجة
ملجهودكم.
إن تـلك الـرسـالـة قـد ُك ِـتبَت قـبل خـمسة وعشـريـن عـامـاً ،والزلـنا نـتلقى هـذا الـنوع
مـن الـردود بـشكل يـومـيّ  -إال أنـها تـأتـي بـك ٍّم أكـبر وذلـك مـترافـق مـع نـمو إرسـالـية
الخـ ــلق الـ ــتوراتـ ــي وازديـ ــاد تـ ــأثـ ــيرهـ ــا عـ ــلى الـ ــكنيسة والـ ــثقافـ ــة .إن الـ ــنمو املـ ــطلوب
لــلدفــاعــيات الخــلقيّة يتجــلى بــشكل واضــح مــن خــالل هــذه الــشهادة الــصادرة عــن
أحـد ُقـراء مجـلة اإلجـابـات ) ،(Answers magazineوهـي مجـلة فـصلية تُنشـر
من ِقبَل إجابات في سفر التكوين:
أنـ ــا مـ ــرشـ ــد لـ ــلصفني الـ ــرابـ ــع والـ ــخامـ ــس فـ ــي ]كنيسـ ــتنا[ .لـ ــقد ُكـ ـ نَّا
نســتخدم ”األســس الــراســخة :مــن الخــلق إلــى املــسيح“ مــن إصــدارات
ال ــقبائ ــل الج ــدي ــدة ) .(New Tribesمل ــدة ع ــام ــني ت ــقري ــبا ً .إن ال ــنتائ ــج
التُـق َّدر بـثمن .مـنذ أن بـدأت بـدراسـتي الـجامـعية ،تـش َّككت فـي الـطريـقة
ال ــتي ت ــقوم ب ــها ال ــكنيسة ف ــي ت ــقدي ــم اإلن ــجيل ف ــي ي ــوم ــنا ال ــراه ــن .ف ــي
الــواقــع إن املــطبوعــات الــدعــائــية الــتي ال تــقدم ســوى مــوت ودفــن وقــيامــة
ُمخـ ِّلصنا ،لـيس لـها الـتأثـير الـكبير الـذي كـانـت تـمتلكه سـابـقا ً .أعـتقد أن
أحــد األســباب يــرجــع إلــى األُمـيَّة الــتوراتــية الــتي تــهيمن عــلى مــجتمعنا.
عــندمــا كــان يــتم تــوزيــع تــلك املــنشورات فــي األصــل ،كــان يــتم تســليمها
إل ــى أش ــخاص ي ــمتلكون ب ــعض امل ــعرف ــة ع ــن ال ــكتاب امل ــقدس .ول ــكن ف ــي
يـ ــومـ ــنا الـ ــراهـ ــن ،مـ ــن الـ ــصعب الـ ــعثور عـ ــلى الحـ ــد األدنـ ــى مـ ــن املـ ــعرفـ ــة
الــتوراتــية بــني الــناس .لــألســف إن هــذه األُم ـيَّة الــتوراتــية مــوجــودة أيــضاً
ـقر الـقسم األكـبر مـن
فـي الـكنيسة  -وهـي عـلى درجـة أكـبر بـكثير مـما ُي ِّ
ال ــناس .م ــنذ أن اب ــتدأن ــا ب ــاس ــتخدام ن ــهج ال ــتبشير الخ ــلقيّ ،ن ــضج ك ــل
م ــن أط ــفال ــنا وأه ــال ــيهم ف ــي م ــعرف ــتهم ل ــلكتاب امل ــقدس .ف ــهم ي ــفهمون أن
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ال ــكتاب امل ــقدس ه ــو س ــرد واح ــد مس ــتمر ،ي ــمتلك ع ــرض ـا ً ب ــارزا ً واح ــدا ً -
وه ــو رس ــال ــة ال ــفداء ب ــيسوع امل ــسيح وح ــده! ح ــني ي ــتم ال ــكشف ع ــن ه ــذا
ال ــغرض امل ــتميز ،وي ــتم ت ــوص ــيل ال ــنقاط ع ــبر ال ــكتاب امل ــقدس ب ــأك ــلمه،
حـينها تتفجـر األنـوار الـساطـعة ويـتم فـهم الـخالص املـبني عـلى الـكتاب
املــقدس .لــقد رأيــت هــذا الــنوع مــن الــعمل فــي ســكان الــحي املــجاوريــن
ل ـ ــي وك ـ ــذل ـ ــك ف ـ ــي األوالد ف ـ ــي ج ـ ــمعية الش ـ ــبان امل ـ ــسيحيّني ).(YMCA
ضروري في معظم الحاالت.
أعتقد أن التبشير الخلقي هو
ّ
إن الـتبشير الخـلقيّ هـو ضـرورة! لـقد عـايـن هـذا املـرشـد ثـمرة الـبدء مـن الـبدايـة
عــند مــشاركــة اإلنــجيل فــي الــثقافــة املــعاصــر  -وهــو بــالــضبط املــسار الــذي نتخــذه
ف ــي م ــتحف الخ ــلق .ف ــي اآلون ــة األخ ــيرة ،ش ــارك أح ــد م ــوظ ــفي إج ــاب ــات ف ــي س ــفر
ال ــتكوي ــن ،ش ــهادة ع ــائ ــلة ق ــام ــت ب ــزي ــارة ُم ــتحف الخ ــلق وات ــصلت ف ــي وق ــت الحـ ـقٍ
ملشاركة مستجداتها:
كـانـت إحـدى الـعائـالت تـزور أخـاهـا وزوجـته فـي عـيد الـشكر وأرادت
أن ت ــأت ــي إل ــى امل ــتحف؛ ل ــقد ح ــاول ــوا إق ــناع ب ــقية أف ــراد ال ــعائ ــلة ب ــال ــقدوم
م ــعهم ،ل ــكنهم رف ــضوا .ل ــذا ج ــاءوا ي ــوم الج ــمعة ب ــعد ع ــيد ال ــشكر وق ــام ــوا
ب ــزي ــارة امل ــتحف ب ــأك ــمله ،ال ــذي ي ــنتهي ب ــعرض آدم اآلخ ــير .ف ــي ن ــهاي ــة
ال ــعرض ،ق ــام اإلب ــن ذو الس ــتة أع ــوام … ب ــاإلم ــساك ب ــإح ــدى ال ــبطاق ــات
)بــطاقــة بحجــم الــبطاقــة اإلئــتمانــية الــتي يــمكنك أن تــوفــع عــلى خــلفيتها
إن كـنت قـد قـمت بـتقديـم الـتزام نـحو املـسيح( وأخـذهـا مـعه إلـى املـنزل.
فـي وقـت الحـق مـن تـلك الـليلة ،وأثـناء تـجفيفه بـعد اإلغـتسال ،الـتف إلـى
أُمـه وسـألـها” :أمـي ،هـل أنـا مـسيحي؟“ ثـ َّم تحـدثـا مـعا وصـليا ألنـه أراد
حـقا ً أن يـعرف يـسوع .كـان سـعيدا ً جـدا ً بـعد ذلـك ،حـيث أنَّـه كـان يـتوقـف
أثــناء تــنظيف أســنانــه لينشــد ”أنــا مــسيحيّ ،أنــا مــسيحيّ!“ ذهــبا بــعد
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ذل ــك وأخ ــبرا وال ــده ثـ ـ َّم أخ ــذ ت ــلك ال ــبطاق ــة ال ــصغيرة ووق ــع اس ــمه بفخ ــر
وأع َّد البطاقة ليتم حفظها في جارور ذكرياته.
يــا لــها مــن نــعمة فــي ســماع أن أحــد األطــفال يــق ّدم حــياتــه لــلرب نــتيجة لــزيــارة
مـتحف الخـلق .ال بـد أن نـدرك أ َّن الـتبشير الخـلقي يـصل إلـى أكـثر مـن األطـفال.
ل ــقد أرس ــل أح ــد امللح ــدي ــن ال ــساب ــقني ش ــهادت ــه ع ــبر ال ــبري ــد اإلل ــكترون ــي ف ــي ع ــام
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حــني كــنت فــي املــدرســة املــتوســطة ،عـ ّلمنا ُـمـع ِّلمونــا عــن الــتطور عــلى
أسـاس أنـه حـقيقة .كـنا جـميعنا مـصطفني جـنبا ً إلـى جـنب فـي مـقاعـدنـا
الـ ــدراسـ ــية ،كـ ــل مـ ــنا يـ ــمتلك ذات الـ ــكتاب املُج ـ ـ َّلد بـ ــذات التجـ ــليد الـ ــفنيّ
وي ــحتوي ع ــلى ت ــلك ال ــصفحات ال ــالم ــعة ،ال ــتي ُدف ـ َعت ت ــكال ــيفها م ــن ِقـ بَل
الــحكومــة األمــريــكية وقــد قــيل لــنا بــأنــنا نســتطيع أن نــثق بــأنــها تــنقل لــنا
الحقيقة.
ل ـ ــقد ت ـ ـ َّم ت ـ ــلقيننا ]وب ـ ــرم ـ ــجتنا[ ل ـ ــقبول ك ـ ــل األش ـ ــياء ال ـ ــتي ي ـ ــقول ل ـ ــنا
م ــعلمون ــا أن ــها ح ــقيقة إن ــجيليّة .ل ــقد ك ــان ــوا امل ُ ــربّ ــني؛ ل ــقد ك ــان ــوا أول ــئك
األش ــخاص امل ُ ـ َد َّرب ــني ال ــذي ــن ن ــتوق ــع م ــنهم أن ي ــمتلكوا اإلج ــاب ــات .ل ــذل ــك
عـندمـا أخـبرنـا مـعلمونـا أن الـحياة نـشأت مـن خـلية قـد سـبق وظهـرت إلـى
ال ـ ــحياة ب ـ ــشكل ذات ـ ــي وم ـ ــن ثـ ـ ـ َّم ت ـ ــطورت إل ـ ــى ج ـ ــميع أش ـ ــكال ال ـ ــحياة
املـوجـودة عـلى األرض .بـدا أن الـوقـت يـتوقـف بـالنسـبة لـي .أدركـت عـلى
الـفور أن هـذا يـعني أن الـعلم قـد دحـض الـكتاب املـقدس .الـحياة واملـوت
ال مـعنى لـهما فـيما بـعد؛ وكـان ك ّـل شـيء مجـرد نـتاج لـلعمليات الـطبيعية
املادية .فقدت ]ثقتي[ بيسوع املسيح.
لــقد كــنت ملحــدا ً ملــدة عشــر ســنوات ،لــكن بــنعمة اهلل ،حــصلت عــلى
تـسجيالت مـصورة مـن ]انـتاج[ إجـابـات فـي سـفر الـتكويـن بـعد سـنوات
مــن الــظلمة .أثــناء مــشاهــدتــي لــكني هــام يــقدم إجــابــات كــتابــية لــلتطور،
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أدركــت كــيف أن الــنظام الــتعليمي الــعام/اإللــحادي فــي أمــريــكا كــان قــد
قام بغسل دماغي.
واظـبت عـلى شـراء وقـراءة املـجالت الـصادرة عـن إجـابـات فـي سـفر
ال ــتكوي ــن ،وق ــد اس ــتمتعت ب ــشكل خ ــاص ب ــامل ــحاض ــرات امل ُ ــص َّورة .أن ــا
ح ـ ــال ـ ــيا ً م ـ ــسيحيّ ي ـ ــمتلك ال ـ ــشغف ف ـ ــي م ـ ــحبة رب ـ ــي ومخ ـ ــلصي ي ـ ــسوع
املـسيح ،وأنـا فـي عجـلة مـن أمـري ألتـوجـه بـالـشكر إلـى كـني هـام وجـميع
فــريــق الــعمل فــي إجــابــات فــي ســفر الــتكويــن ألجــل مــا قــامــوا بــه لــجعل
عالقتي مع يسوع املسيح ممكنة.
فلتكن بركة الرب مع عملكم الكتابي ألجل يسوع املسيح!
 ج .ب.إن هـذه الـشهادة هـي مـثال عـظيم عـن الـكيفية الـتي يـمكن مـن خـاللـها لـلكرازة
الخـلقية الـتوراتـية أن تـزيـل الـحواجـز الـتي تـحول دون خـالص الـناس .إن الـرب لـم
يـدعـونـا فـقط لتحـطيم حـواجـز الـتطور ومـاليـني الـسنوات إنـما إلـى اسـتعادة أسـاس
اإلنـجيل فـي مـجتمعنا أيـضا ً .إن قـامـت الـكنائـس بـأخـذ أداة الـتبشير الخـلقيّ )مـع
الــدفــاعــيات الخــلقية( فــي كــل مــن الــثقافــة والــكنيسة ،فــإنــنا ســنكون قــادريــن عــلى
رؤية وقف موجة العلمنة وهجرة الشباب من الكنيسة.
ف ــي الج ــري ــدة امل ــسيحية األس ــترال ــية ،ال ــحياة الج ــدي ــدة ،ف ــي ع ــدد ال ــثالث ــاء ١٥
أبـريـل  ،١٩٨٢قـال جـوزيـف تـون ،الـذي كـان راعـيا ً ألكـبر الـكنائـس املـعمدانـية فـي
روم ـ ــان ـ ــيا وي ـ ــعيش اآلن ف ـ ــي امل ـ ــنفى ف ـ ــي ال ـ ــوالي ـ ــات املتح ـ ــدة” :ل ـ ــقد ت ـ ــوص ـ ــلت إل ـ ــى
اسـتنتاج مـفاده أنـه يـوجـد عـامـالن يـدمـران املـسيح ّية فـي أوروبـا الـغربـية .أحـدهـما
ك ــان ن ــظري ــة ال ــتطور ،وال ــثان ــي ه ــو ال ــاله ــوت ال ــليبرال ــي… ال ــاله ــوت ال ــليبرال ــي ه ــو
مجرد تطور ت َّم تطبيقه على كل من الكتاب املقدس وإيماننا“.
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ومــن الجــديــر بــالــذكــر أيــضا ً الــتعليق الــذي قــدمــه جــيمس ومــارتــي هــيفلي فــي
كتاب ”دمهم :الشهداء املسيحيّون في القرن العشرين“:
الـفلسفات والـتعالـيم الـالهـوتـية الجـديـدة سـاعـدة أيـضا ً فـي تـآكـل ثـقة
بشريـن املـزعـومـني مـن
الـصني فـي املـسيحية .جـاءت مـوجـة جـديـدة مـن امل ُ ّـ
الـطوائـف الـبروتسـتانـتية الـرئـيسية الـتي تُـعلم عـن الـتطور وغـياب الـرؤيـة
ـضر َرت امل ــدارس امل ــيثودي ــة وامل ــشيخية
املُعج ــزي ــة ل ــلكتاب امل ــقدس .وق ــد ت ـ ّ
واملجــمعية ) (congregetionalواملــعمدانــية الــشمالــية بــشكل خــاص.
إن ب ــرت ــران ــد راس ــل ق ــد أت ــى م ــن انج ــلترا ي ــعظ ب ــاإلل ــحاد واإلش ــتراك ــية.
والــكتب امل ُــد ّمــرة الــتي قــام بجــلبها أمــثال هــؤالء املــعلمني تــقوم بــتقويــض
امل ــسيحية األرث ــوذك ــسية .وبه ــذه ال ــطري ــقة تـ ـ َّم ت ــليني امل ــثقفني ال ــصينيّني
الـذيـن تـعلموا مـن املبشـريـن اإلنـجيليّني األرثـوذكـسيّني لـيسمحوا بـظهور
امل ــارك ــسية ]تش ــدي ــد م ــن امل ــؤل ــف[ .إن ال ــتطور يُ ــدم ــر ال ــكنيسة وامل ــجتمع
املعاصر ،ويجب على املسيحيّني أن يستفيقوا لهذه

الحقيقة3.

الزرع والحصاد
تـأمـل فـي مـثل الـزارع )مـتى  .(٢٣-٣ :١٣عـندمـا سـقطت الـبذور عـلى األرض
الصخ ــري ــة وال ــشائ ــكة ،ل ــم تس ــتطع أن ت ــنمو .ل ــقد ن ــمت ف ــقط ع ــندم ــا س ــقطت ع ــلى
أرض ُمـع َّدة وصـالـحة .نـحن نـقوم بـرمـي الـبذرة الـتي تـمثل اإلنـجيل .ولـكنها تـسقط
عـ ــلى األرض الـ ــشائـ ــكة والصخـ ــريـ ــة ملـ ــاليـ ــني الـ ــسنوات واملـ ــعتقدات الـ ــتطوريـ ــة .إن
اإلن ــجيل ي ــحتاج إل ــى أرض ص ــال ــحة .وال ــتبشير الخ ــلقي ُي ـ َـم ِّكننا م ــن إع ــداد ت ــلك
األرض ح ــتى ي ــكون م ــن امل ــمكن أن ت ــتناث ــر ال ــبذور ال ــجيدة وي ــنتج ح ــصاد ع ــظيم.
تـخيل مـالـذي يـمكن أن يحـدث لـو أن كـنائـسنا وقـفت بـشكل حـقيقي فـي مـجتمعنا

James and Marti He ey, By Their Blood: Christian Martyrs of the 20th Century (Milford, MI: Mott Media,

3

1979), p. 49–50.

٢٠٥

fl

مـ ــعلن ًة كـ ــلمة اهلل الـ ــتي تـ ــبدأ فـ ــي سـ ــفر الـ ــتكويـ ــن! إن الـ ــتبشير الخـ ــلقيّ هـ ــو أحـ ــد
الوسائل التي سنتمكن من خاللها من رؤية صحوة.
ن ــحن ال ن ـ َّدع ــي أن ال ــصحوة ال ــحقيقة ي ــمكن أن ت ــتم ق ــيادت ــها م ــن خ ــالل ت ــبني
اس ـ ــترات ـ ــيجيات بش ـ ــري ـ ــة ذك ـ ــية ب ـ ــذات ـ ــها .إن ال ـ ــصحوة ف ـ ــي األس ـ ــاس ه ـ ــي ال ـ ــعمل
ال ــسيادي هلل ال ــذي ي ــسكب روح ــه .إال أن ت ــاري ــخ ال ــكنيسة ي ــشير إل ــى أن ع ــمل اهلل
فــي هــذا املــجال يــرتــبط بــالــصالة الــحارة مــن شــعبه والــوعــظ األمــني لــإلنــجيل ،مــع
ت ــقدي ــم املج ــد واإلك ــرام ل ــكلمته .الح ــظ ط ــبيعة ”ال ــبشارة األب ــدي ــة“ ال ــتي بش ــر ب ــها
املـالك فـي سـفر الـرؤيـا َ »” ٧ :١٤
س ا َـع ةُ
ت َـ
ج ًدا ،ألَنَّـ ُه َقـ ْد َـ
خـافُـوا اهللَ َوأ َ ْـع طُوهُ َم ْـ
ج ا َء ْ
ـس َم ِ
ح ِر َويَـنَا ِـبـيعِ ْاملِـيَ ِ
ـص ِ
اء َواأل َ ْر ِ
اه« “.فهــل يــمكن
ض َوا ْلبَ ْـ
اس ُـ
انـ عِ الـ َّ
ج ُدوا لِـ َ
َديْـنُونَـ ِـت ِهَ ،و ْ
لجس ــد امل ــسيح )ال ــكنيسة( أن ي ــتوق ــع ان ــسكابـ ـا ً أع ــظم ل ــروح اهلل ف ــي إن ــتاج ه ــذه
الــصحوة ،وذلــك فــي الــوقــت الــذي نــقوم فــيه بــالــتنازل وتــقبل نــظام ديــني )الــتطور/
م ـ ــالي ـ ــني ال ـ ــسنوات( ت ـ ــم إع ـ ــداده ف ـ ــي امل ـ ــقام األول لس ـ ــلب املج ـ ــد وال ـ ــسجود ال ـ ــذي
يستحقه اهلل لكونه الخالق العظيم والقاضي واملُخ ِّلص؟
ن ـ ــتيجة ل ـ ــعمل إرس ـ ــال ـ ــية ال ـ ــدف ـ ــاع ـ ــيات الخ ـ ــلقية ال ـ ــتورات ـ ــية ،ف ـ ــإ َّن ال ـ ــعدي ـ ــد م ـ ــن
األشـخاص الـذيـن رفـضوا سـابـقا ً االسـتماع إلـى اإلنـجيل قـد أدركـوا أن الـتطور /
مــاليــني الــسنوات ليســت حــقائــق عــلمية ُـمـثبتة .لــقد ســمعوا رســالــة الخــلق والــسقوط
والـفداء وسـ َّلموا حـياتـهم لـربـنا يـسوع املـسيح .وقـد شهـد عـدد كـبير مـن املـسيحيّني
بـأنـهم قـد اسـتعادوا إيـمانـهم بـالـكتاب املـقدس .وعـوضـا ً عـن قـراءة الـكتاب املـقدس
مـ ــع شـ ــكوك بـ ــاتـ ــوا يـ ــعرفـ ــون أنَّـ ــه فـ ــي الـ ــحقيقة كـ ــلمة اهلل .وإنـ ــهم اآلن يسـ ــتطيعون
مــشاركــة حــقائــق اإليــمان املــسيحي مــع جــيرانــهم وأصــدقــائــهم دون الــتساؤل عــما
إذا كــان يــمكن الــوثــوق بــالــكتاب املــقدس .إن املــسيحيّني أيــضا ً قــد فــتحوا أعــينهم
ع ــلى ال ــحقيقة ب ــأ َّن ف ــهم امل ــسيحية ي ــتطلب م ــنهم أن ي ــفهموا ال ــطبيعة ال ــتأس ــيسية
لـسفر الـتكويـن .وعـندمـا تـ َّم تـجهيز املـسيح ّيني بـاألجـوبـة عـلى األسـئلة الـنقديـة فـي
يـومـنا هـذا والـتي تسـتهدف كـلمة اهلل فـي سـفر الـتكويـن ،فـإنـهم لـم يـعودوا خـائـفني،
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وسـوف يـقفون بجـرأة لـلدفـاع عـن سـلطان الـكلمة ،ويـجيبوا عـلى الـتساؤالت ويـعلنوا
اإلنجيل.
بــعد أن اســتمع إل ـيّ أثــناء تــقديــمي عــظة عــن هــذا املــوضــوع بــالتحــديــد ،أعــلن
أحـد الخـدام فـي إحـدى الـكنائـس ألعـضاء رعـيّته أنَّـه لـم يـكن ُمـدركـا ً ملـا كـان يـفعله
فــي خــدمــته فــي مــحاولــته ملــكافــحة الــفلسفة الــعلمانــية .وكــما كــتب ،لــقد كــان ”يــقوم
ب ــقص الج ــزء ال ــعلوي م ــن ال ــحشائ ــش ال ــضارة“ إال أ َّن ت ــلك ال ــحشائ ــش اس ــتمرت
بـالـنمو أكـثر فـأكـثر وبـقوة أكـبر مـن ذي قـبل .لـكنه أدرك بـعد االسـتماع إلـى رسـالـة
ال ــتبشير الخ ــلقيّ ب ــأ َّن م ــا ك ــان ي ــفعله ل ــيس ج ــيدا ً ب ــما ف ــيه ال ــكفاي ــة .ك ــان ع ــليه أن
يــقوم بــإزالــة كــامــل املــشكلة مــن الجــذور .إن إرســالــية الخــلق الــتوراتــي هــي خــدمــة
الحــراثــة :تحــرث األرض ،تــزيــل الــحواجــز الــتطوريــة وذات الــسنوات املــليونــية )تــزيــل
البذار( ،وتقوم بتحضير األرض للبذرة ]الصالحة[ لكي تتم زراعتها.
فـي تـأمـل بـخصوص الـفكرة الـتي قـ ّدمـتها سـابـقا ً والـتي تـقول بـأن ثـقافـتنا هـي
أكــثر شــبها ً بــالــثقافــة الــيونــانــية مــن تــلك الــيهوديــة ،أود أن أدعــو إرســالــيات الخــلق
الـ ــتوراتـ ــي مـ ــثل إجـ ــابـ ــات فـ ــي سـ ــفر الـ ــتكويـ ــن بـ ــإسـ ــم إرسـ ــالـ ــيات ”إزالـ ــة الـ ــطابـ ــع
الــيونــان ـيّ“! 4إن أنــاس اهلل املــعاصــريــن يــحتاجــون إلــى إزالــة الــفكر الــيونــانــي مــن
عــقلية الــناس بــحيث أنــهم يــكونــون قــادريــن عــلى فــهم واقــتبال تــعليم كــلمة اهلل فــي
اإلنجيل.

 4نعم ،لقد قمت باختراع هذا المصطلح ” “de-Greekizeلجذب انتباه الناس .إن كل من الـكنيسة والثقافة قد تعرضتا لما أدعوه ”
) “Greekizrي َون َن َة( أي أنهما باتتا تتمتعان بطر يقة تفكير يونانية وباتتا بحاجة إلى إزالة هذا الطابع اليوناني ” “de-Greekizeمن تفكيرهما .إن
هذا ما تدور حوله عملية إعداد التربة.
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الــفصل الـعاشـر

اصحوا ،أيها الرعاة!
جـزء كـبير مـن املـعارضـة إلرسـالـية الخـلق الـتوراتـي يـأتـي مـن داخـل الـكنيسة،
والسـيما مـن أولـئك الـذيـن قـد سـاومـوا عـلى كـلمة اهلل مـقابـل تـبني األفـكار الـتطوريـة
و/أو مــاليــني الــسنوات .بــدايـ ًة ،أرجــوا مــنكم أن تــتفهموا أنــي ال أريــد أن أبــدو كــما
لـو أنـني أتهجـم بـعنف عـلى أولـئك الـذيـن قـامـوا بـتلك املـساومـة .فـاألمـر بـبساطـة هـو
أن ال ــكثير م ــن األش ــخاص ال ي ــفهمون ال ــقضية ال ــحقيقية ال ــتي ي ــخوض ــون ف ــيها.
إنـهم يـعتقدون حـقا ً أن الـعلماء قـد قـامـوا بـإثـبات األفـكار الـتطوريـة .بـالنسـبة لـعدد
كــبير مــن األشــخاص ،إن املــعتقدات املــشابــهة لــلتطور الــربــوبــي و نــظريــة الــفجوة
ال ــزم ــنية و ن ــظري ــة ال ــيوم امل ــمتد إل ــى ح ــقبة زم ــنية والخ ــلق ال ــتدري ــجي وال ــعدي ــد م ــن
املــواقــف األُخــرى املــختصة بــسفر الــتكويــن والــتي تنتشــر فــي الــكنيسة قــد نــتجت
عــن اعــتقادهــم بــأن عــدم اإليــمان بــالــتطور و/أو مــاليــني الــسنوات هــو رفــض لــلعلم
ب ــذات ــه .إال أن ــنا ق ــد ت ــناول ــنا ه ــذا األم ــر ف ــي ال ــفصول ال ــساب ــقة .إال أن ــني أري ــد أن
أنــعش ذاكــرتــكم بــأنــه يــوجــد فــارق شــاســع بــني الــعلوم الــتاريــخية والــعلوم الــرصــديــة
)التج ــري ــبية( .إن امل ــعرك ــة ال ــدائ ــرة ح ــول األص ــول ه ــي ف ــي ال ــحقيقة م ــعرك ــة ح ــول
سردين مختلفني للعلوم التاريخية )أي املعتقدات املختصة باملاضي(.
فـي أحـد املـؤتـمرات ،أخـبرتـي سـيدة أن املـعتقدات الـتطوريـة قـد د َّمـرت إيـمانـها
ب ــال ــكتاب امل ــقدس .ك ــان ل ــدي ــها ف ــراغ ف ــي ح ــيات ــها ل ــدرج ــة أن ــها ص ــرخ ــت إل ــى ال ــرب
وصـ َّلت مـن أجـل ح ٍّـل لهـذه املـشكلة .كـانـت تـلك الـسيدة تجـد أنـه مـن املسـتحيل ان
ت ــثق ف ــي ال ــكتاب امل ــقدس .وق ــد تـ ـ َّم إرش ــاده ــا إل ــى إح ــدى امل ــكتبات ح ــيث وج ــدت
ك ــتاب يتح ــدث ع ــن ن ــظري ــة ال ــفجوة ال ــزم ــنية ،ال ــتي ت ــسمح ب ــشكل أس ــاس ــي ب ــوج ــود
م ــليارات م ــن ال ــسنوات ب ــني ال ــتكوي ــن  ١ :١وال ــتكوي ــن ) .٢ :١ل ــإلط ــالع ع ــلى امل ــزي ــد
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مــن الــتوضــيح ،انــظر املــلحق  .(٣لــقد شــعرت بــسعادة غــامــرة حــيال هــذا الــتفسير
وشــرعــت بــإعــادة بــناء حــياتــها املــسيحيّة .وعــلى الــرغــم مــن ذلــك ،فــإنــها تــقدمــت إلــي
ف ــي ن ــهاي ــة امل ــؤت ــمر وه ــتفت ل ــلتعبير ع ــن س ــعادت ــها ب ــمعرف ــة أن ــها ل ــم ت ــكن م ــضطرة
لـإليـمان بـنظريـة الـفجوة الـزمـنية .ومـع ذلـك فـقد قـالـت أن الـرب قـد اسـتخدم نـظريـة
الــفجوة الــزمــنية إلخــراجــها مــن املــوقــف الــذي تس ـبَّب بــه اإليــمان بــالــتطور ومــاليــني
السنوات .اآلن يمكنها أن تثق بالكتاب املقدس بشكل كامل.
ج ـ َد الـ ــعديـ ــد مـ ــن الـ ــرجـ ــال والـ ــنساء املـ ــسيحيّني الـ ــعظماء فـ ــي األجـ ــيال
لـ ــقد ُو ِ ـ
املـاضـية مـمن ر َّوجـوا لـنظريـات مـثل الـفجوة الـزمـنية والـتطور الـربـوبـي وسـوى ذلـك
م ــن امل ــواق ــف امل ُ ــسا ِوم ــة ل ــسفر ال ــتكوي ــن .إال أن ــنا اآلن ن ــمتلك ال ــقدرة ع ــلى إظ ــهار
األدل ــة ال ــقوي ــة ال ــتي ت ــدع ــم ال ــكتاب امل ــقدس ف ــي ك ــل م ــجال ،ول ــيس ب ــعد م ــن ح ــاج ــة
لــيتمسك أي شــخص بــمثل تــلك املــواقــف املــساومــة .لــيس فــقط أنــه ال يــوجــد حــاجــة،
ب ــل إن ــه م ــن ال ــضروري أن يتخ ــلى امل ــسيحيّون ع ــن م ــثل ه ــذه امل ــواق ــف وأن ي ــقبلوا
بــالــكتاب املــقدس كــكلمة اهلل ذات الســلطان .فــي الــحقيقة  ،يــنبغي أن يــكون هــذا
موقفنا حتى وإن لم نكن نمتلك جميع اإلجابات التي نمتلكها في يومنا الراهن.
ني َ ـك ِـثي ِري ـ َن يَ ــا إِ ْ
خـ َو ِتــي،
رس ــال ــة ي ــعقوب  ١ :٣تح ــذرن ــا ف ــتقول” :ال تَ ـ ُكونُ ــوا ُم ـ َع ِّل ِم َ
خذُ َديْنُونَ ًة أ َ ْع َ
ني أَنَّنَا نَأ ْ ُ
ظ َم!“.
َع ِاملِ َ
أنــا أنــاشــد جــميع الــقادة املــسيحيّني لــكي يــتأمــلوا بــشكل جـيّد فــي مــعتقداتــهم
املــختصة بــموضــوع األصــول وعــمر األرض .بــعد أن تحــدثــت فــي إحــدى املــدارس،
تــلقيت شــهادةً مــن أحــد الــتالمــيذ الــيافــعني مــن تــلك املــدرســة ،وقــد شــارك مــعي مــن
خ ــالل ــها م ــا ن ــتج ع ــن ذل ــك م ــن ان ــفتاح ل ــلطالب ع ــلى ت ــقبل رس ــال ــة اإلن ــجيل .ب ــيد أن
إحـدى الـصعوبـات الـتي واجهـتني أثـناء حـديـثي فـي تـلك املـدرسـة كـانـت املـعارضـة
خ َّدام مـن تـلك املـنطقة ،وقـد حـاوال مـنعي مـن الـدخـول إلـى
الشـرسـة مـن اثـنني مـن ال ُـ
املـدرسـة .لـكن مـا هـو احـتجاجـهم؟ لـقد قـاال بـأنـني سـوف أتسـبب بـإرتـباك لـلتالمـيذ
وأش ــارا إل ــى أنَّ ــه ل ــيس ل ــدي ال ــحق ف ــي اإلص ــرار ع ــلى أن ي ــؤخ ــذ الس ــرد ال ــتورات ــي
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للخـلق بـشكل حـرفـي .لـو أنـهما قـد نـجحا فـي مـسعاهـما ملـا كـان الـعديـد مـن هـؤالء
التالميذ قد أبدوا استعدادا ً لإلستماع إلى رسالة اإلنجيل.
خ َّدام املحــليّني قــدرا ً كــبيرا مــن الــوقــت فــي
فــي مــدرســة أُخــرى ،أمــضى أحــد ال ُـ
الـ ــحصول عـ ــلى إذن خـ ــاص لـ ــفريـ ــق املـ ــدافـ ــعني عـ ــن الخـ ــلق للتحـ ــدث إلـ ــى بـ ــعض
ال ــفصول ال ــدراس ــية .وق ــد ق ــام خ ــاد ٌم مح ــليٌّ آخ ــر ب ــال ــذه ــاب إل ــى امل ــدرس ــة وط ــال ــب
ب ــحقه ف ــي ال ــكالم ب ــعد أن تح ــدث ــنا إل ــى ال ــطالب .وق ــد ق ــال أنَّ ــه م ــسيحيّ وخ ــادمٌ
ديــنيّ ،وقــد نــاشــدهــم أال يــصدقــوا مــا نــقولــه .وأعــلن أنــه يــؤمــن بــالــتطور واليــعتقد أن
سفر التكوين كان صحيحا ً.
إن م ــثل ه ــذه األح ــداث ق ــد وق ــعت ف ــي م ـ ّـرات ع ــدي ــدة خ ــالل تج ــرب ــتي كمتح ــدث
دف ــاع ـيّ ي ــتعام ــل م ــع ال ــجوان ــب ال ــكتاب ــية وال ــعلمية للخ ــلق .م ـ ّـرةً ت ــلو األُخ ــرى ن ــسمع
الـ ــبعض مـ ــن الـ ــقادة املـ ــسيحيّني وهـ ــم يـ ــقدمـ ــون إد َّـع ــاءات بـ ــأنـ ــنا لـ ــن نتسـ ــبب فـ ــقط
بـإرتـباك الـتالمـيذ بـل وأنَّـه يـجب مـنعنا مـن الـدخـول إلـى املـدارس .إن هـؤالء الـقادة
املــسيحيّون غــافــلون عــن حــقيقة الــتعليم الــذي يــتم تــقديــمه لــلطالب عــن عــدم وجــود
إل ــه وب ــأ َّن ج ــميع األش ــياء )ب ــما ف ــي ذل ــك اإلن ــسان( إن ــما ه ــي ن ــتيجة ل ــلمصادف ــة
ال ــعشوائ ــية ع ــلى م ــدى م ــالي ــني م ــن ال ــسنوات .ك ــما ي ــت ُّم ت ــعليمهم أن اإلن ــسان ه ــو
مج ّـرد حـيوان  -مج ّـرد سـعدان آخـر .إن رسـالـتنا بـسيطة ،فـنحن نـقول لـلتالمـيذ أنَّـه
يـوجـد إلـه ،وأنَّـه إلـه خـالـق ،وأنَّـه مـن املـمكن الـوثـوق بـالـكتاب امل ُـق ّدس ابـتدا ًء مـن أ َّول
آيـاتـه .كـيف يـمكن لـهؤالء الـذيـن يُـفترض بـهم أن يـكونـوا ُرعـاةً ،أن يُـفضلوا حـصول
الــطالب عــلى تــعليم يــقول بــأ َّن الــكتاب امل ُــق َّدس غــير صــحيح  -وأن خــالصــة األمــر
ج ـ َدت مـ ــن خـ ــالل املـ ــعالـ ــجات الـ ــطبيعية؟ إن هـ ــؤالء
هـ ــي أن جـ ــميع األشـ ــياء قـ ــد ُو ِ ـ
األش ــخاص ال ي ــمتلكون إي ــمانـ ـا ً ب ــطرق ــهم .ف ــكيف ي ــمكنهم أن ي ــأم ــلوا ب ــأن ي ــقوم ــوا
ب ــرع ــاي ــة اآلخ ــري ــن؟ ح ــقيقة األم ــر أن ــه ي ــتوج ــب ع ــليهم أن ي ــقوم ــوا ب ــزي ــارة امل ــدرس ــة
لــيسألــوا الــتالمــيذ عــن تــأثــير الــتعليم الــذي ُيــق َّدم لــهم عــن نــظريــة الــتطور )بــما فــي
ذلك التطور الكوني والتطور الجيولوجي والتطور البيولوجي( عليهم.
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فـي إحـدى الـكنائـس فـي تـاسـمانـيا األسـترالـية حـيث الـتعليم الـرسـمي امل ُـتبنّى
هــو أن يــتم الــتعليم عــن الــتطور الــربــوبــي حــيث يــتم إضــافــة اهلل إلــى املــعادلــة .بــذل
األس ــقف أق ــصى جه ــده ل ــكي ي ــتم م ــنعي م ــن زي ــارة إح ــدى امل ــدارس  ،إال أنَّ ــه ق ــد
س مح ألحــد امل ُــع ِّلمني أن يــقوم بــتقديــم املــوقــف الخــلقي فــي صــفه الــدراســي ،وقــام
ُـ
ـحصلة الـعرض الـتقديـمي الـذي قـ َّدمـته فـكانـت أنَّ
ـاص .أمـا م ّ
بـدعـوتـي كمتحـدث خ ّ
 ٦٩إل ــى  ٧٠ف ــتاة ُق ــم َن ب ــمحاص ــرت ــي واب ــتدأن ب ــالتهج ــم ال ــكالم ــي ع ــلى امل ــوق ــف
الخ ـ ــلقي .ل ـ ــقد ص ـ ــرخ ـ ــن ب ـ ــعبارات م ـ ــثل” :ال وج ـ ــود هلل!“” ،ال ـ ــبوذي ـ ــة أف ـ ــضل م ـ ــن
املـسيحية!“” ،الـتطور صـحيح!“” ،ال يـمكنك أن تـثق بـالـكتاب املـقدس!“” ،الـكتاب
هتمات لإلستماع ملا تقوله!“.
املقدس مليء باألخطاء!“” ،نحن لسنا ُم َّ
نـتيج ًة ملـساومـتهن وقـبولـهن لـلتطور ومـاليـني الـسنواتُ ،ـك َّن أقـل انـفتاحـا ً لـقبول
كـلمة اهلل مـن الـتالمـيذ الـذيـن يـرتـادون املـدارس الـعا ّمـة .لـكن لـ َم لـم ْ يـعرفـ َن الـحقيقة
عـلى الـرغـم مـن ارتـيادهـ َّن لـتلك املـدرسـة ”الـكنسية“؟ بـالنسـبة لـه َّن فـإن األمـر كـان
أنـه َّن يـعتقد َن بـامـتالكـه َّن لجـميع اإلجـابـات .لـكن وعـلى الـرغـم مـن ذلـك ،لـقد أتـتني
ف ــتاة ص ــغيرة وق ــد اغ ــرورق ــت ع ــيناه ــا ب ــال ــدم ــوع ل ــتشكرن ــي ع ــلى األس ــاس ال ــذي
ـحصلت عـليه إليـمانـها .لـقد أردفـت بـأنـها كـانـت مـسيحية مـؤمـنة بـالـكتاب املـقدس
ت ّ
وبـأنـها كـانـت تجـد صـعوبـة كـبيرة فـي الـتواجـد فـي تـلك املـدرسـة بـالـذات وذلـك ألن
املــع ّلمني كــانــوا يــحاولــون تــدمــير إيــمانــها بــاملــسيحية .واألمــر الــواضــح هــو أنــهم قــد
ن ــجحوا ب ــال ــفعل ف ــي إض ــعاف إي ــمان ال ــعدي ــد م ــن ال ــفتيات األخ ــري ــات ف ــي ال ــفصل
الدراسي.
خ ـ َّدام
خ ــالل ال ــفترة امل ــخصصة ل ــألس ــئلة ف ــي إح ــدى ال ــكنائ ــس ،أث ــار أح ــد ال ُـ
س ــؤاالً ح ــيوي ـا ً .وذل ــك ألن ــه ل ــم ي ــتواج ــد أي م ــدرس ــة م ــسيحية ف ــي ت ــلك امل ــنطقة ت ــقوم
ب ــال ــتعليم ب ــاإلع ــتماد ع ــلى امل ــنظور الخ ــلقي ،فه ــل ي ــجب أن ُي ــنصح اآلب ــاء ب ــإرس ــال
أبـناءهـم إلـى املـدارس الـرسـمية املحـلية عـلى الـرغـم مـن فـلسفاتـها املـعروفـة بـعدائـها
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ل ــلمسيحية أم إل ــى امل ــدرس ــة امل ــسيحية املح ــليّة ال ــتي تُ ــق ِّدم ال ــتنازالت .وق ــد س ــاد
الصمت بني أفراد جماعة املؤمنني أثناء انتظارهم للحصول على إجابتي.
ـرسل أطـفالـهم إلـى املـدرسـة الـكنسية الـتي
مـاذا كـانـت إجـابـتي؟ هـل يـجب أن يُ َـ
ـدرس الـفلسفة الـعلمانـية ،أم إلـى املـدرسـة الـعامـة
تـساوم وتـقبل املـوقـف الـتطوري وتُ ّ
أي واحـدة ،سـأبـقيهم فـي
املحـلية؟ كـانـت إجـابـتي املـبدأيـة” :سـوف لـن أرسـلهم إلـى ّ
امل ــنزل “.ب ــال ــطبع إن ه ــذا االم ــر ق ــد أص ــبح خ ــيارا ً ح ــقيقيا ل ــلعدي ــد م ــن اآلب ــاء ف ــي
يـومـنا الـراهـن ،واإلقـبال عـلى الـتعليم املـنزلـي بـات يـتزايـد فـي عـدد كـبير مـن الـدول.
إال أن ــني ت ــاب ــعت ف ــي اإلش ــارة إل ــى أنَّ ــه ك ــان أم ــرا ً أيس ــر أن ي ــت َّم إع ــالم األوالد أن ــه
يـتم تـلقينهم تـعليما ً مـعاديـا ً لـلمسيحية فـي املـدارس الـعامـة .أمـا بـالنسـبة لـلمدرسـة
ال ــكنسية ال ــتي يُ ــفترض ب ــأن ــها م ــسيحية إال أنَّ ــها ق ــدم ــت ال ــتنازالت وت ــبنَّت ال ــفلسفة
ال ــعلمان ــية ف ــهي ال ت ــختلف ع ــن امل ــدارس ال ــعام ــة ،ع ــدا ف ــي ك ــون ــها تُ ــق ِّدم ا ِّدع ــاءات
بأنها مسيحية .بالنسبة لي كان هذا األمر يشكل مشكلة كبيرةً.
إن الـرب يـجعل مـن هـذا األمـر واضـحا ً لـنا فـي سـفر الـرؤيـا  .١٦-١٥ :٣وفـي
إش ــارة إل ــى ال ــكنيسة امل ُ ــساوم ــة وال ــتي تُ ــق ِّدم ال ــتنازالت ن ــقرأ ال ــتال ــي” :أَنَ ــا َعــا ِرفٌ
ح ا ًرّا! ه ـ َكذَا ألَنَّ ـ َـك فَ ـ ِ
ـاتـ ٌـر،
ح ا ًرّاَ .ل ـيْت َ َك ُكـ نْتَ بَ ــا ِر ًدا أ َ ْو َ ـ
س تَ بَ ــا ِر ًدا َوالَ َ ـ
أ َ ْعـ َـما َلـ َـك ،أَنَّ ـ َـك َل ْ ـ

ستَ بَا ِر ًدا َوالَ َحا ًرّا ،أَنَا ُمز ِْمعٌ أ َ ْن أَتَ َقيَّأ َ َك ِم ْن فَ ِمي“.
َو َل ْ

خ ـ َّدام! ي ــجب ع ــليكم أن ت ــكون ــوا
أي ــها ال ــرع ــاة! أي ــها ال ــاله ــوتـ ـيّون! وي ــا أي ــها ال ُـ
عـارفـني بـالـتأثـير الـذي يـمتلكه الـتعليم عـن الـتطور عـلى عـقول الـتالمـيذ .يـجب عـليكم
أن ت ــكون ــوا ع ــارف ــني ب ــما يح ــدث ف ــي ال ــنظام امل ــدرس ــي 1.ت ــذك ــروا ال ــبحث ال ــذي ت ـمَّ
الش بّان ي ــغادرون ال ــكنيسة
ت ــقدي ــمه ت ــحت ع ــنوان ” .“Already Goneإن ثُ ــلثي ُ ـ
بحـلول الـوقـت الـذي يـصلون فـيه إلـى الـجامـعة  -والـعوامـل الـرئـيسية الـتي سـاهـمت
ف ــي ذل ــك ك ــان ــت امل ــساوم ــة ف ــي م ــجال ال ــتعليم ع ــن س ــفر ال ــتكوي ــن وان ــعدام ال ــتعليم
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الــدفــاعــي لــإليــمان املــسيحي وكــلمة اهلل فــي ســفر الــتكويــن .انــظروا إلــى األمــر مــن
الـناحـية الـعملية .هـل يـحقق املـوقـف املـساوم نـجاحـاً؟ إنـه ال يُـح ِّققُ أي نـجاح! نـحن
نــفقد الــثقافــة فــي أمــريــكا وفــي غــيرهــا مــن الــدول الــتي كــانــت فــي يــوم مــن األيــام
مـسيحية إلـى درجـة كـبيرة .انـظروا إلـى وثـنية انجـلترا فـي يـومـنا الـراهـن .هـذا هـو
املـكان الـذي تـتجه إلـيه الـواليـات املُتحـدة األمـريـكية  -والسـبب األسـاسـي هـو ذاتـه.
م ــعظم ال ــكنيسة وق ــيادت ــها ق ــد ت ــبنوا ال ــدي ــان ــة ال ــوث ــنية امل ــعاص ــرة )ال ــتطور وم ــالي ــني
السنوات(وقدموا التنازالت وساموا على كلمة اهلل في مقابل تبني تلك الديانة.
مـن املـمكن أن تـتم مـعايـنة عـيّنة مـن املـعارضـة الـتي نـواجـهها مـن خـالل املـقابـلة
ال ــتي أج ــرت ــها اإلذاع ــة األس ــترال ــية ف ــي  ١٦أي ــار/م ــاي ــو  ،١٩٨٤م ــع ال ــقس ك ــول ــن
خ َّدام فــي كــنيسة الــتوحــيد وحــامــل لــدرجــة املــاجســتير مــن كــلية
هــونــي ،وهــو أحــد ال ُـ
س ئل ال ــقس ه ــون ــي ع ــما إذا ك ــان ي ــالح ــظ
ك ــينغس-وود ف ــي غ ــرب ــي أس ــترال ــيا .ل ــقد ُ ـ
وجـود خـلط جـوهـري بـني املـسيحية وبـني السـذاجـة فـي الـتفكير .أجـاب” ،أنـا أعـتقد
أن األم ــر س ــيكون ك ــذل ــك ف ــي أذه ــان ال ــناس ،إن ت ــاب ــع الح ــمقى ف ــي إع ــالم ــنا ب ــأن
الكتاب املقدس يقول أن العالم قد ُ
خلِقَ في ستة أيام“.
ف ــي ال ــعام  ،٢٠٠٢ك ــان ب ــات روب ــرت ــسون ض ــيفا ً ع ــلى ب ــرن ــام ــج )The 700
 (Clubوتـ َّم سـؤالـه مـن مـضيف الـبرنـامـج الـذي يـشاركـه الـتقديـم ،تـيري مـيوسـون،
م ــا إذا ك ــان ي ــضع ن ــفسه ض ــمن خ ــط امل ــؤم ــنني ب ــاإلع ــتقاد ال ــقائ ــل ب ــأس ــبوع ٍ ح ــرف ـيّ
للخــلق .وأشــار مــيوســون إلــى أنَّــه ال يــقوم بــذلــك األمــر ،وقــد وافــق روبــرتــسون وأتــبع
في ايضاح أسبابه قائالً:
أنــا أؤيــدك الــرأي ،وأنــا أيــضا ً ال أقــوم بــذلــك األمــر ألنــه كــما تــعرف،
م ــن امل ــمكن أن ي ــكون ت ــعام ــلنا م ــع ي ــوم ش ــمسي ،وم ــن امل ــمكن أن ي ــكون
تـعامـلنا مـع يـوم ٍ كـونـي ،وكـذلـك يـمكن أن يـكون تـعامـلنا مـع يـوم ٍ مـن أيـام
املج ــرة .ل ــيس م ــن ال ــضروري أن ت ــوج ــد ث ــورة واح ــدة ع ــلى األرض .م ــا
أريـ ــد قـ ــولـ ــه هـ ــو الـ ــتالـ ــي ”لـ ــم يـ ــوجـ ــد أي شـ ــخص آنـ ــذاك …“.لـ ــم يـ ــكن
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املــقصود مــن ســفر الــتكويــن أن يــكون كــتاب ـا ً لــلعلوم .ســفر الــتكويــن هــو
ـيهودي م ــن خ ــالل اب ــراه ــيم ،ال ــذي
الخ ــلفية ال ــتي أ َّمــنت إدخ ــال ال ــعرق ال ـ
ّ
كــان الــوســيلة الــتي حــقق اهلل مــن خــاللــها الــخالص بــيسوع املــسيح .إن
هذا هو األمر الذي يقدمه سفر

التكوين2.

سـوف تـصابـون بـالـصدمـة إذا قـمتم بـالـكتابـة إلـى أو زيـارة الـبعض مـن كـليات
ال ــاله ــوت أو م ــعاه ــد دراس ــة ال ــكتاب امل ــقدس ل ــسؤال ــهم ع ــما ي ــقوم ــون ب ــتعليمه ع ــن
ش َرت فـي
الخـلق .فـي الـحقيقة نـحن قـمنا بهـذا األمـر بـالـنيابـة عـنكم .والـنتائـج قـد نُ ِـ
ك ــتاب ب ــعنوان ” “Already Compromisedوك ــما أش ــرت ف ــي ف ــصل س ــاب ــق،
ه ــو ع ــبارة ع ــن دراس ــة أت ـ ّـمتها ب ــعض املج ــموع ــات ال ــبحثية األم ــري ــكية

ل ــصال ــحنا3.

لـألسـف الشـديـد ،وجـدنـا أن مـعظم األسـاتـذة فـي مـثل هـذه املـؤسـسات قـد سـاومـوا
عــلى حــقيقة ســفر الــتكويــن بــمختلف الــطرق .فــي الــواقــع وجــدنــا أن األقــسام الــتي
تــعلم عــن الــكتاب املــقدس والــديــن كــانــت أســوأ مــن األقــسام الــتي تُــعلم عــن الــعلوم
األُخرى.
لـ ــكن إن كـ ــنتم سـ ــتسألـ ــون قـ ــادة هـ ــذه املـ ــؤسـ ــسات عـ ــما يـ ــقدمـ ــونـ ــه مـ ــن تـ ــعليم
بـخصوص سـفر الـتكويـن ،فـيجب أن تـكونـوا ُمحـ َّدديـن لـلغايـة؛ ال تـسألـوهـم فـقط عـما
إذا كــانــوا يــع ِّلمون عــن الخــلق .بــل يــجب أن تــسألــوهــم عــن مــاهــية إيــمانــهم بــسفر
الــتكويــن .فهــل يــعتقدون أن األيــام كــانــت أيــامـا ً حــقيقيّة؟ وهــل يــعتقدون أن طــوفــان
نـوح كـان طـوفـانـا ً عـاملـيا ً امـتد إلـى جـميع أصـقاع األرض؟ وهـل يـتعامـلون مـع سـفر
التكوين بطريقة حرفية؟ وهل يرون أهمية هذا السفر وارتباطه بالعقيدة؟
لـطاملـا قـلت لـلناس فـي الـكنائـس بـأنـني أعـرف أن الـكلية الـالهـوتـية الـتابـعة لـتلك
الــطائــفة خــاص ـ ًة تــقوم بــالــتعليم عــن الــتطور أو تُــعلم بــأ َّن ســفر الــتكويــن غــير مــهم.
ُيــصاب الــناس بــالــصدمــة .ذلــك ألنــهم كــانــوا يــعتقدون بــأ َّن كــلياتــهم الــالهــوتــية تــقوم
Pat Robertson and Terry Meeuwson, The 700 Club, CBN, June 17, 2002.
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ب ــال ــتعليم ب ــأ َّن ال ــكتاب امل ــقدس ص ــحيح ان ــطالقـ ـا ً م ــن س ــفر ال ــتكوي ــن .إن إح ــدى
امل ــشكالت ال ــتي ن ــواج ــهها ف ــي ال ــغرب ه ــي أ َّن م ــعظم ك ــليات ال ــاله ــوت وال ــكتاب
خ َّدام ٍ قـد تـ َّم تـدريـبهم عـلى الـتشكك بـالـكتاب املـقدس عـوضـاً
املـقدس تـقوم بتخـريـج ُـ
ع ــن اإلي ــمان ب ــه .وه ــذا ه ــو الس ــبب ال ــذي ي ــقف وراء وج ــود ال ــعدي ــد م ــن ال ــرع ــاة ف ــي
كــنائــسنا مــمن يــقومــون بتشــتيت الــرعــية .إن كــنت تــقوم بــدعــم أي واحـ ٍ
ـدة مــن هــذه
املـؤسـسات مـالـياً ،فـلماذا ال تـقوم بـسؤالـهم عـما يـعلمونـه عـن هـذه األمـور؟ وأو ّد أن
أح ـ ـثّكم عـ ــلى قـ ــراءة كـ ــتاب ” .“Already Compromisedإنـ ــه كـ ــتاب يـ ــساعـ ــد
ع ــلى اي ــضاح ال ــرؤي ــة وق ــد ي ــؤث ــر ع ــلى امل ــكان ال ــذي س ــوف ت ــقوم ب ــإرس ــال اب ــنك أو
ابـنتك إلـيه لـلدراسـة األكـاديـمية  -وهـو األمـر الـذي قـد يٌـش ِّكل تـغييرا ً حـيويـا ً مـطلوبـاً
للمستقبل.
ف ـ ـ ــي إح ـ ـ ــدى ال ـ ـ ــندوات ،ت ـ ـ ــقدم إل ـ ـ ــي ث ـ ـ ــالث ـ ـ ــة خ ـ ـ ـ ّدام م ـ ـ ــن إح ـ ـ ــدى ال ـ ـ ــطوائ ـ ـ ــف
الــبروتســتانــتية .وقــد قــالــوا بــأن مــا كــنت أعــلمه إنــما هــو تحــريــف لــلكتاب املــقدس.
ومـع تـقدمـنا بـالحـديـث ،أصـبح األمـر واضـحا ً فـي أنـنا نـجادل بـاسـتخدام مـقاربـتني
مــختلفتني لــلوحــي املــقدس .لــقد ســألــت هــؤالء األشــخاص عــن الــكيفية الــتي صــنع
م ــن خ ــالل ــها اهلل أ َّول ام ــرأة .ف ــقلت ب ــأن ال ــكتاب امل ــقدس يـ ـ َّدع ــي ب ــأ َّن اهلل ق ــد أخ ــذ
ض ــلعا ً م ــن ج ــنب آدم وص ــنع م ــنه ام ــرأة  -فه ــل ك ــان ــوا ي ــص ّدق ــون ه ــذا الس ــرد؟ إن
إج ــاب ــتهم ك ــان ــت تش ــبه ال ــتال ــي” :ن ــعم ن ــحن ن ــؤم ــن ب ــال ــصورة ال ــرم ــزي ــة ال ــتي ت ــعني
بشكل ضمني أن الرجال والنساء هم واحد“.
ف ــقلت ل ــهم” :ال ،ل ــقد س ــأل ــتكم م ــا إذا ك ــنتم ت ــؤم ــنون ب ــأن ه ــذه ه ــي ال ــطري ــقة
الـفعلية الـتي صـنع بـها اهلل املـرأة “.فـأجـابـوا وقـالـوا أنـهم ُمـتفقون بـكل تـأكـيد عـلى
أن هــذه الــصورة الــالهــوتــية تــعني بــشكل ضــمني أ َّن الــرجــال والــنساء مــتساويــن.
ق ــمت ب ــتكرار ال ــسؤال ع ــدة م ــرات ،وق ــلت :إن ال ــكتاب امل ــقدس ي ـ َّدع ــي ب ــأ َّن اهلل ق ــام
بـ ــالـ ــحقيقة بـ ــصنع املـ ــرأة .ولـ ــيس ذلـ ــك فـ ــقط ،بـ ــل فـ ــي العهـ ــد الجـ ــديـ ــد فـ ــي رسـ ــالـ ــة
خـلِ َقت مــن
ـصرح بــأ َّن املــرأة قــد ُـ
كــورنــثوس األولــى  ٨ :١١نجــد أن بــولــس الــرســول ُيـ ِّ
٢١٥

أج ــل ال ــرج ــل ول ــيس ال ــرج ــل م ــن أج ــل امل ــرأة ،م ــن ال ــواض ــح أن ــه ك ــان ي ــؤيّ ــد الس ــرد
التاريخي للخلق واملسجل في سفر التكوين.
لــقد كــان الــنقاش عــديــم الجــدوى ،لــذلــك ســألــتهم عــما إذا كــانــوا يــؤمــنون بــأنَّ
ي ــسوع ك ــان ق ــد ُعـ ِّلقَ ع ــلى ال ــصليب ك ــما ه ــو م ــكتوب ف ــي العه ــد الج ــدي ــد .أج ــاب ــوا
ق ــائ ــلني” :ن ــعم ،ب ــال ــتأك ــيد ن ــؤم ــن ب ــذل ــك “.ث ــم س ــأل ــتهم م ــن ج ــدي ــد ع ــن الس ــبب ال ــذي
ي ــدف ــعهم إل ــى ع ــدم ال ــتصدي ــق ف ــي أ َّن اهلل ق ــد أخ ــذ ض ــلعا ً م ــن ج ــنب آدم وج ــبله
ص ــان ــعا ً م ــنه ام ــرأة .ف ــأج ــاب ــوا ق ــائ ــلني أن ه ــذا ه ــو ال ــفرق ب ــني ق ــبول س ــفر ال ــتكوي ــن
كـسفر شـعري ولـيس كـسفر تـاريـخي ،مـشيريـن إلـى أنَّـه إن كـان شـعرا ً فـاليـنبغي
تصديقه.
ـتب وف ــق األس ــلوب
إن س ــفر ال ــتكوي ــن ه ــو وب ــكل ت ــاك ــيد س ــفر ت ــاري ــخي .ل ــقد ُكـ َ
الــعبري الــتقليدي لــكتابــة الســرد الــتاريــخي .إضــافـ ًة إلــى ذلــك ،فــإنــه إن كــان يــوجــد
بـعض أجـزاء الـكتاب املـقدس الـتي ُك ِـتبَت بـطريـقة شـعريـة ،كـما هـو الـحال بـالنسـبة
لسفر املزامير مثالً ،فهل يعني ذلك أنه ال ينبغي لنا أن نؤمن بها؟
أش ــاروا إل ـيَّ إل ــى أ َّن األم ــر امل ــهم ب ــالنس ــبة للج ــزء األك ــبر م ــن ال ــوح ــي امل ــقدس
لـيس هـو املـكتوب إنـما الـصورة الـالهـوتـية املـتضمنة فـي تـلك الـكتابـة .فـسألـتهم عـن
الــطريــقة الــتي يــقومــون مــن خــاللــها بتحــديــد تــلك الــصورة الــالهــوتــية ،وعــن الــقاعــدة
الـتي يـعتمدون عـليها فـي تحـديـد الـصورة الـالهـوتـية الـحقيقية ،وعـن كـيفية تـأكـدهـم
مــن أن مــقاربــتهم لــلكتاب املــقدس هــي املــقاربــة الســليمة؟ ومــن أيــن حــصلوا عــلى
الس ــلطان ال ــذي ي ــمكنهم م ــن ال ــتعام ــل م ــع ال ــكتاب امل ــقدس وف ــق ه ــذه ال ــطري ــقة؟
ف ــأج ــاب ــوا أن دراس ــتهم ل ــلتاري ــخ وال ــاله ــوت ع ــلى م ــر ال ــسنوات ه ــي م ــا م ــكنهم م ــن
تح ــدي ــد ال ــطري ــقة الس ــليمة مل ــقارب ــة ال ــكتاب امل ــقدس وتح ــدي ــد م ــاه ـيّة ه ــذه ال ــصورة
الــالهــوتــية .ثــم قــلت لــهم إن األمــر يــبدوا كــما لــو أنــهم قــامــوا وبــكل بــساطــة بــاتــخاذ
م ــوق ــف م ــن ال ــكيفية ال ــتي ي ــجب أن ت ــتم م ــقارب ــة ال ــكتاب امل ــقدس وف ــقها .ف ــكيف
يـمكنهم أن يـكونـوا واثـقني مـن أن هـذه الـكيفية هـي السـليمة؟ كـانـت هـذه الـكلمات
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خــاتــمة تــلك املــحادثــة وبــشكل مــفاجئ .إن هــؤالء الــرجــال يــريــدون أن يــقولــوا هلل مــا
ي ــجب ع ــليه أن ي ــقول ــه ع ــوضـ ـا ً ع ــن أن ي ــترك ــوا اهلل ي ــع ِّلمهم ع ــن ال ــحقيقة .وه ــذا ه ــو
موقف العديد من القادة الالهوتيّني املعاصرين.
بـعد أن انـتهيت مـن الحـديـث فـي كـنيسة فـي ڤـيكتوريـا فـي أسـترالـيا ،قـال لـي
أح ــد ال ــقساوس ــة املح ــليّني )ال ــذي ب ــدى اإلن ــزع ــاج ب ــشكل واض ــحا ً ع ــليه( أم ــام ع ــدد
ك ــبير م ــن ال ــناس أنَّ ــه ل ــيس ل ــدي ال ــحق ف ــي ف ــرض ت ــفسيري ل ــلكتاب امل ــقدس ع ــلى
اآلخ ــري ــن .ل ــقد ك ــان ص ــاخ ــبا ً وع ــاط ــفيا ً ل ــلغاي ــة ح ــيال ه ــذه امل ــسأل ــة .ال ــشيء ال ــذي
أدهـشني هـو أنَّـه كـان يـحاول أن يـقوم بـفرض تـفسيره لـلكتاب املـقدس عـليَّ وعـلى
اآلخرين الذين كانوا حاضرين .لم يكن قادرا ً على فهم هذا األمر.
يــوجــد الــعديــد مــن اآليــات عــبر صــفحات الــوحــي املــقدس الــتي تــنقل لــنا تــوبــيخ
اهلل ل ــلزع ــماء ال ــدي ــنيّني ال ــذي ــن يُ ـ ِ
ـض ُّلون ال ــناس .ارم ــياء ع ــلى س ــبيل امل ــثال ،ك ــان ق ــد
ُدعـي مـن اهلل لتحـذيـر بـني اسـرائـيل مـن املـعلمني والـكهنة الـذي لـم يُـعلِنوا الـحقيقة.
وي ــسوع ك ــان يُـ ـ َوبِّ ــخ ب ــشكل ع ــلنيّ ال ــعدي ــد م ــن ال ــزع ــماء ال ــدي ــنيّني واص ــفا ً إي ــاه ــم
بأسماء مثل ”األفاعي“ )متى .(٣٤ :١٢
إن هـذه التحـذيـرات تـنطبق أيـضا ً عـلى الـكثيريـن مـن الـذيـن يَـ َّدعـون فـي يـومـنا
ه ــذا أن ــهم ُمــع ِّلمون ل ــكلمة اهلل ،ل ــكنهم ف ــي ال ــواق ــع يتس ـبَّبون ف ــي ت ــعثُّر ال ــكثير م ــن
األش ــخاص .الب ــد أن ال ــكثير م ــنكم ي ــدرك ــون أن م ــعظم امل ــعارض ــة ال ــتي ت ــواج ــهها
ج ــمعيات وم ــنظمات ]ال ــدف ــاع ع ــن[ الخ ــلق ال ــتورات ــي ح ــول ال ــعال ــم ت ــأت ــي م ــن ِق ـ بَل
الهــوتـيّني وبــعض قــادة املــنظمات الــديــنية .وتــقوم الــعديــد مــن املجــموعــات الــعلمانــية
وت ـ ــلك ال ـ ــتي ت ـ ــتبنى امل ـ ــذه ـ ــب اإلن ـ ــسان ـ ــي بحش ـ ــد أش ـ ــخاص م ـ ــمن يُ ـ ــعلنون أن ـ ــهم
مـ ــسيحيّون وفـ ــي الـ ــوقـ ــت عـ ــينه يـ ــؤمـ ــنون بـ ــالـ ــتطور ومـ ــاليـ ــني الـ ــسنوات )مـ ــن خـ ــالل
ش ــاش ــات ال ــتلفزة وأث ــير اإلذاع ــات وك ــذل ــك ف ــي امل ــنشورات( ،وذل ــك ف ــي س ــبيل دع ــم
ج ــهوده ــم ال ــتي ي ــبذل ــون ــها ف ــي س ــبيل م ــحارب ــة الح ــرك ــة ال ــتي تُ ــداف ــع ع ــن الخ ــلق
ال ــتورات ــي .ل ــقد س ــبق ل ــي وش ــاه ــدت ت ــقاري ــر م ــتلفزة واس ــتمعت مل ــذي ــعني ع ــبر أث ــير
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اإلذاع ــات وه ــم يُظه ــرون ح ــقيقة إم ــكان ــيتهم الس ــتضاف ــة ال ــبعض م ــن األش ــخاص
مـمن يُـعلنون إيـمانـا ً مـسيحيا ً وفـي الـوقـت عـينه يُـعارضـون السـرد الـتوراتـي للخـلق
كما هو مذكور في سفر التكوين.
ف ــي إح ــدى امل ــناظ ــرات ال ــتي ت ــتناول م ــوض ــوع الخ ــلق ف ــي م ــواج ــهة ال ــتطور،
صـ َّـرح أحــد الــتطوريّــني بــأ َّن الــقضية ليســت قــضية كــون اهلل قــد خــلق أم ال .وأتــبع
ق ــائ ـالً أنَّ ــه ي ــؤم ــن ب ــالخ ــلق وب ــأنَّ ــه م ــسيحيّ .وم ــن ث ـ َّم أت ـبَعَ ذل ــك ب ــهجوم ش ــرس ع ــلى
ـخصصة لـألسـئلة ،طـرح أحـد
الـكتاب املـقدس واإليـمان املـسيحي .وأثـناء الـفترة امل َّ
األشـخاص الـحاضـريـن سـؤاالً عـليه مـتساءالً مـا إذا كـان يسـتطيع أن يشهـد بـأنَّ
ص ُه الـشخصيّ .وعـلى الـرغـم مـن أ َّن ذلـك امل ُـناظـر الـتطوريّ
يـسوع املـسيح هـو ُمخـ ِّل َ
أراد التهـ ــرب مـ ــن الـ ــسؤال إذ أنَّـ ــه أُخـ ــذ بـ ــه عـ ــلى حـ ــني غـ ـ ّـرة ،إال أنَّـ ــه قـ ــرر أن يـ ــقوم
ب ــمحاول ــة ل ــإلج ــاب ــة .أع ــرب ل ــلحاض ــري ــن أنَّ ــه ال يس ــتخدم ذات امل ــصطلحات ال ــتي
يسـتخدمـها اآلخـرون وأنَّـه بـالـتأكـيد ال يـقبل بـالـكتاب املـقدس عـلى اإلطـالق وبـأنَّـه ال
ي ــري ــد أن ي ــكون ل ــه أي ع ــالق ــة ب ــامل ــسيحية األس ــاس ــية )ال ــتقليدي ــة( .وق ــد ق ــام ب ــشكل
أســاســي بــوصــف املــسيحية الــتقليديــة بــأنــها اإلعــتقاد الــذي يــقبل الــكتاب املــقدس
عـلى أسـاس أنَّـه صـحيح .وعـلى الـرغـم مـن ذلـك ،قـد نجـد الـكثيريـن مـمن يـعتقدون
أن ـ َّه م ــسيحيّ ن ــتيج ًة ل ــلتصري ــح ال ــذي أدل ــى ب ــه ُمــعلنا ً م ــسيحيّته ب ــشكل ع ــلنيّ .إن
هذا هو مثال عن ذئب في ثياب الحمالن يعمل على تشتيت الخراف.
يـمكن أن نـصنّف الـكثير مـن الـرعـاة املـعاصـريـن ضـمن واحـدة مـن املجـموعـات
التالية ،وذلك بحسب تق ّدمهم في املنزلق من التَّقبُّل إلى اإلستسالم إلى الخطأ.
 .١التَّسامُح
يـقول لـنا الـكثيرون بـأنَّـه مـن الـواجـب عـلينا أن نـتسا َمـح مـع مـعتقدات اآلخـريـن
ح ـ ــيال ال ـ ــتطور  -أي أن ـ ــه ي ـ ــجب ع ـ ــلينا اإلم ـ ــتناع ع ـ ــن ان ـ ــتقاد م ـ ــا ي ـ ــقول ـ ــون ـ ــه ب ـ ــذل ـ ــك
ال ــخصوص .ك ــما ُي ــقال ل ــنا ب ــأنَّ ــه ي ــجب ع ــلينا أن ن ــنظر ف ــي ج ــميع ال ــبدائ ــل ال ــتي
وض ــعها ال ــعلماء أم ــام ــنا وك ــذل ــك ي ــجب ع ــلينا أال ن ــكون ع ــقائ ــد ّي ــني متش ـ ّددي ــن ح ــيال
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رؤيــة واحــدة مــن الــرؤى .بــالــطبع إن هــذا يُــش ِّكل نــوعـا ً مــن أنــواع الــنظام الــعقائــدي
ـصر عـلى األخـذ بـسفر الـتكويـن
الـدوغـماتـي ،فـاإلدعـاء يـقول بـأنَّـه ال يـمكن لـنا أن نُ َّ
ب ــطري ــقة ح ــرف ــية تس ــتبعد امل ــعتقدات ال ــتطوري ــة .إن ال ــعدي ــد م ــن ال ــكليات ال ــاله ــوت ــية
تُـ ِ
ـص ُّر وبــشكل عــقائــدي عــلى أنَّــه مــن الــواجــب عــلى ال ـطُالب أن يــتأمــلوا فــي جــميع
وج ـ ــهات ال ـ ــنظر امل ـ ــطروح ـ ــة ح ـ ــيال س ـ ــفر ال ـ ــتكوي ـ ــن )ع ـ ــلى س ـ ــبيل امل ـ ــثال ،ال ـ ــتطور
ال ــرب ــوبـ ـيّ ،الخ ــلق ال ــتدري ــجي ،ن ــظري ــة ال ــيوم امل ُ ــمتَد إل ــى ع ــصر ،ن ــظري ــة ال ــفجوة
الــزمــنية ،الخــلق ذو األيــام الســتة ،وســواهــا( وتــتابــع فــي الــتأكــيد عــلى أنَّــه ال يــجوز
ألح ــد األش ــخاص أن ي ــقول ب ــشكل ق ــاط ــع ع ــن أي وج ــهة ن ــظر ب ــأن ــها ص ــحيحة أو
خـاطـئة .أنـا ال أقـترح فـي هـذا املـقام بـأنـه ال يـجب عـلى تـالمـيذ الـكليات الـالهـوتـية
أن يــقومــوا بــالــتأمــل فــي اآلراء األُخــرى .إال أنَّــه يــجب أن تــتم اإلشــارة بــالــتفصيل
إلى الخطأ في املواقف التي تساوم مع األفكار البشرية.
 .٢التقبُّل
إن الـعديـد مـن األشـخاص يـقولـون بـأنَّـه مـن غـير امل ُـمكن مـعرفـة مـا يـقولـه سـفر
الـ ــتكويـ ــن أو يـ ــعنيه و فـ ــي نـ ــهايـ ــة املـ ــطاف ربـ ــما يـ ــكون الـ ــتطور صـ ــحيحا ً .نـ ــتيجةً
لـإلحـترام الـكبير الـذي ُيـعطى لـألوسـاط األكـاديـمية إضـافـ ًة إلـى الـكمية الـهائـلة مـن
املــواد الــتي ُيــق ِّد ُمــها عــدد كــبير مــن الــعلماء بــغية تــسويــق األفــكار الــتطوريــة ،فــإن
العديد من املسيح ّيني قاموا بإضافة األفكار التطورية إلى الكتاب املقدس.
 .٣التعاون
فـي هـذه املـرحـلة يـتم الـتسامـح مـع أخـطاء الـتطور و/أو مـاليـني الـسنوات ويـتم
إعـطاؤهـا مـكانـا ً فـي الـكنيسة .وقـد أمـسى هـذا هـو الـوضـع املـناسـب واملـريـح حـيث
أنَّـه يـوجـد نـوع مـن الـتناغـم فـي الـكنيسة :فـاألشـخاص الـذيـن يـؤمـنون بـالـتطور و/أو
م ــالي ــني ال ــسنوات ف ــي ال ــكنيسة ال ي ــشعرون ب ــالته ــدي ــد ،ويس ــتطيعون ال ــعمل م ــع
اآلخــريــن .هــؤالء األشــخاص ي ـ َّدعــون بــأن اهلل قــد خــلق ،إال أنَّــه لــيس مــن املــهم مــا
إذا كان قد استعمل التطور و/أو ماليني السنوات.
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ّ
)التفشي(
 .٤التلوّث
مـع تـورط األشـخاص بـشكل عـميق مـع األخـطاء الـتطوريـة )فـي عـلم الـكونـيات،
والــجيولــوجــيا ،والــبيولــوجــيا( ،فــإن هــذه األخــطاء تــصبح مــقبول ـ ًة ويــتم تــدريــسها مــن
خ ــالل ال ــكنائ ــس وم ــدارس األح ــد وامل ــدارس امل ــسيحيّة وال ــبرام ــج ال ــتعليمية ال ــدي ــنية
وكـذلـك فـي الـفصول املـدرسـية الـعلمانـية .والـنتيجة هـي أ َّن هـذه املـسألـة لـن تتسـبب
باإلزعاج ألي شخص فيما بعد.
 .٥اإلستسالم للخطأ
ي ــتم ال ــقبول ب ــال ــتطور و/أو م ــالي ــني ال ــسنوات ع ــلى أس ــاس أن ــها ح ــقيقة ،وي ــتم
وس ــم أي ش ــخص يتج ــرأ ع ــلى ُم ــعارض ــتها ب ــاملُه ــرط ــق .ون ــتيج ًة ل ــكون ال ــناس ق ــد
جـعلوا مـن سـفر الـتكويـن مج ّـرد أسـطورة أو رمـز ،فـإنـهم يـبدأون بـالـتش ّكك فـي بـقية
سـ س الـ ــتي تُـ ــبنى عـ ــليها جـ ــميع الـ ــعقائـ ــد
أسـ ــفار الـ ــكتاب املـ ــقدس .إن رفـ ــض األ ُ ُ ـ
امل ُـحتواة فـي سـفر الـتكويـن سـوف يـقود بـشكل مـنطقي إلـى إنـكار الـكتاب املـقدس
بــأكــمله .الــالهــوت الــليبرالــي قــد بــات ُـمـتفشيا ً .والــتش ّكك يــقود إلــى منحــدر زلــق مــن
عدم اإليمان في األسفار املقدسة.
ل ــقد ك ــان م ــن امل ــثير ل ــإله ــتمام م ــالح ــظة رد ف ــعل أح ــد أس ــات ــذة ع ــلم ال ــوراث ــة
والـتنوع البشـري فـي مـدرسـة الـعلوم اإلحـيائـية فـي جـامـعة التـروب .حـني طُـ ِر َح عـليه
س ــؤال ف ــي أث ــناء م ــناظ ــرة أج ــراه ــا م ــع ال ــدك ــتور غ ــاري ب ــارك ــر ت ــتعلق ب ــحقيقة ك ــون
ال ــعدي ــد م ــن امل ــسيحيّني ي ــقبلون ب ــال ــتطور ،ص ـ ّـرح ب ــال ــتال ــي ” :ال ي ــسعني إال أن
أض ــيف ]إل ــى م ــا س ــبق[ ب ــأ َّن امل ــسيحية ُمجـ ـزَّأة إل ــى حـ ـ ٍّد ك ــبير .م ــن ال ــواض ــح أن
امل ــسيحية ه ــي ف ــي م ــراح ــل ُم ــختلفة م ــن ال ــتطور؛ ي ــبدو أن ب ــعض أج ــزاءه ــا ق ــد
اق ــترب ــوا م ــن اس ــتبدال ال ــاله ــوت ب ــشكل ُ ـكـليّ .وع ــلى م ــا ي ــبدو أن امل ــرح ــلة ال ــنهائ ــية
لـلمسيحية الـتي تـتبنى الـفكر الـتطوري سـتكون مـن خـالل رمـي كـل الـالهـوت جـانـباً
ترك بـرفـقة نـظام ورؤيـة عـقالنـية مـاديّـة لـلحياة “.إن األمـر الـذي أدركـه هـو أنـه مـن
لـت ُ َ
الـطبيعي عـدم وجـود فـارق بـني الـتطور اإللـحادي والـتطور الـربـوبـي  -بـاسـتثناء أن
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األخ ــير ي ــقوم ب ــإض ــاف ــة اهلل إل ــى ال ــنظام ال ــذي ي ــتبناه .وم ــن ال ــناح ــية امل ــنطقية ،ف ــإن
ال ــتطور ال ــرب ــوب ــي ل ــيس ب ــعيدا ً ج ــدا ً ع ــن ال ــتطور اإلل ــحادي وه ــذه س ــتكون ال ــنهاي ــة
الحتمية لهذا النوع من املواقف املُسا ِومة.
لــقد ســبق لــريــتشارد دوكــينز أن قـ َّدم مــا يُــماثــل هــذا الــتصريــح .وقــد أعــرب فــي
ُمــقابــلتني تــلفزيــون ـيّتني عــن شــعوره بــأن اإليــمان بــاهلل واإليــمان بــاألفــكار الــتطوريــة
هــما أمــران غــير مــتوافــقان .وعــندمــا ت ـ َّم ســؤالــه عــما إذا كــان مــمكنا أن يــؤمــن املــرء
باهلل وبالتطور في الوقت عينه أجاب قائالً:
مـن الـواضـح أنـه يُـمكنك أن تـكون مـؤمـنا بـاهلل وبـالـتطور… أنـا أجـد
هـذا األمـر صـعب .لـدي الـبعض مـن الـتعاطـف مـع الخـلقيّني ألنـني أعـتقد
أنــه بــطريــقة أو بأُخــرى أن األمــر واضــح بــالنســبة لــلقالئــل مــن املــتديّــنني
ال ــذي ــن ي ــعتقدون ب ــأن األم ــر م ــتواف ــق ت ــمام ـا ً م ــع ال ــتطور .أن ــا أع ــتقد أن ــه
يوجد نوع من عدم التوافق الذي يراه الخلقيّون بشكل

واضح4.

إن األمــر الــذي يــقولــه دوكــينز هــو أنَّــه يــؤيّــد أولــئك الــذيــن يــؤمــنون بــالــتطور مــن
أبـناء الـكنيسة ،إال أنَّـه يجـد األمـر غـير مـتوافـق مـع سـفر الـتكويـن .وبـالـتالـي ،فـإن
مـا يـريـد قـولـه مـن خـالل إشـارتـه إلـى وضـوح األمـر أ َّن الح َّـل ”بـالنسـبة لـلقالئـل مـن
امل ــتديّ ــنني“ ال ــذي ــن ي ــحاول ــون امل ــزج ب ــني ال ــتطور وال ــكتاب امل ــقدس ه ــو م ــن خ ــالل
التخلي عن الكتاب املقدس بشكل كامل.
ف ــي م ــقاب ــلة ت ــم س ــحبها م ــن ال ــتداول ع ــبر ش ــبكة اإلن ــترن ــت ،أش ــار ري ــتشارد
دوكينز من جديد إلى عدم توافق املسيحية مع املعتقدات التطورية:
أن ــا أع ــتقد أن امل ــسيحيني اإلن ــجيليني ق ــد أدرك ــوا األم ــر ب ــطري ــقة م ــا
وذلــك ألنــهم يــنظرون إلــى الــتطور عــلى أنــه عــد ّو .فــي حــني أن الــعدد هــو
أكــبر بــني مــن يــمكن أن نــسميهم الهــوتـ ّيني تــقدمـ ّيني ،وهــم ســعداء بــتبني
Richard Dawkins, interview by Tony Jones, Q&A: Adventures in Democracy, ABC1 (Australia), March 8,
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ن ــظري ــة ال ــتطور .أع ــتقد أن ــهم م ــوه ــوم ــون وب ــأ َّن اإلن ــجيليّني ق ــد أص ــاب ــوا
الحقيقة في عدم وجود توافق بني التطور

واملسيحية5.

ي ــوج ــد ف ــي ال ــعدي ــد م ــن ال ــطوائ ــف ن ــوع م ــن ال ــخالف إض ــاف ـ ًة إل ــى ال ــكثير م ــن
الـنقاش فـيما يـتعلق بـعصمة الـكتاب املـقدس .واألمـر املُحـزن أنَّـه عـند مـناقـشة هـذا
امل ــوض ــوع ه ــو أن ال ــعدي ــد م ــن ال ــدارس ــني اإلن ــجيليّني ال ي ــالح ــظون أو أن ــهم ب ــشكل
ـتعمد ي ـ ــقوم ـ ــون ب ـ ــتحييد أه ـ ــمية س ـ ــفر ال ـ ــتكوي ـ ــن .إن ق ـ ــبول ال ـ ــحقيقة الح ـ ــرف ـ ــية
ُم ـ ـ َّ
لــتسجيالت األحــداث الــتي تــرد فــي ســفر الــتكويــن هــو أمــر أســاســي فــي مــوضــوع
عـصمة الـكتاب املـقدس .ولـو أ َّن الـلقاءات الـتي تُـعقد عـن مـوضـوع الـعصمة تـبتدئ
بحل تلك املشكلة أوالً ،فإن جميع املشكالت األُخرى سوف تزول بسرعة كبيرة.
إن ه ــذا س ــبب إض ــاف ــي يُظه ــر ض ــرورة ك ــون أي دس ــتور إي ــمان ــي أو ص ــيغة
عـ ــقائـ ــديـ ــة لـ ــإليـ ــمان تُـ ــصاغ لـ ــلمنظمات واملـ ــدارس والـ ــكنائـ ــس املـ ــسيحية إضـ ــاف ـ ـةً
لـلمؤتـمرات املـشابـهة لـتلك الـتي ذكـرنـاهـا لـلتو ،يـجب أن تـكون واضـح ًة لـلغايـة فـيما
يـتعلق بـسفر الـتكويـن .إذ أنَّـه لـيس مـن الـكافـي أن نـقول أنـهم يـؤمـنون بـأ َّن اهلل قـد
خ ــلق .إن ــهم ب ــحاج ــة إل ــى ف ــهم أه ــمية وع ــالق ــة ك ــل م ــن ق ــبول ح ــرف ــية س ــفر ال ــتكوي ــن
وال ــرف ــض ال ــكام ــل ل ــلتطور وال ــسنوات امل ــليون ــية ،وف ــهم ال ــطبيعة ال ــتأس ــيسية ل ــسفر
التكوين بالنسبة لبقية أسفار الكتاب املقدس.
ل ــألس ــف ،إن الج ــزء األك ــبر م ــن ح ــرك ــة امل ــدارس امل ــسيحية ق ــد تخ ــلت ع ــن ه ــذا
الـفهم .أنـا أعـرف املـدارس املـسيحية الـتي تهـتم بـشكل أكـبر بـوجـهة نـظر املـعلمني
ف ــيما ي ــختص ب ــاإلس ــكات ــول ــوج ــي )األم ــور األخ ــيرة( م ــن اه ــتمام ــها ب ــما ي ــعتقدون ــه
بـخصوص الـطبيعة الـتأسـيسية لـقضية الخـلق .وهـذا يـعني أنـهم اليـفهمون الـتعليم
املسيحي بشكل كامل!
ع) “.هــوشــع  .(١٤ :٤فــي
َـ
وكــما يــقول الــنبي هــوشــع:
ـص َر ُ
ب َال َيـ ْع ِق ُل ُيـ ْ
”…ش ْع ٌ
الــوقــت الــذي يــوجــد الــكثير مــن الــرعــاة الــذيــن يــقومــون بــقيادة الــرعــية إلــى الــضالل،
Richard Dawkins, interview with Howard Condor, The Q&A Show, RevelationTV (UK), March 10, 2011.
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يـجب عـلينا أن نـتذكـر أنـه يـوجـد لـوم عـلى الـرعـية أيـضاً ،وهـو األمـر الـذي يـقولـه لـنا
ال ــرب اإلل ــه م ــن خ ــالل ال ــنبي ارم ــياء ” ٣١ :٥ا َ ْألَنْـ ـ ِبيَا ُء يَتَنَبَّأُو َن ِب ــا ْلـ ـ َك ِذ ِ
بَ ،وا ْلـ ـ َك َهنَةُ
ب) “.التش ــدي ــد م ــن ِق ـ بَل ال ــكات ــب( .دع ــون ــا
ش ْع ِبي َهـ َكذَا أ َ َ ـ
ـح ُك ُم َعـ َلى أَيْ ـ ِـدي ـ ِه ْمَ ،و َ ـ
تَ ـ ْ
ح َّ
نـصلي مـن أجـل أن يـكون املـزيـد مـن الـرجـال والـنساء فـي أُمـمنا مسـتعديـن لـلوقـوف
مع الحقيقة املطلقة لكلمة اهلل املقدسة ابتداءا ً من اآلية األولى.
ف ــلنقرأ م ــا يُ ــعلن ع ــنه س ــفر الخ ــروج ِ ١١ :٢٠
ص نَعَ ال ـ َّـربُّ
س ت َّ ِة أَيَّ ــام ٍ َ ـ
”أل َ ْن ِفــي ِ ـ
ِ ِ
ـس َما َء َو ْ
األ َ ْر َ
ـاركَ
ح َر َو ُكـ َّـل َمــا ِفــي َهاَ ،و ْ ـ
ض َوا ْلبَ ْ ـ
اس ت َ َرا َح ِفــي ا ْل ـيَ ْوم ِ ال ـ َّ
ٱل ـ َّ
ـسا ِب ـ عِ .ل ـذَل ـ َـك بَ ـ َ
السبْ ِ
سهُ“.
ت َو َق َّد َ
ب يَ ْو َم َّ
الر ُّ
َّ
س ــأل أح ــد ال ــصغار ف ــي إح ــدى امل ــدارس امل ــسيحية م ــعلمته ”ك ــيف ي ــمكن ألي
شــخص أن يخــلق كـ ّـل شــيء فــي ســتة أيــام مــن الشــيء؟“ فــأجــاب تــلميذ متحــمس
من الفصل قائالً” :لكن اهلل ليس فقط أي شخص!“.

٢٢٣

الــفصل الــحادي عشـر

الخلق ،الطوفان والنار العتيدة
ي ــوج ــد ن ــبوءة ف ــي االص ــحاح ال ــثال ــث م ــن رس ــال ــة ب ــطرس ال ــثان ــية ع ــن األي ــام
األخ ـ ــيرة م ـ ــن ت ـ ــاري ـ ــخ األرض ،وه ـ ــي ن ـ ــبوءة ذات ارت ـ ــباط وث ـ ــيق ب ـ ــقضية الخ ـ ــلق /
التطور:
َـع ـ ِ
سـ ت َ ْه ِزئ ُـ ــونَ،
آخ ـ ِر األَيَّـ ــام ِ َقـ ـ ْو ٌم ُم ْ ـ
سيَأ ْ ِـت ــي ِفـ ــي ِ ـ
ـاملِ ـ ـ َ
ني ه ـ ـذَا أ َ َّوالً :أَنَّ ـ ـ ُه َ
ـائـلِنيَ» :أَيْـ َن ُـه َو َـم ْو ِـع ُد َـمج ِ ِ
س ِه ْمَ ،و َق ِ
ات أَنْـفُ ِ
ش َه َو ِ
س ِ
يئ ِه؟ ألَنَّـهُ
ب َـ
ني ِب َح َـ
َـ
سالِ ِـك َ
ِمـ ْن ِ
ش ي ٍْء بَ ــاق ه ـ َكذَا ِمـ ْن بَ ـ ْد ِء ا ْل َ
خــلِي َق ِة« .أل َ َّن ه ـذَا
ني َر َق ـ َد اآلبَ ــا ُء ُكـ ُّـل َ ـ
حـ َ
الس َما َو ِ
يَ ْ
ات َكانَتْ ُمنْذُ ا ْل َق ِديم َِ ،واأل َ ْر َ
ض ِب َكلِ َم ِة
خفَى َع َليْ ِه ْم ِب ِإ َرا َد ِت ِه ْم :أ َ َّن َّ
ـامل َ ـ ِ
ـائـ َـم ًة ِمـ َن ْامل َ ـ ِ
اتــي ِبـ ِه َّن ا ْل ـ َعا َل ـ ُم ا ْل ـ َك ِ
اهللِ َقـ ِ
ـاء ،ال ـ َّل َو ِ
ـاء َو ِبـ ْ
ح ين َ ِئ ٍذ فَ ــاضَ
ائـ ُن ِ ـ
ض ا ْل ـ َك ِ
ائـ ن َ ُة اآلنَ ،فَ ـ ِهيَ َم ْ
ات َواأل َ ْر ُ
خـ زُونَ ـةٌ
ـس َما َو ُ
َعـ َليْ ِه ْامل َ ــا ُء فَ َهـ َل َكَ .وأ َ َّمــا ال ـ َّ
ـحفُوظَ ـ ـ ًة لِ ـ ــلنَّا ِر إِ َلـ ــى يَ ـ ـ ْوم ِ ال ـ ـ ِّدي ـ ـ ِـن َو َهـ ـ ال َِك ال ـ ـنَّاسِ
ِبـ ـ ِـت ْل َك ا ْل ـ ـ َكلِ َم ِة َعـ ـ يْ ِن َهاَ ،مـ ـ ْ
ا ْلفُ َّجا ِر) .بطرس الثانية .(٧-٣ :٣
ٍ
ُّ
”كل
شيء باقٍ…“
الحـظ أن الـكتاب املـقدس يحـذّرنـا مـن أن أنـاس األيـام األخـيرة سـيقولـون ”كـلّ
شـيء بـا ٍق هـكذا مـنذ بـدء الخـليقة“ .إن الـعلمانـيّني يـقولـون لـنا بـأن األرض مـوجـودة
مــنذ عــدة مــاليــني مــن الــسنوات وبــأن الــحياة قــد ابــتدأت تــتطور عــلى هــذه األرض
ـتمسكون ب ــذات
م ــنذ ع ــدة م ــالي ــني م ــن ال ــسنوات .ك ــما أن ال ــعدي ــد م ــن امل ــسيحيّني ي ـ ّ
امل ُـ ــعتقد .أمـ ــا عـ ــلماء الـ ــجيولـ ــوجـ ــيا فـ ــيعتقدون بـ ــفكرة مـ ــفادهـ ــا أ َّن الـ ــعمليات الـ ــتي
نـعايـنها تـعمل فـي عـاملـنا الـحاضـر ،كـانـت تجـري لـعدة مـاليـني مـن الـسنوات ووفـق
ذات امل ـ ــع ّدالت ورب ـ ــما س ـ ــوف تس ـ ــتمر ل ـ ــعدة م ـ ــالي ـ ــني أُخ ـ ــرى م ـ ــن ال ـ ــسنوات .إن
امل ــصطلح ال ــتقني ال ــعلمي املس ــتخدم م ــن ِق ـ بَل ال ــجيول ــوج ـيّني ه ــو م ــذه ــب ال ــطبيعة
٢٢٤

الـواحـدة 6.عـلى سـبيل املـثال ،إن مـتحف الصحـراء فـي تـوكـسون ،أريـزونـا ،ال يـقدم
لــلزوار مجـ ّـرد عـ ٍ
ـرض ملــا يُــفت َ َرض أنَّــه قــد حــدث طــوال الــفترة املــاضــية املــمتدة لــعدة
مــاليــني مــن الــسنوات ،إنــما يــقوم بــتقديــم مــا يــعتقد الــعلماء بــأنَّــه ســوف يحــدث فــي
والية أريزونا خالل الفترة املستقبلية التي ستمتد إلى عدة ماليني من السنوات!
ف ــي ال ــغال ــب نج ــد أن ال ــتطوريّ ــني وأول ــئك امل ــؤم ــنني ب ــاألرض ال ــقدي ــمة العه ــد
يســتخدمــون عــبارة ”إن الــحاضــر هــو مــفتاح ]لــفهم[ املــاضــي “.وبــكلمات أُخــرى،
إنــهم يــقولــون بــأن الــطريــقة الــتي تُــم ّكننا مــن فــهم املــاضــي هــي مــن خــالل ُـمـعايــنة
ال ــحاض ــر .وك ــمثال ع ــلى ذل ــك ،ي ــقول ــون ب ــأنَّ ــه ن ــتيجة ل ـنُدرة ت ــش ّكل املس ــتحاث ــات ف ــي
ال ـ ــعال ـ ــم ال ـ ــحاض ـ ــر ،ف ـ ــإن ال ـ ــطبقات الصخ ـ ــري ـ ــة ال ـ ــتي ت ـ ــحتوي ع ـ ــلى امل ـ ــالي ـ ــني م ـ ــن
املسـتحاثـات واملنتشـرة فـي مـعظم أجـزاء سـطح األرض ،قـد اسـتغرق تـشكلها عـ ّدة
مـاليـني مـن الـسنوات .ويـقول لـنا الـتطوريّـون بـأنَّـه نـتيجة ملـعايـنتنا لحـدوث الـطفرات
الــوراثــية )الــتي هــي تــغيّرات عــرضــية فــي جــيناتــنا( فــي يــومــنا الــراهــن ،فــال ب ـ َّد أن
التطوري املُفت َ َرض.
تكون هذه هي اآللية التي أسهمت في التق ّدم
ّ
وعـلى الـجانـب اآلخـر فـإن الـكتاب املـقدس يـقول لـنا بـأنَّـه فـي وقـت مـن األوقـات
ل ــم ي ــكن ه ــنال ــك م ــن وج ــود للخ ــطيئة ،ول ــذل ــك ف ــإن ــه ل ــم ي ــكن ه ــنال ــك م ــن م ــوت س ــواء
ل ــلحيوان أو ل ــإلن ــسان ،ول ــم ي ــكن م ــن وج ــود ل ــألم ــراض أو األخ ــطاء .إن ال ــطفرات
الــوراثــية هــي أخــطاء تحــدث فــي جــيناتــنا ،وجــميعها بــشكل تــقريــبيّ مــؤذيــة .ومــن
الــواجــب عــلى أولــئك الــذيــن يــؤمــنون بــالــتطور أن يــفترضــوا أن الــتطور يحــدث فــي
يـومـنا الـراهـن وذلـك لـكي يـكونـوا قـادريـن عـلى الـتأكـيد عـلى أن مـا نـعايـنه فـي يـومـنا
هـذا مـن عـمليات هـو مـطابـق ملـا حـدث طـوال عـدة مـاليـني مـن الـسنوات .وبـالـتالـي،
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٢٢٥

مـن بـاب اإلتـساق فـإنَّـه يـجب عـلى املـسيحي املـؤمـن بـالـتطور أن يـؤمـن أيـضا ً بـأنَّ
اإلنسان اليزال يتطور حتى يومنا هذا.
إذاً ،م ــا ه ــي ال ــطري ــقة ال ــتي ي ــمكننا م ــن خ ــالل ــها أن ن ــقوم ب ــال ــتحقق ب ــطري ــقة
مـوثـوقـة مـن تـفاصـيل حـدث مـن املـفترض أنَّـه وقـع فـي املـاضـي؟ إن إحـدى الـطرق
هــي مــن خــالل الــعثور عــلى الــشهود الــذيــن كــانــوا حــاضــريــن عــلى الحــدث أو مــن
خـالل الـبحث عـن سـجالت مـكتوبـة مـن ِقـ بَل الـشهود .ولـذلـك فـإن الـطريـقة الـوحـيدة
ال ـ ــتي ي ـ ــمكننا م ـ ــن خ ـ ــالل ـ ــها أن ن ـ ــعرف ب ـ ــشكل ي ـ ــقينيّ ع ـ ـ ّـما ح ـ ــدث ف ـ ــي امل ـ ــاض ـ ــي
الـجيولـوجـي ،هـي مـن خـالل وجـود شـخص )شـاهـد( عـلى تـلك األحـداث لـيخبرنـا مـا
إذا كانت العمليات الجيولوجية قد تغّيرت في املاضي أم أنها كانت متماثلة.
سجل لـذاك )أي اهلل( الـذي لـم يـعرف كـل
إن الـكتاب املـقدس يـقدم مـزاعـم بـأنَّـه ّـ
ش ــيء فحس ــب ،ب ــل ه ــو ال ــذي ك ــان م ــوج ــودا ً ب ــشكل دائ ـم ٍ ألنَّ ــه خ ــارج ال ــزم ــن .ف ــي
الــواقــع ،إنَّــه هــو الــذي خــلق الــزمــن .ويــقدم الــكتاب املــقدس مــزاعــم بــأ َّن اهلل قــد قــاد
البش ــر م ــن خ ــالل روح ــه ل ــيكتبوا ك ــلمات ــه ،وب ــأن م ــا ك ــتبوه ل ــم ي ــكن ك ــلمات أُن ــاسٍ
فحس ــب ،ب ــل ك ــلمة اهلل )ت ــسال ــون ــيكي األول ــى ١٣ :٢؛ ب ــطرس ال ــثان ــية .(٢١-٢٠ :١
وي ــقدم س ــفر ال ــتكوي ــن م ــزاع ــم ت ــفيد ب ــأنَّ ــه سج ــل م ــن اهلل ي ــنقل ل ــنا أح ــداث الخ ــليقة
وأحـداث أُخـرى مـن الـتاريـخ امل ُـب ّكر لهـذا الـعالـم والـتي لـها تـأثـير كـبير عـلى ظـروفـنا
ال ــحال ــية .وب ــال ــتال ــي ف ــإن ال ــحاض ــر ل ــيس م ــفتاح ـا ً ل ــفهم امل ــاض ــي .ب ــل إن ال ــوح ــي
املــقدس هــو مــفتاح لــفهم املــاضــي  -ومــعرفــة مــا قــد حــدث فــي املــاضــي هــو مــفتاح
لفهم الحاضر.
إن اإلعــالن الــذي فــي ســفر الــتكويــن يُــخ ِبرنــا عــن أحـ ٍ
ـداث مــثل الخــلق ،ودخــول
ُ
الخ ــطيئة إل ــى ال ــعال ــم ،وامل ــوت ن ــتيج ًة ل ــسقوط )خ ــطيئة( اإلن ــسان ،وط ــوف ــان ن ــوح،
وب ــرج ب ــاب ــل .ه ــذه األح ــداث ه ــي م ــا ج ــعل م ــن ج ــيول ــوج ــيا األرض وج ــغرافـ ـ ّيتها
وبـيولـوجـ ّيتها مـا هـي عـليه فـي يـومـنا الـراهـن .وبـالـتالـي فـإنـه مـن الـواجـب عـلينا أن
نـدرك أن مـاحـدث فـي املـاضـي هـو املـفتاح لـفهم الـحاضـر .إن دخـول الخـطيئة إلـى
٢٢٦

الـعالـم يـقدم لـنا تـفسيرا ً عـن سـبب وجـود املـوت بـاإلضـافـة إلـى سـبب وقـوع أخـطاء
فـي جـيناتـنا .كـما أ َّن دمـار الـعالـم الـذي نـتج عـن طـوفـان نـوح يُـق ِّدم تـفسيرا ً ملـعظم
الــسجالت األحــفوريــة .واألحــداث الــتي رافــقت بــناء بــرج بــابــل تــساعــدنــا عــلى فــهم
أصول األمم والحضارات املختلفة حول العالم.
إن الـعلمانـيّني امل ُـعاصـريـن يـنكرون إمـكانـية الـتعامـل مـع سـفر الـتكويـن بـطريـقة
شي ٍْء بَـاق هـ َكذَا ِـم ْن بَـ ْدءِ
جـديّـة .وهـم يـضعون إيـمانـهم بـمعتقدهـم الـقائـل بـأ َّن ”ك ُّـل َـ
ا ْل َ
خــلِي َق ِة“ .إن ال ــنبوءة ال ــتي ن ــقرأه ــا ف ــي االص ــحاح ال ــثال ــث م ــن رس ــال ــة ب ــطرس
الرسول الثانية تتح ّقق أمام أعيننا.
”هذَا يَ ْ
ع َليْ ِه ْم ِب ِإ َرا َد ِت ِهمْ…“
خفَى َ
يـ ــنقل لـ ــنا الـ ــقسم الـ ــتالـ ــي مـ ــن هـ ــذه الـ ــنبوءة بـ ــأن الـ ــناس سـ ــيرفـ ــضون بـ ــشكل
م ــقصود ث ــالث ــة أش ــياء .يج ــدر ب ــنا أن ن ــالح ــظ أ َّن ال ــترك ــيز ه ــنا ه ــو ع ــلى ال ــرف ــض
املـتعمد ،أو كـما تـنقل بـعض الـترجـمات ”الجهـل ،أو الـتناسـي املـقصود“ .وبـالـتالـي
فإنه عمل متعمد ومقصود من ِقبَ ِل الشخص إن كان ال ُيؤمن:
)أ( بــأ َّن اهلل قــد خــلق الــعالــم ،الــذي كــان فــي الــبدايــة مــغمورا ً بــاملــاء
)أي أن الســطح كــان بــاردا ً ولــيس مــغطى بــاملــواد املنصهــرة كــما ي ـ ّدعــي
املؤمنون بالتطور(؛
)ب( بــأ َّن اهلل قــد دان الــعالــم مــن َقــبل بــطوفــان كــارث ـيّ عــاملــي حــدث
في أيام نوح؛
)ج( بـأ َّن اهلل سـوف يـديـن الـعالـم م ّـرة ثـانـية ،إال أ َّن الـديـنونـة الـقادمـة
ستكون بالنار.
إن األش ــخاص ي ــقوم ــون غ ــال ــبا ً ب ــاإلدالء ب ــتصري ــح م ــشاب ــه ل ــلتال ــي” :إن ك ــان
هــنالــك الــكثير مــن األدلــة عــلى أ َّن اهلل قــد خــلق الــعالــم وبــأنَّــه أرســل طــوفــان ـا ً عــامل ـ ّياً
كــارثــياً ،فــالبــد أن يــعتقد جــميع الــعلماء بــذلــك“ .إن اإلجــابــة قــد أُعــطيت فــي رســالــة
بـطرس الـثانـية فـي اإلصـحاح الـثالـث .إن املـسألـة ليسـت مجـرد مـسألـة تـقديـم أدلـة
٢٢٧

إلق ــناع ال ــناس ،ف ــال ــناس الي ــري ــدون أن ي ــقتنعوا .وح ــني ن ــقرأ رس ــال ــة روم ــية ٢٠ :١
نــعرف بــأنَّــه يــوجــد أد ّلــة كــافــية إلقــناع كــل شــخص بــأ َّن اهلل هــو الــخالــق ،إلــى درجــة
أنــنا ســنكون تــحت الــديــنونــة إن لــم نــؤمــن .عــدا عــن ذلــك ،إن رســالــة رومــية ١٨ :١
تقول لنا بأن الناس ”يَ ْحجِزُو َن ا ْل َحقَّ ِب ِ
اإلثْم ِ“.
إن املـسألـة ليسـت مـسألـة غـياب فـي األدلـة الـقادرة عـلى إقـناع الـناس بـصحة
الـ ــكتاب املـ ــقدس ،بـ ــل إن املـ ــشكلة هـ ــي أنَّـ ــهم ال يـ ــريـ ــدون أن يـ ــؤمـ ــنوا بـ ــأ َّن الـ ــكتاب
امل ــقدس ص ــحيح .إن ك ــل إن ــسان ي ــعان ــي م ــن ذات امل ــشكلة  -أي الخ ــطيئة ال ــتي
ارت ــكبها آدم ف ــي ج ــنة ع ــدن ،وه ــو األم ــر ال ــذي ن ــرث ــه ج ــميعنا .فخ ــطيئة آدم ك ــان ــت
ـمردا ً ضـد سـلطان اهلل .وكـذلـك هـو الـحال فـي كـل مـكان حـيث أن الـناس هـم فـي
ت ّ
ـمرد ع ــلى اهلل ،ل ــذل ــك ف ــإن اإلع ــتراف ب ــأن ال ــكتاب امل ــقدس ص ــحيح س ــوف
ح ــال ــة ت ـ ّ
يح ــمل ض ــمنا ً اع ــتراف ـا ً ب ــطبيعتهم ال ــخاط ــئة وامل ــتمردة وب ــحاج ــتهم ل ــلوالدة الج ــدي ــدة
من خالل التطهير بدم املسيح.
ـتعمد وذلـ ــك حـ ــني نـ ــشاهـ ــد
مـ ــن السهـ ــل أن نـ ــعايـ ــن هـ ــذا الـ ــنوع مـ ــن الجهـ ــل امل ُـ ـ َّ
م ــناظ ــرةً ت ــتعلق ب ــقضيّة االص ــول .نج ــد ف ــي م ــعظم ال ــحاالت أن ال ــتطوريّ ــني ل ــيسوا
مهـ ــتمني بـ ــكمية ونـ ــوعـ ــية املـ ــعلومـ ــات واألدلـ ــة والـ ــبيانـ ــات الـ ــتي يـ ــق ّدمـ ــها الخـ ــلقيّون.
والــغالــب أنــهم يــحاولــون مــهاجــمة الخــلقيّني مــن خــالل مــحاولــة تــدمــير مــصداقــيتهم.
إنـهم لـيسوا مهـتمني بـالـبيانـات أو املـنطق املـتسق أو أي دلـيل يـشير إلـى الخـلق أو
يدحض التطور ألنهم ملتزمني بشكل كامل بإيمانهم الديني الذي يُدعى التطور.
لـيس املـرئ بـحاجـة إلـى أكـثر مـن جـولـة عـلى املـواقـع الـعلمانـية اإللـكترونـية لـيقرأ
أمثلة عن مثل هذه الهجمات مثل التالي:
إن مـلك إجـابـات فـي سـفر الـتكويـن الـهاكسـتر 7كـني هـام يسـتجدي
املــعاهــد األصــول ـ ّية فــي مــوديســتو حــيث يــقومــون بــعقد مــؤتــمرات الخــلق.
كـني هـو أكـبر املـر ّوجـني ملـنهجية الـعلوم املـزيـفة فـي مـحاولـة ”إلثـبات“ أن
 7يقصد بها الإساءة إلى الشخص من خلال وسمه بأنه م ُسو ّق م ُتحي ّز لمواد م ُبخرجة باستخدام تقنيات انتهاز ية

٢٢٨

األرض أح ــدث ع ــمرا ً م ــن عش ــرة آالف س ــنة .إن إرس ــال األط ــفال ل ــتلقي
املعلومات من ِقبَل هذا األصولي هو تجاوز لحدود استغالل األطفال8.
ع ــوض ـا ً ع ــن ال ــنظر إل ــى ال ــبيان ــات أو امل ــنطق ال ــذي تس ــتند إل ــيه ن ــظري ــة الخ ــلق
الـكتابـية ،لـجأ هـذا امل ُـد ِّون إلـى مـهاجـمة خـدمـة الخـلق الـتوراتـية مـن خـالل أوصـاف
م ــثل ”ع ــلم زائ ــف“ و ”اس ــتغالل ل ــألط ــفال“ .ف ــي ال ــحقيقة إن م ــثل ه ــذه الهج ــمات
ت ــقوم ف ــقط ب ــتأك ــيد ال ــتعليم امل ــوج ــود ف ــي اإلص ــحاح األول م ــن رس ــال ــة روم ــية ب ــأن
الناس ”يَ ْحجِزُو َن ا ْل َحقَّ ِب ِ
اإلثْم ِ“ )رومية .(١٨ :١
إن عـلم طـبقات األرض امل ُـعاصـر )الـجيولـوجـيا( يـقول لـنا بـأنَّـه لـم يـوجـد قـط أي
طـوفـان عـاملـي مـثل الـطوفـان املـوصـوف فـي الـكتاب املـقدس .كـما يـتم إعـالمـنا بـأنَّ
م ــالي ــني ال ــسنوات م ــن امل ــعال ــجات ال ــجيول ــوج ــية تس ــتطيع أن ت ــقوم ب ــتفسير السج ــل
األحـفوري الـهائـل املـوجـود فـي الـطبقات الصخـريـة الـرسـوبـية املنتشـرة عـلى سـطح
األرض .إال أ َّن املـؤمـنني بـالخـلق أظهـروا أ َّن الـطبقات الصخـريـة الـتي تـحتوي عـلى
املسـتحاثـات كـانـت قـد نـتجت مـن خـالل مـعالـجات كـارثـية تـتوافـق مـع طـوفـان

نـوح9.

لــك َّن الــتطوريّــني يــرفــضون الــقبول بــذلــك ،ألن الــقيام بهــذا األمــر ســوف يــعني بــأن
الـكتاب املـقدس صـحيح ،وبـالـتالـي فـإنـه سـيكون مـن الـالزم أن يـتم رفـض فـلسفتهم
الــتطوريــة .إن هــؤالء األشــخاص يــتجاهــلون بــكامــل إرادتــهم كــل الــحقائــق الــتي ال
تــؤيّــد أفــكارهــم الــتطوريــة حــيث أنــها تــتوافــق مــع الــنموذج الــجيولــوجــي املــبني عــلى

Randall Gross, “Ken Ham, Fundamentalist Huckster Panhandling in Modesto,” Little Green Footballs (blog),
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http://littlegreenfootballs.com/page/261504.
 9في السنوات الأخيرة بدأ العديد من الجيولوجيّين المؤمنين بالتطور بالتخلي عن وجهة النظر التي تقول بالمعالجات البطيئة والتدر يجية لصالح فكرة
وقوع العديد من الـكوارث الـكبرى في تاريخ الأرض ،ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى نجاح الجيولوجيّين الخلقيّين في الإشارة إلى الأدلة الواضحة
على العمليات السر يعة التي رافقت تشكل تلك الصخور .وعلى الرغم من ذلك فإن علماء الجيولوجيا التطور يّين ،يعارضون بشدة وتجاهل متعمد
للكارثة الموصوفة في الكتاب المقدس.

٢٢٩

مــا يــقولــه الــكتاب املــقدس بــخصوص طــوفــان نــوح .وهــذا أيــضا ً هــو تــح ّقق لــلنبوءة
أمام أعيننا.
إن الــكثير مــن املــنشورات الــعلمية تــقول لــنا أيــضا ً بــأن الــعلماء يــتوقــعون بــأن
هـذا الـعالـم سـوف يسـتمر لـعدة مـاليـني مـن الـسنوات .واملـثال الـذي ذكـرنـاه سـابـقاً
ع ــن م ــتحف الصح ــراء ف ــي ت ــوك ــسون ،أري ــزون ــا ه ــو م ــثال م ــالئ ــم له ــذا األم ــر .ف ــكما
سـبق وذكـرنـا ،إن إحـدى الـلوحـات الـتي تُـق َّدم فـي هـذا املـتحف يُـفترض أنـها تـقوم
ب ــتمثيل م ــا ي ــعتقد ال ــعلماء أنَّ ــه س ــوف يح ــدث لصح ــراء والي ــة أري ــزون ــا خ ــالل ع ــدة
مــاليــني مــن الــسنوات الــقادمــة .وغــالــبا ً مــا يــتساءل األشــخاص الــذيــن يــنظرون إلــى
تـ ــلك الـ ــلوحـ ــة قـ ــائـ ــلني” :كـ ــيف يُـ ــمكنهم أن يـ ــعرفـ ــوا بـ ــأ َّن هـ ــذا هـ ــو فـ ــي الـ ــحقيقة مـ ــا
سيحـدث بـعد عـدة مـاليـني مـن الـسنوات؟“ واإلجـابـة هـي ”وفـق ذات الـطريـقة الـتي
ي ــفهمون وف ــقها م ــا ح ــدث م ــنذ ع ــدة م ــالي ــني م ــن ال ــسنوات ال ــتي م ــضت!“ .إنَّ ــهم ال
مجرد تخمينات.
يعرفون ،إن هذه
ّ
إن اتــفق الــعلماء عــلى أ َّن اهلل قــد خــلق وفــق مــا هــو ُمــق َّد ٌم فــي ســفر الــتكويــن،
وب ــأ َّن ط ــوف ــان ن ــوح ه ــو ح ــدث ح ــقيقيّ ،وب ــأ َّن ذل ــك س ــيعني ب ــأ َّن ال ــكتاب امل ــقدس
حـ ــقيقيّ ،فـ ــإنَّـ ــهم سـ ــيكونـ ــون مـ ــضطريـ ــن لـ ــتقديـ ــم سـ ـ ٍ
ٍ
ـختلف لـ ــلغايـ ــة .إن اآليـ ــة
ـرد ُمـ ـ
املــذكــورة فــي رســالــة بــطرس الــثانــية تــجعل األمــر واضــحا ً بــأ َّن اهلل قــد دان الــعالــم
فـي املـاضـي بـاسـتخدام املـاء )طـوفـان نـوح( ،ولـكن املـرة الـقادمـة سـتكون الـنار هـي
ـتمرد ع ــلى اهلل ال
ال ــطري ــقة ال ــتي س ــيدي ــن وف ــقها ال ــعال ــم .إن اإلن ــسان ال ــخاطئ امل ُ ـ ّ
يـريـد أن يـعترف بـأنَّـه يـجب عـليه أن يـقف أمـام اهلل الـخالـق فـي يـوم مـن األيـام لـيقدم
ح ــسابـ ـا ً ع ــن ح ــيات ــه .وب ــال ــتال ــي ف ــإنَّ ــه م ــن خ ــالل رف ــض الخ ــلق واإلع ــتقاد ب ــاألدل ــة
ال ــعلمية ال ــتي م ــن امل ــفترض أن ــها ت ــدع ــم م ــعتقده ،ي ــشعر ب ــال ــراح ــة م ــن خ ــالل ع ــدم
ت ــفكيره ب ــال ــدي ــنون ــة ال ــعتيدة .ل ــكن اهلل ق ــد خ ــلق ال ــعال ــم ب ــكلمته وأرس ــل ط ــوف ــان ـا ً ع ــلى
عامله ،وبالتالي فإ َّن اهلل سوف يدين العالم بالنار.
٢٣٠

الخالصة
ص ٍ
ب تـذكـاريـة لـحقيقة أن اهلل قـد
إن األرض والـشمس والـقمر والـنجوم تـقف كـن ُ ُ
خــلق .والسجــل األحــفوري هــو نــصب تــذكــاري هــائــل لــحقيقة أن اهلل قــد دان بــاملــاء
ح ِف َ
ظ اهلل كـلمته
مـن قـبل .ك ّـل هـذا يـجب أن يُحـذ َِّر كـل رجـل وامـرأة وطـفل بـأنّـه كـما َـ
وأجــراهــا فــي املــاضــي فــيما يــتعلق بــالــديــنونــة ،فــإنَّــه ســيحفظ كــلمته ويجــريــها فــي
املستقبل فيما يتعلق بالدينونة العتيدة.

إن اإلص ــحاح ال ــثال ــث م ــن رس ــال ــة ب ــطرس ال ــثان ــية ي ــحتوي ع ــلى ن ــبوءة ت ــتعلق
بـاأليـام األخـيرة  -وهـي نـبوءة نـراهـا تـتحق أمـام أعـيننا .لـذلـك ،دعـونـا نـصبح أكـثر
ح ُّل،
قـ ّوة وجــرأة فــي الــشهادة إللــهنا ،إلــه الخــليقة بــأســرهــا” .فَـ ِب َما أ َ َّن هـ ِـذ ِه ُـك َّل َها تَن ْ َـ
س ٍة َوتَ ـ ْق َوى؟ ُم ـ نْت َ ِ
أ َ َّي أُنَ ـ ٍ
ظ ِري ـ َن َوطَ ــالِ ـ ِبنيَ
ير ٍة ُم ـ َق َّد َ ـ
ب أ َ ْن تَ ـ ُكونُ ــوا أَنْ ـت ُ ْم ِفــي ِ ـ
ـاس َي ـج ِ ُ
س َ
ِ
ب…“ )بطرس الثانية .(١٢-١١ :٣
ُ
الر ِّ
س ْر َع َة َمجِيء َي ْوم ِ َّ
٢٣١

إن ال ــراح ــل اس ــحق ازي ــموڤ وه ــو ن ــاش ــط م ــناه ــض للخ ــلق ،ق ــد ق ـ ّدم تح ــذي ــراً
ي ــختص ب ــالخ ــلقيّني .وق ــد ت ـ َّم اإلق ــتباس ع ــنه )ب ــخصوص ك ــون الخ ــلقيّني ي ــحصلون
ع ــلى وق ــت م ــكافئ ل ــتقدي ــم ن ــموذج ــهم الخ ــلقي ف ــي امل ــدارس( وه ــو ال ــتال ــي” :ال ــيوم
وقــت مــكافئ ،وغــدا ً الــعالــم“ .إن اســحق ازيــموڤ كــان ُمــح ّقا ً! نــحن مــوجــودن فــي
الــخارج بــني الــناس لــنقنعهم بــأ َّن املــسيح هــو الــخالــق .أمــا اســحق ازيــموڤ الــذي
و ّق ــع ال ــبيان اإلن ــسان ــي ) (Humanist Manifestoك ــان م ــوج ــودا ً ف ــي ال ــخارج
ليقنع الناس بأن املسيح ليس الخالق.
مـن الـواجـب عـلينا أن نـقوم بـإقـناع األشـخاص مـن أمـثال اسـحق ازيـموڤ بـأنَّ
يـسوع املـسيح هـو الـخالـق واملُخـ ّلص .ملـاذا؟ هـل ألنـنا نـبحث عـن مـعارك جـيّدة؟ هـل
ألنـ ــنا نـ ــحب الجـ ــدل؟ ال ،ألنـ ــنا نـ ــعرف أن أولـ ــئك الـ ــذيـ ــن ال يـ ــضعون ثـ ــقتهم بـ ــالـ ــرب
سـيقضون أبـديـة مـزريـة مـنفصلني عـنه .ولـكن مـاذا عـن أولـئك الـذيـن يـحصلون عـلى
هدية الخالص املجانية التي يُق ّدمها املسيح؟
ـس َم ِ
ص ْوتً ــا َعـ ِ
ـس َك ُن اهللِ َـم ـ عَ
ـائ ـ الًُ »:ـ
اء َق ـ ِـ
س ِم ْعتُ َـ ـ
َو َـ ـ
ه ـ َوذَا َم ـ ْ
يما ِـم ـ َن ال ـ َّ
ـظ ً
ال ـن َّ ِ
س ُه يَ ـ ُكونُ
س ُك ُن َمـ َع ُه ْمَ ،و ُهـ ْم يَ ـ ُكونُــو َن َلـ ُه َ ـ
اسَ ،و ُهـ َو َ ـ
ش ْعبًاَ ،واهللُ نَ ـفْ ُ
س يَ ْ
سحُ اهللُ ُكـ َّـل َد ْم ـ َع ٍة ِمـ ْن ُعـ يُ ِ
ت الَ يَ ـ ُكونُ
َم ـ َع ُه ْم إِل ـ ًها َل ـ ُه ْمَ .و َ ـ
ون ـ ِه ْمَ ،و ْامل َ ـ ْو ُ
س يَ ْم َ
خ َوالَ َو َـجعٌ ِفـي َمـا بَـ ْع ُد ،أل َ َّن األ ُ ُمـورَ
ص َرا ٌ
ِفـي َمـا بَـ ْع ُدَ ،والَ يَـ ُكو ُن ُـحزْ ٌن َوالَ ُـ
األُو َلى َق ْد َم َ
ضتْ «) .الرؤيا .(٤-٣ :٢١

٢٣٢

خـاتـمة

صوت غير واضح
فَبُ ِهـ تُوا ِمـ ْن تَ ـ ْعلِ ِ
س َـكـا ْلـ َكتَبَ ِة) .مــرقــس
يم ِه ألَنَّ ـ ُه َـكـا َن يُ ـ َع ِّل ُم ُه ْم َـك َـم ْن َلـ ُه ُ ـ
س ْلطَا ٌن َو َلـيْ َ
(٢٢ :١
ظهـر قـبل عـدة سـنوات فـي أسـترالـيا عـضو مـسيحيّ فـي الـبرملـان عـلى شـاشـة
الـتلفاز الـوطـني .وكـان ضـمن املجـموعـة الـتي تـضمنت امللحـد الـبريـطانـي املـشهور
ريـتشارد دوكـينز .قـام املـذيـع بـتوجـيه سـؤال إلـى املـسيحي قـائـالً” :حـسناً ،مـن أيـن
أتـى جـميع البشـر إلـى الـوجـود؟“ قـام ذاك املـسيحي بـوضـع يـده بـلطف عـلى ذراع
ريــتشارد دوكــينز مــجيبا ً ”حــسناً ،يــمكنك أن تــسأل هــذا الــرجــل .إنــه يــمتلك أفــكاراً
ثابتة حيال ذلك

]املوضوع[10“.

ق ــام ه ــذا امل ــسيحي امل ــعروف ب ــشكل أس ــاس ــي ب ــال ــتصري ــح ب ــأ َّن ال ــعلمانـ ـيّني
يــعرفــون بــماذا هــم مــؤمــنون ،فــي حــني أن املــسيحيّني لــيسوا كــذلــك .األمــر املحــزن
هـو أن الـطريـقة الـتي أجـاب مـن خـاللـها هـذا املـسيحي عـلى سـؤال مشـروع تُـمثِّل
الرؤية التي يمتلكها معظم املسيحيّني عن موضوع األصول في يومنا الراهن.
يــوجــد صــوت غــير مــفهوم يُــط َلق مــن ِقـ بَ ِل الــكثيريــن فــي الــكنيسة .كــيف يُــمكننا
أن نـ ــقوم بـ ــالـ ــتمييز؟ فـ ــكروا بـ ــاألمـ ــر! حـ ــني يُـ ــسأل مـ ــعظم املـ ــسيحيّني  -بـ ــمن فـ ــيهم
املــسيحيّني األكــاديــميّني ،والــرعــاة والــقادة املــسيحيّني  -عــن مــعتقدهــم حــيال ســفر
التكوين ،فإن إجاباتهم ستكون واحدةً أو أكثر من بني اإلجابات التالية:
”يوجد فجوة من ماليني السنوات بني آيات سفر التكوين“.
”نحن ال نعرف مالذي تشير إليه أيام الخليقة“.
Steve Fielding and Richard Dawkins, interview by Tony Jones, Q&A: Adventures in Democracy, ABC1
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٢٣٣

”إن الــطوفــان كــان حــدث ـا ً محــليا ً .وربــما تــكون املســتحاثــات ذات عــمر
يمت ُّد لعدة ماليني من السنوات“.
الرب التطور في تطوير آدم وح ّواء“.
”لقد استخدم
ّ
”إن ف ــكرة اإلط ــارات ال ــزم ــنية ت ــسمح ب ــوج ــود ال ــسنوات امل ــليون ــية ف ــي
سفر التكوين“.
شعري“.
نص
”اإلصحاح األول من سفر التكوين هو ّ
ّ
”ليس من الضروري أن يكون آدم وح ّواء شخصيتان حقيقيّتان“.
”لقد خلق اهلل عدة أعراق من البشر ليبدأ من خاللهم“.
”إن اإلصــحاح األول مــن ســفر الــتكويــن يُــمثل املــعبد الــكونــي ،ولــيس
األصول املا ّدية“.
يــمكنني أن أقــوم بــتقديــم املــزيــد مــن اإلجــابــات .إال أ َّن الــنقطة مــما ســبق هــي
اإلشــارة إلــى وجــود عــدة مــواقــف مــساومــة حــيال ســفر الــتكويــن وهــي منتشــرة فــي
الــكنيسة .إن جــميع هــذه املــواقــف تــمتلك أمــرا ً مشــترك ـا ً :جــميعها تُــحاول الــتوفــيق
مع ما يؤمن به العلمانيون حيال األصول.
ف ــكروا ب ــاألم ــر :إن م ــعظم األط ــفال ف ــي ال ــبيوت امل ــسيحية وال ــكنائ ــس ي ــرت ــادون
املـدارس الـعامـة حـيث أ َّن كـتبهم الـدراسـية ومـحاضـراتـهم )وحـتى األفـالم الـوثـائـقية
الـتلفزيـونـية( تـقوم إلـى حـ ٍّد كـبير بـتقديـم تـاريـخٍ ُمحـ َّد ٍد جـدا ً لشـبابـنا .وهـذا تـقريـبا ً مـا
يت ّم تلقينه لهم على أساس أنَّه يُمثل الحقيقة:
لــقد ابــتدأ الــكون مــن خــالل اإلنــفجار الــكونــي الــعظيم مــنذ  ١٥مــليار
س ـ ــنة م ـ ــضت .ت ـ ــش َّكلت ال ـ ــنجوم م ـ ــنذ  ١٠م ـ ــليارات س ـ ــنة .ال ـ ــشمس ق ـ ــد
ت ــشكلت م ــنذ خ ــمسة م ــليارات س ــنة واألرض املنصه ــرة ق ــد ت ــشكلت م ــنذ
 ٤,٥مليار سنة.
تـشكلت املـياة عـلى األرض مـنذ  ٣,٨مـليار سـنة مـضت .وخـالل عـدة
مـاليـني مـن الـسنوات ،نـشأت الـحياة مـن ]أشـياء[ غـير حـ ّية وتـطورت إلـى
٢٣٤

أسـماك ،ومـن ثـ َّم بـرمـائـيات ومـن ثـ َّم زواحـف ومـن ثـ َّم طـيور وثـديـات ،ومـن
ثـ َّم كـائـنات شـبيهة بـالـقردة ومـن ثـ َّم اإلنـسان  -هـذه الـعملية تشـتمل عـلى
املوت املستمر ملاليني من السنوات.
ـصر ال ــعلمان ـيّون ع ــلى أنَّ ــهم م ــتي ّقنون م ــن ح ــدوث ه ــذه األم ــور ف ــي امل ــاض ــي
يُ ـ ُّ
الـ ــذي ال يـ ــمكن أن تـ ــتم مـ ــعايـ ــنته .ي ـ ـ ّدعـ ــون مـ ــعرفـ ــتهم بـ ــالـ ــتاريـ ــخ الـ ــحقيقي لـ ــلكون.
ٍ
]بحماس[ وغيرة.
ويؤمنون ويبشرون برؤيتهم للعالم
ع ــلى ال ــجان ــب اآلخ ــر ،ي ــتمتَّع امل ــسيحيّون ب ــميزة وج ــود ت ــاري ــخ ُمح ـ َّدد ج ــدا ً ت ـمَّ
اإلع ــالن ع ــنه ل ــهم م ــن ِق ـ بَل ال ــشخص ال ــذي ك ــان م ــوج ــودا ً ف ــي ال ــبدء واس ــتمر ف ــي
وجـ ــوده عـ ــبر الـ ــتاريـ ــخ  -والـ ــذي ال يـ ــكذب .وعـ ــلى الـ ــرغـ ــم مـ ــن ذلـ ــك نجـ ــد أن مـ ــعظم
املؤمنني يعلنون أنهم غير متيقنني مما يعلنه اهلل في سفر التكوين!
ل ـ ــيس م ـ ــن املس ـ ــتغرب أن نُ ـ ــعاي ـ ــن ه ـ ــذا الخ ـ ــروج ال ـ ــعظيم ل ـ ــلجيل ال ـ ـ ّ
ـشاب م ـ ــن
الــكنائــس! إنــهم يــبدأون مــن خــالل الــتشكك بــالــكتاب املــقدس فــي ســفر الــتكويــن،
ـصرح
ي ـ ــرف ـ ــضون ك ـ ــلمة اهلل وم ـ ــن ثـ ـ ـ َّم يُ ـ ــغادرون ال ـ ــكنيسة .إن ال ـ ــكتاب امل ـ ــقدس يُ ـ ـ ّ
اض حٍ ،فَ ـ ـ َـم ْن يَت َ َهيَّأ ُ لِـ ـ ـ ْل ِقت َ ِ
ب ـ ــأنَّ ـ ــه ”… إِ ْن أ َ ْـع ـ ـ طَى ا ْلـ ـ ـبُوقُ أَيْ ـ ـ ً
ال؟
ص ْوتً ـ ــا َغـ ـ ـيْ َر َو ِـ ـ ـ
ـضا َـ ـ ـ
“ )كورنثوس األولى .(٨ :١٤
يـ ــوجـ ــد صـ ــوت غـ ــير واضـ ــح يـ ــصدح فـ ــي الـ ــكثير مـ ــن الـ ــكنائـ ــس بـ ــما فـ ــي ذلـ ــك
الش بان وال ــبال ــغني ف ــي ك ــنائ ــسنا ي ــسمعون
األوس ــاط األك ــادي ــمية امل ــسيحية .إن ّـ ـ
)وغــالــبا ً مــا يــلتفتون( إلــى هــذا الــصوت غــير الــواضــح عــن دقــة الــكتاب املــقدس مــن
ب ــداي ــته .وك ــنتيجة ل ــذل ــك ف ــإن ال ــكثير م ــن امل ــسيحيّني ل ــيسوا م ــتيّقنني ب ــال ــحقيقة م ــما
يـؤمـنون بـه .فـي الـوقـت عـينه ،يـسمعون الـعا َلـم الـعلمانـي  -الـذي يـتكلم بسـلطان -
ليقول لهم بأنَّه يُدرك تماما ً األمور التي يؤمن بها!
نـقرأ فـي مـرقـس  ٢٢ :١أن الـعديـد مـن األشـخاص الـذيـن كـانـوا حـاضـريـن قـد
ُبه ــتوا وت ــعجبوا م ــن ت ــعليم امل ــسيح ،ألن ــهم ق ــد ت ــكلم ك ــمن ل ــه س ــلطان .ال ــيوم ن ــحن
قـادرون عـلى الـتك ّلم وفـق ذات السـلطان ،ألنـنا نـمتلك كـلمة اهلل! إن يـسوع املـسيح،
٢٣٥

خـالـق الـعالـم ،قـد أعـطانـا الـكتاب املـقدس ،وقـد أخـبرنـا عـن الـكيفية الـتي خـلق مـن
خاللها َّ
كل شيء.
إض ــاف ـ ًة إل ــى ذل ــك ،ل ــقد ق ـ ّدم ل ــنا ت ــاري ــخا ً دق ــيقا ً ي ــنطلق م ــن العه ــد ال ــقدي ــم إل ــى
العه ــد الج ــدي ــد  -وه ــو ت ــاري ــخ ت ــأس ــيسيّ لج ــميع ال ــعقائ ــد وال ــتعال ــيم ب ــما ف ــي ذل ــك
اإلنـجيل )فـي الـتكويـن  .(٣إنَّـه الـتاريـخ الـحقيقيّ لـلعالـم وهـو الـذي يُـعلِمنا مـن أيـن
أت ــينا ج ــميعنا ،وم ــا ه ــي م ــشكلتنا )الخ ــطيئة( ،وم ــا ه ــو الح ــل  -أي ال ــخالص م ــن
خالل املسيح.
يـ ــا لـ ــه مـ ــن فـ ــار ٍق ذاك الـ ــذي قـ ــد يحـ ــدث لـ ــو أ َّن املـ ــسيحيّني ابـ ــتدأوا يـ ــتكلمون
بسلطان ليشهدوا للعالم! نحن نعلم ما نؤمن به -وهو حقيقة ألنه كلمة اهلل!
هـذا هـو التحـدي -فـلنذهـب إلـيهم ونـعطي ذاك الـصوت الـواضـح! لـو أن جـميع
املسيحيّني يقومون بهذا ،لكنا قد غيرنا العالم!

٢٣٦

الـمـلـحق األول

نضوج الرسالة:
الخلق وسلطان الكتاب املقدس في
الكنيسة

1

إن رسـالـة الخـلق قـد نـضجت خـالل الـعقود الـثالثـة األخـيرة وذلـك بـالـتزامـن مـع
ن ــضوج ت ــمييز وف ــهم ال ــقادة الخ ــلقيّني .ي ــتم ب ــشكل م ــتزاي ــد التش ــدي ــد ع ــلى ال ــقضية
ال ــتأس ــيسية ف ــي أ َّن امل ــساوم ــة ع ــلى س ــفر ال ــتكوي ــن ت ــؤدي ف ــي ن ــهاي ــة امل ــطاف إل ــى
تقويض اإلنجيل بذاته.
الــعديــد مــن األشــخاص يــألــفون الــرســم الــتصويــري الــذي بــات مــعروف ـا ً بــإســم
)مـحاكـاة الـحصن( ،وهـو مـا ُيـلخص رسـالـة إجـابـات فـي سـفر الـتكويـن .هـذا الـرسـم
قـد أُنـتج ألول م ّـرة مـنذ مـا يـقرب مـن ثـالثـني عـامـا ً وذلـك حـني كـنت أسـعى إليـضاح
مفهوم الطبيعة التأسيسية للمعركة بني املسيحية واملذهب اإلنساني العلماني.
إال أ َّن مـحاكـاة الـحصن الـتي نسـتخدمـها فـي يـومـنا الـراهـن قـد تـغ ّيرت بـشكل
كــبير مــع مــرور الــسنوات  -عــلى الــرغــم مــن أن الــرســالــة األســاســية لــم تــتغير .أحــد
ه ــذه ال ــتغييرات ي ــعكس ب ــشكل ح ــقيقيّ ن ــضوج رس ــال ــة الخ ــلق ال ــتورات ــي وذل ــك م ــع
إعـادة تـشكيل إرسـالـية إجـابـات فـي سـفر الـتكويـن مـن كـونـها مجـرد إرسـالـية تـعالـج
قضية الخلق/التطور إلى كونها إرسالية تدافع عن السلطان الكتابيّ.
ي ــمكنكم أن ت ــالح ــظوا ال ــتغير ف ــي ت ــفاص ــيل ال ــرس ــم )ان ــظر ال ــرس ــم أدن ــاه( .ف ــي
عــام  ،١٩٨٦جــرى تــصويــري فــي كــنيسة بــالــقرب مــن فــينيكس فــي واليــة أريــزونــا
 1لقد تم ّت إعادة طباعة هذا المقال من مجلة الإجابات ،عدد يناير-مارس  ،٢٠١٠الصفحات .٦٣-٦١

٢٣٧

أثــناء تــقديــمي لــرســالــة عــن ”أهــمية الخــلق“ )تــحولــت إلــى فــيلم يحــمل عــنوان الح ـلّ
]الـذي فـي[ سـفر الـتكويـن( .أثـناء تـقديـمي لـتلك الـرسـالـة ،قـمت بـاسـتخدام مـحاكـاة
الـحصن الـتي أصـبحت أيـقونـة إرسـالـية إجـابـات فـي سـفر الـتكويـن .فـي الـنسخة
حـ صنَان ي ــهاج ــمان ب ــعضهما ال ــبعض م ــع
ال ــقدي ــمة م ــن م ــحاك ــاة ال ــحصن يظه ــر ِـ
كلمتيّ ”الخلق“ و ”التطور“ املد ّونتان في أسفل كل حصن.

محاكاة الحصن من عام .١٩٨٦

إن ق ــمتم ب ــال ــنظر إل ــى م ــحاك ــاة ال ــحصن ال ــتي أق ــوم ب ــاس ــتخدام ــها ف ــي وق ــتنا
ال ــراه ــن ،ف ــإن ــكم س ــوف ت ــقرأون ”امل ــنطق البش ــري املُسـ ـت َ ِقل“ و ”اإلع ــالن  -ك ــلمة
اهلل“ .مــالــذي قــد تــغير إذاً؟ أعــتقد أن إرســالــية الخــلق الــتوراتــي قــد حــققت تــقدم ـاً
نـوعـيّاً ،وهـو األمـر الـذي يـعكس فـهما ً أعـظم لـلقضية الـرئـيسية الـتي تـواجـه عـاملـنا.
إن إرسـالـية الخـلق الـتوراتـي فـي وقـتنا الـراهـن تـقوم بـالـتواصـل بـاسـتخدام طـريـقة
ـختصة ب ــالخ ــلق وال ــتطور وم ــالي ــني
تُظه ــر ال ــطبيعة ال ــحقيقيّة ل ــلمعرك ــة ال ــرئ ــيسية امل ُ ـ ّ
السنوات.
٢٣٨

”اإلنسان يُحدِّد الحق“ أم ”كلمة اهلل هي الحق“
قــبل أن أقــوم بــتفسير الــتغييرات الــتي حــدثــت مــؤخــرا ً بــالــتفصيل ،تــأمــلوا فــي
نـسخة أُخـرى مـن مـحاكـاة الـحصن الـتي كـنا نـقوم بـاسـتخدامـها حـتى وقـت قـريـب
نســبيا ً .الحــظوا الــكلمات الــتي تـ َّم تــدويــنها أســفل الــحصنني” :الــتطور  -اإلنــسان
ُيحـ ِّدد الـحق“ و ”الخـلق  -كـلمة اهلل هـي الـحق“ .يـعكس هـذا الـرسـم الـتغيير الـذي
قاد إلى التأكيد الذي نقوم به من خالل هذا الرسم في يومنا الراهن.

حـني بـدأت الـتعليم فـي املـدارس الـعامـة فـي أسـترالـيا فـي الـعام  ،١٩٧٥أثـناء
أول حـ ــصص الـ ــعلوم الـ ــتي قـ ــمت بـ ــتدريـ ــسها ،أذكـ ــر بـ ــوضـ ــوح حـ ــني تـ ــساءل أحـ ــد
ال ــتالم ــيذ ق ــائـ ـالً” :س ــيد ه ــام ،ك ــيف ي ــمكنك أن ت ــكون م ــسيحيّا ً وت ــؤم ــن ب ــال ــكتاب
امل ــقدس ف ــي ال ــوق ــت ال ــذي ت ــعرف ف ــيه أنَّ ــه ل ــيس ص ــحيحاً؟“ ح ــينها س ــأل ــت ذل ــك
٢٣٩

الـتلميذ عـن سـبب قـولـه ملـا قـالـه ،فـأجـاب ”حـسناً ،الـكتاب املـقدس يتحـدث عـن آدم
وح ـ ّواء ،ل ــكننا ن ــعرف أن ذل ــك األم ــر ل ــيس ص ــحيحا ً ألن ك ــتبنا ال ــدراس ــية تُظه ــر ل ــنا
أننا قد تطورنا من ِ
الق َر َدة“.

محاكاة الحصن املعدلة واملستخدمة بني عامي .٢٠٠٨-١٩٨٧

ف ــي ت ــلك اللح ــظة أدرك ــت أن ال ــتعليم ع ــن ال ــتطور ي ــشكل حج ــر ع ــثرة ألول ــئك
ال ــتالم ــيذ وي ــمنعهم م ــن اق ــتبال اإلي ــمان ب ــإن ــجيل ي ــسوع امل ــسيح ،واب ــتدأت ب ــتطوي ــر
طـرائـق تـعليمية مـختصة بـقضية الخـلق  /الـتطور .بـالـتزامـن مـع تـلك األحـداث كـنت
ق ــد ت ــلقيت دع ــوةً للتح ــدث ف ــي ب ــعض ال ــكنائ ــس املح ــلية وج ــلسات دراس ــة ال ــكتاب
امل ــقدس .وك ــنت ق ــد ت ــعرض ــت ل ــلمفاج ــأة ح ــني وج ــدت أن م ــعظم األش ــخاص )ب ــمن
فــيهم مــعظم رعــاة الــكنائــس والــقادة الــكنس ّيني( إمــا يــؤمــنون بــالــتطور و/أو مــاليــني
٢٤٠

الــسنوات ،أو أنــهم ال يــعتقدون أن األمــر مــهم مــا إذا كــان الــشخص يــؤمــن بــسفر
التكوين أم ال.

محاكاة الحصن الحالية

م ــع ت ــطوي ــر ال ــعروض ال ــتقدي ــمية )ال ــدراس ــات( وامل ــحاك ــاة ال ــتي ت ــراف ــقها ،ك ــنت
أس ــتخدم ع ــادةً م ــحاك ــاة ال ــحصن م ــع الخ ــلق وال ــتطور ك ــحجارة األس ــاس ل ــها .إال
أنَّ ــه م ــع ت ــقدم ال ــوق ــت ،الح ــظت أن ال ــعدي ــد م ــن األش ــخاص ل ــم ي ــفهموا أم ــرا ً ك ــنت
أعــتقد أ َّن الــحجارة األســاس هــذه تــشير إلــيه بــشكل ضــمني واضــح  -وهــو أنــني
بـاسـتخدام كـلمة ”الخـلق“ أعـني اإلعـالن اإللـهي لـكلمة اهلل وبـشكل خـاص السـرد
امل ــختص ب ــاألص ــول ال ــذي ي ــتم ت ــقدي ــمه ف ــي ال ــوح ــي امل ــقدس ،وب ــاس ــتخدام ك ــلمة ”
الــتطور“ أعــني أن اإلنــسان هــو مــن يحــدد الــحق ،بــما فــي ذلــك اإلعــتقاد املــختصّ
باألصول والذي تطور باستخدام املنطق البشري.

٢٤١

مـع الـوقـت ،ابـتدأت أقـوم بـالتشـديـد عـلى أ َّن اإليـمان بـالسـرد املسجـل فـي سـفر
الـ ــتكويـ ــن عـ ــن الخـ ــلق يـ ــعني قـ ــبول كـ ــلمة اهلل عـ ــلى أسـ ــاس أنـ ــها تـ ــمتلك السـ ــلطان
املـطلق ،وبـأن اإليـمان بـاألفـكار الـعلمانـية عـن الـتطور يـعني الـقبول بـكلمة اإلنـسان
بوصفها تمتلك السلطان املطلق.
القضية الرئيسية
مـع نـضوجـنا كـمسيحيّني ،يـنضج أيـضا ً تـمييزنـا الـروحـي وفـهمنا .وأنـا أعـتقد
أن ه ــذا ه ــو أح ــد األس ــباب ال ــتي  -ع ــلى ال ــرغ ــم م ــن أن ــني ص ــليت إل ــى اهلل ق ــبل
خـر اســتجابــته .إن اهلل قــد عــرف
ثــالثــني عــام ـا ً مــن أجــل إنــهاض ُمــتحف الخــلق -أ َّـ
مسـبقا ً أنـنا نـحتاج إلـى الـكثير مـن الـنضوج فـي رسـالـتنا قـبل أن يـفتح هـذا املـركـز
الـتعليمي الـعظيم بـالـقرب مـن مـنطقة سـينسيناتـي ،والـذي يبشـر األشـخاص حـول
ال ــعال ــم .ح ــني أق ــوم ب ــتقدي ــم ع ــروض ت ــقدي ــمية اآلن ،لس ــت أق ــوم ف ــقط ب ــالح ــدي ــث ع ــن
املـشاكـل الـتي فـي الـتطور  /مـاليـني الـسنوات وكـيفية تـقويـض هـذه األمـور لسـلطان
كلمة اهلل ،لكنني أقوم بالتعليم عن أمرين آخرين:
إن ســفر الــتكويــن هــو األســاس لجــميع الــتعالــيم ،بــما فــي
ذلـك تـعليم اإلنـجيل .أوالً ،أنــا أقــوم بــالــتعليم عــن األهــمية الــتأســيسية
سج ـ ل ف ـ ــي
ل ـ ــسفر ال ـ ــتكوي ـ ــن  -وذل ـ ــك ي ـ ــتضمن ال ـ ــتعليم ب ـ ــأن ال ـ ــتاري ـ ــخ امل ُ َّ ـ
اإلص ـ ــحاح ـ ــات األح ـ ــد عش ـ ــر األول ـ ــى ه ـ ــو ت ـ ــأس ـ ــيسي لج ـ ــميع ال ـ ــتعال ـ ــيم
املــسيحية بــما فــي ذلــك رســالــة اإلنــجيل نــفسها .أقــوم بهــذا األمــر لــتذكــير
املــسيحيّني بــأنــهم ال يســتطيعون الــدفــاع عــن الــتعالــيم إن لــم يــكونــوا أوالً
مــؤمــنني بــأ َّن مــا يُسجــل فــي اإلصــحاح األول وحــتى اإلصــحاح الــحادي
عشـر مـن سـفر الـتكويـن هـو تـاريـخ حـرفـيّ )كـما فـعل يـسوع ،عـلى سـبيل
املـ ــثال ،حـ ــني دافـ ــع عـ ــن تـ ــعليم الـ ــزواج مـ ــن خـ ــالل اإلقـ ــتباس مـ ــن سـ ــفر
التكوين في متى .(٧-٤ :١٩
٢٤٢

إ َّ
ن إعــادة تــفسير ســفر الــتكويــن يــقوم بــتقويــض كــلمة اهلل
ـيوي آخـر يـجب أن يـتم فـهمه .وهــو أنَّــه
نـفسها .يـوجـد جـانـب ح
ّ
يـ ــجب عـ ــلى املـ ــسيح ّيني ،ويـ ــجب عـ ــلى الحـ ــركـ ــة الخـ ــلقية أن تـ ــنادي بهـ ــذه
الـرسـالـة مـن عـلى األسـطح .وذلـك يـعني أنـه حـني يـقوم املـسيح ّيون بـإعـادة
ت ــفسير أي ــام الخ ــلق به ــدف ال ــتواف ــق م ــع ال ــسنوات امل ــليون ــية ،وي ــقوم ــون
ب ــإع ــادة ت ــفسير اآلي ــة األول ــى م ــن س ــفر ال ــتكوي ــن ل ــتتواف ــق م ــع اإلن ــفجار
الـ ـ ــعظيم ،أو حـ ـ ــني يـ ـ ــتبنون أحـ ـ ــد املـ ـ ــواقـ ـ ــف األُخـ ـ ــرى إلضـ ـ ــافـ ـ ــة الـ ـ ــتطور
ال ــداروي ــنيّ إل ــى ال ــكتاب امل ــقدس ،ف ــإن ــهم ي ــقوم ــون ب ــتقوي ــض ك ــلمة اهلل
ن ــفسها .وه ــذه ه ــي ال ــقضية؛ وه ــذا ه ــو الس ــبب ال ــذي أف ــقدن ــا س ــلطان
الكتاب املقدس في حضارتنا.
أقــوم بــتذكــير املــسيح ّيني أنــنا نــعرف أن يــسوع قــد قــام مــن بــني األمــوات ألنــنا
نـقوم بـاألخـذ بـكلمة اهلل كـما هـي مـكتوبـة .الـعلماء الـعلمانـ ّيني لـم يـقومـوا قـط بـإظـهار
أن جسـ ــدا ً مـ ــيتا ً يـ ــمكن أن ُيـ ــقام مـ ــن املـ ــوت إلـ ــى الـ ــحياة ،ولـ ــكننا ال نـ ــقوم بـ ــإعـ ــادة
تــفسير الــقيامــة عــلى أســاس أنــها لــم تــكن حــدث ـا ً حــرفــيا ً .نــحن نــقوم بــاألخــذ بــكلمة
اهلل كــما هــي مــكتوبــة .إال أنــه حــني يــتعلق األمــر بــسفر الــتكويــن ،فــإن الــعديــد مــن
املـ ــسيحيّني )بـ ــمن فـ ــي ذلـ ــك الـ ــقادة املـ ــسيحيّون( يـ ــقبلون األفـ ــكار الـ ــتي يـ ــقدمـ ــها
ال ــعلماء ال ــعلمان ــيون ع ــن األرض ق ــدي ــمة العه ــد وي ــقوم ــون ب ــإع ــادة ت ــفسير الس ــرد
الـكتابـي عـن الخـلق .مـن خـالل الـقيام بهـذا األمـر فـإنـهم يـقومـون بـفتح الـباب  -بـاب
ل ــتقوي ــض الس ــلطة ال ــكتاب ــية .وال ــنتيجة ه ــي أن األج ــيال ال ــتال ــية ت ــقوم ب ــدف ــع ال ــباب
لتشـريـعه بـشكل أكـبر .هـذا هـو األمـر الـذي حـدث فـي أوروبـا واملـملكة املتحـدة وهـو
ما يحدث في الواليات املتحدة األمريكية.
إلـى أولـئك املنغمسـني فـي إرسـالـيات مـثل إرسـالـيتي ،أدعـوكـم لـتمييز الـجانـب
ال ــتطبيقي ال ــحيوي وامل ــعاص ــر ل ــلمزم ــور ” ٣ :١١إِذَا انْ ـ َق َلبَ ِ
ـص ِّدي ـقُ
ت األ َ ْعـ ِـم َدةُ ،فَ ــال ـ ِّ
َم ــاذَا يَـ ـفْ َع ُل؟“ ح ــني ي ــتم ت ــطبيقه ع ــلى وض ــعنا ال ــراه ــن ،إن ال ــقضية ال ــتأس ــيسيّة
٢٤٣

ليس ــت ب ــشكل م ــطلق ه ــي ق ــضية الخ ــلق ف ــي م ــواج ــهة ال ــتطور إن ــما ه ــي ك ــلمة اهلل
فـي مـواجـهة املـنطق البشـري املُس ّ
ـتقل .وهـذه هـي املـعركـة ذاتـها الـتي ابـتدأت فـي
سفر التكوين  ١ :٣حني قالت الحية للمرأة ”أ َ َح ًقّا َق َ
ال اهللُ…؟“
إن هـذا يُـلخص مـا تـدور حـولـه مـعركـة الخـلق/الـتطور .إن الـقضية هـي قـضية
سلطان  -كلمة اهلل املعصومة أو كلمة اإلنسان املستقل القابلة للخطأ!

٢٤٤

الـمـلـحق الـثانـي

السنوات املليونية أم التطور:
أيهما أش ّد تهديداً؟
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حـني تـقوم وسـائـل اإلعـالم الـعلمانـية بـزيـارة مـتحف الخـلق إلجـراء مـقابـلة مـعي،
فـإنـهم مـن الـنادر مـا يـقومـون بـالـتساؤل عـن الـتطور اإلحـيائـي )الـبيولـوجـي( .عـادةً
مــا تــكون الــبدايــة مــن خــالل تــوجــيه ســؤال” :ملــاذا تــعتقد أن الــديــناصــورات والبشــر
ق ــد ع ــاش ــوا ف ــي ذات ال ــحقبة ال ــزم ــنية؟“ أو ”م ــا ال ــذي ت ــعتقده ح ــيال ع ــمر األرض؟
“ أو ”ملــاذا تــرفــض الــعلم وتــؤمــن بــأن اهلل قــد خــلق الــكون فــي ســتة أيــام مــنذ عــدة
آالف من السنوات؟“
أن ــا أع ــتقد ب ــأن ــهم ي ــبدأون به ــذه ال ــطري ــقة ن ــتيج ًة مل ــعرف ــتهم ب ــاس ــتحال ــة ال ــتطور
الـبيولـوجـي دون الـتاريـخ املـمتد لـعدة مـليارات مـن الـسنوات .فـي الـحقيقة أنـا أجـد
أن ال ــعلمان ــيني م ــلتزم ــني ب ــشكل ع ــاط ــفي م ــتني ب ــمالي ــني وم ــليارات ال ــسنوات .إن ــهم
يس ـ ــتعرون غ ـ ــضبا ً ح ـ ــني ي ـ ــقال ل ـ ــهم ب ـ ــأن ع ـ ــمر األرض ال ي ـ ــتجاوز ع ـ ــدة آالف م ـ ــن
السنوات.
لــقد وجــدت بــنا ًء عــلى خــبرتــي بــأ َّن الــعلمان ـيّني ال يــبدون اهــتمام ـا ً حــقيقيا ً فــيما
إذا أنــكر املــسيحيّون الــتطور .إنــهم سيســتهزئــون مــن األمــر ،إال أنَّــه فــي اللحــظة
الــتي يُــنكر فــيها أي شــخص فــكرة مــليارات الــسنوات فــإنــهم يَـ ِ
ـس ُمونَــه بــأنــه مــعادي
لـلعلم ،مـعادي لـألكـاديـمية ،مـعادي لـلذكـاء-اإلبـداع .إن الـضغط الـذي تـتم مـمارسـته
لصالح اإليمان بمليارات السنوات إنما هو هائل.
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املشكلة  :١#فقدان سلطان الكتاب املقدس.
إن الـعلمانـيّني يـفهمون أمـرا ً يـدركـه عـدد قـليل مـن املـسيحيّني  -وهـو أن الـتطور
ال ــبيول ــوج ــي ال ي ــشكل م ــحور ال ــقضية .ف ــي ح ــني أن م ــفهوم ال ــسنوات امل ــليون ــية ه ــو
مـحورهـا ومـركـزهـا .إن َقـ ِب َل الـعلمانـيّون بـالخـط الـزمـني املُحـ َّدد فـي الـكتاب املـقدس
)املـ ــمتد لـ ــحوالـ ــي سـ ــتة آالف سـ ــنة( ،فـ ــإنـ ــهم سـ ــيكون مـ ــجبريـ ــن عـ ــلى التخـ ــلي عـ ــن
الــتطور ،وســيكون الخــلق هــو الــبديــل الــوحــيد الــصالــح والــقابــل لــلتطبيق .لــكن مــن
ـبرروا
خـ ــالل الـ ــقبول بـ ــاألرض الـ ــقديـ ــمة العهـ ــد ،سـ ــيكون مـ ــن السهـ ــل عـ ــليهم أن يُـ ـ ِّ
رفضهم هلل وعدم ثقتهم بكلمته.
مــعظم الــرعــاة اإلنــجيليّني املــحافــظني يــعترفــون بــأن الــوحــي املــقدس يُــعلم بــان
خـلِقَ مـن الـتراب وبـأ َّن حـواء قـد ُ
آدم قـد ُ
خـلِ َقت مـن جـنبه .ويـدركـون صـعوبـة تـفسير
اإلن ــجيل دون اإلش ــارة إل ــى الخ ــطيئة األص ــلية وامل ــوت م ــن س ــفر ال ــتكوي ــن .إال أنَّ
مـعظم هـؤالء الـرعـاة ال يـعتبرون أ َّن عـمر األرض هـو قـض ّية تحـمل درجـة عـالـية مـن
األهمية.
إن ج ــميع امل ــواق ــف امل ــساوم ــة م ــن س ــفر ال ــتكوي ــن )ن ــظري ــة ال ــفجوة ال ــزم ــنية،
ف ــرض ــية اإلط ــارات ال ــزم ــنية ،ال ــتطور ال ــرب ــوب ــي ،ن ــظري ــة ال ــيوم امل ــمتد إل ــى ع ــصر،
الخــلق الــتدريــجي وســواهــا( تــمتلك شــيئا ً مشــتركـا ً فــيما بــينها أال وهــو أنــها تــحاول
أن ت ــقوم ب ــإق ــحام م ــالي ــني ال ــسنوات ف ــي اإلص ــحاح األول م ــن س ــفر ال ــتكوي ــن .إن
الس ــبب ال ــرئ ــيسي ال ــذي ي ــقف وراء ع ــدم إي ــمان ال ــعدي ــد م ــن ال ــرع ــاة و ال ــدارس ــني
املــسيح ّيني واملــسيح ّيني عــموم ـا ً بــالخــلق ذو األيــام الحــرفــية الســتة )ذات  ٢٤ســاعــة
اعـتياديـة( هـو أنـهم وبـشكل مـطلق ُيـحاولـون أن يـقدمـوا تـفسيرا يـسمح بـوجـود تـلك
املليارات املزعومة من السنوات.
إن هــذا الــنوع مــن املــساومــات يــقوم بــوضــع نــظريــات الــتأريــخ البشــريــة الــقابــلة
للخ ــطأ  -أي امل ــعتقدات البش ــري ــة ح ــيال امل ــاض ــي  -ف ــي م ــوض ــع ي ــمتلك س ــلطانـ ـاً
أع ــلى م ــن س ــلطان ك ــلمة اهلل .إن ه ــذا األم ــر ي ــفتح ال ــباب أم ــام ت ــقوي ــض س ــلطان
٢٤٦

الـ ــكتاب املـ ــقدس .وعـ ــلى الـ ــرغـ ــم مـ ــن أ َّن الـ ــنوع مـ ــن املـ ــساومـ ــات ال يـ ــلغي خـ ــالص
اإلنسان ،إال أنَّه يؤثر على موقف األجيال القادمة من الوحي املقدس.
املشكلة  :٢#خسارة الجيل التالي
إن املـواقـف املـساومـة املـذكـورة تتسـبب بـفقدان الـجيل الـقادم لسـلطان الـكتاب
ب رئ ــيسي ي ــقف وراء ت ــش ّكك ال ــكثير م ــن
امل ــقدس .إن ف ــقدان الس ــلطان ه ــو ُمسـ ـبِّ ٌ
الش ــبان ب ــال ــكتاب امل ــقدس وف ــي ال ــنهاي ــة خ ــروج ــهم م ــن ال ــكنيسة .إن ه ــذا امل ــنحنى
ش َرت فــي كــتاب يحــمل عــنوان ”Already
الــزلــق قــد تـ َّم تــوثــيقه مــن خــالل دراســة نُ ِـ
 “Goneالذي أظهر بوضوح سبب فقدان الكنيسة لثلثي الجيل القادم.
إن مــفهوم الــسنوات املــليونــية يــقف بــشكل مــباشــر فــي مــواجــهة الــتاريــخ الــذي
أُعـ ــلِ َن عـ ــنه بـ ــوضـ ــوح فـ ــي كـ ــلمة اهلل .فـ ــي نـ ــهايـ ــة املـ ــطاف ،إن اإليـ ــمان بـ ــالـ ــسنوات
املـليونـ ّية هـو هـجوم مـباشـر عـلى شـخصية اهلل .فـإن كـانـت تـلك الـطبقات الصخـريـة
الـتي ُد ِـفنَت فـيها املسـتحاثـات قـد تـموضـعت ببطئ خـالل فـترة امـتدت لـعدة مـاليـني
م ــن ال ــسنوات ،ف ــإن ت ــلك ال ــطبقات الصخ ــري ــة ت ــحتوي ع ــلى ب ــقاي ــا مخ ــلوق ــات م ــيتة،
أشـواك متحجـرة ،دالئـل عـلى األمـراض )مـثل األورام الـدمـاغـية( ،والـحيوانـات الـتي
ت ــلتهم ب ــعضها ال ــبعض  -وج ــميع ت ــلك األم ــور ق ــد ح ــدث ــت ق ــبل أن يظه ــر اإلن ــسان
على هذا الكوكب.
ف ــكيف ي ــمكن ل ــلمسيحي أن ي ــقوم ب ــإق ــحام ه ــذه األم ــور ف ــي ك ــلمة اهلل ،ال ــتي
ت ــقول ل ــنا ب ــأن ك ـ ّـل ش ــيء ك ــان ”ح ــسنا ً ج ــدا ً“ وذل ــك ب ــعد أن ان ــتهى اهلل م ــن خ ــلق
اإلنـسان؟ كـيف يـمكن إللـه صـالـح أن يـدعـو األورام الـدمـاغـية ”حـسنة جـدا ً“؟ كـيف
ي ــمكن له ــذا ال ــتاري ــخ أن يج ــد م ــكان ـا ً ل ــه ف ــي ال ــوح ــي امل ــقدس ،ال ــذي ي ــقول ل ــنا ب ــأنَّ
األشواك قد ظهرت بعد الخطيئة وبأ َّن البشر والحيوانات جميعا ً كانوا نبات ّيني؟
املشكلة  :٣#األصول ومذهب الفلسفة الطبيعية.
إن ال ــعمر ال ــقدي ــم ل ــألرض ي ــشكل م ــشكلة أك ــبر وذل ــك ب ــامل ــقارن ــة م ــع ال ــتطور
الــبيولــوجــي .لــيس فــقط أنّــه يــشكل هــجوم ـا ً مــباشــرا ً عــلى ســلطان الــوحــي املــقدس
٢٤٧

مــما يتســبب بــإبــعاد الــجيل الــقادم عــن الــكنيسة ،بــل إنَّــه أيــضا ً يــمثّل ابــن الــديــانــة
الــوثــنية لهــذا الــعصر  -أي املــذهــب الــطبيعي ،وهــو الــفلسفة اإللــحاديــة الــتي تــقول
بـأنـه يـجب أن يـتم تـفسير جـميع األشـياء مـن خـالل املُسـبِّبات الـطبيعية ودون وجـود
اهلل .ويـ ــحتاج الـ ــعلمانـ ــيون إلـ ــى الـ ــتمسك األعـ ــمار الـ ــسحيقة لـ ــألرض فـ ــي سـ ــبيل
تفسير نشأة الحياة دون اللجوء إلى اهلل.
ل ــقد ُولِ ـ َد اإلع ــتقاد ب ـ ِـق َدم ع ــمر األرض م ــن رح ــم امل ــذه ــب ال ــطبيعي ،وه ــو م ــا ت ـمَّ
تـوثـيقه مـن خـالل الـبحث الـذي قـدمـه تـيري مـورتـينسون 3.لـقد تـ َّم افـتراض اإلعـتقاد
ب ــمالي ــني ال ــسنوات م ــن ِق ـ بَل أص ــحاب امل ــذه ــب امل ــادي وامللح ــدي ــن وراف ــضي وج ــود
اإلعــالنــات اإللــهية ) (Deistsوذلــك فــي مــحاولــة لــتفسير السجــل الــجيولــوجــي مــن
خ ــالل امل ــعال ــجات وال ــعمليات ال ــطبيعية ع ــوض ـا ً ع ــن ت ــفسيره ــا م ــن خ ــالل ال ــطوف ــان
العاملي بحسب اإلعالن اإللهي في الكتاب املقدس.
إن املــذهــب الــطبيعي هــو مـ ٍ
ـعاد هلل ويــمثل ديــانــة هــذا الــعصر ،ويــشكل مــفهوم
ال ــسنوات امل ــليون ــية أس ــاس ـا ً ل ــفكرت ــه ع ــن ال ــتطور ال ــبيول ــوج ــي .ي ــق ّدم ع ــال ــم ال ــكيمياء
الــحيويــة والــحاصــل عــلى جــائــزة نــوبــل جــورج والــد تــفسيرا ً عــن ســبب أهــمية وجــود
الــحقب الــزمــنية الــطويــلة للســرد الــتطوري” :إن الــزمــن هــو فــي الــحقيقة بــطل هــذه
ال ــحبكة .إن ال ــزم ــن … ه ــو ع ــلى ت ــرت ــيب م ــمتد إل ــى م ــلياري س ــنة .وم ــا ن ــنظر إل ــيه
عـلى أسـاس أنَّـه مسـتحيل بـاإلعـتماد عـلى التجـربـة البشـريـة ال مـعنى لـه فـي هـذا
امل ــقام’ .ف ــاملس ــتحيل‘ س ــيصبح م ــمكناً ،وامل ــمكن ُمــحت َ َمل ،وامل ُ ــحتمل س ــيكون ش ــبه
م ــؤ َّكــد .ال ي ــجب ع ــلى امل ــرء إال أن ي ــنتظر :إن ال ــزم ــن ب ــذات ــه س ــوف ي ــقوم ب ــتحقيق
املعجزات4“.
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دون اإلعـتقاد بـماليـني الـسنوات مـا كـان مـن املـمكن لـتشارلـز دارويـن أن يـنجح
ف ــي اف ــتراض ف ــكرت ــه ع ــن ال ــتطور ال ــبيول ــوج ــي .أح ــد ال ــشخصيات ال ــتي س ــاه ــمت
أكـثير مـن غـيرهـا فـي الـتسويـق لـإلعـتقاد بـماليـني الـسنوات هـو تـشارلـز اليـل ،الـذي
قــام بنشــر أفــكاره فــي مــؤلــف يحــمل عــنوان ”مــبادئ الــجيولــوجــيا“ ) .(١٨٣٠أخــذ
دارويـن عـمل اليـل فـي رحـلته الـتي اسـتمرت ملـدة خـمس سـنوات عـلى مـنت الـسفينة
ه.م.س بـ ــيغل) .(HMS Beagleوقـ ــد قـ ــام كـ ــتاب اليـ ــل بـ ــإقـ ــناع دارويـ ــن وق ـ ـ ّدم لـ ــه
األسـ ــاس الفـ ــتراض الـ ــتغيرات الـ ــبيولـ ــوجـ ــية الـ ــبسيطة املـ ــمتدة لـ ــفترة مـ ــن مـ ــاليـ ــني
السنوات5.

بـاإلعـتماد عـلى الـنظرة السـطحية ،سـيبدو األمـر مـتطرفـا ً فـيما لـو قـمت بـرفـض
ف ــكرة ال ــسنوات امل ــليون ــية .إن ُقــمتَ ب ــزي ــارة امل ــتاح ــف أو ح ــدائ ــق ال ــحيوان أو ح ــتى
م ــتنزه ــات ال ــترف ــيه م ــثل دي ــزن ــي الن ــد ،أو م ــرك ــز اي ــبكوت ل ــلترف ــيه ،أو االس ــتدي ــوه ــات
ال ــعامل ــية ف ــإن ــك س ــوف ت ــسمع و ت ــرى ع ــبارة ”م ــالي ــني ال ــسنوات“ أك ــثر ب ــكثير م ــما
ســتسمع كــلمة تــطور .كــل مــا تــحتاج إلــى الــقيام بــه هــو مــتابــعة بــرنــامــجأ أو أكــثر
مـن الـوثـائـقيات الـتي يـتم بـثها عـلى محـطة ديـسكوفـري (Discovery)،أو املحـطة
الـ ــتعليمية ،أو محـ ــطة الـ ــتاريـ ــخ ) (Historyلـ ــتسمع عـ ــبارة ”مـ ــاليـ ــني ]أو مـ ــليارات[
ـكررة عـدة مـرات  .حـتى إ َّن مـتحف إنـديـانـابـولـيس لـألطـفال وهـو أشهـر
الـسنوات“ م ّ
ـخصصة لــألطــفال فــي الــواليــات املتحــدة يــمتلك عــدد مــن الــالفــتات فــي
املــتاحــف املـ ّ
الـقسم املـخصص لـعرض الـديـناصـورات والـتي تحـمل عـبارات ”مـاليـني الـسنوات“.
إال أنَّه سوف يكون من الصعب على املرء أن يجد كلمة تطور.
إن الــوقــوف فــي وجــه الــتطور الــبيولــوجــي يــغلق الــباب بــشكل جــزئــي فــي وجــه
املـساومـة عـلى الـكتاب املـقدس .أمـا رفـض املـساومـة عـلى الخـط الـزمـني املـعلن فـي
كـ ــلمة اهلل ابـ ــتدا ًء مـ ــن سـ ــفر الـ ــتكويـ ــن  -وذلـ ــك فـ ــي مـ ــواجـ ــهة املـ ــعتقدات البشـ ــريـ ــة
املغلوطة عن ماليني السنوات  -سوف يغلق ذلك الباب بشكل كامل.
 5ذات المرجع السابق.

٢٤٩

فــي ســبيل تــقديــم مــحاكــاة عــن األمــر ،إن كــانــت فــكرة الــسنوات املــليونـيّة تشــبه
امل ـ ــرض )ع ـ ــلى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن أن ـ ــنا ن ـ ــعرف ب ـ ــأن الخ ـ ــطيئة ه ـ ــي امل ـ ــرض امل ـ ــطلق ل ـ ــكل
شـخص( .فـإ َّن الـتطور الـبيولـوجـي لـيس إال أحـد األعـراض الـجانـبية .ولـألسـف فـإن
مــعظم املــسيحيّني يــقومــون بــمعالــجة األعــراض الــجانــبية فــي الــوقــت الــذي يفشــلون
فيه في تمييز سبب املرض.
ربــما يــكون الــزمــن هــو بــطل الــحبكة الــتطوريــة الــعلمانــية ،لــكن بــطل األحــداث
ال ــحقيقية ه ــو اهلل .ف ــي ال ــوح ــي امل ــقدس أع ــلن ل ــنا ع ــن السج ــل امل ــعصوم ل ــلتاري ــخ
ـتمم خـطته ليخـ ّلص الخـطاة مـنذ
الـحقيقي لـلعالـم ،والـذي يُظهـر بـأنَّـه كـان يـعمل وي ّ
أن جلب آدم املوت إلى العالم منذ ما يقرب من ستة آالف سنة مضت.
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الـمـلـحق الـثالـث

”التفاسير“ األُخرى لسفر التكوين
إن ال ـ ــغاي ـ ــة م ـ ــن ه ـ ــذا امل ـ ــلحق ه ـ ــي أن ي ـ ــتم وض ـ ــع ت ـ ــعري ـ ــفات لتح ـ ــدي ـ ــد ب ـ ــعض
املخـ ــططات لـ ــلتفسيرات الـ ــتي نـ ــشأت مـ ــنذ أن اكتسـ ــبت فـ ــكرة األزمـ ــنة الـ ــسحيقة
شـعبيتها فـي أواخـر الـقرن الـثامـن عشـر وبـدايـات الـقرن الـتاسـع عشـر .الـرجـاء أن
ن ــبقي ف ــي أذه ــان ــنا أن اله ــوت ــيات األرض ال ــقدي ــمة العه ــد ل ــم ت ــكن م ــوج ــودة ب ــشكل
أسـاسـي قـبل الـعام  .١٨٠٠هـذه الـحقيقة وحـدهـا تـكفي لـتقدم دلـيالً عـلى أ َّن هـذه
ال ــرؤى ل ــم ت ــصدر ع ــن ال ــكتاب امل ــقدس .إن ــما ه ــي ب ــالح ــري م ــحاوالت ل ــلتوف ــيق م ــع
األعــمار الــطويــلة األمــد الــتي يــتم الــترويــج لــها مــن خــالل الــعلم الــذي يــعتمد مــبدأ
الطبيعة الواحدة ).(uniformatarian
نظرية الفجوة الزمنية
ك ــان ــت ه ــذه أول ــى امل ــحاوالت ل ــلتوف ــيق ب ــني الس ــرد ال ــتورات ــي للخ ــلق م ــع ف ــكرة
األعـمار الـسحيقة .تـدعـي أ َّن يـوجـد فـجوة زمـنية )ربـما قـد تـمتد لـعدة مـليارات مـن
ال ــسنوات( ب ــني ال ــتكوي ــن  ١ :١وال ــتكوي ــن  .٢ :١ف ــي ال ــنسخة األك ــثر ش ــعبية م ــنها
والـ ــتي تـ ــقول بـ ــأنـ ــه وقـ ــع خـ ــراب ومـ ــن ث ـ ـ َّم حـ ــدثـ ــت عـ ــملية إعـ ــادة إعـ ــمار ،يُـ ــقال أنَّ
ـمرد خـالل تـلك الـفترة وقـاد الخـليقة لـتتمرد ضـد اهلل .وكـانـت الـنتيجة
الـشيطان قـد ت َّ
أن اهلل ق ــد ق ــام ب ــتدم ــير الخ ــليقة األص ــلية م ــن خ ــالل ط ــوف ــان ل ــوس ــيفر )ال ــشيطان(.
ـنظروا الــفجوة الــزمــنية أن ســفر الــتكويــن  ٢ :١تــصف ظــروف الــعالــم بــعد
يــعتقد ُـم ّ
الطوفان املذكور.
كـان تـومـاس تـشاملـر هـو مـن ابـتدأ بـالـوعـظ عـن هـذه الـنظريـة ،وهـو أحـد الخـدام
مــن الــكنيسة املــشيخيّة وذلــك فــي الــعام  .١٨٠٤فــي الــعام  ١٩١٤قــام بنشــر هــذه
الــفكرة وابــتدأت نــظريــة الــفجوة الــزمــنية تــلقا ً تــرحــيبا ً وقــبوالً عــظيما ً فــي الــكنيسة.
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وعــادةً مــا يُــجادل أصــحاب نــظريــة الــفجوة الــزمــنية أن كــلمة ”كــانــت“ الــواردة فــي
ب ــداي ــة اآلي ــة ال ــثان ــية م ــن اإلص ــحاح األول م ــن ال ــتكوي ــن ي ــجب أن ت ــتم ت ــرج ــمتها ”
أصـبحت“ لـتصبح اآليـة بـالـشكل الـتالـي ”وأصـبحت األرض خـربـ ًة وخـالـية “.إال أنَّ
هــذا األمــر غــير مــمكن مــن الــسياق الــنصي لــآليــة .تــعانــي نــظريــة الــفجوة الــزمــنية
من عدد كبير من املشاكل التفسيرية.
أوالً ،إنـه مـن غـير املـمكن أن يـتم إقـحام الـزمـن بـني اآليـتني األولـى والـثانـية مـن
ال ــتكوي ــن  ،١وذل ــك ألن اآلي ــة ال ــثان ــية ال ت ــتبع اآلي ــة األول ــى زم ــنيا ً .ف ــاآلي ــة ال ــثان ــية
تس ــتخدم أداة ق ــواع ــدي ــة م ــن ال ــلغة ال ــعبري ــة ت ــدع ــى ”واو ال ــقطع“ وه ــذه األداة ه ــي
حـني تـبتدئ الجـملة بـاسـتخدام حـرف الـعطف الـعبري )ו واو( مـتبوعـا ً بـإسـم مـثل ”
األرض“ )ארץ ]أري ــتس[( 6.إن واو ال ــقطع امل ــذك ــورة ت ــشير إل ــى أن الج ــملة ه ــي
ج ــملة وص ــفية للج ــملة ال ــتي س ــبقتها؛ ول ــيس أن ــها ت ــلي الج ــملة بحس ــب ال ــترت ــيب
ال ــزم ــني ل ــألح ــداث .أي أن اآلي ــة ال ــثان ــية ت ــقدم وص ــفا ً ل ــلحال ــة ال ــتي ك ــان ــت ع ــليها
األرض حـني خـلقت .إن قـواعـد الـلغة الـعبريـة ال تـسمح بـأن يـتم وضـع فـترات زمـنية
طويلة األمد بني التكوين  ١ :١والتكوين ٢ :١؟
ثـانـياً ،مـن الـواضـح أن اآليـة الـواردة فـي سـفر الخـروج  ١١ :٢٠تُـعلم بـأ َّن كـل
شـيء كـان قـد ُ
خـلِقَ فـي فـترة زمـنية مـمتدة لسـتة أيـام؛ وهـذا هـو األسـاس ألسـبوع
الـعمل الـذي نـتّبعه .إن هـذه األيـام تـلغي وبـشكل واضـح أيـة امـكانـية لـوجـود فـترات
زمنية طويلة األمد بني أيام الخلق.
ثـ ــالـ ــثاً ،مـ ــعظم اإلصـ ــدارات مـ ــن نـ ــظريـ ــة الـ ــفجوة الـ ــزمـ ــنية تـ ــقوم بـ ــوضـ ــع املـ ــوت
واملـعانـاة قـبل خـطيئة آدم بـفترة طـويـلة جـداً ،وبـالـتالـي فـإن نـظريـة الـفجوة الـزمـنية
ت ــعان ــي م ــن ذات امل ــشاك ــل ال ــاله ــوت ــية ال ــتي ت ــعان ــي م ــنها ن ــظري ــة ال ــيوم امل ــمتد إل ــى
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عـصر .يـمكنكم الـوصـول إلـى دحـض كـامـل لـنظريـة الـفجوة الـزمـنية مـن خـالل قـراءة
كتاب  Unformed and Un lledللكاتب ويستون دبليو

فيلدس7.

التطور الربوبي
إن هـذه الـرؤيـة تـقدم ادعـاء بـأ َّن اهلل قـد اسـتخدم الـتطور كـوسـيلة السـتحضار
خــليقته إلــى الــوجــود .يــرفــض املــسيحيّون املــحافــظون هــذه الــرؤيــة بــشكل أســاســي
ألن ــها ت ــشكل ه ــجوم ـا ً ص ــري ــحا ً ع ــلى ف ــكرة أن آدم ق ــد ُ
خــلق ع ــلى ص ــورة اهلل وب ــأنَّ ــه
خـلِقَ مــن تــراب األرض .فــعوضـا ً عــن مــا ســبق تــقول هــذه الــرؤيــة أن آدم وحــواء قــد
ُـ
ت ــطورا ب ــكل ب ــساط ــة م ــن ك ــائ ــنات ش ــبيهة ب ــال ــقردة .ي ــتبنى ال ــعدي ــد م ــن امل ــسيحيّون
ال ــليبرال ــيون ه ــذه ال ــرؤي ــة وي ــعتقدون ب ــعدم وج ــود أي م ــشكلة ف ــي إدخ ــال امل ــفهوم
التطوري إلى الكتاب املقدس.
إن ال ــتطور ال ــرب ــوب ــي ي ــطعن ف ــي ص ــفات اهلل ال ــشخصية م ــن خ ــالل تح ــميله
امل ــالم ــة ع ــلى وج ــود ع ــدة م ــالي ــني م ــن ال ــسنوات ال ــتي تش ــتمل ع ــلى امل ــوت وس ــفك
ال ــدم ــاء واألم ــراض وامل ــعان ــاة .إن ال ــكون ال ــذي يش ــتمل ع ــلى األم ــور ال ــتي س ــبق
ذكـرهـا لـن يـكون مـن السهـل أن يـوسـم بـأنَّـه ”حـسن جـدا ً“ .وكـما هـو حـال نـظريـتي
ال ــيوم امل ــمتد إل ــى ع ــصر وال ــفجوة ال ــزم ــنية ف ــإن ال ــتطور ال ــرب ــوب ــي غ ــير م ــدع ــوم م ــن
الوحي املقدس ويمتلك العديد من املشاكل العقائدية.
نظرية اليوم املمتد إلى عصر
إن ه ــذه ال ــنظري ــة ق ــد ح ــملت اس ــما ً م ــناس ــبا ً ل ــفحواه ــا .وي ــزع ــم م ــؤيّ ــدوا ه ــذه
الــنظريــة بــأ ِّن كـ ّـل يــوم مــن أيــام الخــليقة كــان عــبارة عــن فــترة زمــنية طــويــلة لــلغايــة.
فـي مـحاولـة لـدعـم هـذه الـرؤيـة يـقومـون عـادة بـاإلسـتشهاد بـاملـزمـور  ٤ :٩٠ورسـالـة
بطرس الثانية  ٨ :٣التي تصرح با َّن ”يَ ْو ًما َو ِ
اح ًدا … َكأ َ ْل ِ
سن َ ٍة“.
ف َ
ل ــقد ن ــال ــت ن ــظري ــة ال ــيوم امل ــمتد إل ــى ع ــصر شه ــرت ــها ب ــعد أن اب ــتدأ األس ــقف
األنـغليكانـي جـورج سـتانـلي فـا ِبـر بـتعليمها ابـتدا ًء مـن  .١٨٢٣لـقد تـ َّم تـعديـل هـذه
Weston Fields, Unformed and Un lled (Green Forest, AR: Master Books, 2005).
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الــنظريــة بــغرض اســتيعاب املــعتقدات الــعلمية املــتغيّرة .يــؤمــن الــبعض مــن أنــصار
نــظريــة الــيوم املــمتد إلــى عــصر بــالــتطور الــربــوبــي؛ الــبعض اآلخــر يــؤمــنون بــالخــلق
الـتدريـجي الـذي سـيتم ايـضاحـه تـالـيا ً .تـعتمد نـظريـة الـيوم املـمتد إلـى عـصر عـلى
ـوسع“ .يـتم فـي هـذا
ـبرر لـلنطاق الـداللـي امل َّـ
خـطأ ت
ّ
ـفسيري يُـدعـى ”الـتوسـع غـير امل ُ َّ
الخـطأ اإلفـتراض بـأنّـه ملج ّـرد أ َّن كـلمة ”يـوم“ الـعبريـة يُـمكن أن تـشير إلـى ”فـترة-
زمـن“ )بـاملـعنى الـعام( وذلـك فـي بـعض الـسياقـات الـنصية فـإنَّـه مـن الـجائـز أن يـتم
ت ــفسيره ــا لتح ــمل م ــعنى ع ــصر أو ح ــقبة زم ــنية ف ــي اإلص ــحاح األول م ــن س ــفر
الـ ــتكويـ ــن .إال أ َّن الـ ــسياق الـ ــنصي فـ ــي اإلصـ ــحاح األول مـ ــن سـ ــفر الـ ــتكويـ ــن ال
يسمح بهذه اإلمكانية.
الخلق التدريجي
ربـما تـكون هـذه الـنسخة مـن الخـلق ذو األرض الـقديـمة العهـد مـن أكـثر الـرؤى
امل ــساوم ــة شه ــرةً ف ــي ال ــكنيسة ال ــيوم .م ــعظم امل ــؤم ــنني ب ــالخ ــلق ال ــتدري ــجي ه ــم م ــن
داعـمي الـيوم املـمتد لـعصر؛ وهـو املـعتقد الـقائـل بـأن كـل يـوم مـن أيـام الخـليقة كـان
عـبارة عـن حـقبة زمـنية طـويـلة .وكـبديـل عـن الـتطور الـبيولـوجـي يـؤمـن مـعتنقوا الخـلق
ال ــتدري ــجي ب ــأ َّن اهلل ق ــد خ ــلق ع ــلى م ــراح ــل م ــمتدة ل ــعدة م ــالي ــني م ــن ال ــسنوات.
ي ــعتقدون ب ــا َّن اهلل ق ــد خ ــلق أن ــواع محـ ـ ّددة م ــن ال ــحيوان ــات م ــنذ ع ــدة م ــالي ــني م ــن
الــسنوات وقــد نــفقت ،ومــن ث ـ َّم قــام اهلل بخــلق املــزيــد مــن الــحيوانــات الــتي كــان لــها
ذات املصير .في نهاية املطاف وصل إلى البشر.
عــلى الــرغــم مــن أن الــعديــد مــن املــؤمــنني بــالخــلق الــتدريــجي يــرفــضون الــتطور
الـبيولـوجـي ،فـإنـهم يـقبلون بـصفة عـامـة الـتطور الـكونـيّ والـتطور الـجيولـوجـي .وكـما
هـو حـال مـعتنقي الـتطور الـربـوبـي فـإ َّن املـؤمـنني بـالخـلق الـتدريـجي يـؤمـنون بـوجـود
ع ــدة م ــالي ــني م ــن ال ــسنوات امل ــليئة ب ــامل ــوت واألم ــراض وامل ــعان ــاة وس ــفك ال ــدم ــاء ق ــبل
خطيئة آدم .وهذه املواقف بال شك تقوم بتقويض رسالة اإلنجيل.
٢٥٤

إن م ــنظمة ال ــدك ــتور ه ــيو روس امل ــدع ـ ّوة ”أس ــباب ل ــإلي ــمان“ ه ــي ال ــرائ ــدة ف ــي
التسويق لهذه الرؤية في وقتنا الراهن.
فرضية اإلطارات

الزمنية8

فــي الــعام  ١٩٢٤قــام آري نــوردتــزيــج بــتطويــر فــرضــية اإلطــارات الــزمــنية .بــعد
ثـالثـني عـام تـقريـبا ً قـام مـيريـديـث كـلني بـالـتسويـق لـها فـي الـواليـات املتحـدة فـي حـني
ق ــام ن.هـ .ري ــدي ــرب ــوس ب ــامل ــثل ف ــي أوروب ــا .وت ــعتبر ح ــال ــيا ً واح ــدةً م ــن ب ــني أشه ــر
الــرؤى الــتي يــتم تــدريــسها فــي املــعاهــد الــالهــوتــية عــن اإلصــحاح األول مــن ســفر
الـتكويـن .بـصرف الـنظر عـن شهـرتـها فـي األوسـاط األكـاديـمية ،إال أ َّن مـعظم غـير
ـتخصصني فــي كــنائــسنا لــم يــحصلوا عــلى تــفسير كــامــل لهــذه الــرؤيــة ،إال أنــهم
املـ ّ
سمعوا عن البعض من ادعاءاتها.
إن فـرضـية اإلطـارات الـزمـنية هـذه تـسعى بـشكل أسـاسـي إلـى إعـادة تحـديـد
طــبيعة اإلصــحاح األول مــن ســفر الــتكويــن لــتصبح أي شــيء آخــر عــدا عــن كــونــها
س ــردا ً ت ــاري ــخيا ً .ل ــقد ح ــاول امل ــؤ ّي ــدون له ــذه ال ــفرض ــية أن ي ــقوم ــوا بتح ــدي ــد ال ــلغة
الـرمـزيـة واألدوات الشـبه الـشعريـة فـي الـنص .ويـ ّدعـون أنـهم قـد نـجحوا فـي إظـهار
أن اإلص ـ ــحاح األول م ـ ــن س ـ ــفر ال ـ ــتكوي ـ ــن ال ي ـ ــجب أن ي ـ ــؤخ ـ ــذ ب ـ ــمعناه ال ـ ــبسيط
واملـباشـر ،ويـ ّدعـون بـأ َّن اإلصـحاح األول مـن الـتكويـن يـعلن لـنا بـكل بـساطـة أن اهلل
قــد خــلق كــل شــيء وأنَّــه خــلق اإلنــسان عــلى صــورتــه ،إال أنَّــه ال ُيــق ِّدم لــنا مــعلومــات
عن الكيفية أو التاريخ الذي أنجز به هذا األمر.
إن اإلف ــتراض ال ــذي ي ــتفق ع ــليه ج ــميع دع ــاة ف ــرض ــية اإلط ــارات ال ــزم ــنية ه ــو
جــدلــية املجــموعــتني مــن ذات الــثالثــة ”أيــام“ .ي ـ ّدعــى مــؤ ّيــدوا فــرضــية اإلطــارات أن
مجـموعـتي ”األيـام“ الـثالثـية إنـما هـي عـبارة عـلى نـوع مـن الـتوازي فـي املـوضـوع
The information on the framework hypothesis was taken from Tim Cha ey and Bob McCabe’s article,
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“Framework Hypothesis,” in How Do We Know the Bible Is True? Vol. 1, Ken Ham and Bodie Hodge, editors
(Green Forest, AR: Master Books, 2011), p. 189–199.
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ح ــيث أن امل ــوض ــوع ــات ال ــتي ف ــي األي ــام م ــن األول وح ــتى ال ــثال ــث ت ــتوازى م ــع ت ــلك
الــواردة فــي األيــام مــن الــرابــع وحــتى الــسادس .ويــقول مــارك فــوتــاتــو عــن الــتوازي
ب ــني ال ــيوم ــني األول وال ــراب ــع” :ال ــيوم األول وال ــراب ــع ه ــما م ــنظوران م ــختلفان ل ــذات
ال ــعمل الخ ــلقي 9“.وي ــمكننا إع ــادة ص ــياغ ــة م ــا س ــبق ب ــال ــقول أ َّن ال ــيوم ــني األول
والـرابـع مـن أيـام الخـلق هـما بـكل بـساطـة طـريـقتان مـختلفتان لـلتصريـح واإلعـالن
عـن ذات الحـدث ،كـما هـو حـال الـيومـني الـثانـي والـخامـس وكـذلـك هـو حـال الـيومـني
الـثالـث والـسادس .إن املخـطط الـتالـي يـمثل الـرسـم اإليـضاحـي املسـتخدم مـن ِـقبَل
م ـ ـ ــعظم امل ـ ـ ــداف ـ ـ ــعني ع ـ ـ ــن ف ـ ـ ــرض ـ ـ ــية اإلط ـ ـ ــارات وي ـ ـ ــعكس رؤي ـ ـ ــتهم ل ـ ـ ــلتوازي ف ـ ـ ــي
املوضوعات10.

اليوم

تشكيل العالم )األشياء
املخلوقة(

اليوم

تشكيل العالم )األشياء
املخلوقة(

1

الظلمة والنور

4

النورين العظيمني لحكم النهار
والليل

2

السماء واملاء

5

طيور السماء والحيوانات املائية

3

البحار ،اليابسة والنباتات

6

الحيوانات البرية واإلنسان
ومصادر الغذاء

ع ــند إل ــقاء ال ــنظرة األول ــى ف ــإن اإلن ــطباع امل ــبدأي ه ــو أن ه ــؤالء امل ــؤل ــفني ق ــد ع ــثروا
عـلى أمـ ٍر مـا .إال أ َّن الـنظرة املـتعمقة تُظهـر عـيوب هـذا الجـدل .أوالً ،إن الـبنية شـبه
الـ ــشعريـ ــة املـ ــفترضـ ــة غـ ــير مـ ــتسقة مـ ــع حـ ــقيقة كـ ــون اإلصـ ــحاح األول مـ ــن سـ ــفر
ال ــتكوي ــن ه ــو ذو ب ــنية أدب ــية لس ـ ٍ
ـرد ت ــاري ــخي .وق ــد أظه ــر ال ــدارس ال ــعبري س ــتيفن
Mark D. Futato, “Because It Had Rained: A Study of Gen 2:5–7 with Implications for Gen 2:4–25 and Gen

9

1:1–2:3,” Westminster Theological Journal 60 (Spring 1998): p. 16.
William VanGemeren, The Progress of Redemption: The Story of Salvation from Creation to the New
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٢٥٦

ب ــوي ــد ب ــوض ــوح أن اإلص ــحاح األول م ــن س ــفر ال ــتكوي ــن ق ــد ُد ِّو َن ب ــطري ــقة الس ــرد
التاريخي وليس بطريقة شعرية.
ثـانـياً ،إن املخـطّ َ
ط الـسابـق لـيس مـتسقا ً مـع الـنص الـوارد فـي سـفر الـتكويـن ١
 .٣ :٢-١:فـاملـياه لـم تُخـلق فـي الـيوم الـثانـي إنـما فـي الـيوم األول )الـتكويـن .(٢ :١
واملـشكلة األُخـرى تـكمن فـي أن ”الـنوريـن الـعظيمني“ الـذان ُ
خـلقا فـي الـيوم الـرابـع
قـد ُوضـعا فـي الـسماء الـتي ُ
خـلِ َقت فـي الـيوم الـثانـي )الـتكويـن .(١٤ :١وهـذا األمـر
ي ــشكل م ــعضلة ب ــالنس ــبة ل ــلمداف ــعني ع ــن ن ــظري ــة اإلط ــارات ال ــذي ــن ي ــعتقدون ب ــأنَّ
ال ــيوم ــني األول وال ــراب ــع ي ــنقالن الح ــدث ع ــينه إن ــما وف ــق م ــنظوري ــن م ــختلفني ،ع ــلى
اعـ ــتبار أ َّن هـ ــذا يـ ــجب أن يـ ــكون قـ ــد وقـ ــع قـ ــبل األحـ ــداث الحـ ــدث املـ ــوصـ ــوف فـ ــي
الــيومــني الــثانــي والــخامــس .كــيف يــمكن لــلنجوم أن تــوضــع فــي شــيء لــم يــكن قــد
ُو ِ
ج َد بعد؟
أخـيراً ،إن تـرتـيب األحـداث يـشكل أمـرا ً حـاسـما ً هـنا .إال أ َّن نـظريـة اإلطـارات
تـفترض بـأ ّن األيـام ليسـت أيـام زمـنية إنـما هـي الهـوتـية .وعـلى الـرغـم مـن ذلـك فـإنَّ
كان الشخص سيقوم بإعادة الترتيب فإن األمر سينتهي إلى العبثية والفوضى.
نظرية افتتاح املعبد
تــعرف هــذه الــنظريــة بــإســم مــوقــف املــعبد الــكونــي ،حــصلت هــذه الــفكرة عــلى
ش ــعبيتها م ــن خ ــالل ج ــون وال ــتون ،وه ــو ُم ــدرس للعه ــد ال ــقدي ــم ف ــي ك ــلية وي ــتون.
يــعتمد والــتون عــلى أســاطــير الشــرق األدنــى الــقديــم وذلــك العــتقاده بــأنــها تــساعــد
ـقراء األصـليون لـسفر
الـقارئ املـعاصـر عـلى فـهم الـكيفية الـتي كـان ُيـفكر وفـقها ال ّ
ال ــتكوي ــن .وغ ــاي ــته م ــن ال ــقيام به ــذا األم ــر ه ــو ب ــناء ق ــضية ل ــدع ــم ف ــكرة ع ــدم وج ــوب
ق ـ ــراءة اإلص ـ ــحاح ـ ــني األول وال ـ ــثان ـ ــي م ـ ــن س ـ ــفر ال ـ ــتكوي ـ ــن ع ـ ــلى أس ـ ــاس الس ـ ــرد
التاريخي.
املـشكلة هـي أنـنا ال نسـتطيع وال يـجب عـلينا أن نـقوم بـموازاة أو قـراءة فـهمهم
ع ــن ال ــكون م ــع ف ــهمنا ع ــن ال ــكون .إن ك ــنا س ــنقبل ب ــاإلص ــحاح االول م ــن س ــفر
٢٥٧

ال ــتكوي ــن ع ــلى أس ــاس أن ــه ي ــنقل ف ــهما ً ق ــدي ــما ً ع ــن ع ــلم ال ــكون ــيات ،ف ــيجب ع ــلينا
حـينذاك أن نـقوم بـتفسيره عـلى أسـاس كـونـه عـلم كـونـيات قـديـم عـوضـا ً عـن مـحاولـة
تـفسيره عـلى أسـاس عـلم الـكونـيات املـعاصـر .أمـا إن حـاولـنا أن نـقوم بـتحويـله إلـى
علم الكونيات املعاصر فإننا سنجعل النص ينقل أشياء لم يتحدث

عنها11.

ي ــدع ــي وال ــتون أن الس ــرد ال ــوارد ف ــي س ــفر ال ــتكوي ــن ع ــن الخ ــلق ال ي ــعلم ع ــن
ٍ
”ج ِع َلت وظـيفية“ .وكـما هـو
”أرض غـير وظـيفية“ قـد ُـ
ـادي ،إنـما يـعلم عـن
الخـلق امل ّ
ح ـ ــال ف ـ ــرض ـ ــية اإلط ـ ــارات ،ف ـ ــإن وال ـ ــتون ي ـ ــقوم ب ـ ــتقسيم أي ـ ــام الخ ـ ــلق الس ـ ــتة إل ـ ــى
مج ــموع ــتني :األي ــام ال ــثالث ــة األول ــى ق ــام ب ــها اهلل ب ــجعل األرض ص ــال ــحة ،واألي ــام
الثالثة الثانية قام اهلل بخلق ”األشياء الوظيفيّة“ مثل الشمس والقمر والنجوم.
إن قـصد اهلل مـن جـعل الـكون وظـيفيّاً ،وفـقا ً لـرؤيـة افـتتاح املـعبد ،هـو أنَّـه كـان
يـ ــبني لـ ــنفسه مـ ــعبدا ً .ويـ ــقوم والـ ــتون بـ ــاإليـ ــضاح مـ ــشيرا ً إلـ ــى أ َّن األيـ ــام السـ ــبعة
الـواردة فـي اإلصـحاح األول مـن سـفر الـتكويـن ليسـت أيـامـا ً للخـلق إنـما هـي أيـام
اإلفتتاح أو التدشني:
ب ــاخ ــتصار ،ل ــقد ق ــمنا ب ــاإلق ــتراح ب ــأن األي ــام الس ــبعة ال ت ــمثل ف ــترات
زم ــنية ت ـ َّم ف ــيها خ ــلق ال ــكون امل ــادي ل ــيصبح م ــوج ــوداً ،إن ــما ه ــي ال ــفترة
ال ــزم ــنية ال ــتي تـ ـ َّم ت ــخصيصها ل ــكي ي ــتم ف ــيها اف ــتتاح امل ــعبد ال ــكون ــي
ال ــوظ ــيفيّ ،ورب ــما أي ــضا ً تج ــدي ــده ال ــسنوي… إن اإلص ــحاح األول م ــن
س ــفر ال ــتكوي ــن ي ــرك ــز ع ــلى خ ــلق امل ــعبد )ال ــكون ــي( ،ول ــيس ع ــلى امل ــرح ــلة
املادية من

التحضير12.

إن الجـدل الـذي يـقدمـه والـدون لـصالـح هـذه الـرؤيـة لـسفر الـتكويـن يـصدر عـن
رغ ــبة ف ــي ال ــتوف ــيق ب ــني ال ــعلوم امل ــعاص ــرة امل ــتعلقة ب ــاألص ــول )أي ال ــتطور/م ــالي ــني
John H. Walton, The Lost World of Genesis One: Ancient Cosmology and the Origins Debate (Downers
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Grove, IL: InterVarsity Press, 2009), p. 17.
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٢٥٨

الـسنوات( مـع مـا يـعلمه سـفر الـتكويـن .إن لـم يـكن اإلصـحاحـان األول والـثانـي مـن
سـفر الـتكويـن يـقدمـان سـردا ً تـاريـخيا ً عـن الخـلق إنـما عـن الـوقـت الـذي كـان يـقوم
ف ــيه اهلل ب ــصناع ــة ”م ــعبده ال ــكون ــي“ وج ــعله وظ ــيفيا وف ــاع ـالً ،ح ــينها ي ــمكن أن ي ــتم
املـزج بـني أفـكار الـتطور والـسنوات املـليونـية وبـني سـفر الـتكويـن .وهـذا بـالـفعل مـا
ي ــقول ــه وال ــدون” :إن ل ــم ي ــكن اإلص ــحاح األول م ــن س ــفر ال ــتكوي ــن ي ــتطلب أرضـ ـاً
حــديــثة العهــد وإن تــكن األوامــر اإللــهية تســتثني الــعمليات الــطويــلة األمــد ،حــينها
ل ـ ــن ي ـ ــقدم اإلص ـ ــحاح األول م ـ ــن س ـ ــفر ال ـ ــتكوي ـ ــن أي اع ـ ــتراض ـ ــات ع ـ ــلى ال ـ ــتطور
ال ــبيول ــوج ــي .إن ال ــتطور ال ــبيول ــوج ــي ق ــادر ع ــلى اع ــطائ ــنا م ــعلوم ــات ع ــن ع ــمل اهلل
اإلبداعي في

الخلق13“.

إن رؤيـة افـتتاح املـعبد تـقوم بـالتخـلي عـن الـجانـب الـتاريـخي للسـرد الـوارد فـي
ســفر الــتكويــن عــن الخــلق بــغية الــوصــول إلــى تــفسير يــسمح بــمزج الــتطور/مــاليــني
الــسنوات مــع الــوحــي املــقدس .إنــها ال تــسمح لــإللــه الــذي كــان مــوجــودا ً وحــاضــراً
مـنذ الـبدء أن يـكون الـخالـق؛ عـوضـا ً عـن ذلـك تـقوم بـتقنني دوره إلـى مجـرد صـناعـة
وتحويل الكون املوجود للتو إلى حالة وظيفيّة فاعلة.
الخلق التاريخي
إن رؤي ــة الخ ــلق ال ــتاري ــخي ،ال ــتي ه ــي ف ــي ال ــحقيقة ن ــظري ــة ال ــفجوة ال ــزم ــنية
الــتي تـ ّم تــعديــلها ،قــد نــالــت شهــرتــها مــن خــالل جــون ســيلهامــر .يــعتقد الــعديــد مــن
أنـصار رؤيـة الخـلق الـتاريـخي أن اهلل قـد خـلق الـسماوات واألرض عـلى مـدى فـترة
زمــنية غــير مح ـ َّددة فــي اآليــة األولــى مــن اإلصــحاح األول مــن ســفر الــتكويــن ،ثــم
ابـتداءا ً مـن اآليـة الـثانـية مـن اإلصـحاح عـينه ومـا يـليها يـدعـي مـؤيـدوا هـذه الـرؤيـة
أ َّن اهلل ق ــد أع ـ َّد األرض غ ــير ال ــصال ــحة ل ــلسكن م ــن أج ــل اإلن ــسان وذل ــك ف ــي س ــتة
أيام.
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م ــارك دري ــسكول وه ــو راع ــي م ــن ك ــنيسة م ــارس ه ــيل ف ــي س ــيات ــل ،واش ــنطن،
يتبنى رؤية الخلق التاريخي ويصفها من خالل مقال ،كتب فيه التالي:
فـي هـذه الـرؤيـة ،يسجـل لـنا الـتكويـن  ١ :١خـلق اهلل لـكل شـيء مـن
الـ ــعدم )أو  (ex Nihiloوذلـ ــك مـ ــن خـ ــالل الـ ــتعبير املـ ــجازي ”الـ ــسموات
واألرض“ ،الـ ــتي تـ ــعني الـ ــسماء الـ ــتي فـ ــي األعـ ــلى واألرض الـ ــتي فـ ــي
األسـ ـ ـ ــفل ،أو مجـ ـ ـ ــمل الخـ ـ ـ ــليقة .وعـ ـ ـ ــلى اعـ ـ ـ ــتبار أن الـ ـ ـ ــكلمة الـ ـ ـ ــعبريـ ـ ـ ــة
املس ــتخدم ــة وال ــتي ت ــترج ــم ”ال ــبدء“ ف ــي ال ــتكوي ــن  ١ :١ه ــي ]ري ــشيت[،
وال ــتي ت ــعني ف ــترة غ ــير محـ ـ ّددة م ــن ال ــزم ــن ،ف ــإن ــه م ــن امل ــرج ــه أن كـ ـلّ
الخـليقة قـد اكـتملت خـالل فـترة زمـنية طـويـلة )وهـي فـترة قـد تـمتد مـن يـوم
واحــد وحــتى مــليارات مــن الــسنوات( .وبــالــتالــي فــإ َّن الــتكويــن  ٢ :١تــبدأ
بـ ــوصـ ــف تـ ــحضيرات اهلل لـ ــألرض غـ ــير الـ ــصالـ ــحة لـ ــلسكن مـ ــن أجـ ــل أن
يخ ــلق ال ــجنس البش ــري .إن ت ــحضير األرض غ ــير امل ــزروع ــة ب ــاإلض ــاف ــة
إلــى خــلق آدم وحــواء قــد حــصلت خــالل ســتة أيــام حــرفــية كــل مــنها يــمتد
ملـدة أربـع وعشـريـن سـاعـة .إن هـذه الـرؤيـة تـترك املـجال مـفتوحـا ً أمـام كـل
من األرض القديمة العهد واأليام الستة الحرفية

للخلق14.

إن رؤيـة الخـلق الـتاريـخي كـما يـعلن عـنها دريـسكول هـي بـكل بـساطـة مـحاولـة
ل ــلتوف ــيق ب ــني ال ــسنوات امل ــليون ــية وب ــني الس ــرد الح ــرف ــي للخ ــلق ف ــي س ــفر ال ــتكوي ــن.
إض ــاف ـ ًة إل ــى ذل ــك ،إن ك ــلمة ]ري ــشيت[ ال ــعبري ــة ال ت ــعني ”ف ــترة غ ــيرة مح ـ ّددة م ــن
الــزمــن[ كــما يـ ّدعــي دريــسكول .إنــها تــعني ”الــبدايــة“ أو ”الــرأس/الــرئــيسيّ“ أو ”
األول“15.إن الـ ــكلمة بـ ــذاتـ ــها ال تـ ــقوم بـ ــتفسير أو تـ ــقديـ ــم املـ ــدة الـ ــتي مـ ــضت مـ ــنذ
Mark Driscoll, “Answers to Common Questions about Creation,” The Resurgence, http://theresurgence.com/
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and English Lexicon, electronic ed. (Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, 2000), 912.1.
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الخ ــلق ،إال أ َّن ه ــذه امل ــعلوم ــات م ــتوف ــرة م ــن خ ــالل ال ــوح ــي امل ــقدس .ف ــال ــبداي ــة ق ــد
اب ــتدأت ف ــي ال ــيوم األول ،وق ــد خ ــلق اهلل ك ــل ش ــيء ف ــي س ــتة أي ــام واس ــتراح ل ــيوم
بــعدهــا .وبــاإلعــتماد عــلى ســالســل النســب املسجــلة فــي الــوحــي املــقدس ،نســتطيع
أن نحدد أ َّن هذا األمر قد حصل منذ ما يقرب من ستة آالف عام مضى.
الرؤى األُخرى
ي ــوج ــد ع ــدد م ــن امل ــحاوالت ل ــلتوف ــيق ب ــني الس ــرد ال ــتورات ــي للخ ــلق م ــع ال ــرؤي ــة
الـتطوريـة .وقـد تـضاءلـت شـعبية اثـنتني مـن هـذه الـرؤى فـي الـعقود الـقليلة املـاضـية.
ـوي ) (revelatory dayالــتي تــصرح أ َّن اهلل قــد أعــطى مــوســى
رؤيــة الــيوم الــرؤيـ ّ
سـلسلة مـن الـرؤى عـن خـلقه لـلعالـم .وكـانـت هـذه الـرؤى قـد اسـتمرت ملـدة مـن سـتة
أيـام .املـشكلة الـواضـحة فـي هـذه الـرؤيـة هـي الـغياب املـطلق ألي دعـم كـتابـي لـها.
ف ــال ــكتاب امل ــقدس ال ي ــقدم أي إش ــارة إل ــى أن ه ــذا األم ــر وارد ،وب ــال ــتال ــي ف ــإن ــها
مبنية على غياب األدلة.
ـصرح هـذه الـرؤيـة بـا َّن كـلَّ
الـرؤيـة الـثانـية تُـدعـى ”الـيوم الحـرفـي مـع فـجوات“ .تُ ّ
يــوم مــن أيــام الخــليقة كــان يــومـا ً اعــتيادا ً مــن أربــعة وعشــريــن ســاعــة ،إال أنــه يــوجــد
فــجوة مــنية ضخــمة بــني كــل مــن أيــام الخــليقة .تــعانــي هــذه الــرؤيــة مــن الــعديــد مــن
املشاكل التي تعاني منها نظرية اليوم املمتد إلى عصر ونظرية الفجوة الزمنية.
لــقد تــم اقــتراح الــعديــد مــن الــرؤى الــثانــويــة األُخــرى فــي مــحاولــة لــلتوفــيق بــني
اإلص ـ ــحاح ـ ــات األح ـ ــد عش ـ ــر األول ـ ــى م ـ ــن س ـ ــفر ال ـ ــتكوي ـ ــن وب ـ ــني ال ـ ــرأي ال ـ ــعلمي
الـعلمانـي .وتـمثل هـذه الـرؤى الـتي تـ َّم تـقديـمها هـنا الـغالـبية الـعظمى مـن املـؤمـنني
ال ــذي ــن ي ــسعون إل ــى ت ــحقيق ه ــذا ال ــتواف ــق .وح ــقيقة وج ــود ال ــكثير م ــن ه ــذه ال ــرؤى
تقدم دليالً على أن كل رؤية منها هي معيبة بطبيعتها.
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مــصادر
إن ال ــقائ ــمة ال ــتال ــية م ــن امل ــصادر م ــوص ــى ب ــها ل ــلقيام ب ــامل ــزي ــد م ــن األب ــحاث
املختصة باملواضيع التي تمت اإلشارة إليها في هذا الكتاب.
يـمكن الـحصول عـلى جـميع هـذه الـعناويـن فـي الـواليـات املتحـدة األمـريـكية مـن
خــالل  Masters Booksو إجــابــات فــي ســفر الــتكويــن .الــعناويــن مــتوفــرة فــي
التعداد الثامن عشر أدناه.
1. A Is for Adam: The Gospel from Genesis — Ken
and Mally Ham (Green Forest, AR: Master Books,
2011).
هـذا الـكتاب هـو كـتاب نـثري لـألطـفال مـع مـالحـظات مـصممة لـتقديـم مـعلومـات
أســاســية عــن كــل قــافــية مــن الــقوافــي املســتخدمــة ،وبــالــتالــي فــإنــها تــقوم بــإعــدادك
لــتقديــم شــرح عــن املــفاهــيم بــأكــثر تــفصيل ،إنــه بــمثابــة قــراءة تــعليق أو شــرح لــسفر
التكوين!
2. Already Compromised — Ken Ham and Greg Hall,
with Britt Beemer (Green Forest, AR: Master Books,
2011).
ش ــكل ك ــل م ــن ك ــني ه ــام رئ ــيس إج ــاب ــات ف ــي س ــفر ال ــتكوي ــن ورئ ــيس ال ــكلية
ال ــدك ــتور غ ــري ــغ ه ــول ف ــري ــقا ً له ــذا ال ــتقييم ال ــذي ي ــمكن أن ي ــتم وس ــمه ب ــأنَّ ــه ”ي ــفتح
األعـني“ عـلى مـا يـعتقده أسـاتـذة الـكليات املـسيحية ويـقومـون بـتدريـسه بـخصوص
الـكتاب املـقدس والـعلوم .الـنتائـج صـادمـة! اقـرأ هـذا الـكتاب ملـساعـدتـك عـلى تحـديـد
الكليات املسيحية التي ستبني  -والتي ستسبب بالضرر  -إليمان طفلك.
3. Already Gone — Ken Ham and Britt Beemer, with
Todd Hillard (Green Forest, AR: Master Books, 2009).
فـي أول دراسـة عـلمية مـن نـوعـها يـكشف ”تـقريـر بـيمر” عـن حـقائـق مـذهـلة تـم
اك ــتشاف ــها م ــن خ ــالل  ٢٠,٠٠٠م ــكامل ــة ه ــات ــفية وم ــسح ت ــفصيلي ألل ــف ش ــخص
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تـتراوح أعـمارهـم بـني  ٢٩- ٢٠سـنة مـمن كـانـوا يـترددون عـلى الـكنائـس اإلنـجيلية
بــشكل مــنتظم ،إال أنــهم غــادروهــا مــنذ ذلــك الــحني .فــي هــذا الــكتاب الــقوي ،يــقوم
امل ــؤل ــف ك ــني ه ــام ال ــذي ي ــمتلك ش ــعبية واس ــعة ب ــاإلج ــتماع م ــع ال ــباح ــث ف ــي س ــلوك
املســتهلك املحــلل بــريــت بــيمر لــلكشف عــن الــتوجــهات الــتي يــجب عــلينا أن نــتعامــل
معها قبل أن نفقد جيالً آخر!
4. Coming to Grips with Genesis — Dr. Terry
Mortenson and Dr. Thane Ury, editors (Green Forest,
AR: Master Books, 2008).
يــقوم أربــعة عشــر بــاحــثا ً بــتقديــم حــججٍ كــتابــية والهــوتــية مــتينة لــصالــح األرض
الحــديــثة العهــد والــطوفــان الــعاملــي ،كــما يــعالــجون عــددا مــن الــتفسيرات املــعاصــرة
ل ــسفر ال ــتكوي ــن .م ــن ب ــني امل ــؤل ــفني نج ــد ك ــل م ــن ال ــكتور ه ــنري م ــوري ــس ،ال ــدك ــتور
جــون مــاك-آرثــر ،الــدكــتور ســتيڤن بــويــد ،الــدكــتور تــيري مــورتــنسون ،الــدكــتور تــني
أوري ،وسواهم) .كتاب شبه تقني(.
5. Creation: Facts of Life — Dr. Gary Parker (Green
Forest, AR: Master Books, 2006).
ع ــال ــم خ ــلقي رائ ــد وم ــبدع ي ــق ّدم ت ــلك ال ــحجج ال ــكالس ــيكية ل ــلتطور ال ــتي ي ــتم
اســتخدامــها فــي املــدارس الــعامــة والــجامــعات ووســائــل اإلعــالم ،ويــقوم بــدحــضها
بـأسـلوب تـرفـيهي وسهـل الـقراءة .إن الـدكـتور بـاركـر يـمتلك مـؤهـالت جـيدة لـدحـض
هـذه الـحجج .إنـه كـتاب يـجب أن يـكون مـتواجـدا ً لـدى كـل مـن الـتالمـيذ واألسـاتـذة
على ح ٍّد سواء.
6. Earth’s Catastrophic Past: Geology, Creation, and
the Flood — Dr. Andrew Snelling (Dallas, TX: Institute
for Creation Research, 2009).
إن هــذه املجــموعــة املــكونــة مــن مجــلديــن ضخــمني مــلئية بــالــدالئــل الــجيولــوجــية
املُحـ َّدثـة الـتي تُظهـر سـلطان ودقـة السـرد الـذي يـقدمـه الـكتاب املـقدس عـن الخـلق.
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ـتفحص وتـمحيص الـتفسيرات
يـقوم الـعالـم الـجيولـوجـي الـدكـتور أنـدرو سـنيلينغ ب
ّ
الـتطوريـة للسجـل الـجيولـوجـي ومـن ثـ َّم يـقوم بـبناء نـموذج جـيولـوجـي كـتابـي لـتاريـخ
األرض ويخـلص إلـى أن الـتصريـحات املـقدمـة فـي سـفر الـتكويـن  ١١-١إنـما هـي
صحيحة) .كتاب تقني(.
— 7. Evolution Exposed: Biology and Earth Science
Roger Patterson (Hebron, KY: Answers in Genesis,
2006, 2008).
ل ــقد ت ــم ت ــلقني امل ــالي ــني م ــن امل ــراه ــقني ك ــذب ــة ال ــتطور ع ــلى أس ــاس أن ــها ح ــقيقة.
إنـها ليسـت كـذلـك .فـي الـحقيقة إن فـكرة الـتطور ليسـت حـتى نـظريـة جـيدة .األمـر
املـؤسـف هـو أ َّن املـدرسـني املـسؤولـني عـن تـعليم املـراهـقني املـعاصـريـن أنـفسهم غـير
م ــدرك ــني ل ــلكم ال ــهائ ــل م ــن األدل ــة امل ــضادة ل ــلتطور ،واألدل ــة ال ــتي ت ــدع ــم الخ ــلق.
يـقومـروجـر بـاتـرسـون وهـو مـن مـؤلـفي إجـابـات فـي سـفر الـتكويـن ومـعلم سـابـق فـي
املدارس العامة بالكشف عن األدلة ضد التطور في هذين املرجعني املمتازين.
8. The Great Turning Point — Dr. Terry Mortenson
(Green Forest, AR: Master Books, 2004).
يـعتقد الـعديـد مـن األشـخاص فـي الـكنيسة فـي يـومـنا هـذا أن املـذهـب الخـلقي
املــؤيــد ”لــألرض حــديــثة العهــد“ إنــما هــو اخــتراع مــعاصــر تــم الــتسويــق لــه مــن ِقـ بَل
املـ ــسيحيّني األصـ ــول ـ ـيّني فـ ــي مـ ــنتصف الـ ــقرن العشـ ــريـ ــن .يـ ــقوم الـ ــدكـ ــتور روبـ ــرت
مـورتـينسون بـتقديـم بـحثه األصـلي املـثير ،والـذي يـقوم بـتقديـم تـفاصـيل أصـل فـكرة
الــسنوات املــليونــية فــي بــدايــات الــقرن الــتاســع عشــر وكــيف وقــف املــسيحيّون فــي
وجه تلك الفكرة.
9. The New Answers Books 1, 2 and 3 — Ken Ham,
general editor (Green Forest, AR: Master Books, 2006,
2008, 2010).
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يـ ــمنكم اآلن الـ ــحصول عـ ــلى إجـ ــابـ ــات مـ ــتينة عـ ــن األسـ ــئلة الـ ــكبيرة املـ ــختصة
بـاإليـمان املـسيحي والـتطور والخـلق والـرؤيـة الـكتابـية ]الـتوراتـية[ لـلعالـم .تـضم هـذه
الس ــلسلة م ــؤل ــفني م ــن أم ــثال :ك ــني ه ــام وال ــدك ــتور دي ــفيد م ــينتون وال ــدك ــتور أن ــدرو
سـيلينغ والـدكـتورة جـورجـيا بـوردوم والـدكـتور تـيري مـورتـينسون وسـواهـم .فـي كـل
ف ــصل مس ــتقل ي ــتم ت ــقدي ــم إج ــاب ــات ل ــلمسيحيّني ع ــلى أس ــئلة ت ــدور ح ــول م ــواض ــيع
م ــختلفة م ــثل :ط ــوف ــان ن ــوح ،الخ ــلق ذو األي ــام الس ــتة ،الح ــمض ال ــنووي البش ــري
والـشمبانـزي ،واإلسـتنساخ والـخاليـا الجـذعـية وغـيرهـا الـكثير .مـتوفـرة أيـضا ً عـلى
 DVDعلى شكل مقابالت مصغرة مع مؤلفينا.
10. Old-Earth Creationism on Trial — Tim Cha ey and
Dr. Jason Lisle (Green Forest, AR: Master Books,
2008).
ل ــقد تخ ــلت ال ــكثير م ــن ال ــكنائ ــس ع ــن الس ــرد ال ــوارد ف ــي س ــفر ال ــتكوي ــن وال ــذي
يــقول بــأن اهلل قــد خــلق فــي ســتة أيــام حــرفــية .فــي مــناقــشة حــيويــة داخــل الــكنيسة
يـقوم كـل مـن تـيم تـشافـي والـدكـتور جـيسون اليـل بـاسـتكشاف الـقضايـا األسـاسـية
امل ــتعلقة ب ــالج ــدل ال ــدائ ــر ح ــول ع ــمر األرض ،وي ــقوم ــان ب ــإظ ــهار أن ــه ي ــوج ــد ح ــقيقية
أساسية أكثر إلحاحا ً وبساطة للجدل وهي سلطان الوحي املقدس؟
11. One Race One Blood: A Biblical Answer to Racism
— Ken Ham and Dr. Charles Ware (Green Forest, AR:
Master Books, 2010).
م ــن ال ــحقائ ــق ال ــتاري ــخية ال ــتي ن ــادرا ً م ــا ي ــتم م ــناقش ــتها ،وه ــي أن ف ــرض ــية
الــتطور كــان لــها جــذورا ً عــميق ًة فــي أســوأ األيــديــولــوجــيات الــعنصريــة مــنذ نــشأتــها.
لــقد أدى اإلرث الــكارثــي لــلتكهنات الــدارويــنية الــخالفــية حــول الــتطور إلــى عــواقــب
وخــيمة تــم األخــذ بــها إلــى أكــثر الــنهايــات املــميتة تــطرفـا ً .يظهــر هــذا الــكتاب أصــل
هـذه األمـور املـرعـبة ،ويظهـر أيـضا ً الـحقائـق املـعلنة فـي الـوحـي املـقدس بـأن اهلل قـد
خلق عرقا ً بشريا ً واحدا ً.
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12. Raising Godly Children in an Ungodly World — Ken
Ham and Steve Ham (Green Forest, AR: Master
Books, 2008).
كـآبـاء وكـأبـناء ألبـويـن تـركـا إرثـا ً مـن اإليـمان بـداخـلهما ،يـقوم املتحـدث الخـلق ّ
ي
امل ــعروف ك ــني ه ــام وش ــقيقه س ــتيف ب ــمشارك ــة م ــا ي ــدور ف ــي خ ــلجهما ع ــن ك ــيفية
اسـتخدامـهما لـلكتاب املـقدس الرشـادهـما أثـناء تـنشئتهما ألطـفالـهما بهـدف غـرس
ٍ
إرث إي ــمان ـيّ داخ ــل ك ـ ٍّـل م ــنهما .م ــن خ ــالل ال ــنصائ ــح ال ــعملية امل ــبنية ع ــلى ال ــكتاب
املـقدس ،يـشكل هـذا الـكتاب الـرعـائـي اآلبـائـي دلـيالً عـظيما ً لـآلبـاء فـي تـعامـلهم مـع
أبنائهم في مختلف األعمار.
13. Why Won’t They Listen? The Power of Creation
Evangelism — Ken Ham (Green Forest, AR: Master
Books, 2003).
لـقد تسـبب هـذا الـكتاب الـثوري الـذي قـ ّدمـه رئـيس إجـابـات مـن سـفر الـتكويـن
كـ ــني هـ ــام بـ ــفتح أعـ ــني اآلالف مـ ــن املـ ــسيحيّني لـ ــلتعرف عـ ــلى سـ ــبب عـ ــدم جـ ــدوى
األسـالـيب الـتقليديـة فـي الـكرازة فـي الـوصـول إلـى الـثقافـة املـعاصـرة ذات املـذهـب
اإلنـ ــسانـ ــي .قـ ــام بـ ــالـ ــتقديـ ــم لـ ــه الـ ــدكـ ــتور جـ ــميس كـ ــينيدي مـ ــن )Evangelism
(.Explosion/Coral Ridge Presbyterian Church
14. The Young Earth, Revised and Expanded — Dr.
John D. Morris (Green Forest, AR: Master Books,
2007).
ي ــقوم ال ــدك ــتور ج ــون م ــوري ــس ،ع ــال ــم ال ــجيول ــوج ــيا ،ب ــتقدي ــم ش ــرح ب ــاس ــتخدام
عــبارات سهــلة الــفهم عــن كــيفية دعــم الــعلم الــحقيقي لــألرض حــديــثة العهــد .مــؤلــف
مــليء بــالــحقائــق الــتي مــن شــأنــها أن تــقوم بــتجهيز الــعلمان ـيّني والــعلماء عــلى ح ـدٍّ
سواء.
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15. Answers in Genesis newsletter, published monthly
by Answers in Genesis. To subscribe, visit
www.AnswersInGenesis.org/go/newsletters.
16. Answers magazine, published quarterly by
Answers in Genesis. For subscription information or to
subscribe, visit www.AnswersInGenesis.org/go/am.
17. Speakers Available for Conferences — Speakers
gifted and trained in presenting biblical and/or
scienti c aspects of the creation/evolution controversy
— from layman through technical level — are available
for teaching, preaching, debates, etc. For more
information or to request an event, visit
www.AnswersConferences.org.
18. Other Books and Resources
ل ــلوص ــول إل ــى ال ــالئ ــحة ال ــتفصيلية م ــن ال ــكتب وامل ــراج ــع امل ــتوف ــرة ع ــن ق ــضية
:التطور الرجاء التواصل مع إحدى املنظمات التالية/الخلق
Master Books
P.O. Box 726
Green Forest, AR 72638
www.masterbooks.net
Answers in Genesis
P.O. Box 510
Hebron, KY 41048
www.AnswersinGenesis.org

fi
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Answers in Genesis
P.O. Box 8078
Leicester, LE21 9AJ
United Kingdom
www.AnswersinGenesis.org
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عـن المؤلــف
كـني هـام هـو رئـيس  /املـديـر الـتنفيذي واملـؤسـس إلجـابـات مـن سـفر الـتكويـن -
فـرع الـواليـات املتحـدة ،ومـتحف الخـلق املـشهود لـه بـاإلضـافـة إلـى كـونـه امل ُـلهم الـذي
وقــف خــلف إنــشاء فــلك نــوح بــالحجــم الــكامــل فــي جــنوب ســينسيناتــي .لــقد أصــبح
واح ــدا ً م ــن أك ــثر املتح ــدث ــني امل ــسيحيّني ت ــحت ال ــطلب وال ــذي ــن ت ــتم دع ــوت ــهم ع ــلى
مستوى أمريكا.
يـقوم املـدافـع الـكتابـي عـن اإليـمان كـني هـام بـتقديـم عـدد مـن الخـطابـات الـتي
تهـ ــدف لـ ــبناء إيـ ــمان عشـ ــرات اآلالف مـ ــن الشـ ــبان والـ ــبالـ ــغني وتـ ــتناول مـ ــواضـ ــيع
مــختلفة مــثل مــوثــوقــية الــكتاب املــقدس ،كــيفية تــقويــض املــواقــف املــساومــة لســلطان
الـ ــكتاب املـ ــقدس لـ ــكل مـ ــن املـ ــجتمع والـ ــكنيسة ،الـ ــتبشير بـ ــطريـ ــقة أكـ ــثر فـ ــعالـ ــية،
الــديــناصــورات” ،األعــراق“ ،والــكثير مــن املــواضــيع األُخــرى .قــام كــني بــاملــساهــمة
فـ ــي تـ ــأسـ ــيس إجـ ــابـ ــات فـ ــي سـ ــفر الـ ــتكويـ ــن فـ ــي الـ ــعام  ١٩٩٤بهـ ــدف الـ ــتمسك
بسلطان الكتاب املقدس ابتدا ًء من أول آياته.
إن كـني هـو مـؤلـف لـعدد مـن الـكتب الـتي تـتناول سـفر الـتكويـن والـتي تـتضمن
 Already Goneالـذي تـم بـالـتشارك مـع الـباحـث بـريـت بـيمر حـول السـبب الـذي
يــقف وراء مــغادرة الــكثير مــن الشــبان لــلكنيسة ،إضــاف ـ ًة إلــى الــكتاب الــذي يــحقق
أكـ ــثر املـ ــبيعات وهـ ــو الـ ــكذبـ ــة :الـ ــتطور بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إلـ ــى عـ ــدد مـ ــن كـ ــتب األطـ ــفال
)الــديــناصــورات لــألطــفال ،د هــي لــلديــناصــورات ،أ هــي آلدم ،إضــافــة إلــى الــكتاب
الجـديـد ”السـرد الـحقيقي آلدم وحـ ّواء“ ،وغـيرهـا( يـوجـد عـدد مـن الـكتب اإلضـافـية
ال ـ ــتي ت ـ ــم ت ـ ــأل ـ ــيفها ب ـ ــال ـ ــتشارك م ـ ــع آخ ـ ــري ـ ــن م ـ ــثل One Race, One Blood
وال ــكتاب امل ــثير ال ــذي يح ــمل ع ــنوان  Already Compromisedوال ــذي ي ــتناول
الجامعات والكليات املسيحية وكيفية تعاملها مع سلطان الكتاب املقدس.
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أص ــدرت إرس ــال ــية إج ــاب ــات ف ــي س ــفر ال ــتكوي ــن ت ــحت إدارت ــه م ــنهجا ً م ــتكام ـالً
ملـدارس اآلحـاد فـي عـام  ٢٠١٢تـحت عـنوان ،Answers Bible Curriculum
الــذي يــتناول أســفار الــكتاب املــقدس الســتة والســتني )يــشمل ســبعة فــئات عــمريــة
تمتد من الطفولة وحتى الرشد(.
يــتم اإلســتماع إلــى كــني بــشكل يــومــي مــن خــالل الــبث اإلذاعــي الــذي يحــمل
ث عـلى مـا يـزيـد عـن خـمسمئة محـطة(
عـنوان ”إجـابـات… مـع كـني هـام“ )الـذي يـب ّ
ث عــلى شــاشــات
ويــتم اســتضافــته بــشكل مــتكرر فــي الــبرامــج الــحواريــة الــتي تُــب َّ
ال ــتلفزة ال ــوط ــنية .وم ــنذ اف ــتتاح م ــتحف الخ ــلق ف ــي ع ــام  ،٢٠٠٧ت ــمت اس ــتضاف ــته
عـ ـ ــلى ،CBS News Sunday Morningو The NBC Nightly News
ال ــذي ي ــقدم ــه ب ــراي ــن وي ــليام ــز ،و  The PBS News Hourال ــذي ي ــقدم ــه ج ــيم
ل ــيري ــر ،إض ــاف ــة إل ــى ع ــدد م ــن ال ــبرام ــج األُخ ــرى .إن م ــتحف الخ ــلق م ــوج ــود ف ــي
ك ــنتاك ــي ال ــشمال ــية وب ــال ــقرب م ــن س ــينسينات ــي ،وق ــد اس ــتقطب م ــا ي ــزي ــد ع ــن ١,٦
مليون زائر خالل خمسة سنوات.
كـني هـو أيـضا ً مـؤسـس مجـلة اإلجـابـات الـحائـزة عـلى جـوائـز مـتعددة مـن بـينها
جـائـزة الـتميز املـرمـوقـة )عـن فـئة املـجالت املـسيحية( فـي عـامـي  ٢٠١١و ٢٠١٢مـن
جـ ــمعية اإلعـ ــالم اإلنـ ــجيلية .ويـ ــقوم بـ ــكتابـ ــة املـ ــواضـ ــيع ملـ ــوقـ ــع إجـ ــابـ ــات فـ ــي سـ ــفر
الــتكويــن املــشهور  www.AnswersInGenesis.orgوهــو املــوقــع الــذي تــلقى
ج ــائ ــزة أف ــضل م ــوق ــع ل ــإلرس ــال ــيات ]امل ــسيحية[ م ــن ق ــبل  ١٢٠٠ع ــضو م ــن ه ــئيات
الــبث الــديــنية الــوطــنية .إن مــوقــع إجــابــات فــي ســفر الــتكويــن يــتلقى مــا يــزيــد عــن
مليون زيارة شهرية.
تـحصل كـني عـلى درجـة الـبكالـوريـوس فـي الـعلوم الـتطبيقية )مـع الـتركـيز عـلى
الـعلوم الـبيئية( مـن قـبل معهـد كـويـنزالنـد لـلتكنولـوجـيا فـي اسـترالـيا .كـما أنـه يحـمل
دبــلوم فــي الــتعليم مــن جــامــعة كــويــنزالنــد )وهــو مــؤهــل جــامــعي ضــروري رافــق كــني
في بداية حياته املهنية األولى كمدرس للعلوم في املدارس العامة في أستراليا(.
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تـقديـرا ً لـلمساهـمة الـتي قـام كـني بـتقديـمها لـلكنيسة فـي الـواليـات املتحـدة وعـلى
مس ــتوى ال ــعال ــم ،ح ــصل ك ــني ع ــلى أرب ــع ش ــهادات دك ــتوراه فخ ــري ــة :دك ــتوراه ف ــي
الـالهـوت ) (١٩٩٧مـن كـلية املـعبد املـعمدانـية فـي سـينسيناتـي ،أوهـايـو؛ ودكـتوراه
فـي اآلداب ) (٢٠٠٤مـن جـامـعة الحـريـة فـي لينتشـبورك ،فـيرجـينيا؛ ودكـتوراه فـي
اآلداب ) (٢٠١٠مــن جــامــعة مــعبد تــينيسي؛ ودكــتوراه فــي اآلداب اإلنــسانــية مــن
جامعة وسط القارة في كنتاكي ).(٢٠١٢
ي ــسكن ك ــني وزوج ــته م ــال ــي ف ــي م ــنطقة س ــينسينات ــي .ول ــدي ــهم خ ــمسة أط ــفال
وثالثة عشر حفيد.
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الجــدول الـزمـني لــحياة كـين هـام بـاإلنـكليزيـة
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كـلمة مـن الـمترجـم.
املجد هلل،
لــقد ت ـ َّم الــعمل عــلى نــقل الــكتاب إلــى الــلغة الــعربــية وفــق املــقدرات املــتواضــعة
املـتوفـرة الـتي مـنحها لـي الـرب اإللـه وفـق مـشورتـه الـصالـحة ،وأصـلي ان أكـون قـد
نـجحت فـي نـقل هـذه املـعلومـات الـقيّمة الـتي يـقدمـها الـدكـتور كـني هـام إلـى الـقارئ
الناطق باللغة العربية.
ت ــم إع ــادة ص ــياغ ــة ع ــدد ق ــليل م ــن ال ــعبارات امل ــجازي ــة ل ــتتناس ــب م ــع ال ــعبارات
املــجازيــة الــعربــية وذلــك ألن الــترجــمة الحــرفــية لــن تحــمل مــعنى بــالنســبة ملــن يــنتمي
إلــى ثــقافــة مــختلفة .وقــد تــم وضــع مــعظم اإلضــافــات اإليــضاحــية ]ضــمن قــوســني[
أمالً في اتمام العمل بطريقة أمينة.
تــم وضــع الخــط الــزمــني لــحياة الــدكــتور كــني هــام كــما هــو وارد فــي الــنسخة
اإلنكليزية دون أي ترجمة أو تعديالت.
هــذا الــكتاب هــو أحــد الــكتب املــميزة الــتي أدعــوكــم إلــى نشــرهــا بــني املــؤمــنني
لــرفــع مســتوى ادراكــهم ألهــمية الحــرب املســتعرة فــي يــومــنا الــراهــن والــتي تهــدف
إلى تدمير إيماننا املسيحي من خالل استهداف األساسات في سفر التكوين.
يـمكنكم الـوصـول إلـى املـزيـد مـن األعـمال الـتي قـمت بـنقلها إلـى الـلغة الـعربـية
م ـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــالل زي ـ ـ ـ ــارة امل ـ ـ ـ ــدون ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ــشخصية م ـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــالل ال ـ ـ ـ ــراب ـ ـ ـ ــط ال ـ ـ ـ ــتال ـ ـ ـ ــي:
.wwww.ReasonOfHop.com
فــي حــال وجــود أيــة تــساؤالت الــرجــاء الــتواصــل مــن خــالل الــبريــد اإللــكترونــي
التالي.BiblicalCreationAr@gmail.com :
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