
وحمامة؟ انوح غرابأرسل أسئلة وأجوبة: هل   

كايل بتبقلم   

 

 سؤال:

حمامة. هل هذا تناقض؟ أطلقآية أخرى انه في حين تقول ، اغرابأطلق  الكتاب المقدس أن نوح تقول إحدى آيات  

باجو  

أخبار الواليات المتحدة صدر عن  خاصعدد . في أحدث عديم االهمية ليس فهوتقريبا، الغ البساطة بأن هذا السؤال قد يبدو بالرغم من 

ن حول اروايتخاطئة بأن هناك في الواقع الفكرة الندروز آيل شمي تنشرفي مقال بعنوان "أسرار الكتاب المقدس"، و، وتقارير العالم

(. ٢٩، ص ٢٠٠٤التناقضات" )بعض على "تحتوي ذلك  رغمإال أنها واحدة، ظهرا كرواية " لتمعا حبكتا" تعتقد هي انهما، الطوفان

يرى حمامة، ل[و]ن األرض ... عالمياه  جفتخرج وراح يتردد إلى أن الذي  ،الغراب طلقال نوح عندما "أمع" بأات"التناقض يتعلق أحد

(.٨−٧: ٨)تكوين  وجه األرض"عن المياه هل قلت   

تين قيقأن هاتين الحبما تركيب لقصتين مختلفتين، هذا أن يكون فالبد ندروز أنه نظرا إلى ذكر طائرين مختلفين، آ نسةتقترح اآل

 أرسل أن نوحجائز . هل من اليتضح أن العبارتين ال تناقض إحداهما األخرىخالل قراءة سريعة للنص، أنه ومن  إال"متناقضتان". 

 إطالقتم قد ه على علم بأنالقارئ أن المؤلف كان لكي يفهم كلمة "أيضا" درج يحتى ان النص . من غير ريب"أيضا" حمامة؟ و اغراب

أن  سوء فهم لمفهوم التناقض. لتوضيح ذلك، هل يمكناقتراح أن البنود المختلفة البد أن تكون متناقضة هو من الطيور. مختلفين نوعين 

كلمة "تناقض" لتشمل مجرد إن مط . دون شك؟ ة"أيضا" دجاج باعو ابيع خنزيركي يذهب إلى السوق ل مزارعص رواية عن قت

.ميؤوس منهاات سخاففي  هاالكلمة ومفهوميطرح أن من شأنه االختالفات   

امر تفسير معقول. ليس هناك ما يشير إلى أن هللا  يوجدمع ذلك،  ،كاملة على هذا السؤالرد النص إجابة وطائرين؟ ال ي إطالقلماذا تم 

في انه  شعريقتات على القمامة ويالغراب لكن . اعتباطيا اختار الغرابقد أن يكون نوح من الجائز . بإطالق نوع معين من الطيورنوح 

ن نوح أدرك أنه لن يحصل على ايحتمل ". راح "يتردد نص أن الطيريقول الالغراب،  إطالق. بعد جثث الحيواناتقرب تماما مألوفة  ةبيئ

بعد. بيد نحسر ها في المياه التي لم تمن بعضالتي ظهر ، جثث الحيوانات نحو يةنزعته الطبيعالمعلومات التي يحتاجها من الغراب، بسبب 

تزود نوح بالمعلومات الالزمة. ال يوجد تناقض بين اآليات التي تنص على أن ان  بإمكانهاهذا النوع من النفايات، التي ال تطأ أن الحمامة 

.على حد سواء حمامةو اغرابنوح استخدم   

جعامرال  

، صدر في خريف عام الجمعلهواة  خاصعدد وتقارير العالم ـ الواليات المتحدة أخبار (، "كاتب، الكاتب؟"، ٢٠٠٤ندروز )ميشيل آ

٢٠٠٤ 

أپولوجيتكس پرس، ٢٠٠٤جميع حقوق التأليف والنشر محفوظة   

 ( يجب تسمية موقع١) :البنود التالية" في مجملها، شريطة مراعاة عومةمز"التناقضات ال مالمواد المدرجة في قس ستنساخال ذنأليسعدنا منح ا

( يجب أن يبقى اسم المؤلف مصاحبا ٣) صلية؛ألالمحدد للمادة ا لكترونيإليجب نشر عنوان الموقع ا( ٢الناشر األصلي؛ ) وصفهب رسپ ولوجيتكسپأ

 عديالتمن الت( يمنع إجراء أي نوع ٥) ل؛المقمع أي استنساخ خطي ل الللمقختامية مصاحبة  عليقاتتضمين أية مراجع، حواشي، أو ت جبي (٤) للمادة

 (؛صليألا صكما تظهر في الن الضبطبوما إلى ذلك يجب أن تستنسخ  قتباسات،العلى سبيل المثال، الصور، الرسوم البيانية، الرسومات، ا) اتابمنعا 

كلي يصبح متاحا، دون  شكلبلمادة اطالما أن إنتاج  (اءجزفي عدة أ المقعلى سبيل المثال، نشر ال) متسلسل شكلب ةبوالمواد المكت استنساخبيسمح  (٦)

يجوز أن تدرج ضمن مواد أخرى معروضة وال  ئيا،جز يجوز عرض المواد للبيع، كليا كان أم ال (٧؛ )منالزمن  لةعقوتحرير، في غضون مدة م

أن تنسب  شرطبو صلي،ألحرير أو تغيير مضمونها ام تتي مطالما أنه ل نترنتإلعلى مواقع ا شرهاالكتروني لن شكلب تالامقيجوز استنساخ ال( ٨) للبيع؛

.تالامقالذي أخذت منه ال نترنتإلعلى شبكة ا لكترونيالفي ذلك العنوان ا ماب رس،پ ولوجيتكسپإلى موقع أ تاللمقاا  

 


