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تقديم

ف�شيلة الدكتور/ عـبـد اهلل بن عـبـد الـعـزيـز امل�شلح
الأمني العام للهيئة العاملية للإعجاز العلمي يف القراآن وال�صّنة

بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل سيدنا حممد وعىل آله 
وصحبه ومن هنج هنجهم واتبع سبلهم إىل يوم الدين... وبعد:

الزاخر  البحر  هو  إذ  مستمر  وعطاءه  متجددة  القرآن  معجزة  فإن 
)وهو الفصل ليس باهلزل من تركه من جبار قصمه اهلل، ومن ابتغى 
الذكر احلكيم  املتني، وهو  اهلدى يف غريه أضله اهلل، وهو حبل اهلل 

والرصاط املستقيم())).

اإلصدار  هذا  يف  نتوقف  الكامنة  درره  عن  البحث  ملسرية  ومتابعة 
عند آية كريمة من كتاب اهلل عز وجل وهي قوله تعاىل: 

)))  انظر سنن الرتمذي كتاب فضل القرآن 72/5) رقم 2906.

ٱۡلَۡحَرۡيِن  َمَرَج  ِي  ﴿َوُهَو ٱلىَّ

َهَٰذا َعۡذٞب فَُراٞت َوَهَٰذا ِمۡلٌح 
بَۡرزَٗخا  بَۡيَنُهَما  وََجَعَل  َجاٞج 

ُ
أ

ُۡجوٗرا ٥٣﴾ ]الفرقان[ وَِحۡجٗرا مىَّ
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َجاٞج 
ُ
أ ِمۡلٌح  َوَهَٰذا  فَُراٞت  َعۡذٞب  َهَٰذا  ٱۡلَۡحَرۡيِن  َمَرَج  ِي  ٱلىَّ ﴿َوُهَو 

ُۡجوٗرا ٥٣﴾ ]الفرقان[ وََجَعَل بَۡيَنُهَما بَۡرزَٗخا وَِحۡجٗرا مىَّ
أكثر من )400)( عام  أنزل قبل  الذي  الكريم  القرآن  وقد تضمن 
بواسطة  حديثًا  إال  تكتشف  مل  بحرية  ظواهر  عن  املعلومات  بعض 
بعض األجهزة املتطورة، ففي قوله تعاىل: )وهو الذي مرج البحرين 
وحجرًا  برزخًا  بينهام  وجعل  أجاج  ملح  وهذا  فرات  عذب  هذا 
املاء  لنظام املصب، وتوضيٌح المتزاج  ]الفرقان:53[، وصٌف  حمجورًا( 
العذب  املاء  املالح، وبياٌن لوجود حاجٍز بني  البحر  العذب مع ماء 
وماء البحر، وأن منطقة االمتزاج حممية ببعض القيود عىل ما يدخل 
إليها أو خيرج منها. وقد برهن العلم احلديث عىل خواص املصب 
هذه، كام برهنت علوم األحياء احلديثة عىل أن هذه املنطقة هي منطقة 

حمصورة تعيش فيها بعض احليوانات اخلاصة هبذه البيئة.

وباإلضافة إىل بيان وجود هذه احلواجز بني املاء العذب وماء البحر 
املالح فقد ذكر القرآن الكريم أيضًا وجود حواجز مماثلة يف البحار 

نفسها قال تعاىل: 

﴿َمَرَج ٱۡلَۡحَرۡيِن يَۡلَتقَِياِن ١٩ بَۡيَنُهَما بَۡرَزٞخ لىَّ َيۡبغَِياِن ٢٠﴾ ]الرمحن[

وتشبه هذه احلواجز احلدود املائية بني مياه املحيط األطليس والبحر 

األبيض املتوسط، وبني مياه البحر األمحر وخليج عدن ويف مواقع 
أخرى من بحار العامل.

من  اإلصدار  هذا  تضمنه  ما  جيعل  أن  الكريم  املوىل  ونسأل  هذا 
يقينًا،  املؤمن  تزيد  التي  قويًا من روافد اإليامن  رافدًا  حقائق علمية 
كام تلزم غري املسلم باحلجة العلمية الدامغة التي تبني له احلق جليًا 

كام قال تعاىل: 

 ۗ نىَُّه ٱۡلَقُّ
َ
َ لَُهۡم أ ٰ يَتََبيىَّ نُفِسِهۡم َحتىَّ

َ
﴿َسُنِيِهۡم َءاَيٰتَِنا ِف ٱٓأۡلفَاِق َوِفٓ أ

ءٖ َشِهيٌد ٥٣﴾ ]فصلت[ ِ َشۡ
ٰ ُكّ نىَُّهۥ َعَ

َ
َو لَۡم يَۡكِف بَِرّبَِك أ

َ
أ

مع  فيعيش  األبحاث  هذه  ظالل  من  ليتفيأ  الكريم  القارئ  وندعو 
القرآن الكريم وإعجازه العلمي يف بعض الظواهر البحرية كامتزاج 
املاء العذب باملالح عند املصب، مما مل يكن معروفًا قبل هذا الوقت، 

وعىل اهلل القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل.
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تمهيد

البحار علم حديث يعنى بمختلف ظواهر علم 
اإلنسان  أن  من  وبالرغم  البحار.  عامل 
أنه  إال  األول كان عىل صلة قوية مع األهنار والبحار 
اهتاممه  كان  إذ  علميًا.  فهاًم  احلقل  هذا  فهم  حياول  مل 
يعيش  التي  األرض  التعرف عىل خواص  منصبًا عىل 
عليها، وعىل ما حييط به من أمور أخرى سهلة املنال. 
عليه  املسيح  عهد  قبل  األوائل  الفالسفة  ذكر  وقد 
الطبيعية إال أهنم مل  الظواهر  السالم بعض اآلراء عن 
القديمة قد  املفاهيم  البحار. ومع أن  يتطرقوا إىل ذكر 
يوجد  ال  أنه  إال  احلديثة؛  العلوم  أسس  بعض  كونت 
ذكر عن القيام بأية حماولة لفهم أرسار البحار، ماعدا 
بعض املحاوالت حول املالحة لتسهيل أمر رحالهتم 

البحرية وجتنب خماطرها.

�شــــارك يف  اأ�شـــول هـــذا الـبـحـث كـل مـن:

الـ�صـيـخ/  عبد املجيد بن عزيز الزنداين

الأ�صتاذ/  مـحـمـد اإبـراهـيــم الـ�صــمرة

الدكتـور/  دركـــا بـــر�صــــــــادا راو

)البحث األول(  
منطقة المصب 

والحواجز بين البحار 
في القرآن الكريم
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بني  العالقة  بربط  امليالد  قبل  الرابع  القرن  يف  )بيشيس(  قام  وقد 
القمر واملد واجلزر. وقد درس )أرسطو( يف نفس الفرتة احلياة يف 
بحر إجيه؛ وناقش نظريات الفالسفة األوائل. وقد مجع )سرتابوا( 
بعد ذلك يف القرن الثاين قبل امليالد بعض املعلومات عن املد بطريقة 

غري معروفة))).

وقد جاء يف بحث)2) للباحث حممد إبراهيم السمرة ما نصه: )حيدثنا 
التاريخ أن العرب والفرس بعد ظهور اإلسالم كانت هلم حماوالت 
خرداذبة(  )ابن  اجلغرايف  العامل  ويذكر  البحار،  علم  جمال  يف  علمية 
املالحني  أن  »املسالك واملاملك«:  سنة )232هـ- 846م( يف كتابه 
العرب والفرس يف بحر العرب عىل علم بأن التيارات تعكس اجتاهها 
هناك مرتني يف السنة. وبعد مرور مائة عام وصف )املسعودي( يف 
يف  املحيط  حركات  اجلوهر«  ومعادن  الذهب  »مروج  موسوعته 
إىل  الرشق  من  يمتد  احلبيش  البحر  )إن  قائاًل:  العرب  بحر  جنوب 
الغرب عىل طول خط االستواء، وأن التيار يتغري يف معظم أنحاء هذا 
البحر عندما تتغري الرياح املوسمية(. وحيكي التاريخ أيضًا أن )ابن 
ماجد()3) قد دون معارفه عن بحر العرب يف أربعني كتابًا، تتضمن 

)))  انظر بحث »الظواهر البحرية« للدكتور/ برسادا راو، والزنداين.
)2)  انظر بحث »مرج البحرين يلتقيان«.

)3)  هو أمحد بن ماجد بن حممد السعدي من أهل نجد، من كبار ربابنة العرب، ومن علامء فن املالحة، 
وخمرتع اإلبرة املغناطيسية، ولد بعد 904هـ ومل تعرف وفاته، )األعالم للزركيل )/200(.

إرشادات مالحية، وكان ملاًم بدورة الرياح يف شامل خط االستواء 
وجنوبه، فكيََّف إبرة البوصلة عىل قرص يف علبة تضم دورة الرياح، 

كام كان يتحدث عن فصول املالحة يف املحيط اهلندي.

وبالرغم من قيام الكثريين بالعديد من الرحالت حول العامل، بني 
القرنني اخلامس عرش والثامن عرش؛ لكنهم مل حياولوا توسيع دائرة 
معلوماهتم العلمية عن البحار)))، ويوضح )الشكل )( - عن تيار 
اخلليج- كيف أن الكتاب األول الذي ظهر عن علم البحار يف القرن 

الثامن عرش كان بدائيًا يف معلوماته.

قامت  عندما  احلديثة  العلوم  بني  مكانه  يأخذ  املحيطات  علم  بدأ  ثم 
الفرتة من عام  العامل يف  برحلتها حول  »تشالنجر«  الربيطانية  السفينة 
)872)- 876)م( ثم توالت الرحالت العلمية الستكشاف البحار.

ويف هناية القرن العرشين بدأ األمل يزداد يف فهم اإلنسان للبحر عن 
.(2()Thurman، 1985( طريق األقامر الصناعية والتصوير عن بعد

إن التطور التارخيي يف سري علم البحار يشهد بعدم وجود معلومات 
دقيقة عن البحار قبل 400)عام، يف فرتة نزول القرآن الكريم عىل 
نبي أمي يف أمة أمية، يف صحراء جزيرة العرب، ومع ذلك فقد زخر 

)))  الظواهر البحرية للدكتور/ برسادا راو، والزنداين.
)2)  حممد إبراهيم السمرة، »مرج البحرين يلتقيان«؛ بحث مقدم للهيئة العاملية لإلعجاز العلمي يف 

القرآن والسنة.
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يف  بعضها  اإلنسان  عرف  التي  الكون  أرسار  بذكر  الكريم  القرآن 
عرصنا احلارض، ومنها أرسار علم البحار، والتي منها ما يبينه هذا 

البحث فيام يأيت))):

)))  الظواهر البحرية للدكتور/ برسادا راو، والزنداين.

أسرار المصب 
والحاجز بين 
النهر والبحر 
في القرآن الكريم

قال تعاىل: 

َجاٞج 
ُ
أ ِمۡلٌح  َوَهَٰذا  فَُراٞت  َعۡذٞب  َهَٰذا  ٱۡلَۡحَرۡيِن  َمَرَج  ِي  ٱلىَّ ﴿َوُهَو 

ُۡجوٗرا ٥٣﴾ ]الفرقان[  وََجَعَل بَۡيَنُهَما بَۡرزَٗخا وَِحۡجٗرا مىَّ

المعاني اللغوية وأقوال المفسرين في اآلية:

اللفظ )مرج( يأيت بمعنيني بارزين:

الأول: اخللط.

رِيٍج ٥﴾ ]ق[ ۡمرٖ مىَّ
َ
ا َجآَءُهۡم َفُهۡم ِفٓ أ بُواْ بِٱۡلَّقِ لَمىَّ قال تعاىل:﴿بَۡل َكذىَّ

العرب )أمر مريج: أي خمتلط)))( وقال األصفهاين  وجاء يف لسان 

)))  لسان العرب 364/2.

�صكل )1(: خارطة تيار الخليج التي ر�صمها بنجامين فرانكلين عام 1769م.
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اهلل  )ومرج  الزبيدي:  وقال  اخللط)))(  املرج:  )أصل  املفردات:  يف 
البحرين العذب واملالح خلطهام حتى التقيا...(.

وقال الزجاج: مَرج: خَلط، يعني البحر امللح والبحر العذب)2).

وقال ابن جرير الطربي: )واهلل الذي خلط البحرين فأمرج أحدمها 
يف اآلخر وأفاضه فيه( وأصل املرج: اخللط ومنه قول اهلل تعاىل: )يف 

أمر مريج( أي: خمتلط.

وروي عن ابن عباس يف قوله تعاىل: ﴿َمَرَج ٱۡلَۡحَرۡيِن﴾ يعني خلع 
أحدمها عىل اآلخر. وعن جماهد: أفاض أحدمها عىل اآلخر. وعن 
مجهور  املعنى  هذا  إىل  وذهب  عباس)3)  ابن  قول  بمثل  الضحاك 
واآللويس)6)،  حيان)5)،  وأبو  القرطبي)4)،  منهم:  املفرسين  من 

واخلازن)7)، والرازي)8)، والشوكاين)9)، والشنقيطي)0)).

)))  املفردات: 465.
)2)  تاج العروس: 99/2 بترصف.
)3)  جامع البيان للطربي 9)/5).

)4)  اجلامع ألحكام القرآن 3)/58.
)5)  البحر املحيط 50/6.

)6)  روح املعاين 9)/33، 34، 35.
)7)  تفسري اخلازن يف كتاب جمموعة التفاسري 4/)45.

)8)  التفسري الكبري 00/24).
)9)  فتح القدير 82/4، 83.

)0))  أضواء البيان 338/6، 340.

الثاين:  جميء وذهاب وا�صطراب )قلق(

قال ابن فارس يف معجم مقاييس اللغة: )امليم والراء واجليم أصل صحيح 
األصبع:  يف  اخلاتم  مرج  وقال:  واضطراب(  وذهاب  جميء  عىل  يدل 
قلق. وقياس الباب كله، ومنه )ومرجت أمانات القوم وعهودهم())): 
اضطربت واختلطت)2). وجاء نفس املعنى يف الصحاح للجوهري)3)، 

ولسان العرب)4)، وبذلك قال الزبيدي)5) واألصفهاين)6).

َجاٞج﴾ 
ُ
ِي َمَرَج ٱۡلَۡحَرۡيِن َهَٰذا َعۡذٞب فَُراٞت َوَهَٰذا ِمۡلٌح أ ﴿َوُهَو ٱلىَّ

البحر العذب)7): هو النهر، ووصفه القرآن الكريم بوصفني: عذب، 

وفرات)8)، ومعنامها: أن ماء هذا البحر شديد العذوبة، ويدل عليه 
وصف )فرات(، وهبذا الوصف خرج ماء املصب الذي يمكن أن 

يقال إن فيه عذوبة، ولكن ال يمكن أن يوصف بأنه فرات.

)))  رواه أمحد 62/2) يف املسند عن عبد اهلل بن عمرو ريض اهلل عنهام.
)2)  معجم مقاييس اللغة: 6/5)3.

)3)  الصحاح: )/)34.
)4)  لسان العرب: 364/2، 365.

)5)  تاج العروس: 99/2.
)6)  املفردات: 465.

)7)  قال ابن جرير الطربي: "يعني بالعذب الفرات: مياه األهنار واألمطار" ))/24، وقال أيضًا: 
ى املاءين الواسعني  فلم أجد بحرًا عذبًا إال األهنار العذاب. نفس املصدر. وقال النسفي: "وسمَّ
الكثريين بحرين"، جمموعة التفاسري: 4/)45. وبمثله الزخمرشي 96/3، واآللويس 9)/33، 

والبقاعي 3)/406.
)8)  عذب فرات: شديد العذوبة: ذهب إىل هذا مجهور املفرسين وأهل اللغة.
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القرآن  ووصفه  البحار،  ماء  فهو  أجاجًا  ملحًا  املاء  من  كان  وما 
الكريم بوصفني )ملح وأجاج()))؛ وأجاج معناه شديد امللوحة، 
وهبذا خرج ماء املصب ألنه مزيج بني امللوحة والعذوبة فال ينطبق 

عليه وصف: ملح أجاج.

وبهذه الأو�صاف الأربعة حتددت حدود الكتل املائية الثلث:

هذا عذب فرات: ماء النهر.( 1

وهذا ملح أجاج: ماء البحر.( 2

وجعل بينهام برزخًا وحجرًا حمجورًا: الربزخ: هو احلاجز املائي ( 3
املحيط باملصب.

فما هو احلجر املحجور؟

احِلْجر واحَلْجر واحُلْجر: هو املنع والتضييق)2):
ى العقل حجرًا: ألنه يمنع من إتيان ما ال ينبغي)3) قال تعاىل:  ويسمَّ

ِي ِحۡجٍر ٥﴾ ]الفجر[ ﴿َهۡل ِف َذٰلَِك قََسٞم ّلِ

)))  ملح أجاج: شديد امللوحة: ذهب إىل هذا مجهور املفرسين وأهل اللغة.
)2)  لسان العرب 66/4)، 67)، املفردات لألصفهاين: 09).

)3)  معجم مقاييس اللغة 38/2) قال: )احلاء واجليم والراء أصل واحد، وهو املنع واإلحاطة عىل 
اليشء... ويقال حجر احلاكم عىل السفيه حجرًا، وذلك منعه إياه من الترصف يف ماله. والعقل 

يسمى حجرًا ألنه يمنع من إتيان ما ال ينبغي، قال تعاىل: )هل يف ذلك قسم لذي حجر(.

أو  ِحْجٍر  فهو يف  ماله  الترصف يف  القايض من  والسفيه حيُجر عليه 
َحْجٍر والكرس أفصح))).

وجاء يف حديث الرسول- صىل اهلل عليه وسلم- لألعرايب:
ْرَت وا�صعًا( رواه أبو داود والرتمذي والنسائي وأمحد)2). جَّ )لقد حَتَ

اهلل  وسعه  ما  ضيقت  أي  واسعًا(  ْرَت  جَّ َتَ )لقد  منظور:  ابن  قال 
وخصصَت به نفسك دون غريك)3) ونستطيع أن نفهم احِلجر هنا: 
بأن الكائنات احلية يف منطقة اللقاء بني البحر والنهر تعيش يف ِحجر 

ضيق ممنوعة أن خترج من هذا احِلجر.

ووصفت هذه املنطقة أيضًا بأهنا حمجورة أي ممنوعة، ونفهم من هذا 
عىل  ممنوعة  منطقة  أيضًا  أهنا  أي  األول،  عن  مستقاًل  معنى  اللفظ 

كائنات أخرى من أن تدخل إليها فهي:
حجر )حبس، حمجر( عىل الكائنات التي فيها.

حمجورة عن الكائنات احلية بخارجها.
هو:  مائيًا  برزخًا  والنهر  البحر  بني  وجعل  عندئذ:  املعنى  ويكون 

)))  لسان العرب: 66/4).
)2) انظر: سنن أيب داود )/264، ح 380، تفة األحوذي )/458، ح 47)، سنن النسائي 4/3)، 

ح 6)2)، 7)2)، مسند اإلمام أمحد 239/2، 283.
)3)  لسان العرب: 66/4).
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احلاجز املائي املحيط بامء املصب، وجعل املاء بني النهر والبحر حبسًا 
عىل كائناته احلية، ممنوعًا عن الكائنات احلية اخلاصة بالبحر والنهر.

إليها  أملحت  التي  األرسار  بتفاصيل  اإلحاطة  للمفرسين  يتيرس  ومل 
اآلية، ألهنا كانت غائبة عن مشاهدهتم وتعددت أقواهلم يف تفسري 
َمَرَج  ِي  ٱلىَّ ﴿َوُهَو  تعاىل:  قوله  يف  بعضهم  فقال  اخلفية،  معانيها 
ٱۡلَۡحَرۡيِن﴾  أي خلطهام فهام يلتقيان. ويستند هذا القول إىل املعنى 
أن  املفرسين  من  أخرى  طائفة  وقررت  ﴿َمَرَج﴾،  للفظ:  اللغوي 
يف  أرسلهام  الذي  )وهو  أي  ٱۡلَۡحَرۡيِن﴾  َمَرَج  ِي  ٱلىَّ ﴿َوُهَو  معنى 

جمارهيام فال خيتلطان(.

أنه أرسلهام يف جمارهيام فام  ابن اجلوزي: قال املفرسون واملعنى  قال 
يلتقيان، وال خيتلط امللح بالعذب، وال العذب بامللح))).

جعلهام  أي  ٱۡلَۡحَرۡيِن﴾  َمَرَج  ِي  ٱلىَّ ﴿َوُهَو  السعود:  أبو  وقال 
متجاورين متالصقني بحيث ال يتامزجان، من مرج دابته: أخالها)2).
البيضاوي)3)، والشنقيطي يف أحد قوليه)4)، وطنطاوي  قال  وبمثله 

)))  زاد املسري: 90/6.
)2)  تفسري أبو السعود: 255/6 بترصف.

)3) جمموعة التفاسري: 4/)45.
)4)  أضواء البيان: 338/6 - 340.

املعنى نظروا إىل  جوهري يف تفسري اجلواهر))). والذين قرروا هذا 
ُۡجوٗرا﴾ .  قوله تعاىل: ﴿وََجَعَل بَۡيَنُهَما بَۡرزَٗخا وَِحۡجٗرا مىَّ

واحلجر  الربزخ  وجود  مع  متعارضًا  يبدو  املاءين  اختالط  وتقرير 
ورجح  اخللط،  معنى  املفرسين  بعض  رجح  ولذلك  املحجور. 

اآلخرون معنى املنع.

وكذلك احلال يف تفسري الربزخ، فقد قرر بعض املفرسين أن معنى 
حيان)3)،  أبو  قال  وبمثله  األرض)2)،  من  حاجزًا  هو:  )برزخًا( 

والرازي)4)، واآللويس)5)، والشنقيطي)6).

ولقد رد ابن جرير الطربي هذا القول، فقال: )ألن اهلل تعاىل ِذْكُره أخرب 
يف أول اآلية أنه مرج البحرين، واملرج هو اخللط يف كالم العرب عىل 
ما بينُت قبل؛ فلو كان الربزخ الذي بني العذب والفرات من البحرين، 
للبحرين، وقد أخرب  مْرٌج  مل يكن هناك  يبسًا  أو  أرضًا  وامللح األجاج 
بَۡرزَٗخا﴾:  بَۡيَنُهَما  فقال: ﴿وََجَعَل  الربزخ  َمَرَجُهاَم. وبنيَّ  أنه  ثناؤه  جل 

.(8/24  (((
)2)   ابن كثري: 322/3.

)3)  البحر املحيط: 506/6.
)4)  التفسري الكبري: 00/24).

)5)  روح املعاين: 9)/33.
)6)  أضواء البيان: 339/6.
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حاجزًا ال يراه أحد))). وقال ابن اجلوزي عن هذا الربزخ: )مانع من 
قدرة اهلل ال يراه أحد()2).

ي َرَفَع  وقال الزخمرشي)3): حائاًل من قدرته كقوله تعاىل: ﴿ٱللىَُّ ٱلىَِّ
َمَٰوِٰت بَِغۡيِ َعَمٖد تََرۡوَنَهاۖ﴾ ]الرعد:2[، وبمثل هذا قال األكثرون،  ٱلسىَّ

منهم: القرطبي)4) والبقاعي)5).

القرآن  قرره  ما  تفاصيل  إدراك  عن  البرش  علم  عجز  كيف  فتأمل 
)حاجزًا  يبسًا  أو  أرضًا  الربزخ  أن  ذكر  من  املفرسين  فمن  الكريم، 

من األرض()6).

ومنهم من أعلن عجزه عن تديده وتفصيله فقال: )هو حاجز ال 
يراه أحد(، وهذا يبني لنا أن العلم الذي أوتيه حممد – صىل اهلل عليه 
 – الرسول  البرشي يف عرص  العقل  إدراك  ما هو فوق  فيه  وسلم- 

صىل اهلل عليه وسلم-، وبعد عرصه بقرون.

)))  جامع البيان: 9)/25.
)2)  زاد املسري: 90/6.
)3)  الكشاف: 96/3.

)4)  جامع األحكام: 3)/58.
)5)  نظم الدرر: 3)/406.

)6)  جامع البيان 9)/24، 25، روح املعاين 9)/ 34، التفسري الكبري 24/ )0)، زاد املسري 
96/6، ابن كثري 5/3)5، 424/4.

وكذلك األمر يف احلجر املحجور. فقد ذهب بعض املفرسين 
إىل محلها عىل املجاز، وذلك بسبب نقص العلم البرشي طوال 

القرون املاضية.

هي  قلت:  معناه؟  ما  حمجورًا  حجرًا  قلت:  )فإن  الزخمرشي:  قال 
الكلمة التي يقوهلا املتعوذ وقد فرسناها، وهي هنا واقعة عىل سبيل 
املجاز كأن كل واحد من البحرين يتعوذ من صاحبه ويقول: حجرًا 
كأيب  املفرسين  من  غريه  قال  الزخمرشي  قال  ما  وبمثل  حمجورًا))) 

حيان)2)، والرازي)3)، واآللويس)4)، والشنقيطي)5).

)))  الكشاف: 3/)0).
)2)  البحر املحيط:507/6.

)3)  التفسري الكبري: 00/24).
)4)  روح املعاين: 9)/33.

)5)  أضواء البيان: 439/6.
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التحقيق العلمي:

ماء  أن  والحظ  البحر،  يف  يصب  النهر  القديم  منذ  اإلنسان  شاهد 
تعمق يف  كلام  املميز، وطعمه اخلاص  لونه  بالتدريج-  يفقد-  النهر 
البحر، ففهم من هذه املشاهدة أن النهر يمتزج بالتدريج بامء البحر، 
عىل  يطغى  حتى  يوم  كل  يتسع  عذبًا  بحرًا  النهر  لكان  ذلك  ولوال 
أخذ  الكون  أرسار  الكتشاف  وانطالقه  العلم  تقدم  ومع  البحر. 
املاء  والنهر، ودرس عينات من  البحر  بني  اللقاء  كيفية  يبحث عن 
حيث يلتقي النهر بالبحر، ودرس درجات امللوحة والعذوبة بأجهزة 
دقيقة، وقاس درجات احلرارة، وحدد مقادير الكثافة، ومجع عينات 
أماكن وجودها، ودرس  بتصنيفها وحدد  احلية وقام  الكائنات  من 

قابليتها للعيش يف البيئات النهرية والبحرية.

وبعد م�صح لعدد كبري من مناطق اللقاء بني الأنهار والبحار ات�صحت للعلماء 

بع�ص الأ�صرار التي كانت حمجوبة عن الأنظار، وتتمثل فيما يلي:

اكتشف الباحثون أن املياه تنقسم إىل ثالثة أنواع:( 1

مياه األهنار وهي شديدة العذوبة.أ- 

مياه البحار وهي شديدة امللوحة.ب- 

مياه يف منطقة املصب مزيج من امللوحة والعذوبة، وهي ج- 
بحسب  بينهام  متحركة  والبحر  النهر  بني  فاصلة  منطقة 
وتزداد  وجفافه،  النهر  وفيضان  وجزره،  البحر  مد 
امللوحة فيها كلام قربت من البحر، وتزداد درجة العذوبة 

كلام قربت من النهر.

هذه ( 2 عىل  وحيافظ  املصب  بمنطقة  حييط  مائي  برزخ  يوجد 
املنقطة بخصائصها املميزة هلا حتى ولو كان النهر يصب إىل 

البحر من مكان مرتفع يف صورة الشالل.

عدم اللقاء املبارش بني ماء النهر وماء البحر يف منطقة املصب ( 3
بالرغم من حركة املد واجلزر وحاالت الفيضان واالنحسار 
التي تعترب من أقوى عوامل املزج؛ ألن الربزخ املحيط بمنطقة 

املصب يفصل بينهام عىل الدوام )انظر شكل  2()1(.

يمتزج ماء النهر بامء البحر بصورة بطيئة؛ مع وجود املنطقة ( 4
هبا  حييط  الذي  املائي  والربزخ  املصب  مياه  من  الفاصلة 

وحيافظ عىل وجودها.

)))  هو شكل: 2 يف بحث الظواهر البحرية.
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�صكل )2(: محيط الم�صب حيث تلتقي مياه النهر العذبة مع مياه البحر، 
لحظ الحدود بين المياه العذبة والمياه المالحة.

وماء ( 5 البحر،  ماء  النهر،  )ماء  الثالث  املائية  الكتل  ختتلف 
الذين  الباحثون  والعذوبة، وقد شاهد  امللوحة  املصب( يف 

قاموا بتصنيف الكائنات احلية املوجودة فيها ما ييل:

اأ- معظم الكائنات التي يف البحر والنهر وامل�صب ل ت�صتطيع اأن تعي�ص 

يف غري بيئتها، ويوجد بعض األنواع القليلة مثل سمك السلمون، 

وثعابني البحر تستطيع أن تعيش يف البيئات الثالث، وهلا قدرة عىل 
وَمِعِديَّات  )فيفينس(،  األشواك  فعديدات  بيئة،  مع كل  تتكيف  أن 
املصبات  يف  توجد  والرسكانات،  نرييتا(،  )لبثورينا،  األرجل))) 
الظروف  مناسبة  عند  البحرية  املناطق  يف  تعيش  أن  يمكن  ولكنها 
وَمِعِديَّات  األشواك،  عديدات  من  وهي  )النرييس(  أما  البيئية، 
األرجل )نرييتينا هيدروبيا( والقرشيات )سيانثورا( فتعترب حيوانات 
ملنطقة املصب وال توجد يف البحر، ومعظم كائنات البيئات الثالث 

متوت إذا خرجت من بيئتها اخلاصة هبا)2).

ب- بت�صنيف البيئات الثلث باعتبار الكائنات التي تعي�ص فيها تعترب 

منطقة امل�صب منطقة ِحجر على معظم الكائنات احلية التي تعي�ص 

الوسط  أن تعيش إال يف نفس  الكائنات ال تستطيع  فيها؛ ألن هذه 

املائي املتناسب يف ملوحته وعذوبته مع درجة الضغط االسموزي)3) 

)))  أي أرجلها يف بطوهنا.
)2)  الظواهر البحرية للدكتور/ برسادا والزنداين.

)3)  هي ظاهرة تتعلق بمقدار نفاذ األمالح يف األغشية.
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يف تلك الكائنات، ومتوت إذا خرجت من املنطقة املناسبة هلا، وهي 
معظم  عىل  حمجورة  منطقة  الوقت  نفس  يف  وهي  املصب.  منطقة 
الكائنات  هذه  ألن  والنهر،  البحر  يف  تعيش  التي  احلية  الكائنات 

متوت إذا دخلتها بسبب اختالف الضغط االسموزي أيضًا.

وبعد .. فإن هذا النظام البديع قد جعله اهلل تعاىل حلفظ الكتل املائية 
ليبقى ذلك  البعض اآلخر؛  ُيفسد بعضها خصائص  أن  امللتقية من 

االختالف رمحة للناس وسائر الكائنات.

وإذا كانت العني املجردة ال تستطيع أن ترى هذا احلاجز الذي حيفظ اهلل 
بصورة  زودتنا  قد  اليوم  الصناعية  األقامر  فإن  املصب؛  منطقة  به  تعاىل 
باهرة، تبني لنا حدود هذه الكتل املائية الثالث؛ التي تزداد وضوحًا كلام 

ازداد الفارق يف حرارة املاء وما حيمله من مواد )انظر شكل3)))).

)))  هو صورة للمناطق الثالث باألقامر الصناعية.
�صكل )3(: �صورة للمناطق الثلث بالأقمار ال�صناعية
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وبالرغم من أن املاء العذب يمتزج مع ماء البحر؛ فإن هناك حدودًا 
عىل طريف منطقة االمتزاج املحدودة، التي تفرض قيودًا عىل ما يدخلها 

أو خيرج منها، وهذا الوصف ينطبق متامًا عىل نظام منطقة املصب.

ويوجد اليوم اختالف حول التعريف األسايس هلذا املصطلح، ولكن 
العلم احلديث أثبت وجود حدود عىل طريف منطقة االمتزاج))).

القرآن  نزول  بعد  قرون-  الكبرية عدة  العقول  فانظر كيف حارت 
لتلك  مبينًا  العلم  واألرسار، وكيف جاء  الدقائق  فهم  الكريم- يف 

األرسار، وصدق اهلل القائل:

ِ َسُيِيُكۡم َءاَيٰتِهِۦ َفَتۡعرِفُوَنَهاۚ﴾ ]النمل: 93[. ﴿َوقُِل ٱۡلَۡمُد لِلىَّ

وانظر كيف استقر املعنى بعد أن كان قلقًا، قال تعاىل:

ۡسَتَقّرٞۚ وََسۡوَف َتۡعلَُموَن ٦٧﴾ ]األنعام[ ِ َنَبإٖ مُّ
﴿ّلُِكّ

هُۥ َبۡعَد ِحيِۢن ٨٨﴾ ]ص[.
َ
وقال تعاىل: ﴿َوَلَۡعلَُمنىَّ َنَبأ

فمن أخرب النبي األمي، يف األمة األمية، يف البيئة الصحراوية، حيث 
ال وجود لنهر، وال ملصبه، هبذه األرسار.

)))  انظر بحث الظواهر البحرية.

وصف الحاجز 
بين البحرين

قال تعاىل: 

ّيِ َءاَلٓءِ 
َ
﴿َمَرَج ٱۡلَۡحَرۡيِن يَۡلَتقَِياِن ١٩ بَۡيَنُهَما بَۡرَزٞخ لىَّ َيۡبغَِياِن ٢٠ فَبِأ

َوٱلَۡمرَۡجاُن٢٢﴾]الرمحن[  ٱللُّۡؤلُُؤ  ِمۡنُهَما  َيُۡرُج   ٢١ بَاِن  تَُكّذِ َرّبُِكَما 
وقال تعاىل: ﴿وََجَعَل َبۡيَ ٱۡلَۡحَرۡيِن َحاِجًزاۗ﴾ ]النمل: )6[.

المعاني اللغوية وأقوال المفسرين:

البحرين: قال ابن فار�ص: )الباء واحلاء والراء. قال اخلليل: سمي 
إذا  للامء  ويقال  وسعته...  انبساطه  وهو  الستبحاره،  بحرًا  البحر 

غلظ بعد عذوبته استبحر، وماء بحري أي مالح())). 

وقال الأ�صفهاين: )وقال بعضهم: البحر يقال يف األصل للامء امللح 

دون العذب()2).

)))  معجم مقاييس اللغة: )/)20، لسان العرب 4/)4 واملفردات للراغب األصفهاين ص37.
)2)  املفردات: ص38.
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وقال ابن منظور: )وقد غلب عىل امللح حتى قل يف العذب())).

فإذا أطلق البحر دل عىل البحر امللح، وإذا قيد دل عىل ما قيد به.

والقرآن يستعمل لفظ األهنار للداللة عىل املياة العذبة، ويطلق البحر 
َر لَُكُم ٱۡلُفۡلَك ِلَۡجرَِي ِف  ليدل عىل البحر امللح قال تعاىل:﴿وََسخىَّ

نَۡهَٰر﴾ ]إبراهيم: 32[.
َ
َر لَُكُم ٱۡل ۡمرِهۦِۖ وََسخىَّ

َ
ٱۡلَۡحرِ بِأ

وكذلك أطلق البحر يف احلديث )إّنا نركب البحر ومعنا القليل من 
املاء()2) يقصد بذلك البحر امللح.

البرزخ: هو احلاجز: وقد ذهب أكثر املفرسين)3) إىل أنه ال ُيرى.

البغي: قال ابن منظور: )وأصل البغي جماوزة احلد()4) وبمثله 
قال اجلوهري)5) واألصفهاين)6).

قال ابن اجلوزي: )وحكى القايض أبو يعىل أن املرجان  المرجان: 
رضب من اللؤلؤ كالقضبان()7)، وروي عن الزجاج قوله: )املرجان 

)))  لسان العرب: 4/)4.
)2)  رواه أبو داود، انظر: السنن )/64 ح 83، والرتمذي، انظر: تفة األحوذي )/224 ح 69، 

والنسائي وابن ماجه والدارمي.
)3)  منهم: ابن اجلوزي، الزخمرشي، وأبو حيان، والقاسمي، واخلازن، والنسفي- كام سبق-.

)4)  لسان العرب: 4)/78.
)5)  الصحاح: 6/)228.

)6)  املفردات: ص55.
)7)  زاد املسري: 3/8)).

أبيض شديد البياض())). وقال ابن مسعود: املرجان اخلرز األمحر)2).

وقال أبو حيان: )وقال عبد اهلل وأبو مالك: املرجان احلجر األمحر، 
أنه  يعىل:  أبو  القايض  وحكى  البياض،  شديد  حجر  الزجاج  وقال 

رضب من اللؤلؤ كالقضبان()3).

وقال القرطبي: )وقيل: املرجان عظام اللؤلؤ وكباره، قاله عيل وابن 
عباس ريض اهلل عنهام. واللؤلؤ صغاره، وعنهام أيضًا بالعكس: إن 
اللؤلؤ: كبار اللؤلؤ، واملرجان: صغاره، وقاله الضحاك وقتاده()4).

وقال اآللويس: )خيرج منهام اللؤلؤ: صغار الدر. واملرجان: كباره()5).

وقد رووا ذلك عن عيل وجماهد وابن عباس، وروي أيضًا عن ابن 
عباس وجماهد وقتادة العكس، )وأظن أنه إن اعترب يف اللؤلؤ معنى 
فاألوفق  واالختالط  املرج  معنى  املرجان  ويف  واللمعان،  التأللؤ 
قال:  أنه  مسعود  ابن  عن  وروي  فيهام()6).  ثانيًا  قيل  ما  لذلك 

)املرجان: اخلرز األمحر()7).

)))  زاد املسري: 3/8)).

)2)  زاد املسري: 3/8)).
)3)  البحر املحيط: 92/8).

)4)  اجلامع ألحكام القرآن: 7)/63).
)5)  روح املعاين: 07/27).
)6)  روح املعاين: 07/27).
)7)  روح املعاين: 07/27).
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وحاصل ما سبق أن املرجان نوع من الزينة يكون بألوان خمتلفة بيضاء 
يكون  وقد  كالقضبان،  يكون  حجر  وهو  وصغريًا،  وكبريًا  ومحراء 
صغريًا كاللؤلؤ أو اخلرز، وهو يف اآلية غري اللؤلؤ، وحرف العطف 

بينهام يقتيض املغايرة. واملرجان ال يوجد إال يف البحار امللحة.

وهيا إىل النص القرآين الكريم لنرى دقائق األرسار التي كشف عنها 
اليوم علم البحار، قال تعاىل: ﴿َمَرَج ٱۡلَۡحَرۡيِن يَۡلَتقَِياِن ١٩ بَۡيَنُهَما 
بَاِن ٢١ َيُۡرُج ِمۡنُهَما  ّيِ َءاَلٓءِ َرّبُِكَما تَُكّذِ

َ
بَۡرَزٞخ لىَّ َيۡبغَِياِن ٢٠ فَبِأ

ٱللُّۡؤلُُؤ َوٱلَۡمرَۡجاُن٢٢﴾ ]الرمحن[.
ت�صف الآيات اللقاء بني البحار امللحة، ودليل ذلك:

أ- لقد أطلقت اآلية البحرين، فدل ذلك عىل أن البحرين ملحان.

اللؤلؤ واملرجان،  البحرين خيرج منهام  بينت اآلية األخرية أن  ب- 
وقد تبني سابقًا أن املرجان ال يكون إال يف البحار امللحة، فدل ذلك 

عىل أن اآلية تتحدث عن بحرين ملحني.

ج- عندما ذكرت منطقة اللقاء بني البحر والنهر يف سورة الفرقان 
بينت اآلية أن بينهام شيئني:

الربزخ. ( 1

احلجر املحجور.( 2

ِي َمَرَج ٱۡلَۡحَرۡيِن َهَٰذا َعۡذٞب فَُراٞت َوَهَٰذا  كام قال تعاىل: ﴿َوُهَو ٱلىَّ
ُۡجوٗرا ٥٣﴾ ]الفرقان[. َجاٞج وََجَعَل بَۡيَنُهَما بَۡرزَٗخا وَِحۡجٗرا مىَّ

ُ
ِمۡلٌح أ

أما يف هذه اآليات فقد بينت أن الفاصل هو الربزخ فدل ذلك عىل 
ما  اختالف  بسبب  وملح،  عذب  بني  ال  بحرين  بني  هنا  اللقاء  أن 

حيدث عند اللقاء يف احلالتني.

يف  اتادها  رغم  بينها  فيام  تتاميز  امللحة  البحار  أن  يعلم  كان  الذي  فمن 
األوصاف التي تدركها األبصار واحلواس: )ملحة، زرقاء، ذات أمواج( 
وكيف تتاميز وهي تلتقي مع بعضها؟ واملعروف أن املياه إذا اختلطت يف 
إناء واحد جتانست، فكيف وعوامل املزج يف البحار كثرية من مد وجزر 

وأمواج وتيارات وأعاصري ؟؟

اللقاء بني بحرين ملحني خيتلف كل منهام عن اآلخر،  واآلية تذكر 
إذ لو كان البحران ال خيتلف أحدمها عن اآلخر  لكانا بحرًا واحدًا، 
مع  بينهام  اختالف  عىل  دال  القرآين  اللفظ  يف  بينهام  التفريق  ولكن 

كوهنام ملحني.

﴿َمَرَج ٱۡلَۡحَرۡيِن يَۡلَتقَِياِن﴾ أي أن البحرين خمتلطان، ومها يف حالة 
العلم من مد  ما كشفه  وإياب واختالط واضطراب. وهذا  ذهاب 
البحار جيعلها مضطربة بأكملها يف مناطق االلتقاء، لكن  وجزر يف 

البحار املختلطة ختتلط مع بعضهام ببطء شديد.
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كبريًا  واختالطًا  امتزاجًا  أن  يتصور  فقط،  اآلية  هذه  يسمع  ومن 
حيدث بني هذه البحار يفقدها خصائصها املميزة هلا. ولكن العليم 
ومع  أي  َيۡبغَِياِن﴾   لىَّ  بَۡرَزٞخ  ﴿بَۡيَنُهَما  بعدها  اآلية  يف  يقرر  اخلبري 
حالة االختالط واالضطراب هذه التي توجد يف البحار فإن حاجزًا 

حيجز بينهام يمنع كاًل منهام أن يطغى ويتجاوز حده.

وهذا ما شاهده اإلنسان بعدما تقدم يف علومه وأجهزته، فقد وجد 
ماًء ثالثًا خيتلف يف خصائصه عن خصائص كل من البحرين، ويفصل 
كاًل من البحرين امللحني املتاميزين يف خصائصهام من حيث  امللوحة 
األكسجني.  ذوبان  وقابلية  املائية،  واألحياء  والكثافة،  واحلرارة، 
اختالف  عىل  البحرين  بني  متحرك  املائي  احلاجز  هذا  أن  ووجد 
فصول السنة، وهذا املعنى يندرج أيضًا تت قوله تعاىل: ﴿َمَرَج﴾  
الذي يعني أيضًا الذهاب واإلياب واالختالط واالضطراب. ومع 
شديد،  ببطء  خيتلط  املتجاورين  البحرين  ماء  فإن  الربزخ  وجود 
الربزخ منطقة  البحرين عىل اآلخر. ألن  أحد  يبغي  أن  ولكن دون 
تتقلب فيها املياة العابرة من بحر إىل آخر لتكتسب املياه املتنقلة من 
بحر إىل بحر آخر صفات البحر الذي ستدخل إليه، وتفقد صفات 
عىل  بخصائصه  بحر  طغيان  يمتنع  وهبذا  منه،  جاءت  الذي  البحر 

البحر اآلخر مع أهنام خيتلطان أثناء اللقاء وصدق اهلل القائل:

﴿َمَرَج ٱۡلَۡحَرۡيِن يَۡلَتقَِياِن ١٩ بَۡيَنُهَما بَۡرَزٞخ لىَّ َيۡبغَِياِن ٢٠﴾ ]الرمحن[

مبينًا  الفرقان  سورة  آية  يف  القرآين  الوصف  جاء  كيف  انظر  ثم 
الوصف  وجاء  امللح،  والبحر  العذب  البحر  بني  اللقاء  خصائص 
الدقيق أيضًا يف آية سورة الرمحن مبينًا خصائص اللقاء بني البحرين 
بني  الدقيقة  الفوارق  تلك  رس  اليوم  عرصنا  يف  فظهر  امللحني، 

الوصفني حسب اجلدول التايل:

الفا�صل بينهماالنوعالن�ص
ما يخرج 

منهما

ٱۡلَۡحَرۡيِن  َمَرَج  ِي  ٱلىَّ ﴿َوُهَو 
ِمۡلٌح  َوَهَٰذا  فَُراٞت  َعۡذٞب  َهَٰذا 
بَۡرزَٗخا  بَۡيَنُهَما  وََجَعَل  َجاٞج 

ُ
أ

ُۡجوٗرا ٥٣﴾ ]الفرقان[ وَِحۡجٗرا مىَّ

عذب
فرات

وملح
أجاج

))) ﴿بَۡيَنُهَما بَۡرزَٗخا﴾

ُۡجوٗرا﴾ )2) ﴿وَِحۡجٗرا مىَّ

 ١٩ يَۡلَتقَِياِن  ٱۡلَۡحَرۡيِن  ﴿َمَرَج 
 ٢٠ َيۡبغَِياِن  لىَّ  بَۡرَزٞخ  بَۡيَنُهَما 
بَاِن  تَُكّذِ َرّبُِكَما  َءاَلٓءِ  ّيِ 

َ
فَبِأ

ٱللُّۡؤلُُؤ  ِمۡنُهَما  َيُۡرُج   ٢١
َوٱلَۡمرَۡجاُن٢٢﴾ ]الرمحن[

﴿بَۡيَنُهَما بَۡرَزٞخ﴾البحرين

خيرج 
منهام 

اللؤلؤ 
واملرجان

بحرين:  بين  اللقاء  لمنطقتي  القراآني  الو�صف  في  الفرق  يبين  جدول 
عذب وملح، واللقاء بين بحرين ملحين.
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العذب  البحر  بني  اللقاء  منطقة  الفاصل يف  أن  اجلدول  يتبني من 
ُۡجوٗرا﴾،  وامللح يزيد بشئ ذكره القرآن الكريم وهو: ﴿وَِحۡجٗرا مىَّ
تاط  التي  األهنار  بمصبات  يسمى  فيام  الدارسون  بينه  ما  وهذا 
حجر  منطقة  وتعترب  والنهر،  البحر  عن  يفصلها  مائي  بربزخ 
للكائنات احلية اخلاصة هبا، ومنطقة حمجورة عىل الكائنات احلية 

اخلاصة بالنهر والبحر.

اللؤلؤ  منهام  خيرج  فيها،  املذكورين  البحرين  أن  اآلية  وبينت 
واملرجان، واملرجان ال يكون إال يف البحار امللحة، ولذلك ال توجد 
احلية،  الكائنات  منطقة )حجرًا حمجورًا( عىل  امللحني  البحرين  بني 
ألن االختالف يف درجة امللوحة ليس شديدًا ليكون مانعًا النتقال 

الكثري من األحياء البحرية من بيئة إىل بيئة أخرى.

ولقد ذهب أكثر املفرسين إىل أن احلاجز الذي يفصل بني البحرين 
اجلوزي)))   ابن  قال  كام  يرى  ال  اهلل  قدرة  من  حاجز  هو  املذكورين 
بتفاصيل  حييطوا  أن  عن  العلامء  أكابر  عجز  يوضح  وذلك  وغريه، 

ودقائق ما ذكره القرآن الكريم، وصدق اهلل القائل: 

ءٖ ّمِۡن ِعۡلِمهِۦٓ إِلىَّ بَِما َشآَءۚ﴾ ]البقرة:255[ ﴿َوَل ُيِيُطوَن بَِشۡ

له  كشف  اآلية  هذه  تفاصيل  اإلنسان  يري  أن  املوىل  شاء  وعندما 

)))  زاد املسري: 96/6.

قدرًا من العلوم ازداد به علاًم يف هذا املجال، ومع كل كشف يتضح 
بعد  يقولون  اللذين  املفرسين  در  لإلنسان ضيق حدود علمه، وهلل 

كل تفسري: واهلل أعلم.

وقد أشكل عىل املفرسين التوفيق بني وجود برزخ حاجز من طغيان 
بحر عىل اآلخر، وبني وجود حالة اختالط بني البحرين وهو ما يدل 
قرر  ومن  خمتلطان،  البحرين  أن  قرر  من  ألن  ﴿َمَرَج﴾،  لفظ  عليه 
معنًى غري  إىل  ﴿َمَرَج﴾  لفظ  تأويل  إىل  اضطر  املانع  احلاجز  وجود 

معناه األصيل الدال عىل االختالط.
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التحقيق العلمي

لقد توصل علامء البحار بعد تقدم العلوم يف هذا العرص إىل اكتشاف 
احلاجز بني البحرين كام ييل:

البحار ( 1 علامء  يسميه  بينهام  يتحرك  البحرين  بني  برزخ  هناك 
وهبذا  اجليشني،  بني  تفصل  التي  باجلبهة  له  تشبيهًا  )اجلبهة( 
ويكون  له،  اهلل  قدرها  التي  خصائصه  عىل  بحر  كل  حيافظ 

مناسبًا ملا فيه من كائنات حية تعيش يف تلك البيئة.

لكنه ( 2 الربزخ  هذا  وجود  رغم  البحرين  بني  اختالط  وهناك 
بحر  إىل  بحر  من  يعرب  الذي  القدر  جيعل  بطيء  اختالط 
يتحول إىل خصائص البحر الذي ينتقل إليه دون أن يؤثر عىل 

تلك اخلصائص.

يف ( 3 امللحة  البحار  تركيب  اختالف  رس  البحار  علامء  اكتشف 
البحرية  العلمية  البعثة  يد  عىل  1873م(   - )1284هـ  عام 
يف  املياه  أن  اإلنسان  فعرف  )تشالنجر(،  رحلة  يف  اإلنجليزية 
البحار ختتلف يف تركيبها عن بعضها من حيث درجة امللوحة، 
ودرجة احلرارة، ومقادير الكثافة، وأنواع األحياء املائية، ولقد 
كان اكتشاف هذه األرسار ثمرة رحلة علمية استمرت ثالث 

أعوام وهي جتوب مجيع بحار العامل.

خصائص ( 4 لدراسة  البحرية  املحطات  مئات  اإلنسان  وأقام 
البحار املختلفة، فقرر العلامء أن االختالف يف هذه اخلصائص 
يفصل مياه البحار املختلفة بعضها عن بعض، لكن ملاذا ال متتزج 
مياه  حترك  التي  واجلزر  املد  قويت  تأثري  رغم  وتتجانس  البحار 
البحار مرتني كل يوم، وجتعل البحار يف حالة ذهاب وإياب، 
واختالط واضطراب، إىل جانب  العوامل األخرى التي جتعل 

مياه البحر متحركة مضطربة عىل الدوام؟

عام  يف  العلمية  الكتب  صفحات  عىل  اجلواب  يظهر  مرة  وألول 
))36)هـ - 942)م(، فقد أسفرت الدراسات الواسعة خلصائص 
البحار عن وجود خواص مائية تفصل بني البحار امللتقية، وتافظ 
وامللوحة،  الكثافة  حيث  من  بحر  لكل  املميزة  اخلصائص  عىل 

واألحياء املائية، واحلرارة، وقابلية ذوبان األوكسجني يف املاء.

البحار عرب هذه احلواجز بطريقة بطيئة،  ويكون االختالط بني ماء 
يتحول معها املاء الذي يعرب احلاجز إىل خصائص البحر الذي دخل 
فيه. وهكذا حيدث االختالط بني البحار امللحة، مع حمافظة كل بحر 
بني  املائية  احلواجز  تلك  بوجود  املحددة  وحدوده  خصائصه  عىل 
املتحركة  احلواجز  هذه  تصوير  من  اإلنسان  متكن  وأخريًا  البحار. 
املتعرجة بني البحار امللحة عن طريق تقنية خاصة بالتصوير احلراري 

بواسطة األقامر الصناعية. 
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وقد جاء يف بحث الظواهر البحرية)1( ما يلي:

إن مياه البحار بالرغم من أهنا تبدو متجانسة إال أن هناك فروقًا كبرية 
بني بعض الكتل املائية يف بعض مناطق البحار العاملية.

وتتحرك هذه الكتل عىل شكل وحدات متفرقة تفصلها عن بعضها 
البعض حدود واضحة وتتفظ بخواصها رغم تركها إىل مسافات 

بعيدة دون أن متتزج مع بعضها.

الساخنة  املتوسط  األبيض  البحر  مياه  حدود   )4 )الشكل  ويبني 
وامللحة، عند دخوهلا يف املحيط األطليس ذي املياه الباردة واألقل 
األمحر  البحر  مياه  بني  احلدود  هذه  مثل  توجد  كام  منها،  ملوحة 

ومياه خليج عدن)2).

املحيطات  يف  املائية  للكتل  املختلفة  األنواع   (5 )الشكل  ويوضح 
السطحية  املياه  كتل  يوضح  كام  بينها،  املوجودة  واحلدود  العاملية 

املختلفة يف بحار العامل.

)))  بحث مقدم للمؤمتر العاملي األول عن اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة من الشيخ/ عبد املجيد 
الزنداين، والدكتور/  برسادا راو.
)2)  موركوس )390)هـ - 970)م(.
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المحيطات  في  المائية  للكتل  المختلفة  الأنواع  يو�صح   :)5( ال�صكل 
ال�صطحية  المياه  كتل  يو�صح  كما  بينها،  الموجودة  والحدود  العالمية 

المختلفة في بحار العالم.

وهناك نقطة مهمة أخرى وهي الفرق الدقيق بني نوعي احلاجز كام 
ظهر بالدراسات العلمية احلديثة ووصف وصفًا دقيقًا. إذ ال توجد 
بني الكتل املائية يف البحار منطقة حمدودة كتلك التي توجد يف منطقة 
ؤلؤ واملرجان يف هذه املنطقة  املصب. ومن املهم جدًا أن نجد ذكرًا للُّ
العذبة  املياه  )التقاء  بحث  عند  ذلك  مثل  نجد  ال  بينام  البحار،  من 

يف  يتكونان  واملرجان  اللؤلؤ  أن  عىل  ذلك  ويدل  امللحة(،  املياه  مع 
املناطق البحرية النقية وال يتكونان يف مناطق امتزاج املياه العذبة مع 
مياه البحر. وتؤكد الدراسات البحرية احلديثة عىل أن املرجان يوجد 
قليلة  أو  املمطرة  غري  االستوائية-  دون   – املدارية  املناطق  يف  فقط 

املطر، وال ينمو يف مناطق املياه العذبة.

ومن املدهش جدًا أن نرى هذا التمييز بني املنطقتني دون احلاجة إىل 
فحص مياه البحار باألجهزة احلديثة املعقدة.

علوم  قسم  العلوم  بكليه  األستاذ  السمرة  إبراهيم  حممد  وللباحث 
البحار يف جامعة قطر دراسة ميدانية يف خليج عامن واخلليج العريب 
"خمترب  البحوث  قامت هبا سفينة  كيميائية  نتائج دراسات  فيها  ذكر 
البحار" التابعة جلامعة قطر، يف اخلليج العريب وخليج عامن يف الفرتة 
البحث مقارنة  986)م( وتضمن  406)هـ /984)-   -(404(
والتحليل  والرسوم  واحلسابات  باألرقام  اخلليجني  بني  واقعية 
الكيميائي، وبنّي اختالف خواص كل منهام عن اآلخر من الناحية 
وجود  البحث  ووضح  منهام.  كل  يف  السائدة  والنباتية  الكيميائية 
منطقة بني اخلليجني تسمى يف علوم البحار "منطقة املياه املختلطة" 

Mixed-Water Area )منطقة الربزخ(. 
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النتائج أن عمود املاء يف هذه املنطقة يتكون من طبقتني من  وبينت 
سفلية  واألخرى  عامن؛  خليج  من  أصلها  سطحية  إحدامها  املياه: 

أصلها من اخلليج العريب.

االختالط  عملية  تأثري  إليها  يصل  ال  والتي  البعيدة  املناطق  يف  أما 
واحدة  طبقة  من  يتكون  املاء  عمود  فإن  اخلليجني  بني   )Mixing(

متجانسة وليس من طبقتني.

مياه  هبا  التي  املناطق  )يف  االختالط  هذا  برغم  أنه  النتائج  وأكدت 
خمتلطة(، ووجود نوعني من املياه فوق بعضهام البعض فإن حاجزًا 
ثابتًا له استقرار اجلاذبية وقوهتا )Gravitational Stability( يقع بني 
طبقتي املياه، ويمنع مزجهام أو جتانسهام حيث يتكون بذلك خملوط 

.)Heterogenous Mixture( غري متجانس

وأوضحت النتائج أن هذا احلاجز إما أن يكون يف األعامق )من 0) 
إذا كان اختالط مياه اخلليجني رأسيًا؛ أي أن أحدمها  إىل 50 مرتًا( 
فوق اآلخر، وإما أن يكون هذا احلاجز عىل السطح إذا جتاورت املياه 

السطحية لكل من اخلليجني.

خليج عمان

Gulf of Oman

اخلليج 
العربي

 Arabian
Gulf

اخل�صائ�ص

The Properties

)%( Salinityامللوحة37.0040.00

)Sillcate )ug at/1السليكات  2.009.30

)Phosphate )ug at/1الفوسفات0.470.14

)Nitrate )ug at/1النرتات0.410.21

PHالرقم اهليدروجيني8.207.90

)Chlorophyll )mg/m3الكلوروفيل0.400.90

dinoflagellate
نباتات رسطية

diatoms *
Phytoplanktonالعوالق النباتيةدياتوم

)Zooplankton )cc/m3العوالق احليوانية0.95 -2.270.11 - 0.52

* الدياتوم: طحلب هنري أو بحري، جمهري أحادي اخللية، جدرانه مشبعة بالسليكا.

�صكل )6(: مقارنة بين الخوا�ص الكيميائية والنباتية في كل من الخليج 
العربي وخليج عمان.
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�صكل )7(: يو�صح منطقة المياه المختلطة بين الخليج العربي وخليج عمان، 
ويميز اختلف كثافة الملوحة بين البحرين وبين المنطقة الواقعة بينهما.

أوجه اإلعجاز 
في اآليات 

الكريمة 

االلتقاء مما  ملناطق  الدارسني  العلامء  أن  يتبني  سبق 
اكتشفوا  املصبات(  بني األهنار والبحار )مناطق 
ماء النهر والبحر يف منطقة اللقاء بينهام يف حالة ذهاب 
ماء  بينهام  ويفصل  واضطراب،  واختالط  وإياب 
املصب الذي يعترب حجرًا عىل الكائنات احلية التي فيه، 
بالبحار واألهنار، وأن  الكائنات اخلاصة  حمجورًا عىل 
ماء املصب حماط بربزخ مائي يفصل بني البحر والنهر.

وذلك ما قرره القرآن الكريم قبل ألف وأربعامئة عام عىل لسان نبي 
أمي عاش يف أرض صحراوية ليس فيها هنر وال مصب، قال تعاىل: 

َجاٞج 
ُ
أ ِمۡلٌح  َوَهَٰذا  فَُراٞت  َعۡذٞب  َهَٰذا  ٱۡلَۡحَرۡيِن  َمَرَج  ِي  ٱلىَّ ﴿َوُهَو 

ُۡجوٗرا ٥٣﴾ ]الفرقان[. وََجَعَل بَۡيَنُهَما بَۡرزَٗخا وَِحۡجٗرا مىَّ
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بحوث  من  زمنه  يف  وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهلل  لرسول  تيرس  فهل 
األرسار  تلك  اكتشفوا  الذين  للعلامء  تيرس  ما  ودراسات  وآالت 

بالبحث والدراسة؟؟

والواقع أن الذي تيرس لرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أكرب من ذلك 
فقد جاءه النبأ من العليم اخلبري الذي أنزل عليه: 

﴾ ]الفرقان:6[ ۡرِضۚ
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ىَّ ِف ٱلسىَّ ِي َيۡعلَُم ٱلّسِ نَزَلُ ٱلىَّ

َ
﴿قُۡل أ

علوم  تطور  عن  البحث-  أول  يف  التارخيي  الوصف  دل  ولقد 
البحار- عىل عدم وجود أية معلومات علمية يف هذا املوضوع قبل 
أربعة عرش قرنًا من الزمان عند نزول القرآن الكريم عىل رسول اهلل 

صىل اهلل عليه وسلم.

يف  وخاصة  األخريين  القرنني  يف  إال  تتقدم  مل  البحار  علوم  أن  كام 
النصف األخري من القرن العرشين. وقبل ذلك كان البحر جمهواًل 
هو  راكبوه  به  هيتم  ما  وكل  واخلرافات،  األساطري  عنه  تكثر  خميفًا، 
السالمة واالهتداء إىل الطريق الصحيح أثناء رحالهتم الطويلة، وما 
عرف اإلنسان أن البحار امللحة بحار خمتلفة إال يف األربعينات من 
هذا القرن، بعد أن أقام الدارسون آالف املحطات البحرية لتحليل 

درجات  يف  الفروق  منها  كل  يف  وقاسوا  البحار،  مياه  من  عينات 
احلرارة، ونسبة امللوحة، ومقدار الكثافة، ومقدار ذوبان األكسجني 

يف مياه البحار يف كل املحطات فأدركوا بعدئذ أن البحار متنوعة.

وما عرف اإلنسان الربزخ الذي يفصل بني البحار امللحة، إال بعد 
وقتًا  قىض  أن  وبعد  إليها،  املشار  البحرية  الدراسة  حمطات  أقام  أن 
طوياًل يف تتبع وجود هذه الربازخ املتعرجة واملتحركة، التي تتغري يف 

مواقعها اجلغرافية بتغري فصول العام.

وما عرف اإلنسان أن ماء البحرين منفصالن عن بعضهام باحلاجز 
املائي، وخمتلطان يف نفس الوقت إال بعد أن عكف يدرس بأجهزته 
وسفنه حركة املياه يف مناطق االلتقاء بني البحار، وقام بتحليل تلك 

الكتل املائية يف تلك املناطق.

بعد  إال  تلتقي  التي  البحار  كل  عىل  القاعدة  هذه  اإلنسان  قرر  وما 
استقصاء ومسح علمي واسع هلذه الظاهرة التي تدث بني كل بحرين.

فهل كان يملك رسول اهلل - صىل اهلل عليه وسلم – تلك املحطات 
البحرية، وأجهزة تليل كتل املياه، والقدرة عىل تتبع حركة الكتل 

املائية املتنوعة؟
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وهل قام بعملية مسح شاملة، وهو الذي مل يركب البحر قط، وعاش 
يف زمن كانت األساطري هي الغالبة عىل تفكري اإلنسان وخاصة يف 

ميدان البحار؟؟

وصدق اهلل القائل:

 ۗ نىَُّه ٱۡلَقُّ
َ
َ لَُهۡم أ ٰ يَتََبيىَّ نُفِسِهۡم َحتىَّ

َ
﴿َسُنِيِهۡم َءاَيٰتَِنا ِف ٱٓأۡلفَاِق َوِفٓ أ

ءٖ َشِهيٌد٥٣﴾ ]فصلت[.  ِ َشۡ
ٰ ُكّ نىَُّهۥ َعَ

َ
َو لَۡم يَۡكِف بَِرّبَِك أ

َ
أ

هذا واهلل تعاىل أعلم.

المراجع

أ- القرآن الكريم

ب- كتب التفسير:

أضواء البيان للشنقيطي – الرياض.. )

البحر املحيط أليب حيان. ط دار الفكر – بريوت.. 2

تفسري أيب السعود. ط دار إحياء الرتاث العريب -  بريوت.. 3

تفسري ابن كثري. ط دار الكتب العلمية – بريوت.. 4

اجلامع ألحكام القرآن. ط دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.. 5

جامع البيان. ط دار الفكر – بريوت.. 6

اجلواهر. طنطاوي جوهري.. 7

روح املعاين لآللويس. ط دار الفكر- بريوت.. 8

زاد املسري. ط املكتب اإلسالمي – بريوت.. 9
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مقاييس اللغة. ط مكتبة ومطبعة احللبي – مرص.. 26
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و- مراجع أخرى:

األعالم للزركيل.. )3

5455



مقدمة

والسالم احلمد  والصالة  العاملني،  رب  هلل 
وصحبه  آله  وعىل  حممد  سيدنا  عىل 

ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين وبعد:

قال تعاىل: 

ّٖ َيۡغَشىُٰه َمۡوٞج ّمِن فَۡوقِهِۦ َمۡوٞج ّمِن فَۡوقِهِۦ  ۡو َكُظلَُمٰٖت ِف َبۡرٖ لُّّجِ
َ
﴿أ

ۡخَرَج يََدهُۥ لَۡم يََكۡد يََرىَٰهاۗ 
َ
َسَحاٞبۚ ُظلَُمُٰتۢ َبۡعُضَها فَۡوَق َبۡعٍض إَِذآ أ

ُ َلُۥ نُوٗرا َفَما َلُۥ ِمن نُّوٍر ٤٠﴾ ]النور[ ىَّۡم َيَۡعِل ٱللىَّ َوَمن ل
تتضمن هذا اآلية الكريمة وصفًا للظواهر الطبيعية يف البحار وهي 
بصورة  تفسريها  يف  صعوبة  املفرسون  وجد  فقد  وضوحها  عىل 
نزول  وقت  جمهولة  كانت  تامة  الظواهر  هذه  معرفة  ألن  مفصلة، 

القرآن الكريم.

واملحيطات،  البحار  عن  عديدة  بخرافات  األقدمون  آمن  لقد 
واعتقدوا بوجود حيوانات وحشية غريبة اخللقة تعيش يف أعامقها، 

 )البحث الثاني( 
األمواج الداخلية 

وظلمات البحر 
العميقة

�شـــارك يف  هـــذا الـبـحـث كـل مـن:

ال�صيخ/  عبد املجيد الزنداين

الربوفي�صور/  ولـــيــــام هـــــاي
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األحوال  عن  حقيقية  معرفة  آنذاك   – للبحارة  حتى   – تتوفر  ومل 
السائدة يف أعامق البحار. وكانت املعلومات عن التيارات البحرية 
العصور  يف  الداخلية  األمواج  عن  معلومات  أية  تتوفر  ومل  نادرة، 
املاضية، وسيطرت اخلرافات فيام يتعلق باملياه الراكدة التي ال يمكن 
أن تعربها البواخر، واعتقد الرومان القدماء بوجود أسامك مصاصة، 

هلا تأثريات سحرية عىل إيقاف حركة السفن.

األمواج  عىل  تؤثر  الرياح  أن  عرفوا  القدماء  أن  من  وبالرغم 
والتيارات السطحية إال أنه كان من الصعب عليهم أن يعرفوا شيئًا 

عن احلركات الداخلية يف املياه.

ومل تبدأ الدراسات املتصلة بعلوم البحار وأعامقها عىل وجه التحديد 
الثامن عرش، عندما توفرت األجهزة الرضورية  القرن  بداية  إال يف 

ملثل هذه الدراسات املفصلة.

المعلومات 
الحديثة فيما 
يتعلق بمعنى 

اآلية الكريمة

فكرة انتشار الظلامت يف أعامق البحار تعترب 
ويعرف  الشائعة.  املعلومات  من 
املياه  يف  حتى  يمتص  الضوء  أن  األسامك  صيادو 
الرمال  ذا  املنحدر  البحر  قاع  وأن  جدًا،  الصافية 
البيضاء يتغري لونه بصورة تدرجيية إىل األزرق، حتى 

خيتفي متامًا مع تزايد العمق.

وقد تبني من املالحظات الشخصية للدكتور/ هاي )HAY( -الباحث 
الرئييس هلذه الدراسة- يف أوساط صيادي األسامك يف جزر البهاما 
املاء لتحديد  أهنم قادرون عىل استخدام االختالف الظاهر يف لون 
اللون،  بيضاء  األسامك  معظم  بطون  أن  إذ  ملحوظة،  بدقة  العمق 
وحيدث من حني آلخر أن تنقلب أثناء حماولتها التخلص من شباك 

الصيادين فتنكشف بطوهنا. 
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بالصفاء  تتسم  التي ال  املياه  للصيادين حتى يف  املعروف متامًا  ومن 
التام أن نفاذ الضوء يتناسب عكسيًا مع ازدياد العمق. ويبدو املحيط 
أزرق اللون إذا نظرنا إليه نظرة جانبية، وأسود اللون إذا نظرنا إليه 

بزاوية مائلة نحو األسفل.

هو  املحيط  مياه  يف  الضوء  نفاذ  عمق  لقياس  علمي  جهاز  وأبسط 
أبيض  عبارة عن قرص  The Secchi Disk(، وهو  )قرص سيتيش 
املاء ليسجل العمق الذي تتعذر رؤيته  إنزاله يف  ذي قطر معني يتم 
– ألول مرة يف  كنقطة قياسية. وال يزال هذا القرص الذي وصفه 
 ،)Ciladi and Secchi الكتب العلمية- كل من )سيالدي وسيتيش
يف عام )28) هـ- 865) م قيد االستعامل)))، حيث يكفي لتحديد 

قياس تقريبي لشفافية املاء.

فوق  )بعضها  األخرى  إحداها  تعلو  التي  األمواج  طبقات  صورة  إن 
بعض( تثري الدهشة، واملظهر املعقد لألمواج عىل سطح البحر معروف 
متامًا للبحارة وصيادي األسامك. وتزداد رسعة األمواج يف املياه العميقة 
مع ازدياد طول املوجة )وهي املسافة الفاصلة بني ذروة موجة وأخرى( 

بحيث تتحرك األمواج الطويلة برسعة أكرب من األمواج القصرية.

)))  مرجع رقم ).  )ملحوظة: األرقام من )-)) تشري إىل املراجع يف هناية البحث(.

البحر؛  سطح  عىل  األمواج  من  واحدة  جمموعة  نشاهد  أن  ويندر 
املوجة  ويتفاوت طول  األمواج،  عادة جمموعات خمتلفة من  فهناك 
التفاعل املعقد  يف كل جمموعة وخيتلف اجتاه قدومها كذلك. وهذا 
بني األمواج العديدة يضفي عىل سطح البحر مظهره العادي الذي 
يصعب متييزه، ولكن اآلية الكريمة ال تشري إىل تلك األمواج الصغرية 
إذ أهنا تشري بوضوح  الطويلة،  الكبرية  التي تعلو األمواج  القصرية 
إىل وجود موجة عميقة جدًا تعلو طبقة من الظلمة، وتعلوها موجة 

أخرى، وهذه حالة ال توجد عىل سطح املاء.

أيضًا،  معروفة  املحيط  عمق  يف  تدث  التي  الداخلية  األمواج  إن 
غري أهنا مل تعرف علميًا إال منذ أقل من مائة سنة وهي تدث داخل 
البحر- إال يف حاالت قليلة معروفة- وعىل امتداد سطوح طبقات 
املياه املختلفة الكثافة واملتفاوتة يف درجة حرارهتا وملوحتها، وتشري 

اآلية الكريمة عىل ما يبدو إىل هذه األنواع من األمواج.
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مناقشة

من أن قرص سيتيش يعترب وسيلة بالرغم 
الضوء  اخرتاق  لقياس  سهلة 
عىل  استعامله  من  وبالرغم  تقريبية،  بدرجة  للامء 
ماء  يف  االخرتاق  سهذا  قياس  أن  إال  واسع؛  نطاق 
البحر بصورة أدق مل يتحقق إال باستخدام الوسائل 
وبتطوير  املايض))).  القرن  هناية  يف  التصويرية 
اخلاليا  استخدمت  التي  الضوء  شدة  قياس  وسائل 

الكهروضوئية خالل الثالثينات)2).

البحار  أعامق  إىل  تنفذ   التي  الضوء  كمية  أن  اآلن  املعروف  ومن 
تتناقص تناقصًا رأسيًا. وفقًا ملا يراه )جريلوف Jerlov))3). فينخفض 
مستوى اإلضاءة يف مياه املحيط املكشوفة إىل نسبة 0)% من مستواه 
عند السطح يف عمق 35 م، وإىل )% يف عمق 85 م، وإىل ).%0  

)))  مرجع رقم 2.

)2)  مرجع رقم 3.

)3)  مرجع رقم 4.
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يف عمق 35)م، وإىل )0.0%  عند عمق 90)م، وإن كان بعض 
األشخاص الذين قاموا بالدراسة واملراقبة من الغواصات - وملدة 
طويلة – أفادوا أهنم متكنوا من رؤية الضوء يف أعامق تزيد عىل ذلك.

ويرى كل من )كالرك( و )دنتون())) أن اإلنسان يستطيع أن يرى 
التي  األسامك  أن  الواضح  ومن  م،   850 عمق  عىل  املنترش  الضوء 
تعيش يف أعامق البحار ترى أفضل من ذلك إىل حد ما، وهي قادرة 
عىل اكتشاف الضوء املنترش حتى عمق 000)م مع أن شدة الضوء 
عند هذا العمق تبلغ )×0)3) من شدته عند السطح ويوجز الشكل 

))-)( املعلومات عن شدة الضوء عند أعامق خمتلفة من املحيط.

للدكتور )ف. و.  الداخلية  األمواج  تفسري ظاهرة  الفضل يف  يعود 
ما  هبا  فرس  الذي  -904)م)2)،  322)هـ   (V.W. Ekman إيكامن 
اخللجان  الفيوردات-  يف  توجد  التي  الراكدة  املياه  بظاهرة  يعرف 
– فالسفن التي تبحر يف هذه اخللجان تفقد فجأة قدرهتا  النروجيية 
الظاهرة  الراكدة«؛ ومل تظ هذه  »املياه  فتقف ساكنة يف  التقدم  عىل 
إال بقدر يسري من االهتامم العلمي، إىل أن الحظ املستكشف وعامل 
سفينته  تعرض   )Nansen نانسن  )فريتيوف  النروجيي  املحيطات 
عملية  خالل  )تايمري(  جزيرة  شامل  الظاهرة  هلذه   )Fram )فرام 

)))  مرجع رقم 5.

)2)  مرجع رقم 6.

4)3)هـ(،   -(3((( السنوات  يف  الشاميل  القطب  استكشاف 
)893)-896)م( التي حاول خالهلا أن جيتاز منطقة القطب.

ولقد شجع )نانسن( )إيكامن(عىل البحث عن تفسري ظاهرة )املياه 
الداخلية  الراكدة(، وكان يف رأي )إيكامن( أهنا تنجم عن األمواج 
التي تتولد عىل السطح الفاصل بني الكثافة الضحلة للمياه العذبة 

السطحية ومياه املحيط التي تتها.
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خالل  الذوبان  يف  اآلخذة  اجلليدية  والطامينات  اجلداول  وَتُعبُّ 
فصل الصيف كميات كبرية من املياه العذبة يف الفيوردات والبحار 
الساحلية مما يؤدي إىل تكون طبقة رقيقة من املياه العذبة تطفو عىل 
من  الرقيقة  الطبقة  هذه  ُسمك  بلغ  وإذا  املالح،  البحر  ماء  سطح 
املياه العذبة ما يقارب عمق غاطس السفينة فقد تتولد عن حركة 
العذبة  املياه  بني  الفاصل  السطح  عىل  الداخلية  األمواج  السفينة 
واملياه املاحلة؛ ويمكننا أن نالحظ بسهولة األمواج السطحية التي 

تتولد عن اندفاع السفينة إىل األمام.

إىل  ومتتد  وجوانبها،  السفينة  مقدمة  عند  األمواج  هذه  وتتكون 
وتتبعها  السفينة،  طريق  عىل  حادة  بزاوية  اخللف  وإىل  اخلارج 
ملسافة تزيد عن طوهلا عدة مرات، واألمواج التي تتولد يف األعامق 
الضحلة عىل سطح املياه املختلفة الكثافة تشبه املوجات السطحية- 
ولكن ال يمكن أن تشاهد بسهولة من فوق سطح املاء- وتستهلك 
التي كان يمكن استخدامها  عملية تكوهنا جزءًا كبريًا من الطاقة 

لدفع السفينة إىل األمام.

لغطاس  بالنسبة  عقدتني  عن  الداخلية  األمواج  رسعة  تزيد  وال 
تبحر  التي  فالسفن  أمتار.  يزيد عىل عدة  الذي ال  العادية  السفن 
برسعة أكرب من ذلك ال تعاين من املياه الراكدة؛ ألن الزخم الذي 

بزخم  قارناه  إذا  صغري  الداخلية  األمواج  تكوين  يف  يستهلك 
السفينة املرسعة.

أما السفن التي تبحر برسعة منخفضة فإن تكون األمواج الداخلية 
قد يستنفذ ُجلَّ الطاقة التي كانت ستدفع السفينة إىل األمام مما يؤدي 

إىل توقف السفينة يف املياه الراكدة. 

وبعد ميض وقت غري طويل عىل وصف )إيكامن( لألمواج الداخلية 
 Otto )أوتوباترسون  وصف  السفن،  بحركة  تقرتن  التي  القصرية 
التي تدث يف أعامق  الطويلة  الداخلية  تأثري األمواج   )Betterson

البحار عىل هجرة األسامك.

ويف فصل الصيف تمل األمواج الداخلية الطويلة )التي يدوم زمنها 
بني 8 و0) أيام( املياه ذات امللوحة البحرية الطبيعية )عىل شكل تيار( 
إىل الكاتيغات)))  واخللجان مما يدفع املياه السطحية العذبة إىل اخلارج؛ 
)هريينج  نوع  من  األسامك  جمموعات  اختفاء  إىل  أدى  الذي  األمر 
 (Jutland )جوتالند  سواحل  من  بالقرب  توجد  التي   )Herring

اختفاًء تامًا داخل خلجان الساحل الغريب للسويد كام لو أنه تم بفعل 
مضخة تفريغ هائلة)2).

)))  مرجع رقم ).

)2)  مرجع رقم 7.
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واالختالف يف كثافة املحيط املفتوح أقل منه يف املناطق الساحلية، 
تتكون  والتي   - املختلفة  الكثافات  بني  الفاصل  السطح  ويكون 
عليها األمواج الداخلية بصفة عامة – عند منطقة املنحدر احلراري 
الرئييس، الذي يفصل مياه السطح الدافئة عن مياه األعامق الباردة. 
وقد يرتاوح سمك طبقة املياه الدافئة من بضع عرشات إىل مئات 
املنحدر  منطقة  يف  الداخلية  األمواج  طول  ويرتاوح  األمتار،  من 
احلراري من عرشات إىل مئات من الكيلومرتات. وبالرغم من أن 
اإلزاحة العمودية تبلغ عادة بضع عرشات أو أقل من األمتار لكنها 

قد تصل إىل 00) مرت))).

ألهنا  البحر؛  سطح  عىل  الداخلية  األمواج  تأثري  مشاهدة  ويمكن 
أحزمة  تولد  السطح  أقل من 00) مرت من  تتولد عىل عمق  عندما 
الداخلية،  األمواج  قمم  خلف  تقع  التموجات  من  خالية  شفافة 

وتكون موازية هلا)2).

وقد يكون مرور األمواج الداخلية حمسوسًا بصورة أقوى من قبل 
عن  تنقب  التي  السفن  عىل  مفاجئ  تغري  يطرأ  قد  إذ   الغواصات؛ 
ُم – الذي يربط سفينة احلفر  النفط يف املياه العميقة عندما يصبح املعوِّ

)))  مرجع رقم 8.

)2)  مرجع رقم 9.

أو  العوم  كثري  مفاجئة  – بصورة  البحر  قاع  يف  الكائنة  البئر  بفتحة 
ثقياًل، واملعتاد أن يكون ساكنًا.

وقد تنشأ يف املضايق والقنوات أمواج داخلية ذات أشكال خاصة، 
واألمواج الداخلية ظاهرة شائعة يف مضيق جبل طارق، وقد يتسبب 
بالتيار  اخلارجي  والتدفق  القوي،  السطحي  للتيار  الداخيل  التدفق 
إىل  األطلنطي  املحيط  من  الداخلية  األمواج  دخول  يف  السفيل؛ 
املضيق؛ كأهنا أمواج متكرسة، مثل األمواج املزبدة عىل الشاطئ؛ مما 

يتسبب يف قدر كبري من االضطرابات الداخلية.

وتنطوي مضائق ميناء »مسينا« عىل ظاهرة أمواج داخلية اشتهرت منذ أقدم 
العصور -وهي دوامة )تشاريبديز Charybdis(- كام يف ملحمة )هومريوس 
تصف  التي   )Odyssey )األوديسا  القديم  اإلغريقي  الكاتب   )Homers

بعد  وطنه  إىل   )Ulysses )أوليسيوس  الشعرية  امللحمة  بطل  عودة  رحلة 
ملحمة  ويف  امليالد،  قبل   720 عام  حوايل  كتبت  والتي  طروادة،  معركة 
)أرغونوتيكا Argonautica( التي تروي قصة بحث )جيسون Jason( عن 
 (Appollonius روليوس  )أبولونيوس  كتبها  والتي  الذهبية،  الصوف  جزة 
الثالث قبل امليالد، حيث تصف مضائق )مسينا  Messina( بأهنا  القرن  يف 
خطرة جدًا بسبب دوامة )تشاريبديز( عىل ساحل صقلية، ودوامة )شيال( 

عىل الساحل اإليطايل.
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هذه  تزال  وال  السفن،  تبتلع  بأهنا  )تشاريبديز(   دوامة  وتوصف 
الدوامة تظهر تت هذا االسم عىل بعض اخلرائط املالحية بالرغم 
التي  الزالزل  طريق  عن  القديمة  العصور  منذ  كثريًا  تضاؤهلا  من 
أذرع  ستة  له  كوحش  )شيال(  دوامة  وتوصف  البحر،  قاع  غريت 
وستة رؤوس، ومع ذلك اعتربت أقل خطرًا من دوامة )تشاريبديز(، 

ولربام كانت هي أيضًا منطقة مضطربة من البحر. 

وتنتج حركة اضطراب املياه من تكون األمواج الداخلية بني املياه 
األكثر  واملياه   )Tyrrhenian )الترييني  البحر  يف  كثافة  األخف 
كثافة للبحر )اآليوين Ionian(، وعند دخول األمواج هذا املضيق 
تتكرس األمواج الداخلية وتكون »زبدًا داخليًا« يمكن أن يصل إىل 
السطح وتكون له آثار الفتة للنظر)))، ويف وصٍف حديٍث لدوامة 

تشاريبديز نقرأ ما ييل:

»خرجُت مرة سلياًم من الدوامة عند الفجر، وكانت الريح هتب عىل 
مؤخرة السفينة، واألمواج تدفعنا إىل اخللف، وفجأة توقفت الدفة 
وأرغى  كبرية،  بقوة  اليمني  نحو  بنا  مالت  التي  السفينة  توجيه  عن 
من  اندفعْت  ثم  غريبًا  زيتيًا  مظهرًا  واختذ  حولنا،  من  وأزبد  البحر 

أعامق البحر كمية من املاء البارد«)2).

)))  مرجع رقم 9.
)2)  مرجع رقم 0).

فيها  الداخلية  مناطق أخرى كان لألمواج  .. فهل هناك  وبعد هذا 
آثار سطحية بارزة وعرفها العرب قدياًم؟

هذا أمر بعيد االحتامل؛ ألن العرب مل يكونوا من الشعوب البحرية 
القوافل  يف  الصحارى  عرب  ينتقلون  كانوا  بل  اإلسالم  ظهور  قبل 
التجارية ومل يشتهروا باملالحة البحرية إال بعد نزول القرآن الكريم 
وانتشار اإلسالم برسعة كبرية، األمر الذي استدعى خوض البحار. 

وربام اقرتنت لدى األقدمني مالمح مثرية لالنتباه بسبب االختالف 
الكبري يف كثافة املاء الذي يتدفق من البحر األسود وإليه عرب مضيقي 
البوسفور والدردنيل، واختالف الكثافة بدرجة أقل يف املضيق الذي 

يصل البحر األمحر بخليج العقبة وخليج عدن.

وحتى لو سمع العرب هبذه الظاهرة لكان من الصعب أن نتصور أهنم 
فكروا يف إمكانية وجود األمواج الداخلية؛ ألن كثريًا من الشعوب 
الحظت  املعرفة  من  رفيعًا  مستوى  وصلت  التي  القديمة  البحرية 

اآلثار السطحية هلذه األمواج، ولكنها عجزت عن تفسريها.

بسبب   – الكثافة  اختالف  عىل  املرتتبة  لآلثار  العلمي  الفهم  وكان 
احلرارة وامللوحة، وفهم آثار تضاريس قاع البحر – منعدمًا يف تلك 

العصور الغابرة.
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تت  تدث  التي  األمواج  آثار  للبحر  الذكي  املراقب  الحظ  وربام 
الداخلية نفسها فهو  أما معرفة وجود األمواج  السطحية؛  األمواج 

أمر ال يزال من الصعب ختيله.
الخاتمة

تدل اآلية الكريمة سالفة الذكر عىل ما ييل:

 إن الظالم ينترش يف أعامق املحيطات.( 1

إن مياه املحيطات حتوي األمواج الداخلية.( 2

الطبقة ( 3 هي  أخرى  مائية  طبقة  الداخلية  األمواج  فوق  هناك  إن 
السطحية التي حتوي األمواج السطحية.

تعلوها ( 4 التي  الغيوم  إىل  باإلضافة  تولِّد  املائية  الطبقات  هذه  إن 
طبقات من النظام التدرجيي.

 إن ظاهرة الظالم تتزامن مع األمواج الداخلية يف املياه العميقة.( 5

عىل ( 6 غريبة  تعترب  ال  املحيطات  أعامق  يف  الظالم  انتشار  فكرة  إن 
املحيط  الداخلية يف  األمواج  فكرة  أما  والبحارة،  األسامك  صيادي 

وعىل سطحه فليس من املحتمل أهنا كانت شائعات لدهيم.

وهناك احتامل بعيد بأن املراقب احلاد املالحظة ربام قرن بني حركة 

7273



األسامك أو اآلثار غري العادية يف املياه السطحية بوجود أمواج داخل 
املحيط، ولكن املؤلفات القديمة ال تتضمن أي إشارة إىل ذلك.

ذكر   )Willard Bascom باسكوم  )وليارد  إن  األمر:  حقيقة  ويف 
ما ييل يف أمواج املحيطات: »إهنا عىل قدر كبري من التعقيد بحيث 
بحرًا وعىل مدى 2000 سنة  البحارة واملسافرين  إن مالحظات 
تكون  إىل  تؤدي  الرياح  بأن  القول  عىل  يزيد  تعليل  أي  تقدم  مل 
من  أعقد  كانت  فقد  املحيطات  حركات  أما  ما؛  بطريقة  األمواج 
حقًا  الدهشة  إىل  يدعو  ملام  وإنه  احلديس«))).  التفكري  يفهمها  أن 
دقة  قرنًا يف  الظاهرة منذ 4)  إىل هذه  الكريم قد أشار  القرآن  أن 
متناهية، وتصوير رائع مثري، تتفاعل معه النفس وكأهنا أمام واقع 

حي تشاهده يف قوله تعاىل:

ّٖ َيۡغَشىُٰه َمۡوٞج ّمِن فَۡوقِهِۦ َمۡوٞج ّمِن فَۡوقِهِۦ  ۡو َكُظلَُمٰٖت ِف َبۡرٖ لُّّجِ
َ
﴿أ

ۡخَرَج يََدهُۥ لَۡم يََكۡد يََرىَٰهاۗ 
َ
َسَحاٞبۚ ُظلَُمُٰتۢ َبۡعُضَها فَۡوَق َبۡعٍض إَِذآ أ

ُ َلُۥ نُوٗرا َفَما َلُۥ ِمن نُّوٍر ٤٠﴾ ]النور[. ىَّۡم َيَۡعِل ٱللىَّ َوَمن ل

)))  مرجع رقم )).
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