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چکیده
فهم درست معنای یک واژه ،نیازمند استفاده از روشهای گوناگون معنیشناسی است تا از طریق آنها،
به توصیف دقیق معنای آن واژه دست یافت .یکی از این روشها ،روابط مفهومی و از جمله تقابل معنایی
است .هدف این پژوهش ،بررسی تقابل معنایی و نقش آن در ترجمه قرآن کریم است .بدین منظور101 ،
جفتواژه متقابل ،همراه با بسامد آنها و آیاتی که در آنها به کار رفته است از منابع مختلف و به ویژه
از «تفسیر نور» اثر مصطفی خرمدل ،استخراج و گردآوری شده و سپس بر اساس شش نوع تقابل معنایی
مورد توافق زبانشناسان ،تجزیه و تحلیل گردیده است .به علت حجم محدود مقاله ،از آوردن همه این
جفتواژهها خودداری گردیده و برای هر نوع تقابل معنایی چند نمونه ذکر شده است .بررسی و تجزیه و
تحلیل دادهها نشان میدهد که شش نوع تقابل معنایی مدرج ،مکمل ،دوسویه ،جهتی ،واژگانی و تباین
معنایی در قرآن یافت میشود و تقابلهای مدرج ،مکمل ،دوسویه ،واژگانی ،تباین معنایی و جهتی به
ترتیب دارای بیشترین و کمترین بسامد میباشد .در پارهای موارد میان این تقابلها همپوشانی وجود
دارد .مد نظر قرار دادن پدیده تقابل معنایی میتواند در ترجمه درست واژگان قرآن مؤثر باشد.

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

Email: m.sadjadi58@yahoo.com

*نویسنده مسئول مقاله:
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 -1مقدمه
قرآن ،آخرین کتاب آسمانی است که در طول  12سال به زبان عربی بر آخرین پیامبر خدا،
حضرت محمد (ص) نازل شده است و معجزه جاوید آن حضرت به شمار میرود .این
کتاب مشتمل بر 20جزء و  111سوره میباشد .در طول تاریخ اسالم تاکنون پژوهشهای
زیادی درباره قرآن از زوایا و جوانب مختلف صورت گرفته است؛ گروهی از نظر الفاظ و
برخی از نظر محتوا و مفهوم ،اما هیچ کس نمیتواند مدعی بررسی همهجانبه آن باشد؛ زیرا
بسیاری از راز و رمزهای آن هنوز بر ما پوشیده است و این فرصتی برای تمام پژوهشگران
است تا با تحقیق و تفحص در آن پرده از این راز و رمزها بردارند.
فهم درست معنای یک واژه ،نیازمند استفاده از روشهای گوناگون معنیشناسی است تا از
طریق آنها به توصیف دقیق معنای آن واژه دست یافت .یکی از این روشها ،روابط
مفهومی و از جمله تقابل معنایی است .روابط مفهومی میان واژگان قرآن ،عالوه بر
زیباییآفرینی در تبیین مفاهیم و آشکارتر نمودن بعضی معانی ،در پارهای از عبارات قرآنی
نیز تأثیر بسزایی دارد و این برخاسته از ویژگی بالغت و فصاحت آن است .در این پژوهش
تقابل معنایی در قرآن بررسی میشود .بدین منظور حدود 101جفتواژه متقابل ،همراه با
بسامد آنها و آیاتی از قرآن که این واژهها در آنها آمده است ،از منابع مختلف و مشخصاً
از «تفسیر نور» اثر مصطفی خرمدل ،گردآوری شده و سپس به بررسی ،تجزیه و تحلیل و
طبقهبندی آنها بر اساس انواع تقابلهای معنایی مورد توافق زبانشناسان پرداخته شده
است .ترجمه آیات بر اساس ترجمه مندرج در تفسیر یادشده میباشد .در پژوهش حاضر
تالش شده است به دو سؤال زیر پاسخ داده شود )1 :در قرآن چه نوع تقابلهای معنایی
وجود دارد که در امر ترجمه باید مدنظر قرار گیرد؟  )1کدام یک از انواع تقابلها دارای
بیشترین و کمترین بسامد میباشد؟
 -1-1پیشینه پژوهش
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اسدتاش ( )1 :1231در مقاله خود ،اضداد لغوی در قرآن را به اختصار بررسی نموده و
اظهار میدارد که اضداد لغوی کلماتیاند از نوع مشترک لفظی که دو معنی متقابل دارند.
لغتشناسان عرب ،شمار این لغات را در زبان عربی حدود  100لغت دانستهاند که از این
تعداد حدود  150لغت در قرآن آمده است .وی بر این باور است که در خصوص وجود یا
عدم وجود اضداد و نیز منشأ پیدایش آنها میان علمای لغت اختالف نظر است .بسمل
( )1 :1212در مقاله خود سعی نموده تا مجموعهای از اعجاز عددی قرآن را که تاکنون
کشف و ضبط شده و در دسترس بوده است ،به صورت فشرده و خالصه اراﺋـه نماید.
قسمت اول مقاله به اعجاز در تناسب کلمات قرآن اختصاص دارد؛ در این قسمت ،تناسب
کلمات با مصادیق آنها ،تساوی در کلمات متضاد ،تناسب در کلمات مرتبط با هم و
چندبرابریها بررسی شده است .حسنزاده ( )12 :1212در مقاله خود ویژگی بالغت قرآن
را در آرایه تضاد یا طباق و ملحقات آن مانند مقابله ،تناقض و رجوع ،مورد بررسی قرار داده
و مینویسد که روابط گوناگون میان واژگان در عبارات قرآنی ،یکی از شیوههای پرکاربرد
در بهرهگیری از بدیع معنوی در آیات قرآن است .در این میان ،تضاد معنایی و تقابل بین
معانی بخشهای مختلف کالم ،آرایههای متعددی را پدید میآورد که یکی از ارکان اعجاز
عددی قرآن را تشکیل میدهد .اما نقش تضاد و طباق در قرآن به زیباییآفرینی محدود
نمیشود؛ بلکه در تبیین برخی مفاهیم و آشکارتر نمودن بعضی معانی ،در پارهای از عبارات
قرآنی نیز تأثیر بسزایی دارد .قادری ( )1 :1215در پایاننامه خود با روش توصیفی -تحلیلی،
به بررسی تحلیلی کلمات متضاد در قرآن با مراجعه به آیات قرآن و دیگر منابع معتبر
اسالمی پرداخته و بیان میدارد که با توجه به فصاحت و بالغتی که در کالم خدا وجود
دارد ،ضرورت انجام این پژوهش احساس شده است .وی به انواع تضاد از قیبل اسامی
متضاد ،افعال متضادی که از دو ریشه مختلفاند ،افعال متضادی که از یک ریشهاند به واسطه
منفی شدن فعل دوم وحروف متضاد اشاره کرده است و پیشنهاد میکند که در زمینه کلمات
متضاد ،کارهای تحقیقاتی بیشتری انجام شود .لسانیفشارکی و اکبریراد ( )11 :1211تالش
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کردهاند تا با کمک برخی روشهای معنیشناسی که در درک معنی ،کاربرد دارد و با
استفاده از روابط معنایی در سطح جمله و همچنین بافت زبانی و یا تقابل معنایی یک واژه
با واژههای دیگر ،شناختی دقیقتر از واژهها اراﺋـه دهند .پورابراهیم و همکاران (:1211

 )55به بررسی زبانشناختی استعاره جهتی باال /پایین در نیمه اول قرآن ،براساس رویکرد
معنیشناختی پرداخته و مینویسند که عبارات استعاری قرآنی که حاوی کانونهای استعاری
مثل «فَوقَ/دونَ،علیَ /اعلیَ/هبط و غیره» است شناسایی شده تا بررسی شود اوالً در زبان
قرآن کدام تصورات انتزاعی دینی با توسل به مفاهیم عینی جهتی باال و پایین تصورسازی
شده است؟ و ثانیاً چه ارتباط نظاممندی میان این دسته از عناصر وجود دارد؟ نتایج این
پژوهش نشان میدهد که مفاهیم انتزاعی قدرت ،بیشتر و بهتر در باالی یک خط عمودی
قرار دارند و مفاهیم و تصوراتی چون ضعف ،کمتر و بدتر در پایین قرار دارند .علیشاهی
قلعهجوقی و حسینی ( )3 :1212واژه «نِساء» را در قرآن به لحاظ معناشناختی و روابط
معنایی آن با واژگان مرتبط با آن از جمله واژههای مترادف و متضاد آن با الگوگیری از
کتاب «خدا و انسان در قرآن» اثر ایزوتسو ( )Izutsuیا همان مکتب معناشناسی اولمان
( )Ullmannبررسی نمودهاند .روش فهم آیات قرآن در این مقاله ،صرفاً بر ظاهر لفظ و
جغرافیای نزول آیات است.
هیچکدام از این پژوهشها مشخصاً و بهطور مدون به بررسی نقش تقابل معنایی در
ترجمه قرآن نپرداخته است و اگر در مواردی هم به این موضوع اشارهای شده در چارچوب
نظریه خاصی نیست .در این پژوهش تالش میشود نقش تقابل معنایی در ترجمه قرآن در
چارچوب معنیشناسی زبانی ،بررسی و توصیف شود.

 -2چارچوب نظری پژوهش
از دیرباز علمای علم منطق و زبانشناسان به مطالعه معنی توجه داشتهاند؛ بههمین دلیل در
سنت مطالعه معنی ،میتوان معنیشناسی را به سه شاخه عمده تقسیم کرد:
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الف) معنیشناسی فلسفی که بخشی از فلسفه زبان را تشکیل میدهد و سابقهای بسیار
طوالنی دارد و برحسب منابع موجود به قرن  1قبل از میالد و آرای افالطون ( )Platoدر
رسالههای کراتیلوس ( )Cratylusو الخس باز میگردد .ب) معنیشناسی منطقی که بخشی
از منطق ریاضی است و برحسب دیدگاههای بولزانو ( ،)Bolzanoفرگه ( ،)Fregeتارسکی
( )Tarskiو گودل ( ،)Godelزبان را ابزاری برای صحبت درباره جهان خارج از زبان در نظر
میگیرد .در این نوع معنیشناسی سعی بر آن است تا با توجه به موقعیت جهان خارج،
صحت و سقم جمالت زبان تعیین شود .از آنجا که در این نوع معنیشناسی به جهان خارج
از زبان ارجاع داده میشود ،این روش مطالعه معنی را مبتنی بر رهیافت ارجاعی میداند .ج)
معنیشناسی زبانی که بخشی از دانش زبانشناسی است و از اصطالح ( )semantiqueفرانسه
نشأت میگیرد که برای نخستین بار از سوی برِآل ( )Brealمعرفی شد .توجه در این نوع
معنیشناسی ،معطوف به خود زبان است و معنیشناسی با مطالعه معنی به دنبال کشف
چگونگی عملکرد ذهن انسان در درک معنی از طریق زبان است و در اصل بازنمودهای
ذهن آدمی را باز میکاود .این شیوه مطالعه معنی را رهیافت بازنمودی مینامند (صفوی،

 .)11 :1212معموالً نظریه معنایی به دو قسمت تقسیم میشود :معنیشناسی ساختاری و
معنیشناسی واژگانی.
معنیشناسی ساختاری ،شیوهای را که به وسیله آن معانی اظهارات پیچیده به معانی
اجزایشان وابسته میشوند و نیز شیوه ای را که از طریق آن ،این اجزا در کنار هم قرار
میگیرند ،بررسی میکند .معنیشناسی واژگانی ،کلمات و شاید تکواژها ()morphemes
را مطالعه میکند (رمضانیگلافشانی )13 :1212 ،به نقل از (فالک (.)122 :1210 ،)Falk
یکی از موضوعاتی که در معنیشناسی زبانی مورد بررسی قرار میگیرد بررسی معنی از
دید روابط مفهومی و در سطح واژگان نظام زبان یا معنی درون زبانی است .روابطی همچون
شمولمعنایی ( ،)hyponymyهممعنایی ( ،)synonymyهمآوا -همنویسی [همنامی] (،)homonymy
چندمعنایی ( ،)polysemyتقابل معنایی و جزءواژگی ( ،)meronymyشناختهترین این روابط
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میباشد .همانطور که اشاره شد تقابل معنایی یکی از روابط مفهومی در معنیشناسی زبانی
است .اصطالح تقابل معنایی به هنگام بحث درباره مفاهیم متقابل یا در اصطالح سنتی،
معنای متضاد واژهها به کار میرود .در معنیشناسی عمدتاً از اصطالح تقابل به جای تضاد
( )antonymyاستفاده میشود؛ زیرا تضاد صرفاً گونهای از تقابل است (صفوی،22 :1212 ،

 .)113اغلب چنین تصور میشود که تقابل معنایی نقطه مقابل هممعنایی است؛ اما هریک از
این دو مقوله از پیکره کامالً متفاوتی برخوردارند؛ چون زبانها الزاماً محتاج واژههای هممعنی
نیستند و مشکل بتوان قبول کرد که هممعنایی کامل وجود داشته باشد ولی تقابل معنایی
یکی از ویژگیهای نظاممند و بسیار طبیعی زبان است و میتواند دقیقاً مورد بررسی
قرارگیرد (پالمر( .)123 :1211 ،)Palmerمعنیشناسان در مورد شش نوع تقابل معنایی در
واژگان ،به شرح زیر اتفاق نظر دارند:1
 )1تقابل مدرج

(opposition/antonymy

)gradable

 )1تقابل مکمل ()complementary/ungradable opposition
 )2تقابل دوسویه ()symmetrical opposition
 )1تقابل جهتی ()directional opposition
 )5تقابل واژگانی ()lexical opposition
 )1تباین معنایی (.)semantic contrast

 -9ارائه و تحلیل دادهها
همانطور که پیشتر اشاره شد ،حدود 101جفتواژه متقابل ،همراه با بسامد آنها و آیاتی که
در آنها بهکار رفتهاست ،از منابع مختلف و به ویژه از «تفسیر نور» اثر مصطفی خرمدل
استخراج و گردآوری شده و سپس براساس شش نوع تقابل معنایی مورد توافق زبانشناسان،
یعنی تقابل مدرج ،مکمل ،دوسویه ،جهتی ،واژگانی و تباین معنایی ،تحلیل و طبقهبندی شده
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است .در اینجا ،به علت محدودیت حجم مقاله از آوردن همه آنها خودداری میگردد و
برای هر نوع تقابل معنایی ،چند نمونه ذکر میشود.
 -1-9تقابل مدرج

این نوع تقابل ،در میان صفاتی وجود دارد که به لحاظ کیفیت ،قابل درجهبندی هستند .یکی
از مالکهای صوری این متقابلها ،کاربرد آنها به صورت صفت تفضیلی است .در چنین
شرایطی ،نفی یکی از واژههای متقابل ،اثبات واژه دیگر نیست؛ مثالً «هوشنگ پیر نیست».
ضرورتاً به این معنا نیست که «هوشنگ جوان است( ».صفوی )111 :1212 ،و (کریستال

( .)12 :1002 ،)Crystalدر این نوع تقابل ،دو محمول ،در تقابل با هم میباشند اگر در دو
انتهای متقابل مقیاس پیوستاری ارزشها باشند .اگر بتوان صفت را با «( veryخیلی)،
( muchخیلی زیاد)( how ،چهقدر) و

much

very

( howچه مقدار)» آورد ،مدرج است؛ مثالً صفت

«( tallبلند)» مدرج است چون میتواند با « »howبیاید و بگوییم:

«?How tall is he

(او

چقدر بلند(قد) است؟ /قد او چقدر است؟» ولی «( topبلند)» مدرج نیست؛ زیرا نمیتوان
گفت( How top is that shelf?« :آن قفسه چقدر بلند است؟)» یعنی پذیرفتنی نیست (هرفورد
( )Hurfordو همکاران.)115 :1003 ،

این نوع تقابل در مقوله دستوری ،صفت قرار میگیرد .همیشه تنها یکی از صورتهای
متضاد ،نشاندار و دیگری بینشان است یعنی تنها یکی از این صورتها برای پرسش و
صحبت پیرامون کل معنی مورد استفاده قرار میگیرد (پالمر .)123 :1211 ،در این نوع تقابل،
اثبات یکی از مفاهیم ،الزاماً نفی دیگری نیست مثل «( coldسرد)( hot /گرم)»؛ چیزی ممکن
است نه گرم باشد نه سرد (سعید (.)13 :1001 ،)Saeed

اینک ،به معرفی نمونههایی از تقابل مدرج در قرآن میپردازیم:
 )4غَنی= ثروتمند ( / 3)8فُقیر= تهیدست ()5

﴿يا َأيهاالن َّاس َأنتمالْفقراء إِلَی ه ِ
اّلل ُه َوالْ َغن ِ ُّیال َْحمِ ُید﴾ (فاطر.)15 /
َ
اّلل َو ه َ ُ
َ ُّ َ ُ ُ ُ ُ َ َ

ای مردم! شما نیازمند خدایید و خدا بینیاز و ستوده است.
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ِ
ِ
ِ
اّلل فَقِیر﴾ (آلعمران.)111 /
اّلل قَ ْو َلالَّذ َ
ين قَالُواْ إ َّن ه َ َ
﴿لَّقَ ْد َسم َع ه َ ُ

بیگمان خداوند سخن کسانی را شنید که گفتند :خدا فقیر است.
 )2قَریب= نزدیک ( /)22بَعید= دور ()25

﴿إِنَّماالتَّوب ُة علَی ه ِ ِ ِ
ون مِن قَرِ ٍ
يب﴾ (نساء.)13 /
الس َو َء ب ِ َج َهالَةٍ ثُ َّم يَتُوبُ َ
ين يَ ْع َمل َ
ُون ُّ
اّلل للَّذ َ
َ َْ َ
َ

بیگمان خداوند تنها توبه کسانی را میپذیرد که از روی نادانی به کار زشت دست مییازند،
سپس هرچه زودتر برمیگردند.

﴿مسوم ًة عِند ربك وما هِی مِن َّ ِ ِ
ین بِبَعِیدٍ﴾ (هود.)12 /
الظالم َ
َ َ ِّ َ َ َ َ َ
ُّ َ َّ َ

سنگهایی که از سوی پروردگار تو نشاندار قرار داده بودند این چنین سنگهایی از ستمکاران
به دور نیست.
 )3قَلیل= کم ( /)07کَثیر= زیاد ()04

ِ
ِ
اد﴾ (آلعمران.)123 /
﴿ َمتَاع قَلیل ثُ َّم َم ْأ َوا ُه ْم َج َهن َُّم َوبِئْ َسالْم َه ُ

متاع ناچیزی است سپس جایگاهشان دوزخ است و چه بد جایگاهی است.
ِ ِ
تال ِْحكْم َة فَقَ ْد ُأوتِی َخیر ًا كَثِیراً َوماي َّذكَّر إِال َّ ُأ ْولُواْاألَلْب ِ
اب﴾
اء َو َمنيُ ْؤ َ
َ
َ ْ
َ
﴿يُؤتیالْحكْ َم َة َمنيَ َش ُ
َ َ ُ
(بقره.)112 /

فرزانگی را به هرکس که بخواهد میدهد و به هرکس که فرزانگی داده شود ،بیگمان
خیر فراوانی بدو داده شده است و جز خردمندان متذکر نمیگردند.
 )1خَیر= خوب ،نیک ( /)401سوء= بد ،زشت ()23
ِ
ٍ ِ
اّلل بِهِ َعلِیم﴾ (بقره.)115 /
﴿ َو َماتَفْ َعلُواْ م ْن َخیْر فَإ َّن ه َ َ

و هر کار نیکی که میکنید خداوند از آن آگاه است.

﴿إِنَّماالتَّوب ُة علَی ه ِ ِ ِ
الس َو َء ب ِ َج َهالَةٍ﴾ (نساء.)13 /
ين يَ ْع َمل َ
ُون ُّ
اّلل للَّذ َ
َ َْ َ
َ

بیگمان خداوند تنها توبه کسانی را میپذیرد که از روی نادانی به کار زشت دست مییازند.
 )5قَوی= نیرومند ( /)1ضَعیف= ضعیف ()1
ِِ ِِ
﴿ ه ِ
يز﴾ (شورى.)12 /
العزِ ُ
ی َ
اء َو ُه َوالْقَوِ ُّ
اّلل لَطیف بعبَاده يَ ْر ُز ُق َمن يَ َش ُ
َُ
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خداوند نسبت به بندگانش بسیار لطف و مرحمت دارد و به هرکس که خود بخواهد روزی
میرساند و او نیرومند و چیره است.
ِ ِ
ان َضعِیفاً﴾ (نساء.)11 /
نس ُ
اّلل َأن يُ َخف َ
﴿يُرِ ُ
ِّف َعنكُ ْم َو ُخل َقاإل َ
يد ه َ ُ

خداوند میخواهد کار را بر شما آسان کند و انسان ضعیف آفریده شده است.
 )2کَبیر= بزرگ ( /)15صَغَیر= کوچک ()5
صغِیرٍ َو كَبِیرٍ ُم ْستَ َطر﴾ (قمر.)52 /
﴿ َوكُ ُّ
ل َ

هر کار کوچک و بزرگی نوشته شده است .
ض إِال َّ تَ ْف َعلُوه َتكُن ف ِ ْتنَة فِیاألَ ْر ِ
ذين كَ َفرو ْا بَ ْع ُض ُه ْم َأ ْولِیَاء بَ ْع ٍ
َّ
ض َو َف َساد كَبِیر﴾ (انفال.)32 /
ُ
﴿ َوال َ ُ

و کسانی که کافرند ،برخی یاران برخی دیگرند (و در جانبداری از باطل و بدسگالی با مؤمنان
همرأی و همسنگرند .پس ایشان را به دوستی نگیرید و در حفظ عهد و پیمان بکوشید) که
اگر چنین نکنید فتنه و فساد عظیمی در زمین روی میدهد.
 )0صادِق= راستگو ( /)53کاذِب= دروغگو ()32
ِ
﴿ َوا ْذكُر فِیالْكِتَ ِ
ان َر ُسوالً نَّبِی َ ًا﴾ (مریم.)51/
ان َصادِ َقال َْو ْعدِ َوكَ َ
ل إِن َّ ُه كَ َ
اب إ ِ ْس َماعی َ
ْ

در کتاب (آسمانی قرآن) از اسماعیل بگو ،آن کسی که در وعدههایش راست بود و پیغمبر
واال مقامی بود.
ون َمن َي ْأتِیهِ َعذَ اب يُ ْخزِيهِ َو َم ْن ُه َو كَاذِب﴾
﴿ َويَا قَ ْو ِم ْاع َملُواْ َعلَی َمكَانَتِكُ ْم إِنِّی َعامِل َس ْو َف تَ ْعل َُم َ
(هود.)22 /

ای قوم من! هرچه در قدرت دارید انجام دهید و کوتاهی نکنید .من به کار خود مشغولم.
باالخره خواهید دانست که چه کسی دچار عذابی میشود که او را خوار و رسوا میکند و
چه کسی دروغگو است.
 )8حَالل= حالل ( /)0حَرام= حرام ()2

﴿والَتقُولُواْ لِما تصِف َألْسِنتكُمالْكَذِب هذَ ا حالل وهذَ ا حرام لِّتفْترو ْا علَی هاّلل ِالْكَذِ ِ ِ
ين
َ َ ُ
َ َ
ب إ َّنالَّذ َ
َ
َ َ َ َ َ َ َ َُ َ
َ َ
َُ ُ
َ
يفترون علَی ه ِ
ِ
ون﴾ (نحل.)111 /
ب الَيُفْل ِ ُح َ
اّلل الْكَذ َ
ََُْ َ َ
َ
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و به خاطر چیزی که تنها بر زبانتان میرود به دروغ مگویید :این حالل است و آن حرام ،و
در نتیجه بر خدا دروغ ببندید .کسانی که بر خدا دروغ میبندند ،رستگار نمیگردند.
آّلل َأذِن لَكم َأم علَی هاّلل ِ
اّلل لَكُم ِّمن ِّر ْز ٍق فَ َج َعلْتُم ِّمنْ ُه َح َرام ًا َو َح َ
الالً ُق ْ
﴿قُ ْ
ل هَ ُ َ ُ ْ ْ َ
َ
ل َأ َر َأيْتُم َّما َأ َنز َل ه َ ُ
ون﴾ (یونس.)52 /
تَفْتَ ُر َ

بگو :به من بگویید :آیا چیزهایی را که خدا برای شما آفریده و روزی شما کرده است و
بخشی از آنها را حرام و بخشی از آنها را حالل نمودهاید ،بگو :آیا خدا به شما اجازه
داده است یا این که بر خدا دروغ میبندید.
 )3مَعروف= پسندیده ( /)32مُنکَر= نکوهیده ()22
ِ
ٍ
اّلل غَن ِ ٌّی َحلِیم﴾ (بقره.)112 /
﴿قَ ْول َّم ْع ُروف َو َم ْغف َرة َخیْر ِّمن َص َدقَة يَتْبَ ُع َها َأذًى َو ه َ ُ

گفتار نیک و گذشت ،بهتر از بذل و بخششی است که اذیّت و آزاری به دنبال داشته باشد
و خداوند بینیاز و بردبار است.
ٍ
ُون﴾ (ماﺋده.)32 /
ُوه لَبِئْ َس َما كَانُو ْا يَ ْف َعل َ
﴿كَانُو ْا الَيَتَنَ َ
اه ْو َن َعن ُّمنكَر َف َعل ُ

آنان از اعمال زشتی که انجام میدادند دست نمیکشیدند و همدیگر را از زشتکاریها
نهی نمیکردند و پند نمیدادند .و چه کار بدی میکردند.
 )47کافِر= کافر( /)432مُؤمِن= مؤمن ()277
ِ
ص ِّدقاً لِّ َما َم َعكُ ْم َوالَتَكُونُواْ َأوَّ َل كَافِرٍ بِهِ﴾ (بقره.)11 /
﴿ َوآمنُواْ ب ِ َما َأ َنزل ُ
ْت ُم َ

و ایمان آورید به آنچه فرو فرستادهام و تصدیقکننده چیزی است که در پیش شما است و
نخستین کافران به آن نباشید.
ان لِم ْؤم ِ ٍ
ل ُم ْؤمِناً إِال َّ َخ َطئاً﴾ (نساء.)21 /
ن َأن يَقْتُ َ
﴿ َو َما كَ َ ُ

هیچ مؤمنی را نسزد که مؤمن دیگری را بکشد مگر از روی خطا.
 )44ظاهِر= آشکار ،پیدا ( /)43باطِن= پنهان ،ناپیدا ()1

ٍ
﴿ ُهو ْ َ
األوَّ ُل َو ْاْل ِخ ُر َو َّ
ل َش ْيء َعلِیم﴾ (حدید.)2 /
الظاه ِ ُر َوالْبَاط ِ ُن َو ُه َو بِكُ ِّ
َ

او پیشین و پسین و پیدا و ناپیدا است ،و او آگاه از همه چیز است.
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ِ ِ ِ
ِ ِ
ون﴾ (انعام.)110 /
وناإلِثْ َم َسیُ ْج َز ْو َن ب ِ َما كَانُواْ يَقْتَرِفُ َ
ين يَكْسِبُ َ
﴿ َو َذ ُرواْ َظاه َراإلثْ ِم َوبَاطنَ ُه إ َّنالَّذ َ

گناهان آشکار و بزهکاریهای پنهان را ترک کنید .بیگمان کسانی که به دنبال گناه راه
میافتند ،هرچه زودتر کیفر ارتکاب معاصی ایشان داده میشود.
این نوع تقابل ،با  11مورد ،از بیشترین بسامد در میان  1نوع تقابل یافتشده در قرآن
برخوردار است .همه این جفتواژههای متقابل صفت هستند و به صورت تفضیلی نیز به
کار میروند؛ مانند «اَبعَد /اَقرب» .کاربرد آنها به صورت تفضیلی نشان میدهد که به لحاظ
کیفیت ،قابل درجهبندی هم هستند .به عالوه نفی هر کدام از این جفتواژهها ،اثبات
دیگری نیست؛ به عنوان نمونه ،اگر چیزی «بَعید» نباشد به این معنی نیست که «قَریب»
است؛ چرا که ممکن است در وسط ،قرار داشته باشد یعنی دو واژه متقابل در دو انتهای
پیوستار ارزشها باشند .نمودار زیر به روشن شدن بیشتر این نکته کمک میکند:
حرام

مکروه

مستحب

مباح

حالل

همانگونه که نمودار نشان میدهد بین جفتواژه «حَالل /حَرام» موارد دیگری وجود
دارد و اینطور نیست که اگر چیزی حالل نباشد ،حتماً حرام است .ممکن است یکی از
موارد مستحب ،مباح یا مکروه باشد .همواره یکی از این جفتواژهها نشاندار و دیگری
بینشان است؛ به عنوان مثال ،در جفتواژههای «حَالل /حَرام» یا «خَیر /سوء» و غیره،
«حَالل» و «خَیر» بینشان و دیگری نشاندار است .موضوع همه این جفتواژهها در آیاتی
که ذکر شد ،انسان و مساﺋـل تربیتی وی است .بسامد زیاد این نوع تقابل در قرآن با توجه به
ویژگیهای آن ،حاکی از انعطافپذیری فرمودهها و فرامین الهی و وجود آزادی و میدان
عمل بیشتر در آنها است.
 -2-9تقابل مکمل

111

دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات ترجمه قرآن و حدیث _____________ دوره  ،2شماره  ،3بهار و تابستان 4331

در تقابل مکمل ،نفی یکی از دو واژه متقابل اثبات واژه دیگر است؛ یعنی وقتی گفته میشود
«هوشنگ زنده نیست» ،ضرورتاً به این معنی است که «هوشنگ مرده است» (صفوی:1212 ،

 )111و (کریستال .)12 :1002 ،در این نوع تقابل ،محمولها به صورت جفت میآیند و همه
احتماالت مربوطه در بین آنها حذف است .یعنی زمان یک محمول با محمول دیگر در
تقابل مکمل است ،که مستلزم نفی محمول دیگر باشد؛ مثل «( trueدرست)( false /غلط)».
این نوع تقابل را «دوگانه ( »)binaryنیز میگویند (هرفورد و همکاران .)111 :1003 ،در تقابل
مکمل مثل تقابل مدرج ،صفات ،درجهپذیر نیستند یعنی حالت تفضیلی ،عالی و برابری ندارند
و با قیودی مانند « veryو غیره» تعدیل نمیشوند .در تقابل یادشده ،معنی از تمام جهات به
استثنای مشخصه اصلی که در آن با هم اختالف دارند ،یکسان است و هیچ نوع پیوستار
درجهبندی بین دو واژه وجود ندارد (البنر( )21 :1001 ،)Löbnerو (کریستال .)12 :1002 ،در
ادامه ،نمونههایی از تقابل مکمل در قرآن آمده است:
 )4لَیل= شب ( /)25نَهار= روز ()12
الشمس والْقَمر والْنُّجوم مسخَّ رات ب ِ َأمرِهِ إ ِ َّن فِی َذلِك َْلي ٍ
ات لِّقَ ْو ٍم
ل َوالْن ََّه َ
﴿ َو َسخَّ َر لَكُ ُماللَّیْ َ
َ َ
ْ
ار َو َّ ْ َ َ َ َ َ ُ ُ ُ َ َ
ُون﴾ (نحل.)11 /
يَ ْعقِل َ

و خدا شب و روز و خورشید و ماه را برای شما مسخّر کرد و ستارگان به فرمان او مسخّر
هستند .مسلّماً در اینکار دالﺋل روشن و نشانههای بزرگی است برای کسانی که میاندیشند.
ِ
ِ
﴿ َولَ ُه ما سكَ َن فِیاللَّیْ ِ
یم﴾ (انعام.)12 /
ل َوالن ََّهارِ َو ُه َو َّ
یع ال َْعل ُ
السم ُ
َ َ

و از آن اوست آنچه در شب و روز قرار دارد و او شنوا و آگاه است.
 )2أَرض= زمین ( /)152سَماء= آسمان ()445
ِ
﴿إ ِ َّن هاّلل الَي ْخفَی َعلَیهِ َشيء فِیاألَ ْر ِ
الس َماء﴾(آلعمران.)5 /
ض َوالَ فی َّ
ََ َ َ ْ
ْ

شکی نیست که هیچ چیز نه در زمین و نه در آسمان بر خدا پنهان نمیماند.
ِ
ِ
ِ
ِ َ ِ
ون﴾ (بقره.)11 /
صل ِ ُح َ
﴿ َوإ ِ َذا قی َ
ل ل َُه ْم الَتُفْس ُدواْ فیاأل ْرض قَالُواْ إن َّ َما نَ ْح ُن ُم ْ

هنگامی که بدیشان گفته شود :در زمین فساد و تباهی نکنید ،گویند :ما اصالحگرانی بیش
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نیستیم.
 )3أَحیاء= زندگان ( /)5أَموات= مردگان ()0

ل هِ
﴿والَت ُقولُو ْا لِمن ي ْقت ِ
ون﴾ (بقره.)151 /
ل َأ ْحیَاء َولَكِن ال َّتَ ْش ُع ُر َ
اّلل َأ ْم َوات بَ ْ
َ ْ ُ َ ُ
َ َ
ل فی َسبی ِ َ

و به کسانی که در راه خدا کشته میشوند ،مرده مگوی ید ،بلکه آنان زندهاند ،ولیکن شما
نمیفهمید.

ل هِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ون﴾ (آلعمران.)112 /
ند َربِّهِ ْم يُ ْر َزقُ َ
ل َأ ْحیَاء ع َ
اّلل َأ ْم َواتاً بَ ْ
﴿ َوالَتَ ْح َسبَ َّنالَّذ َ
ين قُتلُواْ فی َسبی ِ َ

و کسانی را که در راه خدا کشته میشوند ،مرده مشمار ،بلکه آنان زندهاند و بدیشان نزد
پروردگارشان روزی داده میشود.
 )1هُدی= هدایت (َ /)33ضالل َة= گمراهی ()0

ِ
ِ
ِ
ِ
قین﴾ (بقره.)1 /
﴿ذال َ
لمت َّ َ
تاب ال َر َ
کالك ُ
يب فیه ُه ً
دی ل ُ

این کتاب هیچ گمانی در آن نیست و راهنمای پرهیزگاران است.
ِ
ِ
ین﴾ (اعراف.)11 /
﴿ َقا َل يَا َق ْو ِم لَیْ َس بِی َض َ
اللَة َولَكنِّی َر ُسول ِّمن رَّ ِّ
بال َْعالَم َ

گفت :ای قوم من! هیچگونه گمراهی در من نیست و دچار سرگشتگی هم نیستم .ولی
من فرستادهای از سوی پروردگار جهانیانم.
 )5مَوت= مرگ (َ /)81حیاة= زندگی()02
ل نَ ْف ٍس َذآئ ِ َق ُةالْمو ِ
ت﴾ (آلعمران.)115 /
﴿كُ ُّ
َْ

هر کسی مزه مرگ را میچشد.
اع الْ ُغ ُرورِ﴾ (آلعمران.)115 /
﴿ َوما ال َْحیَا ُة ُّ
الدنْیَا إِال َّ َمتَ ُ

و زندگی دنیا چیزی جز کاالی فریب نیست.
اص َحیاة ياْ ُأولِياألَلْب ِ
﴿ َولَكُ ْم فِیال ْقِص ِ
ون﴾ (بقره.)132 /
اب ل ََعلَّكُ ْم تَتَّقُ َ
ْ َ
َ َ
َ

ای صاحبان خرد! برای شما در قصاص ،حیات و زندگی است.
 )2حَقّ= حق ،درست ( /)202باطِل= باطل ،نادرست ()25
﴿ َوالَتَلْبِسواْ ال َْحقَّ بِالْبَاط ِ ِ
ون﴾ (بقره.)11 /
ل َوتَكْتُ ُمواْال َْحقَّ َوأَنتُ ْم تَ ْعل َُم َ
ُ
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و حق را با باطل به هم نیامیزید و حق را پنهان نکنید و حال آن که میدانید.
ُون﴾ (اعراف.)122 /
﴿إ ِ َّن َه ُؤالء ُمتَبَّر َّما ُه ْم فِیهِ َوبَاطِل َّما كَانُواْ يَ ْع َمل َ

اینان کارشان هالک و نابودی است و آنچه میسازند و میکنند پوچ و نادرست است.
َ )0جن َّة= بهشت ( /)08جَهَنَّم= جهنم ()00

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ون﴾ (بقره.)11 /
یها َخال ِ ُد َ
الصال َحات ُأولَئ َ
آمنُو ْا َو َعملُواْ َّ
ابال َْجن َّة ُه ْم ف َ
ص َح ُ
﴿ َوالَّذ َ
ك َأ ْ
ين َ

و کسانی که ایمان آوردهاند و کردار پسندیده و افعال شایسته انجام دادهاند اینان اهل بهشت
بوده و جاودانه در آن خواهند ماند.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اد﴾ (بقره.)101 /
﴿ َوإ ِ َذا قی َ
اّلل َأ َخذَ تْ ُهال ْع َّز ُة بِاإلثْ ِم فَ َح ْسبُ ُه َج َهن َُّم َولَبِئْ َس الْم َه ُ
ل لَ ُه ات َّق ه َ َ

و هنگامی که بدو گفته میشود :از خدا بترس ،عظمت ،او را فرا میگیرد و گناه میکند پس
دوزخ او را بسنده است و چه بد جایگاهی است.
 )8کُفر= کفر ( /)40أیمان= ایمان ()02
﴿ َوال َيَ ْأ ُم َركُ ْم َأنتَت َّ ِخذُ واْال َْمالَئِكَ َة َوالنِّبِیِّیْ َن َأ ْربَاباً َأيَ ْأ ُم ُركُم بِالْكُفْرِ ب َ ْع َد إِذْ أَنتُم ُّم ْسل ِ ُمو َن﴾ (آلعمران.)10 /

و به شما فرمان نمیدهد که فرشتگان و پیغمبران را به پروردگاری خود گیرید .مگر شما را
به کفر فرمان دهد بعد از آن که مسلمان شدهاید؟!
ِ ِ
اشتر ُواْالْكُفْر بِاإلِ ِ
اّلل َشیْئاً َو ُله ْم َعذَ اب َألِیم﴾ (آلعمران.)133 /
﴿إ َّنالَّذ َ
يمان لَنيَ ُض ُّرواْ ه َ َ
َ
َ
ين ْ َ َ

بیگمان کسانی که ایمان را میدهند و کفر را میخرند ،هیچ زیانی به خدا نمیرسانند
و ایشان را عذاب دردناکی است.
 )3فُجّار= بدکاران ( /)3اَبرار= نیکوکاران ()2
ار لَفِی َج ِحی ٍم﴾ (انفطار.)11/
﴿ َوإ ِ َّنالْفُ َّج َ

و مسلماً بدکاران در میان آتش سوزان دوزخ به سر خواهند برد.
﴿إ ِ َّن ْاألَبْ َر َار لَفِی نَعِی ٍم﴾ (انفطار.)12 /

مسلماً نیکان در میان نعمت فراوان بهشت به سر خواهند برد.
 )47یَمین= دست راست ( /)25شِمال= دست چپ ()0
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ِ ِ
ِ
وسی﴾ (طه.)13 /
ْك بِیَمین َ
﴿ َو َما تل َ
ك يَا ُم َ

ای موسی! در دست راست تو چیست؟
﴿إ ِ ْذ يتلَقَّیالْمتلَقِّی ِ
ین َو َع ِ
ن الْیمِ ِ
ان َع ِ
ن الشِّ َمالِ قَعِید﴾ (ق.)13 /
ََ
َ
َُ َ

بدانگاه که دو فرشتهای که در سمت راست و در طرف چپ انسان نشستهاند و اعمال
او را دریافت میدارند.
این تقابل با  15مورد ،پس از تقابل مدرج -از نظر بسامد در قرآن -در جایگاه دوم
قرار دارد .همانگونه که مثالها نشان میدهد این نوع تقابل ،نقطه مقابل تقابل مدرج
است .به این معنی که اوالً نفی یکی از دو واژه متقابل ،ضرورتاً اثبات دیگری است و ثانیاً
صفات درجهپذیر نیستند؛ یعنی به صورت تفضیلی ،عالی و برابری به کار نمیروند و در
نتیجه حالت پیوستاری ندارند .به عنوان نمونه ،هنگامی که گفته میشود «اکنون روز
نیست ».به این معنی است که حتماً شب است یا وقتی گفته شود «کسی زنده نیست»
الزاماً به این معنی است که مرده است؛ به عالوه واژههای مردهتر یا زندهتر کاربرد ندارند.
نکتهای که در مورد تقابلهای مدرج و مکمل در این نمونهها وجود دارد ،این است که،
متقابلهای مدرج ،همه از نظر مقوله دستوری ،صفت هستند؛ اما در میان متقابلهای
مکمل عالوه بر صفات ،اسامی هم وجود دارد مانند« :لیلَ/نهار»« ،جنَّةَ/جهنَّم» و غیره.
 -3-9تقابل دوسویه

این دسته از متقابلها در رابطه دوسویه با یکدیگر قرار دارند مثل «خرید /فروش»« ،زن/
شوهر» و غیره ،به این معنی که اگر «هوشنگ کتابی از کامبیز خریده باشد ».پس «کامبیز
کتابی به هوشنگ فروخته است( ».صفوی)111 :1212 ،

اگر محمولی ،رابطه بین دو چیز یا دو شخص را توصیف کند و محمول دیگری همان
رابطه را هنگامی که آن دو چیز یا دو شخص به ترتیب متضادی ذکر شده باشند ،توصیف
کند آن دو محمول در تقابل دوسویه با هم قرار دارند .مثل «( boveباال)( below /پایین)»،
یعنی اگر  Xدر زیر  Yقرار داشته باشد Y ،در باالی  Xقرار دارد .این نوع تقابل را «وارونه
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( »)converseهم میگویند (هرفورد و همکاران .)112 :1003 ،سعید ( )13 :1001نیز این نوع
تقابل را «وارونه» و پالمر( )111 :1211آن را «رابطهای ( »)relationalمینامد .در این نوع
تقابل ،واژههای متقابل ،همدیگر را پیشفرض ( )presuppositionمیگیرند مثل
(شوهر)/

wife

«husband

(همسر)» (کریستال .)12 :1002 ،اینک ،نمونههایی از تقابل دوسویه در قرآن

معرفی میشود:
 )4فَوق= باال ( /)12تَحت= پایین ،زیر ()51
نال َْخل ِ ِ ِ
﴿ َولَ َق ْد َخلَ ْقنَا َفو َقكُ ْم سبع َطرائ ِ َق َوما كُن َّا َع ِ
ین﴾ (مؤمنون.)13 /
ْق َغافل َ
َ
ْ
َ َْ َ

ما بر فراز شما هفت آسمان آفریده ایم و ما از کار آفرینش و وضع آفریدگان غافل نبوده
و نیستیم.
ِ
ِ
َّات تجرِی مِن تحتِهااألنهار َخالِدِ ِ
﴿ َأعدَّ هاّلل لَهم جن ٍ
یم﴾ (توبه.)12 /
یها َذل َ
ُ
كالْفَ ْو ُزال َْعظ ُ
ين ف َ
َ
َْ َ
َْ
َ َُ ُ ْ َ

خداوند برای آنان باغهای (بهشت) را آماده کرده است که جویبارها در (زیر کاخها و درختان)
آن روان است و جاودانه در آن میمانند .این است پیروزی بزرگ و رستگاری سترگ.
 )2دُنیا= دنیا (ِ /)444
آخ َرة= آخرت ()441

الدنْیا بِا َ ِ ِ
ِ
ِ
ون﴾ (بقره.)11 /
نص ُر َ
ين ْ
ْلخ َرة فَ َ
اليُ َخفَّ ُ
﴿ ُأولَئ َ
ف َعنْ ُه ُمال َْعذَ ُ
كالَّذ َ
اشتَ َر ُواْال َْحیَا َة ُّ َ
اب َوال َ ُه ْم يُ َ

اینان همان کسانی هستند که آخرت را به زندگی دنیا فروختهاند .لذا شکنجه آنان تخفیف
داده نمیشود و ایشان یاری نخواهند شد.
 )3أَغنِیاء= ثروتمندان ( /)1فُقَراء= تهیدستان ()0
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اّلل َعلَی
ين يَ ْستَ ْأذنُونَ َ
السبِی ُ
﴿إِن َّ َما َّ
ل َعلَیالَّذ َ
ك َو ُه ْم َأغْنیَاء َر ُضواْ ب َأن يَكُونُواْ َم َع ال َْخ َوالف َو َطبَ َع ه َ ُ

ون﴾ (توبه.)22 /
قُلُوبِهِ ْم فَ ُه ْم الَ يَ ْعل َُم َ

تنها راه به روی کسانی باز است که از تو اجازه میخواهند در حالی که ثروتمند و
قدرتمندند .آنان بدین خوشنودند که با زنان (و سالخوردگان و کودکان و بیماران) باقی
بمانند .خداوند دلهایشان را مهر زده است و آنان نمیدانند.

﴿يا َأيهاالن َّاس أَنتمالْفقراء إِلَی ه ِ
ِ
ِ
ید﴾ (فاطر.)15 /
ی ال َْحم ُ
َ ُّ َ
َ
اّلل ُه َو الْ َغن ُّ
اّلل َو ه َ ُ
ُ
ُ ُ ََُ
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ای مردم! شما نیازمند خدایید و خدا بینیاز و ستوده است.
 )1عُسر= سختی ،دشواری ( /)3یُسر= آسانی ،آسایش ()2
﴿إ ِ َّن َم َعال ُْع ْسرِ يُ ْسراً﴾ (شرح.)1 /

مسلماً با سختی و دشواری ،آسایش و آسودگی است.
﴿فَإِ َّن َم َعال ُْع ْسرِ يُ ْسراً﴾ (شرح.)5 /

چرا که همراه با سختی و دشواری ،آسایش و آسودگی است.
)5عَمَل= عمل ،کار ( /)201أَجر= پاداش ()421
ِ
ل َعام ِ ٍ
ل ِّمنكُم ِّمن َذكَرٍ َأ ْو ُأنثَی﴾ (آلعمران.)125 /
یع َع َم َ
استَ َج َ
اب ل َُه ْم َرب ُّ ُه ْم َأنِّی الَ ُأض ُ
﴿فَ ْ

پس پروردگارشان دعای ایشان را پذیرفت و پاسخشان داد که من عمل هیچ کسی از
شما را که به کار پرداخته باشد -خواه زن باشد یا مرد -ضایع نخواهم کرد.
ِِ
ِ
﴿يستبشِر َ ِ ِ ٍ
اّللِ َوفَ ْض ٍ
ین﴾ (آلعمران.)131 /
یع َأ ْج َرال ُْم ْؤمن َ
ون بن ْع َمة ِّم َن ه َ
اّلل الَيُض ُ
ل َو َأ َّن ه َ َ
َ ْ َْ ُ

شاد و خوشحالند به خاطر نعمتی که خدا بدانان داده است و فضل و کرمی که او بدیشان
روا دیده است و خوشوقت و مسرورند از این که خداوند اجر و پاداش مؤمنان را ضایع
نکرده و هدر نمیدهد.
 )2نَفع= سود ( /)15ضَرَر= زیان ()4
﴿قُل ال َّ َأمل ِ ِ ِ
ِ
اّلل﴾ (یونس.)12 /
ْ ُ
ك لنَفْسي َض َراً َوالَ نَفْعاً إال َّ َما َشاء ه َ ُ

بگو :من هیچ سود و زیانی برای خود ندارم مگر آن چیزی را که خدا بخواهد.
 )0سُرور= شادی ( /)3حُزن= اندوه ()12
ِ
اه ْم نَ ْض َر ًة َو ُس ُروراً﴾ (انسان.)11 /
اّلل َش َّر َذل َ
كالْیَ ْو ِم َولَقَّ ُ
﴿فَ َوقَ ُ
اه ُم ه َ ُ

به همین خاطر خداوند آنان را از شر و بال آن روز محفوظ میدارد و ایشان را به خرمی و
شادمانی میرساند.
ت َعیْ َن ُاه م ِ َنال ُْح ْز ِن َف ُه َو كَظِیم﴾ (یوسف.)11 /
ف َوابْ َی َّض ْ
وس َ
﴿ َوتَ َولَّی َعنْ ُه ْم َو َقا َل يَا َأ َس َفی َعلَی ُي ُ

و از فرزندانش روی برتافت و گفت :ای وای بر من! بر یوسف! و چشمانش از اندوه سفید
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گردید و او اندوه خود را در دل نهان میداشت و خشم خود را قورت میداد.
 )8غُروب= غروب ( /)2طُلوع= طلوع ()2
ُون وسبح بِحمدِ ربك َقبل ُطلُوعِ َّ ِ
لالْ ُغر ِ
وب﴾ (ق.)22 /
اصب ِ ْر َعلَی َما يَ ُقول َ َ َ ِّ ْ َ ْ َ ِّ َ ْ َ
﴿ َف ْ
الش ْمس َو َقبْ َ ُ

پس در برابر چیزهایی که می گویند پایدار و شکیبا باش و ستایش و سپاس پروردگارت
را پیش از طلوع آفتاب و قبل از غروب آن بجای آور.
 )3رَیب= شک ،گمان ،تردید ( /)41یَقین= یقین ()8

ِ
ِ
﴿ربنا إِنَّك جامِعالن ِ
َّاس لِیو ٍم ال َّ َري ِ ِ ِ
اد﴾ (آلعمران.)2 /
اّلل الَ يُ ْخل ُ
َ َّ َ
یع َ
فالْم َ
ْ َ
ب فیه إ َّن ه َ َ
َْ
َ َ ُ

پروردگارا! تو مردمان را در روزی که تردیدی در آن نیست جمع خواهی کرد ،بیگمان
خدا خالف وعده نمیکند.
ِ
قالْیق ِ ِ
ین﴾ (حاقه.)51 /
﴿ َوإن َّ ُه ل ََح ُّ َ

قرآن یقینِ راستین است.
تقابل دوسویه با  12مورد از نظر بسامد در جایگاه سوم در قرآن قرار دارد .رابطه دو
جفتواژه متقابل ،در این نوع تقابل ،وارونه ،دوسویه یا رابطهای است .به عنوان نمونه ،وقتی
میگوییم «آسمان در باالی زمین قرار دارد» به این معنی است که «زمین در زیر آسمان است».
برخی از جفتواژههای دوسویه میتوانند مدرج هم باشند یعنی در بین آنها همپوشانی
وجود دارد به عنوان مثال« ،غَنی /فَقیر» هم مدرجاند و هم دوسویه؛ مدرجاند؛ چون دارای
پیوستار میباشند و نفی یکی از آنها اثبات دیگری نیست؛ یعنی اگر کسی ثروتمند نباشد
الزاماً به این معنی نیست که فقیر باشد ،ممکن است متوسط باشد .دوسویهاند؛ زیرا همدیگر
را پیشفرض میگیرند؛ به عنوان نمونه ،پیشفرض جمله «او ثروتمند است» این است که
«او فقیر نیست» .مقوله دستوری این متقابلها در نمونههای باال اسم ،صفت و حرف اضافه
مانند «فَوق /تَحت» است .موضوع این متقابلها هم مانند متقابلهای مدرج و مکمل به طور
مستقیم یا غیرمستقیم انسان و مساﺋـل تربیتی وی است.
 -9-9تقابل جهتی
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نمونه بارز این نوع تقابل« ،رفت /آمد» است .در چنین تقابلی« ،آمد» نسبت به «رفت» مستلزم
حرکت به سوی یا از سوی گوینده است یا «آوردن /بردن»« ،ارسال کردن /دریافت کردن»
(صفوی .)112 :1212،این نوع تقابل ،حرکت را توصیف میکند؛ یکی از واژهها حرکت در
یک جهت و دیگری همان حرکت را در جهت مقابل ،توصیف میکند .مثل «( comeآمدن)/
go

(رفتن)» یا

«push

(هُل /فشاردادن)/

pull

(کشیدن)» .این نوع تقابل را «معکوس

( »)reverseنیز میگویند (سعید .)13 :1001 ،برخی از جفتواژهها میتوانند تحت عنوان
بیش از یک نوع تقابل ،دستهبندی شوند( buy« .خریدن)( sell /فروختن)» میتوانند جزو
تقابل دوسویه و نیز جهتی تلقی شوند .بسیاری از متقابلهای جهتی از جمله حروف اضافه
مکانی مثل

«the right of ،»above/ below

( toبه سمت راستِ)/

the left of

( toبه سمت

چپِ)» و غیره در آن واحد ،متقابل دوسویه هستند (البنر .)22 :1001،در ادامه ،نمونههایی از
تقابل جهتی در قرآن اراﺋـه میشود:
َ )4د َخلوا= وارد شدند (َ /)33خ َرجوا= خارج شدند ()27

ِِ
ِ
ِ
ون﴾
اّلل َأ ْعل َُم ب ِ َما كَانُواْ يَكْت ُ ُم َ
﴿ َوإِذَا َج ُ
آمن َّا َوقَد َّد َخلُواْ بالْكُفْر َو ُه ْم قَ ْد َخ َر ُجواْ به َو ه َ ُ
آؤوكُ ْم قَال َُواْ َ

(ماﺋده.)11 /

هنگامی که نزد شما میآیند ،میگویند :ایمان آوردهایم و حال آن که با کفر وارد و با کفر
خارج میشوند و خدا از آنچه پنهان میکنند آگاهتر است.
 )2جاءَ= آمد( /)271ذَهَبَ= رفت()51
ون﴾ (یونس.)13 /
ل أُ َّمةٍ رَّ ُسول فَإِ َذا َجاء َر ُسول ُُه ْم قُضِ َی َبیْنَ ُهم بِالْق ِ ْسطِ َو ُه ْم الَ ُي ْظل َُم َ
﴿ َولِكُ ِّ

هر ملتی دارای پیغمبری است ،هرگاه پیغمبرشان آمد ،دادگرانه میانشان داوری میگردد
و ستمی بدیشان نمیشود.
ب إِلَی َأ ْهلِهِ يَتَ َم َّطی﴾ (قیامت.)22 /
﴿ثُ َّم َذ َه َ

پس از آن ،مغرورانه و متکبّرانه نزد خانواده و کسانش رفت.
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تقابل جهتی با  2مورد ،از کمترین بسامد ،در میان  1نوع تقابل یافتشده در قرآن،
برخوردار است .ویژگی مهم این نوع تقابل« ،حرکت» است .این ویژگی در همه نمونههای
قرآنی فوقالذکر یافت میشود .بین متقابلهای جهتی و دوسویه نیز همپوشانی وجود دارد؛
به عنوان نمونه« ،وارد شدن /خارج شدن» یا «آمدن /رفتن» دوسویهاند؛ زیرا همدیگر را
پیشفرض میگیرند .به عنوان مثال ،پیشفرض جمله «او از اتاق خارج شد» این است که
اول ،وارد اتاق شده است .به عبارت دیگر ،پیش از هر خروجی ،ورودی وجود داشته است.
جهتی هستند چرا که حرکت جزو مشخصات معنایی آنها است .مقوله دستوری این نوع
تقابل در نمونههای باال ،تنها فعل است.
 -5-9تقابل واژگانی

در این نوع تقابل ،واژههای متقابل به کمک تکواژهای منفیساز در تقابل با همدیگر قرار
دارند مثل «آگاه /ناآگاه» (صفوی .)112 :1212 ،اینک ،به نمونههایی از تقابل واژگانی در
قرآن اشاره میشود:
)4يَستَوی= مساوی هستند ( /)41اليَستَوی= مساوی نیستند ()1
ِ
ِ
ون﴾ (زمر.)2 /
ين َاليَ ْعل َُم َ
ين يَ ْعل َُم َ
ل َه ْ
﴿قُ ْ
ون َوالَّذ َ
ل يَ ْستَوِیالَّذ َ

بگو :آیا کسانی که میدانند با کسانی که نمیدانند برابر و یکسانند.
ِ
ابال َْجن َّةِ ُه ُمالْفَائ ِ ُزو َن﴾ (حشر.)10 /
ابال َْجن َّة َأ ْص َح ُ
ابالن َّارِ َوأَ ْص َح ُ
﴿ َاليَ ْستَوِی َأ ْص َح ُ

بهشتیان و دوزخیان یکسان و برابر نیستند ،بهشتیان رستگار و پیروزند.
ِ
ِ
ب= دوست ندارد ()52
ب= دوست دارد ( /)25اليُح ُّ
 )2يُح ُّ
﴿و ه ِ
ين﴾ (آلعمران.)111 /
اّلل يُح ُّ
ب َّ
الصابِرِ َ
َ َُ

و خداوند شکیبایان را دوست میدارد.
ِ
ِ
ِ
ين﴾ (بقره.)120 /
اّلل الَيُح ِّ
بال ُْم ْعتَد َ
﴿إ َّن ه َ َ

خداوند تجاوزگران را دوست نمیدارد.
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 )3يَعقِلونَ = میاندیشند ( /)22اليَعقِلونَ = نمیاندیشند ()42

الشمس والْقَمر والْنُّجوم مسخَّ رات ب ِ َأمرِهِ إ ِ َّن فِي َذلِك َْلي ٍ
ات لِّقَ ْو ٍم
ل َوالْن ََّه َ
﴿ َو َسخَّ َر لَكُ ُماللَّیْ َ
َ َ
ْ
ار َو َّ ْ َ َ َ َ َ ُ ُ ُ َ َ
ُون﴾ (نحل.)11 /
يَ ْعقِل َ

و خدا شب و روز و خورشید و ماه را برای شما مسخّر کرد و ستارگان به فرمان او مسخّر
هستند .مسلّماً در این کار دالﺋل روشن و نشانههای بزرگی است برای کسانی که تعقل
میورزند.
ِ
ُون﴾ (یونس.)100 /
ين الَيَ ْعقِل َ
﴿ َويَ ْج َع ُ
الر ْج َس َعلَیالَّذ َ
ل ِّ

و خدا عذاب را نصیب کسانی میسازد که تعقل و تفکر نمیورزند.
 )1يَعلَمونَ = می دانند ( /)83اليَعلَمونَ = نمی دانند ()11
ِ
ِ
ون﴾ (بقره.)35 /
ُوه َو ُه ْم يَ ْعل َُم َ
﴿ثُ َّم يُ َح ِّرفُونَ ُه من بَ ْعد َما َعقَل ُ

پس از فهمیدن کامل آن ،دست به تحریفش میزدند و حال آن که علم و اطالع داشتند.
ون﴾ (بقره.)33 /
ون َو َما يُ ْعلِنُ َ
اّلل يَ ْعل َُم َما يُسِ ُّر َ
﴿ َأ َوالَيَ ْعل َُم َ
ون َأ َّن ه َ َ

آیا نمیدانند که آنچه را پنهان میکنند و آنچه را آشکار میسازند ،خدا همه را میداند؟
 )5يَشك ُرونَ = شکرگزاری میکنند ( /)3اليَشك ُرونَ = شکرگزاری نمیکنند ()0
﴿وارزقْهم منالث َّمر ِ
ون﴾ (ابراهیم.)23 /
ات ل ََعل َّ ُه ْم يَ ْشكُ ُر َ
َ ْ ُ ُ ِّ َ َ َ

و ایشان را از میوهها بهرهمند فرما شاید که سپاسگزاری کنند.
ل علَیالن ِ
ون﴾ (نمل.)32 /
َّاس َولَكِ َّن َأكْثَ َر ُه ْم َاليَ ْشكُ ُر َ
﴿ َوإ ِ َّن َرب َّ َ
ك لَذُ و فَ ْض ٍ َ

پروردگارت نسبت به مردم لطف و کرم دارد ولی بیشتر آنان سپاسگزاری نمیکنند.
 )2تَتَفَكَّرونَ = میاندیشید ( /)3التَتَفَكَّرونَ = نمیاندیشید ()4
﴿كَذَ لِك يبین هاّلل لَكُماْلي ِ
ون﴾ (بقره.)112 /
ات ل ََعلَّكُ ْم تَتَفَك َّ ُر َ
َ ُ ِّ ُ َ ُ ُ َ

این چنین خداوند آیات را برای شما روشن میسازد ،شاید بیندیشید.
ِ
ِ َ
ون﴾ (انعام.)50 /
ال تَتَ َفك َّ ُر َ
یر َأ َف َ
﴿ ُقل َه ْ
ل يَ ْستَویاأل ْع َمی َوالْبَص ُ

بگو :آیا نابینا و بینا یکسانند؟ مگر نمیاندیشید؟
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این نوع تقابل با  13مورد در قرآن از نظر بسامد در جایگاه چهارم قرار دارد .افزودن
تکواژ منفیساز «ال» ،در نمونههای باال به یکی از جفتهای متقابل ،سبب ایجاد این نوع
تقابل شده است .افزودن این تکواژ به یکی از جفتهای متقابل ،آن را از نظر معنایی در نقطه
مقابل دیگری قرار داده است .مقوله دستوری این متقابلها در این نمونهها فقط فعل است.
 -1-9تباین معنایی

بحث درباره تقابل معنایی به دو واژه محدود می شود که مفهومشان در تقابل با یکدیگر
است .تباین معنایی در اصل نوعی تقابل معنایی است که میان مفهوم چند واژه در یک
حوزه معنایی پدید میآید .در اینباره میتوان گروههایی نظیر «شمال /جنوب /شرق/
غرب» یا «شنبه /یکشنبه /... /پنجشنبه /جمعه» را در نظر گرفت که نفی یکی از آنها ،تأیید
دیگر اعضای این حوزه است .مثالً وقتی میگوییم «امروز شنبه نیست ،».میتواند این
معنی را القا کند که امروز یکشنبه ،دوشنبه یا روز دیگری غیر از شنبه است .واژههای
متباین میتوانند دو به دو با هم در تقابل باشند؛ برای مثال «شمال /جنوب» یا «شرق/
غرب» در تقابل جهتی با یکدیگرند (صفوی.)110،111 :1212 ،
وقتی که دو محمول به نظام کرانگشادگی متعلق باشند مثل نظام گلها ،گیاهان،
رنگها و غیره ،دارای تباین معناییاند .تباین معنایی را «تناقض یا ناسازگاری چندگانه
(incompatibility

 »)multipleهم میگویند (هرفورد و همکاران .)111 :1003 ،از این نوع

تقابل با اصطالح «خواهرهای طبقهای» یاد میشود که برای توصیف واژههایی به کار میرود
که در یک طبقه ،در یک سطح مشابه باشند .مثل طبقه رنگها در انگلیسی؛ واژههای آبی و
قرمز ،اعضای خواهرهای یک طبقهاند و لذا با یکدیگر در تضاد هستند .برخی از این طبقات
بستهاند؛ مثل طبقه روزهای هفته و نمیتوان به سادگی و بدون تغییر کل نظام ،روز دیگری
به آن اضافه کرد .اما برخی دیگر از طبقات باز هستند مثل طعمهای بستنیای که در یک
مغازه بستنیفروشی فروخته میشود (سعید .)11 :1001 ،تباین معنایی را تقابل متقاطر یا
قطری هم میگویند .در ادامه ،نمونههایی از تباین معنایی در قرآن معرفی میشود:
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 )4اعضای حوزه فصلها:
✓ صَیف= تابستان ( /)1شِتاء= زمستان ( /)1رَبیع= بهار ( /)0خَریف= پاییز ()0
يالفِهِم رِحلَ َةالشِّ تاء والصی ِ
ِ
ف﴾ (قریش.)1 /
﴿إ َ ْ ْ
َ َ َّ ْ

به خاطر انس و الفت ایشان به کوچ زمستانه و تابستانه.
 )2اعضای حوزه جهات چهارگانه:
✓ شُمال= شمال ( /)0جُنوب= جنوب ( /)0شَرق= شرق ( /)11غَرب= غرب ()11
﴿ َو ِّلل ِالْم ْشرِ ُق َوالْم ْغرِب فَ َأينَما تُولُّواْ فَثَ َّم َوج ُه ه ِ ِ
اّلل َواسِع َعلِیم﴾ (بقره.)115 /
ْ َ
اّلل إ َّن ه َ َ
َ ُ ْ َ َ
َ َ

خاور و باختر از آن خدا است ،پس به هر سو رو کنید ،خدا آنجا است .بیگمان خدا
گشایشگر است و بسی دانا است.
)3اعضای حوزه رنگها:
✓أَخضَر= سبز ( /)1أَحمَر= قرمز ( /)0أسوَد= سیاه ( /)1أَبیَض= سفید ( /)2صَفراء= زرد ()1
ِ
ل لَكُم ِّم َن َّ
ون﴾ (یس.)10 /
الش َجر ِ ْاألَ ْخ َضرِ نَاراً فَإِ َذا أَنتُم ِّمنْ ُه تُوق ِ ُد َ
﴿الَّذی َج َع َ

آن کسی که از درخت سبز برای شما آتش بیافریده است و شما با آن ،آتش روشن میکنید.
ض م ِ َنال َْخیْطِاألَ ْس َودِ م ِ َنالْفَ ْجر ِ﴾ (بقره.)113 /
﴿ َوكُلُواْ َو ْ
اش َربُواْ َحتَّی يَتَبَی َّ َن لَكُ ُمال َْخیْ ُطاألَبْیَ ُ
و بخورید و بیاشامید تا آن گاه که رشته سفید بامداد از رشته سیاه (شب) برایتان از هم
جدا و آشکار گردد.
ِ
ِ
ِ
ين﴾
﴿قَالُواْ ْاد ُع لَنَا َرب َّ َ
ك يُبَیِّن لَّنَا َما ل َْونُ َها قَا َل إن َّ ُه يَقُو ُل آنها بَقَ َرة َصفْ َراء فَاقع ل َّ ْونُ َها تَ ُس ُّرالن َّاظرِ َ

(بقره.)12 /

گفتند :از خدای خود بخواه که برایمان بیان دارد رنگ آن چگونه است ،گفت :میگوید:
گاو زرد پررنگی است که نگاهکنندگان را شادمانی میبخشد.
 )1اعضای حوزه ماهها:
✓ ُمح َّرم= محرم ( /)0صفر= صفر ( /)0رجب= رجب ( /)0شعبان= شعبان ( /)0رمضان=
بیعالثّانی= ربیعالثانی (/)0
بیعاأل َّول= ربیعاالول ( /)0ر َُ
رمضان ( /)1شوال= شوال ( /)0ر َُ
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ذیالحجة= ذیالحجه ( /)0ذیالقعدة= ذیالقعده ( /)0ج ِ
یالثّانِیة= جمادیالثانیه (/)0
ماد َُ
َّ
ج ِ
یاألولی= جمادیاالولی ()0
ماد َُ
آن هدىلِّلن ِ
ِ ِ
﴿ َشهر رم َض َ ِ
َّاس وبین ٍ
ات منال ْه َدى َوالْفُرقَ ِ
ان﴾ (بقره.)115 /
انالَّذ َی ُأنزِ َل فیهالْقُ ْر ُ ُ ً
َ َ ِّ َ
ِّ َ ُ
ُ َ َ
ْ

ماه رمضان ماهی است که قرآن در آن فرو فرستاده شده است تا مردم را راهنمایی کند و
نشانهها و آیات روشنی از ارشاد باشد و (میان حق و باطل در همه ادوار) جدایی افکند.
تباین معنایی در قرآن با  10مورد از نظر بسامد در جایگاه پنجم نشسته است .اعضای
حوزه فصلها ،جهات چهارگانه ،رنگها و ماهها از جمله مواردی هستند که دارای تباین
معنایی در قرآن میباشد .برخی از اعضای این حوزهها در قرآن ذکر نشدهاند :در حوزه
فصلها :رَبیع -خَریف ،در حوزه جهات چهارگانه :شُمال -جُنوب ،در حوزه رنگها :أَحمَر،
در حوزه ماهها :تنها «رَمَضان» آمده است .مقوله دستوری این نوع تقابل در نمونههای قرآنی
ذکرشده ،تنها اسم است .همه این طبقات که در قرآن آمدهاند ،بسته میباشند ،یعنی نمیتوان
بدون تغییر کل نظام ،عضو دیگری به آنها اضافه کرد.

 -5نتیجهگیری
در این پژوهش ،تقابل معنایی و نقش آن در ترجمه قرآن مورد بررسی قرار گرفت .بدین
منظور ،حدود  101جفتواژه متقابل ،همراه با بسامد و آیاتی که در آنها بهکار رفتهاست ،از
منابع مختلف و به ویژه از «تفسیر نور» اثر مصطفی خرمدل استخراج و گردآوری شدهاست،
سپس براساس شش نوع تقابل معنایی مورد توافق زبانشناسان ،یعنی مدرج ،مکمل،
دوسویه ،جهتی ،واژگانی و تباین معنایی تحلیل و طبقهبندی گردیدهاست .به علت حجم
محدود مقاله ،از آوردن همه این جفتواژهها خودداری شده است و برای هر نوع تقابل
معنایی چند نمونه ذکر گردیده است .در پایان نتایج زیر به دست آمد:
 )1شش نوع تقابل معنایی مدرج ،مکمل ،دوسویه ،جهتی ،واژگانی و تباین معنایی در قرآن
یافت میشود.
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 )1تقابلهای مدرج با  11مورد ،مکمل  ،15دوسویه  ،12واژگانی  ،13تباین معنایی 10
و جهتی  2مورد به ترتیب دارای بیشترین و کمترین بسامد هستند.
 )2این شش نوع تقابل معنایی در قرآن ،در قالب مقوالت دستوری اسم ،صفت ،فعل و
حرف اضافه (به ترتیب بسامد) دیده میشوند.
 )1در پارهای موارد میان تقابلها همپوشانی وجود دارد؛ به عنوان مثال ،جفتواژههای
متقابل «فَوق /تَحت» هم میتوانند جزو تقابل مدرج و هم دوسویه باشند؛ مدرجاند چون
دارای پیوستار هستند و نمیتوان گفت چیزی یا در باال قرار دارد یا در پایین ،ممکن است
در وسط باشد ،دوسویهاند؛ زیرا اوالً همدیگر را پیشفرض میگیرند و ثانیاً اگر  Xدر باالی
 Yقرار داشته باشد به این معنی است که  Yدر زیر  Xقرار دارد.
 )5تقابل معنایی ،عالوه بر اینکه روشی برای ارزیابی هممعنایی است یعنی اگر دو واژه
دارای واژههای متقابل یکسانی باشند میتوان آنها را هممعنا نامید ،میتواند در درک و فهم
بهتر و دقیقتر مفهوم خود واژههای متقابل و نیز ترجمه درست آنها مؤثر باشد؛ زیرا درک
و فهم مفهوم یک واژه به کمک جفت متقابل آن ،آسانتر است .به عنوان مثال تا «غَنی/
قَریب /صادِق /حَالل /و غیره» نباشند ،مفهوم جفت متقابل آنها یعنی «فَقیر /بَعید /کاذِب/
حَرام و غیره» درک و فهم نمیشود و برعکس .به عالوه ،با توجه به وجود شش نوع تقابل
معنایی و بسامد باالی برخی از آنها در قرآن ،لحاظ کردن ویژگیهای آنها در امر ترجمه
قرآن از اهمیت بسزایی برخوردار است به نحوی که نادیده گرفتن این امر میتواند به
ترجمه نادرست و در نتیجه سوء برداشت و تفاهم منجر شود.

 -1پینوشتها
 -1اهل مصر که برای اولین بار در سال 1231م1251 /ش .نظریه «اعجاز عددی و نظم ریاضی قرآن» را مطرح کرد.
 -1انواع تقابلها در بخش بعد به تفصیل معرفی میشوند.
 -2تعداد دفعات تکرار در قرآن
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