
 

 
  

 در قرآن کریم« نصرت»میدان معنایی مفهوم 

 با تکیه بر محور همنشینی
 1کبری راستگو

 2ابراهیم پورمعصومه 

 چکیده
در مطالعة سیاختار معنیایی واژگیان قیرآن و « معناییحوزة »معناشناختی  کاربست الگوی

تبیین حدود معنایی رمزگان زبانی آن بسیار راهگشاست. زیرا هیر واژه کشیف بخشیی از 

حوزة خود است و ارتباط هر واژه و معنیای معنای خود را وامدار حضور سایر واژگان هم

دسیتگاه ن پربسیامد یکیی از واژگیا گردد.آن در مجموعه نظام واژگان قرآنی مشخص می

 «نصیرت» ةواژ زبانی قرآن که کشف حوزة معنایی آن نیازمند بررسی معناشناختی اسیت،

نوشیتار حاضیر بدین تصیور . افتددر زندگی بشری به اشکال گوناگون اتفاق میاست که 

تحلیلیی، ضیمن -نظرییة حیوزة معنیایی و روش توصییفیبرآن اسیت تیا بیا کاربسیت 

ای، واژگان همنشین حوزة ایین مفهیوم را ی الگوی تحلیل مولفهشناسی دقیق بر مبنامفهوم

های قرآنی ررسی دادهاستخراج و رابطة معنایی و چرایی استعمال هر یک را تبیین نماید. ب

[ و +فصیل[، ]+ظهیور]، [+تقوییت]های معنایی حاکی از آن است که مفهوم نصرت از اتم

غلبه، أید، سکینه و اطمینان  ،فتحواژگان  ها حضور. این مولفهتشکیل شده استانتزاعی[ ±]

عالوه بر سه مولفة میذکور،  این واژگان از هر یکسازند. را در حوزة این مفهوم موجه می

 طوریشود، بهها از یکدیگر میسبب تمایز آن برخوردارند که معناساز دیگری هایاز مولفه

 در خلیل موجب دیگری با یکی جایگزینی هم، با هاآن از برخی معنایی تقارب علیرغم که
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نیز با توجه به رابطة هریک از مفاهیم مذکور با مفهوم نصرت  خواهد شد. مراد معنای افادة

شیود ایمیان میتوان اظهار داشت که نصرت الهی باعیث تحقیق سیکینه و تاییید اهلمی

 که امکان فتح، غلبه و اطمینان را برای ایشان در پی دارد.   همچنان

 ، نصرت، قرآن معناشناسی، حوزة معنایی، محور همنشینی ها:کلیدواژه

 

 مقدمه
پژوهان و مفسیران کشف معانی و مفاهیم قرآن از گذشته تاکنون، اهتمام ویژة قرآن

شک فهم این کالم وحیانی، مستلزم فهم شماری را معطوف خود داشته است. بیبی
سیبک  ،یاز طرفی هسیتند.های آن واژگانی است که عناصر سازندة آیات و سیوره

 نیییتب و ریتفس یهایدگیچیاست که با وجود پ یاگونهبه میمنحصر به فرد قرآن کر
سطوح متفیاوت مخاطبیانش عرضیه  یبرا یساده و قابل دسترس یظاهر یآن، معان

 .دینمایداشته و دور از فهم نم
شناسی و معناشناسی، های زبانگیری و ظهور نظریهدر عصر حاضر با شکل

ها در مطالعیات اند تا با ورود ایین نظرییهپژوهشگران عرصة قرآن نیز تالش کرده
قرآنی، به شناخت دقیق واژگان و کشف معانی نهفته در متن قرآن دست یابند زییرا 
فهم قرآن کریم به دلیل وسعت قلمرو معنایی و محدودیت متن نیازمند چنین دانشی 

 است.
 بایید قیرآن، موضیوعات دقیق فهم و معانی صحیح درک گفتنی است برای

 هیایزنجیره ایجیاد و میتن آن مختلف هایقسمت بین ارتباط برقراری ضمن بتوان
 ایین. کیرد خلق را هازنجیره و واژگانی روابط از ایشبکه خود، ذهن در واژگانی
های واژه در ییک ها و جانشیینمعنایی و استفاده از روش بررسی همنشیین روابط

 های معنایی خواهد شد.ب کشف الیهساختار زبانی سب
های معنایی دارای جایگیاه از میان الگوهای دانش معناشناسی، الگوی حوزه

ها ای است. این الگو در تعیین چارچوب معنایی واژگان، تبیین معنای دقیق آنویژه
نمیای ییک حیوزة معنیایی، بسییار و همچنین ایجاد تمایز مییان واژگیان مترادف

ای و در چیارچوب تواند با استفاده از نظریة تحلیل مولفهالگو میراهگشاست. این 
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تر از آییات بررسی روابط همنشینی و جانشینی، مفسر را در بیان تفسییری روشین
مثابة ابزار مطالعة معنیا نقیش بسیزایی در کشیف میدلول آییات و یاری دهد و به

 دستیابی به مراد جدی خداوند ایفا نماید.
حاضر برآنست تا در چارچوب دانش معناشناسی و با بدین تصور، پژوهش 

تکیه بر نظریة حوزة معنایی به بررسی واژگان و مفاهیم همنشینِ میرتبط بیا مقولیة 
یکی از واژگان مهم و پربسامد کالم « نصرت»نصرت در قرآن کریم بپردازد. مفهوم 

ه اسیت. آید که در آیات بسیاری از این کالم وحیانی سیخن رفتیشمار میمجید به
براین اساس فراوانی مفاهیم مرتبط با نصرت نویسندگان را بر آن داشت تیا صیرفا 
مفاهیمی که از نوعی رابطة توافقی با این واژه برخوردارنید، میورد بررسیی قیرار 

شناسی روشیمند نصیرت بیر مبنیای دهند. هدف از انجام این پژوهش، ارائة مفهوم
های مشیترک حوزة آن بر اسیاس مولفیههمای و تعیین واژگان الگوی تحلیل مولفه

ترین سواالتی کیه رو مهمها با مفهوم نصرت است. ازاینمعناساز و تبیین ارتباط آن
 هاست، عبارتند از:پژوهش حاضر، در صدد اقامة پاسخی مناسب و شایسته برای آن

 های معناساز واژة نصرت کدامند؟مولفه -1
هایی در ارتباط معنایی بیا مفهیوم چه مولفه در قرآن کریم کدام واژگان و طبق -2

 نصرت قرار دارند؟
 گیرند؟جاتی قرار میمفاهیم همنشین با مفهوم نصرت در چه دسته -3
بررسی واژگان حوزة معنایی نصرت در محور همنشینی، چه ابهاماتی را از ایین  -4

 زداید؟مقوله می
یت مشخص و مفروض چرایی کاربست هریک از واژگان حوزة نصرت در موقع -5

 ها با یکدیگر چیست؟و عدم جایگزینی آن
ها نامیههای قرآنی و لغتگفتنی است روش تحلیلی در این پژوهش بر داده

متنی است و سعی بر آن است تا قرآن خود تکیه دارد و نگاه آن نگاهی تماما درون
 به تفسیر و تبیین مفاهیم خویش بپردازد.

فاهیم در قرآن کریم آثار متعیددی نوشیته شیده در رابطه با حوزة معنایی م
« های معنایی صراط در بیان قیرآن کیریمحوزه»توان به کتاب است از آن جمله می

نوشتة سیدمهدی شهیدی اشاره کرد. شهیدی در این اثیر پیس از تبییین ماهییت و 
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حیوزة آن چیستی صراط )مستقیم و عوج/جحیم( به تجزییه و تحلییل مفیاهیم هم
تداء، سبیل الرشاد، سبیل الغی، استکبار، بغیی، بطیر، کفیر، اعتیداء و... همچون: اه

 پردازد.می
( نوشییتة 1395) "تقابییل ةتقییوا در حییوز یمعناشییناخت لیییتحل"مقالییة 

نیا نیز از جملیه آثیاری اسیت کیه در آن رضا قائمیمحمدحسین شیرافکن و علی
... و، خسران و خیانیت واژگان تقابلی حوزة تقوا مانند: کفر، عدوان، فجور، اسراف

 اند.مورد تحلیل قرار گرفته
شکر در قیرآن  یمعناشناس" به توانمی های قرآنینامهپایان بین همچنین در

ر د( اشاره کرد. 1394، نگارش ویدا درویشی )"ییمعنا یهابر حوزه دیبا تاک میکر
ت، نجیا ،یآن: نعمیت، عفیو، روز یهانیبه لحاظ همنشی« شکر»این رساله مفهوم 

ثیم، او  کفر، شیرک آن: یها: حمد، ذکر، عمل صالح، و تقابلهانیو جانش ت،یهدا
 گرفته است.قرار  یمورد بررس

د شایان ذکر اینکه حوزة معنایی نصرت در پرتو دانش معناشناسی تاکنون مور
تیوان نقطیة آغیازی بیرای رو پژوهش حاضیر را میبررسی قرار نگرفته است. ازاین

های حیوزة آن بیر مبنیای مولفیهخوانشی معناشناختی از مفهوم نصرت و واژگان هم
 معناساز دانست. 

 . مفاهیم نظری پژوهش4

  1ای معناییهحوزه 1-4

ها به هیم ارتبیاط ای از کلمات است که داللت آنمیدان یا حوزة معنایی، مجموعه

گیرند. بیه دهد، جای میها را به هم پیوند میدارد و معموالً تحت واژة عامی که آن

 هاینسیبت و زبیان ییک واژگیان که است استوار مبنا این بر نظریه بیان دیگر این

ها که اصیطالح عیام مانند رنگ دارند، خاصی نظام نیستند بلکه بریده هم از زبانی،

شود؛ چراکه بیرای می "سفید، سیاه، آبی، قرمز و ..."رنگ شامل واژگانی همچون 

 

 
1 Semantic field 
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های مرتبط به آن نییز از حییث معنیایی فهمییده فهم یک کلمه باید مجموعه کلمه

: 1386ر، شوند و همچنین روابط میان واژگان در درون حیوزه بررسیی شیوند)عم

73.) 

 عنیاییم حیوزة یک در هاآن بندیطبقه مهم عامل الفاظ، مفهوم در اشتراک
 در کیه دهنیدمی شیکل را مفهومی نظام یک واحدهای حوزه، یک اعضای و بوده
 "حوزههم" مشترکشان، به دلیل ویژگی واحدهایی چنین. یکدیگرند با متقابل رابطة
 .(3: 1383شوند)صفوی،می نامیده

حوزة معنایی، به دنبال کشف یک مجموعة وسییعی از ارتباطیات  بحث در
ای و روابط مفهیومی های تحلیل مولفهمیان واژگان یک حوزه است تا بتواند جریان

، 1معنیاییرا بهتر و کاراتر مورد تجزیه و بررسی قرار دهد و از این راه، مباحیث هم
و... را  6، واحیدواژگی5، عضیوواژگی4، چنیدمعنایی3معنیاییو شیمول  2تضاد معنیایی

درک و تحلیل نماید و به چرایی قرار گرفتن یک کلمیه بیه جیای سیایر کلمیات 
توان گفیت کیه رو می(؛ ازاین50-47: 1395برد)مرادی،حوزة خود در متن، پی هم

هیای معنیایی فهم بهتر مفهوم متن و مقتضای کالم، در گرو آگاهی از مباحث حوزه
 است.

 

 
را  يگرید ياجزا ایواحد  ،یزبان ۀریزنج کیاز  ییاجزا ای ءجز يبتوان به جااینکه  یکیترادف،  ای ییمعناهم 1

 ، مانند: خوف و خشیت.ابدی رییتغ يرهایزنج یمعن نکهیدون ابنشاند 

چند  ایاست كه دو  یزمان شود،یم دهینام "ییتقابل معنا" اشیآن چه در شکل جامع و كل ایتضاد  یواژگان ةرابط 2

 ، مانند: هدایت و ضاللت.باشند گریکدیا بتضاد  ایمختلف در تقابل و  يهاوهیواژه با ش

 گرید ۀواژ یبرخودار باشد كه معن یها از چنان وسعتاز آن یکی یكه معن یبه شکل گویندرا دو واژه  انیارتباط م 3

اي شامل است و صدقه یکی از انواع احسان و به تعبیر دیگر ، مانند: احسان و صدقه؛ واژۀ احسان واژهرا شامل شود

 آید. شمار میزیرشمول آن به

 «.عین»زبانی از چند معنا برخوردار شود مانند، واژۀ  شود كه یک واحدچندمعنایی به شرایطی گفته می 4

دهد كه به مجموعة آن اعضا داللت اي نشان میمثابة یک عضو نسبت به واژهاي را بهعضوواژگی رابطة میان واژه 5

 دارد، مانند رابطة اسب نسبت به گله.

كار واحد شمارش براي واژۀ دیگري بهمثابة اي است كه یکی بهواحدواژگی نوعی رابطة مفهومی میان دو واژه 6

 (.117-97: 1383رود، مانند رابطة قبضه با تفنگ. )براي آشنایی با انواع روابط مفهومی ر.ک: صفوي، می
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 شیاخة دو زمیان، نقش اساس بر معنا بررسی ای،حوزهتحلیل  مطالعات در
خی یا درزمیانی معناشناسی تاری .آوردمی بوجود را درزمانی و زمانیهم معناشناسی

(؛ بیرای 29: 1366پردازد)پیالمر، به مطالعة تغییر و تحوالت معنا در طول زمان می
شیوند و یسیه مییگر مقازمانی معنا با یکیدیافتن به این مطلب، دو مطالعة همدست

تغییراتیییی کیییه در معنیییای واحیییدهای زبیییان صیییورت پذیرفتیییه گیییزارش 
زمانی یا توصیفی ارتباطات تیاریخی (. در معناشناسی هم96: 1384شود)صفوی،می

ها و تمایزهیای مییان معیانی در ییک شود و صرفاً تفاوتدر بستر زمان حذف می
 گیرند.مقطع زمانی خاص مورد مطالعه قرار می

هم پیوستة تواند شبکة بهنظریة حوزة معنایی در مطالعات قرآنی میکاربست 
مفاهیم قرآن و ارتباطات بین واژگان آن را روشن سازد زیرا طبق این نظریه زبیان، 

ماند که واحدهایش در رابطة دوجانبه بیا یکدیگرنید و از به نظامی سیستماتیک می
هرییک از واحیدهای زبیانی را  االمتیازهایتوان کیاربرد و نییز مابیهاین طریق می

مِن، علی، فی، إلیی، »توان واحدهای زبانی تشخیص داد. برای درک بهتر مطلب می
را « حیروف جیر»را در نظر گرفت که واحدهای حیوزة معنیایی « لیِ، بِی، حتی و...

رو با یکدیگر برخوردارنید. از ایین 1ای دوجانبه یا تقابلیدهند و از رابطهتشکیل می
آنان که چون از مردم ( »2، )مطففین:﴾الَّذِینَ إِذَا اکْتالُوا عَلَى النَّاسِ یَسْتَوْفُونَ﴿در آیة 
کار بیرد و را بیه« علی»و « مِن»توان واحدهای می« کنندستانند آن را پُر مىکیل مى

 .2طبقه و تغییر معنای عبارت را دریافتتقابل میان این دو واحد هم

 3ایتحلیل مولفه 2-4

 

 
كند كه آن را از دیگر واحدها مراد از رابطة تقابلی در اینجا آن است كه هر واحد زبانی معناي خاصی را افاده می 1

شک تغییر معنا را در پی خواهد رو جابجایی و یا جایگزینی هر واحد زبانی با واحد دیگر، بیازاینسازد متمایز می

 داشت.

استعمال شود، معناي ضرر « علی»به معناي كیل گرفتن از مردم است و اگر با حرف « مِن»اكتیال با حرف اضافة  2

 (.20/379: 1374دهد)طباطبایی،می

3 Component analysis 
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یا تجزیة واژگانی، که در بطین تیاریخ معناشناسیی واژگیانی، بیه  1ایمولفه تحلیل
نوعی الگوی توصیف محتوای معنایی  های معنایی گره خورده است،رهیافت حوزه

(. بدین صورت که هر مفهوم بر حسب 164: 1393آید)گیررتس،شمار میواژگان به
انسیان »ها یا شرایط الزم و کافی توصیف شیود. بیرای مثیال، ای از مولفهمجموعه
شیوند، ولیی محسیوب می« زن»جزء شیرایط الزم مفهیوم « مونث بودن»و « بودن

« دختیر»بیا مفهیوم « زن»زیرا با تکیه بر این دو شرط مفهیوم  شرایط کافی نیستند؛
تیوان ایین دو می« بالغ بیودن»یکسان و غیرقابل تمییز خواهد بود. اما با ذکر مولفة 

 مفهوم را از یکدیگر متمایز ساخت.
« اتم معنیایی»، «معناخرده»، «گر معنایینشان»های معنایی، به هریک از مولفه

در  (. همچنیین102-101: 1386؛ عمیر،162: 1391ود)الینز،شیو... نیز اطیالق می
مولفیة  و در نمیایش« -»ای برای نمایش مولفة نفیی، عالمیت الگوی تحلیل مولفه

ه مثال آن باکاربرد دارد. براین اساس دو امکان بالغ یا نابالغ بودن و »+« مثبت، نماد 
 شودشان داده مینبالغ[  -صورت ]+/

در حقیقت، از سوی کسانی مطرح شد که به هر نحیو ای الگوی تحلیل مولفه
شناسیان اند معنا را همچون عناصر آوایی زبان در نظر گیرند و با الهام از زبانکوشیده

ای را ، واحدهای معنیایی کمینیه3و رومان یاکوبسون 2حلقة پراگ، نیکالی تروبتسکوی
 (.18: 1390د)آزادی،های ممیز آوایی معرفی کننهای مختلف به مانند مشخصهبا نام

تواند در مطالعة حوزة معنایی و نیز روابیط مفهیومی بیه ای میتحلیل مولفه
عیین (. به بیان دیگر، با ت30: 1384نوعی صراحت در تعیین رابطه بیانجامد)صفوی، 

هیای توان عضوی از یک حوزة معنایی را به حیوزه ییا حوزههای معنایی، میمولفه
های معنایی متیداخل در شیبکة معنیایی و در نتیجه حوزهمعنایی دیگر ضمیمه کرد 

 (.201: 1384دست داد. )باقری، به

 

 
جنی در اي دانست. ابنتوان نمونة اولیة الگوي تحلیل مولفهجنی را میة اشتقاق كبیر)قلب لغوي یا تقلیب( ابننظری 1

توان می حرفى 4 یا حرفى 3 كلمة یک هايصامت جایىجابه و دارد كه از طریق قلبابراز می "الخصائص"كتاب 

 (.2/134: 1955جنی،دارد)ابن وجود مشتركى ايمعن هاآن میان هاي لغوي مختلفی تولید كرد كهماده
2 Nikolai Trubetzkoy 
3 Roman Jocobson 
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نهاییت مولفیة توان برای هیر مفهیوم بیای میگرچه در روش تحلیل مولفه
ها در نزد همگیان یکسیان نباشید و هیرکس حسیب معنایی ذکر کرد و این مولفه

یین نماید با این وجیود، اسیتفاده از هایی را با تعابیر دلخواه تعبرداشت خود، مولفه
آورد در نتیجیه وجود مییهای واژگانی را بهتر مدخلاین روش امکان تفسیر دقیق

 گردد.شمول مشخص میهای ظریف واژگان مترادف، متقابل و همتفاوت

 . بحث تطبیقی پژوهش5
های معنایی آن، بیه و تبیین مولفه« نصرت«شناسی واژة در این بخش پس از مفهوم

اند و از تحلیل مفاهیمی پرداخته خواهد شد که در همنشینی واژة نصرت قرار گرفته
 ای توافقی با این مفهوم برخوردارند. رابطه

 «نصرت»شناسی مفهوم 5-1
 بنیینُصِرَ أرضُ "معاونت. و یعنی یاری و "نُصور"و  "نُصرت"، "نَصر"مصادر 
 ةنُصر")باران(،  "مطر"ها حاصلخیز است زیرا : یعنی زمین آن"مَنصُورةٌ فهیفالنٍ 
: 1374اصییفهانی،؛ راغب7/107: 1410شییود)فراهیدی،نیییز خوانییده می "األرض

او را «: نَصر فالناً علی عدوِّه أو مِنه؛ نجّاه منه وخلّصَهُ وأَعانَه وقَیوَّاهُ عَلییه(. »4/346
: 1375از دشمنش نجات داد و رهایی بخشید، او را بر دشمنش یاری داد. )طریحی،

به مفعیول دوم متعیدی شیود، « مِن»و « علی»(. نصر، چون با حروف اضافة 3/494
 .(7/72: 1371دهد)قرشی،معنای نجات، خالص و غلبه می

 شیده چیه( »25:)صافات تَناصَرُونَ( ال لَکُمْ )ما است االثنین بین: "تَنَاصُر"
رَ القَییوم"و « کنییید؟نمییى یییارى را یکییدیگر : قییوم یکییدیگر را یییاری "تَناصییَ

 (.4/346: 1374اصفهانی،؛ راغب2/829: 1407کردند)جوهری،
کننده. و : یاری"أنصار"و  "نَصر"و  "نُّصار"و "ناصِرون"ج  "الناصر"

گویند  "ةناصر"ها نیز درهسوی أَخََذ بِناصِره: به او مساعدت کرد. به مجرای آب به"
(. 7/529: 1414؛ زبیدی،2/236: 1415است)فیروزآبادی، "النواصر"و جمع آن 

ها کنند تا از مسافتی دور به سوی درهگویی وجود این مجاری به آب کمک می
 دهند.سرازیر شود و آن را در برابر راکد ماندن یاری می



 98، شماره دوم، بهار و اتبستان دوره  اول -  ژپوهشنامه اتویالت قرآنیدوفصلنامه     134

( 7/530: 1414شود)زبیدی،یگفته م "النصائر"ها همچنین به عطایا و نعمت
ا گردد و او را از تنگناز این جهت که نعمت و بخشش به آدمی باعث تقویت او می

توان به رهاند. با توجه به معانی ذکرشده برای مفهوم نصرت و مشتقات آن میمی
 ان(خود)بار حسی داللت از معنایی تطور طی نصرت مفهوم این نکته اشاره کرد که

 و اریی) انتزاعی معنای در غالباً لذا گردیده معنایی توسیع دچار و درآمده است
  . شودمی استعمال( کمک

 "نصیر"یا همان  "نصرت"توان برای مفهوم های انجام شده، میبنابر بررسی
اسیت  یگفتنانتزاعی[ را در نظر گرفت. ±]های ]+تقویت[، ]+ظهور[، ]+فصل[ و مولفه
ه بی یزییهر چ یارینحو که  نیبد شودیاستنباط م یاری یاز همان معنا تیتقو ةمولف
بیا طیرف مخیالف  ییاروییظهیور و فصیل از رو ةآن است، و مولفی تیتقو یمعنا
ال حیمخالف خود در  یرویاز ن یئیاست که ش نیا ةبه منزل ییارویرو رایز د؛یآیبرم

األرض)بیاران( و  ةو نیز با توجه به تعیابیری چیون نُصیر جدا شدن و انفصال است
توانید هیم توان دریافت که مفهوم نصرت میها( میسوی درهنّواصر)مجرای آب بهال

: 1397پور،در امور حسی کاربرد داشته باشد و هم در امور غیرحسی)راستگو، ابراهیم
4.) 

 یل معناشناختی نصرت در قرآنتحل 5-2
 کریم قرآن سورة 46 از آیه 124 در مرتبه 143 آن مشتقات و نصر طور کلی کلمةبه
هیای و اگر این واژه به عنوان یکی از واژه (702: 1364عبدالباقی،)است رفته کاربه

بینی قرآنی به شمار آورده شود، سخنی گزاف نخواهید بیود. از پرکاربرد در جهان
 از فتح، غلبه، سکینه، اطمینان، أید، امداد، ظفر، ربط، ختم کیه: نظیر طرفی مفاهیمی

 قیرار مفهیوم ایین معنیایی حیوزة در برخوردارنید، نصرت مفهوم با 1توافقی رابطة
ای را گیرند؛ لذا این مفهوم، در کنار سیایر مفیاهیم، شیبکة پیچییده و گسیتردهمی

 شک بیا کنکیاش درکند. بیمعنایی را ایجاد می نظام از دهند که فضاییتشکیل می

 

 
حوزه، با كلمة كانونی، رابطة تقابلی نیز داشته باشند و لزومی ندارد كه همة كلمات البته ممکن است كلمات هم 1

 حوزه داراي رابطة توافقی باشند.هم
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 میتن در اهیآن کیاربرد واژگان و معنای ترعمیق درک این مجموعه، معنایی روابط
 حاصل خواهد شد.

معناشناختی همنشینی مفهیوم نصیرت بیا برخیی تردید با تکیه بر تحلیل بی
توان ماهیت و چیستی این مفهیوم را بیه واژگان در نصّ صریح و روشن قرآن، می

در سیه « نصیرت»بندی آیات رو با دستهای روشمند و دقیق تبیین کرد. ازاینشیوه
این مفهوم مبیادرت خواهید شید. گفتنیی اسیت ایین قسم به تحلیل معناشناسانة 

 ها محدودیتی ندارند.بندیدسته
 آیات مشتمل بر مفاهیم اثرپذیر نصرت 

 ای نصرتآیات مشتمل بر مفاهیم زمینه 

 آیات مشتمل بر مفاهیم ابزاری نصرت 

 مشتمل بر مفاهیم اثرپذیر نصرتآیات  5-2-1
شیوند و نقش مفعول نصیرت ظیاهر میاند که در مراد از مفاهیم اثرپذیر، واژگانی
 تواند تحقق یابد و یا محقق نشود.وعدة نصرت دربارة آنان می

 اهلل -
ترین مفهوم کانونی در دستگاه زبانی قرآن است و هیچ کلمة دیگر اهلل، عالی

: 1393بینی قرآن به گفتة ایزوتسیو)از لحاظ رتبه و اهمیت از آن برتر نیست. جهان
ری است و بدیهی است که در این دستگاه تصور اهلل از بیاال ( اصوال خدامحو119

 بر ساخت معناشناختی همة واژگان کلیدی نافذ و موثر افتد.
مجاورت واژة اهلل با فعل نصرت در جایگاه متعلق و مفعول، تحقیق و عیدم 

لِلْفُقَیرَاءِ ﴿کنید. واژة اهلل در آییة تحقق مفهوم نصرت را بیرای ایین واژه ثابیت می
وَانًا الْمُ لًا مِینَ اللَّیهِ وَرِضیْ هَاجِرِینَ الَّذِینَ أُخْرِجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ یَبْتَغُیونَ فَضیْ

نیز غنایم از آن مهاجران فقیرى است کیه از سرزمینشیان ( »8)حشر: ﴾وَیَنْصُرُونَ اللَّهَ
« ...کنندمىها در طلب فضل و خشنودى خدایند و خدا را یارى اند و آنرانده شده

که به مسلمانانی که برای جلب ثواب و رضایت خداونید و ییاری او دسیت  بیه 
 هجرت زدند اشاره دارد، در نقش مفعول ظاهر شده است.

تردید همنشینی واژة اهلل با مفهوم نصرت بییانگر آن اسیت کیه یکیی از بی
، جهیاد و «نصرت دادن به خدا»گیرد، اهلل است، و مواردی که مورد نصرت قرار می
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منظور تایید دین و اعتالی کلمة حق و اقامة احکام و فیرامین او تالش در راه او به
دهد نه برای سروری در زمیین و کسیب غنیایم و در زمین و بندگی او را افاده می

 امثال آن. 
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 مؤمنان -
ایمان، مفهومی است که تمام صفات اخالقی مثبت و حمیده بیه دور آن در 

های اسالمی است؛ در جهیان ان سرچشمه و سرمنشأ همة فضیلتحرکت است. ایم
توان هیچ فضیلتی را تصور کرد که بر بنیاد ایمان و بیاور صیمیمانه بیه اسالم نمی

 (.377: 1378خداوند و وحی او استوار نباشد)ایزوتسو،
برخی آیات، از پیوند میان مفهوم صیفت ایمیان بیا مفهیوم نصیرت خبیر 

با مشتقات نصرت در دو آییة « الذین آمنوا»و « المؤمنین»ان دهند. همنشینی واژگمی
هاست؛ پیوندی که به سبب آن، مؤمنان ذیل، بیانگر وجود این پیوند معنایی میان آن

 اند:متعلق و مفعول فعل نصرت واقع شده

بِالْبَیِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ اَلّذِیَن وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِکَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُْم ﴿
 بر را پیامبرانى تو از پیش و( »47)روم: ﴾أَجْرَمُوا وَکَاَن حَقًّا عَلَیْنَا نَصْرُ اْلمُؤْمِنِینَ

 که کسانى از ما و. آمدند نزدشان خود روشن هاىدلیل با آنان. فرستادیم قومشان
 «.بود ما عهدة بر ؤمنانم دادن یارى و گرفتیم، انتقام کردند گناه

 ای( »7:محمد) ﴾أَقْدَامَُکمْ وَیُثَبِّتْ یَنْصُرْکُمْ  اللَّهَ تَنْصُرُوا إِنْ آمَنُوا اَلّذِینَ  َأیُّهَا یَا﴿
 و کندمی یاری را شما کنید، یاری را خدا( آیین) اگر! ایدآورده ایمان که کسانی
 «.داردمی استوار را هایتانگام

دیگری که خداوند آنان را با تاییدات ملکوتی و نور قدسی بنابراین گروه 
دهد، مؤمنان هستند. واژة ایمان در دستگاه زبانی قرآن، در دو سرای یاریشان می

 به باایمان و شخص کار رفته است.قلب به در اعتقاد شدن گیربیشتر به مفهوم جای
 یعنى دهد،مى امنیت کرده، اعتقاد پیدا وى پاکى و راستى و درستیبه  که کسى
 تردید و شک دچار خودش اعتقاد در هرگز که دهدمى اطمینان و دلگرمى چنانآن
 (.1/72: 1374شود)طباطبایی،نمى

های ایمان ایمان و نشانههمنشینی ایمان و نصرت یکی از وظایف اهل
سازد. استعمال مفهوم راستین ایشان را در تحقق وعدة نصرت الهی روشن می

این حقیقت را روشن « یَنْصُرْکُمْ اللَّهَ تَنْصُرُوا إِنْ»قالب جملة شرطیة  نصرت در
ایمان در سازد که صرف ایمان در تحقق نصرت الهی کافی نیست بلکه اهلمی

عمل نیز باید با اجرای دقیق احکام الهی و یاری اهل حق به یاری خداوند اقدام 
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رود که کار میشرطیه زمانی به« إن»زیرا مند گردند. کنند تا از نصرت خداوند بهره
(. با 1/139: 1376ندرت روی دهد)تفتازانی، وقوع شرط در آینده قطعی نباشد و به

توان چنین می« تنصروا»در کنار فعل « إن»توجه به این نکته و وقوع حرف شرط 
ایمان راستین آن را استنباط کرد که تحقق یاری خدا عملی است که جز اهل

 گزینند.برنمی

 کافران -
چرخد، همچنان که ایمان، مرکزی است که همة صفات مثبت بر گرد آن می

کفر نیز قطبی است که محور تمام صفات متعلق به حوزة خصایل نکوهیده 
شود. به گفتة ایزوتسو نقش مفهوم کفر، چنان در سراسر قرآن ساری و محسوب می

که با اخالق و رفتار و شخصیت  جاری است که انسان حضور آن را در همة آیاتی
 (.239: 1378کند)ایزوتسو،آدمی سروکار دارد، احساس می

، )پوشیده شدن چیزی(آن یلغومعنای به  تیکفر، با عنا ةواژ میقرآن کر در
استعمال شده « اعتقادیایمانی و بیبی»و « ناسپاسی و ناشکری»غالبا به دو مفهوم 

 ﴾یُنْصَرُونَ لَعَلَّهُمْ آلَِهةً اللَّهِ  دُونِ  مِنْ وَاتَّخَذُوا﴿در آیة « واو»است. ضمیر رفعی 
که به « .کنند یاریشان که امید بدان کردند، اختیار خدایانى اللّه جاى به و( »74)یس:

 ثابت کافران بر حق و سخن( »...70)یس: ﴾یَحَِقّ الْقَوْلُ عَلَى الْکَافِرِینَوَ ﴿کافران در آیة 
ظاهر شده است و متضمن این « یُنصَرونَ»فاعل فعل نقش نائب گردد، دربازمی« شود

معناست که کافران با این اعتقاد که تدبیر امورشان به اصنام و یا شیاطین و یا 
جای اهلل ها را به امید نصرت و یاری بههای بشری واگذار شده است، آنفرعون
که ایشان با گرایش به گزینند. تفاوت این گروه با گروه مومنان در این است برمی

سازند که اولیاءشان نیز خدایان دروغین نه تنها خود را از یاری خداوند محروم می
ها در برابر خشم و عذاب الهی نیستند. بنابراین اثرگذاری این گروه قادر به یاری آن

ای ایجابی و توان رابطهاز نوع سلبی است. به بیان دیگر، رابطة ایمان و نصرت را می
 آید.شمار میای سلبی بهابطة کفر و نصرت رابطهر

أَنْصَارٍ(  ِمنْ لِلظَّالِمِینَ در آیة )وَمَا "ظالمان"شایان ذکر اینکه 
 در آیة )إِنَّ  "منافقان"و « .نیست یاورى هیچ را ظالمان و( »192عمران:)آل

 آینه هر( »145نَصِیرًا( )نسا: لَهُمْ تَجِدَ وَلَن النَّارِ ِمنَ الْأَسْفَلِ الدَّرْکِ فِی الْمُنَافِقِینَ
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نیز از  ،«.یابىنمى یاورى ایشان بر هرگز و هستند آتش طبقات فروترین در منافقان
آیند که به دلیل جلوگیری از اطالة کالم از شمار میهای اثرگذار سلبی بهدیگر گروه
 شود.ها خودداری میذکر آن

 نصرتای مشتمل بر مفاهیم زمینهآیات  5-2-2
ساز آیی با نصرت، بر عناصر زمینهاند که ضمن همای، واژگانیمراد از مفاهیم زمینه

دریافت نصرت الهی، داللت دارند. در ادامه به چند نمونه از این مفاهیم اشاره 
 خواهد شد.

 صبر -
اند: معنای تابی است و برای آن سه معنا ذکر کردهصبر ضد َجزَع و بی

یشتنداری است. معنای دوم آن حد اعالی چیزی را گویند نخست حبسِ نفس و خو
و در معنای سوم به هر چیز سفت و سخت همچون سنگ اطالق 

 (.3/329: 1404فارس،گردد)ابنمی

گیری صبورانه در برابر انکار صریح وحی الهی و رسوالن او و آزار موضع
به  کنندگان و حمالت سرسخت منکران وحی، عملی است کهو اذیت تکذیب
وَلَقَدْ ُکذِّبَتْ ﴿شود: ساز برخورداری صابران از نصرت الهی میعقیدة قرآن زمینه

وَلَا مُبَدِّلَ لِکَلِمَاِت  رُسُلٌ مِنْ قَبْلِکَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا کُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا
 ها،تکذیب برابر در و شدند تکذیب پیامبرانی نیز تو از پیش( »34)انعام: ﴾...اللَّهِ
 هاآن به ما یاری که هنگامی تا دیدند، آزار( راه این در)و کردند استقامت و صبر
وَلَا مُبَدِّلَ لِکَلِمَاتِ »شک تعبیر بی«. ...اى نیست.و سخنان خدا را تغییردهنده رسید
 ، و وقوع کلمه مبدل در سیاق نفی جنس بیانگر آن است که هیچ مغیر«اللَّهِ

دهد. بنابراین همنشینی دو مفهوم های او را تغییر نمیمفروضی، کلمات خدا و سنت
صبر و نصرت بر این نکته داللت دارد که صبر در بستر قبض و گرفتگی، رمز 

(. و بدیهی 1/330: 1393پیروزی و برخورداری از یاری خداوند است)کاشانی،
زول الطاف بیکران خداوند بخش خواهد بود و سبب نها هنگامی نتیجهاست سختی

 شود که با صبر توأم گردد.می
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 مورد ستم واقع شدن -
روى یعنى اراده کردن و قصد تجاوز نمودن یا در گذشیتن از میانیه "بغی"

چه عمال تجاوز کند یا نکند. گاهى بغى و تجاوز در کمیّت و ارزش مادّى اسیت و 
(. معنای 1/295: 1374 اصفهانی،شود)راغبمىگاهى در وصف کیفیّت تعبیر و بیان 

نییازی بییش از حید و بیرخالف شیرع و قیانون و این واژه در اساس از روی بی
. به بیان دیگر بغیی (293: 1378)ایزوتسو،بیدادگرانه عمل کردن علیه دیگران است

شود و به آن کس که ظلیم همان ظلم و تعدی است و هر ظالمی باغی محسوب می
 (.403: 1379الغطا،گویند)کاشفعلیه مبغی رفته است،

ذَلِکَ وَمَنْ عَاَقبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُِغیَ عَلَیْهِ لَیَنْصُرَنَّهُ در آیة شریفة )
 بر آنگاه اند،کرده عقوبت را او که همچنان کند عقوبت کس هر( »60اللَّهُ...( )حج:

همنشینی شکل مجهول بغی و نصرت بر « .کرد خواهد یاریش خدا کنند، ستم او
این نکته داللت دارد که اگر شخص در مقام دفاع از خویشتن، تحت فشار ظلم 
قرار گیرد، خداوند او را بالتاکید یاری خواهد داد. بدین معنا که یکی دیگر از 

های تحقق یاری خداوند، مورد ستم واقع شدن بندگان است. بنا به گفتة زمینه
دارد و سپس که راه عدالت را در مکافات و مجازات مرعی میکاشانی، کسی 

شک در حکمت الهی تاییدش با امداد ملکوتی گردد، بیدستخوش ظلم و ستم می
روست (. ازاین2/795: 1393شود)کاشانی،اش با انوار جبروتی واجب میو یاری
 المظلومَ  إنَّفَ مَالِالظَّ اهللِن عبدَکُتَ ، والَالمظلومَ اهللِن عبدَکُ»فرمودند:  )ص(که پیامبر

کش خداوند باش نه ؛ بندة ستمصمَالقَ اهللِ نَمِ رُظِنتَیَ مَ الِوالظَّ صرَالنَّ اهللِ  نَمِ رُنتظِیَ
خردشدن دارد، و ستمگر از خدا  یروزیمظلوم از خدا انتظار پ رایز کار،ای ستمبنده

وعدة نصرت الهی، از آن (. بنابراین تحقق 2/134: 1985)عجلونی،« و شکستن را
کسانی است که تمام نیروی خود را برای دفاع در برابر ظالمان بسیج کنند و باز هم 

 از طرف آنان تحت ستم قرار بگیرند.

 مشتمل بر مفاهیم ابزاری نصرتآیات  5-2-3
یابد. از جملة این ها تحقق میاند که نصرت از مجرای آنمفاهیم ابزاری واژگانی

توان به نزول فرشتگان، هالکت)صیحة آسمانی( و سکینه و ارتش ابزاری میمفاهیم 
 نامریی اشاره کرد.
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 امدادهای غیبی و نزول فرشتگان -
 لَعَلَّکُیمْ اللَّیهَ أَذِلَّیةٌ فَیاتَّقُوا وَأَنْیتُمْ بِبَدْرٍ اللَّهُ نَصَرَکُمُ وَلَقَدْ﴿قرآن کریم در آیة 

 الْمَالئِکَةِ مِنَ آالفٍ بِثَالثَةِ رَبُّکُمْ یُمِدَّکُمْ أَنْ یَکْفِیَکُمْ لَنْ أَ مِنینَلِلْمُؤْ تَقُولُ إِذْ *تَشْکُرُونَ
 پییروز خطرنیاک، دشیمنان بیر و) کیرد ییاری «بدر» در را شما خداوند» ﴾مُنْزَلین
 و) بپرهیزیید خدا از پس،. بودید ناتوان ،(هاآن به نسبت) شما کهدرحالی ؛(ساخت

! باشید آورده بجا را او نعمت شکر تا ،(نکنید پیامبر فرمانِ مخالفتِ دشمن، برابر در
 را شما پروردگارتان، که نیست کافى آیا: گفتنىمى مومنان به تو که هنگام آن در *
بیه صیراحت ، «کند؟ یارى آیند،مى فرود آسمان از که فرشتگان، از نفر هزار سه به

 الهی بر بندگان خاص خدا نامیده است.نزول فرشتگان را یکی از ابزارهای نصرت 
، به معنای رساندن ییاری بیه نحیو اتصیال، کیه از «یمدّ»در آیة فوق، فعل 

ابزار نصرت « بثالثه»آید، به واسطة باء سببیت در شمار میبه« نصر»مفاهیم جانشین 
دهد. در جنگ بدر مسلمانان از نظر عیده و یاری خداوند را در جنگ بدر نشان می

زات نسبت به دشمن ضعیف بودند، لذا خداوند با نیزول سیه هیزار فرشیته و تجهی
گوید: صبر بر درد گرداند. کاشانی در تفسیر این آیه میایشان را بر دشمن پیروز می

و بذل نفس در راه خدا برای به دست آوردن رضایت حق است و جز بیا تقیوی و 
یابد. زیرا طمأنینه دوام می روشن شدن به نور یقین مقدور نیست و با نزول سکینه و

سری و آشفتگی صیفت نفیس. پایداری و متانت و صبر، صفت روح است و سبک
جینس هنگامی که آدمی از مالبس افعال و صیفات نفیس جیدا شیود، و قلیب هم

شود. در این هنگام قوای علیوی بیا نیزول ملکوت شود، از عالم ملکوت یاری می
رسانند. اما وقتی ورزند، به آدمی یاری مییفرشتگان در مقابل کسانی که دشمنی م

گردد و آن آدمی شکیب خود را از دست دهد، تاریکی صفات نفس حجاب نور می
شییود و فرشییتگان فییرود گییاه مناسییبت قلییب او بییا ملکییوت آسییمان قطییع می

 (.422و  1/196: 1393آیند)کاشانی،نمی
 هالکت )صیحۀ آسمانی( -

یْحَةُ  ....*انْصُرْنِی بِمَا کَیذَّبُونِ قَالَ رَبِّ﴿قرآن کریم در آیات  فَأَخَیذَتْهُمُ الصیَّ
گفت: اى پروردگیار ( »41و39)مومنون: ﴾الظَّالِمِینَ لِلْقَوْمِ فَبُعْدًابِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً 

پس به حق، بانگى سیخت آنیان را ....  *کنند، یاریم کن.من، اکنون که تکذیبم مى
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اه خشکشان کردیم. اى، نصیب مردم ستمکاره دورى از رحمت فرو گرفت. مانند گی
وْءٍ قَوْمَ کَانُوا إِنَّهُمْوَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِینَ کَذَّبُوا بِآیَاتِنَا ﴿و « خدا باد.  فَأَغْرَقْنَیاهُمْ سیَ
کردنید پییروزى و او را بر مردمى که آیات ما را تکیذیب مى( »79)انبیا: ﴾أَجْمَعِینَ

بیا اسیتفاده از تعبییر « دیم. آنان بد مردمى بودند و میا همیه را غرقیه سیاختیم.دا
کند که یکی از ابزارهیای به این نکته اشاره می "أَغْرَقْنَاهُمْ"، و "خَذَتْهُمُ الصَّیْحَةُأَ"

نصرت خداوند بر بندگان، هالکت ستمکاران و بدکاران است. و همیانطور کیه از 
تواند بیه اشیکال مختلفیی تحقیق هالکت و نابودی میظاهر دو آیة فوق پیداست، 

ای مرگبیار بیا صیدایی یابد؛ گاه ستمکاران و بیدکاران بیه وسییلة نیزول صیاعقه
ها در آب، رسند و گاه خداوند با غرقه ساختن آنوحشتناک و مهیب به هالکت می

 دهد.بندگان باایمان و ستمدیدة خویش را یاری می
 سکینه و ارتش نامریی - 

 ﴾کَثِییرَةٍ وَ ییومَ حُنَیینٍ... مَیواطِنَ فِیی اللَّیهُ نَصَرَکُمُ لَقَدْ﴿قرآن کریم در آیة 
بیا « .کیرد.. و جنیگ حنیین ییارى هیاجای از بسیارى در را شما خدا( »25)توبه:

و « نصیر»و تعلق این جار و مجرور به فعل « فی مواطن»استعمال ظرف و مظروف 
کند که بیر هایی اشاره میس از این تعبیر، به جنگپ« یوم حنین»نیز با توجه به ذکر 

آید کیه منظیور از مومنان منت نهاد و ایشان را نصرت داد. نیز از سیاق کالم برمی
: 1374،یی)طباطباچند موطن، مواطن جنگی از قبیل بدر و احد و خنیدق و...اسیت

فزونیی ویژه در جنگ حنین که مومنان به واسیطة . ابزار نصرت خداوند به(9/289
 رسیول دل جمعیتشان دچار اعجاب و غرور گشته بودند، نزول سکینه و آرامش در

سوی ایشان بود کیه در نتیجیه بیه و نیز ارسال ارتشی نامریی به مؤمنان و )ص(خدا
کِینَتَهُ عَلَیى ﴿فرماید: پیروزی سپاه اسالم منتهی گشت آنجا که می ثُمَّ أَنْیزَلَ اللَّیهُ سیَ

( 26)توبیه: ﴾...وَعَذَّبَ الَّیذِینَ کَفَیرُواتَرَوْهَا  لَمْ جُنُودًا وَأَنْزَلَ الْمُؤْمِنِینَ وَعَلَى رَسُولِهِ
گاه خدا آرامش خویش را بر پیامبرش و بر مؤمنان نازل کرد و لشیکریانى کیه آن»
گرچه ابزار نصرت الهی «. ...و کافران را عذاب کرد فرو فرستاد ،دیدیدها را نمىآن

ییوم »به روشنی بیان نشده است، اما با توجیه بیه معطیوف شیدن  در دیگر مواطن
ها متصور شد توان همان پایانی را برای آن موطنمی« مواطن کثیره»بر تعبیر « حنین
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که در غزوة حنین رخ داد. بنابراین مراد از نصرت خداوند در ایین میواطن، میآال 
 همان غلبه و پیروزی مومنان بر سپاه دشمن است.   

 «نصرت»حوزة حلیل معناشناختی واژگان همت 5-3
گیرنید و ای پشت سر هم بر روی یک خط قیرار میدر یک جمله، کلمات به گونه

دهند و معنای سخن را شوند که تشکیل یک زنجیرة کالمی میهمنشین یکدیگر می
جا شیدن کلمیاتش، شک این زنجیرة منسجم، در صورت جابهآورند. بیبوجود می
آیی کلمات شود. همنشینی واژگان در نمایی کلی، به معنای باهممعنا میدچار تغییر 

دهندة زبان است که امکان حذف و ارتباط یک عنصر زبانی با سایر عناصر تشکیل 
یکی و جانشینی دیگری وجود ندارد؛ در واقع ارتباط بین عوامیل زبیانی، از نیوع 

ای کنار یکدیگر قیرار ه گونهترکیبی یا پیوسته است و کلمات بر روی محور افقی ب
 (.109: 1391گر معنای کالم باشند)شعیری،گیرند که تکمیلمی

در قرآن کریم برخی از کلمات از جمله: فتح، غلبه، أید، سکینه، اطمینان بیا 
 این الفاظ، که دریافت توانمی قرآن آیات در تدبر اند؛ باواژة نصرت همنشین شده

 .سازندمی روشن ار نصر معنای ایگونه به هریک

 "فتح"تحلیل معناشناختی واژة  5-3-1
کار رفته سوره در قرآن کریم به 25آیه از  33بار در  38و مشتقات آن  "فتح"واژة 
همنشین شیده  "نصر"آیه با واژة  3و از این میان در  (510: 1364عبدالباقی،)است
 است. 

اسیت؛  بسیتن و اغیالق مقابل در و  گشودن معنای به اصل در «فتح» کلمة
(. ازهری یکیی از معیانی فیتح را 3/194: 1410فراهیدی، «)اإلغالق نقیض: الفَتْح»

:  1421ازهری، )إلییک یَختَصِمُونَ قومٍ بین تَحکُمَ أَن: داند: الفَتْحُحکم و داوری می
وَر أوائیل: القُرآنِ فَواتحُ»گوید: فارس می. همچنین ابن(4/257 یعنیی ابتیدای « السیُّ

 ، به معنی یاری و پیروزی اسیت؛ بنیابراین"النَّصر و اإلظفارُ: الفَتْح"ها و نیز سوره
 .(4/469: 1422فارس،ییاری اسیت)ابن به معنیای طلیب "اِستَنْصَرت: اِستفتحتُ"

 در گشیودن معنیای بیه واحید اصل یک دارای فتح: نویسدمی "التحقیق" صاحب
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 میانع برداشیتن و حجاب رفع فتح، انونیک معنای دیگر، تعبیر به. است بستن مقابل
 (.9/15: 1385مصطفوی،)است

توان ادعا کرد کیه و مشتقات آن، می "فتح"با توجه به معانی یادشده برای 
های معناساز این مفهوم عبارتند از: ]+تقویت[، ]+فصل[، ]+ظهیور[ و ترین مولفهمهم

شیود و هیر امیری از می]+ارتفاع[. بدین نحو که با گشودن، مانع موجود برداشیته 
گردد لذا آن امیر در حالت قبلی خود منفصل گشته، حالت جدیدی در آن ظاهر می

طور که وجود مانع موجبات ضیعف را فیراهم افتد و همانمسیر خود به جریان می
 گردد.آورد، رفع مانع باعث تقویت میمی

 *...لِیَغْفِرَ لَکَ اللَّیهُ *مُبِینًالَکَ فَتْحًا  فَتَحْنَاإِنَّا ﴿آیات  واژة فتح در گفتنی است
میا بیراى تیو پییروزى نماییانى را مقیدر ( »3-1)فتح: ﴾کَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِیزًانْصُرَوَیَ

کردنى و خیدا یارییت کنید ییارى *...بیراى تیو بییامرزد ...تیا خیدا *ایم.کرده
رٌ تُحِبُّونَهَا وَأُخْرَى﴿و « پیروزمندانه. رِ قَرِییبٌ فَیتْحٌوَ اللَّیهِ مِینَ نَصیْ  ﴾الْمُیؤْمِنِینَ وَبَشیِّ

 یاری آن و بخشد،می شما به دارید دوست را آن که دیگری( نعمت) و( »13)صف:
و « (بیزرگ پیروزی این به) ده بشارت را مومنان است و نزدیک پیروزی و خداوند

 بیا ،«فرا رسد پیروزی و خدا یاری که هنگامی»( 1)نصر: ﴾الْفَتْحُوَ اللَّهِ نَصْرُ جَاءَ إِذَا﴿
 است. همنشین شده "نصر" واژة

اسیتعمال « الم تعلیل»که با حرف « یغفر»بر فعل « ینصر»در سورة فتح فعل 
شده، عطف خورده است. بنابراین نصرت و غفران خداوند، جیاری مجیرای بییان 
سبب متقدم خواهد بود؛ یعنی خداوند بخیاطر جلیوگیری از تبعیات و آثیار شیوم 

)یغفر ما تقوم من ذنبک و ما تأخر( و نیز به جهت گسترش اسالم  )ص(پیامبردعوت 
کن شدن شرک)ینصر نصرا عزیزا( به آن جنیاب فتحیی در سرزمین جزیره و ریشه

(. بیدین 18/378: 1374ارزانی داشت که در صلح حدیبیه تجلی یافت)طباطبیایی،
متصور شد، بدین نحیو توان ترتیب در این آیه بین فتح و نصرت رابطة علی را می

که فتح علتی برای نصرت خداوند به رسولش در جهت گسترش دین اسیالم بیوده 
 است.

شایستة ذکر اینکه مفهوم فتح در آیة یک سورة فتح بر مفهیوم نصیر مقیدم 
شده است و در دو آیة دیگر مفهوم نصر بر آن تقدم دارد. ایین ترتییب بییانگر آن 
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دریافت یاری، خود زمینة الزم را فراهم آورد و بایست برای است که گاه آدمی می
ساز رفیع موانیع و ازالیة رفع حجاب و مانع کند و گاهی هم یاری و نصرت زمینه

 شود.ها میحجاب

 "غلبه"تحلیل معناشناختی واژة  5-3-2
(. 503: 1364بیار در قیرآن آمیده اسیت)عبدالباقی، 31و مشیتقاتش  "غلبه"واژة 

؛ 160عمیران:آییه از قیرآن کریم)آل 3مفهیوم نصیرت در همنشینی ایین واژه بیا 
شمار حوزه بودن آن با مفهوم نصرت بهتواند دلیلی بر هم( می10؛ قمر:116صافات:

 آید.
شدن، قوت، قهر و شدت در اصل به معنای چیره "غَلَبَ یَغلِبُ غَلَباً و غلبهً"

زاع و درگییری، (. و بیه نی4/388: 1422فارس، ؛ ابن4/420: 1410است)فراهیدی،
از  "اهلل الغَیالّب"است. در کاربرد عربی  "غالب"گویند و اسم فاعلش  "غِالب"

است. و به کسیی کیه بیر  "بسیار چیره شونده"صفات خداوند متعال و به معنای 
گوینید. می "مُغَلَّیب"و به آنکه مغلوب شده است،  "مُغَلِّب"دشمن پیروزی یافته 

که به گویند. همچنان "امرأةٌ غَلباء"و "رجلٌ أَغْلَب"ت کلفنیز به فرد دالور و گردن
؛ جیوهری، 5/86: 1414شود)صیاحب،گفتیه می "غَلْباءُ"باغ انبوه و پر از درخت 

1407 :1/195.) 
دانید و ( این میاده را دارای ییک ریشیه می7/248: 1385باری مصطفوی)

تر، برتیری در حیین دقیقمعنای آن را تفوق )برتری( همراه با قدرت و یا به بیانی 
قدرت بیان نموده است. وی معتقد است قهر، شدت، اسیتیالء و غلظیت، از لیوازم 

آیند. مصطفوی در وجود معنای برتری همیراه بیا قیدرت در شمار میاین اصل به 
گویید: در کلفتی مانند گردن شیر دارد می به معنای کسی که گردن "أَغْلَب"کلمة 

م نرمی و انعطاف آن، نشیانة برتیری و تکبیر و اقتیدار آن واقع ستبری گردن و عد
بیه معنیای  "مقامٌ أَغْلَب"ساخته شده، و  "غلب"رو این معنا از ریشة است، ازاین

مقام و مرتبة باال به این سبب است که دارای قدرت و قوتی ذاتی است، لذا موجب 
 شود.ها و مقامات میبرتری آن بر سایر جایگاه
های معناسیاز ]+فصیل[، ]+ظهیور[، ، مولفیه«غلب»ت ریشة بر اساس مشتقا

هیا مشیاهده تیوان در همیة آنانتزاعی[ را می±]]+تقویت[، ]+مقدار[، ]+استعالء[ و 
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های با نصرت و نیز وجود برخیی مولفیه "غلبه"آیی مفهوم کرد؛ بر این اساس هم
هوم غلبه با مفهوم حوزه بودن مفای بر همتوان قرینهمشترک بین این دو مفهوم را می

 نصر برشمرد.

حوزگی مفهوم غلبیه بیا نصیر در محیور اولین آیة مورد بررسی دربارة هم
 لَکُیمْ غالِیبَ فَال اللَّهُ یَنْصُرْکُمُ إِنْ﴿فرماید: عمران است که میآل 160همنشینی، آیة 

 اگیر» ﴾الْمُؤْمِنُیون فَلْیَتَوَکَّیلِ اللَّهِ وَعَلَى بَعْدِهِ مِنْ یَنْصُرُکُمْ الَّذی ذَا فَمَنْ یَخْذُلْکُمْ وَإِنْ
 یارى از دست اگر و! شد نخواهد پیروز شما بر کسهیچ کند، یارى را شما خداوند
 باید خداوند بر تنها مومنان، کند؟ و یارى را شما او، از بعد که کیست بردارد، شما
 . «کنند توکل

 وسیائل گونیههمه تهییة بر عالوه که کندمى ترغیب را باایمان افراد آیه این
 ،)ص(پییامبر هماننید: گویدمی و کنند تکیه خدا ناپذیرشکست به قدرت باز ظاهرى،
 فَلْیَتَوَکَّیلِ اللَّهِ وَعَلَى" آمده است: آیه پایان در لذا کنند تکیه خدا پاک ذات بر باید

 کنید، اقیدام کس هر لذا به حمایت هاست،قدرت باالترین خدا قدرت ."الْمُؤْمِنُونَ
 کسیى از را خیود حماییت اگر که طورگردد؛ همان پیروز او بر تواندنمی کسهیچ

 هاپیروزی همة چنیناین که نیست. لذا کسى او به حمایت از قادر کسهیچ برگیرد،
 کمیییک او از و کیییرد تکییییه بیییه او بایییید گییییرد،می سرچشیییمه او از

 (.3/150: 1371شیرازی،خواست)مکارم
همنشینی مفهوم غلبه با نصرت در این آیه بیانگر آن است کیه  دیگر، بیان به

و عدم یاری خداوند است. چنانچه  یاری و نیز خفت و خذالن نتیجة برتری و تفوق
 آدمی مشمول یاری و حمایت الهی گردد، کسی را یارای غلبه بر او نخواهد بیود و

تد و مغلیوب گیردد و نصیب بماند، به خفت افاگر از نصرت خداوند محروم و بی
 نیروییی و تیوان صاحب البته هیچ نیرویی قادر به یاری او نیست جز ذات حق که

توان بین دو مفهیوم نصیرت و است. براین اساس می ابدی و ازلی و ناپذیرشکست
غلبه رابطة علی و معلولی متصور شد. نصرت سببی برای تفوق و برتیری اسیت و 

 فَیدَعا﴿سورة قمیر  10که آیة شود، همچنانعدم نصرت باعث خذالن و خواری می
 ایین) مغلیوب مین»: داشت عرضه پروردگار درگاه به او» ﴾فَانْتَصِرْ مَغْلُوبٌ أَنِّی رَبَّهُ
 ؛ مؤید این ادعاست.«!بگیر هاآن از مرا انتقام ام،شده( طغیانگر قوم
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 (27/484: 1406تهرانی،؛ صیادقی21/283: 1419اهلل،طبق نظر مفسران)فضل
واژة مغلوب، در این آیه معنی شکست را ندارد و بدین مضمون اسیت کیه چیون 

شنوی نداشتند و آن جناب از هدایت ایشان میأیوس حرف )ع(مردم از حضرت نوح
شده بود این مغلوب شدن، نوعی اظهیار عیدم توانیایی بیرای مقابلیه بیا کفیار و 

 مقام در "فانتصر"بیان درخواست عذاب الهی برای آنان است، پس در پایان آیه با 
 هااز آن و فرما یارى و کمک نماید مرامى عرض برآمده، انتقام درخواست و انتصار
 .(23/31: 1371شیرازی،پیروزکن)مکارم هاآن بر مرا و بگیر انتقام

آیی آن با استعمال شکل مجهول غلبه در قالب صفت مفعولی)مغلوب( و هم
توانید مفهوم نصرت آیة فوق بر این نکته داللیت دارد کیه خیذالن و شکسیت می

شیک مغلیوب آدمییان، خواهی باشید و بیای برای یاری طلبییدن و نصیرتزمینه
، هیچگاه غالیب تواند با یاری خداوند بر همگان غالب آید اما مغلوب خداوندیمی

 نخواهد شد. 
اینکه قرآن کریم اکثراً این مفهیوم  "غلبه"نکتة شایان ذکر در استعمال مادة 

کار برده است و تنها در یک های ظاهری و غالباً برای مومنان بهرا در سیاق پیروزی
 أَدْنَیى فیی *الیرُّومُ غُلِبَیتِ﴿مورد برای غیر مومنان آورده که این مفهوم در آیات: 

)و ایین  *رومیان مغلوب شیدند»( 3-2)روم: ﴾سَیَغْلِبُونَ الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ
زودى غلبه شکست( در سرزمین نزدیکى رخ داد؛ اما آنان پس از )این( مغلوبیت به

 ، قابل مشاهده است.«خواهند کرد

 «سکینه»تحلیل معناشناختی واژة  5-3-3
آیه از قیرآن کیریم آمیده  66سوره و  40بار در  69آن و مشتقات  "سکینه"واژة 

بار در سه سوره و در آییات  6که مد نظر است تنها  "سکینه"است؛ اما خود واژة 
 (.9: 1397محمدی،کار رفته است)مکوند، توکلیمدنی متأخر به
به معنای آرامش ییافتن پیس از حرکیت و  "سکن"از ریشة « سکینه»واژة 

 .(10/40: 1421؛ ازهری، 5/313: 1410باشد)فراهیدی،فتن میاضطراب و استقرار یا
 /3: 1422فارس، ابن)ای عربی و به معنای وقیار اسیتفارس سکینه واژهاز نظر ابن

88). 
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تیوان ادعیا و کاربردهای آن در قرآن، می "سکینه"با توجه به معانی واژة 
]+تقوییت[، ]+فصیل[، های معناساز این مفهوم عبارتنید از: ترین مولفهکرد که مهم

]+ظهور[ و ]+استقرار[. بدین معنا که با ورود سکینه به قلب مومنان، قیوت قلیب و 
شود بنیابراین از عیدم اسیتقرار و طیب خاطر و اطمینانی بر وجودشان مستولی می

اضطراب جدا گشته و تغییری محسوس در ظیاهر امیور و بیاطن وجودیشیان رخ 
تیوان ایین واژه را یکیی از واژگیان ای میذکور میهدهد؛ لذا با توجه به مولفهمی
 حوزة واژة نصر دانست.هم

، تنهیا در دو "نصیر"در کنار مفهوم  "سکینه"گفتنی است همنشینی واژة 
 اللَّهُ نَصَرَکُمُ لَقَدْ﴿ای که واژة سکینه در آن وجود دارد، مشهود است. آیه از شش آیه

یْئًا عَینْکُمْ تُغْینِ فَلَیمْ کَثْرَتُکُمْ أَعْجَبَتْکُمْ حُنَیْنٍ إِذْ وَیَوْمَ کَثِیرَةٍ مَوَاطِنَ فِی اقَتْ شیَ  وَضیَ
 وَعَلَیى رَسُولِهِ عَلَى سَکِینَتَهُ اللَّهُ أَنْزَلَ مُدْبِرِینَ* ثُمَّ وَلَّیْتُمْ ثُمَّ رَحُبَتْ بِمَا الْأَرْضُ عَلَیْکُمُ

 ﴾الْکَیافِرِینَ جَیزَاءُ وَذَلِیکَ کَفَیرُوا الَّیذِینَ وَعَیذَّبَ اتَرَوْهَ لَمْ جُنُودًا وَأَنْزَلَ الْمُؤْمِنِینَ
 پییروز دشیمن بیر و) کرد یاری زیادی جاهای در را شما خداوند( »26-25)توبه:
 را شما جمعیّتتان فزونی که هنگام آن در ؛(نمود یاری نیز) حنین روز در و ؛(شدید
 همیة بیا زمیین و نخورد دردتان به هیچ( جمعیّت فزونی این) ولی ساخت، مغرور
 نمودیید* سیپس فیرار کیرده،( دشمن به) پشت سپس شد؛ تنگ شما بر وسعتش
 که فرستاد لشکرهایی و کرد؛ نازل مومنان بر و پیامبرش بر را خود «سکینه» خداوند
 «کافران. جزای است این و کرد مجازات را کافران دیدید ونمی شما

 منیت مومنیان بیر اسیت و نمیوده اشاره حنین جنگ داستان فوق به آیات
 را هاآن بودند، نفرات کمى و ضعف در که هاجنگ سایر مانند چگونه که گذاردمى

 که فرستاد لشکریانى داد. نشان عجیبى آیات )ص(تأیید پیامبر به خاطر داد و نصرت
 میومنین خدا و رسول دل در خاطر آرامش و سکینت دیدند ونمى را ایشان مومنین
 (.9/291: 1374کرد)طباطبایی، عذاب مومنین به دست را کفار و افکند

طبق بیان آیات، بعد از پراکندگی سپاه مسلمانان، خداونید متعیال آنیان را 
های مومنان و فرسیتادن سیپاهیانی نیامریی، اش بر دلیاری نموده و با نزول سکینه

بیا عناییت بیه عطیف پیروزی را برای رسول و مسمانان محقق نمود. براین اساس 
کِینَتَهُ اللَّهُ أَنْزَلَ"بر جملة  "أَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا"عبارت  ولِهِ عَلَیى سیَ  وَعَلَیى رَسیُ
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ای ابزاری دانست، بدین معنا که توان رابطهرابطة سکینه با نصرت را می "الْمُؤْمِنِینَ
نید ییاری داده نزول سکینه ابزاری است که به واسیطة آن آدمیی از جانیب خداو

که خداوند با فرسیتادن سیپاهیان نیامریی زمینیة ییاری را فیراهم شود، همچنانمی
 سازد. می

گفتنی است با توجه به توصیف سکینه در مجموع آیات قرآنیی بیه عنیوان 
هیا رسیول هیای خاصیی کیه در آنحقیقتی نازل شده از سوی خداوند و موقعیت

با عنایت به آثار مترتب بیر آن هماننید  و مومنان معاصر آن حضرت و نیز )ص(خدا
توان ادعا کرد کیه فزونی ایمان، ثبات عقیده و استقامت در جهاد فی سبیل اهلل، می

حقیقتی فرامادی است که تحت شرایطی خاص از سوی خداوند بیر جیان »سکینه 
شود و افزون بر همة امتیازات پیشین از قبیل برخورداری پیامبران و مومنان نازل می

از هدایت، رحمت رحمانیه و رحیمیه و ایمیان و تقیوا و عمیل صیالح، ایشیان را 
 (.    279: 1394پیما،)کالنتری، آرام، چمن« سازدمشمول امتیاز جدیدی می

 «اطمینان»تحلیل معناشناختی واژة  5-3-4
آیه از قرآن کیریم آمیده  12سوره و  11بار در  13و مشتقات آن  "اطمینان"واژة 
 معنیای سیکون و بیه مجرد طَمَینَ ریشة . اطمینان از(428: 1364عبدالباقی،)است

 معنیای گوید: اطمینان بهاصفهانی می(. راغب7/442: 1410آرامش است)فراهیدی،
. همچنیین بیه (524: 1412)است و اضطراب نگرانی از پس جان استقرار و آرامش

معنای اسیتقرار و اسیکان در مکیان و زاییل شیدن شیک و اضیطراب نییز آمیده 
(. بنابراین اطمینان از نظر لغوی مصدری است که بیر 6/277: 1375است)طریحی، 

سه وجه معنا شده است: اقامت داشتن و ساکن شیدن، آرامیش خیاطر، راضیی و 
مرصاد العباد ذیل آیات (. صاحب کتاب 232: 1432نیسابوری، خشنود بودن)حیری

یَةً رَبِّکِ إِلَى الْمُطْمَئِنَّةُ* ارْجِعِی النَّفْسُ أَیَّتُهَا یَا﴿سورة فجر  28و  27 یَّةً رَاضیِ ، ﴾مَرْضیِ
نفس مطمئنه نفس انبیاء و اولیاء است کیه ارواحشیان بیاالترین درجیة »نویسد: می

 (369: 1373رازی،«)اطمینان را داراست.
تیوان در کاربرد مفهوم اطمینان در آییات قرآنیی، می همچنین با عنایت به

تعریف آن چنین گفت: اطمینان فعلی ادراکی، پاییدار، همیراه بیا یقیین، سیکینه و 
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ناپذیر است و با ذکر استقامت و بر مبنای ایمان استوار است. نیز امری ثابت و زوال
 (.260: 1396منش، بابازاده، گردد)خوشو یادآوری تجدید می

های معنایی توان مولفهوجه به آنچه در مفهوم واژة اطمینان گفته آمد، میبا ت
 این واژه را چنین تبیین نمود: ]+تقویت[، ]+فصل[، ]+سکون[، ]+ظهور[، ]+انتزاعی[.

 إِلَّا اللَّهُ وَمَا جَعَلَهُ﴿در آیة  "نصر"در کنار مفهوم  "اطمینان"همنشینی واژة 
رُ وَمَیا بِیهِ قُلُوبُکُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ لَکُمْ بُشْرَى  ﴾الْحَکِییمِ الْعَزِییزِ اللَّیهِ عِنْیدِ مِینْ إِلَّیا النَّصیْ
 شیما خیاطر اطمینیان برای و بشارت فقط خداوند را هااین ولی( »126عمران:)آل
، نشیان از «اسیت حکییم توانیای خداونید جانب از تنها پیروزی وگرنه، داده قرار

 دارد.دو مفهوم  این تقارب معنایی
به امداد کیه مصیدر متصیید از فعیل « به»و « جعله»مرجع ضمیر در کلمة 

آیید، شمار میمعنای مفهوم نصرت بهدر آیة قبل است و جزء واژگان هم« یمددکم»
ةِ رَبُّکُیمْ یُمْدِدْکُمْ هذَا فَوْرِهِمْ مِنْ وَیَأْتُوکُمْ وَتَتَّقُوا تَصْبِرُوا إِنْ بَلَى﴿گردد: برمى  بِخَمْسیَ
 تقوا و استقامت اگر( هم امروز) آرى،( »125عمران:)آل ﴾مُسَوِّمِینَ الْمَلَائِکَةِ مِنَ آلَافٍ
 هزار پنج به را شما خداوند بیاید، شما سراغ به زودى همین به دشمن و کنید پیشه
، و همیانطور کیه «داد خواهید میدد دارند، خود با هایىنشانه که فرشتگان، از نفر

تیوان است. بر ایین اسیاس می« تطمئن»متعلق به فعل « به»مجرور پیداست جار و 
ادعا کرد که امداد الهی)توسط فرشتگان یا سایر نیروهای غیبی( جز بشارتی بیرای 

 انید،یافتیه راه کامل توحید به که مومنان و مایة آرامش و اطمینان آنان نیست؛ آنان
 شوندمی آرام حق هاینشانه وصول با برخی دیگر امّا دارند، خاص آرامشی همواره

 خواهید نیازل خدایند عالمت که را فرشتگانی مومنان از گروه این برای خداوند و
 مومنان اسیت به بشارت امداد، این. دارند به همراه را ظفر و فتح هاینشانه که کرد
 محور البته شده است. تصریح( لکم)خطاب  ضمیر به اهتمام آنان، و تکریم برای و

 خداونید، بیه ایمان آن، پیدایش سبب و عامل که است طمأنینه مقام، این در اصلی
 (.15/501: 1372آملی، است)جوادی الهی وَعْد و بشارت

 ماننید فرشتگان، یعنی خداوند، غیبی امداد ها و ابزارهایگفتنی است واسطه
 نصیرباشند بلکیه  مؤثر ذاتاً آنکه نه اند؛الهی نصرت مظهر حقیقت در انصار، دیگر

خواهد که به کثرت از وحدت و به لذا خداوند از آدمیان می. خداست نزد منحصراً
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ها مظاهرند و از برایشیان حقیقتیی و خلق از حق در حجاب قرار نگیرند؛ زیرا این
 (.1/197: 1393تأثیری نیست)کاشانی، 

 نیز، امداد الهی بواسطة ارسال سپاهی از فرشتگان، یکی از اشیکال نصیرت
 فیوق درونیی انیرژی القای نتیجه در و مومنان قلبی اطمینان به است که مآالالهی 
 در گیردد،می هاآن مادی توان و قوا افزایش سبب و انجامدمی آنان وجود در مادی
شوند و عامل اصلی پیروزی، تنهیا خداسیت می پیروز و کرده غلبه مسائل بر نتیجه

« اطمینیان»با واو عطف و بالفاصله بعد از « اللَّه عِنْدِ مِنْ إِلَّا النَّصْرُ وَمَا»چراکه جملة 
ای از را باید رابطه "نصر"و  "اطمینان"بیان شده است. بدین ترتیب رابطة مفهوم 

معلولی دانست؛ بدین معنا که اطمینان معلول نصرت است و در پی یاری -نوع علّی
 یابد.تحقق می

وت این مفهوم با مفهوم سیکینه نکتة پایانی در موضوع اطمینان اشاره به تفا
آینید امیا شیمار میمعنیا و متیرادف بهاست؛ این دو مفهوم گرچه جزء مفاهیم هم

توان متصور شد کیه اسیتعمال هیر ای برای آن دو میهای ظریف و متمیزانهتفاوت
 دهد.کدام را به بافت و سیاق خاصی اختصاص می

ن مالزمیت را نیدارد. اطمینان مالزم با حصول یقین اسیت امیا سیکینه ایی
شود اما حصول سکینه دفعی اسیت. همچنیین تحقیق اطمینان به تدریج حاصل می

اطمینان منحصر به ایمان و ذکر خداست اما برای مفهوم سیکینه چنیین انحصیاری 
( شیب و روز و 21؛ روم:73-72؛ قصیص:189نیست بلکه بنابر آیات قرآن)اعراف:

اند. وانگهی اطمینان پیس از تکامیل یان شدهازدواج نیز عاملی برای ایجاد سکینه ب
شود و به مثابة شالودة قلبی است که باثبات و دائمی و در ایمان و یقین حاصل می

عییین حییال تجدیدپییذیر اسییت امییا بییرای مفهییوم سییکینه دوام متصییور 
 (.256: 1396منش، بابازاده، شود)خوشنمی

 «اید»تحلیل معناشناختی واژة  5-3-5
 آمیده کیریم قیرآن از آییه 11 و سیوره 9 در بیار 11 آن شیتقاتم و "أید" واژة
 کیریم قیرآن از آییة 5 در نصرت مفهوم با واژه این ؛(109: 1364عبدالباقی،)است

 همنشین شده است.
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صییغة « أیّد(. »8/97: 1410معنای قوت و قدرت است)فراهیدی،  به "أید"
دارد، بنابراین تأیید به اول باب تفعیل از ریشة أید است که داللت بر قوت و حفظ 

« اَیَّیدَه اهلل»معنای قوت دادن، قدرت بخشیدن و نیرومند کردن است؛ همچنیان کیه 
 (.1/83: 1422فارس، ابن«)قوّاه اهلل»یعنی 

 قوى را او ،أَیَّدَهُ"واژة أید به شدت و قوت معنا شده است.  "الصحاح"در 
منظیور (. ابن2/443: 1407ری، )جیوه"شد نیرومند شد، یعنی قوى تَأَیَّدَ" و "کرد

 حَیولَ یُجعَیلُ التیرابُ: اإلِییادُ» دهید:گونه شرح میمعنای نخستین واژة ایاد را این
 کیه بوده است خاکی معنای به ، ایاد«المَطَرِ ماءُ یُمنَعُ أَو بِه یُقَوّى الخِباءِ أَوِ الحَوضِ

آب بیاران بیه آن شود ییا از ورود  محکم تا ریزندمی خیمه یا و حوض اطراف در
 نخسیتین توان گفت که معنای(. بنابراین، می3/76: 1414منظور،جلوگیری شود)ابن

نیز کاربرد  انتزاعی معانی به تدریج، در که بوده است محسوس معنای یک واژه این
های معناساز این واژه عبارتنید از: ]+ظهیور[، ]+فصیل[، یافت. بر این اساس مولفه
 ]+عامل بیرونی[. ]+حفاظت[، ]+تقویت[ و

عمران: آل 13توان به آیة می« نصر»و « أید»در تحلیل معناشناختی همنشینی 
کیافِرَةٌ یَیرَوْنَهُمْ  سَبیلِ اللَّیهِ وَأُخْیرى فِئَتَیْنِ الْتَقَتا فِئَةٌ تُقاتِلُ فی قَدْ کانَ لَکُمْ آیَةٌ فی﴿

در » ﴾ذلِکَ لَعِبْرَةً لِأُولِی الْأَبْصیار بِنَصْرِهِ مَنْ یَشاءُ إِنَّ فیمِثْلَیْهِمْ رَأْیَ الْعَیْنِ وَاللَّهُ یُؤَیِّدُ 
رو شدند، نشیانه )و درس عبرتیى( دو گروهى که )در میدان جنگ بدر( با هم روبه
کرد و جمع دیگرى که کافر بیود )در براى شما بود: یک گروه در راه خدا نبرد مى

مومنان( را با چشم خود دو برابیر آنچیه  ها )گروهکه آنراه شیطان و بت( درحالى
ها شد( و خداونید دیدند )و این خود عاملى براى وحشت و شکست آنبودند، مى

کند. در ایین، عبرتیى هر کس را بخواهد )و شایسته بداند( با یارى خود، تأیید مى
؛ 3/143: 1374، اشییاره داشییت. بنییابر تفاسیییر)طباطبایی،«اسییت بییراى بینایییان

( شأن نزول این آیه در مورد جنگ بدر است که یک طیرف 2/709: 1372طبرسی،
اهلل و لشکریان اویند و طرف دیگر لشکریان نفس و ییاوران قوای روحانی یعنی اهل

رسیند شیاطین. گروه اول با اینکه تعدادشان کمتر است، وقتی به پیکار بیا بیدن می
ه دوم بیا ذلیت و خیواری یابند، امیا گیرواند توفیق میچون با نور خدا تایید شده

گردند. گیروه اول بیر گیروه ضعیف و ناتوان شده و از عالم قدرت دور و جدا می
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سازند و با حمایت و تایید خداونید پییروز ها را مقهور میشوند و آندوم چیره می
ها اموال خود را که همان معلومات و مدرکاتشان بیود در راه معرفیت شوند. آنمی

عنایییت هسییتند و مسییتعد لقییای ردنیید لییذا اهلخییدا و توحییید صییرف ک
 (.1/156: 1393خداوند)کاشانی،

کنید و ایین بیدان مى با یاری خود تأیید بخواهد را که بنابراین خداوند هر
تیوان از نیوع ابیزاری را می "أیید"بیا  "نصر"مفهوم  1معناست که رابطة مکملی

آید. شمار میقویت به دانست. بدین معنا که نصرت الهی و مصادیق آن آلتی برای ت
و مولفیة  "أیید"موید این ادعا نیز وجود باء استعانت در اغلب کاربردهای فعیل 

 مَیَابْنَ مَرْ سَىیعِ نَایْوَآتَ...﴿وجود عامل بیرونی در این فعل است، همانطور که در آیة 
هیاى روشین میریم دلیلو به عیسى بن ( »...87)بقره: ﴾بِرُوحِ الْقُدُسِ دْنَاهُیَّوَأَ نَاتِیِّالْبَ

القدس به عنیوان عیاملی روح« ...القدس تأیید نمودیمعنایت کردیم و او را به روح
 کند.را تأیید می)ع( بیرونی حضرت عیسی

 گیری. نتیجه6
های معنیایی و بیر مبنیای محیور در این پژوهش سعی شد تا در پرتو نظریة حوزه
دهند، مشخص گردد را شکل می همنشینی، واژگانی که حوزة معنایی مفهوم نصرت

و رابطة هریک از این واژگان با مفهوم نصیرت تبییین شیود. نتیایجی کیه از ایین 
 آمد عبارتند از:دست پژوهش به

 

 
 رابطة و مکمّلی یا معنایی -نحوي رابطة: اندشده متصور كلی رابطة نوع دو نشینهم واژۀ دو براي هر معناشناسان 1

 مکمّلی رابطة .توزیعی رابطة و تقابلی رابطة اشتدادي، رابطة است؛ قسم سه بر خود اخیر، رابطة كه معنایی-معنایی

 فاعل، همچون فعلیه جملة اعضاي دیگر و فعل بین كه ارتباطی مانند است، استوار نحوي ساختار بر( اسنادي)

 رابطة.... و «خبر و مبتدا» ،«الیهمضاف و مضاف» ارتباط مانند یا دارد؛ وجود... و فیهمفعول ومجرور، جار مفعول،

. معناییشمول و معناییهم: مانند دارد وجود كنند،می تقویت و تأیید را یکدیگر كه مشترک مفهوم دو بین اشتدادي

 توزیعی رابطة. كنندمی نقض را یکدیگر مشترک، معنایی مولفة وجود علیرغم كه است مفهومی دو بین تقابلی رابطة

 ،«شهادت و غیب» ،«سبز و زرد»: مانند است، برقرار متمایز قلمروهاي با معنایی حوزۀ یک در واقع مفهوم دو بین نیز

گفتنی  (.246: 1396منش، بابازاده، خوش؛ 103: 1393 زاده،فتاحی بهارزاده، زاده،شفیع... .  )و «جنوب و شمال»

توان محدود به این دو رابطة كلی دانست بلکه با توجه مباحث نحوي و معنایی است ارتباط واژگان همنشین را نمی

 اند.روابط واژگان همنشین قابل بسط
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در بعد لغوی و اصطالحی دارای معیانی بیاران، ییاری،  "نصرت"کلمة  -
، منع تأیید، دریافت خیر و خیررسانی، انتقام، بخشش، تقویت، نجات، غلبه، پیروزی

[، ]+ظهیور[، تیی]+تقوهای معناساز توان مولفهو اعانه است. در همة این معانی می
 را مشاهده کرد. [انتزاعی±]]+فصل[ و 
ای بیرای تعییین توانید قرینیهی معناساز مفهوم نصرت میهامولفهوجود  -
 د،ییفتح، غلبیه، أرو مفاهیمی همچون شمار آید ازاینحوزة این مفهوم بهمفاهیم هم

، ]+فصیل[ و [، ]+ظهیور[تیی]+تقوبه دلیل اشتراک در سه مولفة  نانیاطم و نهیسک
نیز با توجه به رابطة هریک از  آیند.شمار میحوزة مفهوم نصرت بهجزء واژگان هم

توان اظهار داشت که نصرت الهی باعث تحقیق مفاهیم مذکور با مفهوم نصرت می
که امکان فیتح، غلبیه و اطمینیان را بیرای شود همچنانایمان میسکینه و تایید اهل

 ایشان در پی دارد.   
ییی آآیات مشتمل بر واژة نصرت و یا یکی از مشتقات آن، بر اسیاس هم -

های متعددی است که طبیق ایین بندی به دستهاین مفهوم با دیگر مفاهیم قابل دسته
ها، ماهیت و چیستی نصرت بیش از پیش آشیکار خواهید شید. مفیاهیم بندیدسته

ای و امثیال های ابزاری، اثرپذیر، زمینهتوان در دستههمنشین با مفهوم نصرت را می
 آن جای داد.
نایی نصرت در محیور همنشیینی، از یکسیو در بررسی واژگان حوزة مع -
معنا و یا متقابل آن اثرگذار اسیت شناسی دقیق این واژه و شناخت مفاهیم هممفهوم

و از سوی دیگر احتمال اسیتعمال تصیادفی واژگیان در میتن قیرآن را مخیدوش 
ورزد که واژگان قرآنی در ارتباطی کامال هدفمند و سازد و بر این نکته تاکید میمی

 اند.کار گرفته شدهسیستماتیک با همدیگر به
ای در نظریة حوزة معنیایی، ایین امکیان را کاربست الگوی تحلیل مولفه -
تمیییز داده  یکیدیگر خود از معناساز هایمولفه سازد که مفاهیم براساسفراهم می
 یکیدیگر، بیا هیاآن از برخیی و تداخل معنایی تقارب علیرغم که طوریبه شوند،

گیردد،  میراد معنای افادة در خلل ممکن نباشد و موجب دیگری با یکی جایگزینی
های تواننید بییانگر محیدودیتای میلذا نظریة حوزة معنایی و الگوی تحلیل مولفه

 گزینشی واژگان باشند.



 155ی   با تکیه بر محور همنشین در قرآن کریم« نصرت»میدان معنایی مفهوم 

 منابع
 قرآن کریم ترجمة آیتی

تهران: دانشیگاه در قرآن کریم، « حق»های معنایی ش(. مولفه1390آزادی، پرویز، )
 .)ع(امام صادق

 ی.دارالهد :روتینجار، ب یمحمدعل قیالخصائص، تحق م(.1955) عثمان، ،یجنابن
التیراث  اءییدارإح :روتییاللغیه، بسییمقا ق(.1422) احمد، نیفارس، ابوالحسابن
 ی.العرب

 .دارإحیاء التراث العربی :روتیاللغه، بتهذیبق(. 1421)احمد، ازهرى، محمدبن 
ش(. خیدا و انسیان در قیرآن، ترجمیة احمید آرام، 1393) کو،یهیتوشی زوتسو،یا

 نهم، تهران: انتشار.چاپ
 دونییفر ترجمةدر قرآن،  ینید-یاخالق میمفاهش(. 1378) ،یییییییییییییییی

 فرزان روز. :تهران ،یابدره
  .قطره :تهران ،هشتمچاپ ،یشناسمقدمات زبانش(. 1384) ،یمهد ،یباقر

 :تهران ،یکورش صفو ترجمة ،یتازه به معناشناس ینگاهش(. 1366)پالمر، فرانک، 
 .مرکز

قیم:  ،هشیتمچاپالمختصر، ش(. شرح1376تفتازانی، سعدالدین مسعود بن عمر، )
 دارالحکمه.

 .قم: اسراء م،یتسن ریتفس(. 1372)عبداهلل،  ،یآمل یجواد
أحمدعبیدالغفور عطیار،  تحقییقالصحاح،  ق(.1407) حماد، بنسماعیلاجوهری، 

 .دارالعلم للمالیین، :روتیب ،چهارمچاپ
جیالل  تحقییقوجیوه القیرآن، ق(. 1432)احمید،  بنلیاسیماع ،یشابورین یریح
 .هیسالممجمع البحوث اإل :روتیب ،یوطیس

در اشیعار  نهیطمأن یمعناشناس» ش(.1396) ده،یمنش، ابوالفضل، بابازاده، حمخوش
دانشگاه علیوم  یقرآن یهاآموزه ةمجل ،«ییاز منظر روابط معنا میو قرآن کر یجاهل
 .263-235صص، 26ةشمار ،یرضو یاسالم
 حیالمعیاد، تصیح یمرصادالعباد من المبدأ الیش(. 1373)، نیالدابوبکر نجم ،یراز

 ی.و فرهنگ یعلم :تهران ،سومچاپ ،یاحیر نیمحمدام
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بررسیی معناشیناختی مفهیوم » ش(.1397پور، معصومه، )راستگو، کبری و ابراهیم
، ششمین همایش ملی مطالعیات «ایدر قرآن کریم با رویکرد تحلیل مولفه« نصرت»

 .10-1و تحقیقات نوین در حوزة علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران. صص
 ترجمیة، ش(. المفردات فی غریب القیرآن1374)محمد،  بننیحس ،یاصفهانراغب
 تهران: مرتضوی. ،حسینیخسروی رضاغالم
 :روتییب ،یریشی یعلی تحقییقالعروس، تیاجق(. 1414)محمد،  محمدبن ،یدیزب

 .دارالفکر
 .سمت :تهرانسوم، چاپ ن،ینو یمعناشناس یمبانش(. 1391) درضا،یحم ،یریشع

 معناشناسیی» ش(.1393فتحییه، ) زاده،فتیاحی پروین، بهارزاده، مرضیه، زاده،شفیع
 هیایپژوهش نشیریة ،«جانشینی و نشینیهم روابط بر تاکید با کریم قرآن در کلمه
 .130-99صص ،1شمارة حدیث، و قرآن

محمدحسین  ، تحقییقفیی اللغیه طیالمحیق(. 1414)عبیاد،  بنلیصاحب، اسماع
 .الکتبعالم روت،یب ن،یاسیآل

قیم:  والسینه، بیالقرآن القیرآن تفسیر فى ق(. الفرقان1406) محمد، تهرانى،صادقى
 اسالمى. فرهنگ
 .مهر ةسور :تهراندوم، چاپ ،یبر معناشناس یدرآمدش(. 1383)کورش،  ،یصفو

 .فرهنگ معاصر :تهران ،یفیفرهنگ توصش(. 1384) یییییییییییییی،
از منظیر نظیام  ییمعنا یهاحوزه یةبه نظر ینگاه»ش(، 1383) یییییییییییییی،

زبان  ةنامژهی)و رازیدانشگاه ش یو انسان یعلوم اجتماع ةمجل ،«یزبان فارس یواژگان
 .11-2صص، 1ة(، شماریو زبان فارس یسیانگل

پنجم، محمدباقر موسوی، چاپ ترجمة المیزان، ش(.1374محمدحسین، ) طباطبایى،
 علمیه )دفتر انتشارات اسالمى(. حوزة مدرسین قم: جامعة
 رو.سوم، تهران: ناصرخسالبیان، چاپش(. مجمع1372حسن، ) بنفضل طبرسى،

 :تهییران دوم،چییاپ ن،یالبحرمجمییعش(. 1375)محمیید،  بننیفخرالیید ،یحیییطر
 ی.مرتضو

 :ةق(. المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الکریم، القاهر1364عبدالباقی، محمدفؤاد، )
 .یةدارالکتب المصر


