
 أسئلة   وأجوبة:   ھل   أطلق   نوح   غرابا   وحمامة؟ 

 بقلم   كایل   بت 

 سؤال: 

 تقول   إحدى   آیات   الكتاب   المقدس   أن   نوح   أطلق   غرابا،   في   حین   تقول   آیة   أخرى   أنھ   أطلق   حمامة.   ھل   یشكل   ھذا   تناقضا؟ 

 جواب: 

 رغم   ان   ھذا   السؤال   یبدو   وكأنھ   بالغ   البساطة،   إال   أنھ   لیس   عدیم   االھمیة.   في   أحدث   عدد   خاص   صادر   عن   أخبار   الوالیات   المتحدة   وتقاریر   العالم،   وفي 
 مقال   بعنوان   "أسرار   الكتاب   المقدس"،   نشرت   میشیل   آندروز   الفكرة   الخاطئة   بأن   ھناك   في   الواقع   روایتین   حول   الطوفان،   تعتقد   ھي   أنھما   "حبكتا   معا" 
 لتظھرا   كروایة   واحدة،   لكنھا   بالرغم   من   ذلك   تحتوي   على   "بعض   التناقضات"   (  ٢٠٠٤،   ص    ٢٩).   یتعلق   أحد   "التناقضات"   بسلوك   نوح   عندما   "أطلق 

 الغراب،   الذي   خرج   وراح   یتردد   إلى   أن   جفت   المیاه   عن   األرض   ...   [و]حمامة،   لیرى   ھل   قلت   المیاه   عن   وجھ   األرض"   (تكوین    ٨:    ٧−  ٨). 

 تقترح   اآلنسة   آندروز   أنھ   نظرا   إلى   ذكر   طائرین   مختلفین،   فالبد   أن   یكون   ھذا   تركیب   لقصتین   مختلفتین   بما   أن   ھاتین   الحقیقتین   "متناقضتان".   إال   أنھ 
 ومن   خالل   قراءة   سریعة   للنص،   یتضح   أن   العبارتین   ال   تناقض   إحداھما   األخرى.   ھل   من   الجائز   أن   نوح   أطلق   غرابا   وحمامة   "أیضا"؟   من   غیر   ریب. 

 حتى   ان   النص   یدرج   كلمة   "أیضا"   لكي   یفھم   القارئ   أن   المؤلف   كان   على   علم   بأنھ   قد   تم   إطالق   نوعین   مختلفین   من   الطیور.   اقتراح   أن   العناصر   المختلفة 
 تشكل   تناقضا   ھو   سوء   فھم   لمفھوم   التناقض.   لتوضیح   ذلك،   ھل   یمكن   أن   نقص   روایة   عن   مزارع   ذھب   إلى   السوق   لكي   یبیع   خنزیرا   وباع   دجاجة 

 "أیضا"؟   دون   شك.   إن   مط   كلمة   "تناقض"   لتشمل   مجرد   االختالفات،   من   شأنھ   أن   یطرح   الكلمة   ومفھومھا   في   سخافات   میؤوس   منھا. 

 لماذا   تم   إطالق   طائرین؟   ال   یورد   النص   إجابة   كاملة   على   ھذا   السؤال،   مع   ذلك،   یوجد   تفسیر   معقول.   لیس   ھناك   ما   یشیر   إلى   أن   هللا   أمر   نوح   بإطالق 
 نوع   معین   من   الطیور.   من   الجائز   أن   یكون   نوح   قد   اختار   الغراب   اعتباطیا.   لكن   الغراب   یقتات   على   القمامة   ویشعر   أنھ   في   بیئة   مألوفة   تماما   قرب   جثث 

 الحیوانات.   بعد   إطالق   الغراب،   یقول   النص   أن   الطیر   راح   "یتردد".   یحتمل   أن   نوح   أدرك   أنھ   لن   یحصل   على   المعلومات   التي   یحتاجھا   من   الغراب، 
 بسبب   نزعتھ   الطبیعیة   نحو   جثث   الحیوانات،   التي   ظھر   بعض   منھا   في   المیاه   التي   لم   تنحسر   كلیا   بعد.   بید   أن   الحمامة   التي   ال   تطأ   ھذا   النوع   من   النفایات، 

 بإمكانھا   أن   تزود   نوح   بالمعلومات   الالزمة.   ال   یوجد   تناقض   بین   اآلیات   التي   تنص   على   أن   نوح   استخدم   غرابا   وحمامة   على   حد   سواء. 

 المراجع 
 

  میشیل   آندروز   (  ٢٠٠٤)،   "كاتب،   الكاتب؟"،   أخبار   الوالیات   المتحدة   وتقاریر   العالم   ـ   عدد   خاص   لھواة   الجمع،   صدر   في   خریف   عام    ٢٠٠٤
 

 جمیع   حقوق   التألیف   والنشر   محفوظة    ٢٠٠٤،   أپولوجیتكس   پرس 
 

 یسعدنا   منح   األذن   الستنساخ   المواد   المدرجة   في   قسم   "التناقضات   المزعومة"   في   مجملھا،   شریطة   مراعاة   البنود   التالیة:   (  ١)   یجب   تسمیة   موقع 
 أپولوجیتكس   پرس   بوصفھ   الناشر   األصلي؛   (  ٢)   یجب   نشر   عنوان   الموقع   اإللكتروني   المحدد   للمادة   األصلیة؛   (  ٣)   یجب   أن   یبقى   اسم   المؤلف   مصاحبا 

 للمادة؛   (  ٤)   یجب   تضمین   أیة   مراجع،   حواشي،   أو   تعلیقات   ختامیة   مصاحبة   للمقال   مع   أي   استنساخ   خطي   للمقال؛   (  ٥)   یمنع   إجراء   أي   نوع   من 
 التعدیالت   منعا   باتا   (على   سبیل   المثال،   الصور،   الرسوم   البیانیة،   الرسومات،   االقتباسات،   وما   إلى   ذلك   یجب   أن   تستنسخ   بالضبط   كما   تظھر   في   النص 
 األصلي)؛   (  ٦)   یسمح   باستنساخ   المواد   المكتوبة   بشكل   متسلسل   (على   سبیل   المثال،   نشر   المقال   في   عدة   أجزاء)   طالما   أن   إنتاج   المادة   بشكل   كلي   یصبح 
 متاحا،   دون   تحریر،   في   غضون   مدة   معقولة   من   الزمن؛   (  ٧)   ال   یجوز   عرض   المواد   للبیع،   كلیا   كان   أم   جزئیا،   وال   یجوز   أن   تدرج   ضمن   مواد   أخرى 

 معروضة   للبیع؛   (  ٨)   یجوز   استنساخ   المقاالت   بشكل   الكتروني   لنشرھا   على   مواقع   اإلنترنت   طالما   أنھ   لم   یتم   تحریر   أو   تغییر   مضمونھا   األصلي، 
 وبشرط   أن   تنسب   المقاالت   إلى   موقع   أپولوجیتكس   پرس   ،   بما   في   ذلك   العنوان   االلكتروني   على   شبكة   اإلنترنت   الذي   أخذت   منھ   المقاالت. 

 
 


