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ملف النجف مرسى سفينة نوح
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العـوامـل الجغـــرافيـة
 أ.م .د.عايد جاسم الزاميل
كلية العلوم/جامعة الكوفة

التي ترشح هضبة النجف االشــــــــــــــــرف مرساة لســفيـنة نبـي اللّه نـــوح

يعد البحث الذي قدمه مساحة العالمة سيد سامي البدري رؤيا
جديدة حول موضع رسو سفينة نوح (ع) وانه النجف االشرف،
وقد قدم الشواهد اللغوية يف الوثائق املسمارية على صدق ما ورد
عن أهل البيت عليهم السالم  ،وقد صرنا حباجة إىل دراسة منطقة
النجف من الناحية اجلغرافية لغرض تعزيز ما جاء يف البحث.
تتمثل هذه الدراسة مبعرفة املعطيات اجلغرافية واليت تتمثل
بثالث نقاط رئيسية:
أولهام :املظهر العام هلضبة النجف.
ثانيهام :املعطيات املناخية ملنطقة الدراسة خالل فترة الطوفان
ثالثهام :ارض الطوفان وحجم املياه اليت غطتها ومصادرها
املظهر العام لهضبة النجف
تعد هضبة النجف مثلثًا رأسه عند جنوب شرق حبرية الرزازة
مشال مدينة كربالء مبسافة تقدر بـ ( )12كم وقاعدته عند طار
النجف ،أما ساقاه من جهة الشرق هنر الفرات ( شط اهلندية )
ويكون حدها الغريب طار السيد .تقدر مساحتها حوايل ()3000
كم.2
تنحدر هضبة النجف باحندارين احدمها عند احلافة الشرقية
للهضبة عند هنر الفرات ،حيث يكون هنر الفرات على ارتفاع
( )29م فوق مستوى سطح البحر غرب مدينة كربالء )25( ،م

.
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عند مدينة الكوفة )18( ،م عند الشنافية )15( ،م شرق حبرية
ساوه و ( )2م عند مدينة البصرة ،فهي بذلك تنحدر حافتها
الشرقية حنو اجلنوب ،وتنحدر اهلضبة باجتاه الشمال الشرقي وفقا
خلطوط االرتفاع املتساوي (خريطة  )1-فهي بذلك تنحدر من
خط االرتفاع املتساوي ( )150م فوق مستوى سطح البحر وحىت
خط االرتفاع املتساوي ( )25م فوق مستوى البحر فهي بذلك
تنحدر مبعدل (2م لكل  1كم).
فهي ارض منبسطة تتخللها بعض الوديان املندثرة وبعض
التالل الرملية عند جهتها الشرقية (م - 1ص ،)219تكسوها
رسوبيات العصر الرباعي واملتمثلة بالرمال واجلبس واحلصى ويقع
أسفله تكوين الدبدبة (احلجر الرملي) والذي يتكون من تعاقب
طبقات حصوية ورملية وقد ينكشف التكوين أحيانا (م- 2
ص ،)7وعند مدينة النجف القدمية (حاليا) ثالث ربوات وتسمى
الذكوات البيض ،يقع بينها قرب اإلمام علي (ع) ،الشمالية الشرقية
هي ذكوة الديك وتكون مبساحة ( )18دومنا ،الغربية هي ذكوة
العمارة ( )36دومنا ،واجلنوبية الشرقية فهي ذكوة النور ومبساحة
( )54دومنا .حتيط هبضبة النجف عدة مظاهر جيومورفية واضحة
منها حبر النجف عند جنوب شرق مدينة النجف وجنوب طار
النجف ،وهو منخفض ارضي ينحدر من اجلنوب الغريب حنو
الشمال الشرقي ،يتباين ارتفاعه بني ( )23 – 10م فوق مستوى
البحر ،ذو امتداد يقدر بـ (  ) 40كم ومبعدل عرض (  )13كم

وتقدر مساحته (  ) 421كم ( 2م - 3ص،) 27واملظهر اآلخر
حبريةالرزازة واليت تقع مشال غرب اهلضبة ،وهي منخفض مائي
مساحته ( )17.000كم 2وأوطأ نقطة فيها تكون على ارتفاع
()16م فوق مستوى سطح البحر ،ويصل أعلى منسوب للماء فيها
عند ارتفاع ( )40م فوق مستوى سطح البحر (م - 4ص،)12
ويعد طاري النجف والسيد مظهرين جيومورفيني مهمني يف منطقة
الدراسة ،ميتد طار النجف من غرب مدينة أيب صخري
ويكون جرفًا
(جنوب شرق مدينة النجف حبوايل  18كم) ّ
واضحًا وكحافة لبحر النجف ،يتجه مشا ً
ال مث حنو الشمال الغريب
ويظهر مبوازاة احلافة تالل منفصلة ذات امتداد لتنتهي عند ارتفاع
( )140م فوق مستوى سطح البحر ،مث مبسافة تقدر بـ ()10.5
كم تبدأ سلسلة من التالل األخرى واملسماة طار السيد عند ارتفاع
( )150م فوق مستوى سطح البحر ،يصل إىل ارتفاع ( )40م فوق
مستوى سطح البحر عند حافة حبرية الرزازة الشرقية.
تعد املسافة بني تالل الطارين واملتمثلة مبسافة ( )10.5كم
اليت اشرنا هلا هي منطقة ذات تراكيب جيولوجية رافعة للمنطقة
(م - 5ص ) 58ويتوقع من ذلك أن هذين الطارين ارتفعا بسبب
هذا التنشيط احلركي ،وميكن االستشهاد بان الطرف الغريب لطار
النجف والطرف اجلنويب لطار السيد مها أعلى ارتفاع هلما ونعتقد
أيضا كما أشار ألساكين بان هنر الفرات يف طوره األول كان يسري
من حبرية الرزازة مبوازاة طار السيد ويدخل حبر النجف ،لذا تعد
تلك احلافة هي من عمل هنر الفرات يف طوره األول.

(عليه السالم)

املعطيات املناخية ملنطقة الدراسة خالل فرتة الطوفان
مرت الكرة األرضية قبل حوايل  2مليون سنة (عصر
الباليستوسني) باربعة فترات جليدية
( مندل ،رس ،جونز ،فريم) وكانت تعيش منطقة الدراسة
شأهنا يف ذلك مناطق العامل فترات رطبة بينها فترات جافة ،ومن
مث (عصر اهلولوسني) والذي بدأ حبدود ( )11 – 10الف سنة قبل
احلاضر،وأكدت الدراسات التارخيية واالثارية إىل إن طوفان نيب
اهلل نوح (ع) حدث بني (  ) 8000-7000سنة قبل احلاضر(م- 6
ص ،25ص ،)27وتعد هذه الفترة ضمن عصر اهلولوسني ذو املناخ
اجلاف كاملناخ الذي نعيشه حاليًا ،وكان حريًا بنا أن نتحرى عن
مناخ منطقة الدراسة خالل تلك الفترة ،حيث إن املناخ عموما كان
جافًا مع بعض التغريات اليت تطرأ عليه حبيث تصبح احلالة اجلوية
شبه رطبة .........وحينما كان املناخ القدمي جافًا فانه ميكن كشف
تغريات مناخية صغرية يف املكان والزمان (م -7ص )26ومن
خالل الدراسات البالينوجينية على ترسبات حبرية الرزازة من قبل
الباحثة بلسم جميد الطواشى  1996 /تبني بان:
مت حتديد الفترة املطرية األوىل ( )33000-35000قبل
احلاضر مناخ بارد رطب
من سنة ( )23200-31000قبل احلاضر فترة انتقالية من
املناخ الرطب إىل البارد اجلاف.
من سنة ( ) 20600-23200قبل احلاضر فترة اعتدال
احلرارة والرطوبة.
من سنة ( )18800 -20600قبل احلاضر مناخ جاف دافئ.

العدد  ، 2ذو القعدة  1434هـ .

50

51

ملف النجف مرسى سفينة نوح
حبوث علمية

من سنة ( 18000ـ
 )14000قبل احلاضر مناخ
بارد جاف ،وتتزامن هذه الفترة
مع ذروة العصر اجلليدي األخري
يف املناطق املتجمدة يف أمريكا.
من سنة (– 12000
 )5800قبل احلاضر ،حتول
مناخ املنطقة من املناخ اجلاف
البارد اىل مناخ رطب دافئ،
وبالتحديد قبل ( )10000سنة،
وتعد فترة انتقالية بني عصري
الباليستوسني واهلولوسني.
وتستمر ظروف الرطوبة
والديفء وحىت (– 9000
 )6000سنة قبل احلاضر وهي
متثل الفترة املطرية الثانية يف
منطقة الدراسة(م – 8ص .)75
وتوصلت البعثة اجليولوجية
االملانية اليت تتعلق جبغرافية
خريطة ( )2ـ خطوط االرتفاع املتساوي هلضبة النجف
اخلليج العريب من:
هذه التحوالت عرضت نصف الكرة االرضية الشمايل لزيادة يف
لقد كان اخلليج العريب قبل ( 16000ق .م) واديا جافا ،مث
االشعاع الشمسي مبقدار ( )%8-%7عما كانت علية من قبل .رمبا
اخذ اخلليج العريب ميتلئ باملاء بني ( ) 3500 – 13000ق.م وذلك
كان معدل سقوط االمطار اعلى مماهي عليه االن (،)%30 –% 25
بسبب عملية الذوبان اليت حدثت يف العصر اجلليدي األخري ،ففي
والكثري منه ناجم عن الرياح املومسية الصيفية ،واليت كان ينتج
سنة ( )12000ق.م كان مستوى البحر يقع حتت املستوى احلايل
عنها زيادة بـ ( )7أمثال يف الرطوبة العامة بسبب زيادة النسبة
بـ ( )110م.
بني سقوط االمطار والتبخر ،لذا فأن يف هذه الفترة كانت منظومتا
لقد حدث يف حوايل ( )5500ق.م تغيّر فجائي يف املناخ حيث
الرياح الغربية (املسببة لالمطار الشتويه) والرياح املومسية املسببة
تبدل إىل مناخ رطب واستمر هذا املناخ الرطب البارد حىت حوايل
لألمطار الصيفية ) تعمالن بشدة أعظم (م – 9ص .)167
( )3500ق .م ،ومن املمكن إن ذلك كان نتيجة حدوث فيضانات
نستنتج مما تقدم بأن منطقة الدراسة خالل فترة الطوفان ذات
عالية بصورة متواصلة يف تلك الفترة حبيث كاد االستيطان يف
مناخ رطب.
جنوب بالد مابني النهرين يكون متعذرًا (م 8ـ ص.)87
وعند دراسة ملحمة كلكامش تشري امللحمة إىل (وظلت
تشري سجالت عينات اسطوانات اللب من أعماق البحر
زوابع الريح اجلنوبية هتب يوما كامال وازدادت شدة يف مهبها
العريب اىل ان درجات احلرارة يف الصيف مابني العامني ( -10000
فغطت اجلبال ) ........ومن هذه املقولة نستنتج معطني:
 )4000ق .م كانت اعلى كما كانت معدالت سقوط االمطار
أوهلما - :إن الرياح خالل فترة الطوفان هي رياح جنوبية
أكرب ،وذلك بفضل التغريات يف معلمات مدار االرض ،وان
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ميل ( 164كم) ومن خالل امللحمة فإهنا دامت سبعة
ليايل وستة أيام أي بواقع ( )156ساعة فتكون سرعة
السفينة ( )1.1كم  /ساعة وهذا أمرًا منطقيًا لشكل
قاعدة السفينة ذات الشكل املستطيل ،إضافة إىل محولتها،
ويكون عليها حمصلتني من القوى احدمها رحيي جنويب
شرقي واآلخر مائي بسبب الفيضان وهو مشايل إىل
مشايل غريب.
إن سفينة نيب اهلل نوح (ع) بنيت يف مدينة الكوفة
حسب ما أشارت لذلك روايات أهل البيت (ع) وهذا
يقودنا إىل انه قد تكون مدينة الكوفة آنذاك ضمن
حاضرة شروباك املمتدة األطراف ،وقد انتقلت السفينة
من الكوفة إىل مدينة النجف االشرف ومن مث استقرت
عليها.
ارض الطوفان وحجم املياه التي غطتها ومصادرها

خريطة ( )3ـ موقع مدينة النجف عن مدينة شروابك

شرقية ،وهي رياح رطبة دافئة حمملة ببخار املاء ملرورها على
املسطحات املائية الواقعة جنوب العراق واملتمثلة باملحيط اهلندي
وحبر العرب واخلليج العريب وهي اليت سببت األمطار يف تلك
الفترة ،وان هذه األمطار شائعة يف العراق ،حتدث من خالل تقدم
جبهة هوائية دافئة من اجلنوب الشرقي والتقاءها جببهة باردة
قادمة من الشمال الغريب ،تلتقي اجلبهتان يؤدي إىل حالة عدم
استقرار فترتفع اجلبهة الدافئة إىل األعلى فوق اجلبهة الباردة ،وهذا
يؤدي إىل اخنفاض درجة حرارهتا ومن مث تكاثفها فتتساقط على
شكل أمطار ،ومن مث بعد فترة الطوفان عادت الرياح إىل رياح
مشالية غربية وهي السائدة يف املنطقة.
أما املعطى الثاين :حركة السفينة وسرعتها ولنا يف ذلك رأيان-:
إن السفينة انتقلت من مدينة شروباك حسب ما أشارت لذلك
ملحمة كلكامش ومن خالل (اخلريطة  ،)2 -إن مدينة شروباك
تقع جنوب شرق مدينة النجف االشرف ومبسافة تقدر بـ ()102.5

تشري املصادر التارخيية واالثارية إىل إن طوفان نيب
اهلل نوح (ع) كان ضمن منطقة السهل الرسويب ،وكما
جاء يف كتاب شجرة احلضارة لـرالف لينتون ( من إن
هناك طوفانا عظيما غطى مساحة تقدر بـ ()400× 100
ميل أي حوايل  640 × 160كم (م -8ص ،)206وهذا
ما يساوي ( )102400كم 2علما ان مساحة السهل الرسويب
هي ( )93000كم ,2ويكون منسوب املاء ()150م فوق مستوى
سطح البحر ليغطي هذه املساحة من سامراء وحىت اخلليج العريب
وهذا ما يدحض القول بان رأس اخلليج العريب كان عند مدينة
سامراء.
وإذا أردنا كمحاولة حلساب حجم املاء الذي غطى مساحة
الطوفان (  102400كم ،) 2و ملنسوب ( 150م) فوق مستوى
سطح البحر ،ولو افترضنا ان متوسط ارتفاع السهل الرسويب هو
( 75م)) (1فيكون ارتفاع املاء الذي غطى املنطقة ( 75م ) وحنتاج
إىل حجم مائي يقدر بـ (  ) 7680مليار م 3من املياه.
والسؤال الذي جيب اإلجابة عليه من أين مت احلصول على
هذا احلجم اهلائل من املياه وهبذه الفترة الزمنية (  156ساعة ).
((( وذلك من محصلة أعلى ارتفاع ()150م عند سامراء وأوطأ ارتفاع عند
رأس الخليج العربي (عند مستوى سطح البحر)
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ولإلجابة على هذا
السؤال وبالرجوع إىل القران
الكرمي فان مصدر املياه هي
األمطار والينابيع-:
األمطار -:على الرغم
من قلة األمطار يف وقتنا
احلاضر وضمن عصر
اهلولوسني ذو املناخ اجلاف
فقد حتقق يف يوم 11/ 25
 1995/يف حمطة السماوة
املناخية كمية من األمطار
الساقطة وليوم واحد قدرت
بـ (  ) 83.3ملم ،فمن خالل
هذه املعلومة وإذا ما عملنا
بان منطقة السهل الرسويب
عبارة عن منخفض تنحدر
إليه كل األراضي املتبقية
من العراق وبعض أراضي
خريطة ( )4ـ جيومورفية هضبة النجف واملناطق اجملاورة هلا
شبه اجلزيرة العربية ،ولو مت
حساب فقط أراضي العراق
حيث مرت املنطقة ( وهي جزء من العامل ) بأربعة فترات جليدية
والبالغة ( ) 437000كم 2كأراضي تنحدر باجتاه السهل الرسويب:
(جونز ـ مندل ـ رس ـ فريم ) مما أدى إىل غور املاء إىل الطبقات
 83.3ملم ليوم × 7أيام (مدة الطوفان ) =  583ملم
الصخرية وتكونت مكامن مائية فيها.
 1000 × 437.000م × 1000م ( مساحة العراق ) × 583
هنر الفرات القدمي والذي كان يعتقد بأنه مير عنده (حبرية
ملم =  2548مليار م 3ماء وهذه الفرضية ضمن مناخ جاف
احلبانية ،حبر امللح وحبرية الرزارة مث حبر النجف) وكما ذكر
كمناخنا احلايل وملدة سبعة أيام فقط واليت هي مدة هذه الطوفان
الساكين يف كتابه نافذة جديدة على تاريخ الفراتني يف ضوء
فإذا كانت املنطقة ذات مناخ رطب فتعطينا كمية أمطار أضعاف
الدالئل اجليولوجية واملكتشفات االثارية ،ومن خالل الفيضانات
ذلك.
املتكرر تعود كميات كبرية من املياه وتصل باطن األرض.
ويشري العامل النمساوي سوس إىل حدوث إعصار عنيف يف
ج -وجود تكوينات صخرية جريية قابلة لإلذابة ،وهذا ما
خليج البنغال وعرب اهلند وصل إىل اخلليج العريب مشاال وهذا
ساعد على ظهور الينابيع إضافة إىل وفرة املياه ،وهناك الصد وع
بدوره سبب األمطار ورفع منسوب البحار إىل ما يؤمن املستوى
كصدع أبو اجلري – الفرات الذي جياور هنر الفرات
الذي مت اإلشارة إليه.
ويفصل السهل الرسويب عن اهلضبة الغربية ،ومن خالل دراسة
الينابيع وهذا ممكن من الناحية العملية خاصة إذا ما عملنا بان
سابقة بني كبيسة والسماوة ولـ ( ) 64عني ماء فقط قدر تصريفها
هذه املنطقة حتتوي على مياه غزيرة اإلنتاج وان مصدر املاء اجلويف
حبدود (  ) 204مليون م / 3سنة وهذا يعين  4مليون م 3خالل
يعود إىل املياه الناجتة من الفترات اجلليدية يف عصر الباليستوسني،
فترة الطوفان يف منطقة ذات أمطار ال تتجاوز ( 120ملم\سنة)

.
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فنحصل على وارد مائي يقدر بـ ( ) 1.2مليارم 3خالل فترة
الطوفان ،هذا يف مناخ جاف ،فكيف إذا كان املناخ رطبا ؟
وان هذا يؤدي إىل زيادة عدد العيون لعشرات أو مئات
أعدادها احلالة إضافة إىل تصريفها ،فتكون كمية املياه عالية جدا
ممكن أن تضاف إىل مياه األمطار عالوة على ارتفاع منسوب
اخلليج العريب نتيجة لإلعصار الذي مت اإلشارة إليه وفرت حجما
مائيا يقدر بارتفاع ( )150م فوق أراضي السهل الرسويب.
املد املائي من اخلليج العريب :ان أي حركة ارضية يف البحار
واملحيطات تؤدي اىل رفع موجات تلك البحار اىل مستوى
يتناسب طرديا مع قوة احلركة ،فنعتقد اضافة اىل ماجاء اعاله ان
هناك حركة ارضية حدثت يف املحيط اهلادي وانتقلت عرب حبر
العرب اىل اخلليج العريب وبالتايل ادت اىل ارتفاع مناسيب املياه
فيه ،ومن مث انتقلت باجتاه السهل الرسويب.
فيضان املياه من املنطقة املغمورة بني حبرييت الرزازة والثرثار،
نتوقع ان هذه املنطقة كانت منخفضًا خيزن املياه الوافره بسبب
االمطار واليت اشرنا اليها بأهنا امطار طيلة العام ( بسبب الرياح
شتاء والرياح املومسية صيفًا) واليت تأ خذ
الغربية ً
مياهها من الوديان الكبرية احلجم واليت تنتشر يف اهلضبة
الغربية واليت تنحدر حنو الشمال الغريب (خريطة ـ  ،)3مما ادى اىل
جتمع كميات كبرية من املياه ،وكان طار السيد والسداد الطبيعية
األخرى حول الثرثار حتفظ املياه ،ونتيجة لزيادة مناسيب املياه ادى
اىل رف تلك السدود وبالتايل حدوث فيضان عظيم من الشمال.
من كل ما تقدم أعطينا رؤية جغرافية ملنطقة الدراسة آملني
من اهلل العزيز احلكيم أن وفقنا ملا فيه اخلريوالسداد....

اجلنويب لبحرية الرزازة ،رسالة ماجستري «غري منشورة» ،كاية االداب ـ
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 .7بلسم سامل جميد الطواش ،التاريخ الباليستوسيين ملنخفضي الرزازة والثرثار
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 .8أمحد سوسة ،تاريخ حضارة وادي الرافدين يف ضوء مشاريع الري الزراعية
واملكتشفات االثارية واملصادر التارخيية ،ج ،1دار احلرية للطباعة.1983 ،
 .9براين فاغان ،الصيف الطويل ـ دور املناخ يف تغري احلضارة ،ترمجة مصطفى
فهمي ،عامل املعرفة ،العدد  340لسنة .2007
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املصادر
 .1االشكال االرضيه للحافات املتقطعة للهضبة الغربية بني حبرييت الرزازة
وساوة واثارها على النشاط البشري ،اطروحة دكتوراه “ غري منشورة”
كلية االداب جامعة بغداد.2007،
 .2أنور مصطفى برواري ،نضرية عزيز صليوة ،تقرير عن لوحة النجف ،ترمجة
أزهار علي غالب ،املنشأة العامة للمسح اجليولوجي والتعدين،بغداد،
،1995ص 7
 .3عدنان رشيد أبو الرحية ،االستيطان القبلي يف منطقة منخفض حبر النجف،
رسالة ماجستري “غري منشورة” ،كلية االداب ،جامعة بغداد.1973،
 .4اسامة خزعل عبد الرضا الشريفي ،دراسة بيئية جيومورفولوجية للجزء
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