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جدایی دو دریا:موضوع ارائه

اقیانوس شناسان به تازگی کشف کرده اند که وقتی دو دریا به هم می رسند با یک دیگر 
ترکیب نمی شوند آب دو دریای همسایه به دلیل وجود نیروی کشش سطحی ترکیب نمی 

.شوند
و کشش سطحی ایجاد می کنند گویی .آب دریاهای مختلف غلظت های متفاوتی با هم دارند

.که دیواره نازکی بین آن دو برپا شده است



دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس

در اقیانوس اطلس جریان آب شیرینی وجود دارد که آن را گلف استیریم می نامند این جریان 
عظیم از سواحل آمریکای مرکزی حرکت می کند و سراسر اروپا را طی می کند و به سواحل 

160متر و سرعتش 800کیلومتر و عمقش حدود 150عرض این جریان .اروپای شمالی می رسد
درجه تفاوت دارد و در آنجا هزاران 15تا 10و حرارت آن با آبهای اطرافش .کیلومتر می باشد

و در آنها موجودات زنده .کیلومتر آب وجود دارد که با آبهای اطراف خود مخلوط نمی شوند
.هم زندگی می کنند

.این خاصیت در بسیاری از رودخانه ها از جمله رودخانه های کشور خودمان نیز وجود دارد



این پدیده در دریاری مدیترانه و اقیانوس اطلس که در تنگه جبل الطارق به هم می 
.رسد دیده می شود اما به دالیلی مانند دما میزان شوری و شیرینی از هم جدا می شوند

کیلومتر بین دریای مدیترانه و 13تصویر مربوط به تنگه جبل الطارق است که 
.آتالنتیک مرز وجود دارد که از همدیگر جدا می شوند و از هم جدا نمی شوند



کشور مصر خلیج عقبه و دریای احمر

همچنین در کشور مصر نیز هیئتی اکتشافی از دانشگاه مصر دریافتند که 
آبهای خلیج عقبه از نظر خواص شیمیایی و فیزیکی با آبهای دریای احمر تفاوت 

دارند و با آن مخلوط نمی شوند همچنین در جایی که دریای احمر به اقیانوس 
.هند می رسد نیز این خاصیت وجود دارد

:شهر اسکاگن
ترین نقطه اسکاگن، شهری توریستی است در شمالی

در این . دانمارک و در شبه جزیره یولند، واقع شده است
مکان دو دریای بالتیک و شمال به هم برخورد کرده و موج 

.کنندمتوالی زیبائی ایجاد می



عده ای از . کنداین منطقه صدها سال است که گردشگران را به خود جذب می
دانند از قدرت الهی که در آیه اندیشمندان اسالمی تالقی این دو دریا را نمادی می

انِ » یَ قِ تَ لْ نِ یَ یْ رَ حْ بَ جَ الْ رَ خٌ ّلَ * مَ زَ رْ ا بَ مَ هُ نَ یْ بَ
انِ  یَ غِ بْ .بدان اشاره شده است{ ۲1و۲0: سوره الرحمن}« یَ

در این سایت که مربوط به سفارت جمهوری اسالمی 
ایران در دانمارک می باشد، یکی از مناطق زیبای 
گردشگری، مربوط به محل وقوع چنین پدیده ای 

.باشدمی



آیات قرآن

:به این موضوع اشاره شده است۲۲-۲1-۲0-19در سوره الرحمن آیات 

یانِ  قِ تَ لْ نِ یَ یْ رَ حْ بَ جَ الْ رَ یانِ ( 19)مَ غِ بْ خٌ ّل یَ زَ رْ ما بَ هُ نَ یْ ما (  20)بَ بِّکُ یِّ آّلءِ رَ أَ بِ فَ
ذِّبانِ  کَ جانُ ( 21)تُ رْ مَ ؤُ وَ الْ لُ ؤْ ا اللُّ مَ هُ نْ جُ مِ رُ خْ (22)یَ

پس 20. اما میان آن دو حد فاصلی است که به هم تجاوز نمی کنند19. دو دریا را به گونه ای روان کرد که با هم برخورد کنند
22. از آن دو، مروارید و مرجان خارج می شود21کنید؟ کدامین نعمتهاى پروردگارتان را انکار مى

بیشترین دلیلی که باعث وقوع چنین پدیده ای می شود غلطت شوری و شیرینی دریاهاست که باعث جلوگیری: دلیل علمی

.از ترکیب آنها می شود در آیات دیگری از قرآن نیز بطور دقیق به این موضوع اشاره شده است



53سوره مبارکه فرقان آیه 

هما »  ینَ لَ بَ عَ جاجً وَ جَ لحً اُ راتٌ و هذا مِ ذبٌ فُ جَ البحرینِ هذا عَ رَ و هو الذی مَ
هجوراً  جراً مَ خا و حِ رزَ «بَ

و اوست کسی که دو دریا را موج زنان به سوی هم روان کرد این یکی شیرین و آن یکی شور و تلخ است ومیان آندو 
.حریمی استوار قرار داد

1۲سوره مبارکه فاطر آیه 
ا جَ حٌ أُ لْ ا مِ ذَ هَ هُ وَ ابُ رَ غٌ شَ ائِ اتٌ سَ رَ بٌ فُ ذْ ا عَ ذَ انِ هَ رَ حْ بَ ی الْ وِ تَ سْ ا یَ مَ لٍّ وَ ن کُ مِ جٌ وَ
کَ فِ  لْ فُ ى الْ رَ تَ ا وَ هَ ونَ سُ بَ لْ ةً تَ یَ لْ ونَ حِ جُ رِ خْ تَ سْ تَ ا وَ یًّ رِ ا طَ مً حْ ونَ لَ لُ کُ أْ رَ تَ اخِ وَ یهِ مَ

ونَ  رُ کُ شْ مْ تَ کُ لَ عَ لَ هِ وَ لِ ضْ ن فَ وا مِ غُ تَ بْ تَ لِ

یکی آبش شیرین و گواراست و یکی شور و تلخ، از هر دو گوشت تازه می خورید، و از آنها : این دو دریا یکسان نیستند
چیزهایی برای آرایش تن خویش بیرون می کشید و می بینی که کشتی ها برای یافتن روزی و غنیمت، آب را می شکافند 

.و پیش می روند، باشد که سپاسگزار باشید



61سوره مبارکه نمل آیه 

اا وَ ا رَ هَ لَ لَ عَ ا وَ جَ ارً هَ نْ ا اَ هَ اللَ لَ خِ عَ ا وَ جَ ارً رَ ضَ قَ رْ لَ اّلَْ عَ نْ جَ لَ مَ عَ یَ وَ جَ سِ
ونَ ﴿ مُ لَ عْ مْ ّلَ یَ هُ رُ ثَ کْ لْ اَ عَ اهللِ بَ لهٌ مَ اِ ا ءَ زً اجِ نِ حَ یْ رَ حْ بَ ینَ الْ ﴾61بَ

یا آن کس که زمین را قرارگاهى ساخت و در آن رودها پدید آورد و براى [ پندارند بهتر استآیا شریکانى که مى]
بلکه بیشترشان [ نه،]قرار داد، و میان دو دریا برزخى گذاشت؟ آیا معبودى با خداست؟ [ مانند لنگر]ها را آن، کوه

.دانندنمى



تقابل آب شیرین و آب شور
اتفاق مشابهی هم در طبیعت رخ می دهد؛ البته نه در آب های آزاد و وسط اقیانوس؛ بلکه در جایی که رودخانه های بزرگ به آب های 

آب با ایجاد فرسایش در . آب رودخانه ها شیرین است و در سفر روی خشکی، کوه ها و صخره های متنوعی را می شوید. آزاد می ریزند
این ریزذرات که پودر سنگ نام دارند، همراه با آبرفت ها و . سنگ ها، مواد معدنی آن ها را الیه الیه جدا کرده و درون خود حل می کند

بریزند( خلیج، دریا یا اقیانوس)دیگر ناخالصی ها با جریان آب هم سفر می شوند تا درنهایت به آب های آزاد 

آب اقیانوس، شور است و ترکیبات معدنی متفاوتی با آب شیرین دارد؛ بنابراین محدوده ای در اطراف مصب رودخانه شکل می گیرد که 
به تدریج، آب رودخانه با آب های . البته این مرز، ثابت و ایستا نیست و پیوسته تغییر می کند. آب با دو رنگ متفاوت در آن دیده می شود

.آزاد مخلوط می شود و این چرخه ادامه پیدا می کند

، میزان مواد معدنی و امالح (میزان آب خروجی از رود)وسعت منطقه دو رنگ به عوامل مختلفی بستگی دارد، مانند دبی آب رودخانه 
؛ به همین دلیل است که این پدیده در نقاط مختلف ...محلول در آب، تفاوت دمای آب رودخانه و آب آزاد، جریان های اقیانوسی محلی و 

جهان به شکل های متفاوتی دیده می شود؛ گاه می توان آن را از روی قایقی کوچک هم مشاهده کرد و گاه برای دیدن آن باید از 
تصاویر هوایی کمک گرفت؛ گاه مرز بین آب ها بسیار باریک و واضح است و گاه این مرز به شکل طیفی نسبتاً عریض پدیدار 

می شود



اقیانوس دو رنگ در خلیج آالسکا؟

یکی از معروف ترین تصاویر این پدیده در خلیج آالسکا ثبت شده و نسخه های مختلف 
این تصاویر نزدیک به . در فضای سایبری دست به دست می شود( 1386)۲00۷آن از سال 

، جایی که آب شیرین (به کوه های افق دقت کنید)ساحل خلیج آالسکا ثبت شده اند 
آب  . حاصل از ذوب شدن یخچال های آالسکا به آب های شور اقیانوس آرام می رسند

شیرین در مسیر حرکت خود، کوه ها و سنگ ها را می شوید و پودر سنگ آن ها را با 
خود می برد؛ همین ترکیبات معدنی است که سبب شده اند رنگ آن به آبی روشن تغییر 

.پیدا کند و تضاد زیادی را با آب تیره تر اقیانوس به نمایش بگذارد



ادعای کنث برلند
)« کنث برلند» Kenneth Bruland) ( 1386)۲00۷سانتاکروز، عکاس همان تصویری است که سال -استاد علوم اقیانوسی در دانشگاه کالیفرنیا

آن سال، او همراه با گروهی از پژوهشگران در سفر دریایی اکتشافی به خلیج آالسکا سفر کرد تا نقش آهن را در . به فضای سایبری راه یافت
هدف اصلی دیگر همکارانش، بررسی جریان های کند اقیانوسی . جریان های اقیانوسی و چرخه مواد معدنی شمال اقیانوس آرام بررسی کند

(eddy) برخی از این جریان ها به ابعاد بزرگی با قطر صدها کیلومتر می رسند و جریان هایی چرخشی از ساحل آالسکا به درون . در این منطقه بود
.خلیج ایجاد می کنند

)رودخانه بزرگ کوپر Copper)  کیلومتر درازا دارد، همراه با رودخانه های دیگر، جریان آب شیرین حاصل از یخچال های ذوب شده را ۴50که بیش از
این آب هرچند شور نیست، اما مواد معدنی فراوان و آبرفت های زیادی را با خود حمل می کند که آهن، بخش مهمی از آن را . به خلیج منتقل می کنند

.همین ترکیبات معدنی محلول است که رنگ آب را تغییر داده است. تشکیل می دهد

سایش، فرمی پرسید این مواد معدنی از کجا می آید؟ آبی که از ذوب یخچال ها جاری می شود، در مسیر خود کوه ها و صخره ها را می شوید و با ایجاد
.این مواد را پودر سنگ هم می نامند. مواد معدنی را الیه الیه از سنگ جدا می کند

در . وندی شوقتی این ریزذرات به حجم بزرگ تری از آب وارد می شوند، تحت تأثیر جریان های اقیانوسی قرار می گیرند و به میان خلیج آالسکا منتقل م
ده این تصویر هم جریان آب شیرین و پر از امالح معدنی به آب های آزاد رسیده است و به خاطر تفاوت شدید ترکیب محلول ها، با مرز مشخصی دی

به تدریج، آب ها با هم درمی آمیزند و امالح در اقیانوس پخش می شود. می شوند؛ اما این مرز، دائمی و بدون تغییر نیست

.این فرد در دانشگاه کالیفرنیا سانتا کروز و در بخش علوم اقیانوس مشغول بکار است



گفته های . تحقیق وی نیز در اینباره در دسترس است ؛ اما خبری از عکسی که خبر آنالین میگوید کنث برلند گرفته است در تحقیقاتش نیست . 
ریای ه دخبرآنالین را در یک وبسایت دیگر نیز دیدیم بدون اینکه منبع موثقی را این وبسایت ارائه دهد ، چنانچه بیان کرده است این عکس مربوط ب

بالتیک و شمال نیست و مربوط به تالقی دو اقیانوس آرام و اطلس در خلیج آالسکا است که کنث برلند این عکس را گرفته است ، بدون هیچ 
ائهگونه منبعی و ایضاً باز فیلم را معلوم نکرده است که آیا فیلم را نیز کنث برلند گرفته است ؟ در حالیکه برای همین عکس هم یک منبع ار

اما در وبسایتی دیگر با قرار دادن یک منبع سخنان مشابه خبر آنالین را بیان کرده بود که وقتی به یکی از منابع مراجعه کردیم دیدیم . نمیدهند 
» که در آن نیز بیان شده است این عکس متعلق به آبهای ساحلی و آبهای خلیج آالسکاست ، البته نام کنث برلند به صورت  Ken Bruland در  «

ی تبراین وبسایت و برخی وبسایتهای دیگر آورده شده بود ، ولی این منبع کامالً موثق و مورد اعتماد نیست و وقتی باز تحقیق کردیم وبسایت مع
به وط را نیافتیم که بیان کند این عکس متعلق به برلند و مربوط به خلیج آالسکاست و چنانچه پیشتر اشاره کردیم ، در جایی دیگر و در پست مرب

عمده لینکهایی که عکس را از کنث برلند بیان میکردند درباره ویدیو هیچ چیزی . کنث برلند و تحقیقاتش درباره خلیج آالسکا این عکس نبود 
نمیگفتند که ویدیو از چه کسی است ، یک لینک دیگر هم با اینکه ویدیویی در اینباره گذاشته بود

اما لینک دیگری را دیدیم که ویدیویی قرار داده و بیان کرده بود مربوط به مخلوط نشدن آب . اما تنها از همان عکس استفاده کرده بود 
شمال ک واقیانوس آرام و اطلس است و اینرا به تحقیقات کنث برلند ربط داده بود ، بنابراین درباره ویدیو هم برخی لینک ها آنرا به دریای بالتی

بنابراین در فضای مجازی با دو دسته لینک طرف شدیم ، نخست . ربط داده و این لینک به کنث برلند و مخلوط نشدن آب اقیانوس اطلس و آرام 
مربوط به کنث برلند و خلیج آالسکا و یا اقیانوس آرام و اطلس است و دوم لینکهایی [ در برخی ، ویدیو نیز ] لینکهایی که میگفتند این عکس 

درباره کرث برلند ما به منبع موثقی دست نیافتیم که نشان دهد او این عکس را گرفته . که بیان میکردند مربوط به دریای بالتیک و شمال است 
ولی با استناد به [ . البته بعید نیست ویدیو و عکس ها مربوط به اقیانوس آرام و اطلس باشند ] است نمیتوان آنان را کامالً موثق و معتبر خواند 

لینک کمیته حفاظت از محیط زیست دریای بالتیک در این شکی نیست که آب دریای بالتیک و شمال تا حدی با هم مخلوط نمیشوند ولی در لینک 
این سازمان ، عکس و ویدیویی که در فضای مجازی بود و آنرا منتسب به دریای بالتیک و شمال میکردند وجود نداشت 



و حال ، بیان ما بر دریای بالتیک و شمال
این دو دریا اند و ذکر شده است بخاطر اختالف بین شوری و دمایشان مخلوط نمیشوند که امری است بدیهی ؛ این که اگر دو 
دریا وجود داشته باشند یکی شور و دیگری شیرین ، آیا مخلوط میشوند یا نه ، این امر مشخص است که مخلوط نمیشوند ، اما 

مسئله برخی این است که آیا این چنین دو دریایی وجود دارد یا نه ؛ ما سندی ندیدیم که نشان دهد آب دریای بالتیک یا شمال 
شان متفاوت باشد ... واقعا شیرین است یا تنها مقدار شوری و دمای آب این دو دریا باهم متفاوت است و بنظر می آید شوری و 

، بنابراین خبری از شیرین بودن دریای بالتیک یا شمال نیست ، در حالیکه آیه قرآن سخن از دو بحر میزند که یکی شیرین است و 
از اینها که بگذریم ، نه عکس را میتوان به دریای بالتیک و شمال ربط داد و نه مراد از دو بحر این دو دریا است و . دیگری شور 

این یک شایعه بوده است

:برخی گفته اند مربوط به پدیده هالوکالین است و اما بیان ما

این پدیده برای یک اقیانوس است و نه دو دریا ، یعنی در یک منطقه رخ میدهد و بگونه ای که آب زیرین شوری اش با آب 
شاید یک نوع هالوکالین هم همین اختالف . البته میتواند مراد این آیه باشد اما احتمال هم است که نباشد . باالیی فرق دارد 

بین دو بحر باشد ؛ چنانچه بحر را به معنی توده آب بگیریم هالوکالین در قطب شمال میتواند صحیح باشد و مراد از آن توده 
سطحی و توده زیرین آب باشد 



.نقد ما بر این گفته این است که هیچ قرینه ای با قطعیت اینرا تأیید نمیکند 
البته آنچنان که پیشتر اشاره کردیم ، بحر در لغت همیشه به معنی دریا نیست و به توده آب نیز میگویند ، مثالً میتواند محل 

.را هم به بحر بگیریم ... تالقی دو رودخانه بزرگ و 
که سرچشمه اش از ] و رودخانه  ارو [ که سرچشمه اش از کوه های آلپ سوئیس است ] همچنین محل تالقی دو رودخانه رون 

.است[ توده کوه های مونت بالنک در رشته کوه های آلپ است 

در صحت این عکس شکی نیست و اینکه برای این دو رودخانه است ؛ 
اما دو نکته در اینباره وجود دارد

.این دو رودخانه تا طول بسیار زیادی بدین شکل باقی نمی مانند : 1
آیا واقعاً یکی کامالً شیرین است و دیگری شور و یا شوری یکی از : ۲

دیگری کمتر است و امالحشان متفاوت است ؟



بیان آخر 

یک احتمال دیگرهم است و آن این است که میتوان این آیه از قرآن را دال بر ویژگی مخلوق دانست نه 
وجود مخلوق ، به این صورت که منظور خداوند این است که خلقتش بگونه ای است که اگر دو دریا که 

یکی کامالً شیرین و دیگری کامالً شور باشد و کنار هم قرار بگیرند با هم مخلوط نمیشوند که در 
همچنین میتوان با توجه به معنای بحر گفت که منظور خداوند دو توده آب . صحت این امر شکی نیست 

موجود در دنیا است که یکی شیرین و دیگری شور است و با هم مخلوط نمیشوند ، چنانچه ما هم آب 
در آیات قرآن به دو گونه تالقی دو دریا برمیخوریم ، یکی دو دریا که یکی شان . شیرین داریم و هم شور 

شیرین است و دیگری دو دریا که تنها خداوند به محل تالقی آنها اشاره میکند و سخنی از شیرین بودن 
.یکی از آنها نیست



آیات دسته اول که سخن از شیرین بودن یکی از -1

:بحرهاست و لفظ آیات کلی است 

نَ و یْ لَ بَ عَ جَ اجٌ وَ جَ حٌ أُ لْ ا مِ ذَ هَ اتٌ وَ رَ بٌ فُ ذْ ا عَ ذَ نِ هَ یْ رَ حْ بَ جَ الْ رَ ی مَ ذِ وَ الَ ا هُ خً زَ رْ ا بَ مَ هُ
ا ﴿ ورً جُ حْ ا مَ رً جْ حِ ﴾۵۳وَ

وط و او کسی است که دو دریا را در کنار هم قرار داد یکی گوارا و شیرین و دیگری شور و تلخ و در میان آنها برزخی قرار داد تا با هم مخل
سوره الفرقان ( ۵۳! )دور باش و نزدیک نیا( گویدگوئی هر یک به دیگری می)نشوند 

جَ  یَ وَ اسِ وَ ا رَ هَ لَ لَ عَ جَ ا وَ ارً هَ نْ ا أَ هَ لَ الَ لَ خِ عَ جَ ا وَ ارً رَ ضَ قَ رْ لَ اْلَْ عَ نْ جَ مَ نَ أَ یْ لَ بَ عَ
ونَ ﴿ مُ لَ عْ مْ ّلَ یَ هُ رُ ثَ کْ لْ أَ عَ اهللَِ بَ هٌ مَ لَ إِ ا أَ زً اجِ نِ حَ یْ رَ حْ بَ ﴾۶۱الْ

دریا دویا کسی که زمین را مستقر و آرام قرار داد، و در میان آن نهرهائی روان ساخت، و برای زمین کوههای ثابت و پا بر جا ایجاد کرد، و میان
سوره النمل( ۶1(. )و جاهلند)دانند آیا معبودی با خدا است ؟، نه بلکه اکثر آنها نمی( تا با هم مخلوط نشوند، با این حال)مانعی قرار داد 

اجٌ وَ  جَ حٌ أُ لْ ا مِ ذَ هَ هُ وَ ابُ رَ غٌ شَ ائِ اتٌ سَ رَ بٌ فُ ذْ ا عَ ذَ انِ هَ رَ حْ بَ ی الْ وِ تَ سْ ا یَ مَ لٍّ وَ نْ کُ مِ
یهِ  کَ فِ لْ فُ ى الْ رَ تَ ا وَ هَ ونَ سُ بَ لْ ةً تَ یَ لْ ونَ حِ جُ رِ خْ تَ سْ تَ ا وَ یًّ رِ ا طَ مً حْ ونَ لَ لُ کُ أْ رَ تَ اخِ وَ  مَ

ونَ ﴿ رُ کُ شْ مْ تَ کُ لَ عَ لَ هِ وَ لِ ضْ نْ فَ وا مِ غُ تَ بْ تَ ﴾۱۲لِ

(  اما)این دریائی که آبش گوارا و شیرین و نوشیدنش خوشگوار است، و این یکی که شور و تلخ و گلوگیر است، : این دو دریا یکسان نیستند
و به هر طرف )شکافند بینی که آنها را میپوشید، و کشتیها را در آن میخورید، و وسائل زینتی استخراج کرده میاز هر دو گوشت تازه می

سوره الفاطر( 12. )بجا آورید( نعمتهای او را)تا از فضل خداوند بهره گیرید و شاید شکر ( روندپیش می



آیات دسته دوم که سخنی از شیرین بودن یکی از بحرها نیست و -2

:لفظ آیات نیز اشاره به منطقه ای خاص میکند 

یَ  ضِ مْ وْ أَ نِ أَ یْ رَ حْ بَ عَ الْ مَ جْ غَ مَ لُ بْ ى أَ تَ حُ حَ رَ بْ اهُ ّلَ أَ تَ فَ ى لِ وسَ الَ مُ ذْ قَ إِ ا ﴿وَ بً قُ ﴾۶۰حُ

دارم تا به محل تالقی دو دریا برسم هر چند مدت من دست از طلب برنمی: بخاطر بیاور هنگامی که موسی به دوست خود گفت
(۶0. )طوالنی به راه خود ادامه دهم

رِ  حْ بَ ی الْ هُ فِ یلَ بِ ذَ سَ خَ اتَ ا فَ مَ هُ وتَ ا حُ یَ سِ ا نَ مَ هِ نِ یْ عَ بَ مَ جْ ا مَ غَ لَ ا بَ مَ لَ ا ﴿فَ بً رَ ﴾۶۱سَ

فراموش کردند و ماهی راه خود ( که برای تغذیه همراه داشتند)هنگامی که به محل تالقی آن دو دریا رسیدند ماهی خود را 
سوره الکهف( ۶1(. )و روان شد)را در پیش گرفت 



درباره آیات دسته دوم شک نیست که منظور خداوند اشاره به منطقه ای خاص است که محل تالقی دو دریا بوده است که میتواند محل تالقی 
جایدریای شمال و بالتیک باشد و یا اگر بحر را به توده آب بگیریم میتواند محل تالقی دو رودخانه هم باشد که این بدیهی است که در چندین 

و البته نیازهم نیست که آب دریا مخلوط نشود بلکه همین که محل تالقی آب باشد منظور آیه 19دنیا این چنین پدیده ای را میتوانیم ببینیم
اما آیات دسته اول صراحتاً به شیرین بودن اشاره میکنند و مخلوط نشدن اما یک نکته سبب میشود که این آیات را کلی . قرآن میتواند باشد 

:بدانیم و آن آیه اول است که در آن گفته شد 

از هر دو گوشت تازه ( اما)این دریائی که آبش گوارا و شیرین و نوشیدنش خوشگوار است، و این یکی که شور و تلخ و گلوگیر است، 
تا از فضل ( روندو به هر طرف پیش می)شکافند بینی که آنها را میپوشید، و کشتیها را در آن میخورید، و وسائل زینتی استخراج کرده میمی

.بجا آورید( نعمتهای او را)خداوند بهره گیرید و شاید شکر 

چنانچه آیه قرآن میگوید از هردو ، اما هالو ] پرواضح است که در نزد اعراب دریای بالتیک و شمال وجود خارجی نداشته است و یا هالو کالین 
، همچنین در نزد اعراب هیچ منطقه ای وجود نداشته است که دو دریا باشند کنارهم که یکی شور و [ کالین مربوط به یک منطقه است 

ته دیگری شیرین و باهم مخلوط نیز نشوند ، ایضاً این چنین منطقه ای در نزد مردم ایران و بطور کل در آن زمان در نزد مسلمانان وجود نداش
که آن است و گزارشی در دست نیست، گفته های این آیه قرآن نیز ناظر به رودخانه نمیتواند باشد و ناظر به اقیانوس ها اما میتواند باشد ، چه 

اگرچه برخی رودخانه ها ] اوالً گفته شده است که کشتیها را در آن میبینی که آنها را می شکافند ، قاعدتاً ناظر به رودخانه نمیتواند باشد 
دوماً خوردن گوشت تازه و [ قابلیت کشتیرانی دارند اما عمومیت ندارد و ایضاً این چنین دو رودخانه ای را نیز در آن زمان کسی نمی شناخت 

پس اینکه خداوند گفته است دو بحر که از هردو . استخراج وسایل زینتی بهمراه وجود کشتیها باهم ، نمایانگر اقیانوس و دریا میتواند باشد 
نیز منفعت می برید و یکی شیرین و دیگری شور است میتواند ناظر به وجود توده های آب شیرین و شور در کره زمین باشد که باهم یکی 

نمیشوند چراکه خداوند اینگونه خلق کرده است



بنابراین نتیجه گیری که میتوان 
: کرد

آیات دسته اول اشاره دارند به مخلوط نشدن آبهای شیرین و شور دنیا و یا بطور کل ، ویژگی مخلوق را 
توجه کنید ، آیه قرآن نمیگوید که دو . باشد20بیان کرده اند و نمونه آن میتواند جریان گلف استریم

و این یعنی در ... بلکه بیان میکند دو بحر که از هر دو گوشت تازه میخورید و ... بحر بی انتها هستند و 
هرجای دنیا دو بحر میتواند باشد به این شکل که مؤید سخن ما هم است و البته کل دنیا را نیز میتوان 

.فرض کرده با توده آب شیرین و توده آب شور که باهم مخلوط نمیشوند 
نیز به منطقه ای رفته بوده است که دو بحر یکی ( علیه السالم)ایضا میتوان گفت حضرت موسی 

شیرین و دیگری شور در آن قرار داشته و مخلوط نمیشدند



نتیجه گیری 

اینکه برخی میخواهند مراد از این پدیده را دریای بالتیک و شمال بدانند کامالً غلط بوده و 
چنانچه آیات دسته اول و دوم را ] آیه قرآن کل دنیا را مد نظر داشته است نه مکانی خاص را 

، ایضاً برای هالوکالین نیز ، این پدیده در همه جا بدین صورت نیست که [ باهم لحاظ کنیم 
مگر ] آب باالیی شیرین و آب پایینی شور باشد ، بلکه در برخی مکان ها هر دو آب شور اند 

، [ اینکه بنا را بر پدیده هالوکالین در مکان هایی که آب سطحی شیرین است بگذاریم 
بنابراین مراد از این دو بحر همان توده های آب شیرین و شور در دنیا اند که باهم مخلوط 
نمیشوند همچون گلف استریم و همینطور میتواند ویژگی مخلوق باشد ، یعنی مخلوط 

نشدن دو بحر شیرین و شور
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