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َـرَ ـجَ هَ َرـوَ طَ ـت َـال

َحديثَمعَعالمَاألنثروبولوجياَالحيويّةَاألستاذَنايلَهوبر

 ندونَباتَوكارلَوايالندَ بقلم:

 هنريَأندراوسَشاهين ترجمة:

 

ك  األستاذ نايل هوبر وهو الُمحاِضر الٌمتمس ِ

ري ة في جامعة علماني ة  باألنثروبولوجيا التطو 

 1975حتى عام كبيرة )في والية ويسكونسين( 

في عاصمة الواليات المتحدة األمريكية واشنطن، 

أي مؤمن في الخليقة هو األن مؤمن خلقي ]

 1981[. بحلول عام بحسب الكتاب الُمقد س

تَقب ل  1990أصبح مسيحي اً ُملتزماً، وبحلول عام 

نظرة سفر التكوين الحرفي ة. فهو يقول "نشأت في 

عرفت عن المسيح جهٍل تام في الكتاب الُمقد س. 

من المسرحي ات المدرسي ة ومن أعياد الميالد وما 

شابه، لكن عائلتي كانت ُمعارضة للمسيحية 

بشد ة. وكما اعتاد أبي القول إننا ُمستنيرين علمي اً 

 ولم نعد نؤمن بتلك األشياء بعد األن."

ر بحماسة في الجامعة عندما تحد اني بعض الطلبة إلى  س التطو  دراسة الكتاب الُمقد س. "كنت أُدر ِ

واجَهتْني مصداقي ة العهد الجديد التاريخية. وفي مرحلة ما جعلتني دراستي للكتاب الُمقد س اعتبار نظري ة 

ة وال  ر على أنها تزخر بمشاكل حقيقية ومعروفة، وليس فيها ما هو جي د. ليس لها سوى نتائج ضار  التطو 

 هربائي ة والهيدروميكانيكية وما شابه ذلك."يُمكن اختبارها على العكس من نظريات الك

لم يكن األستاذ هوبر من أنصار الخليقة بأي حال من األحوال في هذه المرحلة ولكنه أصبح قلقاً بشأن 

يه بالقليل  سها. يقول "أصبحت ما يُمكن أن تَُسم  ة األشياء التي كان يُدر ِ ر وصح   ‘حـدُمـلـ’نظري ة التطو 
ر."  بخصوص التطو 

استقالته من منصبه الجامعي بدأ األستاذ نايل عمله الخاص كعالم في البيولوجيا. كانت زوجته قد بعد 

لي إلى المسيحية اختبار  أصبحت مسيحي ة وكانت هي الشخص الذي جعله يحضر الكنيسة. "لم يشبه تحو 

 عة مشكلبولس الرسول في طريقه إلى دمشق ولم يكن مثل الفرقعة، لم يكن كذلك. كان علي  ُمصار

ة." واألهم من بينها كانت ُعمر األرض.  جم 

"لقد نشأت في مناخ من اإلعتقاد أن جميع األشياء قديمة جد اً وأن الديناصورات قديمة جد اً واألحفوريات 

قديمة جد اً، وهكذا دواليك. وتعلمُت ذلك ليس في البيت فقط بل في المدرسة الثانوي ة قبل ذهابي المدرسة 

 عليا بوقت طويل."الثانوي ة ال
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"بعد تسليم حياتي للمسيح ولمدة حوالي عشرة سنوات، كانت 

زي ة.  11- 1إلى أصحاحات سفر التكوين نظرتي  أنها رم 

اً من المجازي ة. فجأةً بعدها أدركت أن كنت ُمقتنعاً أنها نوع

ذلك يتعارض بشكٍل واضح مع ثقتي في العهد الجديد، 

ر يتعارض تماماً مع ُمجمل فكرة  وأقلقني هذا كثيراً. فالتطو 

 إله الكتاب الُمقد س."

بدأ األستاذ هوبر دراسة العهد القديم بتمعُّن وخاص ةً سفر 

دمها العهد القديم، التي هي نظرة ُمتناسقة للغاية عن مصداقي ة هللا. التكوين. "بدأت أبحث األدل ة التي يُق

ة وأمانة  ة في قو  وبعد دراسة ُمتأن ية في األسفار الخمسة وبضمنها التكوين، باركتني دراستي بثقة تام 

من  للوقائع الخليقة؛ وأهميتها أيضاً. لقد تم  بناء صرح كام ‘األساسي ة’التفاسير العقائدي ة القويمة و 

العقائد الجوهري ة عليها، مثل الخليقة، آدم وحواء، َحَدْث السقوط في الخطيئة، لعنة الخليقة، الوعد 

ر وأيضاَ  بالُمخل ِص، الفيضان، الزواج، الخطيئة األصلي ة وما إلى ذلك. لكنها تتعارض مع نظري ة التطو 

أُسطورة  11- 1أصحاحات التكوين  (. ولو كانت12: 5مع فكرة ُعمر األرض القديم بشكٍل عام )رومية 

ل عليه، فالمسيحي ة ستكون )ال سمح هللا( كالماً فارغاً وبيتاً من الورق."  أو تاريخاً ال يُعو 

 

 حواء أول عاِلمة؟

على مدى السنوات العشرين الماضية كان األستاذ نايل هوبر يُعل م الصغار والكبار أن العهد القديم 

ق اإلعالن اإللهي على العلوم ُمتوافق وموثوٌق فيه. ولدي ه بعص الرسومات التوضيحي ة اآلسرة عن تفو 

 اإلنسانية:

ل  مة النباتات الحديثة ولكنها تُبدي هذه عالِ كربما ليس  1؛ لقد درست تلك الشجرة.‘عالمة’"كانت حواء أو 

ُمالحظاتها تتطابق ( ويُمكنك القول إن ِعلمها جي د ألن 6: 3الُمالحظات )الجزء األول من اآلية تكوين 

هي في ف ؛اطقة التي تجعلها تشك  في داخلهامع ُمالحظات هللا. لكنها تًخطيء بعد االنصياع إلى الحي ة الن

حسناً ’ [حواء] ، فتُجيب‘أن تأكلي من كل شجر الجن ة؟ نهل حق اً قال هللا ال تستطيعي’ [الحي ة] الواقع تقول

 وتلك هي الُمشكلة وهي التشكيك في كلمة هللا." - ‘... 

بما معناه( وتقول "هي ا، لنأكل هذا.  ‘ُمساعدها المختبري’وهكذا تدعو أدم )

التجربة ليجدا ضميريهما )بأنهما لنعمل تجربة صغيرة." فيقومان ب

سيحصالن على فائدة كبيرة( ُمخطئين. ُمالحظاتُهما صحيحة ولكن 

 استنتاجاتهما خاطئة.

 

( عكس ذلك. كان إبراهيم وإسحق 22"األن، واقعة الُمري ا )في تكوين 

كان لديهما ذاك الكم  من العلوم. ربما لم يكونا  –يعلمان ماهي ة النار 

عندما وا النار وما تفعله للذبائح. عن الفيزياء النووي ة لكنهما عرفيعرفان 

قال هللا خذ ابنك وحيدك إسحق الذي تحبه إلى المكان الذي أُخبرك عنه 

هُ هناك ُمحرقةً؟، ال  بُد أن إبراهيم عرف مضمون ذلك من الناحية وقدم 
                                                           

ف ويمكن القول بأن آدم كان أول عالم ألنه  - 1  (.19،20: 2)تكوين  تسمية الحيوانات معنىب التصنيف كعالم فيتصر 

تسليمَحياتيَللمسيحَولمدةََدبعَ’’

حواليَعشرةَسنوات،َكانتَنظرتيَ

11َ-1َرَالتكوينَإلىَأصحاحاتَسف

 ‘‘أنهاَرّمزيّة

 

 وسروباست )القردة الجنوبية( أسترالوبيثكسُجْمُجمة 

(SK 23 وهي من الرئيسي ات الغير بشري ة التي )

  ُعثر عليها في سوارتكرانز في جنوب أفريقيا.
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لمي ة، معرفتهما العوعد هللا بغض النظر عن إسحق وإبراهيم إلى الُمري ا واثقين تماماً في ي ة. فصعد العلم

عة ولكن الرسالة هي أنهما وثقا في وعد هللا معرفتهما في ماهي ة النار وما تفعله. أنها قصة عميقة  ومرو 

 من معرفتهما العلمي ة."بدالً 

في جامعة مرموقة تعامل األستاذ هوبر بعضاً من أكثر الُرفات  كعاِلم في األنثروبولوجيا الطبيعي ة

 البشري ة احتفاًء المعروفة علمي اً.

"هناك الكثير من وجهات النظر العلمي ة الخاطئة في مجال العلوم. أمسكت بيدي  البعض من أشهر 

أُخرى. العديد من تلك  3انحتفى بها وأُحفوريات موستيريالمُ  2 يمانهاستريات األصلي ة مثل جمجمة األُحفو

 ا في وضع أوالعظام التي تلق ت اهتماما كبيراً جاءت، أكره أن أقولها، من أماكن مشكوك فيها. العديد منه

وفي الحقيقة ُمحط مة وقد تم  جمعها بطرق اعتباطي ة. تم  تفسير الكثير منها بشكٍل خاطئ  ةحد  بة هيئة ُملتوي

 من قبل أشخاص لديهم نفوذ كبير."

يم، انهامن السنين. األن، جمجمة ست ‘زليارات’"سيقول عاِلم التاريخ الطبيعي بأن ُعمر هذه األشياء هو 

؟ حق اً ال أعلم على وجه يد لإلنسان العصري المثالي. فما هال تعو أنها على سبيل المثال، من الواضح

ض ب لدينا اليوم، نوع انقرالتحديد. لعل ه بديل اإلنسان الحديث، مثل إحدى المجموعات الُمختلفة من الكال

منذ ذلك الحين؟ هناك العديد من األشياء ال أستطيع فهمها ولكن هل من المفترض أن أبني فلسفة كاملة 

 هذه؟" يمانهاستورؤية للعالم على شيء ال أفهمه تاماً حتى األن، مثل جمجمة 

ر؟  ونصيحة األستاذ هوبر للشهادة ألنصار التطو 

ر حتى يظه ُمرس خن العلماء سيدافعون عن نموذج في الفلسفة العلمية وهو أهناك أشبه ما يكون قاعدة 

ر  شيء أفضل ليحل محل ه. لو قد م لي شخٍص ما دليالً بيولوجي اً لصالح الخليقة بينما أنا أعترف بالتطو 

 البيولوجي، ربما فعلُت كل ما في وسعي لمعارضة ذلك الرأي."

. الحل  هو البدا بافتراضات سلطة الكتاب  ‘ستخدام العلومإثبات الكتاب الُمقد س بإ’"أن ُمحاولة  ليس الحل 

الُمقد س وتفح ص جميع األدل ة التي يقدمها للثقة فيه. بعد ذلك ابدأ بناء علومك انطالقا من هناك واستناداً 

 يخإلى حق  الكتاب الُمقد س، وبي ن إلى أي مدى توافق وزن األدلة في العالم الواقعي مع وقائع التار

ه [ وأنا أدعم ذلك التوخدمات كرييشن العالمي ة –بحسب الكتاب الُمقد س. هذا بالطبع ما تفعله ]خدماتكم  ج 

 بقوة "

 

 

 

                                                           
يتجمجمة وجدت في ألمانيا و - 2  التي تعتبر أيضا (،tuserec H. a.k.a. heidelbergensis, H. .a.k.a) نسيسيمانهاستهومو  ُسم 

، إال أن هذا األخير للنياندرتال نسان الحديث، وأنها مشابهة جدامكعب، ضمن نطاق اإل سم 1250-1150 ها هودماغ ". حجمالقديم العاقل اإلنسان'

 عاتالتنوأحد ببساطة ك يينمن قبل معظم الخلق جميعهابر من البشر المعاصرين. وتعتبر لديها متوسط حجم الدماغ أكوسم مكعب  1450 عند

 بعد الطوفان. يةالبشر
 ل الحصر( مرتبطة بالنياندرتال.حضارة تعتمد على أنواع ُمعينة من األدوات والمصنوعات اليدوي ة، عادة )وليس على سبي هذا يصف - 3


