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وصـف ســفـيـنـة نــــــــــــــوح

عليه السالم

يف املصـادر املسـامريـــــــــــــــــة والعـربيـة واإلسـالميـة

 أ .م .د .حسني محيي املوسوي
قسم الفيزياء ـ كلية الرتبية ـ جامعة الكوفة

المقدمة
بالنظر لكون منطقة ما بني النهرين كانت مأهولة منذ قدمي الزمان
و ان املساحة املغمورة باملياه كانت تشكل نسبة كبرية من أراضي هذه
املنطقة كما أشارت إليها الدراسات اجليولوجية و اجليومورفولوجية
[ليت قام هبا كل من د .عبد الزهرة العباسي ود .عايد الزاملي لذا
أصبح من الضروري استخدام وسائل النقل املائية يف صورهتا البدائية
(كالكلك و القفة و املشحوف) و اليت التزال تستخدم يف مناطق
االهوار يف جنوب العراق اىل االن .ان القضية األساسية يف قصة
الطوفان العظيم الذي اجتاح البشرية باإلضافة اىل بطل الطوفان هي
السفينة اليت بناها هذا البطل رغم انعدام الصورة اهلندسية لبناء السفن
عند سكان املنطقة انذاك ،فإذا أردنا أن نتصور شكل سفينة النيب نوح
عليه السالم فعلينا ان نتخيل نوع القوة الدافعة هلا ،يف البداية علينا
ان نستحضر الشكل التقليدي لسفن اليوم ،فهي انسيابية لكي تشق
املاء بدون مقاومة كبرية أي تكون مقدمتها مدببة و كذلك القاع ألهنا
قد تتحرك يف اجتاه مضاد حلركة تيار املاء او متعامد عليه،وهذا هو
املطلوب يف سفن اليوم الن الغرض األساسي منها هو اإلحبار و السفر
أما سفينة نوح (فليس اهلدف منها هو االحبار بل هو حفظ احلياة اثناء
الطوفان)((( وليس املتوقع منها ان تشق عباب املاء بل املاء هو الذي
سوف حيملها و يدفعها ،و ليس املطلوب ان تكون انسيابية حىت يقل
((( كما ذهب إلى ذلك العالمة السيد سامي البدري وبينه في حديثه الشفوي
في لجنة المسح الجيولوجي واآلثاري للنجف التي شكلتها المؤسسة .

.
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احتكاكها باملاء بل املطلوب هو عكس ذلك متاما؟!! أي ان املطلوب
التصاقها باملاء و عدم حتركها بأكرب قدر ممكن و هلذا جيب أن تكون
قاعدهتا مستوية لتقوية بنيتها ولزيادة احتكاكها و عزم قصورها أي
استمراريتها يف البقاء ثابتة و مستقرة على قاعدهتا حسب قانون نيوتن
األول الذي ينص على « اجلسم الساكن يبقى ساكن مامل تؤثر علية
قوة خارجية واملتحرك يبقى متحركا مامل تؤثر عليه قوة خارجية»
مبعىن اخر فان القاعدة جيب ان تكون مستوية الشكل فهي إما دائرية
او مستطيلة او مربعة و هذا بطبيعة احلال أسهل للبناء و أسهل عند
الركوب ألهنا كانت راسية و مستوية على األرض و ما يعزز هذا
الرأي هو رسوها و استوائها على اجلبل «واستوت على اجلودي»
إذ لو كانت قاعدة السفينة مدببة ملا أمكن استوائها عليه فيجب أن
تكون مناسبة بشكل كامل لوظيفتها و متناسبة مع القوة اليت حتملها و
تدفعها ،وبسبب الشد السطحي للماء الذي يساعد السفينة على الطفو
وعدم غطسها يف املاء.

أسماء السفينة في المصادر القديمة
ان هذه السفينة عرفت بأمساء عديدة يف قصص الطوفان
املختلفة املصادر مثلها كمثل قائدها ،فالقصة السومرية تصفها
بأهنا (ماگورگورو) ( )magurgurruأي كبرية او عمالقة []1
وكذلك ظهرت هذه الكلمة يف القطعة اليت حتكي عن قصة الطوفان
البابلية اليت وجدت يف مدينة نفر .واليت تناظر العبارة السامية “

(ايليبو را بيتو) ( )elippu rab¾tuو اليت تشري اىل الفلك العظيم.
كما ان ملحمة كلكامش عرفت هذه املركبة مبصطلح عام هو
“اليبو” ( )elippuو اليت تعين “ مركبة او سفينة او قارب” و
استخدمت الكلمة “ أكالو” « »ekalluو هذه الكلمة مشتقة من
اللغة السومرية و اليت تعين البيت الكبري او القلعة او اهليكل.
اعطيته «اهليكل»و مافيه من متاع ( اللوح احلادي عشر السطر )95
ان استعمال هذا املصطلح أعطى تصورا للسفينة يعرب عن كرب
حجمها و زيادة طوابقها و غرفها الكثرية []2
بينما ترجم هيدل العبارة (.]3[ )elippu rab¾tu
اهدم بيتك و ابين سفينة

اما بريوسس أشار اىل سفينة الطوفان باهنا
 σχαϕοζ , πλοτον ,νανζ ,وكلها تعين سفينة او قارب.
بينما املصطلح الذي أُطلق على السفينة يف العهد القدمي تيبا
( ،)tebaان الكلمة العربية ( )tebaهلا عالقة واضحة بالكلمة
البابلية ( )tebituو اليت تعين السفينة املصنوعة جيدا.
اما يف السبتوجينتا و العهد اجلديد ،فان سفينة نوح تدعى
بالصندوق او الوعاء (]3[.)box, chest or coffer
من خالل هذه املقارنات يتأكد لنا أن هنالك ترابط بني أمساء
السفينة يف األدبيات السومرية و البابلية و العربية

الوصف اإلغريقي للسفينة
لقد اظهر الوصف اإلغريقي و العربي لسفينة نوح بأهنا
كانت ذات قاعدة مستوية و بشكل مستطيل و مربعة اجلدران

من اجلانبني ،ان هذا الشكل من املركبات مطبوعة على العمالت
الربونزية للمدينة الفرجنية امبايا وكما أظهرت اإلشكال يف أدناه []4

عملة برونزية قطرها (27ملم) ،ضربت يف امبايا لـ سبتميس
سيفريوس  ،،292-211اسم نوح عرف باليوناين كـ (نو)،
يظهر على السفينة []5

عملة معدنية برونزية قطرها (28ملم) ،ضربت يف امبايا لــ سيفرو
الكساندر ،235-222

يظهر سفينة كيبوتس مع اسم نوح []6
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تشري املصادراىل ان سفينة الطوفان التوراتية
قد بنيت من خشب اجلفر
و هذا املعىن وجد يف سفر التكوين

عملة معدنية برونزية قطرها ( 28ملم) ضربت يف امبايا لـ
جورديان الثالث ،244-238

الصغري واألكرب سنًّا يُرى بشكل
ونوح يف الظهر.االختالف بني
ِ
واضح هنا []7

عملة نوح الربونزية ،قطرها ( 28ملم) ضربت يف امبايا لـ فيليب

 ،249-244تظهر اسم احلكام على الظهر مثل الكسندر ،حمتمل
جدا يهودي []8

أخر نوع من عمالت نوح الربونزية ،ضربت يف امبايا لـ تريبونيانس
كالس  ،253-251مع وجه السفينة ،عمالت اإلمرباطورية
اليونانية من قبل ديفيد سري]9[ )4327( ،

.
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الخصائص الفيزيائية للسفينة:
.1مادة بناء السفينة
تشري املصادراىل ان سفينة الطوفان التوراتية قد بنيت من
خشب اجلفر و هذا املعىن وجد يف سفر التكوين []10
ان كلمة اجلفر كلمة غامضة و قد فسرها البعض على اهنا
قد تكون بعض األشجار الراتنجية مثل السرو او االرز[نفس
املصدر]
و لكننا إذا أمعنا النظر يف هذه الكلمة العربية «جفراو
كُفر» وجدنا اهنا بالكاد مشتقة من الكلمة البابلية و األشورية
« جيبارو» و اليت وردت يف بعض الفقرات و تعين نوع من
أنواع الشجر او الشجريات ،و هذه الكلمة «جيبارو» مستعارة
ايضا من السومرية .لذلك فاذا كان أصل كلمة كفر قد جاءت
من «كيبارو» ،فاهنا مستعارة اما من اللغة السومرية بصورة
مباشرة او من البابلية اآلشورية .و يف هذه احلالة نتوقع ان
كلمة عربية مثل «كفار» ايضا مستعارة من البابلية و هذا
يستلزم ان «الكفر» هي مبعىن من املعاين مثل «كربو « و
اليت وجدت يف فقرتني او ثالث [ ]11واليت تعين القري او
كبارو و تعين كبار أي ان السفينة قد صنعت من اخشاب
مشبعة بالقري ،و هذا ما أشارت اليه قصة الطوفان يف العهد
العتيق و املترمجة من اللغة العربانية األصلية اىل العربية حيث
ذكرت مايلي(فاصنع لك فلكا من خشب الساج و اجعل يف
الفلك أكنانا واطله من داخل و خارج بالكفر) [ ،]12من خالل
هذا النص األخري نالحظ ان الكفر او اجلفر الذي هو القار و
ايضا يف الكتاب املقدس العهد القدمي جلمعيات الكتاب املقدس
يف املشرق املترجم من العربية اىل العربية يف سنة 1980قد

أشارت اىل مايلي

اصنع سفينة من خشب قطراين واجعلها مساكن و اطلها
بالقار من داخل ومن خارج[]13
اواهنا أخشاب كبرية و طويلة و هذا الرأي ذهبت اليه ايضا

الرواية اإلسالمية املوجودة يف كتاب الكايف حيث تشري اىل ان
املادة اليت بنيت منها السفينة كانت جذوع النخل الكبرية []14
اليت تقدر أعمارها ما يقارب الثمانني سنة[]15
اماالتوراة السامرية ترمجة اسحاق الصوري فاهنا اشارت
اىل ان صناعة السفينة كانت من خشب الساج []16
اما قصة الطوفان يف ملحمة كلكامش فنراها مل تتطرق اىل
نوع ااملادة الذي صنعت منها ولكن االنطباع الذي يستخلصه
الباحث عن هذه السفينة يف ضوء التفاصيل الواردة عنها يف
امللحمة اهنا بنيت باخلشب علما انه مل ترد إشارة صرحية
اىل ذلك يف النص فهنالك فقط ذكر للنجارين و دورهم يف
بناء السفينة كما ورد ذكر األلواح و استعمال القري وغرز
مسامري اخلشب يف الثقوب ملنع تسرب املاء كما يصنع بسفن
اليوم اخلشبية ،ولكن خالفا لذلك فانه يبدو من قصة الطوفان
البابلية «اتراخاسيس» ان القصب كان املادة الرئيسية يف بناء
السفينة حيث تنص هذه القصة يف االسطر ( )8-6من هذا
املقطع الذي يتعلق مبواصفات السفينة مايلي:
ابين سفينة كبرية
و ليكن بناءها كليا بالقصب
واجعلها سفينة ماكوركور
و مسها حافظة احلياة

و اخريا علينا ان نتصور ان مادة اخلشب اليت بنيت منها
السفينة جيب ان تكون قريبة من املوقع الذي بنيت فيه و كذلك
فان مادة القري التبعد كثريا من مدن ماقبل الطوفان و موجودة

يف مناطق هيت و الرمادي و ميكن إيصاهلا جنوبا عن طريق
نقلها بنهر الفرات بوسائل النقل النهرية اليت ذكرناها سابقا
.2جسم السفينة و شكلها الخارجي
ان سفينة اوتنابشتيم كانت تتألف من سبعة طوابق و كل
طابق مقسم اىل تسعة غرف ،لذلك فهي حتتوي على ثالث و
ستون مقصورة او غرفة [ .]17و كان هلا سقف متني حيث
يشري اىل ذلك [ .]18وطبقا للوح الذي وجد يف مدينة نفر
فان السفينة قد غطيت بطبقة قوية و كانت هلا باب [ ]19و
على األقل نافذة واحدة [ .]20بينما سفينة نوح حسب النص
التورايت كانت تتألف من ثالث طبقات و عدد غري حمدد من
الغرف و هلا باب جانبية و متتلك فتحة للضياء يف سقفها بطول
نصف متر [ ]21كما ان السفينة حبسب العهد القدمي طليت
بالقار من الداخل و اخلارج جلعلها مقاومة للماء .و حني ننظر
اىل الرواية البابلية «اوتنابشتيم» جندها قد وصفت بشكل
تفصيلي املواد القريية مقارنة بالرواية التوراتية حيث تقول
وسكبت ست «سارات» من القري يف الكور
وسكبت ايضا ثالث «سارات» من اإلسفلت
وجاء محلة السالل بثالثة «سارت» من الزفت
إضافة اىل «سار» واحد السمن استنفذ يف قالفة السفينة
و «سارين» اثنني من السمن اللذين اختزهنما املالح

أن الغرض من القري و االسفلت غري واضح يف هذه الرواية
و لكن مما ال شك فيه أهنا استخدمت لطي السفينة و سد
ثقوهبا ،و قد ذكر القري ايضا يف عبارة بريوسيس حيث ورد
« اجلب بعض القري للسفينة»

باإلضافة اىل القار فان اوتنابشتيم استخدم ثالث سارات
من الزيت اليت جلبها محلة السالل و من املحتمل انه استخدم
سار واحد إلشباع سدادات املياه و السارين اآلخرين خزهنما
املالح[ ]22و اهلدف من اخلزن غري مذكور و من املحتمل
انه استخدمهما لإلنارة أثناء فترة الطوفان إذ كان اجلو حالك
الظالم و ملبد بالغيوم .اما التوراة فلم تذكر أي استخدام
للزيت.
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.3أبعاد السفينة
ان ابعاد السفينة يف العهد القدمي هي  300ذراع و عرضها
 50ذراعا و ارتفاعها  30ذراعا [ ]23و الن الذراع اليت أعطيت
يف سفر التكوين بدون أي معيار مقارن ،فيمكن ان نعتربها
متثل الذراع العربي االعتيادي و الذي حيسب من هناية االصبع
الوسطى اىل املرفق و الذي يساوي حوايل 46سم ،و طبقا
هلذا املعياري فان ابعاد السفينة هي 135متر طول و 22،5متر
عرض و 13،5متر ارتفاع و و مبا ان ثلث هذه السفينة يكون
غاطسا فان كمية املاء املزاح حسب قاعدة ارمخيدس لالجسام
املغمورة و اليت تنص على «اذا غمر جسم يف سائل فانه يفقد
من وزنه مبقدار السائل املزاح» تساوي حوايل  12301متر
مكعب فاذا علمنا ان السعة احلملية للطن الواحد تساوي
40متر مكعب فعليه يكون املاء املزاح 307طن أي ما يعادل
وزن السفينة الطافية حبمولتها.
ان اللوح احلادي عشر يف االسطر 30و58-57من ملحمة
كلكامش يبني فيه ان اإلهلة قد أرشدت اوتنابشتيم اىل ان
يبين سفينة حبيث ان طوهلا يساوي عرضها و ارتفاعها و الذي
بالنتيجة يعطي ارتفاعات متساوية للجدران و للطوابق و هذا
يشري اىل اهنا مركبة مكعبة الشكل وتتألف من سبع طوابق و
بطول ضلع  120ذراع ،و مبا ان الذراع البابلي يساوي  20أجنا
فان  120ذراع تقابل  60متر ،لذلك فان السفينة البابلية ذات
حجم 216000متر مكعب أي مايعادل 5400طن فان وزن
املاء املزاح هلذه السفينة يعادل 1800طن و هو ما يساوي
وزهنا حبمولتها وهي طافية و هذا ما يزيد مبقدار يصل اىل
حوايل ست مرات أكثر من وزن السفينة التوراتية.
ان شكل و طريقة بناء سفينة اوتنابشتيم تشبه الق ًفه (نوع
من السالل املصنوعة من القصب يف جنوب العراق و املطلية
من الداخل و اخلارج بالقار وهذا النوع من السالل مستخدمة
حلد اآلن يف املناطق السفلى لدجلة و الفرات.
و طبقا لوجهة نظر [ ]24فان السفينة مشابه لسفينة ذات
قاعدة دائرية وذلك الن التقسيمات الداخلية التسعة لطوابق
السفينة حسب وجهة نظره الميكن ان تبىن اال إذا كانت
القاعدة دائرية الشكل  -حيث ان فكرة الباحث تعتمد على
ان التقسيمات الداخلية لكل طابق عبارة عن جدران عمودية

.

العدد  ، 2ذو القعدة  1434هـ

ان السفينة اليت اعتمدناها يف حبثنا هذا
تشبه الزقورة من ناحية الشكل و األبعاد
فقد اعتربناها عبارة عن زقورة عائمة
و بشكل شعاعي من مركز الطابق الدائري وبتسعة أقسام
ألنه يفترض ان قاعدة السفينة دائرية وقد اغفل اإلحتماالت
األخرى لبناء املقصورات مثل بناء جدران داخلية من احد
اجلوانب اىل اجلانب اآلخر
أو أن اوتنابشتيم قد بىن أربعة جدران ،اثنان منها بأحد
االجتاهني و االثنني اآلخرين باالجتاه اآلخر و متقاطعات
بزوايا عمودية لتكون تسعة غرف مربعة الشكل يف كل طابق،
هذا من جهة و من الناحية الفيزيائية فان مثل هكذا سفينة
وعند تالطم األمواج سوف تدور حول نفسها و هذا بالنتيجة
يؤدي اىل ارتطام حمتويات السفينة باجلدران الداخلية للسفينة
بسبب قوة الطرد املركزي اليت تسببها هذه احلركة الدورانية
طيلة فترة الطوفان مما يؤدي اىل هالكهم األكيد بسبب اجلوع
و العطش الهنم غري قادرين على احلركة طيلة مدة الطوفان
وكذلك الغثيان و الصداع الشديد اليت تسببه هذه احلركة.
اما بريوسس ( )Berossesالكاهن يف معبد مردوخ يف
مدينة بابل الذي عاصر االسكندر املقدوين و الف كتاب للملك
انطوخس االول ( 261-280ق.م) عن تاريخ بابل ضمنه
معلومات عن الطوفان البابلي غري ان هذا الكتاب قد ضاع
و مل يبق منه سوى مقتبسات يف كتب بعض املؤلفني اإلغريق
الالحقني ،فقد تكلم عن سفينة بطول أكثر من 3000قدم و
أكثر من  1200قدم عرضا اما االرتفاع هلذه السفينة اخلرافية
فغري مذكور ،لذلك فان هناك اختالف واضح يف أبعاد السفينة
يف التراث البابلي القدمي عنه يف التوراة و اإلغريق ،و لكن
كل الروايات متوافقة على ان بطل الطوفان قد أمرته السماء
ببناء سفينة و محل بذرة املخلوقات و حفظها من الغرق بسبب
الطوفان العظيم.
ان أبعاد السفينة حسب الرواية اإلسالمية املوجودة يف

كتاب الكايف[ احلديث 426ص ]283فهي كاأليت :الطول
600متر والعرض  400متر و االرتفاع  40مترو لكن هذه
االبعاد غري مقبولة بسبب الطول و العرض الكبري جدا لعدم
احلاجة اىل ذلك لبناء السفينة الن عدد الناجني من الطوفان
الحيتاج اىل هذا احلجم املهول(((.
مما ذكر سابقا نستنتج ان سفينة الطوفان كانت ذات شكل
اما مكعب او متوازي مستطيالت(((.
و من نافلة القول ينبغي ان ننوه ان الطول و العرض
يف الروايتني التوراتية و السومرية اىل حد ما مقبولة غري
ان االرتفاع غري مألوف هذا من جانب و من جانب آخر
ان جدراهنا كانت ترتفع بنفس املستوى من األسفل اىل
األعلى فطاملا كانت السفينة تتكون من عدة طوابق فمن
املحتمل ان تكون طوابقها مدرجة أي ان اعرضها هو الطابق
األسفل و الذي يليه اصغر منه و هكذا وصوال اىل الطابق
األعلى أي ان هذه السفينة كانت على شكل زقورة متعددة
الطوابق و هذا الرأي ذهب اليه ايضا د .فاضل عبد الواحد يف
كتابه الطوفان يف املراجع املسمارية ص  .81ان هذا التصميم
يعطيها قابلية العوم و التوازن بسبب سعة قاعدهتا و تدرج
ارتفاع طوابقها أكثر مما لو كانت سفينة ذات شكل تقليدي
((( قال العالمة السيد سامي البدري االصل في السفينة هو ان تكون
بحجم كبير الجل حفظ الحياة اثناء الطوفان وبعده وحفظ الحياة بعد
الطوفان ال تقل اهمية عن عن حفظ الحياة خالله ،وذلك ان السفينة
حين رست لم يكن حولها سوى المياه وبالتالي فانها ستكون كالقرية
العائمة يعيش بداخلها اهلها وحيواناتهم والبد ان تكون من السعة
لتستوعب الحياة عليها لعشرات السنين ريثما تنسحب المياه وتظهر
االرض الصالحة للسكن.
((( يرجح العالمة البدري انها متوازي مستطيالت التفاق الرواية التوراتية
واالسالم مية في قبال رواية جلجامش.

او عوامة منتظمة الشكل.
 .4زمن اإلبحار و املسافة املقطوعة
ان زمن الطوفان حسب ماجاء يف التوراة هو اربعني يوما
و اربعني ليلة [ ]25أي حوايل  960ساعة لذلك فان سرعة
السفينة 0،17كم بالساعة إذا كانت موجودة يف مدينة شروباك
اما إذا كانت يف الكوفة فان سرعتها 0،01كم بالساعة .ولكن
مدة الطوفان حسب ما ورد يف ملحمة كلكامش هو ستة أيام
و ست ليايل []26
من كل مما ذكر يف هذا البحث فان القوى الفاعلة و املؤثرة
على السفينة هي قوة املوج املتسببة بواسطة املد البحري و
الرياح اجلنوبية الشرقية يقابلها قوة التيارات املائية لألهنار
القادمة من الشمال و الشمال الغريب و هذا مما جيعل حركة
السفينة تكون قليلة جدا ومقيدة و قد قدرت مبقدار 1كم
بالساعة أي اهنا قطعت مسافة كلية تقدر  170كم يف حال
ان السفينة كانت يف مدينة شروباك و وصلت بعد قطعها
هذه املسافة اىل هضبة النجف خالل فترة الطوفان املحددة
بزمن مقداره ستة ايام و ست ليايل حسب ما ورد يف ملحمة
كلكامش و هذا الزمن هو الزمن الذي اخذنا بنظر االعتبار.

ان السفينة اليت اعتمدناها يف حبثنا هذا تشبه الزقورة من
ناحية الشكل و األبعاد فقد اعتربناها عبارة عن زقورة عائمة و
لقد رجحنا هذا الشكل لألسباب التالية:

أن هذا الشكل سوف يؤدي إىل احلركة البسيطة للسفينة
و باجتاه واحد وذلك بسبب االختالف يف طول األضالع وهذا
يؤدي إىل أن حمصلة القوى عليها قليلة جدا حسب قانون
نيوتن األول الذي ذكر سابقا ،وأيضا ال تدور حول نفسها
حبيث تؤدي إىل النتائج املضرة اليت ذكرناها يف االحتمال الذي
ذهب الباحث كنغ كون قاعدة السفينة دائرية.
أن هذا الشكل مقارب لشكل الزقورة أو املعبد العايل لدى
األقوام اليت عاشت يف فترة ما بعد الطوفان
فنحن نرجح أن السفينة بنيت من ثالثة طوابق وحجرة
عليا ،حيث أن الطابق األول (األسفل) خلزن املؤن اليت سوف
حيتاجوهنا خالل مدة الطوفان وما بعده والذي هو اكرب
الطوابق حجما.
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ان املصادر السومرية و املسماريات
تشري إىل أن السفينة قد بنيت من القصب و القار
و لكي تكون السفينة حمكمة البناء و متينة

الشكل (*) يوضح سفينة نوح عليه السالم و هي راسية على االرض
قبل بدء الطوفان

أما الطابق الثاين فهو للحيوانات والطابق الثالث لبشر
الذين صعدوا السفينة واحلجرة العليا فهي حجرة النيب نوح
عليه السالم الشكل(*) يوضح نوع السفينة.
إذا افترضنا أن أبعاد السفينة هي نفس أبعاد الزقورة أي
أن ارتفاعها الكلي ما يقارب اخلمس وعشرون مترا وارتفاع
الطابق األول 8متر وان ارتفاع الطابق الثاين اقل من ارتفاع
الطابق األول بـ  %20أما الثالث فان ارتفاعه اقل من الثاين بـ
( )%20أيضا ،وتكون يف أعلى السفينة مقصورة.
وفيما يلي أبعاد السفينة:
الطابق

الطول
متر

العرض االرتفاع املساحة احلجم
مترمربع مترمكعب
متر
متر

الطابق ألول

60

42

8

20160 2520

الطابق الثاين

36

24

6,5

864

5616

الطابق الثالث

20

11

5

220

1100

املقصورة

5

3,5

3

17,5
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فان احلجم الكلي للسفينة هو  26929متر مكعب لذلك
فان سعتها احلملية تساوي 673طن وهو نفس وزن املاء
املزاح من هذه السفينة حسب قاعدة ارمخيدس

.

العدد  ، 2ذو القعدة  1434هـ

و كما راينا سابقا فان املصادر السومرية و املسماريات
تشري إىل أن السفينة قد بنيت من القصب و القار و لكي تكون
السفينة حمكمة البناء و متينة فقد تصورنا أن القصب الذي
استخدم لبنائها على شكل حزم بقطر نصف متر تقريبا و طول
مثانية أمتار للحزمة الواحدة ومن احلسابات اليت اجريناها
عن ابعاد السفينة وجدنا أن عدد احلزم اليت استخدمت لبناء
الطابق األول من السفينة هو ما يقارب ( )1618حزمة و
الطابق الثاين حيتاج إىل ( )441حزمة و الطابق الثالث إىل
( )174حزمة و أما املقصورة فنحتاج لبنائها إىل ( )44حزمة
من القصب ،أي حنتاج إىل ( )2277حزمة لبناء السفينة
بصورة كاملة.

التسلسل التاريخي ألحداث تصوي ِر سفين ِة نوح
 :1481بوليونك فاسكولس تيمبورم ،نشر بوساطة كوانتل يف
كولوجن 1481

 :1583زبدة التواريخ يف متحف الفنون التركية واالسالمية يف
اسطنبول ،اهدي اىل السلطان مراد الثالث

 :1493سكديل (متثيل السفينة للقرون الوسطى)

1680--1602
 ::1680اثناسيس كريشر

( ::1570حسب طبعة التوراة االملانية يف نورمبريك)
1570

َان
ومؤلف أكثر ِم ْن  40عمل َم ْن ُشور Kircher .ك َ
العامل األملاين ُ
البارزين للقرن السابع عشر
ني
أحد املث ّقفني األوروبي ِ
ِ

ْ
احلديثة،الحظ
لتصاميم creationist
سفين ِة جدًا مشاهبة
ِ
َ
املستقيم ،سقف مائل منخفض 3 ،مستويات ُمتميّز ِة
اهليكل
شكل
ِ
ِ
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ان املصادر السومرية و املسماريات
تشري إىل أن السفينة قد بنيت من القصب و القار
و لكي تكون السفينة حمكمة البناء و متينة

 :1728صور دي ال بايبل

يظهر يف هذه الصورة احليوانات تزنل بينما النيب نوح يعبد اهلل.
الحظ سقف السفينة املكشوف رمبا لإلضاءة

الحظ ان الطيور يف املستوى األعلى والغذاء يف الوسط
الطابق األسفل
واحليوانات الكبرية يف
ِ
 :1720لوثر بيبل
السابق
بالعمل
نَشر يف أملانيا الربوتستانتية ،هذا النموذج متأثر
ِ
ِ
لـ (كريشر)
طبقًا هلذه الصورةِ ،الرجل األطول يف املجموعة طوله تقريبًا
إرتفاع السفينة الذي يساوي  30ذراع ،على افتراض
 16\1من
ِ
ان طول الرجل 1.6م وارتفاع حائط السفينة 25.6م

.

من  1800اىل  :1900نظرية الفجوة احلقيقية
كما يبدو ،يف هذه الفترة مل تؤخذ قضية سفينة نوح جدية
كبرية ،وبقي عمل كريشر ال مثيل له حىت ظهوراحلركة احلديثة.
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