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 .»relationوتعتمد العالقة في
اشتقاقها على حقيقة أن كثافة
امل��اء املالح تزيد عن كثافة املاء
العذب بنسبة « »41-40حيث
تبلغ كثافة امل��اء املالح 1.025
غرام لكل سنتيمتر مكعب بينما
تبلغ كثافة املاء العذب غرام واحد
لكل سنتيمتر مكعب وبناء على
هذه احلقيقة وجد العاملان أن عمق
احلاجز املوجود بني املائني حتت
سطح البحر يبلغ أربعني ضعف
ارتفاع مستوى املاء العذب فوق
سطح البحر .وهذا يعني أن مثل
هذا احلاجز لن ينشأ اذا تساوى
مستوى املاء العذب مع مستوى
امل��اء املالح .وه��ذا احلاجز املائي
يكون على شكل ج��دار من املاء
يحيط متاما بكامل املياه اجلوفية
من جهة امل��اء املالح ويبدأ أعاله
من سطح البحر املالح وميتد إلى
األسفل ولكن ليس بشكل رأسي
بل مييل بشكل منحني باجتاه
املياه العذبة إل��ى أن يصل إلى
قاع املياه العذبة .لقد تبني لهذين
العاملني أن وج��ود مثل احلاجز
بني املاء املالح واملاء العذب مينع
منعا باتا انتشار جزيئات امللح
من امل��اء املالح إل��ى امل��اء العذب
وهو ما يخالف القانون الطبيعى
الذي ينص على أن جزيئات املادة
في السوائل والغازات تنتشر من
الوسط األكثر تركيزا إلى الوسط
األقل تركيزا بهذه اجلزيئات .ان
احلاجز الذي ينشأ بني املاء املالح
وامل���اء ال��ع��ذب ليس ح��دا فاصال
« »sharp boundaryال عرض
له بل هو منطقة لها سمك محدد
يهبط فيها تركيز امللح بشكل
تدريجي من مستواه في جهة املاء
املالح إلى مستواه في جهة املاء
العذب أطلق عليها اسم املاء اآلسن
أو الكريه «brackish water
.»or fresh/salt mixture
وقد أطلق العلماء اسم برزخ املاء
املالح  -املاء العذب «saltwater-
freshwater interface or
 »transitionعلى هذا احلاجز
املائي الذي يفصل ما بني املائني.
وق��د ج���اءت الكلمات القرآنية
التي تصف ه��ذا احل��اج��ز املائي
في غاية الدقة فقد وصفته بأنه
برزخ « »interfaceوالبرزخ كما
هو معروف هو مرحلة أو حالة

انتقالية «»transition state
ت��ق��ع ب�ين مرحلتني أو حالتني
مختلفتني .وأم��ا كلمتي «حجرا
محجورا» فتصف ه��ذا احلاجز
بأنه كاحلجر بكسر احلاء والذي
يحجر أو مينع دخ��ول األشياء
اليه وهذا ما يقوم به هذا احلاجز
أو ال��ب��رزخ امل��ائ��ي ح��ي��ث مينع
دخ��ول امل��اء املالح اليه من جهة
البحر املالح وكذلك احلال مع املاء
العذب.
ان حركة امل��اء في داخ��ل البرزخ
محدودة جدا بعكس حركة املاء
امل��ال��ح وامل����اء ال��ع��ذب احمليطة
ب��ه ول��ذا فانه يعتبر م��اء راك��دا
وتتعرض امل��واد العضوية في
داخله للتعفن وتنبعث منه رائحة
كريهة ولذا سمي باملاء اآلسن أو
الكريه «.»brackish water
أما قوله تعالى «بينهما برزخ ال
يبغيان» فاآلية تعبر عن الوظيفة
الرئيسية لهذا البرزخ املائي وهي
منع تدفق واختالط امل��اء املالح
من البحر املالح مع امل��اء العذب
في البحر العذب وكذلك العكس.
وكذلك أك��دت اح��دى اآلي��ات التي
تتحدث عن البرزخ املائي أن هذه
الظاهرة حت��دث بشكل رئيسي
عند التقاء البحار املاحلة والبحار
العذبة.
ان ظاهرة حدوث البرازخ املائية
تنشأ عند التقاء الكتل املائية
املاحلة مع العذبة كما هو احلال
مع التقاء املياه اجلوفية العذبة
م��ع م��ي��اه احمل��ي��ط��ات وال��ب��ح��ار
امل���احل���ة وك���ذل���ك ال��ت��ق��اء م��ي��اه
األنهار العذبة مع مياه البحار
عند مصابها وكذلك التقاء املياه
العذبة الناجتة من ذوبان اجلليد
القطبي في مياه البحار املاحلة
احمليطة ب��ه��ا .وتتجلى ظاهرة
ال��ب��رازخ املائية أكثر ما تتجلى
ف��ي اجل��زر الصغيرة امل��وج��ودة
ف��ي احمليطات فمياه احمليطات
احمليطة ب��ه��ذه اجل��زر وبسبب
ضغطها الهائل قادرة على تلويث
امل��ي��اه اجلوفية امل��وج��ودة فيها
بشكل كامل ل��وال عناية الله عز
وجل مبخلوقاته من خالل ابداعه
ل��ه��ذه ال��ب��رازخ امل��ائ��ي��ة .وتظهر
مياه اجل��زر اجلوفية على شكل
عدسات كروية حتيط بها مياه
البحار املاحلة من كل ناحية ولذا
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ان البرازخ املائية ال يقتصر دورها
على منع اختالط املياه املاحلة مع
املياه اجلوفية العذبة بل تقوم
برفع مستوى هذه املياه من خالل
دخ��ول املياه املاحلة حتت املياه
العذبة التي تطفو فوقها بسبب
انخفاض كثافتها نسبيا.
وي���ت���خ���وف ال���ع���ل���م���اء م���ن أن
ي��ؤدي ال��ض��خ اجل��ائ��ر للمياه
اجل���وف���ي���ة امل�����وج�����ودة ع��ن��د
شواطئ احمليطات والبحار إلى
اختفاء البرازخ املائية فيها وذلك
ع��ن��دم��ا يصبح م��س��ت��وى امل��ي��اه
اجلوفية مساويا ملستوى سطح
البحار .وفي حالة اختفاء البرزخ
املائي ف��ان مياه البحار املاحلة
ستتغلغل ف��ي امل��ي��اه اجلوفية
العذبة وحتولها إلى مياه ماحلة
غير صاحلة للشرب فيما يسمى
بتغلغل أو تداخل املياه املاحلة
«.»Saltwater intrusion
ان هذا االكتشاف املذهل للبرازخ
املائية ال يترك ألي إنسان عاقل
ومنصف مجاال للشك في صدق
ه��ذا ال��ق��رآن ال��ك��رمي ال���ذي أش��ار
إل��ى وج��ود ه��ذه ال��ب��رازخ وب�ّي�نّ
م��واص��ف��ات��ه��ا ودوره����ا ف��ي منع
مياه البحار املاحلة من تلويث
امل��ي��اه العذبة رغ��م اختالطهما
الظاهري .ان معظم البشر اليوم
وهم يعيشون في القرن الواحد
والعشرين يجهلون وجود هذه
احلواجز املائية بني املياه املاحلة
والعذبة رغ��م أن حياة أكثرهم
تقوم على هذه الظاهرة العجيبة.
وفي املقابل هل ميكن لبشر عاش
قبل أربعة عشر قرنا أن يتكلم
عن وجود مثل هذه احلواجز التي
ال ميكن أن ت��رى وي��ح��دد ال��دور
البالغ األهمية ال��ذي تلعبه في
حياة البشر وغيرهم من الكائنات
احلية .وصدق الله العظيم القائل:
«س ُنرِي ِه ْم آيَا ِت َنا ِفي اآل َف��اقِ َو ِفي
َ
أ َ ْن ُف ِس ِه ْم َح َّتى َي َتب نَّ َ
َي َل ُه ْم أ َ َّن ُه الحْ َ ُّق
ْف ِب َر ِّب َك أ َ َّن ُه عَ لَى ُك ِّل َ
أ َ َو َل ْم َيك ِ
ش ْي ٍء
َ
شهِيدٌ» «فصلت»53 :
والقائل سبحانهَ « :و ُق � ِل الحْ َ ْم ُد
س ُيرِي ُك ْم آيَا ِت ِه َف َت ْع ِر ُفو َنهَا
ِللَّ ِه َ
َو َما َر ُّب� َ
�ك ب َِغا ِف ٍل عَ َّما َت ْع َملُ َ
ون»
«النمل.»93 :

• صورة تخيلية للشمس عندما تصبح عمالقا ً أحمر لتبيد كل ما على وجه األرض

مصير الشمس
في ضوء القرآن
ع��رض ال��ق��رآن ال��ك��رمي أله��وال
نهاية العالم في ص��ور بيانية
تعكس احلقيقة بتلطف والتي
ب��ال��ك��اد أوش���ك���ت أن ت��درك��ه��ا
الفيزياء الفلكية اليوم وفي قوله
ت��ع��ال��ىَ « :ف�ا ِ َذا ا ْن� َ
�ش� َّق� ِ
الس َما ُء
�ت َّ
َف َكا َنتْ َو ْر َد ًة َكال ِّدهَ انِ » «الرحمن:
 »37املعنى املتبادر أن ُي ْف ِسح
جو األرض واملعهود بالزرقة
حني يبدأ في التفسخ والتالشي
عن كتلة حمراء ضخمة ملتهبة
تتأجج وتغطي معظم السماء
ب����دال ع���ن ال��ش��م��س أش��ب��ه في
اللون والتضخم ب��وردة حمراء
تتفتح وفي االلتهاب والسيولة
واللمعان والتموج بزيت الدهان
وهو يتأجج على النار ونطالع
في التصورات العلمية املتوقعة
ملصير الشمس أنها ليست من
الضخامة بحيث تنتهي إلى ما
يسمى فيزيائ ًّيا ثقب أسود Black
 Holeأو إل��ى م��ا ُيسمى جنم
Neutron
نيوتروني Star
وامنا تنتفخ وتتحول إلى عمالق
أحمر  Red Giantمن ش��دة
احل��رارة يبلغ قطره من  15إلى
 45مرة مثل قطر الشمس حال ًّيا
ويعادل ملعانه حوالي مائة مرة
أو أكثر مثل ملعان الشمس ويبتلع
في طريقه ما يجاوره واحلد الذي
ُيحدد مصير النجم بعد انفجاره
قيمته  1.4ق��در كتلة الشمس
«حد تشاندراسيخار» يتحول
النجم دون��ه لقزم أبيض وهذا
ه��و ح��ال الشمس وف��ي املقابل
يعرض ال��ق��رآن ال��ك��رمي ملشاهد
ُت ْك ِمل الصورة كابادة الكواكب
وجمع الشمس والقمر وانشقاق
اجلو لينفتح املشهد على عمالق
أحمر ينتفخ من ش��دة االنفجار
وي��دف��ع بألسنة ال��ن��ار ف��ي كل
صوب مثل وردة حمراء تتفتح
أوراقها وكزيت الدهان يتأجج
ن��اث� ًرا قطرات حارقة وتقترب
الشمس فتطال األرض وتصهِر
كل ما عليها.
وت��ن��ف��ج��ر األرض وت��ط��رح ما
فيها من أثقال وتتخلى عن كل
م��ا عليها وتمُ ��ح��ى ك��ل مظاهر
احلياة وال وجود حينئذ لبشر
ُي��ش��اه��د ف��خ��ل��ى ال���وص���ف من
املُ� َ
�ش��اه��د وف��ي اخل��ت��ام تنكمش
الشمس و ُتطوى كلفافة و ُت َك َّور
لتصبح ق��ز ًم��ا أبيض White
 Dwarfث�������م مت����وت ومي��ن��ح
السياق فسحة كبيرة لتتصور
ص ِّرح به الكلمات
املخيلة ما لم ُت َ
من مشاهد القدرة املفزعة التي

بقلم  :محمد دودح

أحالت كل العالم خراب.
وق��ب��ل اك��ت��ش��اف علم الفيزياء
الفلكية حدي ًثا حلياة النجوم
وم��ص��ي��ره��ا خ��اص��ة الشمس
بذل املفسرون األع�لام الفضالء
«رحمهم الله تعالى جميعً ا» غاية
جهدهم في تصور تفاصيل حدث
رهيب لم يألفه بشر فانتزعوا
ُو ُج���وهً ���ا ت��ك��اد ُت � َن��اظ��ر تصور
الفيزياء وي��ؤخ��ذ م��ن كالمهم
األشبه باالتفاق ما يعني حتول
مشهد السماء احمليطة باألرض
إلى احلمرة والتموج كالزيت من
شدة احلرارة قال املراغيَ « :فا ِ َذا
الس َما ُء َف َكا َنتْ َو ْر َد ًة
ا ْن َش َّق ِت
َّ
��انِ
َك���ال��� ِّدهَ � » «س���ورة الرحمن
 »37أي اح��م � َّر لونها وأذيبت
حتى صارت كأنها الزيت» وقال
اخلطيب« :ه���ذه السماء التي
تبدو في لونها األزرق تأخذ لونا
وردي���ا أحمر و«ك��ال��ده��ان» هو
صهَر» .وقال ابن
الشحم حني ُي ْ
عاشورَ « :فكا َنتْ َو ْر َد ًة» َت ْشبِي ٌه
َبلِ ٌ
يغ أ َ ْي َكا َنتْ َك َو ْر َد ٍة َوا ْل� َو ْر َد ُة
َو ِ
اح������ َد ُة ا ْل������ َو ْر ِد وَهُ ����� َو َزهْ ��� ٌر
أ َ ْح � َم � ُر َم ْشهُو ٌر َو َو ْج��� ُه َّ
الش َب ِه
ِ
ش��� َّد ُة الحْ ُ �� ْم�� َر ِة» ِ
«ح� َ
ين َي ْن َف ِت ُح
َ
َ
َ
َ
ِب� ْرعُ ��و ُم� َه��ا» «أ ْي َيتغ َّي ُر ل � ْونُ
�س� َم��ا ِء َفي ِ
َصي ُر َل ْو ُنهَا أ َ ْح� َم� َر
ال� َّ
«و«ال � ِّدهَ ��انُ » ال َّز ْي ِت َت ْشبِي ٌه ِفي
ض ِ
ال� َّت� َم� ُّوجِ َوالاْ ِ ْ
��ط�� َرابِ » .وق��ال
محيي الدين درويش« :التشبيه
مت��ث��ي��ل��ي ُم���� َر َّك����ب م���ن ص���ورة
ال���س���م���اء م��ن��ش��ق��ة وص����ورة
ال�����وردة ث���م ص����ورة ال��ده��ان
عملت فيه النار فاشتعل» وقال
ال��ق��اس��م��ي« :أي ك���ل���ون ال���ورد
األح�����م�����ر و ك����ال����ده����ن ف��ي
ذوب��ان��ه» .وق��ال أسعد حومد:
وب
« َت َت َ
ص َدّعُ َوي َْح َم ُّر ل ْو ُنها َو َت ُذ ُ
َح� َّت��ى َل َت ِ
صي ُر َو َك��أ َّن��ه��ا ال� َّزي��تُ
املحُ ْ ���� َت����ر ُ
ِق» .وق����ال الزحيلي:
«تبددت وصارت كوردة حمراء
وذاب����ت» .وق����ال الشنقيطي:
ض أَهْ �� ِل ا ْل� ِ
« َق َ
��ال ب َْع ُ
�ع�لْ�مِ :ا ِ َّنهَا
ي ِ
َص ُل ا ِ َل ْيهَا ُح ُّر ال َّنا ِر َف َت ْح َم ُّر ِمنْ
ِ
وب َو َت ِ
صي ُر
ش� َّد ِة الحْ َ � َرا َر ِة و َت� ُذ ُ
َ
ِ
ِ
ً
َ
َ
َ
ّ
َمائعَ ة وهذا ق ْد أ ْوض َح ُه الل ُه في
الس َما ُء
َق ْو ِل ِه َتعَ ا َلىَ « :ي ْو َم َتكُونُ َّ
َك��المْ ُ�� ْه�� ِل» «س���ورة امل��ع��ارج »8
َوالمْ ُ� ْه� ُل َ
��ب ُي ْش ِب ُه المْ َ��ا َء
�ي ٌء َذا ِئ ٌ
ش� ْ
َ
ش� ِدي� ُد الحْ َ ���� َرا َر ِة كما ِفي َق ْو ِلهِ
َ
ِ
نْ
َس َت ِغي ُثوا ُي َغا ُثوا
ي
ا
و
ى«:
ل
ا
َت
عَ
َ
ْ
بمِ َ��ا ٍء َكالمْ ُ ْه ِل ي ْ
َشوِي ا ْل � ُو ُج��وهَ»
«سورة الكهف « »29أ َ َّما َت َش ُّق ُق

الس َما ِء َف َق ْد َب َّي َن ُه َج َّل وَعَ لاَ ِفي آي ٍ
َات
َّ
َك ِثي َر ٍة َك َق ْو ِل ِه َتعَ ا َلىَ « :وا ْن َش َّق ِت
�ي َي� ْو َم� ِئ� ٍذ َو ِ
اه � َي � ٌة»
ال� َّ
�س� َم��ا ُء َف� ِه� َ
«سورة احلاقة َ »16و َق ْو ِل ِه« :اِذاَ
��س��� َم���ا ُء ا ْن� َ
��ش��� َّق���تْ » «س���ورة
ال� َّ
الاِ ْنشقاق َ »1و َق ْو ِل ِه َتعَ ا َلىَ « :وا ِ َذا
ِج����تْ » «س���ورة
��س��� َم���ا ُء ُف����ر َ
ال� َّ
ِج��تْ :
امل��رس�لات َ »9ف � َق � ْو ُل � ُه ُف �ر َ
أ َ ْي ُ
ش َّقتْ َف َك َ
وج أ َ ْي
ان ِفيهَا ُف � ُر ٌ
ُ
ش ُق ٌ
وق َك َق ْو ِله َتعَ ا َلىَ « :و ُف ِت َح ِت
الس َما ُء َف َكا َنتْ أ َ ْب َوابًا» «سورة
َّ
النبأ  »19وفيها ق��رائ��ن على
أن السماء املقصودة كانت في
ال��دن��ي��ا سقفا محفوظا يحجز
بقوة أخ��ط��ا ًرا علوية فتشققت
ِجت وصارت أبوابًا
وانشقت و ُفر َ
ومنافذ لتلك األخطار وأصبحت
واهية عن دفعها فيستقيم حمل
انشقاق السماء على تبدد اجلو
احمل��ي��ط ب�����األرض ق���ال أح��م��د
الس َما ُء ُك ِش َطتْ »
حطيبةَ « :وا ِ َذا
َّ
«سورة التكوير  »11أي تكشط
وتزول» .وقال سيد قطب« :وردة
كالدهان» وردة حمراء سائلة
كالدهان واآليات التي وردت في
صفة الكون حينئ ٍذ تشير كلها
إلى وقوع دمار كامل منها« :ا ِ َذا
ُر َّج� ِ
�ت الأْ َ ْر ُ
ض َر ًّج��ا «َ »4و ُب َّس ِت
َ
َ
ُ
َ
هَ
َسا « »5فكانتْ بَا ًء
الجْ ِ � َب��ال ب ًّ
ُم� ْن� َب� ًّث��ا» «س���ورة الواقعة - 4
َ « »6ف����ا ِ َذا بَ���ر َ
�ص � ُر «»7
ِق ا ْل � َب� َ
��س� َ
��ف ا ْل � َق � َم � ُر «َ »8و ُج�� ِم�� َع
َو َخ� َ
َّ
َ
ْ
س َوالق َم ُر» «سورة القيامة
الش ْم ُ
َ
َ
ِ
ّ
»9
7
س ُك��� ِّو َر ْت»
م
الش
ا
ذ
ا
«
ْ ُ
الس َما ُء
«سورة التكوير « »1ا ِ َذا َّ
ا ْن َش َّقتْ «َ »1وأ َ ِذ َنتْ ِل َر ِّبهَا َو ُح َّقتْ
«َ »2وا ِ َذا الأْ َ ْر ُ
ّت «»3
ض ُم���� َد ْ
َوأ َ ْل َقتْ َما ِفيهَا َو َت َخلَّتْ » «سورة
الاِ ْنشقاق « »4 - 1فهذه اآليات
كلها تنبئ بأن نهاية عاملنا هذا
ستكون ُم َر ِّوعَ ة».
وهكذا ُ
ض ِربَت بالقرآن األمثال
ف��ي س��ال��ف ال��زم��ان م��ن البيئة
العربية مهبط الوحي وال يغيب
ال َتلَ ُّطف في البيان حلقائق علمية
كشفت معناها األي��ام تصدي ًقا
لقوله ت��ع��ال��ى« :اِنْ هُ � َو ا ِ اَّل ِذ ْك � ٌر
ِللْعَ المَ ِنيََ .و َل َت ْعلَ ُم َّن َن َ��ب�أ َ ُه ب َْع َد
ِح� ٍ
ي�ن» «ص »88-87 :وقوله
س ْو َ
ف
تعالىِ « :ل ُك ِّل َن َبا ٍ ُم ْس َت َق ٌّر َو َ
َت ْعلَ ُم َ
ون» «األنعام »67 :وقوله
س ُيرِي ُك ْم
تعالىَ « :و ُق ِل الحْ َ ْم ُد ِللَّ ِه َ
�ع � ِر ُف��و َن � َه��ا» «النمل:
آيَ��ا ِت�� ِه َف � َت� ْ
 »93وتحَ َ ��� َّق���ق وع���د م��ؤك��د قد
أوض���ح م��ج��ال��ه العلمي قوله
«س� ُن�رِي� ِه� ْم آ َي��ا ِت � َن��ا ِفي
ت��ع��ال��ىَ :
الآْ َفاقِ َو ِفي أ َ ْن ُف ِس ِه ْم َح َّتى َي َتب نَّ َ
َي
َل ُه ْم أ َ َّن ُه الحْ َ ُّق» «فصلت.»53 :

