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 2انیمحمدعباد 

 چکیده
اسر متن، منسجم در سر یو با پراكندگ ابدییم وندیپ یگریبا د یلیبه دل کیدر بافت جمالت، واژگان هر 

عوامل انسجام نتریكه از مهم شودیم ریتعب آییامر به هم نیاز ا شوند؛یآن م کرهیبه پ یبخشسبب انسجام

 ژهیو یكامالً مشهود با سبک و كاركرد ییآ، هم«جَنَّات النَّعِیمِ » یقرآن بیترك ان،یم نای در. است متن به بخش

 ریاوتص نیاست، ا یعموماً بصر انیو جهنم انیشده از بهشتارائه یهافیبوجود آورده است. از آنجا كه توص

 ان،یم نیرفتارها و سرانجام قرار دارند. در ا د،یعقا ها،تیدر دو منظره متفاوت و متقابل از جهت شخص

به  یمذكور، انسجام كامل بیبا ترك مرتبط اتیآ معناییعنوان هسته بهشت، به اوانفر هایو نعمت انیبهشت

باهم دارند؛  یو معقول معناییاوالً رابطه  ن،یمضام نیاز ا کیكه هر ایگونهاست؛ به دهیبخش اتیواژگان و آ

موضوع  نی. اشوندیم یانمع یو ثالثاً باعث تداع ندنماییم ریو تفس حیرا توض گریکدی نیو مضام میمفاه اًیثان

س بر اسا دمانیچ نیا لیتحل یپژوهش در پ نیاست و ا میها در قرآن كرآن دمانیچ ییبایاز عوامل ز یکی

 متفاوت است. هایمربوط به موضوع اتیآ یانسجام و هماهنگ نییمنظور تبروزآمد، به ایوهیش

 .میمکمل، قرآن كر یانسجام، تقابل ،آیی: جَنَّات النَّعیم، همیدیكل واژگان
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 مقدمه -1

 باشکوههایی معنا، الفاظ و تعابیر رشتهکی یریکارگبهآسمانی است که با منشوری ، قرآن کریم

 ادبی آن نیز دستمایه و جنبه انکارقابل ریغ، دهد. میزان توجه به این معجزهو زیبا ارائه می

ی بوده است. با نگاهی اجمالی به این ردانشگاهیغهای فراوان و وزین دانشگاهی و پژوهش

سنتی و با  ایبه شیوه د،انشده دیتولدریافت که بیشتر آثاری که در این راستا توان ها میپژوهش

با  ارندقصد د ،حاضر نویسندگان مقاله، لیکن؛ اندبه وحی الهی پرداخته، بالغت قدیم بر هیتک

د تا به همین خاطر در این اثر سعی دارن؛ تحلیلی نو و نگرشی نوین به تحلیل متن قرآن بپردازند

ی بخشجامانسنقش آن را در ، آیی واژگانییعنی هم، یکی از الگوهای جدید تحلیل متن بر هیتکبا 

 تبیین نمایند. «جنات النعیم»به آیات قرآنی مرتبط با ترکیب 

 هانآیی معنایی افزاهمو « جَنَّاِت النَّعِیمِ» واژگان مرتبط با ترکیب، برای رسیدن به این هدف

قرآن  تصویرسازانه است. در سامانههای مادی و معنوی ارائه شده در به تصویر کشاندن نعمت

جذاب  و نینشدلسازوکار ای که عالوه بر ارائه گونهبه؛ آیدانسجام کاملی به چشم می، از بهشت

ی هایراهکارها و تصویرسازی، برای جذب دل منکران و کافران، مؤمنانبخشی به دل برای آرامش

 نیز ارائه شده است.

نگری و توجه نکردن پژوهشگران به ارتباط معنایی مفاهیم قرآن با یکدیگر منجر به جزئی

نکردن  نگری و بررسیها گشته است. این جزئیتشتت و عدم پیوستگی در بسیاری از تحلیل

الگوی  بر هیتکبا ، سبب شده تا در این مقاله، کلی متن و بیان ارتباطی مفاهیم آن با یکدیگر

یکی  ـ طرح شده است 1وارگییکی از عوامل متن عنوانبهشناسان که توسط زبانـ « نانسجام مت»

ل قرار مورد تحلی، کندی آیات قرآنی ایفا میبخشانسجاماز عناصر انسجامی که نقش معناداری در 

 ها مشخص گردد.گیرد و کارکردهای آن شناسانده و میزان اهمیت کاربرد آن در آیه

 بطهرا لیتحل از مقاله اندعبارت، اندآیی را بررسی کردههم قاالتی که پدیدهها و منامهپایان

 ؛حسین سیدی و الهام اخالقی نوشته سوره بقره(: یمورد مطالعه) میکر قرآن در واژگان ییآهم

 دبرت یمعناشناس مقاله؛ مرجان مرآت نوشته نور( سوره یبررس) قرآن در یواژگان انسجام مقاله

ی سلمان و مرتض قاسم پوری نوشته محسن نیجانش و ینینشهم روابط برهیتک با میکر آنقر در

 هیوبآلعبدالعلی  نوشته البالغهنهج یهاخطبه انسجام در آن نقش و یواژگان ییآهم مقاله؛ نژاد

یبا فر نوشته متن انسجام یبرا یابزارعنوان به ربط عوامل مقاله؛ لنگرودی و علیرضا نظری

                                                           

1. text refugees 
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حسین غالم ی نوشتهفارس یعروض شعر انسجام در یااشاره و یشخص ارجاع نقشمقاله ؛ لیخانیع

 و ینینشهم) هاواژه ییآباهم یبررسهای نامهو حامد نوروزی. همچنین در پایان زاده نیغالمحس

 یجامانس روابط؛ نوشته فاطمه کیاست و کامران ایزدی مبارکه میکر قرآن امیس جزء در( یمتداع

 اطالعات، در بخش مبانی نظری پژوهش، یمیمحمدابراهزینب  نوشته ارجاع() یفارس زبان در

« عِیمِجَنَّات النَّ»ارتباط معنایی ترکیب ، حاضر اما در مقاله؛ آیی بیان شده استهم مفیدی درباره

 .تاس آیی تقابلی با سایر واژگان آن آیه و آیات پیش و پس از آن تبیین شدهاز منظر هم

  :در پی دستیابی به دو هدف کلی است، روبر اساس توضیحاتی که داده شد تحقیق پیش

رتبط با ی به واژگان مبخشانسجامآیی تقابلی مکمل و نقش آن در نظریه همتبیین بازتاب  -1

 ؛ «النَّعِیمِ جَنَّات»ترکیب 

 آیی تقابلی.هم نظریه بر اساسراهکاری نوین برای شناخت انسجام آیات قرآن  ارائه -2

 آیی واژگانی. هم2

؛ تکرار -1: شوندعوامل انسجام واژگانی به سه دسته تقسیم می» 1،در کتاب هلیدی و حسن 

ارتباط عنصری »آیی واژگانی به (. هم32ص، 1389، لنگرودی) «2آیی واژگانیهم؛ هم معنایی -2

«. دشواطالق می، ارندهای مشترکی دبا عنصر دیگر از طریق نمود مشترک و مکرری که بافت

شود که یک کلمه در به ارتباط همیشگی و مداومی گفته می، آیی واژگانیهم گریدعبارتبه

 کر کلمهانتظار ذ، ی است که از بیان یک کلمهاگونهبهبا کلماتی معین دارد. این ارتباط  زبانکی

: گویدآیی میم(. خطابی در تعریف ه73ص، 2008، العدوانی: ر.ک) رودیمخاص دیگری 

در چارچوب موضوع ، معنایی تعلق دارند جا آمدن عناصر واژگانی معینی که به یک حوزهیک»

 (.114ص، 2006، خطابی) «شودهای آن مییک متن است که منجر به پیدایش ارتباط بین جمله

 ،4یومارکپیتر ن داند. به گفتهها در کنار یکدیگر میآیی را وقوع عادی واژههم، 3کریستال 

هایی واژگانی هستند که عمدتاً دارای ساختار دستور زبانی با بسامد باال در زبان ها گونهآییهم

 کهیدرحال؛ باشندمی زبانکهای یهای واژگانی در حکم عصبآییهم»باشند. او معتقد است می

، 2007، محمد: ر.ک) «دهنداش را تشکیل میگوشت و تنه، هاها و واژهاستخوان، دستور زبان

 (.103ص، 1376، / مهاجر و نبوی105ص

                                                           

1. Holliday & Hassan 

2. Collocation 

3. Crystal 

4. Newmark 



 1396هفدهم، پاییز و زمستان  ۀشمارهفتم، سال ، دو فصلنامه كتاب قیم  58

 

 

 

 

قابل ت، در نمودهایی چون ارتباط به موضوعی معین، بخشی به متنآیی واژگانی در انسجامهم

نظم ای مواژگان مربوط به مجموعه، شمول مشترک، جزءجزءبه رابطه، کلبهجزء  رابطه، یا تضاد

 (.73ص، 1386، البرزی: ر.ک) شودکار میآش رمنظمیغای و واژگان مربوط به مجموعه

روابط  نیرپربسامدتاز ، آیی تقابلی که بیشتر با نام تضاد شناخته شده استهم، در این میان

ود رگرا به شمار میهای دوگانه از بنیادهای اندیشه ساخترود. تقابلمفهومی واژگان به شمار می

ترین واحدهایی که بنیادی، ز دیدگاه سوسوراست. ا 1شناسی سوسورو ریشه آن در نظریات زبان

عنا م« روشن»در مقابله با « تاریک»که چنان؛ مفاهیم متقابل هستند، دهندزبان معنا می نظامبه

(. این تعریف سوسور در زبان88ص، 1382، سجودی) «مذکر»در تقابل با « مؤنث»یابد و می

این نکته است که اشیاء و  ادآورماست و یدر فرهنگ « تعرف االشیاء بأضدادها»یادآور ، شناسی

 ونشرلفآیی تقابلی همانند است که در هم ذکر قابلشوند. هایشان شناخته میمتقابل لهیوسبهامور 

 آییهم از شیوه، آیی مشوش را مشاهده نمود. در بالغت قدیمآیی منظم و همهم توان دو گونهمی

اهی دو دو لفظی که مقابل همدیگرند گ، د شده است. در تضادتقابلی نیز به اسم تضاد یا مقابله یا

 وَ  كَ ضحَ أ وَ أن ه ُه وَ ﴿: اند مانندیا دو فعل ﴾نوالباِط رُ الظاِهوَ  رُ ِْاالَو ُُ وَّااَل َوُه﴿: اسم هستند مانند

ی کیا ی ﴾هلن مثل الذي عليهن باملعروف و﴿: اند مانندیا دو حرف ﴾یأحي َو أماَت َوأنَُّه ُه َو یأبك

و  به کالم زیبایی، خود وجود با. تقابل ﴾أو من كان ميتًا فأحييناه﴿: اسم و دیگری فعل مانند

، تقابل الضدین، تکافو، تطبیق، مطابقه: های دیگری همچونبخشد و دارای اسمجذابیت می

آیی تقابلی (. هم303ص، 1ج، 1999، هاشمی) باشدایجاب و سلب یا تضایف نیز می، نقیضین

گری های متنوع دیگونه، آییها برشمرد با این تفاوت که همبندیوان در قالب این تقسیمترا می

آیی تقابلی انواع مختلفی دارد که هم ذکر نشده است. صورتنیبدنیز دارد که در بالغت قدیم 

 .شودیمدر ادامه به موارد آن اشاره 

 آیی تقابلی و انواع آنهم -2-1

های مختلف در تقابل و یا در تضاد با آید که کلمات با شیوهد میجایی پدی ،2تقابل یا تضاد

جرد و متأهل و م، مانند زنده و مرده، شدید هستند، یکدیگر قرار گرفته باشند. برخی انواع تضاد

یا زن و شوهر یا تضاد  فروش و دیخرمانند سردی و گرمی یا تضاد عکس مانند ، یا تضاد متدرج

روابط ، (. تقابل معنایی104-102، صص1982، عمر) و چپ و راست جهتی مانند باال و پایین

                                                           

1. Saussure 

2. Contrast or Opposition 
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کند. اگرچه در را تبیین می هاآنگرایانه نماید و معنا و نقش ساختمیان واژگان را بررسی می

، هیودوساما این تقابل در تعاملی ، شوندحداقل دو واژه با دو معنای متقابل بررسی می، تقابل

انواع  ،تقابل آیند.بیین و روشن کردن یک معنا کلی کنار هم میمنظور تبرای یک هدف و به

 : شوند ازمختلفی دارد که عبارت می

 مکمل تقابل -2-1-1

مستلزم اثبات دیگری باشد. این نوع ، دهد که نفی یکیاین نوع تقابل در شرایطی رخ می 

 «مرده زنده/»، «جرد/ متأهلم»هایی همچون بیشتر شناخته شده و شامل تقابل، تقابل با عنوان تضاد

 است. « مؤنث مذکر/» و

 تقابل مدرّج -2-1-2

بندی و شدت و ضعف در آن با نوعی درجه، دیآیبرمگونه که از نام این نوع تقابل همان

ای هصرفاً به معنای اثبات دیگری نیست. یکی از مالک، مواجه هستیم. در تقابل مدرّج نفی یکی

ان صورتتواست. می«( تر»افزودن پسوند ) تفضیلی صورتبهها د آنکاربر، هاصوری این تقابل

را به سبب قابلیتی که در دریافت « بزرگ/ کوچک»و « پیر/ جوان»، «سرد/گرم»هایی همچون 

 باشند از این نوع تقابل دانست.دارا می« تر»پسوند تفضیلی 

 جهتی تقابل -2-1-3

تلزم مس« رفت»نسبت به « آمد»، نین تقابلیاست. در چ« رفت/ آمد»نمونه بارز این تقابل 

 ارسال کرد / دریافت»یا « آورد/ برد»هایی نظیر حرکت به سویی یا از سوی گوینده است. نمونه

 ی است.بندطبقهقابل، هاو جز آن نیز در زمره این تقابل« کرد

 وارونه() دوسویه تقابل -2-1-4

 بیترتنیاهبت که رابطه دوسویه با یکدیگر دارند. هایی یافتوان میان واژهتقابل دوسویه را می 

، است بزن ر الف خرد و اگیم الف آن را از ب حتماًپس ، فروشدمی بچیزی را به  الف اگر

های کند و جفتاستفاده می« تقابل دوسویه»از اصطالح  1ست. پالمرب نیز شوهر او حتماً پس 

 دهد.را در این دسته قرار می «قرض دادن و قرض گرفتن« »خریدن و فروختن»فعلی 

                                                           

1. Palmer 
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 تقابل ضمنی -2-1-5

خود در تقابل با یکدیگر قرار می های واژگانی در معنای ضمنیجفت، در این نوع تقابل 

 آیندمی به شمارموارد  دست نیا از« کارد/ پنیر« »راه/ چاه»، «فیل/ فنجان»گیرند. برای نمونه 

 (.183-37، صص1379، صفوی)

و آیات  دنوبت به آن رسیده تا موضوع معینی از قرآن را برگزی، هانواع تقابلپس از معرفی ا

ر ذیل د واکاوی کنیم.، «تقابل»یعنی ، آیی واژگانیای از همگونه بر اساسقرآنی مرتبط با آن را 

ا با سایر هاند و انسجام آنبه ترتیب ذکر در قرآن آورده شده« جنات النعیم»آیات مرتبط با ترکیب 

 اند.آیی تقابلی واکاوی گردیدههم ات و واژگان از دیدگاه نظریهآی

 «جَنَّات النَّعِیمِ»های مرتبط با تركیب آیی واژگانی در آیهتحلیل هم -2-2

 های مادینعمت، بهشت هفت بار در قرآن کریم آمده است و درباره، «جنات النعیم»ترکیب 

در اصل از جنّ است که به معنای ، جنّة واژهبهشتیان و وصف حال آنان است. ، و معنوی آن

است.  ُةالنِّْعَم، النعیم پوشاندن و همچنین باغ پوشیده شده از درخت گرفته شده است. مفرد واژه

. اصل واحد تمامی گرددیبرمها به اصلی واحد تمامی آن این واژه معانی بسیاری دارد که ریشه

 است. کاربرد قرآنی این واژه اطالق بر هر آن «حالینوش و خوش، عیش، رفاه»معانی این واژه 

/ 204ص، 1412، اصفهانی) بخشدچیزی دارد که خداوند متعال به بندگانش از مال و دارایی می

 ی مذکور دربندمیتقسبر اساس ، آیی تقابلی در آیات(. انواع هم446ص، 5ج، 1979، ابن فارس

 مبانی نظری تبیین شده است.

 مائده سوره 65 و 64 هایآیه -2-2-1

ِمْن  اَبالَّذيَن اتََّخُذوا ديَنُکْم ُهُزوًا َو َلِعبًا ِمَن الَّذيَن ُأوُتوا اْلِکتال َتتَِّخُذوا  الَّذيَن آَمُنوايا َأيَُّها ﴿

ُداللَِّه َمْغُلوَلٌة ُغلَّْت َأْيِديِهْم َوُلِعُنوا َي اْلَيُهوُدَوَقاَلِت ...  اَء َو اتَُّقوا اللََّه ِإْن ُکْنُتْم ُمْؤِمننَيَأْوِلياْلُکفَّاَر َقْبِلُکْم َو 

َُ ِإَلْيَك ِمْن ِمْنُهْم َما ُأ ِبَما َقاُلوا َبْل َيَداُه َمْبُسوَطَتاِن ُيْنِفُق َكْيَف َيَشاُء َوَلَيِزيَدنَّ َكِثريًا  َوُكْفرًا ُطْغَيانًاَربَِّك ْنِز

اللَُّه َوَيْسَعْوَن ِفي  ْطَفَأَهاْرِب أَ ِلْلَح َنارًا َأْوَقُدوا َيْوِم اْلِقَياَمِة ُكلََّما یِإَل َأْلَقْيَنا َبْيَنُهُم اْلَعَداَوَة َواْلَبْغَضاَءَو

 َسيَِّااِتِهمْ  َعْنُهْمَكفَّْرَنا َل آَمُنواَواتََّقْوا َل اْلِكَتابِ َأْهَلْو َأنَّ  وَ  َواللَُّه َلا ُيِحبُّ اْلُمْفِسِدينَ  اْلَأْرِض َفَسادًا

َْْلَناُهْم   (65-57/ 5ه: مائد) ﴾َجنَّاِت النَِّعيِمَوَلَأْد

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=5&AID=57
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=5&AID=57
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، امائده آمده است. خداوند متعال ابتد نخستین بار در آیه فوق از سوره، «النعیم جنات»ترکیب 

 کند و سپس شرط بهشتیدوزخی شدنشان را بیان می ها و استهزاء اهل کتاب و عاقبتنابکاری

 .شماردیبرمکردن و زدودن گناهان از خود  شهیپ تقواایمان و در پی آن ، شدنشان را نخست

  :است کار رفتهه آیی تقابلی مکمل با بسامد هفت بار به شرح ذیل بهم، در این آیه

وا اْلِکتاَب َخُذوا ديَنُکمْ ُهُزوًا وَ َلِعبًا ِمنَ الَّذينَ ُأوُتالَّذينَ اتَّ» و «الَّذينَ آَمُنوا»تقابل  -2-2-1-1

 «َو اْلُکفَّاَر
. اندقرارگرفته ـ چه اهل کتاب و چه مشرکانـ در اینجا اهل ایمان در مقابل استهزاء کنندگان 

ی پ ،یی استهزاء کنندگان از طرف دیگرگوهزلو  طرف کی از مؤمناناز این تقابل به جدیت 

یمبرداشت کرد و آن عبارت  توانیمریم. البته تقابل مفهومی دیگری را نیز از این بخش بمی

اهل  کهیحال در ؛اندیی اهل سخره و غیر نظرسنجهاانسان ،کنندگاناز اینکه این استهزاء باشد

باشند. این آیه یک دیدگاه اخالقی و یک اند و از تخریب و استهزاء به دور مینظرسنج ،ایمان

با  نمؤمنامیان رفتار اخالقی و عقیده  کند و به مقابلهدگاه عقیدتی را در حقیقت ابراز میدی

فی ن مؤمنانورزی از استهزاء و شرک ،نماید. در این تقابلاستهزاء کنندگان و مشرکان اشاره می

 آورد. به شمار توانیمآن را از جنس مقابله مکملی  لذا نوع مقابله، شودمی

 

 «َيَداُه َمْبُسوَطَتان»و  «َيُداللَِّه َمْغُلوَلٌة» تقابل -2-2-1-2

َيَداُه ﴿ یقرآن یعن و پاسخ بلیغانه ﴾َيُداللَِّه َمْغُلوَلٌة﴿ میان ادعای یهودیان مبنی بر، 64 در آیه

د را آورد که خداونآیه از یهودیانی سخن به میان می مقابله صورت گرفته است. ﴾َمْبُسوَطَتاِن

 هابدان ـ یعنی فصلـ های بالغی اما پروردگار یکتا بر اساس یکی از جلوه؛ خوانندیم بستهدست

ایی ج»و پاسخ خداوند فاصله افتد. کاربرد فصل  هاآنتا میان سخن ناشایست ، دهدپاسخ می

از یکدیگر دور است ، معنی دو جمله قدرآنکه ...  رونیازا؛ شوداست که پیوند دو جمله قطع می

در بخش ، بنابراین؛ (320ص، 1ج، 1943، هاشمی) «مناسبتی بین دو معنا وجود نداردکه هیچ 

جدایی و  ،. با این فصل﴾ُغلَّْت َأْيِديِهْم﴿: فرمایدمی ﴾َيُداللَِّه َمْغُلوَلٌة﴿ خداوند در مقابل، لفظی

وت فاجمله تشود که بین دو یابد و نشان داده میبیشتری می دیتأکناسازگاری بین دو جمله 

 زیادی وجود دارد.
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سخنی به این صورت  کهیهنگامابتدائیه قرار گرفته است.  همچون جمله ﴾ُغلَّتْ َأْيِديِهْم﴿کالم 

دت داللت بر ش، چیزی دهد زیرا ابتدای بهقوت و صالبت بیشتری را از خود نشان می، بیاید

ِإْا وَ ﴿ فعل قالوا( در آیهاز ) همانند حذف فاء تعقیب؛ اهتمام و نهایت توجه به اثبات آن است

َُ ُموَس َُ َأُعوُا ِباللَِّه َأْن َأُكوَن ِمَن َق ِلَقْوِمِه ِإنَّ اللََّه َيْأُمُرُكْم َأْن َتْذَبُحوا َبَقَرًة َقاُلوا َأَتتَِّخُذَنا ُهُزوًا یَقا ا

. ﴾َيَداُه َمْبُسوَطَتاِن﴿: فرمایدخداوند با تعبیر مجازی می ،. در ادامه این آیه(67/ 2ه: بقر) ﴾اْلَجاِهِلنَي

کند و بخل و خساست یهودیان را بیشتر خداوند نهایت بخشندگی خود را ابراز می نجایدر ا

اظهار داشت که اتهام  توانیم(. بدین ترتیب 395ص، 12ج، 1988، طبرسی) سازدنمایان می

سجام بیشتر آیه نمانده است و جوابیه باعث ان جوابیبیهود به ساحت اقدس الهی  بدگمانانه

زیرا ادعای ؛ آیی تقابلی از نوع مکمل استهم صورتبه، همآنآیی موجود در گشته است. هم

 با اثبات جود و بخشش خداوند نفی شده است. ﴾َيُداللَِّه َمْغُلوَلةٌ ﴿یهودیان مبنی بر 

بودن  زآیی تقابلی دیگری را نیز سبب شده است. در این آیه باداللت مجازی در این آیه هم

ی هم امجاز مرسل بخل است. عالقه، مجاز مرسل برای بخشندگی و بسته بودن دستان، دستان

، 2ج، 1999، درویش) موجود است عالقه سببیه است زیرا دست سبب انفاق است هاآنکه بین 

 (.264ص

«ُكْفرًا َو ُطْغَيانًا» در برابر« اتَُّقوا...  الَّذيَن آَمُنوا» -2-2-1-3
فر شود. ایمان با سرکشی و کبا سرکشی و کفر کافران مقابله می مؤمنانایمان ، دو فرازدر این 

تقابلی  یآیی سرکشی و کفر است. پس همکننده و از بین برندهناسازگار است و اثبات آن نفی

 موجود در آیه از نوع مکمل است.

اری که هم از نظر رفتـ ر در برابر کفا، عقیدتی و رفتاری، ضمنی از دو جهت صورتبه مؤمنان

ل برای ی فعریکارگبه گیرند.در تقابل با هم قرار می ـ باطل دارند دهیعقهمکنند و سرکشی می

است.  مرورزمانبهتجدد و نوشدن ایمان و امکان تغییر در عقیده  کنندهانیب، مؤمنانایمان 

: ر.ک) و کفر آنان استی اسم و مصدر برای کفار بیانگر ثبوت و پایداری سرکشی ریکارگبه

 انهیب و میالکر القرآن اعرابلدرویش نیز در کتاب الدین ا(. همچنین محی66ص، 1999، هاشمی

های فعلیه به های اسمیه و مصادر و همچنین ناپایداری جملهثبوت و پایداری جمله درباره

ثبات و پایداری و برای  کنندهبیان اسم را»های زیبایی از قرآن کریم اشاره نموده است و مثال
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بیان  ،یناپایدار کنندهانیبهای فعلیه را اما جمله؛ داند که ثابت و غیر قابل تغییر استاموری می

 (.18-17، صص8ج، 1999، درویش) «کرده است

مقابل هم قرار گرفتن ایمان و ، آیی تقابلی دیگری که در دو بخش قبلی آیه وجود داردهم

و عمل د عنوانبهنظر و مقابل هم قرار گرفتن طغیان و تقوا در مقابل هم دو فکر و  عنوانبهکفر 

غیانا ط»آیی تقابلی از نوع دور در دور باعث هم، اجرایی است. این دو ـ عملی و رفتار و دو پدیده

اند که هر یک اند. ایمان و کفر ورزیدن دو ایدهشده« کفرا و آمنوا»و نزدیک در نزدیک « و اتقوا

 کفر به طغیان و ایمان به تقواپیشگی.؛ شوندجامی متفاوت منجر میبه سران

 ..«.ْرَنا َعْنُهْم َسيَِّااِتِهمْ َلَكفَّ» در برابر «َقْيَنا َبْيَنُهُم اْلَعَداَوَةَوَأْل» -2-2-1-4
کنده یی آهادلابتدا حالت روحی روانی یهودیان که : است گونه نیبدتقابل در این دو بخش 

ه: مائد) ﴾َيْوِم اْلِقَياَمِة یَأْلَقْيَنا َبْيَنُهُم اْلَعَداَوَة َواْلَبْغَضاَء ِإَلَو﴿: شودتصویر می، نه دارنداز دشمنی و کی

نتیجه و عاقبت خوب آنان در صورت ایمان آوردن و اطاعت از ، سپس در فراز بعدی؛ (64/ 5

ده شده ند تا گناهانشان آمرزیشود. برای رهایی از این سختی باید ایمان بیاوردین اسالم تبیین می

ْوا َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلِكَتاِب آَمُنوا َواتَّقَ ﴿: شوندوارد بهشت می تینها درگونه این؛ و پرهیزگار شوند

َْْلَناُهْم َجنَّاِت النَِّعيِم  . در اینجا بخش اول با قسمت دوم(65/ 5ه: مائد) ﴾َلَكفَّْرَنا َعْنُهْم َسيَِّااِتِهْم َوَلَأْد

ش گناهان آمرز، تقوا، مانیا با، توزیاند. با توجه به اینکه دشمنی و کینهدر تقابل با هم آورده شده

 آیی تقابلی از نوع مکمل است.شدن منافات دارد پس این همو بهشتی

ات و که ثبـ نمودن یهودیان با جمله فعلیه  شهیپ تقواشرط ایمان آوردن و ، در این تصویر

یان شده. آمدن جمله فعلیه در اینجا بیانگر این واقعیت است که ایمان آوردن ب ـپایداری ندارد

لذا قرآن  ؛شدت یافته یا کاسته شود؛ عواملی حاصل آید و یا از بین برود ریتأثتواند تحت می

 .خواندیفرامکریم با جمالت فعلیه به ایمان 

دو معمول  أنّ و»: شودل میتبیین فعلیه بودن این بخش بدین موضوع نحوی استدال منظوربه 

« اآمنوا واتقو»فعل ، اند و پس از آن دوآمده« لو»بعد از حرف شرط  ﴾َأنَّ َأْهَل اْلِكَتاِب آَمُنوا﴿آن 

در اینجا حرف شرط غیر جازم است و یک فعل را لزوماً « لو»با توجه به اینکه ؛ آمده است

واهد خ صورتنیبدجمله  واعد واالعرابالق یف المنهاج کتابلذا بر اساس نظر صاحب ؛ طلبدمی

 (.315ص، 1384، انطاکی) «لو ثبت ایمان اهل الکتاب...: بود
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«ْطَفَأَهاأ» با «أْوَقُدوا»تقابل  -2-2-1-5
« أهاأطف»و « أوقدوا» اند در دو واژهدقیق متضاد هم آمده طوربهآیی تقابلی مکمل دیگری که هم

نایه ک« أوقدوا ناراً للحرب»آیات با هم شده است. در این تعبیر انسجام  کامالً مشهود است و مایه

این امر موجب غنای بیشتر بالغی این بخش از آیه شده ؛ هاستآنگری اندازی جنگ و فتنهاز راه

معنی  به ناچاربهاست. با توجه به اینکه خاموش کردن با روشن کردن منافات دارد و وجود یکی 

 آیی از نوع مکمل است.ن هملذا ای، نبودن دیگری است

«َْْلَناُهْم َجنَّاِت النَِّعيمَوَلَأْد» با «لَُّه َلا ُيِحبُّ اْلُمْفِسِدينَوال»تقابل  -2-2-1-6
ای میان سرنوشت هر دو گروه شده است. بدکاران از محبت در پایان آیه مقابله و مقایسه

شوند. تقابلی که در بت او میشوند و درستکاران در بهشت برین غرق در محالهی محروم می

این بخش ایجاد شده تقابل مکمل است. جهنمی شدن بدکاران یهودی و محروم شدنشان از حب 

 از حب الهی در بهشت برین است. هاآنمندی و بهره مؤمنانالهی در تقابل با بهشتی شدن 

«يَِّااِتِهمْم َسَلَكفَّْرَنا َعْنُه»ر در براب «ُهُم اْلَعَداَوَة َواْلَبْغَضاءَأْلَقْيَنا َبْيَن» -2-2-1-7
به صورت مکمل است. به این صورت که هر شخصی با توجه به ، آیی تقابلی این بخشهم

به دلیل ، برد. پس اهل کفرپاداش یا تاوان آن را نیز می، عمل خود و چیزی که آورده است

نه نسبت به همدیگر بغض و کی، دچار دشمنی، کفرورزی و اطاعت نکردن از خداوند متعال

اهل ایمان به دلیل ایمان و اطاعت از ، هاآناما در مقابل ؛ یابدشوند و گناهانشان فزونی میمی

شود. سختی و مشقت مشمول مغفرت الهی شده و گناهانشان کاسته و بخشوده می، خدای متعال

ه کینه دارد. افزودن ب بیشتر بدکاران یهودی در مقابل راحتی و آرامش بیشتر ایمان آورندگان قرار

و سختی ناشی از آن در تقابل با کاستن بار گناهان و آرامش  به همو دشمنی یهودیان نسبت 

 از نوع عمل و رفتارند. شدهگفته لهأمساست. هر دو  مؤمنانبیشتر 

 یونس سوره نهم هیآ -2-2-2

ُهْم َعْن آَياِتَنا َغاِفُلوَن  َوالَِّذيَنالدُّْنَيا َواْطَمَأنُّوا ِبَها  َرُضوا ِباْلَحَياِةوَ  الَِّذيَن َلا َيْرُجوَن ِلَقاَءَناِإنَّ  ﴿

ََِِماِنِهمْ يَ  َعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َو الَِّذيَن آَمُنواُأوَلِاَك َمْأَواُهمُ النَّاُر ِبَما َكاُنوا َيْكِسُبونَ ِإنَّ  َتْجِري  ْهِديِهْم َربُُّهْم ِب

 (.9-7/ 10: یونس) ﴾َجنَّاِت النَِّعيِمِفي  ِمْن َتْحِتِهُم اْلَأْنَهاُر
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آیه  کار رفته است. در سهیونس به النعیم برای دومین بار در آیه فوق از سوره ترکیب جنات

ود شهای خدا بر روی زمین مطرح میمنکران قیامت و غافالن از نشانه، باال ابتدا موضوع دهریون

ه با سپس در مقابل؛ شودشان در قیامت صحبت مییدهکارهای نسنج لیبه دل هاآنو از بدفرجامی 

آیی هم، شود. در این آیهمی هاآنفرجامی و نیک شدهتیهدادرستکار و  مؤمنانصحبت از ، هاآن

 : است به شرح ذیل بکار رفته، تقابلی مکمل با بسامد چهار بار

«يَن آَمُنواالَِّذ» با «َناالَِّذيَن َلا َيْرُجوَن ِلَقاء»تقابل  -2-2-2-1
ابتدا از کافران و منکران لقای خداوند سخن به میان آمده است و سپس از ، در این دو فراز

صورت گرفته در آن است که شنونده با شنیدن  تأخرصحبت شده است. دلیل تقدیم و  مؤمنان

. از کندیمصنف مقابل آنان یعنی اهل ایمان را پیدا  آمادگی شنیدن سخنی درباره، اوصاف کافران

 اندامتیقند و منکر ای که فقط به دنبال امور دنیایی رفتهاپرستانیدنمتقابل  سوی دیگر ذکر متوالی و

. همین امر ندیآفریمآیی تقابلی زیبایی از نظر مکمل هم، و معتقدان به قیامت مؤمناندر برابر 

 در آیه باال وقوع یابد. گفتهشیپ تأخرباعث شده تا تقدیم و 

 «َعِمُلوا الصَّاِلَحات» در برابر« َواْطَمَأنُّوا ِبَها َرُضوا ِباْلَحَياِة الدُّْنَيا» -2-2-2-2
آیی تقابلی مکمل است. خداوند هم، آیی تقابلی دیگری که در دو فراز از آیات باال آمدههم

بدان  هانآیعنی راضی شدن به دنیا و دلگرم شدن ، متعال ابتدا در این آیه یکی از صفات کافران

وید گبه دنیا صحبت نموده است تا جایی که می هاآنمشغولی را بیان کرده است. سپس از دل

ند. اای برای قیامت خود تدارک ندیدهاند و با انجام عمل صالح توشهآخرت را فراموش کرده هاآن

منان یعنی ؤم یکی از صفات دوراندیشانه، کافران در مقابل این صفات دنیاطلبانه، خداوند سبحان

ی کافران به دنیا و مشغولدلکند. توشه تدارک دیدن برای قیامت با انجام عمل صالح را ذکر می

ی مشغولدلدر تقابل کاملی با  هاآنبا ترک نیکوکاری( از سوی ) تدارک ندیدن توشه آخرت

امت با یبا نیکوکاری( قرار دارد. برداشتن توشه ق) مؤمنان به آخرت و تدارک دیدن توشه آخرت

هر یک از این دو گروه را در ، و اجتناب از آن توسط کافران مؤمنانانجام عمل صالح توسط 

آیی تقابلی مکمل شده است.ی همریگشکلسمت و سویی متفاوت قرار داده است و موجب 
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ََِِماِنِهمَيْه» در مقابل «َغاِفُلون»واژه  -2-2-2-3  «ِديِهْم َربُُّهْم ِب
 خلقت ین دو فراز از نوع مکمل است. در این آیه گروهی که از دیدن نشانهآیی تقابلی اهم

ایمان و باور درستی که به پروردگار خود  لیبه دلآیند که در مقابل گروهی می، اندغافلخدا 

ه بغفلت کافران ؛ اند. روابط دوسویه در اینجا صورت علّی و معلولی داردهدایت یافته، دارند

حتمًا  یعنی هر گروه؛ ایمانشان است به علت مؤمنان افتنی تیهداشان است و رفتار نادرست علت

 .تهاسآنبیند زیرا عاقبت هر گروه در گرو اعمال ای متناسب با عمل و رفتار خود را مینتیجه

های پروردگار را سبب دوزخی شدن غفلت نمودن و توجه نکردن به نشانه، خداوند متعال

وا ِبَما َكانُ ﴿: داردشمار آورده و این غفلت را ناشی از اعمالشان بیان می ها بهاین دسته از انسان

. اساساً به سبب همین غفلت و انجام کارهای ناشایست است که ایشان به عاقبت بد ﴾َيْكِسُبوَن

بهشتیان قرار دارند. خداوند متعال اهل بهشت را ، . در مقابل این دستهگردندیمجهنم مبتال 

 اند و با اعمالی که انجامداند که از غفلت خود دست برداشته و به خود آمدهی میهدایت یافتگان

با  دگانشتیهدا. هاستآناعمال  بهشت نصیبشان گشته است. در حقیقت بهشت نتیجه، اندداده

ی و اشوند. بیان مقایسهدارد( به راه درست راهنمایی میرا به نیکوکاری وامی هاآنکه ) ایمانشان

 سبب توازن و انسجام این آیات شده است.، گیری از واژگان متقابلهبهر

«َجنَّاِت النَِّعيمفی »در برابر  «َمْأَواُهُم النَّار»تعبري  -2-2-2-4
هستیم. در فرازهای « جنات النعیم»و « النار» شاهد تقابل مکمل میان دو واژه، در این دو فراز

شاره ا هاآنو عاقبت درستکاران و بهشتی شدن  هاآنبه عاقبت بدکاران و جهنمی شدن  ذکرشده

عاقبت و سرانجام ، در این تصویرشده است و همین امر انسجام متقابلی را پدید آورده است. 

که هر کس به اوامر الهی پشت کند به  صورتنیبد ؛است دو گروه در تقابل با یکدیگر آمده

به بهشت در آید و  تیدرنهاحق گردد  جهنم و درجات سفلی اندر شود و هر کس پیرو راه

پس  ،درجات عالی نصیب وی شود. با توجه به اینکه جهنمی شدن با بهشتی شدن منافات دارد

 آیی مکمل است.هم

 حج سوره 56 آیه-2-2-3

 َوالَِّذيَن َكَفُروا نَّاِت النَِّعيِمِفي َج َعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َو َفالَِّذيَن آَمُنوااْلُمْلُك َيْوَمِاٍذ ِللَِّه َيْحُكُم َبْيَنُهْم ﴿

 (.57-56/ 22: حج) ﴾َلُهْم َعَذاٌب ُمِهنٌيَفُأوَلِاَك  َكذَُّبوا ِبآَياِتَناَو
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وقفحج است. در دو آیه  سوره، رفته کاربهدر آن « النعیم جنات»ای که ترکیب سومین سوره

درستکار در  مؤمنانیک از شود و جایگاه هرحاکمیت خداوند در روز قیامت یادآوری می ،

بسامد تقابل مکمل به شرح ذیل ، در این آیات شود.بهشت و کافران نابکار در جهنم مطرح می

 : است

 «َوالَِّذيَن َكَفُروا» در برابر «َفالَِّذيَن آَمُنوا» -2-2-3-1
نیز  تقابلیآیی هستیم. نوع هم« کفروا»و « آمنوا» آیی تقابلی در دو واژهشاهد هم، در این فراز

به حکمرانی خداوند در روز قیامت اشاره شده است و با ، از نوع مکمل است. در آیات مذکور

عالوه بر نشان دادن اولویت و جایگاه اعتباری بیشتر آنان در ، ذکر اهل ایمان پیش از کافران

مان ساس ایزیرا در آن روز مردم بر ا؛ توازن و انسجامی تقابلی پدید آمده است، پیشگاه خداوند

یرند. گشوند و به همین دلیل از جهات مختلف در مقابل هم قرار میبندی و تقسیم میو کفر دسته

 کفر در دل کافران در تقابل با یکدیگر هستند. وجود با مؤمناندر این آیه وجود ایمان در دل 

«َلُهْم َعَذاٌب ُمِهني»در برابر  «ِفي َجنَّاِت النَِّعيم» -2-2-3-2
آیی تقابلی از نوع مکمل را نشان هم« جنات النعیم»و « عذاب مهین»دو ترکیب ، فوق هدر آی

سجامانای و کافران رابطه مؤمنانتقابل عاقبت  ،دهند که در تضاد با هم هستند. در این آیاتمی

است. کافران عاقبتی بدفرجام دارند و در عذاب خوارکننده خواهند بود. در  ایجاد کرده بخش

ن آ دهندهنشانکند. این امر فرجامی مؤمنان یاد میاز نیک، آیه در ادامه، لِ بدفرجامی کافرانمقاب

 مؤمنانفرجامی است که آیه مبارکه به دنبال آن است که بدفرجامی کافران را در تقابل با نیک

ز ا جسمی کافران و رنجعذاب و درد اشاره به ، دیگر تقابل در این دو فرجام مطرح کند. جنبه

 ،است. در برابر این وضعیتکه یک عذاب روحی است، از سوی دیگر  هاآنو خوارشدن یک سو 

دارد. با توجه به اینکه عذاب  مؤمنانهای مادی و معنوی ای مستقیم به نعمتاشاره« النعیم جنات»

 .مکملی استاز نوع ، این تقابلبنابراین  ،هستند کننده یکدیگرنفیداشته و و نعمت تقابل 

«َكذَُّبوا ِبآَياِتَنا» در برابر« تعِمُلوا الصَّاِلَحا» -2-2-3-3
یی آ. هماندقرارگرفتهزیرا دو گروه مقابل هم ؛ از نوع مکمل است، آیی تقابلی این بخشهم 

ی به بخشانسجاممقابل هم قرار گرفتن دو گروه اهل ایمان و اهل کفر است که در  نتیجه، اینجا 

صیب بهشت را ن، ی عمل صالحوسوسمتی داشته است. اهل ایمان با رفتن به مؤثرآیات کارکرد 
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جهنم و عذاب دردناک را نصیب خود ، های الهیبا تکذیب نشانه، اند و اهل کفرخود کرده

گردانی کافران از عمل و روی هاستآنی ایمان واقعی نتیجه، اند. نیکوکاری مؤمنانگردانیده

 ـ الحیعنی عمل صـ  مؤمنان. در اینجا تقابلی میان رفتار عملی استهآننتیجه کفرورزی ، صالح

 شود.دیده می ـداردیبازمرا از عمل صالح  هاآنی که ادهیعقیعنی ـ در برابر عقیده باطل کافران 

 لقمان سوره هشتم هیآ -2-2-4

َلُهْم ُأوَلِاَك  َيتَِّخَذَها ُهُزوًاَو اللَِّه ِبَغْيِر ِعْلٍمِلُيِضلَّ َعْن َسِبيِل  َمْن َيْشَتِري َلْهَو اْلَحِديِثَوِمَن النَّاِس ﴿

ِبَعَذاٍب َفَبشِّْرُه  ْيِه َوْقرًاَكَأْن َلْم َيْسَمْعَها َكَأنَّ ِفي ُأُاَن ُمْسَتْكِبرًا یَولََّعَلْيِه آَياُتَنا  یَوِإَاا ُتْتَل َعَذاٌب ُمِهنٌي

 .(8-6/ 31: لقمان) ﴾َلُهْم َجنَّاُت النَِّعيِم الصَّاِلَحاِتَعِمُلوا َوالَِّذيَن آَمُنوا ِإنَّ  َأِليٍم

در آن به کار رفته است. در « النعیم جنات»ای است که ترکیب لقمان چهارمین سوره سوره

ود و شاستهزاء کنندگان و مستکبران گفته می، پرستانعاقبت جهنمی خرافه، ابتدا الذکرفوقآیات 

بلی بسامد تقا، در آیات فوق شود.ذکر می هاآندرستکار در تقابل با  مؤمنانعاقبت ، در آیه آخر

 : شودمکمل سه مورد است که به شرح ذیل آورده می

 «َعِمُلوا الصَّاِلَحات»در برابر  «ُمْسَتْكِبرًا یَولَّ...  َيتَِّخَذَها ُهُزوًا» -2-2-4-1
د شوت از دو گروهی میآیی تقابلی مکمل است زیرا صحبانسجام این دو بخش از نوع هم

گیرند و مستکبرند و دیگری افرادی نیکوکارند. آیات خداوند را به سخریه می هاآنکه یکی از 

مقابله میان افرادی که ، آیی تقابلی مکمل دارد. نخستدو گونه هم، این دو فراز از آیات فوق

در  ،کنندها پشت میبه آن گیرند و با کبر و غروررا به سخره می هاآن، هنگام شنیدن آیات خدا

ای ل نهفتهتقاب، سازند. دومین گونهآخرتی زیبا می، کسانی که با ایمان و عمل صالح در دنیا، مقابل

خرد حوصله گوش است. کافران بی مؤمنانخردی کافران و خردمندی میان بی، از نوع مکمل

با صبر و حوصله ، منان خردمندمؤ کهیدرحال؛ سنج نیستنددادن جدی به سخنان را ندارند و سخن

 .نندیگزیبرمدهند و بهترین سخن را به سخنان گوش فرا می

 «َلُهْم َجنَّاُت النَِّعيم»در برابر  «َعَذاٍب َأِليمو ...  َلُهْم َعَذاٌب ُمِهنٌي» -2-2-4-2
 و لفظ« ... الیم و عذاب مهین ...»میان لفظ ، آیی تقابلی مکمل دیگری در فرازهای فوقهم

کافران در آخرت عذابی خوارکننده و دردناک : وجود دارد که بدین شرح است« جنات النعیم»
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در  روند وکه به بهشت می مؤمنانخواهند داشت. این عاقبتِ بِد کافران در برابر عاقبت خوب 

 گیرد.خواهند بود قرار می« جنات النعیم»

 « الَِّذيَن آَمُنوا»ر برابر د «َمْن َيْشَتِري َلْهَو اْلَحِديث» تعبري -2-2-4-3
اصل یب پرستانی که در پی سخنان بیهوده وخرافه: تقابل مکمل این دو فراز بدین گونه است

روند در مقابل هم قرار روند با اهل ایمان که در پی سخن درست و سنجیده میو اساس می

کسانی هستند که در پی خرافات ، «یثمَنْ یَشْتَِری لَْهوَ اْلحَدِ»منظور از ، باال دارند. در مقابله

 دهند و از زمرهایمان خود را از دست می، شونداز طاعت و عبادت خداوند دور می، روندمی

(. 120ص، 20ج، 2000، / طبری213ص، 7ج، 1988، طبرسی) گردندخارج می داراننید

گیرند و موجب یاهل ایمان در مقابل اهل خرافه که همان اهل کفر هستند قرار م، رونیازا

غیر  کافران به سخنان بیهوده، گریدعبارتبهشوند. آیی تقابلی مکمل در آیه میی همریگشکل

 دهند.و مؤمنان به سخنان مفید خدا گوش فرا می اندمشغولخدا 

 صافات سوره 43 آیه .2-2-5

ِإلَّا ... ِلَشاِعٍر َمْجُنوٍناِرُكو آِلَهِتَنا َلَتَوَيُقوُلوَن َأِئنَّا ْكِبُروَن َيْسَتِإنَُّهْم َكاُنوا ِإَاا ِقيَل َلُهْم َلا ِإَلَه ِإلَّا اللَُّه ﴿

َْْيٌر ُنُزًلا َأْم  ...نَِّعيِمَجنَّاِت الِفي  ُمْكَرُموَنَوُهْم  َفَواِكُه ِرْزٌق َمْعُلوٌمُأوَلِاَك َلُهْم  ْلُمْخَلِصنَياِعَباَد اللَِّه  َأَاِلَك 

ِِنَُّهْم َلآِكُلوَن ِمْنَها َفَماِلُاوَن ِمْنَها اْلُبُطوَن ...َشَجَرُة الزَّقُّوِم اْلَجِحيِم ِإنَُّهْم َأْلَفْوا  یَِِلُثمَّ ِإنَّ َمْرِجَعُهْم َل... َف

 .(69-35/ 37: صافات) ﴾آَباَءُهْم َضالِّنَي

ف در آن به کار رفته است. وص« النعیمجنات»ای است که ترکیب صافات پنجمین سوره سوره

نشان از ترغیب دارد. این ترغیب را در کوتاهی ، های بهشتی در این بخشدقیق و جزئی نعمت

ل های کوتاه مقطع و مستقجمله»، شناسیعلم سبک بر اساسزیرا ؛ توان مشاهده نمودآیات نیز می

بخشند و در به روند روایت و بیان اندیشه شتاب می، بدون حرف ربط یا با حرف عطف واو

، / بوملحم277ص، 1390، فتوحی) «روندگیزشی برای هشدار یا ترغیب به کار میجمالت ان

امی فرجسوره مبارکه صافات به بعد بدفرجامی کافران در مقابل نیک 62(. از آیه 43ص، 2000

 آییبسامد هم گردد.تعصب مطرح می لیبه دلو جهنمی شدنشان  هاآنهای بد و خوراکی مؤمنان

 : پنج مورد است که همگی از نوع مکمل و به شرح ذیل استتقابلی در این آیات 
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«َلِصنيْلُمْخِإلَّا ِعَباَد اللَِّه ا»در برابر  «َلَتاِرُكو آِلَهِتَناو... يْسَتْكِبُروَن » -2-2-5-1
 مستکبرانه و مستکبران و متعصبان گرفتار روحیه: چنین است فوقتقابل میان فرازهای 

 مؤمنان کهیدرحال؛ توانند خود را از این مشکالت برهانندتند و نمیخود هس تعصبات کورکورانه

 همستکبرانه کافران و پیروی کورکوران اند. روحیهاند و ایمان آوردهاز این بندهای دنیایی رها گشته

لذا این نوع تقابل از سنخ ؛ در تقابل کامل است مؤمنان مخلصانه هیباروحآنان از عقاید باطل 

ل است.تقابل مکم

َْْيٌر ُنُزاًل» در برابر« وَلِاَك َلُهْم ِرْزٌق َمْعُلومُأ» -2-2-5-2  «ومَأْم َشَجَرُة الزَّقُّ َأَاِلَك 
 ،پس از تقسیم شدن بندگان به دو گروهِ بهشتی و جهنمی: تقابل در دو فراز باال چنین است

های روزی معلوم و میوه است. به بهشتیان رزق و هر یک از دو گروه بیان شده و عذاب پاداش

ت. زقوم اس عاقبت دوزخیان شجره، اما در طرف مقابل؛ شوداحترام تقدیم می تینها دربهشتی 

 باشد.آیی تقابلی این آیات از نوع مکمل میهم

بارِ توبیخی و رنجش خاطر و روحی روانی ، 62 استفهام انکاری در آیه صورتبهبیان جمله 

فاوت ت، نمایددرخت زقوم ارائه می ادامه با توضیحی که خداوند دربارهکند. در بیشتری القا می

درخت  آید. زشتی و پلیدیی جهنمیان بیشتر به چشم میهاعذابهای بهشتیان با چشمگیر نعمت

 ِل اْلَجِحيِمَأصْ  ِإنََّها َشَجَرٌة َتْخُرُج ِفي ِإنَّا َجَعْلَناَها ِفْتَنًة ِللظَّاِلِمنَي﴿: چنین وصف شده استزقوم این

(65-63/ 37: صافات) ﴾ْلُعَها َكَأنَُّه ُرُءوُس الشََّياِطنِيَط

ِِنَُّهمْ َلآِكُلونَ ِمْنَها» در برابر« َفَواِكهُ َوُهمْ ُمْكَرُمون...  هلم» -2-2-5-3 «ونَ ِمْنَها اْلُبُطونَفَماِلُا َف
شایست کافران مقابله و خوردن نا مؤمناندر این فرازها میان خوردن با کرامت و احترام 

کافران از میوه بدطعم  کهیدرحال، کنندمیل می طعمخوشهایی میوه مؤمنانصورت گرفته است. 

ولع و گرسنگی جهنمیان برای ، دال بر حرص« مالئون»و « لَآِکلُونَ»خورند. درخت زقوم می

این ؛ (65/ 37: صافات) ﴾اِطنِيَطْلُعَها َكَأنَُّه ُرُءوُس الشََّي﴿خوردن میوه زقوم از روی ناچاری است 

به کار رفته است. عبارت مذکور دال بر مالکیت « لَهُمْ»در حالی است که برای بهشتیان عبارت 

در تقابل با وضعیت کافران قرار  مؤمنانهاست. در این آیات رضایت و خوشحالی بر میوه هاآن

آورده  مرتبط با بهشتیان و دوزخیان پدیدانسجام زیبایی را میان مفاهیم ، هاگرفته است. این مقابله

وجود ندارد پس  طرفکخوشی و ناخوشی( برای ی) است و چون امکان حصول هر دو جهت

 از نوع مکمل است.
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 «ِمْن َحِميم ًاُثمَّ ِإنَّ َلُهْم َعَلْيَها َلَشْوب» در برابر« ِبَكْأٍس ِمْن َمِعني ُيَطاُف َعَلْيِهْم» -2-2-5-4
ر نوع نوشیدنی متفاوت بهشتیان و دوزخیان است. این مقابله انسجام خاصی د، دیگر مقابله

وارا گ، هایی از نوشیدنی پاککه از بهشتیان با جام ندیگویمرا به این فراز بخشیده است. عبارات 

در تقابل با نوشیدنی بهشتیان نوشیدنی دوزخیان گرم  کهیدرحال؛ شودپذیرایی می طعمخوشو 

ت. شراب به بهشتیان اس تقدیم محترمانه داده رخدیگری که در این بخش  قابلهو بدطعم است. م

شراب دوزخیان ناخواسته ، ولی در مقابل کنندیمدریافت  رادرخواست شراب  بهشتیان با ارائه

، ی به متنبخشانسجامعالوه بر ، آیی تقابلی مکمل در این بخششود. همبه آنان خورانده می

ها یانتظار شنیدن سخت، مؤمنانهای که مخاطب با دیدن نعمت، را به وجود آورده آراستگی زیبایی

 به مقابله برخاستند. مؤمنانهای کافرانی را دارد که در دنیا در برابر و ناراحتی

ِِلَ » در برابر «َجنَّاِت النَِّعيم يِف» -2-2-5-5  «اْلَجِحيم یَمْرِجَعُهْم َل
 اشارهان پیشین بد مواضعن سرنوشت هر گروه آمده است که در بار دیگر تقابلی میا، در پایان

 .و نیازی به ذکر آن وجود ندارد شد

 واقعه سوره 12 هیآ -2-2-6

ا َمَأْصَحاُب اْلَيِمنِي  وَ  َسَلامًا َلامًاَس ِقيلاًلِإلَّا  َلا َتْأِثيمًا َو َلا َيْسَمُعوَن ِفيَها َلْغوًا ...َوالسَّاِبُقوَن السَّاِبُقوَن﴿

َلا  َفاِكَهٍة َكِثرَيةٍ  وَ  َماٍء َمْسُكوٍب َو ِظلٍّ َمْمُدوٍد وَ  َوَطْلٍح َمْنُضودٍ  ِسْدٍر َمْخُضوٍدِفي  َأْصَحاُب اْلَيِمنيِ 

ِِْريَن َو ُثلٌَّة ِمَن اْلَأوَِّلنَي ...ُفُرٍش َمْرُفوَعٍة وَ  َلا َمْمُنوَعةٍ  َو َمْقُطوَعٍة ُِ َما َأْصَحاُب الشِّوَ  ُثلٌَّة ِمَن اْلآ َما

ُِ  (.44-10/ 56 :واقعه) ﴾َلا َباِرٍد َوَلا َكِرمٍي ِظلٍّ ِمْن َيْحُموٍم َو َحِميٍم ِفي َسُموٍم َو َأْصَحاُب الشَِّما

 ،را بکار برده است. در این سوره ابتدا« جنات النعیم»ای است که واقعه ششمین سوره سوره

 سپس و، شوددر بهشت مطرح می هاآنان سابقون و اصحاب یمین و جایگاه واال و نعمات فراو

تقابلی  آییهم شود.در جهنم به تصویر کشیده می هاآناصحاب شمال و بدبختی  هاآندر تقابل با 

 : شودمکمل است. موارد آن به شرح ذیل آورده می صورتبهاین آیات با بسامد پنج مورد و 

«َلامًاَس َسَلامًا ِإلَّا ِقيلاًل»در برابر  «ْأِثيمًاَلا َت َو َيْسَمُعوَن ِفيَها َلْغوًاال » -2-2-6-1
ی این آیات از قرار گرفتن سخنان یاوه و بیهوده در مقابل سالم و درود فرستادن بخشانسجام

جهنمیان و سخنان زیبای  پدید آمده است. در این دو بخش با مقابل هم قرار دادن سخنان بیهوده
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تند و به افبه تنگنا می، است. دوزخیان با دیدن عذاب الهی انسجام زیبایی حاصل آمده، بهشتیان

ان که اما بهشتی؛ اندافکنده روز و حالپردازند که آنان را به این نفرین و دشنام دادن به افرادی می

آیی برند. همشنوند و همواره در آرامش به سر میگویند و نمیاند جز کالم نیک نمیدر نعمت

 ه است.قرار گرفت« سالم»در مقابل « لغو و تاثیم» چراکه؛ ز از نوع مکمل استتقابلی این فراز نی

ُِ َما َأْصَحاُبَأْصَحاُب الشِّ» و« َيِمنِي َما َأْصَحاُب اْلَيِمنيَأْصَحاُب اْل» -2-2-6-2  « الشَِّماَُما
قرار گرفتن دو گروه اصحاب یمین و اصحاب شمال ، آیی تقابلی در این بخشنخستین هم

 هانآآیی تقابلی باشند و همها تقابل منظمی را دارا میقابل همدیگر است. در این مورد واژهدر م

 از نوع مکمل است زیرا یا باید جزء اصحاب یمین بود یا جزء اصحاب شمال بود.

 «ِميمَح ِفي َسُموٍم َو» در برابر «َماٍء َمْسُكوب َو» -2-2-6-3
تعال . خداوند ماندقرارگرفتهدر قرآن نیز مقابل هم  دو متضاد همیشگی هستند که، آتش و آب

آتشی سوزنده و آبی جوشان را تدارک ، به بهشتیان آبشارهایی روان و ریزان و برای دوزخیان

ها انسجام بخش به این فراز همچون سایر بخش، آیی تقابلی مکمل در این بخشدیده است. هم

 نوشند.زخیان فقط از آب سوزان میاز آیات است. بهشتیان فقط از آب گوارا و دو

 «ِظلٍّ ِمْن َيْحُموم َو»  در برابر «ِظلٍّ َمْمُدود َو» -2-2-6-4
؛ رندبهایی گسترده و خنک به سر میاهل بهشت در سایه: وجه تقابلی این دو فراز چنین است

ابلی آیی تقهمبرند. به سر می، هایی از دود غلیظ سیاه که سود بخشی ندارداما اهل دوزخ در سایه

ای خنک خوش که بهشتیان در سایه شودیمزیرا در آن گفته  ؛این بخش نیز از نوع مکمل است

 افکند.بر فراز جهنمیان دودی غلیظ سایه می کهیدرحال، گذرانندمی

ِِْرين»در برابر  «ُثلٌَّة ِمَن اْلَأوَِّلني» -2-2-6-5  «َوَقِليٌل ِمَن اْلآ

و « لةُث»تقابلی منظم از نوع مکمل وجود دارد. نخستین تقابل میان  آییدو هم، در این بخش 

ت به قلّ و گروهی  یفراوان بهگروهی ؛ تقابلی است ـ کمی مقایسهاز جنس است که « قلیل»

 .است« آخرین»و « اولین»از جهت ترتیب زمانی میان ، . تقابل دیگراندتوصیف شده
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 قلم سوره 34 آیه -2-2-7

َِْرِة َأْكَبُر َلْو َكاُنوا َيْعَلُمونَ  َذاُبَكَذِلَك اْلَع﴿ : قلم) ﴾َجنَّاِت النَِّعيِم  َربِِّهْمِعْنَد ِإنَّ ِلْلُمتَِّقنيَ  َوَلَعَذاُب اْلآ

68 /33-34.)  

قلم است. در آیات مربوط به این  سوره ،را بکار برده« جنات النعیم»ای که هفتمین سوره

و از طرف دیگر از جایگاه متقین در جنات  شودیمشاره به عذاب جهنمیان ا طرف کی ازبحث 

 :از نوع مکمل است همآناست که  دادهرخ بارکتقابل در این آیات فقط ی گوید.النعیم سخن می

َِْرِة َأْك» -2-2-7-1  «ِت النَِّعيمَجنَّا َربِِّهْم ِعْنَد ِإنَّ ِلْلُمتَِّقنَي» در برابر« َبرَلَعَذاُب اْلآ
آیی تقابلی مکمل وجود دارد. گروهی که راه نادرست را انتخاب کرده هم، خشدر این دو ب

رت در آخ تردردناکچشند و بایستی منتظر عذاب باشند در این دنیا غضب و عذاب الهی را می

 برند.در نعمت به سر می، نزد پروردگار خود، باتقواهای انسان، باشند. در مقابل این افراد

 گیرینتیجه

اد با ارائه تصویری کامالً متقابل و متض« جنات النعیم»تقابلی مکمل در ارتباط با آیی هم -1

 بخشی آیات دارد.نقش بسزایی در انسجام، رفتار و دو سرانجام مختلف ،دهیعق ،از دو گروه

بسیار زیادی در فراخواندن مردم به ایمان آوردن  ریتأث، به جهت انگیزشی، تعبیر گونهنیا -2

 مچنین دوری کردن از کفر و بدکاری دارد.و درستکاری و ه

. گاهی گیردجهنمیان صورت میمکمل با مقایسه رفتار بهشتیان و آیی تقابلی گاهی هم -3

البته با  ـنیز عقیده یکی از آن دو گروه با عقیده گروه دیگر و گاهی عقیده یکی با رفتار دیگری 

 شود.یمقایسه م ـبا رفتار گروه دیگر ی آن عقیده در انجام رفتار متقابلرگذاریتأثلحاظ کردن 

 کاربه «جنات النعیم»واژگانی هستند که با ترکیب  نیپرکاربردتراز ، ایمان و عمل صالح -4

 آیند.آن دارند. شرط اصلی ورود به بهشت نیز این دو به شمار می آیی منسجمی باو هم اندرفته

سابقون  ،پرهیزگاران، نیکوکاران ،مؤمنان :از اندعبارت بحث موردصفات بهشتیان در آیات  -5

صفاتی را که برای دوزخیان ، آیات قرآنی، یافتگان. در مقابلبندگان مخلص و هدایت، در دین

، کباراست، کفر :از اندعبارتآورده است در تقابل کامل با صفات بهشتیان است. این صفات 

 ،فلت از آیات الهیغ، پرستیدنیا، نپیروی کورکورانه از عقاید باطل پیشینیا، پرستیخرافه، استهزاء

 ی باعث انسجام میان این دو موضوع شده است.خوببهها و اشاعه فساد. این تقابل هاآنانکار 
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شود و هم نتایج عملی این مطرح می هاآنو دیدگاه نظری  دهیعقهم، درباره هر دو گروه -6

هشتیان و جهنمیان به تصویر کشیده عاقبت هر دو گروه ب، . در پایانشودیمعقاید و نظریات گفته 

سپس بندگی و عمل ، نخست از ایمان آنان به خدا، اهل بهشت درباره: که صورتنیبد ؛شودیم

پاداش  عنوانبهالنعیم  فرجامی و وارد شدنشان به جناتنیک تینها درشود و صالحشان یاد می

نخست از کفر آنان سخن گفته می، النعیم محرومان از جنات شود. ولی دربارهبرایشان ذکر می

رجامی آید و در پایان به بدفرفتارهای عملی ناشی از این کفر سخن به میان می سپس درباره، شود

 شود.اولین کیفرِ کفرشان اشاره می عنوانبهالنعیم  حرومیت آنان از جناتو م
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