ﻓﺎﻟﺞ ،اﻟيﺎبسة اﻟجﺎمعة ،وسفر اﻟتكوين ٢٥:١٠
بقلم الدكتور ديڤ ميلير
ﺧﻼﻓﺎ لوجهة نظر كثير من النﺎس ،ﻓإن الكتﺎب المقدس والعلم همﺎ ﻓي وئﺎم تﺎم مع بعضهمﺎ البعض .ﺣتﻰ عندمﺎ يظهر أن هنﺎك تعﺎرض
واضح ،يمكننﺎ ان نطمئن إلﻰ عدم وجود تنﺎقض ﺣقيقي ﻓعليﺎ .ﻓبمجرد جمع جميع اﻷدلة ذات الصلة ،والتعﺎمل مع هذه اﻷدلة بشكل صﺣيح
)أي أن تﺧضع لدراسة منطقية دقيقة( ،ﻓإن التوتر السطﺣي يزول .لﻸسف ،ولرغبة المؤمنين المفرطة ﻓي إثبﺎت مصداقية الكتﺎب المقدس،
ﻓﺎنهم يسمﺣون أﺣيﺎنﺎ الﻰ تﺣليلهم التفسيري أن يتأثر بضغط اﻻجمﺎع العلمي.
يمكن العثور علﻰ مثﺎل لهذا التأثر الضﺎر ﻓي سفر التكوين  ،٢٥:١٠الذي ينص علﻰ أن ﻓﺎلﺞ )بمعنﻰ "اﻻنقسﺎم"( اشتق اسمه من ﺣقيقة أنه
"ﻓي أيﺎمه انقسمت اﻷرض".
يؤمن الجيولوجيون إلﻰ ﺣد كبير أنه ﻓي وقت مﺎ ﻓي المﺎضي الغﺎبر ،شكلت القﺎرات كتلة أرض واﺣدة تدعﻰ اليﺎبسة الجﺎمعة )ﭘﺎنجيﺎ(.
تفترض نظرية "اﻻنجراف القﺎري" )المعروﻓة اﻵن بﺎسم نظرية التكتونيﺎت الصفﺎئﺣية( كيف انقسمت كتلة اﻷرض هذه بعد ذلك إلﻰ عدة
وﺣدات منفصلة والتي تﺎبعت "اﻻنجراف" إلﻰ المواقع التي تﺣتلهﺎ ﺣﺎليﺎ .بنﺎء علﻰ ذلك ،يدعي بعض ﺧبراء الكتﺎب المقدس أن سفر
التكوين  ٢٥:١٠يشير إلﻰ هذه الظﺎهرة نفسهﺎ )علﻰ سبيل المثﺎل ،غﺎرتون١٩٩١ ،؛ سيويل.(١٩٩٠ ،
صﺣيح أن الكتﺎب المقدس ﻻ يستبعد ﻓرضية كتلة أرض واﺣدة ومﺣيط واﺣد عندمﺎ كون ﷲ اليﺎبسة والبﺣﺎر ﻓي الﺧلق )تكوين .(١٠-٩ :١
إذا كﺎنت اﻷرض ﻓي الواقع ،وﺣدة واﺣدة ﻓي اﻷصل ،ﻓﺎن أﺣد تفسيرات الكتﺎب المقدس لتعدد القﺎرات الﺣﺎلي هو الفيضﺎن ﻓي ايﺎم نوح .إذ
من شﺎن اﻷثر الجيولوجي لطوﻓﺎن عﺎلمي ﻓﺎجع كهذا ان يغير وان يعيد تشكيل سطح اﻻرض بشكل جذري .علﻰ نﺣو ممﺎثل ،ﻓإن عيون
الغمر العظيم التي "تفجرت ﻓي ذلك اليوم" )تكوين  (١١:٧يمكن أن تكون مسؤولة عن الﺣركة التكتونية .مع ذلك ،ﻓﺎن سفر التكوين
 ٢٥:١٠ﻻ يشير علﻰ اﻷرجح إلﻰ اﻻنقسﺎمﺎت القﺎرية لﻸرض )انظر ،علﻰ سبيل المثﺎل :ليوﭘولد٣٧٨ :١ ،١٩٥٠ ،؛ وايتلو:١ ،١٩٥٠ ،
١٦١؛ ن .د .كﻼرك٨٧:١ ،؛ كيل وديليتسش .(١٧١ :١ ،١٩٧٦ ،اﻻﺣتمﺎل اﻻكبر علﻰ اﻻصح ،هو انه يشير الﻰ انتشﺎر بني نوح ﻓي
اﻷرض .وتدل المؤشرات السيﺎقية إلﻰ هذا اﻻستنتﺎج اﻷﺧير.
أوﻻ ،يمكن استﺧدام المصطلح العبري ل "اﻷرض" )ايريتس( مجﺎزيﺎ لﻺشﺎرة إلﻰ سكﺎن اﻷرض .ﻓي الواقع ،هنﺎك اسلوبي استعﺎرة
مﺧتلفين يستﺧدمﺎن لهذا الغرض" :استﺧدام الكل نيﺎبة عن الجزء" و "كنﺎية الموضوع" )بولينجر ،١٩٦٨ ،ص  .(٦٣٨ ،٥٧٨تشمل
عينﺎت من آيﺎت العهد القديم التي تظهر ﻓيهﺎ هذه اﻻستعﺎرات ضمن سفر التكوين١١:٦ :؛ ١٩:٩؛ ١:١١؛ ٢٥:١٨؛ ٣١:١٩؛ ،٣٠:٤١
) ٥٧جيسنيوس ،١٩٧٩ ،ص ٨١؛ بولينجر ،ص .(٥٧٨
ثﺎنيﺎ ،تزودنﺎ اﻵيﺎت قبل وبعد سفر التكوين  ٢٥:١٠بمزيد من الدﻻﻻت علﻰ أن موسﻰ كﺎن يشير إلﻰ تقسيم ﻟغوي /سيﺎسي /بشري بدﻻ
من تقسيم مﺎدي لكتلة اﻷرض .ﻓي وقت سﺎبق من نفس الفصل ،أشﺎر موسﻰ إلﻰ تشتت اﻟشعوب " -كل بﺣسب ﻟغته ،وعشﺎئرهم،
واممهم" )تكوين  ،٥:١٠أضيف التشديد( .ﻓي وقت ﻻﺣق من نفس الفصل ،أشﺎر موسﻰ إلﻰ عشﺎئر أﺣفﺎد نوح "بﺣسب سﻼﻻتهم واممهم؛
ومنهم تشتت اﻷمم ﻓي اﻷرض بعد الطوﻓﺎن" )تكوين  ،٣٢:١٠اضيف التشديد(.
ثﺎلثﺎ ،يتضح من السيﺎق ،أن موسﻰ قدم ﻓصﻼ من تفسير اﻻنسﺎب )الفصل التﺎسع( من أجل تمهيد الطريق لﺣﺎدثة برج بﺎبل التي تتبع علﻰ
الفور )الفصل  .(١١يعمل الفصل التﺎسع كﺣلقة وصل ﻻزمة لربط رواية الطوﻓﺎن بﺎلﺣدث الهﺎم التﺎلي من تﺎريخ العﺎلم  -أصل التنوع
اللغوي للبشرية )انظر ميلر ،هﺎروب ،وتومبسون .(٢٠٠٢ ،ومع ﺧلو النص ﻓي النسﺧة اﻷصلية من سفر التكوين من وجود الفصول،
ﻓمن الواضح أن كلمة "اﻷرض" ﻓي اﻵية اﻷولﻰ من الفصل الﺣﺎدي عشر تﺣمل نفس المعنﻰ الذي قصده موسﻰ ﻓي اﻵية الﺧﺎمسة
والعشرين من الفصل العﺎشر .هذا اﻻستنتﺎج هو مدعوم ايضﺎ بﺎﻹشﺎرات الﻰ تشتت اﻻمم بﺣسب لغﺎتهم ﻓي اﻵية الﺧﺎمسة واﻵية الثﺎنية
والثﻼثين من الفصل نفسه.
من المؤكد أن الكتﺎب المقدس قد أثبتت مرارا وتكرارا أنه متقدم علميﺎ ،وانه يﺧلو من تﺧبطﺎت وأﺧطﺎء اﻷدب المعﺎصر له .يقف هذا
النوع من الدقة شﺎهدا بليغﺎ علﻰ مصدره اﻹلهي .ومع ذلك ،يجب علﻰ المسيﺣيين ان يﺣذروا من ﻓرض اﻷمور المشكوك ﻓيهﺎ
واﻻﻓتراضﺎت غير المثبتة من آﺧر النظريﺎت العلمية علﻰ اﻻنجيل .ﻻ تشكل اﻻدعﺎءات السﺎبقة ﻷوانهﺎ التي غﺎلبﺎ مﺎ تأتي من المجتمع
العلمي ضوابط منﺎسبة أو غير مشروطة لتفسير الكتﺎب المقدس.
اﻟمراجع
إي .دبليو .بولنجر ) ١٩٦٨طبعة معﺎدة( ،اﻻستعﺎرات المستﺧدمة ﻓي الكتﺎب المقدس )غراندرابيدس ،ميشيﮕﺎن :بيكر(.
آدم كﻼرك )بدون تﺎريخ( ،تعليق كﻼرك :سفر التكوين  -سفر التثنية )نيويورك :أبنغدون-كوكسبري(.

مﺎيكل ﮔﺎرتون )" ،(١٩٩١صﺧور وآيﺎت :من الطوﻓﺎن الﻰ بﺎبل" ،بدايﺎت.١٣−٨ :[١١] ٤ ،
ويليﺎم جيسينيوس ) ١٩٧٩طبعة معﺎدة( ،معجم العبرية والكلدانية )غراند رابيدز ،ميشيﮕﺎن :بيكر(.
سي .ف .كيل و ف .ديليتسش ) ١٩٧٦طبعة معﺎدة( ،تعليق علﻰ العهد القديم :أسفﺎر موسﻰ الﺧمسة )غراند رابيدز ،ميشيﮕﺎن :إيردمﺎنز(.
ه .سي .ليوﭘولد ) ١٩٥٠طبعة معﺎدة( ،عرض سفر التكوين )غراند رابيدز ،ميشيﮕﺎن :بيكر(.
ديڤ ميلر ،براد هﺎروب ،وبيرت تومبسون )" ،(٢٠٠٢أصل اللغة واﻻتصﺎل ،المنطق والوﺣي ،٦٣−٥٧ :(٨) ٢٢ ،أغسطس.
كرت سيويل )" ،(١٩٩٠مﺎذا رأى ﻓﺎلﺞ"؟ نشرة العلوم اﻻنجيلية ،٥−٤ ، ٢−١ :[١٠] ٢٨ ،أكتوبر.
تومﺎس وايتلو ) ١٩٥٠طبعة معﺎدة( ،سفر التكوين ،تعليق المنبر ،أد ه .د .م .سﭘنس و جوزيف أكسيل )غراند راﭘيدز ،ميشيﮕﺎن:
ايردمﺎنز(.

جميع ﺣقوق التأليف والنشر مﺣفوظة  ٢٠٠٢أﭘولوجيتكي ﭘرس
يسعدنا منح اﻷذن ﻻستنساخ الم واد 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؛
) ( 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.

