هل خلق ﷲ الحيوانات أوﻻ أم اﻹنسان؟
ﺑﻘﻠﻢ أريك ليونز
ﺑعد قراءة الفصﻠين اﻷولين من الكتاب المﻘدس ،وفي محاولة لدحض عصمة اﻹنجيل ،يتهﻢ ﺑعض المتشككون كاتب سفر التكوين
ﺑالخطأ فيما يتعﻠق ﺑسجل اﻷحداث التي وقعت في اليوم السادس من الخﻠق .فبينما يشير سفر التكوين ٢٤:١ـ  ٢٧ﺑوضوح إلى أن
اﻹنسان كان قد خﻠق ﺑﻌﺪ الحيوانات ،يزعﻢ النﻘاد أن سفر التكوين ١٨ :٢ـ  ١٩يعﻠﻢ أن اﻹنسان كان قد خﻠق ﻗﺒل الحيوانات،
ويؤكدون ﺑشدة عﻠى أن الﻠغة المستخدمة من قبل كاتب سفر التكوين تبرهن عﻠى أن الكتاب المﻘدس ليس من وحي ﷲ.
هل يﻘدم الفصل الثاني من سفر التكوين ترتيبا مختﻠفا لرواية الخﻠق عن الفصل اﻷول؟ هل هناك تفسير معﻘول لﻼختﻼفات ﺑين
الفصﻠين ،أم ﻻﺑد من اﻻعتراف ﺑوجود تناقض حﻘيﻘي؟

يفسر ﺑعض عﻠماء الكتاب المﻘدس هذا التناقض المزعوم ﺑبساطة من خﻼل توضيح أن الفعل العبري المترجﻢ إلى "جبل" يمكن
ترجمته ﺑسهولة إلى "كان قد جبل" .في كتاﺑه شرح سفر التكوين ،ذكر ه .سي .ليوپولد:

دون أي تركيز عﻠى تسﻠسل اﻷحداث ،يسرد السفر هنا خﻠق مختﻠف الكائنات وجﻠبها إلى اﻹنسان .حﻘيﻘة أنهﻢ كانوا قد خﻠﻘوا قبل
اﻹنسان هو أمر واضح تماما من الفصل اﻷول وﻻ يتطﻠب أي تفسير .لكن تذكيرنا ﺑأن ﷲ كان قد "جبﻠهﻢ" يشير ﺑوضوح إلى
قدرته عﻠى جﻠبهﻢ إلى اﻹنسان ،لذلك فمن المناسب تماما أن يذكر هنا .ليس من الخطأ في تقﺪيرنا ،أن يترجم الفﻌل "ياتسار"
في هذه الحالة إلى صيغة الماضي التام" :كان ﻗﺪ جﺒل" .إن إصرار النﻘاد عﻠى صيغة الماضي البسيط ينشأ إلى حد ما عن
سعيهﻢ إلى جعل الفصﻠين اﻷول والثاني متعارضين في أكبر عدد ممكن من النﻘاط ) ،١٩٤٢ص  ،١٣٠أضيف التشديد(.
يتفق خبير الﻠغة العبرية فيكتور هامﻠتون مع تﻘييﻢ ليوپولد لسفر التكوين ١٩ :٢حيث يعترف هو أيضا ﺑصحة "إمكانية ترجمة
جبل إلى كان قد جبل" ) ،١٩٩٠ص  .(١٧٦يﻘول كيل وديﻠتزچ في المجﻠد اﻷول من كتاﺑهما شرح العهد الﻘديﻢ الذي يحظى
ﺑتﻘدير كبير" :إذا أردنا التعبير عن نفس الفكرة ﺑأساليبنا الحديثة ]التي قصد الروح الﻘدس أن يكشف عنها عن طريق موسى[
لﻘﻠنا ﺑبساطة" :وجﻠب ﷲ إلى آدم الوحوش التي كان ﻗﺪ جبﻠها" ) ،١٩٩٦أضيف التشديد( .ومما يضيف المزيد من المصداقية
إلى هذا التفسير هو أن النسخة العالمية الجديدة من الكتاب المﻘدس ﻻ تورد الفعل في اﻵية  ١٩ﺑصيغة الماضي البسيط ﺑل
الماضي التام" :وكان الرب اﻹله ﻗﺪ جﺒل من اﻷرض جميع حيوانات الحﻘول وجميع طيور السماء" )أضيف التشديد( .عﻠى
الرغﻢ من اتساق الفصﻠين اﻷول والثاني من سفر التكوين حتى عند ترجمة ياتسار ﺑصيغة الماضي البسيط إلى "جبل" )كما
سنرى فيما تبﻘى من هذه المﻘالة( ،فمن المهﻢ أن نﻼحظ أن عﻠماء الﻠغة العبرية اﻷرﺑعة المذكورين أعﻼه ومترجمي النسخة
العالمية الجديدة من الكتاب المﻘدس ،يؤمنون جميعا أنه يمكن )أو يجب( ترجمة ياتسار إلى "كان قد جبل" .وكما عﻠق ليوپولد،
أولئك الذين ينكرون هذا اﻻحتمال يفعﻠون ذلك )إلى حد ما عﻠى اﻷقل( ﺑسبب إصرارهﻢ عﻠى جعل الفصﻠين اﻷول والثاني
متعارضين.

إن السبب الرئيسي لعدم اﻻتساق الذي يراه المتشككون في اﻷحداث المدونة في الفصﻠين اﻷولين من الكتاب المﻘدس هو عدم
إدراكهﻢ لحﻘيﻘة أن الفصﻠين اﻷولين من سفر التكوين يخدمان غرضين مختﻠفين .يركز الفصل اﻷول )ﺑما في ذلك ١ :٢ـ  ٤عﻠى
ترتيب أحداث الخﻠق؛ ﺑينما يزودنا الفصل الثاني ﺑبساطة )في الواقع  ٢:٥ـ  (٢٥ﺑتفاصيل إضافية حول ﺑعض اﻷحداث المذكورة
في الفصل اﻷول .لﻢ يكتب الفصل الثاني قط ﺑﻘصد تكرار وقائع الفصل اﻷول ﺑحسب ترتيبها الزمني ،ﺑل لخدمة غرض فريد
خاص ﺑه ـــــ ذلك هو ،إلﻘاء الضوء عﻠى مﻘومات التفاصيل اﻷكثر أهمية في رواية الخﻠق ،وخاصة خﻠق اﻹنسان وﺑيئته .كما
ﻻحظ كينيث كيتچن في كتاﺑه الشرق الﻘديﻢ والعهد الﻘديﻢ:

يذكر تكوين  ١خﻠق اﻹنسان كآخر عمل في سﻠسﻠة اﻷحداث ودون أية تفاصيل ،ﺑينما يضع تكوين  ٢اﻹنسان في مركز اﻷحداث
ويزودنا ﺑتفاصيل دقيﻘة عنه وعن محيطه .الفشل في إدراك أن الفصﻠين يتممان ﺑعضهما ﺑعضا ــــ التمييز ﺑين الخطوط
العريضة لﻠخﻠق ﺑأجمعه من جهة ،والتركيز ﺑشدة عﻠى اﻹنسان وﺑيئته المباشرة من جهة أخرى ،يوازي النزوع إلى نشر
الغموض المتعمد حول هذا الموضوع ) ،١٩٦٦ص .(١١٧

يﻠخص نورمان جيسﻠر وتوماس هاو ﺑعض اﻻختﻼفات ﺑين الفصﻠين اﻷولين من سفر التكوين في الجدول التالي ) ،١٩٩٢ص
:(٣٥
سفر التكوين اﻷول
تسﻠسل زمني
خطوط عريضة
خﻠق الحيوانات

سفر التكوين الثاني
ترتيب موضوعي
تفاصيل
تسمية الحيوانات

الحﻘيﻘة هي "أن تكوين  ٢ليس رواية ثانية لﻠخﻠق عﻠى اﻹطﻼق ،ﺑل يفترض مسبﻘا انتهاء ﷲ من أعمال الخﻠق عﻠى النحو
المنصوص عﻠيه في الفصل اﻷول  ....يستند الفصل الثاني عﻠى أساس الفصل اﻷول وﻻ يمثل تﻘﻠيدا مختﻠفا عن الفصل اﻷول أو
رواية مختﻠفة حول ترتيب الخﻠق" )آرتشر ،١٩٨٢ ،ص  ٦٨ـ  .(٦٩ﺑاختصار ،يتسق الفصﻠين اﻷول والثاني من سفر التكوين
في كل شيء .ما قد يبدو ﺑمثاﺑة تناقض لﻠوهﻠة اﻷولى ليس في جوهره سوى رواية أكثر تفصيﻼ من الفصل اﻷول .ﻻ يﻘول سفر
التكوين  ١٩:٢شيئا عن اﻷصول النسبية لﻺنسان والحيوان من ناحية التسﻠسل الزمني ،ﺑل يشير فﻘط إلى أن الحيوانات كانت قد
جبﻠت قبل جﻠبها إلى اﻹنسان.

إذا كان هناك من ﻻ يزال يرفض كﻼ من إمكانية ترجمة ياتسار إلى "كان قد جبل" ،وشرح أن الفصﻠين يخدمان غرضين
مختﻠفين وعﻠيه فﻘد تمت صياغتهما ﺑشكل مختﻠف ،يكون الرد النهائي عﻠى مزاعﻢ المتشككين ،ﺑحسب وجهة نظر ﺑعض
المعﻠﻘين ،أن النص في الفصل اﻷول ﻻ يﻘول قط أنه لﻢ تخﻠق أية حيوانات في اليوم السادس من الخﻠق ﺑﻌﺪ آدم .وإن كان من
المستبعد جدا في رأيي أن ﷲ قد خﻠق مجموعة خاصة من الحيوانات لكي تسمى من قبل آدم )ﺑعد أن خﻠق جميع الحيوانات
اﻷخرى قبل خﻠق اﻹنسان  -سفر التكوين ٢٠:١ـ ،(٢٧فإن ﺑعض المعﻠﻘين يؤمنون ﺑهذا الرأي .ﺑعد تصريحاته حول ترجمة
ياتسار ،ذكر فيكتور هامﻠتون أن المخﻠوقات المذكورة في  ١٩:٢تشير "إلى خﻠق مﺠموﻋة خاصة من الحيوانات وجﻠبها إلى آدم
لتسميتها" )ص  ،١٧٦أضيف التشديد( .يعتﻘد هامﻠتون أن معظﻢ الحيوانات عﻠى وجه اﻷرض كانت قد خﻠﻘت قبل آدم؛ ﺑينما
خﻠﻘت تﻠك المذكورة في  ١٩:٢في اليوم السادس ﺑعد خﻠق آدم لغرض تسميتها من قبﻠه .في تعﻠيﻘه عﻠى الفصل الثاني من سفر
التكوين ،يﻘول يو .كاسوتو فيما يتعﻠق ﺑوقت تسمية آدم لﻠحيوانات" :من جميع أصناف الوحوش والمخﻠوقات الطائرة التي كانت
قد خﻠﻘت وانتشرت عﻠى وجه اﻷرض وجﻠد السماء ،جبل الرب اﻹله اﻵن عينات خاصة لغرض جﻠبها إلى اﻹنسان في وسط
الجنة" ) ،١٩٦١ص  ١٢٩أضيف التشديد( .يدرك كﻼ من عﻠماء الكتاب المﻘدس هذين أن النص ﻻ يﻘول قط أنه لﻢ تخﻠق أية
حيوانات ﺑعد آدم ،ولكن أن جميع الحيوانات قد خﻠﻘت إما في اليوم الخامس أو السادس )قبل ورﺑما حتى ﺑعد خﻠق آدم( .رغﻢ أن
هذا الموقف ليس تﻘﻠيديا )أو محتمﻼ( فإنه يشكل سببا آخر لدحض اﻷساس الذي تﻘوم عﻠيه تأكيدات المتشككين حول وجود
تناقض ﺑين سفر التكوين  ٢٤:١ـ ٢٧و .١٩:٢
المراجع

غﻠيسون ل .آرچر ) (١٩٨٢موسوعة صعوﺑات الكتاب المﻘدس )گراند راﺑيدز ،ميشيگان :زوندرڤان(.
كاسوتو يو ) ) ،(١٩٦١تعﻘيبات عﻠى سفر التكوين )الﻘدس :ماگنس(.

نورمان ل .گيسﻠر ،وتوماس ا .هاو ) ،(١٩٩٢عندما يسأل النﻘاد )ويتون ،إلينوي :كتب ڤيكتور(.
فيكتور پي .هامﻠتون ) ،(١٩٩٠سفر التكوين )گراند راﺑيدز ،ميشيگان :إيردمانس(.

كيل ،سي .ف .و ف .ديﻠتزچ ) ،(١٩٩٦شرح كيل وديﻠتزچ لﻠعهد الﻘديﻢ )ﺑيانات إلكترونية :ﺑايبﻠسوفت( ،طبعة جديدة محدثة.
كينيث كيتچن ) ،(١٩٦٦الشرق الﻘديﻢ والعهد الﻘديﻢ )شيكاغو ،إلينوي :مطبعة إنتر ـ ڤارستي(.
هرﺑرت سي .ليوپولد ) ،(١٩٤٢شرح سفر التكوين )گراند راﺑيدز ،ميشيگان :ﺑيكر(.
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