
  سفينة لا"نافذة"  

  زريك ليون بقلم أ
  

  م قد ٤٥٠حوالي أبعاده  ( قطرانيمن خشب   قارب ضخمبناء وتكليفه ب جميع أنحاء العالم،    طوفان قادم سوف يعمحول  نوح   بعد إبالغ
تكوين  (  ذراع من فوق"حد إلى   اوتكمله،  فلكلل نافذةتصنع و"  ،قائال ،مين)، أمر هللا عبده األارتفاعا قدم  ٤٥و  ،عرضا م قد ٧٥، طوال

عن مدى  كثير من الناس يتسائل ، هذه نافذة الفلك قراءة عن ال ). لدى تقريبا بوصة  ١٨التشديد؛ مالحظة: الذراع يساوي  ف أضي  ١٦:٦
أن   ون المستفسرود ي ، )اإلضاءة والتهويةهما ( ينأساسي ت غرضين تاريخيا، قد خدم ما أن النوافذ ب . )على األصح، عدم فائدتها(او  افائدته

يتسائل  الحيوانات. ب ة يئ عب ملقدم مك ١,٤٠٠,٠٠٠بسعة حوالي لسفينة  وفر أن ت بوصة مربعة  ١٨ بمساحة  واحدة نافذة  يمكن لماذا  واعرفي 
دورية الوطنية الوحيدة التي تركز  ال (توصف بأنها "  يةإنجيلأخطاء    رئيس تحرير مجلةمنصب  في وقت ما  الذي شغل دينيس ماكينزي، 

ة مدة  غلقبقيت مالتي وفتحة صغيرة واحدة فقط  من خالل   تنفست أن  المخلوقاته هذجميع ل مكن أ")، "كيف المقدس  على أخطاء الكتاب 
بكامله  فلك هذه النافذة الوحيدة قد زودت الالمتشككين من فكرة أن كذلك يسخر عدد آخر من ). ١ص  ١٩٨٣(  "؟ على األقليوما  ١٩٠

أن  الحيوانات في حضائر احتياجات التهوية   لىع نسبيا ولو أي شخص مطلع من شأن ). في الواقع، ٢٠٠١ويلز، (انظر   بتهوية كافية
نافذة  فإن ،  بأعجوبة تهوية الفلكب هللا قم لم ي ما . فلكالسمح به تصميم ذي ي النقص الواضح في تدفق الهواء المن لشيء يدهش بعض ا

  . بالغرض في لن ت  ،) ببساطةملعب كرة القدم طول المرة  مرة ونصف  ها طولبلغ ي التي و(  ،بارتفاع ثالثة طوابق سفينةفي  واحدة  صغيرة 

في سفر  المترجمة إلى نافذة ) tsoharألن الكلمة العبرية ( ،إلى حد كبيرومشكلة التهوية  بنافذة" سفينة نوح المتعلق "الجدل تواصل ي 
، ١٩٩٠أنظر هاملتون، معناها الدقيق (من متأكدين  ليسوا  نووي اللغعلماء الألن ، وفي هذه اآلية فقط القديمظهر في العهد ت  ١٦:٦التكوين 

لعهد  ا خبيرل، وفقا أنهم غير ؛tsoharكلمة "نافذة" لترجمة  ة الملك جيمس الجديدةطبعالملك جيمس و   طبعة   ومترجميستخدم ). ٢٨٢ ص
ح  تسم ة فتحأي   ‘ ـــمنتصف النهار أو الظهر’، sahorayimكلمة الممكن مع  هاارتباطذلك على أساس   ونفعلي يكتور هاملتون، "ڤالقديم 

ببساطة  بأنه  العبري  هفي معجم tsoharمعنى كلمة   جسينيوسوليام    عالم اللغة العبريةحدد كذلك ).  ٢٨٢(ص  بدخول ضوء النهار" 
أن هذا "الضوء"  ب خمن ). ثم  ٧٠٤، ص ١٨٤٧لفلك" (ل اتصنع ضوءو"على اساس ذلك كالتالي:   ١٦:٦ضوء"، وترجم سفر التكوين "
  كلمةأفضل ل" كترجمة الضوء"و الطبعة األمريكية القياسية  مترجم  ؤاثري ، كذلكالجمع). بصيغة (نوافذ بل ، واحدة مثل، ليس نافذة ي 

tsohar .الطبعة العالمية الحديثة، الطبعة القياسية المنقحة، بما في ذلك الطبعات الحديثة في  ١٦:٦سفر التكوين   ترجم، من ناحية أخرى  ،
  ". بدال من "نافذة" أو "ضوءا ، للفلك" اسقف وتصنع  " : كالتالي الطبعة االنجليزية القياسيةو

  
الصحيحة   ترجمةالحول إجابة واضحة بحث عن لشخص الذي ي لإلى حد ما  ثبط مثل هذا الخالف بين الترجمات هو، باعتراف الجميع، م

)،  ٦:٨" (هانوح "فتح والتي قيل أن، الحقين فصلينبعد  "نافذة" إلى  ت ترجمتي الكلمة الما هو واضح، هو أن ، غير أن. tsoharلكلمة 
) هي الكلمة  ٦:٨( challôwn. كلمة  ١٦:٦ة في سفر التكوين ستخدمعن تلك الم  المختلفة) challôwn( عبرية الكلمة الن ع تترجم قد 

فإنها المثير لالهتمام، من ذلك، ورغم ). ١٨:٢ع شوي ؛ ٨:٢٦نافذة" (راجع سفر التكوين ال"المقبولة بشكل طبيعي للتعبير عن العبرية 
قد  ،  ٦:٨نوح في كيانين مختلفين، أو إذا كان ت هاتين الكلمتين تمثالن إذا كان يدعو إلى الشك فيما مما ، ١٦:٦الكلمة المستخدمة في  ليست 

  ؟ ١٦:٦بصنعها في هللا التي امره (بصيغة الجمع)  ة من عدد من النوافذ المتراصفة فتح واحد

  واحدا. على الرغم من أنذراعا مربعا  تكان  اهو أنه ١٦:٦) في tsoharنافذة" ( ال" ة شقان ثار عند مي كثيرا ما الذي خر اآل فتراض الا
إلى حد   اوتكملهبارة " فإن ع، عرضا بوصة  ١٨بوصة ارتفاعا و ١٨ابعاد ب واحدة  نافذة صغيرة سفينة نوح أنه كانت ل ا تصوروون قد كثير

عن  واضحة فكرة    ةعطي لقارئ الكتاب المقدس أي ت ) ال الطبعة القياسية المنقحة، طبعة الملك جيمس الجديدة؛ راجع ١٦:٦ذراع من فوق" (
ما  ف، "األمريكي القياسي الجديدنجيل ذراع من أعلى" (اإلحد إلى  ايكمله"  أننوح  ه يجب على أن  سوىالنص ال يقول . ذاتها لفتحةأبعاد ا

إلى  فقط . يبدو أن النص يشير امحددليس اإلضاءة المذكور في هذه اآلية نظام  حجمن  ا. الحقيقة هي، الطبعة االمريكية القياسية) ،"فوق
ما  . لكننا نعرف أنه ال يوجد في النص انهع. وبالتالي ال يمكننا تكوين صورة نهائية نافذة لل، بدال من الحجم الفعلي الفلك قمة ن  عبعد الفتحة 

الءم مع  ت ت والتي كثر احتماال، االنظرية الشكك دينيس ماكينزي). ت مجرد "فتحة صغيرة" (كما زعم الم ت نافذة" كان الأن "تأويل يبرر 
فلك  بوصة من أعلى ال ١٨على بعد حول محيط الفلك  تتدام ١٦:٦ة في سفر التكوين فو صلفتحة الموأن ا  يبشكل مناسب، ه النص

  ). ٤٤-٣٧ ، ص١٩٩٦للفلك (كافية الوالتهوية ة ءاإلضا وفر ان ت ، يپ ودمورافقا لجون و ة فتحه المثل هذمن شأن . وحددم غيربارتفاع 

هذا هو الحال مع   . األحداث التي يسجلهاعن كافة تفاصيل دائما يكشف للقارئ  ال  هأن ب عند قراءة الكتاب المقدس، من المهم دائما أن نتذكر 
سجل  ان ي لكاتب انية م يكن في كما علق هنري موريس، "من الواضح انه لوفي الكتاب المقدس بشأن سفينة نوح. مدونة الخطط ال

لغرض المقصود ... 'للحفاظ على  تماما لة كافي أنها كانت  ة الحقاالزمنة الؤكد لقراء لي يكفي فقط ما ، ولكن سفينةالمواصفات الكاملة لبناء ال
على  . نحن السفينةفتحات بيقين مطلق فيما يتعلق توصل الى ال يمكن ال، في الواقع). ١٨٢، ص ١٩٧٦"(رض'األعلى الحياة 

نوح بما ان . و٦:٨ة في ) مذكورchallôwn(اخرى )، فضال عن tsohar( ١٦:٦مذكورة في سفر التكوين الة حفتبينة من ال



لتهوية  مناسبة طرقا وفرأن هللا تعالى با من الطوفان، فمن المنطقي أن نستنتج ونجقد ، السفينةوعائلته، وكذلك الحيوانات في 
يعيشون سالذين منا أولئك ما يقتضي من الكتاب المقدس يوجد في ال  ه أن. على الرغم من طوفانعاشوا فيه خالل الذي الفلك ال 

لفتحة  ا لذلك من المحتمل جدا أن هللا استخدم ف، وما إلى ذلك،  تهتهويإضاءته و تمت كيفوا عرفأن يآالف السنين بعد الطوفان  
  .١٦:٦ن المذكورة في سفر التكوي

  المراجع

  ).ة معادةطبع ١٩٧٩ان: بيكر، گ ميشي(غراند رابيدز،  العبري والكلدانيالمعجم )، ١٨٤٧(  جسينيوسوليام 

  ).ان: إيردمانسگ (غراند رابيدز، ميشي ١٧- ١سفر التكوين: الفصول )،  ١٩٩٠(هاملتون  .پيكتور ڤ

  نوفمبر. ،٢- ١ ص أخطاء إنجيلية )، "تعليق"،١٩٨٣(ماكينزي دينيس 

  : بيكر).انگ ميشي)، سفر التكوين (غراند رابيدز، ١٩٧٦( موريسهنري م. 
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.http://www.Skepticsannotatedbible.comURL:   

  ).تكوين(سانتي، كاليفورنيا: معهد أبحاث ال تهامعقوليفي )، سفينة نوح: دراسة ١٩٩٦( يپ ودمورا جون

 

. رسپ ولوجيتكس پ أ ٢٠٠٤محفوظة © حقوق التأليف والنشر جميع   

 

) يجب تسمية  ١واد المدرجة في قسم "التناقضات المزعومة" في مجملها، شريطة مراعاة البنود التالية: (الستنساخ الميسعدنا منح األذن 
) يجب أن يبقى اسم  ٣) يجب نشر عنوان الموقع اإللكتروني المحدد للمادة األصلية؛ (٢(  موقع أپولوجيتكس پرس بوصفه الناشر األصلي؛

) يمنع ٥) يجب تضمين أية مراجع، حواشي، أو تعليقات ختامية مصاحبة للمقال مع أي استنساخ خطي للمقال؛ (٤( ؛مصاحبا للمادةالمؤلف 
  إجراء أي نوع من التعديالت منعا باتا (على سبيل المثال، الصور، الرسوم البيانية، الرسومات، االقتباسات، وما إلى ذلك يجب أن تستنسخ

المواد المكتوبة بشكل متسلسل (على سبيل المثال، نشر المقال في عدة أجزاء)  باستنساخ ) يسمح ٦في النص األصلي)؛ (بالضبط كما تظهر 
) ال يجوز عرض المواد للبيع، كليا كان ٧( طالما أن إنتاج المادة بشكل كلي يصبح متاحا، دون تحرير، في غضون مدة معقولة من الزمن؛

) يجوز استنساخ المقاالت بشكل الكتروني لنشرها على مواقع  ٨من مواد أخرى معروضة للبيع؛ (، وال يجوز أن تدرج ضاأم جزئي 
اإلنترنت طالما أنه لم يتم تحرير أو تغيير مضمونها األصلي، وبشرط أن تنسب المقاالت إلى موقع أپولوجيتكس پرس ، بما في ذلك  

 االت. العنوان االلكتروني على شبكة اإلنترنت الذي أخذت منه المق

 

 


