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 چکیده
، ها آنشناسی است تا از طریق های گوناگون معنینیازمند استفاده از روش ،فهم درست معنای یک واژه

ها، روابط مفهومی و از جمله تقابل معنایی به توصیف دقیق معنای آن واژه دست یافت. یکی از این روش

 101است. بدین منظور،  کریم قرآن ترجمه در و نقش آن هدف این پژوهش، بررسی تقابل معناییاست. 

از منابع مختلف و به ویژه  است رفتهبه کار  ها آنو آیاتی که در  ها آنهمراه با بسامد  ،متقابل واژه جفت

و سپس بر اساس شش نوع تقابل معنایی  استخراج و گردآوری شده ،دلخرماثر مصطفی « تفسیر نور»از 

این  لت حجم محدود مقاله، از آوردن همه. به عاست تجزیه و تحلیل گردیده ،شناسانتوافق زبان مورد

ها خودداری گردیده و برای هر نوع تقابل معنایی چند نمونه ذکر شده است. بررسی و تجزیه و واژهجفت

دهد که شش نوع تقابل معنایی مدرج، مکمل، دوسویه، جهتی، واژگانی و تباین ها نشان میدادهتحلیل 

های مدرج، مکمل، دوسویه، واژگانی، تباین معنایی و جهتی به د و تقابلشودر قرآن یافت می معنایی

پوشانی وجود  همها ای موارد میان این تقابلدر پارهد. باشترتیب دارای بیشترین و کمترین بسامد می

 درست واژگان قرآن مؤثر باشد.  هتواند در ترجمتقابل معنایی می هدارد. مد نظر قرار دادن پدید

 

 

 قرآن، تقابل مدرج، تقابل مکمل، تباین معنایی. هرجمت واژگان کلیدی: تقابل معنایی،

                                                                                                                                               
             :m.sadjadi58@yahoo.com Email                                          :                                نویسنده مسئول مقاله*
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 مقدمه -1
 ،سال به زبان عربی بر آخرین پیامبر خدا 12آخرین کتاب آسمانی است که در طول  ،قرآن

رود. این جاوید آن حضرت به شمار می ه)ص( نازل شده است و معجز حضرت محمد

های باشد. در طول تاریخ اسالم تاکنون پژوهشمی سوره 111جزء و  20کتاب مشتمل بر

قرآن از زوایا و جوانب مختلف صورت گرفته است؛ گروهی از نظر الفاظ و  هزیادی دربار

زیرا  ؛آن باشد هجانبتواند مدعی بررسی همهبرخی از نظر محتوا و مفهوم، اما هیچ کس نمی

های آن هنوز بر ما پوشیده است و این فرصتی برای تمام پژوهشگران رمز وبسیاری از راز 

 ها بردارند. ر آن پرده از این راز و رمزاست تا با تحقیق و تفحص د

شناسی است تا از های گوناگون معنینیازمند استفاده از روش ،فهم درست معنای یک واژه

ها، روابط به توصیف دقیق معنای آن واژه دست یافت. یکی از این روش ها آنطریق 

عالوه بر  ،قرآنبط مفهومی میان واژگان او از جمله تقابل معنایی است. رو مفهومی

ای از عبارات قرآنی در پاره ،آفرینی در تبیین مفاهیم و آشکارتر نمودن بعضی معانیزیبایی

نیز تأثیر بسزایی دارد و این برخاسته از ویژگی بالغت و فصاحت آن است. در این پژوهش 

با  همراه ،متقابل هواژجفت101شود. بدین منظور حدود تقابل معنایی در قرآن بررسی می

از منابع مختلف و مشخصاً  است، آمده ها آنها در و آیاتی از قرآن که این واژه ها آنبسامد 

تجزیه و تحلیل و  و سپس به بررسی، گردآوری شده ،دلاثر مصطفی خرم« تفسیر نور»از 

ه شناسان پرداخته شدهای معنایی مورد توافق زبانبر اساس انواع تقابل ها آن بندیطبقه

 حاضر پژوهش در باشد.شده میتفسیر یاددر  مندرج ترجمهآیات بر اساس  ترجمه است.

های معنایی ( در قرآن چه نوع تقابل1 پاسخ داده شود: دو سؤال زیربه  تالش شده است

ها دارای ( کدام یک از انواع تقابل1؟ دنظر قرار گیرکه در امر ترجمه باید مد دوجود دار

 د؟باشبسامد میبیشترین و کمترین 

 

 پژوهش هپیشین -1-1
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و بررسی نموده به اختصار اضداد لغوی در قرآن را  ،خود هدر مقال( 1: 1231)اسدتاش 

 .اند از نوع مشترک لفظی که دو معنی متقابل دارندکه اضداد لغوی کلماتی دارداظهار می

اند که از این لغت دانسته 100شمار این لغات را در زبان عربی حدود  ،عرب شناسانغتل

د یا بر این باور است که در خصوص وجو ویلغت در قرآن آمده است.  150تعداد حدود 

میان علمای لغت اختالف نظر است. بسمل  ها آنپیدایش عدم وجود اضداد و نیز منشأ 

تاکنون ای از اعجاز عددی قرآن را که تا مجموعه نمودهخود سعی  هدر مقال (1: 1212)

. ـه نمایدئبه صورت فشرده و خالصه ارا ،بوده است کشف و ضبط شده و در دسترس

به اعجاز در تناسب کلمات قرآن اختصاص دارد؛ در این قسمت، تناسب مقاله قسمت اول 

مرتبط با هم و ، تساوی در کلمات متضاد، تناسب در کلمات ها آن مصادیقکلمات با 

خود ویژگی بالغت قرآن  هدر مقال( 12: 1212)زاده ها بررسی شده است. حسنچندبرابری

 مورد بررسی قرار داده ،تضاد یا طباق و ملحقات آن مانند مقابله، تناقض و رجوع هرا در آرای

ربرد کاهای پرنویسد که روابط گوناگون میان واژگان در عبارات قرآنی، یکی از شیوهمی و

تضاد معنایی و تقابل بین  ،گیری از بدیع معنوی در آیات قرآن است. در این میاندر بهره

آورد که یکی از ارکان اعجاز های متعددی را پدید میهای مختلف کالم، آرایهمعانی بخش

آفرینی محدود اما نقش تضاد و طباق در قرآن به زیبایی .دهدعددی قرآن را تشکیل می

رات ای از عبادر پاره ،لکه در تبیین برخی مفاهیم و آشکارتر نمودن بعضی معانیب ؛شودنمی

 ،تحلیلی -خود با روش توصیفی هنامدر پایان( 1: 1215). قادری قرآنی نیز تأثیر بسزایی دارد

به بررسی تحلیلی کلمات متضاد در قرآن با مراجعه به آیات قرآن و دیگر منابع معتبر 

که با توجه به فصاحت و بالغتی که در کالم خدا وجود  دارد می بیان اسالمی پرداخته و

اسامی از قیبل ع تضاد اوی به انواحساس شده است.  ، ضرورت انجام این پژوهشدارد

 هبه واسطد انافعال متضادی که از یک ریشه ،اندمختلف هافعال متضادی که از دو ریش متضاد،

کند که در زمینه کلمات پیشنهاد میو  کرده است اشاره حروف متضادمنفی شدن فعل دوم و

تالش  (11: 1211)راد فشارکی و اکبریلسانی کارهای تحقیقاتی بیشتری انجام شود. ،متضاد
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د و با کاربرد دار ،شناسی که در درک معنیهای معنیاند تا با کمک برخی روشکرده

زبانی و یا تقابل معنایی یک واژه استفاده از روابط معنایی در سطح جمله و همچنین بافت 

: 1211) پورابراهیم و همکاران ـه دهند.ئها اراتر از واژههای دیگر، شناختی دقیقبا واژه

براساس رویکرد  ،اول قرآن هپایین در نیم جهتی باال/ هشناختی استعاربه بررسی زبان (55

های استعاری که حاوی کانون نویسند که عبارات استعاری قرآنیمی و شناختی پرداختهمعنی

لی/َوق/فَ »مثل  بطَدون،َع  در زبان  اوالً تا بررسی شود شناسایی شده است« و غیره ا علی/َه 

 تصورسازیانتزاعی دینی با توسل به مفاهیم عینی جهتی باال و پایین قرآن کدام تصورات 

وجود دارد؟ نتایج این مندی میان این دسته از عناصر چه ارتباط نظام ؟ و ثانیاًاست شده

بهتر در باالی یک خط عمودی قدرت، بیشتر و  تزاعینادهد که مفاهیم پژوهش نشان می

 . علیشاهیقرار دارند و مفاهیم و تصوراتی چون ضعف، کمتر و بدتر در پایین قرار دارند

را در قرآن به لحاظ معناشناختی و روابط « نِساء» هواژ (3: 1212)جوقی و حسینی قلعه

های مترادف و متضاد آن با الگوگیری از معنایی آن با واژگان مرتبط با آن از جمله واژه

یا همان مکتب معناشناسی اولمان  (Izutsu)اثر ایزوتسو « خدا و انسان در قرآن»کتاب 

(Ullmann) صرفاً بر ظاهر لفظ و  ،روش فهم آیات قرآن در این مقاله اند.بررسی نموده

 .ت استجغرافیای نزول آیا

تقابل معنایی در نقش طور مدون به بررسی  ها مشخصاً و بهکدام از این پژوهش هیچ

ای شده در چارچوب اگر در مواردی هم به این موضوع اشاره و است قرآن نپرداخته هترجم

قرآن در  هترجمتقابل معنایی در نقش شود خاصی نیست. در این پژوهش تالش می هنظری

 بررسی و توصیف شود. ،زبانیشناسی چارچوب معنی

 

 پژوهش چارچوب نظری -2
همین دلیل در  به ؛اندمعنی توجه داشته هشناسان به مطالعزبان علمای علم منطق واز دیرباز 

  :عمده تقسیم کرد هشناسی را به سه شاختوان معنیمی ،معنی هسنت مطالع
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ای بسیار سابقهدهد و زبان را تشکیل می هشناسی فلسفی که بخشی از فلسفالف( معنی

( در Platoآرای افالطون )و  قبل از میالد 1طوالنی دارد و برحسب منابع موجود به قرن 

شناسی منطقی که بخشی گردد. ب( معنی( و الخس باز میCratylusهای کراتیلوس )رساله

 (، تارسکیFrege(، فرگه )Bolzano) های بولزانواز منطق ریاضی است و برحسب دیدگاه

(Tarski( و گودل )Godelزبان را ابزاری برای صحبت دربار ،)جهان خارج از زبان در نظر  ه

موقعیت جهان خارج،   شناسی سعی بر آن است تا با توجه بهدر این نوع معنیگیرد. می

شناسی به جهان خارج جا که در این نوع معنی از آنصحت و سقم جمالت زبان تعیین شود. 

د. ج( دانمعنی را مبتنی بر رهیافت ارجاعی می هاین روش مطالع ،شودزبان ارجاع داده می از

فرانسه  (semantique)شناسی است و از اصطالح شناسی زبانی که بخشی از دانش زبانمعنی

این نوع توجه در  ( معرفی شد.Brealگیرد که برای نخستین بار از سوی برِآل )نشأت می

معنی به دنبال کشف  هشناسی با مطالعمعطوف به خود زبان است و معنی، شناسیمعنی

چگونگی عملکرد ذهن انسان در درک معنی از طریق زبان است و در اصل بازنمودهای 

)صفوی، نامند معنی را رهیافت بازنمودی می همطالع هکاود. این شیوذهن آدمی را باز می

شناسی ساختاری و شود: معنیمعنایی به دو قسمت تقسیم می ه. معموالً نظری(11: 1212

 شناسی واژگانی. معنی

آن معانی اظهارات پیچیده به معانی  های را که به وسیلشیوه ،شناسی ساختاریمعنی

ای را که از طریق آن، این اجزا در کنار هم قرار شوند و نیز شیوهاجزایشان وابسته می

( morphemesشناسی واژگانی، کلمات و شاید تکواژها )معنی .کندبررسی می ،گیرندمی

  .(1210 :122(، Falk)فالک )به نقل از ( 13: 1212افشانی، گل)رمضانی کندرا مطالعه می

گیرد بررسی معنی از مورد بررسی قرار می شناسی زبانیکه در معنییکی از موضوعاتی 

همچون  یا معنی درون زبانی است. روابطی دید روابط مفهومی و در سطح واژگان نظام زبان

، (homonymy) نویسی ]همنامی[هم -آوا(، همsynonymyمعنایی )هم(، hyponymy) معنایی شمول

ترین این روابط شناخته ،(meronymy(، تقابل معنایی و جزءواژگی )polysemyمعنایی )چند
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شناسی زبانی روابط مفهومی در معنیطور که اشاره شد تقابل معنایی یکی از د. همانباشمی

مفاهیم متقابل یا در اصطالح سنتی،  هاست. اصطالح تقابل معنایی به هنگام بحث دربار

شناسی عمدتاً از اصطالح تقابل به جای تضاد رود. در معنیها به کار میمعنای متضاد واژه

(antonymyاستفاده می )22: 1212)صفوی، ست ای از تقابل ازیرا تضاد صرفاً گونه ؛شود ،

معنایی است؛ اما هریک از مقابل هم هشود که تقابل معنایی نقطاغلب چنین تصور می .(113

 معنیهای همالزاماً محتاج واژه ها ناچون زب ؛کامالً متفاوتی برخوردارند هاین دو مقوله از پیکر

ولی تقابل معنایی  معنایی کامل وجود داشته باشدنیستند و مشکل بتوان قبول کرد که هم

تواند دقیقاً مورد بررسی مند و بسیار طبیعی زبان است و میهای نظامیکی از ویژگی

شناسان در مورد شش نوع تقابل معنایی در . معنی(1211 :123 (،Palmer)پالمر) گیردقرار

 :1به شرح زیر اتفاق نظر دارند ،واژگان

 ( gradable  opposition/antonymy( تقابل مدرج )1

  ( complementary/ungradable opposition( تقابل مکمل )1

  ( symmetrical opposition( تقابل دوسویه )2

 ( directional oppositionتقابل جهتی )( 1

 ( lexical opposition( تقابل واژگانی )5

 (.semantic contrast( تباین معنایی )1

 

 هادادهو تحلیل ئه ارا -9
و آیاتی که  ها آنهمراه با بسامد  ،متقابل هواژجفت101حدود  ،طور که پیشتر اشاره شدهمان

دل اثر مصطفی خرم« تفسیر نور»ویژه از  از منابع مختلف و به است،کار رفته به ها آندر 

 ،شناسانو سپس براساس شش نوع تقابل معنایی مورد توافق زبان استخراج و گردآوری شده

 بندی شدهتحلیل و طبقه ،یعنی تقابل مدرج، مکمل، دوسویه، جهتی، واژگانی و تباین معنایی
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گردد و خودداری می ها آن ه. در اینجا، به علت محدودیت حجم مقاله از آوردن هماست

 شود.برای هر نوع تقابل معنایی، چند نمونه ذکر می

 

 تقابل مدرج -9-1

بندی هستند. یکی قابل درجه ،در میان صفاتی وجود دارد که به لحاظ کیفیت ،این نوع تقابل

به صورت صفت تفضیلی است. در چنین  ها آنها، کاربرد های صوری این متقابلاز مالک

« هوشنگ پیر نیست.»مثالً  ؛دیگر نیست ههای متقابل، اثبات واژشرایطی، نفی یکی از واژه

)کریستال و ( 111: 1212)صفوی، « هوشنگ جوان است.»ضرورتاً به این معنا نیست که 

(Crystal ،)1002 :12)باشند اگر در دو در تقابل با هم می ،. در این نوع تقابل، دو محمول

  very)خیلی(، very». اگر بتوان صفت را با ها باشندانتهای متقابل مقیاس پیوستاری ارزش

much (خیلی زیاد ،)how (و قدر چه )how  much (چه مقدار »)مثالً صفت  ؛مدرج است ،آورد

« tall(بلند »)تواند با مدرج است چون می«how » :بیاید و بگوییم«How  tall  is  he?  او(

توان زیرا نمی ؛مدرج نیست(« بلند)top »ولی « ( است؟/ قد او چقدر است؟قدچقدر بلند)

هرفورد ) یعنی پذیرفتنی نیست« ؟(آن قفسه چقدر بلند است)?How  top  is  that  shelf »گفت: 

(Hurfordو همکاران ) ،115: 1003). 

های گیرد. همیشه تنها یکی از صورتصفت قرار می ،دستوری هاین نوع تقابل در مقول 

ها برای پرسش و صورت نشان است یعنی تنها یکی از اینمتضاد، نشاندار و دیگری بی

در این نوع تقابل،  .(123: 1211)پالمر،  گیردصحبت پیرامون کل معنی مورد استفاده قرار می

؛ چیزی ممکن «)گرم(hot  )سرد(/ cold»الزاماً نفی دیگری نیست مثل  ،اثبات یکی از مفاهیم

  .(1001 :13(، Saeed) )سعید است نه گرم باشد نه سرد

 پردازیم:هایی از تقابل مدرج در قرآن مینمونهاینک، به معرفی 

 (5) تهیدست =فُقیر / 3(8) ثروتمند =غَنی( 4

َُّها﴿ ُ ُهوَ الْفُقََراء إِلَیَأنتُمُ  النَّاُس يَا أَي ِ َواّلَله  .(15 /)فاطر ﴾الَْحمِیدُ الَْغنِیُّ اّلَله

 نیاز و ستوده است. یو خدا ب یدیشما نیازمند خدا !مردم یا 
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ُ قَْولَ لَّقَْد َسمِعَ ﴿ َ فَقِیر  الَّذِيَن قَالُواْ إِنَّ اّلَله    (.111 /عمران )آل ﴾اّلَله

 : خدا فقیر است.را شنید که گفتند یگمان خداوند سخن کسانیب

 (25) دور بَعید= (/22) ریب= نزدیکقَ( 2

ََّما﴿ ِ لِلَّذِيَن يَْعَملُونَ التَّْوبَُة َعلَیإِن َوَء اّلَله  (.13/ )نساء ﴾بَِجَهالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُوَن مِن قَرِيبٍ السُّ

 ،یازندیبه کار زشت دست م ینادان یپذیرد که از رویرا م یکسان هگمان خداوند تنها توبیب 

  .گردند یسپس هرچه زودتر  برم

َمًة عِنَد ﴿ الِمِیَن بِبَعِیدٍ َوَما هَِی مِنَ  َربِّكَ مَُّسوَّ   (.12 هود/) ﴾الظَّ

از ستمکاران  ییهابودند این چنین سنگداده پروردگار تو نشاندار قرار  یکه از سو ییهاسنگ

 .به دور نیست

 (04) زیاد کَثیر= (/07) کم لیل=قَ( 3

  (.123/ عمران آل) ﴾الْمَِهادُ ْم َجَهنَُّم َوبِئَْس هُ تَاع  قَلِیل  ثُمَّ َمْأَوامَ ﴿

 .است یجایگاه بد خ است و چهسپس جایگاهشان دوزاست  یمتاع ناچیز

كَُّر إاِلَّ ُأْولُواْ الِْحكَْمَة فَقَْد ُأوتَِی َخیْراً كَثِیراً َوَمايُْؤَت يََشاُء َوَمنالِْحكَْمَة َمنيُؤتِی﴿  ﴾األَلْبَابِ يَذَّ
 (.112/ ه)بقر

گمان یداده شود، ب یدهد و به هرکس که فرزانگ یرا به هرکس که بخواهد م یفرزانگ

 .گردند یکر نمذبدو داده شده است و جز خردمندان مت یخیر فراوان

 (23) زشت بد، =سوء (/401) نیک خوب، ( خَیر=1

َ بِهِ َعلِیم  تَفَْعلُواْ مِْن َخیْرٍ فَإِنَّ َوَما﴿  (.115/ هبقر) ﴾اّلَله

   .کنید خداوند از آن آگاه است یکه م یو هر کار نیک 

ََّما﴿ ِ التَّْوبَُة َعلَیإِن َوَء بَِجَهالَةٍ لِلَّذِيَن يَْعَملُونَ اّلَله   (.13/ نساء) ﴾السُّ

 .یازند یبه کار زشت دست م ینادان یپذیرد که از رویکسانی را م هگمان خداوند تنها توبیب

 (1) ضعیف ضَعیف= (/1) نیرومند =( قَوی5

ُ لَطِیف  بِعِبَادِهِ يَْرُزُق َمن يََشاُء ﴿    (.12/ شورى) ﴾الَعزِيزُ الْقَوِیُّ َوُهوَ اّلَله
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 یخداوند نسبت به بندگانش بسیار لطف و مرحمت دارد و به هرکس که خود بخواهد روز

  .رساند و او نیرومند و چیره استیم

ُ َأن يَُخفَِّف َعنكُْم َوُخلِقَ يُرِيدُ ﴿   (.11/ نساء) ﴾اإلِنَساُن َضعِیفاً اّلَله

  .انسان ضعیف آفریده شده است خواهد کار را بر شما آسان کند ویخداوند م

 (5) غَیر= کوچکصَ (/15) بزرگ ( کَبیر=2

  (.52/ )قمر ﴾َوكُلُّ َصغِیرٍ َو كَبِیرٍ ُمْستََطر  ﴿

 نوشته شده است . یهر کار کوچک و بزرگ

 (.32/ نفالا) ﴾َوفََساد  كَبِیر  األَْرِض َوالَّذيَن كَفَُرواْ بَْعُضُهْم َأْولِیَاء بَْعٍض إاِلَّ تَفَْعلُوُه تَكُن فِتْنَة  فِی﴿

با مؤمنان  یاز باطل و بدسگال یو در جانبدار) دیگرند ی، برخی یاران برخکه کافرند یو کسان  

( که نگیرید و در حفظ عهد و پیمان بکوشید یپس ایشان را به دوست .و همسنگرند یهمرأ

  .دهد یم یاگر چنین نکنید فتنه و فساد عظیمی در زمین رو

 (32) دروغگو کاذِب= (/53) راستگو صادِق= (0

َُّه كَاَن َصادِقَ َواْذكُْر فِی﴿ َّبِیَاً الْكِتَاِب إِْسَماعِیَل إِن  (. 51/مریم) ﴾الَْوْعدِ َوكَاَن َرُسوالً ن

و پیغمبر  هایش راست بود که در وعده یآن کس ،قرآن( از اسماعیل بگو یدر کتاب )آسمان

  .بود یواال مقام

 ﴾اْعَملُواْ َعلَی َمكَانَتِكُْم إِنِّی َعامِل  َسْوَف تَْعلَُموَن َمن يَأْتِیهِ َعَذاب  يُْخزِيهِ َوَمْن ُهَو كَاذِب  قَْومِ َويَا ﴿
 (.22/ )هود

 .من به کار خود مشغولم .نکنید یهرچه در قدرت دارید انجام دهید و کوتاه !قوم من یا  

و  کند یشود که او را خوار و رسوا میم یدچار عذاب یباالخره خواهید دانست که چه کس

  .دروغگو است یچه کس

 (2) حرام حَرام= (/0) حالل ( حاَلل=8

ِ الْكَذَِب َهَذا َحاَلل  َوَهَذا َحَرام  لِّتَفْتَُرواْ َعلَیَألْسِنَتُكُمُ تَقُولُواْ لَِما تَصُِف َوالَ ﴿ الَّذِيَن الْكَذَِب إِنَّ اّلَله

ِ الْكَذَِب الَ َعلَی يَفْتَُرونَ   (.111/ نحل) ﴾يُفْلُِحونَ اّلَله
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، و : این حالل است و آن حرامیدیبه دروغ مگو رود یکه تنها بر زبانتان م یو به خاطر چیز 

 گردند.  ی، رستگار نمبندند یکه بر خدا دروغ م ی. کسانبندیدبدر نتیجه بر خدا دروغ 

ا َأنَزلَ ﴿   نُْه َحَراماً َوَحاَلالً ُقلْ قُْل َأَرَأيْتُم مَّ ْزٍق فََجَعلْتُم مِّ ن رِّ ُ لَكُم مِّ ُ َأذَِن لَكُْم َأْم َعلَیاّلَله ِ آّلَله اّلَله

   (. 52/ یونس) ﴾ تَفْتَُرونَ 

شما کرده است و  یشما آفریده و روز یرا که خدا برا یی: آیا چیزهایدی: به من بگوبگو

: آیا خدا به شما اجازه ، بگواید را حالل نموده ها آناز  یرا حرام و بخش ها آناز  یبخش

  .بندید یداده است یا این که بر خدا دروغ م

 (22) نکوهیده مُنکَر= (/32) ( مَعروف= پسندیده3

ن َصَدقَةٍ يَتْبَُعَها﴿ ْعُروف  َوَمْغفَِرة  َخیْر  مِّ ُ غَنِیٌّ َحلِیم  قَْول  مَّ  .( 112/ هبقر) ﴾َأًذى َواّلَله

 به دنبال داشته باشد یاست که اذیّت و آزار ی، بهتر از بذل و بخششگفتار نیک و گذشت 

 نیاز و بردبار است. یو خداوند ب

 (.32/ همائد) ﴾يَتَنَاَهْوَن َعن مُّنكَرٍ فََعلُوُه لَبِئَْس َما كَانُواْ يَفَْعلُونَ كَانُواْ الَ ﴿

ها یکشیدند و همدیگر را از زشتکارینمدادند دست  یکه انجام م یآنان از اعمال زشت 

 .کردندیم یدادند. و چه کار بد یکردند و پند نم ینم ینه

 (277) مُؤمِن= مؤمن (/432کافر) ( کافِر=47

قاً لَِّما َمَعكُْم َوالَ ﴿ َل كَافِرٍ بِهِ َوآمِنُواْ بَِما َأنَزلُْت ُمَصدِّ  (. 11/ هبقر) ﴾تَكُونُواْ َأوَّ

است که در پیش شما است و  یچیز هکنندو تصدیق ام به آنچه فرو فرستادهو ایمان آورید  

  .نخستین کافران به آن نباشید

  (.21/ نساء) ﴾َوَما كَاَن لُِمْؤمٍِن َأن يَقْتَُل ُمْؤمِناً إاِلَّ َخَطئاً ﴿

 را بکشد مگر از روی خطا. یرا نسزد که مؤمن دیگر یهیچ مؤمن

 (1) ناپیدا پنهان، باطِن= (/43) پیدا آشکار، ( ظاهِر=44

اهُِر َوالْبَاطُِن َوُهَو بِكُلِّ َشْيءٍ َعلِیم  ُهوَ ﴿ ُل َواْْلِخُر َوالظَّ  (. 2/ حدید) ﴾اأْلَوَّ

  او پیشین و پسین و پیدا و ناپیدا است، و او آگاه از همه چیز است. 
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  (. 110/ نعام)ا ﴾اإلِثَْم َسیُْجَزْوَن بَِما كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ الَّذِيَن يَكْسِبُونَ اإلِثِْم َوبَاطِنَُه إِنَّ َوَذُرواْ َظاهِرَ ﴿

که به دنبال گناه راه  یگمان کسانیب .پنهان را ترک کنید یهایگناهان آشکار و بزهکار

  شود. یایشان داده م یافتند، هرچه زودتر کیفر ارتکاب معاصیم

شده در قرآن نوع تقابل یافت 1از بیشترین بسامد در میان  ،مورد 11با  ،این نوع تقابل

های متقابل صفت هستند و به صورت تفضیلی نیز به واژهاین جفت هبرخوردار است. هم

دهد که به لحاظ به صورت تفضیلی نشان می ها آنکاربرد  «.اَقرب اَبعَد/»مانند  ؛روندکار می

اثبات  ،هاواژهعالوه نفی هر کدام از این جفت. به هستندبندی هم قابل درجه ،کیفیت

« قَریب»نباشد به این معنی نیست که « بَعید»به عنوان نمونه، اگر چیزی  ؛دیگری نیست

متقابل در دو انتهای  هقرار داشته باشد یعنی دو واژ ،چرا که ممکن است در وسط ؛است

 کند:این نکته کمک می. نمودار زیر به روشن شدن بیشتر باشندها پیوستار ارزش

 

 حالل     حرام              مکروه               مباح               مستحب        
 

موارد دیگری وجود « حَرام حاَلل/» هواژدهد بین جفتهمانگونه که نمودار نشان می

ممکن است یکی از  .حرام است حتماً ،د و اینطور نیست که اگر چیزی حالل نباشددار

دار و دیگری  ها نشانواژهموارد مستحب، مباح یا مکروه باشد. همواره یکی از این جفت

و غیره، « سوء خَیر/»یا « حَرام حاَلل/»های واژهبه عنوان مثال، در جفت ؛نشان استبی

یاتی ها در آواژهاین جفت هدار است. موضوع هم نشان و دیگری نشانبی« خَیر»و « حاَلل»

. بسامد زیاد این نوع تقابل در قرآن با توجه به استـل تربیتی وی ئانسان و مسا که ذکر شد،

ها و فرامین الهی و وجود آزادی و میدان پذیری فرمودهحاکی از انعطاف ،های آنویژگی

 .است ها آنعمل بیشتر در 

  

 تقابل مکمل -9-2 
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 شود وقتی گفته مییعنی  ؛دیگر است همتقابل اثبات واژ هنفی یکی از دو واژ تقابل مکمل،در 

: 1212)صفوی،  «هوشنگ مرده است»ضرورتاً به این معنی است که  ،«هوشنگ زنده نیست»

 هو هم دنآیمیبه صورت جفت  هامحمولدر این نوع تقابل،  .(12: 1002)کریستال، و  (111

یک محمول با محمول دیگر در یعنی زمان حذف است.  ها آناحتماالت مربوطه در بین 

«. )غلط( false )درست(/true »مثل  ؛مستلزم نفی محمول دیگر باشد که ،تقابل مکمل است

 در تقابل .(111: 1003)هرفورد و همکاران،  گویندنیز می(« binaryدوگانه )»این نوع تقابل را 

پذیر نیستند یعنی حالت تفضیلی، عالی و برابری ندارند درجه ،مثل تقابل مدرج، صفات مکمل

، معنی از تمام جهات به یادشده تقابل شوند. درتعدیل نمی« و غیره very»مانند و با قیودی 

یکسان است و هیچ نوع پیوستار  ،اصلی که در آن با هم اختالف دارند هاستثنای مشخص

در  .(12 :1002)کریستال، و ( 1001 :21، (Löbner)البنر)بین دو واژه وجود ندارد  بندیدرجه

 است: هایی از تقابل مکمل در قرآن آمدهادامه، نمونه

 (12) روز نَهار= (/25) شب ( لَیل=4

َر لَكُمُ ﴿ َرات  بَِأْمرِهِ إِنَّ فِی َذلَِك َوَسخَّ ُُّجوُم ُمَسخَّ ْمَس َوالْقََمَر َوالْن ََّهاَر َوالشَّ َْليَاٍت لِّقَْوٍم اللَّیَْل َوالْن

 (.11/ نحل) ﴾يَْعقِلُونَ 

و ستارگان به فرمان او مسخّر  شما مسخّر کرد یو خدا شب و روز و خورشید و ماه را برا 

  اندیشند.میکه  یکسان یاست برا  یبزرگ یها دالئل روشن و نشانه کار هستند. مسلّماً در این

مِیُع الَْعلِیمُ اللَّیِْل َولَُه َما َسكََن فِی﴿   (. 12/ نعاما) ﴾َوالنََّهارِ َوُهَو السَّ

 آگاه است.و  و از آن اوست آنچه در شب و روز قرار دارد و او شنوا

 (445) آسمان سَماء= (/152) زمین ( أَرض=2

َ الَ إِنَّ ﴿ َماءاألَْرِض َوالَ فِیيَْخفََی َعلَیْهِ َشْيء  فِیاّلَله   (. 5/ عمران آل) ﴾السَّ

 .ماند یچیز نه در زمین و نه در آسمان بر خدا پنهان نم نیست که هیچ کیش

ََّما نَْحُن ُمْصلُِحونَ تُفْسُِدواْ فِیَوإَِذا قِیَل لَُهْم الَ ﴿   (. 11/ هبقر) ﴾األَْرِض قَالُواْ إِن

بیش  یگویند: ما اصالحگران ،که بدیشان گفته شود: در زمین فساد و تباهی نکنید یهنگام
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  نیستیم.

 (0) مردگان أَموات= (/5) زندگان ( أَحیاء=3

ِ َأْمَوات  بَْل َأْحیَاء َولَكِن الَّ تَقُولُواْ لَِمْن يُقْتَُل فِی َسبیلِ َوالَ ﴿   (.151/ هبقر) ﴾تَْشُعُرونَ اّلَله

اند، ولیکن شما  ید، بلکه آنان زندهیمرده مگو ،شوند یکه در راه خدا کشته م یو به کسان

 فهمید. ینم

ِ َأْمَواتاً بَْل َأْحیَاء عِنَد َربِّهِْم يُْرَزقُونَ الَّذِيَن قُتِلُواْ فِی َسبِیلِ تَْحَسبَنَّ َوالَ ﴿   (. 112/ عمران آل) ﴾اّلَله

اند و بدیشان نزد  شوند، مرده مشمار، بلکه آنان زنده یرا که در راه خدا کشته م یو کسان

  شود.یداده م یپروردگارشان روز

 (0) گمراهی =َضاللَة (/33) هدایت هُدی= (1

 (. 1/ )بقره ﴾َريَب فیهِ ُهدًی لِلُمتَّقینَ الكِتاُب الذالِکَ ﴿

 این کتاب هیچ گمانی در آن نیست و راهنمای پرهیزگاران است. 

بِّ ﴿ ن رَّ  (. 11/ عرافا) ﴾الَْعالَمِینَ قَاَل يَا قَْوِم لَیَْس بِی َضاَللَة  َولَكِنِّی َرُسول  مِّ

 یهم نیستم. ولی در من نیست و دچار سرگشتگ یگونه گمراهقوم من! هیچ یگفت: ا 

 گار جهانیانم.درپرو یاز سو یا من فرستاده

 (02زندگی) =َحیاة (/81) مرگ ( مَوت=5

  (. 115/ عمران آل) ﴾الَْمْوتِ كُلُّ نَفٍْس َذآئِقَةُ ﴿

 .چشدیمرگ را م همز یهر کس

نْیَا إاِلَّ َمتَاُع الُْغُرورِ َوما الَْحیَاةُ ﴿  (.115/ عمران آل) ﴾الدُّ

 فریب نیست. یجز کاال یدنیا چیز یو زندگ 

َّقُونَ الْقَِصاِص َحیَاة  يَاْ ُأولِيْ َولَكُْم فِی﴿   (. 132/ هبقر) ﴾األَلْبَاِب لََعلَّكُْم تَت

   .است یشما در قصاص، حیات و زندگ یصاحبان خرد! برا یا

 (25) نادرست باطل، باطِل= (/202) درست حق،( حَقّ= 2

  (. 11/ هبقر) ﴾الَْحقَّ َوأَنتُْم تَْعلَُمونَ تَلْبُِسواْ الَْحقَّ بِالْبَاطِِل َوتَكْتُُمواْ َوالَ ﴿
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 دانید. یحال آن که م حق را پنهان نکنید و نیامیزید وبه هم و حق را با باطل 

ا ُهْم فِیهِ ﴿ َّر  مَّ ا كَانُواْ يَْعَملُونَ إِنَّ َهُؤالء ُمتَب   (. 122/ عرافا)  ﴾َوبَاطِل  مَّ

 کنند پوچ و نادرست است. یسازند و م یو آنچه م است یهالک و نابود اینان کارشان

 (00) جَهَنَّم= جهنم (/08) بهشت =َجنَّة( 0

الَِحاِت ُأولَئَِك َأْصَحابُ َوالَّذِيَن آَمنُواْ َوَعمِلُواْ ﴿  (. 11/ هبقر) ﴾فِیَها َخالُِدونَ الَْجنَّةِ ُهْم الصَّ

اینان اهل بهشت  اندو کردار پسندیده و افعال شایسته انجام داده اند که ایمان آورده یو کسان 

 بوده و جاودانه در آن خواهند ماند.

َ َأَخَذتْهُ َوإَِذا قِیَل لَُه اتَّقِ ﴿ ُة بِاإلِثِْم فََحْسبُُه َجَهنَُّم َولَبِئَْس اّلَله  .( 101/ ه)بقر ﴾الْمَِهادُ الْعِزَّ

کند پس  یگیرد و گناه م یاو را فرا م ،شود: از خدا بترس، عظمت یکه بدو گفته م یو هنگام 

 است. یدوزخ او را بسنده است و چه بد جایگاه

 (02) ایمان أیمان= (/40) کفر ( کُفر=8

َِّخُذواْ يَْأُمَركُْم أَنَوالَ ﴿   (. 10/ عمران آل) ﴾َوالنِّبِیِّیَْن َأْربَاباً أَيَأُْمُركُم بِالْكُفْرِ بَْعَد إِذْ أَنتُم مُّْسلُِمونَ الَْمالَئِكََة تَت

خود گیرید. مگر شما را  یدهد که فرشتگان و پیغمبران را به پروردگار یبه شما فرمان نم و

 اید؟! به کفر فرمان دهد بعد از آن که مسلمان شده

واْ الْكُفَْر بِاإلِيَماِن لَناْشتََرُواْ الَّذِينَ إِنَّ ﴿ َ َشیْئاً َولُهْم َعَذاب  َألِیم  يَُضرُّ  (.133/ عمران آل) ﴾ اّلَله

 رسانند یبه خدا نم یخرند، هیچ زیانیدهند و کفر را میکه ایمان را م یگمان کسانیب 

 است. یو ایشان را عذاب دردناک

 (2) نیکوکاران برار=اَ (/3) بدکاران ( فُجّار=3

اَر لَفِی َجِحیمٍ َوإِنَّ ﴿  (.11/نفطارا ) ﴾الْفُجَّ

   .سر خواهند برده و مسلماً بدکاران در میان آتش سوزان دوزخ ب 

  (. 12/ رنفطا)ا ﴾ اأْلَبَْراَر لَفِی نَعِیمٍ إِنَّ ﴿

  سر خواهند برد.ه مسلماً نیکان در میان نعمت فراوان بهشت ب

 (0دست چپ ) =لشِما (/25)( یَمین= دست راست 47
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  (. 13/ طه) ﴾َوَما تِلَْك بِیَمِینَِك يَا ُموَسی﴿

  ؟ ! در دست راست تو چیستیموس یا

َمالِ قَعِید  إِْذ يَتَلَقَّی﴿  (. 13/ ق) ﴾الُْمتَلَقِّیَاِن َعِن الْیَمِیِن َوَعِن الشِّ

اند و اعمال  که در سمت راست و در طرف چپ انسان نشسته یا بدانگاه که دو فرشته 

 .دارند یاو را دریافت م

در جایگاه دوم  -از نظر بسامد در قرآن -پس از تقابل مدرج ،مورد 15این تقابل با 

مقابل تقابل مدرج  هنقط ،دهد این نوع تقابلها نشان میگونه که مثال قرار دارد. همان

 ، ضرورتاً اثبات دیگری است و ثانیاًمتقابل هنفی یکی از دو واژ است. به این معنی که اوالً

روند و در یعنی به صورت تفضیلی، عالی و برابری به کار نمی ؛پذیر نیستندصفات درجه

 اکنون روز»شود به عنوان نمونه، هنگامی که گفته می .نتیجه حالت پیوستاری ندارند

« کسی زنده نیست»گفته شود شب است یا وقتی  به این معنی است که حتماً« نیست.

تر کاربرد ندارند. تر یا زندههای مردهبه عالوه واژه ؛به این معنی است که مرده است الزاماً

 ،این است که ،ها وجود داردهای مدرج و مکمل در این نمونهای که در مورد تقابلنکته

های اما در میان متقابل ؛هستندصفت  ،دستوری ههمه از نظر مقول ،های مدرجمتقابل

نَّة/»، «ن هارَل یل/»مانند:  ددار، اسامی هم وجود مکمل عالوه بر صفات نَّمَج  ه   و غیره. « ج 

   

 سویهتقابل دو -9-3

 زن/»، «فروش خرید/»سویه با یکدیگر قرار دارند مثل دو هدر رابط هامتقابلاین دسته از 

کامبیز »پس « هوشنگ کتابی از کامبیز خریده باشد.»و غیره، به این معنی که اگر « شوهر

  (111: 1212)صفوی، « کتابی به هوشنگ فروخته است.

بین دو چیز یا دو شخص را توصیف کند و محمول دیگری همان  هرابط ،محمولیاگر 

توصیف  ،رابطه را هنگامی که آن دو چیز یا دو شخص به ترتیب متضادی ذکر شده باشند

، «)پایین(below  )باال(/ bove»مثل  .سویه با هم قرار دارندکند آن دو محمول در تقابل دو

وارونه »قرار دارد. این نوع تقابل را  Xدر باالی   Yقرار داشته باشد، Yدر زیر  Xیعنی اگر 
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(converse »)نیز این نوع  (13: 1001). سعید (112: 1003)هرفورد و همکاران، گویند هم می

نامد. در این نوع می («relationalای )رابطه»آن را  (111: 1211)و پالمر« وارونه»تقابل را 

 husband»گیرند مثل می (presuppositionرض )فهمدیگر را پیش ،های متقابلتقابل، واژه

هایی از تقابل دوسویه در قرآن . اینک، نمونه(12: 1002)کریستال، « )همسر( wife  )شوهر(/

 شود:معرفی می

 (51) زیر پایین، تَحت= (/12) باال ( فَوق=4

َّا َعنِ ﴿   (. 13/ مؤمنون) ﴾ الَْخلِْق غَافِلِینَ َولَقَْد َخلَقْنَا فَْوقَكُْم َسبَْع َطَرائَِق َوَما كُن

ایم و ما از کار آفرینش و وضع آفریدگان غافل نبوده  ما بر فراز شما هفت آسمان آفریده

 .و نیستیم

ُ لَُهْم َجنَّاٍت تَْجرِی مِن تَْحتَِهاَأَعدَّ ﴿    (. 12/ هتوب) ﴾الَْعظِیمُ الْفَْوزُ ُر َخالِدِيَن فِیَها َذلِكَ هاناألاّلَله

ها و درختان( )بهشت( را آماده کرده است که جویبارها در )زیر کاخ یآنان باغها یخداوند برا

 سترگ. یبزرگ و رستگار یمانند. این است پیروز یآن روان است و جاودانه در آن م

 (441) آخرت =آِخَرة (/444) دنیا دُنیا= (2

نْیَا اْشتََرُواْالَْحیَاةَ الَّذِينَ ُأولَئِكَ ﴿   (. 11/ هبقر)  ﴾الَْعَذاُب َوالَ ُهْم يُنَصُرونَ يَُخفَُّف َعنُْهمُ بِاَْلِخَرةِ فَالَ الدُّ

آنان تخفیف  هاند. لذا شکنج دنیا فروخته یند که آخرت را به زندگهست اینان همان کسانی

 نخواهند شد. یشود و ایشان یاریداده نم

 (0) فُقَراء= تهیدستان (/1) ثروتمندان أَغنِیاء= (3

ََّما﴿ بِیُل َعلَیإِن ُ َعلَی السَّ الَّذِيَن يَْستَْأذِنُونََك َوُهْم َأغْنِیَاء َرُضواْ بَِأن يَكُونُواْ َمَع الَْخَوالِِف َوَطبََع اّلَله

 (.22/ هتوب) ﴾قُلُوبِهِْم فَُهْم الَ يَْعلَُمونَ 

ثروتمند و در حالی که  خواهند یباز است که از تو اجازه م یکسان یتنها راه به رو  

 ی( باقسالخوردگان و کودکان و بیماران وقدرتمندند. آنان بدین خوشنودند که با زنان )

  دانند. یبمانند. خداوند دلهایشان را مهر زده است و آنان نم

َُّها﴿ ُ ُهَو الَْغنِیُّ الَْحمِیدُ الْفُقََراء إِلَیالنَّاُس أَنتُمُ يَا َأي ِ َواّلَله   (. 15/ فاطر) ﴾اّلَله
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 نیاز و ستوده است.یو خدا ب یدیمردم! شما نیازمند خدا یا

 (2) آسایش آسانی، یُسر= (/3) دشواری ( عُسر= سختی،1

 (. 1/ شرح) ﴾الُْعْسرِ يُْسراً إِنَّ َمعَ ﴿

  است. ی، آسایش و آسودگیو دشوار یمسلماً با سخت

  (.5/ شرح) ﴾الُْعْسرِ يُْسراً فَإِنَّ َمعَ ﴿

  است. ی، آسایش و آسودگیو دشوار یبا سختچرا که همراه 

 (421) پاداش أَجر= (/201) کار عمل، (عَمَل=5

ُُّهْم َأنِّی الَ ﴿ ن َذكَرٍ َأْو ُأنثَیفَاْستََجاَب لَُهْم َرب نكُم مِّ   (. 125 /عمران آل) ﴾ُأضِیُع َعَمَل َعامٍِل مِّ

از  یایشان را پذیرفت و پاسخشان داد که من عمل هیچ کس یپس پروردگارشان دعا

 ع نخواهم کرد.یضا -خواه زن باشد یا مرد -شما را که به کار پرداخته باشد

نَ ﴿  ِ َوفَْضٍل َوأَنَّ يَْستَبْشُِروَن بِنِْعَمةٍ مِّ َ الَ اّلَله  (.131/ عمران آل) ﴾الُْمْؤمِنِینَ يُضِیُع َأْجرَ اّلَله

که او بدیشان  یداده است و فضل و کرم بدانانکه خدا  یشاد و خوشحالند به خاطر نعمت 

ع یخداوند اجر و پاداش مؤمنان را ضا و خوشوقت و مسرورند از این که روا دیده است

 دهد. ینکرده و هدر نم

 (4) ضَرَر= زیان (/15) ( نَفع= سود2

ُ نَفْعاً إاِلَّ َما َشاءَأْملُِك لِنَفْسِي َضَراً َوالَ قُل الَّ ﴿  (. 12/ یونس) ﴾اّلَله

 .را که خدا بخواهد یخود ندارم مگر آن چیز یبرا یبگو: من هیچ سود و زیان 

 (12) اندوه حُزن= (/3) شادی ( سُرور=0

ُ َشرَّ فََوقَاُهمُ ﴿  (.11/ نسان)ا ﴾َولَقَّاُهْم نَْضَرًة َوُسُروراً  الْیَْومِ َذلِكَ اّلَله

و  یو ایشان را به خرم داردیخداوند آنان را از شر و بال آن روز محفوظ م به همین خاطر 

  رساند.یم یشادمان

ْت َعیْنَاُه مِنَ ﴿  (. 11/ یوسف) ﴾الُْحْزِن فَُهَو كَظِیم  َوتََولَّی َعنُْهْم َوقَاَل يَا َأَسفَی َعلَی يُوُسَف َوابْیَضَّ

و چشمانش از اندوه سفید ! بر من! بر یوسف یوا یبرتافت و گفت: ا یو از فرزندانش رو 
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   داد. یداشت و خشم خود را قورت م یگردید و او اندوه خود را در دل نهان م

 (2) طلوع طُلوع= (/2) غروب ( غُروب=8

ْمِس َوقَبْلَ فَاْصبِْر َعلَی َما يَقُولُوَن َوَسبِّْح بَِحْمدِ َربَِّك قَبَْل ُطلُوعِ ﴿  (.22/ ق) ﴾الُْغُروبِ الشَّ

گویند پایدار و شکیبا باش و ستایش و سپاس پروردگارت  یکه م ییپس در برابر چیزها

 را پیش از طلوع آفتاب و قبل از غروب آن بجای آور.  

 (8) یقین یَقین= (/41) تردید شک، گمان، ( رَیب=3

ََّك َجامِعُ ﴿ َ الَ َريَْب فِیهِ إِنَّ النَّاِس لِیَْوٍم الَّ َربَّنَا إِن  .(2/ عمران آل ) ﴾الْمِیَعادَ يُْخلُِف  اّلَله

گمان یب ،در آن نیست جمع خواهی کرد یکه تردید یپروردگارا! تو مردمان را در روز 

 کند. یخدا خالف وعده نم

َُّه لََحقُّ ﴿  .(51/ ه)حاق ﴾الْیَقِینِ َوإِن

 یقینِ راستین است. قرآن 

دو  هدر قرآن قرار دارد. رابط مورد از نظر بسامد در جایگاه سوم 12تقابل دوسویه با 

وقتی  ،به عنوان نمونه .استای وارونه، دوسویه یا رابطه ،در این نوع تقابل ،متقابل هواژجفت

 .«زمین در زیر آسمان است»به این معنی است که  «آسمان در باالی زمین قرار دارد»گوییم می

 پوشانی مه ها آنتوانند مدرج هم باشند یعنی در بین های دوسویه میواژهبرخی از جفت

چون دارای  ؛انداند و هم دوسویه؛ مدرجهم مدرج« فَقیر غَنی/»وجود دارد به عنوان مثال، 

عنی اگر کسی ثروتمند نباشد ی ؛اثبات دیگری نیست ها آنباشند و نفی یکی از پیوستار می

زیرا همدیگر  ؛اندممکن است متوسط باشد. دوسویه ،به این معنی نیست که فقیر باشد الزاماً

این است که « او ثروتمند است» هفرض جملبه عنوان نمونه، پیش ؛گیرندفرض میرا پیش

های باال اسم، صفت و حرف اضافه ها در نمونهدستوری این متقابل همقول «.او فقیر نیست»

های مدرج و مکمل به طور مانند متقابلها هم موضوع این متقابل است.« تَحت فَوق/»مانند 

    است.ـل تربیتی وی ئمستقیم یا غیرمستقیم انسان و مسا

 
 تقابل جهتی -9-9
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 مستلزم« رفت»نسبت به « آمد»است. در چنین تقابلی، « آمد رفت/»بارز این نوع تقابل،  هنمون

« دریافت کردن ارسال کردن/»، «بردن آوردن/»حرکت به سوی یا از سوی گوینده است یا 

ها حرکت در کند؛ یکی از واژهحرکت را توصیف می ،. این نوع تقابل(112: 1212)صفوی،

 )آمدن(/ come»مثل  .کندتوصیف می ،یک جهت و دیگری همان حرکت را در جهت مقابل

go )رفتن( » یا«push /دادن(/فشار )هُل  pull)معکوس »این نوع تقابل را «. )کشیدن

(reverse ») توانند تحت عنوان ها میواژه. برخی از جفت(13: 1001 )سعید،گویند مینیز

توانند جزو می« )فروختن( sell )خریدن(/ buy»بندی شوند. دسته ،بیش از یک نوع تقابل

 ههای جهتی از جمله حروف اضافتقابل دوسویه و نیز جهتی تلقی شوند. بسیاری از متقابل

)به سمت  to  the  left  of)به سمت راستِ(/ below /above» ، to  the  right  of»مکانی مثل 

هایی از . در ادامه، نمونه(22: 1001)البنر، سویه هستندمتقابل دو ،و غیره در آن واحد« چپِ(

 شود:ـه میئتقابل جهتی در قرآن ارا

 (27) شدندخارج  =َخَرجوا (/33) شدندوارد  =َدَخلوا( 4

ُ َأْعلَُم بَِما كَانُواْ يَكْتُُمونَ َوإِذَا َجآُؤوكُْم ﴿  ﴾قَالَُواْ آَمنَّا َوقَد دََّخلُواْ بِالْكُفْرِ َوُهْم قَْد َخَرُجواْ بِهِ َواّلَله
  (. 11/ همائد)

و حال آن که با کفر وارد و با کفر  ایم گویند: ایمان آورده یم ،آیند یکه نزد شما م یهنگام

 تر است. آگاه کنند یشوند و خدا از آنچه پنهان م یخارج م

 (51رفت) (/ ذَهَبَ=271آمد) ( جاءَ=2

ُسول  فَإَِذا َجاء َرُسولُُهْم قُضَِی بَیْنَُهم بِالْقِْسطِ َوُهْم الَ يُْظلَُمونَ ﴿ ةٍ رَّ   .( 13/ )یونس ﴾َولِكُلِّ أُمَّ

گردد یم یدادگرانه میانشان داور، هرگاه پیغمبرشان آمد، است یپیغمبر یدارا یتلهر م

  شود. ینم بدیشانو ستمی 

ی﴿  .( 22/ ت)قیام ﴾ثُمَّ َذَهَب إِلَی َأْهلِهِ يَتََمطَّ

  .رفت مغرورانه و متکبّرانه نزد خانواده و کسانشپس از آن،  
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 ،شده در قرآننوع تقابل یافت 1در میان  ،از کمترین بسامد ،مورد 2تقابل جهتی با 

های نمونه هگی در هماست. این ویژ« حرکت»، گی مهم این نوع تقابلویژ. استبرخوردار 

 ؛پوشانی وجود دارد های جهتی و دوسویه نیز همشود. بین متقابلالذکر یافت میقرآنی فوق

دیگر را  زیرا هم ؛انددوسویه« رفتن آمدن/»یا « خارج شدن وارد شدن/»به عنوان نمونه، 

این است که « ز اتاق خارج شداو ا» هفرض جملپیش ،به عنوان مثال .گیرندفرض میپیش

ورودی وجود داشته است.  ،پیش از هر خروجی ،به عبارت دیگر .وارد اتاق شده است ،اول

دستوری این نوع  هاست. مقول ها آنجهتی هستند چرا که حرکت جزو مشخصات معنایی 

 تنها فعل است. ،های باالتقابل در نمونه

 

 تقابل واژگانی -9-5

ساز در تقابل با همدیگر قرار های منفیواژ های متقابل به کمک تکواژهدر این نوع تقابل، 

هایی از تقابل واژگانی در اینک، به نمونه(. 112: 1212)صفوی، « ناآگاه آگاه/»دارند مثل 

 شود:قرآن اشاره می

 (1) مساوی نیستند =اليَستَوی (/41) مساوی هستند =يَستَوی(4

  (. 2/ زمر) ﴾يَْعلَُمونَ الَّذِيَن يَْعلَُموَن َوالَّذِيَن اَل قُْل َهْل يَْستَوِی﴿

 .دانند برابر و یکسانند یکه نم یبا کسان دانند یکه م یبگو: آیا کسان

 (.10/ رحش) ﴾الْفَائُِزونَ الَْجنَّةِ ُهمُ الَْجنَّةِ َأْصَحابُ النَّارِ َوأَْصَحابُ يَْستَوِی َأْصَحابُ اَل ﴿

 .بهشتیان رستگار و پیروزند ،بهشتیان و دوزخیان یکسان و برابر نیستند 

= دوست دارد (2 = (/25) يُِحبُّ  (52) دوست ندارد اليُِحبُّ

ُ يُِحبُّ ﴿ ابِرِينَ َواّلَله  (. 111/ عمران آل) ﴾الصَّ

  دارد. یو خداوند شکیبایان را دوست م 

َ الَ إِنَّ ﴿  (. 120/ هبقر) ﴾الُْمْعتَدِينَ يُِحبِّ اّلَله

 دارد. یخداوند تجاوزگران را دوست نم 
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 (42) اندیشندنمی =اليَعقِلونَ  (/22) اندیشندمی =يَعقِلونَ  (3

َر لَكُمُ ﴿ َرات  بَِأْمرِهِ إِنَّ فِي َذلَِك َْليَاٍت لِّقَْوٍم َوَسخَّ ُُّجوُم ُمَسخَّ ْمَس َوالْقََمَر َوالْن ََّهاَر َوالشَّ اللَّیَْل َوالْن

     .(11/ نحل) ﴾يَْعقِلُونَ 

شما مسخّر کرد و ستارگان به فرمان او مسخّر  یو خدا شب و روز و خورشید و ماه را برا

که تعقل  یکسان یاست برا یبزرگ یها این کار دالئل روشن و نشانه . مسلّماً درهستند

 ورزند.یم

ْجَس َعلَیَويَْجَعلُ ﴿   (. 100/ یونس) ﴾يَْعقِلُونَ الَّذِيَن الَ الرِّ

 ورزند. یسازد که تعقل و تفکر نم یم یو خدا عذاب را نصیب کسان

 (11) دانندنمی  =اليَعلَمونَ  (/83) می دانند =يَعلَمونَ  (1

فُونَُه مِن بَْعدِ َما َعقَلُوُه َوُهْم يَْعلَُمونَ ﴿   (. 35/ هبقر) ﴾ثُمَّ يَُحرِّ

 .حال آن که علم و اطالع داشتند زدند و یپس از فهمیدن کامل آن، دست به تحریفش م

وَن َوَما يُْعلِنُونَ يَْعلَُموَن َأنَّ َأَوالَ ﴿ َ يَْعلَُم َما يُسِرُّ  (. 33/ هبقر) ﴾ اّلَله

  داند؟ یسازند، خدا همه را م یکنند و آنچه را آشکار میدانند که آنچه را پنهان م یآیا نم 

 (0) کنندشکرگزاری نمی =اليَشكُرونَ  (/3) کنندشکرگزاری می =يَشكُرونَ ( 5

نَ ﴿  (.23/ براهیم)ا ﴾الثََّمَراِت لََعلَُّهْم يَْشكُُرونَ َواْرُزقُْهم مِّ

 کنند. یگزارسمند فرما شاید که سپا ها بهره و ایشان را از میوه 

 .( 32/ نمل) ﴾يَْشكُُرونَ النَّاِس َولَكِنَّ َأكْثََرُهْم اَل َوإِنَّ َربََّك لَُذو فَْضٍل َعلَی﴿

  کنند. ینم یبیشتر آنان سپاسگزار یپروردگارت نسبت به مردم لطف و کرم دارد ول 

 (4) اندیشید= نمیالتَتَفَكَّرونَ  (/3) اندیشید= میتَتَفَكَّرونَ ( 2

ُ لَكُمُ كََذلَِك يُبیِّنُ ﴿  .(112/ )بقره ﴾اْليَاِت لََعلَّكُْم تَتَفَكَُّرونَ اّلَله

 سازد، شاید بیندیشید. یشما روشن م یاین چنین خداوند آیات را برا 

  (. 50/ نعام)ا ﴾األَْعَمی َوالْبَصِیُر َأفَاَل تَتَفَكَُّرونَ َهْل يَْستَوِیقُل ﴿

   ؟اندیشیدیمگر نم بگو: آیا نابینا و بینا یکسانند؟
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چهارم قرار دارد. افزودن مورد در قرآن از نظر بسامد در جایگاه  13این نوع تقابل با 

های متقابل، سبب ایجاد این نوع های باال به یکی از جفتدر نمونه ،«ال»ساز واژ منفی تک

 ههای متقابل، آن را از نظر معنایی در نقطواژ به یکی از جفت تقابل شده است. افزودن این تک

  ها فقط فعل است.نمونهها در این دستوری این متقابل همقابل دیگری قرار داده است. مقول

 

 تباین معنایی  -9-1

شود که مفهومشان در تقابل با یکدیگر تقابل معنایی به دو واژه محدود می هبحث دربار

است. تباین معنایی در اصل نوعی تقابل معنایی است که میان مفهوم چند واژه در یک 

 شرق/ جنوب/ شمال/»نظیر هایی توان گروهباره می آید. در اینمعنایی پدید می هحوز

 تأیید ،ها آنرا در نظر گرفت که نفی یکی از « جمعه شنبه/پنج .../ یکشنبه/ شنبه/»یا « غرب

تواند این ، می«امروز شنبه نیست.»گوییم مثالً وقتی می .دیگر اعضای این حوزه است

های است. واژهیکشنبه، دوشنبه یا روز دیگری غیر از شنبه  معنی را القا کند که امروز

 شرق/»یا « جنوب شمال/»برای مثال  ؛توانند دو به دو با هم در تقابل باشندمتباین می

  .(110،111: 1212)صفوی، در تقابل جهتی با یکدیگرند « غرب

ها، گیاهان، باشند مثل نظام گل گشادگی متعلقنظام کرانوقتی که دو محمول به 

تناقض یا ناسازگاری چندگانه »اند. تباین معنایی را ها و غیره، دارای تباین معناییرنگ

(multiple  incompatibility »)از این نوع (. 111: 1003)هرفورد و همکاران، گویند هم می

 رودهایی به کار میشود که برای توصیف واژهیاد می« ایخواهرهای طبقه»تقابل با اصطالح 

های آبی و ها در انگلیسی؛ واژهرنگ همثل طبق .مشابه باشند ، در یک سطحکه در یک طبقه

و لذا با یکدیگر در تضاد هستند. برخی از این طبقات  اندطبقهاعضای خواهرهای یک  ،قرمز

دیگری توان به سادگی و بدون تغییر کل نظام، روز روزهای هفته و نمی همثل طبق ؛اندبسته

ای که در یک های بستنیند مثل طعماما برخی دیگر از طبقات باز هست .به آن اضافه کرد

. تباین معنایی را تقابل متقاطر یا (11: 1001)سعید، شود فروشی فروخته میبستنی همغاز

 شود:هایی از تباین معنایی در قرآن معرفی میگویند. در ادامه، نمونهقطری هم می
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 ها:فصل ه( اعضای حوز4

 (0) پاییز خَریف= (/0) بهار رَبیع= (/1) زمستان شِتاء= (/1) تابستان صَیف= ✓

یْفِ إِياَلفِهِْم رِْحلَةَ  ﴿ تَاء َوالصَّ  (. 1/ قریش) ﴾الشِّ

  .هبه خاطر انس و الفت ایشان به کوچ زمستانه و تابستان 

 جهات چهارگانه: ه( اعضای حوز2

 (11) غرب غَرب= (/11) شرق شَرق= (/0) جنوب جُنوب= (/0) شمال شُمال= ✓

﴿ ِ ُّواْ فَثَمَّ َوْجهُ َوّلِلَ ِ إِنَّ الَْمْشرُِق َوالَْمْغرُِب فََأيْنََما تَُول َ َواسِع  َعلِیم  اّلَله  (. 115/ هبقر) ﴾اّلَله

گمان خدا  یخاور و باختر از آن خدا است، پس به هر سو رو کنید، خدا آنجا است. ب 

  دانا است. یگشایشگر است و بس

 ها:رنگ ه(اعضای حوز3

 (1) زرد صَفراء= (/2) سفید أَبیَض= (/1) سیاه أسوَد= (/0) قرمز أَحمَر= (/1) سبز أَخضَر=✓

نَ ﴿ َجرِ الَّذِی َجَعَل لَكُم مِّ نُْه تُوقُِدونَ الشَّ   (. 10/ یس) ﴾اأْلَْخَضرِ نَاراً فَإَِذا أَنتُم مِّ

  کنید.   یشما آتش بیافریده است و شما با آن، آتش روشن م یکه از درخت سبز  برا یآن کس

ََّن لَكُمُ ﴿   .( 113/ هبقر) ﴾الْفَْجرِ األَْسَودِ مِنَ الَْخیْطِ األَبْیَُض مِنَ الَْخیُْط َوكُلُواْ َواْشَربُواْ َحتَّی يَتَبَی

سیاه )شب( برایتان از هم  هبامداد از رشتسفید  هبخورید و بیاشامید تا آن گاه که رشت و

 جدا و آشکار گردد.

َُّه يَقُوُل قَالُواْ ﴿  ﴾النَّاظِرِينَ بَقََرة  َصفَْراء فَاقِع  لَّْونَُها تَُسرُّ  ها آناْدُع لَنَا َربََّك يُبَیِّن لَّنَا َما لَْونَُها قَاَل إِن
 (.12/ هبقر)

گوید:  یگفت: م ، خود بخواه که برایمان بیان دارد رنگ آن چگونه است یگفتند: از خدا 

  بخشد.یم یکنندگان را شادماناست که نگاه یگاو زرد پررنگ

 ها:ماه ه( اعضای حوز1

م✓ رَّ ف ر (/0) محرم =ُمح  ب (/0) صفر =ص  ج  عبان (/0) رجب =ر  م ضان (/0) شعبان =ش   =ر 

وال (/1) رمضان بیعَُ (/0) شوال =ش  لر  بیعَُ (/0) االولربیع =األ وَّ  (/0) الثانیربیع =الثّانیر 
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ةذی جَّ ةذی (/0) الحجهذی =الح  ماِدیَُ (/0) القعدهذی =الق عد   (/0) الثانیهجمادی =الثّانِی ةج 

ماِدیَُ  (0) االولیجمادی =األولیج 

نَ الْقُْرآُن ُهًدىالَّذَِی ُأنزَِل فِیهِ َشهُر َرَمَضانَ ﴿    .( 115/ ه)بقر ﴾الُْهَدى َوالْفُْرقَانِ لِّلنَّاِس َوبَیِّنَاٍت مِّ

کند و  ییدر آن فرو فرستاده شده است تا مردم را راهنما است که قرآنماهی ماه رمضان 

 افکند. ییاز ارشاد باشد و )میان حق و باطل در همه ادوار( جدا یها و آیات روشن نشانه

مورد از نظر بسامد در جایگاه پنجم نشسته است. اعضای  10تباین معنایی در قرآن  با 

ها از جمله مواردی هستند که دارای تباین ها و ماهها، جهات چهارگانه، رنگفصل هحوز

 هاند: در حوزها در قرآن ذکر نشده. برخی از اعضای این حوزهدباشمیمعنایی در قرآن 

ها: أَحمَر، رنگ هجُنوب، در حوز -جهات چهارگانه: شُمال هخَریف، در حوز -رَبیعها: فصل

های قرآنی  دستوری این نوع تقابل در نمونه هآمده است. مقول« رَمَضان»تنها ها: ماه هدر حوز

توان یعنی نمی ،دباشنمیبسته  ،انداین طبقات که در قرآن آمده هتنها اسم است. هم ،شدهذکر

 اضافه کرد.  هابدون تغییر کل نظام، عضو دیگری به آن

  

 گیرینتیجه -5
قرآن مورد بررسی قرار گرفت. بدین  هترجمدر و نقش آن  در این پژوهش، تقابل معنایی

از  ،استرفتهکار  به ها آنهمراه با بسامد و آیاتی که در  ،متقابل هواژجفت 101منظور، حدود 

، استشدهدل استخراج و گردآوری اثر مصطفی خرم« تفسیر نور»منابع مختلف و به ویژه از 

یعنی مدرج، مکمل،  ،شناسانسپس براساس شش نوع تقابل معنایی مورد توافق زبان

. به علت حجم استگردیدهبندی دوسویه، جهتی، واژگانی و تباین معنایی تحلیل و طبقه

است و برای هر نوع تقابل  شدهها خودداری واژهاین جفت همحدود مقاله، از آوردن هم

 است. در پایان نتایج زیر به دست آمد: گردیدهمعنایی چند نمونه ذکر 

معنایی مدرج، مکمل، دوسویه، جهتی، واژگانی و تباین معنایی در قرآن ( شش نوع تقابل 1

 د.شویافت می
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 10، تباین معنایی 13، واژگانی 12، دوسویه 15مورد، مکمل  11های مدرج با ( تقابل1

 . هستندمورد به ترتیب دارای بیشترین و کمترین بسامد  2و جهتی 

در قالب مقوالت دستوری اسم، صفت، فعل و  ،این شش نوع تقابل معنایی در قرآن( 2

 شوند.)به ترتیب بسامد( دیده می حرف اضافه

های واژهبه عنوان مثال، جفت ؛پوشانی وجود دارد ها همای موارد میان تقابل( در پاره1

اند چون توانند جزو تقابل مدرج و هم دوسویه باشند؛ مدرجهم می« تَحت فَوق/»متقابل 

توان گفت چیزی یا در باال قرار دارد یا در پایین، ممکن است هستند و نمی دارای پیوستار

در باالی  Xگیرند و ثانیاً اگر فرض میزیرا اوالً همدیگر را پیش ؛انددر وسط باشد، دوسویه

Y  قرار داشته باشد به این معنی است کهY  در زیرX .قرار دارد 

معنایی است یعنی اگر دو واژه عالوه بر اینکه روشی برای ارزیابی هم ،( تقابل معنایی5

تواند در درک و فهم معنا نامید، میرا هم ها آنتوان های متقابل یکسانی باشند میدارای واژه

زیرا درک  ؛مؤثر باشد ها آندرست  ههای متقابل و نیز ترجمتر مفهوم خود واژهبهتر و دقیق

 غَنی/»به عنوان مثال تا  .تر استآسان ،ه به کمک جفت متقابل آنو فهم مفهوم یک واژ

 کاذِب/ بَعید/ فَقیر/»یعنی  ها آنمفهوم جفت متقابل  ،نباشند« حاَلل/ و غیره صادِق/ قَریب/

به عالوه، با توجه به وجود شش نوع تقابل  شود و برعکس.درک و فهم نمی« حَرام و غیره

 ههای آنها در امر ترجممعنایی و بسامد باالی برخی از آنها در قرآن، لحاظ کردن ویژگی

تواند به قرآن از اهمیت بسزایی برخوردار است به نحوی که نادیده گرفتن این امر می

 نادرست و در نتیجه سوء برداشت و تفاهم منجر شود.     هترجم
 

 ها نوشت پی -1
 را مطرح کرد.« اعجاز عددی و نظم ریاضی قرآن»ش. نظریه 1251 /م1231ن بار در سال اهل مصر که برای اولی -1

 شوند.ها در بخش بعد به تفصیل معرفی میانواع تقابل -1

 تعداد دفعات تکرار در قرآن -2

 



 4331 بهار و تابستان، 3 ه، شمار2 هدور _____________ مطالعات ترجمه قرآن و حدیث پژوهشی-علمی دوفصلنامه

111 

 منابع -7
 کریم *قرآن

-1، 11 ه، شمارمبین هصحیف همجل، «بررسی کلمات اضداد در قرآن کریم»علی، اسدتاش، محمد -1

 ش(. 1231) ،1

 ش(. 1212) ،1-1، 1 هشمار رشد)آموزش قرآن(، همجل، «اعجاز عددی قرآن»بسمل، مجید،  -1

 کورش صفوی، چاپ سوم، تهران: نشر مرکز، ه، ترجمشناسینگاهی تازه به معنیپالمر، فرانک،  -2

 ش(.1211)

 بررسی»زاده و عالیه کردزعفرانلوکامبوزیا، پورابراهیم، شیرین، ارسالن گلفام، فردوس آقاگل -1

انجمن  همجل، «شناسی شناختیپایین در زبان قرآن: رویکرد معنی جهتی باال/ هشناختی استعارزبان

 ش(.1211) ،11-55 ،11 هشمار ایرانی زبان و ادبیات عربی،

 ش(.1212) ،21-1،12 ه، شمارپیام جاویدان همجل، «تضاد در قرآن هآرای»زاده، حمید، حسن -5

 ش(.1232) ، چاپ سوم، تهران: نشر احسان،تفسیر نوردل، مصطفی، خرم -1

 11تا 1افشانی، نیلوفر، بررسی درک و بیان روابط معنایی کودکان با سن تقویمی گلرمضانی -3

 ش(.1212) ، تهران: دانشگاه تربیت مدرس،همگانیشناسیارشد زبانکارشناسی هنامپایانسال، 

 ش(. 1212) مهر، هچاپ دوم، تهران: سور شناسی،درآمدی بر معنیصفوی، کورش،  -1

، «نساء در قرآن کریم همعنایی واژ هحوز»زینب حسینی، بیجوقی، ابوالفضل و بیقلعهعلیشاهی -2

 ش(.1212) ،11-3 ،12 هشمارمطالعات راهبردی زنان،  هفصلنام

ارشد علوم قرآنی و کارشناسی هنامپایانقادری، حمیده، بررسی تحلیلی کلمات متضاد در قرآن،  -10

 ش(.1215) اصفهان: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، حدیث،

، «شناسی در قرآن کریمهای معنیکاربرد روش»راد، فشارکی، محمدعلی و طیبه اکبریلسانی -11

 ش(.1211) ،33-11، 22 هشمار، مبین هصحیف همجل
12- Crystal, David.,  A  Dictionary  of  Linguistics  &  Phonetics, Oxford: Blackwell  

Publishing, ( 2003). 
13- Hurford,James  R, Brendan  Heasley  & Michael  B. Smith.,  Semantics: A  

Coursebook, Cambridge: Cambridge  University  Press, ( 2007). 

14- Löbner, Sebastian,  Understanding  Semantics, London: Hodder  Education, (2002). 

15- Saeed, John,  Semantics, Oxford: Blackwell  Publishing, (1997). 
 


