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 ؟ هل يتوافق الكتاب املقدس مع العلم
 بقلم كيث ماثيسون

العلم.    املقدس يناقض إن العديد من اذلين يرفضون اإليمان املسييح يقومون بهذا األمر ألنهم يؤمنون أن الكتاب  
تم  . إن العلمو للكتاب املقدسبالفعل يعتمد ىلع كيفية تعر�ف املرء  ض وتناق تضارب ول�ن، ما إذا اكن هناك 

رافات" وتم تعر�ف العلوم ىلع أنها "حقائق مثبتة"، إًذا، اخل ساط� ومن األالكتاب املقدس ىلع أنه "كتاب تعر�ف 
اب املقدس ىلع أنه  الكت �ن تم فهمومًعا كمصادر للحق.  االثن�  لن يتوافقفمن الواضح أنه سيكون دلينا مشلكة و 

إماكنية وجود اهللا يف حد ذاتها، فنعم، سيكون  �ستبعدالعلوم ىلع أنها منهجية مادية بالرضورة  تم فهملكمة اهللا و
قّر أن هذه ليست أفضل تعر�فات يم�ن ابلداية بها، وأنه إن فكرنا بأ�رث دقة يف لك من  

ُ
هناك تضارب. إال أن�، أ

 ليس بالرضورة هناك تضارب بينهم.   الكتاب املقدس والعلوم، س�ى أنه

ماء وما ىلع األرض. كما أن املسيحيون يؤمنون أيًضا أن اهللا قد  يرى املسيحيون اهللا ىلع أنه خالق لك ما يف الس 
هذا   ىلع يطلق علماء الالهوت ). ٢٠: ١(رومية  يف اخللق�تصة بذاته من خالل أعماهل  معينة أعلن عن حقائق

املهم   هذا األمر اإلعالن اخلاص. األمر ىلع نطلقاألمر اإلعالن العام. كما أن اهللا قد أعلن عن نفسه يف لكمته. 
ألن اهللا معصوم من اخلطأ،  و ن.  ره هو أنه مع لٍك من اإلعالن العام واإلعالن اخلاص، فاهللا هو الُمعلِ واذلي �ب تذكّ 

 أو اتلناقض ب� إعالنه العام و�عالنه اخلاص. فاهللا هو املصدر الواحد املعصوم للكيهما.   للتضارب فال توجد إماكنية  

وما هو حقييق بالفعل فيما �تص  )نه يف الكتاب املقدس (اإلعالن اخلاصب� ما أعل تناقض كما أنه ال يوجد 
، وصادق دائًما، فإن إعالنه متسق ذاتًيا إن اكن اهللا قد خلق شيئًا بطر�قة معينة، و�ن اكن اهللا ف  يف اخلليقة.بأعماهل

أن اهللا  ، ىلع سبيل املثال،رماألإن صح   يف اخلليقة.مع احلق الفع� املختص بأعماهل ض اخلاص لن يقول شيئًا يتناق
ه. ذلا، إن وجدت يف الكتاب  ضإًذا، فإن إعالنه اخلاص لن يُضاد هذا األمر وال يم�ن أن يناق  كرو�ة،خلق األرض  

 تبدو أنها تصف األرض كقرص مسطح، فإن املشلكة ت�من يف تفس�نا.  مصطلحاتاملقدس 

 يف  ، أو ملا أعلنه من خالل أعماهلاهللا يف اخلليقة  ي ألعمالدائًما نتاج سوء اتلفس� البرش  و، فهيظهر تضارب عندما  
قد ي�ون نتيجة نظر�ة علمية غ� صحيحة    اتلضارب خالل لكمته، أو مز�ج بينهما. أي أن    من  ا أعلنهملأو    اخلليقة،

  أيًضا نتيجة تفس� غ� صحيح إلعالن اهللا اخلاص. اتلضارب عن جانب ما من أعمال اهللا املخلوقة. قد ي�ون 
  يف اخلطية  نتيجة سوء تفس� للكيهما. ت�من املشلكة دائًما عند املفرس�ن البرش الساقط� اتلضارب  قد ي�ون

 عصوم� من اخلطأ (العلماء والالهوتيون)، وليس عند اهللا. املوغ� 
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عوامل �تلفة، �شمل اجلهل واخلطية، تع� أنه يمكننا أن �سقط يف اخلطأ وأننا �سقط   إن البرش ُعرضة للخطأ.إن 
الفرضيات    كما أن  العالم املخلوق و�اولون فهمه يمكنهم أن �طئوا وقد أخطأوا بالفعل.  فمن يدرسونفيه بالفعل.  

يمكنهم    هو�سعون يف فهممن يدرسون الكتاب املقدس  ووانلظر�ات العلمية غ� معصومة. يم�ن أن ت�ون خطأ.  
الهوتية   مدارس أن �طئوا أيًضا وقد أخطأوا بالفعل. توجد تفس�ات متناقضة للعديد من انلصوص الكتابية و

اتلفس�ات وانلظر�ات الالهوتية يم�ن أن ت�ون  فمتعارضة ألن مفرسي الكتاب املقدس هم ُعرضة للخطأ. 
 خاطئة. 

العلم ىلع أنه دراسة دقيقة ألعمال اخللق اإلهلية. يقع العلم   تم فهماملا العلم والكتاب املقدس �شلك تام طيتوافق 
  داخل الفلسفات املادية وامليتاف��قية والطبيعية    يتم اقحاممع الكتاب املقدس فقط عندما  عدم اتلوافق  حتت خطر  

اضات الفلسفية من جانب  الرصاع اذلي نراه موجوًدا ايلوم يرجع إىل حد كب� إىل مثل هذه االفرتإن  تعر�ف العلم.  
 الكث� من غ� املؤمن�. من املفارقات أنه ال يم�ن إثبات هذه االفرتاضات الفلسفية عرب أي مالحظات جتر�بية. 

  �سجلوا ألن العالم املخلوق هو ىلع الطر�قة اليت خلقه اهللا عليها، فإن لك من املؤمن� وغ� املؤمن� يمكنهم أن 
هذا األمر بالفعل. بالطبع، إن غ� املؤمن� يقدمون دائًما أي مالحظة حقيقية  باموا مالحظات حقيقية عنه، وقد ق

جون   أشاريقومون بها داخل إطار فلسيف غ� كتايب، ول�ن املالحظات يف حد ذاتها قد ت�ون صحيحة. كما 
فيما �تص "باألمور  مهاألمور األرضية"، بالرغم من أنباكلفن، فإنه يم�ن لغ� املؤمن� أن يعرفوا احلق املختص "

املؤمنون ما �شونه من  ليس دلى ). ٢١- ٢.٢.١٢سس اإليمان املسييح السماو�ة"، فهم "عميان مثل حيوان اخل�" (أ
أن   للمؤمن��ن م أعمال يدي اهللا مذهلة ومبهرة، و� فإن كدراسة ألعمال اخلليقة اإلهلية. يتم فهمهالعلم اذلي 

تم اكتشاف شيئاً حقيقيًا عن هذه األعمال بغض انلظر عمن قام باالكتشاف.   يبتهجوا وأن �سبحوا خالقهم لكما 
 .ا فقط الفلسفات اخلاطئة اليت تلبس قناع العلم � ما �ب رفضهبل فليس العلم يف حد ذاته هو املشلكة. 

 

 Reformation Bibleالكتاب املقدس لإلصالح ( لكيةظا� يف انلالهوت علم الد. كيث ماثيسون هو أستاذ 

College  (  من دور فدور    وهو مؤلف العديد من الكتب، بما فيها كتاببوالية فلور�دا.  سانفورد  مدينة  يف)From 

Age to Age(. 

 

 .تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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