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 چکیده
 نیترمك تر،نیسنگ یبا وزن« لُجّه»نام  ،«مّیبحر، لُجّه و » یعنیدر قرآن كریم  ایمختلف در یهانام انیاز م

عنوان اسم و اسم منسوب درباره به ،یمفعولو  یهم در نقش وصفواژه در دو مورد، آن  نیبسامد را دارد. ا

 افتهیشهرت « Pelagic zone»به  یعلم طالحكاررفته است. لجّه در اصاعمال كفار به هیقصر سلیمان و تشب

 انهیاست. عمق و م شدهلیتشک رمغاکزی و مُغاک لجّه،ژرف لجّه،انیبرلجّه، م یهابه نام هیال نیاست و از چند

فاوت ت انیو ب« لجّه» یعلم یبنداست. طبقه یاشناسیدر علم لغت و در« لجّه»مفهوم  یلبودن، دو مؤلفه اص

 .دینمایرا برطرف م یاو ترجمه یریشبهات موجود در اختالفات تفس یبرخ ،«یلج»آن با  یآوائ

در  یمناسب و مستحکم وندیپ ،یو نسب یوصف ،یاضاف بیواژه همچون ترك نیمختلف ا یهابیترك 

از افق  یعیتا پهنه وس ن،یریز یهاهیو ال ایدر سطوح مختلف در یکیمختلف تار یهاهیال یگستردگامتداد و 

 بر اساس رآنق یرپردازیشده است. تصو گذاشته شیكرده كه در شکل چند نمودار به نما جادیآسمان ا

 نیكفار و همچن یدیو اضطراب و ناام یکیاز ترس، تار بایز یاجلوه «ایلجّه در»ازجمله  عتیطب ینمادها

 یانیداللت بر موضع م« لجّه» ی. نظام آوائگذاردیم شیبه نما نیمخاطب یملکه سبأ را برا یاعجاب و شگفت

اطب به مخ ریگكننده و نفسنگران یبا احساس را ینغمه آوائ یدهان و داللت بر عمق و شدّت دارد و ناهمگون

 .كندیالقاء م

 بحر، علم، عمق. ا،یرآن، درلجّه، ق ،یشناس: واژهیدیكل واژگان

                                                           

 Shiraz.he@yahoo.com/ فارسيجدانشگاه خل، دانشيار گروه زبان و ادبيات عريب. 1



 1396هفدهم، پاییز و زمستان  ۀشمارهفتم، سال ، دو فصلنامه كتاب قیم  8

 

 

 

 

 مقدمه -1 

دریا شناسی و شناخت شرایط اقلیمی و امور مربوط به آن است. ، ی خداشناسیهاراهیکی از 

در قرآن کریم از ابعاد مختلف صحبت از دریا شده است. وجه مشترک همه این آیات وجه 

فظی هیچ ل، ربیفصاحت و بالغت ع نظر ازتوحیدی و ربوبیت خالق هستی است. بدون شک 

در قرآن کریم به کار نرفته است مگر اینکه حکمت و دقائقی علمی و معرفتی در دامنه معنائی 

در حوزه تفسیر و اعجاز علمی  شده انجامرغم برخی تحقیقات آن نهفته است. با این رویکرد به

ق مفهومی یی بین لغت پژوهان و مفسران در حوزه تطابنظرهااختالفهنوز ابهامات و ، آیات

د با رویکر، وجود دارد. قرار است در این گفتار« لجّه»واژه  جمله ازیایی قرآن دربرخی از واژگان 

 آید.علمی از این موضوع صحبت به میان  -ادبی

یک کلیدواژه حوزه معرفتی و دریاشناسی در سیاق  عنوانبه« لجّه»شیوه این پژوهش بررسی 

گردد که از یی ادبی و علمی این واژه زمانی آشکار مییباز. استعبارت و متن قرآن ، جمله

، ناسیآواش، بالغت، تفسیر، ترجمه، صرف و نحو، زوایای مختلف به آن پرداخته شود. علم لغت

 شارهامباحثی است که به اقتضای مورد در این پژوهش به آن  ازجملهی و دریا شناسی شناسسبک

بحث  یک عنوان بهیبایی فصاحت و بالغت آن زادبی و  نظر ازاست. پیشینه این بحث  شده

آید که مطالبی جزئی و یا گذرا در بعضی از متون به نظر می هرچندمغفول مانده است. ، مستقل

گردد که به یبایی فصاحت این لفظ زمانی بیشتر آشکار میزباشد.  شده گفتهتفسیری و یا علمی 

 دبی آن پرداخته شود.تصویری و ا، علمی، آوائی، زوایای مختلف مفهومی

در لغت « لجّه»های مفهومی واژه بحث این است که مؤلفه شده مطرحسؤاالت  جمله از 

ای دارد؟ در ترجمه و تطبیق تفسیری این واژه تا چه اندازه اتفاق و یا عرب چیست و چه دامنه

ی ث زیباشناسیری در مباحتأثدر علم چیست؟ و چه « لجّه»وجود دارد؟ جایگاه واژه  نظراختالف

شناسی آوایی قرآن دارد؟ جایگاه تصویری این واژه در متن قرآن چیست؟ و چه نسبتی بین نغمه

آید؟ دو فرضیه اصلی این بحث به شرح ذیل به نظر می« لجّه»های لفظی و مفهومی و داللت

 : است

ا بررسی ارد. بدامنه وسیعی د، مفهومی ازنظر« لجّه»فرضیه اول بر این اصل مبتنی است که واژه 

این  یی که پیراموننظرهااختالفتوان انتظار داشت که می، دقیق این واژه بر اساس حقائق علمی

 های قرآن و تفاسیر وجود دارد حل شود.واژه در ترجمه
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ای ناهمگون و البته همگون با معنا نغمه، بر طبق نوع چینش حروف« لجّه»فرضیه دوم اینکه 

ف داللت بر اختال، وجود دارد« ُلجِّیٍّ»و « لجّه»آوایی بین  نظر ازیی که هاتتفاوو سیاق آیه دارد و 

 معنی در عمق و شدت آن دارد.

 ،اصطالحی و نوع کاربرد آن در قرآن کریم نظر از« لجّه»در ادامه بحث پس از معرفی اجمالی 

ی نقد و بررستصویری و آوائی مورد ، ترکیبی، علمی، دامنه مفهومی جمله ازهای مختلف حوزه

 قرار خواهد گرفت.

 هلجّ -2

لجّه( است که برای دریا استعمال شده ، یمّ، بحر) در قرآن کریم این واژه یکی از سه نامی

ای است. اصطالح مذکور از ریشه« Pelagic zone»است. معادل این واژه در اصطالح علمی 

 ودشباز یا آزاد دریا اطالق میاست و به معنای منطقه  شده گرفته πέλαγος (pélagos)یونانی 

( 2015”Pelagic“ در کتاب .)وسف ی) این واژه یکی از سیزده نام دریاست اإلفصاحی شناسزبان

(. در زبان و ادبیات فارسی نیز این واژه با همین صورت 971ص، 2ج، 1410، موسی والصعیدی

 (.19635ص، 13ج، 1377، دهخدا) استعمال شده است

. این است کاررفتهبهقرآن کریم در دو مورد و با دو کاربرد متفاوت ادبی  در بحث مورد واژه

که در یجای شناسان و مفسران تضاد مفهومی ایجاد کرد تادو کاربرد متفاوت برای برخی از لغت

 نگاهی به معنای، از اختالفات نظرصرفپیدا کردند. با  نظراختالفتعریف آن با یکدیگر 

این واژه دارای ساختاری ، علمی نظر ازنماید. از مشکالت را حل میاصطالحی واژه بسیاری 

شده است. موارد کاربرد  یفتعریِ علمیِ جدید بندطبقهکلی و مفهومی واحد است که با یک 

یکی در آیه چهلم سوره نور است که در نقش صفت برای دریا آمده و برای تشبیه ، این واژه

 أْو﴿: است کاررفتهبههای دریایی عمیق و طوفانی و مواج و تاریکی هاظلمتاعمال کفار به 

َْْرَج َيْغشاُه َمْوٌج ِمْن َفْوِقِه َمْوٌج ِمْن َفْوِقِه َسحاٌب ُظُلماٌت َبْعُضها َفْوَق َبْعٍض َبْحٍر ُلجِّيٍّ َكُظُلماٍت يف  ِإاا َأ

اسم در نقش  عنوان بهو یکی در آیه چهل و چهارم سوره نمل است که  ﴾َيَدُه َلْم َيَكْد َيراها

است. آن  هرفت کار بهع( ) ملکه قوم سبأ به قصر سلیمان نبیّ، مفعولی در داستان ورود بلقیس

ا ساق پاهاى خود رپنداشت که زیر پای او دریا است لذا ، هنگام که چون بلقیس داخل قصر شد

های یکی از زیبایی .﴾َو َكَشَفْت َعْن ساَقْيها ُلجًَّةَفَلمَّا َرَأْتُه َحِسَبْتُه ﴿: برهنه کرد تا از آن آب بگذرد

شناسان است که در ذیل به آن پرداخته های مفهومی آن در نزد لغتشناخت مؤلفه، این واژه

 شود.می
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 دامنه مفهومی لجّه -3

هایی که لغتهای معنائی این واژه در علم لغت است. مؤلفهمؤلفه، مقصود از دامنه مفهومی

، «عمق»اند متعدد و متنوع است و محورهایی چون وم این واژه در نظر گرفتهشناسان برای مفه

گیرد. همین امر موجب اختالف در ترجمه را در بر می« تالطم و مواج بودن»و « میانه»، «وسعت»

 شده است.« لجّه»و تطابق تفسیری آیات 

راغب ) «واج دریاعمق ناپیدای دریا و طغیان و افزونی ام»این واژه در مفردات راغب به  

به بخش وسیع »است. در برخی منابع دیگر این واژه  شده ترجمه( 118ص، 4ج، تابی، اصفهانی

ف یوس) «شود و نه کوهیو بسیار عمیقی از دریا اطالق شده است که در آنجا نه زمینی دیده می

میانه »ن هایی چوواژه در مؤلفه، دهخدا نامهلغت(. در 971ص، 2ج، 1410، موسی و دیگران

( معنا شده 19635ص، 2ج، 177، دهخدا) «یپرآب»و « ترین موضع دریای ژرفیقعم»، «دریا

 : است. دهخدا در ادامه تعریف خود چند بیت شعر را مثال زده است مانند این بیت از عطار

 در لجّه عشق جاودانت

 

 شد غرقه درد آشنایی 

 : یا این بیت از سعدی 

خونخوار کشتی هر که در این لجّه 

 افتاد

نشنیدیم که دیگر به کران  

 آیدمی

 

 همان(، دهخدا) 

عمق ، در این ابیات« لّجه» نظر موردهای مفهومی د یکی از مؤلفهشوکه مالحظه می طورهمان

شناسان و ای از لغتعده« وسعت زیاد»و « عمق»و شدّت تالطم است. با توجه به دو مؤلفه 

: اندچهل و چهارم سوره نمل بر این معنا اظهار تردید کرده و گفتهمفسران در تطبیق و تفسیر آیه 

عمیق بودن و گستردگی آب مطرح باشد دیگر با برهنه کردن ، اگر در ساختار مفهومی واژه لجّه»

 «عمیق بودن آن با ظرفیت قصر همخوانی ندارد همچنان که، ساق پا ]در قصر[ تناسب ندارد

 (.168ص، 10ج، تابی، مصطفوی)

گامان علم لغت در قرن دوم ـ یشپشناسان مانند خلیل فراهیدی ـ از رخی دیگر از لغتب

داند که در پیرامون آن زمین و را بخشی از دریا می« لجّه»ندارد. او « لجّه»تأکیدی بر عمیق بودن 

، تایب، فراهیدی) یت نباشد و َبْحر لُجِّیٍّ را در وسعت زیاد آن تعریف کرده استرؤ قابلیا کوهی 

ر ای از آب بسیاوسعت و گستره، آید که مقصود از لّجه(. با این تعریف به نظر می19ص، 6ج

وسعت  نظر ازصورت لّجه همان میانه دریا است. بدین مدنظرزیاد است که عمق سطحی آن 

 است نه عمیق بودن آن.
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 نظراختالف، «لّجه»میان مفسران و مترجمان درباره معنای ، بر اساس گستره این دامنه مفهومی

ه حسبت»درباره عبارت  هاآنترین شده که مهمیانبی متفاوتی از واژه مذکور هابرگرداناست. 

، / گرمارودی1374، آیتی) «آبگیری ژرف»: شود( در موارد ذیل خالصه می27/44: نمل) «لجّه

، 1373، رممکا) «نهر آبی»، (380ص، 1ج، 1380، ایقمشه) «آبگینه صاف( »380ص، 1ج، 1384

، قرائتی) «برکه آبی( »380ص، 1ج، 1383، انصاریان) «آبی فراوان چون دریاچه( »381ص، 1ج

 «حوض آب» ( و1205ص، 5ج، 1356، ترجمه طبری) «یادرژرف( »427ص، 8ج، 1383

 (.841ص، 1ج، دهلوی)

، دریا، دریاچه، نهر، برکه، گردد لجّه در سطوح مختلفی از حوضکه مالحظه می طورهمان

تواند گنجایش این تعابیر متنوع ترجمه شده است. ولی دامنه مفهومی این واژه تا چه اندازه می

پاسخ آن  ،را داشته باشد؟ سؤالی است که نیاز به تأمل بیشتری داشته و در بحث دامنه علمی لجّه

 داده خواهد شد.

 گردد. در میانه تکرار میبحر لُجِّیٍّ( دوبار) این نوع اختالفات در ترجمه آیه چهلم سوره نور

ها مؤلفه عمیق بودن لُجِّیٍّ را لحاظ قرار اکثر ترجمه، های قرآنی موجودپنجاه و اندی از ترجمه

/ 79ص، 3ج، 1346، / رهنما193ص، 6ج، 1390، خسروی) «دریایی عمیق»اند و آن را به داده

/ 355ص، 1ج، / گرمارودی1415، فوالدوند، آیتی) «دریایی ژرف»( یا 33ص، 1ج، تابی، شعرانی

ها فقط وسعت را مدّ نظر قرار اند. ولی برخی ترجمه( ترجمه کرده1118ص، 5ج، مترجمان

 (.834ص، 1ج، تابی، / صفار زاده106ص، 14ج، 1398، نجفی) «دریایی پهناور»: اندداده

 «ق و پهناوردریایی عمی»: اندو گفته در ترجمه لحاظ کرده زمانهمبرخی نیز عمق و وسعت را 

هایی نیز عمق و تالطم و یا عمق و موّاج بودن را مالک (. ترجمه305ص، 1ج، 1374، مکارم)

دریای موّاج »؛ (191ص، 8ج، 1383، قرائتی) «و متالطمدریایی عمیق »: اندقرار داده و گفته

 ت آبالجنان بر کثرتفسیر روض، ها(. در بین این ترجمه355ص، 1ج، 1380، ایقمشه) «عمیقی

( البته برخی 156ص، 14ج، ابوالفتوح رازی) «دریای پر از آب»: تأکید داشته و گفته است

عمیقِ  دریای»: یعشر اثنی مانند تفسیر، اندها بیش از دو مؤلفه را در برگردان لحاظ کردهترجمه

 کشف األسرار( و یا ترجمه 258ص، 9ج، 1363، حسینی) «بسیار آب که کنار دریا دیده نشود

. (531ص، 6ج، 1371، میبدی) «در دریایى ژرف دور قعر پر آب»: گونه ترجمه نموده استیناه ک

متراکم  یهادریاى بزرگ که داراى موج»و به  شدهگرفتهها در نظر علیین نیز همه مؤلفه در تفسیر

( 355ص، 1ج، 1382، کریمی حسینی) «دریاى ژرف و عمیق و ستا است و ساحل آن ناپیدا
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تواند تا حدّ می« لّجه»درباره  شده کشفه است. در ادامه بحث بررسی ابعاد علمی ترجمه شد

 زیادی به حل این اختالفات کمک نماید.

 دامنه علمی لجّه -4 

 عواق درنگاهی که در حوزه علم نسبت به ساختار مفهومی و اصطالحی این واژه شده است 

و بر سر آن اختالف  اسان از آن ارائه کردهشنتلفیقی از مفاهیم مشترک و متفاوتی است که لغت

شود ها گفته میای به آن بخش از آب دریاها و اقیانوسیا بخش لّجه« لجّه»علمی  نظر ازاند. نموده

 تر اینکه گفته شود از هر طرفبا ساحل یا ته دریاها تماس مستقیم نداشته باشد... و ساده»که 

، 2015) «عمودی صورتبهافقی و نه  صورتبهمستقیم با خشکی وصل نباشد نه  طوربه

”biome-pelagic“ ریا در نزدیکی کف د»شود که لجّه به مناطقی گفته می، (. به تعبیری دیگر

زیر  و مُغاک، لجّهژرف، لجّهمیان، برلجّه هاینام به الیه چندین از دریا و ساحل نباشد ... لجّه

 (. “onesz-marine”، 2015) «تاس شده تشکیل مغاک

 اوانیفر یا عمق به بسته تواندمی خود و شودمی اقیانوس باز هایقسمتشامل همه الیه لجّه 

 تشکیل را دریا لّجه، مغاکی همه تا زیر ایبرلّجههای بخش .رددگ تقسیم هاییالیه زیر به نور

جمه تر Encyclopaedia Britanicaاز مجموعه  کهآنکه همراه با مختصات علمی  هنددمی

 (.، ذیل مذخلالمعارف بریتانیکا ةدائر) شودشده است در تصویر زیر نمایش داده می
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های آبی پنج الیه از پهنه درواقعهای تصویری این واژه شود مؤلفهکه مشاهده می طورهمان

تواند متناسب با عمق سطحی ـ می ازنظربرلجّه( ـ ) دهد که اولین الیه آنلجّه دریا را نشان می

 ؛یس با دیدن آن تصور کرد زیر پایش سطح وسیعی از دریا استبلقجّه در قصر سلیمان باشد که ل

به  ،وسعت و گستردگی ازنظر« لجّه»اما ترجمه ؛ لذا دامن از ساق برگرفت تا لباسش خیس نشود

َمرٌَّد ِمْن  ُمِإنَُّه َصْرٌح﴿: یژه اینکه عبارتوبه؛ برکه و یا نهر آبی نیاز به تأمل بیشتری دارد، حوض

( 522ص، 15ج، 1374، یطباطبای) بدون سقف() روباز( از قصری بلند و 27/44: نمل) ﴾َقواِرير

 همآنکند. ( صحبت می392ص، 2ج، تابی، راغب اصفهانی) ایکاری شده و شیشهینهآبا بنایی 

ا صر بگذارد. این قی از لجّه دریا با آسمان آبی را به نمایش میچندبعدقصری که تصویری 

ای بسیار زیبا و طبیعی از لجّه دریا ـ میانه دریا ـ جلوه، ای و بلوریناشکال هندسی خاص شیشه

فریند آکند و اعجاب و شگفتی میبلقیس ملکه سبأ( القاء می) را با عمق سطحی به ذهن مخاطب

 د.آوربه خدای او ایمان می، نمایدتا آنجا که ملکه به عظمت و قدرت سلیمان اذعان می

ا کاماًل فض، شودیممیان لجّه( که نورگیری قطع ) اما از الیه فوقانی لجّه تا عمق دویست متری

مغاک و زیر مغاک( که تاریکی محض ) های زیرینترین الیهگردد. این فضا تا عمیقتاریک می

پریشانی و ناامیدی حاکم بر این فضا متناسب با ، اضطراب، یابد. وضعیت ترسیماست ادامه 

شود. در این آیه اعمال کفار به یمسوره نور در مورد اعمال کافران  40وصفی است که در آیه 

 تعبیر شده است.« بحر لّجی»

 دامنه تركیبی -5

نقد  رواقعداضافی و نسبی است. ، های وصفییبترک، مقصود از دامنه ترکیبی در این بخش 

« لّجه»شناسی مفاهیم درونی واژه یباییزبه درک و ، ساختاری ازنظرها یبترکو بررسی این نوع 

ه بسیار دقیق بوده ک« لجّه»های آمیخته به هم در قبل و بعد از واژه کمک خواهد کرد. این ترکیب

 گردد.در ذیل مباحث بعدی به برخی از لطایف و دقائق آن اشاره می

 فک اضافه() تركیب اضافی -5-1

با حرف « بحر لُجِّیٍّ»و « ظلمات»( بین 24/40: نور) ﴾جِّيَبْحرٍ ُل َكُظُلماتٍ يف﴿در عبارت ترکیبی 

به فکّ اضافه آمده است. این در حالی است که در چهار ، فاصله افتاده و به تعبیری« فی»جرّ 

بدون حرف جرّ مستقیمًا به اسم بعد از خود اضافه شده است که « ظلمات»مورد از قرآن کریم 

( و سه 59/ 6: أنعام) ﴾ُظُلماِت اْلَأْرض يف﴿: زمین استبه « ظلمات»یک مورد آن اضافه شدن 
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 ﴾ِمْن ُظُلماِت اْلَبرِّ َو اْلَبْحر﴿: از اندعبارتمورد آن اضافه شدن ظلمات به زمین و دریا است که 

/ 27: نمل) ﴾ُظُلماِت اْلَبرِّ َو اْلَبْحر يف﴿( و 6/97: أنعام) ﴾ُظُلماِت اْلَبرِّ َو اْلَبْحر يف﴿( و63/ 6: األنعام)

آیات گذشته  برخالف« ظلمات»چرا : اوالًشود این است که (. سؤالی که در اینجا مطرح می63

( اضافه نشده است؟ ثانیاً چرا واژه بَْحر در همه 40 /24: نور) ﴾َبْحٍر ُلجِّي َكُظُلماٍت يف﴿در ترکیب 

 یحالآمده است؟ در  یک مورد احصاء شده ـ معرفه و همراه با الف و الموچهلآیات دیگر ـ 

 ای است که نکره و بدون الف و الم آمده است؟واژه بَحْر تنها واژه، «فی بَْحرٍ لُجّیّ »در آیه  که

اضافه را بر  تربندی کلییمتقسدر توضیح این مطلب باید گفت که برخی از نحویان در یک 

، تابی، مبرد) حرف جر() هبدون واسط . اضافه2حرف جر( ) باواسطه . اضافه1: داننددو نوع می

 نظر زاترکیبی اضافی است و  ﴾َبْحرٍ  ُظُلماٍت يف﴿ترکیب ، (. بر اساس این تقسیم411ص، 4ج

جز اینکه اضافه  ؛تفاوت چندانی ندارد ﴾ُظُلماِت اْلَبرِّ وَ اْلَبْحر﴿تعریف اصطالحی با ترکیب اضافی 

 کرد.معنا و مفهوم خاصی را القاء خواهد ، حرف جرّ باواسطه

این است که در حالت ، های عمده بین اضافه و فکّ اضافه با واسطه حرف جرّیکی از تفاوت

که یطوربهتر است. یه عام و کلیالمضافبدون واسطه( رابطه مفهومی بین مضاف و ) اضافه

 طهواسبهتر حسب نوع تقدیر حرف جرّ وجود دارد. ولی در فکّ اضافه احتمال اراده معانی جزئی

. طبق ستاتر تر و اختصاصییه جزئیالمضافرابطه مفهومی بین مضاف و ، ریح به حرف جرّتص

برای کشف ارتباط مفهومی و بیان نوع ارتباط مستحکم موجود بین »رأی مشهور نحویان 

کل به ش« الم»، «فی»، «من»یه( نیاز است تا یکی از حروف اصلی المضافمضاف و ) متضایفین

 .(16ص، 3ج، 1367، عباس حسن) «در نظر گرفته شود یهالمضافاف و ضمنی و ذهنی بین مض

بر اساس چنین تعریفی ممکن است در یک اضافه بیش از یک حرف جرّ در نظر گرفته شود و 

فک ) حرف جرّ واسطهبهبرای هر حرف یک ارتباط مفهومی متفاوت تعریف شود. ولی در اضافه 

 شده و روشن است. یتتثباضافه( این ارتباط مفهومی به شکل جزئی 

ّر ارتباط مفهومی بین ظلمات و َبحْر با حرف ج َبْحٍر ُلجِّي﴾ ﴿َكُظُلماٍت يفدر عبارت ترکیبی 

ظرف  عنوانبه« ظلمات»یعنی در این عبارت ؛ آمده که برای ظرفیت مکانی تناسب تام دارد« فی»

حرف پیوند  واقع دراست. مظروف قرار گرفته است و به هم پیوند خورده  عنوانبه« بحر»و 

وه دهد. عالهای شب و دریا را نشان مییکیتارهای مختلف ای از الیهامتداد به هم پیوسته« فی»

از حالت معرفه به نکره « بحر»و « ظلمات»فک اضافه در عبارت مزبور موجب شده که ، بر این

 از عظمت« ظلمات»ده واژه شکند در اینجا باعث درآید. نکره چون داللت بر ناشناخته بودن می
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بدون واسطه( ) های اضافیای برخوردار شود. این عظمت و جایگاه در ترکیبو جایگاه ویژه

است. سکاکی از  درک قابلو  شدهشناختهآمد داد چون به نظر میخودش را نشان نمی، قبلی

ن وقعیت و مقام سخم»به این نکته اشاره دارد که گاهی  مفتاح العلومپیشگامان علم بالغت در 

آید تا به مخاطب خویش بفهماند که نباشد لذا نکره می شدهشناخته، کند که مطلباقتضا می

 ،تابی، سکاکی) «داندو مقدار کمی از ظرفیت خودش نمی اندازهبهحقیقت آن موضوع را جز 

 مسئلهبودن گاهی بر اهمیت و بزرگ ، یا واژگان در چنین حالتی (. لذا نکره آوردن واژه287ص

 ینهمافزاید. به دلهره و عظمت موضوع می، بر ترس، که عدم شناخت کافییطوربهداللت دارد 

، اکترسن، تراکم، افزونی: ازجملهی عظمت باوصف  هرگونهها( یکیتار) «ظلمات»یل در اینجا دل

ها کییتاراین  یژه اینکهوبه، تواند به ذهن مخاطب القاء کندیز بودن و امثال آن را میانگوحشت

 لجی( باشد.) هایانوساقبحر( و اعماق ) ـ وصل به دریاها« فی»حرف جّر  واسطهبهـ 

دی از ی جدیبندطبقه، (باواسطه) البته اعتقاد ما بر این است که این نوع ترکیب اضافی

ه( طبدون واس) دهد که اگر در قالب اضافهها را نشان مییانوساقیرسطحی دریاها و زهای یکیتار

عالوه بر داللت « فی»کرد. حرف جّر آمد این مفهوم را القاء نمیمی« ظلمات البحر اللجی»یعنی 

تواند داشته باشد. این معنا را داللت بر داخل شدن و داللت بر عمق هم می، بر ظرفیت مکانی

 دهد.ی نشان میخوببهـ که شرح آن خواهد آمدـ « بحر لجّیّ»ترکیب وصفی 

 بیتركیب نس-5-2

ست که در ا« لُجِّیٍّ»واژه ترکیبی ، َبْحٍر ُلجِّي﴾ ﴿َكُظُلماٍت يفمقصود از این ترکیب در عبارت 

ایجاد ، یاء نسبت( تشکیل شده است. هدف از این نوع ترکیب) «یّ»اسم( + ) «جلة»اصل از 

ریا د نامی دیگر برای عنوانبه« جّلة»، معنا ازنظراست ضمن اینکه « بحر»ساختاری وصفی برای 

سمی اینکه گاهی ا توجه قابلقرار گرفته است. نکته « بحر»با مختصات ویژه خود در کنار نام 

مانند این در لغت عرب کاربرد زیاد ؛ گرددنسبت تشابه قصد می، شود و از نسبتمنسوب می

قاق اشت« ليةجما»شتر نر( اسم منسوبی به نام ) شتر ماده( از لفظ جمل) قةبرای نا»دارد. مثالً 

، تابی، ابن جنی) «شود که مراد از آن تشبیه ناقه به جمل در زمختی و قوّت و قدرت اوستمی

تواند به اعتبار یاء (. بر همین اساس در چنین حالتی اگر اسمی منسوب شود هم می32ج، 3ج

به مشبه   عنوانبهتواند نقش تشبیهی را نسبت نقش وصفی را برای موصوف ایفاء کند و هم می

، «جّلة»لفظ  برای بَحْر از« بَحرٍ ُلجِّیٍّ»اشته باشد. با در نظر گرفتن این قاعده باید گفت در ترکیب د

د و کننقش وصفی را ایفاء می ـنحوی  ازنظر ـاشتقاق شده است زیرا هم « لُجِّیّ »اسم منسوب 
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ت. این موضوع تشبیه شده اس، بالغی ـ َبحْر به لّجه در عمق و تالطم امواج درونی ازنظرهم ـ 

ها کییتاردارای صفاتی خاص و برتر است که در ایجاد « بحر»فراتر از « ُلّجة»دهد که نشان می

بحر+ ) یوستهپهمبهاین آیه از دو گونه دریای  واقع دریی دارد. بسزانقش ، بر اساس عمق و تالطم

در یک عبارت اما  هستندکند. این دو دریا دارای مختصات علمی متفاوت یملجّه( صحبت 

بخش میانه و عمیق دریا است که از این « لجّه. »اندقرارگرفتهبحر لُجِّیٍّ( کنار هم ) ترکیبی ساده

 «گستردگی و وسعت»را « بحر»یه دریا به تسم وجهشناسان متفاوت است. لغت« بحر»نظر با 

 ،راغب اصفهانی) «هر مکان وسیعی که آب زیاد داشته باشد»( و یا 219ص، 3ج، تابی، فراهیدی)

 .شودعمق و میانه بودن در آن لحاظ نمی، «لجّه»های مفهومی دانند و طبق مؤلفه( می108ص، تابی

 تركیب وصفی-5-3

: نور) ﴾َبْحٍر ُلجِّيٍّ َيْغشاُه َمْوٌج ِمْن َفْوِقِه َمْوٌج ِمْن َفْوِقِه َسحاب َكُظُلماٍت يف﴿در آیه « بحر»واژه  

ب با اسم منسو هاآنیب وصفی متمایز از هم تشکیل شده است. یکی از ( از دو نوع ترک40 /24

 هرست. وصف شده ا ﴾َيْغشاُه َمْوٌج ِمْن َفْوِقِه َمْوٌج ِمْن َفْوِقِه َسحاٌب﴿و دیگری با عبارت « لُجِّیٍّ»

 .دشوبیان می اختصار بهها و نکاتی علمی است که در ذیل ها حامل پیاماز این ترکیب کدام

 تركیب وصفی اول -5-3-1

حر ب) ی مهم پیش روی ماست. چرا این دو واژهسؤال« بَْحرٍ لُجِّی» ترکیب وصفی در خصوص

توضیح آنکه لّجه در قالب اسم منسوب صفت واقع  ؟و لجّه( در قالب ترکیب وصفی آمده است

ر یساختار لفظی به ترکیب اضافی تغی، توانست با یک جابجایی سادهمی آنکه حال، شده است

 نظر از صورت این«. فی جلة َبْحٍر»و یا « فی جلة من البحر»یا « يف جلة البحر»: شودیابد و گفته 

 کرد.ساختار نحوی هیچ خللی در عبارت ایجاد نمی

 قط به لجّهها فیکیتار، در پاسخ به این سؤال باید گفت که در صورت تحقق ترکیب اضافی

بحر( ) گونه پیوند تاریکی با خشکی از طریق دریاشد. اینهای دریا( نسبت داده میعمق و میانه)

به « بحر»گردید. این در حالی است که واژه شد و مفهومی ناهمگون و ناقص القاء میقطع می

ی آمده و پیوند مستقیم تاریک« بَرّ»در موارد زیادی متصل و متقارن با ، لحاظ وسعت و کثرت آب

: أنعام) ﴾َبرِّ وَ اْلَبْحرُظُلماتِ اْل﴿بین زمین و دریا با ترکیب اضافی به دریا و پیوند ناگسستنی تاریکی 

 ( در قرآن کریم سه بار تکرار شده است.63/ 27: / النمل 97، 63/ 7
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. لذا کاهدافزاید و گسستگی آن از شدّت تاریکی میامتداد هر نوع تاریکی بر شّدت آن می

ها یکیارتباعث عدم تراکم و پیوستگی ، (البحر جلة) مذکور فرض بریجادشده اگسستگی و فاصله 

الزمه ترس و وحشت و اضطراب است کاسته  کهآنعظمت و بزرگی ، یجه از شدّتنت درشد. می

 شد.می

 ٍت يفَكُظُلما﴿: افزاید این است که مراد از عبارت نخستین این آیهآنچه بر اهمیت موضوع می

ها باشد یکیتارهای متراکمی از انواع تواند الیهو علمی میهای ادبی یافته بر اساس ﴾َبْحٍر ُلجِّي

ـ تا الیه ـ به اعتبار واژه بَحْرٍ ها یکیتارهای عمیق که بخش سطحی دریا از سواحل و کف دریاها را 

گیرد. نمودار تصویری زیر میبه اعتبار واژه لُجِّیٍّ ـ در بر ها را ـیانوساقیرسطحی زو امواج 

ین یرسطحی دریا را در تفسیر ازهای سطحی و های متراکم و پیوسته تاریکیبخشی از این الیه

 دهد.ترکیب وصفی از آیه نشان می

 
تصویری « ظلمات»آید که واژه گردد به نظر میکه در نمودار باال مالحظه می طورهمان 

ی این ها است. ولی از تاریکی در شب و تاریکی در سطح و اعماق دریاها و اقیانوسچندبعد

شاید شّدت و غلظت تاریکی ، تاریکی به لحاظ احتمال وجود نور ماه و یا ستارگان و مانند آن

ی گمراه و هادلروزنه امیدی برای ، به تصویر نکشاند و در ذهن مخاطب، باید آن چنانکهرا 
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و  افزایدهم بر غلظت تاریکی می...« یغشاه موج »تاریک کفار بداند. لذا عبارت ترکیبی بعدی 

 یدی مطلق تأکید دارد که در ادامه بحث بعدی خواهد آمد.نااموحشت و ، هم بر ترس

« میقدریایی ع»های امواج یکیتاربه « بحر ُلجِّیٍّ»در ترکیب وصفی « لجّه»واژه ، مفهومی نظر از

شود. ترجمه می« عمیق دریا»های امواج یکیتاربه « البحر جلة»شود و در ترکیب اضافی ترجمه می

 در تطبیقی مفهوم عمق ازنظراین است که ، تیجه این دو نوع ترجمه از دو نوع ترکیب متفاوتن

پژوهان و است که لغت« لجّه»گردد و این همان مؤلفه اصلی واژه یبرم« لجّه»به واژه  حال هر

« جِّیٍّبحر لُ»هایی نیز وجود دارد که اندک ترجمه، در این میان. اندکردهاشارهدریا شناسان به آن 

، عاملی) «تاریکى در گودى دریا»: اند مانند ترجمه عاملیترکیب اضافی برگردان نموده عنوان بهرا 

، 1378، کاویانپور) «در اعماق دریا هاستیکیتار»: ( و مانند ترجمه کاویانپور319ص، 6ج، 1360

 که با توجه به مطالب فوق خالی از اشکال نیست. (355ص، 1ج

 فی دومتركیب وص-5-3-2 

( دومین وصف برای واژه 40 /24: نور) ﴾َيْغشاُه َمْوٌج ِمْن َفْوِقِه َمْوٌج ِمْن َفْوِقِه َسحاب﴿: عبارت

ها و امواج سطحی و رو سطحی دریا را در سه یکیتاروجه دیگری از  درواقعاست که « بحر»

اشاره « لجّیّ»صفت  که گفته شد طورهمانکشد. فوقانی به تصویر می شدهانباشتهالیه متراکم و 

ها و امواج رو سطحی دریا الیه...« یغشاه موج »یرسطحی دریا دارد و صفت زها و امواج به الیه

یرگی یال و چاستبه معنای پوشاندنی است که « غشی»فعل یغشاه از ماده »گذارد. را به نمایش می

 ،مصطفوی) «گیردیبرمرا در  و نفوذ را به همراه دارد و مفهومی عام داشته و امور مادی و معنوی

تراکم های میکپارچگی و ارتباط ناگسستنی الیه« یغشاه»(. بر این اساس واژه 226ص، 7ج، تابی

 یرو سطحتصویری از امواج سطحی و ، دهد. نمودار زیریرسطحی را نشان میزامواج سطحی و 

 گذارد.دریا را به نمایش می
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 متصل کیتار ابر و دوم و اول موج از متشکل کیتار هیال سه گرددیم مالحظه کهطور همان

 خواهد جادیا محض یکیتار، شب ظلمت پوشش با که است( لّجیّ بحر) قیعم متالطم یایدر به

 نینگایم»مثال  عنوان به میبدان که بود خواهد ترملموس یزمان یکیتار نیا شّدت و عظمت. شد

شده ثبت متر 93/24، ساعته 101 باد وزش دوره حداقل با مثالً را امواج ارتفاع حداکثر درصد ده

 نکره علت در یگرید اعجاز، ایدر امواج ارتفاع نبودن ثابت .(Rameswar, 1978) «باشد

یم استفاده انگینیم از معموالً یآمار جداول در لیدل نیهم به .است قرآن اتیدرآ «موج» آمدن

 اب هایموج انداختن هیسا و نمودن تاریک از میکر قرآن در آنکه ترجالب موضوع نیا از. شود

 ِإاا َو﴿: است شده ریتعب «ظُلَل» جمعصورت به همآن «ظّلة» یبایز اریبس واژه به، بلند ارتفاع

 شتریب و افکنهیسا یابر یمعنا به «ظلة» کلمه» گفته راغب (.32/ 31: لقمان) ﴾َكالظَُّلل َمْوٌج َغِشَيُهْم

(. 536ص، 1ج، تایب، یاصفهان راغب) «باشد داشته یناگوار واقبع که شودیم گفته یابر به

 نهم در، متر 524 ارتفاع به موج نیتربلند» که است نیا، دهیرس ثبت به یعیطب حوادث در آنچه

 در آالسکا یشرق جنوب در یازلزلهبراثر  جهان یسونام نیتربزرگ یالدیم 1958 سال ژوئیه

 حاصل( ”biggest-tsunami“، 2015) «است افتاده اتفاق fordoobraznom Lita جیخل

 هیسا، نیخشمگ یابر همچون شهر یهاساختمان نیترمرتفع بر که است یبلند ارتفاع موج نیا

 یکیتار وششپ یبرا قیدق اریبس و یعلم یریتعب زین «سحاب» ریتعب، امواج بر عالوه. است افکنده

 مشخصات» با( 147ص، 1353، بازرگان) «برقرعدو با توأم و اهیس رنگ به» یابرها پوشش. است
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 خواهند قادر ییتنهابه خود که ییابرها، (141ص، همان) «یتگرگ ای یرگبار دیشد یهاطوفان

 .دینما کیتار یکلبه را هوا و بپوشاند را( 141ص، همان) «نیزم یهایکینزد تا جو یباال از» بود

 و تالطم یمعنا که است دریاشناسی حوزه در عتیطب مختلف عوامل از یقیحق ینمادها هانیا

 .نمایدیم تیتقو را «لجّه» واژه در عمق

 دامنه تصویری لجّه -6

فطری و بر اساس مقدار درک و فهم ، واقعی، طبیعی، ای جذابتصویرپردازی قرآن مقوله

معرفتی و دینی است. ، عقلی انسان است. تصویرپردازی قرآن دارای ابعاد مختلف اجتماعی

ای هطلبد. تصویرگریظرفیتی بیش از این بحث را می« لجّه»در حوزه  هاآنتن به همه پرداخ

قرآن بر دو پایه اصلی مخاطب شناسی و تعیین شرایط اقلیمی او استوار است. این در حالی است 

اصل بود. این موضوع در علم معانی ، تنها شرایط ذهنی و فکری مخاطب، که در بالغت قدیم

مقتضای ظاهر  برخالفاسناد خبری و ایراد کالم مطابق با مقتضای ظاهر و یا  باب احوال»در 

است. مبنای بالغت  گرفته قرار توجه مورد( 164-148صص، 1378، تفتازانی) «حال مخاطب

 ،چند جمله مرکب بوده است ولی در بالغت جدید فراتر از این موضوع حداکثرواژه و یا ، قدیم

 گیرد.ار مییت ویژه قرعنا موردمتن هم 

در ، «بحر لُجِّیٍّ»یعنی نقش و جایگاه تصویری  نظر موردبر همین اساس در خصوص بحث 

. است در سبک متنی قرآن، ی مفهومی و تصویرپردازی مشابه موضوعی آنبازخواننیاز به ، این آیه

یان بنمایش بخشی از یک تابلوی بزرگ هنری و تصویری در تشبیه اعمال کفار و « بحر لُجِّیٍّ »

حداقل  ،عالوه بر این تابلو، خوانی متن قرآن. بر اساس سبکاست هاآنجریان فکری و رفتاری 

 برداشت، هاآندو تابلوی تصویری دیگر با همین موضوع وجود دارد که بدون نقد و بررسی 

 ناتمام و ناقص خواهد ماند.« بحر لُجِّیٍّ»تصویری از عبارت ترکیبی 

کوهستانی و دریایی تقسیم کنیم متوجه ، ا به سه قسمت بیابانیو هوایی ر آباگر مناطق 

فا نقش بسیار مهمی را ای، ابزار طبیعت، یه اعمال کفارو تشبخواهیم شد که در تصویرپردازی 

نماید. از آنجائی که هر مخاطبی ممکن است با همه و یا یکی از این ابزارهای طبیعی در می

لکه با ها بواژهسبک تصویرپردازی قرآن نه بر اساس تک لذا، زندگی خود سروکار داشته باشد

رای اینکه کند. بیبایی را خلق میزهای معرفتی جلوه، ها در طبیعتبر بافت تصویری واژهیهتک

 اشاره کرد که اعمال کفار در قرآن کریم لهأمسی درک شود باید در ابتدا به این خوببهاین موضوع 
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شده است. بازنگری یمترسهای مختلف آب و هوایی در حوزه در سه تابلوی بزرگ ادبی هنری

 را بهتر نشان خواهد داد.« بحر لُجِّیٍّ»جایگاه و نقش ، این موارد

 برگرفته از یک منطقه جنگلی و کوهستانی عبارت، در این تابلو نمادهای طبیعی: تابلوی اول

در یک ) َيوٍم َعاِصٍف فیی بر آن بوزد( + تندباد) اشتدَّت به الرِّيُحخاکستر( + ) َرماٍد»: شود ازمی

درخت و جنگل است و وزش ، چوب، هیزم، کننده سوختنیتداع« رماد»واژه «. روز طوفانی(

یک منطقه کوهستانی است.  مختصاتها و یک روز کامالً طوفانی از نشانه ممتددر ساعاتِ ، باد

َرماٍد َثُل الَّذيَن َكَفُروا ِبَربِِّهْم َأْعماُلُهْم َكَم﴿: فرمایدخداوند در تشبیه اعمال باطل و گمراه کفار می

ُُ اْلَبعيدٍء اِلَك ُهَو الضََّشْي یَيْوٍم عاِصٍف ال َيْقِدُروَن ِممَّا َكَسُبوا َعل اْشَتدَّْت ِبِه الرِّيُح يف : ابراهیم) ﴾لال

ماند ه خاکسترى مىکردارهایشان ب، مَثَل کسانى که به پروردگار خود کافر شدند»یعنی  (18/ 14

د توانن[ نمىاىاند هیچ ]بهرهازآنچه به دست آورده .که بادى تند در روزى طوفانى بر آن بوزد

 .«گمراهى ژرف است همان بُرد. این

تصویری از زندگی مردم در مناطق کویری و بیابانی است و نمادهای ، این تابلو: تابلوی دوم

کند می آدم خیلی تشنه گمان) َيحَسُبهُ الظَّمآنُ ماًءازمین هموار( + ) ٍةِبِقيَع + َسرابٍ »: از اندعبارتآن 

 ،مفاهیمی چون گرما«. یابد(چون نزد آن بیاید آبی نمی) دُه ماءايِ ااا جاَءُه مل  یحت  آب است( + 

عطش شدید و سراب از مختصات مناطق گرمسیر و بیابانی است. خداوند ، زمین داغ و هموار

 ﴾اا جاَءُه َلْم َيِجْدُه َشْيااِإ یالَّذيَن َكَفُروا َأْعماُلُهْم َكَسراٍب ِبقيَعٍة َيْحَسُبُه الظَّْمآُن ماًء َحتَّ  َو﴿: فرمایدمی

کارهایشان چون سرابى در زمینى هموار است ، و کسانى که کفر ورزیدند»( یعنی 39 /24: نور)

 «.ى نیابدپندارد تا چون بدان رسد آن را چیزآن را آبى مى، که تشنه

ین نشینان دریا و دریانوردان است. ایهحاشنمادهای این تابلو متناسب با زندگی : تابلوی سوم

 مواج و، در دریایی عمیق) یٍَّبْحٍر ُلجِّ فیهای شب( + یکیتار) َکظُلماتٍ »: از اندعبارتنمادها 

االى باالى موجى آن را پوشانیده و بموجى ) َيغشاُه َموٌج ِمن َفوِقِه َموٌج ِمن َفوِقِه َسحاٌبطوفانی( + 

گر است( هایی که برخی باالی برخی دیتاریکی) ُظُلماٌت ُبعُضها َفوَق َبعٍض( + آن ابر تاریکى است

 تا آنجا که اگر دستش را بیرون بیاورد ممکن نیست آن را ببیند() َدُه مل َيَکد َيراهَيااا أَْرَج  یحت  + 

و کسی را که خداوند برای او نوری قرار ندهد دیگر ) ُنوًرا َفما َلُه ِمن ُنوٍر َوَمن َلم َيجَعِل اهلُل َلُه+ 

 همآن، یدیناامی این آیه در بیان شدّت اضطراب و تاریکی و نمادساز«. نوری نخواهد داشت(

رام بلکه یایی آدرنه برای  همآن، نظیر ندارد. ترسیم شبی تاریک، بر اساس حقائق طبیعی موجود

بیشتر  و تصور بودهقابل یرغو  زاوحشت، کنندهنگرانتصویری ، ی متالطم و طوفانیبرای دریای
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 یکى ذاتاً ظلمت و تار»باشند. است که چنین فضائی را تجربه و درک کرده  فهم قابلبرای کسانی 

از عدم  اى از عدم است و انسان ذاتاًظلمت و تاریکى شعبه... ، انگیز استهولناک و توهم

، 1374، مکارم شیرازی) «ترسداز تاریکى مى و وحشت دارد و به همین جهت معموالًگریزد مى

 (.279ص، 5ج

اها و رسیدن به سطوح میانی دری، فاصله گرفتن از خشکی، آمیخته شدن این تاریکی با دریا 

ها بیش از ارتفاع کران و تصور اینکه گاهی عمق زیر پای انسان در اقیانوسهای بییانوساق

مواجهه با حوادث وحشتناک واقعی مثل ابرهای تاریک و ، های روی زمین استرین قلهبلندت

بر درجات این وحشت و تاریکی  کنندههالک و امواج ی فرو برندههاگرداب، غرش کننده

ْن َفْوِقِه ْوٌج مِ َبْحٍر ُلجِّيٍّ َيْغشاُه َم َأْو َكُظُلماٍت يف﴿: فرمایدافزاید. خداوند در تشبیه اعمال کفار میمی

َْْرَج َيَدُه َلْم َيَكْد َيراها َو َمْن َلْم َيُظُلماٌت َبْعُضها َفْوَق َبْعٍض َمْوٌج ِمْن َفْوِقِه َسحاٌب  ْجَعِل اللَُّه َلُه ِإاا َأ

 (.40/ 24: نور) ﴾ُنورًا َفما َلُه ِمْن ُنور

 عبارت، این تابلو ها و هراس آفرین دریکیتارهای متراکم و عمیق آخرین پرده از این الیه

 است. هشد گذاشتهکه در نمودار تصویری زیر به نمایش  است« ُظُلماٌت َبْعُضها َفْوَق َبْعٍض»

 
 

شب  ای از تاریکیمجموعه« ُظُلماٌت َبْعُضها َفْوَق َبْعضٍ »گردد تعبیر که مالحظه می طورهمان

ایی ست. این تصاویر تنها دورنمیرسطحی دریا با دامنه و افقی گسترده ازهای سطحی و یکیتارو 
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اعتقادی و یا ، دهد که از منظر معرفتینتیجه کفار در آخرت را نشان میاز واقعیت اعمال بی

 یدکننده است.ناامالقاء کننده تصویری پریشان و ، روانی

 دامنه آوایی لجّه -7

آوائی  نظر از. دارد و شّدتداللت بر موضع میانی دهان و داللت بر عمق « لجّه»نظام آوائی  

ی ظریفی وجود دارد که به هاتفاوت« بحر لجیّ»و « حسبته لّجه»در دو آیه « لّجیّ»و « لجّه»میان 

رداختن کند. ولی قبل از پحل اختالفات مفسران و مترجمان در تطبیق تفسیری این آیات کمک می

ز داشته باشیم نیا «لجّه»تری از ناهمگونی نغمه آوائی به این موضوع برای اینکه درک صحیح

 ای انجام شود.و لجّه مقایسه« بحر»یایی دراست که بین دو نام 

ینکه هر دو کلمه داللت بر دریا بااـ « لُجِّیٍّ»و « بحر» بَحرٍ ُلجِّیٍّ( بین واژه) در ترکیب وصفی

ت ویرگذاری صتأثتفاوتی ظاهر و آشکار وجود دارد. این تفاوت به لحاظ ، آواشناسی ازنظر ـدارد

که یدرحالروان و هموار است ، راحت، در تلفظ« بحر»یت است. واژه اهمو لفظ بر معنی نیز حائز 

بدون  «بحر»است. راحتی و روان بودن قرائت ، یرگنفسسخت و ، سنگین، در تلفظ« لجّیّ»واژه 

قطع شود و یا احساسی ناگوار و پریشان دست دهد کامالً ، بیافتد زحمتبهاینکه نفس انسان 

وقتی به قرائت ناهموار و « بحر»مشهود است. ولی در همین ترکیب وصفی بعد از قرائت 

آرام و راحت دیگر به پایان ، آید که آن مسیر همواررسیم به نظر میمی« لجّیٍّ»واژه  پرزحمت

در  دهکنننگرانیر و گنفس، خطرناک، عمیق، یبنش و فراز پررسیده و از حاال به بعد مسیری 

 پیش است.

ـ « لجی»( در واژه هامصوت) ( و حرکاتهاواج گاه) مخارج، ها(واج) نوع چینش حروف

واژه بَحْرٍ ـ باعث شده که مفهوم و احساس نامتقارنی به وجود آید. چینش حروف در  برخالف

در میان دو « ح»ی است که آوایی متوسط و مالیم را ایجاد کرده است. حرف اگونهبه« بحر»واژه 

ی نغمه آوایی این واژه دارد. سطحهمروانی و ، ای در تسهیلکنندهیینتعنقش « ر ـ ب»حرف 

دارد. « ُلجّیّ»یی در ناهمواری صوتی بسزاتأثیر « یـ  ل»در میان دو حرف « ج»حرف ، برعکس

وجود آوای ، «ی ـ ل»و « ر ـ ب»وجه مشترک تمامی حروف پیشین و پسین این دو واژه یعنی 

 ،استقرار، در تلفّظ حرف مجهور»سیبویه ست. در علم آواشناسی طبق نظر ا هاآنمجهور در 

پس ، امّا، شودیاست که موجب منع جریان هوا م یاگونهموضع تولید حرف به بر هیاعتماد و تک

حروفی را » .(393ص، 5ج، تابی، سیرافی) «ابدیین ماصوت جری، از کاهش این اعتماد و تکیه
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، ج، ق، غ، ع، الف، ء»رف نوزده حکه مشتمل بر  نامندید مجهوره مکه دارای صفت جهر هستن

 (.393ص، 5ج، همان) «است« م و، ب، ذ، ظ، ز، د، ط، ر، ن، ل، ض، ی

که حرفی مهموس با آوایی ضعیف است بر دو حرف پیشین و پسین ییازآنجا« ح»حرف 

اثر گذاشته و در  ـتند که از حروف مجهوره با آوایی شدید و متوسط هس ـ« ر ـب »خود یعنی 

 درواقعموجب راحتی و تسهیل جریان هوا و نفس شده است. حرف مهموس « بحر»قرائت واژه 

نفس  ،هنگام تلفظ، حرفی است که به سبب ضعیف بودن حرف و ضعف استقرار آن بر مخرج»

فحثه شخص سکت( ) (. در بین حروف مهموس83ص، 1376، ابن جزری) «یابدبا آن جریان می

بهره اطباق و یا صفیر بی، استعالء، ی چون صفت شدّتپرقدرتحرفی که از صفات قوی و هر 

آید. از این دسته از حروف به شمار می« ح»رو حرف ینازاشود. باشد بر ضعف آن افزوده می

این حرف دارای حرکت سکون است که از این لحاظ نیز ، «ح»عالوه بر آوای ضعیف حرف 

 سکون و آرامش در دامنه آوایی خود است.، نانالقاء کننده نوعی اطمی

به دلیل  -« بحر»حرف مهموس و ساکن حاء در  برخالف -« ج»حرف « لجی»اما در واژه 

مشدّد ) مصوت( کسره و همچنین ثقیل بودن تکرار آن) آوای شدید و ثقیل حرکت، صفت جهر

مشدّد( ) تکرار یاء مجهوره یر و ناهموار است.گنفس، سخت، الیهیهالبودن( دارای نغمه آوائی 

های عمیق و زیرین لجّه دریا تأکید مضاعف دارد. بر الیه، با حرکت ثقیل کسره آن از بعد

، «ودشمیانه زبان و کام باالی دهان تولید می»که از « ی»و « ج»بخصوص اینکه هر دو حرف مشدّد 

 نماید.تقویت می« جِّیٍّبحر لُ »( تطابق مفهومی این واژه را در 391ص، 5ج، تابی، سیرافی)

 ﴾حسبته ُلجًَّة﴿در آیه « لجّه»اشکالی که بر تطبیق تفسیری ، «لجی»با این تعریف از دامنه آوائی 

ه شود. تفاوتی کدر ابتدای بحث مطرح بود نیز پاسخش روشن می، مبنی بر عدم عمق زیادِ آن

مصوّت کسره ـ « لجی». در است« ج»حرف  حرکت دریکی ، آوائی دارد نظر از« لجی»با « لجّه»

صوّت فتحه م« لجّه»یین است ـ داللت بر سنگینی و عمق بیشتر آب دارد و در پاکه حرکتی رو به 

آید ـ داللت بر خفیف بودن و عمق سطحی آب می حساببهـ که حرکتی سطحی و یا فوقانی 

ا ـ بر اساس تعریفی که در های فوقانی لّجه دریکه از الیه« لجّه بر»دریا دارد. این معنی با الیه 

دامنه علمی ارائه شد ـ است سازگارتر است. همچنین دیگر تفاوت این دو واژه آن است که 

مصّوت کسره بر سنگین بودن ؛ کامی استیانممشدّد و ، حرفی مجهور« لجی»حرف یاء در آخر 

یر مشدّد و غیر غ، با آوایی ضعیف، حرفی مهموس« تاء»حرف  «لجّه»اما در ؛ افزایدآن نیز می

ن کاهد. با ایوزنی آن میینسنگشدّت و ، کامی است که با مصوّت و تنوین فتحه از عمقیانم

یری یقاً متناسب با داللت مفهومی و تفسدق« لجّه»ی آوائیِ واژه توان نتیجه گرفت نغمهمی، تفسیر
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 مق و شّدتی دارد کهتناسب با ع« لجی»آوائیِ  در قصر سلیمان است و نغمه« حسبته لجّه»آیه 

جایگزین دیگری « لجی»و « لجّه»ه اگر هر یک از دو واژ مجموع درمنظور است. « بحر ُلجِّیٍّ»

 آمد.شد تصویری ناقص از دو آیه پدید میمی

 گیرییجهنت

اجماالً نتایج پژوهش حاضر ناظر بر اولویت نگاه تربیتی و الهی در تشبیه اعمال کفار به 

متشکل از چند « لجّه»است. دامنه مفهومی واژه  پرتالطمعمیق و مواج و  های دریایییکیتار

مفسران و مترجمان در  نظراختالفوسعت و تالطم بوده و همین موجب ، میانه، مؤلفه عمق

شده یبندهطبقتر و تعریفی دقیق« لّجه»واژه ، تطبیق معنایی این واژه شده است. در اصطالح علمی

 ی شده است.گذارنامها و مختصات متفاوت ا عمقدارد که در پنج الیه ب

 در عمق نظر موردنقش مهمی در افاده معانی  ،سبک و ساختار جمالت ترکیبی در آیه لّجه 

امواج  حلقه وصلی بین ،«بحر لُجِّیٍّ»ها دارد. ترکیب وصفی یکیتارو پیوستگی و گستردگی 

 ،. در نغمه آوائی لّجهستهایانوساقیرسطحی زهای یکیتارسطحی و رو سطحی دریا و اعماق 

لّجه ، های قرآنی دریاوجود دارد. در میان نام، اضطراب و تنگی نفس، یناامن، احساس ناهمواری

 یرسازی اعمال کفار به حقائق طبیعی داشته است.تصودر  اما نقش مهمی، ترین بسامد را داشتهکم

ی تصویر هنری و نغمه آوائ، ه بالغیتشبی، در معنای وصفی« لجّی»اعجاز بیانی واژه ترکیبی 

 ی نمایان است.خوببههای مختلف لجّه دریا متناسب با دامنه مفهومی و تعریف علمی از الیه
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