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  چكيده

) مورد بررسي قرار 2002( جونز بار در قالب انگارة نظريِ تقابل واژگاني براي نخستين كالميِكاركرد 

صطالح معرفي پايه، مميز، انتقالي، منفي، تفضيلي، و او هفت طبقة اصلي شامل كمكي، هم ،فتگر

بار و بر پاية  مذكور، براي نخستين بنديِ با تكيه بر طبقه ،حاضر كوشيده است گرديد. نگارندة مقالة

 ارسي ارزيابياي طبيعي از زبان ف تقابل را در پيكره بنياد، نقش و كاركرد كالميِ -رهيافتي پيكره

متن مكتوب فارسي استخراج شد  16هاي متقابل از  واژه جفت جملة شامل 1000كند. به اين منظور 

دهد كه از ميان  ها نشان مي شد. يافته ههاي هر جمله تشخيص داد واژه جفت كالميِ و نوع كاركرد

هاي  واژه ر تشكيل جفتبيشتري د صفت، اسم، فعل و قيد، مقولة صفت فراوانيِ چهار مقولة واژگانيِ

هاي  واژه پربسامدترين جفت »پايين-باال«و » راست- چپ«واژة  متقابل دارد. همچنين، دو جفت

تقابل حاكي از آن است كه برخالف  مربوط به نقش كالميِ . از سوي ديگر، اطالعات آماريِمتقابلند

شمار  كالمي به رين كاركردكه كاركرد كمكي در آنها پربسامدت ،سه زبان انگليسي، سوئدي و ژاپني

كاركرد  مالحظة قابل پايه اختصاص دارد. فراوانيِزبان فارسي به كاركرد همآيد، اين جايگاه در  مي

واژگاني در زبان فارسي،  تقابلِ دهد كه يكي از كاركردهاي كالميِ اصطالح در زبان فارسي نشان مي

  المثل است. ساخت اصطالح و ضرب

  .فارسيزبان تقابل معنايي، كاركرد كالمي، صفت،  ها: كليدواژه

                                                 
1. famianali@yahoo.com 
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 مقدمه - 1

شناسان و  شناسان، روان اي مفهومي و واژگاني از اهميت خاصي در ميان زبان عنوان رابطه به 1تقابل

كه كودك از همان آغاز  دهد زبان نشان مي شناسيِ هاي روان  محققان ادبيات برخوردار است. يافته

يكي از  مفهومِ آموزد و اصوالً يادگيريِ هاي متقابل را در كنار هم مي واژه جفتطور ناخودآگاه  به

ديگر،  كم دشوار است. به بيان آن غيرممكن و يا دست متقابلِ هاي متقابل بدون درك واژة واژه فتج

 محض يادگيري واژة ميسر است و يا به» بد«درك مفهوم واسطة  صرفاً به» خوب«درك مفهوم 

هاي موسوم به  . نتايج آزمون)187: 1984 ،2شود (كاگان نيز فرا گرفته مي» پايين«ة ، واژ»باال«

عنوان محرك به آزمودني ارائه شده و از او  اي به دهد كه هرگاه واژه نشان مينيز  3تداعي واژگاني

 متقابلي ،چه واژة محركرسد بيان كند، چنان ه به ذهنش مياي را ك خواسته شده است تا اولين كلمه

: 1970 ،4شده توسط آزمودني، همان متقابلِ رايج بوده است (كالركداشته است، واژة توليدرايج 

تقابل در آثار ادبي نيز جايگاه شاخصي دارد و محققان ادبي معتقدند اين رابطة واژگاني (كه  ).275

بالغي را  يزاردر بسياري از موارد نقش اب ،شود) ادبي اغلب تضاد ناميده مي البته در آثار پژوهشيِ

هاي زباني نيز  استعاره گيريِ تقابل در شكل ).129: 1391 شهرآباد، كند (يوسفي و ابراهيمي مي بازي

هاي متقابل را  واژه هاي متعددي از جفت نمونه) 14: 1980(6و جانسون 5اي دارد. ليكاف سهم عمده

در   up/downواژة توان به جفت ميه از آن جمله ك ،اند هاي زبان انگليسي ذكر كرده در استعاره

اي  شناسي به گونه ) اشاره كرد. جايگاه تقابل در زبانHappy is up; Sad is down( استعارة

فصل يا بخشي را به اين موضوع اختصاص  ،شناسي شناسي و معنا هاي زبان نامه ب درساست كه اغل

)، 2006 ،11)، (گريفيث10،2003في)، (مور9،2003)، (سعيد8،2002)، (كارتر7،1986اند (كروز داده

نظر از  است در منابع يادشده، صرف گفتني ).1390صفوي، ) و (1385 ،13(الينز ،)2010 ،12(ريمر

كلي وجود دارد كه تقابل  انواع تقابل، اين ديدگاه بنديِ شناسي و طبقه ها در اصطالح برخي تفاوت

                                                 
1. Antonymy 8. R. Carter 
2. J. Kagan 9. J. I. Saeed 
3. word association 10. M. L. Murphy 
4. H. H. Clark 11. P. Griffiths 
5. G. Lakoff 12. N. Reimer 
6. M. Johnson 13. J. Lyons 
7. D. A. Cruse 
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مفهوم  ها در نقطة مقابلِ مفهوم يكي از واژه ناظر بر هرگونه تمايز ميان دو واژه است، به طوري كه

هاي  ، اسم»روشن/ تاريك«. به اين ترتيب، صفات )118: 1390ديگر قرار گرفته باشد (صفوي، واژة

هايي از تقابل  نمونه ،»/ متأسفانهخوشبختانه«و قيدهاي » آمدن/ رفتن«، افعال »موفقيت/ شكست«

  شوند. محسوب مي

تقابل و تالش براي تفكيك انواع  شناختيِ رده در زمينة مباني معناود انجام مطالعات گستبا وج

زبان كمتر مورد توجه بوده است.  واژگاني در بافت طبيعيِ اين رابطة 1مختلف آن، كاركرد كالميِ

اعم  اي غيرفارسي در اين زمينه ناچيز است و در زبان فارسي نيز تاكنون هيچ مطالعه شمار مطالعات

 كاركرد كالميِ ترين اثر در زمينة ، جامع)2002( 2جونزانجام نشده است.  يا غير از آنبنياد - از پيكره

واژة  جفت 56دارد، بنياد -پيكرهكه رويكردي  ،آيد. در پژوهش مذكور شمار مي هتقابل ب معناييِ رابطة

استخراج  ،ميليون واژه 280شامل  ،3اي از متون روزنامه اينديپندنت زبان انگليسي در پيكره متقابلِ

جملة استخراج شده  3000در  و قيد فعل، اسم، تمتقابل، شامل صف كلمات و كاركرد كالميِ هشد

نا كه جمله بوده است، به اين مع ،جونز . گفتني است واحد پژوهشِه استمورد بررسي قرار گرفت

حقيق شناسايي هاي ت عنوان داده اند، به كار رفته هاي متقابل، كه در يك جمله به واژه صرفاً جفت

 هفت در قالبمتقابل  كلمات كاركرد كالميِمعرفي انواع ترين دستاورد مطالعة جونز،  اند. مهم شده

مرور را  پژوهش جونزمورد استفاده در  انگليسيِ هايي از پيكرة نمونهاست. در ادامه طبقة اصلي 

 كنيم: مي

  

  4تقابل كمكي .1

هاي متقابل در انگليسي،  واژه پربسامدترين كاركرد كالميِ )،2002( شده در جونز بر پاية شواهد ارائه

واژة  تقابل كمكي است. در اين كاركرد، در يك جمله شاهد دو تقابل هستيم، به طوري كه يك جفت

كند. براي مثال، در جملة زير، دو صفت متقابل  تقابلي ديگر در جمله كمك مي متقابل به معرفيِ

                                                 
1. discourse function 
2. S. Jones 
3. Independent  
4. ancillary 
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rich  وpoor  اند كه ميان دو واژة  كردهشرايطي را فراهمcountry  وpeople   تقابلي اساسي

  مطرح شود.

 

As the Governor of Kumomoto province told me, ‘This is a rich country, with 

poor people’( 46: 2002جونز،  ). 

 

  .»مند با مردمي فقير استاينجا كشوري ثروت«وتو به من گفت طور كه استاندار كوموم آن

  

  1پايهتقابل هم. 2

پايه است كه در آن تمايزِ ميان دو تقابل هم ،)2002جونز ( كرة مطالعةدومين تقابل پربسامد در پي

ساز  پايههم يي اغلب با استفاده از عنصرساز شود. شايان ذكر است كه خنثي عنصر متقابل خنثي مي

  شود. پذير مي امكان» و«مانند 

  

Mr. Pierson said he was neither optimistic nor pessimistic about reaching 

agreements ( 74همان: ). 

 

نه  ،يابي به توافق در خصوص دست ،جملة فوق به اين واقعيت اشاره دارد كه شخص مورد نظر

و  neitherساز  جمله (وجود عناصر منفي در واقع، ساختار نحويِ». بدبين«است و نه » بين خوش«

nor(،  شرايطي را فراهم كرده است كه دو صفت متقابلoptimistic   وpessimistic  در يك

  شمار آيند. به» پايههم«سطح و اصطالحاً 

  

  2تقابل تفضيلي .3

شود. براي مثال در جملة  واژة متقابل با عضو ديگر مقايسه مي در اين نوع تقابل، يك عضو از جفت

 new billsاند و تقابلي تفضيلي ميان  مقايسه شده ،از نظر رنگ ،هاي جديد با قديمي اسكناس ،زير

                                                 
1. coordinated 
2. comparative 
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  مطرح شده است. old onesو 

 

The new bills are more colorful than the old ones ( 78همان:   ). 

  

  1تقابل مميز .4

شود. در مثال زير ميان  ذاتي ميان معناي دو واژه تأكيد مي در اين گونه از تقابل، بر تفاوت و تمايزِ

  تمايزي ذاتي مطرح شده است.» بدون سرب«و » دار سرب«بنزين 

 

However, British Petroleum welcomed the increase in the differential between 

leaded and unleaded fuel ( 81همان:  ). 

 

 2تقابل انتقالي. 5

جايي يا تغيير از يك مكان يا  هواژة متقابل شاهد جاب تقابل انتقالي اين است كه در جفتمنظور از 

از  failureو  successواژة  حالت به مكان يا حالتي ديگر هستيم. در مثال زير، تقابل ميان جفت

  فرد مورد نظر از موفقيت به شكست تغيير كرده است. نوع انتقالي است زيرا وضعيت شغليِ

  

Her film career similarly has lurched from success to failure, with enormous 

periods out of work ( 85همان:  ). 

 

  3تقابل منفي. 6

تا  شود ساز همراه مي كه از نام آن پيداست، يكي از عناصر تقابل با عنصر منفيدر تقابل منفي، چنان

  شود. مفهوم عنصر ديگر تقويت 

  

                                                 
1. distinguished 
2. transitional 
3. negated 
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Government must play an active, not passive, role in addressing the problems of 

the day ( 88همان:  ). 

  

  1تقابل اصطالحي. 7

در قالب اصطالح،  )come/go(واژة متقابل  در تقابل اصطالحي شاهد استفاده از يك جفت

  اي هستيم، مانند مثال زير: المثل يا عبارت كليشه ضرب

  

Easy come, easy go ( ٩٣ھمان:  ). 

  

پوشي هستيم. براي ، در مواردي شاهد هم)2002بندي جونز ( شايان ذكر است كه در طبقه

پايه نيز در نظر نوعي تقابل هم easyتوان به اعتبار تكرار واژة  فوق را مي مثال، تقابل اصطالحيِ

2شامل كاركردهاي پرسشي ،)2002بندي جونز ( مانده در طبقه باقي كالميِ گرفت. سه نوع كاركرد ،

ساير، انواع  اند. منظور از طبقة د اختصاص دادهدرصد ناچيزي از پيكره را به خو ،4و ساير 3افراطي

  اند. شده جاي نگرفته تر اشاره يك از طبقات پيش زير هيچمواردي است كه 

تقابل  خصوص كاركرد كالميِ دو پژوهش عمده در)، تاكنون 2002با الهام از مطالعة جونز (

هاي خود با  به منظور امكان مقايسة يافته ،)2009و همكاران ( 5واژگاني انجام شده است. مورفي

 6جونز را در پيكرة سوئدي اسپراكبانكن واژة مورد مطالعة جفت 56 )، معادل سوئدي2002ِجونز (

ها،  يون واژة مستخرج از رمانميل 19اند. پيكرة مذكور شامل بيش از  جستجو كرده(بانك سخن) 

است. در اين  1996تا  1976شده در فاصلة زماني نشريات و مطالب اينترنتيِ منتشر ها، روزنامه

كه از اين ميان  ،مورد نظر محققان شناسايي شد هاي متقابلِ واژه جفت جملةشامل 4366مطالعه، 

في و همكاران پس از استخراج % قيد هستند. مور2% اسم و 6% افعال، 10% مربوط به صفات، 82

دو  ،پايهسوئدي نيز تقابل كمكي و تقابل همها و انجام محاسبات آماري دريافتند كه در پيكرة  داده

                                                 
1. idiom 
2. interrogative 
3. extreme 
4. residual 
5. M.L. Murphy 
6. http://spraakbanken.gu.se/parole/  
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كمكي بيش از انگليسي و  تقابل ،آيند، با اين تفاوت كه در سوئدي شمار مي رايج به كاركرد كالميِ

  پايه كمتر از آن است.تقابل هم

متقابل در زبان ژاپني را  صفات ) كاركرد كالمي2009ِ(2و ايسونو 1يسندر پژوهشي ديگر، مول

 ساختواژي و نحوي در ژاپني با انگليسي تفاوت دارد، محققانِ جا كه مالحظات اند. از آن ارزيابي كرده

اند و به جاي  نظر كرده واژة انگليسي در ژاپني صرف جفت 56يابيِ  مذكور از ترجمه يا معادل پژوهشِ

 600ميليون واژه،  253شامل  ،اي ژاپني واژه از مقولة صفت را انتخاب كرده و از پيكره جفت 12آن، 

ژاپني نيز  كرةها نشان داد، مانند پيكرة انگليسي و سوئدي، در پي . يافتهاند جمله را استخراج كرده

 . (درصد انواع كاركرد كالميِاند پايهتقابل از نوع تقابل كمكي و هم ميِپربسامدترين كاركردهاي كال

هاي پژوهش حاضر در زبان فارسي در  همراه با يافته ،تقابل در سه زبان انگليسي، سوئدي، و ژاپني

  درج شده است.). مقالة حاضر 2- 3بخش 

 اين رابطة كوشيم نقش كالميِ ينك ميتقابل، ا ركرد كالميِبه كا هاي مربوط پس از مرور پژوهش

دهيم:  معنايي را در زبان فارسي بررسي كنيم. در پژوهش حاضر به سه پرسش كليدي پاسخ مي

زبان فارسي به چه  سهم مقوالت واژگاني شامل صفت، اسم، فعل و قيد در تقابل معناييِ متونِ.1

 آيا كاركرد كالميِ .3، و هاي متقابل در زبان فارسي كدامند؟ واژه پربسامدترين جفت .2،ميزان است؟

  كند؟ ها از الگويي مشابه تبعيت مي تقابل در زبان فارسي با كاركرد اين رابطة واژگاني در ساير زبان

  

  پژوهش  روش -2

كاركرد  ،)2002بندي جونز ( با الهام از طبقه ،كوشد هاي فوق، محقق مي به منظور پاسخ به پرسش

اي متنوع از  جملة زبان فارسي ارزيابي كند. به اين منظور مجموعه 1000تقابل واژگاني را در  كالميِ

چهارم ابتدايي » تعليمات اجتماعي«هاي آموزشي مانند كتاب  نامه شامل درس ،متون مكتوب فارسي

را من خاموش  ها چراغ«اثر جالل آل احمد و » سه تار«آموزش و پرورش، آثار ادبي از جمله 

نشريات وزارت  نامة دريافت پروانة آيين«ن اداري و حقوقي مانند اثر زويا پيرزاد، متو» كنم مي

                                                 
1. V. Muehleisen  
2. M. Isono 



 شناسيمجله زبان و زبان|  62

 
و نظاير آن مدنظر  1392مورخ چهارم اسفند » اطالعات«، و متون مطبوعاتي مانند روزنامه »ارشاد

يررسمي، هاي مختلف رسمي، غ در انتخاب متون تالش شده است از سبكقرار گرفته است. 

اي در پيكره پژوهش گنجانده شود. البته تمام موارد گنجانده  مطبوعاتي، ادبي، اداري و غيره نمونه

پژوهش گيري صورت نگرفته است.  شده از گونة نوشتاري هستند و از گونة شفاهي زبان فارسي نمونه

اوت عمده دارد. ، دو تفمقاله اولشده در بخش  معرفي با مطالعات ،شناسي به لحاظ روش ،حاضر

وجو، شناسايي و  اي الكترونيك استفاده نكرده است و روند جست كه محقق از پيكرهنخست اين

ر پژوهش حاضر، محقق به كه دتي انجام شده است. نكتة ديگر اينصورت دس ها به استخراج داده

كه  ،اي را واژه شامل كلمات متقابل اكتفا نكرده است، بلكه هر جفت ،شده طراحي فهرستي ازقبل

(اعم از صفت، اسم،  اند كار رفته آنها در يك جمله به وجود داشته است و واژه جفتتقابل در  ويژگيِ

جملة واجد شرايط  1000ترتيب،  عنوان دادة تحقيق استخراج كرده است. به اين فعل يا قيد)، به

فارسي استخراج متن مكتوب در زبان  16از  ،)ندواژة متقابل يك جفت شامليك (جمالتي كه هر

  گرديد.

  

  هاي پژوهش يافته - 3

مورد  غيرالكترونيكيِ شده از پيكرة هاي متقابلِ استخراج واژه از جفتهايي  در اين بخش ابتدا نمونه

  شود. ها ارائه مي مربوط به داده كنيم و سپس اطالعات آماريِ را مرور مي حاضر استفاده در پژوهشِ

  

  از پيكره  مرور چند نمونه - 1- 3

  تقابل كمكي 1- 1- 3

طور كه پيشتر اشاره شد،  توجهي تقابل كمكي مشاهده شد. همان در پيكرة پژوهش حاضر شمار قابل

واژة متقابل به ايجاد تقابل ميان دو واژه يا عبارت ديگر در جمله كمك  يك جفت ،در تقابل كمكي

سال چهارم ابتدايي گرفته » تعليمات اجتماعي«كه عيناً از كتاب  ،كند. براي مثال، در جملة زير مي

ند، زيرا باعث داركاركرد تقابل كمكي ،رسد به پايان ميو  شود آغاز مي است، دو فعل مركبِ شده

تقابلي بنيادي ايجاد شود. به » آخرين روز اسفند«و » روز اول فروردين«اند ميان دو گروه اسمي  شده



 63|  يدر زبان فارس يتقابل واژگان يِكاركرد كالم

 

 
 

  اند. مك كردهيشتر ميان دو گروه اسمي كمذكور به تمايز يا تقابلِ ب مركبِ بيان ديگر، دو فعلِ

 رسد به پايان ميو در آخرين روز اسفند  شود آغاز ميسال ايراني (شمسي) از روز اول فروردين  •

  ).129: 1392، (تعليمات اجتماعي

كند، زيرا اين دو اسم  صدق مي نزديكيو  دوريهاي  خصوص اسم همين وضعيت در مثال زير در

اند. كمك كرده» كرملين«و » كاخ سفيد«اساسي ميان  تقابليِ به تثبيت  

راي مردم مصر داشته باشد تواند ب به كرملين، پيام ديگري نيز مي نزديكياز كاخ سفيد و  دوري •

  .)12: 1392(روزنامة اطالعات، 

در  چپو  راستتقابل كمكي فقط به دو مقولة فعل و اسم اختصاص ندارد. براي مثال، دو صفت 

برجسته » نگارش فارسي«و » الخط عربي رسم«اند كه تمايز ميان  شرايطي را فراهم كردهجملة زير 

  شود.

  .)4: 1383بهزادي، ( نگارش فارسي آمده است چپرسم الخط عربي و در سمت  راستدر سمت  •

زيرا به تمايز و تقابل ميان دو بند  ،ندداركاركرد كمكي  ،زير هم، در جملة امروزو  ديروزدو قيد 

كمك » شود اي فرهنگي و شايستة تحقيق تلقي مي پديده«و » كرد وجه كسي را جلب نميت«

  اند. كرده

اي فرهنگي و  پديده امروزكرد،  توجه كسي را جلب نمي ديروزخالصه بسياري از چيزهايي كه تا  •

  .)88: 1388، (مجلة راديو شود شايستة تحقيق تلقي مي

  

  پايهتقابل هم - 2- 1- 3

پايه دارند. در وزني يكسان و هم ،دو واژة متقابل كه از نام آن پيداست،پايه، چناندر تقابل هم

دهد، مانند دو  پايه ميان دو واژة متقابل خبر مياز وجود تقابل هم ،در جمله» هم«د مواردي، قي

و اسم (غم و د پايگيِدو صفت (قديمي و جديد)، و هم پايگيِبر هم» هم«ملة زير كه در آن قيد ج

  كند. تأكيد مي شادي)

  .)10: 1383حسيني، ( جديد، هم قديميام. هم  هاي داستاني زياد خوانده متن •

  .)30:همان( شاديداشت، هم  غمصورتش هم  •
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  دهد. پايه را ميان دو فعل نشان ميمثال زير تقابل هم

 .)30: 1386شجاعي، ( بروگفتي  و نه مي بمانگفتي  نه مي •

كه در مواردي هدف از كاربرد اين  دهد نشان مي همپايه تقابلِ شاملِ دقت در برخي جمالت

هاي مورد بحث است. براي مثال در جملة زير دو صفت  1ها اشاره به كل هستينه واژه گونه جفت

هاي  رسانه«ند. در جملة زير، منظور نويسنده از دار همپايهكاركرد كالميِ  ،»شنيداري«و » ديداري«

تر، در اين جمله به  به بيان دقيق .هاي الكترونيكي است ، تمام رسانه»ديداري و شنيداري الكترونيكيِ

  هاي الكترونيكي اشاره شده است. هاي مربوط به مقولة رسانه تمام هستينه

، مقاالت ةكنند كه ...(چكيد ، اين امكان را فراهم ميشنيداريو  ديداريهاي الكترونيكي  رسانه •

1390 :74(.  

  

  (يا عالي) تقابل تفضيلي -3- 1- 3

شوند. گفتني است اين  همراه مي (يا عالي)هاي متقابل با پسوند تفضيلي  واژه جفت ،در تقابل تفضيلي

  شود. صرفاً در ميان صفات ديده ميتقابل 

• است، ولي در جايگاه  تر نزديككنند صدا به ميكروفن  بازيگر صحبت مي زماني كه تفكرات

  .)35: 1388، است (مجلة راديو دورتراصله ف ،گويي ديالوگ

  .)34: 1392، اند؟ (تعليمات اجتماعي هاي سال كدام ماه سردترينو  ترين گرم •

  .)110: 1370باطني، ( گيرد از كلمه قرار مي باالتراز بند و  تر ينپاي،در سلسله مراتب واحدها، گروه •

  

  تقابل مميز 4- 1- 3

مختلف مانند صفت، اسم، فعل و قيد مشاهده شد. در اين نوع  واژگانيِتقابل مميز نيز در مقوالت 

واژه تأكيد  جفت دهندة تشكيل تمايزدهندة دو عنصرِ هاي معناييِ تقابل، اهل زبان بر مشخصه

  كنيم: شده در پيكره را مرور مي شناسايي كنند. در زير چند نمونه از تقابل مميزِ مي

  .)71: 1380پيرزاد، ( ؟هستيم، نيستيمما كه انگليسي  •

                                                 
1. entity 



 65|  يدر زبان فارس يتقابل واژگان يِكاركرد كالم

 

 
 

  .)33: 1370باطني، ( اعتنا است بي جمعشخص  و دوم مفردشخص  يسي به تمايز بين دومزبان انگل •

  .)120: 1386 ،اهللا لطف( ، همه جا ساكت و آرام بودديروزبرخالف  فرداصبح  •

  .)108: 1383حسيني، ( باطلاست و كدام  حقداند كدام  اصالً از پس اين همه سال كي مي •

 ،سبحاني و محمدرضايي( كبريو غيبت  صغريحضرت ولي عصر (عج) دو غيبت داشت: غيبت  •

1393 :158.(  

(تعليمات هاي بزرگي اعطا كرده است  نعمت جانوران در مقايسه با بقية ها انسانخداوند به  •

  .)71 :1392، اجتماعي

  .)102: 1386شجاعي، ؟ (كردم، نكردممن به مهمونات جسارت  •

  

  تقابل انتقالي - 5- 1- 3

 ،در پيكرة پژوهش حاضر مواردي از تقابل انتقالي نيز مشاهده شده است. براي مثال در جملة زير

كند.  به پايان آن رويداد اشاره مي» آخر«جا برنامه) و اسم  به آغاز يك رويداد (در اين» اول«اسم 

ر) را مورد تأكيد به مفهومي ديگر (آخنويسندة اين جمله مرحلة گذار و انتقال از يك مفهوم (اول) 

  قرار داده است.

  .)39: 1388، (مجلة راديو برنامه، همراه آن است آخرتا  اولمخاطب كسي است كه از  •

. در اين مثال، آمده است، كه در يك مجلة خانوادگي اي از يك شعر است مثال زير نيز قطعه

انتقال از يك وضعيت (زود) به وضعيتي جديد  شود، يعني شاهد گذار و مي» دير«، »زود«اصطالحاً 

  (دير) هستيم.

  .)35: 1392، سبز شود (مجلة خانوادة چه زود دير مي ناگهان •

در مثال بعدي، بار ديگر شاهديم كه يك وضعيت (سكوت) جاي خود را به وضعيتي ديگر 

  دهد. (جنجال) مي

• ..106: 1386احمد،  آل( دانباشتن خود مي ناپذيرِ تحمل آور شب را با جنجالِ آرامش ..و سكوت(.  

متقابل ممكن است كاركردهاي كالمي متفاوتي داشته باشد. براي  واژة كه يك جفت گفتني است

 تقابلِ واژه كاركرد گيريم. در مثال زير، اين دو جفت شب را در نظر مي –واژة صبح  مثال جفت
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  كند: كمك ميپايگي به القاي اين هم» و«د و حرف ربط ندار همپايه

كساني را كه اعتياد دارند راهنمايي كنم ...(مجلة  در تالشم كه همة شبو  صبحخدا را شكر  •

  .)76: 1392، خانواده سبز

به » از صبح تا شب«ند، زيرا عبارت دارتقابل انتقالي  ،واژة صبح/شب جفت ،برعكس، در مثال زير

  ديگر اشاره دارد.گذار و انتقال از يك مقطع زماني به مقطع زماني 

هاي خودم بدوبيراه بگم!! (مجلة خانواده  به بچگي شبتا  صبحكند مامان كه از  يعني كاري مي •

  .)54: 1392، سبز

  

  تقابل منفي -6- 1- 3

و » عدم«، »غير«، »نا«مانند  ،ساز در تقابل منفي، صورت متقابل يك واژه با استفاده از عناصر منفي

افعال نيز با عنصر  روند. صورت منفيِ كار مي دو واژه در يك جمله بهشود و هر  ساخته مي ،نظاير آن

در ». خواستم مي«از » خواستم نمي«، يا »است«در برابر » نيست«شود، مانند  مي ساخته»  ن«منفي 

  كنيم: شده از پيكره را مرور مي استخراج هايي از تقابل منفيِ زير به نمونه

عارفان، نيازمند معيار و  ها و حقايق عرفانيِ سقم يافتهو كه براي تشخيص صحتدر اينجاست  •

سبحاني و محمدرضايي، ( بازشناسيم ناصحيحرا از  صحيحمالكي هستيم تا بر اساس آن، شهودهاي 

1393 :39(.  

، باطني( كند ديگر را اجباري مي اي عناصرِ پاره عدم انتخابيا  انتخابگاهي نيز انتخاب عناصر،  •

1370 :40(.  

، جغرافيا در مقايسه با ساير علوم غيردانشگاهيو  دانشگاهياز اين رو، در كشور ما، در محافل  •

  .)226: 1391، (نشرية جغرافيا دارد  جلوه رنگ و بي مشابه، حضوري كم

 كشد كه اين انتظار خيلي طول نمي نگفتبايد منتظر بمانيم براي يك جفت چشم و  گفت •

  .)13: 1386شجاعي، (
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  تقابل اصطالحي -7- 1- 3

كار  اهده شد كه در قالب اصطالح بههاي متقابل مش واژه موارد متعددي از جفت ،در پيكرة پژوهش

يادي برخوردارند، مانند هاي متقابل اصطالحي از بسامد نسبتاً ز واژه اند. شماري از جفت رفته

  است.آمده بار در كل پيكره  16، كه »كم/ بيش« واژة جفت

  .)19 :1380پيرزاد،( نبوديكي بود يكي  •

  ).150: 1380، پيرزادساختي؟ ( كوه كاهباز از  •

  .)19: 1383حسيني، ( زنده شدمو مردم بار تا يكشنبه هزار •

  .)85: 1392 دة سبز،(مجلة خانوا ندارم روزو شبدونم كه هيچ ربطي به هم نداريم ولي  مي •

  .)113: 1393سبحاني و محمدرضايي،( وجود داردها  انسان در همةبيش و كماين قوه  •

  .)78: 1392، (تعليمات اجتماعي پرداختند مي ستدوداد...و بعضي هم به  •

  .)83: 1386احمد،  آل( كردم درك مي نفهمي بفهميطور  ها همين وقت اين مطلب را آن •

  

  هاي آماري يافته - 2- 3

هاي متقابل روبرو شد. با توجه به  واژه جمله با جفت 1000شده، محقق در در بررسي متون گردآوري

واژة متقابل  مورد جفت 480جمله،  1000اين ها تكراري بودند، در  واژه اين كه مواردي از اين جفت

واژه در  فتج 209قولة صفت با كه از اين ميان، ماستخراج شد  ،موارد تكراري) گرفتنِ(بدون درنظر

هاي دوم و سوم قرار دارند.  ترتيب در رتبه به 65و  179ت و مقوالت اسم و فعل با فراوانيِ نخس رتبة

ها  واژه جفت خامِ واژة قيد در پيكره شناسايي گرديد. اعداد مذكور صرفاً فراوانيِ جفت 27همچنين، 

ند. با توجه به اينكه اغلب هد صفت، اسم، فعل و قيد را نشان مي چهارگانة يك از مقوالتدر هر

هداف پژوهش حاضر اند، يكي از ا كار رفته پيكره به بار در ، بيش از يكشده هاي شناسايي واژه جفت

و به همين دليل موارد تكراري نيز  است،واژگاني در كل پيكره  سهم مقوالت بررسي و مقايسة

 ،درصد)47.4جمله ( 474پيكره،  جملة 1000دهد از  ها نشان مي دهمدنظر بوده است. شمارش دا

درصد)، در  33.8( 338ند. اين عدد در خصوص مقولة اسم دارهايي از مقولة صفت  واژه جفت

 درصد) است. به اين 8.1جمله ( 81درصد) و در مورد مقولة قيد  10.7( 107خصوص مقولة فعل 



 شناسيمجله زبان و زبان|  68

 
اند.  نمودار  يل شدهكهاي صفت تش واژه از جفت ،پژوهش جملة پيكرة 1000ترتيب، حدود نيمي از 

هاي  واژه ي و كاربرد جفتگير صفت، اسم، فعل و قيد را در شكل زير سهم هريك از مقوالت چهارگانة

  دهد. تقابل نشان مي

  
  مقوالت واژگاني تفكيك تقابل به فراوانيِ -1نمودار 

  

اند، اما  كار رفته دو، سه يا چهار بار در پيكره به صرفاً يك، ،شده هاي استخراج واژه بسياري از جفت

  واژه قابل مالحظه جفت 16 فراوانيِ واژة متقابل، جفت 480دهد از مجموع  ها نشان مي شمارش داده

درصد  2/22است. به اين ترتيب، حدود  222معادل  ،نظر واژة مورد جفت 16 . مجموع فراوانيِاست

اند. در جدول  واژه تشكيل شده جفت 16صرفاً از  ،كرة پژوهش حاضرهاي پي واژه جفت از كل فراوانيِ

در  27ر از عدد در جدول زير، منظو كه اند. گفتني است هاي پربسامد معرفي شده واژه زير جفت

واژة  جمله جفت 27جمله)،  1000اين است كه در كل پيكره (شامل » راست-چپ« واژة مقابل جفت

  دارند.» راست –چپ «

ه دو كذكر دو نكته ضروري است. نخست اين ،هاي مندرج در جدول زير يافتهدر خصوص 

ظر بر صفات و قيدهاي نا ، هردو در زمرةپايين)- راست و باال-پربسامد (شامل چپ واژة جفت

، تقابل را صرفاً در پيكرة پژوهش هاي زير كه دادهاند. نكتة ديگر اين محورهاي جغرافيايي و مكاني

تنوعي از منابع خبري،  تا كه در انتخاب پيكره تالش شده استد، و با ايندهن حاضر بازتاب مي

عنوان  اي ديگر احتماالً موارد ديگري به آموزشي، علمي و ادبي مدنظر باشد، با بررسي پيكره
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  شوند. شناسايي و استخراج مي ،هاي پربسامد واژه جفت

  هاي پربسامد در پيكره واژه جفت -1جدول 

  واژه جفت فراواني  واژه جفت فراواني

 1 راست –چپ   27 9 روستا –شهر  11

 2 پايين –باال   23 10 نيست -است 11

 3 كوچك –بزرگ  16 11 كاهش -افزايش 11

 4 شب –صبح  16 12 مادر -پدر 10

 5 جمع –مفرد  16 13 خارجي -داخلي  10

 6 بيش –كم  16 14 اجتماعي  - فردي 10

 7 آمد –رفت  15 15 شوهر –زن  9

  8  شب –روز  12 16 پسر –دختر  9

  مجموع  222

  

چهار  تفكيك تقابل در پيكرة مطالعة حاضر را به انواع كاركردهاي كالميِ فراوانيِ ،2 مارةجدول ش

ها حاكي از آن است كه برخالف نتايج  دهد. يافته صفت، اسم، فعل و قيد نشان مي مقولة واژگانيِ

حاصل از مطالعات كالميِ مشابه در انگليسي، سوئدي و ژاپني، در زبان فارسي بيشترين كاركرد 

  كاركرد اصطالحي است. نسبتاً زياد مالحظه نيز فراوانيِ است. ديگر يافتة قابل همپايهتقابل از نوع 

  

  هاي تقابل به تفكيك مقوالت واژگاني انواع كاركرد -2جدول 

كاركرد كالمي 

  جمله 1000در 

  مجموع  اصطالح  منفي  انتقالي  مميز  تفضيلي  يههمپا  كمكي

  474  21  28  30  75  22  212  86  صفت

  338  30  4  41  26  -  187  50  اسم

  107  22  28  4  6  -  29  18  فعل

  81  20  -  16  3  -  29  13  قيد

  1000  93  60  91  110  22  457  167  مجموع
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  دهد. تقابل را نشان مي هفت كاركرد كالميِ نمودار زير تصويري از نسبت فراوانيِ

  

  
  فراوانيِ انواع كاركرد كالميِ تقابل در زبان فارسي -2نمودار 

  

در خصوص كاركرد  ،شده هاي مطالعات انجام حاضر با يافتههاي پژوهش  يافته مقايسةبراي 

شده  مشاهده انواع كاركرد كالميِ هاي انگليسي، سوئدي و ژاپني، درصد فراوانيِ تقابل در زبان كالميِ

در جدول زير درج شده است. شايان ذكر است كه مجموع درصد  ،مورد نظر در چهار زبانِ

نيست، زيرا در  100 ،تقابل در مطالعات مربوط به انگليسي، سوئدي و ژاپني كاركردهاي كالميِ

يك از  زير هيچ اند كه مواردي مشاهده شده ،هاي سه زبانِ مورد نظر هاي مذكور، در پيكره پژوهش

، سوئدي 7/5اند. اين درصد در خصوص انگليسي  مندرج در جدول شناسايي نشده ت نوع كاركردهف

  است. 5/12و ژاپني  6/13

با دقت در اطالعات آماريِ مندرج در جدول، و همچنين با نگاهي اجمالي به نمودار زير، با نكات 

ترين نكته اين است كه بجز دو كاركرد كمكي و تفضيلي، درصد  شويم. مهم توجهي مواجه مي جالب
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ي، بيش از پنج كاركرد تقابلِ واژگاني شامل همپايه، مميز، انتقالي، منفي و اصطالح، در زبان فارس

هاي پژوهش، كاركرد كالميِ همپايه و اصطالحي در زبان فارسي به  هاست. مطابق با يافته ساير زبان

درصد)  9/54ها بيشتر است، به طوري كه مجموع اين دو كاركرد ( ميزان چشمگيري از ساير زبان

سازند يا در  مپايههاي متقابل در زبان فارسي اصوالً ه واژه دهد كه بيش از نيمي از جفت نشان مي

  روند. كار مي المثل به ساخت اصطالح و ضرب
 

  تقابل در چهار زبان انگليسي، سوئدي، ژاپني و فارسي درصد فراواني انواع كاركرد كالميِ -3جدول 

   كمكي همپايه انتقالي مميز  منفي  اصطالح  تفضيلي

 )2002(جونز، انگليسي 7/38 4/38 3 4/5 2/1 8/0 8/6

3/6 8/0 2/1 4 9/3 4/25 8/44 
(مورفي و همكاران،  سوئدي

2009( 

5/2 - 3/2 2/6 7/8 13 8/54 
ژاپني(موليسن و 

 )2009ايسونو،

  (پژوهش حاضر) فارسي 7/16 6/45 1/9 11 6 3/9 3/2

  

  
 تقابل در چهار زبان انگليسي، سوئدي، ژاپني و فارسي انواع كاركرد كالميِ مقايسة -3نمودار 
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  گيري نتيجه - 4

 تقابلِ نقش و كاركرد كالميِ در تشخيصِ ،)2002انگارة نظري جونز ( پس از معرفيِ ،اين پژوهشدر 

هاي متقابل در  واژه اي از متون مكتوب در زبان فارسي تهيه شد و سپس جفت واژگاني، ابتدا پيكره

هيم. در د هاي پژوهش پاسخ مي به پرسش ها يافتهجمله از پيكره شناسايي شد. اكنون با مرور  1000

يك از اله مطرح شد، بايد گفت كه سهم هرمق مقدمةتر در بخش  كه پيش ،پاسخ به پرسش اول

هاي متقابل متفاوت است،  واژه مقوالت چهارگانة واژگاني (صفت، اسم، فعل و قيد) در تشكيل جفت

والت واژگاني صفت هستند، و اين عدد در خصوص مق ها از مقولة واژه درصد جفت 4/47ه به طوري ك

هاي تقابل  . به اين ترتيب، حدود نيمي از نمونهاست 1/8و  7/10، 8/33ترتيب  اسم، فعل و قيد به

  ، از نوع صفت هستند.شده در پيكره  مشاهده واژگانيِ

است، زيرا  هدوم پژوهش را ميسر ساخت پاسخ به پرسشِ ارائة امكانِ ،ها شمارش دقيق داده

هاي  واژه سامدترين جفتپرب» پايين-باال«واژة  و جفت» راست-چپ«واژة  شد كه جفت شخصم

در فهرست  ،»بد- خوب«مانند  ،ظاهر پركاربرد هايي به واژه توجه اين كه جفت لبند. نكتة جامتقابل

د توان مذكور مي ترديد، توجه به فهرست شده از پيكره جايي ندارند. بي استخراج هاي متقابلِ واژه جفت

 تسلط گشا باشد، زيرا يكي از الزامات منابع آموزش زبان فارسي مفيد و راه لفانِبراي طراحان و مؤ

  يك زبان، تسلط او به روابط معنايي و مفهومي ميان كلمات نيز است. آموز به واژگانِ زبان

ها نشان  را مرور كنيم. مرور داده 2جدول  ناچاريم اطالعات آماريِ ،سوم براي پاسخ به پرسشِ

آيد و كاركرد تفضيلي نيز  شمار مي ن نوع تقابل به، پربسامدتريهمپايه كاركرد كالميِ كه دهد مي

  شود. بسامدترين نوع محسوب مي كم

هاي  ها، با تكيه بر داده تقابل در زبان فارسي با ساير زبان در خصوص مقايسة كاركرد كالميِ

دو كاركرد كمكي و درصد شويم. براي مثال،  ميها  متوجه برخي شباهت 3و نيز نمودار  3جدول 

در هر چهار زبان نسبتاً باالست، با اين تفاوت كه در سه زبان انگليسي، سوئدي و ژاپني،  همپايه

آيد، در حالي كه در فارسي رتبة نخست به  شمار مي پربسامدترين كاركرد به همپايهكاركرد كالمي 

، زبان فارسي با سه زبان ديگر تفاوت بنيادي دارد. ديگر اختصاص دارد. از اين نظر همپايهكاركرد 

، مميز، همپايهشامل  ،كالمي پنج كاركرد تفاوت قابل توجه اين است كه در زبان فارسي، فراوانيِ
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ذكر اين نكته ضروري انتقالي، منفي و اصطالح، بيش از سه زبان انگليسي، سوئدي، و ژاپني است. 

اي كامالً غيرقطعي دارد، زيرا  جنبه ،ها ها و شباهت به برخي تفاوت كنوني و اشاره ةاست كه مقايس

هاي مورد استفاده در اين مطالعات تفاوت دارد و ثانياً به دليل تفاوت در نظام  اوالً حجم پيكره

پژوهش حاضر با الگوهاي مورد  شناسيِ هاي فارسي، انگليسي، سوئدي و ژاپني، روش زبان واژگانيِ

 ،آميز و البته احتياط ،توان به طور تقريبي ها يكسان نيست. با اين همه، مي زبان استفاده در ساير

دارد. هايي  بان فارسي با سه زبان ديگر تفاوتتقابل در ز كاركرد كالميِ كه الگوي كليِگرفت تيجه ن

در  توان با اطمينان بيشتري مي ،تر اي بزرگ در مقياس پيكره ،ديگرهاي  ترديد، با انجام پژوهش بي

 كالميِ كاركردهايهاي آن با  ها و شباهت تقابل در زبان فارسي و تفاوت كاركرد كالميِخصوص 

  ها به بحث و بررسي پرداخت. در ساير زبانتقابل 
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