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(تاریخ دریافت مقاله  -94/12/10:تاریخ پذیرش مقاله)95/03/12 :

چکیده

(ص)

قرآن کریم در شش آیه ،از نزول «سکینه» از سوی خدا بر پیامبر و مؤمنـان
و در آیات دیگری با مشتقات همـین واژه از سـکینه بـودن امـور دیگـری بـرای
انسانها سخن گفته است .آیا «سکینه» در آیات ششگانه بـا سـکینه ای کـه از
امور دیگر برای انسانها حاصل می شود از یک سنخ است؟ یا آنکـه میـان آنهـا
تفاوت ماهوی وجود دارد؟ این تحقیق با روش استنادی ،تحلیلی و با مراجعه بـه
تفاسیر و بررسی و نقد آراء مفسِران در باب چیستی حقیقت سکینه ،این نتیجـه
را در اختیار میگذارد که سکینه در آیات ششگانه ،حقیقتی فرامادی است کـه
تحت شرایط خاص و در موقعیتهای ویژهای بر قلب پیامبر(ص) و مؤمنـان نـازل
می شود و آثار و نتایج ویژهای را برای آنان در پی دارد .از این رو سکینه در آیات
ششگانه با سکینهای که از امور دیگر حاصل میشود تفاوت ماهوی دارد.

کلیدواژهها :آیات قرآن ،ثبات ،حقیقت فرامادی ،سکینه ،قلوب.

 .1نویسندۀ مسئول ،دانشیار گروه تاریخ و تمدن و انقالب اسالمی ،دانشکدۀ معـار و اندیشـۀ اسـالمی،
Email: ekalantari@ut.ac.ir
دانشگاه تهران.
 .2استادیار گروه علوم قران و حدیث دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی.
 .3دانشجوی دکتر ای علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی.
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 .1درآمد
قرآن کریم در باور عموم مسلمانان ،معجزۀ جاودانه و جهانی آخرین پیامبر الهی و نسخۀ
هدایتبخش آدمیان در پهنۀ زمین و گسترۀ زمان است .تدبّر و ژر اندیشی در آیات این
کتاب وحیانی میتواند بـرای همـۀ عصـرها و نسـل هـای بشـری ،معـار و آمـوزههـای
گرانســنگی را بــه ارمغــان آورد کــه هــم زنــدگی ایــن جهــانی آنــان را قــرین ســعادت و
خوشبختی نماید و هم زندگی اخروی آنان را منوّر به الطا و نعمتهای جاودانـۀ الهـی
سازد .تمسّک به این ودیعۀ آسمانی در همه عصرها به ویژه در عصـر حاضـر کـه زنـدگی
انسان با سیطرۀ علم تجربی و فناوری برآمـده از آن ،دسـت خـوش تغییرهـا ،چـالش هـا،
مخاطرات و مشکالت فراوانی شده است از آن جهت اهمیت دارد که میتواند آمـوزههـا و
هدایتهای راه گشای الهی را در اختیار بشر بگذارد و بـدین وسـیله بـه درمـان دردهـای
مزمن آدمیان در حوزههای فردی و اجتماعی بپردازد.
پیامبر گرامی اسالم(ص) که خود با همۀ وجود به عظمت منحصر به فـرد قـرآن واقـ
بود ،با پیشبینی وضعیت زندگی آدمیان در عصرهای پس از خود ،همگان را به مراجعـه
به قرآن به هنگام بروز فتنهها و استمداد از هدایت هـای آن فـرا خوانـده اسـت ...« :فَـِذََا
الْتَبَسَتْ عَلَیْکُمُ الْفِتَنُ کَقِطَعذ اللََّیْلذ الْمُظْلِمذ فَعَلَیْکُمْ بذالْقُرْآنذ  ...وَ هُوَ الدََّلِیلُ یَدُلَُّ عَلَـى خَیْـرذ
سَبذیلٍ [ ،28ج ،2صص ]399 -398یعنی ای مردم  ...هرگاه فتنهها چون شب تار شما را
فرا گرفت به قرآن چنگ زنید ...قرآن راهنمایی است که بهترین راهها را به انسـان نشـان
میدهد.
این مقاله با تدبر و ژر اندیشی در آیاتی از این کتاب آسمانی و همچنین مراجعه به
آراء مفسِــران قــرآن بــه کالبــد شــکافی حقیقــت ســکینه پرداختــه و درصــدد اســت تــا
بدینوسیله به قطرهای از دریای بیکران معار آسـمانی قـرآن دسـت یابـد .از آنجـا کـه
هدایتهای قرآن فرازمانی و فرامکانی است ،نتایج این تحقیق مـیتوانـد بـر گوشـهای از
نیازهای اجتماعی مؤمنان در این عصر نیز پرتو افکند و راه برونرفت از بنبستهـا را بـر
آنان بگشاید.
 .2بیان مسئله
قرآن کریم در شش آیه (بقره248 :؛ توبه 26 :و 40؛ فـت  )26 ،18 ،4 :از نـزول سـکینۀ
الهی بر پیامبر(ص) و همچنین مؤمنان در موقعیتهای خاص سخن گفته اسـت .از سـوی
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دیگر در برخی از آیات از سکونتبخش بودن امور دیگـری نیـز سـخن گفتـه و از جملـه
دعای پیامبر(ص) را برای مؤمنان مایۀ آرامش [توبه ،] 103 :خانههـا را بـرای اهـل آن هـا
محل آرامش [نحل ،] 80:شب را برای انسـانهـا وسـیلۀ آرامـش [انعـام96 :؛ نمـل86 :؛
قصص73:؛ غافر61 :؛ یونس ] 67 :و آفـرینش همسـر را وسـیلهای بـرای آرامـش یـافتن
انسان در کنار او [روم ،] 21 :دانسته است .باتوجه به اینکه واژههای به کار رفتـه در هـر
دو گروه از این آیات همگی از یک ریشه ،یعنی همان «سَـکَن» اشـتقا یافتـهانـد ،ایـن
سؤال مطرح است که آیا سکینه در آیات ششگانه بـا سـکونت و آرامـشذ موضـو آیـات
دیگر از سنخ واحدی است؟ یا آنکه سکینه در آیات گروه اول نو خاصی از آرامش اسـت
که با آرامش در آیات گروه دوم متمایز است؟
این تحقیق که از نو کتابخانهای است با روش استنادی ،تحلیلی و بـا بررسـی آیـات
محل بحث و مراجعه به آراء مفسران قرآن درصدد یافتن پاسخ مستندی برای سؤال بـا
است.
 .3سکینه در لغت
«سکینه» از مادۀ «سکون» ،مصدری اسـت کـه بـه جـای اسـم مصـدر مـیآیـد ،ماننـد
«قَضیه»« ،بَقیه» و «عَزیمه» [ ،18ج ،2ص613؛  ،35ج ،1ص .]66سکون عبارت است از
ثبوت و استقرار شیئی بعد از تحرک و گفته شـده کـه «سـکینه» بـا «سَـکَن» بـه یـک
معناست که عبارت است از برطر شدن ترس [َ ،10یل واژۀ سـکن] .بسـیاری از لغـت
شناسان «سکینه» را به معنای «آرامش» و «وَقار» دانسـتهانـد [نـک 20 ،4 :و َ 23یـل
واژۀ سکن؛  ،35ج ،1ص ]66و برخی آنرا به طمأنینه [ر.ک ،25 :فصل السین ،باب النون]
و امنیت [ر.ک ،18 :ج  ،2ص ]613معنا کردهاند .به «کارد» از آن جهـت کـه موجـب از
بین رفتن حرکت مذبوح است« ،سِـکَّین» گفتـه مـیشـود [ ،10همـان] .معنـای اصـلی
سکینه که همان «سَکَن» است ،ثبات ،استقرار و آرامش در مقابل حرکت و تزلزل است و
همۀ انوا استقرار اعم از مادی و روحی و ظاهری و باطنی را شـامل مـیشـود [ ،31ج،5
ص ،165واژۀ سکن] .بنا بر این ،آنچه لغتشناسان در بیان معنای سکینه بر شمردهاند از
قبیل رفع ترس ،آرامش ،وَقار ،طمأنینه ،امنیت و  ،...همگی از مصادیق سکینه اسـت کـه
در همۀ آن ها نوعی ثبات و استقرار (معنای اصلی مـادۀ سـکینه) وجـود دارد .در نتیجـه
میتوان گفت ثبات ،آرامش و استقرار [= سکن] ،یا جنبۀ جسمانی دارد ،مانند آنچه پـس
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از بیماری و درمان برای انسان حاصل میشود ،یا جنبۀ روانی دارد ،ماننـد آنچـه پـس از
برطر شدن ترس در وجود انسان پدید میآید ،یا جنبـه رفتـاری دارد ،ماننـد آنچـه در
انسانهای با وقار دیده میشود ،یا جنبۀ قلبی و روحـی دارد ،ماننـد آنچـه بـر اثـر َکـر،
اتصال به خداوند و رؤیت آیات الهی برای انسانهای برگزیده پدیـد مـیآیـد و یـا جنبـۀ
اجتماعی دارد ،مانند آرامشی که پس از هـرج و مـرج بـر جامعـه حکـم فرمـا مـیشـود.
همچنین آرامش در اشیاء نیز نوعی ثبات و استقرار است کـه در تفهـیم و تفـاهم عرفـی
رواج دارد ،مانند استقرار و آرامـش دریـا ،کشـتی ،هـوا ،بـازار  ...و در تمـام آنهـا از واژۀ
«سَکَنَ» و مشتقات آن استفاده میشود .بر اساس آنچه گذشت می تـوان نتیجـه گرفـت
که در میان اصحاب لغت برای واژۀ سکینه ،معنای متمایزی غیر از آنچه در ریشـه لغـوی
آن وجود دارد ،لحاظ نگردیده است.
 .۴کاربرد مشتقات سکینه در آیات قرآن
جستجو در آیات قرآن کریم موارد گوناگونی از کـاربرد مشـتقات واژۀ محـل بحـث را در
اختیار میگذارد .در برخی از آیات ،صیغۀ مصدری آن (سَکَنْ) به معنـای سـکون و آنچـه
به وسیلۀ آن آرامش حاصل میشود به کار رفته است [توبه ،103 :انعام ،96 :نحـل.]80 :
بر اساس این آیات دعای پیامبر(ص) برای مؤمنان مایۀ آرامش اسـت؛ چنانکـه شـب بـرای
انسانها و خانه برای ساکنان آن .این واژه در برخی دیگر از آیات قرآن بـه صـورت فعـل
ماضی صـیغۀ مفـرد مـذکر غایـب «سَـکَنَ » [انعـام ]13 :و صـیغۀ جمـع مـذکر حاضـر
«سَکَنتُم» [ابراهیم 45 :؛ طال  ]6 :به کار رفته است .در گروهی از آیـات در قالـب فعـل
مضار  ،صیغۀ مفرد مذکر غایب «یَسْکُنُ» [اعرا  ،]189 :جمع مذکر غایـب «لِیَسـکُنُوا»
[نمل ]86 :و جمع مذکر حاضر «تَسـکُنُون » [قصـص ]72 :و «لِتَسْـکُنُوا» [قصـص،73 :
روم ،21 :غافر ]61 :به کار رفته اسـت .در همـین آیـات خداونـد ،آفـرینش همسـرانی از
جنس انسان را که مایۀ آرامش وی میباشد از نشـانههـای آشـکار خـود شـمرده اسـت؛
چنانکه در همین آیات قرار دادن شب را برای آرامش انسان ،بخشی از رحمـت خـود بـر
انسان شمرده است .در پارهای از آیات ،مشتقات این ماده به صورت ثالثـی مزیـد از بـاب
اِفعال ،فعل ماضی به صیغۀ متکلم وحـده «اَسـکَنْتُ» [ابـراهیم ]37 :و مـتکلم مـعالغیـر
«اَسکَنَّا» [مؤمنون ،]18 :فعل امر به صیغۀ جمع مذکر حاضـر «اَسـکِنُوا» [طـال  ]6 :بـه
معنی اِسکان دادن و ساکن ساختن به کار رفته اسـت .مشـتقات دیگـری از قبیـل اسـم
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مکان «مَسْکَن » [سبأ ]15 :و «مَسَاکِن» [توبه 24 :و 72؛ ابراهیم45 :؛ ص 12 :؛ انبیـاء:
 13و  ،]...مصدر میمی «مَسکَنه» [بقره ، 61 :آل عمران ]112 :بـه معنـای درمانـدگی و
صیغۀ مبالغۀ «مِسکین» [بقره ،184 :اِسـراء ،26 :روم 38 :و  ]...و جمـع آن «مَسـاکین»
[بقره 177 ، 83 :و 215؛ نساء 8 :و  36؛  ]...و اسم آلت «سِکَّین» [یوسـ  ]31 :نیـز در
آیات قرآن آمده است.
با توجه به اینکه ریشۀ اولیۀ کلمه در همۀ مشتقات مذکور« ،سَـکَن» بـه معنـای آرام
شدن ،ثبات یافتن و استقرار یافتن میباشد ،میتوان گفت همین ریشۀ معنـایی در همـۀ
مشتقات مذکور به تناسب محل و مقام استعمال ،مورد نظر بوده است.
 .۵کاربرد سکینه در آیات قرآن
واژۀ «سکینه» ،در مجمو شش بار در آیات قرآن بکار رفته است .با توجه به اینکـه ایـن
تحقیق به منظور دریافت چیستی حقیقت سکینه از دیدگاه قرآن کریم به انجام میرسـد
ضرورت دارد همۀ آیات محل بحث در کنار هم بررسی شوند:
« .1وقالَ لَهُم نَبذیُّهُم اِنَّ ءایَۀَ مُلکِهِ اَن یَأتِیَکُمُ التَّابوتُ فیهِ سَکِینَۀٌ مِن رَبِّکُـم[ »...بقـره:
.]248
« .2ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَکینَتَهُ عَلی رَسُولِهِ وَ عَلَـی الْمُـؤْمِنینَ وَ أَنْـزَلَ جُنُـودام لَـمْ تَرَوْهـا»...
[توبه.]26 :
« .3إذ َّ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إذَْ أَخْرَجَهُ الَّذِینَ کَفَرُوا ثَانِیَ اثْنَیْنذ إذَْ هُمَـا فِـی الْغَـارذ إذَْ
یَقُولُ لِصَاحِبذهِ تَحْزَنْ إذنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اهللُ سَکِینَتَهُ عَلَیْهِ وَأَیَّدَهُ بذجُنُـود لَـمْ تَرَوْهَـا» ...
[توبه.]40 :
« .4هُوَ الَّذی أَنْزَلَ السَّکِینَۀَ فی قُلُوبذ الْمُؤمِنینَ لِیَزْدَادُوا إیمَانما مَعَ إیمَانِهذم وَلِلَّهِ جُنـودُ
السَّماواتِ وَاألَرضذ وَ کانَ اللَّهُ عَلیمًا حَکیمام» [فت .]4 :
« .5لَقَدْ رَضِیَ اللَّهُ عَنذ الْمُؤْمِنِینَ إذَْ یُبَایذعُونَکَ تَحْتَ الشَّجَرَۀذ فَعَلِمَ مَا فِی قُلُوبذهذمْ فَـأَنْزَلَ
السَّکِینَۀَ عَلَیْهذمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرذیبًا» [فت .]18 :
« .6إذَْ جَعَلَ الَّذِینَ کَفَرُوا فِی قُلُوبذهذمُ الْحَمِیَّۀَ حَمِیَّۀَ الْجَاهِلِیَّۀذ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَـکِینَتَهُ عَلَـى
رَسُولِهِ وَعَلَی الْمُؤْمِنِینَ وَ أَلْزَمَهُمْ کَلِمَۀَ التَّقْوَى [ »...فت .]26 :
 .1 .۵تحلیل آیات محل بحث
 .1در آیات با واژۀ «سکینه» به سه صورت به کار رفته است:
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ال ) «سکینۀٌ» ،به صورت نکره ،در آیۀ نخست که به معنی جزئی از سـکینه اسـت و
با قید «مِن رَبّکم» نو آن مشخص شده اسـت ،یعنـی مقـداری از سـکینه کـه از سـوی
پروردگار شما میباشد.
ب) «سکینَتَهُ» به صورت مضا بر هاء ضمیر که مرجع ضمیر در هر سه آیه (آیات،2
 3و  )6اهلل است .چنین تعبیری بیانگر تمام بودن سکینۀ خداوند در مـواردی اسـت کـه
این آیات از آن سخن میگوید.
ج) «السکینه» با ال و م تعری که بیانگر سکینه از نو معینی است که با بررسـی
دقیق موارد آیات یاد شده (آیات شمارۀ  4و  )5مـیتـوان نـو آن را کـه همـان آرامـش
خاص الهی است ،به دست آورد.
 .2در همۀ آیات یاد شده« ،سکینه» حقیقتی معرفی شده است که از سـوی خـدا بـر
انسانها نازل میشود .این مطلب در پنج آیه به صورت صری و بـا تعبیـر «أنْـزَلَ اهلل» و
«اَنزَلَ» آمده و در یک آیه (آیۀ شماره  )1نیز بـه صـورت غیـر صـری و در قالـب آمـدن
تابوت که سکینه در آن میباشد (اَن یَأتیکُمُ التَابوتُ فیه سَـکینهُ مِـن ربذکٌـم) بیـان شـده
است .از همین نکته میتوان دریافت که «سکینه» حقیقتی از حقایق آسمانی اسـت کـه
توسط خداوند بر انسانها نازل میشود .با عنایت به اینکه در برخی از آیات (آیۀ شماره )4
از نزول سکینه بر قلوب مؤمنان سخن رفته است ،مـیتـوان نتیجـه گرفـت کـه سـکینۀ
حقیقتی فرامادی است.
(ص)
 .3از آیات یاد شده به دست میآید که محل نزول سـکینه ،شـخص پیـامبر [آیـۀ
شمارۀ  ،]3عموم مؤمنان [آیات شمارۀ  4 ،1و  ]5و یا پیامبر(ص) و مؤمنان بـا هـم [آیـات
شمارۀ 2و  ]6است .از این نکته میتـوان نتیجـه گرفـت کـه سـکینۀ آسـمانی از ناحیـه
خداوند ،فقط بر رسول خدا و یا مؤمنـانی کـه بـه نبـوت او ایمـان آوردهانـد و همچنـین
مؤمنانی که به نبوت پیامبر عصر خویش ایمان داشتهاند ،نـازل مـیشـود و غیـر آنـان از
چنین موهبتی برخوردار نخواهند بود .از این رو کافران ،مشرکان و منافقـان نمـیتواننـد
محل نزول سکینۀ الهی باشند.
 .4درآیات یاد شده هیچ سخن صریحی دربارۀ چیستی سکینه دیده نمیشود .با ایـن
وجود در برخی از آیات [آیۀ شمارۀ  ]4از نتیجـۀ نـازل شـدن سـکینه بـر قلـب مؤمنـان
اینگونه سخن گفته شده است« :لِیَزدادوا ایمانام مَعَ ایمانِهذم» [فت  .]4 :ایـن سـخن بـدین
معناست که مؤمنانی که پیش از این به نبوت پیامبر اسـالم(ص) ایمـان داشـتند بـا نـزول
سکینۀ الهی بر قلب آنان به درجات با تری از ایمان دست یافتند [ ،17ج  ،18ص.]259
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همچنین در داستان طالوت [آیۀ شمارۀ  ،]1آمدن تابوت که در آن سـکینهای از خداونـد
بود ،موجب شد که پیروان آن پیامبر نسبت به هدایتهای وی مؤمنتر و راسختر شوند.
 .5از بررسی شأن نزول آیات یاد شده به دست میآید که نزول سکینۀ الهی بر رسول
و مؤمنان در موقعیتهای سخت و شکنندهای رخ داده است .آیۀ نخست از آمدن تـابوت
در موقعیتی سخن میگوید که کارزار در راه خـدا بـر آن گـروه از بنـیاسـرائیل پـس از
موسی( ) واجب شده بود [ر .ک :بقره ]250 -246 :و آنـان در چنـین مـوقعیتی خـود را
محتاج یاری و نصرت خدا میدانستند .آیۀ دوم در مورد جنگ حُنـین اسـت کـه کثـرت
سپاه اسالم موجب اعجاب و خود بزرگبینی مسلمانان شـد امـا در آغـاز جنـگ گرفتـار
چنان شکست سختی شدند که زمین با همۀ وسعتش بر آنان تنگ شد و فرار کردنـد .در
چنین هنگامهای سکینۀ الهی بر پیامبر(ص) و مؤمنان نازل گردید و روند جنگ تغییر کرد
[ر .ک :توبه.]27-25 :
(ص)
آیۀ سوم در خصوص خارج شدن پیامبر اکـرم از مدینـه پـس از توطئـۀ قتـل آن
حضرت توسط مشرکان و پناه گرفتن وی در غار ثقـب در کـوه ثـور [ ،12ج ،2ص]272
است .در چنین وضعیتی که کفار در تعقیب آن حضرت بودنـد خداونـد سـکینۀ خـود را
برآن حضرت نازل کرد.
آیات چهارم ،پنجم و ششم نیز که همگی در سورۀ فت قرار دارند مربوط به داسـتان
صل حدیبیه میباشند که در سـال ششـم هجـری واقـع شـده اسـت [ر .ک ،17 :ج،18
(ص)
صص .]252 – 251مؤمنان که در آن سال برای زیارت خانۀ خـدا بـه همـراه پیـامبر
عازم مکه بودند با ممانعت مشرکان مکه روبرو شدند در حالی کـه هـیچ سـالح و سـاز و
برگ نظامی به همراه نداشتند .در چنین موقعیتی که بیم بروز جنگ و شکسـت سـختی
برای مسلمانان وجود داشت ،به ارادۀ خداوند صل حدیبیه و بیعت رضوان تحقق یافـت و
به دنبال آن پیروزیهای بسیاری نصیب مسلمانان گردید .در آن شرایط سـخت مؤمنـان
با همۀ وجود محتاج یاری خداوند بودند که با نزول سکینۀ الهی بر قلب مؤمنان محقـق
شد .از این نکته میتوان نتیجه گرفت که نـزول سـکینۀ الهـی فقـط مؤمنـانی را شـامل
میشود که در موقعیتهای ویژه و خطیـری قـرار مـیگیرنـد کـه جـز بـا نـزول چنـین
سکینهای قادر نیستند از مخاطرههای آن خارج شوند .از این رو نمیتـوان نـزول سـکینۀ
الهی را عام و شامل همۀ مومنان دانست.
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 .۶معناشناسی سکینه در نگاه مفسران
در آیات قرآن هیچ سخن صریحی در باب چیستی سکینه دیده نمیشـود ،امـا مفسـران
قرآن با د یلی به بیان چیستی سکینه پرداختهانـد [ر.ک ،19 :ج ،2صـص 386و .]387
بسیاری از ایشان َیل آیات یاد شـده فقـط بـه بیـان معنـای لغـوی و متعـار سـکینه
پرداخته و از ورود به چیستی حقیت سکینه پرهیز کـردهانـد [ر.ک ،2 :ج ،2ص470؛ ،9
ج ،2ص150؛  ،11ج ،2ص426؛  ،13ص46؛  ،15ص 43؛  ،16ص77؛  ،21ج ،1ص567
 ،22ج ،1ص293؛  ،24ج ،4ص384؛  ،26ج ،1ص117؛  ،27ج ،1ص123؛  ،30ج،2
ص221؛  ،32ج ،1ص381؛  ،34ج ،1ص.]323
برخی دیگر از مفسران در باب چیستی سکینه بـه ارائـۀ تفاسـیر مـادی پرداختـهانـد
و بــا تکی ـه بــر پــارهای از اقــوال رس ـیده از صــحابه و ی ـا اقــوالی کــه بــه قــائلین آنهــا
تصری نکردهاند ،سکینه را در شمار اشیاء و یا تصاویر مادی قرار دادهانـد .برخـی از ایـن
اقوال چنین است :چارپایی با سری همانند گربه ،دارای دو بـال و صـدایی کـه نصـرت را
بـرای مؤمنـان نویـد مـیدهـد [ر .ک ،14:ج ،1ص163؛  ،8ج ،1ص]206؛ موجـودی بــا
صورتی شبیه صورت انسان [ر .ک ،5 :ص]47؛ طشتی طالیی که قلبهـای انبیـاء در آن
شسته شده است [ر .ک ،3 :ج ،1ص]275؛ خانههایی به عدد انبیاء که در انتهـای آنهـا
خانۀ پیامبر اسالم(ص) از یاقوت سرخ قرار دارد [ر .ک ،6 :ج ،2ص ] 924و گـوهر سـرخی
که از آن صدایی شنیده مـی شـود کـه موجـب آرامـش مؤمنـان اسـت [ر .ک،14 :ج،1
ص.]163
برخی مفسران ،تفسیری عرفانی از سکینه ارایه کردهاند .گنابـادی بـا بیـان پـارهای از
اقوال پیشین در باب چیستی سکینه ،سرانجام به مفاد برخی از اخبار که سکینه را بـادی
معرفی میکند که از بهشت میوزد و صورتی همانند صورت انسـان دارد ،متمایـل شـده
است [ر .ک ،29 :ج  ،2ص  ]252و میگوید« :مفاد این اخبار با تفسـیری کـه صـوفیه از
سکینه ارایه کردهاند تناسب دارد .صوفیه در تفسیر سکینه بر این باورند که آن ،صـورتی
ملکوتی است که بر سینۀ انسان ظهور مییابد که در تصور اتبا به صورت شیخ مرشـد و
برای متبوعین صورتی است مناسب آنان .این صورت ملکوتی ،به تناسب مراتـب معنـوی
آنان ،مَلَک و یا جبرئیل نامیده میشود و هنگامی که در صورت شـیخ و یـا مَلَـک تمثَّـل
مییابد ،بُعد ملکوتی او غالب و بُعد مُلکی وی مغلوب میشود و در این هنگام بـر نفـس و
هواهای نفسانی و بر مُلک و آنچه در مُلک وجود دارد غلبه مییابد زیـرا چنـین شخصـی
تائید شده به وسیلۀ سکینهای است که از سنخ مَلَک است و فرشـتگان را مجـذوب خـود
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میکند و به همین سبب در برخی از آیات پس از انزال سـکینه فرمـوده اسـتˮ :و اَنـزَلَ
جنودام لَم تَرَوها‟» [ ،29ج ،2ص.]252
برخی از مفسران قرآن ،با اینکه در َیل پارهای از آیات به َکر معنای لغـوی سـکینه
بسنده نموده در َیل پارهای دیگر از آیات ،سکینه را رحمت الهی دانسـته انـد کـه نفـس
آدمی به وسیلۀ آن به آرامش میرسد و با وجود آن ترس از وجود آدمی رخت برمیبندد
[ر .ک ،22 :ج ،5ص .]199برخی دیگر آن را کنایه از روح خداوند دانستهاند که به لسان
پیامبران ،پیروان آنان را از آنچه در آن گرفتار اختال شـدهانـد آگـاه سـاخته و موجـب
پیدایش طمأنینهای میشود که به هنگـام تـرس و گرفتـاری ،آرامـش را بـرای آنـان بـه
ارمغان میآورد [ ،33ج  ،5ص .]215برخی مفسران نیز با برشـمردن اقـوال مختلـ در
باب چیستی سکینه ،در نهایت بر این باورند که نصیّ در درستی هیچ یـک از ایـن اقـوال
نداریم مجاز به تصویب یکی و تضعی دیگری نیستیم [ر .ک ،7 :ج ،1ص.]180
 .1 .۶نقد و بررسی دیدگاهها
اقوال مذکور عمدهترین دیدگاهها در باب چیستی سکینه بود که مفسران قـرآن در َیـل
آیات یاد شده ارایه نمودهاند .به نظر میرسد این اقوال هر کدام با مشکالتی روبـرو اسـت
که تکیه بر آنها را در تفسیر آیات قرآن ناممکن میسازد.
تفسیر مادی سکینه چند مشکل عمده دارد .نخست آنکه دارای تعارض است زیرا هر
یک از مفسران آن را به چیزی غیر از آنچه دیگری بیان کرده اسـت تفسـیر کـردهانـد و
چنین تعارض آشکاری تکیه بر همۀ تفاسیر مادی را با مشکل مواجه میسازد .دوم آنکـه
حداکثر مستند اینگونه اقوال ،اخبار آحادی است که بر فرض صحتِ سند نمـیتواننـد در
اظهارنظر قطعی در این باب حجت به شمار آیند ضمن آنکه برخی از اندیشمندان قرآنـی
پارهای از این روایات را «أَشبَه به روایـات اسـرائیلیات» دانسـتهانـد [ر .ک ،10 :ص،417
پاورقی شمارۀ  .]3سوم آنکه همانگونه که در برخی آیات به صـراحت آمـده اسـت محـل
نزول سکینه قلوب مؤمنان است [فت  ]4 :و چنین تعبیری به کلی مانع از آن اسـت کـه
سکینه را به حیوان و یا شیئی مادی تفسیر کنیم .چهـارم آنکـه در صـورتی کـه سـکینه
نازل شده از سوی خداوند حیوان و یا شیئی مادی از قبیل یاقوت ،صور اشـیاء ،طشـت و
مشابه این امور بود ،با توجه به کثرت مؤمنان در حوادث محل نزول آیات ،میبایست این
امور به صورت متواتر توسط آنان به سایر انسانهای آن عصر و عصرهای بعدی منتقـل و
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به وفور در صفحات تاریخ ثبت میشد در حـالی کـه هـیچ کسـی مـدّعی چنـین چیـزی
نیست.
اما تفسیر عرفانی سکینه -آنگونه که گنابادی آورده است  -از این جهت کـه از ارایـۀ
تفسیر مادی در َیل آیات یاد شده پرهیز نموده است از اشکا ت فو در امان میباشـد،
اما اینکه سکینه را صورتی ملکوتی دانسته که بر سـینۀ انسـان ظهـور یافتـه و در تصـور
اتبا و متبوعین صورتهای مختلفی مییابد ،محتاج دلیل و برهان قاطعی میباشـد کـه
گنابادی از ارائۀ آن سرباز زده است .چنین دیدگاهی بیشتر به تحمیل َوقیـات و لطـای
عرفانی بر آیات قرآن شبیه است که در تفاسیر عرفانی به وفـور دیـده مـیشـود .مشـکل
اصلی چنین تفاسیری عدم انطبا با ظواهر آیات است که در نتیجه ،پذیرش آن هـا را بـا
تردید مواجه میسازد.
تفسیر سکینه به رحمت نیز از اشکا ت وارده بر تفاسیر مادی سکینه در امـان اسـت
اما این تفسیر با مشکل اساسی دیگری روبروسـت کـه پـذیرش آن را در معـرض تردیـد
قرار میدهد .آن مشکل این است که در فرهنگ معرفتی قرآن ،رحمت الهـی بـه دو نـو
کلی تقسیم میشود؛ یکی رحمت رحمانیۀ الهی که همۀ انسانها اعم از مـؤمن و کـافر و
همۀ اشیاء جهان را شامل میشود و دیگری رحمت رحیمیـۀ الهـی کـه ویـژۀ مومنـان و
رهیافتگان به وادی هدایت است .چنین رحمتی خاص مؤمنان است و سـایر انسـانهـا از
آن محرومند .بیگمان پیامبر اکرم(ص) و مؤمنان موضو آیات سکینه ،افـزون بـر رحمـت
عام الهی به دلیل ایمان پیشین خود مشمول رحمت خاص خداوند نیـز قـرار داشـتند .از
این جهت آنچه در آیات سکینه و در موقعیتهای خاصی که پیامبر(ص) و مؤمنـان در آن
قرار داشتند از سوی خداوند و با عنوان سکینه بـر آنـان نـازل مـیگردیـد بایـد موهبـت
جدیدی باشد که افزون بر رحمت رحمانیه و رحمت رحیمیه عاید آنان میگردد و از این
رو تفسیر سکینه به مطلق رحمت نمیتواند بیانگر چنین موهبـت جدیـدی بـر مؤمنـان
باشد.
کنایه دانستن سکینه از روح نیز از آن جهت که حمل لفظ بر معنـایی غیـر حقیقـی
است محتاج دلیل و برهان قاطعی است که گوینده آن چنین دلیلی ارائه نکرده است.
 .۷حقیقت سکینه در نگاهی دیگر
در جستجوی حقیقت سکینه در آیات محل بحث زم است امور َیل بـه صـورت یکجـا
مورد توجه مفسّر قرار گیرد:
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 .1ظواهر آیات رعایت گردد و بدون دلیل و برهان قاطع در ظواهر آیات کـه در زبـان
قرآن حجت به شمار میآیند ،تأویلی رخ ندهد.
 .2از تفسیر مادی سکینه که بنا بر صری برخی از آیاتِ محل بحث ،محـل نـزول آن
قلوب مؤمنین میباشد ،پرهیز شود.
(ص)
 .3موقعیتهای خاصی که بنا بر صری آیات یاد شده ،پیامبر اکرم و یا مؤمنان در
آن قرار داشتند و مشمول نزول سکینه گردیدند ،مورد توجه قرار گیرد.
 .4آثار مترتب بر سکینه که در برخی از آیات به آنهـا تصـری شـده اسـت از قبیـل
ازدیاد ایمان ،ثبات عقیده و پایمردی در جهاد در راه خدا ،از نگاه مفسر دور نماند.
با رعایت نکات فو میتوان گفت سکینه عبارت است از حقیقتی فرامادی کـه تحـت
شرایطی خاص از سوی خدا بر جان پیامبران و مؤمنان نازل میشـود و افـزون بـر همـۀ
امتیازات پیشین ،از قبیل برخورداری از هدایت ،رحمـت رحمانیـه و رحیمیـه و ایمـان و
تقوا و عمل صال  ،آنان را مشمول امتیاز جدیدی میسازد که در پرتو آن به ثبات عقیده،
پایمردی در جهاد در راه خدا و ازدیاد ایمان و درجات با تر آن دست مییابند .برخـی از
مفسران قرآن از این حقیقت فرامادی به قوۀ ملکوتی (القوۀ الملکوتیـه) تعبیـر کـردهانـد
[ر.ک ،13 :ج ،3ص .]247عالمه طباطبایی آن را به «روح الهی» یا چیـزی کـه مسـتلزم
روح الهی باشد ،تعبیر کـرده اسـت [ ،17ج ،2ص  .]291وی در تعریـ سـکینه چنـین
میگوید« :سکینه از مادۀ سکون که نقطه مقابل حرکت است اشـتقا یافتـه اسـت .ایـن
واژه در آرامش قلب استعمال میشود و آن عبارت است از استقرار انسان و عدم اضطراب
درونش در تصمیم و اراده آنگونه که انسان حکیم و صاحب عزم درکارهـایش مـیباشـد.
خداوند سبحان چنین سکینهای را از خواص مراتب کمالیافتۀ ایمان و در شمار مواهـب
گرانقدر خود قرار داده است» [ ،17ج ،2ص.]289
عالمه در توضی نظریۀ خود به مقایسۀ بین انسان مؤمن و کـافر مـیپـردازد .انسـان
مؤمن از آن جهت که بر پایۀ فطرت الهـیاش عمـل مـیکنـد و جـز بـه نفـع و سـعادت
حقیقیاش نمیاندیشد ،صـاحب ثبـات نفـس و آرامـش فکـر و دور از هرگونـه تزلـزل و
اضطراب است و اما انسان کافر از آن جهت که فقـط نیـل بـه منـافع دنیـوی و هواهـای
نفسانی را هد زندگی قرار داده ،همواره گرفتار مسائل گوناگون دنیا و خیال هـا و افکـار
ضد و نقیض شده و در دام انوا خطاها ،اضطرابها و تزلزلها افتاده است .انسـان مـومن
از آنجا که به خداوند ایمان دارد ،تکیهگاه خود را رکن وثیقی قرار داده اسـت کـه در آن
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هیچ تزلزل و تحرکی نیست و به همین دلیل گرفتار شـک و تردیـد نمـیشـود امـا غیـر
مومن هیچ ولیّ و یاوری ندارد تا در امور خود او را تکیهگاه مطمئن خود قرار دهـد و بـه
همین سبب دچار اوهام و خیالَّها و احساسات ناپاکی میشود که از هر سو بـه او هجـوم
میآورند و او را گرفتار تزلزل میسازند .قرآن کریم در آیات متعددی این حقیقـت را بـه
صراحت بیان کرده است» [ر .ک ،17 :ج ،2صص 289و  .]290عالمه در مقایسه و بیـان
تفاوتها بین انسان مؤمن و کافر با برشمردن آیات متعددی از قرآن کریم ،سرانجام با َکر
آیۀ « تَجذدُ قَوْمًا یُؤْمِنُونَ بذاللَّهِ وَالْیَوْمذ اآلخِرذ یُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ کَـانُوا آبَـاءَهُمْ
أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إذخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِیرَتَهُمْ * أُولَئِکَ کَتَبَ فِی قُلُوبذهذمُ اإلذیمَان وَأَیَّدَهُم بذرُوحٍ مِّنْـهُ»
[مجادله ]22 :که با صراحت از تأیید مومنان با روحی از ناحیه خدا (بـرُوحٍ منـه) سـخن
گفته است که موجب استقرار ایمان در قلوب آنان و حیات تازهای در وجودشان و نـوری
پیش رویشان میگردد ،چنین میگوید« :آیۀ با قریبا نطبا است بر این آیـۀ شـریفه:
ˮهُوَ الَّذِی اَنْزَلَ السَّکِینَۀَ فِی قُلُوبذ الْمُـؤمِنِینَ لِیَـزْدَادُوا إیمَانـام مَـعَ إیمَـانِهذم وَ لِلَّـهِ جُنُـودُ
السَّموَاتِ وَ األرضذ وَ کَانَ اهللُ عَلِیمام حَکِیمام‟[فت  .] 4 :سکینه در این آیه منطبق است بـر
روح در آیۀ با و ازدیاد ایمان در این آیه منطبق است بر کتابت ایمان در قلوب مؤمنـان
در آیۀ با  .این تطبیق را سخن خداونـد در انتهـای ایـن آیـه ˮولِلَّـهِ جُنـودُ السـمواتِ و
األرضذ‟ تائید میکند ،زیرا قرآن جُند را بر مثل مالئکه و روح اطال میکند» [ ،17ج،2
صص 290و .]291
عالمه در ادامه بر تطبیق مفاد برخی دیگر از آیات سکینه بر آیۀ با پرداختـه اسـت.
وی پس از این توضی نتیجه میگیرد که بر اساس آنچه گفته شـد مـیتـوان سـکینه را
همان روح الهی و یا آنچه مستلزم روح الهی از ناحیۀ «امر اهلل» است دانست که نزول آن
از ناحیۀ خداوند در موقعیتهای خاص موجب آرامـش قلـب و اسـتقرار نفـس و از بـین
برندۀ اضطراب است .چنین تفسیری از سکینه ،با ظـواهر آیـات سـکینه سـازگار اسـت و
موجب تأویل کالم خداوند از ظاهرش نمیشود [ر.ک ،17 :ج ،2ص.]291
به نظر میرسد تعری ارایـه شـده از سـکینه کـه بـا رعایـت ظـواهر و لحـاظ همـه
ظرافتهای موجود در آیات محل بحث به دست آمد ،به ضمیمۀ آنچه عالمه طباطبـایی
در تشری دیدگاه خود آورده است ،نگـاه روشـنی در بـاب چیسـتی حقیقـت سـکینه در
اختیار میگذارد که افزون بر در امان بودن از ضع دیدگاههای پیشین ،واجد امتیازهای
متعددی نیز هست .در این نگاه با رعایت ظواهر آیات و پرهیز از مـادینگـری در تفسـیر
آیات و توجه به موقعیتهای خاص نزول سکینه وهمچنـین آثارمترتـب بـر آن ،سـکینه
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حقیقتی فرامادی از جنس روح معرفی میشود کـه بـه عنـوان موهبـت خـاص الهـی در
موقعیتهای خاص و خطیری بر قلوب پیامبران و مؤمنان ناب نازل میشود و آنان را بـه
آرامش جان ،ثبات عقیده و مراتب با تری از ایمان به خداوند و نصـرت و یـاری او نایـل
میکند .بیگمان نازل شدن چنین حقیقتی از عـوالم فرامـادی بـر جـان انسـان مـؤمن،
مسبو به وجود ایمان راستین به خداوند ،روز جزا و نبوت و رعایت تقوا و عمل صـال و
طهارت قلب و صفای باطن است [ر .ک ،17 :ج  ،9ص  .]224تردیدی نیست کـه کفـار،
منافقان و مؤمنان ضعی ا یمان هرگز مشمول چنین موهبت خاصـی از ناحیـۀ خداونـد
قرار نمیگیرند؛ چنانکه مؤمنان راسـتین نیـز تـا زمـانی کـه در موقعیـتهـای خـاص و
خطیری قرار نگرفتهاند ،مشمول چنین موهبتی نمیباشند.
بر اساس این نگاه ،سکینۀ الهی از منظر قرآن کریم به معنـای مطلـق آرامـش ،وقـار،
طمأنینه و امنیت ،اعم از آنکه منشأ آنها مادی و یا غیرمادی باشد ،نمیباشـد از ایـن رو
آرامش مقطعی که از قـدرت مـادی ،ازدیـاد ثـروت ،فزونـی اعـوان و انصـار و امکانـات و
سالمتی جسم و  ...عاید انسان میگردد ،در شمار سکینۀ الهی قـرار نمـیگیـرد؛ چنانکـه
آرامشی که از انس با همسران و یا شب و یا سکونت در خانه ها عاید انسانها می شـود و
یا آرامشی که از دعای رسول برای مومنان ایجاد می شـود در شـمار سـکینۀ الهـی قـرار
نمیگیرد.
 .۸نتیجهگیری
در برخی از آیات قرآن کریم ،از نزول سکینه بر پیامبر و مؤمنان از ناحیۀ خداوند ،بـه
صراحت سخن گفته شده است .قرآن از چیستی حقیقت سـکینه سـخنی نگفتـه اسـت.
بسیاری از مفسران نیز فقط به بیان معنای لغـوی و عرفـی سـکینه کـه عبـارت اسـت از
آرامش ،طمأنیه ،وقار ،امنیت و  ...بسنده کردهاند .با این وجود جمعی از مفسران به کالبد
شکافی حقیقت سکینه پرداخته و تفسیرهای گوناگونی از آن ارایه نمـودهانـد .گروهـی از
این مفسران ،سکینه را حیوان و یا شیئی مادی دانسته که با مختصات معینی بر مؤمنان
عرضه شده است .برخی تفسیری عرفانی از سکینه ارایه نمـوده و برخـی دیگـر آن را بـه
مطلق رحمت تفسیر نمودهاند .این تفاسیر هر کدام ایرادهایی دارند که پـذیرش آنهـا را
در معرض تردید قرار میدهد .با رعایت شرایطی چند و از جمله رعایت ظواهر آیـات کـه
در تفسیر قرآن از اصول مهم بشمار میآید و همچنین تدبر در نکتههـای دقیقـی کـه در
(ص)
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آیات سکینه دیده میشود میتوان با نگاهی دیگر بـه درک حقیقـت سـکینه نایـل شـد.
سکینه بر اساس این نگاه عبارت است از«حقیقتی فرامادی از جـنس روح ،کـه از سـوی
خدا بر قلوب پیامبر(ص) و مؤمنان راستین کـه در موقعیـتهـای خـاص و خطیـری قـرار
گرفتهاند ،نازل میشود و آرامش جان ،ثبات عقیـده و ایمـان ،پـایمردی در جهـاد در راه
خدا و پیروزی را برای آنان به ارمغان میآورد.
بر اساس این تفسیر کافران ،منافقان و مؤمنـان ضـعی ا یمـان و همچنـین مؤمنـان
راستینی که در موقعیتهای خاص و خطیر قرار نگرفتهانـد ،مشـمول چنـین سـکینهای
نخواهند بود؛ چنانکه مطلق آرامش ،طمأنینه ،وقار و امنیـت و  ...را نمـیتـوان در شـمار
چنین سکینهای قرار داد .در نتیجه باید گفت سکینۀ موضو ذ آیـات شـشگانـۀ قـرآن بـا
سکونتی که بر اساس شماری از آیات دیگر از اموری از قبیل دعای پیامبر ،پدیدار شـدن
شب ،خانه ها و یا همسران برای انسان پدید میآید ،تفاوت ماهوی دارد.
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[]11
چاپ دوم ،بیروت و دمشق ،دارالفکر المعاصر.
[ ]12زمخشری ،محمود ( .) 1407الکشَّا عن حقایق غوامض التنزیل .چاپ سوم ،بیروت،
دارالکتاب العربی.
[ ]13سبزواری نجفی ،محمدبن حبیب اهلل ( .) 1419ارشاد األَهـان الـی تفسـیر القـرآن.
بیروت ،دارالتعار للمطبوعات.
[ ]14سمرقندی ،نصربن محمد بن احمد ( ؟ ) .بحرالعلوم .بی جا ،بی نا.
[ ]15سیوطی ،جاللالدین ؛ محلی ،جاللالدین ( .) 1416تفسیر الجاللین .بیروت ،مؤسسه
النور للمطبوعات.
[ ]16شبّر ،سید عبداهلل ( .) 1412تفسیر القرآن الکریم .بیروت ،دارالبالغه للطباعه و النشر.
[ ]17طباطبایی ،سید محمد حسین ( .) 1417المیزان فی تفسیر القرآن .چاپ پنجم ،قـم،
دفتر انتشارات اسالمی.
[ ]18طبرسی ،فضل بن حسن ( .)1372مجمعالبیان فی تفسیر القرآن .مقدمه :محمـدجواد
بالغی ،چاپ سوم ،تهران ،انتشارات ناصرخسرو.
[ ]19طبری ،ابو جعفر محمد بن جریر ( .) 1412جامع البیان فی تفسـیر القـرآن .بیـروت،
دارالمعرفه.
[ ]20طریحی ،فخرالدین ( .)1375مجمعالبحرین و مطلـع النیـرین .تحقیـق :سـید احمـد
حسینی ،چاپ سوم ،تهران ،کتابفروشی مرتضوی.
[ ]21طنطاوی ،سیدمحمد ( ؟ ) .التفسیر الوسیط للقرآن الکریم .بیجا ،بینا.
[ ]22طوسی ،محمدبن حسن ( ؟ ) .التبیان فی تفسـیر القـرآن .مقدمـه :شـیخ آغـا بـزرگ
تهرانی ،تحقیق :احمد قصیر علیلی ،بیروت ،دار احیاء التراث العربی.
[ ]23فراهیدی ،خلیل ابن احمد ( .) 1425ترتیب کتاب العین .تحقیق :مهدی المخزومی و
ابراهیم السامرایی؛ تصحی  :اسعدالطیب ،چاپ دوم ،تهران ،اسوه.
[ ]24فضــل اهلل ،س ـید محمــد حس ـین ( .) 1419تفس ـیر مــن وحـی القــرآن .چــاپ دوم،
دارالمالک للطباعۀ و النشر ،بیروت.
[ ]25فیروزآبادی ،مجدالدین محمدبن یعقوب ( ؟ ) .القاموس المحیط .بیروت ،دارالجیل.
[ ]26فــیض کاشــانی ،مــال محســن؛ ( .) 1418األَصــفی فــی تفســیر القــرآن .تحقیــق:
محمدحسین درایتی و محمدرضا نعمتی ،قم ،دفتر تبلیغات اسالمی.
[ ]27کاشانی ،محمدبن مرتضی ( .) 1410تفسیر المعین .تحقیـق :حسـین درگـاهی ،قـم،
کتابخانه آیت اهلل العظمی مرعشی نجفی.
[ ]28کلینی ،محمدبن یعقوب ( ؟ ) .اصول کافی .ترجمه و شرح :سید هاشم رسولی ،تهران،
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انتشارات علمیه اسالمیه.
[ ]29گنابادی ،سلطان محمد ( .) 1408تفسیر بیان السعاده فی مقامات العباده .چاپ دوم،
بیروت ،مؤسسه ا علمی للمطبوعات.
[ ]30مراغی ،احمدبن مصطفی ( ؟ ) .تفسیر المراغی .بیروت ،دار احیاء التراث العربی.
[ ]31مصطفوی ،حسن ( .)1360التحقیق فی کلمات القرآن الکریم .تهران ،بنگاه ترجمـه و
نشر کتاب.
[ ]32مغنیه ،محمد جواد ( .) 1424تفسیر الکاش  .تهران ،دارالکتب األسالمیه.
[ ]33مالحویش آل غازی ،عبدالقادر ( .) 1382بیان المعانی .دمشق ،مطبعه الترقی.
[ ]34میرزا خسروانی ،علیرضا ( .) 1390تفسـیر خسـروی .تحقیـق :محمـدباقر بهبـودی،
تهران ،انتشارات ا سالمیه.
[ ]35نیشابوری ،نظامالدین حسن بـن محمـد ( .) 1416تفسـیر غرائـب القـرآن و رغائـب
الفرقان .تحقیق :زکریا عمیرات ،بیروت ،دارالکتب العلمیه.

