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Abstract 

Self-referential discourse, i.e. the discourse of the Qurʾān about itself, is 

omnipresent in the Qur’anic text. Interestingly, it uses several strategies of 

argumentation and several rhetorical tools in order to persuade the listener or 

the reader to adhere to a specific understanding of what the Qurʾān is: an 

understanding leading to faith. Based on an extensive study of the self-

referential discourse in the Qurʾān, this paper focuses on the importance of 

one of the rhetorical tools: “binarity.” This notion goes beyond the simple 

notion of “pairs” and is characterized by a clear-cut opposition ongoing in the 

whole text between elements of all kinds of domains and mainly in relation to 

biblical material. Contrary to what it may seem at first glance, “binarity” in 

the Qurʾān is far from being related to a dualist religious system. On the 

contrary, a close analysis shows that the use of “binarity” in the text 

emphasizes the exceptional character of the Qurʾān in relation to its divine 

origin. The function of “binarity” appears in all its rhetorical strength in the 

impression conveyed upon the listener or reader. Following the path of the 

works of contemporary scholars who used literary, structural, and 

argumentative analysis, this paper also aims at convincing the reader of the 

fruitfulness of rhetorical studies of the Qurʾān.  
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 1مثابه ابزار بالغیبه« زوج واژگان تقابلی» خودارجاعی در قرآن کریم؛
 نژادمرتضي سلمان

 زادهاميرحسين حسين

 چکيده
، یعنی گفتمان قرآن درباره خودش، در جای جای قرآن کریم مشهود است. جالب اینکه قرآن 2«خودارجاعی»گفتمان 

های مختلف بالغی تالش دارد که مخاطبین خود را متقاعد نماید گونه همراهبردن از استدالالت متنوع بهکریم با بهره
تا برداشت خاصی نسبت به چیستی قرآن داشته باشند: ایجاد فهمی که به ایمان منتهی گردد. با توجه به مطالعات 

عنوان به 3«ابلیزوج واژگان تق»انجام شده در زمینه گفتمان خودارجاعی در قرآن کریم، این مقاله بنا دارد بر اهمیت 
است و با تقابل  4«ها)ی واژگانی(زوج»یکی از ابزارهای بالغی قرآن تأکید نماید. این مفهوم فراتر از مفهوم ساده 

های مختلف و عمدتاً در رابطه با مطالب کتاب مقدس در جریان است، واضحی که در کل متن بین نمادهای حوزه
 5در قرآن با نظام دینی دوگانه« زوج واژگان تقابلی»رسد، نظر میبه برخالف آنچه در نگاه اول گردد.روشن می

ی استثنایی در متن بر ویژگ« زوج واژگان تقابلی»دهد که استفاده از عکس، یک تحلیل دقیق نشان میارتباطی ندارد؛ به
ی که به بالغی خود در تأثیر با تمام ظرفیت« زوج واژگان تقابلی»قرآن در رابطه با منشأ الهی آن تأکید دارد. کارکرد 

تاری های ادبی، ساخگردد. این نوشتار با پیجویی آثار محققان معاصر که از تحلیلشود، ظاهر میمخاطب منتقل می
 اند، بر آن است تا خواننده را به ثمربخشی مطالعات بالغی قرآن متقاعدسازد.و استداللی بهره برده

 

 كليد واژگان

   .غرض نویسنده ؛ تقابل؛ خود ارجاعی؛ استدالل؛زوج واژگان تقابلی قرآن؛
                                                                                                                                        

« Self-referentiality in the Qur’anic Text: "Binarity” as a Rhetorical Tool»مقاله حاضر ترجمه  .1

 .(Boisliveau, 2014, pp. 55-74است )
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شناسانه ؛ نقد روش«معناکاوی واژه کتاب در خوداستنادی قرآن کریم»ارشد خود با عنوان نامه کارشناسیمحمد باعزم در پایان. 2

ند ارا به خود استنادی ترجمه کرده است. مترجمان معتقد (Selfreferentiality) ، این اصطالح««قرآن به روایت قرآن»کتاب 

و  «خود ارجاعی»تر آن است که به ترتیب به تر و دقیق، مناسبSelfcitationاز   Selfreferentialityکیکتفبرای که 

 ترجمه گردد.« خود استنادی»

3. Binarity 

4. Pairs  
5. Dualist Religious System 
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 مقدمه

مله از ج« زوج واژگان تقابلی»است. « زوج واژگان تقابلی»بر موضوع این مقاله  تمرکز
 ابزاری است که در مطالعات مرتبط با گفتمان خودارجاعی در قرآن کریم، بسیار راهگشا

ن تری از ایتواند تصویر واضحع خودارجاعی مییادکرد خاستگاه تاریخی موضوت. اس
 ها را در فضای غرب برای مخاطبان فراهم آورد. پژوهش

اما به ،در محافل دانشگاهی غرب از دیرباز وجود داشت خودارجاعیهای بارقه
در قرآن کریم نخستین بار در سمینار برلین  خودارجاعیصورت دقیق و رسمی موضوع 

داد این موضوع نداشت و ح شد و طبیعتاً ادعایی برای برونمطرمیالدی  2004در سال 
. دادند سازی متن قرآن را در دستور کار خود قرارمندان به این موضوع، تاریخیعالقه

نوان عابعاد تاریخی این موضوع با ایده فرامتنیت قرآن کریم گره خورده و بر نقش قرآن به
. (3. ، ص1397)باعزم،  کندامعه تأکید میکننده یک جعملکرد، قرائت و عامل تعیین

در قرآن  خودارجاعی»میالدی با عنوان  2006کتابی شد که در سال  ،حاصل این پروژه
 از: عبارتند هااین مقاله .بود پژوهاز برترین پژوهشگران قرآن هاییهبه همراه مقال 1«کریم

1. Wild, Stefan, Why Self-Referentiality? 
2. Hoffmann, Thomas, Agonistic Poetics in the Qur'an: Self-

Referentialities, Refutations, and the Development of a Qur'anic Self. 
3. Madigan, Daniel, The Limits of Self-referentiality in the Qur'an. 
4. Sinai, Nicolai, Qur'anic Self-Referentiality as a Strategy of Self-

Authorization. 
5. Avesdropping on the Heavenly Assembly and the Protection of 

Revelation from Demonic Corruption. 
6. Oral Scripture in Contact. the Quranic Story of the Golden Calf and 

its Biblical Subtext. Narrativ, Cult, and Inter-Communal Debate. 
 

اقدام به انتشار سه اثر در  (1397)در ایران برای نخستین بار محمد باعزم در یک سال 
معناکاوی واژه »نامه کارشناسی ارشد ایشان با عنوان این حوزه کرد. نخست باید به پایان

در « «قرآن به روایت قرآن»سانه کتاب شنادر خوداستنادی قرآن کریم؛ نقد روش« کتاب»
سط تو« قرآن کریمدر خوداستنادی »اشاره کرد. در ادامه کتاب  السالمعلیهقدانشگاه امام صاد

گفتمان خوداستنادی قرآن کریم در »به چاپ رسید و سرآخر باید از مقاله  مناره انتشارات
ت و نهم، سال بیسیادکرد که در مجله نقد و بررسی کتاب، « اندیشه آن سیلوی بولیسیوی

                                                                                                                                        
1. Self-Referentiality in the Qurʼān 
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ه حاضر به مقالپرداخته است.  آنی سیلوی بولیووی اثر شناسی توصیفبه کتاب شماره دوم
 مهاست که تاکنون در ایران ترج آنی سیلوی بولیووزبان انگلیسی برگرفته از کتاب 

 نشده است.
 

 معرفی نویسنده مقاله. 1

و  مارسی - اکس دانشگاه از( عربی مطالعات) شناسیاسالم دکتری، 1آنی سیلوی بولیوو
 پروانس آن اکس در واقع اسالم و عرب جهان هایپژوهش و تحقیقات سسهؤم پژوهشگر

 اسالم، صدر تاریخ اسالم، و قرآن مطالعات متخصص گرونینگن، استاد دانشگاه وی. است
 ودشخ کالم در عربی زبان به وی قهعال میزان. است زبان عربی و متون نقد مقدس، متون

 مؤلف نگاه در دانش این اهمیت گویای ،است داده انجام که مختلفی هایمصاحبه در
 خود به ناظر قرآنی مجادالت و واژگان: قرآن روایت به قرآن»او نگارنده کتاب است. 

 الس کتاب جهانی بیست و دومین جایزهدر ،دلیل انتشار همین کتابه و ب است 2«قرآن
نگارندگان  از. او همچنین حائز رتبه شدمیالدی  2015ایران در سال  اسالمی جمهوری

توان های او میاست. از دیگر پژوهش« LeCorandes Historiens»مقاالت در مجموعه 
 :کردذیل اشاره  هایبه نگارش مقاله

1. Mahomet between Exegesis, Hagiography, Rite and History. 
2. Qurʾānic Discourse on the Bible: Ambivalence and  taḥrīf  in the Light 

of Self-Reference. 
3. Quranic Presentation of Ancient Prophetic Messages: the Attitude of  

Kufr Denounced. 
4. "Word" and "Recitation": Aspects of the Self-Referential Vocabulary 

of the Koran", in  Orality and Writing in the Bible and the Koran. 
Proceedings of the International Conference of Aix-en-Provence 

5. The Self-Referential Discourse in the First Meccan Suras 
6. Polemics in the Koran: The Koran's Negative Argumentation Over its 

Own Origin 
7. The Concept of Revelation in Islam, from the Book of Traditions of 

al-Bukhârî  
 

                                                                                                                                        
1. Dr. Anne-Sylvie Boisliveau 
2. Le Coran Par lui-même: Vocabulaire et Argumentation du Discours Coranique 

Autoréférentiel  
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شناسی و فلسفه عرب، تاریخ کشورهای اسالمی، های او در زمینه اسالمپژوهش
و روابط میان اسالم، یهودیت و  )قرآن، سیره، حدیث، تفسیر و...( تاریخ متون اسالمی

ای های چون سلسله کنفرانسهای چندجانبهمسیحیت )مطالعات ادیان( است. او در برنامه
 و در برنامه تحقیقاتی« آن در قرن اول اسالمآوری، نگارش و انتقال قرجمع»

«INTER RELIGIO »ت.اسای داشتهعنوان نماینده دانشگاه استرازبورگ حضور فعاالنهبه 
  ذیل اشاره کرد: توان به مواردهای اجرایی و پژوهشی او میاز جمله فعالیت

علوم دانشکده « تاریخ و تمدن جهان اسالم»مسئول دوره میالدی  2019از سال  .1
 ؛تاریخی دانشگاه استرازبورگ

 ؛دانشکده علوم تاریخی دانشگاه استرازبورگ« سسه تاریخ اسالمؤم»عضو  .2

 ؛«IQSAسسه ؤم»عضو  .3

 the  Bulletin Critique des Annales نشریاتعضو هیأت تحریریه در  .4

Islamologiques  ،JIQSA ؛the journal Archimède  وMIDEO؛ 
مطالعات اسالمی: »کننده علمی سمینار نگهماه 2022الی  2019از سال  .5

 .«رویکردهای متفاوت درزمانی

تالوت در اوایل امپراتوری »کننده علمی دوره هماهنگ 2021الی  2020از سال  .6
 .1«ها و مسائل( متون، روش9-7اسالمی )قرن

 

 ترجمه مقاله. 2
 

 مقدمه. 2-1

متجددانه نسبت به قرآن کریم از سوی دانشمندان مسلمان  2اللغویامروزه، یک رویکرد فقه
، های این امرها در حال گسترش است. یکی از پویاترین جنبهو غیرمسلمان در دانشگاه

است. « 3لقابت» مفهوم آنهایکی از  کهدر متن قرآن است  کاررفتهبهبالغی  هایبررسی ابزار
؛ نداشدهمطرح 4واژگانی( ی)هازوجصورت در قرآن، بسیاری از اصطالحات به درواقع

                                                                                                                                        
 برای کسب اطالعات بیشتر به صفحه شخصی آنی سیلوا در دانشگاه استرازبورگ مراجعه نمایید: . 1

https://archimede.unistra.fr/laboratoire/membres/membres-titulaires/anne-sylvie-boisliveau/ 
2. Philological Approache 
3. Opposition 
4. in Pairs 

https://archimede.unistra.fr/laboratoire/membres/membres-titulaires/anne-sylvie-boisliveau/
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. 2یا دو اصطالح هستند 1هستند و برخی دیگر صرفاً زوج تقابل با یکدیگر دربرخی از آنها 
 قابلطورکلی مفهوم تهو ب متقابلزوج)های واژگانی( رسی ردر پژوهش حاضر به ب

ا واژگان ر این است که قرآن کریم« زوج واژگان تقابلی». مراد ما از اصطالح ایمهپرداخت
 3ویپرسکایجابی و دیگری سلبی؛ لذا در این مورد، با یکی کند: بندی میدر دو طبقه دسته

 کند،استفاده می ها)ی واژگانی(زوجبرای تعیین  "Binarity"که از اصطالح 

 4هستم. فاوتمت
ظام ن بررسی بهکریم، پژوهش حاضر  قرآنادبی نسبت به  نویندر ادامه رویکردهای 

چه کارکردی  «زوج واژگان تقابلی»داد که  خواهدو نشان رداختهپ قرآن تقابلیواژگان 
وضیح ت« نویسنده» )در مورد اصطالح بوده استبا پرسش از اینکه مراد نویسنده چه  ،دارد

، رجوع ما به تفاسیر کالسیک و قدیمی های قرآنیهمچون سایر پژوهش ؛(شد داده خواهد
؛ بوده استبسیار زیاد  قرآنمتن  خود به ارجاع امابوده رورت ضو بهکریم، محدود  قرآن

اندرو طور که همان .شده استوقت ضرورت رجوع بههم  های متقدمنامههمچنین به لغت
به  بازگشت»خطر این نوع مطالعه که مستلزم تالش برای  ،دادهبدان توجهآگاهانه  5ریپین

به متن می -پاسخ خواننده-به تحمیل درک ذهنی جدید  ادیزاحتمالبهاست، « متن
 تا است، ارزش دارای نفسهیف مطالعه نوع این که رسدمی نظربه ،وجودنیباا. 6انجامد

 حداقل به )پژوهشگر( ذهنیت کاهش منظوربه ممکن 7احتیاطی اقدامات تمام که زمانی

انتخاب  اقدام به ،«8نویسنده)گان(»است که  ایناساسی  فرضپیش، بر اینعالوه .آن برسد
 ستا نمایانگر آنهدفمندانه انتخاب گردیده و ، بلکه اندنکرده تصادفیصورت هب واژگان

 نویسنده یک غرض:  ابالغ کند را هاییقصد داشته، چه نوع ایدهنویسنده)گان( متن  که

                                                                                                                                        
1. Couples 
2. Sabine Schmidtke, “Pairs and Pairing,” in McAuliffe (ed.) Encyclopaedia of the Qur’ān 

(Leiden: Brill Academic Publishers, 2004), IV, 1-9. 
3. Cuypers 
4. Michel Cuypers, La Composition du Coran: Naẓm al-Qur’ān (Pendé: Gabalda, 2012), 

 27-28. 
5. Andrew Rippin 
6. Andrew Rippin, “The Qur’an as Literature: Perils, Pitfalls and Prospects”, Bulletin of the 

British Society for Middle-Eastern Studies X, I (1983), 38-47. 
7. Possible Precautions 
8. Author(s) 
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 در قالب همین باید ا از متنهبیشتر برداشتداشته و  از نگارش این اثر اساسی
 غرض باشد.

ی اسالمی، هاآموزه نیازمند توضیح بیشتر است. براساس« نویسنده» اصطالحاستعمال 
ی صداقت کالم الهامانت و با رعایت  نیز پیامبرش نازل شد و او رتوسط خداوند ب قرآن

 شانتوسط ای سپسآمده و صورت مکتوب در هرا به مردم انتقال داد؛ بعدها این تعالیم ب
 یتعالیبارکه قرآن کریم از جانب  دنامسلمانان معتقد. دیگرد یآورجمعدر یکجا 

کنند. درواقع پژوهشله را رد نمیمعاصر نیز این مسأ یهااست، البته پژوهش شدهنازل
ند؛ نه نکنگاه می 1اعتقادعنوان یک نظریه یا یک هتنها ب موضوعهای عصر حاضر به این 

 همچون وحی، اثبات باشد. مسائلی بررسیعنوان امری که در مجامع علمی قابل طرح و هب
معاصر  آکادمیکهای ت خداوند و... خارج از حوصله بحثوجود خداوند و ماهیت ذا

؛ این بدین معناست هستند 2المللی و تکثرگرایانهصورت بینهب هااین پژوهش زیرا ،است
 دنوانتادیان و مذاهب می مطالعات تقادی و مذهبی، در زمینهنوع پیشینه اع ن با هرامحقق که

ا دهند ت هن باید به مخاطب خود اجازابه اعتقاد بنده محقق .نمایند اظهارنظر وارد شوند و
می بتوانند از محصوالت عل )یا حتی بدون هیچ اعتقاد خاصی( و مذهبیاعتقاد دینی  هر با

فکر های توسعه تدرواقع در دیگر چارچوب بهره کافی را ببرند. و استفاده کرده ،ارائه شده
را در نتایج  4، جزمیات دینی3در الهیات یا علوم درون دینی عقالنی و منطقی، مثالً
در چارچوب تکثرگرایانه پژوهشگران جهان، نباید  آنکهحالکنند، تحقیقات خود وارد می

یر و گالمللی همهبین آکادمیدر یک  شدنواقع د.کربر خوانندگان تحمیل  این جزمیات را
 الهدر این مقتا  شده استسبب ن مختلف، ای از مخاطبابرخوردار بودن از حجم گسترده

 دهرکعقیده دینی را بر مخاطب تحمیل ن تا احیاناً میاستفاده کن« نویسنده)گان(»اصطالح  از

                                                                                                                                        
1. as an Idea, as a Belief 
2. Pluralistic 
3. Intra-Religious Sciences 
4. Religious Dogmas 
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در زمینه  «3قصد»یا « 2منشأ»یا « 1منبع»های ای از مقولهطرفانه. برای اینکه به فهم بیباشیم

 نسبت به عقاید و مفاهیم بپردازیم. 4روشمند بررسیم باید به یک برسیقرآن 
 داد، سپس را توضیح خواهیم« زوج واژگان تقابلی»اصطالح  نخست مقالهدر ادامه 

با  ضوعمومیزان تطابق این  بررسیبه  تاًینهاو  دادهکریم نشان  قرآندر متن  آن راکاربرد 
 .پرداخت قرآن خواهیم گفتمان

 

 کریم قرآندر  «زوج واژگان تقابلی». 2-2

یم به چشم زوج واژگان تقابلی« فاتحةالکتاب»کریم در سوره  قرآناز همان ابتدای 
داوند خ انعامو  اقبال، (مغضوب علیهم) رفتن یبه گمراهخورند: صراط مستقیم در مقابل 

 به چشمنیز این دسته از واژگان  قرآنسوره  آخریندر مقابل غضب الهی؛ همچنین در 
آنها را حفظ  خناسالشر وسواس  خواهند که ازاز خداوند می مؤمنانآنجایی که  :ندیآیم

وضیح تبرای . است پناه بردن به خداوند در مقابل متضرر شدن از شیطان مراد درواقع، کند
 5اشمعنایی هایحوزه براساس آن یبندطبقهدر قران کریم « تقابلیزوج واژگان »

 است. مفید
 ایهریشهاز اصطالحات و  غیرجامعآنچه که در ادامه خواهید دید، فهرستی ابتدایی و 

 دراعدادی که  .شده استضمیمه معنی اصلی آنها ذکر که بهاست  حوزه مربوط به این
است. هدف از اینکار  (یا همان ریشه)همان واژه  بسامدتقریبی تعداد  آمده هر ریشه کنار

 هایاست. البته محدودیتمای کلی از فراوانی این اصطالحات در سور قرآن نمایش شِ
های ظریف واژگانی را که در هنگام انجام این تحقیق تمام تفاوت مجال پرداختن به ،مقاله

 دهد.نمیبا آنها کار کردم، 

  

                                                                                                                                        
1. Source 
2. Origin 
3. Will 
4. Intra-Religious Sciences 
5. Semantic Fields 
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 1«رفتن گمراهی بهصراط مستقیم و » ابلیزوج واژگان تق. 2-2-1

 در قرآن کریم« گمراهی رفتنصراط مستقیم و به»تقابلی نمایی از زوج واژگان(: 1جدول )

 تعداد منفی تعداد مثبت
هُدی، هَدی و...: هدایت کردن، مسیر 

 صحیح و...
315 

ضَالل، ضَلَّ، ضالُّون و...: بیراهه 
 شدنگمرفتن، 

196 

 - - 140 راهسَبیل، سُبُل: 
 - - 45 صراط

 - - 33 صراط مستقیم: مسیر صحیح
 23 : اشتباه کردن، بیراهه رفتنغَیّ و... 19 : راهنمایی به مسیر صحیحرَشَد و..

 9 عوَج: انحراف 3 سَوِیّ: مستقیم
 

 :اشاره کردتوان میبه موارد ذیل های بسیار نمونه انیاز م
 جْعَلْهُيَ يَشَأْ مَن وَ يُضْلِلْهُ اللَّهُ يَشَإِ مَن  الظُّلُمَاتِ فىِ بُكْمٌ وَ صُمٌّ يَاتِنَاآبَ كَذَّبُواْ الَّذِينَ وَ»

 .(39)انعام:  2«مُّسْتَقِيمٍ رَاطٍصِ عَلىَ
 فَلَا هُدَاىَ اتَّبَعَ فَمَنِ هُدًى مِّنىِّ يَأْتِيَنَّكُم فَإِمَّا  عَدُوٌّ لِبَعْضٍ بَعْضُكُمْ  جَمِيعَا مِنْهَا اهْبِطَا قَالَ»

 يَوْمَ نحْشُرُهُ وَ ضَنكاً مَعِيشَةً لَهُ فَإِنَّ ذِكْرِى عَن أَعْرَضَ مَنْ وَ (123) يَشْقَى لَا وَ يَضِلُّ

 .(124)طه:  3«أَعْمَى الْقِيَمَةِ
 

 هاگرچ ،نیستند یکدیگرنسبت به  4تام تقابلدر قرآن کریم « تقابلیواژگان  زوج»همه 
زوج واژگان  ،برندسر مینسبت به یکدیگر به 5تقابل تاماصطالحات اصلی هر حوزه در 

                                                                                                                                        
1. Right Path Versus Going Astray 

 گمراهش خواهدخدا مى که را کسى. هاتاریکی اندر و گُنگَند و کَرَند کردند تکذیب را ما آیات که کسانى و .2
 .(39: انعام) دهدمى قرار راست راه بر را او خواهدمى که را کسى و کندمى

 ودش گمراه نه او کند مرا هدایت مایه دین پیروى که هر رسد شما به هدایتى( مایه دین) من جانب از وقتى پس. 3
 ینوایىب و تنگدستى با زیستى او بیگمان بگرداند من پند از روى که هر و( 123) افتد،( بدبختى و) سختى به نه و

 .(124طه: ) داشت خواهد
4. Strictly Oppose 
5. Corresponding Opposite 
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راین اند؛ بنابتام تقابلم)که اصطالح اصلی این حوزه هستند( « هدی»و « ضالل» تقابلی
 پوشانی دارند. های معنایی گاهی باهم همحوزه

 یشینه براساس معنایصورت بهکاربردهای دیگر حکایت از آن دارد که این مفاهیم ب
: روندکار میهآن ب 2معنای انتزاعی و ثانویه به شوند بلکهمناسب تلقی نمی 1،اللفظیتحت

راه درست )صراط مستقیم( و راه ضاللت بر این است که خداوند مخاطب را هدایت 
 کند یا خیر.می

 3«تاریکی و روشنایی». زوج واژگان تقابلی 2-2-2
 

 کریم در قرآن «تاریکی و روشنایی» زوج واژگان تقابلینمایی از (: 2جدول )

 تعداد منفی تعداد مثبت
 23 ظُلُمات : تاریکی 49 بخشروشنینور: روشنی؛ منیر: 

   3 : روشناییضیاء
 12 : کوریع م ی 5 : دید واضحبصائر
   347 : واضح و روشنب ی ن

   43 : فاصله انداختنف ص ل
   65 : جداکردنف ر ق

 68 اندیشه و گمان مبهم: ظنَّ 8 سازسرنوشت: بیان واضح، بحث برهان
 

 نتزاعیامعنای ثانویه و  بیشتر با، «تاریکینور و » واژگان تقابلی حوزه معنایی زوج
و عدم  یگمراهی در اینجا نابینایمراد از  مثالعنوانبه .لغویاصلی و  معنایدرگیر است تا 

 يَوْمَ حْشُرُهُمْنَ وَ دُونِهِ مِن أَوْلِيَاءَ هُمْلَ جِدَتَ فَلَن يُضْلِلْ مَن وَ  الْمُهْتَدِ فَهُوَ اللَّهُ يهْدِ مَن وَ» است: هدایت

 .(97: اسراء) 4«سَعِيرًا زِدْنَاهُمْ خَبَتْ كُلَّمَا جَهَنَّمُ مَّأْوَئهُمْ  صُمًّا وَ بُكْمًا وَ عُمْيًا وُجُوهِهِمْ عَلىَ الْقِيَامَةِ
 

                                                                                                                                        
1. Literal Meaning 
2. Abstract and Secondary Meaning 
3. Light vs. Darkness 

 خدا برابر در آنان براى پس کند گمراه که را کس آن و است، یافته هدایت او کند هدایت خدا که کس هر و 4
 دوزخ شانجایگاه کر، و گنگ و نابینا برانگیزیم شانطبیعت اساس بر را آنان رستاخیز دوران در و ؛نیابى یارانى
 .(97: اسراء) بیافزاییم را آنان آتش کند فروکش هرگاه باشد،
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ه چراک ،وجود دارد پوشانیهمو گروه سابق،  زوج واژگان تقابلیمیان این دسته از 
 1تداللاساین  شود افراد به مسیر صحیح بروند. درواقعکه سبب می استای نور وسیله

 گیرد.کند که در مسیر افراد قرار میعنوان چراغی معرفی میهپیام الهی را ب
 

 2«ثواب و عقاب»و « و نقمتنعمت ». زوج واژگان تقابلی 2-2-3
 

 در قرآن کریم« ثواب و عقاب»و  «نعمت و نقمت» زوج واژگان تقابلینمایی از (: 3جدول )

 تعداد منفی تعداد مثبت

 28+9 ضَراء، ضَر/ ضُرّ: مصیبت 78 : موهبت الهیرَحمة

 21+34 سیئة، سیئات: بال 36 : نعمتنعمة

 4+25 بئس، بُئساء: فاجعه 27 حسنة: نیکی

 3 رجس: فاجعه 81 : خوبیفضل

 36 شر: مصیبت 175 : خوبخیر

 - - 34 ها: نعمتآالء

 - - 31 ، حسناتحسنة

 13 مرض: بیماری 4 : سالمتیشفاء

 315 رساندنعذاب: آسیب 31 : نتیجه عملجزاء

 20 عقاب : شکنجه دادن 2+11 : پاداشثواب، مثوبة

 - - 93 : پاداشأجر

 - - 14 بشری: خبرهای امیدبخش

 6 : وعده عذاب دادنوعید 49 قول دادن: وعد

 67 : دستورامر - -
 

چیزهای مثبت  خداوند: ستاالهی  افعال در مورد تقابلی واژگان زوجاین دسته از 
معنایی یکی حوزهاین . کندعنوان پاداش یا کیفر عطا میهیا ب 3یا منفی را به اراده حاکم

                                                                                                                                        
1. Argumentation 
2. Godsend vs. Calamity and Reward vs. Punishment 
3. Sovereign Will 
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جهنم  بین بهشت و شدید قابلبه توضیح تاست که  «تقابلی واژگان زوج» نیتریقواز 
 پردازد.می در آخرت

 1«تقواییکفر و بی در مقابلایمان ». زوج واژگان تقابلی 2-2-4

 «تقواییو بی کفر در مقابل ایمان» زوج واژگان تقابلی(: 4جدول )

 تعداد منفی تعداد مثبت

: اعتقاد ...مؤمنایمان، آمنوا، 

 داشتن
 450 ایمانیبی: کُفر، کَفَرَ، کافِرون و... 803

 126 : تقوا داشتنتقوا، متقون
: همکاری ک، أشرَکَ، مُشرِک، شُرَکاء و...شِر

 کردن
166 

: تسلیم و.... اسالم، مسلمون

 بودن
72 - - 

 245 کاری: ستمظَلَم، ظالمون 12 صالح: درستکار

 52 : تبهکارانمجرمون  -

 38 گمراهان :فاسقون 19 حَسَن: خوبی

 33 سوء، سیئة و... 60 گویانراست: صادقون

 15 : دودلیشک 26 شهداء، شاهد، شهادت: گواه

 35 : عدم یقینرَیب 8 : مطمئن بودنیقین

 19 مریة: شک 247 حق: راستی و درستی

 - - 105 علم : دانایی

 18 : شکاکانه اندیشیدنظن - -

 247 گودروغ: کاذب، کذاب و... - -

 27 : ریاکارانمنافقون - -

 26 : بهتانإفک - -

 60 إفتراء: دروغ بستن - -
 

                                                                                                                                        
1. Faith vs. Refusal, Impiety 
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تقوایی و شرک بسیار مهم است و رفتار بی در مقابل ن کریممفهوم ایمان در قرآ
 درست در مقابل ظلم، دروغ و ریا است.

، است شدهمیتقسوضوح به دو طرف تقابل این ارائه از چهار حوزه معنایی که به
دهد. در آیه زیر واژگان مثبت چهار دسته زوج واژگان تقابلی را در قرآن نشان میقدرت 

عنایات الهی و  ،وضوح /وشناییر :است برده شدهکار هاز زوج واژگان تقابلی در قرآن ب
 أَنزَلْنَا وَ مْرَّبِّكُ مِّن بُرْهَانٌ جَاءَكُم قَدْ النَّاسُ يَأَيهَّا» با ایمان: ه آنهاارتباط هم سپس هدایت و نهایتاً

 هْدِيهِمْيَ وَ فَضْلٍ وَ مِّنْهُ رَحْمَةٍ فىِ فَسَيُدْخِلُهُمْ بِهِ اعْتَصَمُواْ وَ بِاللَّهِ ءَامَنُواْ الَّذِينَ فَأَمَّا (174)مُّبِينًا نُورًا إِلَيْكُمْ

 .(175: نساء) 1«مُّسْتَقِيمًا رَاطًاصِ إِلَيْهِ
 

به احصای تام نپرداخته بود، اما یک برداشت فهرست ارائه شده در باال هرچند که 
جه دهد. اما باید تودر قرآن کریم به ما می« زوج واژگان تقابلی»اولیه مناسبی از گستره 

 .نیستتنها یک مبحث واژگانی « زوج واژگان تقابلی»داشت که 
 

 «زوج واژگان تقابلی»کارکردهای . 2-3

 کند؛یم تصدیقرا « ج واژگان تقابلیزو»وجود  د که قرآن کریمکرباید تصریح  نخست
 «نویسنده»دهد که سوره فاطر( چند عبارت نشان می 22تا  19عنوان نمونه )آیات به
 وَ» ت:اس بهره بردهاش از کلمات یا مفاهیم تقابلی در استدالل خود وضوح از استفادهبه
 يَسْتَوِى مَا وَ(21)الحَرُورُ لَا وَ الظِّلُّ لَا وَ(20)النُّورُ لَا وَ الظُّلُمَاتُ لَا وَ(19)الْبَصِيرُ وَ الْأَعْمَى يَسْتَوِى مَا

 .(22: نساء) 2«الْقُبُور فىِ مَّن بِمُسْمِعٍ أَنتَ مَا وَ يَشَاءُ مَن يُسْمِعُ اللَّهَ إِنَّ  الْأَمْوَاتُ لَا وَ الْأَحْيَاءُ
 

آن است که این موارد  گرتیحکاتصدیق آشکار زوج واژگان تقابلی در قرآن کریم 
آگاه بود و هدف خاصی را از کاربرد آنها  از کاربرد آن کامالً «نویسنده» تصادفی نیستند

                                                                                                                                        
 روف تابناک نورى شما سوى به ما و ؛است آمده برهانى پروردگارتان جانب از شما براى حقیقت در مردم، اى». 1

 جوار در را آنان[ خدا] زودى به جستند، تمسّک او به و گرویدند خدا به که کسانى اام .(174نساء: ) ایمفرستاده
 .(175: نساء) «کند هدایت راست راهى به خود، سوى به را ایشان و درآورد، خویش جانب از فضلى و رحمت

 است یکسان سوزان گرماى با خنک سایه نه و( 20) روشنایى با تاریکى نه و( 19) نیستند یکسان بینا و نابینا. 2
 .(22: فاطر) یکسانند مردگان با زندگان نه و. (21: فاطر)
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اینکه مطالعه مراد نویسنده  برمبنی ،من ختیشنافرض روشپیش کرده است.دنبال می
 .گرددصورت جالبی در اینجا اثبات میهب سزاوار توجه خاصی است

ی از که برخ دهد حیتوضشود تا این آیات از این تقابل استفاده میعالوه در ادامه به
زیرا آنها مانند مردگان هستند: آنها قادر به ایمان  درک کنندتوانند پیام انبیاء را مردم نمی

منان ؤتار مکنندگی روشنی از رفکارکرد تبییناین متن « زوج واژگان تقابلی»آوردن نیستند. 
زوج » کارکردهایله این است که اما مسأبا رفتار کافران نیست.  سهیمقاقابلکه هرگز  دارد

 ؟رودیمآن  فقط در همین حد است یا فراتر از در قرآن «واژگان تقابلی
 

 کریم قرآنبنیادی  ارساخت مثابهبه «زوج واژگان تقابلی». 2-3-1

وتسو، ایز .ن معاصر داشته باشیمانخست رجوعی به تاریخچه این مطالعات در میان محقق
به بحث و تحقیق  روابط معنایی اصطالحات قرآن کریم زمینهدر  1توئِل و مادیگان

 قرآن کریم روبرو شدند زوج واژگان تقابلی. ایشان در روند مطالعات خود با اندپرداخته
مثابه هقرآن ب دارد کهدر کتاب خود بیان می ایزوتسو .اندز این اصطالح استفاده نکردها اما

  :جزء ضروری آن است ،تقابلاست که  جهانی
معرفی  تقابلدرک  بریمبتن عنوان یک نظامهتوان قرآن را بمی از دیدگاه معناشناسانه،»
 قابلت اصل براساس شدهساخته سیستم یک عنوانبه قرآنی ینیبجهان ،درواقع نمود.

 (.Izutsu, 1964, p. 74) «شودمی داده نشان ،مفهومی

یم بندیدسته گروه قالب چهار را در قرآن« زوج واژگان تقابلی» در ادامهایزوتسو 
دهد: ون. وی ادامه میییُّمِّبین اهل کتاب و اُقابل ؛ دوم، ت2عبد بین رب و قابل: اول، تکند

 ونییُّمِّ: اهل کتاب و اُکندیمبه دو گروه تقسیم  را ماقبل اسالم دوره کریم مردمان قرآن»
بین این دو گروه . و (دنارا دریافت نکردهی آسمانکه کتاب  هستندافرادی همان مراد )
فَإِنْ حَاجُُّوكَ فَقُلْ »: مثالعنوانبه. شده استذکر متعدد  اتیدرآکه  وجود داردجدی  قابلت

 ۗ وْا أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَ فَإِنْۗ  لِلَُّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمُِّيُِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ  وَقُلْۗ  أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَُّهِ وَمَنِ اتَُّبَعَنِ 
 .(20: عمران)آل« بِالْعِبَادِ بَصِيرٌ وَاللَُّهُ ۗ الْبَلَاغُ  عَلَيْكَ فَإِنَُّمَا تَوَلَُّوْا وَإِنْ

                                                                                                                                        
1. Izutsu (1964), Toelle (1999), Madigan (2001) 
2. God and Man 
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 یجهان نادیدنو  )دنیا( نیجهان دیدبین  قابلت دارد که قرآن کریم همچنینوی بیان می
 1را مدنظر دارد. آخرتدنیا و ، یا )غیب(

کریم تمرکز کرده  قرآندر « کتاب»موضوع معناشناسی واژه در ( 2001)مادیگان 
قع واکریم ذکر نشده است. در قرآنی در تقابل ،که برای این کلمه مدعی استاست. او 

برخی  لتقاب ویالبته  نداشته است، چندانی امماهت« زوج واژگان تقابلی» لهایشان به مسأ
اصطالح از دو در این زمینه، بنده  2.شده استاصطالحات خاص قرآن کریم را یادآور 

ن دو ؛ البته مراد ما از ایکنماستفاده می« کتاب»عنوان واژگان تقابلی به« افتراء»و « کذب»
 .شده باشدبه خداوند نسبت داده  اشتباهاًکلمه متنی است که 

 قرآندر  )هوا، آب، خاک و آتش( ربعهله عناصر أ( در کتابش به مسأ1999)توئِل 
به تضاد بین بهشت و جهنم شروع به نگارش  با توجهوی  ابتداکریم پرداخته است. در 

او  ارتباط مفهومی دارد. وآتشآبرسد که این تضاد با دوگانه کند و به این نتیجه میمی
 که اییهویژگی»دهد که ه و توضیح میدکراستفاده « دوقطبی»هایش از اصطالح در نوشته

 کمضر و مهل عنوانبه یا شوندو پسندیده نگریسته می مطلوب جهان چهره آنها طریق از
اشد(: ی بتصادفتواند )البته که این امر نمی گردندجمع می دو عنصردر  ههم ،دگردنمی رد
له همان )...( که این مسأها مظهر بدیعنوان هب آتشها و عنوان مظهر خوبیهب بآ
 . «3است که ذکر شد« دوقطبی»

 بههای مختلف های منفی یا مثبتی که جوامع یا فرهنگارزش دهد کهاو توضیح می
در فرهنگ  4رطوبت»: مثالعنوانبهاند، متفاوت است. مانند آب یا آتش داده یعناصر

موم بوده. یا اینکه رنگ امری مذ یغرب عرف که درحالیدر ،ی امری پسندیده استقرآن
یا در  «بیآ» یغرب عرف در آنکهحال ،در نظر گرفته شده است «سبز» قرآندر  آسمان

 وآتشآبواقع این مثبت و منفی انگاشتن در 5انگاشته شده است. «طالیی» 12روسیه قرن 
 .«استعربستان مربوط منطقه  قلیم حاکم بر خاورمیانه و مخصوصاًبه ا

                                                                                                                                        
1. Izutsu, God and Man, pp. 82-89. 
2. Madigan, The Qurʾān’s Self-Image: Writing and Authority in Islam’s Scripture. 
3. Toelle, Le Coran revisité, p. 242 (my translation). 
4. Humidity 
5. Toelle, Le Coran Revisité, pp. 239-240 
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 البته) «زوج واژگان تقابلی» نظاماشاره کردند،  توئِلو  ایزوتسوطور که بنابراین همان
را  رآنقساختار بنیادین نه تصادفی است و نه نادر؛ بلکه گذاری نکردند( گونه ناماین آنها

 .کندآشکار می
ها قابلتدر زمینه این دسته از  که ایزوتسو، مادیگان و توئلتوضیحاتی  در کناراکنون 

زوج واژگان » کارکردهایدنبال علت آن گشتند، بگذارید تا در زمینه هو ب کردندئهاار
که هدف از استعمال این دسته از  کردتوان ادعا به بحث و بررسی بپردازیم. می« تقابلی

شاید هدف نویسنده  جستجو نمود: اصالً ،گذارندواژگان را در اثراتی که برمخاطب می
ی پژوهشگران گذارد باشد.همان اثراتی که بر مخاطب می ،ین دسته از واژگاناز انتخاب ا

 .اندها تحقیقاتی انجام دادهاریذدر زمینه این تأثیرگ 1ژومیر، اوروی و وارد گوئین چون

خود را در قالب  3مذهبیمفاهیم و  2ینیبجهانکریم،  قرآنمعتقد است که  ژومیر
به منتشر شد، کتاب صورت همقاله خود که بعدها بدر  اوروی .کندها مطرح میتقابل

 «زوج واژگان تقابلی»له نظام ( در مسأست)که از ابداعات او «4سازیمتقاعد یهایندافر»
 ایفای نقش فرایند نیدر هم زوج واژگان تقابلیاست که این آن  و قائل به) پردازدمی
ن زوج واژگا»است که اصطالح ن کسی اولی ژومیر ،که بنده تحقیق کردمنجاآ. تا(کنندمی

این اصطالح را  استعمالمن  وکار برد هب قرآن کریم در موردعنوان صفتی هب را« تقابلی
زوج »در قالب یک نظام  کریم قرآن موارد به ،اکثر در که داردیماو بیان  م.وامدار او هست
خدایی هست و غیر خدایی، کور و بینا، درست و  باید نگریسته شود.« واژگان تقابلی

بینی او مدعی است که جهان معروف و منکر، بهشت و جهنم و...؛من و کافر، ؤغلط، م
 سوی استداللدر این بینش بهچنین است و سعی دارد که مخاطبین خود را  قرآن

 .سوق دهد
ریم قرآن کها نقشی کاربردی در تقابلاستعمال دارد که می اظهار زین گوئین، در آخر

عنوان هب یقرآن عبارات از بسیاری .است 5عظیم تقابل یک جهات بسیاری از قرآن» دارند:
. رسیمها میبودن آن به متقابل هابررسی انجام باشوند که درنظرگرفته میهایی مقایسه

                                                                                                                                        
1. Jomie, Urvoy & Ward Gwynne 
2. Worldview 
3. Religious Concepts 
4. Persuasive Processes 
5. Enormous Contrast 
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 ،2نابرابری ،1تفاوت عبارتنداز اندشدهیبندگروه «تقابل» عنوان تحت که استدالالتی

اصطالحات در یک روند تمامی این . 7تضاد و 6نقض ،5تناقض ،4مغایرت ،3مخالفت
می گناه و فضیلت کفر، و ایمان شر، و خیر بین شناختیهستی تفاوت به اًیکسان نهایت

 توسط عقل و منطق استفادهقابلعنوان قضایای هوحی ب توسط آنها ماهیت که پردازند
 یکی «همقایس» و است بنیادین سازماندهی اصل قرآن در قابلت بنابراین. شده استن معیّ
 کالسیک بالغت در را موضوعات آرایش ترتیب مسئله این؛ استآن  یهارمجموعهیز از

 .«است مقایسه از یارمجموعهیز قابلت که جاییدر  کند،می معکوس
، «بلیزوج واژگان تقا» بالغی نظام اشکالاز تمامی  مفصلی شرح گوئیناین اساس  بر
دارد که در قرآن کریم دهد. حتی اظهار میکند، ارائه میاز آن یاد می 8عنوان تقابلهکه او ب

تنها در زمینه هایشان نکه  شایان ذکر است. است سهیمقاتر از له تقابل بسیار مهممسأ
 کند.نظر مینیز اظهار استدالالتبلکه در زمینه  واژگان

رف از ص« زوج واژگان تقابلی»از پژوهشگران این ایده را که نظام  توجه به این گروه
 ند.کهمه استدالل در ظرف زوج واژگان تقابلی عمل می: رفته استمفردات بودن فراتر 

 

 9انگاریدوگانهبا  «زوج واژگان تقابلی»تفاوت . 2-4

. برخالف آنچه که ممکن است در اولین ذکر گرددنیز باید  اساسی یک نکته مقطعدر این 
ای نهاانگاردر قرآن کریم با هرگونه نظام دوگانه« زوج واژگان تقابلی»، رسدنظر بهمواجهه 

با نیروی  طرفبینی متشکل از دو یک جهان ،انگاریکه دوگانهدرحالی ،است تفاوتم
اهلل و »یا  10«خیر و شر»دهد مانند می، بسطهستند با یکدیگر درگیرکه  را یکسان تقریباً

ود، شقدرت خداوند با شیطان برابر انگاشته نمی گاهچیهبینی قرآن البته در جهان .11«ابلیس

                                                                                                                                        
1. Difference 
2. Inequality 
3. Opposition 
4. Contrariety 
5. Contradiction 
6. Reversal 
7. Antithesis 
8. Contrast 
9. Dualism 
10. Good & Evil 
11. God & the Devil 
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ادعای برتری مطلق خداوند یکتا خواند: می 1را قادر مطلق خداوند ،برعکس بلکه کامالً
 ست.ای ممکن نیبینی قرآن هیچ دوگانگیقدری قوی است که در جهانبه

شود تا مردم به برابر دانستن قدرت این مفاهیم انگاری مانع از آن میکه دوگانهدرحالی
که لیکند، درحامعتقد باشند. زوج واژگان تقابلی از اصطالحات متضاد نیز استفاده می

فاده است جهتنیبداز تضاد بین نمادها « زوج واژگان تقابلی» بالغی است. هدف صرفاً
ند کردنکته اشاره بدین البته افرادی قبالً تقل نماید.نپیامی را در این بستر مکند که می

منجر به یک نظام  در قرآن زوج واژگان تقابلیکه معتقد بود  2ژنویو گوبیلو ازجمله
روکار س، آخرتو پیامدهای آنها در  کفرشود بلکه، با ایمان در مقابل دوگانه نمی اعتقادی

 .دارد
بسیاری از  .است 3بینامتنیت ،مفید است در اینجا بدان بپردازیم که دیگری موضوع

 7مقدس کتاب قدیمی متون در که ،... و 6هادستورالعمل ،5مضامین ،4روایات مانند عناصر

 هایهبررسی نسخ. شودیافت می نیز قرآن متن در ،وجود دارد 8و دیگر متون مشابه 
کننده های جذاب و روشندر قالب ویژگی مختلف یک روایت یا یک موضوع معموالً

فاده است« بینامتنیت»کند. متن را مشخص می هدف هر اًخصوص گیرد، ومیهرمتنی قرار
مسائل، متفاوت است  بر آنو تمرکز ؛ دهدخبر میقرآن کریم از محتوای کتب مقدس را 

در « یواژگان تقابلزوج »عنوان امروزه مباحثی که با  .استدادن  صیتشخقابلراحتی هو ب
نیز از آن  دیگر متون مشابهو ب مقدس ادر کت اند کههمان مواردی شود،مطرح می قرآن

قابل م حقانیت و ایمان در ها، مفاهیمنمونهاز بارزترین این . شده است ن تقابل یادعنوابا 
هنم جکه در چارچوب معادشناسی به ترتیب به بهشت و  قرار داردتقوایی اعمال بد و بی

خاطرنشان چنین هم گوبیلو ین گونه است.نیز بد 9مفهوم نور و ظلمت؛ شوندمنتهی می
همان .شده استاستفاده  زوج واژگان تقابلی از کتب مقدس نیز استدالالت کرد که در

                                                                                                                                        
1. Omnipotent: Nothing and no one Can Ever Challenge His Authority and Power 
2. Geneviève Gobillot 
3.. Intertextuality 
4.. Narratives 
5.. Themes 
6.. Prescriptions 
7. Ancient Biblical 
8. Parabiblical Texts 
9. Light & Darkness 
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متفاوت با  و کامالً 1شبیه فرهنگ خاخامی که دقیقاً افزودشد، وی  ذکرپیشتر طور که 

 های دوگانه را رد کرده است.تنش ، قرآن کریم2متون مانوی
 

 3ارزشی قضاوت یک مثابهبه «زوج واژگان تقابلی». 2-5

به تقابل ارزشی الفاظ توجه دارد یعنی ویژگی بارز دیگر اینکه زوج واژگان تقابلی، 
با . ندکو با دیگری مخالفت می کردهمنفی معرفی  را آنگروهی را مثبت و دسته مقابل 

ز یک ا تنهامتن نه .گیردقرارمیقضاوت در مقام  درواقع متن «تقابلیزوج واژگان »چنین 
 م منفی نیزبا مفهو ایواژهاز  بلکه ،کندمیاستفاده توصیف چیزیمثبت برای  مفهوم با واژه

 عنوان نماد مثبتمثبت بودن چیزی را که به د تانکستفاده میا خود عنوان مخالفهب
معنایی  ظرازن منظور تقابل آنها، هر اصطالحیبالعکس بهکند تقویت نماید؛ و توصیف می

 عنوانهب «زوج واژگان تقابلی» از استفاده ،وضوحبه بنابراین، شود.که دارد، تقویت می
 است. یچیز هر به افتهیانتقال ارزش تقویت برای ایوسیله

 شِّرْهُمفَبَ... » شود:می شکسته کنایه از استفاده با ،واضح دوگانگی این اوقات گاهی

 غَضِبَ وَ اللَّهُ لَّعَنَهُ مَن  اللَّهِ عِندَ مَثُوبَةً ذَالِكَ مِّن بِشرٍُّ أُنَبِّئُكُم هَلْ قُلْ» .(21عمران: آل) 4«أَلِيمٍ بِعَذَابٍ

 5«السَّبِيلِ سَوَاءِ عَن أَضَلُّ وَ مَّكاَنًا شَرٌّ أُوْلَئكَ  الطَّاغُوتَ عَبَدَ وَ الخَنَازِيرَ وَ الْقِرَدَةَ مِنهُمُ جَعَلَ وَ عَلَيْهِ

 .(17: الحشر) 6الظَّلِمِينَ ؤُاْ جَزَ ذَالِكَ وَ  فِيهَا خَالِدَيْنِ النَّارِ فىِ أَنَّهّمَا عَاقِبَتَهُمَا فَكاَنَ .(60: مائده)

 به تبدیل)پاداش  دهدرا تغییر میآن  مفهومارزش  ،از واژگان 7آمیزاستفاده کنایه
 ردنآوجایگزین مناسبی برای  عملاین  خبر بد دادن( به لیتبدعذاب یا بشارت دادن 

ت . اما نکته اینجاسنمایدتر منتقل بسا که مفهوم عبارت را واضحدر متن است و چه تقابل

                                                                                                                                        
1. The Rabbinic Tradition 
2. Manichean Texts 
3. Binarity Expresses a Value Judgment 

 .بده مژده دردناک عذابى به را آنان... . 4
 خشم نآنا بر و کرده لعنت را آنان خدا که کسانى پاداش خدا؟ نزد آن از بدتر پاداشى از دهم خبر شما به آیا: بگو. 5

 از و ارندد بدتر جایگاهى اینان پرستیدند؟ را طاغوت که کسانى و است ساخته خوک و بوزینه آنان از و گرفته
 .نداترگمگشته راست راه

 .است این ستمگران سزاى و مانند؛مى جاوید آتش، در دو هر که است آن هردوشان فرجام و. 6
7. Ironic 
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با در  کنایی الفاظ را متوجه نشود، اما که ممکن است مخاطب در نگاه اول مفهوم
 صدای .انگاردمخاطب آنها را منفی می ،کندمیارائه  قرآنکه  بینیسیاق و جهاننظرگرفتن 

 پاداش ای خبر منتظر خود رفتار برای است ممکن کارانبد که است این از حاکی حتی متن
 ،متن .دانندیم خوب را آن احتماالً خود، 1وحشتناک خطای باوجود باشند، بوده خوبی

 افراد این که کندیم احساس ازآنپس که ،گذاردیم اشتراک به مخاطب با را خود 2خشم
 .ردیگیم تمسخر به را شرور
 ثبتم چیزی چه که کندمی بیان متن ،«زوج واژگان تقابلی» لطف به خالصه، طوربه

 تقلمن مخاطب به را «نویسنده» واضح نظر زوج واژگان تقابلی .است منفی چیزی چه و
 کند.می

 

 3متقاعدکننده؟ گفتمان یک. 2-6

 تواندر مقام پاسخ می است؟ کنندهقانع ارزشی قضاوت یک واژگان تقابلیزوج یا آ
وجود تضاد بین معنای ارزشی « زوج واژگان تقابلی»در  ترین ویژگیاساسی توضیح داد:

ستگاهزبان کامپیوتری و د مشابه زوج واژگان تقابلی .توجه استشایسته که  استدو نماد 
بله صفر و یک ) ایطی که همه اطالعات ترکیبی ازد؛ در شرنکنهای الکترونیکی عمل می

اد را محدود به همین دو و اندیشه افر بودهتنها دو پاسخ متصور آن  برای است وو خیر( 
 انتقال به همراهگزینه  نتخاب بین دوند. این محدود کردن ذهن افراد در انکگزینه می

مورد موقعیت خود در برابر ، مخاطب را وادار به اندیشیدن در ادشدهیمفاهیم به روش 
 کند.می شدهارائههای گزینه

خود  چندین فرآیند مربوط بهحاصل است و این  4بسیار معتبر قرآنمتن بر این، عالوه
ن کریم مقتدرانه مواضع قرآ .نداریم را آندر اینجا مجال پرداختن به  و استارجاعی 

کند که به اتخاذ موضع وادار می عالوه مخاطب را همبه کند،را معرفی می مثبت و منفی
 این دو گزینه بپردازد. میان

                                                                                                                                        
1. Terrible Error 
2. Exasperation 
3. A Compelling Discourse? 
4. Authoritative 
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در این مرحله مخاطب باید انتخاب کند که کدام راه خیر یا شر را خواهد پیمود، در 
 رمعناواژگان بسیار پاز  استفادهدهد. حقیقت این انتخاب الگوی رفتاری او را تشکیل می

ر سیر بر خیر و کدام بشود که کدام منوضوح متوجه که مخاطب به گردیددر کالم سبب 
و  با کراهت ،اهل شرو  ندروکه اهل خیر به بهشت می او بارها شنیده است .است شر

 افتاد. ندبه جهنم خواه اجبار
 

 در نظام خودارجاعی «زوج واژگان تقابلی»نقش . 2-7

شوند، مجبور می و شربه اتخاذ موضع در برابر خیر  قرآنن انجا رسید که مخاطبه آسخن ب
 دهکننقانع انتخاب این در رفتاری نوع چه کند؟می صحبت رفتاری نوع چه از متن اما

رسد که مراد از این موضع، مسائل اخالقی نظر میهچنین بیک نگاه  در است؟ دخیل
گاه اما اگر با ن د و نه بدکار.ند و درستکار باشناست یعنی افراد باید خوب رفتار کن

ار ناپسند رفت در مقابل یرفتارخوشاین  یابیم کهریم درمیله بنگبه مسأ ،ترموشکافانه
 هک معنایی هایحوزه از توانمی را این ارتباط زیادی با رفتار فرد در مواجهه با قرآن دارد.

 یادکرد این نکته نیز اساسی .کرد مشاهده وضوحبه ،دادم توضیح مقاله این اول قسمت در
 ربرابر است. د )ص(محمد حضرت نبوت صحت بیان با قرآن الهی منشأ بیان است که

 از وحی کرده، نازل که را آنچه است، راستین پیامبر )ص(محمدحضرت  اگر قرآن، منطق
 )ص(محمدحضرت  آمده، خدا جانب از قرآن واقعاً اگر بالعکس، و است، خداوند جانب
حضرت  نقش به مؤمن نگرش متضمن که چیزی هر بنابراین، .است پیامبر واقعاً

 .بالعکس و است قرآن الهی مبدأ به او نگرش متضمن است، )ص(محمد
 

 1به گمراهی رفتنبرای جلوگیری از  قرآنهدایت . 2-7-1

برای ریم ک قرآنطور گسترده در به« رفتن یبه گمراهصراط مستقیم و » تقابلی واژه زوج
هدایت  ،)ص(محمدحضرت  انبیاء و خصوصاً که پیام است کاررفتهبهبیان این حقیقت 

ر شاهد اری از سودر ابتدای قرآن و بسی عنوان نمونهبه است. مردم به صراط مستقیم بوده
 تِلْكَ طس»؛ (2: بقره) 2«لِّلْمُتَّقِينَ هُدًى فِيهِ رَيْبَ لَا الْكِتَبُ ذَالِكَ» :له هستیمتأکید بر این مسأ

                                                                                                                                        
1. The Qurʾān’s “Guidance” as Preventing “Going Astray” 

 پرهیزگاران. براى است هدایت که نیست آن در شکى کتاب آن. 2
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 وَ الزَّكَوةَ يُؤْتُونَ وَ الصَّلَوةَ يُقِيمُونَ الَّذِينَ (2)لِلْمُؤْمِنِينَ بُشْرَى وَ هُدًى (1)مُّبِينٍ كِتَابٍ وَ الْقُرْءَانِ ءَايَاتُ

 .(3: نمل) 1«يُوقِنُونَ هُمْ بِاآلْخِرَةِ هُم
 .است شدهیمعرفای به صراط مستقیم راهنمایی کننده مثابهبه قرآننیز  آیاتدر دیگر 

 در و راست راه به قرآن ایشان را که اندداده توضیح خود همتایان به 2جنیان مثال، برای
 .کندمی هدایت صحیح جهت
 

 3«ظلمت»در مقابل  «نور» مثابهبه قرآن. 2-7-2

 مِنُواْآفَ» :است دهیگردعنوان نور معرفی هنور و ظلمت، قرآن ب زوج واژگان تقابلی برمبتنی

 جَاءَكُم قَدْ النَّاسُ يَأَيُّهَا»؛ (8: التغابن) 4«خَبِيرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا اللَّهُ وَ  أَنزَلْنَا الَّذِى النُّورِ وَ رَسُولِهِ وَ بِاللَّهِ

  .(174: نساء) 5«مُّبِينًا نُورًا إِلَيْكُمْ أَنزَلْنَا وَ رَّبِّكُمْ مِّن بُرْهَانٌ
 وَ رَالشِّعْ عَلَّمْنَاهُ مَا وَ»معرفی کرده است:  نیز خودش را نور مبین و روشنگر بر آنعالوه

 .(69: یس) 6«مُّبِينٌ قُرْءَانٌ وَ ذِكْرٌ إِلَّا هُوَ إِنْ لَهُ يَنبَغِى مَا
 

شر یا  قرآن تمایز خیر و ؛کنندمیمعرفی « فرقان»را باتوجه به تفسیر آیاتی که قرآن 
است که قرآن آنچه را که انسان  آنکند منظور منان و کافران را مشخص میؤفاصله بین م

 کند.روشن می ،باید انجام دهد
 

 7موهبت الهی عنوانهب قرآن. 2-7-3

 قرآن. دنشونیز در گفتمان خودارجاعی بهتر فهم می« ثواب و عقاب» زوج واژگان تقابلی
 :است شدهفیتوصکه درواقع همان موهبت الهی  کندیممعرفی « رحمت»کریم خودش را 

                                                                                                                                        
( 2است) آورندگان ایمان براى مژده و راهنمونى( 1) است نمایان کتاب( هاىآیت) و قرآن هاىآیت آن. سین.طا .1

 .دارند یقین بازپسین زندگانى به و پردازند مى زکات و دارندمى بپا نماز که کسانى آن
2. Djinns 

3. The Qurʾān as “Light” Opposed to “Darkness” 
 .است آگاه کنیدمى آنچه از خدا بدانید و آورید ایمان فرستادیم فرو که نورى و پیامبرش و خدا به پس .4
 .مفرستادی فرو تابان نورى شما سوىه ب و رسید شما به پروردگارتان جانب از برهانى اینک آدمیان، اى هان .5

 .نیست نمایان قرآن و پند جز( آوردمى او آنچه)نیست، هم او سزاوار و نیاموختیم شعر( محمد) او به ما. 6

7. The Qurʾān as “Godsend” 
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 (4)حَكِيمٍ أَمْرٍ لُّكُ يُفْرَقُ فِيهَا (3)مُنذِرِينَ كُنَّا إِنَّا  مُّبَرَكَةٍ لَيْلَةٍ فىِ أَنزَلْنَهُ إِنَّا (2)الْمُبِينِ الْكِتَابِ وَ (1)حم»

 تِلْكَ (1)الم»؛ (6: الدخان) 1«الْعَلِيمُ السَّمِيعُ هُوَ إِنَّهُ رَّبِّكَ مِّن رَحْمَةً (5)مُرْسِلِينَ كُنَّا إِنَّا عِندِنَا مِّنْ أَمْرًا

 هُم وَ الزَّكَوةَ يُؤْتُونَ وَ الصَّلَوةَ يُقِيمُونَ الَّذِينَ (3)لِّلْمُحْسِنِينَ رَحْمَةً وَ هُدًى (2)الحَكِيمِ الْكِتَابِ ءَايَاتُ

 .(4: لقمان) 2«يُوقِنُونَ هُمْ خِرَةِبِاآلْ
 و یکون چیزی عنوان به مثبت، شکل همان به قرآن توصیف برای نیز دیگری واژگان

 واژه مورد در ، و حتی«نِعمة» یا «شِفاء» مانند رود،می کاربه خداوند، سوی از بخشنجات
 3.دارد رستگاری و فالح معنای که شده است مطرح استدالل این نیز «فرقان»

 

 4خیرخواه جهانیان کتب مقدس. 2-7-4

 انهم امر مثبت )عمل صالح( که کندمی تصریح روشنی به قرآن که است ذکر شایان
 جانب از پیامی عنوانبه قرآن متن در 5«کتاب» واژه درواقع ؛است «مقدس کتب توصیه»

 تیح و قرآن .ابالغ نماید قومش به تا او کندمی نازل پیامبری بر را آن که است خداوند
 ازآنجاکه و است چنین شد، ذکر اختصار به که هایینوشته سایر و انجیل حدی تا و تورات

 آن ،متون کتب مقدس: برندیم بهره مثبت بسیار ارزیابی از دارند، الهی منشأ این کتب
 اعطا 6مطلق قدرت هاآن به و حتی دندهمی قرار خود بینیجهان مثبت جنبه در را کتب
زوج  .است یانجهان روایفرمان و خالق همه، سرور ،یکتا خداوند آنها بیان زیرا: کندمی

                                                                                                                                        

. هستیم دهنده بیم ما که زیرا کردیم، نازل مبارک شبى در را آن ما که( 2) روشنگر کتاب به سوگند( 1. )حامیم. 1

 و پیام) فرستنده ما که زیرا ماست، جانب از که امرى( 4. )گردد مى متمایز استوارى امر هر شب آن در( 3)

 داناست. شنواى او که زیرا تو، پروردگار از است رحمتى( 5. )هستیم( پیامبر

 که کسان آن( 2) نیکوکاران، براى است رحمتى و هدایت( 1) است، حکمت پر کتاب آیات این. میم الم، الف،. 2

راهنمایى  بر که هستند اینان( 3. )دارند یقین آخرت به حال همان در و دهندمى زکات و دارندمى پا بر نماز

 .رستگارند که هستند اینان و پروردگارشانند

رهایی یا رستگاری مطابقت معنای شناسی میان فرقان و واژه آرامی مرتبط با آن بهجفری معتقد است از نظر زبان. 3

 (.مترجمان( )227: )جفری زند که منشأ واژه عربی فرقان همین استبیشتری وجود دارد و کایگِر حدس می

4. Scriptures on the Positive Side 

5. Scripture (Kitāb) 

6. Absolute Power 
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واژگان تقابلی در قرآن کریم نقش مستقیمی در خودارجاعی دارند. قرآن در باالترین 
 1گیرد.سازد قرار میکه متن می ینیبجهانجایگاه مثبت در چهارچوب 

بار معنایی منفی دارد، از طرف آن  واژه یکی بارمعنایی مثبت و مقابل زوجدر هر 
 حقهب باشدمیخیرخواه  ینوعبهاصطالحی که بار معنایی مثبت دارد و آن  همواره دیگر
، این خودش نوعی کندمیهدایت آن  یسوبهو بندگان را  استمنصوب  و قرآن تعالی

کاره جهان و جهانیان روا و در یک کالم همهالق و فرماندهد که تنها خدلگرمی به افراد می
ای را در فهم معن زوج واژگان تقابلیش کلیدی و در اینجا هم نق پشتیبان ایشان است

 یابیم.کریم درمی قرآن
به یک پدیده بسیار جالب ناظر به استدالل و  در این وهله از سخن شایسته است که

ی طور ضمنکند که بهای عمل میگونهبالغت قرآن اشاره گردد. در برخی مواضع متن به
ود این شکند. متن موفق میمتفاوت باشد، رد میمتون مقدس قبلی را هر زمان که با قرآن 

ستند ه هایی که دارای این جایگاه واالپیام را به مخاطب برساند که از میان تمام این کتاب
ین صورت مستقیم چنتنها قرآن حقیقت برتر است. فقط قرآن معتبر است اما متن به

نکه وقتی الزم است بیشتر آ (. توضیح258: بقره) کندگوید حتی خالف آن را بیان مینمی
اعده از این ق ،نمودپیدا آن  توان برایمنتها لفظ دقیقی نمی ،مخالفت شود آیاتبا مراد 

تا از  دهنمونیز به این قاعده بالغی کمک « زوج واژگان تقابلی»شود و بالغی استفاده می
فی بت و چه منحال چه بار معنایی مث ؛شودبرداشت  موردنظر مفهوم ،داللت التزامی کالم

 2نیضم داللتتا از  گرددمی متقاعدداشته باشد. در چنین شرایطی است که نویسنده 
رخی ب ن انتقال بدهد.اشرطی یا فصلی مراد خود را به مخاطب قاستمداد جوید تا در سیا

در مقام معنا و مفهوم  وه یخ هستند: حجم اندکی دارند اماکریم مانند ک قرآن آیاتاز 
ه سرعت بهگاهانه و بآمخاطب را نا آیاتداللت بیشتری دارند. در حقیقت این دسته از 

 که حتی نیاز به اندیشیدن خاصی در معنا ندارند.طوریهب ،ندنکمعنای مدنظر خود منتقل می

                                                                                                                                        

بینی خود درنظر گرفته ای را در جهانجایگاه ویژهمثابه متنی الهی لف به این نکته مهم اشاره دارد که قرآن بهؤم. 1

 ای در بیان این حقیقت دارند.است در این بین زوج واژگان تقابلی قرآن کریم نقش اساسی و تعیین کننده

 (.رجمانمتشود )خوبی فهم میلف بهؤجاست که رابطه بین زوج واژگان تقابلی و مفهوم خود ارجاعی را نزد ماین

2. Non-Dits (Unsaid, Unspoken Statements) 
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 قرآنمحتمل نسبت به  مواجههایمان یا کفر، تنها . 2-7-5

 شودمی روشن ،داده شد نشان تقابلیواژگان  زوج اول گروه بررسی سه از آنچه جهیدرنت
 مطرح که دسته هم آخرین .قرار دارد مثبت جنبه در رودمی انتظار که طورهمان قرآن که

 معنای هب سیاق این در «کفر» ،ترقیدق مطالعه با اندکی .است «کفر برابر در ایمان» گردید،
یل هم در ذ« ثواب و عقاب» درواقع زوج واژه تقابلی .است نبوی هایپیام الهی منشأ نفی

یا  ، او را ثوابقرآنیعنی نسبت به ایمان فرد به الهی بودن  ،شودهمین ساختار معنا می
 منشأ غیر الهی دارد، البتهحکایت از متهم کردن قرآن به  ،رفتار مخالفان کنند.عقاب می

 كاَشِفُواْ إِنَّا (14)مَجّْنُونٌ مُعَلَّمٌ قَالُواْ وَ عَنْهُ تَوَلَّوْاْ ثُمَّ» :شده استرد  قرآنشدت توسط هب تصوراین 

 هَاذَا إِنْ»؛ (16: الدخان) 1«مُنتَقِمُونَ إِنَّا الْكُبرَى الْبَطْشَةَ نَبْطِشُ يَوْمَ (15)عَائدُونَ إِنَّكُمْ قَلِيالً الْعَذَابِ

 .(26: المدثر) 2«سَقَرَ سَأُصْلِيهِ (25)الْبَشَرِ قَوْلُ إِلَّا

توسط خداوند  قطعاًرا غیرالهی بداند  قرآناذعان دارند که اگر کسی منشأ  آیاتاین 
 کنند که: تصدیقبراین اساس زوج واژگان تقابلی بدین نحو عمل میعذاب خواهد شد. 

)وجه مثبت( موجب اعطای ثواب است و نفی آن  به نازل شدن قرآن از جانب خداوند
 3شناسیگردد. بنابراین زوج واژگان تقابلی نسبت به آخرتمنفی( موجب عذاب می)وجه 

 رود.کار میهکه قرآن از جانب خداست یا خیر، ب 4در ارتباط با این منشور و بیانیه
به دو  «زوج واژگان تقابلی»توسط های معنایی که تمامی این حوزه: در بیانی مختصر

عنوان پیامی نبوی از سوی خداوند نقش هی قرآن بدر معرف ،شوندبخش کلی تقسیم می
سان رفتار انشود، می حسن یا سوءرفتارنجا که بحث از آ یقرآناستدالالت لذا در  دارند،

مخاطب در  .از اهمیت باالیی برخوردار است )ص(یمحمدرسالت و  قرآن برابر در
ا ر رفتار ممکنتنها یکی از این دو  تاشود از او خواسته میگیرد که موقعیتی قرار می

 حضرت پذیرد که قرآن از جانب خداوند نازل شده و همچنین رسالتیا می انتخاب کند:

                                                                                                                                        
 داریمبرمى شما از اندکى را عذاب این ما (14) .«است دیوانه اىیافتهتعلیم: »گفتند و برتافتند روى او از پس،. 1

[ آنگاه] بزرگ؛ حمله همان زنیم،مى حمله به دست که روزى (15. )گیریدمى سر از باز حقیقت در[ شما ولى]
 .ایمکشندهانتقام ما

 .افکنیم در «سقر» به را او بزودى( 25. )نیست آدمیان سخن جز این. 2
3. Eschatology 
4. Declaration/acknowledgement/statement 



 479    بالغي ابزار مثابهبه «تقابلي واژگان زوج» کريم؛ قرآن در خودارجاعي

 باید دستوراتو  کندقبول می زیچهمهسپس حجیت قرآن را در –پذیرد محمد)ص( را می
رای این را بپذیرد. بنابراین او هرگونه قدرت یا حقیقتی یا بالعکس؛ نمی -آن را عمل کند
 که است این متن دیدگاه کهییازآنجا .گیردهای آن را نادیده میکند و آموزهمتن انکار می

 قرآنبودن منشأ  الهی انتخاب اقرار به شود،می مجازات جهنم در قرآن الهی منشأ منکر
 .شودمی پیشنهاد به مخاطب انتظار ازحدشیب

مفاهیم و  مخاطب ازاست که درک  ابزارهایتنها یکی از « زوج واژگان تقابلی»
و  مشهود است قرآنمتن خودارجاعی نیز در گفتمان کند. می ی را تقویتقرآنهای پدیده

ی تمانگفکند. این شامل استفاده می بالغی ابزارهای ت وای از استدالالاز مجموعه پیچیده
و نقش آن در زندگی  2عنوان کتاب منزلهو وضعیتش ب 1وحیانی خودهای پدیده مورد در

 .گرفته شودمخاطبان است. و اینجاست که سهم زوج واژگان تقابلی باید درنظر 
 بالغی و شعریمختلف  هایشیوهکریم از  قرآن در ،«زوج واژگان تقابلی»عالوه به

. شده استاز تفسیرهای متن بر برخی از اجزای آن استفاده  یا صوت و...مانند تکرار 
تا به درک خاصی  گردد تا مخاطب را متقاعد سازدمیابزارها در متن استفادهتمامی این 

 .گرددکه از قرآن مدنظر است منتهی شود: فهمی که منتهی به ایمان 
 

 گیرینتیجه

: که است از آن شود عبارتکریم حاصل می قرآن واژگانکه از مطالعه ای نخستین نتیجه
 گستره که است« زوج واژگان تقابلی»له کریم درگیر مسأ قرآناز متن  یتوجهقابلبخش 
 ومد نتیجه .داده شدنشان  های معناییهای کلیدی حوزهنمونهتوسط تعدادی از آن  وسیع
: است کارآمد بسیارابزاری  یک این .است متن در زوج واژگان تقابلی عملکرد نحوه شامل

ه رایاندر زبان  کهچنانآن کندمیگیری افراد را محدود در دو گزینه و تصمیم استدالل
د وجوو حالت سومی  ممکن استویک صفر دو حالتتنها در  افتد، جایی کهاتفاق می

 دازسمی وادار را مخاطب .ددارمی بیان را نیز قوی ارزشی قضاوت یک این، برعالوه ندارد.
 نگرش ود از یک کدام در که کند فکر این به و بیندیشد خود رفتار و موقعیت مورد در تا

به اتخاذ موضع در مورد منشأ « زوج واژگان تقابلی»نکه آنتیجه سوم  .گنجدمی ممکن
                                                                                                                                        
1. Its Revelatory Phenomena 
2. Its Own Status as Revealed Scripture 
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ایمان بیاورد و خود را تسلیم  قرآناگر به الهی بودن منشأ مخاطب انجامد: می قرآن
 و به وحیاگر از این اعتقاد سر باز زند  اما. است دهیرس، به سعادت کندآن  دستورات

زوج واژگان »له درواقع مسأ مواخذه خواهد شد. آخرتدر الهی محمدی ایمان نیاورد، 
حور تمامی م قرآناست و تعریف او نسبت به  کریم قرآنشاهکاری بالغی در متن « تقابلی

: است مخاطب ذهن در قرآن معرفی است، خطر در آنچهدر این میان . نتایج است
 در .است مخاطب زندگی بر قرآن انحصاری اقتدار است، درخطر آنچه ،گریدعبارتبه

 د.ننکرا تقویت می کریم خودارجاعی در قرآن گفتمان تقابلی، واژگانهای زوج قتیحق

 هم در ،پردازدمی تبالغسخن پایانی من به اهمیت مطالعه و پژوهش در استدالل و 
که  یضمنی( و هم موارد صورتبهی )چه به تصریح و چه قرآنهای معنایی نیزمینه تبی

ژگان زوج وا»نچان که گذشت آ شود.ها استفاده میآن استدالالت و تقویت در زمینه بیان
که  کندم میتقسیبه دو گروه متقابل آن  نظر نویسنده ربکریم را بنا قرآن واژگان« تقابلی

غرض »د. در نظر داشتن مثبت دار بار معنایی سته دیگردسته بار معنایی منفی و د یک
ه کمک نماید. درواقع آن دست« زوج واژگان تقابلی»تواند به فهم کارکرد نیز می« نویسنده

 ترین انواعامیدبخش در شمارد، نهایی که به پاسخ چنین مسائلی اهتمام داراز پژوهش
 ند.گیرمطالعات قرآنی قرار می
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