كم كان عدد الحيوانات من كل نوع التي أدخلها نوح السفينة؟
بقلم أريك ليونز
اسأل ﺣﺗﻰ اﻷطفال الذين هم علﻰ دراية بسيطة برواية الطوفان الﻛﺗابﻲ عن عدد الﺣيوانات من ﻛل نوع الﺗﻲ أدخلها نوح
السفينة ،ومن المرجح أن ﺗسمع" ،اثنان!" يعرف معظم المطلعون علﻰ الﻛﺗاب المقدس الﺗعليمات المدونة فﻲ سفر الﺗﻛوين
 ١٩:٦الﺗﻲ أعطاها ﷲ لنوح" :ومن ﻛل ﺣﻲ من ﻛل ذي جسد اثنين من كل تدخل السفينة ،لﺗﺣفظ ﺣية معك ،ذﻛرا وانثﻰ
ﺗﻛون" )ﺗﻛوين  ،١٩:٦أضيف الﺗشديد؛ راجع  .(١٥:٧لﻛن يبدو أن قليلون يدرﻛون أن ﷲ باﻹضافة إلﻰ ذلك ،امر نوح قائﻼ:
"وﺗأخذ من جميع البهائم الطاهرة سﺑﻌة سﺑﻌة ،ذﻛورا واناثا ،ومن البهائم غير الطاهرة اثنين ،ذﻛرا وانثﻰ .وﺗأخذ أيضا من
طيور السماء سﺑﻌة سﺑﻌة ،ذﻛورا وإناثا ،لﺣفظ نسلها ﺣيا علﻰ وجه اﻷرض ﻛلها" )ﺗﻛوين  ،٣ ،٢ :٧أضيف الﺗشديد( .يقول
نقاد الﻛﺗاب المقدس ،أن هذه اﻵيات مﺗناقضة .يﺗساءل المﺗشﻛك دينيس ماﻛينزي" :هل دخلت البهائم الطاهرة إثنان إثنان أم
سبعة سبعة؟" ) ،١٩٨٣ص .(١
لﻺجابة علﻰ سؤال ماﻛينزي ،دخلت البهائم والطيور الطاهرة السفينة "سبعة سبعة" )ﺗرجمة الملك جيمس( ،فﻲ ﺣين دخلت
البهائم غير الطاهرة إثنين إثنين .ﻻ يوجد أي ﺗناقض هنا .ينص سفر الﺗﻛوين  ١٩:٦علﻰ أنه يجب علﻰ نوح أن يدخل "اثنين
من ﻛل نوع إلﻰ السفينة" .ثم بعد أربع آيات ،أضاف ﷲ إلﻰ هذه الﺗعليمات اﻷصلية ،وأبلغ نوح علﻰ نﺣو أﻛثر ﺗفصيﻼ أن يأخذ
المزيد من الﺣيوانات الطاهرة .إذا طلب أﺣد المزارعين من ابنه أن يأخذ اثنين من ﻛل نوع من ﺣيوانات المزرعة إلﻰ سوق
المدينة ،ثم أوعز إليه أن يأخذ باﻹضافة إلﻰ ذلك عدة دجاجات وخنزيرين اضافيين ،هل يعنﻲ هذا أن المزارع ناقض نفسه؟
بالﺗأﻛيد ﻻ .ﻛان من الضروري أن يأخذ نوح بهائم طاهرة إضافية ،ﻷنه عند مغادرﺗه السفينة بعد الطوفان" ،بنﻰ نوح مذبﺣا
للرب ،وأخذ من جميع البهائم الطاهرة ومن جميع الطيور الطاهرة فأصعد مﺣرقات علﻰ المذبح" )ﺗﻛوين  .(٢٠:٨لو ﻛان نوح
قد اخذ اثنين فقط من الﺣيوانات الطاهرة الﺗﻲ سوف يخﺗار منها عند ﺗقديم مﺣرقات بعد مغادرﺗه السفينة ،لﺗسبب فﻲ
انقراض أنواع مخﺗلفة من البهائم والطيور الطاهرة عن طريق الﺗضﺣية بواﺣد من ﻛل زوج .وهﻛذا ،بعد أن أخبر ﷲ نوح أن
يأخذ معه اثنين من ﻛل نوع من الﺣيوانات فﻲ السفينة ،امره بعد ذلك أن يأخذ عددا إضافيا من الﺣيوانات الطاهرة .مثلما يﻛمل
ﺗﻛوين  ٢الفصل اﻷول من سفر الﺗﻛوين بإعطاء معلومات أﻛثر ﺗفصيﻼ ﺣول الخلق )انظر ليونز ،(٢٠٠٢ ،فإن الجزء اﻷول
من سفر الﺗﻛوين  ٧يﻛمل نهاية الفصل السابق ﻻ غير" .مﺣﺗويا علﻰ عدة ﺗفاصيل موصوفة بدقة والﺗﻲ لم ﺗشﺗمل عليها
الﺗوجيهات العامة المعطاة إلﻰ نوح فﻲ البداية" )جيميسون ،وآخرون.(١٩٩٧ ،
اﺣدى صعوبات الﺗرجمة الﺗﻲ ﻻ ينبغﻲ لها أن ﺗؤثر علﻰ إيمان المرء ،لﻛنها مسألة ينبغﻲ أن يﻛون علﻰ بينة منها ،ﺗدور ﺣول
العدد الفعلﻲ من الﺣيوانات الطاهرة الﺗﻲ دخلت السفينة .عبر السنوات ،ﺗساءل دارسﻲ الﻛﺗاب المقدس الجديون عما إذا ﻛان
هذا الرقم هو سبعة ،أم أربعة عشر )ﺗﻛوين  .(٢:٧ﺗرجم مصطلح  shibb'ah shibb'ahالعبري بشﻛل غامض إلﻰ ﺣد ما
فﻲ ﻛل من طبعة الملك جيمس والطبعة القياسية اﻷمريﻛية] .وفقا لنسخة الملك جيمس ،دخلت الﺣيوانات الطاهرة السفينة
"سبعات" )ﺗﻛوين  ،(٢:٧بينما ﺗقول النسخة اﻷمريﻛية القياسية أن الﺣيوانات الطاهرة دخلت "سبعة وسبعة"[ .ﺗسﺗخدم
الﺗرجمات الﺣديثة ﻛلمات أﻛثر وضوﺣا ،لﻛن هناك خﻼف عام فيما بينها .ﺗﺗفق طبعة الملك جيمس الجديدة والطبعة العالمية
الجديدة علﻰ أن نوح أخذ سﺑﻌة من ﻛل البهائم الطاهرة إلﻰ السفينة ،فﻲ ﺣين أن الطبعة القياسية المنقﺣة ،اﻹنجيل اﻹنجليزي
الﺣديث ،والطبعة اﻹنجليزية القياسية جميعا يﺗرجمون  shibb'ah shibb'ahإلﻰ "سبعة أزواج" من الﺣيوانات الطاهرة.
علﻰ الرغم من اعﺗقاد البعض أنه "ﻻ يمﻛن أن يﻛون هناك أي يقين ﺣول هذه النقطة" )ويليس ،١٩٧٩ ،ص  ،(١٧١جادل ه.
سﻲ .ليوﭘولد أن المصطلح العبري " shibb'ah shibb'ahهو اسلوب أخرق للغاية للﺗعبير عن ’أربعة عشر‘" ):١ ،١٩٩٠
 .(٢٩٠بمقارنة اسلوب ﺗعبير مماثل ضمن سفر الﺗﻛوين  ،٧يجادل ويﺗﻛومب وموريس بشﻛل مقنع" :أن المصطلح العبري
’سبعة وسبعة‘ ﻻ يعنﻲ أربعة عشر مثلما أن المصطلح المماثل ’اثنين واثنين‘ )ﺗﻛوين  (١٥،٩ :٧ﻻ يعنﻲ أربعة!" )،١٩٦١
ص .(٦٥
علﻰ الرغم من أنه قد ﻻ يمﻛن الﺗوصل الﻰ أية نﺗيجة ملموسة فيما يﺗعلق بعدد الﺣيوانات الطاهرة الﺗﻲ دخلت سفينة نوح
بالضبط )سواء سبعة أو أربعة عشر( ،يمﻛننا أن نجزم بعدم وجود أي ﺗناقض .أخذ نوح أعدادا مخﺗلفة من الﺣيوانات الطاهرة
وغير الطاهرة معه فﻲ السفينة ،ﺗماما ﻛما نص سفر الﺗﻛوين.
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يسعدنا منح اﻷذن ﻻسﺗنساخ المواد المدرجة فﻲ قسم "الﺗناقضات المزعومة" فﻲ مجملها ،شريطة مراعاة البنود الﺗالية(١) :
يجب ﺗسمية موقع أﭘولوجيﺗﻛس ﭘرس بوصفه الناشر اﻷصلﻲ؛ ) (٢يجب نشر عنوان الموقع اﻹلﻛﺗرونﻲ المﺣدد للمادة اﻷصلية؛
) (٣يجب أن يبقﻰ اسم المؤلف مصاﺣبا للمادة ) (٤يجب ﺗضمين أية مراجع ،ﺣواشﻲ ،أو ﺗعليقات خﺗامية مصاﺣبة للمقال مع
أي اسﺗنساخ خطﻲ للمقال؛ ) (٥يمنع إجراء أي نوع من الﺗعديﻼت منعا باﺗا )علﻰ سبيل المثال ،الصور ،الرسوم البيانية،
الرسومات ،اﻻقﺗباسات ،وما إلﻰ ذلك يجب أن ﺗسﺗنسخ بالضبط ﻛما ﺗظهر فﻲ النص اﻷصلﻲ(؛ ) (٦يسمح باسﺗنساخ المواد
المﻛﺗوبة بشﻛل مﺗسلسل )علﻰ سبيل المثال ،نشر المقال فﻲ عدة أجزاء( طالما أن إنﺗاج المادة بشﻛل ﻛلﻲ يصبح مﺗاﺣا ،دون
ﺗﺣرير ،فﻲ غضون مدة معقولة من الزمن؛ ) (٧ﻻ يجوز عرض المواد للبيع ،ﻛليا ﻛان أم جزئيا ،وﻻ يجوز أن ﺗدرج ضمن
مواد أخرى معروضة للبيع؛ ) (٨يجوز اسﺗنساخ المقاﻻت بشﻛل الﻛﺗرونﻲ لنشرها علﻰ مواقع اﻹنﺗرنت طالما أنه لم يﺗم
ﺗﺣرير أو ﺗغيير مضمونها اﻷصلﻲ ،وبشرط أن ﺗنسب المقاﻻت إلﻰ موقع أﭘولوجيﺗﻛس ﭘرس ،بما فﻲ ذلك العنوان اﻻلﻛﺗرونﻲ
علﻰ شبﻛة اﻹنﺗرنت الذي أخذت منه المقاﻻت.

