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چکیده

در پژوهش حاضر ،تالشِ نگارنده بدر آن اسدت تدا اکادانِ رد ر سدای ِ رابةد
کفه کیِ تقابلِ کعنایی را در سةحِ واژ بررسی کنه .بدرا دسدتیدابی بده هده

تعیینشه  ،ای ابزارها ریاضی ،به ویژ  ،ابزارها نظری کجم عه ها و کفه م تداب

ریاضی استفاد شه است تا برگردانها ر ر کرتبط با رابة کفهد کیِ تقابدل،
در سةح واژ به دست داد ش د .کةالع تعریفهدا بدهدسدت داد شده  ،بدرا

رابة کفه کی تقابدل کعندایی واژ هدا در فرهند هدا تخصصدی یبدانشناسدی و
همچنین درسناکه ها کعتبرِ کعنی شناسی ،نگارنه را بر آن داشت تدا گ ندههدا

کختلف تقابل کعنایی را برا ر ر سای در نظر بگیرد .روش کار در پدژوهش
حاضر ،به این ترتیب است که نخست ،تعریف کتناظر با هدر ید
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ای اند ا تقابدل
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کعنایی واژگانی به ط ر جهاگانه ،به استناد فرهن ها و درسناکهها تخصصدی،

به دست داد کیش د .در کرحل بعه ،برگردان ر ر کتناظر با هر ن

تقابل ،بدا

استفاد ای ابزارها کناسب ای نظریه کجم عهها و تاب ریاضی کعرفی کیش د .در

ای رابةهها ر ر  ،با بدهدسدتدادن نم ندههدایی ای

گامِ پسین ،کارآیی هر ی

یبان فارسی ،ک رد آیک ن قرار کیگیرد و در پایان ،نشان داد کیش د که برگردانِ

ر ر ِ کتناظر با هر ن

ای تقابل در چارچ ب یبان فارسی کارآکه است.

واژه های کلیددی :روابدط کفهد کی ،تقابدل کعندایی ،رد ر سدای  ،روابدط
کفه کی در سةح واژ  ،ر ر سای روابط کفه کی

 .1مقدمه
با کرور بر درسناکهها کعناشناسی کیت ان به سادگی کشاهه نم د که تماکی کعنداشناسدان ،سده
ن

کةالع کعنا را بهیهی فرض کرد انه ( .)Safavi, 2011این سه ن
1

3

2

کعناشناسی با نامهدایی کاننده

«کعناشناسی یبدانی »« ،کعناشناسدی فلسدفی » و «کعناشناسدی کنةقدی » کةدر کدیشد نه .بسدیار ای
کفاهیم اکروی ِ کعناشناسی یبان ،نخست ای س

فیلس فان یبان ارائده شده و در قالدب کعناشناسدی

فلسفی کعرفی شه انه؛ ای آن جمله کیت ان به «اک ر کسلم کعنی »4اشار کرد که ای س

ای فیلس

این گدرو

ها کةر شه  ،سپس ،بهگ ندها سداد شده و بده درسناکدههدا کعناشناسدی یبدان را

یافتهاست .در این ک رد کیت ان اک ر کسلمی کاننه «تناقض کعنایی»« ،شم ل کعنایی» و کد ارد کشدابه

را کعرفی کرد .دلیلِ نامگذار این دسته ای کفاهیم به «اک ر کسلم» آن است کده هدر نظرید کعندایی

بایه بت انه تبیینی ای این اک ر بهدست دهه .این اک ر در درسناکهها کعناشناسی با عند ان کلدیتدر

«روابط کفه کی» در دو سةح واژ و جمله کةر کیش نه.

کعناشناسی کنةقی که با نام «کعناشناسی ر ر » نیز شناخته کیشد د ،ای ابزارهدا دقید داندش

ریاضی و به ویژ کنة ریاضی برا بیان کفاهیم گ ناگ ن بهر کیبدرد .همدین اکدر سدبب شده تدا

کعناشناسان هم ار ت جه ویژ ا به آن داشته باشنه .به این ترتیب که ،دانشمنهان کعناشناس هم ار
قسمتی ای پژوهشهدا خد د را ردر

بدهکدارگیر ابدزار کعناشناسدی رد ر  ،در کةالعد کعندی

کرد انه .یای ای ک ارد که در کقالهها و ن شته ها ک ج د در ایدن حد ی بده آن پرداختده شده ،

بررسی اکاان ر ر سای روابط کفه کی است .ای آنجا که پژوهش حاضر ،به ط ر کشخص ،بده
1

linguistic semantics
philosophical semantics
3
logical semantics
4
semantic facts
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رد ر سدای رابةد کفهد کی «تقابدل کعندایی» در سدةح واژ هدا پرداختده ،ضدرورت دارد کده بدده
تالشها انجامشه در بهدستدادنِ برگردانِ ر ر ِ این رابةه ،اشار ش د.

کان ( )Cann, 1993کتاب خ د را بر اساس دست ر ک نتاگی  1یا کعناشناسی ک نتاگی به نگارش

در آورد و آن را در د فصل ارائه کرد است .و  ،در اداک فصل هفتم کتابش ،کعنا واژگانی را
ارائه کرد و در آن روابط واژگانی را کعرفی نم د است .کان ( )Cann, 1993در پی نه بدا تعریدف
تقابل کعنایی کین یسه « Xدر تقابل کعنایی با  Yاست اگر و تنها اگر ،کعندا بدهیهی وجد د داشدته
باشه که ’ Xو ’ Yرا به این ر رت کرب ط کنه»:

(کتمم  Xای کتمم  Yکتمایز است∀x [X’(x) → ⌐Y’(x)] ).

و نم ن ییر را ارائه کرد است:)Cann, 1993, p. 220( .
و در اداکه ،تضاد کعنایی را نیز اینگ نه تعریف کرد

∀x [cat’(x) → ⌐dog’(x)].
است که « Xدر تضاد کعنایی با  Yاست اگر

و تنها اگر ،کعنا بهیهی وج د داشته باشه که ’ Xو ’ Yرا به این ر رت کرب ط کنه»:
(کتممها  Xو  Yدر داکنها کشخص کتمایز هستنه).

∀x [∀P [(X’(P))(x) → ⌐(Y’(P))(x)] ].

و نم نهها ییر را به عن ان کثال آورد است:)Cann, 1993: 221( .
سعیه ( )Saeed, 2009کتاب خ د را با هه

∀x [∀P [(big’(P))(x) → ⌐(small’(P))(x)] ].

∀x [∀P [(small’(P))(x) → ⌐(big’(P))(x)] ].

کعرفی کعناشناسی ،کبحثهدا کهدم آن و افدراد

تأثیرگذار در این ح ی به نگارش درآورد اسدت .در بخدش دوم کتداب ،بده کعندی در سدةح واژ

پرداخته شه و رابةههایی کاننه « همکعنایی»« ،چنهکعنایی»« ،استلزام کعنایی» و ک ارد ای این قبیدل

ارائه شه است .در فصل دهم ،کعناشناسی ر ر کةر شه است؛ در ایدن فصدل ،پدس ای کعرفدی
کفاهیم بنیاد کاننه کمیتنماها ،کنة گزار ها  ،نظری کجم عهها و ک ارد کشابه ،نظری کعناشناسی

ر ر  ،شر داد شه است .همچنین ،در این فصل تالش شه تا با استفاد ای ابزارها کعناشناسی
ر ر  ،برخی روابط کعنایی در سةح واژ کعرفی گردد.

2

سعیه ( )Saeed, 2009, p. 324در پی نه با تضاد کعنایی کین یسه:

’‘If something is dead then it is not alive.
∀x (DEAD (x) → ⌐ALIVE (x)).
با ت جه به ایناه ،برگدردان رد ر سدعیه ( )Saeed, 2009ای رابةد تضداد کعندایی ،بدا هده

پژوهش حاضر هماهنگی دارد ،نگارنه در این پژوهش ای آن بهر برد است.

 2سعیه در کتاب خ د این رابةه را با عن ان  binary antonymsکعرفی کرد است.

Montague grammar

1
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 .2ابزار نظری پژوهش
بههنگام کاربرد کعناشناسی ر ر در کةالع کعنا یبانها طبیعی ،نیدای بده ابزارهدایی اسدت کده
تقریباً بهط ر کاکل ای کنة به یبانشناسی را یافتهانه که در این بخش کعرفی کیش نه.

 .1 .2نظریة مجموعهها
نظری کجم عهها ،پای ریاضیات کهرن است و کفاهیم آن در تمداکی ت ردیفهدا رد ر کد رد

استفاد قرار کی گیرد .به باور بسدیار ای پژوهشدگران ایدن حد ی  ،اگدر بتد ان کفهد م کجم عده را
تعریف کرد ،کیت ان بقی کفاهیم ریاضی را بر پای آن بنا نم د ( .)Movahed, 1989همدانط رکده

ای ناکش نیز برکیآیه ،نظری کجم عهها دربدارة کجم عدههدا ،اعضدا آنهدا و روابةدی اسدت کده

کجم عهها ای طری اعضا تشایلدهنه شان نسبت بههم برقرار کدیکننده .کجم عده ،1رسدتها ای
پهیه ها یا چیزهایی است که در کنار هم دستهبنه شده انده .واژ هدا تخصصدی دیگدر کاننده

«طبقه »2و «گرو  »3نیز در کتابها کنة برا این کفه م بهکدار گرفتده شده انده .بده بیدان دیگدر،
کجم عه ،گردآور انتزاعی عنارر است که این عنارر کدیت اننده اعضدا هدر چیدز

ساد ترین را تعریف ی

باشدنه.

کجم عه ،فهرست کدردن عناردر آن اسدت .ای اند ا روابةدی کده کیدان

کجم عهها برقرار کیش د ،کیت ان به ییرکجم عگی ،اجتما دو کجم عه و اشدترا

آنهدا اشدار

کرد .این نظریه در ریاضیات ای اهمیّت ویژ ا برخ ردار است؛ افزون بر آن ،با کنة جهیه ارتباط

کستقیم دارد و بر این کبنا در یبانشناسی نیز کاربرد کییابه.

 .1 .1 .2نامگذاری مجموعهها
در نظری کجم عهها ،ای حر ها بزرگ کاننه  B ،Aبرا نامگذار کجم عهها استفاد کدیشد د
و نماد {} در دو طر

که در ی

ی

کجم عه ،دربرگیرنهة اعضا آن کجم عه اسدت .هدر کدهام ای اعضدا

کجم عه آورد کیش د ،ی

4

عض کجم عه نام دارد.

 .1کجم ع ن یسه ها فارسی که سه نقةه دارنه:

 .2 .1 .2عضویت در مجموعه
 نماد است که برا نشان دادن رابة هدر عضد بدا ید
عض یت را نشان کیدهه:

{پ ،ژ ،چ ،ش ،ث} =A

کجم عده ،اسدتفاد کدیشد د و رابةد

1

set
class
3
group
4
element
2
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 aBیعنی a ،عض

 a∉Bیعنی a ،عض

ای کجم ع  Bاست.

ای کجم ع  Bنیست.

 .2کجم ع رویها یوج هفته:

{شنبه ،دوشنبه ،چهارشنبه}= Aبنابراین A« :شنبه» و« ∉Aاسفنه».

اگر کجم عها هیچ عض

نهاشته باشه ،آن را کجم ع تهی 1کیناکیم و با نشان ∅ کشخص کیکنیم.

 .3کجم ع رؤسا جمه

ر ین ایرانA={∅} :

2

کجم عها که شاکل تماکی واحهها کنفرد ک رد گفتوگ است ،کجم ع جهدانی خ انده

کیش د که با نامها کجم ع کرج و کجم ع کادر نیز ناکیه کیش د و بدا عالکدت  Mنشدان داد
کیش د.

 .4کجم ع جهانی اعهاد فرد ی

رقمی

{M= }9،7،5،3،1

 .2 .2منطق گزارهها
در کنة گزار ها نشانههایی وج د دارنه که بهوسیل آنها ،جملهها یبان طبیعی بده ینجیدر ا ای
نمادها و در حقیقت ،به یبان کنة جملهها ترجمه کیش نه .بدههمدین دلیدل اسدت کده یبدان کنةد

گزار ها را یبان ر ر کیناکنه.

 .1 .2 .2متغیرها
 r ،q ،pو ک ارد ای این قبیل که با شمار گذار کیت اننه تا بی نهایت اداکه پیها کننده ،کتيیدر یدا
3

کتيیرها جملها  4هستنه که نشانگر کحت ا جملهها خبر هستنه.

 « .5اگر باران ببارد ،ه ا تمیز کدیشد د» جملدها اسدت کده بدرا نم نده ،کدیتد ان بده وسدیل

کتيیرها جملها چنین نشان داد که جملهها خبر «باران کیبارد» و « ه ا تمیز کدیشد د» را بده
ترتیب برابر با کتيیرها  qو  rدر نظر گرفته و جمل ( )9را به این ر رت باین یسی کرد:
 .5الف) اگر  ،qآنگا .r

 .2 .2 .2پرانتز
پرانتز که با استفاد ای ( ) نمایش داد کیش د ،تنهدا نشدان نقةدهگدذار اسدت کده در یبدان کنةد
گزار ها بهکار کیرود.

1

empty set
universal set
3
variable
4
sentence variables
2
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 .6اجزا جمل ر ر  ((p˄ q) ˅ r)→sبا بهکارگیر پرانتز ،به خ بی کشخص شه انه.
 .3 .2 .2اداتها
ادات1ها یا ثابتها کنةقی ،نمادهایی هستنه که در یبان ر ر کنةد گدزار هدا کداربرد بداییی
دارنه که در ییربخشها پسین کعرفی کیش نه.

 .4 .2 .2نشانة نفی یا نقض
در کنة گزار ها ،ای هر جمل خبر کیت ان جمل دیگدر سداخت کده اگدر اولدی رده ،باشده،
دوکی کذب ش د و برعاس .در چنین شرایةی ،جملد دوم نقدیض جملد

اول اسدت ( Movahed,

 .)2002در کنة  ،نقیض هر جمله را با افزودن عبارت «چنین نیست که» بده ابتدها آن کدیسداییم.

«چنین نیست که» نشان نفی 2ناکیه کیش د و با عالکت ⌐ یا ~ نشان داد کیش د .به ایدن ترتیدب،
اگر  pراد ،باشه ⌐ p ،کاذب است و بهعاس.
 .7الف) ه ا سرد است.

ب) چنین نیست که ه ا سرد است.

البته ،در یبان طبیعی فارسی کاربرد «چنین نیست که» کتهاول نیست و آن را با کنفیسای فعدل

نشان کیدهیم .در ک رد جملهها کتناقض کیت ان جهول ( )1را به دست داد کده درآن ص بدرا
ره ،و ك برا کذب به کار رفتهاست.

جدول  :1ارزشِ صدق
P
ص

⌐p
ص

 .5 .2 .2نشانة عطف
نشان عةف ،3همان ادات «و» است که جمله ها ساد را به هم پی نده کدیدهده ،تدا جملد کرکدب
ساخته ش د و آن را با عالکت ˄ نشان کیدهنه ( .)Kahnsari, 2000اکاانات این ادات در کنة بدا

اکاانات آن در یبان طبیعی کتفاوت است .برا نم نه ،در کنة  p˄ qهم ار کعادل  q˄ pاست .در

حالیکه ،در یبان طبیعی چنین شرایةی وج د نهارد.

1

connective
negation
3
conjunction
2
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 .8الف) اکیر در تخت درای کشیه و کرد.
ب) اکیر کُرد و در تخت درای کشیه.

نشان عةف کیت انه در کیان بیش ای دو جمله بدهکدار رود و جملدههدا کرکدب طد ینیتدر

بساید که در کنة به کم

پرانتز ،ترتیب ترکیب سدای هدا کعلد م کدیشد د .رده ِ،ترکیدبهدا

عةفی ،وابسته به ره ِ،تماکی جملهها خبر ساد ا است که برا تشایل جمل کرکب به هدم
پی نه خ رد انه .جهول ( ،)2اریش ره ،ترکیبها عةفی را نشان کیدهه.
جدول  :2ارزشِ صدقِ ترکیبهای عطفی
P

ص
ص

Q

ص

p˄q
ص

ص

 .6 .2 .2نشانة فصل

نشان فصل ،1کاربرد شبیه به «یا» در یبان طبیعی فارسی دارد و با نمداد ˅ نشدان داد کدیشد د .ای
پی نه ی

جمل ساد با «یا» به جملها دیگر ،جمل کرکبی ساخته کیش د کده ترکیدب فصدلی آن

جمل ساد خ انه کیش د و جملههایی که با «یا» به هم پی نه خ رد انه ،سای هدا فاردل 2ناکیده

کیش نه .به این ترتیب ،فقط یکانی کی ت ان ای کذب ی

ترکیب فصلی سدخن گفدت کده تمداکی

سای ها فارلِ آن ،کاذب باشنه .ترکیبها فصلی کیت اننه ای ی

دیگر کتفاوت باشنه .بده ایدن

ترتیب که ،سای ها فارل آنها بت اننه همیکان راد ،باشدنه یدا وضدعیتی کده در آن ،سدای هدا

فارل اکاان ره ،همیکان را نهاشته باشنه ( .)Nabavi, 1998در کنة  ،این دو ن
کتمایز کیکننه .ن

فصل را ای هم

اول« ،کانعه الخل  »3ندام دارد و بدا همدان ˅ نشدان داد کدیشد د و ند

کانعهالجم  »4ناکیه کیش د و با عالکت  ˅eنشان داد کیش د.

دوم« ،

 .9اکیر یا کعلم است یا سربای است و یا سربای -کعلم است.

1

disjunction
disjunctions
3
inclusive disjunction
4
exclusive disjunction
2

ای آنجائی که این واژة تخصصی ،در علم کنة کاربرد تخصصی دارد نگارنهگان ترجیح کیههه که همان ارةال را
عیناً نقل کنه ،هر چنه کعادلهایی کاننه

«دوبهدو ناسایگار» و یا «غیرِ قابلِ اجتما » را کیت ان برا این واژة تخصصی پیشنهاد کرد.
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 .10شیرین یا ینه است یا کرد است.

در کعناشناسی ر ر  ،یا «کانعهالجم » را کیت ان بر حسب یا «کانعه الخلد » تعریدف کدرد.

بههمین دلیل« ،یا» در کعناشناسی ر ر همان ˅ ،یعنی یا کانعه الخلد  ،در نظرگرفتده کدیشد د و
کاربرد بیشتر دارد .در جهول ( )3اریش ره ،ترکیبها فصلی ارائه شه است.
جدول  :3ارزش صدق ترکیبهای فصلی
P
ص
ص

Q
ص
ص

p˅q
ص
ص
ص

 .7 .2 .2نشانة شرط
نشان شرط 1را کی ت ان کمابیش چیز شبیه به « اگر ...پس » در یبان فارسی دانست که در کنة با

نماد → نشان داد کیش د .جملهها شرطی که ای دو جمل ساد تشایل شه انه ،با «اگدر» بده هدم
پی نه کیخ رنه .جملها را که پس ای «اگر» بیایه در کنة کقهم ،2و جمل دوم را تالی 3کیناکنده.
برا نشان دادن کقهم و تالی ،پیش ای تالی واژة «آنگا » یا «پس» را کیافزاینه .بایده ت جده داشدت

که «آنگا » ،بر خال

و تالی بهکار کیرود.

 .11اگر اکشب بر
ی

«اگر» ،جزء ییم جمله ها شرطی نیست و فقط برا تمایز دقی کیان کقهم
ببارد ،آنگا فردا کهرسهها تعةیل کیش نه.

جمل شرطی ،در کنة  ،یکانی کدذب اسدت کده کقدهم رده ،و تدالی کدذب باشده .اکدا،

برگردان ساختها شرطی ای یبان ر ر به یبان طبیعی ،کمان است عجیدب بده نظدر برسده .در

اینجا ،اشار به این ناته ضرور به نظر کیرسه کده در کنةد آنچده اهمیّدت دارد ،فقدط سداخت
ر ر یبان است.

 .12اگر تهران پایتخت ایران باشه آنگا سیگار کشیهن برا سالکتی کضر است.
جهول ( ،)4نشان دهنهة اریش ره ،جملهها کنةقی است.

1

conditional
antecedent
3
consequent
2
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جدول  :4ارزش صدق جملههای منطقی
P

ص
ص

Q

ص
ص

p→q
ص
ص
ص

 .7 .2 .2نشانة دوشرطی
همانط ر که کشاهه شه ،در ترکیدبهدا شدرطی ،سداخت کنةقدی « اگدر  pآنگدا  » qاسدت .در
ترکیبها دوشرطی ،1این ساخت دوس یه است .به بیان ساد تر ،ساخت کنةقی این ن

ترکیبها

را کیت ان « اگر  pآنگا  qو اگر  qآنگا  » pدانست که در کنة  ،به رد رت «  pاگروتنهدااگر » q
خ انه کیش د .نشان دوشرطی را ،در کنة  ،با عالکت ↔ یا ≡ نمایش کیدهنه .در ترکیدبهدا
دوشرطی ،اگر کقهم کاذب باشده و تدالی رداد ،،بدای هدم ترکیدب کداذب اسدت؛ ییدرا بدرخال

ترکیبها شرطی ،در ترکیب ها دوشرطی کقهم کشروط به تالی و تالی کشروط بده کقدهم اسدت
( .)Kahnsari, 2000در جهول ( )5اریش ره ،ترکیبها دوشرطی نمایش داد شه است.
 .13اکیر هنرکنه خ بی خ اهه شه اگروتنهااگر در اتریش درس بخ انه.
جدول  :5ارزش صدق ترکیبهای دوشرطی
P

Q

ص
ص

ص
ص

p↔q
ص
ص

 .3 .2منطق محمولها
همانط ر که در بخش پیشین شر داد شه ،در تحلیدل کنةقدی گدزار هدا ،بدرا بدهدسدت آوردن

ساخت ر ر کافی است بهجا جملهها خبر  ،کتيیرها جملها را قرار دهیم .به این ترتیب،
در این سةح ای تحلیلِ کنةقی ،کا با جملههدا سدر و کدار داریدم و بده سداخت دروندی آنهدا کدار
نهاریم .به بیان دیگر ،در کنة گزار ها ک چ

ترین واحدهها اسدتنتاج ،جملدههدا هسدتنه .سدةح

دیگر ای تحلیل کنةقی وج د دارد که در آن با واحههایی ک چ

تر ای جمله سر وکار داریم .به
double-conditional

1
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بیان دیگر ،واحهها استنتاج در این کنة ک چ
برا یافتن نم نههایشان ،به بخشها ک چ

کیش د (.)Movahed, 1995

تر ای جمله هستنه .این دسدته ای اسدتنتاجهدا کده

تر جمله نیز احتیاج است ،کنة کحمد لهدا 1ناکیده

 .14هر یبانشناسی به کةالع یبان کیپرداید .بل کفیله یبانشناس است.
پس ،بل کفیله به کةالع یبان کیپرداید.

 .1 .3 .2سورها
یای ای کهمترین ویژگیها یبانها طبیعی ،که بایه به یبان ر ر کنة کحم لهدا برگردانده

ش د ،س ر2ها هستنه ،که در کعنیشناسی ر ر ای واژة تخصصدی «کمیدتنمدا » هدم بدرا آنهدا

استفاد کیش د .در یبان ر ر کنة  ،کا با دو س ر اردلی سدر وکار داریم که در ییدربخشهدا
پسین به کعرفی آنها پرداخته کیش د.

 .2 .3 .2سورِکلی
در یبان ر ر کنة « ،کل»« ،تماکی»« ،همه»« ،هر» و هر کمیتنما دیگر کده هدمکعندی آنهدا
باشه ،با عالکت ∀ نشان داد کیش د و در ارةال به آن س رِکلی 3گفته کیش د.
 .15هر اکتحانی کشال است.

 .16تمام بچهها شیةنت کیکننه.

 .17هم دانشج یان استادشان را کیشناسنه.
 .3 .3 .2سورِ وجودی
ارددةال س د ر وج د د در کنة د  ،بددا نشددان ∃ کدده «حددهاقل یاددی» را نشددان کددیدهدده ،کعددادل
4

کمیتنماهایی کاننه «برخی»« ،بعضی» « ،تعهاد » و ک ارد ای این قبیل است که دسدتکدم ،ید
واحه ای ی

کجم عه را کشخص کیکنه.

 .18استاد بعضی ای دانشج یان را کیشناسه.

 .19برخی شيلها به آک یش تخصصی نیای دارنه.
 .20دستکم یای ای بیماران بایه جراحی ش د.

1

predicate logic
quantifier
3
universal quantifier
4
existential quantifier
2
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در یبان ر ر کحم لها ،برا واژة «چنانچه» ای عالکت  :استفاد کیش د اکا ،در کعناشناسی

ر ر کعم یً ای همان نشان → استفاد کیش د (.)Safavi, 2001

 .3صوریسازی رابطة تقابل معنایی در سطح واژه
برا بهدست دادن برگردانها ر ر بدرا رابةد «تقابدل کعندایی» ابتدها ایدن رابةد کفهد کی و
گ نهها کختلف آن بدا اسدتفاد ای فرهند

هدا تخصصدی یبدانشناسدی و درسناکدههدا کعتبدر

کعناشناسی تعریف کیش د .سپس ،با ارای نم نه ،تفاوت آنها ای ی

دیگدر کشدخص کدیشد د .در

کرحل پسین ،بهوسیل ابزارها ک رد استفادة یبانها ر ر کنة دانان ،برا هر کهام ای روابط،

قاعه ا ر ر کعرفی کی ش د و نشان داد کیش د که هدر رابةد کفهد کی ،تداب قاعدهة رد ر
کعرفیشه برا آن است .در کرحل پایانی ،کارآیی هر قاعهة ر ر ارییابی کیش د.

 .1 .3تقابل معنایی
کتید ی ( )Matthews, 2007: 278در کتداب خد د ،تعریدف واژ هدا کتقابدل را بده کدهخل «تضداد

کعنایی »1ارجدا داد و «تقابدل» را هرگ نده رابةد جانشدینی بدین عناردر یبدانی دانسدته کده ای هدم
کتمایزنه .و  ،تمایز بین واجها ] [tو ] [dدر یبان انگلیسی را بدهعند ان ید

نم نده ای تقابدل ندام

برد است .در سةح واژ  ،و  ،واژة «ین» را برا نم نه ،تقابل کستقیم بدا واژ هدایی کاننده «دختدر»،

«کرد» و «ک د » کعرفی کرد است .همچنین ،واژ ها «گربه» و «کیز» را در تقدابلی غیرکسدتقیم بدا

هم کعرفی دانستهاست .او ،در بخش تعریف تضداد کعندایی ،تعریدف اند ا تقابدلهدا کعندایی کده

کشتمل بر «تقابل کامل« ،»2تقابل کهرج »3و ک ارد ای این قبیدل اسدت ،را بده بخدشهدا کرب طده
ارجا داد است .کریستال ( )Crystal, 2008, p. 341-342در تعریف «تقابل» ابتها به کعرفی «تضاد

کعنایی» و«تقابل کامل» ارجا داد و سپس ،تقابل را بهط رکلی اینگ نه تعریف کدرد اسدت؛ در

یبانشناسی «تقابل» برا اشار به تفاوتها کهم یبانشناختی بین واحهها یبانی بهکار کیرود و
تقابل واجی را بهعن ان نم ن باری «تقابل» آورد است .و  ،در اداکه ،گ نهها ی

س یه ،دوسد یه

و جز آن را برا «تقابل» کعرفدی کدرد اسدت .بدا درنظرگدرفتن تعریدفهدا ارائده شده درایدن دو

واژ ناک یبانشناسی ،به بررسی تعریفها کعرفی شه در درسناکهها کعنیشناسی کیپرداییم.
یینز ( )Lyons, 1977: 279در بخش تقابل و تباین 4کعنایی ،در کتاب خ د ،به این کةلب اشار

1

semantic opposition
complementarity
3
gradable antonymy
4
opposition and contrast
2
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کرد که در فرهن

ها واژ  ،تقابل کعنایی با تضاد کعنایی ،برابر گرفته شده اسدت کده ای دیدهگا

و  ،رویارد درستی نیست؛ چراکه ،تضاد کعنایی ،عم کاً ،به کجم عها ای واژ ها گفتده کدیشد د

که جفت جفت ،با هم در تضاد قرار کیگیرنه ،کاننه «رفتن /آکهن»« ،چپ /راست» و ک ارد کشدابه.
هر چنه ،ای دیهگا یینز ( ،)Lyons, 1977اینگ نه تضاد کعندایی ،فقدط ند عی ای تقابدل کعندایی را

شاکل کیش د .به این ترتیب ،و به کعرفی ان ا تقابلها کعنایی پرداخته که ای آن جمله کیت ان
به تقابل کهرج ،ناکهرج و تقابل کامل اشار کرد ( .)Lyons, 1977, p. 228-229سدعیه (

Saeed,

 ، )20097در اداکه تباین کعنایی را کعرفی کرد و آن را ابزار برا کتمایز کدردن تضداد کعندایی و
تقابل کامل ای ی

دیگر کیدانه .او در اداکه ،به تقابل جهتی 1پرداختده و بدرا آن دو ند ِ تقابدل

قائم (کتعاکه) 2و تقابل کتقاطر یا قةبی 3را کعرفی کرد است .ن

دیگدر ای تقابدل کده و کعرفدی

کرد  ،تباین غیر دوتایی 4اسدت .سدعیه ( )Saeed, 2009, p. 24-27در کتداب خد د ،در بخشدی بدا

عن ان «تقابل» ،روابط کعنایی گ ناگ نی ای جمله تضاد کعنایی ،تقابل کعنایی کهرج ،تباین کعندایی و

ک ارد کشابه را کعرفی کرد است .رف

( )Safavi, 2011, p. 117-121در تعریف رابةد « تقابدل

کعنایی» به گ نهها کختلفی ای آن ،کاننه تضاد کعنایی ،تقابل کهرج ،تقابل کامل ،تقابل دوس یه و
تقابل ضمنی 5پرداختهاست .آنچه ای کةالع تعریفها رابة کفه کی «تقابل کعنایی» ای فرهند

-

ها تخصصی یبانشناسی و درسناکهها کعتبر کعنیشناسی برکیآیه آن است که بایه گ نههدا

کختلف «تقابل کعنایی» را در نظر بگیریم .همچنین بایه تقابلها کعنایی را جهاگانه تعریف کنیم و
برا هر کهام رابة ر ر کتناسب با آن ارائه دهیم .به این ترتیب ،روابط کفه کی «تضاد کعنایی»،

«تقابل کهرج و ناکهرج»« ،تقابل جهتی»« ،تقابل دوس یه» و«تباین کعنایی» کعرفی خ اهنه شه.

 .1 .1 .3تضاد معنایی
کتی ی (« )Matthews, 2007, p. 22تضاد کعنایی » را رابة بین واحهها واژگانی کعرفی کرد که
6

کعنا کتضاد دارنه .کاننه واژة «بلنه» کده در کعندی پایدها خد د کتضداد «ک تدا » اسدت .کریسدتال
( )Crystal, 2008, p. 28در تعریف «تضاد کعنایی» ،آن را بخشی ای تقابل کعندایی کدیپندهارد .و

کین یسه «تضاد کعنایی» یای ای روابط کفه کی است که به ط رکلی ،به هم اند ا تقابدل کعندایی
1

directional contrast
orthogonal opposition
3
antipodal opposition
4
non-binary contrast
5
connotational opposition
6
antonymy
2
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گفته کی ش د و روابةی کاننه تقابل کهرج ،تقابل ناکهرج و تقابل کامل را نیز در بدر کدیگیدرد .بده

همین دلیل ،به باور کریستال ،بایه در بهکارگیر این واژة تخصصدی بسدیار احتیداط کدرد .پدس ای

ایناه ،تعریف «تضاد کعندایی» در واژ ناکدههدا کرورشده ،بده کةالعد تعریدف آن در درسناکدههدا

کعناشناسی کیپرداییم.

یینز (« )Lyons, 1977, p. 229تضاد کعنایی» را عمهتاً بهعن ان تقابل کعنایی دوقةبی یا دوتایی

کعرفی کیکنه که در جفتواژ هایی کثل «بای /پایین»« ،چپ /راست» و ک ارد کشابه دیه کیشد د.

سعیه (« )Saeed, 2009, p. 25تضاد کعنایی» را رابة بین واژ هایی کیدانه که کعنا کنفدی یادی،
کعنی کثبت دیگر را کیرسانه و این جفتواژ ها را بده ندامهدا جفدتهدا کامدل یدا «

binary

 »pairsکیشناسنه .جفتواژ هایی کاننه «ینه  /کرد »« ،قب ل شهن /ردشهن» و کاننه آن ،نم نههدا
واژ ها کتضاد هستنه .رف

( )Safavi, 2011, p. 118واژ ها کتضاد را اینگ نه تعریف کرد

که کفه م یای ای آنها در نقة کقابلِ کفه م واژة دیگر قرار گرفتدهاسدت .و  ،واژ هدا »خریده/

فروش» و «ییر /رو» را بهعن ان نم نهها «تضاد کعنایی» آورد است .همانطد ر کده کشداهه شده،

«تضاد کعنایی» در فرهن

ها و درسناکهها یبانشناسی با هماهنگی ارائه شه انه .اکن ن با در نظر

گرفتن آنها ،به کعرفی رابةها ر ر برا «تضاد کعنایی» کیپرداییم.

با کةالع رابة کفه کی «تضاد کعنایی» کیت ان در کییافت که ،ایدن رابةده بده طد ر کلدی بدین

جفتواژ هایی وج د دارد که فقط در ی

کؤلفد کعندایی بدا هدم در تضداد هسدتنه .بدرا نم نده،

جفتواژة «کرد  /ینه » دارا کؤلف کعنایی کشتر
اختال

«جاندار » هستنه و فقط در « ±ینه » بدا هدم

دارنه .به این ترتیب ،به نظر کیرسه که با تعریف تابعی که بت انه ی

کؤلف کعنایی را بده

کتضادش تبهیل کنه ،کیت ان رابة «تضاد کعنایی» بین دو واژ را ر ر سای کرد .بنابراین ،اگدر
 xرا کؤلفه ا در نظر بگیریم که باعث تضاد کعنایی بین جفتواژ ها کتضاد کیش د ،رابة ()21
تابعی است که کؤلف کعنایی ک رد نظر را به کتضادش تبهیل کیکنه (.)Ramezankhani, 2013
.21

F(x) = -x

برا نم نه ،بیشتر جفتواژة «کرد  /ینه » را در نظر بگیریه .همانط ر کده در بدای اشدار شده،

کؤلف «±ینه » باعث تضاد آنها شه است .تاب ( )21با تبدهیل « +ینده » بده « -ینده » و بدرعاس،
تضاد کعنایی بدین ایدن دو واژ را برقدرار کدیکنده .اکند ن ،جفدت واژة «درسدت/غلط) را در نظدر

بگیریه؛ کؤلف کعنایی که تضاد کعنایی را در این جفت واژ ایجاد کیکنه «±رحیح» اسدت کده بدا

استفاد ای تاب (+« )21رحیح» و «-رحیح» به هم تبهیل کیش نه .در اداکه ،جفت واژة دیگدر را

در نظر آوریه؛ «کجرد/کتأهل» .این جفت واژ در کؤلف «±همسر داشتن» با هم در تضاد هستنه کده
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آشاارا کشاهه کیش د که تاب ( )21با تبهیل «+همسر داشدتن» بده «-همسدر داشدتن» و بدر عادس

رابة تضاد بین این جفت واژ برقرار کیش د .همچنین جفت واژة «جداندار /بدیجدان» را در نظدر
بگیریه؛ این دو واژ در کؤلفه کعنایی «±جاندار» با هم اختال

دارنه .بنابراین ،تاب ( )21با تبدهیل

«+جاندار» به «-جاندار» و برعاس این تضاد کعنایی را برقرار کیکنه.

 .2 .1 .3تقابل مدرج و نامدرج
کتی ی ( )Matthews, 2007, p. 162رابة «تقابل کعنایی» که تقابل در آن قابل درجهبنه است ،را

«تقابل کهرج» کیناکه .بر کبنا دیهگا و  ،برا نم نه ،بین «ک چ
کهرج» برقرار کرد .به این کعنی که ،ی

» و «بزرگ» کیت ان «تقابدل

شئ کیت انه ،همیکان ،طب ید

کعیدار «ک چد

پای کعیار دیگر «بزرگ» شمرد ش د؛ یا  aکمان است ای  xبدزرگتدر و ای  yک چد

» و بدر

تدر باشده.
1

کریستال (« )Crystal, 2008, p. 216تقابل کهرج» و «تقابل ناکهرج» را بدا عند ان «کدهرّج بد دن »،

بهط ر کلی ،اینگ نه تعریف کیکنه که «کهرج ب دن» ،رابة کفه کی بین عنارر واژگدانی اسدت.

به طد ر کده اکادان کقایسده وجد د داشدته باشده .و  ،بهتدرین نم ندههدا را بدرا «تقابدل کدهرج»

جفتواژ ها «بزرگ /ک چ

» و «بای /پائین» کیدانه و برا «تقابل ناکدهرج» نم ندههدایی کاننده

«کجرد /کتأهل» و «شمال /جن ب» ارائه کرد است .اکن ن ،با ت جه به هماهنگی ک ج د در تعریدف
تقابل کهرج و ناکهرج در واژ ناکهها یبانشناسی ،تعریفها ارائه شه ای این رابة کعنایی را در

درسناکهها تخصصی کعناشناسی بررسی کیکنیم.

یینز ( )Lyons, 1977, p. 229-230درجهبنه را با کقایسه همرا کیدانده .بده ایدن کعندیکده،

وقتی کا دو یا چنه چیز را ای نظر داشتن ویژگی خاری با هم کقایسه کیکنیم ،کعم یً ،کدیخد اهیم

بهانیم که آنها ،ویژگی ک رد نظر کارا به ی

انهای دارنده یدا نده .ای سد

دیگدر ،واژ هدایی کده

دارا «تقابل ناکهرج» هستنه ،ای دیهگا و  ،وقتدی بده رد رت اسدناد بیدان کدیشد نه ،عبدارت
اسناد ِ یای بر نقیض دیگر دیلت کیکنه و برعاس .برا نم نه ،یینز ( ،)Lyons, 1977جفت

« کؤنث /کذکر» را آورد که برا آن ،عبارت « xکؤنث است» بر « xکذکر نیست» دیلت کیکنه و
بهعاس x« ،کؤنث نیست» بر « xکذکر است» ،دیلت دارد .در حالیکه ،بده نظدر و  ،بدرا «تقابدل

کهرج» وض به گ نها دیگر است .برا نم نه ،در ارتباط با جفت «سرد /داغ» کیت

ان گفدتx« :

داغ است» بر « xسرد نیست» دیلت کیکنه و همچنین x« ،سرد است» بر « xداغ نیست» ،اکدا « xداغ
نیست» لزوکاً دلیل بر « xسرد است» ،نیست.

gradability

1
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سعیه ( )Saeed, 2009, p. 25رابة کعنایی «تقابل کهرج» را با عن ان « کتضدادها کدهرج» ،بده

ر رت رابةها تعریف کیکنه که بین واژ ها کتقابل وج د دارد .بده ایدن ترتیدب کده ،رد رت

کثبت یای لزوکاً بر ر رت کنفی دیگر دیلت نمیکنه .برا نم نه ،بین جفتها «ثروتمنه/فقیر»،

«تنه/کنه»« ،یشت/ییبا» و «ج ان/پیر» رابة «تقابل کهرج» وج د دارد .ای دیهگا و  ،در این رابةه
دو ویژگی ارلی قابلِ تشخیص است؛ یای ایناه ،کعم یً واژ ها دیگر بین دو واژة دارا رابةد
تضاد کهرج قرار کیگیرنه .کاننه «داغ (گرم ،ولرم ،خن

) سرد» و این یعندی ایناده ،کمادن اسدت

چیز نه «سرد» باشه ،نه « داغ» .دوم ایناه ،این واژ ها بهط ر کعم ل نسبی هستنه .بدرا نم نده ،بدر
پای گفت سعیه ( ،)Saeed, 2009ی

فسیل قهیمی دایناس ر ای ی

آلب م ک سیقی قهیمی ال یس،1

بسیار قهیمیتر است .در اینجا ،و  ،ویژگی س کی را هم برا این رابة واژگانی ارائه کدیدهده.

به این ترتیب که ،در بعضی جفتواژ ها یای ای واژ ها بنیاد تر ای بقیه به شدمار کدیآیده .کاننده

جفتواژة «ک تا  /بلنه» که ،بهط ر طبیعی ،کعم یً دربارة « بلنه » چیدز کدیپرسدیم تدا در کد رد

«ک تاهی» آن .البته ،این الگ کمان است در هم جفتواژ ها کشاهه نش د .کاننه «سرد /داغ» کده
هم دربارة «سرد » و هم دربارة «داغی» کیپرسیم که« ،چقهر سرد است؟» یا «چقهر داغ است؟».
رف

( )Safavi, 2011, p. 118در تعریف « تقابل کهرج» ر رتهایی کاننه «سدرد /گدرم» و

«پیر /ج ان» را در نظر کیگیرد که رفت ب د و ای جنب کیفیت قابل درجهبنه هستنه .و  ،یای

ای کال ها ر ر این کتقابلها را کاربرد آنها ،به ر رت رفت تفضیلی ،در نم نههایی کاننده

«  ...پیرتر ای  ...است» ،کعرفی کیکنه و بهاین ناته اشار کیکنه که نفی یای ای واژ هدا کتقابدل،
اثبات واژة دیگر نیست .یعنی« ،ه شن

است».

پیر نیست» ضرورتاً به این کعنی نیست که «ه شن

ج ان

اکن ن ،با درنظر گرفتن ک ارد گفته شه  ،بده رد ر سدای روابدط کفهد کی «تقابدل کدهرج» و

«تقابل ناکهرج» کیپرداییم .برا این کنظ ر ،کجم ع کرج  Mرا کجم ع هم واژ هدایی در نظدر

کیگیریم که ،دارا هر ن

رابة تقابلی با هم هستنه .همچنین  pو  qرا دو گزارة دلخ ا در نظدر

کددیگیددریم .بنددابراین ،کددیت د انیم رابة د ( )22را بددرا برگددردان ر د ر ک د رد نظددر ارائدده دهددیم
(.)Ramezankhani, 2013
.22

درنتیجه:

)p(x) →  q(x

∀p, ∃q, ∀ x∈ M
p≃ q
Elvis

1
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رابة ( )22به این کعنا است که ،برا هر گزار ا  ،کاننه  ،pکه دربارة واژة  ،xعض کجم عد

کرج تعریدفشدهة  Mدر نظدر بگیدریم ،گدزار ا کاننده  qوجد د دارد کده بدا  pدر تقابدل اسدت.
نم نهها ( )23تا ( )27درستی رابة ( )22را برا ان ا تقابل نشان کیدهه.
 .23تقابل کهرج

 .24تقابل کامل
 .25تقابلدوس یه

 .26تقابل جهتی

 .27تباین کعنایی

ج ان¬ ≃ پیر ⟹ ) (xج ان¬ →

ییبا¬≃ یشت ⟹ ) (xییبا¬ →

)(xپیر ∀x∈M,

)(xیشت ∀x∈M,

گرسنه¬≃ سیر ⟹ ) (xگرسنه¬ →

)(xسیر ∀x∈M,

کرد ¬ ≃ ینه ⟹ )(xکرد ¬ → ) (xینه

غلط¬≃ درست ⟹ ) (xغلط¬ →

فروش¬ ≃ خریه ⟹ ) (xفروش¬ →

)(xدرست ∀x∈M,
) (xخریه ∀x∈M,

ش هر¬≃ ین ⟹ ) (xش هر¬ →

خ رد¬≃ ید ⟹ ) (xخ رد¬ →
پایین¬ ≃ بای ⟹ )(xپایین¬

∀x∈M,

)(xین ∀x∈M,
)(xید ∀x∈M,

→ ) (xبای ∀x∈M,

راست¬≃ چپ ⟹ ) (xراست¬ →

آوردن¬≃ بردن ⟹ ) (xآوردن¬ →
سیا ¬ ≃ سفیه ⟹ ) (xسیا ¬ →

جن ب¬≃ شمال ⟹ ) (xجن ب¬ →

)(xچپ ∀x∈M,

)(xبردن ∀x∈M,

) (xسفیه ∀x∈M,
)(xشمال ∀x∈M,

 .3 .1 .3تقابل مکمل
کتی ی ( « )Matthews, 2007, p. 25تقابل کامل » را ربة بین واحهها واژگانی تعریف کیکنده
1

که کانعهالجم هستنه .و  ،واژ ها « کؤنث /کذکر» را برا نم نه اشار کدیکنده کده چیدز کده

«کؤنث» است« ،کذکر» نیست و برعاس .کریستال (« )Crystal, 2008, p. 93تقابل کامل» را ن عی
تقابل کعنایی دانسته و کتقابلها کعنایی را واژ هایی کاننه «کجرد /کتأهل» کیدانه که وج د یادی،

کنارِ دیگر است .به این کعنا که ،ی

چیز نمیت انده ،هدمیکدان ،هدر دو آنهدا باشده .یادی ای

ویژگیها «تقابل کامل» ،ایدیهگا کریستال ( ،)Crystal, 2008آن است که ،بدین دو واژ هدیچ
ن

درجده بنده وجد د ندهارد .بده بیدان دیگدر ،بدین دو واژة «کجدرد» و «کتأهدل» پی سدتار بدرا

درجهبنه وج د نهارد  .همچندین در ایدن رابةده ،تأییده یادی ،بدر نفدی دیگدر دیلدت کدیکنده.
تعریفها ارائه شه ای «تقابل کامل» در واژ ناکهها یبانشناسی بسیار با هدم هماهند
اکن ن ،تعریف «تقابل کامل» را در کنب ها تخصصی کعناشناسی کرور کیکنیم.

هسدتنه.

complementary opposition

1
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یینز ( )Lyons, 1977, p. 279واژة «کامل» را به کتقابلها ناکهرج اختصاص کدیدهده و دو

واژة «کؤنث /کذکر» را برا آن کثال کیینه .و  ،در پی نه با دلیل این نامگذار  ،بده ردفحههدا
پیشین کتاب خ د ارجا کیدهه .در جایی که ،و اینگ نه شر داد که اکاان وقد

هدمیکدان

کتقابلها ناکهرج وج د نهارد .سعیه ( )Saeed, 2009در کتاب خ د اشار ا بده «تقابدل کامدل»
نادرد اسدت .ردف

(« )Safavi, 2011, p. 118تقابدل کامدل» را در نم ندههدایی کاننده «روشدن/

خاک ش»« ،بای /بسته» و ک ارد کشابه قابلِ طر کیدانه کده در آنهدا ،نفدی یادی ای دو واژة کتقابدل
اثبات واژة دیگر است .یعنی x« ،ینه نیست» لزوکاً به این کعنی است که « xکرد است».

با ت جه به آنچه گفته شه ،چنین کی نمایه که ویژگی کانعهالجم بد دن ،خص ردیت اساسدی

واژ ها کتقابل کامل است .به این کعنی که ،اگر  pو  qرا دو واژ در نظر بگیریم که رابة کعنایی

آنها با هم «تقابل کامل » است p∧q ،هیچگا راستگ نیست و همیشه نقدیض یادی ،دیگدر را

نتیجه کیدهده ( .)Ramezankhani, 2013چراکده ،بدین آنهدا پی سدتار وجد د ندهارد .بندابراین،

کیت ان گفت:
.28

p→q

به عن ان کثال ،برا جفت واژ ها ییر ،کیت ان گفت:

.29

«ینه » ∧ «کرد » راستگ نیست و
و همچنین؛

«ک نث» ∧ «کذکر» راستگ نیست و
و همچنین؛

«روشن» ∧ «خاک ش» راستگ نیست و
و همچنین؛

«بای» ∧ «بسته» راستگ نیست و
و همچنین؛

«ینه » → «کرد »¬
«کرد » → «ینه »¬
« کذکر» → «ک نث»¬
«ک نث» → «کذکر»¬

«روشن» → «خاک ش»¬
«خاک ش» → «روشن»¬
«بای» → «بسته»¬

«بسته» → «بای»¬
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البته ییم به اشار است که ،رابة ( )22برا ر ر سای رابة «تقابل کامدل» کدافیاسدت و

دو رابة ( )22و ( )28در واق فرقی با هدم نهارنده .چنانچده در نم ند ( ،)24کده بدرا نشدان دادن

کارآیی رابة ( )22آورد شه  ،نیز آشاارا قابلِکشاهه است.

 .4 .1 .3تقابل جهتی
کتید ی ( )Matthews, 2007در کتدداب خد د ،بدده «تقابددل جهتددی» نپرداختدده و در فرهند
کریستال ( )Crystal, 2008نیز به «تقابل جهتی» و کفه م آن اشدار ا نشده

واژگددان

اسدت .ییندز ( Lyons,

 )1977, p. 281-282با آوردن واژ هایی کاننه «بای /پایین» و «آکهن /رفتن» ت ضیح داد که ،ناتد

کشتر

این جفتواژ ها در کاربرد آنها ،رسانهن کفه م «جهت» است .به این کعنی که ،با در نظر

گرفتن کاانی کشخص ،به عن ان نقة حرکت ،جهت حرکت در یای کخدالف واژة دیگدر اسدت.

برا نم نه ،در جفتواژة «آکهن /رفتن» اگر نقةد  aرا کحدل آغدای حرکدت فدرض کندیم ،جهدت

حرکت واژة نخست ،به س

آن و جهت حرکت دوکی ،به س

دور شدهن ای آن اسدت .ایدن در

حالی است که ،در واژ ها « بای /پایین» اگر نقة  aرا کحدل آغدای حرکدت فدرض کندیم ،جهدت

حرکت هر دو واژ به سمت دور شدهن ای آن اسدت .ای ایدن دیدهگا  ،واژ هدا «چدپ /راسدت» و

«عقب /جل » کشابه «بای /پایین» هستنه که ،به باور یینز ( ،)Lyons, 1977جهت حرکدت در آنهدا

«کةل » است .در حالی که ،در واژ هایی کاننه «آکدهن /رفدتن» یدا « »arrive/departجهدت حرکدت

«نسبی» است .کاننه واژ ها «اینجا /آنجا» که نسبت به ک قعیت گ ینه کعندی کدییابنده .و  ،در
اداک این کةلب ،ن

دیگر ای تقابل جهتی را کعرفی کرد و آن را « تقابل قةر » ناکیه است .او،

واژ هایی کاننه «شمال /شر« ،»،شمال /غرب»« ،جند ب /شدر »،و یدا «جند ب /غدرب» را در تقابدل
قةر باهم دانستهاست.

1

سعیه ( )Saeed, 2009, p. 25-26واژة «کعا س » را در ارتباط با واژ هایی بهکار بدرد کده بدا

هم رابة کعا س دارنه .یعنی ،یای حرکت به سمتی را نشان کیدهده کده دیگدر  ،نشدان دهندهة

حرکت در جهت عاس آن است .و  ،بدرا نم نده جفدتواژ هدا «کشدیهن/هل دادن»« ،رفدتن/

برگشتن» و «بایرفتن /پایینآکهن» را آورد است .او ،همچنین ت ضیح داد که ،با گسدترش کعندایی
برا هر واژ ا که فرآینه آن قابل کعا س شهن باشه ،کیت ان این رابةه را در نظرگرفت .کاننده

«پرکردن /خالی کردن»« ،کنبسط شهن/کنقبض شهن» و کد ارد کشدابه .ردف

( Safavi, 2011, p.

 )119نم ن آشاار «تقابل جهتی» را جفت کتقابل «رفت/آکه» آورد و بدر ایدن بداور اسدت کده در
reverse

1
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اینگ نه تقابل« ،آکه» نسبت به «رفت» کستلزم حرکدت بده سد

ِ یدا ای سد

ِ گ ینده اسدت .و ،

واژ هایی کاننه «آوردن /بردن»« ،ارسالکردن /دریافتکردن» را نیز در همین ن

کرد است.

تقابل طبقدهبنده

با بررسی آنچه که در درسناکهها کعناشناسی در شر «تقابل جهتی» آکه  ،در کییدابیم کده

کفه م « جهت» در این کتقابلها نقش اساسی را بر عهده دارد .بندابراین ،بدرا رد ر سدای ایدن

رابةه ،بایه تابعی در نظر بگیریم که بت انیم در آن کؤلف «حرکت» را تعریدف کندیم و جهدت آن را
تحت تاب کذک ر ،کعا س کنیم .بدرا ایدن کنظد ر a ،را واژ ا فدرض کدیکندیم کده عضد

ای

کجم ع کرج  Mاست .اعضا  ،Mتمام واژ ها دارا هدر گ نده رابةد تقدابلی بدا هدم هسدتنه.

کجم ع  ،Xرا ط ر تعریف کیکنیم که اعضا آن ،هم کؤلفهها کعندایی «حرکدت» باشده .بدر
این کبنا ،تاب  ،gرا در رابة ( )30ارائه کیدهیم.
.30

 gتابعی است که داکنه و برد آن کجم ع  Xاست؛

تاب ( )30هر کؤلف

.)2013

g: X→ X
∀ x∈X; g(x) = x-1
کعنایی حرکتی  x∈Xرا به کعا س آن تبهیل کدیکنده ( Ramezankhani,

اکن ن ،برا روشنتر شهن کةلدب ،واژة  aرا «رفدتن» فدرض کدیکندیم .ایدن واژ دارا کؤلفد

کعنایی ] +حرکت ای س
]  +حرکت بهس

دارد که بهجز در ی

هه [= xاست .تاب  gکؤلف کعندایی  xرا کعاد س کدرد و بده کؤلفد

هه [=  x-1تبهیل کیکنه .با تيییر ایدن کؤلفده ،اکند ن واژة جهیده  bوجد د
کؤلف کعنایی «حرکدت ای سد

کؤلفهها کعنایی با «رفتن» کشتر

هده  /حرکدت بدهسد

هده » در بقید

است .بنابراین b ،فقط کیت انده واژة «آکدهن» باشده .در اداکده،

جفت واژة «بردن/آوردن» را برا نم نه آورد ایم .واژة «بدردن»= aدارا کؤلفده کعندایی ] +انتقدال
دادن به س

س

هه [= xاست .تاب  gایدن کؤلفده را کعاد س کدرد و آن را بده ] +انتقدال دادن ای

هه [=  x-1تبهیل کیکنه که ایدن تيییدر واژ جهیده  bرا بده دسدت کدیدهده .بده روشدنی،

کؤلفهها کعنایی  bجز در ی

کؤلفه با واژ  aکشتر

است .در نتیجه  bفقدط کدیت انده «آوردن»

باشه .به همین ترتیب ،برا واژة «هُل دادن» کؤلف ]  +نیرو وارد کردن بهس

که تاب  gآن را بده ] +نیدرو وارد کدردن ایسد

«کشیهن» را به دست کیدهه.

هه [=  xرا داریم

هده [=  x-1تبدهیل کدیکنده و در نهایدت واژة
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 .5 .1 .3تقابل دوسویه
کتی ی ( )Matthews, 2007, p. 81واژ ها «کتقابل دوس یه» را واحدهها واژگدانی کعرفدی کدرد

که کعنا آنها به گ نها کخالف ی

دیگر هستنه .به این ر رت که در جملها که در آن ظاهر

کیش نه ،اگر نقشها کعنایی واژ ها دیگر جمله که با آنها رابة نح

دارنه به ط ر کتفاوتی

تقسیم ش د ،واژ ها کتقابل دوس یه ،کی ت اننه جایگزین هم ش نه .و  ،برا نم نه دو واژة « ین/

ش هر» را آورد است که در جمل «جان ش هر کر است» « ،جان» کنشگر 1یا نهاد است و «کر »

دارنه  2است .این جمله ،همان کعنایی را کیرسانه که جمل «کر ین جان است» ،با این تفاوت که

در جمل دوم« ،کر » نهاد است و «جان» دارنه  .همچنین ،دو واژة «فروختن /خریهن» در دو جملد

«جان کاشینی را به کر فروخت» و «کر کاشدینی را ای جدان خریده» ،دارا رابةد تقابدل دوسد یه
هستنه.

کریستال ( )Crystal, 2008, p. 114در کتاب خ د« ،تقابل دوس یه» را رابةدها کفهد کی بدین

واحهها واژگانی دانسته به این ترتیب که ،واژ ها کعا س (کتقابدل دوسد یه) ند عی تقابدل در

کعنی را نشان کیدهنه که در جفدتهدایی کاننده «فدروختن /خریدهن» و « کارفرکدا /کارکنده» دیده

کیش نه .به ط ر که گفتده کدیشد د« ،فدروختن» کتقابدل دوسد یه (کعاد س) «خریدهن» اسدت ،و
بددرعاس .بددر کبنددا دیددهگا کریسددتال ( ،)Crystal, 2008در ایددن رابةه،کدده بددهویددژ در تعریدف

نقشها اجتماعی دوطرفه و روابط فضایی 3بیشتر یافت کیش د ،ن عی درونْوابستگی کعنا وجد د

دارد که بهر رت پیشفرض در یای ای واژ ها نسبت به دیگر  ،خ د را نشان کیدهه .و  ،دیگر

کتقابلها را ،ای این جهت که در آنها هیچگ نه وابستگی دوس یه به چشدم نمدیخد رد ،کتمدایز ای
کتقابلها دوس یه کیدانه.

یینز (« )Lyons, 1977, p. 279-280تقابل دوسد یه» را در جمد بنده کةالدب خد د ،بده ایدن

ترتیب کعرفی کرد که «تقابل دوس یه» بهر رت جهاگانه ای «تضاد کعنایی» و«تقابل کامدل» قابدل
بررسی است و در جفتهایی کثل «ین /ش هر» کشاهه کیش د .به این ترتیب که ،جمل « xش

هرy

است» ،گزار ا را بیان کیکنده کده کعاد س آن بدا جملد « yین  xاسدت» ،بیدان کدیشد د .سدعیه

( )Saeed, 2009, p. 26در کعرفی «تقابل دوس یه» آورد است که ایدن واژ هدا رابةدها را بدین دو

ک ج د ،4ای دو دیهگا کتفاوت ت ریف کیکننه .جفتها «کارفرکا /کارکنده» و یدا «ین /شد هر»

1

subject
possessive
3
spatial relations
4
entity
2
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نم نهها این رابةه هستنه؛ بهط ر که ،وقتی کیگ ییم «دی یه کارکنه هلن است» ،کدیداندیم کده

«هلن کارفرکا دی یه است» .و کین یسه ،این روابط بخشی ای دانش کعناشناختی گ ینه اسدت
و بر پای آن کیت ان دگرگفت 1جملدههدا را بدرا ت ردیف ید

ک قعیدت ،بده کدار بدرد .ردف

( )Safavi, 2011, p. 118-119نم نههایی کاننده «خریده /فدروش»« ،ین /شد هر» و «ید /خد رد» را

آورد و در کعرفی رابة بین آنها بیان کرد که ،ایدن دسدته ای کتقابدلهدا در رابةدها دوسد یه بدا

ی

دیگرنه .به این کعنی که ،اگر«کریم ین ه شن

همچنین ،اگر «ه شن

باشده» پدس« ،ه شدن

شد هر کدریم اسدت».

کتابی ای کاکبیز خریه باشه» پس« ،کاکبیز کتابی به ه شن

فروخته است».

با ت جه به اشتراکی که در تعریفها به دست داد شه ای«تقابل دوس یه» به چشم کیخد رد،

کشاهه کیش د که کؤلف کتقابل دوس یه بهر رت همیکان عمل کیکنه .یعنی ،اگر «ین/ش هر» را
در نظر بگیریم ،دو نفر وج د دارنه که بهط ر همیکان ،یای ای آنها «ین» و دیگر «ش هر» است.

برا ر ر سای رابة کفه کی «تقابل دوس یه» ،هم کیت ان ای رابة ( )22اسدتفاد کدرد و هدم،

کیت انیم تابعی برا آن تعریف کنیم؛ به این ترتیب که f ،و  gرا در تابعی در نظر کیگیریم که ،در
واق  ،خروجی یای ،کتقابل دوس ی ورود دیگر باشه .داکن ت اب ک رد نظر ،کجم ع  Xشاکل

هم کؤلفه ها کعنایی است که باعث ایجاد رابة « تقابل دوسد یه» بدین واژ هدا کتقابدل دوسد یه

کیش نه .واژ ها نیز به ن ب خ د اعضا کجم ع کرج  Mهستنه .بهیاد داشته باشیمکه ،اعضا

M

تمام واژ ها دارا هر گ نه رابة تقابلی با هم هستنه .همانطد ر کده دیدهیم ،درجفدتواژ هدا
کتقابل دوس یه ،یای دارا کؤلف کعنایی کاننه ]  ،[േ xو دیگر دارا کؤلف کعنایی کاننده

]ሾേy

است که ،یای کتقابل دوس ی دیگر است .برا نم نه ،اگر جفتواژة « خریه /فروش» را در نظر

بگیریم« ،خریه» دارا کؤلف کعنایی ]  +گرفتن با پرداخدت پد ل [ اسدت؛ در حدالیکده « فدروش»

دارا کؤلف کعنایی ]+دادن با دریافت پ ل[ است .بنابراین ،اثر تاب  fبر هر ورود کؤلف کعنایی ،x

برابر است با اثر تاب  gبر کؤلف کعنایی  . -yبه بیان دیگر ،اگر کا واژ ها  a,b∈Mرا در نظر بگیریم

که با هم رابة تقابل دوس یه داشته باشنه و کؤلفههایی کعنایی که باعث این تقابل کیش د [േx] ،و

] ሾേyباشه ،با در نظر گرفتن شرط ییمِ  ، x = -yرابة ( )31را خ اهیم داشت که در آن عملارد
دو تاب  fو  ، gدربردارنهة تبهیل ی

کؤلف کعنایی به کؤلف کعنایی کتقابل خ اهه ب د و ای آنجدا

که این دو تاب  ،فقط کؤلف کعنایی کتقابل را تيییر کیدهه و با بقی کؤلفهها کعندایی کدار ندهارد

( ،)Ramezankhani, 2013کیت ان گفت:

paraphrase

1
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.31

 fو  gدو تابعی است که داکنه و برد آنها کجم ع  Xاست؛

f, g : X→ X
)∀ x∈X; x = -y f(x) = - g(y

برا روشنتر شهن نح ة عملارد رابة ( ،)31جفتواژة « خریه /فدروش» را در نظدر بگیریده.

بایه درنظر داشته باشیم که عالکت کنفدی «  » -در ایدن رابةده ،نشدان دهندهة تقابدل اسدت و لزوکداً

احتیاجی به وج د ی

کنفی در کؤلف کعنایی نیست .بنابراین ،اثر تاب  fبر واژة «خریه» ،در واق بدر

کؤلف کعنایی ]  +گرفتن با پرداخت پ ل [ است و آن را به کؤلف کعنایی ] +دادن با دریافدت پد ل[

تبهیل کیکنه که برابر با کنفی اثدر تداب  gبدر واژة «فدروش» اسدت .اکند ن ،جفدت واژة دیگدر را

بررسی کیکنیم؛ «ید/خ رد» .اثر تاب  fبر واژة «ید» در واق بر کؤلف کعنایی ]  +وارد کردن ضربه با

فشار [ عمل کیکنه و آن را به ]  +پذیرفتن ضربه با فشار [ تبهیل کیکنه که برابر با کنفی اثدر تداب

 gبر کلم «خ رد» است .دیگر جفت واژ ا را کده در ایدن بخدش کد رد بررسدی قدرار کدیدهدیم

«کارفرکا/کارکنه» است که طب آنچه شر داد شه تاب  fبدرا واژ «کارفرکدا» بدر کؤلفد کعندایی

]  +به خهکت گرفتن با پرداخت پ ل [ عمل کیکنه و ]  +خهکت کردن بدا دریافدت پد ل [ را بده

دست کیدهه که کةاب با کنفی واژة «کارکنه» است.

 .6 .1 .3تباین معنایی
کتی ی ( )Matthews, 2007و کریستال ( )Crystal, 2008در واژ ناکهها خد د اشدار ا بده رابةد

«تباین کعنایی» نارد انه .یینز ( )Lyons, 1977, p. 290در کتاب خ د« ،تباین کعنایی» را با نامها

«تقابل کتعاکه» و «تقابل کتقاطر» به عن ان ن عی ای «تقابل جهتی» کعرفی کیکنه .به این ترتیدب کده،
ای دیهگا و  ،در کجم ع {شمال ،جن ب ،شر ،،غرب} تقابل ای دو ن

است .یادی ایناده ،هدر

کهام ای اعضا این کجم عه ،بهط ر« کتعاکه» با دوتا دیگر در تقابل اسدت .بده ایدن رد رت کده

برا نم نه« ،شمال» با «شر »،و «غرب» در تقابل قرار کیگیرد و «شر »،با «جن ب» و «شمال» .دیگر
ایناه ،هر ی

به ط ر کتقاطر یا خةی نیز با دیگدر در تقابدل اسدت .بده ایدن کعندا کده« ،شدمال» بدا

«جن ب» و «شر »،با «غرب» .و  ،به این ناته اشار کرد که« ،تقابل کتقداطر» در «شدمال /جند ب»

در فضا دوبعه  ،درحقیقت ،همان «تقابل دوس یه» است .همچنین ،در فضا سهبعه  ،واژ هایی

کاننه « »above/belowیا « »behind/ in front ofنیز در تقابل کتقاطر بدا هدم هسدتنه .بده بداور ییندز
(« ،)Lyons, 1995, p. 282-285تقابددل کتقدداطر» فقددط دربددارة واژ هددا کرب د ط بدده جهددتهددا

جيرافیایی کةر نمیش د بلاه ،در ک رد رن
گ یش ر انگلیسییبان « ،»blackبهون ش

ها نیز این تقابل وج د دارد .چنانکه ،بده نظدر ید

 ،در تقابدل بدا « »whiteاسدت .درحدالیکده ،تعدهاد ای
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گ یش ران ادعا کیکننه کده »green« ،بدا « »redبده همدان اندهای در تقابدل اسدت کده بدا « »blueیدا

« .»yellowیینز ( )Lyons, 1995همچنین ،رابة بین واژ ها خ یشاونه را نیز در بعضی یبانهدا
دارا رابة «تقابل کتقاطر» کیدانه.

1

سعیه ( )Saeed, 2009, p. 26در کتاب خ د« ،تباین کعنایی» را با ندام «خ اهرهدا رد بنده »

کعرفی کرد است .به این ترتیب که ،واژة کتقابل در بعضی ک ارد برا ت ردیف واژ هدایی بدهکدار

کی رود که ،در ی

دسته طبقهبنه کیش نه .برا نم نده ،سدعیه کجم عد رند

هدا ،یعندی {red

 ،}orange, yellow, green, blue, brown, purple,را در یبان انگلیسی کةدر کدرد کده در آن،

واژ هایی کاننه « »blueو « »redو را عض ها خ اهر در رد بنه کشابه دانسته که نمیتد ان آنهدا

را بهجا هم بهکار برد .این کةلب در جمل ( )32به خ بی ،نمایان است.
بهعن ان نم ند دیگدر ای ایدن رد بنده

32. His car isn`t red, it is blue.
 ،سدعیه ( ،)Saeed, 2009کجم عد رویهدا هفتده را

کعرفی کرد و در اداکه ،این ناته را بیان نم د که ،هر ن

جهان طبیعی استفاد کیکنیم ،کاننه ،ان ا س

اینگ نه رد بنه ها را به دو ن
به راحتی عض

رد بنه کده کدا ای آن بدرا ت ردیف

ها ،نیز در این دسته قرار کیگیرنده .همچندین ،و ،

«بسته» و «بای» تقسیم کرد است .ن

به آن اضافه یا ای آن کم کرد ،کاننه کجم ع رویها هفته .رد بنه « بای» ،کاننه

کجم ع طعم ها بستنی ،آن است که همیشه اکاان اضافه شهن ن
رف

«بسته» آن است که ،نمیت ان

جهیه به آن وج د دارد.

(« )Safavi, 2011, p. 120-121تباین کعنایی» را اینگ نه کعرفی کرد که ایدن رابةده،

در ارل ،ن عی «تقابل کعنایی» است که کیان کفه م چنه واژ در ی

کجم عههایی کاننه {شدمال ،جند ب ،شدر ،،غدرب} و یدا {شدنبه ،ید
چهارشنبه ،پنج شنبه ،جمعه} ای این ن

ح یة کعنایی پهیه کدیآیده.
شدنبه ،دوشدنبه ،سدهشدنبه،

هستنه که نفی یای ای آنها ،تأییه دیگر اعضا این ح ی

است .برا نم نه ،هنگاکیکه گفته کیش د «او به شمال نرفته است» کیت انه به این کعندا باشده کده

«او به جن ب ،شر ،یا غرب رفته» و یا هنگاکیکه گفته کیش د «اکروی شنبه نیسدت» کدیت انده ایدن
کعنا را برسانه که اکروی ی

شنبه ،دوشنبه یا هر روی دیگر ای هفتده اسدت .و  ،در اداکده بده ایدن

کةلب اشار کرد که ،واژ ها کتباین کیت اننه دوبهدو درتقابل جهتی با هم باشدنه و همدین اکدر،
این اکاان را به کا کیدهه که گرو ها کتباینی کاننه «بای /پدایین /عقدب /جلد » « ،چدپ /راسدت/

پس /پیش» و ک ارد کشابه را در قالب «تباین کتقاطر» قدرار دهدیم .همجندین «تبداین خةدی» را بدرا

گرو هایی کاننه «شنبه /ی

شنبه /دوشدنبه /سدهشدنبه /چهارشدنبه /پدنجشدنبه /جمعده » و «فدروردین/
taxonomic sisters

1
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اردیبهشت /خرداد /تیر /کرداد /شهری ر /کهر /آبان /آذر /د  /بهمدن /اسدفنه» در نظدر بگیدریم کده

اعضا آن در تقابل با هم نیستنه .عدالو بدر ایدن ،ردف

ترتیب واژ ها کتباین ،تباین خةی را به دو ن

( ،)Safavi, 2011بدر کبندا چگد نگی
1

2

«تباین ردیفی » و «تباین کهور » تقسیم کرد است.

به این ترتیب که« ،تباین ردیفی» ترتیبی ای واژ ها کتباین است که در دو س

ابتدها و انتهایشدان،

دو واژة کتقابل قرار گرفته باشه کاننه« ،سیا  /خاکستر  /سفیه» .آنگ نده ای تبداین خةدی کده ایدن
ویژگیِ «تباین ردیفی» را نهاشته باشه ،کاننه «شنبه /ی

شنبه /دوشنبه /سهشنبه /چهارشنبه /پنجشنبه/

جمعه » ،تباین کهور ناکیه کیش د؛ در این گرو ای واژ ها ،کیان عض نخست و عض پایانی ،تقابل
کعنایی کشاهه نمیش د و هر عض  ،ررفاً در فارل کیان دو عض دیگر قرار گرفتهاست.

ای آنجاییکه «تباین کعنایی» ،بر پای آنچه گفته شه ،ن عی ای «تقابل کعندایی» اسدت ،بده بداور

نگارنهگان ،رابة ( )22که برا ر ر سای « تقابل کهرج و ناکدهرج» بدهدسدت داد شده ،بدرا

رابة «تباین کعنایی» نیز کار کیکنه .چنانکه در نم ن ( )27واژ ها «سیا » و «سفیه» با هم کتبداین

کعنایی هستنه ( .)Ramezankhani, 2013در پایان این بخش ،اشار به این ناته ییم بده نظدر کدی-

رسه که رابة ( )22ی

رابة کلی است که کی ت ان آن را برا ان ا روابط کفه کی«تقابل» ،کده

شر آنها پیشتر آورد شه ،بهکار برد .چنانکه ،نم نههدا ( )23تدا ( )27کده بدرا نشدان دادن

کارکرد رابة ( )22آورد شه انه ،هر کهام نماینهة ن عی ای «تقابل کعنایی» است (همان).

 .4نتیجهگیری
در این پژوهش نگارنه  ،اکاان ر ر سای رابةهها کفه کی «تضداد کعندایی»« ،تقابدل کدهرج و
ناکهرج»« ،تقابل کامل»« ،تقابل جهتی»« ،تقابل دوس یه» و «تبداین کعندایی» را کده همگدی ای اند ا

«تقابل کعنایی» در سةح واژ ها هستنه؛ با اسدتفاد ای کفداهیم و ابزارهدا نظرید کجم عدههدا ،تداب

ریاضی و کنة گزار ها و کحم لها نشان داد .با ت جه بده آنچده ارائده شده ،کشداهه گردیده کده

اکاان ارای برگردان ر ر برا ان ا تقابل کعنایی وجد د دارد .درسدتی روابدط رد ر کعرفدی
شه و کارآیی آنها با نم نههایی ای یبان فارسی سنجیه شه که به این ترتیب چگ نگی کدارکرد

این برگردانها ر ر در کحهودة نم نهها یبانی بهدست داد شه .در پایدان بایده اشدار نمد د

که ،در کراحل پیشرفتهتر ،بایه کارآیی این برگردانها ر ر را در ح ی یبانشناسی رایانشی و
برناکهها و الگ ریتمها رایانها یبانی ک رد بررسی قرار داد.

serial contrast
cyclical contrast

1
2
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