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مورة مغ، ذات مرة األرض كلهاكانت  ؟" إذاطوفانال ت جميع مياهذهبو: "أين ين هالسنعبر  ونكثير طرحه ذيأحد األسئلة ال
السؤال في  تلر هذا بشكك بيل تطرح الم ؟ياهحدث لكل الم ذاماف )، ٢٤-١٧ :٧وين (تك الكتاب المقدس كما يشير ،تماما بالماء

جاهل،  انسان هو  يلكتابا رواية الطوفان مصداقية بأن من يؤمن قال فيه   ،)٢٠٠٢نوان "الخلق = الجهل المتعمد" (مقال بع
  . طوفانمياه الأين ذهبت أن يفسر منطقيا  ستطيعنه ال يأهو ، وعلى األقل واحدسبب ل

  
، مؤخرةث ابحأ)، ولكن في ضوء نتائج ٢٠٠٢، زنظر ليوناتهامات بتلر (اعلى  أجاب  رس أن پولوجيتكس پلقد سبق لموقع أ

  :بتلر . كتبهنتقاداتامن احد ويبدو من المناسب إعادة النظر في 
  

تخلص منه؟ الماء هو أقل كثافة من  تكيف فقدم إضافي من المياه،   ٢٩٠٠٠ما يزيد على بغطى مسطح األرض  إذا كان
قط  لم يحدث أين هو؟ ف، دفعته إلى أسفل بالقوة إذا حتى  .تحت سطح األرضتسرب يلن بالتالي هو و ،صخور سطح األرض

  . قدم ٢٩٠٠٠جوفيا يزيد سمكه على   اغاز محيطالفط أو ان بلغ اي بئر للن
  

تبرئة  ساعد الزمن في مرارا وتكرارا على مر التاريخ، . حليفهمليس  الزمنفإن ، مع نقاد الكتاب المقدسكثيرا كما هو الحال 
الكتاب المقدس، والتي  المذكورة في ب وشععلماء اآلثار على بقايا شعب معين من العثور عن طريق سواء كتبة اإلنجيل، 

اليوم سبب كون العلماء أخيرا اكتشاف )، أو ٢٠٠٢، بتراجع (على سبيل المثال، الحثيين، عدم وجودهم مرة ذات النقاد زعم 
مرة تلو )، ١٢٦، ص  ١٩٥٣؛ هولت وماكينتوش، ١١:١٧سفر التكوين ختان (راجع لمثالي لاليوم هو الالثامن من عمر الطفل 

  هاروب(راجع  باستمرارالمتغيرة اإلنسان نظريات للكتاب المقدس، وعدو اأنه حليف بفي النهاية  األخرى أثبت الزمن
ثم تساءل: ت سطح األرض"، حتتسرب "تأن طوفان ال تستطيع أكد بثقة أن مياه اللقد تعليقات بتلر. تأمل ). ٢٠٠٢سون، پوموث

كميات شيئا عن رف عي ٢٠٠٢في عام  أحد م يكن لي؟" على ما يبدو، أين ه ف]، الطوفانمياه [ بالقوة إلى أسفل دفعتها إذا "حتى 
  .امختلفشيئا العلماء  اكتشف، زمنمرور الولكن بالمياه تحت طبقة قشرة األرض. من كبيرة 

  
لعمق الداخلي  ا وامسحالذين  أن "العلماءقال فيه تقريرا  Livescience.comكير ذان أحد موظفي موقع الكاتب قدم 

على أقل  محيط المتجمد الشماليمساو في الحجم للتحت شرق آسيا  لمياهمن اضخم خزان أدلة على وجود  وا  وجد ،ألرضل
مثل هذه  عثر فيها على التي المرة األولى  مثلي"كتشاف"، اال" أن ان ذأضاف كير ثم  ).التشديد فيضأ،  ٢٠٠٧ذان " (تقدير

الطوفان مياه  ألنرواية الطوفان الكتابي ). انتقد بتلر التشديد فيضا، ٢٠٠٧" (الكوكب أعماقفي  كبيرة من المياهالكتلة ال
كبيرة من المياه "في أعماق   اتتحت سطح" األرض، ومع ذلك فقد تم اكتشاف كمي تسرب"لن ت ،وفقا لما يعتقد عموما

في ذلك الجزء   األرضفي أعماق الغائرة من الصخور  ١٠٠٠/ ١قدر الباحثون أن ما يصل إلى  ، يباإلضافة إلى ذلكالكوكب" 
  ان). ذ( " ماءمن العالم [شرق آسيا] هو 

  
حدث  مما  على يقينن يكون ألي شخص أيمكن ال  هلنقاد الكتاب المقدس. على الرغم من أن عدواصبح الزمن  مرة أخرى، 

،  بأي حال .الكوكب" أعماق "في ليستقر  امنه ا، فمن الممكن جدا أن هللا أرسل بعضذات مرة األرضلجميع المياه التي غمرت 
تسرب إلى تأن تستطيع ال أن مياه الطوفان   ترضيف هألنالتكوين رواية الطوفان في سفر المرء رفض أن ي نطقيمن غير الم

  ." هائل تحت شرق آسيالألنباء عن "خزان مياه  طوفانقاد السيستجيب نتساءل كيف تحت قشرة األرض، ويجعلنا نأسفل 
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  رس پ ولوجيتكس پ أ ٢٠٠٨حقوق التأليف والنشر محفوظة ©  جميع
  

) يجب تسمية  ١واد المدرجة في قسم "التناقضات المزعومة" في مجملها، شريطة مراعاة البنود التالية: (الستنساخ الميسعدنا منح األذن 
) يجب أن يبقى اسم  ٣) يجب نشر عنوان الموقع اإللكتروني المحدد للمادة األصلية؛ (٢(  موقع أپولوجيتكس پرس بوصفه الناشر األصلي؛

) يمنع ٥) يجب تضمين أية مراجع، حواشي، أو تعليقات ختامية مصاحبة للمقال مع أي استنساخ خطي للمقال؛ (٤( ؛مصاحبا للمادةالمؤلف 
  إجراء أي نوع من التعديالت منعا باتا (على سبيل المثال، الصور، الرسوم البيانية، الرسومات، االقتباسات، وما إلى ذلك يجب أن تستنسخ

المواد المكتوبة بشكل متسلسل (على سبيل المثال، نشر المقال في عدة أجزاء)  باستنساخ ) يسمح ٦في النص األصلي)؛ (بالضبط كما تظهر 
) ال يجوز عرض المواد للبيع، كليا كان ٧( طالما أن إنتاج المادة بشكل كلي يصبح متاحا، دون تحرير، في غضون مدة معقولة من الزمن؛

) يجوز استنساخ المقاالت بشكل الكتروني لنشرها على مواقع  ٨من مواد أخرى معروضة للبيع؛ (، وال يجوز أن تدرج ضاأم جزئي 
اإلنترنت طالما أنه لم يتم تحرير أو تغيير مضمونها األصلي، وبشرط أن تنسب المقاالت إلى موقع أپولوجيتكس پرس ، بما في ذلك  

 االت. العنوان االلكتروني على شبكة اإلنترنت الذي أخذت منه المق

 
 

 


