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 القمر سطحعلى للهبوط الخمسون الذكرى 

ُّفي عصر الفضاء علم الكونيات والتطور والطبيعة البشرية ل فيتأم ُّ

ُّمايكل پاركر :بقلم

 

 Neil Armstrongأرمسترونجنيل ، فضاءال رائديلهبوط  هذا العام الذكرى السنوية الخمسينيوافق 

ْت  11ولو پفي املهمة أعلى سطح القمر  ،Buzz Aldrin ألدرينَبز و  مَّ
َ
. بعد ست 1969 تموز /يوليو 20في التي ت

يمش ي  إنسانأول أرمسترونج ، أصبح تموز /يوليو 21، في Eagleل إيج   املركبة القمريةساعات من هبوط 

 ومع ذلكمفعمة بزهو النصرة، عند أول خطوة على سطح القمر أرمسترونج كانت كلمات  .القمر سطح على

لحسن الحظ، لم يكن هناك و ة". للبشريكبيرة قفزة  ولكنها إلنسان،: "خطوة صغيرة لم يكن فيها ما يس يء

 لكن من املؤكد .للبشرية جمعاءانتصاًرا القمر سطح  بالنسبة له، كان الهبوط على. ففي كلماته نعرة قومية

 سماوي بمثابة وقفة ألاول على جرمم يكن وصول البشرية أل. أنشودة انتصاره تنقصها النغمة الروحية أن

 .هذا ما حدث ؟ في الواقع،للكون الكبير مكانهم في املخطط الاعتبار بعين للبشر ليأخذوا 

، وألدرين، أرمسترونج خامسة للهبوط على سطح القمر،في الذكرى ال

بينما  القيادة مركبةي ف القمر  حول  ر دا الذي ،Michael Collins ومايكل كولينز 

  صخرة قمرية وامقدَّ  ،أدناه القمر سطح على  يسيرانزمياله كان 
َ
جرام  7,18 ن ز  ت

 تقديمأثناء  أرمسترونجقال . و العاصمةواشنطن  لكاتدرائية الوطنية فيل

جزًءا رض" يجب أن تكون "ألا  خارجمن  قطعة من الخليقةإن "هذه الصخرة 

من أجل جميع الناس". وهي آلان موضوعة بشكل  بيت الصالة هذا بنية من

عْ و  ،ملونة في الكاتدرائية ية  زجاج نافذة   دائم في لوحة  
ُ
نافذة  "النافذة باسمف رَ ت

 و ، Space Window "الفضاء
ُ
 .واتوالكواكب املهيبة في السماظهر النجوم ت

القمر سطح  ىعل هبوطالالرهبة الروحية التي شعر بها الكثيرون في وقت 

فقد . دار البشر حول القمر ألول مرةكانت متوقعة قبل سبعة أشهر عندما 

 21في  8ولو پأ املهمة الفضائية ناسا وكالة الفضاء أطلقت

ْت ، 1968 كانون ألاول /ديسمبر
َ
 مُ  اطاقًم الهزيلة  املركبة وَحَمل

َ
 من انً وَّ ك

 Jamesل ڤ ـليمز چو ، Frank Borman فرانك بورمان همثالثة أفراد، 

Lovell ووليم أندرس ،William Anders سطح إلى الجانب البعيد من 

ناس صبحوا أول أو ثالثة أيام عبر الفضاء. استغرقت القمر بعد رحلة 
ُ
أ

والدوران  كانون ألاول /ديسمبر 24في مدار القمر يوم بالدخول ي آخر، في رحلة إلى جسم فضائيذهبون 

شروق وهو  ،أحد من قبل لم يره احولهم شيئً من  شهدوا في املرة الرابعةوحول القمر عشر مرات. 

دومهممر من سطح القتصعد رأوا ألارض فقد  .Earthrise ألارض
ُ
والتقط قمر. من الجانب املظلم لل عند ق

 أرسلوا  ،ةالتاسعوفي دورتهم . ذا املشهدأندرس الصورة الشهيرة له
ً
شاهده، في ذات إلى ألارض،  اتلفزيونيً  ابث

وتناوب كلٌّ من رواد الفضاء ل أربعة أشخاص على هذا الكوكب. من كواحد  ،فترة وجيزةاللحظة أو بعدها ب

 التي تحكي ثم في ليلة عيد امليالد هذه، قرأوا آلايات العشر ألاولى من سفر التكوين .في وصف القمرالثالثة 

 ".على ألارض الجيدة "لجميعكممتمنًيا عيد ميالد سعيًدا أنهى بورمان البث و قصة الخلق. 

نافذة الفضاء" في الكاتدرائية الوطنية في "
البيضاء الصغيرة تحتوي الدائرة  شنطن.او 

التي  في المركز على جزء من صخرة القمر
ز ألدرين في وب   جنيل أرمسترونأحضرها 

 .سطح القمر ىلهما عل هبوطأول 
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برنامج الفضاء هذا في أنسب وقت بالنسبة للشعب ألامريكي، حيث إن ذلك العام وقد جاء نجاح 

وقعت يتنام التي ڤذروة حرب  1968شهد عام فقد  كان واحًدا من أكثر ألاعوام اضطراًبا في تاريخ ألامة.

 Newشير پنيوهامألاولية في ضعف نتائج الانتخابات بعد . و في شوارع مدنناالاحتجاجات العديد من أثناءها 

Hampshire ، ونسون چليندون الرئيس انسحب Lyndon Johnson غتيل زعيم ا. و من السباق الرئاس ي

 في ذلك العام Martin Luther Kingكينج الحقوق املدنية مارتن لوثر 
ً
أعمال  ، وهي مأساة أعقبتها مباشرة

دي اغتيل بوبي . و في جميع أنحاء البالداملدن شغب في   ألاساس ي املرشح الديمقراطي ،Bobby Kennedyكين 

 ، حيث تصدتفي التاريخألاكثر اضطراًبا اجتماًعا ربما ُيَعّد  الديمقراطيون  وعقد .للرئاسة، بعد شهرين فقط

 وَر . الاجتماعهذا مكان في الشوارع حول لالحتجاجات التي انتشرت شرطة شيكاغو بشكل كبير 
َّ

ح ش

أنه فاز فيما بعد بناًء ومما يثير السخرية  .ملنصب الرئاسة Richard Nixon ريون ريتشارد نيكسون الجمهو 

فضاء الثالثة من مدارهم عندما عاد رواد الو  على وعد بتنفيذ القانون بقبضة من حديد، وإنهاء الحرب.

لهارمان برقية يقول و بتلقى القمر، حول الناجح  ْبْت  ."1968عام  . لقد أنقذت  8ولو پأ ا لك  "شكرً  ُمرس  ولقَّ

التالية  سنةال. وفي "men of the year" "رجال السنة"رواد الفضاء الثالثة  Time Magazine ""التايم مجلة

 In the" ..." في البدء هللا" :تقول  في الوسط عبارةوعليه إلى طابع بريدي،  شروق ألارض صورة تحولت

…" beginning God.1  حيث ُعقد ألول مرة يوم  ،البيئيةحركة ثل بداية اليُم  هذا الطابعإن يقول البعض و

املية في ذلك العام، تقابل عندما ذهب بورمان في جولة عو . 1970في عام  بيئي تثقيفي بعنوان "يوم ألارض"

لَته ما  للعالم البابا بولس السادس الذي قال: "قضيت حياتي كلها أحاول أن أقول  مع
ُ
 ".في ليلة عيد امليالدق

 

 

لعديد من الناس في مفاجأة ل تكانتكوين ال سفر  صورة ألارض، وكلماتو تلك الرحلة حول القمر، 

 أك الكوكب للبشر  تراءىما  وبطريقة  . ذلك الوقت
ً
  ثر هشاشة

ً
. من أي وقت مض ى اتميزً و  ولكنه أكثر قيمة

 ينية التي ابُتد  الد والرسالة
َ
 من سفر التكوين الافتتاحية بقراءة آلايات  ْت أ

َ
تكن رض لم ألا إلى أن الجميع  ْت هَ بَّ ن

َرَجْت  لم تكن مصادفة. صدفة
َ
  ،هللا املحب عناية  . ولكنها كانت نتاج من فوض ى الكون خ

ً
 هللا الذي خلق منزل

 جمي
ً
 .ألولده ال

                                                           
ولكن النص اإلنجليزي يبدو مختلفًا نظًرا الختالف تركيبة  .".اقتباس ألول آية في سفر التكوين: "في البدء خلق هللا السماوات واألرض1

 الجملة بين العربية واإلنجليزية )المحررة(.

 طابع تذكاري
 للمهمة

الفضائية 
 8ولو پأ
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 رَ ذلك. فقد على  الجميعلم يوافق  ،بالطبع
َ
 Madelyn مادلين موري أوهير  ةالشهير  ةامللحد ْت عَ ف

Murry O'Hair  رواد الفضاء حيث إن  ،ناسا ألنها سمحت بقراءة سفر التكوينوكالة دعوى قضائية ضد

املحكمة . إل أن هم من أداء أعمال مستوحاة من الدين في الفضاءعُ نْ ن، وبالتالي ينبغي َم و حكوميموظفون 

على سطح  11ولو پأعندما هبطت مركبة  1969ام من ع تموز /القضية، ولكن في يوليورفضت العليا 

ناَوَل القمر، 
َ
ُّ.الجدل لك إل بعد عدة سنوات حتى ل يثير لم يذكر ذو ، ز ألدرين املائدة املقدسة سًرابَ ت

 رسالة التكوين

َعّد 
ُ
الكتاب املقدس آيات التي قرأها رواد الفضاء الثالثة عشية عيد امليالد من أكثر  آلايات الكتابيةت

 إلهاًم 
ً
مان بوضوح عن عقيدة الخلق من للجدل ا وإثارة  

ّ
َعل

ُ
تّ  لكنَّ  . العدم. فأول آيتين ل ت

ُ
الالحقين  ابالك

نْت رانيين: "باإليمان نفهم أن العاملين العب كاتبقال . فقد على هذا النحوفسروها  تق 
ُ
لم حتى  ،هللا بكلمة  أ

وهكذا فسرها الالهوتيون  .العدم، أي عقيدة الخلق من (3: 11ظاهر" )عب هو  مماُيرى يتكون ما 

 املسيحيون فيما بعد، ول سيما أغسطينوس.

 

نش ئ، ل يتم تقديم العالم على أنه الرواية الكتابية فيو
ُ
ولكن على مراحل خالل فترة دفعة واحدة  أ

 أن نص رفعُ كان ال. فحرفيةا أياًما القرون ألاولى لم تكن هذه ألايام السبعة تعتبر دائًم  في. وسبعة أيام

 . علميأكثر منه شعري  التكوين في سفر الخلق 
َ
ألايام  أي ،ثالث ثنائياتأعمال الخلق في ض الرواية ر  عْ وت

ول ألا يوم ومن ثم في الفي العبرية.  مثال جميل للتوازي الشعري  ، وهو الثالثة ألاولى مع ألايام الثالثة الثانية

نت كاالخامس املاء والهواء، وفي اليوم  كانفي اليوم الثاني . الشمس والقمر تكانيوم الرابع لنور، وفي اكان 

على والبشر حيوانات كانت الألارض والنباتات، وفي اليوم السادس كانت  في اليوم الثالث. ألاسماك والطيور 

 . و ألارض
ُ
 .هللااستراح بأكملها في اليوم السابع عندما  العملية إلابداعية ْت َج ّو  ت

التي يجب فهمها هنا الالهوتية الحقيقة . و ، عدد هللا نفسهدد الكمالعهو الرقم سبعة  اليهود فكر في 

خلق والنقطة الثانية أن هللا بعد كل يوم من ال. هته وقوت  خط  ل اوفًق  تتم أعمالهأن هللا هو الخالق، وأن كل 

 ".جًدا"حسن إنه  ، قالالخلقي نهاية عملية البشر ف وبعد خلقن". َس "َح إنه  كان يقول 

 . ا رسالة خاصة للبشرأيضً وهنا 
َ
 خ
َ
ته على صور  مخلقهلقد . وأنثى ا( ذكرً هللا إلانسان )البشر َق ل

ْت  ،اوأخيرً إلالهية. هذه الصورة لانعكاًسا يكونوا  حتى ،ومثاله
َ
ق ل 

ْ
ط

ُ
 هذأ

َ
لتحكم لء ألارض بذريتها ه املخلوقات مل

 .ألارض كوكب

قنا. فما معنى أننا فيها عثر تأن ن أشياء كثيرة يمكنثير للجدل ألن هناك ُم  هذا مقطعو  ل 
ُ
 على صورة   خ

  ثى؟ بأي معنى نكون نحن الحكام )أو كذكر وأنإلانسان هللا؟ ما طبيعة 
ّ
هذا الكوكب؟ ما بالضبط مين( لاملنظ

نفهمه ، أم يبث فينا شعوًرا بالدهشة واملهابة اعريً شتفسيًرا هذا املقطع أن نفسر يجب  عملية الخلق؟ هل

 ؟حرفًيا

ُّ
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ُّعلم الخلق

الذي  Creation Museum الخليقةألاخير في متحف  لهذا السؤالواحدة يمكن العثور على إجابة 

ح  فُتت 
ُ
أربعة أميال  حوالي على بعد Kentucky كنتاكي بولية ،Petersburgيترزبرج پمدينة في  2007في عام ا

ق هو و  . Cincinnatiسينسيناتي مدينة غرب
َ
ْرف سترالي ألا  Ken Hamكن هام يديره مليون دولر  27 قيمتهم 

د ْول 
َ
الخلق  عملية تفسير في . فحرفي لسفر التكوينكتفسير  تقديم خلق ألارض ىإلاملتحف يهدف و  امل

 "young Earth"  "ألارض الصغيرة السن"املعروفة باسم 
ُ
آدم وحواء و فقط، سنة  6000منذ  العالم َق ل  ، خ

ْت وجميع الحيوانات التي عاشت على هذا الكوكب  ،شخصيات تاريخية
َ
ق ل 

ُ
، الفترة القصيرةهذه في نفس خ

في نفس الوقت الذي عاشت لكائنات البشرية التي ل اومن ثم، يتضمن املتحف معرضً أي ألايام السبعة. 

ُّ.فيه الديناصوراتعاشت 

 

ُّالخليقةحواء مع الديناصورات، متحف 

دم وجود إحصائيات حول هذه ورغم ع. أشكال الخلقبأحد ألامريكيين ن جميع م %50ويؤمن حوالي 

جميع املسيحيين على كوكب ألارض، أعتقد أن معظمهم سيقولون أيًضا إنهم يؤكدون بالنسبة ل القضية

 بد الخلقعلى 
ً
، "الصغيرة السن"ألارض املعروف باسم  الخلق عملية تفسير  باإلضافة إلىف. من التطور  ل

"أيام" سفر التكوين على أنها عهود  فسر الذي يُ  "old Earth" ""ألارض القديمة سمييُ آخر  فسير هناك أيًضا ت

 .زمنية طويلة

 فكرية مدرسة  اأيضً  هناك
ُ
 ةفكر  ت. بدأ ينبغي الخلط بينها وبين الخلقسمى "التصميم الذكي"، ل ت

داروين "، Philip Johnson ونسون چ پـكتاب فيليب 1991في عام  ID أو ،intelligent design التصميم الذكي

ما فيها علم التطور الحديث ويوضح جميع وهو ينظر نظرة متعمقة جًدا ل .Darwin on Trial "في املحاكمة

النموذج العلمي لماء محاصرون باملركزية في أن العچونسون . تتمثل وجهة نظر فنيةمشاكل منطقية و من 

ارهم ألن في ذلك انتح ابهالاعتراف أو إذا رأوا عيوبه، ل يمكنهم ، رؤية عيوبهللتطور، وبالتالي ل يستطيعون 

عطى هذه الثغرات . ومن ثماملنهي
ُ
 الذي يُ الاهتمام ، ل ت

ً
 هذه وجهة نظر و شاكل. لهذه امل كرسه العلماء عادة

ا لتفاصيل مثل تحديً ت ت، وما زالالقرن العشرين اتيفي تسعينفقد أثارت ضجة كبيرة . لالهتماما مثيرة جًد 

قادر على تقديم بديل علمي وطبيعي  هغير  ل هو ول  أنهچونسون نظرية التطور. لكن نقطة الضعف في نهج 

 .للتطور  موثوق 

ُّ  
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ُّوالخلقالعلم 

رغم رفض الكثير من املسيحيين للفهم العلمي الحديث لعلم الكونيات وتطور الحياة على هذا 

 يةعلى حقائَق غنومبنية  ومثيرة جًدا، لعالم تفسيرات معقولة،ل قدمواالكوكب، فال يمكننا إنكار أن العلماء 

 كيفية بدء الكون، ونموه، وتطور الحياة على ألارض.عن 

ا مثل شيئً يقول كتابة الفصل ألاول من سفر التكوين، فإن املقطع قد أن يعيد  عصري  معال  فلو أراد 

شكلت تمليار سنة، و  7,14منذ  - Big Bang الكبيرالانفجار أو  - singularityبدالة انفرادية بدأ الكون  :ما يلي

مليون سنة، كان كوكبنا تحت قصف مستمر من  500خالل أول و مليار سنة.  4,5ألارض بعد حوالي 

انفصلت من ألارض  ةكبير قطعة  ،على ألارجحالذي كان،  القمر  َد في ذلك الوقت ُول  والكويكبات والنيازك. 

مليون سنة ظهرت الحياة امليكروبية في  150كويكب عمالق. ثم بعد ذلك بحوالي عنها بفعل ضربة من 

لعدة مليارات من استمرت عد كيف نشأت هذه الحياة، لكنها ب والم يكتشفإل أن العلماء املحيطات. 

الانفجار سمى ل الحياة الجديدة فيما يُ مليون سنة ظهر عدد كبير من أشكا 550منذ السنين. ثم فجأة 

مليون  30أربعمائة مليون سنة ظهرت النباتات على اليابسة، وبعد ومنذ  .Cambrian explosionالكامبري 

منذ فجأة اختفت مليون سنة، ثم  230منذ ظهرت الديناصورات و سنة ظهرت الحيوانات على ألارض. 

يوكاتان في بكويكب كبير في شبه جزيرة آنذاك  ْت بَ ر  أن ألارض ضُ  ويعتقد العلماء .مليون سنة 65حوالي 

َد الطريق لظهور الثدييات على الكوكب الشاملوالانقراض املكسيك.  ظهر ف. الذي أعقب هذا الحدث َمهَّ

مات جميعهم و سنوات املاضية. على مدى مئات آلالف من ال humanoid البشر الشبيهة بنواع ألا عدد من 

 .سنة مضتألف  195 يعود تاريخه إلى حوالي الذي  sapienshomo (نحنإلانسان العاقل )باستثناء 

 للخالف من علم الكونيات الحديث عند الكثير من املسيحيين هو نظرية 
ً
التطور. وألامر ألاكثر إثارة

َمنا  Charles Darwinتشارلز داروين كان قد ف
َّ
أن الحياة على هذا الكوكب تطورت من حياة أول َمْن َعل

من  من ألاسماك جاءت الزواحف، ومن الزواحف نشأت كلٌّ . فأشكال حياة أكثر تعقيًدا أحادية الخلية إلى

 كان ف. داروين عن وجهات نظر مختلفة حول الدين على مدار حياته. وأعرب الطيور والثدييات
ً
مسيحًيا تارة

 مؤمًنا بوجود  هللاإنجيلًيا، و 
ً
 لأدرًيا، و تارة

ً
 ، و تارة

ً
 The "أصل ألانواع" كتابه نهايةلكنه يكتب في . ملحًداتارة

rigin of SpeciesO (1859 ) هللا في الخلق:  عمل   مناندهاشه عن 

ا نفخة حيث إنها تحوي في أصلهاملتعددة، بقدراتها ، [ور أي التط]عظمة هذه النظرة للحياة يا ل

 
ً
، كانت ألاشكال جًدا بسيطةبداية من و  ... واحًدا أو بضعة أشكال الخالق التي صنعت منها شكال

 2.ما زالت تتطور  التي الجمال والروعةالبالغة الالنهائية 

ُّ     ُّفرانسيس كولينز

 البشري ، الرجل الذي ترأس مشروع الجينوم Francis Collinsوباملثل، كتب فرانسيس كولينز 

Genome Project (1990-2003)" ، للشعور في الواقع سبب هي عقيد الحياة تألاناقة الكامنة في ظاهرة إن

 ."نيمفروضة عليهم قبل دارو  ها الكثيرونَد َج ، وإلايمان باهلل، ولكن ليس بطريقة بسيطة ومباشرة وَ باملهابة

                                                           
 ,New York:  The Language of God: A Scientist Presents Evidence for BeliefFrancis Collins) مقتبس في 2

Free Press, 2006), 98–99. 
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ّو ن لبشري، أن ألابجدية التي مشروع الجينوم افي العمل  أثناء ،العلماءفقد اكتشف 
َ
ك

ُ
الحمض نص ت

 الحروف الشفرية.ن من مئات أو آلف ميتكون فقط ولكن كل جين  حروفأربعة تتألف من  DNA النووي

"هذه طبعت إذا أنك كتب كولينز و مليار حرف.  3,1يتكون من النووي عند البشر حمض الفي الواقع، 

]ستكون النتيجة[ برج  ...ا ا معً عً ها جميتالعادية وربط حجم الخط العادي على ورقة الكتبالحروف في 

 بارتفاع 
ُ
كل هذه املعلومات معبأة في  الش يء املدهش هو أنو  Washington Monument."3واشنطن ب صُ ن

  خليةكل 
ُ
يكتب كولينز عن جمال وبالغة هذا النظام من الترميز و شكل أجسامنا. من الخاليا الصغيرة التي ت

ج  التشفير نفسهألن نوع بشكل مدهش الاستخدامات متعدد  . وهو أيًضاالجيني ت 
ْ
أيًضا ُينتج إنساًنا الذي ُين

بسبب العرق  البعضبكتيريا التربة، وعشبة الخردل، والتماسيح. نحن البشر قد نبدو مختلفين عن بعضنا 

ح على املستوى الجيني، مما  %99,9متماثلون بنسبة  اوالخلفية، لكننا جميعً  ا نشترك بالطبع أننا جميعً ُيَرّج 

 .ربما حتى من نفس ألامالصغيرة،  العائلة البشريةجنا من نفس ا خر في نفس املنشأ، وأننا جميعً 

 

ُّ

ُّ

بين التشابه الجيني ة التطور البشري ألنها كشفت أن جَّ ُح تقريًبا أدلة الجينوم البشري حسمت وقد 

غير قابل البشري من الترميز الجيني  %45عالوة على ذلك، حوالي  .%96 نحو يبلغ البشر والشمبانزي 

جينات متبقية من املراحل ألاولى من التطور لم  ،"junk genes" "جينات خردة"عبارة عن هذه و . للتشغيل

خرى على هذا الكوكب، ألا  الكائنات عن متميز خلق البشر بشكل . فلو كان هللا قد تعد أجسادنا تستخدمها

لم أننا هو الوحيد  املنطقي الحمض النووي البائد للحيوانات ألاخرى في خاليانا؟ التفسير  تواجديفلماذا 

ق 
َ
ل
ْ
خ

ُ
 خلًقا منفصن

ً
 .أدنى مخلوقات من تطورناولكننا  ال

الجميلة التي الوسائل  بل ،الصعبة واملعقدةو الطبيعية  فالعلماء الذين ينظرون إلى هذه الوسائل

َق بها البشرالحياة على هذا الكوكب  تطورت بها ل 
ُ
 بل إيمانهم، يفقدون ل  ،وخ

ُ
تون منه. فعندما ط بَّ

َ
ب من يَتث ل 

  1992دير مشروع الجينوم البشري في عام كولينز أن يُ  فرانسيس
َ
في كنيسة  ةر يبعد الظهما  قض ى فترة

ما لكني أظن أنه ربطلًبا لإلرشاد. وهو ل يوضح سبب ذلك، صغيرة في ولية كارولينا الشمالية يصلي إلى هللا 

سالم بعد ظهر ذلك لكنه شعر ب. هللا في هذا العالم قصد فيقوض إلايمان املسيحي، وُيضع  لئال ا كان قلًق 

، 2003املشروع في عام اكتمل عندما . و املشروع بضعة أيام إلى املوافقة على إدارةاليوم، مما دفعه بعد 

زيد شعورنا باملهابة، ول تنتقص منه "بالنسبة ألولئك الذين يؤمنون باهلل، هناك أسباب آلانكتب: 
ُ
  ."ت

                                                           
 .86، 2–1المرجع السابق،  3

الذي  وعاِلم الوراثة طبيبال، فرانسيس كولينز
 .ترأس مشروع الجينوم البشري
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 الخالصة

 
َّ
 ،لحياة على هذا الكوكبا اتعلن مجد هللا، بل أيضً وحدها ت السماواليس أن  العلوم الحديثةنا تْ َم عل

 
ً
  خليقة   قمة خاصة

َ
 هللا في اليوم السادس، خ
ْ
ألارض، كونة من مدنيا  أننا مخلوقات  رغم ف .إلانسان قل

عطينا 
ُ
 "هاملت" في سطور وعظمته  إلانسان نيبين تَد املفارقة ير پـشكسوقد أدرك . هللا الحياة من نسمة  أ

 :الشهيرة

في امللكات آفاقه وما أوسع  !إن إلانسان قطعة من الخلق ما أعجبها، ما أنبله في الفكر

ه بامللك وما أشبه ،وما أمضاه وأحقه باإلعجاب في العمل !واملواهب والكيان والحركة

املثلى في عالم ال الدنيا والقدوة جملإنه ما أقربه إلى صورة ألارباب!  !في القريحة

 ،الثانيالفصل  "،هاملت") ؟الترابيما هو هذا املخلوق  ، في نظري،لكنو  4!ألاحياء

 .(332-327 :الثانياملشهد 

 
ُ
 ت

َ
  ذ
ّ
العلم واكتشافات سفر التكوين في خلق ال قصةكلٌّ من رنا ك

، وألاهم أنهما تذكراننا بقيمتنا دقة تكوين هذا العالمالحديث بمدى 

تصادم جسيمات لم ننتج ببساطة من نحن العظيمة نحن البشر. ف

  عشوائية
َ
يشبه لق على مدى مليارات السنين، ول نحن نتيجة لحدث خ

جزء من هذا  ،سفر التكوين وضح، كما يُ قصص الجنيات الخيالية. ولكننا

ا نتيجة علمنا العلم الحديث، نحن أيضً الكوكب، ألننا خرجنا منه؛ وكما يُ 

أن هذه املسيحيون  ضيفيُ و ، اشرة لعملية تطور طويلة ومعقدةمب

قد يكون كلي القدرة. محب بقيادة إله  اتهافي كل خطو العملية تمت 

ا ترابًيا"إلانسان 
ً
 هذاهللا صنع من أجله الذي قصد ال اأيضً  ه"، لكنمخلوق

نا، جًد  امناسبً كان كم . فالعالم
َ
حول  ، أن أول رواد فضاء يدورون إذ

 ."... هللا من سفر التكوين: "في البدءيقرأون آلايات الافتتاحية القمر 

 هناك ما يدعو إلى الشعور باملهابة وإلايمان. حًقا،

ُّ

 Michael Parkerپاركر مايكل 

ُّأستاذ تاريخ الكنيسة

ُّكلية الالهوت إلانجيلية بالقاهرة

 

                                                                       

 

                                                           
 .)المحررة( 13(، 2017)القاهرة: دار المحرر األدبي،  فرنسيس باكون: روايةمأخوذة من عباس العقاد، هذا الجزء ترجمة 4

ويظهر نيل ز ألدرين على سطح القمر ب  
 .أرمسترونج منعكًسا على قناع ألدرين
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