
٩٦پیاپیۀ، شمارتمشھو ، سال چھلعلوم قرآن و حدیثمطالعات اسالمی: 
١٢١-۱۳۸، ص١٣٩٥بھار و تابستان

*هاو نقش آنیوند روح، نور و سکینه در قرآنپ

1با تکیه بر ارزیابی دیدگاه علّامۀ طباطباییدر حیات اخالقی انسان

فاطمه رضاداد
ددانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشھ

Email: fatima_re5@yahoo.com

٢حسن نقی زاده

استاد دانشگاه فردوسی مشھد
Email: naghizadeh@um.ac.ir

چکیده
ھا با یکـدیگر از جملـه   واکاوی مفھومی و داللی واژگان قرآن کریم و نیز، کاربردشناسی و پیوند آن

ار گرفته است. در این میان، سـه  ھایی است که در حوزة قرآن پژوھی مورد توجّه اندیشه وران قرعرصه
نماید.ھا در آیات، محلّ تأمّل میواژة روح، نور و سکینه و پیوند معنایی آن

این نوشتار بر آن است تا با بھره گیری از روش تحلیلی و از رھگذر کاربردشناسی این واژگـان در  
علّامـة طباطبـایی را مـورد نقـد و     ھا بپردازد و در ھمین راستا، دیدگاه مرحومآیات، به پیوند معنایی آن

ارزیابی قرار دھد. بررسی جایگاه نور، روح و سکینه در حیات اخالقـی انسـان از دیگـر مسـائل مـورد      
باشد.بررسی در این نوشتار می

قرآن، روح، نور، سکینه، تنزّه اخالقی، علّامة طباطبایی.: هاکلیدواژه

.٢٦/١١/١٣٩٢؛ تاریخ تصویب نھایی: ١٦/٠٦/١٣٩٠خ وصول:ی*. تار
است.» مبانی و راھکارھای تربیت اخالقی در قرآن کریم«این مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان -١
.نویسنده مسئول.٢
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مقدمه

١٨، ٤شوری، ٥٢نور، ٣٥انفال،٢٤سورة انعام، ١٢٢سه واژة روح، نور و سکینه در آیات 
مجادله و ... به کار رفته و بعضاً در ھمنشینی با یکـدیگر ظھـور   ٢٢حدید،٢٨و ١٣فتح، ٢٦و 

اند. افزون بر این ھمنشینی، پیوند عمیق این مفاھیم با مقوالتی چون علم، ایمان و تقـوا در  یافته
نماید.آیات مزبور، قابل تأمّل می

در این میان، پرسش اصلی این است که:
  ھـا  اوّالً با توجّه به مفھوم شناسی روح، نور و سکینه در قرآن کریم، چه نسـبتی بـین آن

برقرار است؟
ثانیاً پیوند این مفاھیم با مقوالتی چون علم، ایمان و تقوا در آیات مزبور چگونه است؟
قی انسان چیست؟ثالثاً جایگاه و کارآیی این مفاھیم در حیات اخال

پردازیم:ھای مزبور میشناسی این مفاھیم و بازیابی پاسخ برای پرسشذیالً به مفھوم

شناسی روح در قرآنمفهوم
به معنای شـیء لطیـف و فـرا مـادّی     » ر و ح«واژۀ روح در اصل لغت، اسم مصدر از ریشۀ 

و تحـرّک اسـت   ) و مبـدأ نـوعی حیـات   ٤/٢٧٩یابـد (مصـطفوی،   است که ظھور و جریان می
بار به کار رفته است که از آن میـان، چھـار   ٢١). این واژه در قرآن کریم ٣٦٩(راغب اصفھانی، 
و شـانزده بـار آن بـه    ٢،»روح االمـین «یک بار آن به صورت ١،»روح القدس«بار آن به صورت 
قـرآن  پژوھان در بررسـی معنـایی واژۀ مزبـور در آیـات     باشد. مفسّران و قرآنصورت مطلق می

اند از:ھا عبارتاند که از جمله آنکریم چند معنا را برشمرده
فرشتۀ مقرّب الھی یا جبرائیل،-۱
قرآن،-۲
،حضرت عیسی -۳
)۱۷۵-۱۷۳/ ۲۰،نفخۀ حیات و زندگی. (طباطبایی، المیزان-۴

نامند که مایۀ حیات حقیقـی انسـان   » روح«بنابر دیدگاه مفسّران، قرآن و وحی را بدان سبب 
نام گرفته است که از سـویی در  » روح«) حضرت عیسی از آن رو ٣٦٩ب اصفھانی، است. (راغ

.١٠٢؛ النحل/١١٠؛ المائدۀ/٢٥٣، ٨٧البقرۀ/-١
.١٩٣الشعراء/-٢
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بدو تکوین، خلقتش فارغ از مقدّمات مادّی و تنھا منوط بـه نفخـۀ روح الھـی بـود (طباطبـایی،      

) و از سوی دیگر در مقام اعجـاز، بـه اذن خداونـد مردگـان را روح و جـانی      ٢٠/١٧٣المیزان، 
بـر موجـودی از   » روح«) نیز آنچه موجب اطالق واژۀ ٣٦٩اصفھانی،بخشید. (راغب دوباره می

گردیده اسـت، جنبـۀ تجـرّدِ تـوأم بـا      -خواه جبرائیل باشد و خواه فراتر از آن–سنخ فرشتگان 
که روح آدمی و سایر موجودات زنـده، از آن رو روح نـام گرفتـه    حیات و شعور اوست؛ چونان

مان).که مجرّد و مبدأ حیات و شعور است (ھ
گـردد  آفرینـی آن بـاز مـی   ، به حیـات »روح«در ھمة این مصادیق، معنای بارز و واحد واژة 

)؛ حیاتی که در اصل لغت، تعریفی جز منشأ شعور و حرکت ندارد و وجـود  ٣/٢٩١(فراھیدی، 
ای کـه ھرچـه قـوّت حیـات     رسـاند؛ بـه گونـه   آن در یک موجود، فعّال و مدرک بودن او را می

ر باشد، میزان ادراک و فعّالیّت او بیشتر خواھد بود. (برای دریافت تبیین لغـوی  تموجودی فزون
؛ نیـز بـه   ٢/٣٧٧؛ مصـطفوی،  ٢/٤٩٢؛ ابـن عاشـور،   ٦٢٦//٢ر. ک: طبرسـی،  » حیّ«و تفسیری 

)٤١٤-٨/٤١٧منظور فھم تبیین فلسفی آن ر.ک: صدرالدّین شیرازی،

شناسی نور در قرآنمفهوم
شناسـان، معنـای   مأخوذ است. طبق دیدگاه لغـت » ن و ر«از ریشة در اصل لغت» نور«واژة 

) بر ھمین اسـاس،  ٥/٣٦٨است. (ابن فارس، » روشنگری«و » اضاءه«واحد و اساسی این ریشه، 
، بر روشناییِ محسوس یا معقولی که امکان دیدن را برای چشـم سـر و قلـب آدمـی     »نور«واژة 

) و ظـاھر بالـذّات و مظھـر للغیـر     ١٢/٢٧٩ی، ؛ مصـطفو ٨٢٧سازد (راغب اصفھانی، فراھم می
کـارکردی جـز   » نـور «شود. در قرآن کریم نیز حقیقت ) اطالق می٥/٢٤٠باشد، (ابن منظور، می

» وَ أَشْـرَقَتِ الْـأَرْضُ بِنُـورِ رَبِّھـا    «روشنگری و تبیین نـدارد؛ چونـان کـه تصـریح آیـاتی چـون       
هُ بِنُـورِھِمْ وَ تَـرَکھُمْ فِـی ظُلُمـاتٍ ال یبْصِـرُون       فَلَمَّا أَضاءَتْ ما حَوْلَـهُ ذَ «و ١)٦٩(الزمر/ » ھَـبَ اللـَّ
و » ھدی«، »برھان«، »بیّنات«بخشی نور، نیز ھمنشینی آن با واژگانی چون بر روشنی٢)١٧(البقره/

ھـا فَـوْقَ   ظُلُمـاتٌ بعـض  «چنین مقابلة آن با ظلماتی موصوف به صفاتی چـون  ، ھم٣... در آیات
ــرَ ــمْ یکــدْ یراھــابَعْــضٍ إِذا أَخْ ــرُونَ«و ٤)٤٠(النــور/» جَ یــدَهُ لَ ــرَکھُمْ فــی ظُلُمــاتٍ ال یبْصِ » وَ تَ

».دو زمین به نور پروردگارش روشن شو«-١
».بینند رھایشان کردھایی که نمیچون پیرامونش را روشن ساخت، خدا روشنایی از آنان بازگرفت و در میان تاریکی«-٢
.٩١؛ األنعام/٤٤؛ المائدة/ ١٥؛ المائدة/ ١٧٤به عنوان نمونه ر.ک: النساء/ -٣
».نتواند دیدھایی بر فراز یکدیگر، آن سان که اگر دست خود بیرون آرد آن راتاریکی«-٤
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، ھمگی گواه بر ھمین حقیقت است. از ایـن منظـر، نـور حقیقتـی     ٢در آیات متعدّد١)١٧(البقره/

٤که باید در پرتو آن راه سپرد.٣زاستآور و بینشبخش، بصیرتروشنگر، ھدایت

قرآنمفهوم شناسی سکینه در
در اصل لغت به معنای استقرارِ پس از حرکـت و اضـطراب اسـت. (ابـن     » س ک ن«ریشة 

، وصفی است که موصوف خـود را بـه   »فعیله«بر وزن » سکینه«) بر ھمین اساس، ٣/٨٨فارس، 
سازد و در این راسـتا، دو بُعـد مـادّی و معنـوی را در بـر      آرامش و ثبات و طمأنینه، متّصف می

)٥/١٦٥؛ مصطفوی، ١٣/٢١٣نظور، گیرد. (ابن ممی
قرآن کریم این واژه را در شش آیه به کار گرفته است که از این میان، سه مورد آن به سورة 

اند از:گردد. این شش آیه عبارتفتح باز می
.اِنَّ فی ذلِـک لَآیـةً   وَ قالَ لَھُمْ نَبِیھُمْ إِنَّ آیةَ مُلْکهِ أَنْ یأْتِیکمُ التَّابُوتُ فیهِ سَکینَةٌ مِنْ رَبِّکمْ..«-

٥)؛۲۴۸(البقره/» لَکمْ إِنْ کنْتُمْ مُؤْمِنینَ

٦)،۲۶(التوبه/» ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَکینَتَهُ عَلی رَسُولِهِ وَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ وَ أَنْزَلَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْھا«-

اللَّهَ مَعَنا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَکینَتَهُ عَلَیهِ وَ أَیـدَهُ  إِذْ ھُما فِی الْغارِ إِذْ یقُولُ لِصاحِبِهِ ال تَحْزَنْ إِنَّ«... -
هُ عَزیـزٌ حَکـیمٌ      » بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْھا وَ جَعَلَ کلِمَةَ الَّذینَ کفَرُوا السُّفْلی وَ کلِمَةُ اللَّهِ ھِـی الْعُلْیـا وَ اللـَّ

٧)؛۴۰(التوبه/

٨)؛۴(الفتح/» مُؤْمِنینَ لِیزْدادُوا إیماناً مَعَ إیمانِھِمْھُوَ الَّذی أَنْزَلَ السَّکینَةَ فی قُلُوبِ الْ«-

جَرَةِ فَعَلِـمَ مـا فـی قُلُـوبِھِمْ فَـأَنْزَلَ       «- لَقَدْ رَضِی اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنینَ إِذْ یبایعُونَک تَحْتَ الشـَّ
١)؛ ۱۸(الفتح/» السَّکینَةَ عَلَیھِمْ وَ أَثابَھُمْ فَتْحاً قَریباً

».بینند رھایشان کردھایی که نمیو در میان تاریکی«-١
؛ ٢٠؛ فـاطر/ ٤٣؛ األحـزاب/ ٤٠؛ النـور/ ٥؛ إبـراھیم/  ١؛ إبـراھیم/  ١٦؛ الرعـد/  ١٢٢؛ األنعام/١؛ األنعام/١٦؛ المائدة/٢٥٧البقرة/-٢

.١١؛ الطالق/ ٩الحدید/ 
.١٦؛ الرعد/١٧البقره/-٣
.٨، التحریم/١٢؛ الحدید/١٥٧االعراف/-٤
پیغمبرشان گفت که نشان پادشاھی او این است که تابوتی که سکینه پروردگارتان و باقی میراث خاندان موسی و خانـدان  «-٥

».کنند، نزد شما آید. اگر مؤمن باشید این برای شما عبرتی استھارون در آن است و فرشتگانش حمل می
».دیدید فرو فرستادھا را نمیو بر مؤمنان نازل کرد و لشکریانی که آنآن گاه خدا آرامش خویش را بر پیامبرش «-٦
گفت: اندوھگین مباش، خدا با ماست. خدا به دلش آرامش بخشید یکی از آن دو به ھنگامی که در غار بودند به رفیقش می«-٧

زیرا کالم خدا باالست و خدا پیروزمنـد  دیدید تأییدش کرد. و کالم کافران را پست گردانید،و با لشکرھایی که شما آن را نمی
».و حکیم است

».ھای مؤمنان آرامش فرستاد تا بر ایمانشان پیوسته بیفزایداوست که بر دل«-٨
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لَّذینَ کفَرُوا فی قُلُوبِھِمُ الْحَمِیةَ حَمِیةَ الْجاھِلِیةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَکینَتَهُ عَلی رَسُولِهِ وَ إِذْ جَعَلَ ا«-

هُ بِکـلِّ شَـی      » ءٍ عَلیمـاً عَلَی الْمُؤْمِنینَ وَ أَلْزَمَھُمْ کلِمَةَ التَّقْوی وَ کانُوا أَحَقَّ بِھا وَ أَھْلَھـا وَ کـانَ اللـَّ
٢).۲۶(الفتح/

یـابیم کـه معنـایی جـز     گانه مدّ نظر قرار دھیم، در میواژة سکینه را در ھمة موارد ششاگر 
؛ طباطبـایی،  ٥/١٦٥؛ مصـطفوی،  ٥/٦١٤سکون و طمأنینة نفس و آرامش قلب ندارد. (طبرسی، 

) تفصیل این نکته در ادامه ارائه خواھد شد.٢/٢٨٩المیزان، 

ن بررسی پیوند معنایی روح، نور و سکینه در قرآ
پس از واکاوی داللی مفاھیم روح، نور و سکینه که بـه اختصـار گذشـت و جنبـة مقـدّمی      

رسـیم و پیونـد معنـایی ایـن سـه واژه را در آیـات بـه بحـث         داشت، اینک به اصل سخن مـی 
نشینیم:می

گانه. دیدگاه عّالمة طباطبایی دربارة پیوند معنایی مفاھیم سه۱
یوند سه مفھوم روح، نور و سکینه در قرآن، دیدگاه علّامة ھای مطرح دربارة پیکی از دیدگاه

) و ٤/١٧١صادقی تھرانـی،  (الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآنطباطبایی است که تفاسیری چون 
کـه بـه   اند. پیش از ایـن ) نیز آن را پذیرفته٤/١٥١(سبزواری، مواھب الرّحمن فی تفسیر القرآن

بپردازیم، نخست بایسته است فضای کـالم و سـیاق و موقعیّـت    دیدگاه علّامه دربارة این پیوند 
سخن وی را دریابیم.
آغازد و سیر الی الحـق  دانیم، راه عبودیّت و خداگرایی نخست از بنده میھمان گونه که می

رود؛ راھی برای شناختن، ایمان آوردن، عشق ورزیدن، راضی ساختن، تسلیم شـدن  را نشانه می
ای یدن آدمی به مرتبة مخلِصین و در پی تحقّق شروط قضـایای شـرطیّه  و مخلِص گشتن. با رس

قَـدْ  «و ٤)١٥٢(البقـره/ » فَـاذْکرُونی «، ٣)٣١(آل عمـران/ » قُلْ إِنْ کنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونی«چون 
خـدا  رسد؛ جزایی که این بار از ھا می، نوبت به جزای آن٥)١/١٥٣(شریف رضی، » أَخْلَصَ لِلَّهِ

گـذرد. پـس   خدا از مؤمنان آن ھنگام که در زیر درخت با تو بیعت کردند، خشنود گشت و دانست که در دلشان چه مـی «-١
».به فتحی نزدیک پاداششان دادھا نازل کرد و آرامش بر آن

آن گاه که کافران تصمیم گرفتند که دل به تعصب، تعصب جاھلی سپارند، خـدا نیـز آرامـش خـود را بـر دل پیـامبرش و       «-٢
».تر بودند و خدا بر ھر چیزی داناستمؤمنان فرو فرستاد و به تقوی الزامشان کرد که آنان به تقوی سزاوارتر و شایسته

».رادوست دارید، مرا پیروی کنیداگر خدا«-٣
».پس مرا یاد کنید«-٤
».ھمانا خود رابرای خدا خالص کرده است«-٥
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انجامد.می» فَاسْتَخْلَصَهُ«و » أَذْکرْکم«، »یحْبِبْکمُ اللَّه«آغازد و به نتایجی چون می

ھـایی خـاصّ را بـرای    این نتایج که حصولشان برای اولیاء اهللا میسّر است، حیاتی با ویژگی
ص اولیاء ورانی است که به تبیین قرآنی خصائزند. علّامة طباطبایی از جمله اندیشهھا رقم میآن

اند.ھا پرداختهاهللا و حیات ویژة آن
، در راستای بیان این نکتـه کـه خداونـد سـبحان، ھسـتی و      »رسالة الوالیه«ایشان در کتاب 

أَ وَ مَـنْ  «کنـد:  سازد، به این آیه استناد مـی زندگی اولیاء اهللا را به وجود و حیاتی برین مبدّل می
لَهُ نُوراً یمْشی بِهِ فِی النَّاسِ کمَنْ مَثَلُهُ فِی الظُّلُماتِ لَـیسَ بِخـارِجٍ مِنْھـا    کانَ مَیتاً فَأَحْییناهُ وَ جَعَلْنا 

١).١٢٢(االنعام/» کذلِک زُینَ لِلْکافِرینَ ما کانُوا یعْمَلُونَ

طبق مفاد این آیة شریفه که دو عنصر حیات و نور در آن برجسته است، انسانی که در سـیر  
یـازد، بـا ایـن کـه بـه ظـاھر، در قـوای        اتب واالی ایمانی دست مـی زند و به مرعبودی گام می

اش وجودی و ظواھر زندگی با سایر مردمان تفاوتی ندارد، ولی حیاتش نورانی و قوای وجودی
)١٠٣، رساله الوالیهربّانی است. (طباطبایی، 

ا إِلَیـک رُوحـاً   وَ کذلِک أَوْحَینـ «علّامه، سپس برای تبیین بیشتر عامل این حیات برتر، به آیة 
مِنْ أَمْرِنا ما کنْتَ تَدْری مَا الْکتابُ وَ الَ الْإیمانُ وَ لکنْ جَعَلْناهُ نُوراً نَھْدی بِهِ مَنْ نَشاءُ مِنْ عِبادِنا وَ

کند. (ھمان)استناد می٢)٥٢(الشوری/» إِنَّک لَتَھْدی إِلی صِراطٍ مُسْتَقیم
نیز عنصـر روح و نـور برجسـتگی دارد. از نگـاه     گونه که پیداست، در این آیة شریفه ھمان

علّامه، عامل حیات برتر، روحی افاضی از عالم امر است که افزون بر این آیـه، در آیـاتی چـون    
ھِمُ لُـوبِ ال تَجِدُ قَوْماً یؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیوْمِ الْآخِرِ یوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ ...أُولئِک کتَبَ فی قُ«

هِ ھُمُ الْإیمانَ وَ أَیدَھُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ... رَضِی اللَّهُ عَنْھُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ أُولئِک حِزْبُ اللَّهِ أَال إِنَّ حِزْبَ اللَّ
نیز مطرح گردیده و ھویّتی جز ھمان نور الھـی نـدارد. (طباطبـایی،    ٣)٢٢(المجادله/» الْمُفْلِحُونَ

اش گردانیدیم و برای او نوری پدید آوردیم تا در پرتو آن، در میان مردم راه برود، چـون  آیا کسی که مرده [دل] بود و زنده«-١
دادنـد زینـت   آمدنی نیست؟ این گونه برای کافران آنچه انجام مـی آن بیرونھاست و از کسی است که گویی گرفتار در تاریکی

».داده شده است
دانستی کتاب چیست و نه ایمان [کدام است؟] ولـی  و ھمین گونه، روحی از امر خودمان به سوی تو وحی کردیم. تو نمی«-٢

نماییم، و به راستی که تو به خوبی به راه راست راه میآن را نوری گردانیدیم که ھر که از بندگان خود را بخواھیم به وسیله آن
».کنیھدایت می

ورزنـد  یابی مردمی را که به خدا و روز قیامت ایمان آورده باشند، ولی با کسانی که با خـدا و پیـامبرش مخالفـت مـی    نمی«-٣
ھا خشنود است و آنان نیـز از  .. خدا از آندوستی کنند... خدا بر دلشان رقم ایمان زده و به روحی از خود یاریشان کرده است .

».خدا خشنودند. اینان حزب خدایند، آگاه باش که حزب خدا رستگارانند
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انگارد و حقیقت علوّ روح و نور را در تعبیـر  ن روح را با نور یکی می) ایشا١٠٤، رساله الوالیه

)١٠٤، رساله الوالیهجوید. (طباطبایی، می١)٣٥(النور/» اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ«
جا به برابری نسبت روح و نور از نگاه علّامه پی بردیم، ولی تکملة دیـدگاه ایشـان،   تا بدین
قابل مالحظه است.زانالمیدر تفسیر 

» ھُوَ الَّذی أَنْزَلَ السَّکینَةَ فی قُلُوبِ الْمُؤْمِنینَ لِیزْدادُوا إیماناً مَـعَ إیمـانِھِم  «علّامه در تفسیر آیة 
آورد، سـکینه را بـه   که از موھبت خداوند در حقّ مؤمنان حقیقی سخن به میـان مـی  ٢)٤(الفتح/

٣)٢٢(المجادلـه/ » أَیدَھُمْ بِـرُوحٍ مِنْـهُ  «را متناظر با آیه » کینَةَ َأنَْزَل السَّ «کند و فراز روح تفسیر می

)١٨/٢٥٨، المیزانخواند. (طباطبایی، می
اعتقاد به وحـدت مـراد از سـکینه و روح در کنـار یکسـان انگـاری روح و نـور، وحـدت         

ی است کـه  دھد. این باورمندی در حالمصداقی سکینه، روح و نور از دیدگاه علّامه را نتیجه می
فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَکینَتَهُ عَلی رَسُولِهِ وَ عَلَی الْمُـؤْمِنینَ وَ أَلْـزَمَھُمْ کلِمَـةَ التَّقْـوی وَ     «ایشان در تفسیر آیة 

سیاق با آیـة پیشـین و تنھـا آیـاتی چنـد میـان آن دو       که ھم٤)٢٦(الفتح/» کانُوا أَحَقَّ بِھا و أھلُھا
فَأَنْزَلَ «خواند و نه تعبیر ، برابر می»روح«را با » کلمه التقوی«بلکه ، »سکینه«فاصله است، نه واژة 

شـمرد.  بر مـی » أَیدَھُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ«را ناظر به آیه » وَ أَلْزَمَھُمْ کلِمَةَ التَّقْوی«، بلکه فراز »اللَّهُ سَکینَتَهُ
)١٨/٢٩٠، المیزان(طباطبایی، 

اصلی این است که:اینک با توجّه به دیدگاه علّامه پرسش 
اوّالً نور، روح و سکینه چه نسبتی با یکدیگر دارند؟
 و جایگاھشان در حیات اخالقی انسان چگونـه  » کلمه التقوی«ثانیاً نسبت بین این سه با
است؟

پردازیم.ھای مزبور میذیالً به بررسی دیدگاه علّامه و بازیابی پاسخ برای پرسش
طباطبایی. نقد و بررسی دیدگاه عّالمة ۲
. نسبت روح با نور در آیات:١-٢

گیرد. برای بررسی این چنانکه دانستیم، علّامه در تفسیر آیات متعدّد، روح را با نور برابر می
نظریّه، نگاھی به متن آیات ضروری است.

».ھا و زمین استخدا نور آسمان«-١
».ھای مؤمنان آرامش فرستاد تا بر ایمانشان پیوسته بیفزایداوست که بر دل«-٢
».و به روحی از خود یاریشان کرده است«-٣
خدا نیز آرامش خود را بر دل پیامبرش و مؤمنان فرو فرستاد و به تقـوی الزامشـان کـرد کـه آنـان بـه تقـوی سـزاوارتر و         «-٤

».تر بودندشایسته
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چنانکه در قسمت مفھوم شناسی گذشت، قرآن کریم مفھوم روح را ھماره به عنوان عامـل  

أ قوّه و شعور به کار گرفته است که البتّه به مقتضای مقام، مصادیق گونـاگون  بخش و مبدحیات
پذیرد.می

دھـد کـه ھـر جـا     نگاھی به موارد کاربرد این واژه در قرآن کریم این نتیجه را به دست می
سخن از روح موجودی زنده است، این روح در ھمة ابعاد و قوای وجودی او ساری و جـاری  

نه دربارة نفخ روح انسان، قرائنی که از حضـور روح در ھمـة قـوا حکایـت     است. به عنوان نمو
کنند، به شرح زیر است:می

فَإِذا سَوَّیتُهُ وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی فَقَعُوا لَـهُ  «در آیه » فیه«بنا بر دیدگاه مفسّران، عبارت -۱
ی، ھمۀ ساختار وجود حاکی از آن است که این نفخۀ ملکوتی و بُعد روح١)۷۲(ص/» ساجِدِین

آدمی را در بر گرفته و آمیزۀ جسم و روح، موجودی واحـد بـه نـام انسـان را پدیـد آورده کـه       
)۱۶/۱۷۰شایستگی سجدۀ مالئکه را یافته است. (صادقی تھرانی، 

فِی قَرارٍ مَکینٍ وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُاللَةٍ مِنْ طِینٍ ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً «خداوند در آیات -۲
حْماً ثُـمَّ أَنْشَـأْناهُ   ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً فَکسَوْنَا الْعِظامَ لَ

ل آفرینش انسـان را  گاه که مراح) آن۱۲-۱۵(المؤمنون/ ٢»خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَک اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِینَ
نگرد و از مرحلۀ تکوین جسـم و  شود، به جسم و روح به عنوان یک وجود یگانه مییادآور می

کـه نفـخ روح، صـورت    کنـد؛ چنـان  نفخ روح، به عنوان سیر تکاملی یک ساختار واحد یاد مـی 
ی، ؛ طباطبـای ۹/۲۱۷تکامل یافتة ھمین بُعد جسمی انسان است و جدای از آن نیسـت. (آلوسـی،  

)۱۲/۱۵۴و ۱/۳۵۲، المیزان
، ھمین مسئله صادق است. بنا بر آیاتی چـون  نیز دربارة اطالق روح بر حضرت عیسی 

با نفـخ  ٣)٥٩(آل عمران/» إِنَّ مَثَلَ عیسی عِنْدَ اللَّهِ کمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ کنْ فَیکونُ«
عـاد وجـودی وی محقّـق شـد و ھویّـت وی      ، حیـات در ھمـة اب  روح در حضرت عیسی 

وَ إِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّینِ کھَیئَةِ الطَّیرِ بِإِذْنی فَتَـنْفُخُ فیھـا   «موجودیّت یافت. نیز به گواھی آیاتی چون 

».اش کنیدچون تمامش کردم و در آن از روح خود دمیدم، ھمه سجده«-١
یگاھی استوار قـرار دادیـم.* آن گـاه از آن نطفـه،     ای در جاھر آینه ما انسان را از گل خالص آفریدیم. * سپس او را نطفه«-٢

ھـا را بـه گوشـت    ھـا آفریـدیم و اسـتخوان   گوشت، اسـتخوان گوشتی و از آن پارهلخته خونی آفریدیم و از آن لخته خون، پاره
این ھمـه شـما   پوشانیدیم بار دیگر او را آفرینشی دیگر دادیم. در خور تعظیم است خداوند، آن بھترین آفرینندگان. *و بعد از 

».خواھید مُرد
».مثَل عیسی در نزد خدا، چون مثَل آدم است که او را از خاک بیافرید و به او گفت: موجود شو. پس موجود شد: «-٣
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روح، با جریان یافتن در قالبی گلـین، از کـلّ وجـود قالـب،     ١)١١٠(المائده/» فَتَکونُ طَیراً بِإِذْنی

خت.ای زنده ساپرنده
» وَ أَیـدْناهُ بِـرُوحِ الْقُـدُس   «کـه در آیـات متعـدّدی چـون     » روح القدس«چنین در تفسیر ھم
به کار رفتـه اسـت، روایـات از آن بـه     ٣)١١٠(المائده/» إِذْ أَیدْتُک بِرُوحِ الْقُدُس«و ٢)٨٧(البقره/

فت قداست متّصـف  اند؛ روحی که به صعنوان روحی افاضی به اولیاء اهللا و انبیاء الھی یاد کرده
ھا اعم از بعد حرکتی، تکلم، عبـادت و ...  ) و ھمة قوای وجودی آن٢٧١-١/٢٧٤است (کلینی، 

؛ ١/٤٤٢سازد. (ھمو، مند میھا و شعوری فراتر از حدّ معمول بھرهرا از حیاتی برتر با توانمندی
هُ   «آیه ) ھمین امر در قرآن کریم نیز متجلّی است، چونان که به گواھی ٢/٢٧٠عیاشی  إِذْ قـالَ اللـَّ

اسَ فِـی     مُ النـَّ یا عیسَی ابْنَ مَرْیمَ اذْکرْ نِعْمَتی عَلَیک وَ عَلی والِدَتِک إِذْ أَیدْتُک بِرُوحِ الْقُدُسِ تُکلـِّ
ای ، تکلّم طفلی تازه تولّد یافته در گھواره، توانمندی فـوق العـاده  ٤)١١٠(المائده/» الْمَھْدِ وَ کھْالً

)٦/٢٢٠، المیزان(طباطبایی، فرینی روح القدس نشأت گرفته است.آاست که از حیات
و ... را بـه  ٧تکلّـم ٦پـرواز، ٥در مجموع، قرآن کریم، ابعاد مختلف وجودی ھمچون شنیدن،

حیات و روح بازگردانیده و حقیقت روح را منشأ توانمندی ھمة قوا دانسته است.
نـور مفھـومی فراتـر از روشـنگری و     این در حالی است که بنـا بـر داللـت آیـات متعـدّد،      

شـنود، حرکـت   بیند، مـی آفرینی ندارد. به تعبیر دیگر، به گواھی آیات، انسان با روح میبصیرت
نماید، ولی تأثیر نور، تنھا دیدن اسـت و بـس.   کشد و در یک کالم زندگی میکند، نفس میمی

پذیرفت.توان وحدت و عینیّت کامل روح و نور در قرآن رابنابراین نمی
اگر بخواھیم نسبت حقیقی روح را با نور دریابیم، بایسته است بار دیگر، آیات پـیش گفتـه   

هِ وَ الْیـوْمِ الْـآخِرِ      «را از نظر بگذرانیم. به گواھی آیات متعدّدی چون  ال تَجِدُ قَوْمـاً یؤْمِنُـونَ بِاللـَّ
هَ وَ رَسُـولَهُ ... أُولئِـک کتَـبَ       » فـی قُلُـوبِھِمُ الْإیمـانَ وَ أَیـدَھُمْ بِـرُوحٍ مِنْـهُ      یوادُّونَ مَـنْ حَـادَّ اللـَّ

».ای شدو آن گاه که به امر من از گِل چیزی چون پرنده ساختی و در آن دمیدی و به امر من پرنده«-١
».نمودیمو او را به روح القدس تأیید «-٢
».و آنگاه که تو را به روح القدس تأیید نمودیم«-٣
ام یاد کن، آن زمان که به روح القدس یاریت کـردم  خدا به عیسی بن مریم گفت: نعمتی را که به تو و مادرت ارزانی داشته«-٤

».تا تو چه در گھواره و چه در بزرگسالی سخن گویی
.٢٢، فاطر/٥٢، الروم/ ٨٠النمل/-٥
.٢٦٠البقره/-٦
.١١٠المائده/-٧
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نتیجة ورود به عرصة خداگرایی و پایمردی در راه حـبّ عبـودی، ربّـانی شـدن     ١)٢٢(المجادله/

ھمه ابعاد و قوای وجودی انسان در سایه سار عنایت خاصّ ربوبی است؛ عنایتی کـه بـه مثابـة    
شود. (برای آگاھی بخشد و منشأ حیاتی طیّبه میمیروحی الھی، ھمة وجود او را صبغه خدایی 

؛ صــادقی تھرانــی، ١٩/١٩٧، المیــزان؛ طباطبــایی، ١٥٨-١٦٤بیشــتر ر. ک: حســن زاده آملــی، 
وَ مَـا  «) تجلّی این روح الھی ھمان است که در حدیث قرب نوافل قابل مشاھده است: ٢٨/٢٢٣

هُ فَـإِذَا      ءٍ أَحَبَّ إِلَی مِمَّتَقَرَّبَ إِلَی عَبْدٌ بِشَی ی أُحِبـَّ ا افْتَرَضْتُ عَلَیهِ وَ إِنَّهُ لَیتَقَرَّبُ إِلَـی بِالنَّافِلَـةِ حَتـَّ
ذِی ینْطِـقُ بِـهِ وَ یـدَهُ       الَّتِـی  أَحْبَبْتُهُ کنْتُ سَمْعَهُ الَّذِی یسْمَعُ بِهِ وَ بَصَرَهُ الَّذِی یبْصِرُ بِهِ وَ لِسَـانَهُ الـَّ

)٢/٣٥٢(کلینی، ٢».یبْطِشُ بِھَا
در این روایت، سخن از تأثیر روح و صبغة الھی در ھمة ابعاد و قوای وجودی انسان است. 

گاه که به قـوّۀ بصـیرت تعلّـق    اینک این روح الھی که ھمۀ قوا را تحت تأثیر قرار داده است، آن
مُـؤْمِنِ ینْظُـرُ بِنُـورِ    الْ«شـود:  نامیده می» نور«ناظر باشد، » وَ بَصَرَهُ الَّذِی یبْصِرُ بِهِ«گیرد و به تعبیر 

وَ کذلِک أَوْحَینا إِلَیک رُوحاً مِنْ أَمْرِنـا ... وَ لکـنْ جَعَلْنـاهُ    «)؛ چنانکه در آیۀ ١/٢١٨(ھمان، ٣»اللَّه
بـه واژۀ  » جعلناه«) با عنایت به بازگشت ضمیر ٥٢(الشوری/٤»نُوراً نَھْدی بِهِ مَنْ نَشاءُ مِنْ عِبادِنا

)، ھمین روح است کـه در قالـب نـوری الھـی و روشـنگر،      ١٨/٧٨، زانالمی(طباطبایی،» روحاً«
گردد.یابد و ھدایت آفرین میظھور می

لذا نسبت مفھومی روح با نور، نه تساوی، بلکه عموم و خصـوص مطلـق اسـت کـه البتّـه      
توانند گاه در عالم مصداق، با ھم متّحد باشند و شاید گفتار علّامـه در ایـن بـاب، نـاظر بـه      می
ین وحدت مصداقی در برخی آیات خاصّ باشد. نیز کارکرد نور چیـزی جـز روشـنگری و    ھم

إنّ لی عِباداً مِـن عِبـادی   «حاصل آن، امری جز معرفت شھودی نسبت به حضرت باری نیست: 
لی، (حـرّ عـام  ٥»یحِبّونی وَ اُحِبُّھُم... اَقذِفُ مِن نوُری فی قُلوُبِھِم فَیخبِروُنَ عَنّی کمـا اُخبِـرُ عَـنھُم   

ورزنـد  یابی مردمی را که به خدا و روز قیامت ایمان آورده باشند، ولی با کسانی که با خدا و پیـامبرش مخالفـت مـی   نمی«-١
».دوستی کنند... خدا بر دلشان رقم ایمان زده و به روحی از خود یاریشان کرده است...

سازد و او با انجام نوافل سعی در تقـرّب بـه مـن دارد تـا او را دوسـت      من نزدیک نمیھیچ چیز مثل فرائض بنده مرا به «-٢
ای که با آن بنگرد و زبانی که با آن سخن بگویـد و  شوم تا با من بشنود و دیدهبدارم؛ پس ھنگامی که چنین شود، گوش او می

)١٠٨، رساله الوالیهافل ر.ک به: طباطبایی، (برای آگاھی بیشتر از تطبیق روح با حدیث قرب نو». دستی که با آن بجنگد
».بیندمؤمن به واسطة نور الھی می«-٣

دانستی کتاب و ایمان چیست. ولی ما آن را نوری ساختیم ھمچنین کالم خود را به فرمان خود به تو وحی کردیم. تو نمی«-٤
».تا ھر یک از بندگانمان را که بخواھیم بدان ھدایت کنیم

دارم، ... از نـور خـود در   ھـا را دوسـت مـی   ھا مرا دوست دارند و مـن نیـز آن  از میان بندگانم، بندگانی دارم که آنھمانا«-٥
».دھند، ھمان گونه که من از احوال ایشان آگاھمھا از من خبر میاندازم، در نتیجه آنھایشان میدل
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)؛ از ھمین روست که بزرگ پیشوایان ما در راستای نیل بدین مرحله از معارف توحیـدی،  ٣٥٨

اند بدون این نور، معرفت حقیقی نسـبت بـه حضـرت    نور الھی را خواستار گشته و یادآور شده
اءِ نَظَرِھا اِلَیک، حَتّـی  اِلھی ھَبْ لی کمالَ االنْقِطاعِ اِلَیک، وَاَنِرْ اَبْصارَ قُلُوبِنا بِضِی«حقّ میسّر نیست: 

کونَ تَخْرِقَ اَبْصارُ الْقُلُوبِ حُجُبَ النُّورِ فَتَصِلَ اِلی مَعْدِنِ الْعَظَمَةِ... وَاَلْحِقْنی بِنُورِ عِزِّک األبْھَـجِ، فَـاَ  
).٣/٢٩٩(ابن طاووس، ١»لَک عارِفاً، وَعَنْ سِواک مُنْحَرِفاً

. نسبت روح با سکینه در آیات٢-٢
اشاره رفت، علّامة طباطبایی افزون بر وحدت روح با نور، سکینه را به روح تفسـیر  کهچنان

است.» طمأنینه«در اصل لغت، مترادف با واژه » سکینه«کند؛ نیز دریافتیم واژة می
اینک به منظور بررسی دیدگاه علّامه آیاتی را که از مفھوم سکینه یا مترادفات آن سـخن بـه   

گذرانیم.میآورند، از نظرمیان می
کند، آیات پیرامون طالوت و تـابوت  ھا ایفای نقش مینخستین آیاتی که مفھوم سکینه در آن

وَ قالَ لَھُمْ نَبِیھُمْ إِنَّ آیةَ مُلْکهِ أَنْ یأْتِیکمُ التَّابُوتُ فیهِ سَکینَةٌ مِـنْ رَبِّکـمْ وَ بَقِیـةٌ    «اسرائیل است: بنی
» ونَ تَحْمِلُـهُ الْمَالئِکـةُ إِنَّ فـی ذلِـک لَآیـةً لَکـمْ إِنْ کنْـتُمْ مُـؤْمِنینَ        مِمَّا تَرَک آلُ مُوسی وَ آلُ ھـارُ 

٢).٢٤٨(البقره/

به پروردگار، یعنی منشأ و فاعل این موھبت، منتسب است و ایـن  » سکینه«در این آیه، واژة 
بـه  تعبیر، از عظمت موھبت مزبور حکایت دارد. بنابر فحوای آیـة مزبـور، خداونـد، تـابوت را    

اش، سکینه و آرامشی حقیقـی  اسرائیل بازگردانید و در آن آیت و حقیقتی قرار داد تا مشاھدهبنی
). برخـی روایـات، عامـل    ٢/٦١٤؛ طبرسـی،  ٤/١٥٠ھا به ارمغـان آورد. (سـبزواری،   را برای آن

اند که مشتمل بر علم و حکمت واسطة این سکینه را الواح موسوی و آثار نبوّت توصیف نموده
)١/١٣٣وده است. (عیّاشی، ب

چـون  دوّمین آیه از آیات مورد بحث به نزول سکینة الھی بر پیامبر و معدودی از مؤمنان ھم
ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَکینَتَهُ عَلی رَسُولِهِ وَ عَلَی «حضرت امیر در لحظات دشوار جنگ حنین اشاره دارد: 

٣).٢٦(التوبه/»وْھاالْمُؤْمِنینَ وَ أَنْزَلَ جُنُوداً لَمْ تَرَ

ستانت را موھبتم فرما و دیدگان دل ما را به فروغ نظر به خود، الھی وارستگی از ھر چیز و وابستگی و پیوستگی کامل به آ«-١
بخش خـود کـه از   ھای نور را بدرد و به معدن عظمت واصل شود. ... و به نور عز مناعتروشن ساز، تا دیدگان دل ما حجاب

».شومھر چیز مسرّت انگیزتر است، مرا ملحق فرما تا معرفتم فقط از آن تو باشد و از غیر تو روی گردان
پیغمبرشان گفت که نشان پادشاھی او این است که تابوتی که سکینه پروردگارتان و باقی میراث خاندان موسی و خانـدان  «-٢

».کنند، نزد شما آید. اگر مؤمن باشید این برای شما عبرتی استھارون در آن است و فرشتگانش حمل می
».دیدید فرو فرستادھا را نمیؤمنان نازل کرد و لشکریانی که آنآن گاه خدا آرامش خویش را بر پیامبرش و بر م«-٣
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در این آیة شریفه باز ھم واژة سکینه به ضمیری اضافه شده که مرجـع آن، خداونـد اسـت.    
نیز تعبیر انزال و انتساب آن به خداونـد، حکایـت از علـوّ مبـدأ و خاسـتگاه آن دارد (آلوسـی،       

ھـا نـازل   ن). ھمچنین واالرتبگی افرادی کـه سـکینه بـر آ   ١٨/٢٥٨، المیزان؛ طباطبایی، ١٣/٢٤٧
گشته، نشانة اھمّیّت این موھبت الھی است.

سوّمین آیه از ماجرای ھجرت پر مخاطرة پیامبر از مکّه به مدینه و پناھنده شدن آن گرامـی  
هَ  «گوید که در خالل آن، پیامبر صبر و شـھامت خـویش را از بـاور    به غار ثور سخن می إِنَّ اللـَّ

إِذْ «... نـوازد:  ان منبع حقیقی آرامش، روح و جان وی را مـی گیرد و سکینة الھی به عنومی» مَعَنا
نُـودٍ لَـمْ   ھُما فِی الْغارِ إِذْ یقُولُ لِصاحِبِهِ ال تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَـکینَتَهُ عَلَیـهِ وَ أَیـدَهُ بِجُ   

١).٤٠(التوبه/» تَرَوْھا

سـورة فـتح   ٢٦و ١٨، ٤آورنـد، آیـات   میان میچھارمین دسته آیاتی که از سکینه سخن به 
) و ضمن یـادکرد از  ٣٩٧-٣٩٨که به صلح حدیبیّه و فتح مکّه اشاره دارند (واحدی، ٢باشندمی

سکینه به عنوان موھبت بزرگ الھی در حقّ پیامبر و اھل ایمان واقعی، دیگربار تعبیر انزال را بـه  
سـازند. طبـق مفـاد    اضافه می» سکینه«را به گیرند و ضمیری که مرجع آن خداوند استکار می

، حقیقتی است که وجودش، مایة ازدیاد ایمان است؛ ایمانی بـه لحـاظ رتبـه    »سکینه«این آیات، 
، بـر علـوّ مرتبـة آن    »ایمانـاً «متفاوت، ولی ھمساز با ایمان پیشین که نکره آمـدنش بـه صـورت    

سازد.ذ آن را کامل میدھد و برخاستنش از سکینۀ الھی، تأثیر و نفوگواھی می
در راستای واژة سکینه، مفھوم طمأنینه نیز در آیـات از اھمّیّتـی وافـر برخـوردار اسـت. از      

إِذْ قالَ الْحَوارِیونَ یا عیسَی ابْنَ مَرْیمَ ھَـلْ یسْـتَطیعُ   «جملة آیاتی که به مفھوم طمأنینه ناظرند، آیة 
سَّماء ...* ... نُریدُ أَنْ نَأْکلَ مِنْھا وَ تَطْمَـئِنَّ قُلُوبُنـا وَ نَعْلَـمَ أَنْ قَـدْ     رَبُّک أَنْ ینَزِّلَ عَلَینا مائِدَةً مِنَ ال

باشد.می٣) ١١٢-١١٣(المائده/» صَدَقْتَنا وَ نَکونَ عَلَیھا مِنَ الشَّاھِدینَ
در این آیة شریفه، حواریّون و خواصّ اصحاب حضرت عیسی از خداونـد مائـدة آسـمانی    

گفت: اندوھگین مباش، خدا با ماست. خدا به دلش آرامش بخشید یکی از آن دو به ھنگامی که در غار بودند به رفیقش می«-١
».دیدید تأییدش کردو با لشکرھایی که شما آن را نمی

اللَّـهُ عَلِیمًـا   ةَ فی قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ لِیزَْدَادُواْ إِیمَانًا مَّعَ إِیمَانھِمْ وَ لِلَّهِ جُنُـودُ السَّـمَاوَاتِ وَ الْـأَرْضِ وَ کـاَنَ    ھُوَ الَّذِی أَنزَلَ السَّکینَ«-٢
لُوبھِمْ فَأَنزَلَ السَّـکینَةَ عَلَـیھِْمْ وَ أَثَـابَھُمْ فَتْحًـا     َ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِینَ إِذْ یبَایعُونَک تحَْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فی قُحَکیمًا * ...* لَّقَدْ رَضی

لی رَسُولِهِ وَ عَلی الْمُؤْمِنِینَ وَ أَلْزَمَھُمْ کلِمَةَ قَرِیبًا* ...* إِذْ جَعَلَ الَّذِینَ کفَرُواْ فی قُلُوبِھِمُ الحَْمِیةَ حَمِیةَ الجَْاھِلِیةِ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَکینَتَهُ عَ
».ْءٍ عَلِیمًاِّ شیوَی وَ کاَنُواْ أَحَقَّ بھَِا وَ أَھْلَھَا وَ کاَنَ اللَّهُ بِکلُالتَّقْ

ای فرستد؟ گفت: اگـر ایمـان   تواند که برای ما از آسمان مائدهو حواریان پرسیدند: ای عیسی بن مریم، آیا پروردگار تو می«-٣
ھایمان آرام گیـرد و بـدانیم کـه تـو بـه مـا راسـت        ن مائده بخوریم تا دلخواھیم که از آاید، از خدا بترسید. * گفتند: میآورده
».ای و بر آن شھادت دھیمگفته
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ھا باشـد و طمأنینـة قلبـی را بـرای     کنند تا مایة معرفت شھودی و عین الیقینی برای آنطلب می

ایشان حاصل دھد.
بِهِ قُلُوبُکمْ وَ مَـا النَّصْـرُ   وَ ما جَعَلَهُ اللَّهُ إِالَّ بُشْری وَ لِتَطْمَئِنَّ«نزدیک به ھمین مضمون در آیة 
شـود کـه در آن،   ) تکـرار مـی  ١٠؛ االنفـال/ ١٢٦(آل عمران/» إِالَّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزیزٌ حَکیمٌ

آسای خداوند به اھل ایمان از رھگذر نزول فرشتگان در جنـگ بـدر،   مشاھدة مددرسانی معجزه
شود.آور قلمداد میبشارت و آیتی طمأنینه

وَ إِذْ قالَ إِبْراھیمُ رَبِّ أَرِنی کیفَ تُحْی الْمَوْتی قالَ أَ وَ لَـمْ تُـؤْمِنْ   «نیز حضرت ابراھیم در آیة 
)، معرفت شھودی و عین الیقینـی نسـبت بـه قـدرت     ٢٦٠(البقره/١»قالَ بَلی وَ لکنْ لِیطْمَئِنَّ قَلْبی

خواند.یپروردگار در احیاء مردگان را مایة طمأنینة قلب خویش م
دھد که:مقارنة موارد فوق با تأمّل و بررسی بیشتر، این نتیجه را به دست می

اوّالً سکینه و طمأنینه به حقیقت آرامش و سکون قلبی ناظرند؛
ای الھی و مضاف به نام ساحت ربـوبی یـا   ثانیاً مفھوم سکینه در ھمة موارد به عنوان سکینه

اضه شده است؛ضمیری منتسب به او، بر اھل ایمان اف
ھا در مراتب ثالثاً برخورداری از سکینه و طمأنینه تنھا در انحصار اھل ایمان و مایة ارتقاء آن

ایمانی است، به ویژه آن که نزول سکینه در ھمة موارد و نزول طمأنینه در بسیاری از آیـات، بـه   
تواند ھر ھایی که میھا بر سر راه پایمردی در امر دین بوده است؛ دشواریھنگام بروز دشواری

لحظه ایمان آدمی را متزلزل سازد؛
رابعاً حصول سکینه و طمأنینه در اکثر موارد، ناشی از مشاھدة آیتـی الھـی و نشـانی خـارق     

العاده ھمراه با حمایت خاصّ باریتعالی است؛
آور، پیوندی با حضرت حق دارد و قلب خامساً در ھمة موارد، آیت سکینه بخش و طمأنینه

کـران او آرام  ھل ایمان را در نھایت با یاد خدا و آیات دالّ بر قدرت و نصـرت و رحمـت بـی   ا
سازد؛ چرا که اساساً از منظر قرآن آنچه مایة طمأنینة دل اھل ایمان است، چیزی جز یاد خـدا  می

هِ أَال   الَّذینَ آمَنُوا وَ تَطْمَـئِنُّ قُلُـوبُ  «گیرد: ھا آرام مینیست و تنھا با یاد اوست که دل ھُمْ بِـذِکرِ اللـَّ
٢).٢٨(الرعد/»بِذِکرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

بندی از مفھوم سکینه را با آنچـه دربـارة روح و نـور گذشـت، مقایسـه      اینک اگر این جمع

ای؟ گفت: سازی. گفت: آیا ھنوز ایمان نیاوردهابراھیم گفت: ای پروردگار من، به من بنمای که مردگان را چگونه زنده می«-١
».خواھم که دلم آرام یابدبلی، و لکن می

».یابدھا به یاد خدا آرامش مییابد. آگاه باشید که دلھایشان به یاد خدا آرامش میاند و دلکه ایمان آوردهآنان «-٢
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آفرینی دارد.کنیم، باید بگوییم سکینه نه به معنای روح است و نه کارکردی در عرصة حیات

سکینه با روح و نور بایسـته اسـت گـامی بـه عقـب بـازگردیم. چنانکـه        برای یافتن نسبت
سازد ھا را از حیاتی طیّبه برخوردار میدیدیم، روح موھبتی الھی در حقّ اھل ایمان است که آن

تـر در بُعـد   بخشـد. تجلّـی ایـن قـوای فـزون     ھا را قوّه و شعوری برین مـی و قوای وجودی آن
دھد.رین مراتب معرفت را حاصل میبصیرت و بینش، نور است که برت

توان از سکینه سخن به میان آورد. به تعبیر دیگر، اگر از قرآن کریم اینک جایی است که می
و » طمأنینـه «، »سـکینه «دربارۀ ثمرۀ این معرفت شھودی و عینی جویا شویم، به تعـابیری چـون   

وَ کذلِک نُـری  «اند، آیۀ قابل تأمّلترین آیاتی که در این راستاخوریم. از جمله مھمبر می» یقین«
) است.٧٥(االنعام/١»إِبْراھیمَ مَلَکوتَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ لِیکونَ مِنَ الْمُوقِنینَ

در این آیۀ شریفه، مراد از ارائۀ ملکوت بـه حضـرت ابـراھیم (ع) گشـودن دیـدۀ دل او بـه       
ناً ھمۀ ھسـتی را مسـتند و قـائم بـه ذات     ای که عیاحیثیّت من اللّھی عالم ھستی است؛ به گونه

-٧/١٧٢، المیـزان تعالی را مشـاھده کنـد. (طباطبـایی،   ای وجه باریربوبی دیده و در ھر پدیده
». وَلِیکونَ مِـنَ الْمُـوقِنینَ  «) ھدف از این ارائه نیز چیزی جز نیل به اعلی مرتبۀ یقین نیست: ١٧٠

گونه شبھه و ت جازم مطابق با واقع را گویند که ھیچاعتقاد ثاب» یقین«وران، بنابر تعریف اندیشه
).٦٦/١٦٠؛ مجلسی، ١/٧٧تزلزل بدان راه ندارد (طوسی، 

وَإِذْ قالَ إِبْراھیمُ رَبِّ أَرِنی کیفَ تُحْی الْمَوْتی قالَ أَ وَ لَـمْ تُـؤْمِنْ قـالَ    «ھمین مضمون در آیۀ 
مشاھده است. در این آیۀ شریفه حضـرت ابـراھیم   ) قابل٢٦٠(البقره/٢»بَلی وَ لکنْ لِیطْمَئِنَّ قَلْبی

معرفت عینی و شھودی را نسبت به قدرت الھی در احیای مردگان خواستار » أَرِنی«با ایراد واژۀ 
».لِیطْمَئِنَّ قَلْبی«کند: است و این درخواست را چنین تعلیل می

اب و تشـویش اسـت،   از آنجا که گفتیم واژۀ طمأنینه، به معنای سکون و قرارِ پس از اضطر
از ثبات قلب ابراھیم بر باورھای » لِیطْمَئِنَّ قَلْبی«) تعبیر ٧/١١٩؛ مصطفوی،٥٢٤(راغب اصفھانی،

؛ طباطبایی،٣/٤٦کند. (رشید رضا،ایمانی خویش در نتیجة معرفت عینی و شھودی حکایت می
قینی، اھتـزازات قلبـی   ) به عبارت دیگر، نیل به مرتبۀ عین الی٤/٣٣١؛ سبزواری، ٢/٣٧٤، المیزان

بنـدد. ایـن یقـین و طمأنینـۀ قلبـی      را به ثبات بدل ساخته و راه را بر ھر گونه شبھه و تزلزل می

».ھا و زمین را نشان دادیم تا از اھل یقین گرددبدین سان به ابراھیم ملکوت آسمان«-١
ای؟ گفت: سازی. گفت: آیا ھنوز ایمان نیاوردهمیابراھیم گفت: ای پروردگار من، به من بنمای که مردگان را چگونه زنده «-٢

».خواھم که دلم آرام یابدبلی، و لکن می
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ھُوَ الَّذی أَنْزَلَ السَّکینَةَ فی قُلُـوبِ الْمُـؤْمِنینَ لِیـزْدادُوا إیمانـاً مَـعَ      «ھمان است که در آیاتی چون 

است.نامبردار» سکینه«) به ٤(الفتح/١»إیمانِھِم
لذا سکینه نه عین روح، بلکه نتیجة تجلّی روح در قوّه بیـنش آدمـی اسـت کـه از رھگـذر      

دھد و ھمین رابطة معرفت افاضی، برترین مراتب یقین و باالترین درجات ایمان را به دست می
سازد.علّی میان آن دو، فرض وحدت مصداقی را مخدوش می

ی انسانجایگاه روح، نور و سکینه در حیات اخالق
ھا در حیات اخالقی پس از این که پیوند روح، نور و سکینه را دریافتیم، اینک به جایگاه آن

پردازیم.می» کلمة التقوی«ھا با انسان یا به تعبیری، نسبت آن
هُ سَـکینَتَهُ عَلـی رَسُـولِهِ وَ عَلَـی       «چنانکه اشاره شد، علّامة طباطبایی در ذیـل آیـه    فَـأَنْزَلَ اللـَّ

را بـه  » کلمـة التقـوی  «)، ٢٦(الفـتح/ ٢»ؤْمِنینَ وَ أَلْزَمَھُمْ کلِمَةَ التَّقْوی وَ کانُوا أَحَقَّ بِھـا و أھلَھـا  الْمُ
خواند.می» أَیدَھُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ«را ناظر به آیة » وَ أَلْزَمَھُمْ کلِمَةَ التَّقْوی«کند و فراز تفسیر می» روح«

)١٨/٢٩٠، المیزان(طباطبایی، 
از ھمـین سـورة مبارکـة    ١٨و ٤ر حالی است که ایشان در تفسیر آیاتی چون دو آیـة  این د

داند.فتح، سکینه را مترادف روح می
باشد، این است که اگـر روح را ھـم بـا    پرسشی که در مواجھه با این گفتار علّامه مطرح می

وَ «و » أَنْزَلَ اللَّهُ سَـکینَتَهُ فَ«برابر بخوانیم، در آن صورت، دو فراز » کلمة التقوی«و ھم با » سکینه«
نمایند. نیز اگر گفته شـود در ایـن آیـه    در کنار یکدیگر، تکراری و لغو می» أَلْزَمَھُمْ کلِمَةَ التَّقْوی

به معنای دیگری است و تکراری در کار نیست، پاسخ این است که سیاق متّصـل بـین   » سکینه«
ای بـرای ایـن   فسیری است؛ ضمن این که قرینهاین آیه با آیات پیشین، مقتضی وحدت معنای ت

استثناء موجود نیست.
را دریابیم، بایسته است بار دیگر آیة مورد بحـث  » کلمة التقوی«اگر بخواھیم نسبت روح با 

ـ  «را از نظر بگذرانیم:  هُ سَـکینَتَهُ  إِذْ جَعَلَ الَّذینَ کفَرُوا فی قُلُوبِھِمُ الْحَمِیةَ حَمِیةَ الْجاھِلِیةِ فَـأَنْزَلَ اللَّ
هُ بِ     کـلِّ  عَلی رَسُولِهِ وَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ وَ أَلْزَمَھُمْ کلِمَةَ التَّقْوی وَ کانُوا أَحَقَّ بِھـا وَ أَھْلَھـا وَ کـانَ اللـَّ

).٢٦(الفتح/» ءٍ عَلیماًشَی

».ھای مؤمنان آرامش فرستاد تا بر ایمانشان پیوسته بیفزایداوست که بر دل«-١
ی سـزاوارتر و  خدا نیز آرامش خود را بر دل پیامبرش و مؤمنان فرو فرستاد و به تقـوی الزامشـان کـرد کـه آنـان بـه تقـو       «-٢

».تر بودندشایسته
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را به معنای کلمة تھلیـل و توحیـد   » کلمة التقوی«در یک نگاه تفسیری، خواه طبق روایات، 

را اضافة بیانیّه و معنای » کلمة«به » التقوی«اریم که اساس تقوای ایمانی است، و خواه اضافة انگ
فرض کنیم، در ھر دو صورت، ربـط دو فـراز   » الزمھم التقوی«را » وَ أَلْزَمَھُمْ کلِمَةَ التَّقْوی«تعبیر 

)١٦٤-٢٦/١٦٥ربط تعلیلی است. (ابن عاشور، ،»وَ أَلْزَمَھُمْ کلِمَةَ التَّقْوی«و » فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَکینَتَهُ«
در اصل لغت، به معنای انضمام و مصـاحبت دائمـی دو چیـز بـا     » ل ز م«جا که ریشۀ از آن

حاکی از دوام و پایستگی تقـوا  » أَلْزَمَھُمْ کلِمَةَ التَّقْوی«) تعبیر ٥/٢٤٥یکدیگر است، (ابن فارس، 
آیۀ شریفه، در پی برخورداری انسان از سـکینة حاصـل   بنابر این .در وجود افراد مشارٌ الیه است

شـود؛ تقـوایی مـوھبتی و    از نور الھی و معرفت افاضی، مالزمت دائمی او با تقـوا حاصـل مـی   
از جانب خداوند که انسان پیش از این طیّ سلوکی اخالقی و خدا محور، شایسـتگی و  ١ایتایی

اھلیّت دریافت آن را احراز کرده است.
شود خداوند از نفس مطمئنّه چنـین  سکینه و طمأنینه با تقواست که موجب میھمین تالزم 

یأَیتھَُــا الــنَّفْسُ الْمُطْمَئنَّــةُ* ارْجِعِــی إِلــی رَبِّــک رَاضِــیةً مَّرْضِــیةً* فَــادْخُلی فــی «کنــد: یــاد مــی
).٢٧-٢٩(الفجر/٢»عِبَادِی

حی نفسِ مخاطب آیه حاکی از اوج تنزّه رو-آن ھم به صورت مطلق-وجود چنین تعبیری
إِنَّ «) و ٧(الزمـر/ ٣»وَ ال یرْضی لِعِبادِهِ الْکفْر«است؛ زیرا خداوند بارھا در آیات متعدّدی ھمچون 

٤»اللَّهَ یـأْمُرُ بِالْعَـدْلِ وَ الْإِحْسـانِ وَ إیتـاءِ ذِی الْقُرْبـی وَ ینْھـی عَـنِ الْفَحْشـاءِ وَ الْمُنْکـرِ وَ الْبَغْـی          

خویش از رذایل اخالقی را اعالم داشته و روشن ساخته است که آن چه ) نارضایتی ٩٠(النحل/
ھاست.مرضیّ و پسند اوست، فضایل و پاکی

یابد که آن چیز در نقطۀ مقتضی در ضمن، رضایت مطلق از ھر چیز ھنگامی موضوعیّت می
جـا کـه ھـدف از   و مطلوب بوده و در راستای ھویّت اصلی خویش، به خوبی کرده باشد. از آن

خلقت انسان، رسیدن او به مرتبۀ عبودیّت است، تعلّق مطلـق و تـامّ رضـایت بـاری بـه نفـس،       
) لذا به تصریح آیۀ مزبور، نفـس  ٣/٢٥٢، المیزانحکایت از نیل او بدین مرتبه دارد. (طباطبایی،

مطمئنّه که در سایه سار برخورداری از روح افاضی و نور الھی به سکینه و طمأنینه دست یافتـه  
از تزلزالت و آفات روحی و معنوی رھیده اسـت، مرضـیّ رضـای پروردگـار و حـائز مقـام       و

).١٧(محمّد/» وَ الَّذینَ اھْتَدَوْا زادَھُمْ ھُدی وَ آتاھُمْ تَقْواھُمْ«-١
».ای روح آرامش یافته * خشنود و پسندیده به سوی پروردگارت باز گرد«-٢
».پسنددو ناسپاسی را برای بندگانش نمی«-٣
».کنددھد. و از فحشا و زشتکاری و ستم نھی میاوندان فرمان میخدا به عدل و احسان و بخشش به خویش«-٤
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عبودیّت است.

، بلکه علّت موجدة آن است که در قالـب نـوری   »کلمة التقوی«بر این اساس، روح، نه عین 
دھد و ایـن سـکینه،   روشنگر، قوّة بصیرت آدمی را فزونی بخشیده، یقین و سکینه را حاصل می

انجامد.مت دائمی فرد با تقوا میبه مالز

گیرينتیجه
» سـکینه «و » نور«، »روح«گویند، سه مفھوم ھای اولیاء الھی سخن میدر آیاتی که از ویژگی

خورند.به چشم می
علّامة طباطبایی در بررسی این آیات، از یک سو روح را به نور و از سـوی دیگـر آن را بـه    

دھـد. ایـن   حدت مصداقی این مفاھیم با یکدیگر را حاصل میکند که نتیجتاً وسکینه تفسیر می
سورة فتح که مفھوم سـکینه نیـز در آن بـه کـار     ٢٦در حالی است که خود ایشان در تفسیر آیة 

کند.را به روح تفسیر می» کلمة التقوی«رفته، به جای سکینه، 
مسئلة وحدت مصـداقی  توان دریافتدر ارزیابی دیدگاه علّامه و از مقارنة آیاتِ مربوطه می

این سه مفھوم، با سؤال و اشکال مواجه است. بنابر دیدگاه منتخب این نگاشـته کـه از تـدبّر در    
، عنایت خاصّ الھی به ھمة ابعاد و قوای وجودی انسـان اسـت کـه    »روح«آیات، حاصل آمده، 

د، (چنانکـه در  دھـ آورد. این روح که ھمه قوا را تحت تـأثیر قـرار مـی   حیات طیّبه را به بار می
حدیث قرب نوافل ھم آمده است)، طبیعتاً ضمن تقویت قوای او، نیروی بصـیرت قلبـی وی را   

یابـد.  بخشد و در بُعد بصیرت بخشی، به صورت نوری الھی و روشنگر ظھور مینیز فزونی می
و تعالی است، ظھور سکینه و طمأنینه در وجود آدمـی  نتیجة این نور که ھمان علم افاضی باری

آن ھـم معـارف   –نیل به مرتبه یقین است؛ نیز طمأنینه نفس از رھگذر نیـل بـه معـارف بیشـتر     
انجامد و نیـل  شود. این یقین، به مالزمت دائمی فرد با تقوا میحاصل می-شھودی و حضوری

ھا را از آدمی منصـرف  دھد که از اساس، رذائل و کاستیای از تنزّه اخالقی را نتیجه میبه مرتبه
فَبِعِزَّتِـک لَـأُغْوِینَّھُمْ   «بندد: و راه نفوذ شیطان به باطن او را می» وَ أَلْزَمَھُمْ کلِمَةَ التَّقْوی«سازد: می

».أَجْمَعِینَ*إِلَّا عِبَادَک مِنْھُمُ الْمُخْلَصِین
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