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 املقدمة
 ثـين ا تكـرر هـذا النـداء اإلهلـي     ،)٦٩:النمـل (). . . كَيْف قُلْ سِريوا فِي األَرْضِ فَانْظُروا (
 مــرة يف الكتــاب اخلــامت ليحثنــا علــى الســري يف األرض، ال مبعنــى املشــي عليهــا    ةعشــر

ــة فح      ــة واآلثاري ــدالئل اجليولوجي ــات وال ــب البين ــا لطل ــى   والتجــوال فيه ــل مبعن ســب، ب
تها وحتليلــها وفهمهــا، ولننظــر الســياحة يف األحــداث التارخييــة وقراءهتــا هبــدف دراســ 

 الســري يف األرض للتعــرف علــى نــواميس الكــون وقوانينــه لتفــادي التصــادم معهــا   كيــف
الســري يف األرض مبعنــى قــراءة املاضــي  . اســتخدامها وحتويــل تيارهــا خلــدمتنا وألجــل 

سـنن  مستقبل لعلمنا أن ليس من فوضى يف الكون بـل كلّهـا   لفهم احلاضر والتأسيس لل 
ولَـنْ تَجِـد    ( من نتائجها    ولة اإلفالت منها فاشلة بل ميئوس     فاعلة ونواميس ثابتة وحما   

ذ نـ  نقرأ يف تراث اآلبـاء إلعـادة قـراءة تـاريخ اإلنسـانية م              .)٦٢:األحزاب()هِ تَبْدِيال لِسنَّةِ اللَّ 
رنا الضــاربة يف عمــق التــاريخ لكــي نســاهم يف اســتمرار  بدايتــه، نقــرأه لنصــل إىل جــذو

الشــعلة الــيت محلــها األولــون لتحريــك الطاقــات املتجــددة يف إنســانية اإلنســان، نقــرأه      
 .  لنمحصه ولننظر كيف

ويسمى التاريخ اخلاص، والذي يدون     : األول: يصنف املؤرخون التاريخ إىل صنفني    
لقائمة أو مـا تتطلّبـه األوضـاع اخلاصـة مبـن ينتمـي              عادة مبا يتوافق ورغبات السلطة ا     

إليهم هذا املؤرخ أو ذاك، وقد أدى هذا النوع من كتابة التـاريخ إىل حتريـف احلقـائق أو               
تزييفهــا حبيــث أصــبحت قواعــد ثابتــة ملــن كُتــب هلــم أو أُملــي علــيهم حتــى صــار هــذا      

ــاني    ــاريخ العــام، والــذي  ويســمى ا: التــاريخ حــائال دون رؤيــة احلقــائق كمــا هــي، والث لت
ــا اســـترت مـــن اخلفايـــا الواقعيـــة  " احلقـــائق"يتحـــدث عـــن  بـــذاهتا ويكشـــف النقـــاب عمـ

هذا النوع من التاريخ يعنـى بالبحـث يف األحـداث املاضـية هبـدف االسـتفادة             . لألحداث
مـن جتـارب املاضـي بعـد حتليلـها والتعــرف علـى األخطـاء لفرزهـا وجتاوزهـا، فيصــبح          
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  تمعات اإلنسـانية كافـة       إنسانياً تستفي  هذا التاريخ سجالإن دراسـة للتـاريخ      .د منه ا 
النهج جند فيه دور العقل ماثال بشموخ، مهيمناً على طغيان اهلوى، متعاليـاً              باتّباع هذا 

عن االحنصار يف الذات، متحرراً من كل خـوف، شـهيداً علـى احلـق، ونـاظراً إىل األفـق                    
دفاً لبلـوغ مسـتوى مـن الـوعي يسـاعد اإلنسـان علـى               األوسع حيث اإلنسانية مجعاء، ها    

  دراسـة  .والتزويـر معرفة احلقيقة ولو اختبأت حتت ركام من الباطل والوهم أو الكـذب             
لتاريخ هبذا املستوى هـو مـا نرنـو إليـه، يسـبقها قـراءة متأنّيـة للـرتاث الـذي بـني أيـدينا              ا

لتـاريخ مبـا نصـل إليـه مـن        ومتحيصه بعد حماولة فهمه وحتليله، ويتلوها إعـادة كتابـة ا          
 .  حقائق ال مبا يملى علينا

 ألن التأريخ اخلـاص الـذي دون وعلّـم ألبنـاء            اًنعلم أن يف هذا الدرب عقباتٍ صعاب      
األمة جيال بعـد جيـل لـن يكـون تصـحيحه أو حماولـة إحـالل غـريه حملّـه عمـال يسـرياً،                         

 عقـل منفـتح قـادر علـى         وإمنا حباجة إىل جهد مضاعف، بني هـدم وبنـاء، وحباجـة إىل            
إعــادة النظــر يف بعــض معتقداتــه الــيت أُثبــت فســادها أو عــدم صــحتها، لكــي يصــلحها   

هذا بالنسبة للتاريخ اخلاص الـذي كُتـب        .  ويسمو بنفسه إىل املزيد من املعرفة والوعي      
ــع         ــى الواق ــا عل ــديولوجيا واهلــوى وطغياهنم ــة أو قصــد وإمنــا بتمــازج األي ال بســوء طوي

رف       واحلقائق أ  حياناً، وبشيء من اجلهل والغفلة أحياناً أخرى، فكيف بالتاريخ الـذي حـ
 معينـة، حبيـث أصـبح        أهـداف  وزور بقصدٍ ونيةِ سوءٍ، وبطريقةٍ مدروسة ترمي لتحقيق       

هذا التاريخ املـزور واقعـاً معاشـاً ينبغـي علـى مـن يريـد التشـكيك يف صـحته أن يتسـلّح                      
بحــث واالستقصــاء ليــتمكّن مــن فــرز احلقــائق مــن بـالكثري مــن العلــوم وجيهــد نفســه بال 

  .عاألوهام واخلروج بنتيجة يدعمها رأي العلم واملنطق ويصدقها الواق

إن مهمة قراءة التاريخ ودراسته بتجرد مهمة ليست باليسرية ألن من سيأخذ على             
وإن أن يرى احلقـائق كمـا هـي          عاتقه القيام هبذا الدور عليه أن يكون على استعداد تام         

جاءت على غري ما يعتقد أو خبالف ما يتمنى، فتلـك إذاً مهمـة حباجـة إىل شـجاعتني،                   
شجاعة قبول احلقائق اليت توصل إليها إذا جاءت على غري ما يروم واليت قد تنـال مـن     
بعــض مــا أيقــن بصــحته علــى مــدى ســنني طويلــة، وشــجاعة إعــالن هــذه احلقــائق وإن   

ــا يشــتهيه اآلخــرون    ــايرة مل ــا قــد يضــطر  كانــت مغ  ألجــل تصــحيح هــذا اخلطــأ   -، وهن



 

11 

ــه      ــارخيي الشــائع أو كشــف أســباب الوقــوع في ــه يف    -الت  أن يصــطدم مبــن يشــرتك مع
 . املعتقد ومن خيالفه على حد سواء

فإلمياننا بأمهية قراءة التاريخ قراءة متأنية متجردة ، ولعلمنـا بـأن فهـم احلاضـر         
حتليلــه وفهمــه مــن مصــادره املختلفــة،     ال يكــون إالّ يف ضــوء قــراءة نزيهــة للماضــي و    

وليقيننا بأن احلاضر املعوج لن يستقيم إالّ مبعرفة أسباب االعوجاج وحتديـداً النقطـة              
أمنوذجـاً  ) ع(اليت بدأ منها وكيـف تطـور، سـنتناول يف هـذا البحـث حادثـة طوفـان نـوح                     

األسـاطري،  (املختلفـة  لقراءة حتليلية يف التاريخ املدون واملتمثّل يف تراث األمة مبصادره           
ــوراة، القــرآن الكــريم   ــة الت ــة     بعقــد) مدون ــة بــني مــا جــاء يف هــذه املصــادر الثالث  مقارن

        ــم ــها، ونقــاط االفــرتاق واالخــتالف، ومــن ثَ ــى نقــاط االلتقــاء والتشــابه بين للتعــرف عل
التوصــل إىل حقيقــة تفاصــيل هــذه احلادثــة فنثبــت مــا اتّفقــت عليــه املصــادر ودعمتــه    

املنطقيــة والــرباهني العلميــة، وننــاقش مــا اختلفــت عليــه وذلــك بتعريضــها للنقــد األدلــة 
  . هبدف غربلتها فنبقي على ما يصمد منها ونكشف زيغ أو زيف ما يسقط منها

مــن الــرتاث ذُهلنــا ملــا توصــلنا إليــه مــن نتــائج  ) ع(يف قراءتنــا حلادثــة طوفــان نــوح 
وكيفية حدوثه، وأسبابه، ومنافاة كل ذلـك       تتعارض مع أكثر ما قيل بشأنه، من عامليته،         

للشواهد اآلثارية واألدلة العلمية واملنطقية ورغم ذلك فقد وجدنا أن الكثري مـن علمـاء               
ة النـاس اعتقـدوا بعامليـة الطوفـان، وبعـد                  عن عامـ اليهود واملسيحيني واملسلمني فضال

 هذا االعتقاد رغـم  مزيد من االستقصاء والبحث متكّنا من التعرف على أسباب هيمنة    
طالــت حادثــة الطوفــان يف مــدونات التــوراة أو   الــيت عــدم صــحتّه فالحــت يــد التزويــر  

ــردت هبــا     ــوراة "ترمجاهتــا وتفاســريها بإضــافة تف ــة الت دون غريهــا مــن املصــادر   " مدون
وبالتايل استطعنا أن نكشف األسباب اليت ألجلها وظّفت بعـض تفاصـيل هـذه احلادثـة                

واإلضـافة الـيت   ) ع(لقد استُغلّت حادثة طوفان نـوح      .  أجلها سخّرت  واألغراض اليت من  
تفــردت هبــا مــدونات التــوراة مــن قبــل اليهــود ليســوغوا ألنفســهم ارتكــاب احملظــورات،    

بارتكاهبـا أو  ) ع(واستعباد اآلخـرين واالسـتيالء علـى ممتلكـاهتم، وذلـك باتّهـام األنبيـاء               
بالسكر والتعـري ولعـن كنعـان ومباركـة سـام          ) ع (اًوحبادعاء أهنا بإيعاز منهم، فاتّهموا ن     

ثــم أرجعــوا نســبهم إىل ســام بــن نــوح وجعلــوه حكــراً علــيهم بغــرض التأســيس للنظريــة    
مـن  . لى أساس ساليل عرقـي عنصـري بغـيض       السامية والتمييز بني الشعوب واألمم ع     
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أن نثبـت  هنا تأتي أمهية هذا البحث يف دحض هذه النظرية ونسفها من جذورها بعـد      
فقـط  ) ع(أن الطوفان مل يهلك البشرية كلها وبالتايل فالسالالت ال تعود إىل أبنـاء نـوح          

ة إىل حقيقـة                إِنَّ (ولنؤكّد على رفض فكرة متييـز النـاس علـى أسـس عرقيـة لتعـود األمـ
ةــد ــةً واحِ ــتُكُمْ أُمَّ ــذِهِ أُمَّ ســالح معــاداة ". آلدمكلّكــم "، وحقيقــة )٩٢: األنبيــاء()ه الســامية إن

الـذي يطبـق حصـاره علـى مثقفـي الغـرب قبــل العـرب، خـرج مـؤخرا عـن حـدود الــدول            
ه   (!)  )١(األمريكيـة الغربية بسن قانون يف الواليـات املتحـدة      االتّهـام  إصـبع يتعقّـب ويوجـ 

 احلركـة الصـهيونية بـأي شـكل مـن أشـكال االنتقـاد               انتقـاد إىل كلّ من تُسـول لـه نفسـه          
نشـر كتـاب، أو إخـراج فـيلم أو مسلسـل تلفزيـوني أو مسـرحية أو        سواء بكتابة مقال، أو     

إن أحـد الفوائـد العلميـة هلـذا البحـث           .  بدعوى أن اليهود هم السـاميون      (!)ما إىل ذلك    
هو معرفة حجم هيمنة اإلسـرائيليات      " النظرية السامية "إىل جانب الكشف عن خدعة      

ىل القـرآن كمرجـع أويل للمعرفـة،        على فهمنا للقـرآن الكـريم وبالتـايل الـدعوة للرجـوع إ            
وقراءتــه قــراءة ثانيــة حمكّمــني نظامــه الــدقيق ومطــبقني قواعــده ومقــارنني بينــه وبــني   
ــا        ــدين علــى وحــدة هــذا الــرتاث يف حماولــة من املصــادر األخــرى مــن تــراث األمــة ومؤكّ

 .لغربلته وتنقيته مما علق به من تزوير مدروس وموروثات مشوشة وأحكام مسبقة

 : قراءتنا هلذه احلادثة مـن مصـادرها الثالثـة حبثنـا عـن إجابـة لسـؤال حمـوري                   يف
هل غمر الطوفان الكرة األرضية وأفنى البشرية كلّها فلـم يبـق إالّ نـوح وزوجتـه وأبنـاؤه                

 وهذا السؤال قادنا إىل جمموعـة أخـرى مـن األسـئلة الـيت كـان البـد         .؟الثالثة ونساؤهم 
 وغـري   ؟ ومـا هـي أسـبابه      ؟ وكيـف حـدث    ؟أين حدث الطوفـان   : لنا من اإلجابة عليها مثل    

ذلك لنكون صورة واضحة عن هـذا احلـدث العظـيم الـذي شـغل رجـال الـدين والعلمـاء             
واملفكرين من أهل الكتاب واملسلمني على مـدى عقـود طويلـة وذلـك بعـد االطّـالع علـى                    

يتّفــق مــع ال آراء البــاحثني واملفســرين يف فهــم هــذه النصــوص وتفســريها ومناقشــة مــا  
 وقبــول مــا جنــده موافقــاً للعلــم واملنطــق أو مستخلصــني نتيجــة اآلراء العلميــة الرصــينة

إنّنـا نأمـل أن تكـون دراسـة هـذه احلادثـة التارخييـة               . قرب إىل الصواب  مغايرة جندها أ  
                                                 

ا     "ون   قان -)١( ١٠/١٠/٢٠٠٤( أقـره الكـوجنرس األمريكـي يـوم       " تعقب األعمال املعادية للسامية عامليـ (
 : لالطّالع على بنود هذا القانون أنظر). ١٦/١٠/٢٠٠٤(وأقره الرئيس جورج بوش يوم 

http://www.islamonline.net/Arabic/politics/2004/11/law.doc 



 

13 

ل مـن أفهـام وتفسـريات                    مـا ح أمنوذجاً لدراسة أكثر مشولية واتساعاً لغربلـة الـرتاث ممـ
لة لعلمنا بوجود اإلسرائيليات اليت اخرتقت تراثنا وأثّرت كثرياً  على فهمنـا             وعقائد باط 

ــه كــان أحــد       للتــاريخ وتفســرينا ألحداثــه بــل وفهمنــا وتفســرينا للقــرآن والــذي نعتقــد أنّ
 ونقطــة اعوجــاج البــد مــن تــداركها وتصــحيحها ولــن يكــون ذلــك بتنــاول  أســباب الغفلــة

ل باستقصاء ما يتوفّر لنا مـن حـاالت مشـاهبة           حادثة واحدة فقط بالدراسة والتحليل ب     
حبيث خنلص إىل نتـائج ميكننـا االعتمـاد عليهـا والركـون إىل وثاقتـها وصـحتها لـنخط                    

 .  هنجاً جديداً يف التعامل مع هذا الرتاث الثري بوعي وعلم

ذكرنا أن هـذا البحـث سـيكون قـراءة حلادثـة الطوفـان مـن تـراث األمـة املتمثـل يف                       
الفتقـار املكتبـة اإلسـالمية إىل أمثـال هـذه          ونات التـوراة والقـرآن الكـريم        األسطورة ومد 

الدراســة فبــالرغم مــن وجــود الكــثري مــن الدراســات واملؤلّفــات الــيت تعقــد املقارنــة بــني   
حادثــة الطوفــان يف املراجــع املســمارية كالســومرية والبابليــة وبــني حادثــة الطوفــان يف    

 أو تسـتبعد القـرآن الكـريم كمرجـع مـن املراجـع الـيت              التوراة إالّ أن هذه الدراسات تغفل     
ــة  ــت احلادث ــة        ،)١(تناول ــة مــن مصــادرها الثالث ــاطع مــن احلادث ــد أن نســتعرض مق فبع

سنعقد مقارنة بينـها يف بعـض التفاصـيل ذات العالقـة مبحـاور هـذا البحـث مـن قبيـل                      
ثـه، موقعــه،  كيفيـة حدو  املسـاحة الـيت مشلتـها ميـاه الطوفـان، النـاجون واملغرقـون منـه،        

هيــداً ملعرفــة االختالفــات اجلوهريــة وذلــك تأكيــداً علــى وحــدة تــراث األمــة ومتأســبابه 
  .بينها للتعرف على أسباب تلك االختالفات وما ترتّب عليها

لقد خصصنا الفصل األول لقراءة احلادثة من املصادر الثالثة، ثـم سـلّطنا الضـوء         
ــوراة مــن إ      ــه مــدونات الت ــردت ب ــا تف ــى م ــم نقضــنا هــذه     عل ــة ث ــة احلادث ضــافة يف هناي

 . ترتّبـت عليـه  اإلضافة بأدلّـة مـن التـوراة والتـاريخ والواقـع وبينـا أهدافـه والنتـائج الـيت           
ومبا أننا اكتشفنا أن أياً من املصادر الثالثة مل تصرح بعاملية الطوفان ورغم ذلـك سـاد                 

ــها بعامل      ــى اخــتالف مذاهب ــة عل ــاد يف معظــم أوســاط األم ــهاالعتق ــن   ،يت ــه م  وجــدنا أن

                                                 
للدكتور فاضل عبد الواحد علي، يتناول      " السماويةالطوفان يف املراجع    " على سبيل املثال كتاب      - )١(

حادثة الطوفان يف مجيع املراجع املسمارية والتوراة ولكنه ال يأتي على أي ذكر للقرآن الكريم بصـفته                 
 .احلادثةأحد الكتب السماوية اليت ذكرت 
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ــك          ــة وذل ــى تفاصــيل احلادث ــه عل ــرف مــن خالل ــاب ا للتع الضــروري الرجــوع إىل كت
لكشف اللبس الذي اكتنفها باالحتكام إىل مصدر متّفق على مرجعيته لدى أفراد األمة             
ــري التــوراة      ــري القــرآن الكــريم ومفس ومثقّفيهــا وعلمائهــا، ومتهيــداً ملناقشــة آراء مفس

 عامليته رغـم عـدم تصـريح النصـوص بـذلك وهـذا مـا سـنتناوله يف الفصـل                 الذي أثبتوا 
 .  الثالث

 ليس من صنع البشر، بل من الطبيعة والسـماء، وكـان            - األسطورة – هذا احلدث 
ينظر إليه كحدث عاملي لكثرة انتشـاره وإن بتفاصـيل خمتلفـة يقـرتب بعضـها كـثرياً مـن                    

سة آالف عام كما يف أساطري السـومريين  احلادثة احلقيقية اليت حدثت قبل حوايل مخ   
والبابليين، ويبتعد بعضها اآلخر عن تلك التفاصيل حبيث يطغى اخليال على احلقيقة            

 معظــم احلضــارات   ال شــك فيــه هــو أن اممــكمــا يف أســاطري اإلغريــق واهلنــود، ولكــن   
اشـتملت علـى قصـة طوفـان عظـيم، امتـاز بطـل هـذا الطوفـان يف أكثرهـا                     قـد   القدمية  

ــر عــن منقــذ يعلــم مســبقاً أن طوفانــاً ســيأتي وعليــه أن    ب عبأنــه إنســان صــاحل أو رمــز ي
 فمــثال نقــرأ قصــة طوفــان يف  .مــن معــه بوســيلة جنــاة تضــمن خالصــهم  يســتعد هــو و

، أي الـنيب، ويعتقـد      )١()ريشـي مـانو   (بطلـها يسـمى     ) مهاهبراتا(امللحمة الشعرية اهلندية    
 ممــا كانــت عليــه يف املاضــي ألن جــزءاًبحت أصــغر االســرتاليون أن جزيــرة ســيالن أصــ
وهذا صـحيح جغرافيـا بسـبب ارتفـاع منسـوب ميـاه             (كبرياً من اجلزيرة ابتلعه الطوفان      

انظر ()البحار نتيجة لذوبان اجلليد الذي تعرضت له األرض مع هناية العصر اجلليدي           
 الســـرطان ، وتقـــول أســـطورة بورميـــة أن احلـــدأة فتحـــت ثغـــراً يف مججمـــة)١:الصـــورة

فغضب وانتفخـت البحـار واألهنـار حتـى السـماء فوقـع الطوفـان، وكـذلك نقـرأ قصـص                     
الطوفــان يف أســاطري ســكان جزيــرة غينيــا اجلديــدة، ويف وســط ومشــال أمريكــا، وعــن  

ة، وأسـاطري اإليرلنـديني، ومل   الطوفان تتحدث أساطري اهلنود احلمر يف أمريكا اجلنوبيـ   
ا أشـبهها بطوفـان نـوح               األساطري اإلغريقية من ذك    ختلُ مـا  ) ع(ر ألكثر من طوفـان، وأمـ

الـذي بثّـت    ) املركـز (ذُكر يف األساطري السـومرية والبابليـة لقرهبـا مـن اجلزيـرة العربيـة                

                                                 
هو املُقدر الكفيل املدبر أي الـرب، واإلنسـان         " مانو"رئيس، و / وهي عربية قدمية ريشي أي ريس      - )١(

 .اإلجنليزية فهو رئيس رباني" مان"أيضاً، ومنه اشتُقَّت " مانو"صار 
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فحادثــة الطوفــان الــيت ســيتناول هــذا البحــث تفاصــيلها  .لــني وانتشــرتمنــه علــوم األو 
تناقلتـها جـيال بعـد جيـل        حادثة تارخيية عظيمة تركت بصماهتا علـى ذاكـرة الشـعوب و           

ة يف   )ال سيما مع وجود حماكي هلا يف بيئاهتم   (فأصبحت حبق آية للعاملني      وبقيـت حيـ ،
األذهان ويف ثقافة الشـعوب املختلفـة بـاختالف يف التفاصـيل يـزداد شـيئاً فشـيئاً كلمـا                    

 . موقع حدوث الطوفان) املركز(ابتعد عن 

  

 
 

اليا تبين تغير حجم  القارة بعد أن غطّت املياه معظم صورة باألقمار الصناعية لقارة اسرت
 سواحلها بسبب ارتفاع منسوب املياه مئات األمتار  من أثر ذوبان اجلليد  احلقبة الدفيئة

 )١:الصورة(
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 الفصل األول
 الطوفان  الرتاث 
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 وحدة الرتاث
ــدة وأَنــَ  ــةً واحِ ــتُكُمْ أُمَّ ا إِنَّ هــذِهِ أُمَّ

 ربكُمْ فَاعْبدونِ 

 )٩٢:نبياءاأل(
لـع علـى األسـاطري السـومرية والبابليـة واآلشـورية كأسـطورة إينومـا إيلــيش         مـن يطّ 

التكوينيــة أو ملحمــة جلجــامش، أو مالحــم أوغاريــت، ومــا كشــفت عنــه احلفريــات يف     
يـاة  العراق والشام ومصر وادي النيـل مـن علـوم وعقائـد األولـني يف اخللـق واملـوت واحل                   

ويقارهنا ببعض ما جاء يف التوراة من قصة التكوين أو خلق اإلنسان أو سقوط اإلنسان               
األول أو الطوفــان أو مســات العــامل الســفلي، ومــا مياثلــها يف القــرآن الكــريم مــن خلــق     

ارتكابـه  الكون وأطوار خلق اإلنسان واختياره خليفة يف األرض وإهباطه من اجلنة بعـد              
دها مجيعـاً تلتقـي يف الكـثري مـن          جيـ د تشـاهباً كـبرياً بينـها و       ا جيـ  اخلطيئة األوىل وغريه  

العلوم الغيبية والقيم واملبادئ الفاضلة، ويف حكمتها وروحانيتـها لـوال مـا أُضـيف إليهـا                 
 لو قُـيض لنـا      .ما أُدخل عليها من تزوير وحتريف     من أفهام دخيلة وتفسريات خاطئة أو       

ائق الكونية اليت سطّرت يف أساطري ومـدونات  رؤية احلبل السري الذي يربط بني احلق     
ديانات الشرق القديم، وما جاء بـه األنبيـاء واملرسـلون مـن لـدن آدم حتـى حممـد خـامت                      

 للتعـرف علـى وحـدة الـرتاث احلضـاري           البـاب علـى مصـراعيه     لفُتح لنـا    ) ص(املرسلني  
األمـة املتنوعـة،   واسـتطعنا أن نـربط بـني منـابع ثقافـة      ) اجلزيـرة العربيـة  (هلذه املنطقـة    

ــة        ــا بداي ــاريخ، ورمسن ــدة يف عمــق الت ــها وبــني جــذورها املمت ــة بين ــة للغرب ووضــعنا هناي
لتوحيــد األفهــام يف قضــايا معرفيــة كونيــة، وقيميــة مصــريية لتكــون تلــك بدايــة النهايــة 
لوضـــع حـــد للتالعـــب مبقـــدرات األمـــم والشـــعوب مـــن قبـــل املســـتنفعني مـــن التزويـــر  

 فهناك إذاً هـدفان مـن عقـد     .على حبل التمييز العرقي البغيض    والتحريف والراقصني   



 

20 

التأكيد علـى وحـدة تـراث    :  األول،)ع(ح مقارنة بني املصادر الثالثة يف حادثة طوفان نو    
ــة، والثــاني معرفــة مــا إذا كــان الطوفــان عامليــاً مبعنــى أنــه أغــرق الكــرة األرضــية     : األم

احة اليت مشلتها مياه الطوفان، وحتديد       وذلك بالتعرف على املس    ،وأهلك كل من عليها   
الناجني واملغرقني يف الطوفان، ثم نُعرج بعد ذلك على معرفـة أسـباب االخـتالف بينـها           

 .والنتائج اليت ترتّبت على ذلك

قبل أن نقرأ تفاصـيل حادثـة الطوفـان مـن املصـادر الثالثـة نـود أن نوضّـح للقـارئ                 
در وموقفنا منها ومنهجنا يف التعامـل معهـا   رأينا باختصار يف كل مصدر من هذه املصا    

 .ية معرفية موحدةلكي نبدأ معاً على فهم مشرتك وأرض

مبا أننا اعتربنا األسطورة أحـد مصـادر البحـث الثالثـة، فـإن أول اعتقـاد جيـب أن                 
 يف -يصحح هو نظرتنا إىل األسطورة ملا حتمله هذه الكلمة من معنـى رديـف للخرافـة                

قــديم مبثابــة يســت كــذلك وإمنــا كــان بعضــها بالنســبة لإلنســان ال  بينمــا هــي ل-عرفنــا
ـــنظام  ــه، وبعضــها اآلخــر      أســلوب تعليمــي ل هــذا الوجــود لكــي جيــد دوره احلقيقــي في

حقائق كونية عميقة ودقيقـة تُنبـئ عـن كشـف ألسـرار هـذا الكـون لألولـني ملـا يف هـذه                        
ن تعليم مساوي من خـالل  األساطري من علوم راقية ال ميكن أن يصل إليها اإلنسان بدو 

،  ديـن األقـدمني  - كمـا يراهـا الـبعض    -فاألسطورة ).  أرباب، مالئكة، رسل  (قوى عليا   
 لكن ال مبعنى القصة اـردة مـن كـل           - )١(كما يعرفها فراس السواح   -وحكاية مقدسة   

ــا لنجــد أن بعــض األســاطري تتحــدث عــن أســرار خلــق الكــون، وخلــق     هــدف وغايــة وإنن
 ويتخلّلــها مفــاهيم  الطوفــان، وغريهــا،ول، وقصــة اخلطيئــة األوىل، وقصــة اإلنســان األ

ــل إليــه األقــدمون مــن علــوم       وتعــاليم وقــيم ســامية، فكانــت األســطورة توثيقــاً ملــا توص
 إن األســاطري القدميــة الــيت تعــود إىل  ).القــوى الربانيــة(لــيم مســاوي عــرب  ومعــارف بتع

 للشــعوب القدميــة وال قصصــاً مــن اخليــال ســومر وبابــل وغريهــا مل تكــن أبــداً  أوهامــاً
وإمنــا أُعطيــت هــذا الطــابع اخليــايل مــن قبــل بعــض علمــاء القــرون املتــأخرة ألهنــم            
ــايل أُســيئ         ــا وبالت ــدات مطلقيه ــداهتم اخلاصــة ال حســب معتق ــا حســب معتق عاجلوه

                                                 
باحـث ومتخصـص يف امليثولوجيـا والتـاريخ وتـاريخ األديـان، مـن مواليـد محـص                   :  فراس السـواح   - )١(

 .م١٩٤١



 

21 

تفسري بعض األلفاظ والتعبريات والصور اليت استخدمت يف األساطري فدخل التحريف           
 األفكار بشأهنا فهجرت وغُيبت من ثقافة األمة وحـدث انقطـاع            تمها وتشتّت على مفهو 

 .بينها وبني األجيال املتأخرة

إن القــرآن الكــريم يــذكر كلمــة األســاطري يف تســع آيــات كرميــات كلــها علــى لســان    
اطِري الْـأَوَّ            (املكذّبني بآيات ا أو البعث       ا قَـالَ أَسـ اتُنـهِ آي  )١٣:املطففـني ()لِنيإِذَا تُتْلَـى علَيـْ

ولكنه مل يعقّب على قوهلم ال بالنفي وال باإلجياب وإمنا حرص أن يقطـع الطريـق علـى         
مناهضي الدعوة لئال يستخدم التشابه بني ما جاء يف بعض األساطري وحقـائق القـرآن    

، أو أنــه  لــيس مــن عنــد ا القــرآنعلــى أنالكــريم أو احلــوادث التارخييــة فيــه كــدليل  
إن اشــرتاك األســطورة مــع القــرآن يف بعــض املعــارف واحلقــائق الكونيــة  .  ل منــهامنتحــ

احلوادث التارخيية والقيم األخالقية ال يشكّك يف صدور القرآن من رب           الثابتة وبعض   
ــة      ــا عالقـ ــد علـــى أن هلـ ــاء يف األســـطورة ويؤكّـ ــا جـ ــداقية مـ ــا يثبـــت مصـ ــماء وإمنـ السـ

ســاطري علــى مــا حتفــل بــه مــن رمــوز  فاأل. صــحيحةت الدينيــة واالعتقاديــة البالتّصــورا
حمسنات أدبية تتناسب مع أهدافها التثقيفية والتعليمية، إالّ أهنـا حتمـل مـن التعـاليم                و

 مــن مضــامينها مصــدراً مــن  الســامية واملفــاهيم العميقــة واحلقــائق العلميــة مــا جيعــل  
نياً تســتفيد منــه  مصــادر املعرفــة، فهــي إذاً  مبثابــة التــاريخ الــذي أصــبح ســجال إنســا    

اتمعات اإلنسانية كافـة رغـم تقـادم الزمـان عليهـا، بشـرط أن نُحسـن التعامـل معهـا               
ــة وتفصــيال وإمنــا حنــاول فــك رموزهــا لكشــف          ــاً وال نرفضــها مجل ــها مطلق فــال نقبل
أسرارها ومعرفة ما جـاء فيهـا مـن علـوم بكـر ومـا احتـوت عليـه مـن قـيم، فتكـون أحـد              

  .)١(مصادر املعرفة حبق

 فقـد أُثـري عليهـا الكـثري مـن اللّغـط             - املصدر الثاني للبحث     –وأما مدونات التوراة    
وأصبحت بني نقيضني، بني من يؤكّد ال تارخييتها ويشكّك يف كل تفاصيلها باعتبارهـا              
منتحلة بكاملها من األساطري، وآخر يصدق على كل ما جـاء فيهـا ويتعامـل مـع كلماهتـا                   

مـرة ينظـر إليهـا أهنـا جمموعـة مـن القصـص املنتحلـة مـن                  كأهنا نص مساوي مقدس، ف    
احلضارات اليت سبقتها أو جمموعة من اخلرافات، ومرة تصبح كتاباً مقدسـاً ال ميكـن               

                                                 
 .، مجعية التجديد الثقافية االجتماعيةاألسطورة توثيق حضاري:  راجع حبث- )١(
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مناقشــة نصوصــها وإذا وجــد تضــارب بينــها وبــني العلــم والعقــل والواقــع، رفــض العلــم، 
 هؤالء وهؤالء حنن نقف مع من        بني .ب الواقع فداء لالهوتية التوراة    وعطّل العقل، وكُذِّ  

شـبه اجلزيـرة    يسلّم بأن فيها مـن تـاريخ عشـرية بـين إسـرائيل الـذين كـانوا يسـكنون يف               
العربيــة، وأن فيهــا الكــثري مــن تفاصــيل حيــاهتم وجــوالهنم يف تلــك املنطقــة، وفيهــا مــن   

وبعــض العلــوم الــيت علّمهــم إياهــا، كمــا جنــد فيهــا مــن الــرتاث  ) ع(تعــاليم الــنيب موســى 
ا أينما حلّـو بنو إسرائيل  يتناقله  وكان  كتابياً  أو  كان حمفوظاً شفوياً    العربي القديم الذي    

 .  كذلكهموآراؤهم حلوا من جيل إىل جيل، وفيها أهواؤ روأينما

ــة مــن األســاطري ألن فيهــا مــن تفاصــيل الوقــائع واألحــداث        ــوراة ليســت منتحل الت
 تتطــرق إليــه األســاطري، وألن فيهــا  التارخييــة واملواقــع اجلغرافيــة اخلاصــة هبــم مــا مل  

ــة       ــرة العربيـ ــبه اجلزيـ ــا يف شـ ــها وإليهـ ــوا منـ ــا ورحلـ ــكنوا فيهـ ــاطق الـــيت سـ ــاء املنـ أمسـ
 مـوحى إىل الـنيب موسـى    اً مقدسـ اً مساويـ اً نصـ – كلّهـا  –بالتفاصيل الدقيقـة، وليسـت     

 ميكــن ألهنــا كُتبــت بعــده بــألف عــام، وفيهــا مــا ينــايف املنطــق والعقــل والواقــع مــا ال ) ع(
مـن قبيـل ارتكـاهبم احملرمـات مثـل السـكر          ) ع(تقبله وخاصة فيمـا لـه عالقـة باألنبيـاء           

) ع(وممارسة الزنا وغري ذلك والشواهد على ذلك كثرية، كما أهنـا ليسـت كتـاب موسـى         
ألن فيها من حتريف الكلم عن مواضعه ما خيلع عنها هذه القدسية ويسلب منها هـذه                

رتمجـة يف اآلفـاق حـديثاً مـن اإلسـقاطات اجلغرافيـة مـا أثبتـه                 الشرعية، ويف نُسخها امل   
 جغرافيـة التـوراة   "زيـاد منـى يف كتابـه        : علماء وباحثون متخصصون يف هذا اال مثل      

خفايا التوراة وأسرار شعب    "، وكمال الصلييب يف كتابه      "مصر وبنو إسرائيل يف عسري     -
ة يقـع يف    رخييـة الـيت تـذكرها التـورا       حيث أثبتوا أن مسرح أحداث الوقائع التا      " إسرائيل

 التـوراة  مـدونات من هنا فإن أكرب صعوبة تواجهنا يف التعامل مع . شبه اجلزيرة العربية 
هــا مــزورة هــي حماولــة التجــرد واملوضــوعية أثنــاء قراءتنــا هلــا وعــدم رفضــها حبجــة أنّ  

ز الصـريح مـن الزائــف منـها، فـرغم علم       ،وباطـل مـا فيهـا    نـا بــأن   لكـي نــتمكّن مـن متييـ
              هناك ترمجات خمتلفة للتوراة، ويقيننا بأهنا تُرمجت بإسقاطات جغرافيـة إلثبـات حـق

 كذلك أن هذه اإلسقاطات أصبحت واقعاً يعيشه اليهود، ويصدقه          مزعوم، إالّ أننا نعلم   
العرب، فمجرد رفضها أو التشكيك فيها ال يلغي وجودهـا،     الغرب، ويسلّم به الكثري من      
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  د ليكـون              لذا فمن احلرين وجتـرهـذه األمـة قراءهتـا بـتمع ومصـلحي ومفكـري مبثقفي 
 . )١(التصدي لقضية التحريف والتزوير علمياً ومدروساً وهادفاً ومثمراً

ذكرنا أننا سنعتمد األسطورة والتوراة مصدرين تارخييني مـن مصـادر البحـث              
 بعـض الصـعوبات الـيت       للتعرف على تفاصيل حادثـة الطوفـان يف الـرتاث، وتطرقنـا إىل            

قــد تواجهنــا يف قراءتنــا هلــذين املصــدرين، وبقــي املصــدر الثالــث وهــو القــرآن الكــريم؛   
فرغم إمياننا بصدق ما جاء فيه يقيناً مبا ال يرقى إليه شك لعلمنا بأنه مل يكتب بأيـدٍ                  

      ،مل يأكلـه الـزمن كمـا     بشرية، وال ألجل أهداف خاصة، وليقيننـا بأنـه حمفـوظ مـن ا
عل يف األلواح الطينية اليت تنقل لنا علـوم األولـني، ومل تعبـث بـه أيـدي املغرضـني كمـا              ف

خـرين  ، ولثقتنا بأنّه كتاب حيمل بني دفّتيه علـم األولـني واآل  )ع(جرى على توراة موسى     
      لني  فأثريواوإذا أردمت العلم    ): "ص(كما جاء عن رسول افيه علم األو القرآن فإن 

رغم إمياننـا بكـل ذلـك إالّ أننـا سـوف نتعامـل مـع القـرآن الكـريم بتجـرد                      ،  )٢("واآلخرين
ل إىل               وموضوعية وذلك بعرض أسئلة البحث علـى آياتـه ثـم مناقشـتها وحتليلـها للتوصـ 

 فأســلوب تعاملنــا مــع املصــادر الثالثــة ســيكون حياديــاً .اإلجابــة بأدلّــة وشــواهد قرآنيــة
 .بقراءة نصوصها ضمن سياقها العام

 األسطورة، وهي تراث موغل يف القـدم خيـدم املسـرية     :ينا إذاً ثالثة مصادر    أيد بني
اإلنسانية مبا يقدم هلا من علوم علوية، وحقائق بكر اختصـت بـه علـوم السـابقني وهـو                   

 ومـدونات التـوراة، وهـي    فات األثرية بصورة مالحـم وأسـاطري،    ما وصل إلينا من املكتش    
سـلم مـن التحريـف والتزويـر رغـم تضـمنه بعـض           تاريخ امتزج فيه اخلاص بالعـام فلـم ي        

 والقرآن الكريم وهو الكتاب السماوي اخلامت الذي        قائق الكونية والتعاليم السامية،   احل
 فبني األسطورة والتوراة والقرآن إذاً خيط نـاظم، ويف    .تقد أنه حيمل أدلّته بني دفّتيه     نع

ا اإلجابـة علـى إشـكالية هـذا         كلٍّ منها عنصر مائز نقارن بينها ونسـتنطقها يف حماولتنـ          
 . البحث وأسئلته

                                                 
 .، مجعية التجديد الثقافية االجتماعيةاليهود وتوراة الكهنة:  راجع حبث- )١(
 .٣٣، ص١، ججممع البيان  تفسري القرآن الطربسي، - )٢(
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  حادثة الطوفان  األساطري-أوالً
ــة الــيت اكتشــفت يف العــراق والــيت يعــود         ــواح الطيني ــة مــن األل رغــم األعــداد اهلائل

طوفان من هـذه    فإن حظ حادثة ال   . م.بعضها إىل القرن السابع عشر أو الثامن عشر ق        
طعـة واحـدة فقـط يف املصـادر السـومرية تتحـدث        فقد متّ اكتشاف ق األلواح كان األقل،  

ــر مــن ثُلثــي          ــة بعــد فقــدان أكث عــن الطوفــان وبقيــت هــي املصــدر الوحيــد عــن احلادث
فوجــدوا أن " ملحمــة جلجــامش "، إىل أن اكُتشــفت ألــواح  )٢:الصــورةانظــر  (أســطرها

 حادثة الطوفان تشغل القسم األكرب من اللوح احلادي عشر من امللحمة واليت يبلغ عـدد              
علمنا أن أساطري معظم احلضارات حتتوي      . )٣:انظر الصورة  ( عشر لوحاً  ألواحها اثين 

، وذكرنا إن أشبهها هبا هي اليت عثـر عليهـا يف           )ع(على حادثة تشبه حادثة طوفان نوح       
اللُّقى اليت مت العثور عليها يف العراق، ولكي نكون أكثر دقة فإن النص األصلي للحادثـة             

ملحمـــة "، ثـــم أُضـــيفت احلادثـــة إىل ألـــواح "أســـطورة زيوســـدرا"هـــو الـــنص الســـومري 
 .على تفاصيل احلادثة" أسطورة أتراحاسس"كما احتوت ، )البابلية" (جلجامش

 

 
 

  لوح الطوفان السومري بعد فقدان أكثر من ثلثي أسطره )٢: الصورة (
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قد متّ  واللوح احلادي عشر من رقيم ملحمة جلجامش الذي حيتوي على قصة الطوفان
 )٣:الصورة.) (م. ق٦٢٦-٦٦٨(  مكتبة آشور بانيبال العثور عليه

 
فيها من النقص والكسـر مـا     ) السومرية(ومبا أن األلواح األصلية حلادثة الطوفان       

ــى          ــا هــذا عل ــة غامضــة وغــري واضــحة فســوف نعتمــد يف حبثن يبقــي تفاصــيل احلادث
لحمة جلجـامش مـع الرجـوع إىل        تفاصيل احلادثة املذكورة يف اللوح احلادي عشر من م        

ــا يف معــرض   . كلمــا دعــت احلاجــة  " أتراحاســس"الــنص الســومري، وأســطورة    كمــا أنن
حتليلنا لتفاصيل حادثة الطوفان من األساطري سوف نرجع  إىل أكثـر مـن ترمجـة هلـذا           
النص وذلك طلباً للدقة وحماولة للتوصل إىل مراد املتحـدث أو كاتـب األسـطورة بعيـداً                 

املرتجم يف معاني األلفاظ لعلمنا أن الرتمجـة ال تعكـس الـدالالت بدقـة، فعلـى            عن تأثري   
 الـبالد وحتطّمـت  (: لطوفان بقوهلا اسبيل املثال تعبر إحدى الرتمجات يف وصفها آلثار         

 الواســـعة األرضوحتطّمـــت (: ، ويف ترمجـــة أخـــرى)الفســـيحة كمـــا تـــتحطم اجلـــرة
الرتمجة األوىل تُفهم بأهنا منطقـة حمـدودة،        يف  ) البالد( فكلمة   ،)مثلما يتحطّم اإلناء  

ــرت ترمجــة    ) األرض(بينمــا كلمــة  يف الرتمجــة الثانيــة تــوحي بشــمول األرض، وكــذا عب
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اكتســح الطوفــان (عــن املســاحة الــيت اجتاحتــها ميــاه الطوفــان بـــ   )١("صــامويل كرميــر"
، )٣()رضفـوق وجـه األ    وانداحت سيول الطوفـان     (، وعبر عنه برتمجة أخرى      )٢()البالد

" وجه األرض"هنا ال توحي بأن الطوفان اكتسح العامل، بينما لفظ        ) البالد(كذلك كلمة   
قد يوحي بأن مياه الطوفان مشلت كوكب األرض، هـذا عـدا عـن األسـطر املفقـودة مـن           
ــهادات        ــال لالجتـ ــح اـ ــى وتفسـ ــك املعنـ ــل وتُربـ ــع التسلسـ ــرقم الـــيت تقطـ ــواح والـ األلـ

القائمني على تعريب وترمجة املعلومات املدونة حبسـب  الشخصية واإلضافات من قبل   
 .ثقافتهم واعتقاداهتم

 بالغية ومعاني رمزيـة قـد يتـوه         سباغاتإ وال ننسى كذلك ما حتويه األساطري من      
القــارئ فيهــا إذا مل يأخــذها بعــني االعتبــار أثنــاء قراءتــه وحتليلــه هلــا وحماولــة فهمــه     

رموز املستخدمة، فنقـرأ مـثال يف حادثـة الطوفـان           للمعاني اليت ترمي إليها بعيداً عن ال      
 ذعروا من عباب الطوفان، فهربـوا وعرجـوا         اآلهلةوحتى  (: تعبرياً عن أهوال الطوفان   

 فهـذه التعـابري   !)إىل مساء آنـو، لقـد اسـتكان اآلهلـة وربضـوا كـالكالب حـذاء اجلـدار                
 لسـان حاهلـا، ومـا    إمنا هي رموز تعبر بلغة األسـطورة عـن قـوى الطبيعـة، أو تعـبري عـن              

ا بكَـتْ    (: أكثره يف الشعر، وال خيلو القرآن الكـريم مـن أمثالـه كمـا يف اآليـة الكرميـة                   فَمـ
 فال السماء تبكـي وال األرض ولكنـه تعـبري عـن عـدم         )٢٩:الدخان()يْهِم السَّماء والْأَرْض  علَ

ك أيهـا القـارئ الكـريم وصـف                 غـري   بأوصـاف ) األربـاب (اكرتاث الطبيعة هبم، فـال يهولنـ 
الئقة، فهي ليست اإلله الواحد األحد الذي نقدسه ونسبحه، وإمنـا تلـك قـوى الطبيعـة      

م، ولـذا فـإن     أو قوى علوية ألبسوها لباس األلوهية ملا كانـت متثّلـه مـن قـوة بالنسـبة هلـ                  
 وضعناها إنّما ألمانة النقل من نصوص املرتمجني واملعـربني، وإالّ         " آهلة"و" إله"كلّ لفظة   

                                                 
لى تدريبه العلمي يف جامعة بنسلفانيا   باحث متخصص يف علم اآلثار حصل ع      :  صامويل كرمير  - )١(

، وبعد خترجه )نفر(اليت اشتهرت ببحوثها وحترياهتا وتنقيباهتا اآلثارية يف املوضع السومري الشهري        
 إىل العـراق واشـتغل   ١٩٣٠من تلك اجلامعة اشرتك يف بعثة للتنقيبات أرسلتها هـذه اجلامعـة يف عـام            

 .باحثني يف املعهد الشرقي يف جامعة شيكاغوردحاً من الزمن بصفته عضواً يف هيئة ال
 .٢٥٧، صمن ألواح سومر صامويل كرمير، - )٢(
 .١٣٢، صالتوراة البابلية سهيل قاشا، - )٣(
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ــح منــــها   ـــدبر، مســــئول، رب، راعــــي، ملَــــك "فهــــي ترمجــــة خاطئــــة، واألصــ ة، مـــو ، قــ
   ).عقيدة األمة منذ آدم.. التوحيد( ذلك يف حبث ، كما فُصل"اخل..مسبب

هذا بالنسبة للغة األسطورة وتعابريها أما بالنسبة لفهـم مرتمجـي األسـاطري لتلـك               
ــا يقــع ســوء فهــم حملتــوى األســطورة      وتفاصــيلها فيــوحي بوجــود اخــتالف   الرمــوز فهن

جوهري بني املصادر بينما لو فُهمت الرموز كمـا قصـدها مـدونو األسـطورة ملـا وجـدنا                   
   هــو أحــد  )أيــا(اختالفــاً كــبرياً بينــها، فعلــى ســبيل املثــال اعتقــد مرتمجــو األســطورة أن

علــم اآلهلــة املــدبرين الــذين حضــروا قــرار إحــداث الطوفــان يف جممــع اآلهلــة، وأنّــه أ        
لقضـائه علـى      )إنليـل (أتونفشتيم على غفلـة مـن جممـع اآلهلـة، وهـو الـذي احـتج علـى                   

    ــو افرتضــنا أن ــهم، ولكــن ل ــا(البشــر كل ــا/أي ــاة (يرمــز إىل ) حي ــزة احلي القــوى (أو ) غري
وأن احتجاجــه علــى إهــالك البشــر كــان طبيعيــاً ألنــه يــرفض أن   ) املســؤولة عــن البقــاء

ى لو اقتصر العقاب على املذنبني فقط، لوجدنا ترابطاً         تُسلب احلياة من اجلميع ويتمن    
هـا، فرمـز احليــاة   حــداث وملـا وقـع اللـبس لــدى مرتمجي   وانسـجاماً بـني الشخصـيات واأل   

ولــو أنــك بــدالً مــن إحــداثك الطوفــان (): عــني اإللــه/إنليــل(حــني يقــول لـــ) حيــا/أيــا(
طبيعــي ألنــه ميثّــل  يقــوم بــدوره ال)اخل... ســلّطت الســباع علــى النــاس فقلّلــت عــددهم  

           رين فهـذا يعـين أناحلياة ويدافع عن استمراريتها، بينما إذا اعتُرب أنـه أحـد اآلهلـة املـدب
هناك خالفاً بني اآلهلة على قرار الطوفان بينما جند أن القرآن يبين أن قرار الطوفان               

 بــدليل ضــمري اجلمــع الــذي صــيغت بــه  ) املالئكــة(كــان صــادراً مــن جمموعــة املــدبرين  
نعِ الْفُلْـك     أَوْحيْنافَ(: اآليات اليت عبرت عما أوحي إليه كما يف قوله تعاىل           إِلَيْهِ أَنِ اصـْ

 وغريها مـن اآليـات الـيت تؤكّـد          )٢٧: املؤمنون() وفَار التَّنور  أَمْرنَا فَإِذَا جاء    بِأَعْينِنا ووحْيِنا 
يعاً على ما حدث وإن كـان املـتكلّم مـع نـوح             كانوا متّفقني مج  ) املالئكة املدبرين (على أن   

وكــذلك وقعــوا يف لــبس حــني اعتــربوا عشــتار أحــد اآلهلــة املــدبرين     .  هــو واحــد فقــط 
وصـرخت  (وافرتضوا أنّها هي السبب يف قرار الطوفـان الصـادر عـن جممـع اآلهلـة، فنقـرأ                   

 الشــجي  وناحــت بصــوهتاســيدة اآلهلــةكمــا تصــرخ املــرأة  الــوالدة، انتحبــت " عشــتار"
) اخل.. لقـد سـلّطت الـدمار علـى أناسـي      ... هلـة  ألني نطقـت بالشـر  جممـع اآل     ... نادبة  

بينمــا لــو اعتربناهــا رمــزاً للطبيعــة الــيت ضــجت وتألّمــت وبكــت هلــول الكارثــة الــيت عمــت    
 وأفسدت ما تبنيه وتنسله وتُكثّره، لو نظرنا إليها من هذه الزاوية لوجدنا ترابطاً وثيقاً بني
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األحداث وأدوار رموزها، وحلُلّـت بعـض التسـاؤالت الـيت تعـرض علـى مرتمجـي األسـطورة                   
 . وتستوقفهم نتيجة للخلط الذي يقع يف تسمية الرموز املوجودة يف األسطورة

صـمويل  "وخنتم مقولتنا هذه بكلمـة لالختصاصـي الشـهري يف املباحـث السـومرية               
يها يف تفسريه لبعض األساطري اليت قـام  حيث يقول معرتفاً باألخطاء اليت وقع ف      "كرمير

ولقد نشرت : "...برتمجتها ودراستها ومنوهاً باألسباب اليت قد تؤدي إىل هذه األخطاء    
امليثولوجيـا  (احملاولة األوىل اليت قمـت هبـا يف مجـع وترمجـة هـذه األسـطورة يف كتـابي                    

كـان بعضــها   مجلـة أخطـاء خطـرية   ولكـن جـاء يف تفسـري حـوادث األسـطورة      ) السـومرية 
لــذا فعلينــا أن نأخــذ ، )١( .."!للتــورط يف الــرأي والــبعض اآلخــر نتيجــة لإلغفــالنتيجــة 

بعني االعتبـار تلـك املالحظـات أثنـاء قراءتنـا لألسـطورة وحتليلنـا ألحـداثها ومقارنتـها                   
 .باملصادر األخرى

ملحمــة "ســوف نســتعرض مقــاطع مــن حادثــة الطوفــان مــن اللــوح احلــادي عشــر مــن 
اليت سنناقشها يف الفصول القادمة وذلك لكي تكـون بـني يـدي القـارئ يقرأهـا                  " جلجامش

 .ويتأمل فيها متهيداً ملناقشتها وعقد املقارنة بينها وبني ما جاء يف املصادر األخرى

 
 :مقاطع من حادثة الطوفان من ملحمة جلجامش

 - إن صـــح التعـــبري –يل حادثـــة الطوفـــان علـــى لســـان بطلـــها    سنســـتمع إىل تفاصـــ 
) ع( يف التوراة، ونـوح  Noah يف النص السومري،  " زيوسدرا"يف النص البابلي،    " أتونفشتيم"

 حفيــد –يف القــرآن، نســتمع إليــه وهــو يقصــها علــى بطــل مدينــة أورك وملكهــا جلجــامش  
 .)الصورةانظر (  سنة من حادثة الطوفان٢٠٠ الذي حكم بعد حوايل -أتونفشتيم

                                                 
 .١٦٤، ص من ألواح سومر صامويل كرمير، - )١(
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 جلجامش  )٤:الصورة(
بعض املخاطر والصعوبات الـيت واجهتـه       " أتونافشتيم"ن يذكر جلجامش لـ   بعد أ ... 

 : يف رحلته للوصول إليه قال له

 أخربني كيف حصلت على رفقة اآلهلة ونلت اخللود؟
 :فقال أتونافشتيم جللجامش

 سأكشف لك أمراً كان خمبوءاً،... يا جلجامش 
 سأطلعك على سر من أقدار اآلهلة

آنـو،  ( أنه بعد أن أمجعت اآلهلة األربعة        -تفسري معربيها    حسب   –تذكر األسطورة   
بقـرار اآلهلـة بواسـطة      " أوتونفشتيم"على إحداث الطوفان، أُعلم     ) إنليل، ننورتا، أنوناكي  

 :ونقل كالمهم إليه ليحذّره من الطوفان، ثم علّمه كيف يبين سفينة النجاة) حيا/أيا(

  !جدار يا جدار ، يا! يا كوخ القصب! كوخ يا
 كوخ القصب وافهم يا حائط  امسع يا
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 )  توتو–وبار أ(يا بن  )١()الشروباكي(أيها الرجل 
 ابنِ لك فلكاً قوض البيت و

 ختلَّ عن مالك وانشد النجاة 
 انبذ امللك وخلّص حياتك 

 وامحل  السفينة بذرة كل ذي حياة 
 و السفينة اليت ستبين 

 عليك أن تضبط مقاسها 
  لطوهلا ليكن عرضها مساوياً

 )أي ميـاه العمـق أو امليـاه اجلوفيـة    ) (أبسـو (واختمها جاعال إياها مثل مياه الـ     
.... ....  .... 

 :ثم يأتي أوتونفشتيم على ذكر تفاصيل بناء السفينة ومن محل معه فيها

 ومحلت فيها كل ما أملك من ذهب 
  أركبت  السفينة مجيع أهلي وذوي قرباي

  من املخلوقات احلية نديما عومحلت فيها كل 
 أركبت فيها حيوان احلقل وحيوان الرب 

 ...   ومجيع الصناع أركبتهم فيها
وهكذا أمتّ أتونفشتيم بناء السفينة حسب التعليمات الـيت أُعطيـت إليـه، وبـين أنّـه                 

 :أُعطي عالمة على بدء الطوفان

 : موعداً معيناً بقوله) مشش(وضرب يل اإلله 
 وكل بالعواصف  املساء مبطر اهلالك حينما ينزل امل(

                                                 
وإمنـا تـذكر مدينـة شـروباك قـرب          ) الرجـل الشـروباكي   ( إن بعض الرتمجات األجنبية ال تسـميه         - )١(

 ):أنونو، أنو، إنليل(وهي بيت السادة املدبرين ) يف اجلزيرة العربية(الثرات /الفراتهنر 
Here is knowledge that no other has ever been told 
Near where Euphrates born sits a city you call Shuruppak, home of those 
divine.  
Anunu, Anu, and Enlil were at Shuruppak. 
http://www.mythome.org/gilgamesh.11html 
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 )  باهباأغلقفادخل  السفينة و
ثم عبر بدقة عن تفاصيل هذه الكارثـة املهولـة وكيفيـة حـدوثها، واصـفاً اخلسـائر                  

 :اليت جنمت عنها

    األعمدة )١()ايراگال(ونزع اإلله 
   الذي فتق السدود )٢()ننورتا(ثم أعقبه اإلله 

     املشاعل )٣()آنوناكي(ورفع الـ 
 وجعلوا األرض تلتهب بوهج أنوارها 

 

    عنان السماء)٤()أدد(وبلغت رعود اإلله 
 ىل السماوات وبلغ اخلوف من اإلله أدد إ

 ىل ظلمة فأحالت كل نور إ
 وحتطّمت البالد الفسيحة كما تتحطّم اجلرة 
 يوماً كامال وظلّت زوابع الريح اجلنوبية هتب 

 مهبها حتّى غطّت اجلبال وازدادت شدة  
 وفتكت بالناس كأهنا احلرب العوان 

 وصار األخ ال يبصر أخاه 
 وال الناس مييزون  السماء

 وحتى اآلهلة ذعروا من عباب الطوفان 
 )آنو(ىل السماء فهربوا وعرجوا إ

                                                 
 .عظم، أي املوقد العظيم، أو اجلبل املتوقّد العظيم: جل. توقّد: إرى:  إيراگال- )١(
، إذاً "نـور "ونورتـا تعـين الزهـر، ويف العربيـة الفصـحى            نينا تعين السيدة،    /نني:  نينورتا، أو ننورتا   - )٢(

 . اجلبل املزهرعن أو القوة املسئولة نورتا هي ربة-نني
نقــي، طــاهر، فهــم أنقيــاء الســماء، الســادة  : مســاء، علــوي، رفيــع، ســيد، نــاكي : أنــو:  نــاكي- أنــو- )٣(

 .األطهار، املالئكة
وتعــين ) هــدد(أي دوي  اهلــد، أو الصــوت العظــيم، ومنــها تــأتي كلمــة " هــدد" أصــل الكلمــة  قــد يكــون- )٤(

 .ت األصوات املفزعة  اليت جنمت عن انفجار  الرباكني إىل السماءارتفع: خوف وتوعد، والعبارة هنا تعين
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 ...واستمر احلال على هذا املنوال إىل أن 

 مضت ستة أيام وست أمسيات 
 لطوفان تعصف وقد غطّت الزوابع اجلنوبية البالد ومل تزل زوابع ا

 وملا حل اليوم السابع خفّت وطأة زوابع الطوفان  شدهتا 
 وقد كانت تفتك كاجليش  احلرب العوان 

 ثم هدأ البحر وسكنت العاصفة وغيض عباب الطوفان 
 :وأخرياً، يصف مشاعره عندما وجد أن السكون خييم على كل مكان

  اجلو، فوجدت السكون عاماً إىلوتطلّعت 
 ورأيت البشر وقد عادوا مجيعاً إىل طني 

 وكالسقف كانت األرض مستوية 
 فتحت كوة طاقيت فسقط النور على وجهي 

 سجدت وجلست أبكي 
 فاهنمرت الدموع على وجهي 
 ... ويذكر موقع استقرار السفينة

 ) نصري(واستقر الفُلك على جبل 
 صري السفينة ومل يدعها جتريجبل ن) مسك(لقد ضبط 

 بعد انتهاء الطوفان " أوتونفشتيم"ومصري 

 ...  اخلالدين " أوتونفشتيم"وأُدخل .. 
  فوق السفينة )١()إنليل(ثم عال 

 وأمسك بيدي و أركبين معه  السفينة 
 و أركب معي أيضاً زوجي وجعلها تسجد جبانيب 

ووقف ما بيننا وملس ناصيتينا وباركنا قائال : 

                                                 
 إيـل أي عـني    -وهو اسـم يمثّـل قـدرة ا وأمـره، إذا اسـتُبدلت األلـف عينـاً فتصـبح عـني                    ": إنليل"- )١(

 .ا، تعبرياً عن أحد املالئكة املدبرين
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 قبل اآلن سوى بشر ) أوتونفشتيم(مل يكن 
 وزوجه مثلنا حنن اآلهلة ) أوتونفشتيم(ولكن منذ اآلن سيكون 

 ....)١()فم األهنار(بعيداً عند ) أوتونفشتيم(وسيعيش 
هنا نريد أن ننوه إىل أن مرتمجي األسطورة وقعوا يف مجلة أخطـاء لألسـباب الـيت                 

  .ذكرناها آنفاً

 
  ن من سِفر التكوين الطوفا-ثانياً

قبل أن ننتقل إىل قراءة نص التوراة اخلاص حبادثة الطوفان متهيداً لعقد املقارنة             
نـود أن نؤكّـد ونـذكّر ثانيـة أننـا نقـف بـني مـن يشـكّك بكـل                  بينه وبـني املصـادر األخـرى،      

دلّل علـى ال تارخييتـها مبـا ميكنـه                     ويـ تفاصيل التوراة ويعتربها منتحلة مجلـة وتفصـيال
ك حبرفيـة نصوصـها وينزههـا عـن       وآثاريـة وجيولوجيـة  ن أدلـة جغرافيـة      م ومـن يتمسـ ،

فمدونة التوراة إذاً تاريخ خاص كُتب بعد موسى مبا يقـارب        .  النقد والتحليل واملناقشة  
راؤهم فلم تسلم مـدوناهتا مـن       فداخلته نفسية وأماني مدونيها وأهواؤهم وآ     األلف سنة   

ر الزمـان والظـروف، وأُسـيء              احلذف واإلضافة، وطاهلا الت    حريـف والتزويـر حسـب تغيـ
استخدامها، وطُوعت حتى صارت ختدم أغراضاً حمددة، وهذا ال يعـين أننـا ننكـر أهنـا                 
حتمــل يف طياهتــا مــن العلــوم العلويــة والتعــاليم األخالقيــة الــيت أُعطيــت هلــم مــن قبــل     

  ).أنبياء ورسل(ئل املعلّمني األوا

 واجهنــا يف ، مــا واجهنــا يف فهــم األســاطري مــن صــعوبات     وال ننســى أن نــذكّر أن 
التعامــل مــع التــوراة فيمــا لــه عالقــة برتمجــة بعــض الكلمــات أو فهمهــا خــارج ســياقها     

 أن  ه البـد  تـوحي لنـا بأنـّ     ) ملِـك (كلمـة   فمـثال   وبعيداً عن زمنها واالستخدام الـدارج هلـا،         
     ع هذه الكلمة يف التوراة ة كبرية أو شعب بينما يظهر    يكون ملكاً على مملكة أو أممن تتب 

تطلق على كل من تزعم بيتاً أو أسرة أو عشرية أو جزءاً من عشرية،         التوراتية) ملك(أن  

                                                 
وع إىل املصـدر املـذكور ص       ولقراءة النص الكامـل الرجـ     . ١٦٤، ص   ملحمة جلجامش  طه باقر،    - )١(

١٦٤ - ١٥٢. 
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ملك أدمة، ملك عيالم، ملك سدوم، وملـك عمـورة وتلـك كلـها أمسـاء                : فنقرأ يف التوراة  
ة أو    "قرى صغرية أو عشائر، ويف القـاموس امللـك تعـين         قبيلـة أو  صـاحب األمـر علـى أمـ 

: ، ويف القـرآن نقـرأ علـى لسـان بلقـيس           ورؤساء قبيلة كندة كانوا يسمون ملوكاً      ،)١("بالد
 الحظ ملوك يدخلون قرية، وقال لـبين إسـرائيل          )٣٤: النمل()ملُوكَ إِذَا دخلُوا قَرْيةً   إِنَّ الْ (

فعلـى سـبيل املثـال     وكـذلك بالنسـبة للرتمجـة،    .)٢٠:املائـدة ()وجعلَكُمْ ملُوكـاً ( :وهم عشرية 
ــة  ــه األرض(أو ) األرض(كلمـ ــة   ) وجـ ــيل حادثـ ــتخدامها يف وصـــف تفاصـ ــر اسـ الـــيت كثـ

 عبى بـالنص العـربي    الطوفان يسـمة  بــ   (!) ر عنها فيمـا يمـر)'ădâmâh (   وتُرتجـم باللغـة
 : )٢(اإلجنليزية إىل عدة معاني مثل

(soil: country, earth, ground, land) 
ــ عبة أخــرى ير عنــها بـــومــر )Erets( وهــي هلجــة عربيــة حيــث  " أرض/أرص" وهــي

 :تُلفظ الضاد صاد بثقل الزاي كما لدى مصر والشام وفارس يف يومنا، وتُرتجم إىل

(the earth, courntry, field, ground, land, way, world, wilderness) 
ألفاظهــا فــنالحظ أن الكلمــة الواحــدة هلــا معــاني واســعة جــداً قــد تعــين يف أحــد     

ــور كـــم   العـــامل، وقـــد تعـــين احلقـــل، أو الطريـــق، أو املدينـــة، أو الربيـــة، أو العقـــار، فتصـ
سيختلف املعنى بناء على اللفظ الذي يتم اختياره يف الرتمجة، نضرب مثاالً الستخدام             

 :كلمة األرض يف أحد نصوص التوراة لتوضيح الفكرة

And every living substance was destroyed which was upon the face 
of the ground, both man, and cattle, and the creeping things, and the fowl 
of the heaven; and they were destroyed from the earth: and Noah only 
remained alive, and they that were with him in the ark.(Gen 7 : 23) 

هِ     ائِمٍ كَـان    فَمحا اُ كُلَّ قـَ     ور        : األرضعلَـى وجـْ طُيـو اتالـدَّبَّابو ائِم هـالْبو اس النـَّ
 تْ مِنحاءِ فَانْمفِي الْفُلْكِ فَقَطْ. األرضالسَّم هعم الَّذِينو قَّى نُوحتَب٢٣ : ٧تكوين ( و( .  

                                                 
 .٧٧٤، ص املنجد  اللغة واألعالم - )١(

(2) - Rick Meyers, E-Sword, Ver10.7,2000-2004, http://www.e-sword.net   
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ــة    ــخة العربيـ ــتخدمة يف النسـ ــة األرض املسـ ــن األ  )١(إن كلمـ ــرة عـ ــت مـ ــل  تُرمجـ صـ
وقد تعين الرتبة أو الطني أو أدمـة األرض كمـا جـاء        ) أدمة ( وتُقرأ )ădâmâh'( (!)العربي

مــرة أخــرى ، و)٢(.."وخلــق ا آدم مــن أدمــة األرض، مــن طــني الزب : "يف جــامع البيــان
أرص وتعين األرض بالعربية : وتُقرأ، )Erets -  eh'-rets ((!)تُرمجت عن األصل العربي

صـاد والضـاد، بينمـا يف الرتمجـة اإلجنليزيـة كـانوا أكثـر دقـة فاسـتخدموا                   بإبدال بني ال  
للتعبري عـن  ) the earth(، ثم استخدموا كلمة بدالً من وجه األرض) the ground(كلمة 

ــوراة،     (!).  العربيــة ) أرص( فالرتمجــة كــان هلــا دور كــبري يف توجيــه الفهــم لنصــوص الت
اً بـأن املقصـود منـها العـامل أو كوكـب األرض      ال توحي للقارئ أبـد ) the ground(فكلمة 

 تُضــلّل القــارئ فيعتقــد أن) كــل وجــه األرض(أو ) وجــه األرض(أو ) األرض(بينمــا كلمــة 
 ومثال آخر لنبين كم تتغري املعـاني بسـبب الرتمجـة            .كل من كان على كوكب األرض مات      

 : وإعادة الرتمجة

 All in whose nostrils was the breath of life, of all that was in the dry 

land, died. 
                                                 

 مع علمنا بأنه ال توجد على احلقيقة  لغة عربية وإن ما تعـارف عليـه مبـا يسـمى باللغـة العربيـة               - )١(
 أحــد هلجــات العربيــة القدميــة وبــاألخص الســريانية، فلــو رجعنــا ألصــول الكلمــات    اليــوم مــا هــي إالّ

ــال ال احلصــر نقــرأ هــذا الــنص         ــها فعلــى ســبيل املث لوجــدنا أن معظمهــا كلمــات عربيــة أو قريبــة من
 : برتمجاته املختلفة

The waters receded from the earth continually. After the end of one 
hundred fifty days the waters decreased. 

 وبعد مِئَةٍ وخمسِني يوما نَقَصتِ الْمِياه .  رجوعا متَوالِيااألرضورجعتِ الْمِياه عنِ 
 ויׁשבו המים מעל הארץ הלוך וׁשוב ויחסרו המים מקצה חמׁשים ומאת

 – مـايم  – يوم –مخشيم  – مية – قصه – من – صب – هلك – أرص – عال – من – صب  -مايم  
 خسر

ة   ) بـدء (يصب من أعلى األرض صب هـالك، ومـن          ) جعل(املاء  : فالرتمجة احلرفية  مائـة  ) بعـد (القصـ
فقط لنري القارئ فروقات الرتمجة وماذا تُحدث من بلبلـة، قـارن الرتمجـة              . ومخسني يوما املاء حسر   

 .العربية للتوراة مبا ترمجناه
 .٢٩٩، ص١ج، جامع البيان الطربي، - )٢(
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. عشــر. كــل. مــن. خيــاه. روخ. نشــمة. أف. كــل(ومكتوبــة مبــا يســمى لســان عــربي 
املنطقة (اخلربة  ) ساكن(نسمة روح حياة من كل عشري       ) به(كل أنف   : أي،  )ماث. خربة

 رتكُلُّ: ثم تُرتجم إىل العربية   . مات) اليت تصح     ما فِي انْفِهِ نَسا       م كُلِّ مـ اةٍ مِنيوحِ حةُ ر
 . ماتالْيابِسةِفِي 

زية، املرتمجة  اإلجنليthe dry landكلمة اليابسة يف النسخة العربية، تُرمجت عن 
 لــو التزمــت !، فــأين اليابســة مــن اخلرابــة )رابــةخ (chârâbâh(!) عــن النســخة العربيــة 

يـة رمبـا كـان املعنـى أقـرب لواقـع       الرتمجة العربيـة مبـا جـاء فيمـا يسـمى بالنسـخة العرب        
ن كـان يف األرض اخلربـة مـات                   "احلدث فيكون املعنى هنا      أن كـلّ مـا كـان ذا حيـاة ممـ" ،

  .اليت خربت ودمرت بسبب الطوفانهنا تعين األرض ) خرابة(وتصبح 

هذان مثاالن فقط وهناك الكثري من الكلمات واأللفاظ املستخدمة يف التوراة اليت            
بلغة من كتبها، وتُرتجم إىل معنى ثاني حسب فهم املرتجم وثقافته، ثم تُفسر             تعين شيئاً   

إىل معنى ثالث حسب علم املفسر أو هـواه، لـذا فـإن تعاملنـا مـع التـوراة جيـب أن يكـون           
ــة الرجــوع إىل ا    ـــ  حبــذر شــديد وموضــوعية مــع حماول قــدر ) العــربي(ألصــل املســمى ب

 .راءمكان وخاصة فيما يختلف عليه من آاإل
 

  :مقاطع من حادثة الطوفان  مدونات التوراة

ــفر التكــوين مــن  تشــغل حادثــة الطوفــان ن ، فتبــدأ بــذكر ٢٢: ٨ إىل ١: ٦صــوص سِ
لعقوبة اإلغراق) ع(ضت قوم نوح األسباب األخالقية اليت عر: 

لَمَّا ابْتَد ثدحلَى أوع ونكْثُري ااأل النَّاسنمْ بلَه لِدورْضِ و ت 

نْفُسِهِمْ نِساء مِنْ كُلِّ ما فَاتَّخَذُوا أل . هنَّ حسنات نَّأوا بناتِ النَّاسِ    أ اِ ر  بْناءأنَّ  إ
 . اخْتَاروا

 فَقَالَ الرَّب :»  دِين وحِـي فِـي اإل     ال يـانِ    ر دِ لَـى األ  إنْسـ تَ      . بـو ر شـب و غَانِـهِ هـيلِز  كُـون
 . »ين سنةًيَّامه مِئَةً وعِشْرِأ
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امِ رْضِ طُغَاة فِـي تِلْـك األ      كَان فِي األ   د ذَلِـك     . يـَّ و اِ علَـى        إيْضـا   أوبعـْ نـلَ ب خـذْ د
نمْ بلَه لَدْنوو اسْمٍ- وْالداأاتِ النَّاسِ ونْذُ الدَّهْرِ ذَوم الَّذِين ةابِربالْج مالءِ هؤه  . 

 ...ه كان باراً، كامال يف أجياله نّوأبناءه بأ) ع(ثم متدح نوحا 

أويِ الرَّبيْنةً فِي عنِعْم دجفَو مَّا نُوح.    

 .  وسار نُوح مع اِ. جْيالِهِأوح رجال بارا كَامِال فِي كَان نُ: هذِهِ موالِيد ُنوحٍ

نِنيثَالثَةَ ب نُوح لَدوو :افَثياما وحاما وس  .  

 .  رْض ظُلْماتِ األأمام اِ وامْتَلَأرْض وفَسدتِ األ

راأل أو ُفَى ا تْ    إرْضد قَـدْ فَسـ رٍ    إذَا هِـي شـكُـلُّ ب لَـى     ذْ كَـانع طَرِيقَـه د قَـدْ افْسـ
 .  رْضِاأل

 ن أنهلك املـذنبني مـن قومـه، وأُمـر ببنـاء                  وتبينوحاً أُعلـم خبـرب الطوفـان الـذي سـي 
  :  نة هبندسة خاصة ينجو فيها هو ومن معهسفي

. تْ ظُلْما مِنْهمْ  أمْتَلَرْض ا نَّ األ مامِي أل أتَتْ  أنِهايةُ كُلِّ بشرٍ قَدْ     «: فَقَالَ اُ لِنوحٍ  
 . رْضِنَا مهْلِكُهمْ مع األأفَها 

اكِن وتَطْلِيـهِ مِـنْ داخِـلٍ       تَجْعلُ الْفُلْـك مسـ    . اصْنعْ لِنفْسِك فُلْكا مِنْ خشبِ جفْرٍ     
 . ومِنْ خارِجٍ بِالْقَارِ

 هعــن ــذَا تَصْ ــه      : وهكَ ــني ذِراعــا عرْضُ ــكِ وخمْسِ ــولُ الْفُلْ ــون طُ ــةِ ذِراعٍ يكُ ــالث مِئَ ثَ
هاعا ارْتِفَاعذِر ثَالثِنيو . 

. وتَضَع باب الْفُلْكِ فِي جانِبِهِ   .  فَوْقُ لَى حد ذِراعٍ مِنْ   إكَملُه  وتَصْنع كَوا لِلْفُلْكِ وتُ   
لُهلْوِيَّةً تَجْععطَةً وستَومفْلِيَّةً وس اكِنسم . 

ــا  ــا أفَه ــاءِ علَــى األآنَ ــانِ الْم ــنْ  أرْضِ لِتٍ بِطُوفَ ــاةٍ مِ يح وحــدٍ فِيــهِ ر ســلَّ ج هْلِــك كُ
  )٥: الصورةانظر (  .وترْضِ يمكُلُّ ما فِي األ. ماءِتَحْتِ السَّ
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كما تصورها بعض الكتب واألفالم حبسب ما جاء تفصيلها  ) ع(صورة متخيلة لسفينة نوح 
 )٥: الصورة(التوراة 

 : وقد أُعلم مبوعد الطوفان

 . .  .رْبعِني لَيْلَةًأرْبعِني يوْما وأرْضِ مْطِر علَى األأيْضا أيَّامٍ أنِّي بعْد سبْعةِ أل.  . .

 رْضِ ماءِ علَى األولَمَّا كَان نُوح ابْن سِت مِئَةِ سنةٍ صار طُوفَان الْ

امْرو وهنبو لَ نُوحخأفَد هعنِيهِ مب اءنِسو اهِ الطُّوفَانِإتُهجْهِ مِيلَى الْفُلْكِ مِنْ و . 

دِب            ومِن الْبهائِمِ الطَّاهِرةِ والْبهائِمِ      ا يـ كُـلِّ مـورِ و الطُّيـ مِنةٍ وتْ بِطَاهِرالَّتِي لَيْس
 : رْضِعلَى األ

 . مر اُ نُوحاأكَما . نْثَىألَى الْفُلْكِ ذَكَرا وإلَى نُوحٍ إدخلَ اثْنانِ اثْنانِ 

ثــم تصــف التــوراة كيفيــة حــدوث الطوفــان، وتــذكر بدقّــة مــن أيــن أتــت امليــاه الــيت    
املنطقة حتى غطّت الـتالل العاليـة فيهـا، وتلـك أحـد املعاضـل الـيت حيـرت                   غمرت تلك   

 .. العلماء واحملقّقني يف تفاصيل هذه احلادثة 
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 . رْضِه الطُّوفَانِ صارتْ علَى األنَّ مِياأيَّامِ وحدث بعْد السَّبْعةِ األ

ر مِـن       فِي سنةِ سِت مِئَةٍ مِنْ حياةِ نُوحٍ فِي الشَّهْرِ ا    شـع ابِع وْمِ السـَّ انِي فِـي الْيـ لثـَّ
 .  انْفَجرتْ كُلُّ ينابِيعِ الْغَمْرِ الْعظِيمِ وانْفَتَحتْ طَاقَات السَّماءِالشَّهْرِ 

 . رْبعِني لَيْلَةًأرْبعِني يوْما وأرْضِ وكَان الْمطَر علَى األ

م تســطّر ة بقــاء املــاء علــى األرض، ثــوتســهب يف توضــيح نســبة ارتفــاع امليــاه، وفــرت
 .. يف الطوفان بالتفصيل الدقيق املغرقني

   الطُّوفَان كَانلَى األ   أووْما عي عِنيتِ  . رْضِرْبفَعرو اهتِ الْمِيتَكَاثَرو     فَـارْتَفَع الْفُلْـك 
 . رْضِعنِ األ

ــا  ــتِ الْمِي اظَمتَعــى األ و ــدا علَ ــاثَرتْ جِ ــهِ   رْضِه وتَكَ ــى وجْ ــري علَ ــك يسِ ــان الْفُلْ  فَكَ
 . الْمِياهِ

ــتِ الْ اظَمتَعــى األ و ــدا علَ ــثِريا جِ ــاه كَ ــامِخَةِ  مِي ــالِ الشَّ الْجِب مِيــعــتْ ج رْضِ فَتَغَطَّ
 . الَّتِي تَحْت كُلِّ السَّماءِ

 . طَّتِ الْجِبالُخمْس عشرة ذِراعا فِي الِارْتِفَاعِ تَعاظَمتِ الْمِياه فَتَغَ

رْضِ مِن الطُّيورِ والْبهائِمِ والْوحـوشِ وكُـلُّ    ي جسدٍ كَان يدِب علَى األ     فَمات كُلُّ ذِ  
 . رْضِ وجمِيع النَّاسِتِي كَانَتْ تَزْحف علَى األالزَّحَّافَاتِ الَّ

اةٍ مِنْ كُلِّ ميوحِ حةُ رما فِي انْفِهِ نَسكُلُّ ماتةِ مابِسا فِي الْي . 

         لَـى وع كُلَّ قَـائِمٍ كَـان ُا احهِ األ  فَم ور       : رْضِجـْ طُيـو اتالـدَّبَّابو ائِم هـالْبو اس  النـَّ
 . وتَبقَّى نُوح والَّذِين معه فِي الْفُلْكِ فَقَطْ. رْضِالسَّماءِ فَانْمحتْ مِن األ

و اهتِ الْمِياظَملَى األتَعوْماعي مْسِنيخرْضِ مِئَةً و . 

 :ثم تصف كيف انتهى الطوفان، وأين استقرت السفينة

 . وانْسدَّتْ ينابِيع الْغَمْرِ وطَاقَات السَّماءِ فَامْتَنع الْمطَر مِن السَّماءِ
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اه عــنِ األ   تِ الْمِيـ عـجرالِيــا وتَووعـا مجمِئـَ  . رْضِ ر د ةٍ وخمْسِــني يوْمـا نَقَصــتِ  وبعـْ
اهالْمِي .              ر شـع ابِع وْمِ السـَّ ابِعِ فِـي الْيـ هْرِ السـَّ هْرِ علَـى    واسْتَقَرَّ الْفُلْـك فِـي الشـَّ  مِـن الشـَّ
 . راراطَأجِبالِ 

وبعــد انتــهاء الطوفــان تــذكر مــدونات التــوراة جمموعــة مــن التعليمــات والقــوانني      
 لتنظّم حياة الناجني وحتصـنهم مـن الوقـوع فيمـا وقـع فيـه مـن                  والتشريعات اليت سنت  

سبقوهم، وتذكر امليثاق الذي أُقيم بينهم وبني ا : 

 . رْضوا األأمْلَاكْثُروا واثْمِروا وا«: وحا وبنِيهِ وقَالَ َلهمْوباركَ اُ نُ

ماءِ       انَاتِ األ مْ علَى كُلِّ حيو   ولْتَكُنْ خشْيتُكُمْ ورهْبتُكُ   ورِ السـَّ كُلِّ طُيـكُـلِّ    رْضِ و ع مـ
 . يْدِيكُمْألَى إقَدْ دفِعتْ . ماكِ الْبحْرِرْضِ وكُلِّ اسْما يدِب علَى األ

يَّةٍ تَكُونابَّةٍ حاماكُلُّ دشْبِ األ.  لَكُمْ طَعكَالْع فَعْتإخْضَرِ دمِيعالْج لَيْكُم . 

 مِهِ ال تَلَحْنَّ أغَيْراتِهِ ديأما بِحكُلُوه . 

و كُمْ ألأاطْلُبمنْفُسِكُمْ فَقَطْنَا د .هانٍ اطْلُبويدِ كُلِّ حمِنْ ي . 

 . خِيهِأنْسانِ نْسانِ مِنْ يدِ اإلنْسانِ اطْلُب نَفْس اإلومِنْ يدِ اإل

 . نْسانمِلَ اإلنَّ اَ علَى صورتِهِ عال. نْسانِ يسْفَك دمهنْسانِ بِاإلسافِك دمِ اإل

 . »رْضِ وتَكَاثَروا فِيهااكْثُروا وتَوالَدوا فِي األنْتُمْ وأفَاثْمِروا 

 : وقَالَ اُ لِنوحٍ وبنِيهِ

 نَا مقِيم مِيثَاقِي معكُمْ ومع نَسْلِكُمْ مِنْ بعْدِكُمْ أوها «

ه مدونات التوراة دون غريها من املصادر يف إضـافة ينـدى هلـا              وأخرياً، ما تفردت ب   
بأنــه ســكر وتعــرى يف خبائــه، فلعــن كنعــان ) ع(اجلــبني فيمــا وصــموا بــه نــيب ا نوحــاً 

وهو البار، الكامـل يف أجيالـه بشـهادة التـوراة نفسـها، وهـذا مـا سـنقف                   !! وبارك لسام   
رفــة األســباب الــيت حــدت مبــدوني   ملعيف هنايــة هــذا الفصــل عنــده لتحليلــه ومناقشــته

جاء يف هذا النص وكيف طوع خلدمة أغراضـهم   مبا) ع(التوراة االفرتاء على النيب نوح    
 . اخلاصة
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  افَــثيامــا وحــاما و الْفُلْــكِ س ــن ــو . وكَــان بنــو نُــوحٍ الَّــذِين خرجــوا مِ ه ــام حــو أوب
انكَنْع . 

نمْ بالءِ الثَّالثَةُ هؤمِنْ. و نُوحٍهتْ كُلُّ األوعَّبالءِ تَشؤرْضِ ه . 

ابْتَدكَرْماأو سغَرفَلَّاحا و كُوني نُوح  . 

 . وشرِب مِن الْخَمْرِ فَسكِر وتَعرَّى داخِلَ خِبائِهِ

 . خويْهِ خارِجاأخْبر أبِيهِ وأبو كَنْعان عوْرة أبْصر حام أفَ

ذَ سفَاخافَثيو لَى امع اهضَعوو اءدأ الرا وا كْتَافِهِميشاءِ إمرلَى الْو 

 ةوْرا عتَرسا أوماهجْهوا وإبِيهِمراءِلَى الْو . ةوْرا عبْصِراأفَلَمْ يبِيهِم . 

 لصَّغِري فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ نُوح مِنْ خمْرِهِ علِم ما فَعلَ بِهِ ابْنه ا

 . »خْوتِهِ الْعبِيدِ يكُون إلعبْد. ملْعون كَنْعان«: فَقَالَ

 . ا لَهولْيكُنْ كَنْعان عبْد. لَه سامٍإمباركٌ الرَّب «: وقَالَ

  »ا لَهمْولْيكُنْ كَنْعان عبْد. لِيفْتَحِ اُ لِيافَث فَيسْكُن فِي مساكِنِ سامٍ

 
  الطوفان من القرآن الكريم-ثالثاً

لقد اعتربنا القرآن الكريم أحـد املصـادر الثالثـة الـيت سـنعقد مقارنـة بينـها ورغـم                    
ــ ــا وتوخيــاً    علمنــا بأنّ ه املصــدر الوحيــد الــذي مل تصــل إليــه أيــدي العــابثني ولــن، إالّ أنّن

ألخــذ بعــني للموضــوعية العلميــة فســنقرأ القــرآن كقراءتنــا للمصــدرين الســابقني، مــع ا 
ــات، وباســتقراء اآليــات القرآنيــة ذات العالقــة،       االعتبــار الســياق الــذي وردت فيــه اآلي

 كمــا عرضــنا بعــض مقــاطع احلادثــة مــن   .)١(وتطبيــق أســس النظــام القرآنــي وقواعــده 

                                                 
 .، مجعية التجديد الثقافية االجتماعيةمفاتح القرآن والعقل:  راجع حبث- )١(
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األســطورة ومــن مــدونات التــوراة، ســوف نســتعرض بعــض اآليــات القرآنيــة الــيت تفصــل 
 .  القارئ االطّالع عليها ومتهيداً ملناقشتها فيما بعدحادثة الطوفان وذلك ليسهل على

مـع قومـه وتفاصـيل حادثـة الطوفـان مـذكورة يف أكثـر مـن               ) ع(إن قصة الـنيب نـوح       
 حيناً وبإجياز أحيانـاً أخـرى، حتـى تكـاد تكـون أحـد أكثـر احلـوادث                   بتفصيلعشر سور   

هـود بتعـبري بليـغ ودقيـق        ذكراً يف القرآن الكريم، أما أكثرها تفصيال فقد جاء يف سورة            
) ع(حبيث ينقل القارئ إىل زمان احلدث وموقعه وأجوائـه فيستشـعر آالم نـيب ا نـوح              

 : من عتو قومه يف قوله تعاىل

بِني إِلَى قَوْمِهِولَقَدْ أَرْسلْنا نُوحا    ( مـ إِنِّي لَكُمْ نَذِير *    ي دواْ إِالَّ اللّـه إِنـِّ أَن الَّ تَعْبـ 
ع ــافــوْمٍ أَلِــيمٍأَخي ــذَابواْ *لَــيْكُمْ عكَفَــر ــألُ الَّــذِيناكَ إِالَّ مِــن قِوْمِــهِ فَقَــالَ الْمــا نَــرم 

ا           لَيْنـى لَكُـمْ عا نَـر مـالرَّأْيِ و ادِيا باذِلُنمْ أَره إِالَّ الَّذِين كعاكَ اتَّبا نَرما وثْلَنا مرشب
ي وآتَـانِي    يا قَوْمِ قَالَ * كَاذِبِنيلٍ بلْ نَظُنكُمْ مِن فَضْ  ن رَّبـ ةٍ مـنيلَى بع أَيْتُمْ إِن كُنتأَر 

وهكُملَيْكُمْ أَنُلْزِمتْ عيمنْ عِندِهِ فَعةً محْمرونا كَارِهأَنتُمْ لَه٢٨ – ٢٥: نوح()ا و( 

ــك اســتعداداً        ــاء الفل ــه ببن ــات األمــر اإلهلــي ل ــح بعــض اآلي للحــدث ووســيلة  وتوضّ
 :  للنجاة

)       ــذِين ــا والَ تُخَـــاطِبْنِي فِـــي الـَّ حْيِنـوــا و نِنـبِأَعْي عِ الْفُلْـــكــن ــم  واصـْ ــواْ إِنَّهـ ظَلَمـ
ــون ــالَ إِن         *مغْرقُ ــه قَ ــِخرواْ مِنْ ــهِ س ــن قَوْمِ ــألٌ م ــهِ م ــرَّ علَيْ ــا م كُلَّمو ــك ــنع الْفُلْ  ويصْ

ــ  فَســوْف تَعْلَمــون مــن يأْتِيــهِ عــذَاب *خَر مِــنكُمْ كَمــا تَسْــخَرونا نَسْــتَسْــخَرواْ مِنَّــا فَإِنَّ
يخْزِيهِ ويقِيمم ذَابلَيْهِ ع٣٩ – ٣٧: نوح()حِلُّ ع(. 

 :وأُعطي عالمة على بدء الطوفان يف آيتني

ن كُلٍّ زَوْجيْنِ اثْنيْنِ وأَهْلَـك      حتَّى إِذَا جاء أَمْرنَا وفَار التَّنور قُلْنا احْمِلْ فِيها مِ         (
 .)٤٠:هود()إِالَّ من سبق علَيْهِ الْقَوْلُ ومنْ آمن وما آمن معه إِالَّ قَلِيلٌ

ــيْنِ         ( ـ ــيْنِ اثْنـ ـ ــلٍّ زَوْجـ ــنْ كُــ ــا مِــ ـ ــلُكْ فِيهـ ـ ــور فَاسـْ ــار التَّنــ ــا وفَــ ــاء أَمْرنَــ ــإِذَا جــ فَــ
أَهْلَك٢٧:املؤمنون()و(. 

 : صف كيفية حدوث الطوفانوت
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ــرٍ ( ــاءٍ منْهمِ اءِ بِمــم ــواب السَّ ــا أَبْ فَفَتَحْن*   ــاء ــالْتَقَى الْم ــأَرْض عيونــاً فَ ــا الْ وفَجَّرْنَ
لَى أَمْرٍ قَدْ قُدِر١٢، ١١:القمر()ع( 

 : وعظمة احلدث

 وهِــي *بــي لَغَفُــور رَّحِــيمإِنَّ روقَــالَ ارْكَبــواْ فِيهــا بِسْــمِ اللّــهِ مجْراهــا ومرْســاها  (
والَ تَجْرِي بِهِمْ فِي موْجٍ كَالْجِبالِ ونَادى نُوح ابْنه وكَان فِي معْزِلٍ يا بنيَّ ارْكَب مَّعنا                

  الْكَافِرِين تَكُن مَّع*            وْم الْيـ اصِـماء قَـالَ الَ ع الْمـ نِي مِـنعْصِـملٍ ي بـآوِي إِلَى جقَالَ س 
قِنيغْرالْم مِن فَكَان وْجا الْممهيْنالَ بحو ن رَّحِم٤٣ – ٤١: نوح()مِنْ أَمْرِ اللّهِ إِالَّ م(  

 : وكيفية انتهائه

)       ــر ــي األَمْ ــاء وقُضِ الْم ــيض ــي وغِ ــماء أَقْلِعِ ــا س يــاءكِ و ــي م ــا أَرْض ابْلَعِ ــلَ ي وقِي
 )٤٤: نوح()يلَ بعْداً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِنيواسْتَوتْ علَى الْجودِي وقِ

خلّص فيها رحلتـه املضـنية مـع        ) ع(وقد أفرد القرآن الكريم سورة باسم النيب نوح         
 مـن حـدث آت يف أجـلٍ ال يـؤخر    قومه يف دعوته هلـم لعبـادة ا وطاعتـه، منـذراً إيـاهم          

 ومستعرضـاً مـا اسـتخدم مـن       )٤: نوح()تُمْ تَعْلَمون إِنَّ أَجلَ اللَّهِ إِذَا جاء لَا يؤخَّر لَوْ كُن        (
أساليب يف سبيل إرجاعهم إىل جادة الصواب، مذكّراً بنعمه تارة، وحمـذّراً مـن سـخطه                
ــراً عــن حجــم الطغيــان الــذي آل إليــه أمــرهم       أخــرى، ذاكــراً مكــابرهتم وعنــادهم، ومعب

 إِنَّك إِن تَـذَرْهمْ يضِـلُّوا       *لْكَافِرِين ديَّارا ضِ مِن ا  رَّب لَا تَذَرْ علَى الْأَرْ    (: بدعائه عليهم 
، وليختم بعـد ذلـك بدعائـه لوالديـه وملـن      )٢٧، ٢٦: نـوح ()عِبادكَ ولَا يلِدوا إِلَّا فَاجِرا كَفَّارا     

ــاً وللمــؤمنني واملؤمنــات  دخــل ب ــي    ( :يتــه مؤمن ــلَ بيْتِ خــنْ د لِميَّ وــد ــي ولِوالِ ــرْ لِ رب اغْفِ
اتِمؤْمِنالْمو ؤْمِنِنيلِلْم٢٨ :نوح() ...ؤْمِناً و.( 
 

  بني األسطورة والتوراة والقرآن الكريم-رابعاً

كانــت تلــك بعــض املقــاطع مــن حادثــة الطوفــان ذات العالقــة مبوضــوع حبثنــا مــن    
املصادر الثالثة أوجزناها للقارئ متهيداً لعقـد املقارنـة بـني مـا جـاء فيهـا مـن أحـداث،                     

ــة  التشــابه واالخــتالف باســتعراض بعــض نقــاط وســنبدأ لنؤكّــد علــى وحــدة تــراث األم 
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ولنبــين أمهيــة الرجــوع إليهــا هبــدف إحيــاء مــا  )األســطورة، التــوراة، القــرآن(املتمثــل يف 
وكشـف التزويـر والتحريـف الـذي طـرأ علـى            استُبعد منها من ثقافـة األمـة كاألسـاطري،          

فيما خيـص اآليـات القرآنيـة الكرميـة بقراءتـه           اآلخر كمدونات التوراة، وتصحيح الفهم      
 . قراءة ثانية ضمن نظامه وقواعده

 

  أوجه الشبه بني املصادر الثالثة-أ
تتشــابه املصــادر الثالثــة كــثرياً يف األحــداث الرئيســة وبعــض التفاصــيل حتــى ظــن   

بعض املؤرخني أن املصادر املختلفة اقتبستها من بعضها البعض، وقد بينا عـدم صـحة               
هــذه الفرضــية وذلــك الحتفــاظ كــل مصــدر مــن املصــادر خبصوصــيته الــيت متيــزه عــن 

 :املصدرين اآلخرين، هنا نذكّر بعض أوجه الشبه فيما له عالقة مبوضوع البحث
 

  العلم مسبقاً بوقوع احلادثة-١

إن أول تشابه جنده بني املصادر الثالثة هو العلم مسبقاً حبدوث كارثة طبيعية يف              
م                  ،)ع(ى نـوح    منطقة سكن   وأن هـذه الكارثـة حباجـة إىل وسـيلة جنـاة خاصـة حبيـث يعلـَّ

املعنيون كيفية بنائهـا وإعـدادها، ففـي األسـطورة قـال أتونفشـتيم جللجـامش أنـه أُعلـم                    
ــاً ســيأتي  ) املالئكــة أو الــوحي (مــن قبــل األربــاب   إن اآلهلــة " :علــى الــبالد  بــأن طوفان

 وكذلك يف قول أحد اآلهلـة الـيت         ،.."لطوفان  العظام قد محلتهم قلوهبم على إحداث ا      
 ": أتونفشتيم"نقلت اخلرب إىل 

 ! يا جدار، يا جدار! يا كوخ القصب! كوخ يا
 كوخ القصب وافهم يا حائط  امسع يا

  لك فلكاً قوض البيت و ابنِ
وحٍ  (: أما يف التوراة فقد جـاء     لِنـ ُرٍ قَـدْ     ": فَقَـالَ ا شـةُ كُـلِّ ب ايـامِي النَّ  أتَـتْ  أنِه مـ

ع األ     أفَها  . تْ ظُلْما مِنْهمْ  أرْض امْتَلَ األ مْ مـ هْلِكُهـوكـذلك " رْضِنَا م" :     فْسِـكعْ لِنن  اصـْ
ــرٍ   ــبِ جفْ شــنْ خ ــك (: ويف القــرآن الكــريم  ،)"فُلْكــا مِ ــنعِ الْفُلْ ــا وال  واصْ حْيِنوــا و نِنبِأَعْي 

  .)٣٧:هود()همْ مغْرقُونإِنَّتُخَاطِبْنِي فِي الَّذِين ظَلَموا 
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  وجود رمز بشري أو منقذ-٢

وجود رمز بشـري أو بطـل للحادثـة لـيس بإلـه وال ملَـك، يرمـز لـه بأمسـاء خمتلفـة              
 وتعــين  Noahحســب اخــتالف أدواره أو صــفاته، فتتّفــق مــدونات التــوراة الــيت تســميه   

rest)يه نـوح والـذي يعـين            :)١رتـاح ويرجـع أصـلها إىل        هـدأ وا    أنـاخ  مع القرآن الـذي يسـم
ــر عنــها القــرآن الكــريم      ) نــوخ( بــاإلقالب بــني احلــاء واخلــاء يف العربيــة القدميــة، ويعب

فهو اهلابط بسـالم، وختتلـف     )٤٨ :هود()ا نُوح اهْبِطْ بِسالمٍ مِنَّا وبركَاتٍ علَيْك      ي: (بقوله
صــدارة أي الــزعيم  أي ذو الصــدر أو ذو ال) زيوســدرا(مــع األســاطري الــيت تســميه مــرة   

-أتــرا(مبعنــى الــذي حــاط النفــوس أي حفظهــا، وثالثــة   ) أوتونفشــتيم(احللــيم، وثانيــة 
ويرتمجونه املتناهي يف احلكمة، وقد تكون مبعنـى       " أثرى إحساس "أي صاحب   ) حاسس
ــئ العــرتة أي احملــتفظ بالنســل وحافظــه، أو إطــراء    -عــرتة خبــش أي م ــص-خاشِ : خاصِ

ــا يف قولـــــه تعـــــاىل املخصـــــوص باحلمـــــد واإلطـــــراء   ــوحٍ فِـــــي  : (كمـــ ســـــالم علَـــــى نُـــ
ــالَمِني وهــذا االخــتالف يف األمســاء طبيعــي حيــث يطلــق كــل قــوم علــى    )٧٩:الصــافات()الْع

الشخصية املقدسة بالنسبة هلم امساً يعبر عن الدور الذي ميثّلـه أو الرمـز الـذي يشـري          
 .إليه

 

  وصف الفلك-٣

ــنعت هبندســة خاصــة    تُســهب األســاطري والتــوراة يف وصــف الف  ن أهنــا صلــك فتبــي
وبتعلــيم مــن خــبري حبيــث تُحــدد أطواهلــا وارتفــاع طبقاهتــا وأقســامها املختلفــة، وموقــع   
الباب، والفتحة اليت تدخل منها الشمس وغري ذلك من تفاصـيل، فقـد جـاء يف ملحمـة                  

 : جلجامش

  واحداً )٢("إيكو"وكان سطح أرضها "
 وعلو جدراهنا مئة وعشرين ذراعاً

 وطول كل جانب من جوانب سطحها األربعة مئة وعشرين ذراعاً

                                                 
(1) - Strong's Hebrew and Greek Dictionaries,5146. 

 . مرتاً مربعا٣٦٠٠ً اإليكو يف البابلية وحدة لقياس املساحات تقدر بـ- )٢(
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 :حددت شكلها اخلارجي وبنيتها هكذا
 )١("اخل... جعلت فيها ست طوابق حتتانية

وكذلك التوراة فإهنا تفصل تفصـيال دقيقـاً يف وصـف السـفينة وطريقـة صـناعتها                 
وهكـذا تصــنعه،  ": نـذكر بعضـاً ممـا جــاء فيهـا لنـرى وجــه الشـبه بينـها وبــني األسـاطري        

. راعــا عرضــه وثالثــني ذراعــا ارتفاعــه ثالمثائــة ذراع يكــون طــول الفلــك ومخســني ذ 
. وتضــع بــاب الفلــك  جانبــه.  فــوق حــد ذراع مــن إىلوتصــنع كــوا للفلــك وتكملــه 

، مـا يـدلّ أهنـا مل تكـن فلكـاً            )١٦-١٥ : ٦تكـوين   ("مساكن سـفلية ومتوسـطة وعلويـة جتعلـه        
ر عنـها                عادية، وإمنا عدت بطري    بـقة حبيث يضمن جناهتا مهمـا عظـم احلـدث، وقـد ع

مة إىل أقسـام ومكونـة مـن سـبع              بأهنـا كانـت أشـبه بعوامـة ضـخمة مكعبـة الشـكل مقسـ
طوابق على شـكل بـرج مـدرج حبيـث يعطيهـا قابليـة العـوم والتـوازن يف مواجهـة الريـاح                       

إن . )٢(ل تقليـدي  بسبب تدرج ارتفاع طوابقها مما لو كانـت سـفينة ذات شـك             والعواصف
وجه الشبه الذي جنـده مشـرتكاً بـني األسـاطري والتـوراة وبعـض الروايـات هـو أن الفلـك                    

، )٣(" وابن لك فلكاً   البيتقوض  : "اليت أُمر نوح بصنعها شبهت بالبيت، ففي األسطورة       
جتعــــل الفلــــك ": ، ويف التــــوراة)٤(" وابــــن ســــفينةبيتــــكهــــدم : "ويف ترمجــــة أخــــرى

) ع(أن قـوم نـوح   : "...  مـن هـذا  اً قريبـ  ، وقد ذكرت كتب التاريخ معنى     )١٤:٦تكوين("مساكن
يا نوح ما تصنع؟ قال أبين      : ملا رأوه يبين السفينة ومل يشاهدوا قبلها سفينة بنيت قالوا         

، ورمبــا تكــون ســخرية قومــه منــه ألنــه كــان يــبين الســفينة يف  )٥(" ميشــي علــى املــاءبيتــاً
هندستها، ما يوحي بأن وسـيلة النجـاة الـيت أُمـر نـوح              ، ورمبا بسبب غرابة     منطقة برية 

أن يبنيها مل تكن جمرد قارباً للنجاة، بـل رمبـا بيتـاً ميشـي علـى املـاء أو مـا مياثلـه،                  ) ع(
ي فيهـا نـوح ومـن معـه بأمسـاء خمتلفـة،               ا القرآن الكريم فإنه يـذكر الوسـيلة الـيت نُجـأم

                                                 
 .١٥٧، صملحمة جلجامش طه باقر، - )١(
 .٦٥، ص الطوفان  املراجع السماويةالواحد علي،  فاضل عبد - )٢(
 .١٥٥، ص ملحمة جلجامش طه باقر، - )٣(
 .٦٢، ص الطوفان  املراجع السماوية فاضل عبد الواحد علي، - )٤(
 .٨٤، ص ٤، جزاد املسري ابن اجلوزي، - )٥(
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ــاء حملْنــاكُمْ فِــي  ( "جاريــة"فيســميها فلكــاً يف ســبع آيــات، ويســميها  ــا طَغَــا الْم إِنَّــا لَمَّ
رِي بِهِـمْ فِـي      (، ويـذكر أهنـا      )١٣:القمـر ()ذَاتِ أَلْواحٍ ودسرٍ   ( ويسميها )١١:احلاقة()الْجارِيةِ تَجـْ

واصْنعِ الْفُلْك بِأَعْينِنا  (: ، ويبين أهنا صنعت بعناية ووحي رباني      )٤٢:هود()موْجٍ كَالْجِبالِ 
اوحْيِن٣٧:هود()و(،      ما لو نضّدنا اآليات اليت ذُكرت فيها فلـك نـوحفرب)السـتطعنا حـلّ   ) ع

  .معادالت هندسة تلك السفينة
 

  إعطاء عالمة على بدء الطوفان-٤

وضرب لـه اإللـه مشـش        ".. :لقد أُعطي املُنقذ عالمة على بداية الطوفان، ففي امللحمة        
ل املوكـل بالعواصـف  املسـاء مطـر اهلـالك فادخـل                حينمـا ينـز   : موعداً معيناً بقوله  

: ، ويف التوراة أُعلم باملوعـد فقـط ومل يعـطَ عالمـة علـى بـدء الطوفـان                  " باهبا وأغلقالسفينة  
 ويف  )١١:٧تكـوين   ("ألني بعد سبعة أيام أيضا أمطر على األرض أربعـني يومـا وأربعـني ليلـة               "

 .)٤٠سورة هود (..." فاسلك فيها فَار التَّنوروفَإِذَا جاء أَمْرنَا : "القرآن الكريم
 

  أسباب الطوفان-٥

تشابه األسباب حيث تؤكّد كلّ من التوراة واألساطري على األسباب األخالقية وراء      
    ١()أيــا(حادثــة الطوفــان، فتــذكرها األســاطري تلميحــاً فنجــد يف ملحمــة جلجــامش أن( 

ــب  ــل(خياطـ ــائال) إنليـ ــه و  : "قـ ــذنب ذنبـ ــل املـ ــه محـ ــم إمثـ ــذهب )٢("اآلثـ ــطورة ، وتـ أسـ
البابلية إىل أبعد من ذلك فتبين أن الشـر انتشـر وعـم الفسـاد حتـى صـار        " أتراحاسس"

إن ": وتفصل مـدونات التـوراة أسـباب الطوفـان يف سِـفر التكـوين       .اآلباء يأكلون أبناءهم  
ا أبنــاء ا رأوا بنــات النــاس أهنــن حســنات فاتّخــذوا ألنفســهم نســاء مــن كــل مــ          

 كـان   ...اختاروا، فقال الرب ال يدين روحي  اإلنسان إىل األبد لزيغانه هو بشر            
إذ دخـل بنـو ا علـى بنـات النـاس             ضـا أيوبعـد ذلـك       .يـام   تلك األ   طغاة األرض

أما القرآن فإنه يذكر أكثـر مـن سـبب للطوفـان يلخّصـها              . )٦ :٤التكوين  ("وولدن هلم أوالداً  

                                                 
 .أيا نفس إنكي) حيا( اسم القوة املسؤولة عن احلياة - )١(
 .١٥١، صالتوراة البابلية  سهيل قاشا،- )٢(
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رَّب لَـا تَـذَرْ علَـى    (: كذّبني من قومـه عنـدما يـئس منـهم حـني قـال          على امل ) ع(دعاء نوح   
ولَــا يلِــدوا إِلَّــا فَــاجِرا  إِنَّــك إِن تَــذَرْهمْ يضِــلُّوا عِبــادكَ *ضِ مِــن الْكَــافِرِين ديَّــاراالْــأَرْ

ــارا قيـــة فاملصـــادر كلـــها تتّفـــق علـــى أن الطوفـــان كـــان ألســـباب أخال.  )٢٦، ٢٥: نــوح ( )كَفـَّ
 . ، وسوف يأتي تفصيله)باملعنى األعم لألخالق(

 

  وصف الطوفان-٦

األعمـدة،  ) إيراگـال (ونـزع اإللـه     ".. جاء يف وصف الطوفان وعلّتـه يف األسـطورة          
دعـائم سـد    (، لعل املقصـود باألعمـدة       )١("فتق السدود الذي  ) نينورتا(ثم أعقبه اإلله    

 تعـين  )إيراگـال ( األرض، وقـد ذكرنـا أن    الذي حيبس املياه اجلوفية يف    ) العامل األسفل 
نـــزع " بســـبب -حســـب األســـطورة-فتكـــون بدايـــة الطوفـــان)  اجلبـــل املتوقّـــد العظـــيم(

، الــذي نــتج عــن هــزات زلزاليــة فــأدت إىل خلخلــة األعمــدة تلتــها انفجــارات     "األعمــدة
بركانية أخرجت الغازات السوداء اليت كانت حمبوسـة يف بـاطن األرض فكـان خروجهـا                 

 ذلـك اليــوم انفجـرت كــل   : "ثابـة اإلعـالن عــن بدايـة الطوفـان، وكــذلك يف التـوراة     مب
انفجــار (، تصــف حــدثني متتــابعني "ينــابيع الغمــر العظــيم وانفتحــت طاقــات الســماء

ــابيع الغمــر العظــيم   ــاح طاقــات الســماء  (، و)ين ــألول، ويف القــرآن   ) انفت ــاني نتيجــة ل الث
تنــور كــان لطوفــان يف آيــة أخــرى، ففــوران الالكــريم عبــر عــن العالمــة يف آيــة، ووصــف ا

ــوا(: العالمــة، ثــم جــاء وصــفه  ــا أَبْ ــرٍ فَفَتَحْن ــاء منْهمِ اء بِمــم ــأَرْض *ب السَّ ــا الْ  وفَجَّرْنَ
، فاتّفقــت املصــادر الثالثــة علــى )١٢، ١١:القمــر()لْمــاء علَــى أَمْــرٍ قَــدْ قُــدِرعيونًــا فَــالْتَقَى ا

دت إىل حــدوث الطوفــان، فكانــت امليــاه اجلوفيــة هــي الرافــد األســباب الطبيعيــة الــيت أ
 .األساسي ملياه الطوفان وإن اختلفت التعابري

 

  هناية الطوفان-٧

ثـــم هـــدأ البحـــر وســـكنت العاصـــفة وغـــيض عبـــاب  : "فقـــد جـــاء يف األســـطورة
وانسـدت ينـابيع    ": ، ويف التـوراة   "الطوفان، وتطلّعت إىل اجلـو فوجـدت السـكون عامـاً          

                                                 
 .١٥٩ص، ملحمة جلجامش طه باقر، - )١(
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وقِيلَ يا أَرْض ابْلَعِـي  (:  ويف القرآن" املطر من السماء فامتنع .طاقات السماء الغمر و 
األَمْــر قُضِــيــاء والْم غِــيضاء أَقْلِعِــي وــمــا سيــاءكِ ونالحــظ أن التــوراة ، )٤٤ :هــود(). . .م

يـا   (االنـدفاع والقرآن يشرتكان يف أن هناية الطوفان كانت بسبب توقّف مياه األرض من  
ــابيع الغمــر (حســب التعــبري القرآنــي، و ) رض ابلعــي مــاءك أ حســب التعــبري  ) انســدت ين

التوراتي، ما يؤكّد أن الطوفان كانت بدايته من امليـاه اجلوفيـة ومـن فوهـة اجلبـل، فـإذا                    
ما امتنعت عن االندفاع فسوف تقلع السماء، أو ميتنع املطر من السماء، أما األسطورة              

 .  ن هدأ فجأةفتشرتك معهما يف أن الطوفا
 

  أوجه االختالف بني املصادر الثالثة-ب
كما ذكرنـا فسنسـلط الضـوء علـى أوجـه االخـتالف فيمـا لـه عالقـة بفكـرة عامليـة                       
الطوفان مثـل املسـاحة الـيت غمرهتـا امليـاه، وحجـم اخلسـائر البشـرية الـيت جنمـت عـن             

 األســطورة، ، وقــد ذُكــرت هــذه التفاصــيل تصــرحياً يف  )النــاجون واملغرقــون (الطوفــان 
والتــوراة ، أمــا بالنســبة للقــرآن الكــريم فإنــه يصــرح مــرة هبــذه التفاصــيل ويلمــح ثانيــة،  
ويصــمت ثالثــة، فمــثال يــذكر النــاجني واملغــرقني عــدة مــرات وبتعــابري خمتلفــة، ولكــن ال 
يــذكر مباشــرة الفــرتة الزمنيــة الــيت اســتغرقها الطوفــان، وال املســاحة اجلغرافيــة الــيت     

 ومبا أننا هندف من خالل هذا الفصل التوصل         -وإن كان باإلمكان استنباطها    -مشلها  
هل أن الطوفان كان عاملياً، فسوف نكتفي باسـتعراض سـريع           : إىل اإلجابة على السؤال   

ألوجه االختالف ذات العالقة مبحور هذا الفصل ونُرجئ مناقشة املزيد من التفاصيل            
 .ما أسبابه للفصل الثانيمن قبيل أين حدث الطوفان وكيف حدث و

 

   املغرقون والناجون-١

ختتلف األسـاطري يف حتديـد املغـرقني حبسـب اخـتالف الرتمجـات وقـد جـاء علـى                    
، فواضــح مـن هــذا  )١("ورأيـت البشــر مجيعـاً عــادوا إىل طـني   .  . "." : أتونفشــتيم"لسـان  

                                                 
 .١٦١، صملحمة جلجامش طه باقر ، - )١(
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أن يـرى البشـر   التعبري أنه ال يعين كلّ من كان على وجـه األرض ألن القائـل ال ميكـن لـه               
فعلمـت أن البشـر مجيعـاً عـادوا إىل طـني، بـل              : مجيعاً إالّ من يليه يف منطقته، فلم يقل       

، من هنا نستطيع القول أن الـذين أُهلكـوا حبسـب هـذه الرتمجـة هـم الـذين                    )رأيت(قال  
 .   كانوا يف املنطقة اليت حدث فيها الطوفان

 عــن إهــالكٍ –حســب الظــاهر  –وأمــا مــدونات التــوراة فــإن بعــض نصوصــها تعبــر
ع العـالَم وال يـرى العـالَم إالّ خمتـزالً يف                         أصاب كل من على وجه األرض ملـن ال يعلـم وسـ

فمحــا ا كــل قــائم كــان علــى وجــه األرض النــاس  : "بلدتــه أو جزيرتــه، فمــثال نقــرأ 
 كلّ من كان  أنفه نَسمة حياة على األرض اليابسـة مـات، وحمـا ا كـلَّ                 . والبهائم

 مـن   أحمـت حي كان على وجه األرض من الناس والبهائم والـدواب وطيـور السـماء               
فهلك كـلّ مـن لـه    "، و)٢٣ : ٧تكوين  ("األرض وبقي نوح والذين معه  السفينة وحدهم       

، ولكن ليس هناك نص صريح بأن الطوفان مشل )١٢ : ٧تكـوين  ("جسد يدب على األرض  
ــه، ورغــم     ــلّ مــن علي ــوحي للفهــم  " كــل وجــه األرض "أن تعــبري كوكــب األرض وأهلــك ك ي

البســيط بــأن املقصــود منــه كــل األرض، إالّ أن اســتخدامه يف التــوراة ال يعبــر عــن ذلــك  
 وفـتح يوسـف مجيـع مـا فيـه طعـام             .ضوجـه األر  ل  كـ وكان اجلوع علـى     ": فنقرأ مثال

ة الـيت  ، هل فعال كان اجلوع على كل وجـه األرض، أم القريـ  )٥٦:٤١تكـوين ("وباع للمصريني 
: وكـذلك !  كانوا فيها فقط؟ وملاذا باع ملصريي قريته فقط وترك العامل يتضـور جوعـاً؟   

تشــتّتت  األرض وجــه كــل وعلــى.   وعلــى كــلّ تــلٍّ عــال  كــلّ اجلبــالضــلّت غنمــي "
 كوكــب األرض، فقــط تصــور ، فــال ميكـن أن تضــلّ أغنــام رجــل علـى  )٣٤:٦حزقيــال ("غنمـي 

عـن  ) قصة مفـرتاة  (راة  وتذكر التو   الشرق وأقصى الغرب،    بني أقصى  تشتّتها و انتشارها
غِريةِ   : بنـات لـوط   لِلصـ قَالَـتِ الْبِكْـرأ": و    لَـيْساخَ و ونَــا قَـدْ شـرْضِفِـي األ ب ــدْخلٌ لِي جـلَ  ر

 .الرجـال  فال نظنهـا قصـدت أن األرض خلـت مـن     )٣١ :١٩تكـوين  ("رْضِعلَيْنا كَعادةِ كُلِّ األ   
هنــا ال يعــين أن الطوفــان " وحمــا ا كــل حــي كــان علــى وجــه األرض "وكــذلك تعــبري 

أهلــك كــل مــن علــى كوكــب األرض، وإمنــا يفهــم املعنــى املــراد مــن الســياق العــام فمــادام  
احلـــديث عـــن حادثـــة الطوفـــان فاملقصـــود أن املتواجـــدين يف منطقـــة احلـــدث أُهلكـــوا  

لطوفـان كـان اهتمـامهم مصـبوباً        بالطوفان، كما أن مدوني التوراة عندما كتبوا حادثـة ا         
علــى احلــدث ومــن أصــاهبم ومل تكــن شــعوب العــامل ضــمن اهتمــامهم لكــي يــذكروا مــا    
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حدث هلـم مـن أثـر الطوفـان، متامـاً كمـا تفعـل وكـاالت األنبـاء عنـدما تنقـل خـرب كارثـة                           
ها تتحدث عن آثار احلدث يف املنطقة اليت حدث فيهـا وتصـف حـال األقـوام           طبيعة فإنّ 
اهبم وتتجاهل املاليني من الناس الذين ال عالقـة هلـم باحلـدث، فـإذا قيـل أن                  الذين أص 

منطقة ما أُصيبت بزلزال مدمر حبيـث قتـل كـلّ النـاس، يفهـم مـن ذلـك أن كـلّ  النـاس                
 .الذين كانوا يف تلك املنطقة ماتوا

ا  وأَغْ( :هـم الـذين أُغرقـوا   ) ع(مـن قـوم نـوح     أما القرآن فإنّـه يؤكّـد أن املنـذرين           قْنـر
 ــذِين ــاالَّ وا بِآياتِنــذَّب ــان  كَ ــف كَ ــانْظُرْ كَيْ ــذَرِين فَ ــةُ الْمنْ اقِبســواء كــانوا مــن  )٧٣: يــونس()ع 

ذِين     (: الظاملني أو الكافرين أو اخلاطئني كما يف       ا الـَّ قْنـأَغْرا   و اتِنـواْ بِآيمْ كَـانُواْ     كَـذَّب إِنَّهـ 
 مِــنيالَ( و،)٦٤:األعــراف()قَوْمـاً عــواْ  تُخَــاطِبْنِي فِــي وظَلَم ذِين ، )٣٧:هــود() إِنَّهــم مغْرقُــونالـَّ

لَ   وقَوْم نُوحٍ لَمَّا    (و سـوا الرةً        كَـذَّب اسِ آيـ اهمْ لِلنـَّ لْنـعجمْ واه قْنـوكـذلك  )٣٧:الفرقـان () أَغْر :
ـــ    ( ــمْ كَ ــا إِنَّهـ وا بِآياتِنـــذَّب ــذِين كَـ ــوْمِ الـَّ ــن الْقَـ ــرْنَاه مِـ نَصـمْ  وــاه قْنـــوْءٍ فَأَغْر سـ ــوْم انُوا قَـ

عِني٧٧:األنبياء()أَجْم( ن أن املغرقني هم من قوم نوحوغريها من اآليات اليت تبي )ع.( 

ــوا يف الســفينة      ــذين ركب ــاجون حســب األســطورة  هــم ال أركبــت  الســفينة  "والن
ــاي   ــي وذوي قرب ــع أهل ــها بعــد ان     )١("مجي ــن خــرج من ــوراة كــذلك أخــربت عم ــهاء ، والت ت

اخــرج مــن الفلــك أنــت وامرأتــك  : "الطوفــان وهــم زوجتــه، وأبنــاؤه الثالثــة وزوجــاهتم  
ــر عــن النــاجني مــن    )١٦ : ٨تكــوين ("وبنــوك ونســاء بنيــك معــك   ويف القــرآن الكــريم يعب ،

ــفِينةِ : (الطوفــان بألفــاظ خمتلفــة كــلٌ لــه داللتــه   ــحاب السَّ ــاه وأَصْ يْن١٥:العنكبــوت()فَأَنْج( ،
الَّذِين معه فِي فَأَنْجيْناه و(و ،)١١٩:الشـعراء ()يْناه ومنْ معه فِي الْفُلْكِ الْمشْحونِ فَأَنْج(و

ــكِ  كمــا تــبني اآليــات  –، فالنــاجون مــن الطوفــان يف منطقــة احلــدث    )٦٤: ألعــرافا()الْفُلْ
 .ومن معه يف الفلك) ع( هم نوح - السابقة

ا يثبـت أن مجيـع أهـل األرض أُغرقـوا، حتـى             إذن، ليس هناك يف املصادر الثالثة م      
هم بالنجاة ال يفهـم منـه أنـه مل يـنج     اً وزوجته وأبناءه ونساءنص التوراة الذي خص نوح    

أحد غريهم يف العامل وإمنا يف منطقة احلدث فقط، والقرآن عبر بوضـوح أن املغـرقني                

                                                 
 .١٥٨، ص ملحمة جلجامش طه باقر، - )١(
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هــم، والنــاجني يف فقــط ولــيس أهــل األرض كلّ ) ع(هــم اآلمثــون املنــذَرون مــن قــوم نــوح   
 .ومن معه) ع(منطقة احلدث هم نوح 

 

 : املساحة اليت مشلها الطوفان-٢

ن األلفــاظ الــيت اســتُخدمت يف األســطورة للتعــبري عــن املســاحة الــيت        أنالحــظ 
غمرهتا مياه الطوفان ختتلف من ترمجة إىل أخرى نذكر منها تـرمجتني فقـط، األوىل             

ـر عنــها  " صــامويل كرميــر "للباحــث  أي أن )١()الــبالد اكتســح الطوفــان  ( بـــ حيــث عبـ ،
: الطوفان أغرق البالد اليت وقع فيها الطوفان، و يف ترمجة أخـرى لـنفس الـنص نقـرأ                 

هــذا التعـــبري يـــوهم القـــارئ بـــأن   ،)٢()فـــوق وجـــه األرضوانــداحت ســـيول الطوفـــان  (
هـذه الرتمجـة أو مـا       املقصود من وجـه األرض هـو الكـرة األرضـية بأكملـها وقـد تكـون                  

 العتقــاد الــبعض أن الطوفــان الــذي تتحــدث عنــه األســاطري قــد اجتــاح   ثلــها ســبباًميا
الكرة األرضية وغمرها، ولو أردنا األخذ هبذا التعبري كمـا هـو مـذكور حرفيـاً فيمكننـا                

ر             ) وجه األرض (القول أن    إليـه بصـر مـن عبـ هنا قد تعين األفق اجلغـرايف الـذي ميتـد
ه املشهودة بالنسبة له، وإالّ فإن علينـا أن نفـرتض   عن أن الطوفان غطّى بالده ومنطقت 

 ممـا منتلـك اليـوم       اًطـور أكثـر ت  أن ناقلي حدث الطوفـان كـانوا ميتلكـون وسـائل إعـالم              
إن كمية املياه الغزيرة اليت غمرت منطقـة        ! حبيث علموا ورأوا ما أصاب كوكب األرض      

مشــل يعــين أن الطوفــان هــذا ال لكــن ، والطوفــان أدت إىل وصــوهلا للمنــاطق اــاورة 
 .األرض كلّها

وقد عبرت مدونات التوراة عن املساحة اليت غمرهتا مياه الطوفان بتعابري خمتلفة        
تكـوين  ("علـى األرض  وحدث بعد السبعة األيـام أن ميـاه الطوفـان صـارت             ": فمرة تقول 

عـت  وكـان الطوفـان أربعـني يومـاً علـى األرض وتكـاثرت امليـاه ورف               ": ، ومرة تقـول   )١٠:٧
فتغطّـت مجيـع    الفلك فارتفع عن األرض، وتعاظمت املياه كثرياً جـداً علـى األرض             

، مخـس عشـرة ذراعـاً  االرتفـاع تعاظمـت            كل السـماء   اليت حتت    اجلبال الشاخمة 
                                                 

 .٢٥٧، صمن ألواح سومر صامويل كرمير، - )١(
 .١٣٢، صالتوراة البابلية سهيل قاشا، - )٢(
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-١٧:٧تكـوين ("وتعاظمت املياه علـى األرض مئـة ومخسـني يومـاً          .... املياه فتغطت اجلبال    

كــل (أو ) كــل األرض(أو ) األرض(اة نفســها أن لفــظ ، ولقــد أثبتنــا بأدلــة مــن التــور )١٩:٧
ــان تعـــبري   ) وجـــه األرض ــية، وإذا كـ ــع "...ال تعـــين الكـــرة األرضـ ــتْ جمِيـ ــالِ  فَتَغَطـَّ الْجِبـ

ــامِخَةِ ــماءِ  الشَّ ــلِّ السَّ ــت كُ ــي تَحْ ــت الكــرة     )١٩ : ٧تكــوين (" الَّتِ ــاه مشل ــأن املي  هــو املــوهم ب
ر عنـها يف     " اجلبال الشـاخمة  " فنالحظ أن    األرضية وغمرهتا حتى أعلى جبل فيها،      عبـي

!) العــربي(، بــل إننــا نقرأهــا يف نســخة الــنص )١("الــتالل املرتفعــة"النســخة اإلجنليزيــة بـــ
Har أو Harar)ة( أي   )٢ه يقول  ()٣()احلِرار(أو  ) احلركلّ قبة احلِرار حتت السـماء      : ونص

 الكثري من الكلمات واأللفاظ     ، وهناك )تغطّت مجيع اجلبال الشاخمة   : كُسحت، بدالً من  
املستخدمة يف التوراة اليت تعين شيئاً يف لغة من كتبـها، وتُرتجـم إىل معنـى ثـاني حسـب        

 . فهم املرتجم وثقافته، ثم تُفسر إىل معنى ثالث حسب رأي املفسر أو هواه

وأما القرآن فإنه مل يتطرق إىل املساحة اليت مشلها الطوفان صراحة ولكن هنـاك              
كثري من األدلة القرآنية اليت تؤكّد على أن الطوفان كان حمدوداً سـنذكرها بالتفصـيل       ال

 إذن، فلـيس    .ث املقارنـة بـني املصـادر الثالثـة        يف الفصل الثاني ألن موضوعها خارج حب      
ــل كوكـــب األرض     ــان مشـ ــة يثبـــت أن الطوفـ ــادر الثالثـ ــن املصـ ــل مـ ــاك دليـ ــر ( .هنـ انظـ

 )١:اجلدول

                                                 
(1) – Gen7: 19 KJVA: and all the high hills, that were under the whole 
heaven, were covered. 
(2) - Strong's Hebrew and Greek Dictionaries, 2022-2042. 

 .، باب حراملنجد  اللغة واألعالم – أرض ذات حجارة خنرة سود كأهنا أُحرقت بالنار - )٣(
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 )١: دولاجل(ني املصادر املختلفة أوجه الشبه واالختالف ب

 القرآن الكريم التوراة األسطورة أوجه الشبه
ــوع   ــبقاً بوقـ ــم مسـ العلـ

 احلادثة
إن اآلهلــة العظــام قــد   
ــى    ــوهبم عل ــهم قل محلت

 .إحداث الطوفان

ــا   ــك فُلْكـ ــنع لِنفْسِـ اصـ
 .مِن خشبِ جفْرٍ

ـــا    نِنـيبِأَع عِ الْفُلْــــكـــن اصـو
ــ ــا وال تُخَ يِنحونِي فِــي واطِب

قُونغْرم موا إِنَّهظَلَم الَّذِين.
وجـــــود رمـــــز بشـــــري 

 ومنقذ
أتونفشـــــــــــــــــــــــــتيم، 

 أتراحاسس
Noah  ع(نوح( 

هــــــدم بيتــــــك وابــــــن  وصف السفينة 
 سفينة

  جتعل الفلك مساكن

وجود عالمة على بدء    
 الطوفان

وضـــــرب لـــــه اإللـــــه   
مشــــــــــش موعــــــــــداً 

 ...معيناً

ــام    ألنــي بعــد ســبعة أي
لـــــى أيضـــــا أمطـــــر ع

 األرض

      ور التَّنـ فَارنَا وراء أَمفَإِذَا ج
 ..فاسلك فيها 

أســـــــــباب التعـــــــــرض 
 لعقوبة اإلغراق

ــه    ــذنب ذنبــ ــل املــ محــ
 واآلثم إمثه

دخــــل بنــــو ا علــــى 
ــدن    ــاس وولـ ــات النـ بنـ

 هلم أوالداً

ــــك إِن تَـــــذَرهم يضِـــــلُّوا  إِنـَّ
عِبادكَ ولَا يلِدوا إِلَّا فَـاجِرا      

 .كَفَّارا
) إيراگـال (ونزع اإلله    كيفية حدوث الطوفان

ــدة، ثـــم أعقبـــه    األعمـ
الـــذي ) نينورتــا (اإللــه  

 فتق السدود

انفجـــرت كـــل ينـــابيع   
الغمــــــــــر العظــــــــــيم  
ــات   ــت طاقــــ وانفتحــــ

 .السماء

اء     اء بِمـمالس ابوا أَبنفَفَتَح
  ضــأَر ــا الْـ ــرٍ، وفَجرنَـ منهمِـ
ــى    ــاء علَ ــالْتَقَى الْم ــا فَ عيونً

 . قَد قُدِرأَمرٍ
هـــدأ البحـــر وســـكنت  كيفية انتهاء الطوفان

العاصـــــــفة وغـــــــيض 
 .عباب الطوفان

وانسدت ينـابيع الغمـر     
ــماء  ــات الســــ  .وطاقــــ

 املطـــــر مـــــن فـــــامتنع
 .السماء

اءكِ     لَعِـي مـاب ضا أَرقِيلَ يو
   ــيض ــي وغِ ــماء أَقْلِعِ ــا س يو

راألَم قُضِياء والْم. 

ــاً ورأيــت البشــر مج  املغرقون يع
 .عادوا إىل طني

فهلك كلّ من له جسد     
 .يدب على األرض

ــذَّبوا   ــذِين كَـــ ــ ــا الـَّ ــ قْنـأَغْرو
    كَــان ـف كَيـ ـا فَــانْظُر بِآياتِنـ

ذَرِيننةُ الْماقِبع. 
ــفينة   الناجون  أركبـــــت يف الســـ

مجيــــــع أهلــــــي وذوي 
 .قرباي

اخــرج مــن الفلــك أنــت 
وامرأتــــــــك وبنــــــــوك 

 .ونساء بنيك معك

يفِـــي  فَأَنْج ــه عـم ــن مـو ــاه نـ
 .الْفُلْكِ الْمشحونِ

املســاحة الــيت مشلتــها  
 مياه الطوفان

اكتســــــــح الطوفــــــــان 
 .البالد

الِ     الْجِبـ مِيعج فَتَغَطَّت
   ــت ــي تَح ــامِخَةِ الَّتِ الش

 كُلِّ السماءِ

مل يذكر صـراحة املسـاحة      
الــــــــيت مشلتــــــــها ميــــــــاه 

 .الطوفان



 

55 

 لتوراة  ما تفردت به مدونات ا- ج
بعــد عقــد املقارنــة بــني املصــادر الثالثــة وجــدنا أن هنــاك الكــثري مــن أوجــه الشــبه   
بينها، واكتشفنا أن ترمجة وتعريب النصوص هي اليت أوحـت بـأن الطوفـان كـان عامليـاً                  
سواء يف األسطورة أو التوراة، بينما عبرت اآليات القرآنية الكرمية بوضوح أن النـاجني              

، وخلصـــنا إىل أن املصـــادر الثالثـــة تتّفـــق علـــى أن  )ع( قـــوم نـــوح واملغـــرقني كـــانوا مـــن
ــهم هــم مــن كــانوا يف منطقــة        ــاجون املتحــدث عن ــاً، واملغرقــون والن الطوفــان كــان حملي

 ثم وجدنا أن مدونات التوراة تفردت جبزئيـة مل          .احلدث وليس أهل األرض ومن عليها     
 إن تفـرد نـص التـوراة بقصـة تـتّهم      .ريم األسـطورة وال يف القـرآن الكـ   جند هلا أثراً ال يف  

وتصــفه بأوصــاف قبيحــة هلــو دليــل علــى أن هــذه اخلامتــة   ) ع(وتصــور نــيب ا نوحــاً 
كانت من تلفيق مدوني التوراة ليحقّقوا مآرهبم اخلاصة كأن يشرعوا ألنفسـهم ارتكـاب             

توا ألنفسـهم حقّـاً   احملارم واملنكرات مثل السكر حبجة أن نوحاً ارتكب هذا احملرم، ويثب       
عشــائريا حيــث الصــراع البــدويٍّ مــع الكنعــانيني علــى قطــع األرض والســفوح والــتالل      

 الســاكنة يعلــون بــه علــى العشــائر) كأبنــاء لســام(واآلبــار، فلقّمــوا نوحــاً ألنفســهم وعــداً 
 فــنالحظ أنّــه رغــم أن مــدونات التــوراة نفســها ال تصــرح بــأن   .جــوارهم واملنــازعني هلــا

ن كان عامليـاً إالّ أن حادثـة الطوفـان أُسـيء اسـتغالهلا لتخـدم أغـراض املنـتفعني                    الطوفا
 فمـا   . كوكـب األرض   من الرتويج لفكرة أن الطوفان كان عاملياً وأغـرق كـل مـن كـان علـى                

هــي هــذه اإلضــافة، وكيــف وظّفــت خلدمــة العنصــرية اليهوديــة، هــذا مــا ســنتناوله يف    
 . بين بعد ذلك اآلثار اليت ترتّبت على ذلكمناقشتنا وحتليلنا للنص التوراتي لن

 

 :نص ما بعد حادثة الطوفان  مدونة التوراة* 

وكان بنـو نـوح الـذين خرجـوا مـن الفلـك سـاماً وحامـاً ويافـث، وحـام هـو أبـو                         "
، وابتدأ نـوح يكـون   ومن هؤالء تشعبت كل األرضكنعان، هؤالء الثالثة هم بنو نوح    

، فأبصـر حـام أبـو       خلمر فسكر وتعرى داخل خبائـه     وشرب من ا  فالحاً وغرس كرماً،    
كنعــان عــورة أبيــه وأخــرب أخويــه خارجــاً، فأخــذ ســام ويافــث الــرداء ووضــعاه علــى      

 وســرتا عــورة أبيهمــا ووجهامهــا إىل الــوراء فلــم يبصــرا ومشــيا إىل الــوراءأكتافهمــا 
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 الصـغري، فقـال    ابنـه عورة أبيهمـا، فلمـا اسـتيقظ نـوح مـن مخـره علـم مـا فعـل بـه                      
ولـيكن كنعـان   ، وقـال مبـارك الـرب إلـه سـام      عبد العبيد يكون ألخوتـه    لعون كنعان م

 ٩تكـوين   ال("وليكن كنعان عبداً هلم   ، ليفتح ا ليافث فيسكن  مساكن سام         عبداً هلم 
:٢٧-١٨(.  

 

 : مالحظات على النص

نالحــظ أنــه يف فقــرة ال تتعــدى الســتة أســطر يعــرف مــدونو التــوراة مــرتني أن   -١
سـام  : اماً أبو كنعان، رغم أهنم يذكرون ساماً ويافث دون أن يكنومها، فلو قـالوا مـثال               ح

طبيعيـاً، فمـا اخلصوصـية الـيت        ) حـام أبـو كنعـان     ( ذكر   لكانأبو الوذ، ويافث أبو ماذي،      
اختص هبا حام دون أخويه إالّ إذا كانوا يقصدون إقحـام اسـم كنعـان هنـا متهيـداً للعنـه                   

 .فيما بعد

كيـف أصـبح    !! شرب من اخلمر فسكر وتعرى داخل خبائه      ) ع(ا أن نوحاً    زعمو -٢
كـان نـوح رجـال بـاراً       : (نوح التقي النقي والذي تذكره التـوراة نفسـها بنعـوت جليلـة مثـل              

ه يف             )سار نوح مع ا   (، و )كامال يف أجياله   كيف أصبح هذا البار بعد أن رأى آيـات ربـ ،
و وأهله وذريته من الكرب العظيم، كيف أصبح فجـأة     الطوفان العظيم، وبعد أن نُجي ه     

شارب مخر، ال يعي ما يفعل حبيث يتعرى فرياه ابنـه حـام متعريـاً، وحـام هـذا ال ميلـك                    
كمـا  (من الفهم شيئاً رغم أنه حني ذاك كان قـد بلـغ مـن العمـر رمبـا مائـة عـام أو أكثـر                

ن خيــرب ه دون حاجــة ألطــن إىل ســرت عــورة أبيــ  حبيــث يف) تــذكر التــوراة وكتــب التــاريخ  
أخويــه، فيظهــران مســتوى مــن الــورع عاليــاً حبيــث يغطيــان عــورة أبيهمــا ووجهمــا إىل     

 !الوراء فال يبصراهنا، وبناء على ذلك يستحق كنعان اللعن من جده، وسام املباركة

 ويعلـم مـا فعـل       - حسب مدوني التـوراة      –من سكرته   ) ع(عندما يستيقظ نوح     -٣
، ويدعو عليه ليكون عبداً ألخوتـه مـع أنـه أوالً            "كنعان ابن حام  "فيده  يقوم بلعن ح  " حام"

عبـد  : "هو حـام هنـا، وثانيـاً كـان جيـب أن يقـول             ته و كان جيب أن يلعن من مل يسرت عور       
وأخرياً، لو افرتضـنا أن نوحـاً شـاء أن ال ينـزل اللعنـة               !! ال إلخوته " ألعمامهالعبيد يكون   

 - كمـا يـدعي بعـض اليهـود          -سله املمثل بابنـه كنعـان       على حام بل أرادها أن تكون يف ن       
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وكنعان مل يكن إالّ واحداً من أبناء حام األربعة، فما هو مربر إنزال اللعنة بكنعـان وحـده    
كمـا جـاء يف     !! من بني أبنائه األربعة بسبب ذنب اقرتفه أبـوهم وهـو والـد األربعـة منـهم                

امٍ   (: مدونات التوراة  و حـ نـبمِصْـ   : وو كُـوش    ان كَنْعـفُـوطُ وو ايِمالـذي يبـدو     )٦: ١٠تكـوين   ()ر 
 .حسب الرتتيب أنّه أصغرهم

وا على ذلـك    لقد استثار لعن كنعان وحتمله وزر أبيه حام بعض اليهود واعرتض           -٤
 التوراة أنه ليس هنـاك مـا يـدل علـى أن لعـن كنعـان كـان بسـبب                     فكان الرد من مفسري   

كبه هو، وإن نوحاً كـنيب اسـتطاع بـروح النبـوة أن يـرى      خطيئة أبيه حام، وإمنا خلطأ ارت    
االجتاهات الروحية ألوالده وأحفاده، فقال ما قاله من بركة ولعنة وهو يرى بـالروح مـا         

 ملاذا اُقحمت اللعنة هنا بالذات؟ : فالسؤال إذاً بعد هذا التربير!!  سيفعلونه

ال حتفظ لـه كرامـة أو        - حبسب زعمهم    –إن حالة نوح اخلارج للتو من سكره         -٥
وهــو يف ) ابــن حــام(حرمــة عنــد ا حتــى يســتجاب لــه، فمــن املفــرتض أن لعنــه كنعــان  

 . حالة سكر يفقد كالمه كل قيمة، ال أن يكافأ باستجابة دعائه

إن لعــن كنعــان الــذي مل يرتكــب ذنبــاً، وإغــالق بــاب التوبــة عنــه وحرمانــه منــها  -٦
الـنفس الـيت تُخطـئ هـي متـوت، االبـن ال         ": لخيالف نصوص التوراة نفسها اليت تقـو      

        ــه وشــر ــار يكــون علي ــر الب حيمــل مــن إثــم األب واألب ال حيمــل مــن إثــم االبــن، ب
الشرير يكون عليه، فـإذا رجـع الشـرير عـن مجيـع خطايـاه الـيت فعلـها وحفـظ كـل                  

، فــإىل جانــب )٢١، ٢٠ : ١٨حزقيــال ("فرائضــي وفعــل حقــاً وعــدالً فحيــاة حييــى وال ميــوت
 .ناقض بني أحداث القصة هناك تعارض بني أحكام التوراة وهذه اإلضافةالت

كنعان يلعـن رغـم غيابـه عـن مسـرح األحـداث الـيت يتحـدث عنـها هـذا الـنص،                        -٧
، وسـام يبـارك     )ع(فيناله نصيب األسد من الظلم املنسـوب لـنيب مـن أنبيـاء أويل العـزم                 

لـو ســلّمنا جتـاوزاً بـأن حامــاً    !!  لـه، أمـا يافـث فليفــتح ا لـه فيسـكن يف مســاكن سـام      
فاستحق ابنه اللعـن، فلمـاذا التمييـز بـني سـام ويافـث ليخـتص سـام                  ) ع(أخطأ مع نوح    

باملباركة اإلهلية ويتفضّل على يافث بأن يسكن يف مساكن سام فقط، مع أهنما كالمهـا    
 .اركةسرتا عورة أبيهما؟  وكان من العدل أن يتساوى سام ويافث عند أبيهما باملب



 

58 

، )بـزعم الـنص التـوراتي   (حام دخل اخلبـاء علـى أبيـه وهـو ال يعلـم أنـه متعـري                 -٨
وبفعله هذا مل خيطئ، إمنا املخطئ احلقيقي مها سام ويافث ألهنما كانا يعلمان ورغم             
ذلــك دخــال عليــه، فالتصــرف الصــحيح هــو عــدم الــدخول عليــه يف اخلبــاء ال الــدخول   

 ثم ما الداعي من دخوهلما كالمها لسرت عـورة أبيهمـا            لسرت عورته ووجههما إىل الوراء،    
كان باإلمكـان االكتفـاء بـدخول أحـدمها إن كـان والبـد، أو عـدم الـدخول بـاملرة ألنّـه يف                        

 .خبائه مستور

ــوح    -٩ ــورك ن ــوراة ) ع(لقــد ب ــوه يف الت ــه وقــال هلــم     ":وبن ــارك ا نوحــا و بني وب
) نـوح وبنيـه  (، وقد أخذ ميثاقه معهم مجيعـاً  )١ : ٩: تكوين("امثروا واكثروا وامألوا األرض 

وكلّم ا نوحاً وبنيه معه قائال، وها أنا مقيم ميثاقي معكـم           ".. : بنص التوراة نفسها  
، فميثــاق ا وبركتــه مشلــت بنيــه الثالثــة ومل  )٩ ، ٨ : ٩تكــوين ("ومــع نســلكم مــن بعــدكم 

حام، فيكون نوح بلعنه كنعان قد خالف أمر ا ستثنيأو نقض ميثاقه مع ا ! 

إن التاريخ يثبت أن لعن كنعان ودعوته عليه بـأن يكـون عبـد العبيـد ألعمامـه                   -١٠
مل تتحقّــق أبــداً، ومل يصــبح كنعــان عبــد العبيــد ال إلخوتــه وال ألعمامــه، ) ســام ويافــث(

 .نون يف اجلزيرة العربيةهنا بالكنعانيني الذين كانوا يسكونعين 

بعد أن نُجي هو وذريته قام بزرع   ) ع(راتي يفرتض أن نوحاً     إن هذا النص التو    -١١
الكــروم وصــنع اخلمــر وانشــغل بالســكر، أي باختصــار إن هــذا الــنص يفــرتض أن الــذي  
أُكرم بالنجاة من كارثة حمتّمة وكانـت عليـه مسـئولية إعـادة بنـاء مـا متّ تـدمريه مـن أثـر             

 بالعــامل إحساســهلة فقــد الطوفــان ومواجهــة حتــديات اإلصــالح ونشــر اخلــري والفضــي  
بعــد انتــهاء الطوفــان مناقضــاً إلرادة ا ) ع(فكــان تصــرف نــوح !! وانغمــس يف شــهوته

                       وصـرامة للبشـرية مـن أجـل حتصـينها ضـد الذي فـرض قـوانني جديـدة أكثـر تفصـيال
 . الرذيلة ومنعها من السقوط ثانية، بل مناقضًا ألبده البديهيات

ــا انفــ     ــى م ــة الطوفــان    تلــك بعــض املالحظــات عل ــوراة يف حادث ــة الت ــه مدون ردت ب
 كشـفنا فيهـا     ،واألخطاء اليت وقع فيها مدونو التوراة يف فقرة ال تزيد على سـتة أسـطر              

عن مناقضتها لنصوص التوراة، وللحقائق التارخيية، ومنافاهتا لألخالق اإلنسانية، ثم          
وا نسـب اليهـود إىل      استُغلّت هذه القصة ليضعوا بذرة التمييز العرقـي البغـيض ويرجعـ           
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امللعــون، وعبــد  (، ويــربروا ألنفســهم الســكنى يف أرض كنعــان    )املبــارك(ســام بــن نــوح   
ــد ــدعوا مصــطلح    )العبي ــم ابت ــانيني، ث " العــرق الســامي "أو " الســامية"، واضــطهاد الكنع

به فال تُذكر السامية إالّ وتداعى اسم اليهود معها،         واختزلوه يف اليهود فارتبط امسهم      
فمـا هـي   ؤ أحد على مساءلة الصهيونية العنصرية إالّ واتُّهم مبعاداته للسامية،    وال جير 

 اليهود هم الساميون؟   أنوهل حقاً حقيقة السامية؟ 

فقــد " الســامية"أمــا مصــطلح  ،هــم ســاللة ســام بــن نــوح عليــه الســالم  الســاميون 
 الثــامن عشــر يف النصــف الثــاني مــن القــرن" شــلوتزر"ابتدعــه اللغــوي األملــاني اليهــودي 

" للتــوراة"يهــودي يتبــع التقســيم املنســوب    إذاً مصــطلح " الســامية"فمصــطلح ، )١٧٨١(
ــي     ــام وهـ ــة أقسـ ــرية إىل ثالثـ ــاس البشـ ــوح،    : لألجنـ ــن نـ ــام بـ ــبة إىل سـ ــاميون نسـ السـ

 علـى   وهو تقسيم، واليافثيون نسبة إىل يافث بن نوح،واحلاميون نسبة إىل حام بن نوح  
نسبوا أنفسهم إليه دون وجه حـق، واألدلـة          نالذييز اليهود   أساس ساليل املراد منه متي    

ونسـبة اليهـود إليهـا كـثرية تناوهلـا بعـض املـؤرخني              ) السـامية (على تفنيد تلـك النظريـة       
ــه    ــل أمحــد داوود يف كتاب ــأخرين مث ــو إســرائيل    "املت ــون وبن العــرب والســاميون والعرباني

 :ع نطاق هذا البحثبالتحليل والنقد نذكر منها ما يتناسب م" واليهود

إن اجلزيــرة العربيــة مــوطن آدم األول أُهــبط إليهــا وســكن فيهــا هــو وذريتــه          -١
، ومهد احلضارات، وخزان الشعوب الذي منه خرجـت         )ع(وبالتايل فهي موطن األنبياء     

إىل العراق شرقاً، وبالد الشام مشاالً، ومصر وادي النيل غربـاً ومـن هنـاك انتقلـت إىل                  
املختلفة ونقلت معها علومها وثقافتها وحضاراهتا، فأصـل الشـعوب كلـها            مناطق العامل   

 فـرع مـن هـذه الشـجرة     )١(يبدأ من آدم وأبنائه، فهو عربـي وأبنـاؤه كلـهم عـرب، واليهـود           
العربيــة، أي أهنــم ســاللياً عــرب ألن اليهوديــة ليســت عرقــاً وال جنســاً وإمنــا هــي ديانــة 

 .ن عرقه أو جنسه أو موطنهاعتنقها من شاء أن يعتنقها بغض النظر ع

                                                 
منـهم مـن اخلـزر،      % ٩٠عتـرب أكثـر مـن        نعين باليهود هنا يهود بين إسرائيل ال يهود العامل الذين ي           - )١(

نعت بعدئـذٍ علـى يـد الكهنـة               اليهـود  : راجـع حبـث  (واليهودية ليست الديانة اليت جاء هبا موسى بل صـ
 ).، مجعية التجديد الثقافية االجتماعيةوتوراة الكهنة
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 ٣٠٠٠حدث الطوفان الذي يدعي اليهود بأن السـالالت بـدأت منـه يف حـوايل                 - ٢
، أي أنه جاء بعد أكثر من آالف عديـدة مـن السـنني              )ع(قبل امليالد، وسام من أبناء نوح       

مــن التواجــد العربــي يف املنطقــة العربيــة الــذي توجــد آثــاره الــيت تعــود إىل قبــل األلــف    
سع والثامن والسابع قبل امليالد، فسام وأبناؤه فرع من فـروع العروبـة فـال يصـح أن         التا

خنرجهم من الساللة العربية الـيت تشـعبت منـها كـل الشـعوب واألمـم، كمـا ال ميكـن أن                      
وأنساهلم إىل شجرة واحـدة سـتأتي بعـد آالف السـنني هـي              ) العرب(ننسب كلّ األجداد    

 فالسـاميون كلّهـم عـرب ولكـن لـيس كـل العـرب          بل العكس هـو الصـحيح،     ) شجرة سام (
ساميني، وقد عاشوا مع أشجار عربية عديدة يف اجلزيرة العربية والشـام والعـراق مـن       

 . السريان واآلموريني وغريهم ممن سبقهم تارخيياً

أن سـاماً كـان لـه الكـثري مـن األبنـاء وتشـعبت مـن ذريتـه قبائـل كـثرية ال ميكـن              - ٣
بنـو  :  ")٣١-٢٢ : ١٠تكـوين   (ائيل فقط، نذكر ما جاء ذكرهم يف التـوراة          حصرها يف بين إسر   

. رام عـــوص وحـــول وجـــاثر ومـــاشآوبنـــو . رامآرفكشـــاد ولـــود وأشـــور وأســـام عـــيالم و
ن يف اســم الواحــد فــاجل أل .ولعــابر ولــد ابنــان. ارفكشــاد ولــد شــاحل وشــاحل ولــد عــابرو
وداد وشــالف وحضــرموت ويقطــان ولــد أملــ .خيــه يقطــانأواســم . رضيامــه قســمت األأ

مجيـع   .وأوفـري وحويلـة ويوبـاب      .وعوبـال وأبيمايـل وشـبا     . وزال ودقلـة  أهدورام و . ويارح
ــو يقطــان   ــهم ك    ... هــؤالء بن ــو ســام حســب قبائل راضــيهم حســب  ألســنتهم بأهــؤالء بن

هؤالء كلهم من ساللة سام وقد تشعب من هؤالء أنسال كـثرية وكـثرية جـداً                  )١(.."ممهمأ
 إســرائيل إالّ فــرع صــغري مــن هــذه الشــجرة ال تزيــد بــاملنطق الرياضــي ومــا عشــرية بــين

حسب ما سطّروه على واحـد مـن ألـف مـن منتسـيب السـامية، فالسـاميون إذاً كُثـر فـال                       
 ميكن أن نطلق مصطلح السامية على بين إسرائيل فقط؟ 

ريــة ، يف أي مــن املكتشــفات اآلثا)الســامية(مل يــتم العثــور علــى هــذه التســمية  - ٤
الــيت امــتألت هبــا املنطقــة العربيــة، وكــل مــا يكتشــف يف األرض العربيــة مــن آثــار يعــود   

مل يـرد لـه ذكـر بـني         ) سامي(معظمها إىل آالف السنني قبل أن يولد سام، كما إن تعبري            

                                                 
 .١٢٦، ص١، جتاريخ الطربي الطربي، - )١(
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ــدعت         ــا يعــين أن هــذه التســمية ابتُ ــة، م ــة الالتيني ــة أو يف اللغ ــة اإلغريقي مفــردات اللغ
 .ياسية وليس هلا جذور تارخيية أو آثاريةألسباب خاصة عنصرية وس

يذكر إن موطن عشائر الكنعانيني احلامية يف أرض غامـد مـن شـبه اجلزيـرة                  - ٥
، كما جاء يف تاريخ الطربي إن بين سـام كـانوا يف سـاتيدما يف غـرب اجلزيـرة       )١(العربية

اتيدما فنزل بنو سام اـدل سـرة األرض وهـو مـا بـني سـ               : .. عن ابن عباس  "العربية،  
، وهذا يفند ما ذهب إليه بعض املؤرخني متاشـياً مـع التصـور التـوراتي           )٢( .."إىل البحر 

إىل أن اجلــنس الســامي هــبط مــن أرمينيــا علــى اعتبــار أن الفــرع الســامي حتــدر مــن      
ــري، أي أن      ــنس البشـ ــاثر اجلـ ــاك تكـ ــا وهنـ ــاش يف أرمينيـ ــذي عـ ــاد الـ ــب -أرفكشـ حسـ

يا، فالساميون كمـا احلـاميني واليـافثيني كلـهم           العرق السامي انتشر من ترك     -تصورهم
 .عرب، وموطنهم األول كان اجلزيرة العربية

إن اآليــات القرآنيــة الــيت تتحــدث عــن الذريــة الــيت نُجيــت يف الفلــك تبــين أن     - ٦
ةَ (قريشاً وبـين إسـرائيل مشـرتكون سـاللياً، فاملخـاطَبون يف اآليـة                ع       ذُريـَّ ا مـ لْنـمنْ ح مـ 

ون يف اآليـة          )٣:اإلسراء()نَّه كَان عبْداً شكُوراً   نُوحٍ إِ  ا      (هم بنو إسرائيل، واملعنيـ مْ أَنـَّ ةٌ لَهـ آيـو
ــا  لْنـممْحــتَه ــحونِ  ذُريـَّ ــكِ الْمشـْ ــي الْفُلْـ ـــس() فِـ ــة    )٣()٤١:يـ ــالة اخلامتـ ــال الرسـ ــم أجيـ هـ

رة يــذكّر ومــ) ذريــة مــن محــل مــع نــوح (ها، فمــرة يــذكّر بــين إســرائيل بــأنّهم  ومعاصــرو
بنـو  : يف الفُلـك املشـحون، فكـال الفـريقني        ) ذريتـهم ( بأنّهم ممـن حملـت أصـوهلم         اًقريش

وهذا يدلّنا مـن جهـة أخـرى علـى املوقـع            ،  إسرائيل وقريش من الذين نُجوا من الطوفان      
 .اجلغرايف الذي حصل فيه الطوفان

 
 

                                                 
 .٦٨، ص وبنو إسرائيل واليهودالعرب والساميون والعربانيون  أمحد داوود، - )١(
 .١٤٨، ص١، جتاريخ الطربي الطربي، - )٢(
 . ذريتهم هنا مبعنى أصوهلم- )٣(
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 اخلالصة
 أصــل واحــد وكلــهم   ممــا تقــدم خنلــص إىل أن أصــل الشــعوب واألمــم يرجــع إىل      

ـة القدميــة      (ينتســبون إىل آدم، وآدم عربــي   ق، العربيـبــاملعنى الواســع للعربيــة ال الضــي
       ة اليت قال عنها نيب اال فرق بني عربي وأعجمـي إال  ) ص(األوىل، ال العربية اخلاص

فكل السالالت إذاً فرع من هذه الشجرة العربية، ويؤكّد على ذلـك بيريروسـي              ) بالتقوى
هـذه  : " بقولـه  رافضـاً ادعـاء السـامية     ) للعـرب مدينة إيزيس التاريخ احلقيقي     ( كتابه   يف

، ولقد أثبتنـا أن  )١("واليت هي يف احلقيقة عربية) بالساميات(القوميات املسماة خدعة    
ذاً ال تعـــود كلّهـــا إىل أبنـــاء املصـــادر الثالثـــة مل تصـــرح بعامليـــة الطوفـــان، فالســـالالت إ

 اليهــود هــذا املصــطلح ليؤسســوا النظريــة العرقيــة البغيضــة بــأن      ابتــدعإمنــا، )ع(نــوح
يفرتضوا وجود عرق مميز ينتهي نسبهم إليه فاختاروا ساماً من بني أبناء نوح ملا وصل               
ــموا     ات تنتــهي إليــه، وذهــب آخــرون إىل أبعــد مــن ذلــك فقسإلــيهم مــن أن ســاللة النبــو

رقــي البغــيض متييــزاً عنصــرياً،  الشــعوب علــى أســاس اللــون فأضــافوا إىل التمييــز الع 
فجعلوا اللون األسود مسة احلاميني الذين يسكنون القارة األفريقيـة، واللـونني األبـيض      

، واللـون   )حسـب زعمهـم   ( أوروبيـة    - وهم أصل الشعوب اهلنـدو     نيواألصفر مسة اليافثي  
ق املتوسط بني هذين اللونني اختُص به الساميون، وتلـك تقسـيمات ال يرضـى هبـا الـذو               

    ــم أن ــذي نعل ــدين اخلــامت ال ــه أن  اإلنســاني الســليم، وال ال  األفضــلية  مــن صــميم ثقافت
       أبـاكم واحـد               ): "ص(للمتّقي كما أُثر عن رسول ا اس أال إن ربكـم واحـد، وإن هـا النـأي

ــى أســود وال        ــى عربــي وال ألمحــر عل ــى أعجمــي وال لعجمــي عل أال ال فضــل لعربــي عل
، مـا يعـين أن النـاس كلـها     "كُلّنا آلدم: "، وشعاره األصيل)٢("ىألسود على أمحر إال بالتقو 

تُكُمْ   (: نوح، وصدق ا العظيم حني قالتعود إىل ساللة آدم ال إىل ساللة       ذِهِ أُمـَّ إِنَّ هـو
    .)٥٢:املؤمنون()أُمَّةً واحِدة وأَنَا ربكُمْ فَاتَّقُونِ

ه وزوجـاهتم فقـط،     ن هـم نوحـاً وأبنـاء       ومل يكن الناجو   فلم يكن الطوفان عاملياً،    
ومل يكن املغرقون كلّ من على وجه األرض؛ مل تصرح بذلك األساطري، وال التوراة، وال               

                                                 
 .٤٢، صالتاريخ احلقيقي للعرب: مدينة إيزيس بيريروسي، - )١(
 .٤١١، ص٥، ج املسند أمحد بن حنبل،- )٢(
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القرآن الكريم، ورغم ذلك ظن أكثر الناس على اختالف عقائـدهم بـأن الطوفـان كـان                  
الـوا، كانـت    وتاه الناس يف وهم والز    " ةالسامي"عاملياً، وتأسس على ذلك أكذوبة تسمى       

 ا فأصبح اليوم حقيقة ووا    اً ومطمع بدايته هوىاليوم، تدفع اإلنسانية مثناً باهضـاً      . قع
ألجل حفنة من اليهود شاءوا أن يقنعوا العامل بأنّهم شعب ا املختار، فعبثوا حبقائق        

ع التاريخ واجلغرافيا، وعبثوا بسرية األنبياء األطهار، ليثبتوا ألنفسهم حقّـاً غـري مشـرو    
ففعلوا، ولكنهم ما كانوا ليفلحوا لو كانـت األمـة متيقّظـة واعيـة، ومـا كـان للخدعـة أن               

ة إىل كتاهبــا اخلــامت متحــررة مــن التفســري  تســتمر ردحــاً مــن الــزمن لــو احتكمــت األمــ 
التوراتي الذي هيمن على فهمها وتفسريها آليات القرآن الكريم اليت تناولت تفاصـيل             

 .احلادثة
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 صل الثانيالف
 تفصيل حادثة الطوفان من القرآن 
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وإذا أردمت العلم فانثروا القرآن فإن   "
 " فيه علم األولني واآلخـرين

 )ص(الرسول األكرم 
ذكرنا يف الفصل األول أننا سنتعامل مع القرآن الكريم كتعاملنا مع مصادر البحث             

 وإنـه حمفـوظ مـن السـماء،       األخرى حبيادية وموضوعية رغم علمنا أنه الكتاب اخلامت،       
وأن فيه علم األولني واآلخرين، ثم ناقشنا أوجه الشبه واالختالف بني املصـادر الثالثـة               

فوجـدنا أن املصـادر الثالثـة تتّفـق علـى أن الطوفـان مل يكـن               ) ع(يف حادثة طوفـان نـوح       
ىل عامليــاً وختتلــف يف بعــض التفاصــيل الــيت أوعزناهــا إىل عــدم الدقــة يف الرتمجــة، وإ  

، واكتشــفنا أن مدونــة  وثقافتــهما وفهمهمــاحتميــل النصــوص نفســية املرتجــم أو املفســر
التوراة تفردت بإضافة يف هناية حادثة الطوفـان دون املصـدرين اآلخـرين مـا يـدل علـى                
أهنا وضعت خلدمة أهداف خاصة فبينا الغرض من دسها والطريقـة الـيت متّ توظيفهـا        

يف هــذا الفصــل .  صــرية والنتــائج الــيت ترتّبــت علــى ذلــك  خلدمــة أغــراض اليهــود العن 
سنقوم بقراءة اآليات القرآنية الكرمية اليت تناولت احلادثة قراءة متمعنة لنتعرف علـى             
تفاصيلها كما ترمسها اآليـات رمسـاً دقيقـاً وتصـورها تصـويراً بليغـاً لكـي جنيـب علـى                     

ال حماور البحـث، فبعـد أن عرفنـا         جمموعة من األسئلة البد من اإلجابة عليها الستكم       
أن املصادر مل تصرح بعاملية الطوفان كان البد من حتديـد موقـع حدوثـه، ومـن ثـم حـلّ                  
إشكال اختالف املصادر يف تسمية املكان الذي اسـتوت عليـه السـفينة، ومعرفـة مـا إذا                  

ان ميـاه    نامجة عن أمطار غزيـرة، أم بسـبب طغيـ          ، أم سيوالً  اً هنري اًكان الطوفان فيضان  
 : البحر أم ماذا؟  وغريها من األسئلة نلخّصها  كالتايل

  ما هي أسباب الطوفان؟:أوالً 

 هل كان الطوفان عاملياً؟: ثانياً 

 من هم الناجون واملغرقون؟: ثالثاً 
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 أين حدث الطوفان؟: رابعاً

 كيف حدث الطوفان؟: خامساً

ءة تفاصـيل حادثـة الطوفـان    ومبا أن املصدرين اآلخرين الذين اعتمـدنامها يف قـرا   
قـــد خيتلفـــان أو يتّفقـــان مـــع مـــا جـــاء يف القـــرآن الكـــريم بشـــأن األســـئلة آنفـــة الـــذكر  
فسنستعرضها لنناقش أسباب االختالف إذا ما اختلفت مـع اآليـات القرآنيـة أو لنـدعم         
رين يف بعـض                 االستنتاجات القرآنية فيمـا تتّفـق فيـه معهـا، وسـوف تعرتضـنا أراء املفسـ

دثة الطوفان اليت سنتطرق إليها يف هذا الفصل ما حيتّم علينـا مناقشـتها مبـا                آيات حا 
يتناسب مع جمال هذا الفصل ونُرجئ بعضها اآلخر للفصل الثالـث املخصـص ملناقشـة           

 . آراء املفسرين

 
  أسباب الطوفان-أوالً

ن مــن قــوم نــوح األخــذ بعــذاب  ملــاذا اســتحق املنــذَرو: لطوفــان هنــانعــين بأســباب ا
غراق؟  لنفرق بني هـذه األسـباب وبـني العلـل الطبيعيـة للكارثـة والـيت سنناقشـها يف                     اإل

 .  احملور اخلامس من هذا الفصل

ذكرنا إن املصادر الثالثة تتّفـق علـى أن أسـباب الطوفـان كانـت أخالقيـة فأسـهبت            
 بعض األساطري وأفصح بعضـها اآلخـر، ونـوع القـرآن الكـريم            توأرمزالتوراة وصرحت،   

فبــدأت ) ع(فمــا هــو الــذنب الــذي ارتكبــه قــوم نــوح  الرتميــز، والتلمــيح، والتصــريح، بــني
                                             ؟فيهم سنة اإلهالك

تشري ملحمة جلجامش إشارة سـريعة يف هنايـة احلادثـة إىل أسـباب األخـذ بعـذاب                  
محــل املــذنب ذنبــه، واآلثــم  : "لــهقــائال ) إنليــل(و )١()أيــا(اإلغــراق يف كــالم يــدور بــني  

ل أسـطورة                   )٢("إمثه نة أن الذين أُهلكوا كان بسبب ما ارتكبوه مـن آثـام، بينمـا تفصـمبي ،

                                                 
 ).ابسو( إله املياه العذبة - )١(
 .١٥١ صة،التوراة البابلي سهيل قاشا، - )٢(
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البابليـة أسـباب الطوفـان بعـد أن تبـين أن خلـق اإلنسـان كـان مـن أجــل           )١("أتراخاسـس "
ر عنـها    و كمـا    تعبرياً عـن جعلـه خليفـة يف األرض، أ         ) بتعبري األسطورة (خدمة اآلهلة    تعبـ

 حسـب مـا جـاء    –ولكـن  ، )إنزال امللوكيـة مـن السـماء إىل األرض   بـ (ملحمة جلجامش   
كنايــة عــن الفوضــى ( بعــد أن كثــر عــددهم وعــال ضــجيجهم -يف أســطورة أتراحاســس 

قرر إبادهتم بإنزال األوبئة واألمراض علـيهم أوالً، ثـم          ) والفساد الذي كان متفشياً فيهم    
يجهم، فعاقبهم ثانية بإحالل ااعـة واجلفـاف علـيهم ملـدة            عادوا فتكاثروا وعال ضج   

ست سنوات ما أدى إىل أن يستفحل الفسـاد والشـر حتـى صـارت األسـرة تـتخلّص مـن                      
أبنائها وبناهتا برتكهم خارج املنزل ميوتون جوعاً، أو تقوم ببيعهم لتتقاضى مبلغـاً ماليـاً            

 : نقرأ يف األسطورة!!  آلباء أبناءهميف مقابل ذلك، إىل أن وصل هبم األمر أن يأكل ا

مـن  ) امليـاه العذبـة   (فامتنعت األمطار عن اهلطول، ومنعت مياه العمـق         "
 التدفق، 

 ،اإلنتاجعن " احلنطة"وتوقّفت مزارع 

 ،)٢(مزالج البحر وعارضته سوية مع أعشابه) أيا(وحرس اإلله 

 مطره نزراً،) إله الرعد واملطر(و العلى جعل اإلله إدد 

 ،"العمق"و األسفل سدت األهنار وأوقف تدفق الفيضان من 

 وأنقصت احلقول غالهتا،

 ومنعت اآلهلة نيسابا فيض ثديها،

 فأصبحت احلقول السوداء بيضاء، 

                                                 
ويرتمجونـه املتنـاهي يف     " أثـرى إحسـاس   "أي صـاحب    )  حاسـس  -أتـرا ( تسمية نوح لدى البابليني      - )١(

 - خاشِش أي مخبئ العـرتة أي احملـتفظ بالنسـل وحافظـه، أو إطـراء               -احلكمة، وقد تكون مبعنى عرتة    
 ).ي الْعاَلمِنيسالم علَى نُوحٍ فِ: (املخصوص باحلمد واإلطراء كما يف قوله تعاىل: خاصِص

فاضـل عبـد    . يرمزان إىل مقدرة هذا اإلله يف إطالق أو منـع تلـك امليـاه             " مزالج البحر وعارضته  "- )٢(
 .٥٠، ص الطوفان  املراجع السماويةالواحد علي، 
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  احلقول الواسعة ملحاً،وأنتجت

 . . .ومترد رحم األرض 

  وعندما حلّت السنة السادسة اتّخذوا من االبنة عشاء هلم، . . .

 ..  .من االبن غذاء هلم واختذوا 

 . . .مل يشبعوا 

 )١(" . .. فالتهم كل جار جاره 

نالحــظ احلالــة املزريــة مــن اإلفســاد واهلمجيــة الــيت وصــل إليهــا النــاس يف تلــك      
املنطقــة قبــل أن يأخــذهم الطوفــان وكيــف كــانوا يــأكلون حلــوم بعضــهم ســواء ماديــاً أو   

ــذي انتشــ     ــدماء واإلفســاد ال ــاً يف إشــارة إىل ســفك ال ــهم، وهــو أحــد أســباب   رمزي ر بين
   .  اإلغراقتعرضهم لعقوبة 

ــفر التكــوين      ــوراة أســباباً أخــرى فنقــرأ يف سِ ــذكر مــدونات الت ــي إ": وت  األرضن فِ
اتِ النَّاسِ وولَدْن لَهمْ    ذْ دخلَ بنو اِ علَى بن     إيْضا  أوبعْد ذَلِك   . يَّامِطُغَاة فِي تِلْك األ   

ــؤال-وْالدا أ ــمٍ    ه ــدَّهْرِ ذَوو اسْ ــذُ ال ــذِين منْ ــابِرة الَّ بالْج ــم جــاء يف .)٤ : ٦التكــوين (")٢(ءِ ه 
إن املقصــود بأبنــاء ا هــم : "تفســري هــذا الــنص التــوراتي طبقــاً لــرأي أحــد القساوســة

حيـث ولـدوا هلـم أبنـاء     ) بنات الناس(أبناء املؤمنني الذين تزوجوا من بنات غري املؤمنني    
، نالحــظ أن )٣("وعيــة هلــا قــوة شــيطانية الــذين ميكــن أن يوصــفوا جببــابرة الــروح مــن ن

تزاوجوا ) أبناء الربانية (تعبري التوراة ال تورية فيه بل واضح صريح بأن اإلنسان العاقل            
ء مـن الفـاجرات أو      مع إناث فئات منهيٍّ عنها، فئات غري ربانية ناضبة مـن الـروح، سـوا              

ري      فمن اهلمجيات،  عـن مفسـ أجنبوا أوالداً جبابرة، كما جاء يف حمتويات السِـفْر نقـال
 جديـد   جـنس بشـري   إن الغرض مـن الطوفـان كـان إقامـة           : "التوراة عن أسباب الطوفان   

                                                 
 .٥٠، ص الطوفان  املراجع السماوية فاضل عبد الواحد علي، - )١(

(2) - Rick Meyers,E-Sword, Ver10.7,2000-2004, http://www.e-sword.net 
(3) - http://www.aramnahraraim.org/Afrem_eus_tert_Arabic.htm.    
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، وقد جاء يف حبـث      )١(" منتشراً فيه  غري البشري أفضل، عن طريق إبادة اجلنس القديم       
نسان بإناث البشر اهلمـج، مـا يولّـد هجنـاء       ونلحظ صرحياً تزاوج اإل   : ")٢()اخللق األول (

ــارين عصــيني علــى الرتبيــة  وح هــي يف اإلنســان حصــراً، وتنتقــل إىل   . جبنفخــة الــر وأن
ألن فيـه نفخـة     " ابـن للـرب   "اهلجائن البشريني أيضاً، ونلحـظ الرتميـز بـأن اإلنسـان هـو              

ــات هــن بنــات النــاس     وح، والفتيــات اهلمجيــر ــن غــري خملّقــات  أي بشــر بــال روح (ال ه ،
ق، وينـتج هجينـاً        )إنسانياً أو علـى أحسـن التقـدير هجينـات          ق بغـري املُخلـَّ ، فيمتـزج املُخلـَّ

ورة    (ويف املـروي    " اإلنسان -اإلنسان"وليس  " احليوان-اإلنسان"إنساناً، هو    صـورتُهم صـ
ا التـزاوج  ويف مروياتنا عن الفساد الذي انتشر هبـذ ). اآلدميني وقلوهبم قلوب الشياطني  

ك "املشاع نـراه يف عصـر        عـن ذلـك الـزمن            " لَمـ وقـام بعـده     ()٣(أب نـوح فينقـل املسـعودي
، )ع(وقـام بعـده نـوح بـن ملـك      .. ، وتُـوفّي  كوائن واختالطٌ يف النسللَمك، وكان يف أيامه     

فلما أدرك نوح قال له لَمك قد علمت أنّـه    (، وينقل الطربي    )وقد كثر الفساد يف األرض    
، بـل إن نسـخة   )٤()اخلاطئـة يبق يف هذا املوضع غرينا فـال تسـتوحش وال تتّبـع األمـة       مل  

 العــربي"الــنص "!   ح يف قوهلــا أنــة، تُصــر ــة أو العربي للتــوراة خبــالف ترمجتــها اإلجنليزي
 أي أن األرض مــألى مــن اهلمــج، فـــ  )١١: ٦تــك ("أرْص مــألى مهــش"ســبب الطوفــان هــو  

 . بإبدال الشني جيماً"  مهج"هي " مهش" الصاد ضاداً، وبإبدال" األرض"هي " األرص"

فاألســطورة تركّــز علــى ســفك الــدماء، كســبب للتعــرض لعقوبــة اإلغــراق، ومدونــة  
التوراة تؤكّد على رذيلة التزاوج العشوائي بني اإلنسان وإناث البشر اهلمج كسـبب آخـر،       

ــر عــن رذيلــة قــوم نــوح بألفــاظ خمتلفــة ف    يها والقــرآن الكــريم يعبمــرة، ) خطيئــة(يســم
بقولــه إهنــم إن ) ع(أخــرى، ويفصــح عنــها علــى لســان نــوح  ) قــوم ســوء(ويصــفهم بــأهنم 

 :تُركوا لن يلدوا إالّ فاجراً كفاراً، نفصلها على النحو التايل

                                                 
 : حمتويات السفر، الد األول، شرح التكوين- )١(

 http://www.jesustoday.org/ketab/takwin/dars5-1takwin.htm 
 .لثقافية االجتماعية، مجعية التجديد ا كما بدأكم تعودون–اخللق األول  - )٢(
 .١٠، ص١، جمروج الذهب املسعودي، - )٣(
 .١٠٨، ص ١، جتاريخ الطربي الطربي، - )٤(
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ــا (:  كمــا يف قولــه تعــاىلاخلطيئــةارتكــاب  - ١   ــاتِهِمْمِمَّ ــأُدْخِلُوا خطِيئَ ــوا فَ  أُغْرِقُ
ــاراً ، وقــد اســتخدم القــرآن الكــريم  هــذا اللفــظ يف وصــف امــرأة العزيــز علــى  )٢٥:نــوح()نَ

تَغْفِرِي  ( :يف قولـه تعـاىل    ) ع(ما اكتشف حماولتها التغرير بيوسف    لسان زوجها عند   واسـْ
عن ابن عباس   : ، وقد جاء يف تاريخ الطربي     )٢٩:يوسف()مِن الْخَاطِئِني لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ    

ورأى آدم فـيهم الزنـا   ، )١( بلـغ ولـده وولـد ولـده أربعـني ألفـا ببـوذ          مل ميت آدم حتى   : "قال
 وكثـر بنـو قابيـل حتـى         وتنـاكحوا واختلطـوا   فجاءت املعصـية     ... وشرب اخلمر والفساد  

 يبـدو ممـا تقـدم أن أبنـاء آدم اسـتمروا يف      .)٢("وهم الذين غرقوا أيام نـوح  مألوا األرض   
) ع( العشوائي منذ آدم األول حتـى عهـد نـوح            ارتكاب الرذيلة وعادوا إىل شريعة التزاوج     

 .ومل يرتاجعوا رغم إنذاره هلم

مْ كَـانُوا                (: أهنم كانوا قوم سوء    - ٢ ا إِنَّهـ وا بِآياتِنـكَـذَّب ذِين رْنَاه مِـن الْقَـوْمِ الـَّ نَصـو
وء ( وقد ورد تعبري ،)٧٧:نبيـاء األ() فَأَغْرقْناهمْ أَجْمعِنيقَوْم سوْءٍ  تني )قوم سـيف القـرآن   مـر 

ــاه حكْمــاً (: الكــريم، مــرة يف اآليــة مــورد حبثنــا، ومــرة يف وصــف قــوم لــوط  لُوطــاً آتَيْنو
ــمْ كَـــانُوا   إِنَّهـ ائِـــثــلُ الْخَب ـــةِ الَّتِـــي كَانَـــتْ تَعْمـالْقَرْي مِـــن ــاه نَجَّيْنـعِلْمـــاً وــوْءٍو سـ قَـــوْم 

أَ  (ن مــن فاحشــة، كمــا جــاء لفــظ، ملــا كــانوا يرتكبــو)٧٤:نبيــاءاأل()فَاسِــقِنيــر  مــرة )ســوْءٍامْ
ــريم   واحــدة يف اســتنكار بــين إســرائيل    ــى م ــدما جــاءهتم حتمــل عيســى    ) ع(عل ) ع(عن

ــا كَـــان أَبـــوكِ  (: فبادروهـــا بقـــوهلم مـ ونــار هـ ــت ــا أُخـْ ــوْءٍيـ أَ ســـر ــكِ امـْ ــا كَانَـــتْ أُمـ مـو 
فـي املـوردين السـالفني اسـتخدمت لفظـة          ها بارتكاب الفاحشـة، ف    ن، متّهمي )٢٨:مريم()بغِياً

 .تعبرياً عن ارتكاب الفاحشة ما يعين أن قوم نوح كانوا ميارسون الفاحشة) سوء(

ــى   (:  يف الفجــور والكفــر واإلصــرار عليــه  التمــادي - ٣ ــذَرْ علَ ــا تَ ــوح رَّب لَ ــالَ نُ وقَ
 الْــأَرْضِ مِــناالَْكــافِرِينيَّــارد *مْ يإِن تَــذَرْه كَ  إِنَّــكــادا ضِــلُّوا عِبوا إِلَّــا فَــاجِرلِــدلَــا يو

، فقــوم نــوح الــذين أُهلكــوا بعــذاب اإلغــراق كــانوا كــافرين ومل يكونــوا  )٢٦، ٢٥ :نــوح()كَفَّــارا
ن يـدعو        مشركني ممن يتّخ   أنداداً، أو ممـ ذ مع ا   إهلـاً آخـر، بـل كـانوا كـافرين           مـع ا 

) ع(لك من اآليـة الـيت ذكرناهـا آنفـاً، ومـن قـول نـوح               ، وقد تبين ذ   غري ا أرباباً  اتّخذوا  

                                                 
 . أحد قمم جبال السراة يف اجلزيرة العربية أُبدلت الباء نوناً فأصبحت جبل نُد أو نود- )١(
 .١٠٨، ص ١، ج تاريخ الطربي الطربي، - )٢(
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، فالكـافرون هنـا هـم الـذين كفـروا برسـالة نـوح               )٤٢: هود()الْكَافِرِينوال تَكُنْ مع    (: البنه
فَأْتِنا بِما تَعِدنَا إِنْ كُنْت مِـن       (: له تبجحاً وتكذيباً واستهزاء   ودعوته وإنذاره وقالوا    ) ع(

ــادِقِني ــم      )٣٢:دهــو()الصَّ ــاهتم وظلمه ، فاســتحقّوا عــذاب اإلغــراق بســبب كفــرهم وخطيئ
كانوا يتعاهدون الكفر والفجـور جـيال بعـد جيـل، وقـد جـاء يف                ) ع(قوم نوح    .وفسادهم
كــان يضــرب ويلــف فيلقــى يف بيتــه فيظنــون أنــه قــد مــات، ثــم  ) ع(أن نوحــاً : "الروايــات

 ابنــه وهــو يتوكــأ علــى عصــا، خيــرج فيــدعوهم تــارة أخــرى، حتــى جــاءه مــرة رجــل معــه
ون           )١("اخل ... بـين، أنظـر هـذا الشـيخ ال يغرنّـك           يـا : فقال مـا يـدل علـى أهنـم كـانوا يربـ ،

مْ     (: أبناءهم على الفجور والكفر، وصدق ا العظيم حني قال       لُ إِنَّهـ وقَوْم نُـوحٍ مِـنْ قَبـْ
ــمْ  أَطْغَــىكَــانُوا هو أخــذ مــداه فــيهم فأصــبحوا هــم فــالظلم والطغيــان  )٥٢:لــنجما()أَظْلَــم

 ،)لعلّهـم يرجعـون   (األظلم واألطغـى علـى اإلطـالق فـال جمـال إلعطـائهم فرصـة أخـرى                  
 .  ه لن يؤمن من قومه إالّ من قد آمنبأنّ) ع(وقد أعلم ا نوحاً

 الطوفان كان ألجل تصفية املنطقة من        يبين أن  - كما يف التوراة واألسطورة      –فالقرآن  
ل منـهم             جديرين باحلياة ألنّ   نوع من البشر غري    هم أفسدوا يف األرض يف حني كـان املؤمـ

، ولـو تُركـوا   )٣٠:البقـرة ()إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلِيفَـةً (أن يكونوا خلفاء ا على األرض      
دون معاقبــة علــى خطيئــاهتم النقــرض اجلــنس اإلنســاني، ولطغــى اجلــنس البشــري         

وعم الفساد يف األرض، لـذا جـاء يف         ) يسفك الدماء اهلمجي يف سلوكه، املفسد، الذي      (
الروايــات أن نوحــاً أب اإلنســانية الثــاني، وهــو كــذلك ولكــن ال بــاملعنى الــذي فُســر بــأن   

بفضـله   مبعنـى أنـه   البشرية أُبيدت بسبب الطوفان فبدأت السـالالت مـن ذريتـه، وإمنـا              
مـن إفسـاد وسـفك دمـاء،     حفظ اإلنسان العاقل مـن أن يمسـخ ويعـود إىل مـا كـان عليـه             

أي حـايط النفـوس، أو حافظهـا،        ) أوتونفشـتيم (ولعله من هنا جاءت تسميته السومرية       
 . خاشش أو حافظ العرتة-أي عرتة) أتراخاسس(والتسمية البابلية 

فاملصــادر الثالثــة تتّفــق يف أن ســبب الطوفــان كــان لتصــفية املنطقــة مــن اآلمثــني،  
يــاة األســرية الطبيعيــة بارتكــاب الفاحشــة، ولألخــالق اجلبــابرة، املخــالفني لقــوانني احل

 . اإلنسانية بسفك الدماء واإلفساد والظلم، مع تفاوت يف التصريح و الرتميز

                                                 
 .٤٣، ص٩، جقرآناجلامع ألحكام ال القرطيب، - )١(
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  عاملية دعوة نوح-ثانياً
 وإمنــا ،مل يعبــر القــرآن الكــريم صــراحة عــن املســاحة الــيت مشلتــها ميــاه الطوفــان 

ه كــان حــدثاً عظيمــاً، لكــن ال ميكــن   أنّــوصــف الطوفــان وأســبابه بتعــابري خمتلفــة تبــين 
ه اسـتوعب   االستنتاج من جمموع اآليات القرآنية الكثرية اليت حتـدثت عـن الطوفـان بأنـّ              

األرض جغرافيــاً أو بشــرياً، ورغــم ذلــك فــإن معظــم املفســرين توصــلوا إىل أن الطوفــان  
ذر كل من كان علـى  كانت عاملية وأنّه قد أن  ) ع(كان عاملياً بعد أن افرتضوا أن دعوة نوح         

وجه األرض يف زمانه وبالتايل استحقّوا عقوبة اإلهالك بالطوفـان ألهنـم مل يسـتجيبوا               
عامليــة لكـي يسـتدلّ بــذلك علـى أن الطوفـان كــان     ) ع(لدعوتـه، فهـل حقــاً كانـت دعوتـه     

ــ ــه خاصــة؟   عاملي ــه أُرســل إىل قوم ــات     اً أم أنّ ــى هــذا الســؤال نســتقرئ اآلي ــة عل  لإلجاب
 :الكرمية

 أربع مـرات    )ولَقَدْ أَرْسلْنا نُوحا إِلَى قَوْمِهِ    (لقد تكررت اآلية القرآنية الكرمية       -١
يف هود، األعراف، املؤمنـون والعنكبـوت وهـذا أول دليـل علـى أن نوحـاً أُرسـل إىل قومـه             

 .وليس للعامل

ــوح        -٢ ــات الــيت تســرد احلــوار بــني ن ــا اآلي ــو تتبعن ــان وقومــه لوجــدنا أنــّ  ) ع(ل ه ك
طب قومه خاصة، وقد عبرت اآليات عن ذلك بطرق خمتلفـة سـنكتفي باسـتعراض      خيا

ي            يا قَوْمِ قَالَ  (: بعضها طلباً لإلجياز   ن رَّبـ ةٍ مـ نـيلَـى بع أَيْتُمْ إِن كُنـتا  (،  )٢٨:هـود () أَر يـو
ــوْمِ ــاالً قَـ ــهِ مـ ــأَلُكُمْ علَيـْ ــود() ال أَسـْ ــوْمِ (، و)٢٩: هـ ــا قَـ يـ ــه ــدوا اللَّـ ــهٍ    اعْبـ ــنْ إِلَـ ــم مـ ــا لَكُـ مـ
هرت يف تسع آيات كرميات بصيغ خمتلفة)٢٣: املؤمنون()غَيْروقد تكر ،  . 

٣-       هـم املعنيـون بالرسـالة         قومه هناك جمموعة من اآليات اليت تبني أن)   بقَـالَ ر
  ــوْت عـــي د ــوْمِيإِنـِّ ــاراً قَـ ــيْال ونَهـ ــوح() لَـ ــذّبون  ، وأنّ)٥:نـ ــم املكـ ــم هـ ــالَ رب (هـ ــوْمِيإِنَّ قَـ  قَـ

إِذْ (، وكل األلفاظ علـى اختالفهـا تؤكّـد أن القضـية بينـه وبـني قومـه             )١١٧:الشعراء()كَذَّبونِ
، وتكـرر لفـظ     )١٠٧،  ١٠٦:الشـعراء () رسولٌ أَمِـني   لَكُمْإِنِّي  *  نُوح أَلَا تَتَّقُون   أَخوهمْقَالَ لَهمْ   

ذِين كَفَـروا    الْمألُفَقَالَ  (  ألُ  (و،  )٢٧، واملؤمنـون ٢٤هـود  (مـرتني  )  مِـهِ  مِـن قَوْ   الـَّ مِـن  قَـالَ الْمـ 
مـع  ) ع( ، وكل الضمائر يف اآليات اليت تتناول قضية نـوح             مرة واحدة  )٦٠:األعراف( )قَوْمِهِ
 . دعوة نوح كانت خاصة لقومه تؤكّد على أن- بال استثناء -قومه 
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ريم ليصـفّهم يف مصـاف       مرة يف القرآن الك    ةإحدى عشر ) قوم نوح (تكرر لفظ    -٤
ذِين مِـنْ قَـبْلِهِمْ            (: األقوام األخرى كعاد ومثود وغريهم، نورد بعضها       أُ الـَّ أْتِهِمْ نَبـ أَلَـمْ يـ

ــوْمِ نُــوحٍ ــادٍ وثَمــودقَ عمْ (و ،)٧٠:التوبــة() وــبْلَه ــاد قَــوْم نُــوحٍوإِنْ يكَــذِّبوكَ فَقَــدْ كَــذَّبتْ قَ عو 
ودثَممْ    (، و )٤٢:احلج()وتْ قَـبْلَهنُـوحٍ  كَـذَّب دِهِمْ   قَـوْم فقـوم نـوح   ، )٥:غـافر () والْـأَحْزاب مِـنْ بعـْ

كغريهم من األقوام األخرى عاشوا يف منطقة جغرافية حمددة، وتشاهبوا مع غريهـم يف          
ــيهم الســنن الطبيعيــة كمــا جــرت علــى       تكــذيب الرســل، والطغيــان، والظلــم فجــرت عل

 .   دون غريه من العقوبات اإلهليةاًن عامليغريهم، فلماذا اعتُرب الطوفا

، كمــا أُمــر )يــا أيهــا النــاس (قــط أن ينــادي املرســل إلــيهم  بـــ  ) ع(مل يــؤمر نــوح  -٥
ــاس (:  بــذلك يف أكثــر مــن آيــة - صــاحب الرســالة العامليــة-حممــد ــا النَّ هــا أَي ــلْ ي ــدْ قُ  قَ

ــق مِـــنْ ربكُـــمْ  الْحـ كُمـــاءــا أَ(و )١٠٨:يـــونس()ج قُـــلْ يـــا النَّـــاس هـي ــا أَنَـــا لَكُـــمْ نَـــذِير إِنَّمـ 
بِنيوخـامت الرسـل مل   ) ص(، هذا مع العلم أنّه حتى صاحب الرسالة العاملية  )٤٩:احلـج ()م

 إضـافة إىل مـا تقـدم فقـد          .أمجـع فكيـف مبـن أُرسـل لقومـه خاصـة           تُبلّغ رسالته للعامل    
  بعــث إىل قومــه خاصــة  كــل نــيبوكــان : "قولــه) ص(جــاء يف املرويــات عــن رســول اي 

 .)١("عامةوبعثت إىل الناس 

واذْكُروا إِذْ  (: عندما خاطب القرآن قوم هود الذين جاءوا بعد قوم نوح قال هلم            -٦
ومل يقــل مــن بعــد العــاملني، فاســتخلف  )٦٩:ألعــرافا() مِــنْ بعْــدِ قَــوْمِ نُــوحٍخلَفَــاءجعلَكُــمْ 

) ع(مـا نالحـظ أن اخلطـاب املوجـه إىل قـوم هـود       قوماً بقـوم ال قومـاً بالبشـرية كلـها، ك        
الـذين جعلـوا   ) ع(ال خيتلف أبداً عن اخلطاب املوجه إىل قوم صاحل         ) ع(خلفاء قوم نوح    

ادٍ      خلَفَاء واذْكُروا إِذْ جعلَكُمْ  (خلفاء من بعد عاد،      دِ عـ ، مـا يعـين أن   )٧٤:ألعـراف ا() مِـنْ بعـْ
، يوازيـه،   "قـوم نـوح   "كونـه إحـالالً واسـتبداالً عـن         احلجم اجلغرايف والسكاني لقوم هـود       

  !عاد ومثود؟" دميوغرافية"فكم هي يا ترى 

حتذير القرآن من عـذاب قـوم نـوح ال خيتلـف عـن حتـذيره مـن عـذاب األقـوام                        -٧
اب قَـوْم نُـوحٍ أَ               (: األخرى ا أَصـكُمْ مِثْلُ مصِيبنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يجْرِما قَوْمِ ال ييو   وْ قَـوْم

ذِين مِـنْ          (، و )٨٩:هـود ()هودٍ أَوْ قَوْم صالِحٍ وما قَوْم لُوطٍ مِنْكُمْ بِبعِيـدٍ          أُ الـَّ أْتِكُمْ نَبـ أَلَـمْ يـ
                                                 

 .٣٠٤، ص٣، جاملسندأمحد بن حنبل، "ومثله يف . ٣٤٩ صاملسند، عبد بن محيد، - )١(
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، واآليات اليت تصف هالك )٩: براهيمإ(..)قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وعادٍ وثَمود والَّذِين مِنْ بعْدِهِمْ       
 وغريهــم مــن األنبيــاء ال ختتلــف عــن اآليــات الــيت تصــف )ع(قــوم صــاحل وهــود وشــعيب

فالصيحة والرجفة والصاعقة واإلغراق كانت سبل إهـالك األقـوام          ) ع(هالك قوم نوح    
املختلفة حسب اخـتالف ذنـوهبم ولكنـها كلـها كانـت تقـع علـى املكـذّبني منـهم فقـط ومل                 

لْنا         اً أَخذْ لّفَكُ(: يشذ قوم نوح عنهم كما تبين اآليات الكرمية        نْ أَرْسـ مْ مـنَا بِذَنْبِـهِ فَمِـنْه
نْ                  مْ مـمِـنْهو ا بِـهِ الْـأَرْضفْنسنْ خمْ ممِنْهةُ والصَّيْح ذَتْهنْ أَخمْ ممِنْهاصِباً ولَيْهِ حع

واذكـروا  :  لو كانت عقوبة الطوفان عاملية لذكّرهم القرآن هبا وقال       .)٤٠:العنكبـوت ()...أَغْرقْنا
رقنا آباءكم األولني، أو كما أغرقنا العاملني مـن قـبلكم، أو مـا شـابه، ال أن يصـف                 كما أغ 

وقـد   .جغرافيـاً " اهـري "قرب العذاب    -حسب الفرض –العذاب الشامل والكبري جدا     
) ع(بنفس األلفاظ اليت عبر عن عذاب قـوم لـوط    ) ع(عبر اإلجنيل عن عذاب قوم نوح       

كــذلك يكــون أيضًــا  أيــام ابــن مــا كــان  أيــام نــوح وك": يف إجنيــل لوقــا حيــث قــال
 كانوا يأكلون ويشربون ويزوجون ويتزوجون إىل اليوم الـذي فيـه دخـل نـوح            .ساناإلن

كــذلك أيضــا كمــا كــان  أيــام لــوط كــانوا   .وأهلــك اجلميــعالفلــك وجــاء الطوفــان 
يـه خـرج   ولكـن اليـوم الـذي ف   . يأكلون ويشربون ويشرتون ويبيعـون ويغرسـون ويبنـون    

 ).٢٩-٢٦ : ١٧لوقا (."فأهلك اجلميعلوط من سدوم أمطر نارا وكربيتا من السماء 

فكيـف  ) مبعنـى انتشـارها يف كـل أحنـاء العـامل          (عامليـة   ) ع( كانت دعـوة نـوح       لو -٨
وتُبين أنّه مرسـل ألقـوام مل يـأهتم مـن           ) ص(نفهم اآليات  اليت ختاطب الرسول اخلامت        

 ،)٣:السـجدة () لَعلَّهمْ يهْتَـدون ما أَتَاهمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِك قَوْماً لِتُنْذِر(: نذير قبله مثل  
ــذِر قَوْمــاً  (و ــاؤهمْ لِتُنْ آب ــذِر ــا أُنْ م ــافِلُون ــمْ غَ ـــس() فَه عــث يف ) ص(، مــع أن حممــداً  )٦:يب

مـا  (أهنم  ورغم ذلك يصف من بعـث إلـيهم بـ         ) مكة(املنطقة اليت بعث فيها بقية األنبياء       
، ما يعنى أن األنبياء كلـهم بعثـوا ألقـوامهم  فقـط،     )ما أُنذر آباؤهم(، أو )أتاهم من نذير 

الوحيد من بينـهم مـن خوطـب ليكـون رسـوالً للعـاملني، فأرسـل رسـله إىل                   ) ص(وحممد  
 .  ملوك وأباطرة القبط والفرس والروم وغريهم

ولو ملرة واحدة كما جاء بشـأن       عاملية لصرح القرآن بذلك     ) ع(لو كانت رسالته     -٩
ـــا    (:بكــــل وضــــوح يف قولــــه تعــــاىل   ) ص(رســــالة حممــــد   ـــلْناكَ إِلـَّ ـــا أَرْسـ مــــةًو  كَافـَّ

ةً      (،  )٢٨:ســبأ ()لِلنَّاسِ حْمـاكَ إِلَّا رلْنا أَرْسمو الَمِني ذِي نَـزَّلَ    (، و )١٠٧:األنبيـاء ()لِلْعـ اركَ الـَّ تَبـ
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ولُ   قُلْ يا أَيها النَّاس(، و)١:الفرقـان () نَذِيراً لِلْعالَمِنيونالْفُرْقَان علَى عبْدِهِ لِيكُ    سـإِنِّي ر
كـان  ) ص( وغريها من آيات تعبر ضـمناً عـن أن حممـداً         )١٥٨:ألعـراف ا()جمِيعاًاللَّهِ إِلَيْكُمْ   

ةٍ  فَكَيْف إِذَا جِئْنا مِنْ كُ (: الوحيد صاحب الرسالة العاملية نذكر واحدة منها فقط        لِّ أُمـَّ
  . وهناك املزيد)٤١:النساء()بِشهِيدٍ وجِئْنا بِك علَى هؤالءِ شهِيداً

، )ع(عاملية بناء على أنه أحد أنبياء أويل العزم         ) ع(اعترب املفسرون دعوة نوح      -١٠
لْنا نُوحـاً إِلَـى قَوْمِـهِ         (: كما جاء يف تفسري امليزان لآلية الكرميـة        لَقَـدْ أَرْسـ٢٣:منـون املؤ()و( ،

ــ" ه أول أويل العــزم مــن الرســل أصــحاب الكتــب والشــرائع املبعــوثني إىل عامــة البشــر   أنّ
 أُوالً، ال   .)١("فـاملراد بقومـه أمتـه وأهـل عصـره عامـة           والناهضني للتوحيد ونفي الشرك     

أمته وأهـل عصـره عامـة فـذلك تعمـيم ال مـربر لـه                ) قومه(ميكن أن يكون مراد ا من       
: ومه قومه الذين بعث هلم فأنذرهم وبشرهم، وثانياً، أنبياء أويل العزم هم         ما أراد بق  وإنّ

زهم عـن غريهـم مـن األنبيـاء            نوح، إبراهيم، موسى، عيسى وحممد، وأحد أسـباب متييـ
فَاصْــبِرْ كَمــا صــبر (ة دعــوهتم هــو صــربهم علــى أذى أقــوامهم لتأديــة رســالتهم ال عامليــ

   سالر زْمِ مِنمْ    لِأُولُوا الْع ال تَسْتَعْجِلْ لَهـولقـد ذكرنـا آنفـاً جمموعـة مـن      )٣٥:األحقـاف ()و ،
ة، كـلّ تلـك    مل تكـن عامليـ  - وهـو أحـدهم    –) ع(األدلة القرآنيـة الـيت تثبـت أن دعـوة نـوح             

 إن قولنا عن دعوة نـيب  ).ص(ء أويل العزم عدا رسول ا األدلة تصدق على بقية أنبيا 
ال مينع أن تنطلق الدعوة بعد موت       ) ةأي حملية ال عاملي   (ه  ة لقوم ها خاص من األنبياء أنّ  

ذاك النيب لنشرها يف اآلفاق من قبل معتنقيها فالدين ال جغرافية له، إمنا نعين بـذلك                 
 أن والغريـب .  أن هؤالء األنبياء مل يكونوا مكلّفني بإيصال دعوهتم إىل كـل أحنـاء العـامل       

  أُرســـال لعشـــرية بـــين إســـرائيل -)ع(عيســـى وســـى  مو-اثـــنني مـــن أنبيـــاء أويل العـــزم 
 إىل أدنـــى -) ع( مـــن بعـــد موســـى -، فبعـــد أن احنرفـــوا باملســـرية اإلنســـانية )خاصـــة(

املستويات من نقـض العهـد، وطمـس احلقـائق، وحتريـف الكلـم عـن مواضـعه، وتكـذيب               
ــهم والتشــنيع هبــم، بعــث ا هلــم عيســى      ليعيــد التــوازن إىل اتمــع ) ع(األنبيــاء وقتل

ا بنِـي إِسْـرائيلَ    وإِذْ قَالَ عِيسى ابْن مرْيم (:  اآليات القرآنية ذلككما تبين  اإلنساني، يـ
ا بنِـي إِسْـرائيلَ   وقَـالَ الْمسِـيح    (، و )٦:الصف( )إِنِّي رسولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ    ي    يـ بـر ه دوا اللـَّ اعْبـ 
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بَّكُمْوالْ  (، و )٧٢:املائـدة ()ر ه لِّمـعيالْأِنْجِيـلَ       وو اةوْر ةَ والتـَّ الْحِكْمـو نِـي       *كِتَـابوالً إِلَـى ب سـرو
رسـل  مل أُ  ..".): ع(وقد جاء يف إجنيل متّى علـى لسـان عيسـى            ،  )٤٩،  ٤٨: آل عمران ()إِسْرائيلَ

 .)٢٤: ١٥متى(" الضالةإسرائيل بيت خرافىل إ الّإ

وقَـالَ نُـوح رَّب لَـا    (): ع(هناك من يستدل على مشولية الطوفـان بـدعاء نـوح      -١١
 بدليل استخدام كلمة األرض، مـع أننـا لـو           )٢٦:نوح() مِن الْكَافِرِين ديَّارا   الْأَرْضِتَذَرْ علَى   

هـا ال تعـين دائمـاً الكـرة األرضـية، فكـم ذُكـرت        تتبعنا كلمـة األرض يف القـرآن لوجـدنا أنّ         
د هبـا أوطـاهنم أو منـاطق سـكناهم أو           كلمة األرض يف القرآن مع األنبياء وأقـوامهم ويـرا         

وإِنْ كَادوا لَيسْتَفِزونَك مِن الْأَرْضِ لِيخْرِجـوكَ       (: نطاق حكمهم أو أقل من ذلك أو أكثر       
 أمـن كـل األرض أم مـن وطنـه فقـط؟ وإىل أيـن سيسـتفزونه ويخرجونـه          )٧٦:سراءاإل()مِنْها

 فلـيس   )١٠:اجلمعـة ()ة فَانْتَشِـروا فِـي الْـأَرْضِ      الفَـإِذَا قُضِـيتِ الصَّـ     (و! أإىل القمر أو املريخ؟   
ــاً،     ــل األرض حتمــ ــار يف كــ ــهم االنتشــ ــوب منــ ــز   (و املطلــ ـ ــى خـ ــي علَــ ــالَ اجْعلْنِــ ائِنِ قَــ

ــأَرْضِ غــالت قريــة   األرض؟ أم خــزائن كوكــب وهــل ملّــك يوســف خــزائن    )٥٥:يوســف()الْ
 فكـم   )٣١:املائـدة ()بْحث فِي الْـأَرْضِ   غُراباً ي فَبعث اللَّه   (، و )مصريم"(مصر"زراعية تُدعى   

 لــو شــاء القــرآن أن .دفن فيهــا غرابــاً؟ وغريهــا الكــثريمســاحة األرض الــيت حيتاجهــا ليــ
ألتـى هبـا صـرحية واضـحة        " مـن يف األرض مجيعـاً     "يبين أن من أُهلك من الطوفان هـم         

يْئاً إِ       (: كما يف اآلية الكرمية    اللَّهِ شـ مِن مْلِكنْ يقُلْ فَم         ن نْ أَراد أَنْ يهْلِـك الْمسِـيح ابـْ
   أُمَّهو مرْيمِيعاً   منْ فِي الْأَرْضِ جموا أَنْـتُمْ      (: ، ويف قولـه   )١٧: املائـدة ()ونْ فِـي    إِنْ تَكْفُـر مـو

وإمنـــا مســـاحة " كوكـــب األرض" هنـــا ال تعـــين ض إذاً، فـــاألر)٨:إبـــراهيم()الْـــأَرْضِ جمِيعـــاً
  .سب سياق اآلياتجغرافية معينة تُفهم ح

١٢-     احْمِـلْ  (: طوفان باآلية القرآنية الكرمية   ة ال استدلّ بعض املفسرين على عاملي
يْنِ        يْنِ اثْنـ ا مِنْ كُـلٍّ زَوْجـفلـو كـان الطوفـان      : "، فقـد جـاء يف أحـد التفاسـري         )٤٠:هـود ()فِيه

  من كـل جـنس     السفينةخاصاً بصقع من أصقاع األرض مل يكن حاجة إىل أن حيمل يف             
إِذَا حتَّــى (:ومهــا" محــل الــزوجني"، بــتمعن قليــل يف آيــيت )١("مــن أجنــاس احليــوان اثــنني

ــلْ   ــا احْمِ قُلْن ــور التَّن ــار ــا وفَ ــاء أَمْرنَ ج  ــك ــيْنِ وأَهْلَ ــيْنِ اثْن ــلٍّ زَوْج ــنْ كُ ــا مِ ٤٠:هــود() فِيه( ،
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لُكْ      ووحْيِنا  فَأَوْحيْنا إِلَيْهِ أَنِ اصْنعِ الْفُلْك بِأَعْينِنا       (و  فَإِذَا جاء أَمْرنَا وفَار التَّنور فَاسـْ
     أَهْلَكيْنِ ويْنِ اثْنا مِنْ كُلٍّ زَوْجمحـل             )٢٧:املؤمنون()..فِيه يتضـح ببداهـة ال غبـار عليهـا، أن 

احليوانات يف الفلك جاء بتوصية تُباشـر توقيتـاً بعـد فـوران التنـور ال قبلـه، مـا                ) سلْك(
يتخلــى عــن كــل مــا ميلــك مــن مواشــي وأنعــام وطيــور وحيمــل فقــط      يعــين أن عليــه أن 

، فــال حيتمــل الوقــت إلجنــاء كــلّ "اثــنني"، وهبــذا يفهــم ســر التأكيــد علــى "اثــننيزوجــني "
. املتاع، وسرعة احلمل وتوقيته ترينا نوعية احليوانات اليت أُمـر حبملـها معـه يف الفلـك          

أن احليوانــات املــراد محلــها معــه هــي ) يهــاواســلك ف(كــذلك نســتوحي مــن قولــه تعــاىل 
) اسـلك (احليوانات املستأنسة فقط مما كـان يف بيئتـه للحفـاظ علـى نسـلها، ألن كلمـة           

ثُـمَّ كُلِـي    ( كمـا يف قولـه تعـاىل         ،)١( النفاذ يف الطريـق    -حسب الراغب اإلصفهاني  -تعين  
ــكِ     ـ بـلَ رــب ـ ــلُكِي سـ ـ ــراتِ فَاسـْ ـ ــلِّ الثَّمـ ــنْ كُــ ــالمِــ ــ()ذُلُــ ــي  (، و)٦٩:لالنحــ ــدكَ فِــ ـ ــلُكْ يـ ـ اسـْ

يْبِكن معنى السهولة واليسر، وقد استُخدمت هنـا لتع        )٣٢:القصص()جر عـن    اليت تتضم بـ
ــك   ــوح     .ســهولة إدخــاهلم  يف الفل ــوب مــن ن أن حيمــل ) ع( إذن، يفهــم مــن ذلــك أن املطل

 ولـيس   العلـم أن زوجـني تعـين اثـنني        مـع   حيوانـات،   ممـا ميلـك مـن       ) فقـط (زوجني اثنني   
يْنِ            (: بعة كما يف قوله تعاىل    أر زِ اثْنـ يْنِ ومِـن الْمعـْ أْنِ اثْنـ ومِـن   ... ثَمانِيةَ أَزْواجٍ مِن الضـَّ

 فقـط مـن   اثننيأي أنه أُمر أن حيمل معه  )١٤٤-١٣٤:األنعام()الْأِبِلِ اثْنيْنِ ومِن الْبقَرِ اثْنيْنِ    
 حيــاهتم بعــد أن ينتــهي الطوفــان  هبــا وأنثــى ليباشــروااًذكــر: كــل صــنف مــن احليوانــات
 -وقــد رأى فــوران التنــور ) ع(وللقــارئ أن يتخيــل حــال نــوح  . ويهبطــوا يف أرض جــدباء

 هـذا احلـدث اجللـل وهـو حيـاول أن حيمـل معـه مـن كـل حيـوان                      –عالمة بدء الطوفان    
موجــود علــى وجــه األرض زوجــني فيضــطر أن يبحــث عنــها ويفحصــها لكــي يتأكّــد أنّــه  

ناهيــك أن احليوانــات جتفــل وهتــرب وتفــزع وتفــر يف  كــل جــنس منــها،  مــناًأخــذ واحــد
 .الزالزل والرباكني والفيضانات وال يمكنه إال قيادة املربوط منها واملستأنس

فيما تقدم أكثر من مخسني آية قرآنية تؤكّد بصورة مباشـرة أو غـري مباشـرة علـى                  
ني، واملكان الذي حدث فيه الطوفـان  ة، والقوم كانوا حمليمل تكن عاملي) ع(أن دعوة نوح   

 مـن  هم مرتكبـو اخلطايـا والظـاملون والفجـار        كان بقعة جغرافية حمدودة، فالذي أُهلك       
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 ناقشـتنا لآليـات الـيت تناولـت حادثـة         قومه، وتلك حقيقة أثبتناها وجئنا هبـا يف بدايـة م          
ر عـ               الطوفان لتؤخذ بعني االعت    ن النـاجني  بـار وتُستصـحب كلمـا قُـرأت اآليـات الـيت تعبـ

إِنَّهــمْ كَــانُوا قَــوْم (فعنــدما نقــرأ  - حمــور نقاشــنا الثــاني –) ع(واملغــرقني مــن قــوم نــوح 
اهمْ    قْنـوْءٍ فَأَغْر سـ عِـني٧٧:األنبيـاء ()أَجْم(  ني يف هـذه اآليـة هـم املكـذّبون مــن     نعلـم أناملعنــي 

ـــد ثُــــمَّ أَغْ(فقــــط ولــــيس العــــامل أمجــــع، وكــــذلك إذا قرأنــــا  ) ع(قــــوم نــــوح  ـــا بعـْ قْنـر
ــاقِني(، أو )١٢٠:الشــعراء()الْبــاقِنيالْب ــمه يَّتَــهــا ذُرلْنعجوغريهــا مــن اآليــات )٧٧:الصــافات()و ،

     ة الطوفـان مـع العلـم أنّ   اليت استدلّ هبا املفسرون على عاملي  املكـذّبني مـن قـوم    هـا ختـص 
ــوح  ــة   ، وفيمــا يلــي تعريــف بالنــاجني واملغــرقني يف الطوفــان   )ع(ن ــع اآليــات القرآني بتتب

  .الكرمية اليت ذكرت تلك الفئتني من خالل اإلجابة على السؤال الثالث

 
  الناجون واملغرقون-ثالثاً

   ــا يف الفصــل األو ــا بين ــذكوري  رغــم أنن ــرقني امل ــاجني واملغ ــان ل أن الن  -ن يف الطوف
ن تفسـري    هـم الـذين كـانوا متواجـدين يف منطقـة احلـدث، ولكـ               -حسب املصـادر الثالثـة    

أهــل الكتــاب حلادثــة الطوفــان ألقــى بظاللــه علــى فهــم املســلمني موعــة كــبرية مــن      
اقِني   (اآليات القرآنية فأُسيء فهم بعضها، فأصبحت        الْبـ م هـ يَّتَها ذُرلْنعجتعـين أنـه   )و 

 )اهمْ أَجْمعِــنيفَأَغْرقْنــإِنَّهــمْ كَــانُوا قَــوْم ســوْءٍ (مل يــنج مــن أهــل األرض إالّ ذريــة نــوح، و
ــى وجــه األرض أحــد     تعــين أن ــق عل ــع ومل يب ــان أغــرق اجلمي ــم  اً الطوف ، واستعصــى فه

ك   "البعض اآلخر واختلط املعنى فلم يلتفت للفـرق بـني          عـنْ م مٍ مِمـَّ أمـم معـك  "و "  أُمـ"، 
وغريهــا فكــان البــد مــن ختصــيص مســاحة مــن هــذا الفصــل لتفصــيلها ومناقشــتها يف  

 . وبعيداً عن االعتقاد السائد بعاملية الطوفانسياقها العام

 
  من الطوفان الناجون–أ 

ن كـان                 ن أن الناجني من الطوفـان ممـهناك جمموعة من اآليات الصرحية اليت تبي
ن معـه، كمـا يف قولـه تعـاىل         وذريتـه وأهلـه وآخـرو     ) ع(ث هـم نـوح      يف منطقة احلـد    ن ممـ
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ــفِينةِ  ( ــحاب السـَّ ــاه وأَصـْ يْنـــي الْفُلْـــكِ     (، و)١٥:العنكبـــوت()فَأَنْج ــه فِـ عـــنْ م مـو ــاه يْنـفَأَنْج
ه فِـي الْفُلْـكِ       فَأَنْجيْناه و (و ،)١١٩:الشـعراء ()الْمشْحونِ عـم ذِين ، ذكرناهـا يف    )٦٤: ألعـراف ا()الـَّ

الفصل األول باختصار شديد ومبا أن معرفة الناجني من الطوفان يعيننـا علـى معرفـة                 
ــان،  ــم الطوفـ ــاجني        حجـ ــات النـ ــنف فئـ ــيت تصـ ــات الـ ــن اآليـ ــد مـ ــاك املزيـ ــا أن هنـ  ومبـ

ومواصفاهتم ولكن أُغفل عنها أو أُسيء فهمها سنفصلها هنا ليمكننا معرفة ما إذا كان              
 : وذريته ومن معه فقط أو أن هناك فئات أخرى جنت من الطوفاناًالناجون هم نوح

١-)       المٍ مِنَّا واهْبِطْ بِس ا نُوحلَـى      قِيلَ يعو ك مٍ بركَاتٍ علَيـْ أُمـ  و ك عـنْ م م  مِمـَّ أُمـ 
أَلِيم ذَابمْ مِنَّا عهسممْ ثُمَّ يهتِّعمن٤٨:هود()س(: 

 تفصــيال بليغــاً ٤٨ إىل ٢٤يف اآليــات مــن ) ع(فصــلت ســورة هــود قصــة الــنيب نــوح 
آمـن معـه، ثـم حتـديهم        ودقيقاً منذ بداية دعوته لقومه، واستهزائهم به، وازدرائهم مبـن           

ومطالبتهم بالعذاب الذي أنذرهم به، فالتيئيس من زيادة عدد املؤمنني به واألمر ببنـاء            
الســفينة واإلعــالم بعالمــة الطوفــان، فنــداؤه البنــه بــأن يركــب معــه، فوصــف للطوفــان   

 ثم ختمت تلك اموعة من اآليات باآلية مورد حبثنا مشرية إىل الناجني             حتى انتهائه، 
وأمــم ممــن معــه وهــم الــذين   ) ع(األوىل هــي نــوح  : ن الطوفــان وصــنفتهم إىل فئــتني مــ

خصهم بسالم منه وبركات، والثانية هي أمم ممن معه سيمتعهم ثم ميسهم منه عذاب              
 :أليم، وعليه نستنتج أموراً منها

 أن الذي مع نوح ليس أبناءه فقط، بل هناك أمم معه وأمم، أي مجاعـات هلـا               -)١(
ن معـه ولـيس              وجهة هبا فئـة ممـ صأو صفات مشرتكة، فنالحظ أن السالم والربكات خ 

كلّهـا مؤمنـة    " أمـم  "فلو كان من معـه مـن      )  معك ممنوعلى أمم   : (كلّ من كان معه فقال    
ن "التبعيضـية و    " مِـن : "مكونـة مـن   هـي   الـيت   " ممن "بدون) وعلى أممٍ معك  (لقيل له    مـ "

، ) معــهاًأممــ( فيصــبح جممــوع مــا معــه يف الفلــك هــم  ،)أي مــن الــذين معــك(املوصــولة 
ــها الســالم والربكــات وفئــة منــهم ملْ يشــملها        فهنــاك فئــة مــن الــذين هبطــوا معــه مشل

نْ   ( ولو مجعنا هذه اآلية مع آخر سورة نوح      .السالم والربكة  لِمـيَّ والِـدلِواغْفِرْ لِي و بر
 ــي ــلَ بيْتِـ خـــاًد ــؤْمِنِني مؤْمِنـ لِلْمـــاراً  و ــا تَبـ ــالِمِني إِلـَّ ــزِدِ الظـَّ ــاتِ وال تَـ ؤْمِنـالْم٢٨:نـــوح()و( 

ات            -وافرتضنا أن بيته هنا هو الفلك املشحون         كمـا جـاء يف التـوراة واألسـطورة واملرويـ 
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ام أو أسـابيع، فلـو كـان كـلّ                - اً أليـوأن هذا الدعاء كان حني اإلغـراق الـذي كـان مسـتمر 
هنـا زائـدة، ولكـن مبـا أنّـه خـص بعـض              " مؤمنـاً "كانت كلمـة    من دخل بيته مؤمناً فعال، ل     

من دخـل بيتـه بطلـب الغفـران دون الـبعض اآلخـر فهـذا يعـين أن هنـاك مـن دخـل بيتـه                           
، )طبعـاً ال عـدواً ظاملـاً فالظـاملون كلّهـم أُغرقـوا            (مؤمناً، ومن دخله الجئـاً ولـيس مؤمنـًا          

ا طريقهم إىل الفلك والتجأوا بـه،       ولكن من البسطاء الضعفاء غري املؤمنني الذين وجدو       
ــؤمر بعــدم ذلــك  ــؤمر نــوح حبملــهم، وملْ ي فالــذين دخلــوا الفلــك مــن النــاس  .هــؤالء ملْ ي 

املؤمنــون؛ وقــد أُمِــر نــوح حبملــهم، فحصــلوا علــى النجــاة، والــدعاء بــاملغفرة، : مجاعتــان
ــة    ــت مؤمنـ ــة ليسـ ــة   (ومجاعـ ــافرة وال ظاملـ ــت كـ ــها ليسـ ــالتعلّق   ) ولكنـ ــك بـ ــت الفلـ دخلـ

صـلوا النجـاة فقـط دون    االستجارة فأركبهم كما حاول إركاب ابنـه ومل يفلـح، هـؤالء ح     و
 ممـن كـان يف منطقـة احلـدث          -من جمموع اآليتني نستنتج أن هناك فئـتني         . االستغفار

 فئة صنفت من املؤمنني املستغفَر هلم ممن دخل معه الفلـك وهـي الـيت مشلـها        : جنت -
) ولكـن ال الظـاملني وال الكـافرين   (وفئة من غـري املـؤمنني       السالم والربكات حال اهلبوط،     

ممن مل يدخلوا ضمن املستغفَر هلم ومل يشملهم السالم والربكـة حـال اهلبـوط، فيخـرج                 
ن أُخـرج مـن اسـتغفار نـوح حـال                           وبركاتـه مـ هبذا التبعـيض حـال اهلبـوط مـن سـالم ا

 .الركوب

أُولَئِــك الَّــذِين (، واآليــة )٣:ســراءاإل() مــع نُــوحٍذُريَّــةَ مــنْ حملْنــا( وكــذلك اآليــة -)٢(
         ميَّةِ آدمِنْ ذُر نيالنَّبِي لَيْهِمْ مِنع اللَّه منُوحٍ   أَنْع عا ملْنممِمَّنْ حو      اهِيمر ةِ إِبـْ  ومِنْ ذُريـَّ

ا       يْنـاجْتَبا ويْند نْ هـ وا مـن الطوفـان ليسـوا         ، تُبـين أن الـذ     )٥٨:مـريم ()وإِسْرائيلَ ومِمـَّ ين نُجـ
ذريـة مـن حمـل مـع        (زوجته وأبناءه وزوجاهتم فقط، فاألوىل تبين أن املخاطبني هم من           

، )ذريــة نــوح(عــدا عــن ذريتــه وإالّ لقــال  ) ع(أي أن هنــاك آخــرين حملــوا مــع نــوح  ) نــوح
 ن أنمل مع نوح( األنبياء بعضهم من والثانية تُبيية من حتـه مباشـرة،   وليس من ذري) ذر

هـذا املعنــى يف روايــة خمتصــرة  ) ع(وقـد أوجــز اإلمــام البــاقر ه محــل معــه آخــرين، أي أنـّ 
احلق والنبوة والكتاب واإلميان يف عقبه وليس كل        : (وباستدالل قرآني بسيط ومنطقي   

.. امحـل فيهـا مـن كـل     : "، قال ا عـز وجـلّ  )ع(من يف األرض من بين آدم من ولد نوح          
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ري       )١("ذرية من محلنـا مـع نـوح      ":، وقال "ومن آمن  عـاء مفسـوهـذا حبـد ذاتـه ينسـف اد ،
 . التوراة بأن الساللة البشرية من نوح، وينفي التشعيب السامي واحلامي واليافثي

 أن هناك مجاعات أخرى أيضاً غري مؤمنة وهي كثرية قد جنت من الطوفـان               -)٣(
ث املـدمر، لكـن تلـك اجلماعـات         سواء لوجود وسائل لديها، أو ألنّهـا خـارج جمـال احلـد            

فَانْظُرْ كَيْف كَان عاقِبةُ    ( :كلّها ليست من فئة املنذَرين ألن املنذَرين أُغرقوا لقوله تعاىل         
نْذَرِينوتلك اجلماعات يتوعدها سبحانه بالعذاب وعدم السالم وذهـاب     )٧٣:يـونس ()الْم ،

هـم هـم    نذَرون أُهلكـوا مجيعـاً ألنّ     فامل. الربكات اليت ترفل فيها إن سلكت سبيل ارمني       
هِ          (واملقصودون فال مفر هلـم       رِ اللـَّ وْم مِـنْ أَمـْ الْيـ اصِـموال يـدخلون ضـمن      )٤٣:هـود ()ال ع

ـنْ رحِــم  (االســتثناء  ـا مـ ولَــا (: ، بــل هــم ممــن ســبق علــيهم القــول يف قولــه تعــاىل       )إِلـَّ
ولكن ومبا أن الطوفان أخذ رقعـة  ، )٣٧:هـود ()ونإِنَّهم مغْرقُ تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِين ظَلَموا     

جغرافيــة أكــرب مــن مســاحة القــوم املنــذَرين املــراد إهالكهــم عينــاً، فــإن مــن الطبيعــي أن 
هـا مل تُباغـت، مـع افـرتاض أن خـرب           املناطق البعيدة فرصة للنجـاة أكـرب ألنّ        اكينيكون لس 

كـان يسـتعد هلـذا    ) ع(هتوقّع طوفان عظيم قد انتشـر خـارج نطـاق قـوم نـوح وخاصـة أنـّ                 
الطوفان ببناء فلك عظيم ذي هندسة غريبة، فمن صدق اخلرب واستعد للحـدث أُجنـي          
سواء كان من املؤمنني أو من غريهم، وجنـاهتم بفلـك أو بغـريه كمـا تقـوم أرصـاد الدولـة                      

 سكان منطقتها واملناطق القريبة حبدوث زلـزال أو بركـان فيهلـك املـؤمن     بإشعارحديثاً  
يف منطقـة نـوح     ) نواملنـذَر (ا  فر إن كذّب اخلرب، وينجو كالمها إن صدقا اخلرب، أمـ          والكا

فعنادهم ومكابرهتم وشقاقهم جعلهم يكذّبون اخلـرب فبوغتـوا وأُهلكـوا وهـذا دليـل علـى        
ــور(قــرهبم مــن   ــاطق اــاورة فنجــاهتم كانــت حبســب    ) ناحملــذَّرو(، وأمــا )التن مــن املن

وهذا ينسـف عامليـة دعـوة نـوح، مبعنـى        .  من قلب احلدث   استعدادهم وقرهبم أو بعدهم   
 . أن إنذار نوح مل يكن له قابلية اإليصال العاملي

 :)٤٠:هود()وما آمن معه إِلَّا قَلِيلٌ( -٢

ــا قَلِيــلٌ (: قــد تتــداعى إىل ذهــن القــارئ اآليــة الكرميــة   ــه إِلَّ عم ــن ــا آم م٤٠:هــود()و( 

قِيــلَ يــا نُــوح اهْــبِطْ (: ك تعارضــاً بــني هــذه اآليــة واآليــةفتُشــكل عليــه متوهمــاً أن هنــا
                                                 

 .٣١٠، ص١١، جحبار األنوار السي، - )١(
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ا                        همْ مِنـَّ سـممْ ثُـمَّ يهتِّعمن سـ م أُمـو ك عـنْ م مٍ مِمـَّ لَـى أُمـعو ك بِسالمٍ مِنَّا وبركَاتٍ علَيـْ
أَلِــيم ــذَاب٤٨:هــود()ع( ه مل يــؤمن مــع نــوح  القــرآن نفســه يؤكّــد علــى أنّــبــدعوى أن)ال إ) ع

نسـبية، فلـو    " قليـل "إن كلمـة    : قليل، فال يوجد تعارض بني اآليتني وذلك لسـببني، األول         
" قليـل "افرتضنا أن عدد قوم نوح كان مائة ألف مثال وآمن معه ألف لصدق عليهم لفظ          

هـذا الـرقم    (ه آمن معه مائة شـخص فقـط         ، ولو افرتضنا أنّ   %١ألن نسبتهم بذلك تكون     
كــذلك لكــان قلــيال جــداً ألنــه  ) ده املفســرون وهــو مثــانونقريــب مــن الــرقم الــذي يعتمــ 

لوجـدنا يف قولـه     ) إال قليـل  (، ولو رجعنا الستخدام القرآن للفظ       %٠٫٠١سيكون بنسبة   
ا قَلِيـلٌ  (تعاىل    دليـل علـى نسـبية كلمـة     )٣٨:التوبـة ()فَما متَاع الْحياةِ الدنْيا فِي اْلآخِرةِ إِلـَّ

مي    ، فمتاع احلياة ال   )قليل( ولكنه سـ إذا مـا قـيس   " قليـل "دنيا يف واقع األمر ليس قليال
، فالــذين آمنــوا بــه يف مقابــل )كــذّب(تــأتي يف مقابــل ) آمــن: (مبقــاييس اآلخــرة، الثــاني

ي معـه      ا به قليل، إذاً فقـد     الذين كذّبوا وكفرو   مـن الفئـتني ولكـن نسـبة الـذين          ) أمـم ( نُجـ
 .آمنوا معه إىل الذين كفروا به قليل

 بينت آيات السنن الربانية يف اإلهالك احلاكمة على كلّ آيات أحداث الصراع             وقد
مـن الـذين متّ تـدمريهم    " قريـة أو قـوم أو قـرن   "بني الرسل وأقوامهم، أن الناجني يف كـلّ         

، والقلّة هذه إنّما مبوازاة الكثرة العددية للمجـرمني واملفسـدين، كمـا نقـول               )قليل(كانوا  
 مليـون  ٣٠٠ بأنّها أقلّية، كطائفـة املسـلمني يف اهلنـد وقـد تصـل إىل             اليوم عن طائفة ما   

شخص، فالقلّة والكثرة هنا باعتبار النسبة بني املتغايرين، فإذا كان املفسـدون كـثريين،              
واملصلحون قليلني ال ينهضون لصدهم، وال جمال لتعـديل امليـزان بالتـدافع، بـل يوشـك                 

  ــاملر ــك أو يضــمحلّ الصــاحلون ب ــة الــيت تقتضــي إهــالك     أن يهل ة، هتجــم الســنة الرباني
املفسدين، أما لو فُسح اال للتدافع، والصراع، وتكافأت الكفّتان، فالسـنة ال تتـدخل،    

، )ص(بل تُراقب مجاهدة الصـاحلني ألجـل التغـيري، وهـذا مـا حصـل مـع الـنيب اخلـامت                    
باركــة، وأمــم ممتّعــة،  وجــود أمــم م(وهــو الوضــع الطبيعــي الــذي بينتــه هنايــة الطوفــان   

لَـوْال كَـان مِـن الْقُـرونِ مِـنْ          ف (، فقولـه تعـاىل    )كالمها متعايشان يتدافعان فكراً وسلوكاً    
ا      قَبْلِكُمْ أُولُو بقِيَّةٍ ينْهوْن عنِ الْفَسادِ فِي الْأَرْضِ          يْنـنْ أَنْج ا قَلِـيال مِمـَّ ع   إِلـَّ اتَّبـمْ ومِـنْه 

ــا   ــوا م ظَلَم ــذِين ــرِمِني   الَّ ــانُوا مجْ ــهِ وكَ ــوا فِي ــة يف   )١١٦:هــود() أُتْرِفُ ، هــي الســنة احلاكم
اإلهــالك واإلجنــاء، فالقليــل الصــاحل ملْ يعــد يغــين ويوشــك علــى اإلبــادة، مــا يســتدعي   
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التــدخل اإلهلــي بإعــادة املــوازين، فعليــه ال نــرى صــراعاً إالّ حملّيــاً بــني نــوح وقومــه،           
 والــرجم واإلبعــاد هــو ومــن معــه، فلمــا آل الوضــع إىل  يســخرون منــه، ويهددونــه بالقتــل

هنالــك انتصــرت الســنة ) إنــي مغلــوب(قــائال ) ع(القضــاء علــى املــؤمنني كمــا عبــر هــو  
فال تعارض بني اآلية الكرمية اليت      .  الربانية له، ففتحت أبواب السماء إلغراق املعتدي      

ه مل  ، وتلك اليت تقول أنـّ     )تلفةأي فئات وجمموعات خم   (ه نُجي مع نوح أمم وأمم       تبين أنّ 
 .يؤمن معه إالّ قليل، فالذين آمنوا معه فعال قليلون، والذين نُجوا كانوا أمماً خمتلفة

اهمْ            (-٣ لْنـعجفِـي اْلفُلْـكِ و هعنْ ممو اهجَّيْنفَن وهفَكَذَّب الئِـفخ   ذِين ا الـَّ قْنـأَغْرو 
  :)٧٣:يونس()كَيْف كَان عاقِبةُ الْمنْذَرِينكَذَّبوا بِآياتِنا فَانْظُرْ 

هم جعلـوا خالئـف     تُبين أن نوحـاً ومـن جنـى معـه يف الفلـك اختُصـوا بـأنّ                 هذه اآلية 
مبعنى أهنم ورثوا اال احليـوي الـذي كـان للظـاملني بعـد إهـالك مـالك تلـك األحنـاء،                  

وأوهلم نوح ومـن معـه مـن قولـه          كما وعد سبحانه أنبياءه واملؤمنني هبم وعلى رأسهم بل          
ــبْلِكُمْ (يف ســورة إبــراهيم  ــأُ الَّــذِين مِــنْ قَ ــأْتِكُمْ نَب قَــوْمِ نُــوحٍأَلَــمْ يــودثَمــادٍ وعقَــالَ  . .. وو

  أَوْ لَتَعــودنَّ فِــي مِلَّتِنــا فَــأَوْحى إِلَــيْهِمْلَنخْــرِجنَّكُمْ مِــنْ أَرْضِــناالَّــذِين كَفَــروا لِرســلِهِمْ 
ــمْ  ــ هـبر ــالِمِني ــ ــنهْلِكَنَّ الظـَّ ــدِهِمْ  *لَـــ ــ ــنْ بعـْ ــكِننَّكُمْ األَرْض مِـــ ــ ــراهيم(..). ولَنسـْ ، )١٤- ٩:إبـــ

هم أُسكنوا مساكنهم وجعلوا خالئـف يف تلـك املنطقـة           فاستخالف اخلالئف هنا يعين أنّ    
 .بعد أن أُغرق الظاملون الذين أفسدوا فيها

اقِني        *ن الْكَـرْبِ الْعظِـيمِ    ونَجَّيْناه وأَهْلَـه مـِ    ( -٤ الْبـ م هـ يَّتَـها ذُر لْنـعجالصـافات ()و :

٧٦،٧٧( : 

ا اخـتُص بـه نـوح          من سورة الصـافات تتحـدث     ) ٨٢-٧٥(اآليات   كجـزاء لـه   ) ع( عمـ 
ــا أخلــص يف ســبيل  ) ع( ــى م ــة يف موقــع ســكناها     عل ــاء الذري  إيصــال رســالته فكــان بق

 تلـك الكارثـة العظيمـة إحـدى الـنعم الـيت تـذكرها               السابق وعدم االضطرار للهجرة بعد    
اآليات يف سياق جمموعة أخرى من الـنعم ابتـداء مـن اسـتجابة الـدعاء وانتـهاء بـإغراق                

ون     (: األعداء جِيبـالْم فَلَنِعْم انَا نُوحلَقَدْ نَادظِـيمِ         * والْكَـرْبِ الْع مِـن أَهْلَـهو اه نَجَّيْنـو *
ـا ذُريَّتـــَ  لْنـعجوــاقِني ــمْ الْبـ هـ ه *ــهِ فِـــي الْـــآخِرِين ــا علَيـْ كْنـتَرلَـــى نُـــوحٍ فِـــي * وع ــلَام سـ

ــالَمِنيالْع *حْسِــنِنينَجْــزِي الْم إِنَّــا كَــذَلِك *ــؤْمِنِنيادِنَــا الْممِــنْ عِب ــا * إِنَّــهقْنثُــمَّ أَغْر
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رِين٨٢-٧٥:الصافات()الْآخ(،  نوحاً    نالحظ أن )وا بالنجـاة مـن الكـرب       وأهله اختّص ) ع
ــي منــه نــوح       ع(العظــيم، وقــد ظــن الــبعض أن الطوفــان هــو الكــرب العظــيم الــذي نُج (

وأهله، ولكنه ليس كذلك، ألن الطوفان كان سبب جناتـه وأهلـه ومـن آمـن معـه، بـل هـو                      
من الكـافرين يف تلـك األرض، فقولـه     نوعاً ما حتقيق واستجابة لدعائه بعدم ترك ديارٍ    

، وأنّـه مبجـرد أن      )٤١:هود)(ارْكَبوا فِيها بِسْمِ اللَّهِ   (: ملن معه وهو يرى فوران التنور     ) ع(
ــــــذِي نَجَّانَـــــــا مِـــــــن الْقَـــــــوْمِ  (يســـــــتوي راكبـــــــاً عليهـــــــا يقـــــــول  ــــــِه الـَّ ــــــد لِلـَّ الْحمـْ

ومن معـه، بـل هـو       ) ع(ن كرباً لنوح    ال يدلّ على أن الطوفان كا      )٢٨:املؤمنون)(الظَّالِمِني
النجاة مـن الكـرب، حتـى أنـه مـن شـدة إميانـه وأمانـه كـان يطمـع أن يركِـب ابنـه العـاق،                            
ويــدعو ا إلجنائــه، فمــا مــن كــرب علــى نــوح وأهلــه بعــد انبعــاث الطوفــان، إمنــا جــاء   

ار  الطوفان ليكون رافع الكرب، فاملقصود من الكـرب العظـيم هنـا أذى املشـركني وال       فجـ
ون         (: فاآلية جاءت مباشـرة بعـد قولـه        جِيبـالْم فَلَـنِعْم انَـا نُـوحلَقَـدْ نَادفبمـاذا نـادى     ،)و 

ماءِ       *فَدعا ربَّه َأنِّي مغْلُوب فَانْتَصِرْ    (نوح، ومتى؟ يجيب سبحانه      واب السـَّ ا أَبـْ فَفَتَحْنـ 
  .)١٢ -١٠:القمر()وفَجَّرْنَا األَرْض عيوناً *بِماءٍ منْهمِرٍ

إن نداء األنبياء هو وقت احملنة مع األعداء، وتأتي االستجابة بصيحة، أو طوفـان،          
كمـا قـال تعـاىل ملوسـى وهـارون           أو زلزال، أو بركـان، ألن الوعـد بالنجـاة هلـم قـد سـبق،               

ــون     ــز أذى فرعــ ــاً يف عــ ــرائيل أيضــ ــين إســ ــرْبِ    (وبــ ــن الْكَــ ــا مِــ ـ مـهقَوْمــا و ـ مـاهنَجَّيْنو
مى طوفـان أيضـاً       ( وكما أن فيضـان النـهر        ،)١١٥:الصافات()لْعظِيمِا مل يكـن   ) الـذي سـ

 .عظــيم الكــرب ملوســى وأصــحابه بــل أذى الفراعنــة، فكــذلك احلــال مــع نــوح وأصــحابه
وجعلْنا (وكما أنه وأهله اختصوا بالنجاة من الكرب العظيم فإن ذريته اختصت بالبقاء           

) ع (اً فالبقاء هنا لـيس يف مقابـل الغـرق ولـو كـان كـذلك لـذُكر نوحـ         )نيذُريَّتَه هم الْباقِ  
     يته (مع ذريته بقوله مثالألنه كان من الناجني، أو لذكر النجاة صرحياً        .)  .وجعلناه وذر

وا بالبقـاء يف األرض           ،  )وجعلنا ذريته هم الناجني   (بقوله   صـيتـه خنوحـاً وذر فيبـدو أن
: ".... وهذا ما تؤكّده كتب التاريخ فقـد جـاء يف تـاريخ الطـربي        املباركة وعدم مغادرهتا،    

فلمــا هــبط نــوح وذريتــه وكــل مــن كــان يف الســفينة إىل األرض قســم األرض بــني ولــده     
ــة          ــرات ودجل ــل والف ــت املقــدس والني ــا بي ــل لســام وســطا مــن األرض ففيه ــا فجع أثالث
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ومـا بـني منخـر      ، وذلك مـا بـني فيشـون إىل شـرقي النيـل              )١(وسيحان وجيحان وفيشون  
ريح اجلنـوب إىل منخـر الشـمال وجعـل حلـام قسـمه غربـي النيـل فمـا وراءه إىل منخـر                        

 . )٢("ريح الدبور وجعل قسم يافث يف فيشون فما وراءه إىل منخر ريح الصبا

  

 املغرقون من الطوفان -ب 
كمــا ظــن املفســرون أن الطوفــان اســتوعب العــامل وبالتــايل مل يــنج إالّ نــوح وذريتــه   

ــاقِني (: اســتدلوا علــى ذلــك باآليــة و الْب ــم ه ــه ــا ذُريَّتَ لْنعجانســحب هــذا الظــن علــى  ،)و 
املغــــرقني فظنــــوا أن البشــــرية كلــــها أهلكــــت بالطوفــــان واســــتدلوا علــــى ذلــــك بآيــــة  

) عِنيمْ أَجْماهقْنبعامـة  : "، كما جاء يف تفسري ابـن كـثري       )٧٧:نبيـاء األ()فَأَغْر أي أهلكهـم ا، 
، لذا سـنقوم باسـتعراض   )٣(" كما دعا عليهم نبيهم،يبق على وجه األرض منهم أحد   ومل  

اآليــات القرآنيــة الــيت ذُكــر فيهــا املغرقــون، ثــم ننــاقش اآليــات الــيت تبــين أن هنــاك مــن   
 :استُثين من اهلالك ممن كان يف منطقة احلدث

 :  املغرقني اآليات اليت تعبر عن-١

- )   ا الَّذِينقْنأَغْرا  كـَ و وا بِآياتِنـةُ          ذَّب اقِبـع كَـان ف ذَرِين  فَـانْظُرْ كَيـْ  )٧٣:يـونس ()الْمنـْ
ن كمـا   لسـوء ال العـامل وال حتـى احملـذَّري         فاملنذَرون فقط هـم الـذين أصـابتهم عاقبـة ا          

 .سنبين الحقاً

                                                 
ــة وجيحــان وفيشــون     ( الحــظ األمســاء  - )١( ــرات ودجل ــل والف ــها موجــودة يف  ) بيــت املقــدس والني كل

اجلزيــرة العربيــة ثــم انتقلــت إىل الشــام والعــراق ومصــر وادي النيــل، وبيــت املقــدس هنــا هــي املغــارة    
وســيعيش : "مــا جــاء يف ملحمــة جلجــامش  ك) ع(املقدســة، وهــي منبــع األهنــار الــذي أُخــذ إليهــا نــوح     

ــتيم( ــد  ) أوتونفشـ ــداً عنـ ــار (بعيـ ــث –" )فـــم األهنـ ــع حبـ ــة آدم:  راجـ ــد الثقافيـــة   جنـ ــة التجديـ ، مجعيـ
 .االجتماعية

 .١٢٠، ص١، جالتاريخ الطربي، - )٢(
 .١٩٤، ص٣، جالتفسري ابن كثري، - )٣(
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فلـم   )٣٧:الفرقان()ةً أَغْرقْناهمْ وجعلْناهمْ لِلنَّاسِ آي  كَذَّبوا الرسلَ وقَوْم نُوحٍ لَمَّا    ( -
 .بل للناس املزامنني والالحقني" وجعلناهم ملن بعدهم آية"يقل 

م مغْرقُـون    الَّذِين ظَلَمواْ والَ تُخَاطِبْنِي فِي    ( - فـاملغرقون هنـا هـم       )٣٧:هـود () إِنَّهـ 
 ".الذين ظلموا"

- )   ا الَّذِينقْنأَغْرا واتِنواْ بِآيمْ كَانُواْ    كَذَّبقَ إِنَّه  مِـنين     )٦٤:األعـراف ()وْماً عوهنـا تبـي 
ولـيس الغـافلني الـذين مل يـأهتم نـذير           " الذين كـذّبوا بآيـات ا     "ة أن املغرقني هم     اآلي

 .من قبل

ــمْ كَــانُوا  ( - ــوْءٍ  إِنَّه س قَــوْم عِــنيمْ أَجْمــاهقْنــاء()فَأَغْر املغرقــون هــم كمــا    )٧٧:األنبي
 قط؟   من قوم نوح ف" قوم سوء"تعرفهم اآلية 

ــأُ ( - ــوا فَ ــاتِهِمْ أُغْرِقُ ــا خطِيئَ ــاراً مِمَّ  باختصــار، اآليــات مجيعهــا )٢٥:نــوح()دْخِلُوا نَ
 ).ع(ن املغرقني كانوا من قوم نوح تؤكّد على أ

 : من الغرقاملستثننيآيات  -٢
وم مِـن أَمـ                      (- الْيـ اصِـماءِ قَـالَ ال ع الْمـ نِي مِـنصِـمعلٍ ي بـآوي إِلَى جهِ    قَالَ س ن رحِـم     رِ اللـَّ ا مـ  إِلـَّ

قِنيغْرالْم مِن فَكَان جوا الْممهنيالَ بح٤٣ :هود()و(:  
يف احلوار الذي دار بني نوح وابنـه دليـل علـى أن اهلـالك مل يكـن لكـل مـن يف تلـك                         

،  فبعـدما بـدأ الطوفـان وأصـبحت          )إالّ من رحم  : (املنطقة وهو االستثناء يف قوله تعاىل     
أن اجلبـل سـوف يعصـمه مـن الغـرق      ) ع(ينة تبحر يف مـوج كاجلبـال ظـن ابـن نـوح        السف

بــأن ال عاصــم مــن أمــر ا ولكــن مل يرتكهــا علــى إطالقهــا وإمنــا     ) ع(فــرد عليــه نــوح  
، أي أن هنــاك مــن ســتناهلم رمحــة ا ولــن يغرقــوا مــا مل )إالّ مــن رحــم(اســتثنى منــهم 

وال ختــاطبين يف الــذين (القــول بــاهلالك يكونــوا مــن الــذين ظلمــوا وممــن ســبق علــيهم  
، فبنـاء علـى ذلـك هنـاك مـن عصـم مـن اهلـالك برمحـة مـن ا،                      )ظلموا إهنم مغرقـون   

هـم معصـومون مـن اإلهـالك سـلفاً بسـبب            وهم حتماً ليسوا املـؤمنني الـذين مـع نـوح ألنّ           
ة ا ال   إمياهنم وألهنم كانوا موعودين بالنجاة والنصرة، بينما تلـك الفئـة نُجيـت برمحـ              

اركب (البنه  ) ع(هم املؤمنون ملا قال نوح      " من رحم "باستحقاق منها، ولو كان املقصود بـ     
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بل لطلب منه أن يؤمن أوالً ثم يـدعوه للركـوب معـه، وقـد جـاء طلبـه هـذا بعـد أن          ) معنا
 ولو ركب معـه لكـان       ،)سآوي إىل جبل يعصمين   (أفصح ابنه عن عناده واستكباره بقوله       

ن  ) ع( وقد تكون هي الفئة اليت متّ اإلشارة إليها يف هناية سـورة نـوح                .ئةمن هذه الف   ممـ
 .استُثين من االستغفار، وهي اليت استُثنيت من السالم والربكات حال اهلبوط

اهمْ               (- قْنـوْءٍ فَأَغْر سـ مْ كَـانُوا قَـوْما إِنَّهاتِنوا بِآيكَذَّب الْقَوْمِ الَّذِين مِن رْنَاهنَصو 
عِني٧٧:األنبياء()أَجْم(: 

لنقضـنا  ) مجيعـاً (فلـو اسـتخدم لفـظ    ) أمجعـني (السر يف هذه اآلية يكمن يف كلمة      
ما أثبتناه آنفاً من أن هناك أمماً جنت من الطوفان من غري املنذَرين، وألوهـم أن مجيـع    

فَـأَراد  (: من يف تلك املنطقة بال استثناء أُغرقوا كما يف قوله تعاىل بشأن فرعون وقومه  
        هعنْ ممو اهقْنالْأَرْضِ فَأَغْر مْ مِنسْتَفِزَّهمِيعاًأَنْ يبينمـا اآليـات مـورد       )١٠٣:سـراء اإل()ج ،

أغرقوا، وهناك آخرون مـن غـري       ) ع(حبثنا تبين أن الذين كذّبوا بآيات ا من قوم نوح           
ن لوجـدنا أن الكـثري منـها يتبعـه          يف القـرآ  ) أمجعني(املكذّبني مل يغرقوا، ولو تتبعنا آيات       

مْ فِـي الْـأَرْضِ ولَـأُغْوِينَّهمْ                (: مثل) إالّ(أداة االستثناء    نَّ لَهـنيْتَنِي لَـأُزَيا أَغْـو بِمـ بقَالَ ر
عِنيإِالَّ *أَجْم   خْلَصِنيالْم مكَ مِنْهاد(، و )٣٩،٤٠:احلجر() عِب  عِنيأَجْم أَهْلَهو اهجَّيْنإِالَّ *فَن 

  وزاً فِي الْغَابِرِينجداللتـها ملّ             ) ١٧١،  ١٧٠:الشـعراء ()ع بينمـا مجيعـاً ال حتتمـل االسـتثناء ألن
 :وهذه النتيجة تقودنا إىل سؤال آخر.  األجزاء حمور املوضوع

 

سفينة واحدة كانت  منطقة احلدث؟ هل أن  

يـه علـى ظـن منـهم أن     رين ومل يتطرقـوا إل ملفسمل يطرأ هذا السؤال على أحدٍ من ا  
 النـاجني هـم   ألن) ع(سفينة واحدة فقط هي اليت جنت من الطوفان وهـي سـفينة نـوح         

 ممن ركب مع نوح،     اًأمم(نوح وذريته فقط، ولقد بينا أن الذين نُجوا من الطوفان كانوا            
إالّ مـن   (ما يؤيد فرضية وجود وسائل أخرى متنوعة للنجاة ضمن إطـار            )  غريهم اًوأمم
 صـغرية للمنـاطق القريبـة مـن احلـدث، أو وسـائل جنـاة أخـرى                  اً، سواء كانت سـفن    )رحم

للمناطق اليت على هامش احلدث، فهل جنـد يف اآليـات مـا يـدلّل علـى وجـود أكثـر مـن                       
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" السـفينة "ؤال سنفرق بني لفظـي      سفينة يف منطقة احلدث؟ قبل اإلجابة على هذا الس        
 .لعالقة لنجيب على السؤال السابقأوالً، ثم نستقرئ اآليات ذات ا" الفلك"و

 

 ما الفرق بني السفينة والفلك؟ -

وهــو االســتدارة وهــو تعــبري عــن الشــكل اهلندســي   " فلــك"كلمــة الفلــك جــاءت مــن  
للسفينة، فهو عبارة عن قطع خشبية مربوط بعضها بـبعض بأليـاف طبيعيـة لـه شـكل                  

ه الكوخ لذا سمي نوح   قريب من الدائري أو البيضاوي من أحد أطرافه على األقل، يشب          
ــو نصــف اســطواني   )زيوســدرا، أي ذو الســدرة (يف األســاطري بصــاحب الكــوخ   ) ع( ، فه

ليـه ولـه سـطح آخـر     مسقوف بنصف اسطواني آخر ينحدر عنه املاء، والفلـك يسـتوى ع          
ولـه أصـل واحـد وهـو        " سـفن "جـاءت مـن الفعـل       " السـفينة " أمـا كلمـة      غري مماس للمـاء،   

والـذي  ء اآلخر، أي أن السـفينة تسـفن املـاء كأهنـا تقشـره،          تنحية الشيء عن وجه الشي    
مـن البعيـدين    (، صنعه بعناية وعلم، بينما اآلخرون       "اًفلك"صنعه نوح ومن آمن معه كان       

، إذن كلّ ما مشى يف املاء وطفـى عليـه جاريـاً، أكـان              "سفينة"جنوا يف   ) عن قلب احلدث  
لصـوقة ببعضـها والطافيـة،    على شكل فلك، أو علـى شـكل مسـطّح كأحزمـة اخلشـب امل           

، فكـلّ   "ذات ألـواح ودسـر    "، والوصف اجلامع لالثنني هو      )اجلارية(، وهو   )السفينة(فهو  
 ".فلكـا " املاء، وهـو سـفينة، يكـون         إذا أحبر يف املاء سفينة، وليس كلّ ما يبحر يف         " فلك"

  وكانـت هـي الوحيـدة الناجيـة يف         كانـت خاصـة ومعـدة ملواجهـة احلـدث،         إذن، فلك نـوح     
 ولكن هل كانت هناك سفن أخرى؟  .ثقلب احلد

 

 : الْكَافِرِينمَّعيا بنيَّ ارْكَب مَّعنا والَ تَكُن  -

، فهنـاك   اًأي وسـيلة جنـاة ال فلكـ       (إن أول آية نستوحي منها وجود أكثر من سـفينة           
يف منطقة احلدث هـي اآليـة الـيت تنقـل احلـوار الـذي دار بـني                  ) فرق بينهما كما أسلفنا   

ه     نَادىوهِي تَجْرِي بِهِمْ فِي موْجٍ كَالْجِبالِ و      (: وابنه) ع(نوح   ابْنـ زِلٍ    نُـوح  وكَـان فِـي معـْ
اء  سآوِي إِلَى جبلٍ قَالَ * الْكَافِرِين مَّعيا بنيَّ ارْكَب مَّعنا والَ تَكُن        الْمـ نِي مِنعْصِمي 
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ــرِ   ــنْ أَمْ ــوْم مِ الْي ــم ــالَ الَ عاصِ ــوْ   قَ ــا الْم مهيْنــالَ ب حو ــم ــن رَّحِ ــهِ إِالَّ م ــن   اللّ ــان مِ ج فَكَ
قِنيغْرنستنتج من هذه اآليات، )٤٣، ٤٢:هود()الْم: 

ر علـى أن نوحـاً        ) قـال (ولـيس   ) نـادى ( أن استخدام لفـظ      - كـان بعيـداً    ) ع(مؤشـ
وقـد  ) ع(عن ابنه، كما يعبر هذا اللفظ عـن حالـة اضـطرار ورجـاء كـان يعيشـها نـوح                     

ا أن يسـتجيب              ة حني رأى بأم عينه قرب هالك ابنه، فناداه متمنيـأخذته عاطفة األبو
لوجـدنا أن بعضـها   ) نادى(له، ولو تتبعنا اآليات القرآنية الكرمية اليت جاء فيها لفظ    

ــاء     ــان األنبيـ ــاء علـــى لسـ ــطرار والرجـ ــة االضـ ــن حالـ ــر عـ عبـى  (): ع(يــاد ــوب إِذْ نَـ وأَيـ
بَّهال تَذَرْنِي فَرْداً (و) ٨٣:نبياءاأل()ر بر بَّهى رزَكَرِيَّا إِذْ نَاد٨٩:نبياءاأل()و(. 

ه مل يكن أثناء حواره مع أبيه بني أمـواج          تُشري إىل أنّ  ) وكان يف معزل  ( أن عبارة    -
الطوفان اليت كانت كاجلبال وإمنا كان يف معزل من املاء، ويف معزل عـن أبيـه أي أنّـه                   

 .  سفينة أخرى، على خشب طاف، على سطح منازل جرفها الطوفانرمبا كان على

يعــزز االفــرتاض )  الكــافرينمــنال تكـن  (ولــيس )  الكــافرينمــعال تكــن ( وقولـه   -
يف مكــان آخــر، والســفينة أو أي ) مــع الكــافرين(بأنــه كــان متواجــداً يف قلــب احلــدث  

طتها النجـاة مـن     وسيلة طافية هنا أنسب مكان حبيث يشعر ابن نوح أنه ميكنه بواسـ            
تأكيد على أنه كان لديه وسـيلة تنقّـل يف   ) سآوي إىل جبل يعصمين(الغرق، ويف قوله    

أمواج الطوفان اليت أصبحت كاجلبال لشدة ارتفاعها، فال ميكن أن نفـرتض أنـه كـان                
 .ينوي أن يعتصم باجلبل هرباً من الطوفان سرياً على األقدام

 :فعلى هذا يكون التايل

 الفلك خاص بنوح فقط ومـن معـه، أي أن نوحـاً صـنع فلكـاً واحـداً،                    إن مسألة  -
وحذّر األقوام اليت ليس هلا شأن بالعقوبة بأن يتخذوا أهبتهم بصـنع مـا ينجـيهم مـن             

أُجني نوح ومن معه يف الفلك املشحون، وأُجني البـاقون ممـن امتلـك              : الغرق، والفكرة 
 ".  أصحاب السفينة"لّ للنجاة، والعنوان العريض للك) وسيلة(سفينة 

 مل يأتِ أبداً وصف فلك نوح أنّه كان سفينة وحسب، مع أنّه سفينة، وقد جـاء                 -
يف سورة العنكبوت مرة واحدة يف آيـة خمتصـرة جـداً رمسـت املالمـح العامـة لوسـيلة                  
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، فَأَخذَهمْ الطُّوفَان وهمْ ظَـالِمون    (النجاة بأنّها كانت سفينة لدى من كان لديه منها          
 ــاه يْنةِ فَأَنْجــفِين ــحاب السَّ ــالَمِني  وأَصْ ــةً لِلْع ــا آي اهلْنعجــوت() و ، فهــي وســيلة  )١٥:العنكب

، ولـو  "فلـك "مذكورة تُحدد طريقة من جنى من الطوفان، ونوح كانت لديه سفينة هي    
 مـن  لعلمنا أنّه مل ينج إالّ مـن كـان مـع نـوح، أو           " فأجنيناه وأصحاب الفلك  "قالت اآلية   

" فأجنينـاه وأصـحاب السـفينة     "إن عبـارة    .  لديه هذه السـفينة األسـطوانية الضـخمة       
، )ويصـنع الفلـك   (تبني أن نوحاً مل يكن هو صـاحب السـفينة، بـل أنّـه صـاحب الفلـك                   

تعين أن هناك آخـرين غـريه نُجـوا، وجنـاة نـوح كانـت يف سـفينته                  " أصحاب السفينة "و
لــيم املالئكــة، وجنــاة غــريه ممــن هــم غــري    الــيت صــنعها بــوحي وتع ) الفلــك(اخلاصــة 

ــتالطم أي         ــاء امل ــى امل ــه عل ــوا ب ــه ليطف ــأهبوا ب ــذَرين متّ مبــا ت أصــحاب (الظــاملني املُن
 ).  سفينة

وبناء على هذا فإن حادثة الطوفان جعلت آية من عدة أبعاد فـاملغرقون جعلـوا آيـة                 
، )٣٧:الفرقــان()قْنــاهمْ وجعلْنــاهمْ لِلنَّــاسِ آيــةًوقَــوْم نُــوحٍ لَمَّــا كَــذَّبوا الرســلَ أَغْر(: للنــاس

يف سـورة   )  آيـة للعـاملني    هـا وجعلنا(واحلادثة بتفاصيلها جعلت آية، وعليـه فـإن اهلـاء يف            
ــا، و  ــة، فهــل مــن مــدكر  هــالقــد تركنا(العنكبــوت هن ــة    )  آي ــا آي يف ســورة القمــر، مــع أنّه

لـى ذات األلـواح الـيت جـرت يف الـنص            يف الـنص األول، وع    " السـفينة "معطوفة على ذكر    
ال يعـين السـفينة واجلاريـة، بـل احلادثـة      " تركناهـا "، و"جعلناها"الثاني، فضمري اهلاء يف   

كانت آية، الواقعة كانت آية، العقوبة القاسـية كانـت آيـة، وليسـت السـفينة آيـة للعـاملني،                    
كرهـا يف كـلّ الشـعوب،    إن حادثة الطوفان املرعبة جعلت آيـة للعـاملني وانتشـرت وبقـى ذ          

، لـذلك يقـول تعـاىل يف سـورة     "فهل من مـدكر "لكل من أراد أن يذكر ا وخياف عذابه    
ا أُذُن         ،إِنَّا لَمَّا طَغَى الْماء حملْناكُمْ فِي الْجارِيةِ      (احلاقّة   هـتَعِيو ةا لَكُـمْ تَـذْكِرلَهجْعلِن 
 تـذكرة هـي احلادثـة نفسـها، ذُكـرت علـى كـلّ األلسـن                  فـاليت جعلـت    )١٢،  ١١:احلاقـة ()واعِيةٌ

"!! السـفينة "ولدى معظم الشعوب، وهي اليت تعيها أذن واعية، وال معنى ألن تعي األذن            
وليست السفينة أو بقاياها هي اآلية فأين هي العربة يف بقايا السفينة إمنا العربة فيمـا   

كمــا أن الواقــع ينــايف ذلــك حــدث وكيــف حــدث ونتيجــة مــا حــدث ال يف وســيلة النجــاة، 
  .نة مل تُكتشف بعد وإن ادعوا ذلكفالسفي
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ثـم يقـول    ": "لقـد تركناهـا آيـة     "وقد جاء يف تفسري األمثل يف تفسريه لآلية الكرمية          
ة العظيمـة موضـع العظّـة واإلعتبـار               ولقـد تركناهـا آيـة      : (سبحانه وكنتيجـة هلـذه القصـ

ة قـد قيـل، وكلّمـا            واحلقيقة أن كلّ ما كان ي      )فهل من مدكر   الذكر يف هذه القصـ ستحق
وإســتناداً إىل هــذا التّفســري   ، ينبغــي لإلنســان الــواعي املــتّعظ أن يدركــه فهــو موجــود      

ــة )تركناهــا(املنســجم مــع اآليــات الســابقة والالحقــة، فــإن الضــمري يف     يرجــع إىل قص 
  .)١("وخمالفيه) عليه السالم(الطوفان وماضي نوح 

وبة بالطوفان واإلغراق آية عاملية للعاملني، نـأتي إىل نتيجـة أخـرية يف              وباعتبار أن العق  
 * فِي الْفُلْكِ الْمشْحونِ   ذُريَّتَهمْوآيةٌ لَهمْ أَنَّا حملْنا     (: اليت تقول ) يس(تفسري آيات سورة    

 *يخ لَهمْ وال همْ ينقَـذُون      صرِ  وإِنْ نَشأْ نُغْرِقْهمْ فَال    * مِنْ مِثْلِهِ ما يرْكَبون    وخلَقْنا لَهمْ 
فَكُمْ لَعلَّكُمْ  وإِذَا قِيلَ لَهمْ اتَّقُوا ما بيْن أَيْدِيكُمْ وما خلْ* مِنَّا ومتَاعاً إِلَى حِنيٍإِالَّ رحْمةً
ونمهِمْ إِالَّ        *تُرْحباتِ رةٍ مِنْ آيا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيمو    ا منْهكَانُوا ع ففـي   )٤٦ -٤١:يـس ()عْرِضِني

ــذكري          ــان والت ــى حنــو االمتن ــا عل ــة كلّه ــا تشــرح الواقع ــة، نســتطيع أن نقــول أنّه قــراءة معين
ا أُذُن        (والتهديد أيضاً، وهذا حتقيق اآلية السابقة فعال ونصاً          هـتَعِيو ةا لَكُـمْ تَـذْكِرلَهجْعلِن

 ؟"ينيةياس"فماذا تقول هذه التذكرة الـ . )واعِيةٌ

ــال الرســالة اخلامتــة ومعاصــريها    ــا هــبط    : تقــول ألجي أن هــذه املنطقــة الــيت فيه
، والـيت منـها أنـتم،       لكـن الذريـة املسـتخلفة     التنزيل بينكم، قد أُبيد أهلها وانقطع نسلها،        

عت وصـارت اآلن ترتـع وتُسـخّر           ) أي أصـوهلم   (ذريتهمهي اليت حملت هناك،      الـيت توسـ
اخلــاص (نبيهـا اخلــامت، قـد حملــت هنـاك يف الفلــك املشـحون     حلـرب الـدعوة وحصــار   

أُجنيــت بعنايــة ربانيــة خاصــة، وخلــق هلــم ا وســائل أخــرى يركبوهنــا ) بنــوح ومــن معــه
احلاويات (وهو السفينة أي السفن     ) من مثله ما يركبون   " (الفلك املشحون "أيضاً تُشابه   

هــي " الفلــك" مِــن مثــل خلْقــاًكوهنــا " قــواربال/الســفينة"وهــذه اآليــة تُبــين أن  ،)الطافيــة
سابقة ركوبية على صناعة الفلك، لذلك فإن البعض تصور أنّها األنعام، وال مـورد لألنعـام                

وجتــاوز الســياق، ألن الســياق  " املشــحون"هنــا إالّ بالتنــازل عــن مفــردات خمصوصــة مثــل   
ة بعدها تتكلّم عن إغراق حيث ال متّصل، واألنعام ال تُفيد يف الطوفان، ومحل الذرية، واآلي

                                                 
 .٢٨٨، ٢٨٧، ص١٧، ج األمثل مكارم الشريازي،- )١(
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" آيـة هلـم   " ، وأنّها كانـت      ومتاع حتّى حني   إالّ رمحة  وال منقذ، ) نصري يلبي الصرخة  (صريخ  
ـــ        ــذكّرنا ب ــوح، وي ــة ن ــه تفاصــيل قص وأمــم ) (إالّ مــن رحــم (مــن آيــات ربهــم، ألــيس هــذا كلّ

د        )مسنمتّعه هنـا هـم الـذين       ) ص(، أليس املخاطبون مـن قبـل حممـ سـبق وقيـل لنـوح       تـالوة 
هؤالء أُجنـوا هنـاك بالفلـك       ) أصوهلم(فاآلن يذكّرون بأن ذراريهم     ! ؟"وأمم سنمتّعهم "عنهم  

إمجاالً، لقد جنـا مـن الطوفـان فلـك نـوح          ). األلواح/اجلارية/السفينة(وبغريه من املركبات    
 ).سفن أخرى آلخرين(ومن معه، ووسائل جناة طافية أخرى ) ع(

 
 لطوفان جغرافية ا-رابعاً

ــ املعرفــة أن حنــدد موقعــه  ه مــن األمهيــة مبكــان ملعرفــة أي حــدث تــارخيي حــق    إنّ
 لعلمنــا بــأن هنــاك عالقــة رحــم وانتســاب بــني التــاريخ واجلغرافيــا ألن تــاريخ  جغرافيــاً

الشـــعوب جيـــري يف منـــاطق ســـكناها، بـــل أن األصـــل أن اخلطـــوط العريضـــة لتـــاريخ    
، لـذا دأب املؤرخـون قبـل كتابـة تـاريخ بلـد مـن             الشعوب تراه مكتوباً يف جغرافيا بالدهم     

البلدان أن يقدموا بعض املعلومـات اجلغرافيـة عـن تلـك املنطقـة، عـن ختومهـا وجباهلـا                 
وأهنارهـا وأجوائهــا وأشــهر مــدهنا هبــدف إدراك تارخيهـا حــق إدراكــه، فلكــي نعــرف أيــن   

دد ذلـك علينـا    علينا أن حندد قبل ذلك أين وقع الطوفان، ولكـي حنـ   ،استقرت السفينة 
متـى حـدث، وكيـف حـدث، ومـا          : أن جنمع بعض املعلومات التارخييـة عـن هـذا احلـدث           

يا لرسـم الصـورة     يتعاون التاريخ واجلغراف  الظروف اليت أدت إىل حدوثه، وهكذا حبيث        
 . احلقيقية للحدث

إننــا جنــد هــذا النــوع مــن التــداخل بــني اجلغرافيــا والتــاريخ كــثرياً يف آيــات القــرآن  
يم فهو يعطي القارئ جمموعة من املعلومات تعينه على أن يعيش يف أجواء احلدث              الكر

فيتعرف على خصائص تلك األقوام، ومن سبقهم ومـن حلقهـم، وكيـف كانـت جغرافيـة                 
هــي الظــروف املناخيــة الــيت يعيشــون فيهــا، فــإذا قــال بشــأن أصــحاب    منطقتــهم، ومــا

هـم كـانوا يعيشـون    ، نعلـم أنّ )٨٢:احلجر() بيوتاً آمِنِنيوكَانُوا ينْحِتُون مِن الْجِبالِ   (: احلجر
هـم أخـذوا درسـاً مـن حادثـة الطوفـان            يف منطقة جبلية، ورمبا وجدنا فيها إشارة إىل أنّ        

اليت أغرقت قوم نوح املكذبني الذين سبقوهم زمانياً، فراحـوا يبنـون بيـوهتم يف اجلبـال      
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هــم هــم الــذين عقــروا الناقــة   أنّ) ع (طلبــاً للســالمة، وكــذلك إذا قرأنــا عــن قــوم صــاحل   
 متّ فيهـا اسـتئناس األنعـام، وإذا مـا           منطقة عربية رعوية  هم كانوا يسكنون يف     فنعرف أنّ 

 مثـل قـوم نـوح وعـاد ومثـود الـذين جـاء ذكـرهم                 -تكرر ذكر بعض األقوام برتتيب معـني        
وهــؤالء  قــوم نــوح ســبقوا قــوم هــود،   نعلــم أن-هبــذا الرتتيــب يف مخــس آيــات كرميــات  

كَنْت مِـنْ ذُريَّتِـي بِـوادٍ            (): ع(سبقوا قوم صاحل، وإذا مسعنا دعاء إبـراهيم          ي أَسـْ ا إِنـِّ بَّنـر
 علمنا أن املنطقـة الـيت   )٣٧:براهيمإ()فَاجْعلْ أَْفئِدة مِن النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ ... غَيْرِ ذِي زَرْعٍ 

 وغــري مأهولــة بالســكان، وهكــذا،  أســكن فيهــا هــاجر وإمساعيــل كانــت منطقــة قاحلــة  
فالقرآن مليء هبذه اإلشارات التارخيية واجلغرافية اليت تأخذ بيـد القـارئ لتكشـف لـه                
عن الكثري من احلقائق والوقائع لتعينه على االنتقال إىل منطقة احلدث ومعرفة املزيـد         

 .  من التفاصيل املخبوءة يف ثنايا كلماته وبني سطوره

مـا  ادر البحث إشارة صرحية إىل موقع حدوث الطوفـان وإنّ         مل جند يف أي من مص     
هنــاك ذكــر للموقــع الــذي رســت عليــه الســفينة، ولقــد اختلفــت املصــادر الثالثــة يف           

 أو جبـل    Nasiri أو جبـل نزيـري       Mt.Nishurجبـل نيشـور     ( فاألساطري تسميه    ،تسميته
ــل نصــري    ):  "... نصــري ــى جب ــك عل ــا  )١("واســتقر الفل ــوراة تســميه جب ): أراراط(ل ، والت

واســتقر الفلــك  الشــهر الســابع  اليــوم الســابع عشــر مــن الشــهر علــى جبــال    "
 :هــود()واســتوت علــى اجلــودي...(): اجلــودي(وأطلــق عليــه القــرآن اســم ) ٨:٤تكــوين ("أراراط

٤٤(  ا منها مل يذكر أين يقع اجلبل الـذي رسـت عليـه السـفينة، إذاً فمحاولتنـا                  ، كما أنأي 
قــع اســتقرار الســفينة ســيكون بــالرجوع إىل التفاصــيل املوجــودة يف       التعــرف علــى مو 

 .مصادر البحث وإىل املعلومات واحلقائق العلمية والتارخيية واجلغرافية

اخــتالف التســمية ال يعــين بالضــرورة اخــتالف املوقــع وإمنــا قــد يكــون لــنفس      إن 
بـان، أو جبـال   املوقع أكثـر مـن اسـم فجبـال السـراة مـثال تسـمى جبـال شـذا، أو جبـال ل                      

 علـى أكثـر مـن موقـع كمـا يف بعـض       االسـم الصنوبر، وغري ذلك، كما أنّه قد يطلق نفس         
املدن واألهنار العراقية أو مصر وادي النيل أو سوريا اليت محلت أمساء بعض القـرى أو                
األهنــار أو العشــائر يف اجلزيــرة العربيــة مثــل هنــري دجلــة والفــرات ومصــريم ومســجد    

                                                 
 .١٦١، صملحمة كلكامش طه باقر، - )١(
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 وقد يتغير االسم بسبب الرتمجة وافتقاد اللغـات الـيت           .ا وغريها الكثري  إيلياء وطور سين  
ــة الــيت يشــتمل عليهــا االســم مثــل حــرف احلــاء،       رتجــم إليهــا لــبعض احلــروف احللقيي
واخلاء، والعـني، والغـني، والقـاف، أو غريهـا كالصـاد والظـاء والطـاء أو حتّـى الضـاد إن            

، أو بســـبب قاعـــدة اإلبـــدال تســـمية منـــهاكانـــت موجـــودة يف اللغـــة األم الـــيت جـــاءت ال 
الثــرات،  /الفــرات : واإلقــالب الــيت طالــت الكــثري مــن األمســاء العربيــة القدميــة مثــل        

سـبب جهـل بعـض قواعـد اللغـة العربيـة القدميـة مثـل             إيـالم، أو ب   /كـوثى، عـيالم   /وكوفة
 إضــافة الســني يف هنايــة الكلمــة للتقــديس، أو النــون واملــيم للجمــع، أو إضــافة اهلــاء يف   

، وقــد يكــون بســبب إضــافات )١(التعريــف واألمثلــة علــى ذلــك كــثرية) أل(البدايــة مبثابــة 
املفسر أو الكاتب أو املؤلف وفهمه وحتليله ملـا قـرأ أو مسـع فعلـى سـبيل املثـال نقـرأ يف                       

جدودنا حتى قصي بأمساء عربية وما قبله فأمساء آرامية       ): "ع(علي  كتب التاريخ عن    
قريـة قـرب     (:، هذا هو نص احلديث ثـم يضـيف الكاتـب          )٢("ثىوحنن قدمنا مكة من كو    

هذه اإلضافة هي اليت تشوش احلقائق فيحلّ فهم الكاتب حملّ املعنـى            ) الكوفة احلالية 
الصحيح أو الذي قصـده املتحـدث، فـيظن القـارئ أن كـوثى املقصـودة يف احلـديث هـي             

قريبـاً مـن مكـة      ) كـوثى (م  تلك اليت قرب الكوفة احلالية مع العلم أن هناك منطقة باسـ           
، نالحـظ كيـف   )٤(، وقيل أن كـوثى أحـد أمسـاء مكـة    )٣(بل هي حملة مبكة لبين عبدالدار 

 .   يؤثّر فهم املؤرخ يف تغيري احلقائق أو تشويش املعلومات وهو ال يشعر

ــر فيهــا علــى موقــع     جبــل "لــو اطّلعنــا علــى تفاصــيل األســطورة فلــن جنــد أي مؤش
الثـاني، وقيـل    " آشـور ناصـربال   "بل يف أخبـار امللـك اآلشـوري         وإمنا جاء اسم اجل   " نصري

، وقد ذُكر مصحوباً باسم الكـوتيني،  )يف العراق(أنه يقع إىل جنوب وادي الزاب الصغري        

                                                 
ــع حبـــث - )١( ــي  :  راجـ ــان العربـ ــوني  -اللِّسـ ــاط كـ ــري وارتبـ ــد فطـ ــة   بعـ ــد الثقافيـ ــة التجديـ ، مجعيـ

 .االجتماعية
 .١٧٥، ص٣، جالفايق  غريب احلديث الزخمشري، - )٢(
 .١٠٠، ص٦١، جتاريخ مدينة دمشق ابن عساكر، - )٣(
 .٣٠٣، ص١، جتاريخ بغداد اخلطيب البغدادي، - )٤(



 

97 

ــابلي ()١(وحســـب روايـــة بريوســـس  أي جبـــل " كـــورديني"جـــاء باســـم جبـــل  ) الكاتـــب البـ
 فهنــاك جبــل هبــذا االســم يف ، أمــا جبــال أراراط الــيت جــاء ذكرهــا يف التــوراة )٢(األكــراد

أقصى شرق تركيا عند حدودها مع إيـران وأرمينيـا، ويأخـذ بعـض املفسـرين املسـلمني                  
عتـرب بعضـهم   ابرواية التوراة يف حتديد موقع جبل اجلودي على أنـه هـو جبـل أراراط، و             

أن جبال األكراد املعروفة بالعراق وإيران هي جبل اجلودي، فقد جاء يف تفسـري امليـزان                
، ويرى الراغب اإلصفهاني يف     "اجلودي جبل باجلزيرة بقرب املوصل    "فسري اجلاللني   وت
، بينما يرى بعض    "اسم جبل بني املوصل واجلزيرة    "أن اجلودي   " مفردات ألفاظ القرآن  "

إذن . املــؤرخني والبــاحثني املتــأخرين أنــه يف اجلزيــرة العربيــة كالباحــث كمــال الصــلييب 
أحدمها يرى أنّه يف العراق أو      : لذي استقرت عليه السفينة   هناك رأيان لتحديد املوقع ا    

قريبــاً منــها يف تركيــا أو إيــران، واآلخــر يــرى أنــه يف اجلزيــرة العربيــة، فــأين حــدث           
الطوفــان، أيف العــراق، أم يف اجلزيــرة العربيــة؟ وهــل ميكــن أن يكــون جبــل اجلــودي هــو 

قضـية اخـتالف األمسـاء     وهو نفسـه جبـل أراراط؟  قبـل أن نعـاجل             Nishur/جبل نصري 
فســوف نستحضــر جمموعــة مــن احلقــائق التارخييــة الــيت تســاعد علــى حتديــد موقــع   

 .حدوث الطوفان فلعلّنا بتحديد املوقع منهد ملعرفة سبب اختالف التسميات

ــا   ــاً منـــهم أن  ذهـــب معظـــم املفســـرين األوائـــل إىل أن الطوفـــان كـ ن يف العـــراق ظنـ
 األصل ترعرع وعـاش يف الكوفـة، بينمـا هنـاك بعـض              عراقي املولد، كويف  كان  ) ع(نوحاً

ــة التارخييــة والشــواهد القرآنيــة الــيت تثبــت أنــه كــان يســكن يف اجلزيــرة العربيــة      األدلّ
  :نذكر منها) موطن األنبياء(

                                                 
العربــي، ) عبـد يغـوث  (الـذي يحــاكي امسـه   )  برغوشـا ) /(برعوشـا ( أو )Berossus( بريوسـس  - )١(

ابـن  (بر تعين ابن بالسرياني، من برايا أي خالئـق، وعوسـا هـي غوثـا، فيكـون املعنـى                ) برعوسا(حيث  
ه أو هـو املغيـث لشـعبٍ يطلـب مغيثـاً                      )الغوث ا أنه هـو اسـتجابة وإغاثـة لـدعاء والديـيـل أنـه    وق. ، أي إم

عاش فرتة من الزمن يف     . م.يف القرن الثالث ق   " مردوخ"أحد كهنة مدينة بابل ولعلّه كاهن كبري آهلتها         "
 .٢٢٤، صملحمة جلجامشطه باقر، : ، نقال عن"بالد اليونان، وأسس فيها مدرسة للتعليم

 .١٨٠، ١٧٩، صملحمة جلجامش طه باقر، - )٢(



 

98 

١-    خـون أناجلزيـرة العربيـة كانـت مـوطن آدم األول بعـد أن أُهـبط مـن                  يذكر املؤر 
) ع(الـذين سـكنوا غرهبـا وجتولـوا يف أرجائهـا، ونـوح              اجلنة، وفيها بعـث مجيـع األنبيـاء         

ذكر أنـّ     أحد هؤالء األنبياء وكان يسكن غرب اجلزيرة العربية،        ه وقومـه مل يبتعـدوا      بل يـ
، كما جاء يف الروايات أن قرب نـوح فيمـا بـني الـركن واملقـام وزمـزم،                   كثرياً عن موطن آدم   

ميت        ): (ص(عن النيب    حيت األرض من مكـة ولـذلك سـالقـرى     د فـن نـوح    : قـال ....  أمد
 .)١()وهود وصاحل وشعيب بني زمزم واملقام

٢-          خلفـاءهم عـاد ومثـود كـانوا     قوم نوح كانوا يقطنـون غـرب اجلزيـرة العربيـة ألن – 
 باليمن واحلجاز فعاد باألحقاف وهـي رمـال الـيمن، ومثـود بـاحلجر              - كما يذكر املؤرخون  

:  كمـا تؤكّـد اآليـات ذلـك      ،)أقصـى مشـال احلجـاز     ( ولوط قرب مدين     ،وهي مشال احلجاز  
حاب الْأَيْكَـةِ                        ( وْن ذُو الْأَوْتَـادِ، وثَمـود وقَـوْم لُـوطٍ وأَصـْ فِرْعـو اد عـنُـوحٍ و مْ قَـوْمتْ قَـبْلَهكَذَّب

 ابالْأَحْز من بعـد قـوم نـوح مشـهور أهنـا بغـرب             ) األحزاب(، فهذه األقوام    )١٣،  ١٢:ص()أُولَئِك
شـاهد قرآنـي    )٢٧:األحقـاف ()ولَقَدْ أَهْلَكْنا ما حوْلَكُمْ مِن الْقُرى  (: ويف قوله تعاىل  .  زيرةاجل

ــه لقــوم  آخــر علــى أنقــوم نــوح كــانوا يســكنون حــول مكــة، فاخلطــاب يف هــذه اآليــات موج 
ويسبقه تذكري مبا جرى على قوم عاد الذين جعلوا خلفاء لقوم نوح، مـا يعـين                ) ص(حممد  

القرى اليت أُهلكت كانت حول مكة، أي غرب اجلزيرة أن. 

، واحلـرة عبـارة عـن       )٦: انظـر الصـورة    (واحلِرار بغرب اجلزيرة   الرباكنيوتكثر   -٣
آثار مقذوفات براكني ثارت إما مرة واحدة أو على فـرتات ثـم مخـدت خملّفـة مسـاحات                   

املنـاطق القريبـة مـن      شاسعة من األراضي املغطـاة بـاحلمم الربكانيـة السـوداء، وتشـتهر              
احلــرار بكثــرة معادهنــا ومنامجهــا ويظهــر ذلــك مــن ألــوان جباهلــا ومــن االكتشــافات          
التعدينية احلديثة وهذه الرباكني واحلرار تفسر معنى التنور املذكور يف القـرآن فـالتنور              
هو بركان يفور أحياناً باملاء وأحياناً بـاحلمم والنـار، وقـد الحـظ العـرب هـذه الصـخور                    

ــ ــدفق        من ــار الــيت صــاحبت ت ذ القــدم ووصــفوها بأهنــا ذات أحجــار خنــرة حمرتقــة بالن
السائل الربكاني وأهنا سوداء ذات شكل غريب يلفت األنظار، وتعـد احلـرار أحـد املعـامل            

 احلجـاز حتـى   إقلـيم األرضية الفيزيوجغرافية على الطريق املعرتض بني شرقي وغربي       

                                                 
 .١٣١، ص١، ج التبيان الطوسي،- )١(
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 أن احلجـاز عنـد العـرب هـو اإلقلـيم الـذي              يعـرف اإلقلـيم هبـا حيـث يـذكر          األصمعيأن  
 .)١(احتجز باحلرات

 

 
 

 )٦: الصورة( الرباكني واحلرار  غرب اجلزيرة العربية
 

ــاه        كمــا -٤ ــى وجــود خــزان ضــخم مــن املي ــة عل ــد بعــض الدراســات اجلغرافي  تؤكّ
ل األحفوريـة ميـاه تكونـت قبـ        يف العـامل، وامليـاه       اجلوفية ولعلّه أكرب خزان مائي أحفوري     

الطوفـان العظـيم جبزيـرة العـرب،        آالف السنني، واليت قد يكـون سـببها         أكثر من بضعة    
وقد أظهرت أجهزة الرادار املركبة على مـنت        . حيث ابتلعت أرض اجلزيرة مياه الطوفان     

وجـود جمـرى لنـهر قـديم عمـالق خيـرتق شـبه اجلزيـرة مـن                  ) كولومبيـا (مكوك الفضاء   
، كما ذكر الـدكتور فـاروق البـاز مـدير وكالـة ناسـا               )٧: انظر الصورة  (الغرب إىل الشرق  

للفضاء وجود كميات هائلة مـن امليـاه اجلوفيـة يف مسـار هـذا النـهر القـديم الـذي كـان                     
                                                 

 : بتصرف من املوقع االلكرتوني- )١(
http://www.islamonline.net/Arabic/Science06/11/2002/Article/shtml. 
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وقــال إن منطقــة اجلزيــرة العربيــة وبالتحديــد صــحراء   عــام، ٥٠٠٠جيــري بامليــاه قبــل 
جلوفيـة توجـد بكميـات      الربع اخلايل ترتبع على حبر هائل مـن املـاء العـذب، وأن امليـاه ا               

هائلة يف الصحراء العربية ويف شبه اجلزيرة ويف الربع اخلـايل حتـت الكثبـان الرمليـة،             
 . )١("مصيدة املياه اجلوفية"ووصف منطقة الربع اخلايل بأهنا 

 

 
 

 أثر للنهر الذي كان خيرتق شبه اجلزيرة العربية   )٧:الصورة(
 

ود، صاحل، نوح، وأمساء القبائل واملنـاطق       ه: مثل) ع(يتّضح من أمساء األنبياء      -٥
، ود، وسـواع، ويغـوث، ويعـوق ونسـر    : مثل مثـود، إرم، احلجـر، األحقـاف، وأمسـاء اآلهلـة       

متييـزاً هلـا عـن      (ها أمسـاء أقـرب إىل العربيـة املسـتخدمة يف جـوف اجلزيـرة العربيـة                  أنّ
وهلـــا ) لنيـــلالعربيــة الســـريانية يف العــراق والفينيقيـــة يف غــرب الشـــام ومصــر وادي ا    

 وغــري ذلــك، كمــا تُشــري كُتــب  والصــالح اشــتقاقاهتا لــدى العــرب مثــل اإلغاثــة واإلعاقــة 
عـن  التاريخ إىل مواقع هذه األصنام يف غرب وجنوب غرب اجلزيرة العربية حول مكة،             

                                                 
ــرة نـــت :  موقـــع- )١( ــدر –اجلزيـ ـــ املوافـــق ٢٢/١١/١٤٢٢ االثـــنني -" رويـــرتز" املصـ م، ٤/٢/٢٠٠٢هـ
 ).غرينيتش(١١:٥٤،)مكة املكرمة(١٤:٥٤: الساعة) توقيت النشر(
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 كانـت لكلـب   ف  أمـا ود   ،صارت األوثان اليت كانـت يف قـوم نـوح يف العـرب بعـد              : (ابن عباس   
كانت هلذيل وأما يغوث فكانت ملـراد ثـم لـبين غطيـف بـاجلوف      فا سواع بدومة اجلندل وأم  

الكـالع أمسـاء رجـال      ذي هلمدان وأما نسـر فكانـت حلمـري آلل         وأما يعوق فكانت     أعند سب 
صاحلني من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إىل قومهم أن انصبوا إىل جمالسهم اليت      

خ            كانوا جيلسون أنصابا ومسوهـا بأمسـائهم ففع        لـوا فلـم تعبـد حتـى إذا هلـك أولئـك وتنسـ
ويتبين من اآليات القرآنيـة الكرميـة صـحة هـذه املقولـة إذ أن اآليـة تفـرق          ،)١()عبدتم  العل

وقَ             (بني اآلهلة وبني هؤالء      عـيو غُوثال ياعاً ووال ساً ودنَّ وال تَذَرتَكُمْ ونَّ آلِهقَالُوا ال تَذَرو
تكم وداً وال تـذرن آهلـ  (، فلو كانت اآلهلة هي وداً وسواعا ويغوث ونسـرا لقـال       )٢٣:نوح()ونَسْراً

) ع(، فهذا دليل آخر على أن نوحاً )ال تذرن(كان هناك من داع لتكرار وملا ) اخل... وسواعاً 
 .)٨:انظر الصورة (وقومه كانوا يسكنون يف تلك املنطقة

 

 
 

 رة العربية  اجلاهليةأهم األصنام  شبه اجلزي )٨: الصورة(

                                                 
 .٧٣، ص٦ج ،الصحيح،  البخاري- )١(
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ابتلـوا بـالقحط لعـدة سـنوات قبـل      ) ع( مصادر الرتاث القديم أن قوم نـوح      تؤكّد -٦
بعض املؤشرات القرآنية اليت تبين أهنم كـانوا يعـانون مـن قلـة األمطـار              الطوفان، فنجد   

ــوح     ــات واألهنــار    ) ع(ونضــوب األهنــار، حــني خياطــب ن قومــه ويعــدهم باألمطــار واجلن
ــه ــتَغْفِروا ر (: بقول ــت اسْ ــارا  فَقُلْ ــان غَفَّ ــه كَ ــمْ إِنَّ ــلِ *بَّكُ ــدْرارا   يرْسِ ــيْكُم م ــماء علَ  *السَّ

ارا               ل لَّكُـمْ أَنْهـ جْعـياتٍ و ل لَّكُـمْ جنـَّ جْعـيو نِنيبالٍ ومْدِدْكُمْ بِأَمْويمـا يعـين   )١٢ -١٠:نـوح ()و 
 نضــوب األهنــار حبيــث أصــبح إرســال   كــانوا يفتقــرون إىل األمطــار ويشــتكون مــن  أهنــم 

السماء عليهم مدراراً مبثابة املكافأة وجزاء على إمياهنم واستغفارهم، وهـذا مـا تؤكّـده               
 .األسطورة

مـن  ) ع( مبقطع مـن األسـطورة يؤكّـد علـى أن جلجـامش مـن سـاللة نـوح              خنتم -٧
رحلتـه للقـاء   حيث يقول يف وصفه ل.. غرب اجلزيرة العربية، أبناء السراة    أبناء منطقة 

 ":أتونفشتيم"جده 

 إن أنا قطعت طريقاً طويلة 

 جدي" أوتانابشتيم"فللعثور على 

 الذي حضر جممع اآلهلة وحظى باخللود

 . . .جئت ألسأله عن لغز احلياة واملوت 

 أحد ملوك العراق، حكـم بعـد الطوفـان          – كما تعرفه كتب التاريخ      -جلجامش   
كانا مـن   " ل بندا گالو"وأبوه  " نفسون"نبياء، وأمه    سنة، وهو من ساللة األ     ٢٠٠حبوايل  

، فهــم مــن أبنــاء )ع(الشخصــيات املــوقّرة املقدســة، وهــو هنــا يــبني أنــه مــن ســاللة نــوح  
 .أسرارهااملنطقة، أبناء السراة، وهم يقدسوهنا ويعرفون 

كان يسكن وقومه غـرب اجلزيـرة العربيـة، يف منطقـة            ) ع(مما تقدم تبين أن نوحاً      
حيــث متتــد سلســلة جبــال الســراة علــى طــول ســاحل ) حوهلــا( مــن مكــة املكرمــة قريبــة

فكيـف  ،  )ع(البحر األمحر، نستنتج من ذلك أن الطوفـان حـدث يف منطقـة سـكنى نـوح                  
ري القـرآن وظـن معظمهـم      دارسي األساطري، ومـدوني التـوراة  التبس األمر على  ومفسـ ،

جبــل نصــري يف العــراق، أو جبــال  فينة رســت علــى أن الطوفــان كــان يف العــراق وأن الســ 
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 إىل جانب مـا ذُكـر آنفـاً ممـا لـه عالقـة               - أحد أهم األسباب    نعتقد أن  أراراط يف تركيا؟  
 الــيت تــؤدي إىل أمثــال هــذا اللــبس هــو اعتمــاد -بفهــم قواعــد اللغــة العربيــة وغــري ذلــك

كمـا  األمساء املذكورة يف كتـب التـاريخ قبـل التحقـق مـن مواقعهـا اجلغرافيـة األصـلية ف                   
ــل كمــال الصــلييب أن الكــثري مــن أمســاء القــرى واألهنــار         ــأخرون مث ــاحثون املت أثبــت الب
واجلبال والوديان اليت كانت يف اجلزيرة العربية أُطلقت على املناطق الـيت نزحـت إليهـا              

إما تيمنـاً هبـا، أو إسـقاطاً هلـا،          شعوب اجلزيرة العربية مثل وادي النيل والشام والعراق         
ورة يف حادثــة الطوفــان ســواء يف األســطورة أو مــدونات  مــن األمســاء املــذك فــإن الكــثري 

ــل اجلــودي، نصــري،         ــة مث ــرة العربي ــاريخ جنــدها يف غــرب اجلزي ــب الت ــوراة أو يف كت الت
    هلـا معـاني متقاربـة رغـم اخـتالف ألفاظهـا، نـذكر               أراراط، شروباك، كوثى، وسنجد أن 

تالف اسـم املوقـع الـذي رسـت عليـه      منها ما يعـني يف توضـيح اللـبس الـذي أدى إىل اخـ              
 :السفينة يف املصادر الثالثة

 

 ":Nishur"جبل نيشور  -١

ــة، و) نــي( مركبــة مــن كلمــتني  Nishurكلمــة  يعــين ثــور ) شــورو(أي الســيدة أو الرب
بالســرياني، وهــو رمــز اخلصــب، والثــور ذو قــرنني، فيكــون املعنــى ســيدة اجلبــل ذي          

 -شــورو(هــو اجلبــل املزدهــر، ويــذكّرنا بـــ " ورنيشــ"القــرنني أو ســيدة جبــل اخلصــب، فـــ
اجلبـل اخلصـيب يف     /أي سـيد بكّـة    ) ثـور بكّـة   (اليت أُخذ هلا نوح يف خامتته وتعين        ) باك
ــة ــة، حيــث أحــد قرنيــه   / بكّ ــه(وذو قرنــي بكّ تيتســتقبل شــروق الشــمس واألخــرى   ) قم

رنـي ثـور حتمـل      ولعلّ الروايات اليت قالت بـأن األرض حممولـة علـى ق           (تستقبل غروهبا   
املغزى نفسه هلذه البقعـة املركزيـة، وكـذلك أسـاطري متثيـل هرقـل حيمـل األرض بيديـه                    

، وهـو نفسـه جبـال     !)گـل أي اجلبـل اجلليـل      -حيـث حتليـل هرگـل هـي هـور         ) قرنين(
 :ماشو كما جاء يف األسطورة

  . . .ثم بلغ جلجامش جبال عظيما 
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 فبلغه  )١()ماشو(وكان اسم اجلبل 

 الذي حيرس كل يوم شروق الشمس وغروهبا وهو اجلبل 

 والذي تبلغ أعاليه قبة السماء 

 )٢(و األسفل ينزل صدره إىل العامل األسفل

، هـو   )التوأمني( القمتني املتساويتني يف العلو      اوالذي يعين ذ  ) ماشو(ن هذا اجلبل    إ
نفســـه اجلبـــل املزدهـــر كمـــا دعـــاه عـــرب وادي النيـــل، وهـــو اجلبـــل الـــذي أُخـــذ إليـــه    

مي      " أتونفشتيم" وقـد أُطلـق علـى هـذا اجلبـل يف           ".  فـم األهنـار   "ودخل يف اخلالدين وسـ
 ). نيشور/نيسور(ونعتقد أهنا ترمجة خاطئة لـ " نزيري"أو " نصري"بعض الرتمجات اسم 

 

 :  جبال أراراط-٢

حسـب  وهو االسم الـذي ذُكـر يف التـوراة واعتمـده بعـض املفسـرين املسـلمني، و           
أن منطقة الطوفان كانت يف وادي جنران حيث كانـت  "لييب فإنه يرى الباحث كمال الص  
فاستقرت السفينة على مرتفعات جبل طويق يف أواسط اجلزيـرة          ) ع(تسكن قبيلة نوح    

ورمبــا كانــت مرتفعــات جبــل طويــق مشــال وادي جنــران تعــرف يف األزمنــة   .. .عربيــة ال
" أرارات"رأي آخر يرى أن جبـل  ، وهناك )٣()"رطأ(نسبة إىل واحة ) أررط(الغابرة باسم   

هذا هو جبل النـور، وفيـه املعبـد واملـزار القصـي             " أراتا"وجبل  ،    "Aratta-أرتا"هو جبل   
الذي أُنزل من السماء، وهو اجلبل املقدس الذي رحل إليه لوگال بندا جد جلجامش،        

" أرات-أر"، ولعــلّ الكلمــة مكونــة مــن مقطعــني "أرارات"وهــو اجلبــل الــذي مستــه التــوراة 
أور "أو هــو . املتوقّــد) أرات(أي اشــتعل، اتّقــد، فهــو اجلبــل الربكــاني، جبــل النــار   " أرى"و

بإبدال العني " عراد"والبعض يقول أنّها    (هي حور أي مغاور السكن، وأرات       " أور"و" أرات

                                                 
 .١٣٤، صملحمة جلجامش طه باقر، - )١(
 .  ١٣٤، صملحمة جلجامش طه باقر، - )٢(
 .٥٧، صخفايا التوراة كمال الصلييب، - )٣(
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وحنـن جنـد أن هـذا        .)١(جبـل الربكـان   ): واأللف، والتاء والدال حسب اللـهجات القدميـة       
ــرأي  ــا       ال ــة الطوفــان الــيت ترمسه ــد املوقــع وأقــرب إىل صــورة حادث ــر دقــة يف حتدي أكث

النـار  مصادر الرتاث القديم وترى أن أحداثها تـدور يف منطقـة اجلبـل الربكـاني أو جبـل                   
رو التـوراة أنـه يف أرمينـا فهـذا مـا ال               .أو التنور كما سيأتي ذكـره      أمـا كيـف اعتقـد مفسـ 

 !)العربية( Ararat  ترمجة كلمة جند له أي دليل حتى أننا لنقرأ يف

Ararat (or rather Armenia): - Ararat, Armenia  
 !! وال ندري كيف أصبحت أرارات أرمينيا

 

 :    اجلودي-٣

ذُكــر للجــودي أمســاء ومعــاني خمتلفــة بعضــها   ، )٤٤: هــود()واســتوت علــى اجلــودي(
 سلســلة جبــال ويعــين بــه" اجلبــل الســاحلي"يحــدد منطقــة وجــود هــذا اجلبــل فســمي   

دة "السراة املمتدة على ساحل البحر األمحر، وسمي كذلك ألن كلمة            اللغـة تعـين     يف" جـ 
كذلك ملوقعها على ساحل البحـر األمحـر، فـاجلودي هنـا        " جدة "ساحل البحر، وسميت  

وقد تكون تسمية مشتقة من     ،  "اجلبل الساحلي " استقى امسه من معنى الكلمة  فسمي      
ــدة مبعنــى اجلبــل أو فوهــة اجلبــل،  ) كــور(ية الكلمــة الســومر الطريقــة : ومــن معــاني ج

ى القـرآن الكـريم بعـض أنـواع                         ب، وقـد مسـع عبة شـ د، مثـل شـد والعالمة، وهي مفـرد جـ
، وهــي جبــال مميــزة، ذات ألــوان خمتلفــة، فيهــا خطــوط وطرائــق بــيض )جــدد(اجلبــال 

ه       (: ورة فـاطر   مـن سـ    ٢٧ومحر وأخرى سـوداء داكنـة كمـا توصـفها اآليـة              أَلَـمْ تَـر أَنَّ اللـَّ
الِ        الْجِبـ مِنا وانُهخْتَلِفاً أَلْواتٍ مرا بِهِ ثَمجْنفَأَخْر اءاءِ مالسَّم لَ مِنأَنْز دد جـ  بِـيض 

 ــر ــا وحمْ انُهأَلْو ــف ــود مخْتَلِ س ــب ــاطر() وغَرابِي ــدة    )٢٧:ف ــال املمت ــك هــي صــفة اجلب ، وتل
، مـن مكـة حتـى عـدن     البحر األمحـر وحتاذيـه حمـاذاة شـديدة االنتظـام       مبحاذاة ساحل 

كما يذكر ذلك حامد العولقي فيحدد موقع اجلودي يف جبال اجلزيرة املمتدة بني مكـة               
، ويضيف أن أعرق قبيلة سكنت تلك املناطق اجلبليـة أو السـراة وأشـهرها هـي           وصنعاء

                                                 
 .، مجعية التجديد الثقافية االجتماعية دون قناعٍ-وعصى آدم احلقيقةُ :  راجع حبث- )١(
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فســميت هــذه ) أجــد(زد هلجــة يف وكلمــة أســد وأ" األســد"وامسهــا األفصــح هــو " األزد"
الكلمــة الشــديدة أن : "يــذكروالقبيلــة هبــذه التســمية بســبب وجودهــا مبنطقــة اجلــودي، 

ففي نقوش اليمن ظهرت أمسـاء مثـل        ،  )١( خوالن الشام  سما اجلودي أتت يف  ن  القرب م 
أمــا  فخــوالن اجلنوبيــة وهــي األصــلية تســكن غــرب مــأرب، ، أو األجــدودخــوالن صــعدة

، فعرفــوا مسهـا ا بهـي الفـرع فسـكنت مبنطقـة اجلــودي الـيت تسـمت خـوالن       الشـمالية و 
 يبـدو هلجـة     والقـد  القد،   ىثم يتصل هبا سراة خوالن ويسم     : وقال اهلمداني   .باألجدود
 السـفينة بقولـه         و .)٢(")جودي (يف اجلُد د موقـع رسـوالسـفينة بقسـم     قـد توجـد   :  "حيـد

وجبـل   أهبـا،  ود اليت ذكرها اهلمداني قربالسراة الذي تسمت به قبيلة األسد وأرض ط  
و األوسـط مـن السـراة والـذي         أفهذا القسـم اجلنـوبي      ،  وصعدة وخوالن األجدود   ،ةسود

، يبــدو مــن أمســاء قبائلــه ومناطقــه أكثــر  يمن وأهبــا عســري وبــالد األزديشــمل صــعدة الــ
  .)٣(" موقع اجلودي الذي به الفلك العظيمالحتواءأقسام السراة ترشيحاً وترجيحاً 

" جــودي"أمــا جبــل ): (التنــور(ومِــن املــؤرخني مــن يــرى أن اجلــودي بــاجلزيرة وفيــه 
فالكلمة يف القـاموس الكلـداني مـن جـدا، جوديـا أي شـب، عـال، ارتفـع، قـذف، أصـعد،                  

، وتؤكّـد املصـادر العربيـة أن هـذه الفوهـة            )٤("الـذي فـار بالعـذاب     " التنور"وهذا يذكّرنا بـ  
اه زمـن الطوفـان، وكـان فوراهنـا عالمـة علـى بـدء الطوفـان، وقـد              هي اليت تفجرت بامليـ    

فقيـــل لنـــوح إذا رأيـــت املـــاء يفـــور مـــن التنـــور فاركـــب أنـــت  : "أورد الطـــربي يف تارخيـــه
ــة .)٥("وأصــحابك ــور" كلم ــة القدميــة مــن كلمــتني    "التن ــن: ( مركّبــة يف العربي وتعــين ) ت

ور (فيصـبح معنـى     ) نـار (وتعـين   ) نـور (، و )أتون( اجلبـل الربكـاني   (ون النـار أي     أتـ ): التنـ( ،
التنـورة مـن املالبـس مـا حيـيط باجلسـم مـن اخلصـر إىل             : كما جاء يف حميط احملـيط       

ــاً منــه يف       ــور، ونــرى معنــى قريب يت كــذلك ألن شــكلها يشــبه شــكل التنــم القــدمني، وس
                                                 

 .اسم لقبيلة مينية:  خوالن- )١(
 http://www.khayma.com/albayan/judi.html، )بتصرف ( اجلوديالعولقي، حامد - )٢(
 http://www.khayma.com/albayan/judi.html، اجلودي حامد العولقي، - )٣(
 .٢٤٠، ص العرب والساميون والعربانيون وبنو اسرائيل واليهودد داوود،  أمح- )٤(
 .١٢٨، ص١، جالتاريخ الطربي، - )٥(
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ــوراة   ــتْ (:  وصــف الطوفــان يف الت انْفَتَحوــات ــماءِطَاقَ رمجــت  وقــد تُ)١١ : ٧تكــوين () السَّ
ــات( ــميت       ) طاقـ ــاه فسـ ــذي ذكرنـ ــى الـ ــن املعنـ ــة مـ ــاني قريبـ ــدة معـ ــة إىل عـ باإلجنليزيـ
)chimney()وتعــين املدخنــة الــيت تُســتخدم لتصــريف الــدخان، وهــي صــورة قريبــة  )١ 
 فهذه الفوهة الربكانيـة الـيت فـارت بالعـذاب وتفجـرت             ).التنور(داً من اللفظ القرآني     ج

، هــي ضــمن )التنــور(هــا القــرآن الكــريم هبــذه التســمية  بامليــاه زمــن الطوفــان وقــد أورد
، وعلـى أحـد     )اجلـودي (سلسلة جبال السـراة املمتـدة علـى طـول سـاحل البحـر األمحـر                 

 ).ع(جباهلا رست سفينة نوح 

 

 
 

 )٩: الصورة( تنور  اجلزيرة العربية
 

اء أَمْرنَـا   فَـإِذَا جـ   (: لقولـه تعـاىل    يف موقـع التنـور فقـالوا تفسـرياً         اختلفت الروايات 
   ورالتَّن فَارقالـه علـي     ،"مسجد الكوفة أنه  " :، وقيل "باهلندفار تنور آدم    ("،  )٢٧: املؤمنون()و 

                                                 
 .صورة مدخنة) ٩: الصورة( انظر - )١(
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فأين كان التنور هل يف   .)١()كان ناحية التنور بالكوفة   : قال جماهد و ،)ع (بن أبي طالب  
 اهلند أم يف الكوفة أم يف اجلزيرة العربية؟  

ــة ل   ــور عالم ــان التن ــوح إذا ك ــرة      ) ع(ن ــوح موجــود يف اجلزي ــان، ون ــدء الطوف ــى ب عل
أحد اجلبال القريبة من منطقة سكنه      ) العالمة(العربية، فمن الطبيعي أن يكون التنور       

فمـا الـذي أتـى    حبيث يصلح أن يكون له عالمة، وهذا ينفي كونـه يف الكوفـة أو اهلنـد؟          
 هنا؟ " الكوفة"و" اهلند"بـ

 

 :قع التنورحل إشكال الروايات بشأن مو

يف الواقع أن كل هذه األمساء موجـودة يف اجلزيـرة العربيـة ولكـن ولألسـباب الـيت                   
أوردناها سابقاً وقع اللبس وظنوا أهنا ثالث مناطق خمتلفة، وسوف يحلّ هذا اإلشكال             

 ).الكوفة(، وأين )اهلند(حدد أين بعد أن نُ

ادر التاريخ العربـي علـى أن       واهلاء للتعريف، وجتمع مص   " نُد" فهو جبل    "اهلند"أما  
وملـا كانـت العربيـة تكتـب بـدون أحـرف صـوتية فقـد            " نُـد "آدم أُهبط على جبل يقال لـه        

" هنـد "وأحيانـاً تضـاف إليـه هـاء التعريـف فتُكتـب             " نودي"و  " نود"صار يكتب فيما بعد     
ر         و نُـد   : الصـوتي بـني كلمـيت       ، الحـظ القـرب      )٢("وبالكلداني تعـين النتـوء، اجلبـل املتفجـ

 جـاء يف الطبقـات الكـربى البـن       .يف اجلزيـرة العربيـة    ) نـودي ( جبـل    فاهلند هنا هي   نُتْؤ،
 ومـن ثـم بـدأ الطوفـان فركـب نـوح السـفينة ومعـه          جنر نـوح السـفينة     نوذوجببل  : "سعد

بنوه هؤالء وكنائنه نساء بنيه هؤالء وثالثة وسبعون من بين شيث ممـن آمـن بـه فكـانوا                   
د قتلــه هابيــل طُــرد إىل أرض ، ويف التــوراة جنــد أن قــايني بعــ)٣(.."مثــانني يف الســفينة 

، )١١:٤تكــوين () شــرقي عــدنرض نــودأفخــرج قــايني مــن لــدن الــرب وســكن   ( :"نــود"
 .يف اجلزيرة العربية، شرقي جنة آدم" نُد"فاهلند إذاً جبل 

                                                 
 .١٥، ص٩، جاجلامع ألحكام القرآن القرطيب، - )١(
 .٢٤٠، ص العرب والساميون والعربانيون وبنو إسرائيل واليهود أمحد داوود، - )٢(
 .١٢، صالطبقات الكربى ابن سعد، - )٣(
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عنـد بابـل احملطـة    " كـوثى "، فهناك منطقـة يف اجلزيـرة العربيـة باسـم           وأما الكوفة 
شـرقي غامـد، وتيمنـا    " رنيـا "قبل التقائـه بنـهر   " الثرات"الذي يرفد هنر " كبار"ى هنر   عل

):  ع(علـي بـن أبـي طالـب         اإلمـام    وقد جاء عـن      .)١(هبا دعيت الكوفة املوجودة يف العراق     
 فالتنور إذاً أحد اجلبال الربكانيـة يف سلسـلة جبـال        .)٢("وحنن قدمنا مكة من كوثى    ... "

 . يف منطقة كوثى شرقي بالد غامد) جبل نُد أو هند(ة العربية السراة يف اجلزير

ــة      ــر مدين ــرر ذك ــد تك ــوطن بطــل     " شــروباك"وأخــرياً لق ــى أهنــا م يف األســطورة عل
بـالقرب مـن   " فـارة "، واليت تُعرف أطالهلـا اآلن باسـم تـل     )أوتونفشتيم(الطوفان البابلي   

ك السومرية من بني املدن اخلمس      مدينة الوركاء يف العراق، وجاء ذكرها يف إثبات امللو        
، ولكـن بـالرجوع إىل أصـل الكلمـة والـيت      )٣(اليت حكمت فيها سـالالت مـا قبـل الطوفـان        

وهي شورو يعـين ثـور بالسـرياني، وبكّـة، أي           " بك-شورو: "نرى أهنا مركّبة من مقطعني      
هـو  والثور ذو قرنني، فكأنـه اجلبـل ذو القـرنني لبكـة،      . ثور بكة، خصب بكة، رئيس بكة     
كمـا أسـلفنا، وهـذا ال مينـع مـن وجـود مدينـة يف                " ماشو"ثور بكة، شورو بك، وهو جبل       

ميت كـذلك تيمنـاً مبغـارة             وال" شروباك"العراق باسم    املوجـودة  " شـروباك "يبعد أهنـا سـ
يف شبه اجلزيرة العربية وخاصة إذا علمنا أن بعض سـكان العـراق كـانوا مـن النـازحني                   

، وقد يكون هذا ما أوهم دارسـي        )قاع اخلليج ( أو ما يسمى بـ    من شرق اجلزيرة العربية   
 ومرتمجيهـــا بأهنـــا هـــي املدينـــة العراقيـــة فاعتقـــدوا أن الطوفـــان حـــدث يف األســـطورة

 .العراق

 هـو   - اجلـودي    –) ع(مما تقدم نستنتج أن اجلبل الذي استقرت عليه سفينة نوح           
 اليت عرفت بأمساء متعـددة،       جبال السراة غرب اجلزيرة العربية     نتوء جبلي يقع ضمن   

وهــو لــيس جــبال واحــداً وإمنــا سلســلة مــن اجلبــال تصــل إىل ســبعة أو أكثــر متتــد علــى 
ســاحل البحــر األمحــر، ومــن أحــد فوهاتــه فــارت امليــاه الــيت كانــت عالمــة علــى بدايــة     

، وهـو نفسـه     )كـوثى (ه يف الكوفـة     ، وهو نفسه املذكور يف الروايـات بأنـّ        )التنور(الطوفان  
                                                 

 .٢٤٨، ص العرب والساميون والعربانيون وبنو إسرائيل واليهود أمحد داوود، - )١(
 .٣٠٣، ص١، جتاريخ بغداد اخلطيب البغدادي، - )٢(
 .١٧٨، ص ملحمة جلجامش طه باقر، - )٣(
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) اجلبـل املتوقّـد  (، وهو نفسه جبـل أرارات   )Nishurجبل  (ي ذُكر يف األساطري باسم      الذ
املـذكور يف    )١("مغـارة شـروبك   "الذي ذُكـر يف التـوراة، وهـو نفسـه الـذي تقـع قريبـاً منـه                   

األســطورة، وهــو اجلــودي الــذي ذكــره القــرآن، وهبــذا يحــلّ إشــكال اخــتالف التســميات   
   .ملصادر املختلفةواختالف املواقع الذي جاء يف ا

 

  األسباب الطبيعية للطوفان-خامساً
ــا تضــاربت اآلراء يف املصــادر الثالثــة حــول موقــع حــدوث الطوفــان، فكــذلك          كم
تباينت النظريات حول األسباب الطبيعية اليت أدت إىل حدوثه ومن ثَـم كيفيـة حدوثـه،                

وقومـه، فيمكننـا أن   ) ع(ومبا أننا أثبتنا أنـه كـان يف اجلزيـرة العربيـة حيـث مـوطن نـوح               
ــى الــرأي القائــل حبــدوث الطوفــان يف العــراق، ولكــن      نســتبعد كــل النظريــات الــيت تتبن

 مـا  ونناقشـها فنطـرح  استكماالً حملاور البحث فسوف نستعرض بعـض هـذه النظريـات          
ال يتّفــق مــع التفســري العلمــي أو التحليــل املنطقــي، ونقبــل مــا جنــده موافقــاً للمعطيــات  

غرافيــة واملناخيــة الــيت تعرضــت هلــا املنطقــة الــيت حــدث فيهــا الطوفــان التارخييــة واجل
هبدف التوصل إىل رأي يعلّل هذا احلدث ويفسر أسبابه الطبيعيـة مبـا ال يتضـارب مـع                   

   .احلقائق العلمية
 

 الطوفان نتيجة لفيضان األهنار - أ
 اعتقـد   استقرت على جبال أراراط يف مشال تركيـا،       ) ع(إن من قال أن سفينة نوح       

ــاً منـــه أن نوحـــاً  ينقســـم .وفـــة، وأن الطوفـــان كـــان يف العـــراق يف الككـــان) ع(ذلـــك ظنـ 
 دفعـت سـفينة     ه ملـا بـدأ الطوفـان      أصحاب هذا التصور إىل فريقني، فريق يذهب إىل أنـّ         

 وهــو املوقــع  -نــوح بقــوة األمــواج مــن العــراق إىل منطقــة احلجــاز حنــو البيــت العتيــق      
 وقــد طافــت الســفينة حولــه ثــم دفعتــها األمــواج حنــو    -يــاه الوحيــد الــذي مل تغمــره امل 

                                                 
لسكن حتاكي مدن اليوم كمـا   فإننا نقصد جيوب ومغاور يف اجلبال صاحلة ل       " مغارة" حني نقول    - )١(

 .هي أطالل مدائن صاحل يف جيوب اجلبال
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، ويعزي أصـحاب    )١(الشرق لتستوي على جبل اجلودي يف منطقة املوصل مشال العراق         
هذا الرأي كمية املياه اهلائلة اليت استطاعت أن تستوعب تلك املنطقة الشاسـعة حبيـث      

بـان اجلليـد املرتاكـم      تغطّي أعلى قمة جبـل إىل فيضـان هنـري دجلـة والفـرات بسـبب ذو                
على جبال األناضول يف تركيا، وهذا التفسري هو األكثر رواجاً بني املؤرخني املتقـدمني،              

 الـذين يعتقـدون بشـمولية الطوفـان      ر وميثّلـه بعـض املفسـرين املسـلمني        أما الفريق اآلخ  
ــها وطافــت        ــى الكــرة األرضــية بأكمل ــة الطوفــان كــان يف العــراق ثــم غطّ فــريون أن بداي

 فينة حول األرض حتى انتـهت إىل اجلزيـرة العربيـة وطافـت حـول البيـت ثـم عـادت            الس
وإذا عرفنـا أن نوحـاً      : " يقول صاحب تفسـري األمثـل      !ورست على جبال أراراط يف تركيا     

 طبقـاً للروايـات     - وأن طـرف الطوفـان وحافتـه       -كما تقول الروايـات   -كان يسكن الكوفة  
د لعامليـة الطوفـان            كان يف مكة وبيت ا احلـرام،         -األخرى ٢("فهـذا نفسـه أيضـاً مؤيـ(. 

 هبـذا احلجـم حبيـث تغطـي امليـاه تلـك        طوفانـاً للنقـد ألن علمياً ال تصمد هذه النظريـة    
املناطق الشاسعة من تركيا مشاالً إىل سوريا ثم العـراق حتـى يصـل إىل غـرب اجلزيـرة                   

ة مـن  حباجـة إىل كميـ  ) على رأي من يقول مبحلية الطوفان وحيدده يف العـراق      (العربية  
املياه العارمة والرياح القوية حبيث ميكنـها أن تـدفع بالسـفينة كـل تلـك املسـافات حتـى                   

ــغ  تصــل إىل منطقــة احلجــاز ثــم تعــود لتســتقر علــى جبــل أرار     اط يف تركيــا والــذي يبل
مــرت، وهــذا ال ميكــن أن يكــون مهمــا تكــن كميــة اجلليــد املرتاكمــة علــى   ٥٫١٠٠ارتفاعــه 

 . ل، ومهما يكن اخنفاض مستوى األرض يف العراقجبال األناضو

أما مـن اعتقـد بشـموليته فقـد اضـطر أن يفـرتض أن النـاس كلـها كانـت تعـيش يف                
العراق، فأبيدوا بالطوفان ثم أتى عامل جديـد وصـار سـكناهم يف نفـس املنطقـة وذلـك                   

ت يف  خلصوبة الرتبة، وأول دليل على عدم صحة هذا االفرتاض هـو اآلثـار الـيت اكتُشـف                
 سنة قبـل املـيالد أي قبـل الطوفـان بـألفي           ٥٠٠٠العراق وتثبت أن هلا حضارة متتد إىل        

ســنة، ولــو أصــاب األرض طوفــان عــاملي حبيــث يقضــي علــى كــل مــا عليهــا ومــن عليهــا  

                                                 
 : تاريخ بالد الرافدين العريق إمساعيل ناصر الصمادي، - )١(

 http://www.alwatan-news.com/data 
 .٥٠١، ص٦، جاألمثل مكارم الشريازي، - )٢(
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لقضى على تلك اآلثار أوالً، ولقضى على أهل تلك املنطقة، مع العلم بأن تـاريخ العـراق            
بــل أن مئــات اآلثــار الــيت  .ادث الــيت تنفــي هــذا االفــرتاضاحلــوالقــديم ملــيء بالوقــائع و

تُكتشــف كـــلّ يـــوم يف اجلليـــد أو املغــارات والكهـــوف أو الســـراديب واحلفـــر أو األهـــرام   
والتالل ملدن كاملة أو أدوات وأثاث وجرار مرتّبـة يف أماكنـها أو هياكـل ملـوتى موضـوعة                   

أن زماهنـا سـبق الطوفـان بإثبـات         بطريقة طقسية حتفّهـا النباتـات واألدوات، واكتُشِـف          
ف من السنني، فإنّها تـدحض عامليـة        الالعلم مبا يصل إىل املئات أو اآلالف وعشرات اآل        

 .الطوفان، ألنّه سيكون جرف كلّ شيء وما أبقى لنظام أو أوضاع أو حمفوظات مِن أثر

ــذكر يف األســاطري ويف التــوراة أن ريــح اجلنــوب كانــت أحــد األســباب الــيت      كمــا وي 
سامهت يف رفع وتـرية التقلبـات اجلويـة يف املنطقـة الـيت أصـاهبا الطوفـان، بينمـا هـذه                       
النظرية تفرتض أن الرياح اليت دفعت بالسفينة من العراق حنـو اجلزيـرة العربيـة كانـت      

 .مشالية، ثم حتولت إىل جنوبية شرقية

لفـرات   الفيضـانات بسـبب هنـري دجلـة وا         يتعـرض للكـثري مـن     فرغم أن العراق كان     
 أُطلق عليهما اسم النهرين انونني، إالّ أنه مهما يكن حجـم تلـك الفيضـانات        حتى أنه 

يف منطقة اجلزيرة العربية    ) ع(فإهنا مل ترتك آثاراً وخيمة كتلك اليت تركها طوفان نوح           
فتغير مناخها وغيضت أهنارها وأصبحت صـحراء قاحلـة بعـد أن كانـت خضـراء فنـزح                  

 . ا يف مشال ومشال شرق اجلزيرةعنها أهلها وانتشرو
 

 الطوفان بسبب األمطار -ب
يــرى الباحــث كمــال الصــلييب أن حادثــة الطوفــان كانــت يف شــبه اجلزيــرة العربيــة   
بسبب السيول اجلارفة الناجتة عن أمطار عظيمة، العتقاده أن مثل هـذا السـيل لـيس                

أن "يـرة العـرب، ويـرى       مألوفاً يف العراق بل هو من مزايـا املنـاطق الغربيـة مـن شـبه جز                
 متجهـة  – بعد انتهاء الطوفـان  –قبيلة نوح رحلت من مواطنها املنكوبة يف وادي جنران        

إىل الشــمال لتنحــرف شــرقاً حتــى تصــل إىل مرتفعــات جبــل طويــق يف أواســط اجلزيــرة      
، هنا حياول الباحث أن يرسم خط سري السفينة بعد انتهاء الطوفان ونزوح نوح              )١("العربية

                                                 
 .٥٧، ص خفايا التوراة كمال الصلييب، - )١(
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حيث استقرت السفينة على جبـل أراراط، هـذا الـرأي أقـرب             ) ررطوادي أ (ريته إىل   وذ) ع(
إىل منطقة الطوفان ولكنه مل يعلّل أسباب الطوفان وأوعز تلـك الكميـات اهلائلـة مـن امليـاه                   
إىل األمطار الغزيرة فقط مع العلم أن هذا الطوفان كان حدثاً كارثياً عظيماً حبيث أثّر يف             

ات وأهنـاراً، فمـا                  جغرافية املنطقة  رت ونضـبت أهنارهـا بعـد أن كانـت جنـومناخها، فتصـح 
        ــه هــذا الطوفــان مــن دمــار كــان أكــرب مــن جمــرد ســيل جــارف؛ كمــا أن منطقــة رســو خلّف

 بعيـدة جـداً عـن بـؤرة         - حبسـب الصـلييب      –) ع(السفينة، أو املنطقة الـيت رحـل إليهـا نـوح            
 وذريته مل يبتعدوا عن موطنهم األصلي بعد        احلدث، بينما كتب التاريخ تؤكّد على أن نوحاً       

وهـو مـا بـني      ) سـرة األرض  (فنـزل بنـو سـام اـدل         : "الطوفان كما جاء يف تـاريخ الطـربي       
 )١٠:الصورةانظر (.)١("ساتيدما إىل البحر وما بني اليمن إىل الشام

 

 
 

 ) خط سري سفينة نوح كما يصفه الصلييب() ١٠:الصورة(

                                                 
 .١٤٤، ص ١، جربيتاريخ الط الطربي، - )١(
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 املياه اجلوفية الطوفان بسبب ضغط -ج
أنّـه مـع   : "هذا الرأي يذكر التفسري العلمي ألسـباب الطوفـان نـذكره ثـم نعلّـق عليـه                

بدأت كتل اجلليد اليت كانت تغطي . م. ق١٤٠٠٠ بداية العصر الديفء احلايل يف حوايل     
ــدرجيياً، ممــا أدى يف حــوايل        ــذوبان ت ــار بال ــات األمت حتــى أواســط فرنســا بســماكة مئ

إىل ارتفــاع مناســيب ميــاه البحــار واحمليطــات   ) زمــن آدم الرســول . (م. ق٤٠٠٠-٥٠٠٠
 لقـد  .)١٤-١١: الصـور انظـر   ( ع علماء املناخ يف العامل اليوم     م كما يؤكد مجي   ٢٠٠قرابة  

تقــدمت ميــاه حبــر العــرب نتيجــة لــذلك، وخــالل عشــرة آالف ســنة لتغطّــي منطقــة مــا  
 والسـومريني دافعـة هبـم إىل     يدعى اليوم بـاخلليج العربـي مغرقـة حتتـها جنـة العبيـدين               

جنوب العراق والشواطئ الغربيـة للهنـد، كمـا انـدفعت يف صـدع منطقـة البحـر األمحـر              
اهلائــل لــتمأله ولتحــدث ضــغطاً جديــداً هــائال علــى جــدران القشــرة األرضــية احمليطــة 

يف جزيـرة العـرب مـن اجلـانبني، ممـا أحـدث التـواءات               ) املياه اجلوفيـة  " (أبزو/أبسو"بالـ
ازات وزالزل وبراكني أعقبتـها تفجـرات كـبرية للميـاه املنضـغطة، فتفجـرت بامليـاه                 واهتز

 .)١("من كل الفوهات واملنافذ حمدثة ذلك الفيضان العظيم

 

                                                 
 .٢٤٢، صالعرب والساميون والعربانيون وبنو إسرائيل واليهود أمحد داوود، - )١(
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 قاع  اجلليد  احلقبة الدفيئة ويسمىاخلليج العربي قبل أن يغمر باملياه نتيجة لذوبان
 )١١: الصورة(اخلليج 

 

 
 

  العربي مغمور باملاءاخلليج )١٢: الصورة(
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 البحر األمحر قبل أن يغمر باملاء قبل آالف القرون )١٣: الصورة(

 

 
 

 البحر األمحر مغمور باملياه  )١٤: الصورة(
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 : نالحظ أن هذا التعليل العلمي للطوفان

ــؤثر علــى       -١ يأخــذ بعــني االعتبــار احلقــب املختلفــة الــيت متــر هبــا األرض وت
 ويـربط بينـها وبـني التغـيريات الكـبرية الـيت حـدثت يف طبيعـة                  جغرافيتها ومناخهـا،  

وجغرافيــة منطقــة احلــدث، ويفســر ظــاهرة التصــحر الــيت حولــت جنــات اجلزيــرة   
العربية إىل صحراء قاحلة، وغارت أهنارها بسبب نضوب املياه اجلوفية اليت كانت            

 .طوفـان العظـيم   اطنـها حمدثـة ذلـك ال      متدها باملاء بعد أن أفرغـت األرض مـا يف ب          
فلــو كــان ســبب الطوفــان جمــرد أمطــار أو فيضــان األهنــار ملــا فقــدت تلــك املنطقــة   

 بســيلها اجلــارف  عالــزروخصــوبتها الزراعيــة ألن فيضــانات األهنــار تقضــي علــى    
بداية، ولكنها ختلّف وراءها أرضـاً زراعيـة خصـبة كمـا هـو احلـال بالنسـبة للعـراق             

ن الذي حـدثت فيـه تلـك التغيـرات الـيت تبـدو       كما وحيدد الزم  .  ومصر وادي النيل  
 .)م. ق٣٠٠٠-٣٥٠٠(متزامنة مع زمن حدوث الطوفان 

إىل جنــوب العــراق ) اجلزيــرة العربيــة (ويفســر نــزوح شــعوب تلــك املنطقــة  -٢
حاملني معهم ثقافتهم ولغتهم وتارخيهم واحلوادث اليت مروا هبا ما أدى إىل متـازج              

ة إىل أهنـا    دليل على ذلك شدة التقـارب بـني تراثهـا مشـري           املعارف والعلوم بينها، وال   
ــد بعــض املــؤرخني أن الشــعوب كانــت تنطلــق مــن   .تفرعــت مــن مصــدر واحــد   ويؤكّ

ــال الســراة   ــل شــيء    (جب ــى ك ــيت تعــين أعل ــة   ) وال ــرة العربي خــزان (يف غــرب اجلزي
، والعموريـون،   األكـاديون : حنو الشمال ومشال غرب ومن هؤالء الشـعوب       ) الشعوب

 . اآلراميون، واآلشوريون، ومن بعدهم األنباطو

كما إنّه أقرب صورة للوصف القرآني للحادثة، حيث تبين اآليـات أنـه كـان                -٣
فَفَتَحْنــا أَبْــواب السَّــماء بِمــاء (نتيجــة لفــتح أبــواب الســماء، وتفجــر األرض عيونــاً 

رٍ قَـدْ قُـدِر      وفَجَّرْنَـا الْـأَرْض عيونًـا فَـالْتَقَى       *منْهمِرٍ اء علَـى أَمـْ ١٢، ١١:القمـر ()الْمـ( ،
ونـزع اإللـه إيراگـال األعمـدة، ثـم          ".. : وكذلك لألسباب اليت ذُكرت يف األسطورة     
ــا الــذي فتــق الســدود    انفجــرت كــل   ":راةمــا جــاء يف التــو ك، و"أعقبــه اإللــه ننورت

صـور  وهـذا يقودنـا إىل وضـع ت       ".  ينابيع الغمر العظيم وانفتحت طاقات السماء     
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لكيفيـة حـدوث الطوفـان بنـاء علـى التعليــل العلمـي الـذي ذكرنـاه آنفـاً ومـا جــاء يف           
 . املصادر الثالثة

مل يكن الطوفان فيضاناً لألهنـار، ومل يكـن بسـبب األمطـار الغزيـرة، وإمنـا بسـبب                   
ارتفاع منسوب املياه يف اخللـيج العربـي والبحـر األمحـر وازديـاد الضـغط علـى خمـزون                    

) مـائي (ية يف شبه اجلزيرة العربية، هذا الضغط تسبب يف انفجار بركـاني         املياه اجلوف 
ما أدى إىل انـدفاع امليـاه مـن فوهـة أحـد قمـم جبـال السـراة املمتـدة يف غـرب اجلزيـرة                          

ارات مائيـة أخـرى يف      العربية، مسببا املزيد من التشققات والتصـدعات وبالتـايل انفجـ          
طة لكيفيـة       .نفس املنطقة  حـدوث الطوفـان كمـا قرأناهـا مـن املصـادر              تلك صـورة مبسـ 
  .)١٥: انظر الصورة (يعيةها احلقائق اجلغرافية والطبالثالثة وتدعم

 
 

 )١٥: الصورة( رسم توضيحي لكيفية حدوث الطوفان
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 بعض األلفاظ اليت تعني علـى       معانيلكي نعطي صورة واضحة ومفصلة سنحدد       و
للواقـع مسـتعينني باملصـادر الثالثـة؛ أول     تصور كيفية حدوث الطوفان كأقرب ما يكون        

فتحنـا أبـواب    (الذي اعتُرب عالمـة علـى بدايـة الطوفـان، ثـم             )  فار التنور : (تلك األلفاظ 
  .وما يوازيها يف التوراة واألسطورة، )فجرنا األرض عيوناً(، وأخرياً )السماء

 

ورالتَّن فَار: 

ــة الطو    ــى بدايـ ــة علـ ــان عالمـ ــور كـ ــوران التنـ ــانإن فـ ــاء (: فـ ــإِذَا جـ ــار  فَـ ــا وفَـ  أَمْرنَـ
 ور ٢٧: املؤمنـون ()التَّنـ( ور هـو أحـد اجلبــال الربكانيـة يف سلسـلة جبــال      ، ولقـد ذكرنــا أن التنـ 

ور (السراة املمتـدة مبحـاذاة البحـر األمحـر غـرب اجلزيـرة العربيـة، وأن كلمـة                    تعـين  ) تنـ
يقـع قـرب   ) التنـور (اني، هـذا اجلبـل   اجلبل املتفجر، اجلبل املتوقّد العظيم، اجلبل الربكـ       

ور  فـار (، ولقد استخدام القـرآن لفـظ        )ع(منطقة سكنى نوح     ه كـان   ليؤكّـد علـى أنـّ     )  التنـ
ــاً، عــن علــي     ــر  "): ع(يقــذف مياهــاً ولــيس نريان ــورمــاء كــل مفج وقــال أبــو جعفــر ،"تن  :

ــورة دفعتــه " را  :  يقــال،وفــوران الـــماء ســو وذاك إذا ســارت  ،فـــار الـــماء يفــور فورانــا وفَ
: وهـو  .)٢( أن أشرف األرض وأرفعها فار منه املاء       ":فار التنور " وقيل أن معنى     .)١("دفعته
الذي انبثق من أعماق احمليط البدئي بعد تكون احمليطـات ليقـذف حبممـه              ) الكور".. (

جبــل "مكونــاً جــبال عاليــاً مــن احلمــم واحلجــارة والنــار والــدخان والــذي صــار يــدعى بـــ 
 يصل ما بني سطح األرض وبني البحر        ثقباً هائال هم يصورونه   ، كما إنّ  "ء واألرض السما
وبقى ثقبه النافث يف عمق اجلبل متصال مبياه احمليط البدئي مما جعلـه يف              ... األول  

، ورمبـا يكـون هـو املعـين بـه يف الـرتاث       )٣(" يف زمـن الطوفـان  يفـور بامليـاه  أحقـاب الحقـة   
فلــما دخــل ومحـل معـه     : " فقـد جـاء يف تفسـري الطـربي         ،)ط األكرب تـحرك ينابـيع الغو  (بـ

                                                 
 .٥٣، ص١٢، ججامع البيان  تفسري آي القرآن الطربي، - )١(
 .٥٢، ص١٢، ججامع البيان  تفسري آي القرآن الطربي، - )٢(
 .٩٤، ص ركز امل– أ –تاريخ سوريا احلضاري القديم  أمحد داوود،  - )٣(
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 العالمـة والـيت     ، أي أن  )١(" تـحرك ينابــيع الغـوط األكـرب، وفتــح أبـواب السـماء             ،من محل 
قد تكون األخبرة اليت تصاعدت بصورة دخان ممتد يف السماء نتيجة الرتفاع الضـغط        

ر      على املياه اجلوفية يف منطقة احلدث سبقت تدفّ        ق املياه من فوهة اجلبـل، وهـي املعبـ
ونــزع اإللــه  : "، ويف األســطورة"انفجــرت كــل ينــابيع الغمــر العظــيم "عنــها يف التــوراة بـــ 
  )١٦: الصورةانظر  (".إيراگال األعمدة

 

 

 

 

 

 

 
 

 )١٦: الصورة(  جلبال بركانية تتصاعد منها أخبرة إيذاناً بانفجار بركانيةصور
 

 ابا أَبْومِرٍفَفَتَحْننْهاءٍ ماءِ بِمالسَّم :  

ــماءِ  (إن أول صــورة تــرد إىل ذهــن القــارئ عنــدما يقــرأ تعــبري    ــواب السَّ ــا أَبْ فَفَتَحْن
ــاءٍ منْهمِــرٍ  ــر()بِم ــن إذا مــا         )١١:القم ــن الســماء، ولك ــرة تنــهمر م هــي صــورة أمطــار غزي

ار غزيـرة وال  استحضرنا مـا توصـلنا إليـه مـن نتـائج بـأن الطوفـان مل يكـن بسـبب أمطـ               
بسبب فيضان األهنـار، وإمنـا كـان حـدثاً مهـوالً نتيجـة للظـروف املناخيـة الـيت متـر هبـا                        
ــة         ــرات جغرافي ــى مــدى عشــرات اآلالف مــن الســنني فأحــدثت تغي الكــرة األرضــية عل

ــرات ومــا حوهلــا مــن منــاطق ومناخيــة هائلــة يف املنطقــة الــيت تعرضــت هلــذ   لــو .ه التغي 
كيفيـة حـدوث الطوفـان العظـيم      عند حماولتنـا التعـرف علـى   استحضرنا هذه احلقائق  

                                                 
 .٤٩، ص١٢، ججامع البيان  تفسري آي القرآن الطربي، - )١(
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السـتطعنا أن نـرى صــورة مغـايرة ملــا ترمسهـا أذهاننـا بنــاء علـى قــراءة خاطئـة أللفــاظ        
القــرآن الكــريم، سنرســم صــورة ســريعة لكيفيــة حــدوث الطوفــان كمــا تصــورها ألفــاظ  

و  : (القرآن الكريم بإجيـاز شـديد يف قولـه تعـاىل      ا أَبـْ مِـرٍ   فَفَتَحْنـنْهاءٍ م اءِ بِمـم  *اب السـَّ
             رٍ قَـدْ قُـدِر اء علَـى أَمـْ وناً فَالْتَقَى الْمـيع فَجَّرْنَا الْأَرْضل ذلـك       )١٢،  ١١:القمـر ()و ثـم نفصـ

 الكيفيــة الــيت حــدث فيهــا  بــالرجوع إىل املصــادر الثالثــة ألهنــا تشــرتك مجيعــاً يف رســم 
االحنسـار اجلليـدي الـذي تسـبب يف ارتفــاع      كمـا ذكرنـا آنفـاً أنّـه حــني اكتمـل      .الطوفـان 

منسوب املياه يف اخلليج العربـي والبحـر األمحـر مـا أدى إىل زيـادة الضـغط علـى امليـاه                      
اجلوفية يف شبه اجلزيرة العربية، فانفجرت فوهـات جبـال السـراة الربكانيـة، عـن مـاء                  

زيـرة العربيـة،    شديد منهمر، وتفجرت األرض عيوناً، فأغرق قسماً كـبرياً مـن شـبه اجل             
  . وتسبب يف تصحرها بعد أن كانت جنات وعيون

ــل يف شـــرح اآليـــات القرآنيـــة الكرميـــة الـــيت تصـــف كيفيـــة حـــدوث  قبـــل أن نفصـ
الطوفــان ســوف نقــرأ وصــف الطوفــان مــن التــوراة واألســطورة ملــا وجــدنا مــن تقــارب   

 :شديد بينها مجيعاً

ت كل ينابيع الغمـر العظـيم     انفجر": تصف التوراة كيفية حدوث الطوفان جبملة     
، ثــم )انفجــرت ينــابيع الغمــر العظــيم   (، بدايــة )٧:١١تكــوين ("وانفتحــت طاقــات الســماء  

يف ) طاقــات الســماء ( ولقــد ذكرنــا أن أحــد معــاني لفــظ   ،) طاقــات الســماء وانفتحــت(
اليت عـادة مـا تكـون خمروطيـة الشـكل وقريبـة الشـبه مـن اجلبـال                   ) املدخنة(التوراة هو   

ور ( الربكانيـة، وهـذا يـذكّرنا بــ        ذات الفوهات  الـذي تصـاعدت األخبـرة منـه عالمـة         ) التنـ
 : على بداية الطوفان، ونقرأها يف النسخة اإلجنليزية هكذا

the same day were all the fountains of the great deep broken up, and 
the windows of heaven were opened. 

ر عـن              : اليت تعين  fountainsالحظ كلمة    نافورة أو نبع ماء أو بئـر اسـتخدمت لتعبـ 
املدرجة  حسب املعاني املياه اجلوفية، ولفظ طاقات السماء عبر عنها بنوافذ اجلنة، أو       

 والسـماء إىل    chimney إىل    windowsاملـداخن الشـاخمة حيـث تُرمجـت         : يف التفسري 
heaven           ة، وقـد ذُكـر معنـى      وذُكرت هلا معاني أخرى كاجلو، وكل ما عال ومشخ، واجلنـ

آخر لطاقـات السـماء يف النسـخة اإلجنليزيـة وتعـين فوهـات إمـا أن ختـرج منـها أخبـرة            
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ــاه   ــها املي ــة حــدوث الطوفــان      .)١(ودخــان أو ختــرج من ــذي يصــف كيفي  ســنقرأ الــنص ال
 :برتمجاته املختلفة

In the six hundredth year of Noach's life, in the second month, on the 
seventeenth day of the month, on the same day all the fountains of the 
great deep were burst open, and the (heaven) sky's windows were 
opened. (Genesis 7: 11) 

هـو مصـدر مـاء الطوفـان،        هيذن أو سـكاي يرمـزان ألمـر واحـد           /نالحظ أن هيفِن  
أي حِضِن، حيث الضاد تُلفظ دال وذال، واحلـاء         هيذن  (هما عربيان قدميان    ومع أن كلي  
وهــو احملضــن أو املهــد األول لإلنســان واحملضــن األخــري ألرواح األبــرار، أي ) تُبــدل هــاء

ــقاي –اجلنــة  ــا ســكاي فــتعين س كانــت أعــايل    / أم ســگاي، أي مصــدر الســقي ســواء
يســمى اجلبــال كمصــدر لألهنــار أو ســحب الســماء كمصــدر للغيــث واملطــر، إال أن مــا     

 .أي مساوات" مشايم"أو " مسا"أي " مشه"تُسميها " العربية"بـ
 :تُرمجت الفقرة السابقة هكذا

             مِـن ر شـع وْمِ السَّـابِع انِي فِـي الْيـ فِي سنةِ سِت مِئَةٍ مِنْ حياةِ نُوحٍ فِي الشَّهْرِ الثـَّ
 .وانْفَتَحتْ طَاقَات السَّماءِالشَّهْرِ انْفَجرتْ كُلُّ ينابِيعِ الْغَمْرِ الْعظِيمِ 

 :  هي"العربية "ومبا يسمى
شيش مية شنة نوخ خياه، شاني خدش، شبع عسر يوم خدش، خـدش يـوم كـل                 

 .مايان رب هتوم فقع، عروبا مشا فتخ

 :وبالعربي الواضح

سادس مئة سنة نوح حياة، ثـاني حـدث، سـبع عشـر يـوم حـدث، حـدث يـوم كـل                       
 .مسا فتحمياه رب هتوم فقع، غَروب 

 ):وما بني القوسين جمرد روابط للكالم(فالعبارة تصبح باللغة الفصحى 

                                                 
(1) - sluice (with openings for  water). 
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ســابع ) يف(، )أي شــهر(ثــاني حــدث  ) يف(ســادس مائــة ســنة حليــاة نــوح،   ) يف(
كــل ميــاه رب التــهوم  ) أن(يــوم ) يف ذلــك الـــ(، حــدث )أي الشــهر(عشــر يــوم احلــدث  

 . السماء) دلْو(غَروب ، وانفتح )انفجرت بصوت(فقعت ) األعماق سيد(

نـزع اإللـه    (وجند صورة قريبة من تلك يف األسطورة فتعبر عـن بدايـة الطوفـان بــ               
، ونزع األعمـدة هنـا تعـبري عـن حتطّـم دعـائم سـد العـامل األسـفل                )األعمدة" إيراگال"

مبــا يشــبه ثــورات بركانيــة وإطــالق ســحب غــازات ســوداء ورعــود مــن اجلبــال املتوقّــدة   
ثـم  (وضاً عن محم الرباكني تفجرت مياه العمق لتفـور إىل عنـان السـماء               وع" إيراگال"

أن امليـاه احملبوسـة     : ، فتكـون الصـورة كالتـايل      )الذي فتق السدود  " ننورتا"أعقبه اإلله   
 األخبرة مـن    تيف باطن األرض حتت ضغط عايل وجدت هلا متنفّساً للخروج فتصاعد          

ر      انـدفاع املـاء مـن جـوف األ         فوهة اجلبـل الربكـاني املتوقـد، ثـم تبـع ذلـك             رض والـيت عبـ
  .عنها بفتق السدود

تعبر عن الفكرة بصورة أكثر دقة      " أتراحاسس"إن النسخة اإلجنليزية من أسطورة      
ووضوحاً فتشبه فتق السدود باملاء املندفع هارباً من السد، ثـم ارتفـاع املطـر واندفاعـه        

جـوف  (رياً عن امليـاه اخلارجـة مـن أسـفل           تعب"  املطر ارتفاع"حنو األسفل، الحظ التعبري     
، ولو كانت أمطاراً لعبر عنها بالنزول ال الصعود، ثم يصـف            )السماء(إىل أعلى   ) األرض

نفس املشهد بتعبريات خمتلفة، ولكن بـنفس الرتتيـب فيبـدأ الطوفـان بتحطـيم األعمـدة        
علـى، وبعـد   ، ومـن ثـم خيـرج املـاء مـن األسـفل منـدفعاً حنـو األ        )١(الگمن قبل اإللـه نـر   

 ". بفتق السدود) "نينورتا(ذلك يتدخل 

Then like pushing waters escaping from a (dam)(2)     
  ثم كاملاء املندفع هارباً من السد  

Above came rain pushing down to us below    
  مندفعاً حنو األسفلارتفع املطر

Nergal from his underground home did break the (posts)(1)  
                                                 

ــة - )١( ــر" كلم ــة مــن كلمــتني   " الگن ــار(مكون ــو     ) جــلّ(و ) ن ــا يســميه معرب ــة، أو كم ــار العظيم أي الن
 ).إله العامل السفلي(األساطري 

 . السد أو مياه السد- )٢(
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 ال حطم األعمدة من بيته الكائن حتت األرضگنر
And up water from below did come   

 املاء من األسفل وخرج 
Ninurta let watery chaos(2) (abound) )٣(  

  نينورتا جعل مياه الغمر األوىل جتتمع

برياً عـن  نعود لوصف القـرآن الكـريم للطوفـان لنشـرح التعـابري الـيت اسـتُخدمت تعـ               
اءٍ منْهمِـرٍ        (إن تعبري   : كيفية حدوثه  اءِ بِمـم واب السـَّ يصـف بدايـة الطوفـان      ) فَفَتَحْنا أَبـْ

، )انفجار بركان مائي  (فوران التنور يعين     سبق أن عالمة الطوفان كانت    ولقد بينا فيما    
وعالمــة الشــيء دليــل عليــه، فعلــى ســبيل املثــال بعــض أنــواع الســحب تُنبــئ هبطــول           

ــذَا : (ألمطــار، كمــا جــاء علــى لســان قــوم هــود حــني رأوا الســحب يف الســماء    ا ــالُوا ه قَ
هنــا قــد " فــتح أبــواب الســماء مبــاء منــهمر"، لــذا فــإن )٢٤:األحقــاف()عــارِض ممْطِرنَــا

والـذي اسـتُخدم يف القـرآن الكـريم دائمـاً           " إنـزال املـاء مـن السـماء       "يعين شيئاً آخر غـري      
املسـتخدم يف   ) املطـر ( باملعنى املعهود لدينا، وغري      )املطر(وغري  ليعبر عن رمحة ونعمة،     

فمــن الطبيعــي أن تكــون " فــوارن التنــور"، وعليــه إذا كــان عالمــة الطوفــان هــو )٤(القــرآن
ر عـن الفكـرة     املنطقـة ذات عالقـة هبـذه العالمـة،    مياه الطوفان الـيت أغرقـت     ولكـي نعبـ 

                                                                                                                        
 . األعمدة- )١(
 ".العماء والسكون" مياه الغمر األوىل اليت بدأت مع تكوين األرض حيث - )٢(
 . يغمر- )٣(
ر عـن عقوبـة متمثلـة يف إرسـال حجـارة كمـا يف          ) مطر( جاءت كلمة    - )٤( يف القرآن يف موردين  لتعبـ :
: الـذاريات ()نرسِلَ علَيهِم حِجارة من طِـنيٍ     لِ(و  ) ٨٢: هود()وأَمطَرنَا علَيها حِجارة من سِجيلٍ منضُودٍ     (

بركـان ثـائر    حجـارة  ال ميتنـع أن تكـون  : "آليـة الـذاريات   ) يف ظـالل القـرآن   (، وقد جـاء يف تفسـري        )٣٣
والصورة اليت يرمسهـا السـياق      : "، وكذلك يف تفسري آية هود     "يقذف باحلمم الطيين من جوف األرض     

 قوم لوط هي أشـبه شـيء بـبعض الظـواهر الربكانيـة الـيت ختسـف فيهـا                    هنا هلذه النازلة اليت أصابت    
، فنالحظ أن كلمة مطر هنـا اسـتخدمت         "األرض فتبتلع ما فوقها ويصاحب هذا محم وحجارة ووحل        

لتعرب عما خيرج من اجلبال الربكانية من حجارة ومحم ولـيس ممـا ينـزل مـن السـماء مبعنـى الفضـاء                       
 .الواسع الذي حييط باألرض
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واســتخدامها يف القــرآن ) الســماء(ة بصــورة أوضــح علينــا أن نتعــرف علــى معــاني كلمــ  
كـلّ  : "مشتق من مسا يسمو، وهذه الكلمة هلا معاني كثرية مثـل          الكريم؛ أما أصل الكلمة     

ومسـي كـذلك الرتفاعـه عـن     (ما عال، السقف، ظهر الفرس، املطـر، السـحاب، العشـب          
ــرار ، و)األرض كــل مــا عــال  (، فــاملعنى اجلــامع لكلمــة الســماء هــو    )١("مســكن أرواح األب
يف القـرآن الكـريم أكثـر مـن مئـة مـرة، واسـتُخدمت               ) السـماء (ولقد تكـرر لفـظ      ) وارتفع

لتعبر عن معاني خمتلفة مثل الفضاء الواسع الذي حيـيط بـاألرض، والسـقف، وكـل مـا              
تَوى إِلَـى       ( :ماء والسـموات كمـا يف قولـه تعـاىل         السـ  يعلو، وقد فرق بـني     ماءِ ثُـمَّ اسـْ  السـَّ

أَلَمْ (: وفرق بني السماء وجو السماء كما يف قوله       ،  )٢٩:البقرة()ع سماواتٍ فَسوَّاهنَّ سبْ 
 وغري ذلك، ولكن أصـبح معنـى        )٧٩:النحل)(جو السَّماءِ يروْا إِلَى الطَّيْرِ مسخَّراتٍ فِي      

أول معنــى يـرد إىل أذهاننـا إذا مــا قرأنـا كلمــة    ) الفضـاء الواسـع الــذي حيـيط بـاألرض    (
ه هو الدارج يف استخدامنا اليومي أما املعاني األخرى فال نذهب إليها، فلـو       ألن) مساء(

ة آدم،         ) مسكن أرواح األبرار  (تأملنا قليال يف     وهو أحد معاني السماء، واستحضـرنا جنـ
بيــت اآلهلــة، املغــارة املقدســة، وهــي كلــها أمســاء للجنــة األرضــية املخبــوءة حتــت جبــال   

، لوجدنا أن أقرب معنـى ألبـواب السـماء هنـا هـو           )٢()رارمسكن أرواح األب  (السراة حيث   
هنـا ال تعـين مـا نشـاهده فوقنـا           ) فالسـماء ( ،)الفوهات اليت فارت منها ميـاه الطوفـان       (

كقبة زرقاء حميطة باألرض، بل اجلبال العالية اليت اندفعت منها املياه اجلوفية لتغـرق              
ألهنـا خرجـت    ) السـماء ( منـهمرة مـن      اآلمثني من قوم نوح، وهذا ال مينع أن امليـاه كانـت           

مندفعة من الفوهات الربكانية إىل ارتفاعات عالية يف السماء ثم اهنمـرت جارفـة معهـا                
 إن خروج املياه من الفوهات الربكانيـة  .فه من زروع وبيوت وحيوانات وبشركلّ ما تصاد 

اء باملــاء تبعــه تشــقق األرض وانــدفاع املــاء مــن باطنــها فــاجتمع املــاء املنــهمر مــن الســم  
 إذن، ميــاه الطوفــان الــيت أغرقــت .ات األرض مكونــًا موجــاً كاجلبــالاخلــارج مــن تشــقق

مساحات شاسعة من شبه اجلزيـرة العربيـة كـان مصـدرها امليـاه اجلوفيـة، ولعلّـه هلـذا                
فنســب املــاء لــألرض ومل يقــل يــا أرض  "كِ يــا أَرْض ابْلَعِــي مــاء"جــاء التعــبري القرآنــي 

                                                 
 ).مسا(، معنى كلمة املنجد  اللغة واألعالم - )١(
 . مجعية التجديد الثقافية االجتماعيةجنة آدم،:  راجع حبث- )٢(
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فقـط  ) األرض(ليبين أن مياه الطوفان اليت أغرقـت املنطقـة كـان مصـدرها            ابلعي املاء،   
بــأمر واحــد ..) يــا مســاء (و ..) يــا أرض  ( وقــد اشــرتك تعــبريا).املطــر(ولــيس الســماء 

)أَقْلِعِــي قِيــلَو اءــم ــا س يكِ وــاء ابْلَعِــي م ــا أَرْض فلــو كانــا حــدثني منفصــلني  ) ٤٤:هــود)( ي
خاص به، ولو بدأ بأمر السماء بأن تقلع ومل يـأمر األرض أن تبلـع               الختُص كلٍّ منهما بأمر     

ماءهــا ملــا متكّنــت الســماء مــن اإلقــالع ألن األرض الزالــت ختــرج ماءهــا، فكــال األمــرين       
ــاه األرض         ــبعض فمي ــاط احلــدثني ببعضــهما ال ــه الرتب ــذي جــاء ب ضــروريان وبالرتتيــب ال

) اجلبـال (، ولـو مل تـؤمر السـماء      ) أعلـى  املتدفّقة خارجـاً إىل   (ترفد مياه السماء    ) اجلوفية(
: باإلقالع لرمبا واصلت قذف احلمم املخبوءة يف باطنها ألن هذه اجلبال متّصلة خبـزانني             

، فجـاء أمـر اإلقـالع للسـماء مطلقـاً بـال             )األبسـو (، وخـزان املـاء      )نـار جـال   (خزان اجلحـيم    
اءهـا وهـذا نـتج عنـه أن غـارت         حتديد، بينما األمر املوجه لألرض كـان حمـدداً بـأن تبلـع م             

 .    مناسيبهااملياه فتصحرت املنطقة وشحت مياه األهنار وقلّت

وانسـدت ينـابيع    :  "والصورة مشاهبة كذلك يف كيفية انتهاء الطوفان، ففي التـوراة         
ــامتنع املطــر مــن الســماء      ــات الســماء، ف ــوين ("الغمــر وطاق ، الحــظ تسلســل  )٢، ١ :٨تك

ةً انســدت ينــابيع الغمــر وطاقــات الســماء فكــان هــذا ســبباً   فبدايــ: احلــدث مــرة أخــرى
املطــر هنــا يعنــى اهنمــار ميــاه اجلبــال املرتفعــة يف الســماء   (المتنــاع املطــر مــن الســماء  

، إن هذه العبارة تدل على أن مصدر املياه املنهمرة من السماء هـي ينـابيع الغمـر                 )عالياً
نع املطــر مــن اجلبــل، نالحــظ   فبمجــرد أن انســدت هــي أُغلقــت طاقــات الســماء فــامت   

 : املقابلة يف األلفاظ

 وانسدت ينابيع الغمر = يا أرض ابلعي ماءك 
 طاقات السماء  )انسدت(و= ويا مساء أقلعي 

 والقـرآن الكـريم لتؤكّـد علـى أن امليـاه            هكذا تكتمل الصورة مـن األسـطورة والتـوراة        
ــة انــ        ــاه جوفي ــل مي ــة احلــدث مل تكــن أمطــاراً ب ــال  الــيت أغرقــت منطق دفعت مــن اجلب

ــرت األرض فــالتقى املــاء املنــهمر مــن الســماء باملــاء املتفجــر مــن األرض     الربكانيــة وفج
ــى نــوح وأهلــه وذريتــه ومــن معــه يف الفلــك       نجغرقــوا كــلّ اآلمثــني يف تلــك املنطقــة ويلي

  .املشحون
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  اخلالصة
يف أكثـر  لقد شغلت حادثة الطوفان حيزاً من آيـات القـرآن الكـريم وجـاءت مفرقـة               

كيف حدثت،  : كرميات فرمست لنا صورة مفصلة عن احلادثة ودقائقها        من عشر سور  
وملاذا، وأين، ومن جنـا ومـن أُغـرق، فتعرفنـا علـى تلـك التفاصـيل واسـتعنا مبـا جـاء يف                        
التوراة واألساطري السـتكمال الصـورة والعتقادنـا أنّـه ال يكفـي أن نثبـت أن الطوفـان مل                   

أن    يكــن عامليــاً، وال ي غــين األمــة أن تعــرف أن جبــال أرارات ليســت يف أرمينيــا بــل البــد
تعـرف أيــن هـي، وملــاذا اختلفـت املصــادر يف تسـمية املوقــع الـذي رســت عليـه الســفينة،       
وكيف اتّفـق أكثـر مـن قـال مبحدوديتـه علـى أنـه كـان يف العـراق؟ هـذه األسـئلة وغريهـا                          

مل تكن  ) ع(ن يؤكّد على أن دعوة نوح       أُجيب عليها يف هذا الفصل فخلصنا إىل أن القرآ        
عاملية وبالتايل تنتفـي حجـة مـن قـال بعامليـة الطوفـان بنـاء علـى اعتقـاده بعامليـة دعـوة                 
نوح، ثم عوجلت اآليات اليت ذكرت الناجني واملغرقني فتبين أهنم املتواجدون يف منطقة             

رت األسـباب الطبيعيـة لل               طوفـان وكيفيـة   احلدث ال كلّ من علـى كوكـب األرض، ثـم فُسـ
 . بني املصادر يف تلك التفاصيلحدوثه فوجدنا توافقًا غريباً

 

 
 

  حوض الطوفان  اجلزيرة العربية )١٧: الصورة(
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 الفصل الثالث
 مناقشة آراء املفسرين 
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  مناقشة آراء مفسري القرآن الكريم-أوالً
يـــة الكرميـــة الـــيت تناولـــت ســـرنا يف تفاصـــيل حادثـــة الطوفـــان مـــع اآليـــات القرآن

احلادثة، وخلصنا إىل أن الطوفان مل يشمل األرض جغرافيا أو بشـرياً، بـل كـان حمليـاً،            
والقوم كانوا حمليين، ولقد توصـلنا إىل هـذه النتيجـة باالسـتدالل مبجموعـة كـبرية مـن                

والبسـيط  اآليات القرآنية الكرمية، وتدرجت األدلة القرآنية بني املباشر وغـري املباشـر،             
ــد، والســؤال الــذي نقــف أمامــه حــائرين    ــر القــرآن علــى مــدى مئــات    :  واملعقّ كيــف فُس

 القالئــل منــهم إىل تلــك   الســنني وجبهــد عشــرات مــن عمالقــة التفســري ومل ينتبــه إالّ      
 وحتى من تنبه إليها مل حيسم النتائج ومل يأتِ بأدلّة قاطعة حبيث يقطع كـل     احلقيقة؟

نتيجة أن اتّفق معظم املفسرين علـى عامليـة الطوفـان، وبقـي             شك يف القضية، فكانت ال    
قليلٌ منـهم مـرتدداً بـني عامليتـه وحمدوديتـه، وقليـل جـداً منـهم ممـن جـزم بأنـه مل يكـن               

فكيـف  !  عاملياً، وهذا القليـل رد عليـه فأُسـكت هـذا اهلمـس اخلافـت مـن صـوت احلـق                    
 فُسر القرآن حتى كانت تلك النتيجة؟  

 
 ة رسالة أويل العزم عاملي-أ 

اعتمد صاحب تفسري امليزان إلثبـات عامليـة الطوفـان علـى االعتقـاد بعامليـة دعـوة                  
ــوح  ــاء أويل العــزم  بصــفته أحــد أن ) ع(ن ــات ذلــك ) ع(بي ــة   .وإثب ــى عاملي  لقــد اســتدل عل

ا إِلَـى قَوْمِـهِ         (: الطوفان من خالل تفسريه لآلية الكرميـة       ا نُوحـلْن لَقَـدْ أَرْسـأن  ليثبـت    )و
أرسـله ا  أول أويل العـزم،  ) ع(أن نوحـاً    : "أنبياء أويل العزم كانت دعوهتم عاملية فـذكر       

 مـن اإلنسـان إليـه    األب الثاني للنسل احلاضرهو "، و.." بكتاب وشريعة  إىل عامة البشر  
وجعلنــا ذريتــه هــم : "واســتدل علــى ذلــك بقولــه تعــاىل " ينتــهي أنســاهبم واجلميــع ذريتــه
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فبـدأ بطـرح    ) ع( على عامليـة رسـالته       هذه املقدمة دلّل يف حبث مفصل       بعد .)١("الباقني
بـدليل مـا ورد عـن    رأي كل من الفريقني، وأكّـد علـى أن الشـيعة يؤمنـون بعمـوم رسـالته                

 وأهنـم مبعوثـون للنـاس كافـة، ثـم بـين أن              أنبياء أويل العزم  بأن نوحاً من    ) ع (أهل البيت 
تندين إىل ظــاهر اآليــات الناطقــة بشــمول مــن أهــل الســنة مــن قــال بعمــوم رســالته مســ 

وقَالَ نُوح رب ال تَذَرْ علَى الْأَرْضِ مِـن الْكَـافِرِين           (: الطوفان ألهل األرض كقوله تعاىل    
ا (:  وقولـه  ،)٢٦:نـوح ()ديَّاراً لْنـعجو      اقِني الْبـ م هـ يَّتَـهومنـهم مـن أنكـر ذلـك     )٧٧:الصـافات () ذُر ،

وكـان كـل نـيب يبعـث إىل قومـه           ): "ص( الصـحيح عـن رسـول ا         مستنداً إىل ما ورد يف    
، ثـم يـرد علـى هـذا الـرأي ويفنـده، فـيخلص إىل نتيجـة                  "خاصة وبعثت إىل النـاس كافـة      

ة، وأن لـه كتابـاً وهـو املشـتمل علـى            كانت عامـ  ) ع(فقد بان بأن نبوة نوح      : "مؤكّدة بقوله 
، "ب السـماوية املشـتملة علـى الشـريعة    شـريعته الرافعـة لالخـتالف، وأن كتابـه أول الكتـ     

خمــالف ) ع(عـدم عمـوم دعوتـه    أن وظهـر أيضـاً مــا يـدل مـن الروايـات علــى      : "ويضـيف 
ــاب ــهم     ): "ع(، ويف حــديث عــن الرضــا   للكت ــاء مخســة لكــل من إن أويل العــزم مــن األنبي

 .)٢("شريعة وكتاب ونبوهتم عامة جلميع من سواهم نبياً أو غري نيب

 

 :زن ما نقرأـ ما جاء  كتاب امليزان لننقف عند بعض مقاطع

لْنا نُوحـاً إِلَـى         " من سورة املؤمنـون      ٢٣جاء يف تفسري اآلية      .١ لَقَـدْ أَرْسـقَوْمِـهِ و" :
يف اآلية هم أمتـه وأهـل       ) قومه(فاعترب كلمة    )٣()فاملراد بقومه أمته وأهل عصره عامة     (

لكـريم ليسـت فضفاضـة      وهذا مـا خنتلـف معـه فيـه ألن ألفـاظ القـرآن ا              !! عصره عامة 
بـل ألفاظـه دقيقـة      ) أهـل عصـره عامـة     (ولـ) أمته(مرادفة لـ ) قومه(وعامة حبيث تصبح    

ومنتقاة حبيث تؤدي الغرض املراد منها متاماً بال زيادة أو نقصان، فقومه يعـين قومـه،                
، وإذا اعتربنــا أن هــذا دليــل "أهــل عصــره عامــة"عنيــان أن يوأمتــه تعــين أمتــه، وال ميكــن 

                                                 
 .٢٥١، ص١٠،  جامليزان  تفسري القرآن الطباطبائي، - )١(
 .٢٦٤، ص ١٠، جامليزان  تفسري القرآن الطباطبائي، - )٢(
 .٢٧، ص ١٥، ج امليزان  تفسري القرآن الطباطبائي، - )٣(
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، إذاً ألمكننا أن نقول أن هوداً وصاحلاً وشعيباً ولوطاً كـذلك  )ع( عاملية رسالة نوح     على
 .كانوا مرسلني ألهل عصرهم عامة ألن القرآن يذكرهم مجيعاً بأهنم أُرسلوا ألقوامهم

كمـا ينـايف اآليـات القرآنيـة الكرميـة كـذلك            ) ع(إن ما أثبتـه مـن عمـوم دعوتـه            .٢
       بعـث إىل قومـه خاصـة      وكـ ): "ص(ينايف قـول رسـول اعثـت إىل النـاس   ان كـل نـيب يوب 

) ع(، ومـع هـذا مل يحـلّ هـذا اإلشـكال والتعـارض بـني أطروحـة عامليـة دعـوة نـوح                  "كافة
    هـي  ) ص(، يف الواقع أن هذا احلديث يثبـت أن رسـالة حممـد     )ص(وحديث رسول ا

ة الوحيدةالرسالة العاملي. 

ــزان حبــديث الرضــا      .٣ ــاء   : ")ع(استشــهد صــاحب املي ــزم مــن األنبي إن أويل الع
"  جلميــع مــن ســواهم نبيــاً أو غــري نــيبونبــوهتم عامــةمخســة لكــل منــهم شــريعة وكتــاب 

كل نـيب يبعـث     وكان  ): "ص(، وأغفل حديث رسول ا      )ع(كدليل على عموم رسالة نوح      
رمبـا لتـوهم تعـارض أو تنـاقض بينـهما، ويف      "  وبعثـت إىل النـاس كافـة   إىل قومه خاصـة  

لكـل  إن أويل العـزم مـن األنبيـاء مخسـة     ): "ع(قع ال يوجد أي تناقض، فقـول الرضـا       الوا
دليــل علــى أن شــرائع أنبيــاء أويل العــزم كانــت خاصــة لزمــاهنم     "  شــريعة وكتــاب منــهم

وألقوامهم، فلو كانت شريعة كل منـهم عامـة للجميـع فمـا الـداعي لوجـود مخسـة كتـب                     
 نبــوهتمو"احــدة، بينمــا جنــد يف قولــه ومخــس شــرائع والكتفــوا بكتــاب واحــد وشــريعة و 

 )ع(ه تعـارض فدقـة ألفاظـه        حلّ ملـا يـوهم بأنـّ      " عامة جلميع من سواهم نبياً أو غري نيب       
تبــدد هــذا التعــارض الظــاهري، فــالنبوة هــي القــوانني الكونيــة والســنن اإلهليــة، وهــي     

 خـارج الـوعي   العلوم واملعارف اليت أتى هبـا األنبيـاء، وهـي احلقـائق املوضـوعية املطلقـة            
ــة     ــة، وكقـــوانني اجلاذبيـ ــنن النصـــر واهلزميـ ــاملوت، والبعـــث والســـاعة، وسـ اإلنســـاني كـ
والفيزياء وغريها، فهي عامة وليست حكراً على قوم دون قوم وال على زمـن دون آخـر،                 
بل هي تراكمية تتطور علـى مـر الـزمن فـالالحق يسـتفيد مـن علـوم السـابق، والشـرائع              

لرســالة أو األحكــام وهــي خاصــة ملــن أُرســلت إلــيهم، ألهنــا تُشــرع  هــي مــا يعبــر عنــها با
ملناسبة ظرفها وفيها احلالل واحلرام، وفيها العبادات والوصايا، جند هذا واضـحاً يف             

ق                    (: اآلية الْحـ كَ مِـناء ا جـ واءهمْ عمـَّ ه وال تَتَّبِـعْ أَهـْ  لِكُـلٍّ فَاحْكُمْ بيْنهمْ بِما أَنْزلَ اللـَّ
 وهبـذا حيـلّ اإلشـكال وتتعـزز فكـرة أن الشـرائع              )٤٨:املائدة()شِرْعةً ومِنْهاجاً جعلْنا مِنْكُمْ   

اليت يأتي هبا األنبياء خاصة بأقوامهم الذين أُرسـلوا إلـيهم وليسـت للنـاس عامـة، وقـد                   
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اســتنكر القــرآن الكــريم علــى اليهــود ألهنــم أرادوا أن حيتكمــوا حبكــم اإلســالم وعنــدهم  
ــوا علـــى أنفســـهم التـــو ــم   (: راة ليخفّفـ ــا حكْـ فِيهـ اةــوْر ــدهم التـَّ ــك وعِنـْ ــف يحكِّمونَـ وكَيـْ
ال دليـل عليـه،     ) عـدم عمـوم دعوتـه خمـالف للكتـاب         : (، وعليـه فـإن قولـه      )٤٣ :املائدة()اللَّهِ

 . أن العكس هو الصحيح- فيما تقدم -ولقد وجدنا 

ني للنسـل احلاضـر مـن اإلنسـان فتلـك           ه هو األب الثـا    أنّ) ع(أما قوله عن نوح      .٤
، ولكــن ) ذريتــهإليــه ينتــهي أنســاهبم واجلميــع: (حقيقــة ال غبــار عليهــا، ولكــن ال مبعنــى

ودعوته املخلصة وجهوده املضنية وحتمله هو وأهله ألذى قومـه          ) ع(مبعنى أنه لوال نوح     
ن لــه ملُســخت الســاللة اإلنســانية وقُضــي عليهــا ولطغــى اهلمــج واهلمجيــة، فــنحن نــدي    

باحملافظــة علــى نقــاء الســاللة اإلنســانية فلــواله ملــا عــاد هنــاك نظــام أســري، ولعــادوا    
الرتكاب الفاحشة وسفك الدماء، وألصبح ارتكاب الرذيلـة هـو األصـل، ودرب الفضـيلة         

أو كمـا   ) جبابرة(أو  ) طغاة(يعاقب عليه، والنتهينا بصنف من البشر أقل ما يقال عنهم           
، ولتكـررت الصـورة القامتـة       )٢٧:نـوح ()ال يلِدوا إِلَّا فَـاجِراً كَفَّـاراً      ( :وحكاه القرآن ) ع(قال  

فِك الـدماء           (: اليت عبـرت عنـها اآليـات       ا ويسـْ فِيهـ فْسِـدنْ ي ا مـ لُ فِيهـ ٣٠:البقـرة ()أَتَجْعـ( ،
فهــو األب الثــاني لإلنســانية هبــذا املعنــى ال مبعنــى أن الســالالت كلــها ترجــع إىل أبنائــه  

  .الثة الذين جنوا من الطوفانالث
 

 "وفار التنور "-ب
رأه القـارئ بتـأنّي     سوف نقتبس مقطعاً من تفسري القرطيب يف معنى التنور ليقـ           

اختلـف يف التنـور علـى أقـوال     ):  "وفـار التنـور  ( يقول القـرطيب يف تفسـري   .ثم نعلّق عليه 
 :سبعة

ــ:لاألو ؛ قالـــه ابـــن عبـــاس اً والعـــرب تســـمي وجـــه األرض تنـــور ،ه وجـــه األرض أنّـ
إذا رأيــت املــاء علــى وجــه األرض  : أنــه قيــل لــه  وعكرمــة والزهــري وابــن عيينــة؛ وذلــك  

 .فاركب أنت ومن معك

 من حجـارة؛ وكـان حلـواء حتـى          ه تنور اخلبز الذي خيبز فيه؛ وكان تنوراً        أنّ :الثاني
نبـع ا   وأ. إذا رأيت املاء يفـور مـن التنـور فاركـب أنـت وأصـحابك              : صار لنوح؛ فقيل له   
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جـاء وعـد   : يا نـوح فـار املـاء مـن التنـور؛ فقـال      :  فعلمت به امرأته فقالت ،املاء من التنور  
 . ربي حقا

 .ه موضع اجتماع املاء يف السفينة؛ عن احلسن أيضاأنّ: الثالث

  .ر الفجر تنويرانو:  ونور الصبح؛ من قوهلم،ه طلوع الفجر أنّ:الرابع

اختذ : وقال. كان ناحية التنور بالكوفة   : جماهده مسجد الكوفة؛ قال      أنّ :اخلامس
.  وكـان التنـور علـى ميـني الـداخل ممـا يلـي كنـدة           ،نوح السفينة يف جوف مسجد الكوفة     

 .  ودليال على هالك قومه،وكان فوران املاء منه علما لنوح

 . واملواضع املرتفعة منها؛ قاله قتادة،ه أعايل األرض أنّ:السادس

كان ذلـك   : وقال مقاتل . رواه عكرمة " عني الوردة "يت باجلزيرة   ه العني ال   أنّ :السابع
فـار  (: وقـال ابـن عبـاس أيضـا       " عني وردة : "ما كان بالشام مبوضع يقال له      وإنّ ،تنور آدم 

 ا عـز وجـل      وهـذه األقـوال ليسـت مبتناقضـة؛ ألن        : )١(قال النحـاس  . )تنور آدم باهلند  
 ففتحنـا أبـواب السـماء مبـاء منـهمر         (: ؛ قـال   املاء جـاء مـن السـماء واألرض        أخربنا أن .

ــا وفج ــا األرض عيون ــة    . )١٢، ١١:القمــر()رن ــان عالم ــك ك ــوال جتتمــع يف أن ذل ــذه األق . فه
محــي : التمثيــل حلضــور العــذاب؛ كقــوهلم" فــار التنــور"معنــى : وقيــل. والفــوران الغليــان

د فــارت قــدر القــوم إذا اشــت  : ويقــال. والــوطيس التنــور . الــوطيس إذا اشــتدت احلــرب 
 .  )٢("حرهبم
 

 : مالحظات على تفسري القرطيب

ور يقـول       )رمحه ا (بعد أن يذكر القرطيب      .١ وهـذه  : "سبعة معاني خمتلفة للتنـ
، فهو يرى أن وجه األرض، وتنور اخلبز، وموضع اجتماع املاء      "األقوال ليست مبتناقضة  

                                                 
ــاج واألخفــش األصــغر وابــن     - )١( ــم علــى الزج ــر، تعلّ ــاس، لغــوي وأديــب ومفس أبــو جعفــر أمحــد النح 

 ).٧٠٧، ص املنجد  اللغة واألعالم(األنباري 
 .٣٠، ص٩، جاجلامع ألحكام القرآن القرطيب، - )٢(
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 بـاجلزيرة، ال    يف السفينة، وطلوع الفجر، ومسجد الكوفة، وأعـايل األرض، والعـني الـيت            
بــني هــذه املعــاني، بــل هــو     ) واضــح(تنــاقض بينــها، بينمــا يف الواقــع ال يوجــد رابــط      

التناقض بعينه فكيف جنمع بني وجـه األرض وتنـور اخلبـز فهـذا فتحـة يف ركـن البيـت                     
موضـع اجتمـاع املـاء يف       ( باملعنى الثالث    نين املعني يوذاك وجه األرض، ثم ما عالقة هذ      

رض، وتنور اخلبز، وموضع اجتماع املاء يف السـفينة كلـها معـاني ال      ؟ فوجه األ  )السفينة
، وكـذلك ال يـرى تناقضـاً بينـها وبــني     )رمحــه ا(تنـاقض بينـها كمـا يسـتنتج القـرطيب      

وال يــرى تناقضــاً بــني تلــك  !!  مســجد الكوفــة، وأعــايل األرض، والعــني الــيت بــاجلزيرة  
ر              املعاني الستة اليت تعبر عن أمساء مواقـع وأم         عبـكنـة وبـني معنـى طلـوع الفجـر الـذي ي

ليسـت  (عن زمان، لو أتى هبذه املعاني السبعة وغريها ثـم تركهـا دون أن خيتمهـا بقولـه                   
، ولو تركها مفتوحة للقـارئ ، ولكـن جبملتـه اخلتاميـة تلـك خـتم علـى عقـل                     )مبتناقضة

 .القارئ وتركه مشوشاً

هو االستدالل الـذي اسـتدل      األغرب من تلك النتيجة السريعة اليت قفز إليها          .٢
ألن ا عـز وجـل أخربنـا أن املـاء           :  "يف قولـه  ) النحـاس (به على تلك النتيجة نقـال عـن         

، فمــا عالقــة هــذا االســتدالل بتلــك النتيجــة، إن عــدم وجــود "جــاء مــن الســماء واألرض
 بــني تلــك املعــاني ال يعلّلــه ألن ا أخربنــا أن املــاء جــاء مــن     – حســب قولــه  –تنــاقض 

اءٍ     (لسماء ومن األرض، كما إن االستشهاد باآليـة الكرميـة         ا اءِ بِمـم واب السـَّ ا أَبـْ فَفَتَحْنـ
ــرٍ  بعــد هــذا القــول مباشــرة لــيس صــحيحاً، وإمنــا هــو أســلوب إلعطــاء   )١١:القمــر()منْهمِ

يهي وال داعـي إلطالـة   الرأي املطروح قوة بدعمه بآية كرمية وكـأن كـل مـا قيـل قبلـه بـد            
 إن املقدمــة اخلاطئــة تــؤدي إىل نتيجــة خاطئــة بغــض النظــر عــن صــحة    .هالنقــاش فيــ

 ة االســتدالل تفتقــر إىل املنطقيــة؟االســتدالل، فكيــف إذا كانــت املقدمــة خاطئــة وطريقــ
كما أن األسلوب القاطع بصحة الـرأي جيعـل القـارئ ينـهزم أمـام هـذه اآلراء احملسـومة                

 .ضهافال جيرؤ على مناقشتها فكيف بتفنيدها أو رف

، حماولة إلجياد رابط بـني      فهذه األقوال جتتمع يف أن ذلك كان عالمة       : وقوله .٣
تلك األقوال، وهذا حسن ولكن ال أعتقد أن القارئ عرف من خالل كل تلك األقوال مـا                 
هي العالمة، وما مواصفاهتا، هذا إن مل خيـرج أكثـر حـرية ممـا دخـل، فلـو افرتضـنا أن                      

ف معنـى التنـور الـذي كـان عالمـة علـى بـدء الطوفـان              القارئ جلأ لكتاب التفسـري ليعـر      
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، ومرة بتنور اخلبز، ومـرة      به ألن اآلراء عرفته مرة بالفجر     فما هو املعنى الذي سيخرج      
 !بأعايل األرض ومرة بوجهها

يوحي للقارئ أن   " التمثيل حلضور العذاب  ) فار التنور (معنى  : "كذلك يف قوله   .٤
طوفان، إن هو إالّ متثيل، مـع أن اآليـات واضـحة     التنور ليس عالمة حقيقية على بدء ال      

بـأن حيمـل   ) ع(على أن من هذه العالمة تبـدأ سـاعة الصـفر فيـأتي األمـر اإلهلـي لنـوح               
يْنِ       (: معه من كل زوجني اثنني  ا مِـنْ كُـلٍّ زَوْجـ لُكْ فِيهـ ور فَاسـْ التَّنـ فَارنَا وأَمْر اءفَإِذَا ج

 أَهْلَكيْنِ وش القارئ وتبعده عـن جـو الكارثـة      )٢٧:املؤمنون()اثْنإن أمثال هذه األقوال تشو ،
احلقيقي الذي حيـاول القـرآن الكـريم أن ينقلـه إليـه بتصـويره أبلـغ تصـوير وأدقّـه، فلـو                       
ور جمـرد متثيـل حلضـور العـذاب ملـا اسـتطاع أن                     فـوران التنـ اكتفى القارئ باالعتقاد إن

 .ادثة مبا يراد له أن يأخذ العربة منهايتصور حجم الكارثة ولفقد التفاعل مع احل

 
  مِنْ كُلٍّ زَوْجيْنِ اثْنيْنِ- ج

وقال ابن أبي حامت حدثنا أبي حدثنا عبد ا بن صـاحل            " :جاء يف تفسري ابن كثري    
كاتب الليث حدثين الليث حدثين هشام بن سعد عـن زيـد بـن أسـلم عـن أبيـه أن رسـول             

 السـفينة مــن كـل زوجـني اثـنني قـال أصـحابه وكيــف       ملّـا محـل نـوح يف   :  "قـال ) ص(ا 
تطمــئن املواشــي ومعهــا األســد؟  فســلّط ا عليــه احلمــى فكانــت أول محّــى نزلــت يف   
األرض ثم شكوا الفارة فقالوا الفويسقة تُفسد علينـا طعامنـا ومتاعنـا فـأوحى ا إىل                 

 !!)١("األسد فعطس فخرجت اهلرة منه فتخبات الفأرة منها

ملــا كثــرت األرواث (: وروي عــن ابــن عبــاس قــال ":ب منــه يف تفســري القــرطيبوقريــ
 فوقـع منـه خنزيـر وخنزيـرة فـأقبال علـى             ،واألقذار أوحى ا إىل نوح اغمز ذنب الفيل       

 فخـرج منـه فـأر وفـأرة فلمـا      ،ففعـل ! لـو غمـزت ذنـب هـذا اخلنزيـر      : الروث؛ فقـال نـوح    
 ىرض األمتعـة واألزواد حتـى خـافوا علـ          وتق ،وقعا أقبال على السفينة وحباهلا تقرضها     

 فخــرج منــها  ،حبــال الســفينة؛ فــأوحى ا إىل نــوح أن امســح جبهــة األســد فمســحها    
                                                 

 .٣٩٧، ص٢، جتفسري القرآن ابن كثري، - )١(
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:  قـال ؟يـا رب مـن أيـن أطعمـه    : وملا محل األسـد يف السـفينة قـال   . رةأسنوران فأكال الف  
وأول ما محل نـوح     (: قال ابن عباس  . سوف أشغله؛ فأخذته احلمى؛ فهو الدهر حمموم      

 ،وتعلـق إبلـيس بذنبـه   ،  وآخـر مـا محـل محـل احلمـار          ، البـهائم يف الفلـك محـل اإلوزة        من
 ورجاله خارجة بعد فجعل احلمـار يضـطرب وال يسـتطيع            ،ويداه قد دخلتا يف السفينة    

وإن كـان معـك     ! ادخـل ويلـك   : ادخل ويلك فجعل يضطرب؛ فقـال     :  فصاح به نوح   ،أن يدخل 
ثـم إن نوحـا رآه يغـين يف         . ب الشـيطان فـدخل     فدخل ووثـ   ،كلمة زلت على لسانه    ،الشيطان

قـم  : أنـت أذنـت يل؛ فـذكر لـه؛ فقـال لـه          : قـال ! ؟يا لعني مـا أدخلـك بـييت       : السفينة فقال له  
 !! )١(" فكان فيما يزعمون يف ظهر الفلك، يف أن حتملين معكدلك ب ما: قال. فأخرج

املشـكلة ومـا    رمبا أطلنا على القارئ يف االقتباس ولكـن لكـي يعـرف القـارئ حجـم                 
ــذوق         ــل الســوي ويســتهجنها ال ــات يرفضــها العق ــب التفســري مــن رواي ــه بعــض كت  حتمل

، ولـو سـأل     )ومـن سـيأكل روث اخلنزيـر بعـد ذلـك؟          : (السليم، فلسائل أن يسأل متهكماً    
 اًيتسلّى حني غمز ذنـب اخلنزيـر فـأخرج فـأر          ) ع(هل كان نيب ا نوح      : (مستهزئآخر  

وحى إليــه ليمســح جبهــة األســد ليخــرج الســنور ليأكــل   وفــأرة ليضــطر بعــد ذلــك أن يــ 
  . لو سأهلا استنكاراً واستغراباً، وغريها من أسئلة قد ال يالم القارئ!)الفأرة؟

لســنا حباجــة إىل أن نقــف طــويال مــع هــذه الروايــة لتحليلــها وكشــف الزيــف الــذي 
م ال ميكـن أن     ينضح منها، ففي كل فكرة من هذه الرواية دليل قائم بذاته أن هذا الكـال              

نعت بعـني ا ووحيـه            )ع(يكون تصويراً لواقع احلال يف سفينة نـوح          السـفينة الـيت صـ ،
 .وملن معهلتصمد أمام هذا احلدث اجللل ولتكون وسيلة جناة له 

 

 "أمم ممن معك "-د 
ــاتٍ علَيْــ (جــاء يف تفســري القــرطيب لآليــة  ــا وبركَ ــبِطْ بِســالمٍ مِنَّ ــا نُــوح اهْ قِيــلَ ي ك

أَلِيم ذَابمْ مِنَّا عهسممْ ثُمَّ يهتِّعمنس مأُمو كعمٍ مِمَّنْ ملَى أُمع٤٨:هود()و(: 

                                                 
 .٣٧، ص٩، جام القرآناجلامع ألحك القرطيب، - )١(
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ودخـل يف   . دخـل يف هـذا كـل مـؤمن إىل يـوم القيامـة             : قيل" وعلى أمم ممن معك   ("
لقيامـة؛ روي ذلـك     كـل كـافر إىل يـوم ا       " وأمم سنمتعهم ثم ميسهم منا عـذاب ألـيم        "قوله  

 أمـم   )ذريـة ( و ، أمـم ممـن معـك      )ذريـة ( وعلـى : والتقـدير علـى هـذا      .ن حممد بن كعب   ع
 وأجـاز الفـراء يف      . ..على معنى وتكون أمـم    " أمم"ارتفع و " وأمم سنمتعهم  " ...سنمتعهم

 .)١()ع أمماومنتّ:  وتقديره،غري القراءة وأمما

ة (لقد قدر املفسر كلمة     - ة (بــ ) أمـم ممـن معـك   (فاسـتُبدلت  ) ذريـ أمـم ممـن   ذريـ 
وذلـك ليوافـق كـالم ا التفسـري الـذي           ) ذرية أمم سـنمتعهم   (بـ) أمم سنمتعهم (، و )معك

نقله عن حممد بن كعب، فيكون تفسري القرآن تابعاً لفهم املفسر أو ألقوال املتقدمني ال          
ر كـان حمكومـاً باالعتقـاد السـائد بـأن الطوفـان أهلـك البشـرية                       العكس، ومبـا أن املفسـ

ان البد من تقدير حمذوف يف اآلية ليأتي املعنى متّفقاً مـع الفهـم السـائد، ألن              كلها، فك 
تثبت أن هناك أمماً جنت من الطوفان ما اضطره إلضافة هـذا          ) ذرية(اآلية بال تقدير    

ا مـع نـوح     التقدير ويل املعنى ليهرب من املعنى الواضح لآلية بأن هنـاك أممـاً ممـن جنـ                
ــر كلمــة   وكــذ.مــن املــؤمنني ومــن غريهــم  ر املفسوأمــم ســنمتعهم(قبــل ) تكــون(لك قــد (

ــة   ــى   ) وتكــون أمــم ســنمتعهم  (لتصــبح اآلي ــت هــذا املعن ــة    ليثب ــو اعتربهــا مجل ــه ل مــع أن
مبتدأ فتُفهم اآلية كما هي ال كما يراد هلا أن تُفهم، أو كما هـي               ) أمم(مستأنفة فتصبح   
 .يف ذهن املفسر

متعلـق مبحـذوف؛ ألنـه يف    "  معـك ممـن : "يف قولـه " مـن "و: وذكر يف موضع آخر   -
أي ممـن اسـتقر   " ملـن "متعلق بفعل حمذوف؛ ألنـه صـلة   " معك"و. موضع جر نعت لألمم   

ــا يفــتح البــاب    )٢("معــك، أو آمــن معــك أو ركــب معــك   ــدر هن ، الحــظ احملــذوف الــذي قُ
در ه لو قُ  مصراعاً ملعاني متباينة ال ندري أيها يعد تفسرياً لآلية وشارحاً للحدث، مع أنّ            

واجلملـة صـلة    " معـك " خـربه    اًلتكـون مبتـدأ حمـذوف     ) هم ( الضمري - لإلعراب فحسب  -
ملــا اختلــف عليــه اثنــان ولكــن أن )  معــك-هــم-مــن مِــن (، فتصــبح اآليــة )مــن(املوصــول 

                                                 
 .٤٨، ص٩ جالتفسري، القرطيب، - )١(
 .٤٨، ص٩، جالتفسري القرطيب، - )٢(
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يخصــص التقــدير يف كلمــة تــؤدي إىل معنــى مــراد مســبقاً أو إىل معــاني متباينــة فهــذا    
 .  ء ا أن خيصص فئة معينة ألتى بالكلمة املناسبةتصرف يف معنى اآلية، ولو شا

نعلم أن فهم القرآن يعتمد كثرياً على فهم قواعـد اللغـة العربيـة أو بتعـبري أدق علـى       
، فلسنا مع من يستشهد على صـحة اسـتخدام القـرآن الكـريم              )أي القرآن (فهم قواعده   

 بـل العكـس هـو الصـحيح،     لقواعد معينة إذا ما وجـد نظريهـا يف قواعـد اللغـة العربيـة،        
و  ،فقد يستخدم القرآن قاعدة مل يستخدمها العرب من قبل   فتكون قاعدة يتّبعها حنويـ 

اللغة العربية، ومل تكن مناقشتنا ملن حاول فهم القرآن مـن خـالل تطبيـق بعـض قواعـد          
 اللغة العربية رفضاً ألمهيتها يف فهم القرآن وإمنا حاولنا أن نبـين خطـورة التعامـل مـع                 

 الـيت ال تتناسـب مـع دقّـة القـرآن يف اختيـار               دات النحويني واللغويني  تعقيالقرآن ببعض   
 .األلفاظ وبالتايل التوصل إىل نتائج مغايرة متاماً ملراد اآليات

تلك أربعة أمثلة فقط من بعض آراء املفسرين متّ مناقشتها للتعرف على األسـباب              
ة مـن اآليـات القرآنيـة الكرميـة فتبـين لنـا أن              اليت أدت إىل الفهم اخلاطئ موعة كبري      

معظم هذه اآلراء تأثرت مبا جاء يف التوراة أو ما نُقل عن أهل الكتاب وما تعارف علـى                
ـر القــرآن متــأثّراً بــالتزوير اليهــودي          تســميته باإلســرائيليات، فكانــت النتيجــة أن فُسـ

هــو كيــف أثّــر التزويــر للحقــائق، فكانــت تلــك نقطــة االحنــراف األوىل، والســؤال األهــم  
اليهودي على فهم املسلمني للقرآن رغم بالغتـه، وحسـن بيانـه، ووضـوح عبارتـه، ودقّـة                  
ألفاظــه، ورغــم أن مــن تــوفّر علــى قراءتــه وتفســريه وتوضــيحه كــانوا عربــاً أو يتكلّمــون     
العربية ويتقنون قواعدها، ولقد وضعت شروط كثرية على مفسري القـرآن الكـريم مـن               

ختلــف علــوم اللغــة، وعلــم أصــول الــدين والفقــه واحلــديث والرجــال وغريهــا،  معرفــة مب
 يحذّرون من الوقوع يف فخ اإلسرائيليات ويضربون        فتئواورغم أن املفسرين أنفسهم ما      

األمثلة على تسلل تلك املفاهيم اخلاطئة إىل أفهام املسلمني وهـم ال يشـعرون، ويعيبـون       
ات وبينـها الروايـات الـيت دسـها اليهـود أو غريهـم،       على من يعتمد على التفسـري بالروايـ     

ورغــم انتبــاه بعضــهم لوجــود التنــاقض والتعــارض بــني بعــض الروايــات الــيت تتنــاول          
تنــهض هبــا  موضــوعاً مشــرتكاً، ورغــم حتــذيرهم مــن وجــود أحاديــث منســوبة واهيــة ال  

       هـم مـن        ) ص(حجة، ورغم اعرتافهم بأن رسول ااقتصـر   كثر عليه الكذّابة، ورغـم ذم 
يف التفســري بالروايــة عــن الســلف وأبطــل حجــة العقــل، ورغــم اعتقــادهم الراســخ بــأن      
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حجيــة الكتــاب تثبــت بالعقــل ال يف أقــوال الصــحابة علــى اختالفهــا، ورغــم يقينــهم أن     
     رغـم كـل ذلـك إالّ        )١( التسـليم باملتناقضـات واملتنافيـات مـن األقـوال          إىلالقرآن مل يـدع ،

ملفسرين األفاضل ابتلوا مبا حذّروا منه، فامتألت كتب التفسـري       أننا جند أن الكثري من ا     
باألحاديث املتناقضة، والروايات اليت ختالف آيات القرآن الكريم، وباإلسرائيليات وهـم   
من حذّرنا من الوقوع يف شركها، فرمبا علموا بوجود اإلسرائيليات ولكن فاهتم معرفـة              

ا منها، فتولّـع بعضـهم بالتفاصـيل السـردية الـيت      الكثري من جزئياهتا ورمبا مل يظنوا أهن  
ــوا واعـــني خلطـــورة     ــا مل يكونـ وجـــدوها عنـــد رواة اليهـــود وقصاصـــي املســـلمني، ورمبـ
القضــايا الــيت يناقشــوهنا فكــانوا يــدققون علــى مســائل العقائــد واألحكــام أمــا األخبــار   

حادثـة الطوفـان     وما   والسنن وأوجه التفسري التارخيي فلم يكونوا واعني ملدى خطورته،        
 لتــأثّر املفســرين بروايــات أهــل الكتــاب يف فهمهــم وتفســريهم آليــات القــرآن  إالّ أمنــوذج

 برأينـا   –الكريم، رغم أنه كان املؤمل أن يكونوا هم املرابطني على ثغور القرآن، هذا هو               
 :  مكمن الداء، نوجزه يف نقطتني–

قـه عـن مسـاءلة مـا        اجلزم بصحة الرأي حبيـث يخـتم علـى عقـل القـارئ فيعي              .١
ولكـن ظـواهر    : (يقرأ فعلى سبيل املثال نقرأ يف تفسـري امليـزان نقـال عـن صـاحب املنـار                 

اآليـات تـدل مبعونـة القـرائن والتقاليـد املرويــة عـن أهـل الكتـاب أنـه مل يكــن يف األرض          
هنـــم هلكـــوا كلـــهم بالطوفـــان ومل يبـــق بعـــده فيهـــا غـــري  يف زمـــن نـــوح إال قومـــه وأكلـــها
، )مل يكـن يف األرض كلـها إالّ       (الحظ اجلزم الذي توحي به كلمـات مـن قبيـل             .)٢()ذريته

ومل يســتدل ولــو بآيــة واحــدة إلثبــات هــذه   ) غــري ذريتــه... ومل يبــق ... هلكــوا كلــهم (و
ولكــن يبــدو أن هــذا ! )ظــواهر اآليــات تــدل(املعلومــة، مــع أنــه يــذكر يف بدايــة كالمــه أن 
التقاليــد املرويــة عــن أهــل الكتــاب كمــا يــذكر، اجلــزم حصــل للمفســر مبعونــة القــرائن و

 أن - ظهـوراً ال ينكـر  –فـاحلق أن ظـاهر القـرآن الكـريم     : "وكذلك جاء يف تفسري امليـزان  
الطوفان كان عاماً لألرض، وأن من كان عليها من البشـر أُغرقـوا مجيعـاً ومل يقـم هلـذا            

                                                 
 .٦، ص١، ج تفسري امليزانالطباطبائي،:  بتصرف- )١(
 .٢٦٥، ص ١٠، جامليزان  تفسري القرآن الطباطبائي، - )٢(
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ا آيـات القـرآن الكـريم    ، مـع أننـا بتتبعنـ   )١("احلني حجة قطعية تصرفها عن هذا الظهـور  
 إن أمثــال هــذا األســلوب اجلــازم يف .ت حادثــة الطوفــان وجــدنا نقــيض ذلــكالــيت تناولــ

ــر أو     دون مناقشــة رأي املفس كتــب التفســري كــثري وهــو أحــد األســباب الــيت تقــف حــائال
يهيات العقليــة مســاءلته وبالتــايل التصــديق عليــه وإن كــان خمالفــاً ملعنــى اآليــة أو للبــد   

 من الغريب أن يتكرر هـذا الفهـم اخلـاطئ آليـات القـرآن الكـريم مـن               . العلمية واحلقائق
ر القـرآن قبـل                    رين فأخذ الالحق عن السابق فلم خيتلـف رأي مـن فسـقبل معظم املفس
عشــر ســنوات عــن رأي مــن فســره قبــل نصــف قــرن أو قــرون عديــدة مــن الزمــان رغــم   

 فهم اآليات فهماً علمياً، واسـتحداث    تراكم املعارف وسرعة تطور العلوم اليت تعني على       
ــومٍ ــوفّر أدوات املعرفــة      عل ــة، وت ــدة تســاهم يف كشــف أســرار بعــض اآليــات القرآني  جدي

وتنوعها، فكان احلري باملفسرين املتأخرين االسـتعانة بتلـك العلـوم للتحقـق مـن صـحة               
رب     .تفسري مـن سـبقهم، والتحـرر ممـا قيـل يف تفسـري اآليـة قبـل ذلـك                    ئ آحـاد    وهـذا ال يـ

أفراد األمة وال يبرر هلا تعطيل عقلها على مدى عقـود طويلـة واحلجـر عليـه وحرمانـه                   
 .   من املناقشة والسؤال والبحث واالستقصاء

تفسري القرآن على مدى عقـود طويلـة بـال قواعـد ثابتـه ونظـام دقيـق حيكمـه                     .٢
ــد علــى حاكميتــه ومرجعيتــه، أفســح اــال هليمنــ      ة آراء وحيفــظ لــه خصوصــيته ويؤكّ

املفسرين على مراد اآليات القرآنية الكرمية، فحملت اآليات الكرمية عقيـدة املفسـرين             
املسبقة أو فهمهم املتأثّر بـآراء أهـل الكتـاب فاسـتُدرجوا إىل األخـذ بالنظريـة اليهوديـة                   

كـل  ، واضـطروا أن حيـوروا معـاني    )ع(اليت ادعت أن السالالت كلها بدأت من أبناء نـوح     
تعـين أهلـه    ) قومـه ( إىل تلـك النتيجـة، فجزمـوا بـأن           ذات العالقـة حبيـث يصـلون      اآليات  

ومن كان يعيش يف زمانـه، وأن األمـر اإلهلـي بـأن حيمـل معـه يف الفلـك مـن كـل زوجـني                          
اثنني دليل على أن الطوفان غطّى الكـرة األرضـية كلـها، ثـم اعتقـدوا أن العـذاب األلـيم                     

 وفسـروا معنـى     امليـاً قضـى علـى البشـرية كلـها،          ع الذي حذّر نوح قومه منـه كـان عـذاباً         
بناء على هذا االعتقاد، وهكذا بسبب اعتقاد خـاطئ واحـد         ) وجعلنا ذريته هم الباقني   (

ري التـوراة يف                  وا نظريـة مفسـجوا يف تفسريات خاطئة واحدة تلو األخرى إىل أن تبنتدر

                                                 
 .٢٦٦ ص،١٠، جامليزان  تفسري القرآن الطباطبائي، - )١(
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فأصـبح الفهـم اخلـاطئ      - وهم ال يشعرون -)ع(أن السالالت كلها بدأت من أبناء نوح     
ملعاني آيات القرآن الكريم أداة لتحريك ماكنة التزوير اليهودي، وصرنا حنطب يف حبل          
غرينا، وهذا هو ما نوهنا إليه يف مقدمة البحث أن االحنـراف عـن جـادة الصـواب قيـد         
أمنلة يؤدي إىل نتائج كارثيـة تتطلـب منـا جهـوداً مضـنية ومتكاتفـة لتغـيري الثقافـة الـيت                

رســت علــى مــدى ســنني طويلــة وأصــبحت واقعــاً معاشــاً، فشــيوع النظريــة الســامية      غُ
وتكريسها يف ثقافة األمم وما ترتبت على ذلك من نتائج هي أحد نتائج الغفلة الطويلة               

 هـذا هـو الـداء، ولـن يكـون           .لقرآن وإحيـاء علومـه    اليت عاشها املسلمون بعيداً عن فهم ا      
 بــالرجوع إىل القــرآن ليكــون احلكــم الفصــل إذا مــا   الــدواء إالّ مــن حيــث بــدأ الــداء، أي 

 . )١(التبست علينا األمور شريطة أن نقرأه ضمن نظامه وقواعده
 

   مناقشة آراء مفسري التوراة-ثانياً
 الفئـة األوىل تـؤمن بعامليـة        : فئتني  إىل –مسيحيون   يهود و  –انقسم مفسرو التوراة    

رة على االحتجـاج واالسـتدالل أن جتيـب       الطوفان وحتاول جاهدة بكل ما أوتيت من قد       
ن يـدافع    : على كل سؤال يطرح ليشكّك يف عاملية الطوفان، وهذه الفئـة انقسـمت إىل              مـ

حبسـب تفسـريه وفهمـه      (عن عاملية الطوفان تـديناً وإميانـاً حبرفيـة مـا جـاء يف التـوراة                 
ذكرنـا بعضـها   ، ومن يدافع عن عامليته ألهـداف خاصـة ومـآرب شـتّى            )لنصوص التوراة 

يف الفصل األول؛ وأما الفئة الثانية فتؤمن مبحدودية الطوفان؛ وهذه بدورها انقسـمت       
إىل من يؤيد حملية الطوفان ألنه وجد من الرباهني العلمية مـا يسـقط نظريـة عامليتـه،                  
ــد علــى حمدوديتــه متــأثّرا بعقيــدة      مــع التأكيــد علــى إميانــه بقدســية التــوراة، ومــن يؤكّ

 والتطور الداروينية فريفض فكرة عاملية الطوفان ألهنا تتضارب مع ما تبنى من            النشوء
 الـذين   – على أنفسهم     كما يطلقون  –عقائد، وقد يدخل ضمن هؤالء بعض الالدينيني        

 .ها مما جاء يف الكتب السماويةيكذّبون حادثة الطوفان وغري

ة الطوفـان لنجـد مـدى    على مناقشة بعض اآلراء اليت حتاول إثبات عاملي      سنقتصر  
تأثري العقيدة على طريقة الـتفكري، ولنثبـت عـدم صـحة هـذه النظريـة وذلـك باالسـتناد                

                                                 
 .، مجعية التجديد الثقافية االجتماعيةمفاتح القرآن والعقل: ث راجع حب- )١(
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إىل نصوص التوراة وإىل آراء أهل الكتاب الذين يرفضون هـذه النظريـة، ولـن نطيـل يف                  
هــذا اــال ألن الفــريقني ممــن يــؤمن بعامليتــه ومــن يؤكّــد علــى حمدوديتــه مــن علمــاء    

ــبعوا ــا يفـــي بغـــرض هـــذا البحـــث    الغـــرب أشـ ــاً وســـنكتفي مبـ ــاً وحتقيقـ  املوضـــوع حبثـ
 .  وإشكاليته

منــذ زمــن لقــد شــغلت فكــرة عامليــة الطوفــان بعــض علمــاء ومفســري أهــل الكتــاب 
ل الكميـات اهلائلـة مـن      : بعيد فطرأت عليهم جمموعـة كـبرية مـن األسـئلة مثـل            كيـف تُعلـَّ

ها حتى أعلى قمة جبـل فيهـا؟ ومـاذا    املاء اليت استطاعت أن تغمر الكرة األرضية بأسر  
أن حيمل معـه مـن مجيـع        ) ع(كان أمر املاء بعد ما انتهى الطوفان؟  وكيف استطاع نوح            

أصــناف احليوانــات؟ وكيــف ميكــن التوفيــق بــني األدلــة العلميــة الــيت أثبتــت أن األرض     
ف تشكّلت منذ مليارات السنوات وبني االعتقـاد بـأن عمـر األرض ال يزيـد عـن سـتة آال                

 ومـا هـو رد معتنقـي    ؟.)م. ق٣٠٠٠لـيت يـؤرخ هلـا حـوايل     أي بعد حادثة الطوفـان ا   (سنة  
ــ ــة اآلثاريــة الــيت متّ اكتشــافها وكلّهــا تثبــت أن هنــاك    نظريــة عاملي ة الطوفــان علــى األدلّ

حسـب  (الكثري من احلضارات اليت بدأت قبل الطوفان ومل تُدمر بفعل الطوفان العـاملي      
 سـنة، وحضـارة     ٦٠٠٠ة مصر وادي النيـل الـيت يقـدر هلـا أكثـر مـن              مثل حضار ) ادعائهم

ة   سنة، وغريها من أسئلة تزيد وتصبح أكثر دقّة ومنطقي      ٥٠٠٠السومريني اليت ناهزت    
 .  كلما تقدم العلم وتنوعت جماالته

ة الطوفـان، نـذكر     يستند بعض مفسري التوراة على أدلـة مـن التـوراة ليثبتـوا عامليـ              
 : بيل املثالمنها على س

 .إن املياه غمرت األرض حتى أعلى جبل فيها -١

 . أغُرق– عدا من كان يف السفينة –ن مجيع من يف األرض إ -٢

٣- البقاء يف السفينة أكثر من سنة دليل على أن الطوفان كان عاملياًإن . 

ــة حــدث عــاملي ال جمــرد        -٤ ــان ملواجه ــا ك ــة بنائه إن حجــم الســفينة وطريق
 .طوفان حملّي
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نات والطيور والبهائم والـدواب الـيت أُمـر حبملـها السـتبقاء نسـلها               احليوا -٥
الطوفان مشل كوكب األرض وأفنى من عليهادليل آخر على أن . 

وغريها من أدلّة تطرقنا إليها يف الفصل األول والثاني وأثبتنا أن التـوراة نفسـها ال          
بـل الـبعض ليثبتـوا      تصرح بعامليـة الطوفـان وإمنـا فُسـرت بعـض ألفاظهـا وفُهمـت مـن ق                 

ــرار(ذلــك، فــذكرنا أن  اجلبــال (باإلجنليزيــة، ثــم صــارت ) تــالل(صــارت (!) العربيــة) حِ
)  وجـه األرض كـلّ (أو )  األرضكلّ(بالعربية، وأثبتنا بأدلة من التوراة أن لفظ       ) الشاخمة

ما املنطقة اليت حدث فيها الطوفـان، ولـو شـئنا أن ننـاقش مـا                ال يعين كوكب األرض وإنّ    
 مفسرو التوراة أو العلماء الذين يتبنون نظرية عاملية الطوفان الحتجنـا إىل  حبـث                قاله

مطول للرد على كل االفرتاضات غري العلمية اليت افرتضوها، ولكن سنقف مع افـرتاض              
واحــد فقــط لنبــين أثــر هيمنــة االعتقــاد علــى ســالمة تفكــري اإلنســان، وكيــف يضــحى     

 إثبــات عقيــدة مدخولــة واحــدة، وكيــف تُســتغل بعــض  بعشــرات احلقــائق العلميــة ألجــل
 .  النظريات الصحيحة للتدليل على فهم حمرف

أن نوحــاً : ة الطوفـان هـي  مـن أكثـر األدلــة الـيت يسـتند عليهــا معتنقـو نظريـة عامليــ      
محل معه من مجيع احليوانات املوجـودة علـى وجـه األرض السـتبقاء نسـلها، وقـد ذُكـر                    

 كلّ أنواع احليوانات اليت كانت موجودة يف أحناء املعمورة    نذلك بصيغ خمتلفة توحي بأ    
ه محل معه زوجـني     ركبت مع نوح يف السفينة، فلكي يثبتوا ذلك اضطروا أن يفرتضوا أنّ           

ه اختــار مــن الديناصــورات ويف حماولــة منــهم لكــي يكــون طــرحهم منطقيــاً قــالوا أنــّ        
ر وحتتـاج إىل كميـة أقـل مـن          الديناصورات ذوات احلجم الصغري ألهنا تشغل حيزاً أصغ       

ثم لكي ال يسألوا عن طريقـة جلبـهم إىل السـفينة بعـد بـدء الطوفـان ادعـوا             (!) الطعام  
أن ا باشر هذه املهمة بنفسه  فاختار من الديناصـورات ذات احلجـم األصـغر ال مـن                 

 مــع العلــم أن(، وحــاولوا أن يثبتــوا تــزامن اإلنســان مــع الديناصــور  (!!)مجيــع أصــنافها 
 مليـون سـنة أي قبـل تواجـد اإلنسـان علـى كوكـب                ٢٠٠الديناصور وجد قبـل اإلنسـان بــ       

،  ثــم راح بعضــهم حيســب عــدد احليوانــات الربيــة والبحريــة    )األرض مباليــني الســنني 
والطيور واحلشرات والفريوسات والبكترييا اليت كان جيب على نوح أن حيملـها معـه يف               

ليون صنف، فاضطروا أن يعيـدوا تصـنيفها حبيـث          السفينة فاكتشفوا أهنا ال تقلّ عن م      
يســتبعدوا منــها احليوانــات البحريــة بأنواعهــا املختلفــة وبعــض البكترييــا والفريوســات     



 

146 

ــى  ــدة وحســبوا مســاحة    ٣٥٠٠٠فتبقّ  صــنف، وهكــذا توغّلــوا يف عمليــات حســابية معقّ
فقـط  % ٣٧ صـنف مـن احليوانـات فسيشـغل          ٥٠٠٠٠ه لو محل معـه      السفينة فوجدوا أنّ  

من مساحتها والباقي سيكون كافياً حلمل األطعمة وغري ذلك، وأما طريقة جميء هـذا              
ــزة اإلحســاس          ــان فبغري ــدأ الطوف ــوح حــني ب ــات إىل ســفينة ن ــل مــن احليوان الكــم اهلائ

 فقط تصور إقدام ماليني احليوانات من القـارات         (!)باخلطر املوجودة لدى احليوانات     
 ندري كيـف دارت هبـا وكيـف عـربت البحـار والقفـار               السبع إىل موقع سفينة نوح اليت ال      

بســرعة احللــزون والكــواال واحلربــاء أم بســرعة الفهــود والغــزالن، ثــم حــني أتــت أفيــال   
ــبريو وآالف األصــناف        ــة القطــب والمــا ال ــاغر أســرتاليا ودبب ــا وأســود اهلنــد وكن أفريقي

زوجــني غريهــا مــن الشــرق والغــرب رضــيت بالقســمة والنصــيب بــأن يأخــذ نــوح فقــط   
منها، لو حصل هذا لكانت معجزته أكثر بكثري مـن الطوفـان نفسـه، بـل أعظـم مـن يـوم                      

 وبقى سؤال مل جند له إجابة رغم ما كُتب يف هـذا الشـأن وهـو كيـف أسـتطاع          .احملشر
نوح أن يفرز من هذا الكم اهلائـل مـن احليوانـات والبـهائم والطيـور واحلشـرات زوجـني                

 سيستغرق مـن الوقـت لـو أراد أن يفعـل، ومـا هـي اآلليـة                  وكم كان ) حسب ما أُمر  (اثنني  
 منها، ولكـي جييبـوا عـن السـؤال الطبيعـي      واألنثىاليت استخدمها لكي مييز بني الذكر   

من كان املسئول عن االعتنـاء بكـل تلـك احليوانـات مـدة بقـائهم يف السـفينة؟                   : بعد هذا 
 وزوجـاهتم، فكيـف اسـتطاع مثانيـة      الثالثـة زوجته وأبنـاءه مع العلم أنه مل يأخذ معه إالّ     

أشــــخاص االعتنــــاء بالديناصــــورات واألســــود والســــباع واحلمــــري والبغــــال والطيــــور   
فتخيلـــوا حالـــة غريبـــة جـــداً ليمكنـــهم االســـتمرار يف ترقيـــع (!!) واحلشـــرات وغريهـــا 

ن معظــم احليوانــات الــيت كانــت يف الســفينة إالصــورة املشــوهة الــيت افرتضــوها فقــالوا 
وادعـوا أن   )  يومـاً  ٣٧١(يف السـفينة    ) ع(طوال فرتة بقاء نـوح      (!!) حالة سبات   بقيت يف   

 تالعلم أثبت وجود هذه احلالة لدى معظم احليوانات، وبالتايل فإن العنايـة هبـا أصـبح      
 سـوف نـرتك خليـال       .لذين كانوا على منت السفينة     من قبل األشخاص الثمانية ا     ةممكن

 تمال ميكن أن يرد على ذهنـه إذا مـا شـاء أن يعتقـد أن        القارئ أن حيّلق بعيداً مع كلّ اح      
 احليوانـات املوجـودة علـى كوكـب األرض، وقـد      محل معـه يف السـفينة مـن كـلّ     ) ع(نوحاً  

يقف خياله عنـد حـد ولـن يقـف خيـال مـن وهبـوا أنفسـهم مـن معتنقـي نظريـة التـوراة                          
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  القـارئ جان بعقل إنسان حتى وإن كان فيه استه   سؤال خيطر ببال أي    لإلجابة على كلّ  
ة الطوفانوتطاول على العلم وافرتاء على احلقائق، املهم أن ال يتنازلوا عن فكرة عاملي. 

 

 
 

  عبر عن اخليال الذي حتكّم  عقلية من اعتقد بعاملية الطوفانكاريكاتري ي
 )١٨: الصورة(

 

ــيت تـــدحض هـــذه النظريـــة نأمـــل مـــن           ــاك الكـــثري مـــن احلقـــائق العلميـــة الـ هنـ
صصــني يف اــاالت املختلفــة أن يتــوفّروا علــى دراســة حجــج مــن يــدعي عامليــة      املتخ

الطوفان ويردوا عليها كمـا فعـل علمـاء الغـرب فناقشـوا حادثـة الطوفـان نقاشـاً علميـاً                     
رصيناً وقبلوا ما يقتنع به العقل ويصدق عليه العلم ورفضوا ما ال يقبله العقـل وتكّذبـه         

صـل إىل خامتـة البحـث سنسـوق بعـض األدلـة الـيت تثبـت             قبـل أن ن   والنظريات العلمية،   
 : عدم مشولية الطوفان
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يعتقد بعض مفسري التوراة أن األرض كانت قبل الطوفان مستوية بال جبـال              -
ــوراة      ــاقض نــص الت ــرأي ين ــره  -وال حبــار، وهــذا ال ــذي حيــاول أن يفس ــوراة -ال  ألن الت

 كمــا أن، )حتــت كــل مســاءفتغطّــت مجيــع اجلبــال الشــاخمة الــيت  (... : نفســها تقــول
ــوح      ــن نـ ــول ابـ ــك يف قـ ــد ذلـ ــرآن يؤكّـ ــى ج  (: القـ ــآوي إِلَـ ــالَ سـ ــن   قَـ ــمنِي مِـ ــلٍ يعْصِـ بـ

ه كانــت يف منطقــة الطوفــان جبــال يطمــع ابنــه أن يلجــأ إليهـــا         أي أنــّ )٤٣:هــود ()الْمــاءِ 
فتعصمه من الغرق، وقد أثبت علم اجليولوجيا أن اجلبال بدأت منـذ مليـارات السـنني        

 رواسِـي   وأَلْقَـى فِـي الْـأَرْضِ     (: اث الصحيح والقرآن أثبتا ذلك كما يف قولـه تعـاىل            والرت
 .  )١٥ :النحل()أَنْ َتمِيد بِكُمْ

 مـــن - الـــيت يـــدعي اليهـــود أن الســـفينة اســـتقرت عليهـــا  –إن جبـــال أرارات  -
تظـل  اجلبال الربكانية اليت تتكون بفعل إلقاء األرض مـا يف باطنـها مـن محـم بركانيـة و         

تلك احلمم ترتاكم فوق بعضها لتكون تلك اجلبال الشاهقة حتـى تصـل ارتفاعاهتـا إىل                
آالف األمتار فوق مستوى سطح البحر ومعظم هذه الرباكني يستمر يف نشاطه لفـرتات   

 مليـون سـنة، فمتـى    ١٠٠ مليون سنة، وقـد يصـل بعضـها ألكثـر مـن          ٣٠-٢٠ترتاوح بني   
 .  مرتا٥،١٠٠ً ارتفاعه يبلغ ه السفينة؟ مع العلم أنتكون هذا اجلبل الذي استقرت علي

الفــرس وســائر اــوس والكلــدانيون : ")١()املــواعظ واالعتبــار(جــاء يف كتــاب  -
ض  وأقر به بعـ     ينكرون الطوفان  أهل بابل واهلند وأهل الصني وأصناف األمم املشرقية       

 عقبـة حلـوان وال      ومل يعم العمران كله وال غرق إال بعض النـاس ومل جيـاوز            ...  الفرس
واعلـم أن   " :قال ابن خلـدون يف الـد الثـاني مـن تارخيـه            ، و  .."بلغ إىل ممالك املشرق   

 موقعهم اجلغرايف ال يبعد كثرياً عـن  ، مع العلم أن)٢("يعرفون الطوفان  الفرس واهلند ال  
ه ا على رأي من يقول أنّ  ه كان يف اجلزيرة العربية، أم     موقع احلدث بناء على فرضية أنّ     

كــان يف العــراق فهــذا يؤكّــد فرضــية حمدوديــة الطوفــان إذ كيــف يعــم الطوفــان األرض  
 .كلها وال يسمع به أقرب جريان املنطقة املنكوبة

                                                 
 .٣٢٥، ص١، جاملواعظ واالعتبار  املقريزي،- )١(
 .٦، ص٢، جاملقدمة ابن خلدون، - )٢(
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نقرأ يف كتب التاريخ عما يسمى ثبت أو جداول امللوك السومرية وقد عنونـت               -
ء السـالالت   ، وهي جـداول تتضـمن أمسـا       )الگلو-نام" (امللوكية"بالسومرية مبصطلح   

وحكّامهــا وملوكهــا مــع عــدد ســنيها وســين كــل ملــك فيهــا، والــذي يهمنــا مــن أمــر هــذه 
م تـاريخ الـبالد أو بـاألحرى تـاريخ                        اجلداول فيمـا يتعلّـق ببحثنـا أن هـذه اجلـداول تقسـ

قبــل الطوفــان، ومــا بعــد الطوفــان ثــم تــذكر أمســاء   مــا: العــامل إىل حقبــتني متميــزتني
لّهـا  وملـوك مـا بعـد الطوفـان، فـإذا أهلـك الطوفـان البشـرية ك              ملوك ما قبل الطوفـان،      

مـاداموا  ) ع( وملاذا مل يكونوا أبنـاء نـوح         فلن يكون هناك حاجة مللوك، ومن سيحكمون؟      
                     صن هم الباقني وهم السادة، وملاذا مل يأتِ ذكـر أحـدهم يف تلـك اجلـداول؟ وملـاذا ملْ يـ

فهـذا دليـل     !ان، بـل جعلتـهم صـاحلني؟      الطوفـ أن آخر ملوك ما قبـل الطوفـان أهلِكـوا ب          
الطوفان مل يكن عاملياً، ومل يكن يف العراقعلى أن . 

، كما )ع( من عمر نوح   الستمائةحتدد مدونة التوراة تاريخ الطوفان يف السنة         -
مـن خـالل قائمـة      ) ع(وإبـراهيم   ) ع(تعطي إشارات عن موقع نوح الزمين بالنسبة آلدم         

 نوحــاً قــد ولــد بعــد آدم حبــوايل   التكــوين والــيت تقــول بــأن  يف ســفراألنســاب املتنــاثرة
١٠٥٦ع( ســنة بعــد آدم الــنيب، وقبــل مولــد إبــراهيم  ١٦٥٦ الطوفــان وقــع  ســنة أي أن (

بشرية كلّها ما عدا مثانية  الطوفان كان عاملياً وقضى على ال سنة، فإذا قبلنا أن    ٢٩٢بـ
ة أعـادت تكـوين نفسـها       نسـاني  اإل  فهـذا يعـين أن     – حسـب نظريـة املفسـرين        –أشخاص

ذا مـا ال تصـدق عليـه اآلثـار وال يقبلـه املنطـق       هبشرياً وحضارياً يف فرتة وجيزة جداً و 
 . والعقل

 مـا هـو   :ة الطوفـان مثـل  ومزيد من األسـئلة تُطـرح علـى معتنقـي نظريـة عامليـ        -
 بــبطء وهــي أنــواع مــن الصــخور الــيت تتكــون  )varves(تفســريهم لوجــود طبقــات مــن  

ث ميكن التعرف من خالهلـا علـى عمـر األرض وقـد وجـدت بعـض أنـواع مـن هـذه                  حبي
                   عمـر األرض  الصخور الـيت حتتـوي علـى مئـات اآلالف مـن هـذه الطبقـات مـا يعـين أن 

ــمعتنقــوأكثــر بكــثري ممــا يعتقــده   قــال بشــأن كميــات    عاملية الطوفــان، ونفــس الكــالم ي
، وحفريات احليوانات اليت ال ميكن      الفحم املنتشرة يف مناطق خمتلفة من أحناء العامل       

أن تكون نتاج اجليـل الـذي دفـن مـن بعـد الطوفـان فقـط فهـي لكثرهتـا لـو شـاء هلـا أن                       
وكــذلك بالنســبة !! ختــرج مــن قبورهــا لغطّــت ســطح كوكــب األرض بســمك نصــف مــرت
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ــني         ــاج إىل مالي ــيت حتت ــة والرتســبات الطباشــريية ال ــون الفحــم والصــخور املرجاني لتك
 ٦٠٠٠ي تتشكّل، فمتـى تكـون كـل هـذا إذا مل يتجـاوز عمـر األرض أكثـر مـن            السنني لك 

 .سنة على أكثر تقدير حبسب عاملية الطوفان

ــث تصــدق          ــا حبي ــى معتنقيه ــة هــو ســطوهتا عل ــق يف القضــايا العقائدي ــا يقل إن م
 أسراء هذا املعتقـد وهـم ال يشـعرون، ومـا        كل ما يتّفق مع اعتقادهم ويصبحون     عقوهلم  

ني بلّة إذا كان املتحدث يف هذه القضايا هم من تلبسـوا بلبـاس العلـم وخاصـة          يزيد الط 
ة وذلــك بتــدعيم آرائهــم بنظريــات إذا مــا طرحــوا هــذه األفكــار بأســلوب يــوحي بالعلميــ 

ة صـحيحة ويقينيـة وأرقـام دقيقـة، ثـم ّمت حتويرهـا لصـاحل املعتقـد، فعلـى سـبيل           علميـ 
خلطـر قبـل حـدوث الكـوارث الطبيعيـة، معلومـة       املثال القول بـأن احليوانـات تستشـعر ا      

 احليوانــات الــيت كانــت منتشــرة علــى وجــه  صــحيحة ولكــن اســتخدامها هنــا إلثبــات أن 
              هت حنو سفينة نوح عندما استشعرت خطر الطوفان هـو اخلطـري ألناألرض كلها توج 

ــة وســوء اســتغالل الكاتــب هلــا         ــز بــني صــحة النظري ــه أن ميي القــارئ البســيط ال ميكن
ة ويصدق دون نقاش فيتبنى الفكرة ويـدافع عنـها         ينبهر أمام األسلوب املتلبس بالعلمي    ف

وينشرها وهكذا دواليك حتى تنتشر األفكار اخلاطئـة بـال متحـيص فترتسـخ يف ثقافـة                 
النـاس وتصــبح جــزءاً مــن عقائـدهم املقدســة حبيــث لــو اقـرتب أحــد منــها ملناقشــتها أو    

 .ني عن الدينا لعد من اخلارجالتشكيك فيه



 

151 

 
 هكذا يتندر أصحاب نظرية التطور على من يؤمنون بعاملية الطوفان

 )١٩: الصورة(
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هــا تتشــابه يف الكــثري مــن مــن مصــادرها الرتاثيــة فوجــدنا أنّ قرأنــا حادثــة الطوفــان
   جلزيـرة العربيـة     الطوفان كان حملّياً، وأنّه كان يف غرب شـبه ا          التفاصيل وتتّفق على أن
نتيجــة الرتفــاع منســوب . م. ق٣٠٠٠، وقــد حــدث يف حــوايل )ع(حيــث مــوطن قــوم نــوح 

املياه بسبب ذوبان اجلليـد الـذي أدى إىل زيـادة  الضـغط علـى امليـاه اجلوفيـة املخزونـة                      
حتت الدرع العربي، فـانفجرت فوهـات جبـال السـراة الربكانيـة مبـاء منـهمر، وتفجـرت                    

 قسماً كبرياً من تلك املنطقة، وقضـى علـى اهلمـج واخلطـاة فيهـا،                األرض عيوناً فأغرق  
  .خرون من غري الظاملني والكافرينومن معه من ذريته، وأهله وآ) ع(وجنا نوح 

اتّفقــت املصــادر علــى موقــع الطوفــان، وكيفيتــه، وأســبابه، وغريهــا مــن تفاصــيل،     
ايـة احلادثـة فنسـبوا إىل       بينما شذّت مدونات التـوراة بتفردهـا بإضـافة جـيء هبـا يف هن              

السكر والتعري ولعن كنعـان ظلمـاً ليحقّقـوا أغراضـاً خاصـة ذات عالقـة                ) ع(النيب نوح   
ــز العنصــري        اســتُغلّت تلــك اإلضــافة لوضــع بــذرة التميي ــم خبالفهــم مــع الكنعــانيني، ث

منـهم  % ٩٠ الـذين يرجـع نسـب أكثـر مـن            -اليهود  والتأسيس للنظرية السامية، فأدعى     
 الـيت يرجـع نسـبها إىل      -رغم أن عشرية بين إسـرائيل       ) الساميون(هم هم    أنّ -خلزرإىل ا 

  !!احد من ألف من منتسيب السامية ال تزيد على و-سام بن نوح 

هذا ملخّص ما استُنتج من قراءة النصوص، ولكـن مـا أدهشـنا حقّـاً هـو التنـاقض                   
االعتقــاد الســائد يف  بــني مــا جــاء يف مصــادر الــرتاث بشــأن حمدوديــة الطوفــان وبــني     

ة وثقافتــهم وأديــاهنم، ة الطوفــان علــى اخــتالف مســتوياهتم العلميــ أوســاط األمــة بعامليــ
فكــان البــد مــن البحــث ملعرفــة األســباب الــيت أدت إىل هــذا االعتقــاد رغــم ال معقوليتــه 
رو التـوراة أوالً                    ن أن ما أوهم عموم الناس بعاملية الطوفان هو مـا ذهـب إليـه مفسـفتبي ،

ومن ثّم من تأثّر هبم وباإلسرائيليات ومبرويات أهل الكتاب من مفسري القرآن الكـريم              
 .  ثانياً
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طوفـان نـوح    "بالسري يف تفاصيل حادثة الطوفان وصلنا إىل هناية املطاف يف حبث            
الـذي كشـف لنـا البـون الشاسـع بـني حقيقـة احلادثـة ومـا نُسـج                  " بني احلقيقة واألوهام  

ام بدأت بالتزوير اليهودي ثم استكملت حلقاهتا بتفسـري القـرآن متـأثّرين             حوهلا من أوه  
بآراء أهل الكتاب، وما تلك إّال خطوة حنو قراءة للتاريخ قراءة واعيـة، متجـردة، ناقـدة،                 

م سـابقة لرتاثنـا     ومتحررة من سطوة التزوير اليهودي أوالً، ومما علق بأذهاننا مـن أفهـا            
تـاريخ لغربلتـه ممـا دس فيـه مـن زيـف ضـرورة ال غنـى لنـا عنـها                       قراءة ال  .وقرآننا ثانياً 

لكــي يعــاد احلــق إىل نصــابه، ولكــيال نقــول كمــا قــال املتقاعســون الضــعفاء املتغــافلون     
كـرر أخطـاءه، وملـن ال    ، فالتاريخ يعيد نفسه ملن ال يتعلّم منه، وملن ي       "التاريخ يعيد نفسه  "

ــة .يعــي واقعــه  ــاريخ يعيــد نفســ " إن مقول ــنة"ليســت " هالت ــة  "س ــها أصــبحت مبثاب ، ولكن
يف ثقافة األمـة الطّرادهـا يف تارخيهـا، وأصـبح كـل مـن يكـرر أخطـاءه السـابقة               " السنة"

 .علـى التـاريخ لرييـح عقلـه ويسـرتيح         فيلقـي بالالئمـة     " التـاريخ يعيـد نفسـه     "جهال يـردد    
ريخ سنن صارمة، ال تُحـابي،   التاريخ ال يعيد نفسه إالّ ملن ال يأخذ العربة منه، ولكن للتا           

وهــي ســارية يف احلضــارة اإلنســانية كمــا تســري يف قــوانني املــادة والكــون، فهــم هــذه      
الســنن والتعامــل معهــا حبكمــة هــي مــا نــدعو أن جتــد مكاهنــا يف ثقافــة األمــة، ملعرفــة    

 . كيفية التعامل معها وتطويعها خلدمة قضاياها املصريية

ــانْ( ــأَرْضِ فَ ــةُ الْمكَــذِّبِنيفَسِــريوا فِــي الْ اقِبع ــان  ســرنا مــع )٣٦: النحــل()ظُروا كَيْــف كَ
بطـل حادثـة الطوفـان، ومنقـذ السـاللة اإلنسـانية مـن اإلنسـالخ واملسـخ،                  ) ع(النيب نوح   
 ى هلـا            فتعلّمنا أنمبنعطفـات خطـرية إذا مل جتـد مـن الرجـال مـن يتصـد اإلنسانية متـر 

ا الـيت أفـرزت خملّصـاً وضـع روحـه علـى         تنتكس، هـي حلظـة انتكـاس احلضـارة وحـده          
ي مغْلُـوب فَاْنتَصِـرْ     (رب  : أكفّه منادياً  وا   (: فجـاءه رد النـداء    .. )١٠:القمـر ()أَنـِّ ا أَبـْ فَفَتَحْنـ ب

ــرٍ ــاء منْهمِ اء بِمــالْتَقَى ا*السَّــم ــا فَ ــأَرْض عيونً ــا الْ ــدِر  وفَجَّرْنَ ــدْ قُ ــرٍ قَ ــاء علَــى أَمْ لْم* 
رٍ     هوحملْنا سـداحٍ ولَى ذَاتِ أَلْوـ    * عنِنرِي بِأَعْي ن كَـان كُفِـر         تَجـْ اء لِّمـز ١٤ - ١١:القمـر ()ا جـ( 

، واليــوم متــر )ع(حلظــة انتكــاس احلضــارة قبــل مخســة آالف عــام أفــرزت منقــذاً كنــوح 
اإلنسانية بانتكاسة كتلك أو أردى منها، فهل آن لألمة أن جتود مبن جيود بنفسه ألجل                

  .ينتشلها من رداهاأن 
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 قائمة املصادر واملراجع
 : العربية واملرتمجة-أوالً 

، )تاريخ الطربي (تاريخ األمم وامللوك     ،)أبي جعفر حممد  ( جرير الطربي    ابن -١
 .مؤسسة األعلمي: بريوت

/  عـن تأويـل آي القـرآن       جامع البيـان   ،)أبي جعفر حممد  ( جرير الطربي    ابن -٢
 .١٤١٥دار الفكر، : تضبط صدقي مجيل العطار، بريو

ــن اجلــوزي   -٣ ــدالرمحن   (اب ــدين عب ــم  )أبــي الفــرج مجــال ال ، زاد املســري يف عل
 .١٤٠٧، بريوت دار الفكر، ١التفسري، ط

هبامشـه منتخـب     [١، املسـند، ط   )أبي عبـد ا أمحـد بـن حممـد         (ابن حنبل    -٤
 .  دار الفكر: ، بريوت]كنز العمال يف سنن األقوال

ــدون   -٥ ــن خل ــدالرمحن(اب ــ) عب ــدون، ط مقدم ــن خل ــريوت٤ة اب ــاء : ، ب دار إحي
 . الرتاث العربي

حتقيـق  / ، الطبقـات الكـربى    )حممد بـن سـعد بـن منيـع اهلـامشي          (ابن سعد    -٦
 .١٤٠٨مكتبة العلوم واحلكم، : ، املدينة املنورة٢زياد حممد منصور، ط

 ، تــذكرة احلفــاظ، حتقيــق محــدي عبــد)حممــد بــن طــاهر(ابــن القيســراني  -٧
 .١٤٥١ار الصميعي، د: ، الرياض١ايد، ط
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( ، تفسري القرآن العظيم    )احلافظ أبي الفداء إمساعيل الدمشقي    (ابن كثري    -٨
 .هـ١٤١٢دار املعرفة، : ، بريوت)تفسري ابن كثري

طبعـة باألوفسـت عـن     [ ، صـحيح البخـاري،      )حممد بـن امساعيـل     (البخاري -٩
 .دار الفكر: ، بريوت]١٤٠١ –طبعة دار الطباعة العامرة باستنبول 

دار املـــدى للثقافـــة والنشـــر : ، دمشـــق٥، ملحمـــة كلكـــامش، ط)طـــه (بـــاقر -١٠
 .١٩٨٦والتوزيع ، 

 ،ترمجــة فريــد جحــا/ التــاريخ احلقيقــي للعــرب: بيريروســي، مدينــة إيــزيس -١١
 . ١٩٩٦دار البشائر، : ، دمشق٣ط

 .مجعية التجديد الثقافية االجتماعية، األسطورة توثيق حضاري -١٢

 .عقيدة األمة منذ آدم..  التوحيد مجعية التجديد الثقافية االجتماعية، -١٣

 . مجعية التجديد الثقافية االجتماعية، جنة آدم -١٤

 .  كما بدأكم تعودون-مجعية التجديد الثقافية االجتماعية، اخللق األول  -١٥

ــي     -١٦ ــان العربـ ــة، اللِّسـ ــة االجتماعيـ ــد الثقافيـ ــة التجديـ ــري  -مجعيـ ــد فطـ  بعـ
 .وارتباط كوني

 .ة، مفاتح القرآن والعقلمجعية التجديد الثقافية االجتماعي -١٧

 . دون قناعٍ-مجعية التجديد الثقافية االجتماعية، وعصى آدم احلقيقةُ  -١٨

 .مجعية التجديد الثقافية االجتماعية، اليهود وتوراة الكهنة -١٩

حتقيـــق / ، تـــاريخ بغـــداد)أبـــي بكـــر أمحـــد بـــن علـــي (اخلطيـــب البغـــدادي  -٢٠
 .  ١٤١٧ة، دار الكتب العلمي: ، بريوت١مصطفى عبدالقادر عطا، ط

: ، دمشــق٢ املركــز، ط١-، تــاريخ ســوريا احلضــاري القــديم   )أمحــد(داوود  -٢١
 .١٩٩٧مطبعة الكاتب العربي، 
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، ١، العرب والساميون والعربانيـون وبنـو إسـرائيل واليهـود، ط           )أمحد(داوود   -٢٢
 .١٩٩١دار املستقبل، : دمشق

، ١، طحتقيـق صـفوان داودي  / الراغب اإلصفهاني، مفردات غريـب القـرآن       -٢٣
  .١٤١٢ دار القلم والدار الشامية، :شقدم

، ١، الفايق يف غريـب احلـديث، ط       )أبو القاسم حممود بن عمر    (الزخمشري   -٢٤
 .١٤١٧دار الكتب العلمية، : بريوت

: ، بـريوت  ١، األمثل يف تفسـري كتـاب ا املنـزل، ط          )ناصر مكارم (الشريازي   -٢٥
 . ١٩٩٢/ ١٤١٣مؤسسة البعثة، 

، جممـع البيـان يف تفسـري        )بـن احلسـن   أبي حممـد علـي الفضـل        ( الطربسي   -٢٦
 .١٤١٥مؤسسة األعلمي للمطبوعات، : ، بريوت١القرآن، ط

ــائي  -٢٧ ــد حســـني ( الطباطبـ ــيد حممـ ــرآن، ط )السـ ــري القـ ــزان يف تفسـ ، ٢، امليـ
 . ١٩٧٢/ ١٣٩٢مؤسسة األعلمي للمطبوعات، : بريوت

، التبيان يف تفسـري القـرآن، حتقيـق      )أبي جعفر حممد بن احلسن    (الطوسي   -٢٨
 .١٤٠٩، مكتب اإلعالم اإلسالمي، ١العاملي، طأمحد 

، املنتخـب مـن مسـند عبـد بـن محيـد، حتقيـق          )أبـي حممـد   (عبد بـن محيـد       -٢٩
/ ١٤٠٨، مكتبـة النهضـة العربيـة،    ١السيد صـبحي السـامرائي، حممـود الصـعيدي، ط       

١٩٩٨. 

األهــايل ، ١ ط، الطوفــان يف املراجــع الســماوية، )فاضــل عبدالواحــد (علــي  -٣٠
 .١٩٩٩لتوزيع، للطباعة والنشر وا

حتقيــق أمحــد / ، تفســري القــرطيب)حممــد بــن أبــي بكــر بــن فــرج (القــرطيب  -٣١
 .١٣٧٢دار الشعب، : ، القاهرة٢الربدوني، ط
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 برنــامج ، اجلــامع ألحكــام القــرآن،)حممــد بــن أبــي بكــر بــن فــرج (القــرطيب  -٣٢
   .املعجم

 الفـــرات للنشـــر والتوزيـــع،:  بـــريوت،١، التـــوراة البابليـــة، ط)ســـهيل(قاشـــا  -٣٣
٢٠٠٣ . 

: ترمجة طه باقر، بغـداد، القـاهرة      / ، من ألواح سومر   )صامويل نوح (كرمير   -٣٤
 .مكتبة املثنى ومؤسسة اخلاجني

: ، بـريوت ٢، حبـار األنـوار، ط  )حممـد بـاقر بـن املـوىل حممـد تقـي          (السي   -٣٥
 .١٩٨٣/ ١٤٠٣مؤسسة الوفاء، 

ق  حتقيـ  /، مـروج الـذهب    )أبو احلسن علي بن احلسـني بـن علـي         (املسعودي   -٣٦
 .١٩٧٩ منشورات اجلامعة اللبنانية،: رالناش، ١طال، شارل ب

  .، املواعظ واالعتبار)أمحد بن علي(املقريزي  -٣٧

 .دار الشروق: ، بريوت٢٦املنجد يف اللغة واألعالم، ط -٣٨
 

 :ثانياً املصادر واملراجع األجنبية
 1-Strong's Hebrew and Greek Dictionaries   .    

 

 ):نرتنيتاال( مواقع إلكرتونية –ثالثاً 
1-http://www.alwatan-news.com/data. 

2-http://www.aramnahraraim.org/Afrem_eus_tert_Arabic.htm 

3-http://www.islamonline.net/Arabic/politics/2004/11/law.doc 

4 - http://www.jesustoday.org/ketab/takwin/dars1-5takwin.htm. 

5 - http://www.khayma.com/albayan/judi.html. 

6- http://www.mythome.org/gilgamesh.11html. 
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 : أقراص إلكرتونية–رابعاً 
 : القرآن-أ 

اململكـة  : ، اإلصـدار الثـاني، الريـاض      مصحف النور للنشـر املكـتيب     سيمافور للتقنية،    – ١
 .٢٠٠١العربية السعودية، 

 : التوراة-ب 

1- Rick Meyers,E-Sword, Ver 7.1.0,2000-2004, http://www.e-
sword.net 

2- Online Bible Millennium Edition. Version: 1.11.90, Mar 28, 
2002, http://www.onlinebible.net ./ 

 : مصادر ومراجع أخرى–ج 

 قــم املقدســة، ، اإلصــدار الثالــث،برنــامج املعجــم مركــز املعجــم الفقهــي، – ١
 .هـ١٤٢١

ــب اآليل،    – ٢ ــاث احلاســـ ــرتاث ألحبـــ ــز الـــ ــنة    مركـــ ــة للســـ ــة األلفيـــ املكتبـــ
 .١٩٩٩/ ١٤١٩مركز الرتاث، ): عمان(، األردن ١٫٥،اإلصدار النبوية

،اإلصـدار  تاريخ دمشق ألبن عسـاكر     مركز الرتاث ألحباث احلاسب اآليل،       -٣
 .مركز الرتاث): عمان(، األردن ١٫٥
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 توياتفهرست احمل
 ٩.........................................................................................املقدمة 

 ١٧........................................................الطوفان يف الرتاث : الفصل األول
 ٢٤.............................................. يف األساطري حادثة الطوفان-أوالً
 ٣٣............................................... الطوفان من سِفر التكوين -ثانياً
 ٤١............................................... الطوفان من القرآن الكريم -ثالثاً
 ٤٤........................................... أوجه الشبه بني املصادر الثالثة  -أ
 ٤٩..................................... أوجه االختالف بني املصادر الثالثة  -ب

 ٦٥..............................طوفان يف القرآن الكريم  تفصيل حادثة ال :الفصل الثاني 
 ٦٨........................................................... أسباب الطوفان-أوالً
 ٧٤.......................................................... عاملية دعوة نوح -ثانياً
 ٨٠....................................................... الناجون واملغرقون-ثالثاً
 ٨٠..................................................... الناجون من الطوفان –أ 

 ٨٧................................................... املغرقون من الطوفان -ب 
 ٩٤....................................................... جغرافية الطوفان-رابعاً

 ١١٠.......................................... األسباب الطبيعية للطوفان-خامساً 
 ١١٠...........................................الطوفان نتيجة لفيضان األهنار - أ
 ١١٢................................................ الطوفان بسبب األمطار -ب
 ١١٤................................... الطوفان بسبب ضغط املياه اجلوفية  -ج

 ١٢٩.................................................مناقشة آراء املفسرين   : الفصل الثالث 
 ١٣١..................................... مناقشة آراء مفسري القرآن الكريم    -أوالً
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 ١٣١................................................. عاملية رسالة أويل العزم-أ 
 ١٣٤............................................................" وفار التنور  "-ب
 ١٣٧.................................................... مِن كُلٍّ زَوجينِ اثْنينِ -ج 
 ١٣٨........................................................" م ممن معك أم "-د 
 ١٤٣............................................ مناقشة آراء مفسري التوراة    -ثانياً
 ١٥٣.....................................................................................اخلامتـة  

 ١٥٧...................................................................قائمة املصادر واملراجع    
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