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 چکیده

واژگان عالوه  برخی های مختلفی در تقابل با یکدیگر قرار دارد؛به گونه واژگان ،های معناییدر تقابل معناشناسی حوزه

گاهی تقابل بین دو امر وجودی است که بین آنها  ،باشدمی، قابل درجه بندی نیز هستندبر این که صفت برای اسمی 

ای دو که رابطهتقابل بین واژگانی برقرار است نهایت بعد وجود دارد. گاهی زوجها در تقابل مکمل یکدیگرند، و گاهی 

 گردد. وجود یکی در برقراری یک ارتباط خاص با وجود دیگر حاصل می، در این تقابل سویه با یکدیگر دارند

گیرند، این در حالی است که تقابل با یکدیگر قرار میدر دو گروه  ی خاصمسیر حرکتگر از واژگان با توجه به برخی دی

گاهی واژگان تنها ایی هستند که حتما باید به شیوه مدور یا ردیفی تنظیم شوند. گروه جفتهای دیگر از واژگان به گونه

رند، و گاهی تقابل بیت دو جفت نه به لحاظ خود واژه نه به لحاظ تک گیبه وسیله تک واژها در تقابل با یکدیگر قرار می

 پذیرد.واژ بلکه به دلیل معنایی ضمنی موجود بین دو واژه تقابل صورت می

گیرند، در هستند که در تقابل با یکدیگر قرار می یک دسته از واژگانحتی در برخی موارد تقابل بین دو واژه نیست بلکه 

، ولی نفی یکی از آنها اثبات واژه مشخص همراه خواهد داشتها نفی واژگان دیگر را یکی از آناثبات این صورت 

مالحظه نمود، از یک مجموعه در بسته  و به صورتکامل توان در یک بسته را می این واژگان دیگری را به دنبال ندارد.

 های روبرو مالحظه کرد. زوجر بسته های دوتایی و به صورت توان این واژگان را دطرف دیگر نیز می

 های تقابل معناشناسی.گونه، منطقیهم معنایی، تقابل معناشناختی، تقابل  کلید واژه: 

 مقدمه

اند. روبرو شدن بعضی با بعضی دیگر، دانسته و (1797، ص5ج، 1376)جوهری، لغویین "تقابل" را به معنای مواجهه 

وجود  ،که وجود یکی به نحوی بودن چیزی در دو طرف معنا ؛منطقی در اصطالح این واژه (654ص، 1412، راغب)

معناشناسی هر گاه دو مفهوم کامال در مقابل  اصطالح در( 181،ص1381)ابن حزم، .اقتضا نماید دیگری را به نحو ترتب

 (298ص ، 1378، ایزوتسو) گیرد، همانند رو در رویی واژگان ایمان و کفر. یکدیگر قرار گیرند تقابل شکل می
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های متعددی از تقابل واژگانی در کاربست قرآنی وجود دارد. تقابلی از قبیل؛ تقابل مدرج، تضاد، مکمل، دوسویه، گونه

جهتی، متقاطر و خطی، تباین، همسنگ، واژگانی، ضمنی و اشتقاقی. بررسی و تحلیل مباحث نظری و کاربردی آنها در 

 باشد.میکاربست قرآنی چشم انداز نهایی این تحقیق 

علی رغم این که واژگان قرآنی همان واژگان مورد استعمال عرب جاهلی است، اما در ادبیات قرآنی موارد متعددی وجود 

گیرند. تقابل بین انسان و خدا دارد که واژگان همسو در متون جاهلی، در متن قرآن به صورت متقابل با یکدیگر قرار می

با او وجود ندارد تا در مقابل انسان نبینی جاهلی هیچ قطب تصوری اساسی دیگری ها است، در جهااز جمله این تقابل

 (547، ص1389قائمی نیا،  ) مقابله نمایید.

گستردگی انواع تقابل واژگانی  و نقش این انواع در تعیین معنای متن قرآن ایجاد انگیزه نمود تا ضمن بیان مباحث 

 کاربرد قرآنی این انواع را در میان واژگان قرآن تحلیل و بررسی نماییم.نظری پیرامون انواع تقابل واژگانی، 

اگر چه مباحث نظری انواع تقابل در بین کتب معناشناسی وجود دارد، اما اوال این مباحث مختصر و موجز بیان شده و 

حث تنها در قالب مباحث نظری تر دارد، ثانیا، علی رغم بیان این مباحث، این مباحال آنکه نیلز به تفکیک و بیانی مفصل

متوقف شده است و حال آنکه انچه بسیار مهم است کاربردی نمودن این مباحث در کاربست قرآنی آنها است که کتب 

 اند.به این مهم نپرداخته معناشناسی

آن را از چشم انداز  توانمیدارد که در فهم تشخیص هم معنایی بین واژگان بیان می برخی از معناشناسانمطلبی را 

برای فهم دقیق واژگان و پیدا نمودن هم معنایی بین دو  آنها. تقابل معنایی، نگریستضرورت و اهمیت بحث پیرامون 

 (112و111ص،  1391پالمر،  ) دهند.واژه، بررسی واژگان متضاد را پیشنهاد می

به معنای  کذب"ت"واژه  دو مقابل در در قرآن این واژه .استپذیرفتن و قبول نمودن به معنای  صدق"ت" از باب نمونه واژه

"افتراء" نیز به  و (57و51)واقعه/ "تُصَدِقُو ال فَلَوْ خَلَقْناكُمْ نَحْنُ الْمُكَذِبُونَ... الضَالُونَ أَیُهَا إِنَكُمْ "ثُمَو رد کردن  بستن دروغ

معناشناسان بدین (111یوسف/ ) یَدَیْه بَیْنَ الَذي تَصْدیقَ لكِنْ وَ  یُفْتَرى حَدیثاً كانَ ما" قرار گرفته است بستن معنای دروغ

 (112، ص 1391پالمر،  )هستند.  "افتراء"و  کذب"ت"دو واژه واژگانی همانند بیان هم معنایی بین  در صدد وسیله

 مِنْ اللَهُ آتاهُمُ بِما یَبْخَلُونَ الَذینَ یَحْسَبَنَ ال آیات متعددی از قرآن واژه "خیر" را در مقابل واژه "شر" به کار برده است؛ "وَ

همین طور واژه " خیر" در مواردی دیگر در تقابل با واژه "ضر" قرار (160آل عمران/)"  لَهُم شَرٌ هُوَ بَلْ لَهُمْ خَیْراً هُوَ فَضْلِهِ

حال این (107یونس/)"  لِفَضْلِه رَادَ فاَل بِخَیْرٍ یُرِدْكَ إِنْ وَ هُوَ إاِلَ لَهُ كاشِفَ فاَل بِضُرٍ اللَهُ یَمْسَسْكَ إِنْ گرفته است؛ " وَ

شوند اما آیا این دو واژه با یکدیگر شود که اگر چه دو واژه  "ضر" و "شر" در تقابل با واژه "خیر" مطرح میسؤال مطرح می

 هم معنا نیز هستند؟ 

بحث (12یونس/)"  ضُرَه عَنْهُ كَشَفْنا فَلَمَا فرماید؛ "برای واژه ضر خداوند میبینیم کنیم میوقتی به آیات قرآن مراجعه می

نه ( 8زلزله/)"  یَرَهُ شَرًا ذَرَةٍ مِثْقالَ یَعْمَلْ مَنْ وَ فرماید؛ "شود میدارد اما وقتی صحبت از شر میکشف ضر  را بیان می

تنها این آیه که سرتاسر قرآن جایی بحث از کشف شر نیامده است و حال آنکه صحبت از کشف ضر شده است، این 



اند گر این مطلب است که؛ اگر چه دو واژه "ضر" و "شر" در تقابل با واژه "خیر" استعمال شدهگونه متفاوت همنشینی بیان

 اما این دو واژه با یکدیگر هم معنایی ندارند.

به نحوی این شیوه را برای پیدا نمودن هم  آنها، زیرا بی توجه نبودنداین مطلب  نسبت به خود نیز معناشناسانویا گ

گردند و حال آنکه یکی از آنها در زیرا گاهی دو واژه به عنوان واژگان هم معنا مطرح می داندمعنایی کامال مناسب نمی

معنای آن در تقابل با واژه مقابل واژه مترادف نخواهد بود. مطلب را با مثال  گیرد که واژه همایی قرار میتقابل با واژه

 کذب" و "افتراء" ،که به عنوان دو واژگان هم معنا مطرح هستند،تدر قرآن از بین دو واژه " دهیم؛فوق اینگونه تطبیق می

معنا  لذا. (3سجده، )  رَبِك مِنْ الْحَقُ هُوَ بَلْ افْتَراهُ یَقُولُونَ أَمْ "گرفته است، قرار  " افتراء"واژه تنها در برابر  "حق"واژه 

 (112، ص 1391پالمر،  ) .دانندمیهم معنا نرا  کذب" و "افتراء"تشناسان واژگانی از قبیل "

ضرر شود و به به واژه "نفع"  تماما احسان اطالق می  ؛داردبیان میچنین ا ادبیاتی متفاوت همین مطلب را ابوهالل نیز ب
واژه "اسائة"، اگر معنای واقعی احسان همان نفع باشد هر آینه باید معنای اسائة نیز ضرر باشد و حال آنکه کسی این 

 (187ٍق ، ص1400عسکری،  ) مطلب را نیاورده است.
تقابل نماید. به عبارتی اگر چه بافت جمله را حالل نهایی برای تبیین هم معنایی معرفی می معناشناساناینجاست که 

گردد اما برای فهم دقیق واژگان هم معنا باید واژگان را در سیاق معنایی در تبیین هم معنایی بسی مفید واقع می

 (112، ص 1391پالمر،  ) جمالت قرار داد تا بتوان واژگان هم معنا را به خوبی و به طور دقیق شناسایی نمود.

، 1391)پالمر، شود، هیم که؛ هم معنایی مطلق در هیچ زبانی یافت نمیرسد اگر این نکته را مورد توجه قرار دبه نظر می
-به جای هم معنایی مطلق، می( 92صفوی ، ص1391، جان الینز)به تعبیری با پذیرش هم معنایی تقریبی (137ص 

عبارتی با های تشخیص معنایی تحلیل و بررسی واژگان مقابل است. به توان بر این ادعا اصرار نمود که یکی از راه
کمی تسامح در معنای هم معنایی میتوان پذیرفت که بررسی واژگان مقابل راهی صحیح برای شناخت واژگان هم معنا 

 است.

و گاهی ایمان مقابل کفر ذکر (74توبه/) إِسْالمِهِم" بَعْدَ كَفَرُوا در آیات قرآن گاهی واژه اسالم در تقابل با کفر آمده" وَ

توان با تقابل دو واژه " . آیا می (126بقره/ )قَلیالً فَأُمَتِعُهُ كَفَرَ مَنْ وَ قالَ الْآخِرِ الْیَوْمِ وَ بِاللَهِ مِنْهُمْ آمَنَ شده است"  مَنْ

 اسالم و ایمان" با واژه "کفر" این نتیجه را گرفت که دو واژه "اسالم و ایمان" هم معنا هستند؟

شود زیرا در هم معنایی برای دو واژه "اسالم و ایمان" کمی دشوار میکنیم پذیرش وقتی به سوره حجرات مراجعه می

 )" أَسْلَمْنا قُولُوا لكِنْ وَ تُؤْمِنُوا لَمْ قُلْ آمَنَا الْأَعْرابُ این سوره این دو واژه در مقابل یکدیگر ذکر شده اند " قالَتِ

توانیم دو واژه ایمان و . اما زمانی که به عدم وجود هم معنایی به معنای واقعی آن توجه داشته باشیم می (14حجرات/

 اسالم را در مراحلی با یکدیگر هم معنا دید. 

 أَنْ عَلَیْكَ شوند " یَمُنُونَشویم که واژه ایمان و اسالم به عنوان هم معنا مطرح میبا توجه به سوره حجرات متوجه می

از این رهگذر است که میتوان (17حجرات/)لِلْإیمانِ"  هَداكُمْ أَنْ عَلَیْكُمْ یَمُنُ اللَهُ بَلِ إِسْالمَكُمْ عَلَّيَ تَمُنُوا ال قُلْ أَسْلَمُوا

 اند و این دو واژه در مراتبی با یکدیگر هم معنا هستند.ادعا نمود؛  اسالم و ایمان در تقابل با کفر مطرح شده



فتد، اگر چه این تقابل تحت های متفاوتی از تقابل در معناشناسی وجود دارد. گاهی تقابل در سطح واژگان اتفاق میاگونه

گردد. مطرح است اما تقابل معنایی در تقابل واژگانی خالصه نمی (117، ص 1390صفوی،  ) عنوان "تقابل معنایی"

شود. قرآن طح عبارات و تقابل در سطح نظامهای فکری نیز میایی وسیع داشته شامل تقابل در ستقابل معنایی گستره

 قرار داده است.  عَلَیْها" یَضِلُ فَإِنَما ضَلَ مَنْ وَ را در تقابل با جمله "( 15اسراء/)لِنَفْسِهِ"  یَهْتَدي فَإِنَما  اهْتَدى عبارت "فَمَنِ

 اگر چه در قرآن تقابل واژگانی کفر و ایمان وجود دارد،باشد. گاهی در قرآن تقابل در سطح تقابل نظام فکری مطرح می

اما برای تبیین جهانبینی الهی پیرامون ایمان و کفر باید این دو را در  (29کهف/)فَلْیَكْفُر"  شاءَ مَنْ وَ فَلْیُؤْمِنْ شاءَ "فَمَنْ

 كَفَرُوا لِلَذینَ شود"زُیِنَی معرفی میایی مالحظه نمود. در نظام فکری کفر، حیات دنیوی زینت دهنده آدمتقابل نظام واره

 إِلَیْكُمُ حَبَبَ اللَهَ لكِنَ گردد. "وَو حال آنکه در نظام ایمانی، انسان بوسیله ایمان مزین می (212بقره/ ) "الدُنْیا... الْحَیاةُ

 (7حجرات/ ) قُلُوبِكُم..."  فّي زَیَنَهُ وَ الْإیمانَ

باشد، تقابل در سطح واژگان است. در سوره کهف دو واژه " موضوع این تحقیق نیز میقسم سوم از انواع تقابل، که 

  (29کهف/ )فَلْیَكْفُر" شاءَ مَنْ وَ فَلْیُؤْمِنْ شاءَ . "فَمَنْاستفَلْیُؤْمِنْ " و "فَلْیَكْفُر" در تقابل با یکدیگر قرار گرفته 

 های تقابل واژگانیگونه

تراق و تماییز ، در صورتی که از جهت افگیرندکه در زبان طبیعی و در یک حوزه معنایی مورد استفاده قرار می واژگانی

نگریسته شوند دارای تبایین معنایی خواهند بود، معنا شناسان وجوه افتراق و تماییز واژگان را در  آنها )نه وجه اشتراک(

ای تقابل عبارتند از؛ تقابل مدرج، تضاد، مکمل، دوسویه، جهتی، همسنگ، هاند، این گونهقالب تقابل معنایی متذکر شده

 واژگانی، ضمنی، اشتقاقی و تقابل متقاطر و خطی.

تقابل واژگانی یکی از خصوصیات برجسته و سیستماتیک و بسیار طبیعی موجود در یک زبان است. علی رغم اهمیت 

ز کمتر مورد توجه معناشناسان و حتی کتب لغت قرار گرفته است. این مهم نی(137، ص 1391پالمر،  )فراوان این بحث، 

های هر کدام را های مختلفی است که باید از یکدیگر تفکیک شده ویژگیباید توجه داشت که تقابل معنایی دارای گونه

گان با التفات به و تحلیل و بررسی معنای واژها های هر کدام از این گونهبه طور مستقل واکاوی نمود. توجه به ویژگی

 .بود های خاص سبب تبیین معنایی دقیق و برداشتی صحیح از متن خواهداین ویژگی

و  (Synonym ) و مترادف کنند، گاهی با تبیین واژه هم معناایی را با واژه دیگر معنا میها به دو صورت واژهلغت نامه

گردد و نکته قابل آنچه در کتب لغت رعایت نمیشود. این مهم انجام می (antonym)گاهی با بیان واژه متضاد

باشد دسته بندی و طبقه بندی واژگان متضاد است. واژگان متضاد این گونه نیستند که همگی در یک توجهی نیز می

گروه به طور مساوی قرار داشته باشند از باب نمونه واژگان ریز و درشت، بلند و کوتاه، باال و پایین، اگرچه واژگان 

د در دسته و گروه خاص قرار گیرند که احکام خاص آن متضاد هستند امّا در معناشناسی هر کدام از این واژگان می توانن

 گروه را دارند. 



ه نه در محل ایی کشود که معنایی غیر از هم داشته باشند به گونهدو لفظی گفته میدر معناشناسی منطقی تقابل به 

افتد که هیچ وجه اشتراکی بین آنها با هم اجتماع کنند، به عبارتی تقابل بین دو لفظی اتفاق می واحد نه در جهت واحد

اعمی و بصیر، ابوة و بنوة، سواد و بیاض مثالهایی برای تقابل (31، ص1371الدین طوسی، خواجه نصیر )وجود نداشته باشد. 

و در محل واحد  قابل جمع هستند اما از جهت واحد هستند که این الفاظ اگر چه در یک فرد در دو محل و در دو جهت

-دارای وجه اشتراک بوده و به آن وجه اشتراک آنها توجه می یستند، اما برخی از انواع تقابل در معناشناسیقابل جمع ن

 گردد، همانند تقابل مدرج.

 تقابل مدرج 

باشند، قابل درجه بندی گیرند عالوه بر این که صفت برای اسمی گروهی از واژگان که در میان دسته صفات قرار می

به اعتقاد برخی  (118، ص 1390صفوی،  ) توان در قالب " تقابل مدرج" جای داد.دسته از واژگان را مینیز هستند، این 

 از معناشناسان رعایت چند نکته در این دسته از واژگان ضروری است: (117، ص 1390صفوی،  )

صفوی،  ) دمورد توجه و تحلیل و بررسی قرار گیرن درجه بندی هایشان امکان این دسته از واژگان باید با توجه به -الف

سازند که ما آن ها را با توجه و چهره  واقعی خود را نمایان می زمانبه عبارتی معنای این واژگان آن  (2، ص 1369

 التفات به درجه مخصوصشان معنا نماییم. 

چه بسا  (249بقره/ ) كَثیرَة" فِئَةً غَلَبَتْ قَلیلَةٍ فِئَةٍ مِنْ فرماید: "كَمْمی جالوتقرآن ضمن بیان داستان جنگ طالوت با 

کنند. قلیل و کثیر قابل درجه بندی هستند، به عبارتی همان گونه که به گروه قلیلی که بر گروه کثیر غلبه پیدا می

گوید؛ چیزی میشیخ طوسی  شود.به تعداد بیشتری از آن عده گروه کثیر گفته میشود گروهی از مردم قلیل اطالق می

است در صورتی که با چیزی کمتر از او  بسیاردر صورتی قلیل است که به نسبت با چیز بیشتری مقایسه شود و چیزی 

 (129، ص 5شیخ طوسی،بی تا، ج ) سنجیده شود.

این گروه از واژگان مقابل در موقعیت های مختلف و در مورد های گوناگون بسته به آن مورد، معنای خاص به  -ب

 نیز اضرینحمعدودی از استفاده شود تعداد  علمی نشستافراد حاضر در یک اگر در مورد  "کثیر"خود می گیرد. واژه 

 لَوْ وَ قَلیالً مَنامِكَ  فّي اللَهُ یُریكَهُمُ إِذْ "استعمال شودی نظام لشکرخواهد بود اما اگر درمورد یک  کثیرشاهد صدق بر 

از این رهگذر است که می گویند این  آن تعداد معدود شاهد صدق نخواهد بود. واژه کثیر برای (43انفال/)كَثیرا"  أَراكَهُمْ

 د.نواژگان بسته به مورد مستعمل، معنایی خاص به خود می گیر

 أَوِ الْأَمْنِ مِنَ أَمْرٌ جاءَهُمْ إِذا فرماید: "وَدر مقابل امن قرار داده است. خداوند در ذکر احوال منافقان میقرآن کریم خوف را 

از مسلمانان بشود ( 126، ص3، ج 1372)طبرسی، هرگاه خبری از خوف یا امن، پیروزی یا شکست، (83)نساء/ الْخَوْف"

نماید. در دل مسلمین می امن و نتیجه آن ایجاد خوف اطالعاتی است كه این آیه"امر" در  از نمایند. منظورآنرا منتشر می

 تعبیر به "خوف" گردیده است. شود، در جنگ مى مسلمانان سستى باعث ی کهاخبار این انتشار از آنجایی که

 (126، ص5،ج ق 1417)طباطبایی،



نشوز زن را  و مراتب گوناگونی است؛ قرآن گاهیبا توجه به موارد خوف و امن در قرآن، این دو حقیقت دارای درجات 

درحالی که وحشت روز قیامت نیز به عنوان یکی از  (34نساء/ ) نُشُوزَهُنَ نماید؛ "تَخافُونَیکی از اسباب خوف ذکر می

همین مراتب (7)انسان/ طیرا"مُسْتَ شَرُهُ كانَ یَوْماً یَخافُونَ وَ بِالنَذْرِ شود، "یُوفُونَمطرح میدر این کتاب الهی عوامل ترس 

 یَأْتیها مُطْمَئِنَةً آمِنَةً كانَتْ قَرْیَةً مَثاَلً اللَهُ ضَرَبَ گاهی امنیت برای تحصیل معاش است، "وَرا در امن نیز شاهد هستیم؛ 

 یَأْتِیَهُمْ أَنْ  الْقُرى أَهْلُ أَمِنَ وَ شود؛ "أَگاهی امنیت در برابر عذاب دنیوی مطرح می(112نحل/)مَكان"  كُلِ مِنْ رَغَداً رِزْقُها

 مَأْمُونٍ" غَیْرُ رَبِهِمْ عَذابَ شود؛ "إِنَو گاهی امنیت اخروی در آیات قرآن بیان می (98اعراف/ ) یَلْعَبُونَ" هُمْ وَ ضُحًى بَأْسُنا

 یکسان نخواهند بود. اییهای مذکور از ترس و امن، دارای درجهروشن است گونه (28معارج/ )

شود، مثالً این آب گرم است اگر یکی از این واژگان در حالت اثبات قرار گرفت قطعاً طرف نفی دیگری اثبات می -د

شود اما اگر این جمله در حالت نفی مورد استفاده قرار گرفت قطعاً مورد اثباتی نقطه مقابل آن یعنی سردی آب نفی می

شود؛ زیرا اگر گفته شد این آب گرم نیست، سرد بودن که نقطه مقابل آن است استفاده نمی شود، یعنیآن استفاده نمی

حالت سومی نیز بین گرم و سرد متصوّر است و آن ولرم است. آبی که گرم نباشد می تواند ولرم باشد لذا در واژگان 

، اثبات طرف مقابل نخواهد بود زیرا در شود اما با نفی یک طرفمتضاد در حالت اثباتی، اثبات یکی نفی طرف مقابل می

 واژگان متضاد حالت میانی نیز وجود دارد.

شود اما این ما کفر نفی میاند. اگر ایمان ثابت گردد حتدو واژه ایمان و کفر در قرآن در تقابل با یکدیگر استفاده شده 

ایی وجود دارد به نام اسالم، اگر ایمان مرحله شود، زیرا بین کفر ویست که اگر ایمان نفی گردید حتما کفر ثابت گونه ن

 گردد.اسالم ثابت  ممکنکفر نفی شود 

لکن  اید، نیاورده ایمان شما: بگو آنها به فرماید ای پیامبرایم، خداوند می آورده ما ایمان گفتند؛می نشین بادیه  اعراب

 قُولُوا لكِنْ وَ تُؤْمِنُوا لَمْ قُلْ آمَنَا الْأَعْرابُ است. "قالَتِ نکردهراه پیدا  شما قلب به ایمان هنوز ایم، آورده ما اسالم بگوئید

تفاوتهایی دارد که این تفاوتها باعث گردیده تا  "ایمان" و" اسالم"  )14حجرات/ (." قُلُوبِكُم  فّي الْإیمانُ یَدْخُلِ لَمَا وَ أَسْلَمْنا

ایمان و کفر در تقابل مدرج قرار  شود؛از این آیه استفاده می اسالم مرحله وسطی نسبت به ایمان و کفر داشته باشد.

 دارند.

وان مفهوم تدر مفهوم این گروه از واژگان، مفهوم مقابل آن لحاظ گردیده است به این معنا که تنها در صورتی می -ی

به عبارت دیگر واژگان مقابل همواره دوتایی  داشته باشد.مفهوم کثرت وجود قلت را فهم نمود که تصور ذهنی نیز از 

به این بیان که با استعمال یکی از  .بزرگ و کوچک این گونه هستندشوند، واژگان باال و پایین، سرد و گرم، فهمیده می

 ردیده است.واژگان مقابل دیگری در آن اشراب گ

 تقابل تضاد

ص 1390صفوی، ) آیده حساب میایی از تقابل بگونهتضاد و جدید (21ق ، ص 1404ابن سینا، )سنتی در معنا شناسی 
شناسی عموم و خصوص من وجه بوده واژه تقابل از عمومیت بیشتری برخوردار عبارتی این دو واژه در معنابه (117



عنوان واژگان متضاد بیان  تحتجملگی  ،مطرح است معناشناسیها نیز اقسام گوناگون تقابلی که در است. در لغت نامه
 (118)همان، ص شوند.می

خواجه نصیر الدین ) بعد باشد. نهایتکه بین آنها  شودواقع میدو امر وجودی  بین سنتی شناسیتقابل تضاد در معنا

تضاد و تقابل به یک معنا به کار (117ص 1390صفوی، ) شناسیگویا در برخی از سنتهای معنا(32، ص1371طوسی،

معنای دو ، که به های تقابل استتضاد یکی از گونهو جدید( معنا شناسی منطقی لی در معنا شناسی اسالمی)رود ومی

 ها نهایت بعد وجود دارد.امر وجودی است که بین آن

 الْجِبالِ مِنَ وَ أَلْوانُها مُخْتَلِفاً ثَمَراتٍ بِهِ فَأَخْرَجْنا ماءً السَماءِ مِنَ أَنْزَلَ اللَهَ أَنَ " این تقابل در قرآن این گونه بیان شده است؛

سیاهی و سفیدی در تقابل تضاد با یکدیگرند، با اثبات هر (27فاطر/) سُودٌ" غَرابیبُ وَ أَلْوانُها مُخْتَلِفٌ حُمْرٌ وَ بیضٌ جُدَدٌ

 شود زیرا حالت میانه که قرمزی باشد وجود دارد.با نفی هر کدام اثبات دیگری نمیشود اما کدام دیگری نفی می

 تقابل مکمّل 

گروه سوم از تقابل واژگانی، تقابل مکمل است. از آنجائی که جفتها در این گروه یکی مکمل دیگری است به این نوع از 

از قبیل، متاهل و مجرد، مذکر و مؤنث، زنده و مرده، عضو  زوجهایی.(140ص،1391پالمر، )گویندتقابل، تقابل مکمل می

 گروه تقابل مکمل هستند. این گروه از واژگان دو ویژگی خاص دارند.

پالمر، )خصوصیت برجسته واژگان این گروه این است که، نفی یکی مالزم است با اثبات دیگری،  -الف

شود. همین طور اثبات حتماً متاهل بودن برای او ثابت مییعنی وقتی مجرد بودن را از فردی نفی نمودیم (140ص1391

 یکی نیز نفی دیگری را به همراه دارد، لذا وقتی ثابت کردیم مجرد است پس دیگر متاهل نخواهد بود.

الْحَیاة"  وَ الْمَوْتَ خَلَقَ آورد. "الَذيخداوند متعال در سوره ملک پیرامون خلقت مرگ و حیات صحبت به میان می

انسان از دو حال بیرون نیست یا در حال زندگی است یا در حال ممات، اگر زندگی برای انسان ثابت گردید (2ملک/)

گردد. از سویی از او نمودیم زندگی و حیات برای او اثبات می موت برای صحیح نیست و اگر نفی مرگدیگر انتساب 

ی لحاظ گردد، این دو واژه شود که زندگمنظور میشود که مرگ نیز لحاظ گردد و زمانی مرگ زمانی زندگی معلوم می

 در قرآن دارای تقابل مکمل هستند.

متر و بیشتر مقید نمود، توان با قیود اضافه کدر این است که آن ها را نمی خصوصیت دیگر این گروه از واژگان -ب

-140ص،1391پالمر، )تر مجرد است، بیشتر مرده یا کمتر زنده است. توان گفت کمتر متاهل است یا کمیعنی نمی

ی کمتری دارد در حالی که در مورد واژگان مکمل و مدرّج چنین کاری را می توان انجام داد، می توان گفت پهنا.(141

آورده شد مطلب توان گفت او جوان تر از برادرش است. در آیه مذکور که پیرامون مرگ و حیات یا در مورد شخصی می

توان به مرگ و حیات اضافه نمود،  واژه مرگ بیشتر و مرگ کمتر چنین است. به عبارتی دیگر قید کمتر و بیشتر را نمی

 .صحیح نیست



  تقابل های دو سویه

به عبارتی وجود یکی (118، ص 1390صفوی، )ای دو سویه با یکدیگر دارند گروهی از واژگان متقابل هستند که رابطه

گردد. وقتی شخص الف مالی را به شخص ب بفروشد در این برقراری یک ارتباط خاص با وجود دیگر حاصل می در

شامل  گیرندی که در دوسوی یک رویداد قرار میواژگانتمام ارتباط و معامله حتماً ب نیز آن مال را از الف خریده است. 

ها هستنند. برخی از معناشناسان نام دیگر ر از این دسته زوجفروش، زن و شوهخرید و شوند.  واژگان تقابل دوسویه می

 (142ص،1391پالمر، )گذاشته اند. « وارونگی»این گروه را 

نماید. در این ایی معرفی نموده و طرف دیگر این معامله را مؤمنین معرفی میخداوند متعال خویش را طرف معامله

ایی باشد، لذا تری است، خریدار زمانی مطرح است که فروشندهمشمعامله خرید و فروش صورت گرفته است. خداوند 

  بِه" بایَعْتُمْ الَذي بِبَیْعِكُمُ ...فَاسْتَبْشِرُوا الْجَنَةَ لَهُمُ بِأَنَ أَمْوالَهُمْ وَ أَنْفُسَهُمْ الْمُؤْمِنینَ مِنَ  اشْتَرى اللَهَ فرماید:"إِنَد میخداون

 (111)توبه/

،  1369صفوی،)شوند در بین افعال نیز مواردی یافت میدسته از زوج های متقابل این است که؛ خصوصیت بارز این 

. از آنچه تا و قرض گرفتن که در این دسته جای دارند مانند خرید، فروش، اجاره دادن، اجاره گرفتن، قرض دادن(5ص

توان به عنوان متضاد تقابل های مدرّج را میتنها گروه به حال پیرامون گروه های تقابل بیان نمودیم روشن گردید که 

 ها دارای ویژگیهای خاصی هستند که کاربرد تضاد واژگانی در مورد آن ها صحیح نیست.معرفی نمود و بقیه گروه

لی که گیرنده و دهنده ضدین یا بل آنها از نوع تقابل دوسویه است، در حاگرفتن و دادن دو واژه مقابل هستند که تقا

در آیه زیر  .گیرندمتقابالن قرار می را در جرگه گیرند آنهایستند اما چون این دو در دو سوی یک رخداد قرار میضین ننقی

 (16ذاریات/ )". رَبُهُمْ آتاهُمْ ما "آخِذینَدو واژه "اخذ" و "اتی" ضمن نقش فعلی، آنها در تقابل با یکدیگر هستند؛

 تقابل جهتی

گردد به از آن جایی که در این واژگان جهت خاصی لحاظ می شوند وخاصی بیان میجهت برخی واژگان با توجه به 

 قبیل جفتهایی چون آوردن و بردن، آمدن و رفتن از((D. A. Cruse,1997,P 223 گویندمی "تقابل جهتی"آنها 

 ((John Lyons,1996, p 281 این تقابل هستند.

مقابل را تصور نمود. مفهوم آوردن زمانی فهمیده  واژهشود که مفهوم زمانی فهمیده می هامفهوم هر کدام از این جفت

ایی امر به فعل آوردن شود، اگر تصوری از فعل بردن شود که تصوری از مفهوم بردن داشته باشیم. اگر در پرسهمی

 فهم نمود. توانل آوردن را انجام داد؟ بدون تصور فعل بردن مفهوم فعل آوردن را نمیتوان فعنباشد چگونه می

بر روی  ،به عبارتی واژگان در تقابل جهتیعلق دارند. یک حوزه تصوری ت جفتهای معنایی در تقابل جهتی به بعالوه

ا است. اگر فردی در مسیری شود جهت حرکت آنهمداری واحد در جریان هستند، آنچه موجب افتراق بین آنها می

ت باشد آن دو فرد بر روی ل آن فرد، فردی دیگری در حال حرکبمستقیم به سمت فرد دیگر در حرکت باشد و در مقا

گردد سمت و سوی حرکت آنها است، یکی به سمت مداری واحد در حرکتند آنچه موجب تقابل آن دو با یکدیگر می



راست و دیگری به سمت چپ در حال حرکت هستند، ضمن اینکه آن دو در عین حال بر روی مسیری مستقیم در حال 

واژگان آمدن و رفتن چنین ویژگیی را دارا هستند، آوردنده و برنده ضمن ((D. A. Cruse,1997,P 223حرکتند. 

 این که بر روی مسیری واحد در حال حرکتند، از لحاظ سمت حرکت در تقابل با یکدیگر خواهند بود.  

برد و برخی را به خداوند متعال برخی را به جهنم می باشد.می(3)واقعه/ رافِعَةٌ"  نمونه تقابل جهتی در قرآن آیه "خافِضَةٌ

بهشت، مسیر حرکت در هر دو گروه یکی است یکی به سمت پایین و سیر نزولی و دیگری به سمت باال و سیر 

متحرک هستند تقابل آنها از شوند، هر دو در حوزه تصوری صراط صعودی. این دو واژه در یک حوزه تصوری لحاظ می

گوید؛ خافضه به معنای طریحی در بیان این آیه می است، یکی" خافِضَةٌ" و دیگری " رافِعَةٌ" است. حیث جهت حرکت

، 4، ج1375)طریحی،برد. پایین بردن گروهی به آتش و رافعه به معنای باال بردن گروه دیگر به سوی جهنم پایین می

 (202ص

 تقابل همسنگ

ه این واژگان به وجود آید، لذا برخی از معناشناسان آشفتگی خاصی در حوزن باعث شده تا گستره وسیع واژگان متبای

جام سهای واژگان متباین را به صورت ردیفی یا مُدَوَر انتوان گروهبرای نظم دهی به این گروه از واژگان معتقدند می

 (120، ص 1390)صفوی، بخشید. 

که در نهایت تناقض هستند واعضای دیگر به ترتیب در گیرند قرار می ایدر تنظیم ردیفی دو طرف این واژگان، دو واژه

نمونه واژگان عالی، بسیار خوب، خوب، بد، بسیار بد، به صورت ردیفی تنظیم  برای شوند.بین این دو واژه واقع میفاصله 

 در تقابل همسنگ با یکدیگر هستند.  بسیار بدشده اند. دو واژه ی دو سوی این تنظیم یعنی عالی و 

 نماید؛ "یانوع ارتباط عاطفی بین مردم تصویر نموده است. یک نوع ارتباط را با واژه "خلیل" بیان می ندقرآن کریم چ

های سه مودتی است که دارای یکی از ویژگیاز "خله" به رفع خاء، خلیل (28فرقان/) خَلیالً" فُالناً أَتَخِذْ لَمْ  لَیْتَنّي  وَیْلَتى

بدلیل و یا  جای بگیرد دمیدر وسط جان آنشیند آن نیز بر جان نشیند، یا تیری که در بدن میگانه باشد، یا همانند 

در تمام حاالت توجه و نیازش بخدا بوده  او اند زیراگفته " "خَلِیل. به حضرت ابراهیم )ع( نیز به آن احساس نیاز شدید

 (291، ص 1412راغب اصفهانی، )است. 

-. راغب می(10معارج/)  حَمیماً" حَمیمٌ یَسْئَلُ ال ارتباط عاطفی بین مردم با واژه "حمیم" مطرح شده است. "وَ دیگر نوع

کند گوید: آبی که شدید الحرارة باشد را حمیم گویند و به دوست مشفق و دلسوزی که به سختی از دوستش حمایت می

این مرحله از دوستی کمی پایین تر و در محبت کمی گویا (  255-254، ص1412راغب اصفهانی، )حمیم گویند. 

 تر از مرحله نخست است. رقیق

دارد. نوع دیگر ارتباط عاطفی بین مردم رابطه مودت بین افراد است که قرآن این رابطه را تحت عنوان "مودة" ییان می

 1421ابن سیده، )موده از "ود" بوده به معنای محبت است. (23شوری/)الْقُرْبى"  فِّي الْمَوَدَةَ إاِلَ أَجْراً عَلَیْهِ أَسْئَلُكُمْ ال "قُلْ

 (362، ص9ج 



 أَخُوهُ وَ لَیُوسُفُ قالُوا شود."إِذْایی است که تحت عنوان "حب" بیان میاز اقسام ارتباط بین افراد جامعه رابطهقسمی دیگر
راغب محبت را بمعنای  ..(8، ص4، ج1988ابن درید، )اندحب را ضد بغض معنا نموده(8یوسف/)  مِنَا" أَبینا  إِلى أَحَبُ

این  ( .214،ص1412راغب اصفهانى، ) معنا نموده است.  پندارى بینى و آن را خیر مى خواستن و تمایل بچیزى كه مى
 دهد.را تشکیل می عاطفی بین انسانها ترین مرتبهپاییندرجه از رابطه گویا 

دارد، است که خداوند متعال وجود این رابطه را برای خود و حضرت ابراهیم لحاظ می نقطه اوج این ارتباطات مقام خلت

و حد ادنای این ارتباط عاطفی، محبت است که به معنای خواستن و تمایل (125نساء/) خَلیالً" إِبْراهیمَ اللَهُ اتَخَذَ "وَ

 همسنگ است.باشد.این نمونه خوبی برای تنظیم ردیفی بین واژگان داشتن است می

گاهی تناقض بین واژگان به صورت ردیفی نیست، یعنی این گونه نیست که یک طرف واژگان با طرف دیگر در نهایت 

اما میان آنها تماییز  ترادف ندارندو اسفند عنایی نیز ندارند، مثالً اگر چه فروردین تناقض معنایی باشند، اگرچه ترادف م

نامند. رنگهای سیاه، خاکستری و سفید تنظیم ردیفی شیوه تنظیم را مدور نام می معنایی وجود دارد. معناشناسان این

 گیرند.دارند، اما رنگهای قرمز، زرشکی، آبی، زرد، سبز در تنظیم مدور قرار می

 بَشِرِ وَ الثَمَراتِ وَ الْأَنْفُسِ وَ الْأَمْوالِ مِنَ نَقْصٍ وَ الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ مِنَ ءٍ بِشَّيْ لَنَبْلُوَنَكُمْ وَ برای تنظیم مدور میتوان آیه "

واژگان متقابلی هستند  خوف، جوع، نقص اموال و نقص ثمرات و نقص انفس، واژگان مثال زد. (155بقره/)" الصَابِرینَ

ژه خوف و واژه به عبارتی وا توان به شیوه مدور منظم نمود.شوند ولی آنها را میکه به طور ردیفی با یکدیگر تنظیم نمی

بین این واژگان اگر چه تناقض وجود دارد اما ترادف نیز با یکدیگر  نقص ثمرات از روش تنظیم مدرور منظم میگردند.

 ندارند ضمن این که بین آنها نهایت تناقض نیز نخواهد بود.

اوصاف الهی به وجود دارد. با این تفاوت که  ذات خداوند و صفات او و بین ذات خداوند و فعل او تقابل همسنگبین 

شوند، یعنی بین اوصافی چون؛ علیم،  قدیر، حفیظ و وکیل نهایت تناقض وجود ندارد و هیچ کدام نحو ردیفی منظم می

تر از دیگری قرار ندارند. اما در مقام فعل اینچنین نیست زیرا بین ذات و ایی پاییناز اوصاف الهی در مرتبه

قات( مراتب گوناگون از قبیل اراده و مشیت وجود دارد، لذا از آنجایی که در اوصاف الهی در مقام ذات هر فعل)مخلو

 شوند.به نحو ردیفی تنظیم می  این اوصاف تری از مرتبه قبل استمرتبه رتبه باال

گاهی ظریف و التفاتی دقیق به تفاوت آشکاری بین تقابل همسنگ و تقابل مدرّج وجود ندارد، اما وقتی با ن با نگاه اولیه

وجه مشترکی بین واژگان در . در واژگان مدرّج گرددروشن میتفاوت آنها  شوداین دو گروه از واژگان مقابل توجه می

ای از جریان است، مثال مفهوم حرارت بین واژگان، گرم، ولرم و داغ اشراب گردیده است. به عبارتی مرحله باالتر شمه

زند.  اما را دارا است. همانگونه که از نام تقابل مدرج مشهود است، تشکیک معنایی در این تقابل موج میمرتبه پایین تر 

 در تقابل همسنگ بین واژگان تشکیک معنایی وجود ندارد، هر واژه مفهومی مستقل از واژه همسنگ خود دراد.



 تقابل واژگانی

 تک واژبا  "بهره"تک واژه های منفی ساز در تقابل با یک دیگر قرار می گیرند. واژه  وسیله واژگان به در برخی موارد

-ا تقابل واژگانی نامیده می. این دسته از تقابل هگردد" میآگاه نا" " نا" با تک واژ "آگاه"یا واژه  بهره"بی"شود می "بی"

" تک واژهایی هستند که با افزوده شدن به واژگان دیگر مراد از واژگان در "تقابل واژگانی ..(119، ص1390صفوی، )شود

ه به کدهد، از این رهگذر است که "تقابل واژگانی" در این بخش، اخص از تقابل واژگانی است معنای آنها را تغییر می

ون زبان بر اساس معنا شناسی نسبتی برای تعیین معنای یک واژه باید به روابطی که در)طور عام در معنا شناسی نسبتی

-مطرح می (است رجوع نمود، برای مثال یک واژه ممکن است با واژگان دیگر زبان نسبت ترادف یا تقابل داشته باشد

 گردد.

که فعل  ایه کار می گیریم معنای آن با جملهای را با استفاده از فعل مثبت و صفت منفی بما اگر جملهبرخی معتقدند 

منفی و صفت مثبت در آن به کار رفته باشد، یکسان است. مثالً ما بگوییم او فرد منظمی نیست با این که بگوئیم او 

معتقدند بار  وپذیرند ی دیگر از معناشناسان این را نمیانسان بی نظمی است معنای یکسانی دارد، در حالی که برخ

 (10، ص 1369ر ک صفوی، ) .ت عاطفی در این دو شیوه سخن گفتن متفاوت اس

 الدین شهاب بن اهلل عبد مولى) تقابل واژگانی در معناشناسی منطقی به تقابل نقیضین یا سلب و ایجاب معروف است.

یکی امر وجودی و دیگری عدم آن وجود است، این دو  ،. دو واژه نقیضمانند انسان و ال انسان( 70، ص 1412 الحسین

توان موردی را پیدا نمود که یکی از دو نقیض نباشند و یعنی نمی قابل جمعند نه قابل ارتفاع.نه  در موضوع واحد لفظ

 (71همان، ص)  شوند.هر دو نقیض نیز در مورد واحد جمع نمی

 .استأَیْمانَ"  واژگان"أَیْمانَ" و " الدر قرآن از جمله واژگانی که با استفاده از تک واژ، معنایی متفاوت به خود گرفته است 

 پیمانهاى اگر و(12توبه/) " لَهُمْ أَیْمانَ ال إِنَهُمْ الْكُفْرِ أَئِمَةَ فَقاتِلُوا دینِكُمْ  فّي طَعَنُوا وَ عَهْدِهِمْ بَعْدِ مِنْ أَیْمانَهُمْ نَكَثُوا إِنْ وَ"

 پیمانى آنها كه چرا كنید پیكار كفر پیشوایان با دهند، قرار طعن مورد را شما آیین و بشكنند، خویش عهد از پس را خود

شوند و نه با هم مرتفع، به نه با هم جمع می در موضوع واحد دو امر وجودی هستند که أَیْمانَ" ندارند . "أَیْمانَ" و " ال

 عبارتی یا وفاداری به پیمان است یا نقض پیمان یکی از این دو باید باشد. 

 تقابل ضمنی

ها، بلکه با ه لحاظ واژگان منفی ساز و تک واژدارد اما نه به لحاظ خود واژه یا بدر برخی از واژگان زوجی تقابل وجود 

توان تصوّر نمود که توجه به یک معنای ضمنی بین دو واژه تقابل وجود دارد. بین دو واژه ی فیل و فنجان تقابلی را می

و کوچکی دیگری به طور ضمنی گردد. در تقابل بین فیل و فنجان بزرگی یکی در ضمن استعمال این دو لحاظ می

 (120، ص1390)صفوی،  دانند.اند لذا این دو واژه را در تقابل با یکدیگر میمورد توجّه قرار گرفته

دو واژه نیستند بلکه تصوّرات ذهنی است که  معنایمی شود  واقع در تقابل ضمنی باید توجه داشت که آنچه مورد تقابل

ذهن، بزرگی و کوچکی را تصور نموده و برای تبیین دهد. در مقابل یکدیگر قرار می ه است که آنها رااز معنای دو واژ



اگر تصور بزرگی و  (11، ص 1369صفوی، )  است.نموده ه فیل و فنجان استفاده این بزرگی و کوچکی از دو واژ

 کوچکی نباشد هرگز فیل و فنجان در تقابل با یکدیگر نیستند.

دهد و دلیل این تقابل را سفلی بودن کلمه کافران و علیا ر تقابل با کلمه خود قرار میخدای متعال کلمه کافران را د

 كالم و(40توبه/)"  حَكیمٌ عَزیزٌ اللَهُ وَ الْعُلْیا هِّيَ اللَهِ كَلِمَةُ وَ  السُفْلى كَفَرُوا الَذینَ كَلِمَةَ جَعَلَ وَداند. "بودن کلمه خویش، می

 . است عزیز و حکیم خداوند و باالتر، را خدا كالم و داد قرار فروتر را كافران

در حالت عادی اگر چه کلمه خداوند با کلمه کافران با یکدیگر متغاییر هستند ولی این دو واژه به خودی خود در تقابل با 

اهلل تصور شود. به  گیرد که "السفلی" برای کلمه کافران و "العلیا" برای کالمیکدیگر نیستند، آنگاه این تقابل شکل می

عبارتی از آنجایی که "العلیا" در کالم الهی و "السفلی" در کالم کافرین اشراب شده است و چنین تصوری برای کالم 

 باشد.اللَهِ" می كَفَرُوا" در تقابل ضمنی با "كَلِمَةُ الَذینَ الهی و کالم کافران وجود دارد، "كَلِمَةَ

را باید مورد توجه قرار داد که؛ گاهی دو واژه متقابل دارای مصداقی واحد هستند، مثال در مورد تقابل ضمنی این نکته 

دو واژه "خوک" و "کثیف" با یکدیگر در تقابل معنایی هستند اما همین دو واژه از لحاظ مصداق با یکدیگر مشترک 

نماید. از این تعبیر به خوک می هستند. عرف محاوره به دلیل وجه مشترکی که بین این دو واژه است از انسان کثیف

روی این اتحاد در مصداق بوده ربطی به تغایر معنایی ندارد. معنا شناسان به این گونه معنا از لفظ را " معنای ضمنی" 

 (112، ص1391پالمر،  )گویند.

واژگان نهفته  در تقابل ضمنی التفات روی واژگان نیست تا تقابل را در واژگان جستجو نماییم بلکه تقابل در ضمن

در این تقابل هر کدام از دو واژه دارای خصوصیاتی اختصاصی هستند که برخی از خصوصیات یک واژه در مقابل  است.

 (11، ص 1369صفوی، )  گیرند.خصوصیاتی دیگر از واژه دومی قرار می

دو امر وجودی که با هم تعقل اند منطقی تقابل تضایف مطرح است. در تعریف متضایفین این گونه آورده معناشناسیدر 

شوند همچنین جایز است که با هم مرتفع گردند. آنچه در تضایف شوند و در موضوع واحد از جهت واحده جمع نمیمی

گردد، وقتی ابوت را تصور نمودیم حتما مهم است این که با تصور یکی از متضایفین حتما طرف دیگر آن نیز متصور می

 شود موردی را پیدا نمود که نه پدر باشد و نه پسر مانند مادر.آید، البته میت باشد به ذهن میطرف دیگر آن نیز که بنو

جدید دید، زیرا آنچه در تقابل ضمنی  معناشناسیتوان زیل تقابل ضمنی در تقابل تضایف در معناشناسی منطقی را می

با لحاظ یک امر ذهنی است. وقتی ما دو واژه پدر  مطرح است تقابل بین واژگان به تنهایی نیست بلکه تقابل بین واژگان

بینیم نه به دلیل تقابل دو واژه بلکه با لحاظ یک امر ذهنی و تصور قبلی از یک ارتباط و پسر را در تقابل با یکدیگر می

 شود.بین دو فرد این تقابل لحاظ می

بارتی با لحاظ سه موضوع کشف تقابل صورت شود، به عدر تقابل ضمنی تقابل دو بعدی نیست بلکه تقابل سه بعدی می

تفات پذیرد، تقابل بین دو واژه و لحاظ یک امر ذهنی. اگر آن امر ذهنی که ارتباط خاص بین پدر و پسر است مورد المی

 گردد.  ه پدر و پسر این تقابل حاصل نمیو توجه قرار نگیرد از دو واژ



 تقابل اشتقاقی

گذارد و تغییرات صرفی تحوالت معنایی را به دنبال دارد. برخی معنای واژگان تأثیر میتغییرات ریخت شناسی واژه، در 

واژگان در قرآن وجود دارد که از نگاه حروف و واژگان با یکدیگر همسان هستند اما به دلیل تغییرات صرفی تحوالت 

نماییم. این نوع تقابل در انواع مطرح شده می معنایی را بدنبال دارد. این قسم از تقابل را با نام تقابلهای اشتقاقی معرفی

 در تقابلها توسط معناشناسان وجود ندارد.

 خود خداوند مثال این دهد. دراین مهم را انجام می مثال ذكر با ایمان بوده با مجاهدان واالى مقام قرآن در صدد بیان

الْجَنَةَ"  لَهُمُ بِأَنَ أَمْوالَهُمْ وَ أَنْفُسَهُمْ الْمُؤْمِنِینَ مِنَ  اشْتَرى هَاللَ إِنَ" فرماید می كرده، معرفى فروشنده را مؤمنان و خریدار را

 دهد. مى آنان به را بهشت متاع، این برابر در و كند، مى خریدارى را اموالشان و جانها مؤمنان از خداوند(111)توبه/

 یُقْتَلُونَ" آنها در راه وَ فَیَقْتُلُونَ اللَهِ سَبِیلِ فِّي قاتِلُونَ" ُ :كند مى بیان چنین لطیفى تعبیر متاع را با قرآن شیوه پرداخت این

یُقْتَلُونَ" در تقابل با  وَ یَقْتُلُونَ"شوند. دو واژه  مى كشته راه این در یا و كشند مى را حق دشمنان و كنند، مى پیكار خدا

-شود و معنای "میاست. اولی در حالت معلومی خوانده مییکدیگرند و این تقابل به دلیل اشتقاقات صرفی این واژه 

 شود.شوند" به صورت مجهولی بیان میکشند" را دارد و دومی معنای "کشته می

 تقابل متقاطر و خطی

که ما با دو واژه روبرو بودیم، اما گاهی ما با یک دسته از  هایی که تا به حال ذکر نمودیم زمانی حاصل می گردنندتقابل

واژگان مواجه هستیم که اثبات یکی از آن ها نفی واژگان دیگر را به دنبال دارد، ولی این نفی یکی از آنها اثبات واژه 

، ص 1390صفوی، )نمایند. باین ذکر میتمشخص دیگری را به دنبال ندارد. برخی این دسته از واژگان را تحت عنوان 

120) 

کامل دید به عبارتی در یک مجموعه در بسته مالحظه نمود، از طرف را از طرفی می توان در یک بسته  این واژگان

 ی از این واژگانهای روبرو مالحظه کرد. اگر یکر بسته های دوتایی و به صورت زوجدیگر نیز می توان این واژگان را د

ییم، یک واژه در برابر چندین واژه قرار می گیرد برخی از معناشناسان به این گونه از را در بسته ی کامل مالحظه نما

گویند امّا اگر یک واژه در بسته های دوتایی و به صورت زوجهای روبرو مالحظه گردد این تقابل، تقابل خطّی می

از قبیل شمال و جنوب، شرق و غرب از این دسته واژگان  دیگر هستند. واژگانیبا یک واژگان دوتایی در تقابل متقاطر

شمال با جنوب اگر مالحظه گردد در تقابل تقاطر با یک دیگرند اما اگر واژه ی شمال با واژگان شرق و  هستند. واژه

 (6، ص 1369صفوی، )  غرب در نظر گرفته شوند در تقابل خطّی با یک دیگر هستند.

متقاطر در نظر داشته باشیم که این نوع از تقابل تنها به موقعیت فیزیکی اشیاء در مکان  این نکته را در تقابل خطّی و

خاصی محدود نمی گردد مثالً این واژگان می توانند اسامی باشند برای تبیین رابطه موجود میان رنگ های سفید، سیاه، 

 قرمز، نارنجی و ...



 شَمائِلِهِمْ عَنْ وَ أَیْمانِهِمْ عَنْ وَ خَلْفِهِمْ مِنْ وَ أَیْدیهِمْ بَیْنِ مِنْ لَآتِیَنَهُمْ ثُمَ" نماید؛ قرآن کریم این تقابل را اینگونه بیان می

 به آنها، چپ طرف از و راست طرف از و سر، پشت از و رو پیش از سپس(17اعراف/)  "شاكِرینَ أَكْثَرَهُمْ تَجِدُ ال وَ

 .  روم مى سراغشان

در این واژگان گاهی دو گونه تقابل متصور است، چپ"  طرف و راست طرف سر، پشت و رو پیشچهار حالت؛ " در این  

را در  گاهی آنها، گردندمیبه عبارتی در یک مجموعه در بسته و سر بسته مالحظه  شوند،لحاظ میکامل  یک بسته

اژه در برابر یک و شوند،در بسته کامل مالحظه آنها . اگر گرددمیبسته های دوتایی و به صورت زوج های روبرو مالحظه 

در بسته های  آنهاامّا اگر با یکدیگر هستند،  تقابل خطّی لذا این واژگان با این رویکرد درگیرد چندین واژه قرار می

أَیْمانِهِمْ" در  و "عَنْ  خَلْفِهِمْ" "مِنْ در تقابل با أَیْدیهِمْ" بَیْنِ ، یعنی "مِنْدندوتایی و به صورت زوجهای روبرو مالحظه گرد

 دیگر هستند. ان دوتایی در تقابل متقاطر با یکاین واژگ شَمائِلِهِمْ" عَنْ "وَ تقابل با 

اال نیز متذکر شدیم در تقابل بین این جهات موقعیت فیزیکی بندگان مراد نیست، بلکه شیطان مترصد همانگونه که در ب

چیزی که در توان داشته باشد به اغوا گری بنی بشر خواهد آمد، و  ه هر آنبیان این مطلب است که از هر سوی و بوسیل

 آوردن این جهات اربعه نه برای تعیین جهت مکانی و فیزیکی بلکه این جهات بیان گر همه حاالت انسان است.

أَیْدیهِمْ"  نفی گردید  بَیْنِ لذا از باب نمونه اگر "مِنْ نفی یکی حتماً اثبات طرف مقابل نیست،  بین این جهات، در تقابل

مت اثبات اما اگر یک س شَمائِلِهِمْ" "عَنْ یا أَیْمانِهِمْ" "عَنْ خَلْفِهِمْ" یا جهت دیگر" مِنْشود بین چندین اثبات مردد می

 گردید قطعا نفی جهات دیگر را در پی خواهد داشت.

چینش این  ( 14، ص1383یثربی،  )شک است. همچون ؛ یقین و حوزه تصوری تفکر انسان دارای مراحل مختلفی

 اتِباعَ إاِلَ عِلْمٍ مِنْ بِهِ لَهُمْ ما مِنْهُ شَكٍ  لَفّي فیهِ اخْتَلَفُوا الَذینَ إِنَ " شوند؛ترسیم می چنینواژگان در نظام تقابلی قرآنی 

 ندارند آن به علم و هستند شك در آن از كردند، اختالف او( قتل) مورد در كه كسانى(157)نساء/ " یَقیناً قَتَلُوهُ ما وَ الظَنِ

نكشتند. آیه تقابل چهار مرحله از مراتب معرفت را به تصویر کشیده است.  را او قطعاً و كنند مى پیروى گمان از تنها و

 أُوتُوا الَذینَ لِیَسْتَیْقِنَ كَفَرُوا لِلَذینَ فِتْنَةً إاِلَ عِدَتَهُمْ جَعَلْنا ما وَدارد؛ "سوره مدثر نیز دو مرحله یقین و ریب را معرفی می

 معیّن كافران آزمایش براى جز را آنها تعداد(31مدثر/) "الْكِتاب أُوتُوا الَذینَ یَرْتابَ ال وَ إیماناً آمَنُوا الَذینَ یَزْدادَ وَ الْكِتابَ

 این حقّانیّت در) مؤمنان و كتاب اهل و بیفزاید، مؤمنان ایمان بر و كنند پیدا یقین[  نصارى و یهود] كتاب اهل تا نكردیم

گیرند ولی شک با مراحل دیگر د.  شک و یقیندر تقابل تقاطر با یکدیگر قرار میندهن راه خود به تردید( آسمانى كتاب

 کشند.معرفت همانند؛ ظن و ریب تقابل خطی را به تصویر می

ست که در تقابل مکمل نفی یکی اثبات دیگری را به دنبال داشت اما در تفاوت این نوع تقابل با تقابل مکمل در این ا

این نوع تقابل نفی یکی حتماً اثبات طرف مقابل نیست، وقتی یکی نفی شد اثبات مردد می شود بین چندین واژه ی 

سمت آن جهت دیگر. مثالً وقتی نفی شمال بودن را برای جهتی نسبت دادیم، حتماً جنوب بودن اثبات نمی شود بلکه 

 مردد می شود بین جنوب و شرق و غرب.



در این است که؛ در تقابل جهتی همواره جفتهای متقابل در روبروی یکدیگر قرار  قابل جهتیتفاوت این تقابل با ت

 گیرند.خواهند گرفت ولی در تقابل متقاطر  و خطی یک دسته واژگان در برابر همدیگر قرار می

 نتیجه گیری

قرآنی و جاهلی وجود دارد. این ایی در جهانبینی علی رغم اتحاد واژگانی در ادبیات قرآنی و جاهلی، تقابل قابل مالحضه

باشد که در یک ادبیات واژگان کامال همسو در تقابل جهانبینی زاییده فاکتورهای گوناگونی از جمله تقابل واژگانی می

 رند.تقابل با یکدیگر در دیگر ادبیات قرار دا

ها بدون توجه به اقسام باشد که یکی از اهم آن تقابل واژگانی است. لغتنامهیک متن دارای خصوصیات متعددی می

نماییند و حال آنکه همیشه بین واژگان متقابل تقابل بیت الفاظ واژگان مقابل را جملگی در قابل تضاد معنایی مطرح می

 نها قسمی از تقابل معنایی است.تضاد معنایی وجود ن داشته و تضاد معنایی ت

گروهی از واژگان متقابل قابل درجه بندی هستند در حالی که گروهی دیگر به طور ثنایی تقسیم گردیده و دو حالت 

ولی با نفی یک طرف  گرددبیشتر ندارند، لذا در گروه نخست با اثبات یکی، طرف مقابل و تمام اطراف دیگر نفی می

ردد زیرا شاید حالتی بین حالت ابتداء و انتهاء اثبات شود. این در حالی است که گروه دوم که در گطرف مقابل اثبات نمی

 گردد.گیرند با اثبات یک طرف نفی طرف مقابل و با نفی یک طرف، طرف مقابل اثبات میتقسیم ثنایی قرار می

بین واژگان به طور گروهی مطرح است. گاهی بین واژگان به طور زوجی تقابل وجود دارد ولی در برخی موارد تقابل 

گاهی تقابل بین واژگان نیست بلکه تقابل در ضمن معنایی است که بین دو واژه وجود دارد و هنگام استعمال به آن 

 شود نه به خود واژه.معنای ضمنی توجه می

رکدام به طور مجزا و نماید تا احکام خاص هبا توجه به مطالب ذکر شده بررسی انواع گوناگون تقابل ضروری می

  شود.ها میمعناگیری هرکدام از این دستهمستقل مورد توجه قرار گیرد، زیرا خصوصیات هرکدام باعث تفاوت در 
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