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�  هاي تقابل واژگان در كاربست قرآنيگونه
*سيدمهدي ميرزابابايي

 **نيا عليرضا قائمي
 چكيده

برخي هاي مختلفي در تقابل با يكديگر قرار دارد؛ به گونههاي معنايي، واژگان در تقابل معناشناسي حوزه

مي ست، قابل درجهاواژگان عالوه بر اينكه صفت براي اسمي  گاهي تقابل بين دو امر.باشدبندي نيز

و گاهي تقابل بين وجودي است كه بين آنها نهايت بعد وجود دارد. گاهي زوج ها در تقابل مكمل يكديگرند

ا در اين تقابل وجود يكي در برقراري يك ارتباط.اي دو سويه با يكديگر دارندست كه رابطهواژگاني برقرار

برخي ديگر از واژگان با توجه به مسير حركتي خاص در دو گروه گردد. خاص با وجود ديگر حاصل مي

به اين در حالي است كه گروه جفت.گيرندتقابل با يكديگر قرار مي اي هستند كه گونه هاي ديگر از واژگان

تكبايد به شيوه مدور يا رديفي تنظيم شون حتماً واژها در تقابل با يكديگرد. گاهي واژگان تنها به وسيله

نهقرار مي و گاهي تقابل بيت دو جفت تك گيرند بلكه به دليل معنايي،واژ به لحاظ خود واژه نه به لحاظ

يك بلكه،در برخي موارد تقابل بين دو واژه نيستپذيرد.حتي ضمني موجود بين دو واژه تقابل صورت مي

مي دسته از واژگان اثبات يكي از آنها نفي واژگان در اين صورت.گيرندهستند كه در تقابل با يكديگر قرار

اين ولي نفي يكي از آنها اثبات واژه مشخص ديگري را به دنبال ندارد.؛ديگر را همراه خواهد داشت

درواژگان را مي و به صور توان از طرف ديگر نيزت يك مجموعه در بسته مالحظه نمود؛يك بسته كامل

و به صورت زوج توان اين واژگان را در بستهمي  هاي روبرو مالحظه كرد. هاي دوتايي

 معناشناسي. هاي تقابلگونه، منطقيمعنايي، تقابل معناشناختي، تقابل هم واژگان كليدي:

و حديث.* و پژوهشگر پژوهشگاه قران و حديث  دانشجوي دكتري دانشگاه قرآن

و عضو ** و انديشه اسالمي.دانشيار  هيئت علمي پژوهشگاه فرهنگ

18/2/94تاريخ تأييد:5/12/93تاريخ دريافت:
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 مقدمه
(جوهري،»تقابل«لغويين ص5ج، 1376را به معناي مواجهه شدن بعضيو روبرو) 1797،

(دانسته با بعضي ديگر بودن،اين واژه در اصطالح منطقي.)654ص، 1412، راغباند

در دو طرف معنا به نحوي كه وجود يكي، وجود ديگري را به نحو ترتب است چيزي

در شناسي هرگاه دو مفهوم كامالًدر اصطالح معنا.)181ص،1381 حزم،(ابن اقتضا نمايد

مي،مقابل يكديگر قرار گيرند روتقابل شكل و كفردرگيرد، همانند رويي واژگان ايمان

).298ص، 1378، ايزوتسو(

ازهاي متعددي از تقابل واژگاني در كاربست قرآني وجود داردگونه قبيل تقابل مدرج،؛

و خطي،  و اشتقاقي. تضاد، مكمل، دوسويه، جهتي، متقاطر تباين، همسنگ، واژگاني، ضمني

و كاربردي آنها در كاربست قرآني چشم و تحليل مباحث نظري انداز نهايي اين بررسي

 باشد.تحقيق مي

علي رغم اينكه واژگان قرآني همان واژگان مورد استعمال عرب جاهلي است، در

ون جاهلي، در متن قرآن به ادبيات قرآني موارد متعددي وجود دارد كه واژگان همسو در مت

و خدا از جمله اين تقابلصورت متقابل با يكديگر قرار مي .هاستگيرند. تقابل بين انسان

او در جهان بيني جاهلي هيچ قطب تصوري اساسي ديگري در مقابل انسان وجود ندارد تا با

) ص1389نيا، قائميمقابله نماييد ،547.(

و نقش اين انواع در تعيين معناي متن قرآن ايجاد انگيزه گستردگي انواع تقابل واژگاني

نمود تا ضمن بيان مباحث نظري درباره انواع تقابل واژگاني، كاربرد قرآني اين انواع را در 

و بررسي نماييم.  ميان واژگان قرآن تحليل

اين مباحث اگرچه مباحث نظري انواع تقابل در بين كتب معناشناسي وجود دارد، اوالً

و موجز بيان شدهمخت و بياني مفصل نيلزحال آنكه؛صر رغم علي . ثانياًتر داردبه تفكيك

نچهآحال آنكه؛بيان اين مباحث، اين مباحث تنها در قالب مباحث نظري متوقف شده است

نمودن اين مباحث در كاربست قرآني آنهاست كه كتب كاربردي،بسيار مهم است

 اند.نپرداختهمعناشناسي به اين مهم 
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مي مطلبي را برخي از معناشناسان در فهم تشخيص هم دارد كه معنايي بين واژگان بيان

و اهميت بحث توان آن را از چشممي تقابل معنايي نگريست. آنها دربارهانداز ضرورت

و پيدانمودن هم را براي فهم دقيق واژگان معنايي بين دو واژه، بررسي واژگان متضاد

(مي پيشنهاد ص1391پالمر، دهند به معناي پذيرفتن»تصدق« نمونه واژهيارب)؛ 111-112،

و ردكردن به معناي دروغ»تكذب«است. اين واژه در قرآن در مقابل دو واژه   است بستن

)... إِنَّكُم أَيها الضَّالُّونَ الْمكَذِّبونَ ثُم فَلَو خَلَقْناكُم و57-51(واقعه:)نتُصدقُوالنَحنُ »افتراء«)

يفْتَرى( بستن قرار گرفته است نيز به معناي دروغ حديثاً و لكنْ تَصديقَ الَّذي بينَ ما كانَ

هممعناشناسان بدين)111يوسف:()يديه معنايي بين واژگاني همانند وسيله در صدد بيان

(»افتراء«و»تكذب«دو واژه  ).112ص، 1391پالمر، هستند

و اليحسبنَّ« به كار برده است:»شر«را در مقابل واژه»خير«آيات متعددي از قرآن واژه

لَهم لَهم بلْ هو شَرٌّ هو خَيراً هنْ فَضْلم اللَّه مخَُلونَ بِما آتاهب؛)160عمران:آل(» الَّذينَ ي

و إِنْ«:قرار گرفته است»ضر«با واژه در مواردي ديگر در تقابل»خير«طور واژه همين

لفَضْله ادر بِخَيرٍ فَال كرِدي و إِنْ وه لَه إِالَّ فبِضُرٍّ فَال كاش اللَّه كسسم107يونس:(»ي(.

مي پرسشاين اكنون »خير«در تقابل با واژه»شر«و»ضر«شود كه اگرچه دو واژه مطرح

 اما آيا اين دو واژه با يكديگر هم معنا نيز هستند؟،شوندمطرح مي

ميبا مراجعه بياميدركنيم آيات قرآن ميبيم فَلَما كَشَفْنا«:فرمايدراي واژه ضر خداوند

ضُرَّه نْهميدر اينجا.)12: يونس("»ع شر؛داردبحث كشف ضر را بيان  اما وقتي صحبت از

ميمي ��ملْ مثْقالَو منْ يع«:فرمايدشود��� رَهي نه تنها اين آيه كه سرتاسر.)8: زلزله(»شَرا

 اين.حال آنكه صحبت از كشف ضر شده است؛قرآن جايي بحث از كشف شر نيامده است

با»شر«و»ضر«گر اين مطلب است كه اگرچه دو واژه گونه متفاوت همنشيني بيان در تقابل

همانداستعمال شده»خير«واژه   معنايي ندارند.، اين دو واژه با يكديگر

آنها به نحوي اين شيوه را براي؛توجه نبودند گويا معناشناسان خود نيز به اين مطلب بي

هم؛دندانمناسب نمي معنايي كامالً پيدانمودن هم مي زيرا گاهي دو واژه ، گردند معنا مطرح

مياي حال آنكه يكي از آنها در تقابل با واژه همقرار معناي آن در تقابل با واژه گيرد كه واژه
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مي مقابل واژه مترادف نخواهد بود. مطلب را با مثال فوق اين از:دهيمگونه تطبيق در قرآن

هم» افتراء«و»تكذب«بين دو واژه  تنها در برابر واژه»حق«معنا مطرح هستند، واژه كه

يُقولُ«:قرار گرفته است»افتراء« كأَمبنْ رقُّ مالْح وه  لذا؛)3سجده:(»ونَ افْتَراه بلْ

هم»افتراء«و»تكذب«معناشناسان واژگاني از قبيل ، 1391پالمر،( دانندمعنا نمي را

مي ابوهالل).112ص »نفع«به واژه:داردنيز با ادبياتي متفاوت همين مطلب را چنين بيان

مي تماماً و به ضرر واژه احسان اطالق اگر معناي واقعي احسان همان نفع».اسائه«شود

ن؛نيز ضرر باشدههر آينه بايد معناي اسائ،باشد ه است گفتحال آنكه كسي اين مطلب را

ص1400عسكري،( ،187.(

معنايي معرفي اينجاست كه معناشناسان بافت جمله را حالل نهايي براي تبيين هم

همچه؛ به عبارتي اگردكنن مي مي تقابل معنايي در تبيين ، براي گرددمعنايي بسي مفيد واقع

جم فهم دقيق واژگان هم هممعنا بايد واژگان را در سياق معنا الت قرار داد تا بتوان واژگان

به را به و (كرطور دقيق شناسايي خوبي ص1391پالمر،د ،112.(

هـمكناين نكته توجهبه رسد اگربه نظر مي ي مطلـق در هـيچ زبـاني يافـت معنـاي يم كه

صشود نمي هم137(همان، ()، به تعبيري با پذيرش ص1391الينر، معنايي تقريبي بـه)92،

مي جاي هم هاي تشخيص معنـايي توان بر اين ادعا اصرار نمود كه يكي از راهمعنايي مطلق،

و بررسي واژگان مقابل است هم،به عبارتي؛تحليل ميم با كمي تسامح در معناي توان عنايي

هم درستراهي،پذيرفت كه بررسي واژگان مقابل  معناست. براي شناخت واژگان
و إِسالمهِم« است: اژه اسالم در تقابل با كفر آمدهدر آيات قرآن گاهي دعكَفَرُوا ب و«

و«:ي ايمان مقابل كفر ذكر شده استو گاه)74توبه:( بِاللَّه منْهنَ منْ آمم و الْيومِ الĤْخرِ قالَ

قَليالً هتِّعكَفَرَ فَأُم آي)126(بقره:»منْ مي. با واژه» ايمان«و»اسالم«توان با تقابل دو واژها

هم»كفر« و ايمان  معنا هستند؟ اين نتيجه را گرفت كه دو واژه اسالم

ميوقتي به سور همه حجرات مراجعه و ايمان« معنايي براي دو واژه كنيم پذيرش »اسالم

قالَت«:گر ذكر شده اندزيرا در اين سوره اين دو واژه در مقابل يكدي؛شودكمي دشوار مي

تُؤْمنُ نَّا قُلْ لَمآم رابنااْلأَعلَمُقولُوا أَس و لكنْ ؛ اما زماني كه به عدم وجود)14(حجرات:»وا
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درمي،معنايي به معناي واقعي آن توجه داشته باشيم هم و اسالم را توان دو واژه ايمان

 مراحلي با يكديگر هم معنا ديد. 

و اسالم با توجه به سوره حجرات متوجه مي معنا مطرحهمشويم كه واژه ايمان

علَ«:شوند مي إِسالمكُم بلِ اللَّه يمنُّ لَيع ال تَمنُّوا أَسلَموا قُلْ علَيك أَنْ أَنْ هداكُم يكُم يمنُّونَ

مي).17حجرات:(»للْإيمانِ و ايمان در تقابل از اين رهگذر است كه توان ادعا نمود اسالم

و اينبا كفر مطرح شده هم اند  معنا هستند. دو واژه در مراتبي با يكديگر

هاي متفاوتي از تقابل در معناشناسي وجود دارد. گاهي تقابل در سطح واژگان گونه

ص1390صفوي،(»تقابل معنايي«چه اين تقابل تحت عنوان اگر.فتدا اتفاق مي مطرح)117،

اي وسيع گردد. تقابل معنايي گسترهتقابل معنايي در تقابل واژگاني خالصه نمياست، 

و تقابل در سطح نظام،داشته مي شامل تقابل در سطح عبارات شود. قرآن هاي فكري نيز

يهتَدي لنَفْسهفَإِنَّ فَمنِ اهتَدى«عبارت  و منْ ضَلَّ فَإِنَّما«را در تقابل با جمله)15اسراء:(»ما

علَيها  قرار داده است.»يضلُّ

اگرچه در قرآن تقابل باشد. گاهي در قرآن تقابل در سطح تقابل نظام فكري مطرح مي

و ايمان وجود دارد  ش«واژگاني كفر و منْ فَلْيؤْمنْ نْ شاءكْفُرفَمفَلْي اما براي،)29كهف:(»اء

و كفر بايد اين دو را در تقابل نظام واره اي مالحظه نمود. در تبيين جهانبيني الهي ايمان

مي نظام فكري كفر، حيات دنيوي زينت «شوددهنده آدمي معرفي كَفَرُوا: للَّذينَ ���������زينَ

ب؛)212بقره:(»الدنْيا... ميه حال آنكه در نظام ايماني، انسان «گرددوسيله ايمان مزين :و

و زينَه في ).7حجرات:(»قُُلوبِكُم... لكنَّ اللَّه حبب إِلَيكُم الْإيمانَ

باشد، تقابل در سطح واژگان قسم سوم از انواع تقابل كه موضوع اين تحقيق نيز مي

: در تقابل با يكديگر قرار گرفته است»فَلْيكْفُر«و»لْيؤْمنْفَ«است. در سوره كهف دو واژه 

فَلْيكْفُر« نْ شاءم و فَلْيؤْمنْ نْ شاء29كهف:(»فَم(.

 هاي تقابل واژگانيگونه
و در يك حوزه معنايي مورد استفاده قرار مي گيرند، در صورتي واژگاني كه در زبان طبيعي

و تماييز داراي تبايين معنايي،نگريسته شوند-نه وجه اشتراك-آنها كه از جهت افتراق
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و تمايز واژگان را در قالب تقابل معنايي متذكر.خواهند بود معناشناسان وجوه افتراق

ند از تقابل مدرج، تضاد، مكمل، دوسويه، جهتي،ا هاي تقابل عبارتاين گونه.اند شده

و تقابل متق و خطيهمسنگ، واژگاني، ضمني، اشتقاقي .اطر

و بسيار طبيعي موجود در و سيستماتيك تقابل واژگاني يكي از خصوصيات برجسته

( يك زبان است. علي ص1391پالمر، رغم اهميت فراوان اين بحث ) اين مهم نيز 137،

به اين نكته ضروري حتي كتب لغت قرار گرفته است. توجه،كمتر مورد توجه معناشناسان

دا است ،هاي مختلفي است كه بايد از يكديگر تفكيك شدهراي گونهكه تقابل معنايي

بهويژگي هاي هر كدام از اين طورمستقل واكاوي نمود. توجه به ويژگي هاي هر كدام را

و بررسي معناي واژگان با التفات به اين ويژگيگونه و تحليل هاي خاص سبب تبيين ها

و برداشتي صحيح از متن خواهد بود.  معنايي دقيق

ميها به دو صورت واژهنامه لغت هم؛كننداي را با واژه ديگر معنا  معنا گاهي با تبيين واژه

()Ynonym(و مترادف مي)Antonymو گاهي با بيان واژه متضاد شود. اين مهم انجام

ميآنچه در كتب لغت رعايت نمي و نكته قابل توجهي نيز و دسته،باشدگردد بندي

م طبقه گونه نيستند كه همگي در يك گروه تضاد است. واژگان متضاد اينبندي واژگان

و پايين،يارب؛طورمساوي قرار داشته باشند به و كوتاه، باال و درشت، بلند نمونه واژگان ريز

مي،اگرچه واژگان متضادند و گروه در معناشناسي هر كدام از اين واژگان توانند در دسته

 آن گروه را دارند. خاص قرار گيرند كه احكام خاص 

ميدر معناشناسي منطقي تقابل به ؛شود كه معنايي غير از هم داشته باشنددو لفظي گفته

به عبارتي تقابل بين؛اي كه نه در محل واحد نه در جهت واحد با هم اجتماع كنندگونه به

(دو لفظي اتفاق مي ، 1371حلي، افتد كه هيچ وجه اشتراكي بين آنها وجود نداشته باشد

و بصير،.)31ص ������اعمي� �و و بياض مثالت ند كه اين الفاظا هايي براي تقابل سواد

و در دو جهت قابل جمع و در محل،ندا اگرچه در يك فرد در دو محل ا از جهت واحد

به،داراي وجه اشتراك بوده اما برخي از انواع تقابل در معناشناسي؛واحد قابل جمع نيستند

ا ميآن وجه  گردد، همانند تقابل مدرج.شتراك آنها توجه
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 تقابل مدرج.1
 بر اينكه صفت براي اسمي افزون،گيرندگروهي از واژگان كه در دسته صفات قرار مي

مي اين دسته.بندي نيز هستند باشند، قابل درجه »تقابل مدرج«توان در قالب از واژگان را

) ص1390صفوي، جاي داد ص(از معناشناسان به اعتقاد برخي.)118، رعايت)117همان،

 چند نكته در اين دسته از واژگان ضروري است:

و تحليل بندي الف) اين دسته از واژگان بايد با توجه به امكان درجه هايشان مورد توجه

) ص1369همو،و بررسي قرار گيرند به عبارتي معناي اين واژگان آن زمان چهره؛)2،

و التفات به درجه مخصوصشان معنا واقعي خود را نمايان مي سازند كه ما آنها را با توجه

 نماييم. 

$#"�! «فرمايد:مي جالوتبا طالوتقرآن ضمن بيان داستان جنگ �%�&�'�( �!�'�'�) �!�"#$ *+#, *-�.

ك»:.��0/�� ميچه بسا گروه قليلي و كثير قابل)249بقره:(نديابه بر گروه كثير غلبه . قليل

مي گونه همان،به عبارتي؛بندي هستند درجه شود به تعداد كه به گروهي از مردم قليل اطالق

چيزي در صورتي قليل:گويدمي شيخ طوسيشود. بيشتري از آن عده گروه كثير گفته مي

و چيزي بسيار است در صورتي كه با چيزي  است كه به نسبت با چيز بيشتري مقايسه شود

) [بيكمتر از او سنجيده شود ج شيخ طوسي، ص5تا]، ،129.(

و در موردهاي گوناگون بسته اين گروه از واژگان مقابل در موقعيتب) به هاي مختلف

يك»كثير«گيرد. واژه آن مورد، معناي خاص به خود مي اگر در مورد افراد حاضر در

اما؛ن نيز شاهد صدق بر كثير خواهد بودااز حاضر اندكيتعداد،نشست علمي استفاده شود

في«مورد يك لشكر نظامي استعمال شود اگر در اللَّه مريكَهي َلو أَراكَهم إِذْ و منامك قَليالً

شاهد صدق نخواهد بود. از اين رهگذرك،دانكثير براي آن تعداد واژه)43انفال:(»كَثيرا

مياس ميت كه  گيرند. گويند اين واژگان بسته به مورد مستعمل، معنايي خاص به خود

 قرآن كريم خوف را در مقابل امن قرار داده است. خداوند در ذكر احوال منافقان

هرگاه خبري از خوف؛ يعني)83(نساء:»اْلأَمنِ أَوِ الَْخوفو إِذا جاءهم أَمرٌ منَ«فرمايد: مي

ج1372(طبرسي، يا امن، پيروزي يا شكست  ص3، راآن،دنمايرخ مسلمانان براي) 126،



��

ان
ست

زم
13

93
ارة

شم
/

60/
يس

هد
دم

يمي
بابا

رزا
،يي

يعل
ضا

ر
ائم

ق
ايني

ازكنمنتشر مي آن»امر«ند. منظور و امن،در اين آيه اطالعاتي است كه نتيجه ايجاد خوف

ميدر دل مسلم اننمايد. ازآنجاانان سستى مسلمانان در جنگ سبب تشار اين اخباركه

به مى ج1417(طباطبايي، گرديده است»خوف«شود، تعبير ص5، ،126.(

و مراتبج) و امن در قرآن، اين دو حقيقت داراي درجات با توجه به موارد خوف

تَخاُفونَ« كند گوناگوني است؛ قرآن گاهي نشوز زن را يكي از اسباب خوف ذكر مي

كه وحشت روز قيامت نيز يكي از عوامل ترس در اين كتاب درحالي؛)34نساء:(»نُُشوزهنَّ

يخافُونَ«شود الهي مطرح مي و بِالنَّذْرِ شَرُّه مستَطيراًيوفُونَ همين)7(انسان:»يوماً كانَ

�1« . گاهي امنيت براي تحصيل معاش است:مراتب را در امن نيز شاهد هستيم �� 234'�� �5�/

6� �7�8�9�:  !4�#"�;�<2,  !��#,= �%�>�.  !�:*/�)  ?�0�,@�A�, BC�. *+#,  �D�(�� �7�)�E«):در؛)112نحل گاهي امنيت

ميبر أَمنَ أَهلُ الْقُرىأَ«:شودابر عذاب دنيوي مطرح أْوب مهيأْتي يلْعبونَأَنْ مه و ضُحى »سنا

مي)98اعراف:( «شودو گاهي امنيت اخروي در آيات قرآن بيان عذاب ربهِم غَيرُ: »مأْمونٍإِنَّ

و امن، داراي درجهروشن است گونه.)28معارج:( اي يكسان نخواهند هاي مذكور از ترس

 بود.

قطعاً طرف نفي ديگري اثبات،اگر يكي از اين واژگان در حالت اثبات قرار گرفتد)

مي»اين آب گرم است«ثالًم؛شودمي  اما اگر اين؛شودنقطه مقابل آن يعني سردي آب نفي

يعني اگر گفته؛شودقطعاً مورد اثباتي آن استفاده نمي شد،هگرفتبه كار جمله در حالت نفي

شود؛ زيرا حالت استفاده نمي-كه نقطه مقابل آن است-شد اين آب گرم نيست، سردبودن

و  و آن ولرمسومي نيز بين گرم مي بودن سرد متصور است تواند است. آبي كه گرم نباشد

مي،لذا در واژگان متضاد در حالت اثباتي، اثبات يكي؛ولرم باشد اما؛شود نفي طرف مقابل

زيرا در واژگان متضاد حالت مياني نيز؛با نفي يك طرف، اثبات طرف مقابل نخواهد بود

 وجود دارد.

و كفر در قرآن در تقابل با يكديگر استفاده شده اند. اگر ايمان ثابت گردد دو واژه ايمان

مي حتماً  شود؛كفر ثابت حتماً،گونه نيست كه اگر ايمان نفي گرديد اما اين؛شودكفر نفي

و ايمان مرحله ممكن اسالم،اگر كفر نفي شود.اي وجود دارد به نام اسالمزيرا بين كفر
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 گردد. ثابت

مي اعراب باديه مي.ايم گفتند ما ايمان آوردهنشين فرمايد اي پيامبر به آنها بگو: خداوند

ايم، هنوز ايمان به قلب شما راه پيدا يد ما اسالم آوردهايد، لكن بگوي ايمان نياورده شما

و قاَلت الْأَعراب آمنَّا قُلْ«:نكرده است ُتؤْمنُوا أَلَم يدلكنْ قُولُوا و لَما فيسلَمنا  خُلِ الْإيمانُ

ها باعث گرديده هايي دارد كه اين تفاوتتفاوتو ايمان اسالم.)14حجرات:(»قُُلوبِكُم

و كفر داشته باشد. از اين آيه استفاده مي و اسالم مرحله وسطي نسبت به ايمان شود ايمان

 كفر در تقابل مدرج قرار دارند.

كه؛در مفهوم اين گروه از واژگان، مفهوم مقابل آن لحاظ گرديده استي) به اين معنا

توان مفهوم قلت را فهم نمود كه تصور ذهني نيز از مفهوم كثرت وجود تنها در صورتي مي

و شوندداشته باشد. به عبارت ديگر واژگان مقابل همواره دوتايي فهميده مي . واژگان باال

و گرم و كوچك اينو پايين، سرد به اين بيان كه با استعمال يكي از واژگان؛ندا گونه بزرگ

 مقابل ديگري در آن اشراب گرديده است.

 تقابل تضاد.2

) ص1404سينا، ابندر معناشناسي سنتي بهاگونه،تضاد،و جديد)21، شماري از تقابل

( مي ص1390صفوي، آيد و خصوص ). به عبارتي اين دو واژه در 117، معناشناسي عموم

ها نيز اقسام واژه تقابل از عموميت بيشتري برخوردار است. در لغت نامه،من وجه بوده

گوناگون تقابلي كه در معناشناسي مطرح است، جملگي تحت عنوان واژگان متضاد بيان 

صشوند مي ).118(همان،
كه بين آنها نهايت بعد شودتقابل تضاد در معناشناسي سنتي بين دو امر وجودي واقع مي

) ص1371حلي، باشد ( ). گويا در برخي از سنت32، ، 1390صفوي، هاي معناشناسي

مي117ص و تقابل به يك معنا به كار (معناشناسي؛رود) تضاد ولي در معناشناسي اسالمي

و جديد) به معناي دو امر وجودي است كه بين آنها هاي تقابل تضاد يكي از گونه منطقي

ت بعد وجود دارد.نهاي

َفأَخْرَجنا بِه« گونه بيان شده است: اين تقابل در قرآن اين ماء ماءنَ السأَنْزَلَ م أَنَّ اللَّه

ودس غَرابيب و مخْتَلف أَْلوانُها و حمرٌ بيض ددج و منَ الْجِبالِ مخْتَلفاً أَلْوانُها راتفاطر:(»ثَم
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و سفي.)27 مي،با اثبات هر كدام.دي در تقابل تضاد با يكديگرندسياهي ؛شودديگري نفي

 وجود دارد.،زيرا حالت ميانه كه قرمزي باشد؛شوداما با نفي هر كدام اثبات ديگري نمي

 تقابل مكمل.3
ها در اين گروه يكي مكمل گروه سوم تقابل واژگاني، تقابل مكمل است. ازآنجاكه جفت

مي،به اين نوع تقابل،ديگري است (مكمل اززوج.)140ص، 1391پالمر، گويند قبيل هايي

وأمت و مؤنث و مجرد، مذكر از هل و مرده عضو گروه تقابل مكمل هستند. اين گروه زنده

 واژگان دو ويژگي خاص دارند.

كهخصوصيت برجسته واژگان اين گروه الف) في يكي مالزم است با اثباتن آن است

مت،يعني وقتي مجردبودن را از فردي نفي نموديم؛(همان) ديگري اوهلأحتماً بودن براي

لذا وقتي ثابت كرديم؛شود. همين طور اثبات يكي نيز نفي ديگري را به همراه داردثابت مي

مت،مجرد است  هل نخواهد بود.أپس ديگر

و حيات صحبت به ميان دربارهخداوند متعال در سوره ملك :آوردمي خلقت مرگ

»و توخََلقَ الْم انسان از دو حال بيرون نيست يا در حال زندگي.)2ملك:(»��������الَّذي

او ديگر انتساب موت براي،اگر زندگي براي انسان ثابت گرديد.است يا در حال ممات

اورا اگر مرگ؛صحيح نيست مي،نموديمنفي از و حيات براي او اثبات اززندگي  گردد.

ميسويي زماني زندگي معلوم مي و زماني مرگ منظور شود شود كه مرگ نيز لحاظ گردد

 اين دو واژه در قرآن داراي تقابل مكمل هستند..كه زندگي لحاظ گردد

آخصوصب) توان با قيود اضافهن است كه آنها را نمييت ديگر اين گروه از واژگان در

و بيشتر مقيد نمود مت توانيعني نمي؛كمتر هل است يا كمتر مجرد است، بيشترأگفت كمتر

) و درحالي.)141-140ص،1391پالمر، مرده يا كمتر زنده است كه در مورد واژگان مكمل

مي مدرج چنين كاري را مي توان گفت پهناي كمتري دارد يا در مورد توان انجام داد،

و حيات دربارهكه تر از برادرش است. در آيه مذكور توان گفت او جوانشخصي مي مرگ

و بيشتر را نمي،آورده شد و مطلب چنين است. به عبارتي ديگر قيد كمتر توان به مرگ

و مرگ واژه مرگ حيات اضافه نمود.  كمتر صحيح نيست. بيشتر
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 هاي دوسويه. تقابل4
(گروهي از واژگان متقابل هستند كه رابطه ، 1390صفوي، اي دو سويه با يكديگر دارند

 به عبارتي وجود يكي در برقراري يك ارتباط خاص با وجود ديگر حاصل؛)118ص

ب بفروشدمي ب،گردد. وقتي شخص الف مالي را به شخص و معامله حتماً در اين ارتباط

مي نيز آن مال را از الف خريده است. تمام واژگاني كه در دو ،گيرندسوي يك رويداد قرار

وشوند. شامل تقابل دوسويه مي و فروش و شوهر از اين دسته زوج واژگان خريد ها زن

( گذاشته» وارونگي«هستنند. برخي از معناشناسان نام ديگر اين گروه را  ، 1391پالمر، اند

).142ص

ن معرفياو طرف ديگر اين معامله را مؤمناوند متعال خويش را يك طرف معامله خد

و فروشكنمي صورت گرفته است. خداوند مشتري است، خريدارد. در اين معامله خريد

مي؛اي باشدزماني مطرح است كه فروشنده منَ الْمؤْمنينَ إِنَّ اللَّه اشْتَرى« فرمايد:لذا خداوند

 ملَه ِبأَنَّ موالَهأَم و مه4!�أَنْفُس��G���... بِه تُمعالَّذي باي كُمعيرُوا بِبشتَب111ه:(توب»فَاس.(

كه خصوصيت بارز اين دسته از زوج در بين افعال نيز مواردي هاي متقابل اين است

(يافت مي ص1369صفوي، شوند مانند خريد، فروش،؛) كه در اين دسته جاي دارند5،

و قرض گرفتن، قرض دادن، اجاره اجاره تا دادن هاي تقابل گروه دربارهونكنگرفتن. از آنچه

مي روشن گرديد كه تنها گروه تقابل،بيان نموديم و هاي مدرج را توان متضاد معرفي نمود

 نيست. درستند كه كاربرد تضاد واژگاني در مورد آنها هاي دار ها ويژگيبقيه گروه

و دادن دو واژه مقابل و درحالي؛ند كه تقابل آنها از نوع دوسويه استا گرفتن كه گيرنده

مي، اماددهنده ضدين يا نقيضين نيستن ،گيرندچون اين دو در دو سوي يك رخداد قرار

ضمن نقش فعلي،»اتي«و» اخذ«ند. در آيه زير دو واژهدهآنها را در جرگه متقابالن قرار مي

).16ذاريات:(»آخذينَ ما آتاهم ربهم«ند: آنها در تقابل با يكديگر

 تقابل جهتي.5
ب ميبرخي واژگان با توجه به جهت خاصي و ازآنجاكه در اين واژگان جهت يان شوند

(مي»تقابل جهتي«به آنها،گرددخاصي لحاظ مي ,Cruseگويند 1997, p.223(.
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و جفت و بردن و رفتن از قبيل اين تقابل هستند هايي چون آوردن  ,Lyons, 1996( آمدن

p.281(.

مي مفهوم هر كدام از اين جفت ود.ششود كه مفهوم واژه مقابل تصور ها زماني فهميده

يا بردن داشته باشيم. اگر در پرسه شود كه تصوري از مفهوممفهوم آوردن زماني فهميده مي

مي،امر به فعل آوردن شود، اگر تصوري از فعل بردن نباشد توان فعل آوردن را چگونه

فهانجام داد؟ بدون تصور فعل بردن مفهوم فعل آوردن را نمي م نمود.توان

به عبارتي؛هاي معنايي در تقابل جهتي به يك حوزه تصوري تعلق دارندعالوه جفتهب

آنچه موجب افتراق بين آنها.ندا واژگان در تقابل جهتي، روي مداري واحد در جريان

شود جهت حركت آنهاست. اگر فردي در مسيري مستقيم به سمت فرد ديگر در حركت مي

و در مقابل آن  آن دو فرد روي مداري واحد،فرد، فردي ديگر در حال حركت باشدباشد

مي.ندا در حركت و سوي حركت آنها آنچه موجب تقابل آن دو با يكديگر گردد سمت

و ديگري به سمت چپ در حال حركت.است دو؛ندا يكي به سمت راست ضمن اينكه آن

,Cruse( اند در عين حال روي مسيري مستقيم در حال حركت 1997, p.223 (واژگان

و رفتن چنين ويژگي در ند.داراي آمدن و برنده ضمن اينكه روي مسيري واحد آورنده

 ند، از لحاظ سمت حركت در تقابل با يكديگر خواهند بود.ا حال حركت

باشد. خداوند متعال برخيمي)3:(واقعه»H!�I#$�� H!�J#$�K«نمونه تقابل جهتي در قرآن آيه

و برخي را به بهشتمي را به جهنم به:مسير حركت در هر دو گروه يكي است.برد يكي

و سير صعودي. اين دو واژه در يك حوزه  و ديگري به سمت باال و سير نزولي سمت پايين

. تقابل آنها از حيثندا هر دو در حوزه تصوري صراط متحرك؛شوندتصوري لحاظ مي

در بيان اين آيه طريحياست.»��$#H!�I«و ديگري»H!�J#$�K« جهت حركت است؛ يكي

و رافعه به معناي باالبردن گروه ديگر خافضه به معناي پايين:گويد مي بردن گروهي به آتش

ج1375(طريحي، بهشتبه سوي  ص4، ،202.(

 تقابل همسنگ.6
و استشده گستره وسيع واژگان متباين سبب اژگان به وجود آشفتگي خاصي در حوزه اين
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ميبخش لذا برخي از معناشناسان براي نظم آيد؛  تواني به اين گروه از واژگان معتقدند

مدور انسجام بخشيد گروه ، 1390(صفوي، هاي واژگان متباين را به صورت رديفي يا

ميدر تنظيم رديفي دو طرف اين واژگان، دو واژه).120ص گيرند كه در نهايت اي قرار

و بهاعضاي تناقض هستند مي ديگر شوند. براي ترتيب در فاصله بين اين دو واژه واقع

دو يار بد، به صورت رديفي تنظيم شدهنمونه واژگان عالي، بسيار خوب، خوب، بد، بس اند.

و بسيار بد در تقابل همسنگ با يكديگرند.،واژه دو سوي اين تنظيم  يعني عالي

ر نموده است. يك نوع ارتباط را با قرآن كريم چند نوع ارتباط عاطفي بين مردم تصوي

مي»خليل«واژه خَليالًلَم لَيتَني يا ويلَتى«:نمايدبيان از.)28فرقان:(»أَتَّخذْ فُالناً خليل

ا-به رفع خاء-»خله« سهست كه داراي يكي از ويژگيمودتي گانه باشد يا همانند هاي

بنشيند آن نيز بر جان نشيتيري كه در بدن مي و يا ه ند، يا در وسط جان آدمي جاي بگيرد

زيرا او در تمام؛اندگفته» خَليل«نيز(ع)ابراهيمدليل احساس نياز شديد به آن. به حضرت

ب و نيازش (ه حاالت توجه ص1412راغب اصفهاني، خدا بوده است ،291.(

يسئَلُ حميمالو«مطرح شده است.»حميم«نوع ديگر ارتباط عاطفي بين مردم با واژه

بههگويد: آبي كه شديدالحرارمي راغب).10معارج:(»حميماً و باشد را حميم گويند

و دلسوزي كه به مي دوست مشفق (سختي از دوستش حمايت ، همانكند حميم گويند

و در محبت كمي رقيق گويا اين مرحله از دوستي كمي پايين.)255-254ص تر از مرحله تر

 نخست است. 

نوع ديگر ارتباط عاطفي بين مردم رابطه مودت بين افراد است كه قرآن اين رابطه را

مي»تمود«ن تحت عنوا «داردييان ال: إِالَّ قُلْ علَيه أَجراً ئَلُكُمأَس��L���;ي الْقُرْبى���شوري(»ف :

23(.L�,ود«ازت«) ص9ج، 1421سيده، ابنبوده به معناي محبت است ،362(.

بيان»حب«ي است كه تحت عنواناارتباط بين افراد جامعه رابطه از اقسام قسمي ديگر

«شودمي و أَُخوه أَحب إِلى: فوسنَّا إِذْ قالُوا لَيحب را ضد بغض معنا.)8يوسف:(»أَبينا م

(نموده ج1988دريد، ابناند ص4، و تمايل بچيزى راغب.)8، محبت را به معناي خواستن
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مى كه مى و آن را خير ص1412راغب اصفهانى،( معنا نموده است پندارى بينى اين).214،

ميعاطفي بين انسان ترين مرتبهدرجه از رابطه گويا پايين  دهد.ها را تشكيل

نقطه اوج اين ارتباطات مقام خلت است كه خداوند متعال وجود اين رابطه را براي خود

مي ابراهيمو حضرت  خَليالً«:داردلحاظ راهيمإِب اتَّخَذَ اللَّه و حد ادناي اين 125نساء:(»و (

و تمايل داشتن است مي اين نمونه باشد.ارتباط عاطفي، محبت است كه به معناي خواستن

 خوبي براي تنظيم رديفي بين واژگان همسنگ است.

گونه نيست كه يك طرف يعني اين؛گاهي تناقض بين واژگان به صورت رديفي نيست

مثالً؛واژگان با طرف ديگر در نهايت تناقض معنايي باشند، اگرچه ترادف معنايي نيز ندارند

و اسفند ترادف ندارند يي وجود دارد. معناشناسان اين ميان آنها تمايز معنا،اگرچه فروردين

و سفيد تنظيم رديفي دارند نامند. رنگشيوه تنظيم را مدور نام مي اما؛هاي سياه، خاكستري

مي رنگ  گيرند.هاي قرمز، زرشكي، آبي، زرد، سبز در تنظيم مدور قرار

وو لَنَبُلونَّكُم بِشَي« توان آيه براي تنظيم مدور مي فنَ الَْخوم والِءنَ الْأَمنَقْصٍ م و الْجوعِ

و الثَّ و بشِّرِ الصابِرينَو اْلأَنْفُسِ راتمثال زد. واژگان خوف، جوع، نقصرا) 155بقره:(»م

و نقص انفس، واژگان متقابلي هستند كه به و نقص ثمرات طوررديفي با يكديگر اموال

را؛شوندتنظيم نمي و مدور منظم نمود؛توان به شيوهمي ولي آنها به عبارتي واژه خوف

گردند. بين اين واژگان اگرچه تناقض واژه نقص ثمرات از روش تنظيم مدور منظم مي

كه بين آنها نهايت تناقض نيز نخواهد؛ ضمن اينترادف نيز با يكديگر ندارند،وجود دارد

 بود.

ه و فعل او تقابل و بين ذات خداوند و صفات او ؛مسنگ وجود داردبين ذات خداوند

عليم،؛ يعني بين اوصافي چونشوندبا اين تفاوت كه اوصاف الهي به نحو رديفي منظم مي

و هيچ كدام از اوصاف الهي در مرتبه و وكيل نهايت تناقض وجود ندارد ياقدير، حفيظ

و فعل؛اما در مقام فعل اينچنين نيست تر از ديگري قرار ندارند؛پايين زيرا بين ذات

و مشيت وجود دارد( لذا ازآنجاكه در اوصاف؛مخلوقات) مراتب گوناگون از قبيل اراده

اين اوصاف به نحو رديفي،تري از مرتبه قبل استالهي در مقام ذات هر مرتبه رتبه باال
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 شوند.تنظيم مي

و تقابل با نگاه اوليه با مدرج وجود ندارد؛ تفاوت آشكاري بين تقابل همسنگ اما وقتي

مين و التفاتي دقيق به اين دو گروه از واژگان مقابل توجه تفاوت آنها،شودگاهي ظريف

مفهوم مثالً؛گردد. در واژگان مدرج وجه مشتركي بين واژگان در جريان استروشن مي

و داغ اشراب گرديده است. به عبارتي مرحله باالتر شمه اي حرارت بين واژگان، گرم، ولرم

كه از نام تقابل مدرج مشهود است، تشكيك معنايي گونه تر را دارا است. همان از مرتبه پايين

؛اما در تقابل همسنگ بين واژگان تشكيك معنايي وجود ندارد؛زنددر اين تقابل موج مي

 هر واژه مفهومي مستقل از واژه همسنگ خود دراد.

 تقابل واژگاني.7
ب يكس هاي منفي واژهتكادر برخي موارد واژگان مياز در تقابل با گيرند. واژه ديگر قرار

تك»بهره« تك»آگاه«يا واژه» بهرهبي«شودمي»بي«واژ با . اين»آگاهنا« شودمي»نا«واژ با

مي دسته از تقابل (ها تقابل واژگاني ناميده ص1390صفوي، شود ). مراد از واژگان در 119،

باتك،تقابل واژگاني شدن به واژگان ديگر معناي آنها را تغيير افزودهواژهايي هستند كه

از تقابل واژگاني است تقابل واژگاني در اين بخش، اخص. از اين رهگذر است كه دهدمي

شناسي نسبتي براي تعيين معناي يك بر اساس معنا-شناسي نسبتيطورعام در معنا كه به

م؛واژه بايد به روابطي كه درون زبان است رجوع نمود ثال يك واژه ممكن است با براي

مي-واژگان ديگر زبان نسبت ترادف يا تقابل داشته باشد  گردد.مطرح

ميما جملهاگر برخي معتقدند و صفت منفي به كار ،گيريم اي را با استفاده از فعل مثبت

و صفت مثبت در آن به كار رفته باشد، يكسان استمعناي آن با جمله ؛اي كه فعل منفي

بيكه بگويمثالً ما بگوييم او فرد منظمي نيست با اين معناي يكساني،نظمي است يم او انسان

و معتقدند بار عاطفي در اين كه برخي ديگر از معناشناسان اين را نمي درحالي؛دارد پذيرند

( دو شيوه سخن ص1369ر.ك: صفوي، گفتن متفاوت است ،10.(

و ايجاب معروف است تقابل واژگاني در معناشناسي منطقي به تقابل نقيضين يا سلب

ص1412يزدي، مولى عبداهللا( و الانسان. دو واژه نقيض، يكي امر؛)70، مانند انسان
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و ديگري عدم آن وجود است نها اين دو لفظ در موضوع واحد نه قابل جمع.وجودي ند

و هر دو نقيض توان موردي را پيدا نمود كه يكي از دو نقييعني نمي؛قابل ارتفاع ض نباشند

(نيز در مورد واحد جمع نمي صشوند ).71همان،

گرفته است واژ، معنايي متفاوت به خود در قرآن از جمله واژگاني كه با استفاده از تك

في«:است»الأَيمانَ«و»أَيمانَ«واژگان  و طَعنُوا مهدهع دعنْ بم ممانَهإِنْ نَكَثُوا أَي وكُمدين

!�فَقاتلُوا ;#M�Nْالْكُفملَه ال أَيمانَ مإِنَّه و اگر پيمان12توبه:(»رِ هاى خود را پس از عهد)

و آيين شما را مورد طعن قرار دهند، با پيشوايان كفر پيكار كنيد  چراكه آنها؛خويش بشكنند

ند كه در موضوع واحد نه با هم جمعا دو امر وجودي»الأَيمانَ«و»أَيمانَ«.پيمانى ندارند

و نه با هم مرتفعمي به عبارتي يا وفاداري به پيمان است يا نقض پيمان يكي از اين؛شوند

 دو بايد باشد. 

 تقابل ضمني.8
خود واژه يا به لحاظ واژگان اما نه به لحاظ؛در برخي از واژگان زوجي تقابل وجود دارد

تك منفي و واژها، بلكه با توجه به يك معناي ضمني بين دو واژه تقابل وجود دارد. بين ساز

و فنجان تقابلي را مي توان تصور نمود كه در ضمن استعمال اين دو لحاظ دو واژه فيل

و كوچك مي و فنجان بزرگي يكي بهگردد. در تقابل بين فيل ضمني مورد طوري ديگري

مي؛انده قرار گرفتهتوج ، 1390(صفوي، دانندلذا اين دو واژه را در تقابل با يكديگر

).120ص

شود معناي دو واژه در تقابل ضمني بايد توجه داشت كه آنچه مورد تقابل واقع مي

بلكه تصورات ذهني است كه از معناي دو واژه است كه آنها را در مقابل يكديگر؛نيستند

وقرار مي و كوچكي را تصور دو دهد. ذهن، بزرگي و كوچكي از براي تبيين اين بزرگي

) و فنجان استفاده نموده است ص1369همو، واژه فيل و كوچكي.)11، اگر تصور بزرگي

تق،نباشد و فنجان در  ابل با يكديگر نيستند.هرگز فيل

و دليل اين تقابل را خداي متعال كلمه كافران را در تقابل با كلمه خود قرار مي دهد

مي سفلي و عليابودن كلمه خويش كَفَرُوا السفْلى.�'#;�!�و جعلَ«:داندبودن كلمه كافران  الَّذينَ
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و�!�;#'�.ح عزيزٌ اللَّه و و كالمو كالم كافران را فروت)40: توبه(»كيماللَّه هي الْعلْيا ر قرار داد

و حكيم است. خدا را باالتر و خداوند عزيز

به،در حالت عادي اگرچه كلمه خداوند با كلمه كافران با يكديگر متغايرند اين دو واژه

ميآن؛خودي خود در تقابل با يكديگر نيستند براي» السفلي«گيرد كه گاه اين تقابل شكل

و  ازاهللا تصور شود براي كالم»العليا«كلمه كافران و در كالم»العليا«آنجاكه؛ به عبارتي الهي

و كالم كافران»السفلي« و چنين تصوري براي كالم الهي در كالم كافرين اشراب شده است

«وجود دارد كَفَرُوا.�'#;�!�. با» الَّذينَ  اشد.بمي»اللَّه.�'#;�!�«در تقابل ضمني

در مورد تقابل ضمني اين نكته را بايد مورد توجه قرار داد كه گاهي دو واژه متقابل

اما؛ندا با يكديگر در تقابل معنايي»كثيف«و»خوك«دو واژه مثالً؛داراي مصداقي واحدند

ند. عرف محاوره به دليل وجه مشتركيا همين دو واژه از لحاظ مصداق با يكديگر مشترك

مي،دو واژه است كه بين اين ازنمايداز انسان كثيف تعبير به خوك در اين؛ رو اين اتحاد

را ربطي به تغاير معنايي ندارد. معناشناسان به اين،مصداق بوده معناي«گونه معنا از لفظ

(مي»ضمني ص1391پالمر، گويند ،112.(

بلكه؛و نماييمواژگان نيست تا تقابل را در واژگان جستجبهدر تقابل ضمني التفات

كهرادتقابل در ضمن واژگان نهفته است. در اين تقابل هر كدام از دو واژه خصوصياتي  ند

 گيرندبرخي از خصوصيات يك واژه در مقابل خصوصياتي ديگر از واژه دومي قرار مي

ص1369صفوي،( ،11.(

 گونه مطرح است. در تعريف متضايفين ايندر معناشناسي منطقي تقابل تضايف

مي:اندآورده و در موضوع واحد از جهت واحده جمع دو امر وجودي كه با هم تعقل شوند

كه است همچنين جايز است با هم مرتفع گردند. آنچه در تضايف مهم است اين،شوندنمي

مي با تصور يكي از متضايفين حتماً وقتي ابوت را تصور؛گرددطرف ديگر آن نيز متصور

مينموديم حتما  مي؛آيدطرف ديگر آن نيز كه بنوت باشد به ذهن  يافتشود موردي را البته

 كه نه پدر باشد نه پسر مانند مادر.

توان زيل تقابل ضمني در معناشناسي جديد تقابل تضايف در معناشناسي منطقي را مي
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به؛ديد تقابل بلكه،تنهايي نيست زيرا آنچه در تقابل ضمني مطرح است تقابل بين واژگان

و پسر را در تقابل با يكديگر  بين واژگان با لحاظ يك امر ذهني است. وقتي ما دو واژه پدر

و تصور قبلي از يك ارتباط،نه به دليل تقابل دو واژه،بينيممي بلكه با لحاظ يك امر ذهني

 شود.بين دو فرد اين تقابل لحاظ مي

سه،در تقابل ضمني تقابل دوبعدي نيست مي بلكه تقابل به عبارتي با لحاظ؛شودبعدي

آن:پذيردسه موضوع كشف تقابل صورت مي و لحاظ يك امر ذهني. اگر تقابل بين دو واژه

و پسر است و توجه قرار نگيرد،امر ذهني كه ارتباط خاص بين پدر دو،مورد التفات از

و پسر اين تقابل حاصل نمي  گردد. واژه پدر

 اشتقاقي تقابل.9
مي.شناسي واژه تغييرات ريخت و تغييرات صرفي تحوالت در معناي واژگان تأثير گذارد

و واژگان با يكديگيمعنايي را به دنبال دارد. برخي واژگان قرآن ،نندر همسااز نگاه حروف

ب دنبال دارد. اين قسم از تقابل را با نامه اما به دليل تغييرات صرفي تحوالت معنايي را

ميهاي تقابل شده معناشناسان مطرحتقابل نماييم. اين نوع تقابل در انواع اشتقاقي معرفي

 وجود ندارد.

 با ذكر مثال اين مهم را انجام،قرآن در صدد بيان مقام واالى مجاهدان با ايمان بوده

و مؤمنان را فروشنده معرفى كرده مي إِنَّ«است: دهد. در اين مثال خداوند خود را خريدار

لَهمه اشْتَرىاللَّ ِبأَنَّ موالَهأَم و مهأَنْفُس �4!�منَ الْمؤْمنينَ�G���:«و خداوند از مؤمنان جان ها

مى اموالشان را خريدارى مى و در برابر اين متاع، بهشت را به آنان ).111(توبه: دهد كند

مىقرآن شيوه پرداخت اين متاع را با قاتلُونَ في سبِيلِ اللَّه«كند: تعبير لطيفى چنين بيان

يقْتَلُونَ و مى»فَيقْتُلُونَ و دشمن آنها در راه خدا پيكار مىكنند يا در اين راه كشند ان حق را

و اين تقابل به دليل»يقْتَلُونَ«و»يقْتُلُونَ«شوند. دو واژه كشته مى در تقابل با يكديگرند

و اشتقاقات صرفي اين واژه است. اولي در حالت معلومي خوانده مي معناي به شود

مي«و دومي معناي است»كشندمي« مي»شوندكشته  شود. به صورت مجهولي بيان
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و خطي.10  تقابل متقاطر
مي،ديمكرذكر كنونهايي كه تا تقابل اما ند كه ما با دو واژه روبرو بوديم؛گردن زماني حاصل

گاهي ما با يك دسته از واژگان مواجهيم كه اثبات يكي از آنها نفي واژگان ديگر را به دنبال 

از؛دارد  ولي نفي يكي از آنها اثبات واژه مشخص ديگري را به دنبال ندارد. برخي اين دسته

(كنواژگان را تحت عنوان تباين ذكر مي ص1390صفوي، ند ،120.(

به عبارتي در يك مجموعه؛توان در يك بسته كامل ديد اين واژگان را از طرفي مي

مي؛مالحظه نمود دربسته به توان اين واژگان را در بسته از طرف ديگر نيز و هاي دوتايي

هاي روبرو مالحظه كرد. اگر يكي از اين واژگان را در بسته كامل مالحظه صورت زوج

مينماييم، يك  گونه تقابل، برخي از معناشناسان به اين،گيرد واژه در برابر چندين واژه قرار

و به صورت زوج اما اگر يك واژه در بسته؛گويندتقابل خطّي مي هاي روبرو هاي دوتايي

از،مالحظه گردد و اين واژگان دوتايي در تقابل متقاطر با يكديگرند. واژگاني قبيل شمال

و غرب  ما از اين دسته واژگانجنوب، شرق الحظه گردد در ند. واژه شمال با جنوب اگر

و غرب در نظر گرفته شوند؛ديگرندتقابل تقاطر با يك ،اما اگر واژه شمال با واژگان شرق

خ يكدر تقابل ص1369همو،( بوددخواهنديگر طّي با ،6(.

و متقاطر در نظر داشته باشيم كه اين ت اين نكته را در تقابل خطّي قابل تنها به نوع

مي؛گردد در مكان خاصي محدود نمي موقعيت فيزيكي اشيا توانند اسامي مثالً اين واژگان

و... براي تبيين رابطه موجود ميان رنگباشند  . هاي سفيد، سياه، قرمز، نارنجي

مي قرآن كريم اين تقابل را اين أَ«:نمايدگونه بيان خَلْفهِم ثُم لĤَتينَّهم منْ بينِ و منْ ديهِمي

أَكْثَرَهم شاكرينَ تَجِد ال و هِملنْ شَمائع و هِمماننْ أَيع و از پشت سر،»:و سپس از پيش رو

و از طرف چپ آنها، سراغشان مى .)17اعراف:( رومو از طرف راست

چپ پيش«در اين چهار حالت و طرف و پشت سر، طرف راست گو»رو نه تقابل دو

مي؛متصور است يك؛شوندگاهي اين واژگان در يك بسته كامل لحاظ به عبارتي در

و سربسته مالحظه مي و به صورت گردند، گاهي در بستهمجموعه دربسته هاي دوتايي

مي زوج گردد. اگر آنها در بسته كامل مالحظه شوند، يك واژه در برابر هاي روبرو مالحظه
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اما؛ندرلذا اين واژگان با اين رويكرد در تقابل خطّي با يكديگ؛گيردچندين واژه قرار مي

و به صورت زوج اگر آنها در بسته منْ بينِ«هاي روبرو مالحظه گردند، يعني هاي دوتايي

ديهِمبا»أَي خَلْفهِم«در تقابل بادر»عنْ أَيمانهِم«و»منْ وا»و عنْ شَمائلهِم«تقابل ژگان اين

 دوتايي در تقابل متقاطر با يكديگرند. 

در تقابل بين اين جهات موقعيت فيزيكي بندگان،كه در باال نيز متذكر شديم گونه همان

ب و آنه مراد نيست، بلكه شيطان مترصد بيان اين مطلب است كه از هر سوي وسيله هر

و به اغواگري بني،چيزي كه در توان داشته باشد نه بشر خواهد آمد آوردن اين جهات اربعه

و فيزيكي  بلكه اين جهات بيانگر همه حاالت انسان است.،براي تعيين جهت مكاني

لذا از باب نمونه اگر؛در تقابل بين اين جهات، نفي يكي حتماً اثبات طرف مقابل نيست

»ديهِمنِ أَيينْ بمياثبات،نفي گرديد»م «شود بين چندين جهت ديگرمردد :مهِمخَلْف يا»نْ

»نْ أَيعهِمهِم«يا»مانلنْ شَمائرا قطعاً،اما اگر يك سمت اثبات گرديد؛»ع نفي جهات ديگر

 در پي خواهد داشت.

) و شك است يثربي، حوزه تصوري تفكر انسان داراي مراحل مختلفي همچون يقين

ص1383 ميبلي قرآني چنين چينش اين واژگان در نظام تقا.)14، إِنَّ الَّذينَ«:شوندترسيم

لَفي ا اخْتَلَفُوا فيه إِالَّ اتِّباع علْمٍ بِه منْ مما لَه نْهم قيناًشَكي ما قَتَُلوه و در»:لظَّنِّ كسانى كه

و تنها از گمان]قتل[مورد  و علم به آن ندارند او اختالف كردند، از آن در شك هستند

و قطع پيروى مى . آيه تقابل چهار مرحله از مراتب معرفت)157(نساء:اً او را نكشتندكنند

و ريب را معرفي مي ما«:داردرا به تصوير كشيده است. سوره مدثر نيز دو مرحله يقين و

عدتَهم إِالَّ ��! جعلْنا�O#$ زْدادي و تابنَ الَّذينَ أُوتُوا الْكقتَيسيلَّذينَ كَفَرُوا للو الَّذينَ آمنُوا إيماناً

تعداد آنها را جز براى آزمايش كافران معين نكرديم تا اهل»:تاب الَّذينَ أُوتُوا الْكتابيرْال

و نصارى [يهود و مؤمنان كتاب و اهل كتاب و بر ايمان مؤمنان بيفزايد، در[] يقين پيدا كنند

ند]حقّانيت اين كتاب آسمانى و يقي)31مدثر:( هندترديد به خود راه ندر تقابل . شك

و ريب تقابل،گيرندتقاطر با يكديگر قرار مي ولي شك با مراحل ديگر معرفت همانند ظن

 كشند.خطي را به تصوير مي
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تفاوت اين نوع تقابل با تقابل مكمل در اين است كه در تقابل مكمل نفي يكي اثبات

 يكي حتماً اثبات طرف مقابل نيست؛ اما در اين نوع تقابل نفي؛ديگري را به دنبال داشت

را مثالً وقتي نفي شمال؛شود بين چندين واژه ديگر وقتي يكي نفي شد اثبات مردد مي بودن

بلكه سمت آن جهت مردد،شود بودن اثبات نمي م، حتماً جنوببراي جهتي نسبت دادي

و غرب. مي و شرق  شود بين جنوب

كهتفاوت اين تق هاي در تقابل جهتي همواره جفت ابل با تقابل جهتي در اين است

و خطي يك دسته؛متقابل در روبروي يكديگر قرار خواهند گرفت ولي در تقابل متقاطر

 گيرند.واژگان در برابر همديگر قرار مي

 گيري نتيجه
جا علي و درههلي، تقابل قابل مالحظرغم اتحاد واژگاني در ادبيات قرآني بيني جهان اي

و جاهلي وجود دارد. اين تقابل جهان بيني زاييده فاكتورهاي گوناگوني ازجمله تقابل قرآني

همسو در تقابل با يكديگر در ديگر ادبيات باشد كه در يك ادبيات واژگان كامالًواژگاني مي

 قرار دارند.

ل واژگاني تقابهاآن ترينهممباشد كه يكي از يك متن داراي خصوصيات متعددي مي

در ها بدون توجه به اقسام تقابل بيننامه است. لغت قابلتالفاظ واژگان مقابل را جملگي

رد حال آنكه هميشه بين واژگان متقابل تضاد معنايي وجود ندا؛ندكنتضاد معنايي مطرح مي

 تقابل معنايي است. افسامازكييو تضاد معنايي تنها 

به درحالي؛ندا بندي درجهگروهي از واژگان متقابل قابل طورثنايي تقسيم كه گروهي ديگر

و تمام؛دو حالت بيشتر ندارند،گرديده لذا در گروه نخست با اثبات يكي، طرف مقابل

زيرا شايد؛گرددطرف مقابل اثبات نمي،ولي با نفي يك طرف،گردداطراف ديگر نفي مي

د و انتها اثبات شود. اين ر حالي است كه گروه دوم كه در تقسيم حالتي بين حالت ابتدا

و با نفي يك طرف، طرف مقابل،گيرندثنايي قرار مي با اثبات يك طرف نفي طرف مقابل

 گردد.اثبات مي

ولي در برخي موارد تقابل بين؛زوجي تقابل وجود داردتورص گاهي بين واژگان به
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ني واژگان به بلكه تقابل در ضمن،ستطورگروهي مطرح است. گاهي تقابل بين واژگان

و هنگام استعمال مي،معنايي است كه بين دو واژه وجود دارد شود به معناي ضمني توجه

 نه به خود واژه.

مي،با توجه به مطالب ذكرشده نمايد تا احكام بررسي انواع گوناگون تقابل ضروري

به خاص هر و مستقل مورد توجه قرار گيرد كدام بسبكدامهر زيرا خصوصيات؛طورمجزا

ميكدام از اين دسته تفاوت در معناگيري هر  شود. ها
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