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ُفلك نوح

 هل كان ُيوجد بالفعل شيء اسمه ُفلك نوح؟ ماذا عن أساطير الطوفان في مختلف الثقافات. 
 هل تم العثور فعالً على ُفلك نوح؟ كيف كان يبدو ُفلك نوح؟ العناية بالحيوانات على سطح الُفلك. 

كيف انتشرت الحيوانات في كل أنحاء العالم بعد الطوفان؟ الُفلك واإلنجيل.

نظرة كتابية وعلمية على القصة الواردة في سفر التكوين

نظرة كتابية وعلمية على القصة الواردة في سفر التكوين

 هل بمقدورنا فعالً أن نصدِّق القصة الكتابية عن فُلك نوح؟ كيف كان الفُلك يَضمُّ كل 
هذه الحيوانات؟ كيف استطاع نوح أن يعتني بكل هذه الحيوانات؟ كيف كان يبدو فُلك 
نوح؟ كيف انتقل حيوان الكانجرو إلى أستراليا؟ وهل تم العثور فعالُ على فُلك نوح؟

نجيب على هذه األسئلة وأكثر من خالل نظرة كتابية وعلمية للقصة الكتابية الواردة 
نوح”  فُلك  عن..  الكتاب  “هذا  يشتمل  للرب.  وطاعته  نوح  عن  التكوين  سفر   في 
، مع إبراز  على أحدث ما وصلت إليه األبحاث العلمية والدراسة المتأنية لكلمة الربِّ

األسباب التي تجعلنا نؤمن بالقصة الكتابية عن فُلك نوح.

“فقال هللا لنوح: اِْصنَْع لِنَْفِسَك فُلكا ِمْن َخَشِب ُجْفٍر. تَْجَعُل اْلفُلك َمَساِكَن، َوتَْطلِيِه ِمْن َداِخل 
ِذَراًعا  َوَخْمِسيَن  اْلفُلك،  طُوُل  يَُكوُن  ِذَراٍع  ِمئَِة  ثاَلََث  تَْصنَُعهُ:  َوهَكَذا  بِاْلقَاِر.  َخاِرٍج  َوِمْن 
لُهُ إِلَى َحدِّ ِذَراٍع ِمْن فَْوُق. َوتََضُع  ا لِْلفُلك، َوتَُكمِّ َعْرُضهُ، َوثاَلَثِيَن ِذَراًعا اْرتِفَاُعهُ. َوتَْصنَُع َكّوً

طَةً َوُعْلِويَّةً تَْجَعلُهُ.” )تكوين 6: 16-14(. بَاَب اْلفُلك فِي َجانِبِِه. َمَساِكَن ُسْفلِيَّةً َوُمتََوسِّ
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المقّدمة

إن فكرة رجل يبني سفينًة عملقًة بهدف إنقاذ البشرية كانت مثار اهتمام 
كثيرة  بأشكال  وفُلكه  نوح  تصوير  تم  البشري.  التاريخ  مدار  على  كبيٍر 
لألطفال،  وإكسسوارات  الفُلك،  شكل  على  مياه«  »دورات  من   مختلفة، 
قريب  من  نوح  بفُلك  علقة  لها  ليس  الحديثة  األفــلم  في  مشاهد   إلى 
السخرية  في  يرغبون  الذين  لهؤالء  شائًعا  هدفًا  الفُلك  يمثِّل  بعيد.   أو 
من الكتاب المقّدس أو تحويل سرده التاريخيِّ إلى قصص طريفة خرافية 
ال تخلو من المغزى األخلقي. وبدالً من التسليم بالقصة الكتابية كما هي، 
يسمح الكثيرون بالعقلية »العلمية« الحديثة أن تؤثر على فهمهم للنصوص 

الكتابية.

المقّدس  الكتاب  يُلقي  هل  الواقع؟  في  الفُلك  يبدو  كان  كيف   ولكن 
أي ضوء على حجم الفُلك وتركيبه؟ إلى أي مدى يمكن مقارنة الفُلك بالسفن 
التي لدينا اآلن؟ كيف جمع نوح كل الحيوانات على األرض؟ هل تم العثور 
األسئلة  هذه  كل  الفُلك؟  قصة  في  رمزية  توجد  هل  نوح؟  فُلك  على  فعلً 

وأكثر سيتم اإلجابة عنها بينما تتصفح هذا الكتاب.

تتوقع  فإنك  سلطان،  من  يحتويه  بما  الكتابي  النص  إلى  تنظر   عندما 
أن ما تراه في العالم من حولك سيؤكد هذه الحقائق. إنَّ الفَهم الجيد لحجم 
يدعمه  المخلوقات،  )أجناس(  ألنواع  الكتابي  والتصنيف  وأبعاده،  الفُلك 
خلل  من  البراهين  إلى  ننظر  وعندما  الطبيعة.  في  نلحظه  ما  ويؤكده 
منظور الكتاب الُمقّدس، فما نراه في العالم يدعم الحق الوارد في قصة نوح 

والفُلك كما هي مدونة في الكتاب المقّدس.





شيء  بالفعل  يوجد  كان  هل 
اسمه ُفلك نوح؟

  
Ken Ham & Tim Lovett  :بقلم

إنَّ قصة نوح والفُلك هي واحدة من أكثر األحداث المشهورة في تاريخ 
البشرية. لكن ما يُؤسف له أن هذه القصة كثيًرا ما يُنظر لها كقصة خرافية، 
مثل قصص كتابية أخرى. غير أن الكتاب المقّدس هو أصدق كتاب تاريخي 
عن الكون، وفي ضوء هذا فإن أكثر األسئلة المطروحة عن الفُلك وطوفان 

نوح يمكن للكتاب المقّدس أن يجيب عليها في ثقة ومصداقية.

ما مدى ضخامة ُفلك نوح؟
»ثاَلََث ِمئَِة ِذَراٍع يَُكوُن طُوُل اْلفُلك، َوَخْمِسيَن ِذَراًعا َعْرُضهُ، َوثاَلَثِيَن 

ِذَراًعا اْرتِفَاُعهُ« )تكوين 6: 15(.

على خلف الرسوم الغريبة الكثيرة التي تصّور الفُلك على أنه بمثابة بيت 
كبير على شكل سفينة )يخرج من سقفها زرافات(، فإن الفُلك الموصوف 
في الكتاب المقّدس يمثِّل مركبًا ضخًما، فلم تُبَن سفينةٌ أكبر من فُلك نوح 

حتى أواخر القرن التاسع عشر.
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إن أبعاد فُلك نوح منطقية ومقنعة لسببين: نسبة األبعاد لبعضهما البعض 
تشبه سفينة نقل بضائع كبيرة، وهو يقترب من ضخامة أي سفينة مصنوعة 
الفُلك)1(.  حجم  عن  فكرة  يعطينا  المستخدم  الطولي  المقياس  الخشب.  من 
قدم   450 طوله  يكون  أن  البد  الفُلك  أن  نعرف  بالذراع  المقياس  حسب 
)137 متر(، وعرضه 75 قدم )23 متر(، وارتفاعه 45 قدم )14 متر(.  
وفي العالم الغربي ال يتجاوز طول سفن اإلبحار عن 330 قدم )100 متر( 
تقريبًا، لكن اليونانيون القدماء بنوا سفنًا على األقل بنفس الحجم منذ أكثر 
الخامس عشر  القرن  في  سفنًا خشبية  الصين  بنت  كما  من 2000 سنة- 
كانت أحجامها متقاربة مع حجم فُلك نوح. يعتبر فُلك نوح واحًدا من أضخم 
نقل بضائع متوسطة  يُعتبر سفينة  بينما  التاريخ،  الخشبية على مر  السفن 

الحجم حسب معايير عصرنا الحالي.

كيف استطاع نوح بناء الُفلك؟
بأنفسهم.  الفُلك  بنوا  قد  وأبناءه  نوًحا  أنَّ  المقدَّس  الكتاُب  يخبرنا   ال 
متوشالح  مثل  أقاربه  جعل  أو  مدريين،  عماالً  نوح  استأجر  ربما   لكن 
المركب الضخم. ومع ذلك ال شيء يشير  بناء هذا   والمك يساعدونه في 
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إلى أنهم لم يستطيعوا- أو أنهم لم يبنوا- الفُلك بأنفسهم في الوقت المحدد. 
إذ أن القدرة الجسمانية والعقلية للبشر في أيام نوح كانت على األقل بنفس 
القدر )أو على األرجح أكبر( من قدرتنا الحالية)2(. ومن المؤكد أنه كان 
أخرى  وأدوات  وتقطيعها،  األخشاب  وجمع  لزرع  فّعالة  وسائل  لديهم 

لتشكيل ونقل وتثبيت األلواح والعوارض الضخمة.

فإذا استطاع رجٌل أو اثنان اليوم إقامة بيت كبير في 12 أسبوًعا فقط، 
سنوات؟  عدة  في  يفعلوا  أن  رجال  أربعة  أو  ثلثة  يستطيع  باألكثر  فكم 
كان أحفاد آدم يصنعون آالت موسيقية معقدة التركيب، وطَرق المعادن، 
أظهر  لقد  بدائية.  وأساليبهم  ماكيناتهم  أو  أدواتهم  تكن  ولم  المدن،  وبناء 
التاريخ إمكانية فقدان التكنولوجيا. في مصر والصين واألمريكتين قامت 
فنونًا  لديهم  وكان  للدهشة،  مثيرة  مباٍن  بتشييد  البشرية  السلالت  أوائل 
أجمل وعلوًما أفضل. ومعظم االبتكارات التي يُقال أنها حديثة اتضح أنها 
الرومان  كان  الذي  األسمنت  المثال  اكتشافها، على سبيل  أُعيد  ابتكارات 

يستخدمونه.

وحتى باألخذ في االعتبار احتمالية فقدان التكنولوجيا بسبب الطوفان، 
فإن الحضارات التي نشأت بعد الطوفان تُظهر كل الخبرة الفنية اللزمة 
لمشروع مثل فُلك نوح. كان الناس يقومون بعملية نشر الخشب وتخريمه 
في أيام نوح، قبل بضعة قرون فقط من قيام المصريين بنشر وتخريم أحجار 
الجرانيت، وهذا أمٌر يدعمه المنطق بشدة! لذلك فإن فكرة أنَّ الحضارات 
إلى نظرية  فكرة منسوبة  أقدم هي  أزمنة ماضية  إلى  تعود  بدائية  األكثر 

النشوء واالرتقاء )أو التطور(.

في الواقع حين خلق الربُّ آدم، كان آدم كاملً. أّما اآلن، فلقد عانى عقل 
الفرد البشري من 6 آالف سنة من الخطية والفساد. وأن الصعود الفجائي 
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للتكنولوجيا في العقود القليلة األخيرة ليس له علقة بزيادة معدل الذكاء. 
وانتشار  المكتوبة،  واألفكار  المنشورة  الكتب  من  مزيد  إلى  يرجع  وإنما 
بعض االبتكارات الرئيسية التي أصبحت وسائل استقصاء وتصنيع. أحد 
أحدث هذه الوسائل هي الكمبيوتر، والذي يعوِّض قدًرا كبيًرا من االنحدار 
الطبيعي في أدائنا العقلي وقدرتنا على التنظيم، إذ يتيح لنا جمع المعلومات 

وتخزينها بشكل غير مسبوق.

كيف جمع نوح كل هذه الحيوانات الكثيرة؟
َدبَّابَاِت  ُكلِّ  َوِمْن  َكأَْجنَاِسَها،  اْلبََهائِِم  َوِمَن  َكأَْجنَاِسَها،  الطُّيُوِر  »ِمَن 
األَْرِض َكأَْجنَاِسَها. اْثنَْيِن ِمْن ُكّل تُْدِخُل إِلَْيَك الْستِْبقَائَِها« )تكوين 6: 20(.

هذه اآلية تدلنا على أن نوًحا لم يضطر إلى البحث أو السفر إلى أماكن 
بعيدة ليحضر الحيوانات إلى داخل الفُلك. لقد كانت خريطة العالم مختلفة 
تماًما قبل الطوفان، وبناًء على سفر التكوين األصحاح األول، ربما كانت 
ُدعيت  لو  كما  الفُلك  إلى  ببساطة  الحيوانات  أتت  لقد  واحدة.  قارة  توجد 
بغريزة »الحنين إلى الوطن« )وهو سلوك متأصل في الحيوانات من عند 

الخالق(، وصعدت إلى الفُلك بنفسها.

وبالرغم أن هذا حدٌث فائق للطبيعة على األرجح )أي حدٌث ال يمكن 
نراها  التي  العجيبة  الهجرة  بظاهرة  فلنقارنه  للطبيعة(  بفهمنا   تفسيره 
السلوكيات  كل  فهم  عن  بعيًدا  نزال  ال  نحن  اليوم.  الحيوانات  بعض  في 
الحيوانية المذهلة التي تظهر في خليقة هللا. على سبيل المثال هجرة األوز 
الكندي وطيور أخرى، والرحلت المذهلة لفراشات المونارش، والرحلت 
السنوية للحيتان واألسماك، وظاهرة البيات الشتوي، واستشعار الزالزل، 

وقدرات أخرى مذهلة في مملكة الحيوانات التي خلقها هللا.
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ُفلك  الديناصورات موجودة على  هل كانت 
نوح؟

 )2  ،1 أصحاح  التكوين  سفر  في  ورد  )كما  اإللهي  الخلق  تاريخ  إن 
السادس  اليوم  في  ُخلقت  األرض  تسكن  التي  الحيوانات  كل  بأن   يخبرنا 

من أسبوع الخليقة، اي في نفس اليوم الذي ُخلق فيه آدم وحواء.

األنواع  بعض  من  )وسبعة  نوع  كل  من  اثنان  الفُلك  على  كان  أيًضا 
يشير  ما  تعيش على األرض. وليس هناك  التي  الحيوانات   األخرى( من 
قبل  للنقراض  تعرضت  قد  األرضية  الحيوانات  من  أنواع  أية  أن  إلى 
سفر  في  ورد  كما  »بهيموث«  وصف  فإن  ذلك،  عن  فضلً  الطوفان. 
نوع  مع  جــًدا  يتفق  الطوفان(  بعد  أيــوب  )عــاش   40 األصحاح   أيــوب 
من الديناصورات من فصيلة ال Sauropods. والبد أن أسلف بهيموث 

كانوا موجودين في الفُلك)3(.

كما نجد الكثير من الديناصورات التي اُحتبست وتحجرت في الرسوب 
تعطي  تنانين  مقابلة  عن  المنتشرة  واألساطير  الفيضانية.  )الحفريات( 
إشارة أخرى بأن بعض الديناصورات على األقل قد عاشت بعد الطوفان. 

والتفسير الوحيد لحدوث ذلك هو أنها كانت موجودة على سطح الفُلك.

الحجم،  تمثل مشكلة في  الحيوانات األرضية ال  أكبر  إن صغار حتى 
ولكونها صغيرة في العمر، فإن هذا يعني أنها تمتلك القدرة على التناسل 
الحجم  كبيرة  تكن  لم  الديناصورات  فمعظم  ذلــك  ومــع  تكبر.   عندما 
توجد  ال  أنه  )بالرغم  الدجاجة  حجم  في  بعضها  وكان  اإلطــلق،   على 
على اإلطلق علقة بينها وبين عالم الطيور كما يزعم بعض أنصار نظرية 
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التطور اآلن(. كما يتفق معظم العلماء على أن الحجم المتوسط للديناصور 
هو في الواقع حجم الحمل أو الشاة.

ديناصورات  من  اثنين  لنوح  ــربُّ  ال أحضر  لقد  األرجــح،   وعلى 
صغيرين  وكانا   ،)Apatosaurs المثال:  سبيل  )على   Sauropods الـ 
ناضجين   Sauropods ال  ديناصورات  من  اثنين  وليس  العمر،   في 
في العمر. نفس الكلم ينطبق على األفيال والزرافات، والحيوانات األخرى 
التي تصبح ضخمة الحجم حين تكبُر. ومع ذلك في النهاية كان هناك مكاٌن 

يكفي معظم الحيوانات الناضجة.

معرفة  من  البد  المختلفة،  الديناصورات  أنواع  أعداد  من   وبالرغم 
المتنوعة  الديناصورات  ألنــواع  األسماء  مئات  وجود  من  بالرغم   أنه 
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التي تم اكتشافها، فإنه يوجد على األرجح فعليًا ما يقرب من خمسين نوًعا 
مختلفًا من الديناصورات.

كيف استطاع نوح أن يوفر مكانًا لكل هذه 
الحيوانات بداخل الُفلك؟

»َوِمْن ُكلِّ َحيٍّ ِمْن ُكلِّ ِذي َجَسٍد، اْثنَْيِن ِمْن ُكّل تُْدِخُل إِلَى اْلفُلك الْستِْبقَائَِها 
َمَعَك. تَُكوُن َذَكًرا َوأُْنثَى« )تكوين 6: 19(

»فُلك  كتابة  في   »John woodmorappe« التكوينيُّ  الباحُث  يقول 
 :)4()Noah's Ark :a Feasibility Study( جدوى«  دراسة   نوح: 
إن األمر يحتاج إلى 16 ألف من الحيوانات، على األكثر، لحفظ الكائنات 

الحية التي أدخلها الربُّ إلى الفُلك.

لم يكن األمر يحتاج إلى أن يحمل الفُلك كل أنواع الحيوانات، ولم يأمر 
الرُب بذلك بل حمل الفُلك فقط الحيوانات التي تتنفس الهواء والتي تسكن 
الكائنات  أّما  الطيور.  مثل  المجنحة  والحيوانات  والزواحف،  األرض، 
استطاعت  البرمائيات  من  وكثير  والحيتان..إلخ(،  السمك  )مثل   المائية 
أن تعيش بأعداد كافية خارج الفُلك. وهذا يُقلِّص بشكٍل كبيٍر أعداد الحيوانات 

التي كانت هناك ضرورة لوجودها على سطح الفُلك.

عامٌل آخر يقلص كثيًرا المساحة المطلوبة يتمثل في حقيقة أن التنوع 
الهائل في السلالت الحيوانية الذي نراه اآلن لم يكن موجوًدا في أيام نوح. 
بل فقط »األنواع« األبوية لهذه السلالت كانت البد أن تكون بداخل الفُلك 
إلعادة تعمير األرض)5(. على سبيل المثال، كلبان فقط كانا يكفيان إلنجاب 

كل فصائل الكلب الموجودة حاليًا.
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يقدِّر العلماء التكوينيون )أنصار الخلق الكتابي( أقصى عدد للحيوانات 
التي كان من الضروري أن تدخل إلى الفُلك من بضعة آالف إلى 35 ألفًا، 
)الجنس/الصنف(  الكتابي  النوع  كان  إذا  ألفين  العدد من  يقترب  قد   ولكن 

هو نفسه تقريبًا وفقًا للتصنيف الحديث للعائلت.

الحيوانات  اصطحاب  إلى  محتاًجا  نوح  يكن  لم  سابقًا،  ُذكر  وكما 
 الضخمة إلى الفُلك. وعلى األرجح أنه أخذ صغار الحيوانات معه إلى الفُلك 
الحيوانات  هذه  الطوفان.  انحصار  بعد  األرض  تعمير  إعادة  أجل  من 
كثيرة.  مخلفات  تترك  وال  أقل،  وغذاء  أقل  مساحة  إلى  تحتاج  الصغيرة 
ويستنتج Woodmorappe، مستخدًما الذراع القصيرة التي تساوي 18 
بوصة )46 سم( من أجل تقدير متحفظ، أن أقل من نصف المساحة الكلية 
للثلثة طوابق الفُلك البد أن ُشغلت بالحيوانات والحظائر الخاصة بها)6(. 
وألشخاص  والمياه،  الطازج،  للطعام  كبيرة  مساحة  وجود  يعني  وهذا 

كثيرين آخرين.

كيف اعتنى نوح بكل هذه الحيوانات؟
مثلما أحضر الربُّ الحيوانات إلى نوح بطريقة فائقة للطبيعة إلى حد ما، 
فإنه حتًما هيّأ هذه الحيوانات لهذا الحدث المذهل. يرى العلماء التكوينيون 
نرى  كما  الشتوي،  البيات  على  القدرة  الحيوانات  هذه  أعطى  هللا   أن 
الكوارث  مع  يتجاوبون  الحيوانات  معظم  الحالية.  السلالت  بعض  في 
الكثير  أنَّ  جًدا  المحتمل  من  حياتها.  إنقاذ  إلى  تهدف  بطرق   الطبيعية 
ذلك  حدوث  عزز هللا  ربما  أو   ، شتويٍّ بياٍت  في  دخل  قد  الحيوانات   من 

. بشكٍل معجزيٍّ



هل كان يوجد بالفعل شيء اسمه ُفلك نوح؟     15   

وسواء كان األمُر معجزيًا أو ببساطة استجابة طبيعية للظلمة والَحبس 
يبني  أن  نوًحا  الربُّ  بها  أخبر  التي  فالحقيقة  مستقرة،  غير  سفينة  بداخل 
 غرفًا ) qen تعني حرفيًا في العبرية »أعشاش«( في تكوين 6: 14 تشير 
إلى أن الحيوانات تم إخضاعها أو أنها كانت تعشش. كما أخبر الربُّ نوًحا 
أن يأخذ معه طعاًما لهذه الحيوانات )تكوين 6: 21(، وهذا الشيء يخبرنا 

أيًضا أنَّ الحيوانات لم تكن في حالة غيبوبة لمدة سنة.

ولو أمكننا أن نتمشى في الفُلك كما كان مبنيًا، حينئٍذ كنا سنصاب بالذهول 
وتوزيعهما.  والغذاء  الماء  لتخزين  على سطحه  المبدعة  الوحدات  بسبب 
وكما يشرح »Woodmorappe« في كتابه »فُلك نوح: دراسة جدوى«، 
فإن مجموعة صغيرة من الفلحين اليوم يمكن أن يقوموا على تربية آالف 
الماشية والحيوانات األخرى في مساحة محدودة. يستطيع الفرد أن يتخيّل 
أتاحت لعدد قليل من األفراد  بسهولة كل أنواع األدوات بداخل فُلك نوح 

تغذية الحيوانات ورعايتها، من توفير الماء إلى التخلص من مخلفاتها.

أدوات  إلى  حاجة  هناك  تكن  لم   ،»Woodmorappe« يشرح  وكما 
حيوان.  ألف   16 ب  العناية  في  أشخاص   8 ليستعملها  خاصة  وأجهزة 
هناك  تشغيلها؟  سيتم  كان  كيف  متاحة،  كانت  األجهزة  هذه  أن   ولنفرض 
كل أنواع االحتماالت. ماذا عن منظومة من المواسير لسحب مياه الشرب؟ 
أو نظام للتهوية بدفع الريح أو حركة  األمواج؟ أو استخدام القادوس الذي 
يوزع الحبوب أمام الحيوانات لتأكلها؟ ال يحتاج أيٌّ من هذا إلى تكنولوجيا 
ومع  القديمة.  الحضارات  تلك  في  موجودة  كانت  أنها  نعرف  مما  أكثر 
ذلك فهذه الحضارات كانت تفتقر على األرجح إلى المهارة والقدرة التي 
المعلومات  الطوفان. )لمزيد من  قبل  فترة ما  لدى نوح والعالم في   كانت 
عن كيف اعتنى نوح بالحيوانات في الفُلك، انظر الفصل الرابع »العناية 

بالحيوانات داخل الفُلك«(.
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كيف استطاع الطوفان أن يقضي على كل 
الكائنات الحية؟

َواْلبََهائِِم  الطُّيُوِر  ِمَن  األَْرِض  َعلَى  يَِدبُّ  َكاَن  َجَسٍد  ِذي  ُكلُّ  »فََماَت 
َوَجِميُع  األَْرِض،  َعلَى  تَْزَحُف  َكانَْت  الَّتِي  افَاِت  حَّ الزَّ َوُكلُّ  َواْلُوُحوِش، 
َماَت.«  اْليَابَِسِة  فِي  َما  ُكلِّ  ِمْن  َحيَاٍة  ُروِح  نََسَمةُ  أَْنفِِه  فِي  َما  ُكلُّ   النَّاِس. 

)تكوين 7: 22-21(.

كان طوفان نوح أكثر تدميًرا من أي عاصفة ممطرة يمكن أن تستمر 
بكلمات  اْلَغْمِر«.  يَنَابِيِع  ُكلُّ  »اْنفََجَرْت  المقّدس:  الكتاب  يقول  يوًما.   40
أخرى، زالزل، براكين، وحمم اللفا الذائبة، والمياه الحارقة قد خرجت 
من القشرة األرضية في فوران عنيف ومتفجر. هذه الينابيع لم تتوقف لمدة 
حرفي  بشكل  تتمخض  األرض  كانت  وبالتالي  الطوفان.  من  يوًما   150

تحت المياه لما يقرب من خمسة أشهر!

ألكثر  الفُلك  بداخل  وعائلته  نوح  وكان  متسعة،  الطوفان  فترة   كانت 
من عام. 

بالرغم  وزالزل  وبراكين  فيضانات  وجدنا  األخيرة  الفترات   في 
بالمقارنة  الحجم  ضئيلة  أنها  إال  واألرض،  للحياة  التدميرية  قدرتها   من 
)بطرس  وقتها  الكائن  »العالم«  ــرت  َدمَّ التي  العالمية  الكارثة   بهذه 
الذين  والبشر  الحيوانات  كلُّ  الطوفان  مياة  في  هلكت  إذ  6(؛   الثانية3: 
ُحفظت  الحيوانات  من  مليارات  وهناك  الفُلك.  بداخل  يتواجدوا   لم 

في السجلت الحفرية الهائلة التي نراها اليوم.
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ل الُفلك هذا الطوفان الهائل؟ كيف تحمَّ
مواصفات الفُلك مقتضبة للغاية- )انظر تكوين 6: 14-16(. تتضمن 
العامة  األبعاد  ذلك  في  بما  األهمية  غاية  في  تفاصيل  الثلثة  اآليات  هذه 
أكثر مما ورد في هذه  تفاصيل  لنوح  أُعطيت  أنه  المؤكد  لكن من  للفُلك، 
تم  المقّدس  الكتاب  في  للرب  كانت مخصصة  أخرى  أبنية  هناك  اآليات. 
وضعها بدقة بالغة، مثل مواصفات خيمة االجتماع في أيام موسى النبي، 

أو الهيكل في رؤيا حزقيال النبي.

وإنما  مستطيلً،  صندوقًا  كان  الفُلك  إن  المقّدس  الكتاب  يقول   ال 
م الكتاُب المقّدس أية فكرة عن شكل فُلك نوح باستثناء األبعاد   في الواقع ال يقدِّ
الطريقة  بهذه  السفن  تم وصف  من طول وعرض وعمق. ولفترة طويلة 

دون أية إشارة إلى الهيكل الخارجي للسفينة.

لقد استخدم موسى مصطلًحا غامًضا )tebah(، وهي كلمة استخدمت 
 مرةً أخرى لوصف السَّلة التي ُوضع فيها الطفل موسى )خروج 2: 3(. 
الثانية  أّما  الخشب،  من  عملقة  سفينة  الكلمة  تصف  األولى  المرة  في 
تصف سلة مجدولة صغيرة. كلهما يطفو، كلهما ينقذ الحياة، وكلهما 
نتأكد  أن  وبمقدورنا  الحد.  هذا  إلى  تنتهي  التشابه  أوجه  لكن  طلؤه.   يتم 
الفُلك،  أبعاد  بنفس  ليست  الرضيع  الطفل  فيها  وضع  التي  الّسلة   أن 
الشكل على األغلب.  الوقت دائرية  المصرية في ذلك  ولقد كانت السلل 

وربما تعني كلمة )tebah( قارب نجاة.

ببساطة  الفُلك  الكتابيون  التكوينيون  العلماء  يصّور  طويلة   لسنوات 
على أنه صندوق على شكل مستطيل. هذا الشكل ساعد في توضيح حجم 
الفُلك بينما تجاهل التفاصيل المربكة إلنحناءات هيكل السفينة. كما أنه جعل 
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القصير، وأقصى عدد  الذراع  الفُلك. وباستخدام  استنتاج سعة  السهل  من 
ألنواع الحيوانات فإن العلماء التكوينيين كما رأينا قد وضحوا مدى سهولة 
القضية  هي  المساحة  كانت  الزمان،  ذلك  في  للحمولة)7(.  الفُلك  ملئمة 

األساسية، والعوامل األخرى تأتي في مرتبة ثانوية.

ومع ذلك، فإن المرحلة التالية من األبحاث اهتمت باستقصاء قدرة الفُلك 
على التوازن في البحر ) أداؤه وقدرته على اإلبحار في البحر(، وقوة جسم 
بواسطة  أُجريت  كورية  بدراسة  المرحلة  هذه  بدأت  واستقراره.  السفينة، 
مركز أبحاث السفن ذات الطراز العالمي )KRISO( في عام 1992)8(، 
دكتور  بقيادة  المركز  في  الباحثين  من  تسعة  من  مكّون  فريق  وبواسطة 

هونج الذي يعمل اآلن كمدير عام لهذا المركز.

أكدَّت الدراسة على أن الفُلك كان يستطيع مواجهة أمواج بارتفاع تصل 
المقّدس  الكتاب  الفُلك كما جاءت في  أبعاد  قدم )30 متر(، وأنَّ   إلى 98 
هي أقرب إلى المثالية. وهذا يُعدُّ اعترافًا مثيًرا لدكتور هونج الذي يؤمن 
بأفكار تطورية، وهو يزعم بوضوح أن الحياة منبعها البحر« )9(. جمعت 
الدراسة بين التحليل واختبار نموذجي لألمواج، واألبعاد القياسية للسفينة. 
ومع ذلك كانت الفكرة بسيطة: مقارنة الفُلك الكتابي ب12 مركب آخر له 
نفس السعة مع تعديل الطول والعرض والعمق. وتم قياس 3 خصائص: 

التوازن، قوة جسم السفينة )متانتها(، والقدرة على اإلبحار.




