مغاﻻة في أنشطة اليﻮم السادس؟
ﺑﻘلﻢ أريك ليونﺰ

أحد اﻷسباب الذي من أجله يرفض المتشككون اﻻعتراف ﺑصحة سفر التكوين هو أنهﻢ يجدون أنه يستحيل ﺗ صديق أن رجﻼ واحدا ﺗمكن من
ﺗسمية كل صنف من أصناف الحيوانات على وجه اﻷرض في يوم واحد .إذا أخذنا ﺑعين اﻻعتبار أن هناك  ٨٦٤٠٠ثانية فﻘﻂ في فترة ٢٤
ساعة ،يﻘال لنا أن من المثير للسخرية اﻻعتﻘاد ﺑأن شخصا واحدا )والذي لﻢ يسبق له قﻂ رؤية أية حيوانات قبل يوم ﺗسميته لها( ﺗمكن من
ﺗسمية عدة مﻼيين من أصناف الحيوانات في يوم واحد .رﺑما ﺗمكن من إنجاز مثل هذه المهمة على مدى ﺑضعة أساﺑيع ،ولكن ﺑالتأكيد ليس في
يوم واحد ـــ أليس كذلك؟
المشكلة في مثل هذه اﻻعتراضات على سفر التكوين ١٨:٢ـ  ٢٠هو أنها ﺗﻘوم على افتراضات .السؤال الذي كثيرا ما يطرحه المتشككون هو:
"هل كان ﺑإمكان آدم أن يجمع ويسمي جميع الحيوانات على وجه اﻷرض في يوم واحد؟" هو سؤال مضلل ﻷن الكتاب المﻘدس يضع قيودا
محددة على الحيوانات التي سماها آدم .ﺗأمل ما يلي:
لﻢ ﺗشتمل مهمة آدم على البحث عن كافة مخلوقات ﷲ وجمعها .ﺑدﻻ من ذلك ،نﻘرأ أن ﷲ "أﺗى ﺑها" إليه )سفر التكوين  .(١٩:٢جرى
هذا على اﻷرجح ﺑأسلوب منﻈﻢ للحد من مﻘدار الوقت والطاقة البشرية الﻼزمة ﻹﺗمام العملية.
ﻻ يﻘول سفر التكوين  ٢٠:٢أن آدم سمى "جميع" الحيوانات على اﻷرض .يﻘول النص في الواقع" ،فأطلق اﻹنسان أسماء على جميع
البهائﻢ وطيور السماء وجميع وحوش الحﻘول" .استثنيت من عملية التسمية هذه المخلوقات البحرية والﺰواحف المذكورة ساﺑﻘا في
رواية الخلق )راجع سفر التكوين .(٢٥ ،٢١:١
ﺗحدد العبارة الوصفية "وحوش الحﻘول" ) (hassadehأنواع الوحوش التي أﺗى ﺑها ﷲ اﻹنسان .على الرغﻢ من صعوﺑة ﺗحديد معنى
وحوش "الحﻘول" ﺑدقة ،فمن الجائﺰ أن ﺗشير فﻘﻂ إلى ﺗلك الوحوش التي عاشت ضمن حدود جنة عدن.
إذا كانت عبارة "وحوش الحﻘول" ﺗﻘتصر على ﺗلك الحيوانات التي عاشت ضمن حدود جنة عدن ،فمن الجائﺰ أن ينطبق ذلك على
نحو مماثل على البهائﻢ والطيور .من شأن هذا أن يﻘلل كثيرا من عدد الحيوانات المشمولة في عملية التسمية ،طالما أن من المستبعد
جدا أن جميع الحيوانات التي خلﻘها ﷲ عاشت في جنة عدن] .إذا كان اﻷمر كذلك ،ﻻجتاحت الحيوانات جنة عدن ودمرﺗها ﺑسرعة[.
خﻼفا لﻼعتﻘاد السائد ،لﻢ يسمي آدم مﻼيين اﻷصناف من الحيوانات في اليوم السادس )راجع ويلﺰ٢٠٠١ ،؛ ماكينﺰي ،٢٠٠٠ ،ص
 .(٨٤يذكر الفصل اﻷول من سفر التكوين أن الحيوانات خلﻘت "وفﻘا ﻷنواعها" )آية  ،(٢١وليس أصنافها .كتب الكتاب المﻘدس قبل
وقت طويل من اختراع اﻹنسان لنﻈام لينيه الحديث للتصنيف البيولوجي .من المحتمل أن "أنواع" ) minفي اللغة العبرية( الحيوانات
التي سماها آدم في اليوم السادس من الخلق شملت فئات رئيسية ـــ ﺑشكل أقرب إلى مجاميع من الطيور والحيوانات البرية منه إلى
جنس أو صنف محدد .أي أن آدم أعطى الحيوانات أسماء عامة مثل "سلحفاة"" ،كلب" ،أو "فيل" ،وليس أسماء خاصة مثل "السلحفاة
اللينة الترس" أو "كلب اﻻسكيمو" .كما أشار هنري موريس،
 ...دون شك ،مثلت "اﻷنواع" المخلوقة فئات أوسع من نﻈامنا الحديث لﻸصناف أو اﻷجناس ،رﺑما ﺑشكل يﻘارب اﻷسرة
التصنيفية في معﻈﻢ الحاﻻت .ﺑالطبع ،ليس من المعروف كﻢ كان عدد اﻷنواع التي ﺗﻢ ﺗسميتها ﺑالضبﻂ ،ولكن من الصعب أن
يتعدى اﻷلف ) ،١٩٨٤ص .(١٢٩
عند أخذ جميع هذه النصوص الكتاﺑية ﺑعين اﻻعتبار نجد أنه يمكن ﺑسهولة إنجاز أحداث اليوم السادس في غضون  ٢٤ساعة .لﻢ يكن آدم
ﺑحاجة إلى قضاء قدر كبير من الوقت للتفكير ﺑعناية في ما سيدعو كل حيوان؛ فﻘد كان قادرا على الكﻼم والتفكير في اليوم الذي خلق فيه .إذا
كان اﺑني البالغ من العمر عامين يستطيع أن ينﻈر إلى كتاب وأن يدعو  ٦٠نﻮﻋا مختلفا من الحيوانات ﺑأسمائها في غضون  ٦٠ثانية ،لست
أشك وﻻ أجد صعوﺑة في ﺗصديق أن آدم ،ﺑعد أن جبله ﷲ ﺑيده وعلى مثاله ) أنﻈر ليونﺰ وﺗومﭙسون ،(٢٠٠٢ ،كانت لديه الﻘدرة على ﺗسمية
مئات )إن لﻢ يكن آﻻف( من الطيور والحيوانات البرية في غضون  ٣٦٠٠ثانية )ساعة واحدة فﻘﻂ!(.

المراجع

أريك ليونﺰ وﺑيرت ﺗومﭙسون )" ،(٢٠٠٢في ’صورة ﷲ ومثاله‘ "،المنطق والوحي ١٧:٢٢ـ  ،٣٢مارس وأﺑريل.

دينيس ماكينﺰي ) ،(٢٠٠٠أخطاء الكتاب المﻘدس )أمهرست ،نيويورك :ﺑروميثيوس(.

هنري موريس ) ،(١٩٨٤اﻷساس اﻹنجيلي للعلوم الحديثة )غراند راﺑيدز ،ميشيگان :ﺑيكر(.
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آخر كثيرا على اﻷيام الستة

ستيﭫ ويلﺰ ) ،(٢٠٠١شرح اﻹنجيل من وجهة نﻈر المشككين ]على اﻹنترنت[،
http://www.skepticsannotatedbible.com/1cor/index.html

جميع حﻘوق التأليف والنشر محفوظة ©  .٢٠٠٤أپولوجيتكس پرس
يسعدنا منح اﻷذن ﻻستنساخ المواد المدرجة في قسﻢ "التناقضات المﺰعومة" في مجملها ،شريطة مراعاة البنود التالية (١) :يجب ﺗسمية موقع
أپولوجيتكس پرس ﺑوصفه الناشر اﻷصلي؛ ) (٢يجب نشر عنوان الموقع اﻹلكتروني المحدد للمادة اﻷصلية؛ ) (٣يجب أن يبﻘى اسﻢ المؤلف
مصاحبا للمادة؛ ) (٤يجب ﺗضمين أية مراجع ،حواشي ،أو ﺗعليﻘات ختامية مصاحبة للمﻘال مع أي استنساخ خطي للمﻘال؛ ) (٥يمنع إجراء أي
نوع من التعديﻼت منعا ﺑاﺗا )على سبيل المثال ،الصور ،الرسوم البيانية ،الرسومات ،اﻻقتباسات ،وما إلى ذلك يجب أن ﺗستنسخ ﺑالضبﻂ كما
ﺗﻈهر في النص اﻷصلي(؛ ) (٦يسمح ﺑاستنساخ المواد المكتوﺑة ﺑشكل متسلسل )على سبيل المثال ،نشر المﻘال في عدة أجﺰاء( طالما أن إنتاج
المادة ﺑشكل كلي يصبح متاحا ،دون ﺗحرير ،في غضون مدة معﻘولة من الﺰمن؛ ) (٧ﻻ يجوز عرض المواد للبيع ،كليا كان أم جﺰئيا ،وﻻ
يجوز أن ﺗدرج ضمن مواد أخرى معروضة للبيع؛ و ) (٨يجوز استنساخ المﻘاﻻت ﺑشكل الكتروني لنشرها على مواقع اﻹنترنت طالما أنه لﻢ
يتﻢ ﺗحرير أو ﺗغيير مضمونها اﻷصلي ،وﺑشرط أن ﺗنسب المﻘاﻻت إلى موقع أپولوجيتكس پرس ،ﺑما في ذلك العنوان اﻻلكتروني على شبكة
اﻹنترنت الذي أخذت منه المﻘاﻻت.
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