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 السابعالفصل 

 ؟)المغمورة( يؤكد سفر التكوين على فكرة األزمنة السحيقة هل يمكن أن

    بقلم تريفور كريجن

أعطاني أحد المرسلين األمريكان الذين كانوا يخدمون في ذلك الوقت في  1973في عام 

 John Whitcombمجموعة من الشرائط التسجيلية لدكتور جنوب أفريقيا، بجوهانسبرج، 

بدأ يظهر منذ ذلك  في هذا الموضوع. هذا الوقتلم اسمع مثلها قبل  ،تتحدث عن نظرية الخلق

كان  1976ذهني. يناير واختمر ب ابالتعاليم الكتابية عن الخلق وتزايد جد   اشديد االحين اهتمام

تأثرت  هامة وبارزة في مجمع معهد الهوت النعمة، حيث هذا التاريخ هو بداية خمس سنوات

ا عميق ا   األساتذة. زمالئه من و   Whitcombبالدكتور حياتي وأفكاري تأثر 

مني، لقد قدمت هذا التقديم الصغير وأرفقته بالكتاب لتكريم الشخص الذي كان أول من عل  

فرع معهد الهوت النعمة نه أول من منحني شرف تعليم نفس المادة على غراره في أكما 

، على ولألمانةمتُِحنت تعاليمه عبر التاريخ، . لقد ا1988وحتى عام  1983نذ عام بأوروبا، م

التي تناقش معنى  اآلراء األخرىإلى  بحكمة ينادي بالنظر األكاديميالتعليم  أنالرغم من 

ال الذي بة على السؤعدم الجزم بشيء، إال أن اإلجاوأهمية ما سجله سفر التكوين عن الخلق و

قد أعادوا  (األساسية) يبدو األمر لنا وكأن األرض القديمة النفي الفوري.بدأنا به هذا المقال، هو 

ر تأث ِ ة بعض الشيء، وبواسطة علم تفسير مُ حرثها من جديد باستخدام مصطلحات جديدة مختلف

آلراء التي البد دة، تلك ال بحسب اآلراء، والنظريات والفرضيات السائشك  ت  بدرجة أو بأخرى و

 ال تخلو من القابلية للتعديل أو االستبدال. منها اأي   أن نشير إلى أن،

فهم في " أي المغمور أو السحيق فهي كلمة تُ Embeddedواآلن لنشرح معنى كلمة "

في وسط مادة ما تحيط به، وبما أن هذا الشيء أصبح بشدة  ا مثبت ال على أنها تصف شيئ  الحا

نذكر عندما  األولية. في حالة االستعالم امن الكل، كما كان دائم   فهو بالتالي صار جزء   امحاصر  

، وفي هذه تفيد معناها ثم بعدها يتطلب بوضوح أن نجد إجابة، بالتحديد كلمة الزمن المغمور

 امعروف مدته أو حقبته، يمتد بعيد  المحدود والالحالة، تأتي اإلجابة وهي أن هذا الوقت غير 



من كيان الزمن، ما لم يكن  لخلف ليصل إلى العصور القديمة وما وراءها إلى أن أصبح جزء  ل

 هو الكيان بذاته.

عية من قواعد اللغة، وتركيبات الجمل، والقرينة، ونو ابعض   -1سيبدو لنا، حينها، أن 

أو في تجسيد دنا في التعبير عن ساعحروفها، والعلم، أو التقليد الذي قد يهدد الفهم، يمكن أن ت

ن اتساع حقبة زمنية ما مرتبطة ببعض إ -2 المغمور، ووتصوير معنى كلمة الزمن البعيد أ

شهر، و، وعأسبو يوم، -مثل -سةالتي تستخدمها الكلمة المقد  و ،المصطلحات التي تخص الزمن

لتي هِملت أو أعيد تفسيرها، لتعضد وتساهم في التأكيد على هذه الفكرة احدث أنها أُ و  -سنةو

وأن الجزء الوحيد الذي يجبرنا   -3محددة من الزمن.، التشير إلى فكرة الحقبة الزمنية غير 

األمر  -4على الدخول في هذه المناقشة هو سجل سفر التكوين عن بداية الخليقة، وبالتالي، 

 الحاسم والحرج هنا في عملية تفسير الجزء الكتابي هو الزمن، والمزيد من الزمن الذي يناقش

 السجل الكتابي والتي يعلن أنها حدثت في الماضي. لة فياألحداث المسج  

وقبل البدء في تقديم أي تعليقات نهائية عن معنى الزمن السحيق ووقته )مدته المحددة( 

رسنجد ما   ،لها عالقة شديدة بالموضوععتبر ضرورية ونا أن هناك معلومة هامة وهي تُ يُذك ِ

( ومعنى المصطلح الزمني yôm بالعبرية) "يوم"خدام كلمة حول است هذه المعلومة تدور

وسنحتاج إلى المزيد من المعلومات عن الزمن السحيق  .األساسي والرئيسي في سفر التكوين

 .يتبع فكر التطور في تفسيرهم ألحداث الخلق راع بين ما هو ترتيب كتابي وماوالص

 التحليالت والبراهين المعروفة والمعترف بها

مم هذا المقال بهدف إعادة تجميع التحليالت القاموسية اللغوية واإلعرابية التركيبية لم يص

للجمل من الكتب الجيدة التي هي في حالة تزايد مستمر، والعديد من المقاالت الصحفية التي 

المرجعية، نا حتى نتأكد من إال أن تتحدث في هذا الموضوع الذي يختص بدراسة أصول الكلمة.

بما أننا نقدم أجزاء تتحدث عن طبيعة المقاالت  .منتقاةمصادر أن نبحث في  ستنادرا تتطلب

 حتى نتجنب كل تكرار للمعلومات غير مرغوب به.األخرى في هذا المجلد، لقد بذلنا كل جهدنا 

 ةفي محاضراته كل البراهين والحجج التي تدعم فكر السبع"Whitcomb"  قدم الدكتور 

الدكتور  ي كتاباته. فعلى سبيل المثال قدمف ا  وجلي الخلق وكان ذلك واضح  أيام الحرفية "أسبوع" ا



"Whitcomb"  في كتابه "حداثة عمر األرض"The early earth"   أربع مالحظات

 :1أساسية

د من معنى الكلمة ليكون نعت عددي فهذا يحُ  Yom كلمة يوم   عندما يُصاحب -1

 في العهد القديم، ساعة لليوم الواحد  24أي  ،المعنى الحرفي

 افهي أيض   1بة للكالم التي جاءت في تكوينالُمصاحِ "مساء وصباح" الجملة الُمحددة  -2

حول محورها مع وجود مصدر ضوئي ساعة  24تحدد دورة األرض التي تأخذ 

 فلكي ثابت،

 دورة اليوم البشري الطبيعي التي تتعلق بعمل اإلنسان  دورة القياس التناظرية،إن  -3

لن يكون لها أي معنى، لو كان ،  8:  20 ته الموجودة في خروجوأوقات راح

 "أسبوع" الخلق يتكون من حقب زمنية غير معلومة وغير محددة، طويلة كما أن،

، وتم 14: 1في تكوين  االزمن المعروفتان "األيام" و"السنين" مرتبطتان مع   اوحدت -4

لقد كتب  2" بالشمسالمحددة وعالقتها األرض ا أو مدتهما "بحركة تحديد زمنهم

، ليضيفوا بكتاباتهم  Yomالسابقين عن معنى كلمة  "Whitcomb"تالميذ الدكتور 

تلك المقاالت أن  وقارئسريع ا .ويالحظ 3إلى العديد من الدراسات التي تمت بالفعل

يام سفر محدد ألالغير زمن الل أن تعزز فكرة حقبة هذا المصطلح الزمنية ال يسهُ 

 التكوين. 

 

                                                           
م أن يرى طريقة تعبيره " في هذه المالحظات حتى يتسنى لقارئ اليو"Whitcombلقد أُرفِقت كلمات الدكتور  1

 التنقيح.تخلو من إمكانية إعادة الصياغة وعن حجته، التي ال 
   The early earthحداثة عمر األرض في كتابه  John Whitcombأضاف الدكتور  2
(Grand Rapids, MI: Baker, 1986, rev.ed)،) أن طول وزمن األيام الثالثة األولى في نشأة 32-28ص ،

س استخدم نفس العبارات والكلمات التي جاءت طول باقي أيام أسبوع الخلق ألن الكتاب المقد   األرض هو نفس
لوصف حقبة اليوم جاءت مصاحبة لأليام الستة كلها. وأن هللا خلق مصدر الضوء الثابت في اليوم األول 

مس ومنذ اليوم مساء منذ خلق الش/ التي تتضمن صباحاألرض خالل نفس الدورات الزمنية وبالتالي مرت 
 الرابع.

خريف  2: 7، جريدة الخدمة والالهوت، "أيام الخلق: بحث أكاديمي،" James Stambaughمقالة ل  3

 1\5 جريدة تقنيات النشئة من العدم ، والتي نشرت ألول مرة تحت نفس العنوان في ، 68 -42: ص 2003
عنى الحرفي لأليام في أسبوع الخلق"، ، "دفاع عن المRobert V. McCabe،  ومقالة 78-70(: ص  1991)

 الخربة والخالية، Weston Fields. و  123 -97(:ص 2000)خريف  5جريدة معهد الديترويت المعمداني 

(Nutley, NJ: Presbyterian and reformed Publ., 1976ص ،)والذي يخلص في نهاية  179-165 ،

نها الزمنية نظرية مستحيلة التحقيق. إظرية حقبة اليوم إلى أن "ن فصل بعنوان "نظرية حقبة اليوم الزمنية"،
ا للعقالنية من النا أن السبب الوحيد لوجود هذه النظرية هو أنها وحية اللغوية والناحية التفسيرية، منافية تمام 

  موجودة لتدعم فكرة الوقت الذي تحتاجه طبقات األرض واألحياء للتطور، لدعم الفكر التطوري."



 م في حالة نزاعظان

 1لذين يميلون إلى إدخال فكرة الماليين من السنين على ما جاء في تكوين ناقش هؤالء ا

ا وهو يناقش التناقض الشديد والحاد بين نظام أحداث الخلق التي جاءت في  هذا الجزء كثير 

لما جاء في ا فرضيات نظرية التطور. علينا في البداية أن نشير إلى أنه وفق  تكوين ونظام أحداث 

لق الشمس والقمر والنجوم، على عكس ما من األرض والنور قبل خ   كل سفر التكوين ُخِلق

ن نقطة، تم اختيارهم أل 12تالي نضع يفرضه الفكر التطوري عن الكون، في الجدول البسيط ال

 –؟(ق أوال  لِ يلتف حول المحور أو المركز الذي استخدمناه في السابق )ماذا خُ  التناقض بينهم 

ا، ليتم التأكيد على المقابل تماما لهذه وتتأرجح الكلمات بين ناحية والناحية المقابلة لها تمام  

بالترتيب)انظر  اتناقض   26يظهر فيه  نيبعمل رسم بيا Terry Mortensonالكلمة. لقد قام 

 4الشكل التالي(.

م الخلق بهدف بين نظرية التطور ونظا اهام   اتعارض   Richard Niessen  33لقد وضع 

الخاص بنظرية  )رواية القصة(التأكيد على الفارق الشديد والتفاوت التام  بين "السيناريو

تغطي تلك االختالفات الكثير من المواضيع الجدلية بدء  من  5.التطور" و"السجل الكتابي"

نقاط  7 ااختالف   33ـ لطوفان. يوجد من جملة الإلى أحداث ما بعد ا ال  اللحظة األولى للخلق وصو

من ترتيب أحداث المعتقدين في نظرية  اهام   ئ اجزاأليمن في الجدول التالي. يقدم العمود 

واضح  بين العمودين والتناقض-بحقائق مأخوذة من السجل الكتابي األيسرالتطور. يجيب العمود 

 جد ا.

  

 سيناريو أحداث نظرية التطور

 "3: 2-1: 1"عكس ما جاء في تكوين

 بي لألحداثالسجل الكتا

 "3: 2-1: 1"تكوين

نشأت الشمس والقمر والنجوم قبل نشأة -1

 األرض.

 نشأة األرض قبل الشمس والقمر والنجوم.-1

                                                           
  ، "نظرية التطور  مقابل الخلق: ترتيب األحداث عامل مهم، Terry Mortenson انظر إلى 4

http://www.answersingenesis.org/docs2006/0404order.asp، 2008  ،8في مارس نُِشرت ،

 ا للجدول الذي نستخدمه في مقالنا.األنظمة، والذي اعتبر أساس  بين  ااختالف   29 ويعرض هذا المقال

 
 10: 1.، تعليم ألجل األبدية"االختالفات الواضحة بين نظرية التطور وبين الكتاب المقدس، "  5

  والسلطة هللا و اإلعالن، في مقالته Carl F.H. Henry، ووضعها 221-220(:ص 1979)أغسطس

(Waco, TX: Word Books, 1983 ص ،)148-147. 

http://www.answersingenesis.org/docs2006/0404order.asp


 خلق الشمس.النور على األرض قبل أن تُ -2 الشمس أوال  وبعدها النور على األرض.-2

 البحار قبل األرض الجافة. -3 األرض الجافة قبل البحار.-3

 النباتات قبل الشمس.-4 ل النباتات.الشمس قب-4

األشجار المثمرة)الفاكهة( قبل النباتات -5 النباتات قبل األشجار المثمرة.-5

 األخرى.

 األشجار قبل الحيوانات.-6 الحيوانات البرية قبل األشجار.-6

 النباتات الزهرية قبل الحشرات.-7 الحشرات قبل النباتات الزهرية.-7

 النباتات األرضية قبل المخلوقات البحرية.-8 ية قبل النباتات األرضية.المخلوقات البحر-8

 الطيور قبل الديناصورات والزواحف.-9 الديناصورات والزواحف قبل الطيور. -9

 وحوش البحر قبل حيوانات األرض.-10 الحيوانات األرضية قبل وحوش البحر.-10

بل أن تظهر األشواك قلق اإلنسان خُ -11 األشواك والنباتات الشوكية قبل اإلنسان.-11

 والنباتات الشائكة.

 اإلنسان أوال  قبل الموت.-12 الموت موجود قبل وجود اإلنسان.-12

 

خمسة تناقضات واضحة بين ترتيب أحداث الخلق، وكانت  John Whitcombلقد ذكر 

 وهم: رض منها في توضيح االختالف الضخمتلك الخمس نقاط كافية لتتمم الغ

 قبل المخلوقات البحرية. نباتات األرضية واألشجار المثمرةال 

 .الطيور قبل الزواحف 

 .الحيتان قبل الثدييات األرضية 

 النباتات. الحشرات تأتي بعد 

  6 األرض حيث كانت النباتات موجودة قبلها.الشمس خلقت بعد خلق 

نا قائمة ، ومع ذلك فهي تضع أمامHugh Rossلن نتطرق إلى نقض نظريات وتفسيرات 

. لقد أجرت اقتراحاته 1نترتيب األحداث وفق ا لتكوي لىعالتعديالت التي أجراها تكشف عن 

منها يعادل الماليين من السنين،  كلواليوم = عصور  سمحت لنا بحساب ما يعنيهتغييرات 

                                                           
6  Whitcomb   ،حداثة عمر األرض في كتابهThe early earth ،  76-75ص. 



ها وبجرأة أعلن بعد 7بليون سنة تقريب ا. 16وجد أن عمر األرض يساوي ووفق ا لحساباته الكونية 

ا مع ما اكتشفه العلم الحديث.  وتم المحتوم: "اليوم الرابع ليس بالفعل أن قراءته المعدلة تتفق تمام 

اليوم الرابع"، ويعتبر هذا التصريح هو إعالن صامت عن خالق واحد صنع كل هذا.  ما يعلنه

 Hugh 14 :2أول ما ذكره جدول 

ة، المجرات، النجوم، ، الطاقضاء، الوقت، المادةإن عملية خلق الكون المادي )الف -1

 لخ(الكواكب،...ا

 .تحول غالف األرض الجوي من غالف غير شفاف إلى غالف نصف شفاف.. -2

 عن اليوم الرابع يقول: Rossأما بالنسبة للجزء الذي يتحدث فيه 

إن تحول الغالف الجوي من كونه غالف نصف شفاف إلى غالف شفاف )جعلنا 

 (النجومالقمر، وووألول مرة نرى الشمس، 

تلك لم يذكر أي ا من أنه غالب ا بحرص سيجد  صحاح األولولكن من يقرأ سفر التكوين األ

ا ما يقوله النص. في النص،  التفاصيل األساس كما أن زمن تكوين األجسام السماوية ينافي تمام 

 .Exegesis9 وليس Eisegesis8هو هنا الذي استخدمه 

يتسبب  ي،لق  الخ   وصارم لتسلسل أحداث صنيع الرببما أن أسبوع الخلق هو ترتيب معقد 

ب عمر اإلنسان من منظور واحد وهو منظور الكون وباقي الخليقة. وهذا ذلك في أن نحس

يزيد عن عمر السماوات واألرض بخمسة أيام، يجعل ببساطة عمر آدم وحواء  لق يالترتيب الخ  

ن، عمر الشمس والقمر والنجوم بيومي نويزيد عن عمر النباتات األرضية بثالثة أيام، ويزيد ع

باقي الخليقة كلها بأكثر من بيوم واحد، وال يزيد عمرهما عن  ويزيد عن عمر األسماك والطيور

مس كما جاء بحسب ما يوم واحد. ويتطلب هذا السجل التأكيد على أن أسبوع الخلق هو ثابت ال يُ 

أن أقل نسبة قبول للترتيب الذي جاء  كتب موسى. ومن ناحية أخرى، نجد أنه من السهل أن نرى

ترتيب  تساؤالت حول االختالف الواضح بين-1ة التطور، يحمل معه على الفور بحسب نظري

وأسئلة حول نقص التركيز -2تكوين، س في سفر الترتيب األحداث في الكتاب المقد   أحداثه و

، أسئلة عن معنى كلمة "يوم"لى ول بالتالي إلزمني في السجل الكتابي، والتي تؤعلى العامل ا

 ساء وصباح"، "خالية وخربة" بل ومحتمل أن نتساءل حول كلمة "في البدء"."م

                                                           
 " بصمة أصبع الرب، اكتشافات علمية حديثة تكشف عن هوية الخالق الذي ال يخطئ كتاب " 7

(Orange, CA: Promise Publishing Co., 1989 ص ،)2: 13، كما يشير إلى الجدول159-158 :
 بليون عام. 3 –أو  3+ 16ون،" التي أشارت إلى أن متوسط عمر األرض قياسات عمر الك

8 Eisegesis  س، ويعني محاولة الُمترجم أن يفسر الكتاب أو : التأويل، هو نهج يُستخدم في تفسير الكتاب الُمقد

 ر نفسه.ب يفس  ليتناسب مع اعتقاداته، فهو بذلك ال يدع الكتا  امعين   اأن "يقحم" أفكاره داخل نص يشمل ُمعتقد  
9 Exegesis  س.: استخالص الحقيقة من النص، التفسير والتحليل من خالل دراسة نص في الكتاب المقد 



أما إذا أدخلنا فكرة الباليين من السنين في عملية حساب الزمن في تسلسل أحداث الخلق 

س د  نسجام بين الكتاب المقس سنجد أن هذه الفكرة تساعد على صنع تناغم وافي الكتاب المقد  

الخلق. ال يهم أين تختبئ كل  " ألحداثالمباشر الحرفيى عن فكرة "التفسير ، بذلك، نتخل  والعلم

هذه السنوات، هل هي جزء من تحديد زمن اليوم، أم إنها تقع في وقت ما بين اليوم وما يليه، 

صحاح األن تكون ما قبل العدد األول من أو حتى يمكن أ، 2: 1و 1: 1لتمأل الثغرة بين تكوين

"السفر األول". ويعتبر هذا الموضوع وليد ا للعديد من الكتب والمقاالت  األول من سفر التكوين

في ب تِ مة تتبع كل ما كُ هِ مُ إن  أو األكاديمي. جالت سواء كانت ذات الطابع العامالموجودة في الم

ي الموحى به النص الكتاب بحسب الطرق التي يتعاملون بها معوعملية تصنيفه هذا الموضوع 

 ،كاملةقائمة مراجع  وإعداد ،من المصادرحواشي مثل هذه العملية تجميع تعد مهمة هائلة. 

 التقنية األوجهبين  ،تفاعالت وعالقات. لقد تركنا ما بقي من تفوق حدود هذا المقالعملية 

لوجيا وعلوم البيو األرضطبقات دراسة علوم الجيولوجيا و :الخاصة بكل من التخصصات التالية

والعالم  اإلنسانذات العالقة بنظريات مصدر ونشأة  األخرى علومالو ،وعلم الفلك 10،واألحياء

بعد كل تلك  نهائي نخلص إليه ينقدرد منا للتوصل إلى  أكثرذين هم مؤهلون لكل ال ،والكون كله

 أيامترة الستة الكثير من الوقت إلى ف بإدخالدخالت الجديدة التي تتعلق . مصادر هذه المُ البيانات

 11.لزمن السحيقابدراسة  خاصةال معايير والمقاييسالالخلق جاءت من  بأسبوعالخاصة 

 

 الزمن السحيق: مفهوم جديد، واقتراح قديم

 

يمكن أن نصف الوقت )الزمن( بطرق مختلفة ومتعددة كما يمكن أن ندمجه ليتالءم مع 

علماء والمؤرخين، والكثير من الفالسفة، اهتمام موضوع الزمن أثار  في الواقععدد من الفئات. 

ن في صراعهم مع سؤال ن بالماضي والحاضر. يستمر الباحثوالالهوت، والدارسين المهتمي

                                                           
بعيد ا عن دراسة علوم الجيولوجيا عند دراسة األنواع واألجناس المختلفة  الزمن السحيقيمكننا معرفة معالم  10

)فرع من علم األحياء يحتوي على الكالديسيات في من الحيوانات باستخدام المقاييس والمعايير الموضوعة 
يضع منهجيات للنشوء( /أساليب القياسات التي تحدد عالقة التطور بين الكائنات الحية على أساس التشابهات

)التي تعتمد على المقارنة بين جزيئات الحمض النووي والبروتينات(.  التصنيفات النشوءيةوباستخدام 
مستقيمة مشابهة للسالالت النسبية وتستبدل "أشجار" النسب التي تشير إلى أصل الكالديسيات هي مخططات 

الزمن  البحث في حول Henry Geeواحد برسومات موجودة في جداول النظريات التطورية. انظر إلى كتاب 

(، للحصول على (London: Fourth Estate, 2001. ، ثورة في نظرية النشوءكالديسيات: الالسحيق

 أو أمثلة عن الكالديسيات.تفسيرات 
تمثال التطور، والتساؤالت حول عمر  : تحدياآلالف وليست الباليين في كتابه، Don De Youngيقول  11

، أن فكرة الزمن السحيق أصبحت تمثاال  13(، صGreen Forest, AR: Master Books, 2oo7)  األرض

ا من رموز نظرية التطور، كما انه است خدم فكرة الزمن السحيق على أنها واجهة لفكرة الباليين أو وثن ا  أو رمز 
ا.   المتعددة من السنين عند التحدث عن عمر األرض والكون و الفضاء السحيق أيض 



طبيعة وبداية الزمن، ومداه ومروره وجريانه وتدفقه، اتجاهه وقياسه، وإن كانت كل تلك العوامل 

عن قدرة الزمن على  هناك فرضية كما أن القياسية مطلقة أم نسبية، ثابتة أم متحركة وديناميكية.

 والوقت وحده هو العامل الوحيد القادر أن يخبرنا إلى أين ينتهي بنا كل هذا! 12التمدد.

في أن "نمي ِز الوقت  John McPheeاب في مجال علوم الجيولوجيا ويدعى ت  ر أحد الكُ فك  

مصطلح الزمن السحيق مع الجيولوجي عن باقي األزمان التي تحكم حياتنا اليومية" عند دمج 

 السجل الكتابي لألزمان.

يتطلب فهمنا للتاريخ الكوني والجيولوجي والتاريخ المصاحب الخاص بالحياة اليومية 

 13جد ا. امربك   اللوقت الذي قد يكون أمر   شامال   اإدراك  

 مقياس علم الجيولوجيا )علم طبقات األرض( الزمني

 

بيرة والسحيقة الخاصة بعلم طبقات األرض التي تم إن عملية قياس الفواصل الزمنية الك

، تحديدها افتراضي ا على أنها الماليين من السنين، بسبب ما تحمله كلمة الزمن السحيق من معاني

الطرق العقالنية هذا األمر ب التي كانت تهتم بالتفكير في تسبب في وجودها ما توصل إليه العقول

مقدورها على االستيعاب عن المصطلحات  منأقل بكثير وعبارات قياسية  مستخدمة مصطلحات

التي توضع بجانب أرقام  رااألصفتلك كل حفريات. العلم التي توصلت إليها علوم الجيولوجيا و

)ولألمانة، فهي  مبهمة للشخص العادي هيالعهود والعصور الطويلة السنين التي نحدد بها تلك 

ا مبهمة لعلماء الجيولوجيا  تزيد من اإلحساس بالرهبة  الزمن السحيقإن فكرة (. نوالحفرييأيض 

 والتمتع بفكرة أعداد السنين الكبيرة.

نه شيء أفي مقدمته لمفهوم الزمن السحيق، الزمن السحيق على  Henry Geeيصف 

"هو  يعتقد هنري أن معرفة التاريخ القديم 14االعتيادية.""األيام أو  "الوقت العادي"يختلف عن 

كلما دخل الشخص  15قرينة األحداث."وترابط التاريخ و، تبط بالقضاء والقدرموضوع قدري ير

عندما التي تمت في هذا الزمن، وتواصل وترابط األحداث الزمن، كلما قل في بحثه في أعماق 

تسبب الفواصل الزمنية تتتحول القرون )المئات من األعوام( إلى الماليين من السنين بل وأكثر، 

ندما تصبح هذه ع ة.ك الحقبة الكبيراألحداث الموجودة والمعروفة في تل لتضاؤالكبيرة في 

                                                           
، 34، العددجريدة مجتمع أبحاث الخليقة الموسمية، John Bylل "تمدد الوقت في علوم الكون"  كتاب 12

 34-26(، ص 1997)يونيو
 \8، بتاريخ مايو time#Scientific-http://en.wiki.pedia.org/wiki/deeptconcep-انظر إلى  13

  Shenفي الصين بواسطة 11، ويوضح هذا المقال أن بداية فكرة الزمن السحيق ظهرت في القرن ال 2008
Kuo ،وكثير المعرفة.، ذو الخبرة الفائقة 

14 Henry Gee ،26، ص البحث في الزمن السحيق 
15 Henry Gee ،26-25، ص البحث في الزمن السحيق 

http://en.wiki.pedia.org/wiki/deep-time#Scientific-


المسافات ) ةسحيق يةزمنمسافات  جد ا منفصلة عن بعضها بسبب ضئيلةالزمنية ال األحداث

، الزمنية التي تم حسابها بطريقة حساب السنوات الضوئية وليس بطريقة الخط الزمني الطبيعي(

اإلى شيء هذا االنفصال يشير  شيء يختلف عن الزمن الطبيعي الذي نحياه  ،مختلف تمام 

عن خبرة حياتنا البشرية الزمنية اليومية.  ا، الذي يبعد كثير  "هذا هو الزمن الجيولوجي ونعرفه.

أي  ال يوجد به، انهائي ُمظلم   ال اممر   وأ اهذا هو الزمن السحيق. يشبه الزمن السحيق دهليز  

 ساهم في رسم خريطة له."تُ ل حتى وأ ، لتعطيه شكال  عالمات أو معالم على الطريق

مون عن الزمن السحيق على أنه حقيقة لمدة قرنين من الزمان كان الكثير من العلماء يُعل ِ 

 ENSIوتم تصميم نظام التعليم على تلقين التالميذ هذا الفكر. على سبيل المثال، موقع مثبتة. 

(Evolution& the Nature of Science Institutes( ) ،)مؤسسات التطور وطبيعة العلم

هدف معرفة عمر األحجار والحفريات." ية بعنوان " الزمن السحيق: سادرخطة وموضوع عليها 

التالميذ قد تم إعالمهم وإخبارهم بمستوى الثقة العالية التي يتوجب  أنالدرس هو التأكد من 

في التكوين، تحدد زمن األرض القديمة التي  الجيولوجيةتكون عندهم من نحو العصور  أنعليهم 

ا من العلم الكاذب )م ننفس الوقت، تقدم له زداد المعرفة العلمية معلوم الهوية( وبهذا تالغير موذج 

أساليب خاصة بالمعلمين تساعدهم على تقديم يقدم الموقع وعالوة على ذلك،  16التفكير النقدي.و

السحيق هي على أن " دراسات الزمن  ونجمعهم يُ تدعو المعلم أن يجعل الطلبة كل ، كماالمادة

ممارسات العلمية، مع ال إقحام بعضعلى  علمية، بناء   أساساتية على دراسات موثوق بها ومبن

  17وجود القليل من التعارض."

بين الزمن السحيق  )الفارق بين الحسابات الزمنية( النوعي الفرقيسمح من المفترض أن 

المختلفة أن تتحول، وإال فإن مثل هذه التغيرات التي تتطلب  واألنواع للفصائل والزمن الطبيعي

ال يمكن أن تحدث داخل إطار وحدود اليوم الطبيعي. في الوقت  الماليين من السنينأكثر من 

الطبيعي )أي، الزمن منذ بداية ظهور اإلنسان( تتكاثر الكائنات الحية لتنجب كائنات من نفس 

أو ي كشف عن  ظهرلن يُ قتفاء سجل حياة تلك الكائنات في الزمن الطبيعي تتبع وا كما أنفصيلتها، 

ل  وجود ِ أي دليل على التغيرات التطورية )أي، التغيرات التي تحدث داخل الكائنات الحية لتحو 

ا، مثال،  امع ين   انوع   ولمن الكائنات إلى نوع آخر يختلف تمام  لزواحف إلى طائر(. في أحد ا تحُّ

ما يحويه معرفة أصول الفصائل المختلفة هو  الوحيد الذي يعيننا على مفتاحالن إالحقيقة، "
                                                           

16 Larry Flammer :مكن عمر األحجار والحفريات." هناك مقالتان للمعلمين يُ  معرفة، "الزمن السحيق

"، ويناقش المقال  زمن السحيقالورقة عمل عن " و "  الزمن السحيقعن  تحميلهم بعنوان، " قصة تعليمية
هو  الثاني أنصاف الحياة، لدراسة طريقة تحديد تاريخ الجيولوجيا، والبد للشخص أن يكون ذروة اهتمامه

وكل المعلومات التي قدمناها هنا هي مستوحاة من أو مبنية على الموقع التالي موضوع الزمن السحيق. 

http://www.indiana.edu/ensiweb/lessons/deep.les.html 2007يوليو،  31، بتاريخ. 
17 http://www.indiana.edu/ensiweb/lessons/deep.les.html ،12طرق تقديم الدرس، النقطة. 

http://www.indiana.edu/ensiweb/lessons/deep.les.html
http://www.indiana.edu/ensiweb/lessons/deep.les.html


على مدى العصور الجيولوجية  زمنية فواصل ه كان البد من وجودالزمن السحيق ألنمصطلح 

أحد الفصائل إلى  روين بعملها لتُغ ي ِر من نوع منحتى تقوم نظرية االنتقاء الطبيعي وآليات دا

 نظرية التطور هي نتيجة طبيعية لمفهوم الزمن السحيق." فصيلة أخرى. إن

عالوة على ذلك، إن مالحظة التاريخ والزمن الماضي وقياس األحداث في إطار الزمن 

 الطبيعي يجعل كل األحداث مترابطة مع ا، وبالتالي يسود على األحداث سلسلة متصلة من

عندما بين كل أيام الحياة. وفي نقطة معينة  امستمر   وبالتالي يظهر تواصال  األسباب والتأثيرات. 

ا في اتصالها فيما بينها، تننظر للخلف فكرة الزمن  تستطيع. وكل ما صبح األحداث أقل وضوح 

د مركز أو يهو تحديد نقطة التقارب بين األنساب، أو تحدعمله بخصوص هذا الغموض السحيق 

عتبر تأخرى في السجالت الحفرية معلومات  ، لكن محاولتها إيجادنقطة أو بؤرة االنحراف

 مقبوال   اعنصر   الطبيعية سلسلة األنساب واألسالفتعد . حدوثه ستحيلي اأمر  محاولة فاشلة و

ضاعت  الذي نشأت منه السلسلة بالنسبة للمعتقدين في نظريات التطور، ولكن هوية هذا األصل

 الزمن السحيق وفواصله الزمنية الفسيحة. ظلمةفي 

 

 نين بالخلق للزمنتعريف المؤم

)التي تمت ترجمتها هنا على أنها  Yom، 3: 2-1: 1كرت في تكوينإن أول كلمة زمنية ذُ 

"يوم"(، سريع ا ما أصبحت مثار مناظرات حول البحث في أصول الكلمة والبحث في القرينة. 

الطلبة والدارسين، بل وحتى  انشقاقتسبب  بمثابة نقطة تحول التي أصبحت الكلمات هيمثل هذه 

الكلمة في  ذين ال يمكن أن يقبلوا أنفريق الن: يساسيتان ين أو مجموعتي، إلى قسمدارسي اللغة

ذين يمكنهم ذلك. الفريق العادي، ووصحاح األول تعني اليوم، الواضح المباشر، سفر التكوين األ

بمعناها الحرفي هي كلمات تحمل معنى تثقيفي كلمات الشخص الذي ال يقبل منظور وفكرة اليوم 

: "نرى مباشرة أن هذه األيام تم تقديمها لنا على أنها مجرد ست مثل وتنويري )تتخذ شكال  علمي ا(

 تأتيوفي النهاية، هي -)بصورة متتالية(ى خرة تتلو األحقب زمنية منفصلة، حدثت الواحد

يت خذ  أنإذ ا، البد   18لليوم السابع." ال، وهكذا وصو...اليوم الثانياألولاليوم بالصورة التالية، 

ا  ا من يفسر األحداث والقرينة والتاريخ، قرار  أن بالضرورة  إذا كان هذا الكالم يعني وهو،هام 

حدث في يوم البد أن يكون بالفعل حدث في ذلك اليوم. المناظرة  كل شيء سمعنا في الكلمة انه

ال  3: 2 -1: 1ي تكوينبرية لكلمة يوم وفق ا لسجالت الخلق فتدور حول معنى الكلمة العالتي 

                                                           
18 C.J. Collins ،العلم واإليمان: أصدقاء أم أعداء؟ (Wheaton, IL: Crossway Books, 2003ص ،)69 



نتوصل  أنبسهولة. والبد من األخذ في االعتبار الكثير من النقاط عندما نحاول  يُمكن أن تنتهي

 إلى استنتاج في هذا األمر.

 

 )ما تقوله اللغة( نظرة اللغة

س قد تحمل كلمة "يوم" المقد   ن في الكتابين العبرية واليونانية المستخدمتيمن اللغت لفي ك

)النهار أو الضوء(  ساعة، أو قد تحمل معنى دورة اليوم24معنى اليوم الكامل الذي يتكون من 

 التي يحدث فيها تمييز بين ضوء النهار و وقت الليل، دورة الظالم. النهار )أي وقت النهار(

 19"المساء".و "الظهيرة"،وينقسم إلى ثالث فترات، "الصباح"، 

وهو الظهر بدون أي  Yomشمل، وغير حرفي لكلمة الجائز استخدام معنى أوسع، وأمن 

يمكن لغوي ا، أن . (Suffix( أو الملحقات )Prefixوية )إضافات )أي بدون أي من البادئات اللغ

اتصال  20معنى فقرة أو فترة أو جزء زمني غير محدد أو فترة زمنية محددة. Yomتحمل كلمة 

جمتها لها فترة زمنية غير محددة ويتم تر، تجع العبرية في yom eb ثل ، مالكلمة بحرف جر

الذي  عندما تترجم إلى المعنى "في اليوم" أو ببساطة "عندما". حدث أو يوم عمل يومعلى أنها "

بُّ اإِللهُ " يعنى تحديد زمن حدوث أو فعل شيء ما، على سبيل المثال،  "حدث فيهي يَْوَم َعِمَل الرَّ

. وبما أنه في 5: 3، 17: 2تكوين "ألَنََّك يَْوَم تَأُْكُل ِمْنَها"، أو 4: 2تكوين "َوالسََّماَواِت.األَْرَض 

واألرض وكل ما بهما، يركز النص المكتوب مباشرة على حادث خلق السماء  4: 2حالة تكوين

من . لقهيمن على كل ما حدث خالل الستة أيام الخاصة بالخي21في اليوم الذي فيه"إذ ا المعنى "

ا، على سبيل المثال، في ناحية أخرى ، يمكن لهذا التركيب للجملة أن يكون أكثر تحديد ا وتخصص 

 2: 2)خطية آدم وقضاء وحكم هللا حدثا في يوم معي ن ومحدد( وفي تكوين 5: 3و  17: 2تكوين

نى آخر تعني حرفي ا "في اليوم، ، أو بمع"َوفََرَغ هللاُ فِي اْليَْوِم السَّابعِ ِمْن َعَمِلِه الَِّذي َعِمَل."

                                                           
يمكنك أن تحصل على مراجع أو معاجم جيدة لتتعرف على فترات اليوم. يمكن أن تحمل كلمة الظهر أو  19

لَِّك َكاللَّْيِل ِفي َوَسِط اْجعَِلي ظِ "، 3: 16شعياءإالظهيرة معنى فترة زمنية وليس مجرد لحظات، ونجدها في 

. ولكن في داخل فترة الظهيرة هناك نقطة فعلية تسمى الظهر ويتم تحديدها من خالل تحديد موقع "الظَِّهيَرةِ 
 الشمس والظل على المزولة: أي الساعة الشمسية.

 bethلجر كلمة ظهر كلمة مفردة و غير محددة المصدر أو معلومة الجذور، عندما نستخدم معها حرف ا 20

ا  -الذي قد يسبقها في اللغة العبرية و يتم بنائها على صيغة المصدر ا صحيح  يعتبر هذا البناء اللغوي للكلمة بناء 
يُستخدم عندما نرغب في أن تحمل الكلمة معنى غامض أو غير محدد أو دقيق. ولكن عندما نستخدم صيغة 

(، داخل جزء من فقرة محد دة الزمن أو المعالم،   ebأو  ecالمفرد من كلمة ظهر مع استخدام حرف الجر )

 تحمل عندها معنى أنها فترة مؤقتة ولكن تحمل بعض الدقة والتحديد.
نها أال يوجد أي جزء محدد في النص العبري يحمل معنى اليوم )اسم(، ومنها بالتالي نقرأ الكلمة حرفي ا على  21

 ((bayom"في اليوم الذي به" 



مما يعطينا تحديد ا وبصورة دقيقة الوقت الذي أكمل فيه الرب أعمال الخلق التي  22السابع،"

 بدأها.

بطريقة غير محددة لتُشير إلى وقت أكثر أو  Yomأحيان ا في العهد القديم تُستخدم كلمة 

صوص هذه الحقيقة، أنه بذلك قد حقبة زمنية أكثر من مجرد اليوم الطبيعي. ويجادل البعض بخ

ير قابلة للتحديد. إال أن هذا و بعض منها فترات زمنية طويلة غتكون كل أيام أسبوع الخلق أ

 . 1في تكوين Yomالجدال يجعلنا نغفل المعاني المختلفة المتعددة التي تحملها كلمة 

د المتداخل في المعنى، أن يُقنعنا مبرهن ا أن "هذا االتصال الثالثي األبعا Haselلقد حاول 

الفريد في استخدامه، والذي يتصل بتعريفات "المساء والصباح" الزمنية المتعددة، يُبقي نُصب 

مالحظته 23ي هو نفسه كما تحدده حسابات المؤمنين بالخلق."لق  أعيننا أن تعبير "اليوم" الخ  

 تستحق أن ننقلها كما هي.الختامية هذه 

أكثر  ق احاح األول لم يكن بإمكانه أن يُقدم لنا طرألصإن مؤلف وكاتب سفر التكوين ا

أكثر من التعبيرات  ما كان يقصده باستخدامه لكلمة "يوم" حرفي امولية أو أكثر تضمن ا للتعبير عش

التي اختارها. هناك عجز كامل ونقص شديد في المؤشرات التي نحصل عليها من حروف 

عالقات بين ينات الجمل البنائية، الروابط البنائية والالجر، التعبيرات التي تحدد المعنى، تكو

ا،  الصيغ النحوية اللغوية والتحليالت الداللية لها،  بأن نفهم من كلمة حتى ال يسمحوهلم جر 

 24أي شيء غير مفهوم اليوم الطبيعي الذي يتكون من الخلق  أسبوعفي التي جاءت "يوم" 

 صيغة المفردمع ا في الجزء الكتابي، من حيث أنها  خدمتاستُ  ساعة. إن تركيبة العوامل التي

حدود الزمنية، الوومن حيث التذكير أو التأنيث، من حيث التركيبات البنائية واإلعرابية للجملة، 

، مؤي دة باإلعالن اإللهي الذي جاءت به مثل هذه األسفار التاريخية الخمسة كما في وما إلى ذلك

ة وبصورة فريدة ، الذي يساهم بأن نفهم مباشر  17-12: 31والخروج 11-8: 20 سفر الخروج

 24.التاريخية، المتتابعةأن "يوم" الخلق مقصود به طبيعة اليوم الحرفية، 

د في التفسيرات الرمزية  تم الوصول إلى هذا االستنتاج بعد تفكير وبحث مضني وُمج ِ

ية الُمستخدمة في سفر فولنوع الكلمات الحر (Hasel"أيام" الخلق )التي رفضها  المتعددة ل

صحاح األول )والتي جادل معها ليحصل على سجل نثري تاريخي واضح مكتوب(. التكوين األ

                                                           
 (bayom(جد ما ُكتِب تحديد ا، وبالتالي يتم قراءته "في اليوم الذي فيه" في النص العبري ن 22
23 Gerhard Haselهل هي أيام حرفية أم هي حقب زمنية مجازية؟" 1، " "أيام" الخلق في تكوين : Origins

 .26(: ص 1994) 21/1
24 Hasel 31، " "أيام" الخلق"، ص. 



الكلمات، التي جاءت  يالقواميس والمعاجم، ومعانوبجد في الكثير من التفاسير،  Haselبحث 

ات، في األصول المكتوبة وفي العديد من الكتابستخدمة في صيغة الُمفرد مُ و 1في تكوين 

. كما صحاح األولفي سفر التكوين األالتي جاءت  Yomمعاني واضحة لكلمة حصل على لي

ا حدود مصطلح "مساء وصباح" الزمنية، األسفار التاريخية الموسوية  وضع في اعتباره أيض 

ا ما يوجد من ترتيب األحداث الواضح الموجود في الكلمة.   الخمسة، وأخير 

ا قام بأبحاث جيدة ، الذيوالغد أمس و اليوم  esSimon J. De Veriقد م كتاب  ، اهتمام 

كامال  بالدراسات االستقرائية لبعض العبارات الحالي ة ذات العالقة بالكلمة األولية التي تحدد 

. تتحدث اللغة العبرية عن اليوم، من Yomوحدة الزمن األساسية في اللغة العبرية، أي اليوم 

 ، والحاضر (bayyom hahu)كلمة، الماضي منها ظر الكاتب أو سامع الوجهة ن

)bayom hazzeh ,hazzeh ,hayyomhayyom ) و صيغة المستقبلbayyom (

)hahu.25  معنى كلمة اليوم األساسية هو دورة الضوء واليوم، التي هي من الفجر حتى

ا لوقت الليل )مثال، تكوين (. 32 :11، العدد22: 8الغروب، التي تحدث في وقت ُمخالف تمام 

شروق الشمس التالي، أو من غروب  عندأما الدورة الكاملة التي تبدأ من شروق الشمس وتنتهي 

، مع إلى غروب آخر، تحمل أيض ا ليلة  40يوم و 40نى وحدة أساسية من وحدات الزمن، فمثال 

ا في تسمان في صيغة الُمفرد(، وجاءاال، التي استُخدم فيها 18: 24ج كما جاء في )خرو  أيض 

هذا أن هنا ومن الواضح ، يوم" 40" ، مع استخدام كلمة يوم في صيغة الُمفرد(3: 50)تكوين

ا. في فصله االفتتاحي  كلمة يوم كلمة ُمفتاحية في  أن Hasel ذكرالتعبير دمج الليل أيض 

أو من تحديد  Yomبه مفردات اللغة لكلمة  تفهم المفهوم العبري للزمن، وما سمحمحاوالتنا ل

غير ُمحددة أو ال يُمكن قياسها. بمعنى زمنية بما فيها من فترات ال فتراتمعرفة ال غموض في

 حمل، مما يعني أن كلمة يوم توسهال   ا، مباشر  ايُعتبر معنى نموذجي   Yomآخر، معنى كلمة 

عن  جزء  من اليوم إذا فصلنا النهارساعة، أو  24يتكون من الذي طبيعي الليوم لالمعنى الحرفي 

 الليل.

 

 

                                                           
25 Hasel مة وترجمة الحروف تظهر في التصريفات الثالثة الُمختلفة .، ترجمة الكل38، " "أيام" الخلق"، ص

الماضي، الحاضر، والمستقبل، التي تترجم إلى: )"في ذلك اليوم"(، )"اليوم أو العصر الحاضر"، "هذا اليوم"، 
ا )"في ذاك اليوم"(.  "في يومنا هذا"(، وأخير 



 تأكيدات الُمثقفين على وجهة النظر الحرفية لكلمة يوم

)يوم(، Yom   لكلمة  من الُكت اب، على المعنى الحرفيإثباتات وتأكيدات من أقالم العديد 

ي ، وجميعها تُجِمع من خالل آرائهم على أنه البد من أن يؤخذ ُمصطلح"اليوم" الذHaselجمعها 

على  Haselذين اختارهم دي. لم يُصن ف أي من الستة العاالبمعناه الحرفي و 1جاء في تكوين

بل كان لدى كل منهم  أنه من المؤمنين بحداثة الخلق أو من أنصار فكر حداثة ُعمر األرض. 

عن صحته. ما اعترف به هؤالء الُكت اب يستحق الذكر لرفض ما كان يُعلن في السابق  أسبابه

 والتدوين.

:Gerhard Von Rad ننا البد أن نفهم أن أيام الخلق السبعة هي أيام فعلية "ال شك في أ

 26وعلينا أن نراها على أنها حقبة زمنية ال يُمكن أن تتكرر في العالم."

:Gordon Wenham  قد يكون هناك القليل من الشك في أن كلمة "يوم" هنا تحمل"

 27ساعة." 24لفترة زمنية قدرها  امعنى أساسي  

Victor Hamilton" : ي ا كان من هو كان مؤمن ا بأنه يتحدث عن وين أسفر التكمن كتب

 28أيام بمعناها الحرفي."

Herman Gunkel على الرغم من انه كان ناقد ا، إال انه توص ل إلى أن، "من الطبيعي 

 29آخر." جد ا أن األيام هي أيام وليس شيئ ا

John Steck على رواية نفسها داخل القصة أو ال: "بالطبع ال يوجد أي عالمة أو تلميح

إذ أنه أوال  ذكر  -غير ُمحددة له دالالت اتعبير  كون األيام" سي"تعبيره عن الكاتب اعتقد أن أن 

 ،مجموعة من الحقب الزمنية الغير ُمحددة، ثم بعدها مجموعة من األيام الشمسية

                                                           
26 Gerhard Von Rad ،التكوين: تفسير له ،minster Press, 1972)Philadelphia, PA: West ،)

 .65ص
27 Gordon Wenham ، حررها 1، في تفسير الكلمات الكتابية، ج 15-1التكوين من ،David Hubbard  

(Waco, TX: Word Books, 1987ص ،)19. 
28 Victor Hamilton ،كما هي في التفسير العلمي الحديث للعهد القديم  ،17-1صحاحات منسفر التكوين: األ

(Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1990)53،  ص. 
29 Hermann Gunkel ،،ترجمها وفس رها  التكوينHermann Gunkel ترجمها ،Mark Biddle 

Macon,GA: Mercer University Press, 1997)) الذي أضاف مالحظة على نفس الجزء 108، ص ،

أو ما يشابهها، يُعتبر   سنة 1000هاقدرزمنية ة حقبوجعل كل منها يساوي  أيام الخلق محاولة تفسيروهي " إن 

 ية غريبة في أصولها.رإفساد يُغير المسارات نابع من دوامات فك



قب زمنية "األيام" التي ربطها بمصطلح "المساء والصباح" يُمكن أن تُفهم على أنها حأن  أو-

ا ُمصطلحات بسيطة وسهلة إن لغة الكاتب بسيطة وسهلة. إذ انه طويلة.  لواحد يتحدث ُمستخدم 

أثناء روايته األحداث  ب الكاتبرت  من العناصر األكثر شيوع ا في خبرة البشرية في العالم...

لقية  وحديثه عن ي ا بحسب مثال وفق ا ألسلوب أعمال البشر ورت بها زمن ةتسلسل  مأعمال هللا الخ 

 30زمن الخلق في محيط خبرة البشرية.

James Barr:  أعلنJames   أياممعادي ا للتفسيرات الرمزية، أن أيام "الخلق" كانت ستة 

 .ساعة 144زمنية قدرها  أي أنها حقبة حرفية

 صحاح األول، بعيًدا عن األفي سفر التكوين Yomاستخدامات كلمة 

صحاحات سفر التكوين سواء كان أفي باقي  Yomة لكلمة ال يوجد استخدامات غير معتاد

بالقارئ إلى تفسير كلمة "يوم" من األجزاء الكتابية لم يؤد أي جزء جمع. المفرد أو ال في صيغة

أو "أيام" بطريقة غير ُمحددة ُمساوية أو ُمقاربة لمفهوم الزمن السحيق. وقد يجادل أحدهم بأن 

الخلق. ومع ذلك، ال يتسبب أي أحداث يوم تقع خارج سجل  تلك االستخدامات الُمختلفة لكلمة

ذكر للخلق في أي مكان آخر في أسفار موسى التاريخية الخمسة في ظهور رد فعل سريع يقول، 

، سيفهم القارئ سريع ا كيف أن بل عوض ا عن ذلك "لقد أعلن الكاتب هنا عن الزمن السحيق!"

سنة" بمعانيهم الحرفية الطبيعية. ال"األسبوع" و"و "الشهر"،والكاتب يستخدم كلمات " اليوم"، 

 إنها كلمات تفيد في معناها فترات زمنية ُمحددة وثابتة. 

الذي يأتي في منها  البسيطم مرة في العهد القديم، االس Yamim846  نجد صيغة الجمع

لمصطلحات الموجودة في ا مكونة من أيام حرفية. ولكنها فترة صيغة الجمع يعني "فترة زمنية"

ا أو  "( تُعطيـاستخدام أدوات التعريف )"ال و/أوالنص المباشر  هذه الفترة الزمنية تخصص 

ا، مثل عدد ما من الصفات العددية األيام (، أو 24، 11، 4: 7المالزمة لأليام )مثال  تكوين تميز 

ما يجعلها تُشير ت مالزمة لبعض السنين أو الشهور و أضيف لها صفات عددية، مالتي جاء

"أيام" إلى جانب  (. استخدم العهد القديم ال11: 7تكوين ال  تحديد ا إلى تاريخ حدث ما )فمث

وجود بعض االختالفات مثل: "فكانت ر عنها مع لتحديد ُعمر شخص ما. وكانت تُعب   "السنين"

، )عدد السنين( سنة" كذا)اسم الشخص(  فالنأيام   10النموذج  جاء هذا 5في تكوين  )مثال 

ا في تكوين ، تكوين  كذاكانت  ، أو "أيام فالن(32: 11، 29: 9مرات كما جاء أيض  سنة" )مثال 

                                                           
30 John Steck ماذا تقول الكلمة؟" في" ،Howard Van Til ، وصف الخلق: من منظور كتابي وعلمي

 .238-237(، ص(Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1990 لتشكيل وخلق العالم



، ال  )مثسنة"  كذاها، اشالتي ع فالن، "أيام سنين حياة كثر شيوع اأو النموذج األ(، 28: 35

اُمهُ ِمئَةً َوِعْشِريَن َوتَُكوُن أَيَّ  "أن اإلنسان (. أعلن الرب بذاته قبل حادث الطوفان 7: 25تكوين

، مكن أن يكون النموذج الُمستخدم إلكرام رجل كبير في السنويُ  .(11، 3: 6)تكوين "َسنَةً.

 (.29: 35مثال تكوين"ُمكتمل أو كامل األيام" ) "َشْيًخا َوَشْبعَاَن أَيَّاًما"

َكْم ِهَي أَيَّاُم » . إذ أنه سأله حرفي ا،اُمسِهب   كان سؤال فرعون ليعقوب عن سنه وعمره سؤاال  

وأضاف « أَيَّاُم ِسنِي ُغْربَتِي»السؤال الذي أجاب عليه يعقوب اإلجابة التالية « ِسنِي َحيَاتَِك؟

كما اخبر يعقوب فرعون بأن سني . (9-8: 47)تكوين"أَيَّاُم ِسنِي َحيَاتِي "بعدها الجزء التالي 

أَيَّاِم ِسنِي َحيَاِة "مدى اتساع حياته ب  حياته لم تصل إلى أيام سنين آبائه، وعب ِر عن عمره و

هذا الُمصطلح يُحدد الوقت الذي عاش فيه هذا  "فالنحياة  أ ي اِم ِسنِي " ،".ي فِي أَيَّاِم ُغْربَتِِهمْ آبَائِ 

، تكوين َوِلعَابَِر "زمن حدوث حدث ما: (، أو بمعنى عام 18، 15، 1: 26، 1: 14الشخص )مثال 

َوَمَضى "و(، 25: 10" )تكوين اْلَواِحِد فَالَُج ألَنَّ فِي أَيَّاِمِه قُِسَمِت األَْرضُ  ُوِلَد اْبنَاِن: اْسمُ 

ن ين المثليفي هذ .(14: 30)تكوين "َرأُوبَْيُن فِي أَيَّاِم َحَصاِد اْلِحْنَطِة فََوَجَد لُفَّاًحا فِي اْلَحْقلِ 

 ، في أيام(bimeفة البادئة )مع إضا بسم المرك  صيغة الجمع في االح قد ال توض ِ ن، ياألخير

ا ُمحدد ا لحدوث أمر ما ولكنها ت صف بوضوح شديد الفترة الزمنية التي حدث في أثنائها  تاريخ 

 أن لكالم. كما أننا نجدالمباشر ل األمر أو الواقعة، وبذلك تُقدم لنا المعلومات الموجودة في السياق

ذكر النسب الذي عندما يُ بذكر السنين،  كون، يُمكن أن تسنة" كذاعاش  فالنالصيغة األساسية، "

حدث ُمعي ن مثل ميالد شخص ما من ساللة العائلة. على يحدد طول حياة الشخص قبل و بعد 

 كذا فالن، عاش 1فالنا ولد وبعدم 1فالنسنة وولد  كذاعاش  فالنسبيل المثال، نجد النموذج "

ولية، مع بق في سجالت األنساب األدم نفس النموذج السا. يُستخ(11مرات في )تكوين 9سنة" 

. سنينه أيام عددنذكر بعدها سنة   كذاوسنة   كذاإضافة ُعمر الشخص عند وفاته، عندما نجمع 

سنة   كذا فالن، عاش 1فالنوبعدما ولد  1فالنسنة وولد   كذاعاش  فالنإذ ا، نجد النموذج  "

 .5رات في تكوينتسع م سنة "  كذا، أو جميع أيامه فالنُعمر بالتالي يكون 

المغزى الذي نريد أن نصل إليه من كل هذه النماذج التي تحدد أعمار األشخاص هو أن 

تلك الُمصطلحات الزمنية لم يتم استخدامها بدون مالحظة أخذ المقاييس الزمنية ذات العالقة 

ة. "الجمع "أيام" وفترات زمنية القارئ، ويفهم في االعتبارYom  بكلمة طويلة"  المعنى ُمباشر 

الشامل لُمعالجة  Stanbaugh كتابهما عنوانان في و"المفرد "يوم" وفترات زمنية صغيرة" 

. في صيغة الجمع نجد أن فترة زمنية ُمعينة وُمحددة، عندما يكون ُملحق ا بالجملة Yomكلمة 



 وعندها يُمكن أن يصل (olam) أو كلمة "ُعمر أو بلوغ السن" (qerem)كلمة "منذ زمن بعيد" 

سمح به ذي تإن الزمن األقصى الكما يُضيف: " 31المئات من السنوات. إلى المدى الزمني 

ن السنوات وال يُمكن ( هو في حدود اآلالف م4: 6كما جاء في تكوين  المراجع التاريخية )مثال  

لديه مخزون غني  كان موسى نتوصل إلى أن ،من هذه األمثلةأكبر من ذلك."  هدودأن تكون ح

أراد أن  ، إذاأوقات زمنية لتُحدد بوضوح الفترات الزمنية الكبيرةمعاني ات التي تحمل من الكلم

 يستخدمها ليفيد هذا المعنى.

 

 زمني اللخلق ا إطار

 وجهة النظر التي تؤمن باألرض القديمة التكوين بحسب

ن مهم وله تأثيره الُمباشر على تعريف أسبوع الخلق وقياسه. لو لم يك yomإن معنى كلمة 

تم رفض أو تعديل فكرة أيام لساعة،  24نه يوم عادي يتكون من أله داللة تعني  "يوم"ُمصطلح 

في هذه الحالة، يتحتم على ما وبالتالي األسبوع الستة ويوم الراحة المتسلسلة المتراصة بإحكام. 

طالما أنه ، حديثنا عن "أسبوع الخلق" مقبوال   بقىس أن يكون أكثر مرونة. ييرويه الكتاب المقد  

ُمحددة، تحديد األسبوع بمصطلحات  ما نحاولأما عند دة محددة،وبال نهاية أو مغير ُمحدد 

توصل إلى أن حسابات دقيقة لنبعمل قوم ون، أو التاريخ والحياة، يُحددها حياة البشر ووجودهم

ات من الصعب قبول هذه الحسابساعة( يكون  24أيام *  7ساعة ) 168عدد ساعات تلك الحقبة 

أو التأكيد عليها بصورة صريحة، بل سيبدو بالنسبة للبيئة الثقافية التي نحيا فيها اآلن، والتي 

، أو أي رد ق الكتابيةئداء الكامل للحقاالعتسلية أو لل امصدر   الحق الكتابي على أنه يُنظر فيها

 .االثنينبين يندرج والحق الكتابي   تجاه الكلمة فعل آخر

كل حدود زمنية يُقرها الُمفسر لم تنبع فيتضح منها أن ت غير الحرفية، أما بالنسبة للتفسيرا

من الحق الكتابي بل من خالل مقاييس أو تأثيرات أخرى تم جلبها من الخارج ومحاولة تحميلها 

ه يلزمأن  ،حتى يوجد ويتكون ويظهر للوجودبأي شيء من المفترض  نهأل ،هعلى النص. أي أن

س عن أسبوع ما سجله الكتاب المقد   اعتباربصراحة يتم ببساطة و اليفبالت ت زمنية سحيقة،فترا

)التفسير  Eisegesisال  نمارسذلك ب ناسألجدا. ولكن  صغيرةحرفي للخلق، فترة زمنية 

 ي(؟التفسير النص  Exegesis(  ـال طريقة من عملية، بدال  بصورة  التأويلي(
                                                           

ذات صلة قوية  لى مراجع وأمثلة، للحصول ع59-58ص، "أيام الخلق"، Stanbaughاب انظر إلى كت 31

 بالموضوع.



 

 "المفهوم المرن" لمعنى األيام

لزمني الموجود في سفر التكوين بالمنظور ا yomيقة فهمنا لكلمة طر يُمكننا أن نضع

-2أيام= األيام بمعناها الحرفي، أو -1 ي شكل الصيغ األولية الُمختلفة التالية:فصحاح األول األ

األيام اإللهية -4، أو+أعمار أشخاصأيام= األيام بمعناها الحرفي-3أو أيام= أعمار أو أجيال، 

أيام  أيام=-6 ، أومشابهة أليام البشر/أيام متشابهةأيام= -5، أو 6-4ية من + األيام العاد 3-1من

 هناك أيام ُمعينة أطول من غيرها من األيام الحرفية. -7 تخص اإلعالن اإللهي، أو

بإمكاننا  فيما عدا الصيغة األولى تسمح كل الصيغ الموجودة بجعل الكلمة مرنة حتى يكون

بين ما ن نُضيفه من أوقات إضافية نحتاجها لنربط قدر اإلمكان حتاج أأن نُضيف إليها كل ما ن

كلهم العلمي العصري ووجهة نظره ألصول األشياء.  س مع مطالب المجمعسجله الكتاب الُمقد  

ما عدا الصيغة األولى يُصاحبهم قبول ال يتساءل بخصوص الدالئل العلمية عن قِدم عمر 

 Theistic ةاإللهي ا نابعة من نظرية التطور. كل وجهات النظر تلك معروفة بأنهاألرض

Evolution ،حادثة على نظرية الخلقالتطورات ومن الProgressive Creationism ، ومن

، ونظرية Ruin-Reconstructionismلى التدمير إيهدف  الجمل بشكل بناء أو تركيبإعادة 

ولى التي تحمل معنى األيام كما العودة إلى حالة الفوضى التي تسبق الخلق. فيما عدا الصيغة األ

حمل جميع بالخلق واألرض الحديثة التكوين( ت)وجهة النظر التي تؤمن  1جاءت في تكوين

فة أو غير ُمحددة، أي أن لم يكن هناك  هالصيغ األخرى معنى أوقات أو فترات زمنية غير ُمعر 

الة إخبارية عن كل مق Gibsonكلمات الزمنية الُمستخدمة. كتب الفي أي وضوح أو تخصص 

ويخلص إلى أن  32، والتي يسميها "حاالت وسطية".أو نماذج أصول ونشأة الخليقة صيغتلك ال

 تخمينية. أنها مجرد نماذجخطيرة أو كل النماذج التي تمت مناقشتها "تعاني من مشاكل علمية 

وجهة النظر الكتابية  تناسق بينلنحصل على أي فرصة لدينا كما يُضيف: "أنه قد ال يوجد هناك 

  33طريقة الفكر العلمي الحالي"ولألصول 

                                                           
32 Jim Gibson  1\15 ُمجتمع السبتيين الالهوتي، "قضايا في "حالة وسطية" نماذج تخص النشأة،" جريدة 

ُمختلطة  س للخلق. ونرمز هنا بمصطلح "وسطي" أن عناصر قصة الكتاب المقد  92 -71(: ص2004)خريف 

بيعة س  بأن الطبعناصر قصة العلم ألصول األشياء. ويدون مالحظته "كل هذه النماذج تشارك فكر الكتاب المقد  

 (. 71أن فكرة "العلم" التي تؤمن بعصور وحقب زمنية طويلة.")ص هي نتاج هدف و غاية إلهية و
33 Gibson91، "نماذج تخص النشأة،" ص. 



بين فصل صباح،" ال تختص بالكررة "وكان مساء وكان المتالزمة المتأن Collins  يرى 

ن، يمتتالي نحدثيمجيء الليل وفترة الليل بين مؤشر على ها ولكن ،م اليوم الكامليوتقساأليام 

إلى غياب نه يشير أ. كما االفتراضيبذل الكثير من المجهود ليبحث في هذا ه بوضوح أن ويقول

أن هو االحتمال الواضح أن يؤدي به إلى أن يقترح  من اليوم السابع االنتهاءالمتالزمة عند 

بل ويحاول أن يبرهن على أنه على  34الحياة استمرت في يوم الرب السابع الذي لم ينتهي بعد.

أن نفكر في  خطأنظام األسبوع، ستة أيام عمل ويوم راحة، ولكن من التم تأسيس  الغررهذا 

فيه. ومن هنا، من  وارتاحنظام األسبوع على أنه مماثل في مدته ألسبوع الرب الذي عمل فيه 

 استخداميُصبح ولكن في هذه الحالة،  35األفضل أن نفكر في األمر على أنه نقل وتقليد فيه تشابه.

تجاه إرجاع  وأمين Sabbathفي مصلحة يوم السبت  للنظام اإللهي، بشرينظام الال ةشابهم

لليوم نفسه.  ُمخالف للوصف الكتابي إال انه ينزلق بمكر ليتوصل إلى وصف ،المجد والفضل هلل

ومن الواضح، أننا من المفترض بنا أن نفهم من كالمه أن كلمة "يوم" هنا بدون حدود زمنية 

وفق ا لما  نفهم اليوم السادس أنأنه إذا حاولنا  Collins، يجادلنا مالزمة له! بل عالوة على ذلك

هذا سيكون ببساطة هناك الكثير لنضيفه ونغيره لنُثبت زمن  نعرفه من فترة زمنية طبيعية،

فهم  أيوحواء، يكون  بين خلق آدم ا أن نفهمها ضمني ايوم. مع وجود فجوة زمنية يفترض بنال

األخرى  أسبوع الخلق غير مقبول، كما يؤكد هو، وبالتالي أيام اأمر   ُمباشر طبيعي لمفهوم اليوم

 حرفية.  اأيام  تكون  لن

لسفر التكوين تعني أنه ال يوجد لدي أي بوضوح، "إن قراءتي الشخصية  Collinsيعترف 

ما يزعجنا  36<. ي تدعو لها >نظرية االنفجار العظيمُمشكلة مع كم أو طول الفترة الزمنية الت

افي هذه  عرف أ، فليس لي أن أني لست من علماء الكون"بما  ال  قائ الجملة هو أنه يعترف أيض 

صحيحة أم ال." وبعد بضعة  Big Bangرية االنفجار العظيم ية لنظما إذا كانت التفاصيل التقن

ن >جانب الجانبي من لك كثير من التفاصيل التقنية عندك الصفحات تليها يعترف بأن " هنا

ل صحة طرق التأريخ حو الخلق، تدوربعقيدة ية التطور مقابل المؤمنين نظر المعتقدين في

منهما... وبهذا استنتج، انه ال  كل  يم يقية توال أدعي معرفة كيف<، Radiometricللمواد المشعة 

ميناتهم عن من بنظريات علماء الجيولوجيا القياسية، بما فيها تخويوجد لدي أي سبب يجعلني ال أُ 

                                                           
34 C John. Collins ،إليمان: أصدقاء أم أعداء؟العلم وا (Wheaton, IL,: Crossway Books, 2003 ،)

 . 84ص 
35 C John. Collins ،6، صالعلم واإليمان: أصدقاء أم أعداء؟. 
36 C John. Collins ،233، صالعلم واإليمان: أصدقاء أم أعداء؟. 



نفهم ونستنتج مما قاله أن جهله الذي اعترف به في علم الكون  أالعمر األرض." من الصعب 

 .1يؤثر على فهمه وقراءته لتكوين اوالجيولوجي

 تضمين ونتيجة

في  بصورة محددة زمني ا، ولكن مثيالتها 7، و6، 1جاءت األيام  3: 2-1: 1في تكوين

فتقار إلى التحديد سريع ا أن هذا اال البعض افترض. كانت تفتقر للوضوح 5إلى  2األيام من 

هذه الطريقة . لكن ثابتالترتها الزمنية أو النظام غير ُمحددة في فالكرة األيام غير يسمح بف

االسم إن ارتباط . المعنى اتوذ ةالهادف االغالقيةالمقاالت االفتتاحية و شكل االفتراضية تغفل

معنى محدد، و، شديدة يةله قوة عدد ،echad، بأساسات عددية غير ُمحددة، Yomمحدد الغير 

إن استخدام  37".عادي، مما يعني، "اليوم األولالطبيعي العدد ال سريان مفعولوال يزال يحتفظ ب

سلسلة من الُربط الُمحكمة، ويمنع نظام الترتيب  الدمج يضع أمامناالتطويق، أو تكنيكات  فكرة

بما أن األيام ذات طبيعة  ث الخلق.معروف نهاياته عند تسجيل أحداالأو التأريخ غير  العشوائي

، فإن الفقرات الُمحددة، سواء ديد تاريخ حدوث األحداث( متتابعةتأريخية )لها قدرة على تح

الصحيح  االستخدامبسبب ( أو 5: 1اللغوية كما هو في )تكوين الجملوتركيبات بسبب بناء 

ضع األيام داخل إطار تتُعطينا حدود ا واضحة  (،3-2: 2ها في الفقرة )تكوينالمناسب الواقعي ل

-2: 2السم والتعداد )الوصل بين الفقرات الُمحددة وا ربما يسمح. اختراقهرابطي ُمحكم ال يُمكن 

بجعل ( 31: 1 -الُمحددة المتصلة ب التعداد فقط مثل في اليوم السادس الفقرات ، على عكس3

وضعه  اأو نظام   اوذج  نم، داخل اإلطار األوسع مفهوم ستة أيام عمل ويوم واحد راحةحسابات 

 يتبعه اإلنسان في عمله. أسبوعي كأسلوبالرب 

متسلسل داخل إطار م اظن يُشير إلى لأن السج يكون متيقظ ا إلى أنإال  القارئال يستطيع 

الشعري فكر الن سفر التكوين ال يت بِع إلى أ ، Bruce  Waltkeرحق ا، كما أشا .زمني ُمحدد

عن الزمن الدوري، والذي يجعل الوقت ( ANEالشرقي القديم )الذي يقارب الفكر  األسطوري

ليس له أي داللة وبالتالي ليس للتاريخ أي معنى. الوقت في سفر التكوين طولي متماشي مع 

 األحداث التي تحدث متتابعة داخل الزمن.

                                                           
37 Haselا إلى 27، "أيام الخلق،"ص  echadة الحرف( )ترجم  ، Andrew E Steinmann.  انظر أيض 

، والذي يتوصل في 584-577(: ص 2002)ديسمبر  jets 45\4، 5: 1على أنه عدد عادي ومعنى تكوين

في  echadساعة، ولكن عندما نستخدم كلمة 24استنتاجه النهائي إلى أن كلمة "يوم" في حد ذاتها ال تعني 

سه فذكر األيام األخرى توضح أن النص ن "واالستخدامات الفريدة التي تتبعها لألعداد األصلية في5: 1تكوين

 (.84يشير إلى األيام الشمسية العادية المألوفة" )ص



 concept exegesis-Scientifico "38ة"علميات بمفاهيم تفسير

، ن في عدم الموافقةور اآلخربدون شك سيستمنه أإال ، صيلةاأل  Haselمقالة برغم من 

وافتراضات األرض القديمة التكوين تبدو غافلة لما يقوله   اقتراحاتعلى الرغم من أن أغلب 

Haselأم على ما دعاه  لغوية اعتبارات . السؤال هو ما إذا كان عدم اتفاقهم معه مبني على

Carl Henry ة "تفسير  لقد". Scientifico-concept exegesis" "ةيعلماهيم مفات بمباشر 

ذا هيجيء ب التاريخي اللغوي و المنظور العلمي Exegesisمحاولة التوفيق بين التفسير أنالحظ 

ن . كما انه دو  تدريجي ا لتاريخيا –التفسير اللغوي  حل محلالنوع الجديد من التفسير، الذي ي

ذين يقاومون التخلي عن ة القادال ير إلى أن، التي تشمالحظته الممتلئة بالتبصر والبصيرة

األهمية الكتابية للبدايات الكونية والبشرية" وبنفس المقدار هم يكرهون الدخول في مجادالت "

يتحدثون عن في تزايد  واأبدوالعالم،  اإلنسانمع وجهات النظر العلمية عن أصول ونشأة 

د غير التوتر الذي دار حول شرعية الخلق . لقفرضيات تطورية يُمكن إدراكها في النص الكتابي

كتب، -جدت في أشكال متنوعة وغنيةمن قواعد علم التفسير. كل البيانات والدالئل التي وُ 

DVD'sيسهل الحصول عليها من خالل والتي -ئد تقنية، والمواقع االلكترونية، مجالت، وجرا

أبحاث الخلق، وجمعية البحث  ، ومعهد Answers in Genesis   من سفر التكوين هيئة أجوبة

المناظرة وال خففت من  أوفي الخلق، وغيرها من المنظمات التي تؤمن بالخلق، لم تحل الجدال 

مت في  ا في اعتبارهم البراهين والدالئلالُمفسرين وضعوُمعظم  أنيبدو  التوتر. ولكن ال التي قُد ِ

اريخ وعمر الخلق والخليقة جدي ا. المصادر التي تتحدث عن حداثة عمر األرض ذات الصلة بالت

 أن:  Henryكما الحظ 

ومعلومات رسمية جازمة بيانات  باإلنسانأعطانا عن نفسه وعن عالقاته هللا قد  إن كان

كما فعل تقرير أو سجل الخلق -نجده غير قادر على أن يوصل لنا فمن الغريب أن، وموثوق بها

الطبيعة و، وإن كانت محدودة، عن اإلنسان، علم ومعرفة موثوق بها-بصورة سطحية ضمني ا 

يُخبرنا  أنيعطينا حقائق عن نفسه، ما الذي يجبره على  أنعلى  اكان هللا قادر   لو .والعالقات

 الكون وعالقته به؟مزيفة عن  اأمور  

نظرية األرض الحديثة الخلق بأن الفهم المباشر لما يُسجله المشهورين ل يعترف أحد الُمعارضين

وفرضها العلم، يجعلنا  اقترحهابدون النظر إلى كل نظريات علم التفسير التي  تكوين:سفر ال

                                                           
38 Carl F. H. Henry ، السلطانهللا، اإلعالن و (Waco, TX: Word Books, Publishers, 1983 ،)6 :

139. 



في اليوم  اإلنساننتوصل إلى أن هللا خلق السماء واألرض في ستة أيام شمسية، وأن هللا خلق 

السادس، وأن الموت والفوضى دخلوا العالم بعد سقوط آدم وحواء، وأن كل تلك الحفريات كانت 

بعد  لتحياالذي لم يحفظ سوى عائلة نوح والحيوانات التي معه  الفيضان العالمي الُمفجع نتيجة

 39ذلك.

أن هذه التعاليم الكتابية  مالحظتهبباختصار كل االفتراضات الكتابية الدقيقة  ثم بعدها رض

رض التي تهدف إلى تدعيم نظرية األتُنكر وتستخف بكميات الدالئل العلمية الكبيرة المتكدسة و

ا يقوله ويسجله الكتاب بسبب قوته على هذا الكالم، بالطبع لو كان م القديمة التكوين. لكن، رد ا

تكون تلك النظرية هو،  عيوتأثيره يتسبب في استخفاف ألي نظرية بشرية ابتدعها البشر كما يد  

 Wilder- Smithا. لقد سأل رية تستحق االستخفاف والتحقق من صحتها وإعادة فحصهالبش

ن للمزج بين اذا يتوق الكثير من المسيحيين المؤمنيبطريقة محددة وواضحة ومناسبة: " لم

ُمعتقداتهم مع "فرضيات وظنون بشرية عاملة ومنتشرة" ينقصها الكثير من األدلة العلمية ذات 

 لماذا حق ا؟40الطبيعة التجريبية؟"

المزيد من أخذ فكرة بالتالي  ل علم التفسير، تكونفي أوائل مراح الو كان العلم ُمدرج  

بين سفر التكوين  ريحاتصال غير مُ هناك عدم ، فاإلزامي   اأمر   في استخدامه للتفسير الوقت

به لتتمم كل ما تحدث األشياء وعن طول الزمن الذي تتطل   أصولونظريات الُمجتمع العلمي عن 

 عنه موسى في سفره األول.

 قائمة بأسئلة ختامية

" ةعلميات بمفاهيم "تفسير الجملة الوصفيةالذي قدم لنا  Carl Henry يقدم لنا  

"Scientifico-concept exegesis" التي تتداخل مع بعضها  ،ار  يثكثر تأمراجع األ ةثالثال

 راجع هي مراجعلملق الستة في نظرته العالمية. هذه ابأهمية أيام الخقرر الشخص ويُقر عندما يُ 

 41علمية. فلسفية واختبارات ذات مبرراتكتابية ذات سلطة و

عن ستعالم عند اال السلبي األولي، سبب رد الفعل هيليها فيما يلي التي نشير إ األسئلة

إن المرونة التي  على فكرة األزمنة السحيقة؟ يؤكد سفر التكوينهل يمكن أن . عنوان هذا الفصل

                                                           
39 Pattle T. Pun,  "(: 1987)مارس  39 جريدة عن الدمج العلمي األمريكي، "نظرية عن الخلق الُمستحدث

 .14ص.
40 Smith -A. E. Wilde ، أصل اإلنسان، مصير اإلنسان: بحث انتقادي في مبادئ التطور و المسيحية

(Minneapolis, MN: Bethany House, 1968 ص ،)307. 
41 Henry ،138: 6، السلطان اإلعالن و هللا و. 



كيوم عادي  1جاءت في تكوينالتي  yom كلمة ال نعتبرأل في تفسيراتنا للكلمة إذا قررنا تدخ

وعن تاريخ  األرضوبين النظرية السائدة عن عمر  بينها وعندما نطالب بالمزج بينها أو الدمج

 بالنسبة لتاريخ العالم:  اإلنسان وأهميةخروج تساؤالت بخصوص مكانة  في تسببالخليقة ت

 القديمة ضلألرعلى النص من خالل التفسيرات الُمدخلة تاريخ األرض كما يُفهم إن  -1

ر أن يحكم مِ الذي ُخلق على صورة هللا والذي أُ ، المخلوق الوحيد اإلنسان، يجعل النشأة

أال يُعتبر جعل ا في التاريخ. كوكيل وصي على بقية الخليقة، يحتل مكانة صغيرة جد  

تموت )بُمختلف فصائلها و تعيشأن يسودها،  ُمعظم الخليقة، التي كان على اإلنسان

سنين قبل أن يُخلق هذا الوكيل ( ماليين من الانقرضيكون بعضها قد  التي يفترض أن

 ُمشكلة؟، الوصي

 

في منهج  أن يكون لإلنسانمكن يُ  قصة التي يحكيها فكر الزمن السحيق، هلالفي نص  -2

، لو كان عنصر الزمن هو مجال أن ؟ أيبالنسبة للكون أي أهمية أو داللة هللا الخلقي

أعمال اإلنسان هو صنيع هللا لتتويج  أليسهادفة. في النهاية "يهوه" ال Yahwehأعمال 

 42؟اإلبداعية )رأس كل الخليقة(هللا الخلقية 

 

محاولة  سمحأال تن أنه من المهم أن نجعل الكلمة مرنة، ون الكتابيولو زعم المفسر  -3

لفرضيات بقبول ا ،األشياءعن أصول س ع وتطويع ما سجله الكتاب المقد  إخضا

ا صامت ا أال" تساعد على التفسير؟ ائققلسائدة ك "حالُمغايرة ا عن  يُعتبر هذا تعبير 

 ؟للنص الواضح الرغبة في التخلي عن المعنى

 

ا، ما معنى هذا السؤال الذي يختص بالزمن المغمور  -4 السحيق؟ ال يوجد شيء  أوأخير 

 لىعفجأ ة  ات الجمل أو معاني المفردات، ينُصفي النص أو قواعد اللغة أو تركيب

، أو فترات زمنية محددة مغمورة يتخللها وجود فترات زمنية غير معلومة المدة

. كما . حق ا، إن الزمن السحيق أو المغمور، لم يظهر فجأة من النصعصور طويلة

لمناظرات حول عمر فصله عن الجذور التاريخية ل في Mortensonوضح لنا 

لى هذا العنصر وتجاهل بقوة كل عليها أو عيُسلط أي كاتب الضوء  أنه لم الخليقة،

 حول الزمن.  اإلبهامتخصص ووضوح في الفترات الزمنية، بهدف الغموض أو 

 

 

 

 

 

                                                           
وحده" التي يأتي بها بعدما  اإلنسانالزمته "  b Whitcomالدكتور يذلكلمات، قد يتذكر تالمعند سماع هذه ا  42

الفروق إال أن والقرد فروق هائلة،   اإلنسانفكرة الفروق الجسدية بين أنه بالرغم من أن يشير  إلى 
مجرد جزء قليل من عدد ال نهائي من الفروق. كرر إحدى عشر مرة كلمة الثقافية /اللغوية/العقالنية/الروحية

 اإلنسانفقط هو الذي يملك الوعي بالذات كفرد،  اإلنسان" افتتاحية ليصف بها فرق آخر: ككلمة، اإلنسان وحده

 . 131-130، 120، ص الحديثة األرض، Whitcomb إلى نظراوحده هو....الخ" 



 ة للخلق السبيل الذي يقود إلى السيناريو التالي:كتابيال تتخذ الدراسات الونرجو أ

 

نعيد صياغة فكر هللا  ،أننا ربط بين العلم والالهوت ستتطلب مال إن مهمة

لغ القدم بصورة االبللكون الممتد،  ، في ضوء اإلطار الهائلالرموز الُمحيطة بهوشبكة 

 سلسلة من العمليات التيخالل  من األحيائيالتطور في ضوء ، ونتخيلها أنال يمكن 

 43ضرورة والمصادفة.عنصري ال هدينا إلىت

 

 س ا.قد  ويغضب غضب ا مُ  1سيقوم تكوين إذا حدث هذا، 
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