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Abstract
The Cognitive Semantics tries to examine meaning by relying on cognition;
i.e. information processing in the human brain. In cognitive semantics, all
language concepts are categorized. One of the important language issues
that can be studied by relying on cognitive semantics are conjunctions in
Arabic, and especially in the Holy Quran.
In cognitive semantics, vocabularies, especially the conjunctions, have a
central meaning that can be seen in the subjective meaning of the letter as
well. Accordingly, many of the subjective meanings are somehow tied to the
central meaning and the semantic network is formed. Based on this fact, the
use of a particular letter in the words can be conceptualized regarding the
situation, especially in the Qur'anic texts.
The word “Thumma” is one of the most widely used letters among the
Arabic conjunctions which has been mentioned 338 times in the Holy
Qur'an. By descriptive-analytical method and based on radial network of
“Thumma” meaning, this article has concluded that the main meaning of
“Thumma” in the Holy Quran is the junction between the words and the
subjective meaning includes chronological order, ascending relationship
between two cognate events, descending relationship between two cognate
events and the disparity between the two.
Keywords: The Holy Quran, Conjunction, Letters, Cognitive Semantics,
Thumma
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چکیده
معناشناسی شناختی معنا را با تکیه برر شرناخ

یعنری پررداز

االععرات در م رز ان ران بررسری مریکنرد .در

معناشناسی شناختی تمام مفاهیم زبانی مقولهبندی میشوند .یکی از مباحث مهم زبرانی کره برا تکیره برر معناشناسری
شناختی مطالعه میشود ،مبحث حروف عطف در زبان عربی و بهویژه در قرآن کریم اسر  .در معناشناسری شرناختی
واژهها بهویژه حروف عطف معنای اصلی و سرنمونی دارند که این مفهروم سررنمونی در مفراهیم فرعری حررف نیرز
مشاهده میشود؛ بر این اساس ،ب یاری از معانی فرعی که برای حروف مطرح میشود ،بهگونهای با معنای سررنمونی
گره میخورد و شبکه معنایی شکل میگیرد .پس عل
به موقعی

کاربرد حرفی خاص در سخن بهویژه در متون قرآنری باتوجره

مفهومسازی میشود .حرف «ثمّ» از حروف پرکاربرد در میان حروف عطف عربی اس

قرآن کریم به کار رفته اس  .در این مقاله با کمک رو
نتیجه دس

که  338مرتبره در

توصیفیتحلیلی و با تکیه بر شبکۀ شعاعی مفهوم «ثمّ» بدین

یافته شده که معنای سرنمونی «ثمّ» در قرآن کریم ،همان فاصله میان معطروف و معطروفعلیره و معرانی

فرعی آن شامل ترتیب زمانی فاصلهدار ،رابطۀ صعودی میران دو رخرداد هرمجرنس ،رابطرۀ نزولری میران دو رخرداد
همجنس و تناسبنداشتن این دو اس .
واژههای كلیدی
قرآن کریم ،معناشناسی شناختی ،حروف عطف ،ثمّ.

*نویسنده مسئول
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معنای آنها در زبان ظرفیر

طرح مسئله
در معناشناسی با رو

مطالعرهشرناختی را دارد؛

علمری ییرههرای معنرا در

بنابراین مطالعۀ چنین موضوعی و بررسی کراربرد آن،

هرچه متن پیچیدهترر

فراوانری دارد .ایرن م ر له زمرانی پررنر ترر

متن کشف میشود ،بدیهی اس

اهمی

و معنا عمیقتر باشد ،برای کشف آن نیاز به رو های

میشود که بدانیم قراب

علمی و قانونمندتری خواهد بود .معناشناسی شناختی

زبان عربی و «ثَمَّ» با فتح «ثاء» در خرانواده زبرانهرای

شاخهای از زبانشناسی شرناختی اسر

کره در سرال

معنایی بارزی میران «ثُرم» در

سامی وجود دارد (حمیده ،1999 ،ص.)153

برررا جایگررراه معنرررا در

مثعً حرف «ثُم» در معرانی فرعری یرا هیره رتهای

زبانشناسی زایشی آن را شرکل داد .در ایرن دیردگاه،

خود مفهوم فاصله مکانی یا زمانی را نیز میرساند ،یرا

نی ر ؛

مثعً حرف عطرف «و» در عربری از معنرای اصرلی آن

بنرابراین رفترار زبرانی بخشری از اسرتعدادهای زبررانی

یعنی مشارک

و

ان رران اسر ؛ اسررتعدادهایی کرره برررای آدمرری امکرران

معنای همراهی را «مانند با در فارسی» بیران مریکنرد.

یادگیری ،استدیل و تحلیل را فراهم میکند (صرفوی،

ب گ و گ رتر

فرراوان معنرایی در حرروف عطرف

 ،1379ص .)363معناشناسی شناختی ،معنا را در سایۀ

عربی ،نگارنده را بر آن داش  ،حرف «ثم» را باتوجره

یررا

به رویکرد معناشناسی شناختی بررسی و مطالعه کنرد.

االععات در ذهن ان ان اسر ،

شاید تمرام مقولرههرای معناشناسری شرناختی دربرارۀ

اینکه معنا از چه چشمانداز یا زاویه یا مروقعیتی بیران

حروف عطف و بهویژه «ثمّ» اعمال نشود؛ اما با کمک

یررا مفرراهیم یررک واژه چگونرره در ذهررن

منرابع معناشرناختی ،شرربکۀ معنرایی دقیررقترری برررای

میشود یا کردام بعرد در معنرا

حررروف عطررف ترسرریم مرریشررود و آن معررانی و

برج تهتر و کدام بعد کمرنر ترر اسر  ،همگری در

دستهبندیهای متداول و یکنواخ

کتابهای نحوی

معناشناسی شناختی مطالعه میشود.

را نرم تازهای میبخشد که این امر به زبانآمروزان در

 1980لیکررراف در مخالفر ر

دانش زبانی م تقل از اندیشریدن و شرناخ

شررناخ

مطالعرره مرریکنررد ،منرررور از شررناخ

 cognitiveپرداز
شررده اس ر

مفهومسازی یا پرداز

در ایررن مقالرره بررا تکیرره بررر نرریررات معناشناسرری

در اعراب و حکم فراتر رفتره اسر

فهم بهتر معانی مختلف حروف عطف کمک میکند.

مرریشررود ،مفهررومی مشررتر بررا

ازسویی معانی حروف عطف در کتابهای نحوی

تق یمبندیهای اصولی دربارۀ معانی فرعی «ثمّ» ارائره

و منابع قدیم و جدید گاهی با تکررار و انترزا گرویی

شود.

همراه شده اس  ،مثعً در بیان معانی «ثمّ» دانشرمندان

شررناختی تررع

در زبانهرای انگلی ری و حتری فارسری و عربری

بهصرورت مکررر گفترهانرد «جراءت ثرمّ فری معررم

بیشررتر مطالعررات معناشررناختی درحیطررۀ حررروف ،برره

المواضع دالۀ علی الترتیرب والتراخری فری الزمران »...
1

حروف اضافهای منحصر میشود که معنرای مکرانی و

(ابنمالرک ،1990 ،ج ،3ص )351؛ یعنری «ثرمّ» بررای

زمررانی دارنررد؛ ازایررنرو ترراکنون پژوهشرری صررورت

بیرران ترتیررب و تراخرری مرریآیررد ،یررا مررثعً در جررایی

کره مللففرههرای معناشناسری شرناختی را

میگویند «مرن دیلرۀ ثرمّ التردرج فری درج ایرتقراء»

نگرفته اس

دربارۀ حروف عطف عربی بررسی کنرد؛ درحرالیکره
حروف عطف عربی برا توجره بره ب رگ و گ رتر

 -1و نیز رجو شود به المبرد ،1994 ،ص ،148زجاج ،1988 ،ج،1
ص  ،105ابنالحاجب ،1431 ،ص.53

بررسی شناختی شبکۀ معنایی حرف «ثم» در قرآن کریم 3

(اسرررترآبادی ،1996 ،ج ،4ص ،)389ایرررن الفرررا و

«تراخی» یرا «مهلرۀ» اسر

اصطعحات در علم نحو مکرراً آمده اس  ،حال آنکره

ص 105و ابرررنجنررری ،2010 ،ص 25و اسرررترآبادی،

تبدیل معانی انتزاعی آن به مفاهیم کاربردی و درحیطۀ

 ،1996ج ،4ص)389؛ اما دستهبندی مشخصری بررای

ذهنی ضرروری اسر  .همچنرین برا

نمیشرود؛

تجربه و واقعی

(ر ؛ زجراج ،1988 ،ج،1

معانی «ثمّ» در کتابهای نحوی قدیم یاف

مطالعه و بررسی آراء نحرویهرا دربرارۀ معنرای «ثرم»

زیرا کتابهای نحروی گششرته ارتبراالی میران معرانی

دریافته میشود کره نررر دانشرمندان نحرو بیشرتر برر

اصلی و فرعی «ثمّ» برقرار نکرده ،گویا چندین معنرای

و دستهبنردی مرنرم و

مجزا برای حرفری همچرون «ثرمّ» بیران شرده اسر ،

معنای اصلی «ثمّ» متمرکز اس

تعریفشدهای برای معانی فرعی آن وجود ندارد.
در این پرژوهش برا کمرک معناشناسری شرناختی
تق یمبندی دیگری برای معانی فرعی «ثمّ» ارائه شرده
اس

بیآنکه معنای اصلی یک ان و مرتبگ با معرانی فرعری
آن دریاف

شود ،همچنین رویکردهای سنتی بیشتر بر

معانی مح وس «ثمّ» متمرکز میشود.

و با تکیه بر مقویت معناشناسی شناختی معرانی

هرچند در پژوهشهای جدیدتر معانی فرعی «ثمّ»

اصلی و فرعی حرف «ثمّ» در منابع نحوی و تف ریری

بیشتر مدّ نرر قرار گرفته اس  ،انتقال مفراهیمی ماننرد

نقد و بررسی میشود و بره سرلایت زیرر پاسرد داده

«تراخی»« ،استبعاد»« ،مهل

مجرازی» کره م رتقیماً از

میشود

منابع نحو سنتی وارد این پژوهشها شده اس  ،یکری

أ معنررای سرررنمونی «ثررمّ» براسرراس رویکرررد

از کاستیهای مطالعات جدید اس

؟

از معانی فرعی «ثمّ» ارائه نمیدهد.

معناشناسی شناختی چی

ب شبکه معنایی حررف «ثرمّ» در قررآن کرریم برا
توجه به مقوله معناشناسی شناسی چگونه اس ؟
ج اصلیترین مفهوم در پیوند معانی شعاعی «ثرمّ»
کدام اس ؟

ازجمله مقرایتی کره معرانی «ثرمّ» در آن بررسری
میشود ،مقالۀ «نگاهی به دیلر هرای «ثرمّ» در قررآن
کریم» از ع گر بابازاده اقدم (1395ه ،) .در فصلنامۀ
«ح نا» اس

که نوی نده معانی فرعری «ثرمّ» را بیران

کرده و از مفاهیمی مانند «استبعاد تکرشیبی»« ،اسرتبعاد

پیشینۀ پژوهش
معررانی مختلررف «ثررمّ» در کتررابهررای نحرروی و
زبان شناسری بارهرا بررسری شرده اسر ؛ امرا تراکنون
پژوهشی نوشته نشده اس

که در صحیحی

کره در آن معرانی «ثرم» از

بعد معناشناسی شناختی مطالعه شود .از قردیمیتررین
کتابهایی که انروا معنرای «ثرمّ» بررسری شرده ،بره
«الکتاب» سیبویه (140ه.ق)« ،م نیاللبیرب» ابرنهشرام
انصرراری (218ه.ق)« ،شرررح الکافیررۀ» رضرریالرردین
استرآبادی (688ه.ق) اشاره میشرود کره بیشرتر بررای
«ثمّ» دو یا سره معنرا ذکرر کرردهانرد و مهرمتررین آن

مجازی» و «مجاز در ترتیب و تراخی» نام برده اسر ؛
اما گششته از الفاظی که نگارنده بهصرورت م رتقیم از
کتابهای نحو سنتی در نگار

مقاله اسرتفاده کررده،

ارتباط میان معنرای اصرلی «ثرمّ» برا معرانی فرعری را
بررسرری نکرررده و بررهالررور کلرری ایررن مقالرره از بعررد
معناشناسی شناختی انجام نشده اس .
همچنین در کتراب «أسرالیب العطرف فری القررآن
الکریم» ،مصرطفی حمیرده (1999م) پرس از بررسری
تاریخچۀ «ثمّ» معانی اصلی و مجرازی ایرن حررف را
بررسی کررده و دسرتهبنردی بهترری ن رب

بره بقیره

 4دوفصلنامه علمی پژوهشی «پژوهشهای زبانشناختی قرآن» ،سال هفتم ،شماره دوم ،شماره پیاپی ( )14پاییز و زم تان 1397

پژوهشها ارائه داده اس

که در این مقاله از آن بهرره

برده شد .هرچند نوی نده گراهی خرود در تشرخی

م تقل میداند.
نحو و واژههرا را بایرد برهمثابرۀ عناصرر سرازنده
کره

معنای فرعی «ثمّ» در برخی آیات از آشفتگی مف رران

پیوسرتار سراخ هرای نمرادین در نررر گرفر

تأثیر پشیرفته اس  ،ازسرویی ترألیف او نیرز درحیطرۀ

واحردهای صرورت را بره واحردهای معنری پیونرد

معناشناسی شناختی به شمار نمیرود.

میدهند (گیرارترز ،2006 ،ص)29؛ ازایرن رو تمرایز

نرر به اینکه تاکنون مقالهای م تقل ،درزمینۀ شبکه

میران معنریشناسری و کاربردشناسری نیرز برهدلیرل

معنایی «ثمّ» درحیطرۀ معناشناسری شرناختی در آیرات

امکاننداشتن جدایی زبان از تجربه و عملکرد ان ران

قرآنی نوشته نشده ،نوی نده این موضو را انتخاب و

مردود میشود (کامبوزیا و فیاضی ،1387 ،صر

-75

بررسی کرده اس .

.)73
معنا در معناشناسی شناختی چهار ویژگی دارد
 1معنررا چشررمانرردازی اسرر

 -1ویژگیهای معناشناسی شناختی
معناشناسرری شررناختی

ص ،)12-11مثعً اگر فردی در درهای باشد و به ستیغ

کره معنرا در

کوه بنگرد ،این فاصله را (همران معنرا را) مریگویرد

بررسی مریشرود .معناشناسری شرناختی

عجب ارتفاعی! و اگر بر بایی کوه باشد و بره تره دره

همررانگونرره کرره گششرر

شاخهای از زبانشناسری شرناختی اسر
سایۀ شناخ

(لیکرراف،1993 ،

میان نحو و نشرانهشناسری 1و کاربردشناسری 2تفراوت
قائل نمیشود؛ یعنی هرسه در معناشناسی شرناختی برا

بنگرد میگوید چه عمقی!
(لیکراف،1993 ،

 2معنا پویا و انعطافپشیر اسر

یکرردیگر مرررتبگ ه ررتند و آنهررا از یکرردیگر متمررایز

ص ،)12-11مثعً اینگونه نی ر

نمیشوند .بررخعف مطالعرات سرنتی کره میران ایرن

عطش باشد ،آب سبب هرقشدن ک ی نیز مریشرود،

دانشها تفراوت قائرل شرده اسر

و آنهرا را از زبران

 -1نشانهشناسی« :مطالعۀ نراممند همۀ عواملی اس
تف یر نشانهها یا در فرایند دیل

شرک

که در تولید و

دارند» (مکاریک،1385 ،

ص ،)326مثعً عناصر زبانی مانند جمله و کلمه و پاراگراف و عناصر

در این حال

آب رافع عطش نی

 3معنررا دایرررۀالمعررارفی اسرر

کره آب فقرگ رافرع
.
(لیکرراف،1993 ،

ص)12-11؛ یعنی م تقل از دیگر حوزههای شناختی
و م تقل از ذهن بشر نی

.

پیرازبانی مانند نشانههای سجاوندی و عناصر هیرزبانی مانند اشکال

 4معنرا مبتنرری برر تجربرره و کراربرد عینرری اسر

هندسی هریک نشانه یا دالف ه تند که مفهومی در پی دارند .در

(لیکاف ،1993 ،ص)12-11؛ یعنی برر اثرر اسرتفاده از

مطالعات معناشناسی شناختی دانش نشانهشناسی ،دانشی مجزا و
م تقل به شمار نمیآید و یکی از حیطههای مرتبگ با معناشناسی
شناختی اس .
 -2کاربردشناسی یکی از ابعاد زبانشناسی که «شناخ

کنش تعمدی

ان ان را بررسی میکند؛ بنابراین کاربردشناسی متضمن تبیین

یک موقعی

واقعی خود را نشان میدهد .مانند معنای

«تند» هنگام خوردن سس و «تنرد» هنگرام عبرور از
یک شیب.

که فرض میشود افراد برای انجام هدف و مقصود

در زبانشناسی سنتی بیشتر حروف معنای فیزیکی

بدانیم در

و مح وس دارد؛ اما در معناشناسی شرناختی حرروف

کاربردشناسی گفتگوها و مکالمات افراد و اهداف و مقاصد و

معنای انتزاعی دارند .همین دیدگاه فیزیکی دانشمندان

کنشهایی اس

خاصی انجام میدهند» (یول ،1385 ،ص .)118یزم اس

تصورات و نو کنشهای آنان یعنی آنچه که به زبان میآید مطالعه
میشود نه آنچه که نوشته میشود (یول ،1385 ،ص.)12

قدیم (مانند ابنهشام) را بر آن داشرته ترا بررای «واو»

بررسی شناختی شبکۀ معنایی حرف «ثم» در قرآن کریم 5

پانزده نو «معنا» برشمرند که گویا هریرک از دیگرری

ت ییرات الرحوارهای شرکل گرفترهانرد کره خرود نیرز

یا معنای «ثرمّ» را فقرگ منحصرر

بهگونهای با معنای پیشنمونه مرتبگ میشوند (لیکاف

منفک و م تقل اس

به سه ق م معنای مح وس بدانند .ازسرویی مف رران

 ،1987ص.)416

نیز در تف یر آیات قرآنی بره مفهرومسرازیهرا کمترر
توجه کردهاند.

 -3-1معیار تشخیص معنای پیشنمونگی

اما در معناشناسی شناختی معانی حروف همگری

تایلر و ایوانز برای تشخی

معنای مرکرزی چنرد

به یک معنای اصلی یا ه تهای منتهی میشرود و ایرن

معیار نام بردهاند .البته از آن جایی که الگروی ترایلر و

معنای اصلی با شرباه هرای خرانوادگی یرا در سرایۀ

ایوانز برای حروف اضافه مکانی به کرار رفتره اسر ،

معنررا و بررا کمررک الرررحوارههررای

ندارد،

ب ررگ و گ ررتر

تصویری در تمام باف های فرعی نیز وجود دارد.

تمام معیارهای آن با حرف عطف «ثم» مطابق

هرچند با مطالعۀ تاریخی حررف «ثرم» معنرای مکرانی
برریتررأثیر نبرروده اس ر  ،از مجمررو معیارهررا معنررای

 -1 -1شبکۀ شعاعی

سرنمونه برای «ثم» در نرر گرفته میشود

یکی از مقویت مهم در معناشناسی شناختی شبکۀ

 .1معنایی سرنمونه یا مرکرزی اسر

کره ازنررر

شعاعی معناس  .لیکاف چندمعنایی را براساس نرریۀ

تاریخی اولین یا قدیمیترین معناس

مقویت شعاعی بررسی کرد .در ایرن نرریره یکری از

 ،2003ص ،)47- 45مثعً دربارۀ حرف «ثم» با بررسی

معانی مرکزی یا پیشنمونه ،معرانی جدیرد حاشریهای

تاریخچه آن دریافته میشود کره «ثُرمّ» از «ثَرمّ» گرفتره

و بهمثابۀ شعا هایی از معنرای مرکرزی در نررر

و در معنرای

اس

شده که اسم اشاره برای مکان دور اس

(تایلر و ایروانز،

سرنمونی «ثمّ» مفصعً شرح داده خواهد شد.

گرفته میشود ،درنتیجه شبکهای از معرانی بره دسر
میآید که شبکۀ شعاعی نام دارد .این معانی حاشریهای

 .2هلبه یرا برترری در شربکه معنرایی هرر شربکه

و

کرره

گاهی حاصل ب گ استعاری و گ تر
لزوماً انتزاعی نی

معنرا اسر

(لیکاف ،1987 ،ص.)416

معنررایی در برگیرنررده مجموعررهای مفرراهیم اسر

بررهصررورت م ررتقیم یررا هیرم ررتقیم بررا یکرردیگر در
ارتباطاند .در این میان تداول یا فراوانری یرک معنرای

 -2-1معنای سرنمونی

خاص در میان بقیه مفراهیم معیرار سررنمونگی اسر

در این پژوهش در بررسی حروف عطف برمبنای

(همرران منبررع) .بررا بررسرری نرررر دانشررمندان نحررو،

معناشناسرری شررناختی رویکرررد پرریشنمونرره (معنررای

همانگونه که خواهد آمرد ،بیشرترین کراربرد معنرایی

سرنمونی) معیار میشود .برمبنای نرام پیشنمرونی از

«ثمّ» در قرآن کریم برای بیان تراخی یا همران فاصرله

بین معانیای که برای حروف اضافه برشمردهاند ،یرک

زمانی اسر

(حمیردۀ ،1999 ،ص)156؛ ماننرد (وَهُروَ

معنا برتری دارد که به آن معنای پیشنمونه میگوینرد

ل َویَعلَر ُم مَرا جَررَحتُم باال َّنهَرا ار ثُر َّم
ا َّلشِی َی َت َوفَّراکُم بااللَّیر ا

(سینکی ،1989 ،ص.)34

یَبعَثُکُم فِیهِ) (األنعام )6 ،کره حررف «ثرمّ» بررای بیران

معانی دیگرر کره برهظراهر متفراوت یرا فرعری یرا

فاصلۀ زمانی میان رخداد اول یعنی زنردگی در دنیرا و

حاشیهای ه تند ،نیرز برا شرباه هرای خرانوادگی و

رخداد دوم یعنی حیات دوباره و مبعوثشردن ان ران
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ذکر شده اس

(زمخشری ،1972 ،ج ،1ص.)160

اما واج «ث» قدیمیترر از واجهرای همترای خرود در

و نیز مانند (فَأَخَشَتْکُمُ الصَّاعِقَۀُ وَأَنْتُم تَنْرُررُون ،ثُرمَّ

زبانهای سامی اسر ؛ زیررا بعردها ایرن واج «ث» در

بَعَثْنَاکُم مِنْ بَعدِ مَوتِکُم لَعَلَّکُم تَشْرکُرُونَ( (البقررۀ،55 ،

لهجههای عربی تبدیل به «ت» شد؛ ماننرد تعلرب کره

 )56که میان نزول عرشاب (صراعقه) و مبعروثشردن
آنان پس از مرگ فاصله زمانی وجرود دارد (اندل ری،
 ،1993ج ،1ص.)212

اصل آن «ثعلب» اس

(حمیدۀ ،1999 ،ص.)154

ابنقیم جوزیره ( 751ه.ق) میران «ثُرمّ» بره معنرای
حرف عطرف و «الرثَمّ» بره معنرای پیوسرتن و اتصرال

 .3پیشبینری دسرتوری چنانچره تشرخی

داده

اجزای یک چیز قراب

معنایی میبیند و میگویرد در

شود معانی گوناگون موجود برای یک حررف اضرافه،

«ثَمَّ البی َ» معنای اصرعح و تعمیرر شرکاف و فاصرله

زمانی از معنای خاص اقتباس شدهاند ،سرسس بخشری

وجود دارد و مانند آن «ثُمّ» نیز به معنای ایجاد ارتبراط

از یک شبکۀ معنرایی مررتبگ برا آن حررف اضرافه را

بین دو چیزی اس

که فاصله دارنرد (جوزیره،2008 ،

تشکیل دادهاند ،پیشبینی میشود که تعدادی از معانی

ج ،1ص .)92البته این دیدگاه منطقی به نرر نمیرسد؛

م تقیماً از معنای سرنمونی گرفتره شردهانرد (ترایلر و

زیرا ارتبراالی قروی و محکرم میران تررمیم شرکاف و

ایرروانز ،2003 ،ص)47- 45؛ ازای رنرو معررانی فرعرری

وجود فاصله زمرانی در حررف «ثُرمّ» در نررر گرفتره

هریک شعاعی از مفهوم اصلیاند و میان آنها پیونردی

نمیشود .ازاینرو نرر دانشمندانی همچرون گوتهلرف

برقرار اس ؛ یعنی معانی فرعی مفراهیمی جداگانره از

برگشتراسر دربارۀ تاریخچۀ معنایی «ثم» بهتر اس .

مفهوم اصلی نخواهند بود .در ایرن مقالره ،برا بررسری

با بررسی نرر دانشرمندان نحرو دریافتره مریشرود

معانی فرعی «ثمّ» دیده میشود که چگونره همگری برا

«ثُرمّ» را تراخری یرا

گروهی اولین و اصلیترین دیل
فاصلۀ زمانی مریداننرد (ر

مفهوم «فاصله» در ارتباط ه تند.

زجراج ،1988 ،ج ،1ص

 105و ابنجنری ،2010 ،ص 25و اسرترآبادی،1996 ،
ج ،4ص )389و گروهی دیگر نیز با مقای ه میان «فاء»

 -4-1معنای سرنمونی «ثم»
با بررسی تاریخچرۀ «ثرمّ» در زبران عربری معنرای

و «ثمّ» مفهوم «ترتیب» را چون معنای مشرتر

آن دو

میشود« .ثُمّ» از «ثَمّ» اشرتقاق یافتره

ذکر کردهاند و معنای «تراخی» یرا «فاصرلۀ زمرانی» را

کرره اصررل عبررری آن (شررام  )šãmو اصررل آرامرری آن

بهمثابۀ معنای خاص «ثمّ» معرفی کرده که آن را از بقیۀ

(  (tammãnاس « .ثَمّ» اسم اشاره بررای مکران دور

حررروف عطررف متمررایز کررردهانررد (ر مبرررد،1994 ،

بوده و معنای فاصله مکانی «ثَرمّ» در گرشر بره معنرای

ص 148و زمخشری ،1993 ،ص 129و ابنالحاجرب،

سرنمونی دریاف

فاصله زمانی در «ثُمّ» منتقل شده اسر

(برگشتراسرر،

 ،1929ص.)179
ساختار «ثُمّ» بهمثابه حرف عطف عربی قردیمیترر

 ،1431ص 53و ابنمالک ،بیتا ،ص.)36
اما گروه سوم مانند سیبویه (140ه.ق) و ابنهشرام
(218ه.ق) برای «ثُمّ» سه دیل

و معنا بیان کرردهانرد

از اصل سامی «ثَمّ» بهمثابه اسم اشاره مکانی اسر  .در

تشریک ،ترتیب و تراخی .سیبویه مهمترین معنایی که

زبانشناسری تطبیقری واج «ث» درمقابرل واج «ت» در

برای «ثم» بیان میکند ،تشریک یا مشارک

همرراه برا

آرامی و واج « » در عبری و آکادی قررار مریگیررد؛

ترتیب و فاصلۀ زمانی میان معطروفعلیره و معطروف

بررسی شناختی شبکۀ معنایی حرف «ثم» در قرآن کریم 7

اس ؛ یعنی دیل های سهگانه «ثمّ» را در یک مفهروم

بنابراین ابنهشام سه معنای م تقل برای «ثمّ» بیان

جمررع کرررده اسر  .ظرراهراً ازنرررر او ابترردا تشررریک،

کرده اس  ،حال آنکه ازنرر نوی ندگان این پرژوهش

اصلیترین معنای حروف عطف بهالرورکلی و حررف

تشریک و ترتیب میان دیگر حروف عطف مانند «واو»

«ثمّ» بهالورخاص اس ؛ معنایی که میان «واو»« ،فاء» و

و «فاء» مشتر

اصرلی «ثرمّ» فاصرله

«حتی» نیز یک ان به شمار میرود .او دربارۀ تشرریک

زمانی یا همان تراخی اس  .إن التراخری هرو الدیلرۀ

میان معطوف و معطوفعلیره برا حررف «فراء» معتقرد

األصلیۀ لر «ثمّ» (حمیدۀ ،1999 ،ص.)164

اس

این مشارک

اس  .مشارک

اسر

و دیلر

در حکم و اعراب صورت گرفتره

باوجود اخرتعفنررر دانشرمندان دربرارۀ پیشرینۀ

در حکم یعنی «فراء» نشران مریدهرد

معنایی «ثمّ» گفته میشود مفهوم فاصله در این حررف

معطوف با معطوفعلیه در معنای مردّ نررر مشرارک

نرر مشتر همه دانشمندان اس  .در مطالعات سرنتی

دارد کره همرران حکررم اسر  .مررثعً زمررانی کرره گفترره

معنای فاصله که از آن با نامهایی همچون «تراخی» یرا

میشود حضَرَ األستاذُ فالطالبُ« ،فاء» نشاندهندۀ ایرن

کردهاند ،نیز پیوسته تأکید شرده اسر ؛

اس

که «الطالبُ» با «األستاذُ» در وقرو حکرم یعنری

«حضور» مشارک
معنی اس

دارد و مشارک

در اعرراب بردین

که معطوف برا معطروفعلیره در حرکر

اعرابی مشرارک

اعرابی «األستاذُ» تبعی
برای اعراب اس
فقگ از حرک

ازاینرو برمبنای اصرول معناشناسری شرناختی مفهروم
«فاصله» بین معطوف و معطروفعلیره ممکرن اسر
معنای سرنمونی «ثمّ» باشد و هرجرا از دیلر

دارد؛ بنرابراین «الطالربُ» از حرکر
میکند؛ اما مشرارک

«مهلۀ» صحب

اصرلی

خود یعنی «فاصله» خارج شد ،معانی فرعی یا مجازی

در «ثرم»

دارد که با مفهوم فاصله نیز پیوند میخورد.

نه حکم؛ یعنی معطوف پس از «ثُمّ»
اعرابی معطوفعلیره تبعیر

مریکنرد؛

 -2شبکۀ شعاعی مفهوم «ثمّ» در قرآن كریم

ازاینرو سیبویه میگوید «در جمله مررت برجرل ثرم

برای ترسیم شبکۀ مفهرومی «ثرمّ» در قررآن کرریم

امرأۀ دو بار مرور اتفراق افتراده اسر »؛ امرا در دیگرر

بهتر اس

ابتدا معانی شعاعی ایرن حررف را در قررآن

حروف عطف مانند «فاء» مرور یرکبرار اتفراق افتراده

بررسی و مطالعه شود؛ ازایرنرو در ایرن پرژوهش برا

اس

(سیبویه،1988 ،ج ،1ص .)438

تکیه بر نرر مف ران در قرآن کریم سه معنای شرعاعی

ابنهشام ( 218ه.ق) نیز معرانی سرهگانره را بررای

برای این حرف در نرر گرفته شده اس

«ثم» بیان کرده اسر  ،اول تشرریک یعنری مشرارک
معطوفعلیه و معطوف در حکم و اعرراب ،ظراهراً او
معتقد اس

گاهی «ثم» فقگ بررای بیران مشرارک

چیز یا دو امر در حکمی اس
و فاصله زمانی مطرح نی

 -1-2ترتیب با فاصلۀ زمانی میان دو رخداد

دو

بیشترین معنای فرعری «ثرمّ» در قررآن کرریم بیران

و دیگر معنرای ترتیرب

ترتیب زمانی فاصلهدار میران دو کرنش یرا دو رخرداد

 .دوم ترتیب یعنی آمردن

که در آن رخرداد «الرف» پریش از رخرداد «ب»

اس

معطوف پس از معطوفعلیه و سوم تراخی یرا فاصرله

اتفاق میافتد .در نحو سنتی از این معنا با نام «ترتیرب

زمانی یعنی وقو معطوف با یک فاصله زمانی پس از

و تراخی» یاد شده اس  .در علم نحو حرف «فراء» در

معطوفعلیه (ابنهشام2009 ،م ،ج ،1ص.)168

بیان معنای ترتیب با «ثمّ» مشرتر اسر ؛ امرا فاصرلۀ
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زمانی «ثم» در وقو دو رخرداد الروینیترر از حررف
«فاء» اس  .باید در نرر داش

فاصلۀ زمانی در «فراء»

رخداد از یک جنس ه تند از حروف مشابه اسرتفاده
شده اس .

و «ثم» باتوجه بره مقرام سرخن و شررایگ معطروف و

برای بیان معنای ترتیب زمانی فاصلهدار در دو

و واحد زمرانی مشخصری

رخرردادی کرره از یررک جررنس اس ر  ،ایررن الرررح

معطوفعلیه متفاوت اس

در نرر گرفته نمیشود؛ به دیگر سخن گفته نمیشرود
در «فاء» منرور از فاصله فعن مقدار زمانی اس

و در

تصویری پیشنهاد میشود
A

«ثمّ» فعن مقدار .مثعً در جملۀ تزوج فعن فَوُلِرد لره،

Á

میان رخداد اول «ازدواج» و رخداد دوم «تولد فرزنرد»
حرف «فاء» آمده اس ؛ زیرا فاصله بین دو کنش فقرگ
مدت حمل بوده اسر  ،هرچنرد الروینی باشرد ،اگرر
بهجای «فاء» از «ثمّ» استفاده شود ،بدین معناسر

کره

فاصله بین دو رخداد الوینیتر از مدت حمرل اسر
(ابنهشام ،2009 ،ج ،1ص)161؛ بنرابراین ،منررور از
فاصلۀ زمانی در «فاء» فاصله متعارف و معمرول میران
دو رخداد اس ؛ اما در «ثمّ» این فاصله از حد متعارف
الوینیتر اس .
باید در نرر داش
ممکن اس

رخدادها همراه با حررف «ثرمّ»

از یک جنس باشند و ممکن اسر

از دو

جنس متفاوت باشند .مثعً آیۀ (ومَن یَک ِب خطی ۀً أو
إثماً ثُمّ یَرما به بری راً فقِردِ احتمرلَ بهتانراً وإثمراً مبینراً)
( 112ن اء)؛ یعنی هرکس معصی

کوچرک یرا گنراه

بزرگی مرتکب شود ،سسس آن را به بیگناهی ن رب
دهد ،گناهی آشکار مرتکب شده اس  .عبرارت «یررما
به بری اً» بدین معنا اس
وجود خود کنده اس

که گویا آن خطا یا گناه را از
و به بیگناهی ن ب

مریدهرد

(ابنعاشور ،1984 ،ج ،5ص ،)196در این آیه رخرداد
«الف» یعنی ارتکراب معصری
ن ب دادن آن معصی

و رخرداد «ب» یعنری

به بریگنراه هرردو یرک عمرل

منفی و ناپ ندیده و از یک جنس اسر  .رخرداد اول
(معطوفعلیه) را با حرف  Aو رخداد دوم (معطوف)
با حرف ( )Áنشان داده شده و از آنجایی کره هرر دو

در آیات زیر نیز «ثم» برای بیان همین هرض میران
دو رخداد همجنس آمده اس
( وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسرمَاءَ کُلَّهَرا ثُرمَّ عَرَضَرهُم عَلَر
الْمَلَائِکَررۀا فَقَررالَ أَنْبا ُررونِی باأَسررمَاءِ هَلُلَرراءِ إانْ کُنْررتُم
صَادِقِینَ) (بقررۀ ،)31 ،در تف ریر آیره مریگوینرد آدم
اسامی نیکو (علم اسرماء) را آموخر
مهل

و سرسس بره او

داده شد تا اینکه خداوند بره فرشرتگان فرمرود

این اسامی را برای من برازگو کنیرد (اندل ری،1993 ،
ج ،1ص.)146
( هُوَ الَّشِی خَلَقَکُم مِنْ الِرین ثُرمَّ قَضَر أَجَرع
وَأَجَلٌ مُ َمًّ ) (أنعام ،)2 ،در آیه «ثرمّ» معنرای ترتیرب
با فاصله زمانی دارد؛ بدینمعنا کره خداونرد ان ران را
آفرید ،سسس اجرل او را برازپس گرفر « .قضری» در
اینجا به معنای «أوفی» یعنی کامل باز پس گرفتن اس
(ابررنعاشررور ،1984 ،ج ،7ص ،)130خلررق آدمرری و
سرآمدن اجل او هر دو از افعال خداوند و از یک نو
و الیف به شمار میرود.
( اللَّهُ الَّشِی خَلَقَکُم ثُمَّ رَزَقَکُم ثُمَّ یُمِیرتُکُم ثُرمَّ
یُحیایکُم) (روم )40 ،در ایرن آیره نیرز خلرق ان ران و
روزی دادن به او و میراندن او و دوبراره زنردهکرردنش
همگی افعال خداوند و از یک نو ه تند؛ اما در آیرۀ
(کتَبَ رَبُّکُم عَلَ نَفْ ِهِ الرَّحمَۀَ ۖ أَنَّهُ مَنْ عَمِرلَ مِرنْکُم
سُوءًا باجَهَالَۀ ثُمَّ تَرابَ مِرنْ بَعردِهِ وَأَصرلَحَ فَأَنَّرهُ هَفُرور
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رَحِیم) (انعام  )54رخداد «الف» یعنی انجام کار برد و

خُشُوا مَا آتَینَاکُم باقُوَّۀ وَاذْکُرُوا مَا فِیهِ لَعَلَّکُم تَتَّقُرونَ ،ثُرمَّ

ناپ ند از جنس رخداد «ب» یعنی توبهکردن به درگراه

تَوَلَّیتُم مِنْ بَعدِ ذَلِکَ فَلَولَا فَضْلُ اللَّرهِ عَلَریکُم وَرَحمَتُرهُ

؛ بنابراین در ایرن پرژوهش رخرداد اول

لَکُنْتُم مِنَ الْخَاسِراینَ) (بقرۀ63 ،و ،)64در این آیره نیرز

(معطوفعلیه) با حرف  Aو رخداد دوم برا حررف B

میان رخداد اول یعنی گرفتن پیمران از قروم موسری و

و برای بیان نراهمگونی آنهرا در

رخداد دوم یعنی گوسالهپرستی آنران برا «ثرم» فاصرله

جنس دو شکل هندسی متفاوت و دو حرف مختلرف

افتاده اس

تا ترتیب زمانی فاصرلهدار میران دو واقعره

به کار می رود

بیان شود« .میثاق» در اینجا به معنای وعده آنران بررای

خداوند نی

نشان داده شده اس

عمل به شریع

الهی اس

ص ،)542این آیه نیز از معنرای سررزنش و نکروهش

A

B

(ابرنعاشرور ،1984 ،ج،1

مخاالب یعنی قوم موسی خالی نی

؛ بدینمعنرا کره

پس از گرفتن پیمان از آنان و برافراشتن کوه الور و با
اکنون آیاتی بررسی میشود که در آن «ثرم» بررای
بیان ترتیب زمانی فاصلهدار میران دو رخردادی آمرده
اس

که از یک جنس نی تند
( وَلَقَد جَراءَکُم مُوسَر باالْبَیننَراتِ ثُرمَّ اتَّخَرشْتُمُ

الْعِجلَ مِنْ بَعدِهِ وَأَنْتُم ظَالِمُونَ) (بقرۀ « ،)92ثرمّ» بررای
بیان معنای ترتیب با فاصله زمانی میان دو رخداد الف
یعنی «آوردن نشانههرای روشرن» و رخرداد ب یعنری
«گوسالهپرستی» آمده اس

که هرر دو رخرداد از یرک

جنس نی تند ،آمدن «ثرمّ» بره جرای «واو» در آیره برار
توبیخی بیشتری دارد؛ زیرا اینان بعد از تأمّل در آیرات
خداوند و آن نشانههای روشن به گوساله پرستی روی
آوردند (قرالبی ،1967 ،ج ،1ص.)123

وجود نشانههای محکم و روشرن بره گوسرالهپرسرتی
روی آورند.
گاهی ترتیب زمرانی در مراحرل یرک رخرداد نیرز
مشاهده میشود ،مثعً خداوند در آیۀ  67سرورۀ هرافر
مراحل آفرینش ان ران از کرودکی ترا کهن رالی را برر
میشمرد که شرامل آفررینش از خرا  ،ایجراد نطفره،
علقه ،خروج الفل از شکم مادر ،مرحلۀ بلوغ ،مرحلرۀ
شیخوخه (کهن الی) اس .
(هُوَ الَّشِی خَلَقَکُم مِنْ تُرَاب ثُمَّ مِرنْ نُطْفَرۀ ثُرمَّ مِرنْ
عَلَقَۀ ثُمَّ یُخْراجُکُم الِفْلًا ثُمَّ لِتَبلُ ُوا أَشُدَّکُم ثُرمَّ لِتَکُونُروا
شُیُوخًا وَمِنْکُم مَنْ یُتَوَفَّ مِنْ قَبلُ وَلِتَبلُ ُوا أَجَلًا مُ َرمًّ
وَلَعَلَّکُم تَعقِلُونَ) (هافر .)67

( وَإاذْ أَخَرشْنَا مِیثَرراقَکُم وَرَفَعنَررا فَرروقَکُمُ الطررورَ
A6

A5

A4

 -2-2رابطۀ صعودی میان دو رخداد  Aو Á
گاهی رتبۀ معطوفعلیه که به آن رخرداد  Aگفتره

A3

A2

A1

میشود ،بایتر یا مهمتر از رتبۀ معطوف یعنری رخرداد
 Áاس  .در این حال

«ثمّ» برای بیان رابطۀ صرعودی
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میان معطوف و معطوفعلیه میآیرد و از آنجرایی کره

نیازمندان انفاق کند و مهمتر اینکه از ملمنران باشرد؟!

هر دو رخداد از یرک جرنس ه رتند ،نوی رندگان از

بهالورکلی منرور آیه این اس

آیا ملمنان که بعداً برا

حرف  Aبرای کنش اول و از حررف  Áبررای کرنش

نام «أصرحاب المیمنرۀ» از آنهرا در آیرۀ  18نرام بررده
میشرود ،خرود را بررای بره دسر

دوم استفاده میکنند.

آوردن فضرایل و

مثعً در آیۀ (الَّشِینَ یُنْفِقُونَ أَموَالَهُم فِی سَبایلا اللَّهِ ثُمَّ

خوبیها به وادی سختی نیفکندند؟ و تو چره میردانی

ی یُتْباعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَی أَذًى لَهُم أَجرُهُم عِنْردَ رَبافهارم

سختی و تکلف چی

؟ وادی سرختی همران آزادی

وَی خَوف عَلَیهام وَی هُم یَحزَنُونَ) (بقره )262 ،بعد از

برده در بنرد و دسرتگیری از م رکین و یتریم در روز

انفراقی

و مهرمترر اینکره آنران از

رخداد «الف» یعنی انفاق در راه خداوند ،تر
که با من گشاری و اذیر
آمده اس

همرراه باشرد (رخرداد ب)

گرسنگی و نیازمندی اسر
ایمان آوردندگان بودند.

ازنرر ابنعاشور ایمان بایتر از بقیه اعمال شای رته

و ازنررر رتبره و جایگراه ،انفراق بریمنر

بایتر از خود انفاق اسر

(ابرنعاشرور ،1984 ،ج،)،3

در اینجا «ثمّ» نشاندهندۀ فاصلهای اس

که بهصورت

صعودی میان رخداد اول و رخرداد دوم برقررار شرده

(ابررنعاشررور ،1984 ،ج ،30ص)359؛ بنررابراین

اسر

«ثمّ» برای بیان رابطۀ صرعودی میران معطروفعلیره و
معطوف اس .
زمخشری نیز در تف یر این آیه مریگویرد ایمران

اس .
اکنون کاربرد «ثرم» در آیرۀ  11ترا  17سرورۀ بلرد

بایتر از بقیه اعمال صرالح اسر

و ترا ایمران نباشرد،

اعمال دیگر مانند االعام یتیم و دسرتگیری از م رکین

بررسی میشود
(فَررع اقْررتَحَمَ الْعَقَبَررۀَ ( )11وَمَررا أَدرَا َ مَررا الْعَقَبَررۀُ
( )12فَر رکُّ رَقَبَرررۀ ﴿ ﴾13أَو إاالْعَرررام فِررری یَررروم ذِی
مَ ررر َبَۀ﴿ ﴾14یَتِیمًرررا ذَا مَقْرَبَرررۀ ﴿ ﴾15أَو مِ رررکِینًا ذَا

پشیرفترره نی رر

(زمخشررری ،1972 ،ج ،4ص)257؛

ازاینرو زمخشری نیز مانند ابنعاشور معنرای «ثرم» را
بیان رتبه ایمان ن ب

به دیگر اعمال میداند.

مَتْرَبَۀ ﴿ ﴾16ثُمَّ کَانَ مِنَ الَّرشِینَ آمَنُروا وَتَوَاصَروا باالصَّربرا

بنابراین «ثمّ» در آیۀ  17سورۀ بلد برای بیان برتری

وَتَوَاصَرروا باالْمَرْحَمَرۀا ﴿ ﴾17أُولَ ِرکَ أَصرحَابُ الْمَیمَنَرۀا)

رخداد  Bن ب

به رخداد  Aدر یک رابطره صرعودی

()18

اس .

ابنعاشور بیان میکند حرف «ی» در آیه برای بیان

اکنون نمونهای از آیات قرآن ذکر میشرود کره در

استفهام انکاری آمده و ادات استفهام آن حرشف شرده

آن «ثمّ» برای بیان رابطۀ صعودی میان دو رخداد الرف

اس  .از نرر او در معنای «فکّ رقبرۀ» و «إاالْعَرام فِری

و ب آمده اس

یَوم ذِی مَ َبَۀ» نیز مفهروم فعرل ماضری منفری نهفتره

( هُوَ الَّشِی خَلَقَ لَکُم مَا فِی الْأَرضا جَمِیعًا ثُرمَّ

أفع فکّ رقبۀ؟ أفع أالعمَ فی یروم ذی م ر بۀ؟

استَوَى إالَ ال َّمَاءِ فَ َوَّاهُنَّ سَبعَ سَمَاوَاتٍ وَهُروَ باکُرل

(ابنعاشور ،1984 ،ج ،30ص ،)359خداونرد در ایرن

شَیءٍ عَلِیم) (بقرۀ  ،)29در ایرن آیره «ثُرمّ» بررای بیران

را در

به آفرینش زمین آمده تا

اس

آیه میفرماید ک ی که ادعا میکند مال خود
راه خمر و می ر تباه کرده اس  ،آیا شای ته نی

آن

را در ک ب فضائل ماننرد آزادی بنردگان و االعرام بره

برتری آفرینش آسمان ن ب

ذهن دریابرد رخرداد دوم یعنری آفررینش آسرمانهرا
رخدادی بزرگتر و عجیبتر از آفررینش زمرین اسر
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(ابنعاشور ،1984 ،ج ،1ص.)382


«ثُمّ» بررای بیران رابطرۀ نزولری بره کرار رفتره اسر ،

(إانَّ رَبَّکَ لِلَّشِینَ هَاجَرُوا مِنْ بَعدِ مَا فُتِنُوا ثُرمَّ

دریافتهاند رخداد دوم یا معطوف در این آیات فجیعتر

جَاهَرردُوا وَصَرربَرُوا إانَّ رَبَّررکَ مِررنْ بَعرردِهَا لَ َفُرررور

یا ناگوارتر یا قبیحتر از رخداد اول اسر

و برا هردف

رَحِیم) (نحل ،)110 ،آیه در وصرف عمرار و یرارانش

ترروبید یررا محکررومکررردن ک ررانی آمررده اسر

نازل شده و هدف از آمدن «ثمّ» بیران برترری رخرداد

دستورات الهی سرپیچی میکنند .دررابطه نزولری نیرز

دوم ن ب

به رخداد اول در یک سیر صعودی اسر ؛

کرره از

هر دو رخداد از یک جنس ه تند.

بدین معنرا کره اینران جهادشران و صبرشران برایتر از

مثعً در آیۀ (أَفَمَنْ وَعَدنَاهُ وَعردًا حَ َرنًا فَهُروَ لَاقِیرهِ

(زمخشررری ،1972 ،ج،3

کَمَنْ مَتَّعنَاهُ مَتَا َ الْحَیَاۀا الدُّنْیَا ثُمَّ هُروَ یَرومَ الْقِیَامَرۀا مِرنَ

مهاجرتشرران برروده اسرر

الْمُحضَراینَ) (قص

ص.)345

 )61 ،رخداد اول یعنی متا دنیرا

( وَإانی لَ َفَّار لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ

را دادن و رخررداد دوم یعنرری از احضارشرردگان بررودن

اهتَدَى) (اله« ،)82 ،ثمّ» در آیه نشان میدهد ترداوم و

هردو از یک جرنس یرا یرک نرو عرشاب بره شرمار

استمرار در راه خیر و نیکی بایتر از بقیه اعمرال نیرک

میآیند ،در این آیه «ثُمّ» حالتی زیانبارتر و ناگوارتر را

اس

(اندل ی ،1993 ،ج ،6ص.)266
برمبنای آنچه گشش  ،برای بیران رابطره صرعودی

بیان میکند؛ زیرا احضارشردن در روز قیامر
ناگوارتر از مترا دنیرا بخشریدن اسر

ب ریار

(ابرن عاشرور،

میان دو رخرداد «الرف» و «ب» ایرن الررح تصرویری

 ،1984ج ،20ص)155؛ بدین معنا که مرا بره مشررکانا

پیشنهاد میشود

فخرفرو  ،فقگ متا دنیا دادیم و بردتر آنکره در روز
قیام

Á

جزء احضارشدگان ه تند؛ یعنری رخرداد دوم

بدتر از رخداد اول اس .
و نیز در آیات زیر «ثمّ» بررای بیران رابطرۀ نزولری
میان معطوف و معطوفعلیه به کار رفته اس
 ثُمَّ الْجَحِریمَ صَرلوهُ ،ثُرمَّ فِری سِلْ ِرلَۀ ذَر ُهَرا

A

سَبعُونَ ذِرَاعًا فَاسلُکُوهُ (الحاقۀ ،)32 – 30 ،رخداد دوم
یعنی دربندکشیدن به زنجیری که الول آن هفتراد ذرا
اس  ،ب یار فجیع ترر از انرداختن او بره آترش اسر

 -3-2رابطۀ نزولی میان دو رخداد  Aو Á
از دیگر معانی شعاعی «ثُم» بیران فاصرله میران دو
رخدادی اس
حال

که در یرک رابطرۀ نزولریانرد .در ایرن

رخداد دوم ن ب

به رخداد اول ازنرر جایگراه

پایینتر اس  .نوی ندگان با مراجعه به آیاتی که در آن

(رازی ،1401 ،ج ،29ص)115؛ یعنرری او را در آتررش
بیفکنید و بدتر آنکه در زنجیری به الرول هفتراد ذرا
در بند بکشید کره در اینجرا «ثُرمّ» بررای بیران فاصرله
نزولی میان دو رخداد آمده اس .
 إانَّ إالَینَا إایَابَهُم ،ثُمَّ إانَّ عَلَینَا حِ َابَهُم (ال اشیۀ،
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 25و  ،)26بازگش

آنان (کافران) برهسروی خداونرد،

رخداد اول و رسیدگی به ح ابشان رخداد دوم اسر

میگویند این کتراب ازالررف خداسر

 ،1984ج ،1ص .)575میان دو رخرداد یعنری نوشرتن

که در یک رابطۀ نزولیاند .به دیگرر سرخن رسریدگی
به ح اب آنران ب ری نراگوارتر اسر

(ابرنعاشرور،

(ابرن عاشرور،

 ،1984ج ،30ص.)309

کتاب بهدس

ک انی که علم کتراب ندارنرد و ادعرای

آنها مبنی بر اینکه کتراب از خداونرد اسر  ،برا «ثرمّ»
فاصله افتاده ترا تنراقو و متناسربنبرودن دو رخرداد

اکنون این الرحواره برای بیان رابطرۀ نزولری میران
دو رخداد قبل و بعد از «ثُمّ» پیشنهاد میشود

معلوم شود؛ به عبرارتی دیگرر ،میران کترابی کره آنران
بهدس

خرود نوشرتهانرد و انت راب آن بره خداونرد،

فاصلهای بس بینهای

A

اس  .درواقع معطروف ازنررر

عقل و عرف ب یار بعید به نرر میرسد و ارتباط میان
معطوف و معطوفعلیه تناقو دارد.
گاهی در این گروه از آیات رخرداد اول بره قرینره
حشف میشود ،مرثعً در آیرۀ (وَی تَرْکَنُروا إالَر الَّرشِینَ

Á

ظَلَمُوا فَتَمَ َّکُمُ النَّارُ وَمَا لَکُم مِنْ دُونا اللَّهِ مِرنْ أَولِیَراءَ
ثُمَّ ی تُنْصَرُونَ) (هرود  ،)113میران رخرداد اول یعنری
تمایل به ک انی که ستم کردهاند و رخرداد دوم یعنری

 -4-2تناقض و متناسبنبودن رخداد  Aو B
یکی از معانی شعاعی حرف «ثمّ» بیران تنراقو و

یارینکردن خداوند تناقو وجود دارد؛ بدینمعنا کره

کره در

اگر به ستمکاران روی آوردید ،هرگز یاری خداوند را

نحو سنتی از آن با نام «استبعاد» یاد میشرود .در ایرن

نخواهید دید .با مراجعه به آیه دریافته میشود رخرداد

دو رخداد  Aو  Bاز یرک جرنس نی رتند .ایرن

اول یعنی «أنتم ترکنون إلری الرشین ظلمروا» برهسربب

متناسب نبودن معطوف و معطوفعلیره اسر
حال

پژوهش با مطالعه آیات قرآنی که «ثمّ» در آنها معنرای
تناقو و متناسبنبرودن معطروف و معطروفعلیره را
میرساند .دریاف

مفهوم سرنمونی «ثمّ» یعنری فاصرله

قرینۀ قبل یعنی «وی ترکنوا» حشف شده اس .
گاهی هدف از بیان این تناقو ،اظهرار تعجرب از
وقو رخداد  Bیعنی معطوف اس

(حمیرده،1999 ،

در این آیات مشاهده میشود ،بهعبرارتی ایرن فاصرله

ص ،)174مثعً در آیۀ (یَعرافُونَ نِعمَۀَ اللَّهِ ثُرمَّ یُنْکِرُونَهَرا

میرران معطرروف و معطرروفعلیرره ب رریار زیرراد اس ر ؛

وَأَکْثَرُهُمُ الْکَافِرُونَ) (نحل )83میان شناخ

بهالوریکه میان دو رخداد  Aو  Bتناقو وجود دارد.

خداوند و انکار آن فاصلهای ب ریار بعیرد وجرود دارد

مثعً آیۀ (فَوَیلٌ لِلَّشِینَ یَکْتُبُونَ الْکِتَابَ باأَیردِیهام ثُرمَّ

که هرض از بیان این فاصرله اظهرار تعجرب از انکرار

یَقُولُونَ هَشَا مِنْ عِنْدِ اللَّرهِ) (بقرره  )79دربرارۀ ک رانی
نازل شده اس
با دس

که دس

نعم های

نعم های خداوند اس .

به تحریف میزنند و کترابی

خرود مرینوی رند کره از پیرامبران نی ر

و

اکنون آیاتی ذکر میشود که در آن «ثمّ» برای بیران
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تناقو میان دو رخداد و برا هررض تعجرب از وقرو
کنش  Bآمده اس

نوی ندگان برای بیان معنای «ثمّ» در اینگونه آیات
الرحواره زیر را تصویر کردهاند

الْحَمدُ لِلَّهِ الَّشِی خَلَقَ ال َّمَاوَاتِ
وَاألرضَ وَجَعَلَ الرلُمَاتِ وَالنورَ ثُمَّ الَّشِینَ
کَفَرُوا بارَبافهام یَعدِلُونَ (انعام )1

تعجب از
رویگردانی کافران.

یَ مَعُ آیَاتِ اللَّهِ تُتْلَ عَلَیهِ ثُمَّ یُصِر

تعجب از اصرار آنها

مُ تَکْبارًا کَأَنْ لَم یَ مَعهَا فَبَشِفرْهُ باعَشَاب

بر تکبرشان.

أَلِیم (جاثیه )8
وَإاذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوا رَبَّهُم مُنِیباینَ

تعجب از شر

إالَیهِ ثُمَّ إاذَا أَذَاقَهُم مِنْهُ رَحمَۀً إاذَا فَرایقٌ مِنْهُم

مردم هنگامی که نعم

بارَبافهام یُشْراکُونَ (روم )33

A

به آنان روی میآورد.

B

و گاهی هدف از بیان ایرن تنراقو و فاصرلۀ دور
توبید رخداد  Bاس  .مثعً در آیۀ (هُوَ الَّرشِی خَلَقَکُرم
مِنْ الِین ثُمَّ قَضَ أَجَع وَأَجَلٌ مُ َرمًّ عِنْردَهُ ثُرمَّ أَنْرتُم

براساس آنچره گششر  ،ازنررر ایرن پرژوهش در

و میران

شبکۀ شعاعی معنای «ثمّ» مفهوم فاصله در مرکز شبکۀ

ان ان و مدت زمانی که برای

در الررح

تَمتَرُونَ) (انعام « ،)2ثُمّ» دوم مردّ نررر اسر
رخداد اول یعنی خلق

شعاعی قرار میگیرد کره برا دایرره پررنر

او مقدر شده و رخرداد دوم یعنری شرک و تردیرد در

تصویری زیر نشان داده شده اس  .از مرکز شربکه دو

آفرینش دوباره ،با «ثمّ» فاصله افتاده و هردف از بیران

مفهوم فرعی یا شعاعی دیگر از معنای «ثرمّ» دریافر

این فاصله توبید رخداد دوم یعنی شک و تردید اس

میشود که شامل ترتیرب زمرانی فاصرلهدار و فاصرلۀ

(ابنعاشور ،1984 ،ج ،7ص.)129

مفهومی اس  .فاصلۀ مفهومی خرود دو شرعا دیگرر

و نیز در آیۀ (قُلا اللَّهُ یُنَجنیکُم مِنْهَا وَمِنْ کُرل کَررْب
ثُمَّ أَنْتُم تُشْرراکُونَ) (أنعرام )64 ،هردف از آوردن «ثرمّ»
بیان زشتی شر

و توبید آنان اس

دارد کرره شررامل رابطررۀ صررعودی میرران دو کررنش و
تناسبنداشتن میان دو کنش میشود.

(اندل ری،1993 ،

ج ،4ص.)155
رابطۀ نزولی میان دو کنش
رابطۀ صعودی میان دو کنش

فاصلۀ
مفهومی

ترتیب زمانی
فاصلهدار
فاصله

تناسبنداشتن میان دو کنش

 14دوفصلنامه علمی پژوهشی «پژوهشهای زبانشناختی قرآن» ،سال هفتم ،شماره دوم ،شماره پیاپی ( )14پاییز و زم تان 1397

ابنمالک (بیتا) ،األلفیه ،بیروت المکتبۀ الشعبیۀ.

نتیجهگیری
معناشناسی شرناختی برا تکیره برر شرناخ
پرداز

یعنری

االععات در ذهن معنا را بررسی مریکنرد .از

مهمتررین موضروعات معناشناسری شرناختی بررسری
معنای حروف با استفاده از معنای پیشنمونه و شربکۀ
شعاعی اس .
در زبان عربی تاکنون مطالعرات زیرادی در حروزۀ
معانی حروف عطف صورت گرفته اس ؛ اما در بیران
معانی مجازی حروف عطف کمتر به معنرای مرکرزی
توجه میشود.

الفوائد ،مصر دار هجر.
ابنهشام ،عبد اهلل بن یوسف ( ،)2009م نی اللبیب
عن کتب األعاریب ،بیروت دارالفکر.
استرآبادی ،رضیالدین ( ،)1996شرح الرضی علی
الکافیۀ ،بن ازی ناشر منشورات جامعۀ قاریونس.
اندل ی ،ابوحیان ( ،)1993البحر المحیگ ،بیروت
دارالکتب العلمیۀ.
برگشتراسر ،گوتهلف ( ،)1929التطور النحوی فی الل ۀ
العربیۀ ،قاهره مکتبۀ الخانجی.

در این مقاله با تکیه بر معناشناسی شناختی شبکۀ
معنایی حرف «ثمّ» در قرآن کریم بررسری شرده و بره
 1معنای سرنمونی «ثمّ» مفهوم «فاصله» اسر

جوزیه ،ابنالقیم ( ،)2008بدائع الفوائد ،جدۀ مجمع
الفقه اإلسعمی.
حمیده ،مصطفی ( ،)1999أسالیب العطف فی القرآن

این نتایج رسیده شده اس
کره

در تمامی معانی فرعی نیز مشاهده میشود .البتره ایرن
فاصله ممکن اس

ابنمالک ،محمد بن عبد اهلل ( ،)1990شرح ت هیل

حقیقی یا مجازی باشد.

 2از معانی شعاعی «ثمّ» به ترتیب زمانی فاصلهدار
میان دو کرنش ،رابطرۀ صرعودی در رتبره دو رخرداد
همجنس ،رابطۀ نزولی میران دو رخرداد هرمجرنس و
تناقو و تناسبنداشتن میان دو رخداد هیر همجرنس
اشاره میشود.
 3مفهوم «فاصله» عامل پیوند مفراهیم شرعاعی در
شبکه شعاعی «ثمّ» اس .

الکریم ،مصر الشرکۀ المصریۀ العالمیۀ للنشر.
زمخشری ،محمود بن عمر( ،)1972الکشاف عن
حقائق التنزیل ،قاهره مصطفی الحلبی.
زمخشری ،ابوالقاسم محمود بن عمر ( ،)1993المفصل
فی صنعۀ اإلعراب ،بیروت مکتبۀ الهعل.
زجاج ،ابراهیم بن ال ری ( ،)1988اعراب القرآن،
بیروت عالم الکتب.
سامرائی ،فاضل صالح سال ندارد ،معانی النحو4 ،
مجلد ،عمان دارالفکر.
سجودی ،فرزان ( ،)1387نشانهشناسی کاربردی،
تهران نشر علم.
سیبویه ،أبوعمرو بن عثمان ( ،)1988تصحیح

كتابنامه
ابنجنی ،ابوالفتح ( ،)2010اللمع فری العربیرۀ ،کویر
دارالکتب الثقافیۀ.
ابنالحاجب ،عثمان بن عمر( ،)1431الکافیۀ فی علم
النحو ،قاهره مکتبۀ اآلداب.
ابنعاشور ،محمدالاهر ( ،)1984تف یر التحریر و
التنویر ،تونس الدار التون یۀ للنشر.

عبدال عم محمد هارون ،قاهره مکتبۀ الخانجی.
صفوی ،کورو

( ،)1379درآمدی بر معنیشناسی،

تهران پژوهشگاه فرهن

و هنر اسعمی.

عبدالرحمن ،عائشه ( ،)1974التف یر البیانی للقرآن
الکریم ،قاهره.
فاکهی نحوی ،عبداهلل بن أحمد ( ،)1988شرح کتاب
الحدود فی النحو ،قاهره مکتبۀ وهبۀ.

15 بررسی شناختی شبکۀ معنایی حرف «ثم» در قرآن کریم

prepositions in English, Polish, and
Russian, München: Verlag
Otto Sagner.
Lakoff, G (1987), Women, Fire and
dangerous things: What categories
reveal about the Mind, Chicago:
Chicago University Press.
Lakoff, George & Johnson, Mark )1999(,
Philosophy in the Flesh:The Embodied
Mind
and Its Challenges to Western Thought,
New York: Basic books.
Tyler, A & Evans, V (2003), The semantics
of English
prepositions: Spatial scenes, embodied
meaning and cognition,
Cambridge: Cambridge University Press.

، تف یر مفاتیح ال یب،)1401(  فخرالدین،رازی
.بیروت دارالفکر
 الجامع ألحکام،)1967(  محمد بن أحمد،قرالبی
. القاهرۀ دارالکتب العربی،القرآن
 مصر ناشر وزارۀ، المقتضب،)1994(  ابوالعباس،مبرد
.األوقاف
 دانشنامۀ نظریههای،)1385(  ایرنا ریما،مکاریک
 تهران، ترجمه مهران مهاجر و محمد نبوا،ادبی معاصر
. چاپ دوم،آگه
 ترجمه، کاربردشناسی زبان،)1385(  جوروج،یول
.  تهران سم،محمد عموزاده و دیگران
Cienki, A. J (1989), Spatial cognition and
the semantics of

 16دوفصلنامه علمی پژوهشی «پژوهشهای زبانشناختی قرآن» ،سال هفتم ،شماره دوم ،شماره پیاپی ( )14پاییز و زم تان 1397

