
لغة واحدة فقط قبل بابل؟

اريك ليونزبقلم 

أن  فترضي. ١: ١١تناقض ما ورد في سفر التكوين  ١٠من سفر التكوين  ٣١، و٢٠، ٥ان اآليات  بعض المشككينيقول 
كانت األرض  أن، و١٠كلموا لغات مختلفة في سفر التكوين وحام ويافث تسام سجل أن أحفاد موسى أن هناك تناقض بما 

بابل، ال يمكن أن تكون األرض حادثة في بشر . من الواضح أنه قبل تشتت ال١:١١واحد" في تكوين  كالملغة واحدة وكلها "
فقط في نفس الوقت.واحدة ولغة  عديدةكلها لغات 

سفر التكوين قدم ي .زمنيال هاترتيبحسب تب بلم تك ١١-١٠التكوين  ياألحداث المسجلة في سفرتفسير هذه "المشكلة" هو أن 

. الحقيقة البسيطة االحقما أخرى في وقت احداث برج بابل، في حين وقعت حادثة قبل حداث المسجلة في الفصل العاشر األ
ال علوا ذلك(. هم فوا أبدا أنصرحفي تسلسل زمني صارم )ولم يدائما الكتاب المقدس لم يسجلوا المعلومات  ةبأن كت ،هي
بل يقدم معلومات أكثر تفصيال عن بعض األحداث المذكورة في  حيث انتهى الفصل االول ٢٥-٥ :٢فر التكوين سنف أيست

ه وقعت فيفي نفس الوقت الذي مار ايهوذا وت بخصوص ٣٨عديد من األحداث في سفر التكوين الوقعت  الفصل األول.

موسى نفسه في بعض األحيان عن طريق إدراج "يسبق" في المستقبل،  هالشخصية الرئيسية في الماضي أو سوف تفعل فعلته
.١٠ثل تلك الموجودة في سفر التكوين مجمل معترضة 

  ٢٥:١٠شار في جميع أنحاء األرض. يذكر تكوين نتااللغات مختلفة وتحدث نوح بنو بدأ يأن  قبلوقعت  ١١في الفصل 
برج بابل عند ت اللغابلبلة إشارة واضحة إلى ه )بمعنى "تقسيم"( ألنه "في أيامه انقسمت األرض". هذ فالجرجال يدعى 

(. وهكذا، فإن ٨−٧: ١١بلبل هللا اللغات )( عندما ١: ١١. تقسمت "األرض" )أي الناس؛ راجع ١١الموصوفة في الفصل 
(.٩-١: ١١باالنفصال اللغوي في بابل )تكوين يرتبط سياقيا فالج م ايأاالنقسام في 

بحثون أن أولئك الذين يالى حد في الواقع  احكامب –تتشابك األحداث التي كشفت في هذه الفصول بإحكام مع بعضها البعض 
 غة واحدة فقطبل لبابل؛ حادثة برج قبل بلبلة كن هناك أي الفشل. ومن الناحية اللغوية، لم تلتناقضات محكوم عليهم بعن ا

(.١:١١)تكوين 

  رسپولوجيتكس پ، أ٢٠٠٤حقوق التأليف والنشر محفوظة  جميع

 ( يجب تسمية موقع١) :" في مجملها، شريطة مراعاة البنود التاليةعومةمز"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) ال؛لمقمع 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)

أخرى معروضة يجوز أن تدرج ضمن مواد 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 تيت 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  

عندما قراءة سفري التكوين ١٠ و ١١ مع فهم مسبق بأن األحداث لم تسجل بحسب ترتيبها الزمني، يرى المرء بوضوح كيف 

بصرف النظر عن اللغات المذكورة في سفر التكوين ١٠، هناك "دليل" آخر في النص والذي يكشف عن ان األحداث المسجلة 

االحداث المسجلة في الفصل ٣٩ وما يليه. على نحو مشابه للمعلمة التي تروي لفصلها قصة وتدرج فيها معلومات حول شيء 

١٠ الى حد كبير نظرة عامة، في حين ان سفر التكوين ١١ يتحدث عن حدث واحد من احداث سفر التكوين ١٠. وقعت بعض 




