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 چکیده
در  این نگاه در قرآن به دلیل نقش آن. گیردتحلیل معنایی واژگان متن از راه دستیابی به دقایق معنا صورت می

ین تکرار آن در سوره  بار در قرآن آمده 12« فتح»واژه . یابدسعادت بشر اهمیت می تأمین  .است« فتح»که بیشتر
قرآن و سوره  در« فتح»پژوهش حاضر با روش معناشناسی به استخراج مفاهیم همنشین و جانشین و تبیین معنایی 

ین همنشین مهم شود کهروشن می« فتح»با بررسی روابط معنایی . پردازدمی« الفتح» طه مکملی با راب« فتح»تر
نیز لفظ « حالفت»در سوره . است« نصیب»و با رابطه تقابلی واژه « نصر»با رابطه اشتدادی واژه ، «الله»لفظ جالله 

یب»، «مبین»بر محور همنشینی مکملی با « فتح» و بر محور همنشینی اشتدادی با « اثاب»و « جعل»، «قر
در یک حوزه « سلطان»و بر محور جانشینی با « غنیمت»و « سکینه»، «نصر»، «اماتم»، «هدایت»، «غفران»

، قضاوت حکم و، حل و فصل، به غیر از معانی مختلف فتح در قرآن از قبیل باز نمودن، روازاین. گیردمعنایی قرار می
، ندا دوام و از ناحیه خداو پیروزی ب: ها مد نظر استاین مؤلفه، آنجا که فتح به معنای گشایش و پیروزی آمده است

منان یاری دین و صبر به مؤ، الزم به ذکر است این فتح در نتیجه خلوص نیت. همراه با قدرت و تسلط بدون جنگ
اعّم از مادی و معنوی ، ها و توفیقات بزرگ الهیآرامش قلب، شود و نتایجی همچون پوشاندن گناهانبخشیده می

 . را دربردارد
 . «الفتح»سوره ، روابط همنشینی و جانشینی، فتح، اشناسیمعن: واژگان کلیدی
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 مقدمه -1
های متعددی از جمله معناشناسی برای كشف و تبيين زبان نوشتاری قرآن و مفاهيم آن به دانش 
(semanticsنياز است ) .ای علمی بر عهده دارد معناشناسی كار كشف ساز و كارهای معنا را با مطالعه

-روشمند كردن مطالعه و بررسی متون و كالم است )بی، هدف معناشناسی( و 31ص، 1378، )صفوی

مفهوم يک واژه بر حسب شرايط الزم و كافی يا آنچه مؤلفه معنايی يک واژه ناميده . (83ص، 1374، يرويش
يک نظام معنايی را تشكيل ، اعضای يک حوزه معنايی. گيردهای معنايی مختلفی جای میدر حوزه، شودمی
ه شمار ب« حوزههم»، چنين واحدهايی به دليل ويژگی مشتركشان. كه در رابطه متقابل با يكديگرند دهندمی
با ارائه راهكارهايی ، های قرآنیامروزه مطالعات معناشناسی در پژوهش. (190ص، 1378، آيند )صفویمی

يم ن مفهوم در ميان ساير مفاهعالوه بر بيان تعريفی دقيق از مفاهيم مورد مطالعه و تبيين جايگاه آ، مندنظام
 . دسزا دارهای جديدی از يک مفهوم را كشف كرده و در تعميق معانی مستخرج از آيات نقشی بهاليه، قرآنی

« الفتح»سوره  در« فتح»به دنبال معنای دقيق واژه  یو جانشين یپژوهش حاضر بر مبنای روابط همنشين
 كه معموالً  در يک حوزه معنايی قرار دارد؟ چرا« فتح»آن با واژه است و اينكه چه مفاهيمی در نظام معنايی قر

ن منجر به تسلط بر سپاه و سرزمي، گردد كه با تهاجم نظامی توأم بودهفتح و پيروزی به حركتی اطالق می
ای صورت گرفته و نه سرزمينی فتح گشته نه حمله، صلح حديبيهكه در جريان تاريخی  دشمن گردد درحالی

موجب خّفت مؤمنان بوده است ، ای امضا شده كه به نظر برخی مسلمانان آن روزنامهلكه تنها صلحب، است
/ 310ص، 2ج، 1367، و حتي برخي از اصحاب ناخشنود بودند و احساس صلح تحميلی كردند )قمی

وانده خ« المبين فتح»اين صلح به ظاهر ننگين را ، شگفت اينكه سروش الهی. (79ص، 5ج، 1416، بحرانی
ود كه نماميدوار ، و سپاه مسلمانان را كه خسته و سرافكنده از عدم توفيق زيارت كعبه عازم ديار خود بودند

، روازاين. (398ص، 1411، / واحدی44ص، 26ج، 1412، اند )طبریدست آوردهترين پيروزی را به بزرگ
يب نص« صلح حديبيه»جری با عهدنامه نام اين سوره به مناسبت فتحی آشكار كه خداوند در سال هفتم ه

( از اولين آيه سوره اخذ شده 69ص، 6ج، تابی، / سيوطی397ص، 2ج، 1407، پيامبر )ص( كرد )ذهبی
ا َفَتْحنا َلَک َفْتحًا ُمِبیناً ﴿: است  . (1/ 48: )فتح ِإنَّ
اختالف  شناختیتحليل زبان»هايی چون پژوهش، در پيشينه تحقيق در حوزه مطالعات معناشناسی فتح 

، )مالابراهيمی «تبيين حوزه معنايی واژه "مبين" در قرآن كريم»، (1397، )نصيری «قرائت در ماده فتح
كشف استداللی ترتيب نزول »، (1396، )سياوشی «مفهوم شناسی واژه "سلطان" در قرآن كريم»، (1396

تحليل و نقد كاربرد فتح و فتوح و فتح باب »و نيز  (1395، گر)خامه «سوره فتح با روش روايی ـ اجتهادی
اما پژوهشی كه به طور مستقل و از ُبعد معناشناسی به ، صورت گرفته است« در متون عرفانی ادب فارسی

 . يافت نشد، بپردازد« فتح»تحليل معنای واژه 
 
 
 

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/978773/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%88-%d9%86%d9%82%d8%af-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d9%81%d8%aa%d8%ad-%d9%88-%d9%81%d8%aa%d9%88%d8%ad-%d9%88-%d9%81%d8%aa%d8%ad-%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%aa%d9%88%d9%86-%d8%b9%d8%b1%d9%81%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%af%d8%a8-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c?q=%D9%81%D8%AA%D8%AD&score=128.41673&rownumber=2
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/978773/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%88-%d9%86%d9%82%d8%af-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d9%81%d8%aa%d8%ad-%d9%88-%d9%81%d8%aa%d9%88%d8%ad-%d9%88-%d9%81%d8%aa%d8%ad-%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%aa%d9%88%d9%86-%d8%b9%d8%b1%d9%81%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%af%d8%a8-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c?q=%D9%81%D8%AA%D8%AD&score=128.41673&rownumber=2
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 «فتح»معنای لغوی  -2
: به ر.کاست ) مرتبه آمده12ار اسمی مرتبه و در ساخت 38در ساختارهای مختلف ، در قرآن« فتح»    

با ساختار اسمی سه بار و با ساختار فعلی « الفتح»اين واژه در سوره . (511-510صص، 1364، عبدالباقی
 . در اين سوره است« فتح»اهميت مفهوم  دهندهكه نشان  يک بار آمده

 ،رت و پيروزی )فراهيدینص، های متخاصمحكم بين گروه، در لغت به معانی گشايش سرزمين« فتح»
( و باز كردن 1691ص، 1ج، 1414، / زبيدی375ص، 4ج، 1404، / ابن فارس194ص، 3ج، 1410

« فتح». (194ص، 3ج، 1410، و نقيض آن بستن است )فراهيدی ( آمده396ص، 2ج، 1375، )طريحی
و گشايش مشكالت ( 89/ 7: حكم و داوری )اعراف، (65/ 12: در آيات قرآن به معانی باز كردن )يوسف

( ديده 44/ 6: ( و زمانی با چشم بصيرت )انعام14/ 15: است كه گاهی اين گشايش با چشم سر )حجرآمده 
از ديدگاه عالمه طباطبايی فتح در آيات قرآن به معانی حل و . (370ص، 1412، شود )راغب اصفهانیمی

ز انتقام از مجرمان در دنيا آمده است تر و نيچشاندن عذاب نزديک، فصل بين مردم در روز قيامت، فصل
 . (267ص، 16ج، 1417، )طباطبايی

 بر محور همنشینی« فتح» -3
، 1366، همنشينی مفهوم كانونی با ديگر واژگان است )پالمر، های بيان معنايكی از شيوه، در معناشناسی 

 جيره كالمی در كنار يكديگرای از نوع تركيب ميان الفاظی است كه در زنرابطه همنشينی رابطه. (170ص
ساختن يک عبارت مستلزم رعايت قوانين خاصی ، به بيان ديگر. (30ص، 1374، يرويشبیاند )قرار گرفته

، باقریگويند )نيز می« رابطه نحوی»رابطه همنشينی را ، روازاين. است تا آن عبارت دارای مفهوم روشنی باشد
 به عبارت. هم پيوستن مفاهيم و تصّورات فردی هر واژه استبه ، هدف اصلی در همنشينی. (43ص، 1378

 بلكه در ارتباط نزديک با يكديگرند و معنای، اندكلمات در قرآن تنها و جدای از يكديگر به كار نرفته، ديگر
در . (6-5صص، 1361، آورند )ايزوتسودست می به، خود را از مجموع دستگاه ارتباطی كه با هم دارند

ه هرگز نبايد روابط متعددی را ك، تجزيه و تحليل تصورات كليدی فردی كه در قرآن كريم استدر ، نتيجه
 . (6ص، از نظر دور ساخت )همان، هريک از آنها با ديگر واژگان در كل متن دارند

رابطه . گرددرابطه همنشينی َاشكال مختلفی دارد كه بر پايه ساختار نحوی بين دو همنشين برقرار می
و د رابطه اشتدادی رابطه. گرددای است كه بر پايه ساختار نحوی بين دو همنشين برقرار میابطهمكملی ر

دو  بطهرابطه تقابلی را. مفهومی است كه مؤلفه معنايی مشترک دارند و در مقام تقويت و معاضدت يكديگرند
مقام تضعيف و نفی هم  كنند و درولی يكديگر را نقض می، مفهومی است كه مؤلفه معنايی مشترک دارند

 . (16ص، 1391، نژادهستند )سلمان
ها مورد بررسی قرار با توجه به روابط همنشين« الفتح»در سوره « فتح»معناشناسی واژه ، در ادامه 

ی ها و نوع رابطه همنشينبا همنشين، آمده« فتح»را كه در آنها واژه « الفتح»جدول زير آياتی از سوره . گيردمی
 . دهدنشان می
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واژه  آیه ردیف
 اصل

 رابطه همنشین

 
 
1 

 
 
ا َيْغِفَر َلَک َفَتْحنا َلَک َفْتحًا  ِإنَّ َم ِمن ذَ ُمِبينًا٭ لِّ ُه َما َتَقدَّ نِبَك اللَّ

َر َو ُيِتمَّ ِنْعَمَتُه َعَلْيَك َو يهِدَيَك ِصَراًطا  ْسَتِقيًما٭ َو َو َما َتَأخَّ مُّ
ُه َنْصًرا َع  َينُصَرَک   (3-1/ 48: )فتحِزيًزا اللَّ

 
 

 َفَتْحنا

 مكملی َفْتحًا ُمِبيناً 
 اشتدادی ِلَيْغِفَر 
 اشتدادی ُيِتمَّ 

 اشتدادی َيْهِدَيَک 
 اشتدادی َينُصَرَک 

 مكملی ُمِبيناً  َفْتحاً 
 

2 
 
 ُه َعِن  َلَقْد َجَرةِ  اْلُمْؤِمِنيَن ِإْذ ُيَباِيُعوَنَک تْحَت َرضی اللَّ  الشَّ

ِكيَنَة َعَلِيهْم َو َأَثاَبُهْم َفْتًحا  ِريًبا٭ قَ َفَعِلَم َما فِی ُقُلوبِهْم َفَأنَزَل السَّ
ُه َعِزيًزا َحِكيًما َمَغاِنَم َكِثيَرًة َيْأُخُذوَنها َو َو  /  48: )فتح كَاَن اللَّ

18-19) 

 
 
 َفْتحاً 

 مكملی َقِريًبا
 مكملی َأَثاَبُهْم 
انزل 
ِكينَ   ةَ السَّ

 اشتدادی

 اشتدادی َمَغاِنَم َكِثيَرةً 
 
3 

 ُه َرُسوَلهُ  َلَقْد َصَدَق ْءَياا اللَّ ْلَمْسِجَد اَلَتْدُخُلنَّ  ِِباْلَحّق  لرُّ
ِريَن اْلَحَراَم ِإن  ِقيَن ُرُءوَسُكْم َو ُمَقصِّ ُه َءاِمِنيَن مَحلِّ َشاَء اللَّ

وْا َفَجَعَل ِمن ُدوِن َذاِلَک َفْتًحا َتْعَلُم  َلْم  اَلتَخاُفوَن َفَعِلَم َما
 (27/ 48: )فتح َقِريًبا

 
 َفْتًحا
 

 مكملی َقِريًبا
 مكملی َجَعَل 

، 1415، صفت آن است )درويش« ُمِبيناً »بوده و « َفَتْحنا»مفعول مطلق برای فعل ، در آيه اول« َفْتحاً »
م در حرف ال، در آيه دوم. دارد« َفَتْحنا»مكملی با فعل رابطه « َفْتحًا ُمِبيناً »عبارت ، بنابراين. (231ص، 9ج
به  جار و مجرور و متعلق« ِلَيغفَر »فعل مضارع منصوب به )أن( مضمره و « يغفر»، برای تعليل است« ِلَيغفَر »
 دهمبين را غفران الهی بر گناهان گذشته و آين« فتح»علت اين ، «ِلَيغفَر »الم تعليل در ، در واقع. است« َفَتحنا»

، «ُيِتمَّ »افعال . است« َفَتْحنا»دارای رابطه اشتدادی با فعل ، روازاين. همانجا(، داند )همانپيامبر )ص( می
دارای همين رابطه ، (241ص، 26ج، 1418، اند )صافیشده« ِلَيغفَر »نيز كه عطف به « َينُصَرَک »و « َيْهِدَيَک »

 . هستند« َفَتْحنا»با 
، 7ج، 1422، است )كرباسی« اثاب»مفعول برای فعل « فتحاً »و « فتحاً »صفت « قريباً »، در آيه دوم 

 َأْنَزَل فَ » جمله. هستند« فتحاً »دارای رابطه همنشينی مكملی با « اثاب»و « قريباً »، بر اين اساس. (509ص
كيَنةَ  همانجا( ، ناست )هما« َفْتًحا َقِريًبا» عطف بر« َمَغاِنَم َكِثيَرةً »و « َأَثاَبُهْم َفْتًحا َقِريًبا»معطوف بر جمله « السَّ

 . و رابطه همنشينی مكملی با آن دارند
، 1425، است )دعاس« َفَجعَل »مفعول برای فعل « فتحاً »و ، «فتحاً »صفت « قريباً »، در آيه سوم نيز 

 ،امهدر اد. هستند« فتحاً »دارای رابطه همنشينی مكملی با « َجعَل »و « قريباً »، بنابراين. (248ص، 3ج
های "فتح" با رابطه همنشين»و « های "فتح" با رابطه مكملیهمنشين»در دو عنوان « فتح»های همنشين
 . گيرندمورد بررسی قرار می« اشتدادی

 . در اين سوره وجود ندارد« فتح»قابل ذكر است كه هيچ همنشينی با رابطه تقابلی برای
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 با رابطه مکملی« فتح»های همنشین -3-1
رابطه مكملی دارد كه بررسی « اثاب»و « جعل»، «قريب»، «مبين»های در اين سوره با واژه« تحف»واژه 

 . كندكمک می« فتح»و تحليل روابط آنها به كشف معنايی 

 مبین -3-1-1
( و چيزی 217ص، 6ج، 1375، و در معنای صفتی به معناي واضح )طريحی« بين»از ريشه « مبين» 

در نقش صفتی . (68ص، 13ج، 1414، سازد )ابن منظوررق ضاللت آشكار میاست كه طرق هدايت را از ط
/ 4: نور )نساء، (168/ 2: عدّو )بقره، (58/ 33: اثم )احزاب، (36/ 33: با واژگانی چون ضالل )احزاب

. است( همنشين شده 156/ 37: ( و سلطان )صافات110/ 5: سحر )مائده، (15/ 5: كتاب )مائده، (174
، 2008، / طبرانی83ص، 5ج، 1412، )طبری« بّين»در اين آيات را به معنی « مبين»ان لفظ برخی مفّسر

، 3ج، 1372، / طبرسی151ص، 3ج، تابی، اند )طوسیآورده« ظاهر»( و برخی نيز به معنی 339ص، 2ج
ی در معنای و گاه« آشكار»گاهی در معنای الزم به معنی ، «إبانة»از ماده « مبين»، به نظر آلوسی. (174ص

 . (363ص، 6ج، 1415، است )آلوسیبه كار رفته « كنندهآشكار»متعدی به معنی 
ا َفَتْحنا َلَک َفْتحًا ُمِبیناً ﴿با عبارت « الفتح»سوره   « فتحًا مبيناً »با « فتحنا»همنشينی . شودآغاز می ﴾ِإنَّ

توصيفی است كه تنها يک بار  ،(252ص، 18ج، 1417، باشد )طباطبايیمی« فتحنا»كه تأكيدی برای فعل 
 . استدر قرآن آمده 

يعنی اين . خداوند به آن است دهنده عظمت امر و عنايت ويژه نشان، در آغاز كالم« اّنا»ذكر عبارت 
است  به خويش نسبت داده« نا»را با لفظ  از عظمت خاصی برخوردار بوده كه خداوند وقوع آن، فتح

-اطمينان به تحّقق فعل را می، آوردن فعل را با لفظ ماضی. (253-252صص، 18ج، 1417، )طباطبايی

. (332ص، 4ج، 1407، است و داللت بر علّو شأن خبردهنده دارد )زمخشریگويی اتفاق افتاده ، رساند
، 26ج، تابی، نشانگر اعتناء به اين عّلت است )ابن عاشور، مطلققبل از مفعول « َلَک »تقديم ، همچنين

ر يعنی به خاط« لک»: فرمايدگذاری بر پيامبر )ص( میخداوند از ثمرات اين فتح در سياق منت. (123ص
زيرا اين ، نددارا برای تعظيم امر فتح می« ِلَيغفر»به غايب در « اّنا َفَتحنا»فخر رازی التفات از متكلم در ، تو

ارد و جنبه عام د، امری بزرگ است لكن مغفرت هرچند، امر برای فردی غير از نبی )ص( اتفاق نيفتاده است
 . (67ص، 28ج، 1420، شود )فخر رازیشامل ديگران نيز می

داند كه پس از آن فتوحات اين می، مبين ياد كردهسيد قطب علت اينكه خداوند از اين صلح به فتح  
كند می عبد الّله نقل و در تأييد آن روايتی از جابر بن« فتح دعوت»مانند ، ديگری به صور مختلف رقم زده شد

ه هزار با د، مكه دو سال بعد در سال فتح، سپس. الّله )ص( با هزار و چهارصد نفر به حديبيه رفتكه رسول
ز شّر زيرا مسلمانان ا، نيز بود« فتح سرزمين»، اين صلح، به عالوه. نفر به سوی مكه رفت و آن را فتح كرد

، دكرخطر خيبر كه راه شام را تهديد می، ر يهودی و همچنيناز بقايای خط شبه جزيره، قريش راحت شدند
را برای مسلمانان فتح كرد و غنائم بسياری از آن گرفتند و قريش به قّوت و كيان خالصی يافت و خداوند آن 

ستحق م، اين صلحی كه قرآن از آن به فتح عظيم ياد كرده، بدين جهت. )ص( و مسلمانان اعتراف كردندنبی 
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فتحًا »تعداد معدودی از مفسران نيز منظور از ، البته. (3316ص، 6ج، 1412، فی است )سيد قطبچنين وص
ترين نتيجه پيمان حديبيه مهم، در هر صورت. (272ص، 5ج، 1405، اند )جصاصرا فتح مكه دانسته« مبيناً 

ا كه اين صلح در از آنج. (30ص، 3ج، 1375، رسميت شناختن مسلمانان دانست )بازرگانتوان به را می
ا معنای لغوی كه ب از آن به فتح مبين تعبير شده، استهای بعدی مسلمانان نقش اساسی داشته تحّقق پيروزی

ار های آن آشكشود كه غنائم و بهرهاطالق می به آن گونه از پيروزی« فتح»، روازاين. خوانی داردمبين نيز هم
 . و واضح است

یب -3-1-2  قر
اين  27و  18دارد و در آيات « فتح»است كه رابطه مكملی با « فتح»های از ديگر همنشين« بقري»واژه  

، 5ج، 1410، و به معنای نزديک است )فراهيدی« قرب»قريب از ريشه . شده است« فتح»سوره همنشين 
، (35 /2: اين واژه در آيات قرآن به معانی قرب مكانی )بقره. (662ص، 1ج، 1414، / ابن منظور154ص

كار رفته ( به 10/ 56: ( و قرب مقامی و منزلتی )واقعه83/ 2: )بقرهقرب َنَسبی ، (1/ 21: قرب زمانی )انبياء
 . است
( همنشين 40/ 78: )نبأ« عذاب»( و 42/ 9: )توبه« َعَرض»با واژگان « قريب»در نقش وصفی منصوب  

َبُعوکَلْو کا﴿را در « َعَرضًا قريباً »برخی تفاسير . شده است یبًا َو َسَفرًا قاِصدًا التَّ / 9: )توبه ﴾َن َعَرضًا َقِر
( و غنيمتی كه 50ص، 5ج، 1422، / ثعلبی99ص، 10ج، 1412، )طبری« غنيمت حاضر»به معنای ، (42

عذابًا »اند و ( دانسته297ص، 5ج، 1415، / آلوسی82ص، 3ج، 1418، آيد )بيضاویبه راحتی به دست می
یباً ﴿را در « قريباً  ْنَذْرناُکْم َعذابًا َقِر

َ
ا أ / 468ص، 2ج، 1424، )دينوری« عذاب موجود( »40/ 78: )نبأ ﴾ِإنَّ

، 1420، / فخر رازی647ص، 10ج، 1372، )طبرسی« عذاب آخرت»( يا 147ص، 2ج، 1416، دامغانی
 . نزديک است، چرا كه هر چيِز آمدنی، اند( معنا نموده26ص، 31ج

َجَرِة َفَعِلَم ما في َی َلَقْد َرض﴿در آيه  ُه َعِن اْلُمْؤِمنیَن ِإْذ ُیباِیُعوَنَک َتْحَت الشَّ ْنَزَل السَّ  اللَّ
َ
کیَنَ  ُقُلوِبِهْم َفأ

یباً  ثاَبُهْم َفْتحًا َقر
َ
يرا ز، دانندرا فتح خيبر می« فتحًا قريباً »اغلب مفسران مراد از ، (18/ 48: )فتح ﴾َعَلْیِهْم َو أ

، تابی، است )ابن عاشورتر بودهاز لحاظ زمانی به روز بيعت نزديک، باشدحديبيه می فتح خيبر كه خاص اهل
( يا صلح حديبيه 315ص، 7ج، 1419، كثير را فتح مكه )ابن« قريباً  فتحاً »برخی ديگر . (148ص، 26ج

ا زير، داندمیعالمه طباطبايی اين وجوه را با سياق آيات سازگار ن. اند( دانسته95ص، 7ج، 1424، )مغنيه
كه « اِنَم َكِثيَرةً َمَغ »با « قريباً فتحًا »يعنی ، نمايندتمام جمالت اين آيه به هم مربوط بوده و يكديگر را تفسير می

( 19/ 48: در )فتح« مغانم»از آنجا كه . رابطه معنايی دارد و بايد با توجه به آن تفسير شود، در آيه بعدی آمده
، يجهدر نت، غير خيبر است كه بعد از مراجعت از حديبيه به دست مسلمانان افتاد های خيبر واعّم از غنيمت

َل َلُكْم هِذهِ »جمله  های يعنی غنيمت، های مذكور در آيه قبلی( اشاره دارد به غنيمت20/ 48: )فتح« َفَعجَّ
، 18ج، 1417، یاست )طباطبايدست آمده به حساب آورده غنيمِت به  خيبر كه از شّدت نزديكی به منزله

 . (286-285صص
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ُه َرُسوَلهُ َلَقْد َصَدَق ﴿در اين همنشينی اسمی را  ْءَیا ِباْلَحّق  اللَّ ُه  الرُّ َلَتْدُخُلنَّ اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم ِإن َشاَءاللَّ
ِقیَن ُرُءوَسُکْم َو  یَن اَلتَخاُفوَن َفَعِلَم َماَلْم َتْعَلُموْا َءاِمِنیَن مَحلِّ ِر ی َفَجَعَل ِمن ُدوِن َذاِلَك َفْتًحاُمَقصِّ  ﴾ًباَقِر

الحرام ـ نازل شده اين آيه در ظهور رؤيای پيامبر )ص( ـ درباره ورود به مسجد. ( نيز شاهديم27/ 48: )فتح
كردند كه خواب ابتدا مؤمنان فكر می. (93ص، 5ج، 1416، / بحرانی317ص، 2ج، 1367، است )قمی

وقتی از مدينه به سوی مكه حركت كردند و مشركان در ، روازاين. سال است )ص( مربوط به همانخدا رسول
 خداوند در اين آيه شک، بنابراين. دچار ترديد شدند، حديبيه از ورودشان به مسجدالحرام جلوگيری نمودند

هُ ِإن». (335ص، 9ج، تابی، / طوسی68ص، 26ج، 1412، سازد )طبریآنها را زايل می قيدی  نيز« َشاَءاللَّ
زيرا اين آيه برای بشارت به صدق و تحّقق رؤيای ، برای ورود همه يا بعضی از مسلمانان است و شرطی نيست

 . (190ص، 9ج، 1372، پيامبر )ص( است )طبرسی
بر فاصله زمانی زيرا فتح خي، داننددر اين آيه را اشاره به فتح خيبر می« َقِريباً  َفْتحاً »گروهی از مفسران تعبير 

، 4ج، 1407 ،تناسب بيشتری دارد )زمخشری« َقِريباً َفْتحًا »ری با تحّقق عينی اين خواب دارد و با عبارت كمت
زيرا خداوند اين خبر را به ، طبری اين فتح را عام دانسته است. (132ص، 5ج، 1418، / بيضاوی346ص

هم  توان مراد از فتح قريب رامی ،بر اين اساس. بلكه آن را به طور عام بيان كرد، فتح خاصی تخصيص نداد
َفْتحًا »، ولی به عقيده گروهی ديگر، (69ص، 26ج، 1412، صلح حديبيه و هم فتح خيبر دانست )طبری

همين  است وناميده « مبيناً  فتحاً »را در آيه اول اين سوره حديبيه است كه قرآن آن اشاره به همان صلح« َقِريباً 
، / طباطبايی64ص، 9ج، 1422، الحرام در سال بعد شد )ثعلبیانان به مسجدساز ورود مسلمفتح زمينه

. ستا ماجرای صلح حديبيه بوده، ترين فتح به زمان خواب پيامبر)ص(زيرا نزديک، (291ص، 18ج، 1417
. است« هُ اللَّ َلَقْد َصَدَق »( حرف عطف بر جمله 27/ 48: )فتح« َفَعِلَم ما َلْم َتْعَلُموا»حرف )فاء( در جمله 

رابطه ، شده« َفَعِلَم ما َلْم َتْعَلُموا»نيز كه عطف به جمله « َفَجَعَل ِمْن ُدوِن ذِلَك َفْتحًا َقِريباً »جمله ، روازاين
 «َتْعَلُمواما َلْم َفَعِلَم »جمله ، از سويی. الحرام داردهمنشينی با رؤيای رسول و داخل شدن مؤمنين به مسجد

سوره فتح )در رابطه با بيعت رضوان پس از صلح  18در آيه « َفَعِلَم َما فِی ُقُلوبِهم»به جمله ای تواند اشارهمی
و از  فتحی نزديک از لحاظ زمانی است، در اين آيه نيز« قريباً  فتحاً »معنای ، بنابراين. حديبيه( داشته باشد

با اتفاقات مربوط به ، شودبوط میالحرام مرآنجا كه اين پيروزی به مسأله حج و ورود مسلمانان به مسجد
بر . (364ص ، 17ج، 1408، / ابوالفتوح رازی244ص، 4ج، 1420، خوانی دارد )بغویصلح حديبيه هم

 . پيروزی است كه از لحاظ زمانی نزديک است، «فتح قريب»توان گفت می، اين اساس

 َاثاب -3-1-3
ثابَ ﴿های ديگری است كه در آيه از همنشين« َاثاب» 

َ
یباً أ . است( آمده 18/ 48: )فتح ﴾ُهْم َفْتحًا َقر

( و 247ص، 8ج، 1410، در باب افعال به معنای بازگشت بعد از رفتن )فراهيدی« ثوب»از ريشه « َأثاَب »
پاداشی ، مصدر ثالثی مجرد، ثواب. (180ص، 1412، ء به حالت اّولی است )راغب اصفهانیرجوع شی

َك َو اْلباِقیاُت ... ﴿: فرمايدكه خداوند میچنان گردداست كه به عمل عامل بر می بِّ اِلحاُت َخْیٌر ِعْنَد َر الصَّ
َمالً  َثواباً 

َ
شكل فعلی اين ماده ، در قرآن كريم. (19ص، 2ج، 1375، ( )طريحی46/ 18: )كهف ﴾َو َخْیٌر أ
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است كه شخص در ازای ( به كار رفته 85/ 5: ( و هم كار نيک )مائده36/ 83: هم در جزای كار بد )مطففين
ی خواه دنيو، استتنها به امور خير اختصاص يافته « ثواب»ولی كلمه ؛ باشدعمل خويش مستحّق آن می

در عرف نيز ثواب و مشتقات آن اگر به صورت مطلق ». (195/ 3: ( يا اخروی )آل عمران134/ 4: باشد )نساء
، 16ج، الف 1388، )جوادی آملی« اندشبخبهشت و چيزهای رضايت ، به معنای پاداش خير، باشند

 . (717ص
دهد كه خداوند در مقابل بيعت مؤمنان در زير درخت به ايشان آيه مذكور از ثواب و پاداشی خبر می

معنای ثواب دادن در ازای  به« َأثاَبُهْم »فعل، در واقع. (285ص، 18ج، 1417، است )طباطبايی ارزانی داشته
هُ َرِضَي »عمل نيک كه بر  به نوعی مؤّيد معنای ، (148ص، 26ج، تابی، عاشورعطف شده است )ابن« اللَّ

ُه َعِن اْلُمْؤِمِنيَن  َلَقْد َرِضَي » زيرا رضايت صفت فعلی خداوند است كه از مجموع ، در ابتدای آيه است« اللَّ
خدا كه همان ثواب  بنده بايد عمل صالح كند تا رضايت، پس. آيدوجود میعلم خدا و عمل صالح بنده به 

هُ َرِضَي »همنشينی عبارات ، بنابراين. (284ص، 18ج، 1417، )طباطبايی« محّقق شود، و جزای اوست « اللَّ
ای هرساند كه رضايت خداوند كه ناشی از علم خدا به قلباين معنا را می، در اين آيه« فتح»با « َأثاَبُهْم »و 

 فتح، باشد كه به صورت انزال سكينهه ايمان و عمل مؤمنان میهمان ثواب و پاداش خداوند ب، مؤمنان است
، است )طبری شود و خداوند اين را مخصوص اهل بيعت رضوان قرار دادهقريب و مغانم كثيره به آنها اعطا می

ُه َعِن َلَقْد َرِضَي »داند كه بر جمله را حرف تفريع می« فاء»عالمه طباطبايی . (55ص، 26ج، 1412 -اللَّ

 ،متفّرع شده است تا نشان دهد كه حقيقت آن رضايت چيست و بر مجموع اموری كه با تحّقق آنها« اْلُمْؤِمِنيَن 
آيه حسن نيت و صدق ، بعالوه. (285ص، 18ج، 1417، داللت كند )طباطبايی، شودرضايت محّقق می

بدين . (79ص، 28ج، 1420، رازی/ فخر340ص، 4ج، 1407، رساند )زمخشریشان را میآنها در بيعت
با « اَب َأث»از همنشينی . خداوند فتح خيبر را به عنوان پاداش نّيت خالص مؤمنان به آنان اعطاء نمود، ترتيب

لص نيت خا نتيجه، شودشود كه هر فتحی كه از ناحيه خداوند نصيب مؤمنان میاين معنا حاصل می« فتح»
 . گرددنها باز میو عمل نيک مؤمنان است كه به عنوان پاداش به آ

 جعل -3-1-4
به معانی قرار « َجَعَل »فعل ، سوره 27با رابطه نحوی در آيه « فتح»های فعلی واژه يكی ديگر از همنشين 

، گذاری )طريحینام، أخذ، عمل، تغيير حالت، وصف، خلق، (111ص، 11ج، 1414، دادن )ابن منظور
، به معنای تقدير، همچنين. ( است229ص، 1ج ،1410، )فراهيدی« صنع»( و فعل 338ص، 5ج، 1375

ين آمده  در آيات قرآن . (90-89صص، 2ج، 1360، است )مصطفویتقرير و تدبير بعد از خلق و تكو
ايجاد ، (13/ 49: حجرات؛ 5/ 10: تقدير )يونس: از جمله، به معانی متعددی به كار رفته است« جعل»

( و تشريع احكام 72/ 16: خلق )نحل، (7/ 28: حكم )قصص ،(22/ 2: تغيير حالت )بقره، (1/ 6: )انعام
: )نحل ( يا از جانب عبد78/ 16: نحل؛ 1/ 6: تواند از طرف خداوند )انعاممی« جعل». (33/ 17: )إسراء

 . ( باشد91/ 15: حجر؛ 57/ 16
بر آنچه كه  يعنی خداوند عالوه، است« َقَدَر »سوره فتح به معنی  27در آيه « جعل»عاشور از نظر ابن 

در « جعل»فتح قريبی برای شما مقّدر فرمود و استعمال واژه ، درباره داخل شدن به مكه به شما وعده داده بود
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ل محّقق بود و از آنجا كه مستقب اين آيه بيانگر آن است كه اين فتح امری عجيب بود كه مثل آن اتفاق نيفتاده
. (169ص، 26ج، تابی، استفاده شده است )ابن عاشوراز صيغه ماضی برای جعل ، ماضی است به منزله

اند ددر اين آيه را به سبب داللت بر وعده خداوند و تحّقق بدون تأخير آن می« جعل»آلوسی نيز كاربرد فعل 
 ،اين وسيله بر صدق رؤيای نبی داللت كند و قلوب مؤمنان بر سهولت وقوع آن آرامش يابد )آلوسی تا به

ير تقد« فتح»نشانه اين است كه اين ، در اين آيه« فتح»با « جعل»همنشينی واژه . (275ص، 13ج، 1415
ظر اعتباری ولی از ن، پيوستهحال يا تقديری كه در زمان تكوين به وقوع ، پيونددالهی است كه حتمًا به وقوع می

 . متأّخر است يا تقدير بعد از تكوين

 با رابطه اشتدادی« فتح»های همنشین -3-2
، حهای مكّملی فتالزم است افزون بر بررسی همنشين، در اين سوره« فتح»برای فهم بهتر معنای واژه  

واژگان ، رونازاي. توجه شود، رسانندبه تأييد و تقويت معنای آن ياری می« فتح»به واژگانی كه در همنشينی با 
 . شوندررسی میدر ادامه ب« غنيمت»و « سكينه»، «نصر»، «اتمام»، «هدايت»، «غفران»

 غفران -3-2-1
ُه ما اِلَیْغِفَر َلَک ﴿در آيه « يغفر»توان به می، است« فتح»هايی كه دارای رابطه اشتدادی با از همنشين  للَّ

َر  خَّ
َ
َم ِمْن َذْنِبَک َو ما َتأ ، به معنای ستر و پوشاندن است )جوهری« غفر». ( اشاره كرد2/ 48: )فتح ﴾َتَقدَّ

پوشاندنی است كه ، منظور از پوشاندن، البته. (385ص، 4ج، 1404، ابن فارس /770ص، 2ج، 1376
« غفر»ريشه ، «التحقيق»ولی از نظر صاحب ، (230ص، 1400، اقتضای ثواب را به دنبال دارد )عسكری

رود و مفاهيمی از قبيل ستر و در اصل به معنای محو اثر است و در مورد بخشش ذنوب و معاصی به كار می
 . (241ص، 7ج، 1360، باشد )مصطفویاز لوازم محو اثر می، و اصالحپوشش 

( 82/ 26: )شعراء« خطيئه»، (71/ 33: )احزاب« ذنوب»توان از های غفران در آيات قرآن میاز همنشين
قرآن كريم اسباب و مقدمات غفران الهی را توجه به گناه و . ( نام برد9/ 5: )مائده« ايمان و عمل صالح»و 

: مؤمن؛ 31/ 3: عمراناز خدا و پيامبر )آل   اطاعت و پيروی كامل، (16/ 28: ت قلبی از آن )قصصندام
رزق كريم ، (7/ 35: داند كه آثاری چون اجر كبير )فاطر( می64/ 4: ( و توّسل به اولياء الهی )نساء7/ 40

 . ( به دنبال دارد137 /4: ( و هدايت )نساء27/ 36: اعطای كرامت )يس، (50/ 22: مادی و معنوی )حج
 علت اين فتح مبين را غفران الهی بر گناهان گذشته و آينده، «ِلَيغفَر »تعليل در « الم»، در سوره فتح

سنت اين گناهان را گناهان قبل از  مفسران اهل. (123ص، 26ج، تابی، داند )ابن عاشورپيامبر)ص( می
گناهانی كه از پيامبر )ص( سرزده يا خواهد زد و ، «فتح» و بعد از« فتح»گناهان قبل از، نبوت و بعد از آن

، 4ج، 1420، / بغوی42ص ، 26ج، 1412، اند )طبریگناهان گذشته آدم و حواء و گناهان آينده امت دانسته
عد چه قبل از نبوت و چه ب، معصوم از گناهان صغيره و كبيره، ولی پيامبران از منظر مفسران شيعه؛ (223ص

تا خداوند گناهان اّمتت را به وسيله شفاعت تو ببخشد : انددر تفسير آيه آورده، بنابراين. باشنداز نبوت می
مصدر است و « ذنب»: استشيخ طوسی به نقل از سيد مرتضی آورده. (168ص، 9ج، 1372، )طبرسی
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شده است و  به مفعول اضافه« ذنب»، در اين آيه. مصدر جايز است هم به فاعل و هم به مفعول اضافه شود
 ،بنابراين. ببخشد، الحرام شدندمعنی آيه اين است كه خداوند گناهان كّفار را كه مانع ورود تو به مسجد

و يعنی خداوند اين منع را از ت، مغفرت به معنی نسخ احكام مشركان و دشمنان پيامبر نسبت به حضرت است
را پاداشی نسبت به جهاد تو ه شوی و خداوند آن بخشد كه وارد مكدارد و با فتح مكه قدرتی به تو میبر می

 . (314ص، 9ج، تابی، است )طوسی قرار داده
چون ، گناه به معنای مخالفت تكليف مولوی نيست، «ذنب»از منظر عالمه طباطبايی مراد از كلمه 

رده در لغت پ« مغفرت»حال هرچه باشد و ، شود كه آثار و تبعات بدی دارددر لغت به عملی گفته می« ذنب»
تبعات بدی است كه دعوت حضرت از ناحيه كافران « ذنب»مراد از ، بنابراين. افكندن بر روی هر چيز است

 ،باشد )طباطبايیهای قريش میپوشاندن آنها و ابطال عقوبت، «غفران»آورد و مراد از و مشركان به بار می
از معنای ذنب و مغفرت را نوعی برداشت اين برداشت « نظم قرآن»اما نويسنده . (254ص، 18ج، 1417

زيرا اگر مسئله استغفار نبی )ص( منحصر به ، غير متعارف دينی و گريز از معنای صريح آيه دانسته است
ها نيز تكرار شده و نصر الهی همنشين استغفار اما اين مطلب در ساير سوره، توجيه آن ساده بود، همين آيه بود

پس مسأله . (33ص، 1375، بازرگان؛ 55-51/ 40: غافر؛ 3-1/ 110 :نصر: نبی )ص( شده است )رک
 ،ای داشته باشد كه در چند مورد اين همنشينی تكرار شده استاستغفار نبی )ص( بايد با نصر الهی رابطه

انتظاری است كه خداوند از رسوالن خود دارد و آنها وظيفه دارند كه در ، زيرا ايمان به نصرت قطعی الهی
ا َعَلْیَنا َنْصُر اْلُمْؤِمِنیَن ﴿: اطمينان خود به پيروزی نهايی را از دست ندهند، شرايطبدترين  : )روم ﴾کَاَن َحقًّ

ِذیَن َءاَمُنوْا فِی ﴿( و آيه 47/ 30 ا َلَننُصُر ُرُسَلَنا َوالَّ ْنَیا َو ِإنَّ ْشَهاُد  َیْوَم َیُقوُم الَحَیوِة الدُّ
َ
. (51/ 40: )غافر ﴾اْْل

 شود كه به استغفار نياز دارد و از آنجاذنب محسوب می، ای نسيان نسبت به اين وعده قطعیظهلح، بنابراين
رغم  هكه بوقتی ، پذيرفتنداز عوامل خارجی تأثير می، ها دارای عواطف بودهكه انبياء هم مانند ساير انسان

هنگام  ،ساختهرسول فراهم خداوند با صلح حديبيه موجبات آشكارترين پيروزی را برای ، تمامی مشكالت
الهی حاكی با غفران « فتح»همنشينی ، بنابر آنچه گذشت. (34-33صص، 1375، استغفار است )بازرگان

 . پيروزی است كه موجبات پوشاندن گناهان و محو اثرات آن را دارد« فتح»از آن است كه 

 اتمام نعمت -3-2-2
: )فتح ﴾ِلُیِتّم ِنعَمَتُه َعَلیَک ﴿در آيه « ُيِتّم »فعل ، دیبا رابطه اشتدا« فتح»های يكی ديگر از همنشين 

محّقق شدن ، (111ص، 18ج، 1410، به معنی به پايان رساندن )فراهيدی« تّم »از ريشه « َيِتمُّ ». ( است2/ 48
باشد و نقطه مقابل چيزی است كه اجزائش كامل می، ( بوده و تمام22ص، 6ج، 1375، و وجوب )طريحی

/ 2: در قرآن ِاتمام گاهی به معنای انجام تكليف )بقره. (396ص، 1ج، 1360، ت )مصطفویآن ناقص اس
 :( و گاهی با تحقق خارجی و تثبيت تكوينی )توبه4/ 9: زمانی به معنای حصول قربت )توبه، (196و187

 . (437ص، 6ج، الف 1388، ( همراه است )جوادی آملی36/ 9
عيش نيكو و آنچه از مال و عيش كه خداوند به بندگان اعطا  به معنی رفاه و« نعم»از « نعمت»اصل 

های مادي هم درباره نعمت« نعمت»در قرآن كريم تعبير . است، (446ص، 5ج، 1404، كند )ابن فارسمی
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( 6/ 5: تشريع احكام )مائده، (103/ 3: عمرانهای معنوی چون وحدت )آل ( و هم نعمت114/ 16: )نحل
ياد خدا ، (69/ 4: است كه عواملی چون اطاعت از خدا و رسول )نساءكار رفته ( به 3/ 5: و واليت )مائده

 . شود( موجب ازدياد آن می7/ 14: ( و شكر نعمت )ابراهيم40/ 2: )بقره
ا توان گفت كه اين اتمام نعمت در رابطه بمی، اندبا توجه به اينكه اين جمله و آيات قبل همه بر يک سياق

 «چينی و فراهم شدن زمينه برای تماميت كلمه توحيد و نصرت عزيزمقدمه»مانند ، ار آنالهی و آثفتح 
پيروزی بر دشمن و گسترش امر دعوت و ، مكه و طائف، فتح خيبر»، (257ص، 18ج، 1417، )طباطبايی

وج زمينه به ا، ( كه به دنبال آن با فتح حجاز169ص، 9ج، 1372، باشد )طبرسیمی« پايدار ماندن شريعت
 :فراهم شد تا پس از آن آيه اكمال دين و اتمام نعمت )مائده، بيت كه متمم آن استرسيدن اسالم و واليت اهل

معنايی حاصل از اين همنشينی اين است كه  مؤلفه. (178ص، ب1388، ( ظهور كند )جوادی آملی3/ 5
اتمام  تری در تاريخ اسالم وبزرگای برای تحّقق فتوحات زمينه، به مثابه يک اتمام نسبی نعمت، هر فتحی

 . گرددمیمطلق نعمت 

 هدایت -3-2-3
به معنی داللت و ثبات ، «هدی»از ريشه ، با رابطه اشتدادی« فتح»به عنوان همنشين « َيهدی»فعل 
هدايت خداوند . (78ص، 4ج، 1410، ( و نقيض ضاللت است )فراهيدی471ص، 1ج، 1375، )طريحی

فهم و معارف ضروری عموميت ، هدايتی كه برای تمام مكّلفين بر حسب عقل: جه استبرای انسان بر چهار و
( كه 73/ 21: گيرد )انبياءهدايتی كه با ارسال انبياء و انزال كتب آسمانی صورت می، (50/ 20: دارد )طه

يتًا ( و نها17/ 47: شده اختصاص دارد )محّمدتوفيقی كه به افراد هدايت ، همان هدايت تشريعی است
اين هدايت . (836-835صص، 1412، اصفهانی( )راغب 5/ 47: هدايت در آخرت به سوی بهشت )محمد

( 4/ 22: ( و يا شّر )حج213/ 2: امور خير )بقره، (120/ 2: ( يا معنوی )بقره16/ 16: يا در امور مادی )نحل
كتب آسمانی ، (42/ 42: ریرسوالن )شو، (35/ 24: است و هدايت به امور خير يا از جانب خداوند )نور

در امور شّر اين هدايت توسط . ( است159/ 7: ( و يا عالمان و شايستگان بشری )اعراف9/ 17: )اسراء
 . (4/ 22: )حجپذيرد شياطين انجام می

خداوند هدايت به صراط مستقيم را از ثمرات فتح ، (2/ 48: )فتح ﴾ُمْسَتِقیماً  َیْهِدَیَك ِصراطاً َو ﴿در آيه 
( و 259ص، 4ج، 1375، رساند )طريحیاست كه به مقصد می  صراط در لغت به معنای راهی. داندمی

، دبر كنترل خود و متعلقات خود مسلط باش، به معنای چيزی است كه بتواند بدون تكيه به چيزی« مستقيم»
 . (33ص، 1ج، 1417، پذير نباشد )طباطبايیيا چيزی كه وضعش تغيير و تخلف

بار است كه در ده مورد خداوند اين هدايت را به  14در قرآن « هدايت به صراط مستقيم»كرار بسامد ت
، بنابراين. (56/ 28: است )قصص( و در ساير موارد به كتاب و رسول نسبت داده 16/ 5: خويش )مائده

يت مسّخر ها را برای احيای امر هداهای ظاهری است كه خداوند آنهادی حقيقی خداست و غير او سبب
هدايت به طور كلی به معنی داللت و بيان ، بر اين اساس. (244ص، 5ج، 1417، است )طباطبايینموده 

 . قاطعّيت و رسيدن به مطلوب است، طريق رشد است و در جايی كه اراده خداوند ضميمه آن شود
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الد اسالمی ا توسعه بولی ب، بودهدايت به صراط مستقيم برای نبی )ص( از زمان بعثت ايشان ثابت شده 
در واقع صراط مستقيم مستعار از دين حق است و نكره بودن صراط . آن را زيادتر كرد، و كثرت مسلمانان

طبری اين هدايت را راهنمايی به طريقی از دين . (124ص، 26ج، تابی، داللت بر تعظيم آن دارد )ابن عاشور
. (45ص، 26ج، 1412، داند )طبریپروردگار می كه در آن هيچ سستی و كژی نباشد و رساندن به رضای

، داندهدايت در اين آيه را به معنی راهنمايی نمی، (28-26/ 43: عالمه طباطبايی با عنايت به آيات )زخرف
رد و اين پذيزيرا هدايت انبياء تغيير و تخّلف نمی، داندبلكه آن را هدايت به حق كه مخصوص انبياست می

، 1417، شود )طباطبايیهمچنان در امتش هست و از ميان برداشته نمی، خدا )ص( هدايت بعد از رسول
لذا انسان هدايت ، باشدها محفوظ میاز آنجا كه صراط مستقيم امری است كه در تمام سبيل. (275ص، 1ج

 ايتبه اين معنا كه سبيلی كه قباًل به آن هدايت شده بود با هد. شودباز هم به سوی آن هدايت می، شده
هدايت به صراط ». (35ص، 1ج، ها بسيار و دارای مراتبی بسيارند )همانزيرا سبيل، شودبيشتری تكميل می

هدايتی كه شامل »يعنی ، همراه شده است« من يشاء»در موارد زيادی در قرآن كريم با عبارت « مستقيم
يم به صراط مستق، ورانيستهايشان نشود و افرادی كه بر اثر پذيرش هدايت تشريعی دلگروهی خاص می

نشانه « فتح»با « يهدی»همنشينی ، بنابراين. (476ص، 1ج، الف 1388، )جوادی آملی« شوندهدايت می
 ايمانی باالتر از ايمان قلبی، هابا نزول آرامش بر قلب، آن است كه خداوند در ازای ايمان و عمل قبلی بندگان

 . بخشدو هدايتی برتر از هدايت قبلی به ايشان می

 نصر -3-2-4 
ُه َنْصًرا ﴿در آيه « ينصر»، در اين سوره« فتح»ديگر واژه همنشين  یًزاَو َینُصَرَک اللَّ ( 3/ 48: )فتح ﴾َعِز

از اسماء حسنای الهی « عزيز». (231ص، 9ج، 1415، است )درويشدر اين آيه عزيز صفت نصر . است
: نعمت )انفال، (10/ 8: اميد )انفال، (71/ 9: حمت )توبهاز جمله سياق ر، است كه در قرآن بسيار تكرار شده

/ 2: ( و توبيخ و تنبيه الهی )بقره4/ 3: عمران الهی )آلعذاب ، (21/ 58: الهی )مجادلهعظمت، (63/ 8
به  توّفق و برتری نسبت، غلبه و قهر، معانی متعددی چون شدت و قوت، برای اين واژه، بدين ترتيب. (209
 . ( بيان شده است38ص، 4ج، 1404، / ابن فارس76ص، 1ج، 1410، خود )فراهيدیتر از پايين

ذكور اند كه غير از فتح منظير مثل فتح مكه معنا كردهرا نصری نفيس و كم« نصرًا عزيزاً »غالب مفسران 
ل ن از قبيتواند فتح مكه يا بعد آمی، پس. زيرا خداوند آن را علت فتح قرار داده است، باشددر آيه اول می

فخر رازی بر اين باور . (125ص، 26ج، تابی، بدون جنگ باشد )ابن عاشور، دخول قبائل عرب به اسالم
عالمه . (66ص، 28ج، 1420، در اين آيه به معنی گرفتن خانه خدا از كافران است )فخر رازی« عزيز»است 

ش همچون فتح مكه و طائف و گستر، نظيرمرا به معنای نصرتی چشمگير يا ك« َنْصرًا َعِزيزاً »طباطبايی نيز 
پيروزی « فتح»، روازاين. (258ص، 18ج، 1417، داند )طباطبايیكن شدن شرک میاسالم در جزيره و ريشه

 . آوردآن صبر و ياری دين خداست و ياری و توفيقات بزرگ الهی را به ارمغان می است كه مقدمه
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 انزال سکینه -3-2-5 
 ،به معنی آرامش و وقار )فراهيدی« سكن»از ماده « سكينة»واژه ، های اشتدادی فتحاز ديگر همنشين

مشتقات آن . (88ص، 3ج، 1404، ( و در تقابل اضطراب و حركت است )ابن فارس211ص، 5ج، 1410
: مؤمنون؛ 37/ 14: اسكان دادن )ابراهيم، (96/ 6: انعام؛ 103/ 9: در قرآن به معانی سكون و آرامش )توبه

است كه ريشه معنايی ( آمده 8/ 4: نساء؛ 61/ 2: ( و درماندگی )بقره15/ 34: منزل و مسكن )سبأ، (18/ 23
. نظر استبه معنای آرامش و ثبات در تمام مشتقات مذكور به تناسب محل و مقام استعمال مورد « سكن»

كه سه مورد آن در سوره فتح ( 353ص، 1364، عبد الباقی: است ) رکشش بار در قرآن آمده « سكينة»واژه 
 . است

است آمده  «اللهانزل »همنشينی سكينه در آيات مذكور با واژه انزال در سه آيه به صورت صريح و با تعبير 
. از آن خدا است، يعنی همه اسباب و عللی كه در عالم هستی وجود دارد، (26/ 48: فتح؛ 40و26/ 9: )توبه

برساند و چيزی نيست كه بتواند بر اراده او غالب شود ، به هركه بخواهد، هدچه را بخواتواند هر او می، پس
زيرا قرآن در ، ايجاد آن است، مراد از انزال سكينه بر قلوب مؤمنان. (258ص، 18ج، 1417، )طباطبايی

ّو مبدأ ( تا از اين طريق به عل25/ 57: حديد؛ 6/ 39: خوانده )زمربسياری از مواقع خلقت و ايجاد را انزال 
، (40/ 9: محل نزول سكينه نيز شخص پيامبر )ص( )توبه. (246ص، 13ج، 1415، آن اشاره كند )آلوسی

از . ( است26/ 48: فتح؛ 26/ 9: ( و يا پيامبر و مؤمنان با هم )توبه18و4/ 48: فتح؛ 248/ 2: مؤمنان )بقره
فرستد و میرا فرآن ، أ فاعلی سكينه استدر اصل خداوند سبحان مبد»توان چنين برداشت كرد كه اين نكته می

كند و فرشتگان و نيروهای الهی نيز را دريافت میآن ، و قلب مؤمن كه مبدأ قابلی برای پذيرش سكينه است
( چنانكه 656ص، 11ج، 1387، )جوادی آملی« دهندرا در قلب مؤمنان جای می اند و آنمبادی قريِب سكينه

ِذي ُهَو ﴿: فرمايدمی ْنَزَل  الَّ
َ
ِکیَنَ  ِفي ُقُلوِب أ واژه انزال در قرآن با دو حرف . (4/ 48: )فتح ﴾اْلُمْؤِمِنیَن السَّ

بر پايان و نهايت سير داللت دارد )قائمی « الی»بر فوقيت و « علی»به كار رفته كه « علی»و « إلی»مختلف 
« علی»انزال سكينه با حرف ، (40و  26/ 9: ( و )توبه26و  18/ 48: در آيات )فتح. (195ص، 1390، نيا

به معنای فروفرستادن از باال به پايين است و از اينكه اين انزال بر قلب مؤمن ، روازاين، است به كار رفته
توان گفت سكينه حقيقتی فرامادی است كه از ثمرات آن ارسال جنود می، (4/ 48: گيرد )فتحصورت می
ای از پيروزی گونه« فتح»، حاصل سخن اينكه. باشد( می4/ 9: فتح( و ازدياد ايمان )40/ 9: غيبی )توبه

حامل منافع معنوی چون انزال آرامش و سكينه بر پيامبر و مؤمنانی است كه ، است كه افزون بر منافع مادی
-اطرهای قادر نيستند از مخهای سخت جز با نزول چنين سكينهاند و در موقعيتاز پيامبر )ص( تبعيت داشته

 . آن خارج شوند های

 مغانم کثیرة -3-2-6 
ُخُذونَها﴿در آيه « َمغاِنَم »واژه ، با رابطه اشتدادی« فتح»های ديگراز همنشين

ْ
: تح)ف ﴾َو َمَغاِنَم َکِثیَرًة َیأ

 ،در اصل به معنای گوسفند يا دستيابی به گوسفند است )فراهيدی« غنم»از ريشه « مغانم». ( است19/ 48
، شود )راغب اصفهانیخواه دشمن يا غير آن اطالق می، يافتهبه هر دست ، سپس .(426ص، 4ج، 1410
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. (426ص، 4ج، 1410، دانند )فراهيدیبرخی آن را به معنی دستيابی بدون مشقت می. (615ص، 1412
( و 835ص، 4ج، 1372، شود )طبرسیای غنم و غنيمت گفته میطبرسی بر اين باور است به هر فائده

چنانكه ، (129ص، 6ج، 1375، آيد )طريحیای است كه از كافران به دست میفائده، الحی آنمعنای اصط
نَّما َغِنْمُتْم ﴿مفسران در آيه برخی 

َ
دانند را به معنی غنيمت جنگی می( آن 41/ 8: )انفال ﴾... َو اْعَلُموا أ

 . (60ص، 3ج، 1418، بيضاوی /)
، ( غنائم خيبر است )نحاس19/ 48: در آيه )فتح« َمغاِنَم َكِثيَرةً »مراد از ، ز مفسرانبه عقيده بسياری ا

، به عنوان صفت برای مغانم« كثيرة»لفظ ». (286ص، 18ج، 1417، / طباطبايی133ص، 4ج، 1421
قق بيعت مح بيانگر آن است كه اين وعده برای تمام اهل، «َيْأُخُذونَها»نشانگر تعّدد غنائم و وصف مغانم با 

( و از آنجا 286ص، 18ج، 1417، رود )طباطبايیقبل از رؤيت فتح از دنيا نمی، شود و هيچ يک از آنانمی
ُه َعِزيزًا َحِكيماً »: افزايددر آخر آيه می، كه مسلمانان بايد به اين وعده الهی كاماًل اطمينان كنند « َو كاَن اللَّ

از اثرات عّزت خداوند ، سازی فتح و غنائم بسيار برای ايشان مفراه. (68ص، 22ج، 1374، )مكارم شيرازی
كند و نيز از اثرات حكمت او در ترتيب مسّببات بر اسباب است است كه هيچ امر سختی از او نافرمانی نمی

پيروزی است كه دارای غنائم ، «فتح»منظور از ، بر اساس اين همنشينی. (149ص، 26ج، تابی، عاشور)ابن
 . ع بسيار باشدو مناف

 بر محور جانشینی« فتح»حوزه معنایی  -4 
ای از نوع انتخاب و جايگزينی ميان هريک از الفاظ يک زنجيره كالمی با الفاظی رابطه، رابطه جانشينی

-توان اين واژگان را به عنوان مترادف( و می31ص، 1374، يرويشتوانند جايگزين آن شوند )بیاست كه می

رابطه جانشينی به ارتباط اجزايی ، در تعريفی ديگر. (353ص، 1390، در نظر گرفت )نكونامهای آن مفهوم 
-درک می ایای حافظهبلكه در زنجيره، شود كه لزومًا حضور فيزيكی در يک زنجيره گفتاری ندارندگفته می

اس تشابه واژگانی كه بر اس. (187ص، 1386، ها و جمالت حضور دارند )فكوهیشوند و در ورای گفته
يرند گدر يک ميدان معنايی قرار می، اند و در نظام زبان بر محور جانشينی با يكديگرمعنايی قابل شناسايی

های توجه به مؤلفه، كندهای جانشين ياری میآنچه ما را در يافتن واژه. (57ص، 1393، زاده و امينی)فتاحی
ابه اند و هيأت و ساختار تركيبی مشيكديگر انتخاب شدهای كه به عنوان جانشين معنايی مشترک ميان دو واژه

-می« فتح»های همنشين های واژهای از همنشينتنها واژه« فتح»جانشين ، بنابراين. (58ص، است )همان

باشد و هم دارای همان رابطه نحوی باشد كه آن همنشين نسبت به تواند باشد كه هم تشابه معنايی داشته
 . دارد« فتح»

/ 40: غافر؛ 45/ 23: مؤمنون؛ 96/ 11: هود؛ 153/ 4: در آيات )نساء« مبين»با « سلطان»شينی از همن
. ه حساب آوردب« فتح»را يكی از واژگان جانشين « سلطان»توان می، است« فتحًا مبيناً »( كه شبيه ساختار 23

، 1375، يحی/ طر214ص، 7ج، 1410، به معنی قدرت و حجت است )فراهيدی« سلط»سلطان از ريشه 
، (355-354صص ، 1364، عبدالباقی: است )رکبار آمده  29اين واژه كه در قرآن . (255ص، 4ج

( 71و33/ 7: اعراف؛ 81/ 6: تنزيل )انعام؛ (33/ 17: اسراء؛ 91و144/ 4: همنشين واژگانی چون جعل )نساء
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ولِئُکْم ﴿سلطان در آيات ، رانقريب به اتفاق مفس. باشد( می156/ 37: صافات؛ 45/ 23: و مبين )مؤمنون
ُ
أ

ِه َعَلْیُکْم ُسْلطانًا ُمِبیناً ﴿( و 91/ 4: )نساء ﴾َجَعْلنا َلُکْم َعَلْیِهْم ُسْلطانًا ُمِبیناً  ْن َتْجَعُلوا ِللَّ
َ
یُدوَن أ  ُتِر

َ
 ﴾أ

غلبه و تسلط ، (153/ 4: )نساء ﴾ُسْلطانًا ُمِبیناً  َو آَتْینا ُموسی﴿( را به معنی حجت و در آيه 144/ 4: )نساء
( و نصر 300ص، 1ج، 1377، برتری و حكومت آشكار )طبرسی، (107ص، 2ج، 1418، ظاهری )بيضاوی

 . اند( دانسته257ص، 11ج، 1420، و نيروی الهی )فخر رازی
نا َو آَتیْ ﴿و در آيه  به خويش نسبت داده« َفَتحنا»را با فعل « فتحًا مبيناً »( خداوند 1/ 48: در آيه )فتح

را به خويش نسبت داده « سلطان مبين»اعطای « آَتْيَنا»( نيز با فعل 153/ 4: )نساء ﴾ُسْلطانًا ُمِبیناً  یُموس
. (23/ 40: غافر؛ 45/ 23: مؤمنون؛ 96/ 11: شود )هوداين نسبت در آيات ديگر نيز مشاهده می. است
ه با توجه ب. پذيرداوند تحّقق میتوان گفت كه هر فتح و سلطانی تنها با اراده و خواست خدمی، روازاين

خشايش ب، معنای حاصل اين است كه يكی از ملزومات فتح، «فتح»با غفران الهی در سوره « فتح»همنشينی 
ؤمنان مخاطب آيه پيامبران يا م، انددر بيشتر آياتی كه سلطان و فتح همنشين مبين شده. و غفران الهی است

)ص(  اكرم( و اين امر برای اطمينان و آرامش قلب پيامبر23/ 40: افرغ؛ 1/ 48: فتح؛ 153/ 4: هستند )نساء
 . استو مؤمنان صورت گرفته 

( بيانگر اين است هرچند قوم حضرت موسی بسيار 153/ 4: )نساء ﴾ُسْلطانًا ُمِبیناً  َو آَتْینا ُموسی﴿آيه 
اری نمود و اين بشارتی برای پيامبر اسالم ولی خداوند به او قّوت بخشيد و او را ي، با او لجاج و عناد ورزيدند
كرد  ولی عاقبت بر ايشان غلبه خواهد، كننديعنی هرچند كافران با او دشمنی می، )ص( بر سبيل تنبيه است

( نيز 91/ 4: )نساء ﴾َجَعْلنا َلُکْم َعَلْیِهْم ُسْلطانًا ُمِبیناً ﴿اين معنا در . (257ص، 11ج، 1420، رازی)فخر
« جعل»با واژه سلطان همنشينی دارد كه با توجه به معنای لغوی « جعلنا»فعل ، در اين آيه. ستقابل مشاهده ا

شود كه تقدير الهی بر اين صورت گرفته كه مسلمانان دريافت می، و اينكه خداوند آن را به خود نسبت داده
ه واليت جامع گر و تصفيهبايد از هر جهت بر كّفار سلطه يابند و حكومت اسالمی در سركوب منافقان توطئه

پس از منع برقراری پيوند دوستی ميان ، (91 -89/ 4: )نساء آيات. (351ص، 2ج، 1383، دارد )قرائتی
اّما اكنون شما را بر آنان ؛ كردآنان را بر شما مسّلط می، خواستفرمايد كه اگر خدا میمسلمانان و منافقان می

، تيدرا يافهرجا آنان ، آميز در نيامدند و از فتنه دست نكشيدندمسالمتحال اگر آنان از راه . استچيره ساخته 
 ای تشريعی است و سلطه تشريعی بر دشمنانای است از خدا برای شما كه سلطهبه قتل برسانيد و اين سلطه

زينه تجهيز قشون و تأمين ه، زيرا بدون تأسيس نظام مقتدر حكومتی، به معنای تشريع حكومت اسالمی است
. (552ص، 13ج، الف 1388، مقدور نخواهد بود )جوادی آملی... لشكر و تدبير فرماندهی و جنگاوری و

  .پيروزی همراه با غلبه و تسلط و توانايی بدون جنگ و خونريزی است« فتح»توان گفت می، در مجموع

 گیرینتیجه 
بر محور همنشينی « الفتح»در سوره « فتح»های معنايی در نظام معنايی قرآن از طريق بررسی حوزه

ود كه شبه پيروزی گفته می« فتح»معلوم گرديد كه ، «اثاب»و « جعل»، «قريب»، «مبين»مكملی با واژگان 
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نيت خالص و عمل نيک مؤمنان  نتيجه، در واقع. شودتنها از ناحيه خداوند و در همين دنيا نصيب مؤمنان می
نی بر محور همنشي. پيوندددير الهی است كه حتمًا به وقوع میتق، گردد و اين فتحاست كه به آنها باز می

مشخص شد « غنيمت»و « سكينه»، «نصر»، «اتمام»، «هدايت»، «غفران»با مفاهيم « فتح»اشتدادی 
 ،پيروزی است كه موجبات پوشاندن گناهان و محو اثرات آن را دارد و به مثابه يک اتمام نسبی نعمت« فتح»

و  صبر و ياری دين خداست، آن مقدمه. گرددتر و تتميم مطلق نعمت میفتوحات بزرگ ای برای تحّققزمينه
. نمايدمنافع معنوی چون آرامش و سكينه را به ايشان اعطاء می، افزون بر منافع مادی، خداوند در ازای آن

روزی همراه پي« فتح»، روازاين، گيرددر يک حوزه معنايی قرار می« سلطان»بر محور جانشينی با كلمه « فتح»
  .قدرت و تسلط است و تقدير الهی بر اين صورت گرفته كه مسلمانان از هر جهت بر كافران سلطه يابند
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