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ملف النجف مرسى سفينة نوح
حبوث علمية

ملحمة الطوفان بين

البحث العلمي و الخـرافـة

 االستاذ الدكتور داود سلوم رحمه الله

مهما قال االنسان يف حبث االستاذ سامي البدري فهو قليل
إزاء اجلهد العلمي املبذول يف هذا البحث فقد اثبت الباحث
من خالل مقارنة اللغات املختلفة أن مرسى السفينة ـ سفينة
نوح ـ إنّما كان يف وسط غرب العراق يف منطقة النجف .ومن
املقارنه اللغوية الدقيقة بني النصوص البابلية وترمجات التوراة
املختلفة ،انتهى الباحث إىل أن مجيع االمساء ملراسي السفينة
يف النسخ املختلفة للتوراة مثل (سرنديب) و(اراراط) و(قردو)
و(جبل األموريني) و(سيئون) و(جبل حرمون) و(ارمينيا) يف
تركية) (1كلها تعود يف االخري اىل مسميات بابلية وسومرية
ال غري.
هنا واىل حد اآلن فنحن مع التاريخ الذي أجهد الباحث
نفسه يف املقارنة والتحليل واالستنتاج الذي مل يترك لقارئه
ّ
ال يف أن يثري سؤا ً
شكًًا ومل يترك له جما ً
ال مل ينظر فيه الباحث.

ومن باب الصدفة املحضة ان اطلع على كتاب (خفايا
التوراة) لالستاذ كمال الصلييب (بريوت ط 6عام  )2006وإذا
يب إمام كتاب خرافة علمية تعتمد على الفرض فقط وقد اتبع
الباحث املنهج اللغوي على تشابه االصوات بني أمساء املكان
العربية وأمساء التوراة ويبدوا أن الباحث مل ينظر يف أي كتاب

((( انظر (تراث النجف) ص  56ـ  65من البحث (النجف مرسى سفينة
نوح) العدد االول في 1420هـ 2009 /م.
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تارخيي يوجه ظهور اآلداب يف تاريخ اإلنسانيه وتأثر بعضها
ببعض ونضع هنا أمام القارئ جدو ً
ال يف ظهور هذه اآلداب
الرد على فرضيات
حسب تسلسلها يف التاريخ لكي ميكننا ّ
املؤلف كمال الصلييب.
واجلدول هو :
ـ أدب العراق القدمي (أواخر األلف الثلث واوائل األلف
الثاين ق.م) يف شعبيه السومري والبابلي.
ـ أدب مصر (األلف الثالث ق.م).
ـ أدب الكنعانيني ـ سوريا ـ (منتصف األلف الثاين ق.م).
ـ األدب اآلشوري (احيقار) (منتصف األلف الثاين ق.م).
ـ األدب اليوناين ـ االلياذه واالوذيسا ـ (القرن الثامن او
السابع ق.م).
ـ األدب اهلندي ـ الريك فيدا ـ (القرن الثامن او السابع
قبل امليالد).
ـ قصص بوذا ـ اهلند ـ (القرن اخلامس ق.م).
ـ األدب اإليراين ـ األبساق ـ (القرن الثامن او السابع
ق.م).
ـ األدب العربي ـ التوراة ـ (القرن السادس ق.م).
ففي هذا اجلدول يتضح ان األدب العربي ـ التوراة ـ هو

آخر كتب النشاط األديب يف العامل القدمي).(1
ويظهر خطأ الباحث يف افتراضه ان موضوع الطوفان
يهودي املصدر وان النص العراقي السومري مث البابلي نسخة
ثانية منه مع عدم اخذ الباحث القرون اليت سبقت زمن التوراة
باحلسبان وهذا خطأ يف البحث ونكران للحقيقة التارخيية ،قال
الصلييب:
تتحدث
للقصة ،فالطوفان الذي
ّ
(أما الرواية التوراتية ّ
عنه هو سيل عرم أحدثه سقوط غزير لألمطار دام أربعني
يومًا بلياليها .ويسود اإلعتقاد بأن هذه الرواية مأخوذة عن
رواية عراقية أقدم منها ،وهي قصة الطوفان الواردة يف ملحمة
جلجامش .لكن األرجع أن العكس هو الصحيح فلو كانت
القصة
القصة العراقية هي القصة األصلية ،لفعلت كما فعلت ّ
ّ
الصينية ،فعزت الطوفان إىل فيضان األهنر الذي يأيت بسبب
ذوبان الثلوج يف اجلبال أكثر منه بسبب املطر الغزير .والواقع
تتحدث عن فيضان لألهنر ،بل عن
القصة العراقية ال ّ
هو أن ّ
سيل عرم ناتج عن مطر عظيم.
ومثل هذا السيل ليس مألوفًا يف العراق ،بل هو من مزايا
املناطق الغربية من شبه جزيرة العرب ،حيث ليست هناك

أهنر تفيض ،وال ثلوج تتراكم يف اجلبال مث تذوب ،فتحدث
الفيضانات يف األهنر كما يف العراق ولذلك ،فليس هناك إطالقا
ما يربر االعتقاد بان القصة العراقية للطوفان هي األصل الذي
ربر القول بأن
أخذت عنه القصة التوراتية .بل هناك كل ما ي ّ
القصة املنقولة ال األصلية وقد أخذت عن
القصة العراقية
ّ
القصة األقدم منها اليت كانت رائجة يف شبه اجلزيرة العربية
قبل أن تنتشر من هناك إىل العراق .ومل تكن هذه القصة آنذاك
مدونة حىت مت تدوينها يف العراق ،وأدخل إليها ما أدخل من
ّ
تعديالت مأخوذة عن التراث الشعيب املح ّليّ .
مث مت تدوين
نص التوراة يف وقت الحق فبقيت هناك حمافظة
القصة ذاهتا يف ّ
ّ
نص التوراة حصل يف
على شكلها األصلي ،ألن تدوينها يف ّ
للقصة).(2
البيئة الألصلية ّ
ويفترض الصلييب تبعًا هلذا الرأي ان الطوفان املذكور
حدث جنوب اجلزيرة العربية مما ادى اىل هجرة اليهود من
اجلنوب مشا ً
ال حىت خيرب ويشرح ذلك:
2ـ قضية الطوفان :
(السيول اجلارية يف بالد اليمن ،كما يف سائر املناطق الغربية
اجلبلية من جزيرة العرب ،ظاهرة مألوفة تارخيًا وحاليًا.

((( دراسات في األدب المقارن التطبيقي :أ.دـ داود سلوم بغداد
1404هـ1984/م.

((( خفايا التوراة ص  47ـ .48
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مهما قال االنسان يف حبث االستاذ سامي البدري
فهو قليل إزاء اجلهد العلمي املبذول يف هذا البحث

وكثريًا ما يسبب حدوثها نزوحًا ّ
للسكان من املناطق املنكوبة
إىل مناطق آمنة ،أما يف اجلوار ذاته أو على بُعد قليل أو كثري
منه .واألضرار اليت حتدثها هذه السيول تكون عادة يف املناطق
املتدرجة اإلخنفاض الواقعة على املنحدرات الداخلة للجبال،
حيث يكون السكن يف معظم األحيان على أطراف األودية
اليت جتري السيول فيها .وهي ُّ
أقل ضررًا على العموم على
املنحدرات الساحلية ،حيث جتري مياهها يف أودية عميقة،
ويكون السكن عادة يف املرتفعات املطلة على هذه األودية).)(1
ولعل اغرب أراء الباحث اخلرافية اإلفتراضية املبنية على
تشابه األمساء يف التوراة واجلغرافية املعاصرة ألمساء األماكن
وإن
فر َض ُه (إسم نوح) مل يكن شخصًا وإمنا كان (قبيلة) ّ
هو َ
هذه القبيلة نَ َزحت بعد الطوفان من اليمني حىت خيرب:
وليكون هناك أي جمال ّ
للشك به على أي أساس .وبرأيي
أن عدد األيام هذا الذي يفوق عدد أيام السنة التقوميية اليت
ّ
حتدثنا عنها بعشرة أيام مل يكن الوقت الذي قضاه نوح مع ذويه
ّ
املدة اليت قضتها قبيلة نوح يف اإلنتقال من منطقة
يف الفلك ،بل ّ
إستقرت أخريًا جبوار (حنا)،
جنران املنكوبة بالطوفان إىل أن
ّ
)(2
يف ناحية خيرب ،مشال املدينة ،باحلجاز.

وهو رغم أنّه يفترض أنه كان لليهود دولة وإن نوحًا إمسًا
لقبيلة فهو يلغي املاضي ويفترض ان هجرة اليهود اىل خيرب
أسست خيرب وإذا
بعدد امليالد بستة قرون اذ مل يذكر مىت ّ
أردنا ان حنسب بافتراضات الصلييب فان خيرب جيب ان نكون
قد أسست قبل هذا التاريخ واستمرت يف الوجود حىت فتح
املسلمني هلم بقرون بعد التاريخ املسيحي.
مل يذكر االستاذ مصدرًا واحدًا يف تاريخ اآلثاريني يؤيد
)(3
هذه الفرضيات غري املعقوله.
ونعود ثانية اىل حبث األستاذ السيد سامي البدري لنقول
ان البحث حيتاج اىل ملحق يتعلق بالنجف وببحر النجف
من خالل املوسوعات اجلغرافية االسالمية واملعاجم اللغوية
واجلغرافية ولعله جيد يف هذه الكتب بعض ما يتكلم عن حبر
النجف وتكونه .فاجلاحظ (تـ 250ه) ذكر يف رسالة التربيع
«وم ْذ كم ظهرت اجلبال،
والتدوير يف اسئلته املحيّرة الساخرهُ :
)(4
ونقب املاء يف (النجف) .»..
اما املصادر اجلغرافية اليت ميكن ان ينظر فيها يف حتقيق
تاريخ النجف او حبرها هي:
1ـ األخالق النفسية إلبن رستم.

((( خفايا التوراة ص.53
((( المصدر نفسه ص.57

((( خفايا التوراة ص.46
((( رسالة التربيع والتدوير  .دمشق  1955تحقيق شارل بالت ص.26
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2ـ مروج الذهب للمسعودي.
3ـ كتاب البلدان إلبن الفقيه.
4ـ واملسالك واملمالك للبكري.
5ـ البلدان للياقوت احلمودي.
وكتب البلخي واإلصطخري وابن حوقل واملقدسي
ومعاجم اللغة مثل لسان العرب والتاج وكتاب مالك األبصار
يف ممالك األمصار إلبن فضل اهلل العمري .وما انا مبرشد هذا
الع َلم ،ففي مكتبته ما ينوف على هذا العدد.
َ
كما إقترح ان يطبع هذا البحث القيّم يف كتاب مستقل
مع ملحقه املقترح كي ميكن ان يدور يف ايدي القرآء أكثر
مما يصل اليهم وهو مقال يف جم ّله وان يترجم البحث اىل اللغة
اإلجنليزية.
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