
 

  قرآنناسي سكينه در ش مفهوم
 ∗∗∗∗مريم فرهادي

   دانشگاه عالّمه طباطبائيقرآن و حديث ارشد علوم كارشناس
  )20/12/1390: يب تاريخ تصو،07/12/1390: تاريخ دريافت(

  چكيده

ي مراحل زندگي، تمـامي  قرآن كريم به عنوان هادي و راهنماي بشر در همه       
نيازهاي بشر را مد نظر خود قرار داده و آنها را به شكل كامل بيان فرمـوده                 

يكي از اين نيازهاي بشر، نياز به داشـتن آرامـش در مـسير زنـدگي                . است
ري مورد توجه بشر قرار گرفته اسـت        اين نياز در دوران حاضر به قد      . است

هاي بـسياري  كه بسياري از تالشهاي خود را بدان سو معطوف كرده و هزينه      
توجه نبـوده و تمـام   قرآن نيز به اين نياز مهم بشر بي       . پردازدنيز براي آن مي   

مراتب و انواع آن را به شكل كامل و قدم به قدم براي تمامي مراتب زنـدگي   
  .ه استانسان بيان كرد

قـرآن در   . ي الهي است  يكي از اين آرامشهاي مورد توجه قرآن كريم سكينه        
ي خداونـد  بيان اين آرامش خاص نگاه دقيقـي داشـته، آن را اوالً از ناحيـه      

هاي خاص و بر قلـوب      داند كه در لحظه   كند، ثانياً آن را آرامشي مي     بيان مي 
  .كندمؤمناني خاص خداوند متعال نازل مي

اين مقاله بررسي اين آرامش خـاص الهـي و مـواقفي اسـت كـه ايـن        هدف  
  .آرامش بر قلوب مؤمنين از سوي خداوند نازل گشته است

  .ي الهي، آرامش، مؤمنين، جنگ، جهادسكينه :واژگان كليدي

                                                 

∗. E-mail: payiz1363@yahoo.com 
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  مقدمه

  آرامش به عنوان يك حقيقت و نياز آدمي در مسير تكامـل و رشـد اسـت كـه احـساس         
قرآن . ن در هيچ مرتبه و قسمتي از راه رشد و تكامل انسان نخواهد بود             نيازي نسبت به آ   بي

 كه كتاب جامع الهي و هادي و راهنماي بشر در مسير رشد و تعالي است نيـز از ايـن                     كريم
مسئله مهم غافل نبود و به شكلي زيبا و دقيق بدان پرداخته است و آن را به شـكلي كامـل                    

هـاي مطـرح در خـصوص        متفـاوت از ديگـر كتـاب       قرآن كريم . بيان و عرضه داشته است    
آرامش با نگاهي خاص و دقيق به اين نعمت عظيم خداوندي نظر نمـوده اسـت وآن را بـه                    

اي از مراتـب انـساني      شكل اليه به اليه و مرتبه به مرتبه بيان فرمـوده و بـراي هـر مرتبـه                 
نوان آرامـشي الهـي   گاهي از سكينه به ع. آرامش خاص آن مرتبه و فرد را بيان نموده است     

شـود و گـاهي   نازل مي) ص(كند كه در لحظات سخت بر قلب مؤمنين و رسول خدا       ياد مي 
گـاهي در مواجهـه بـا       . فرمايـد ديگر آن را به شكل اطمينان قلب و امنيت خاطر بيان مـي            

داد » ثبـات قـدم   «كند و در موضع ديگري در باب        ياد مي » ربطَ«فرعونيان و مستكبران از     
  .دهدسر ميسخن 

اي است و بـه سـادگي از   ي آرامش، نگاه موشكافانه به مسأله قرآن كريم در مجموع نگاه    
اي از سوي خداوند متعال است، به شكلي        كنار آن عبور نكرده است و اين نعمت را كه نازله          

زيبا توضيح داده است و روشن نموده كه براي هر آدمي در هر مرتبه و موقعيـت كـه در آن        
توان اينگونه بيـان  اما در يك نگاه جامع و كلّي مي. شود، آرامشي خاص الزم است  ميواقع  

 خداوند متعال را تنها سبب آرامش معرّفي فرمـوده اسـت و تنهـا او را         قرآن كريم داشت كه   
 مـن  يَنجـيكم  مـن  ُقـلْ «: فرمايـد كند، آنجا كه مـي    عامل و منشأ آرامش در انسان بيان مي       

اتبرَِّاْل ظُلُم و  ونَهعرِ تَدحَتضرَُّعاً الْب ة وئَنا   لَّئنِ ُخفْينْ أَنجم هذنَ لََنكُونَنَّ هرِينَ   مُقـلِ * الشَّاك 
يكُم اللَّهَنجا ينهم ن وكَرْبٍ    ُكلِّ م ثُم  َنا «). 63-64/ انعـام   (»  ُتـشرِْكُون  أَنـتُمبـَتجَفاس  َلـه و 
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َناهيَنج نَم  و اْلغَم كين نُنجِى كَذَلنؤْمفقط خداست كه نجـات دهنـده از        ). 88/ أنبياء  (»  الْم
  .هر ظُلمت و دردي است و تنها اوست كه توان اين كار را دارد

ي الهي نيز از اين قاعده مستثني نيست و آن نيز ازسـوي خداونـد متعـال اسـت و              سكينه
 قـرآن كـريم   سوي خداوند بيان شده و با توجه به آيات          باالتر آنكه اين آرامش مستقيماً از       

ي اين آرامش بر قلوب مؤمنين است، بر خالف ديگـر آرامـشها كـه        تنها خداوند نازل كننده   
ي آنهـا نـام بـرده     مصاديق ديگري نيز به عنوان ايجاد كننده      كريم قرآنعالوه بر خداوند در     

نيا نيز به عنوان يكـي از عوامـل ايجـاد      د) 7/ يونس  (شده است؛ مانند اطمينان قلب كه در        
 ِبالْحيـاةِ  رُضـوا  و لقاءنـا  يرْجـونَ  ال الَّـذينَ  إِنَّ«: كندي اطمينان در قلب انسان ياد مي      كننده
بنابراين سكينه آرامش خاصي است كه      . »غافلُونَ آياتنا عنْ هم الَّذينَ و بِها اطْمأَنُّوا و الدنْيا

كند و فقط خداست كه تـوان ايجـاد ايـن آرامـش             شكل مستقيم آن را نازل مي     تنها خدا به    
  .عظيم را در قلوب مؤمنين دارد

ي الهي با ديگر آرامشها نيـست، بلكـه بررسـي    هاي سكينههدف اين مقاله بررسي تفاوت    
هايي است كه سبب انزال آن از سوي خداونـد          دقيق آيات سكينه و شناخت عوامل و زمينه       

  .شودمي

  شناسي سكينهاژهو

  روي هـم رفتـه در پـنج    » سـكينه «ي شـويم كـه واژه   متوجه ميقرآن كريم با مراجعه به    
  سـكَنَ  «ي  برگرفتـه شـده از ريـشه      » سـكينه «لفـظ   .  آمده است  قرآن كريم موضع از آيات    

   و 162 :5  ج ،1360قرشـي،  (به معناي سـكون و ثبـات بعـد از حركـت اسـت      » و سكون 
 آرامـش   به معنـاي   قاموسدر  » سكينه«ي  همچنين واژه ). 417 .: ق 1412راغب اصفهاني،   

). 284: 3، ج   1360مصطفوي،  (آمده است    ظاهرى آرامش و ثبات خاطر و  اطمينان و قلب
 .:ق1412راغب اصـفهاني،    (»  است ترس زوالِ بمعنى سكَنَ و سكينه اند گفته«: گويد راغب
417.(  
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ـ        التحقيقصاحب      علـى  يـدلّ  مّطـرد  واحـد  أصـل : نويـسد ي نيز در خصوص ايـن واژه م
   :الـسكن  و. سـاكن  فهـو  سـكونا،  يـسكن  ء الـشّي  سـكن  يقال الحركة، و اإلضطراب خالف

 اإلسـتقرار  مـنَ  أعـم  هو و الحركة مقابل في اإلستقرار هو: المادة هذه في الواحد األصل أنّ
ياإلستقرار و. الرّوحي و الماد ر الباطنيش  و اإلضـطراب  رفـع  و بالطمأنينة عنه يعبالتـشو .
   أمـا  و. يتحـرّك  لـم  و محـلّ  فـي  اسـتقرّ  أي ء الـشّي  سكن و الدار، في و الدار سكن فيقال

 بلحـاظ  جمعـاً  الـسكان  عَلـى  و مفـرداً  الساكن على يطلق و األصل، في مصدر فهو: السكن
ـ  العـادل  بمعنـى  العـدل  في كما به قيامه و الفاعل في الحدث تحّقق    قـد  و. غيـره  أو ةلمبالغ
 قرشـي، (فيـه    اإلطمينـان  مفهـوم  لتحّقق اللحاظ، بهذا عليه يعتمد و اليه يسكن ما على يطلق

ي سـكون و سـكن بـه معنـاي          ي سكينه در اصل برگرفته از ماده      واژه). 163: 5  ، ج 1371
  كنـد و   آرامش و اطمينان خاطري است كه هر گونه شك و ترديـد را از انـسان زائـل مـي                   

عالّمـه طباطبـايي   ). 471: 1، ج1362بابـايي،  (دارد را در طوفان حوادث ثابت قدم مـي او  
  سـكينت، آرامـش و سـكون نفـس و اطمينـان آن             : انـد هم ذيـل همـين واژه فرمـوده       ) ره(

همچنين در  ). 386: 18، ج   .ق1417عالّمه طباطبايي،   (اند  به عقايدي كه به آن ايمان آورده      
، 1377 طبرسـي، (است   طمأنينه آمده  و آرامش معناى به »نهسكي« جوامع الجامع ي  ترجمه

زمخـشري،  ( »الطمأنينـة  و السكون: السكينة«:  نيز آمده است   كشّافدر تفسير   ). 319: 1 ج  
  ).293 :1 ج  ،. ق1417

  ي سـكينه توجـه خـاص داشـته و آن را حـالتي درونـي        خداوند در اين آيات، به مسأله     
  . شـود ط توسط ذات مقدس الهي بر قلب مؤمن نـازل مـي           و معنوي بيان فرموده است كه فق      

   بخـش دعاهـاي روزهـاي مـاه مبـارك رمـضان، در دعـاي              الجنان،مفاتيحدر كنار اين در     
 :فرمايـد مي و شودمي معرفي خدا جانبروز بيستم ماه مبارك رمضان نيز سكينه موهبتي از          

 مؤمنـان  هـاي قلـب  بر كنيمي نازل كه كسي اي يعني ،»المؤمنين  قلوب في السكينه منزلَ يا«

   .را سكينه
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  كنـد كـه اوالً نـازل شـده از     بنابراين آيات سكينه، سكينه را آرامش خـاص معرفـي مـي     
  هايي كه اين آيـات در آن نـازل شـده اسـت،             سوي ذات مقدس الهي هستند و ثانياً جايگاه       
  ينه الهـي، وقتـي     در اغلـب آيـات سـك      . گردنـد همه و همه به وقايع خاص و مهمـي برمـي          

  ي جنـگ و جهـاد      حـين و بحبوحـه    در  شويم كه اين آيات     كنيم، متوجه مي  بدانها توجه مي  
  ي  سـوره 248ي آيـه . اند و حال و هواي جنـگ و جهـاد بـر آنهـا حـاكم اسـت        نازل شده 

   التَّـابوت  يـأْتيكُم  أَن مْلكـه  ءايةَ إِنَّ نَبِيهم لَهم َقالَ و«: فرمايدي بقره، در آنجا كه مي     مباركه
يهينَةٌ فكن سم كُمبر ةٌ ويقا بمم الُ تَرَكء وسىم  الُ ورُونَ ءه لُهْملَئكَةُ تحفـىِ  إِنَّ الْم  ـكذَل 

  ي سـپاه   اشاره به ماجراي جنـگ طـالوت بـا جـالوت و غلبـه             » مؤْمنينَ كُنتُم إِن لَّكُم الََيةً
  : فرمايـد ي توبـه، آنجـا كـه مـي        ي مباركـه   سـوره  40ي  يـا آيـه   . يشان بر جالوتيـان دارد    ا

   إِذْ اْلَغـارِ  فـي  همـا  إِذْ اثَْنـينِ  َثـاني  َكَفـرُواْ  الَّـذينَ  أَخْرَجـه  إِذْ الّلـه  َنـصرَه  َفقَد تَنصرُوه إِالَّ«
 و جعـلَ   تَرَوهـا  لَّـم  ِبجنُود وأَيده علَيه سكينَتَه اللّه َفأَنزَلَ معَنا اللّه إِنَّ تَحزَنْ الَ لصاحبِه يقُولُ
  ، اشـاره بـه مـاجراي       »حكـيم  عزِيـزٌ  و اللّه  اْلعلْيا هي اللّه وكَلمةُ السفْلَى َكفَرُواْ الَّذينَ كَلمةَ

   َفـأَنزَلَ «: فرمايـد نجـا كـه مـي     ي فـتح آ   ي مباركـه   سـوره  18ي  نيز آيـه  . غزوه حنين دارد  
، اشاره به ماجراي بيعت رضوان دارد و بيعت رضوان بيعتي بود كـه پيـامبر                »علَيهِم السكينَةَ
ي نبرد  از مسلمين گرفت مبني بر اينكه در هنگام جنگ با كفّار قريش از معركه             ) ص(اسالم  

  .نگريزند
  ي جنـگ نـازل     ي الهـي كـه در بحبوحـه       توجه به اين نكته كه اين تعداد آيات از سكينه         

    المنـارش  اند، حتّي سبب شده است تا برخي از مفـسرين ماننـد رشيدرضـا در تفـسير                شده
  اين سكينه و آرامش را آرامش در مواقف جنگـي بيـان و سـكينت را بـر رزانـت، مهابـت                 

و در ايـن صـورت سـكينت عبـارت          ) 256: 10، ج تـا رشيد رضا، بي  (و وقار اطالق نمايد     
  گرچه عالّمه طباطبـايي ايـن نظـر رشيدرضـا     . خواهد بود از آرامش در مواقف جنگي فقط  

  فرماينـد كـه   ي مخـصوصي بيـان مـي      نمايند و سكينه را عطيه    را در مورد سكينه قبول نمي     
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  ، .ق1417عالّمـه طباطبـايي،     (خداوند بـه رسـول خـود و مـؤمنين ارزانـي داشـته اسـت                 
كه در اين صورت و با توجه به نظر عالّمه طباطبـايي، سـكينه آرامـشي                ) 386ص  : 18ج  

  امـا  . ي جنـگ و جهـاد     ، بـدون توجـه بـه مـسأله        )ص(است مخصوص مؤمنين و رسـول       
نامه ي جنگي و يك صلحدر مجموع با توجه به اينكه اگر ما صلح حديبيه را هم يك معركه        

  شـويم كـه اغلـب آيـات سـكينه          نگ محـسوب كنـيم متوجـه مـي        بعد از مدتي طوالني ج    
  ناظر به جهاد در راه خدا هستند؛ يعني اين آيات به نحـوي از انحـاء، بازگـشت بـه جنـگ          

 اللَّـه  أَنـزَلَ     ثـم «: فرمايـد ي توبه آنجا كه مـي     ي مباركه  سوره 26ي  و جهاد دارند، حتّي آيه    
ينَتَهكس لىع  هولسر و لىينَ عنؤْمالْم نُوداً أَنزَلَ وج ا لَّمهتَرَو و ذَّبينَ عَكَفـرُواْ  الَّذ و  ـكذَل 

زَاءرِينَ جاز مّكـه بـه مدينـه       ) ص(نيز اشاره به ماجراي هجرت حضرت رسول اكرم         » اْلَكاف
بـوت  آنجا كه پيامبر و همراهش تنها در غار بودند و فاصله آنها تا مرگ چند تار عنك   . دارد

بيش نبود و خيل كثير دشمن در مقابل اين دو تن، همراه پيامبر را آنچنان ترسانده بـود كـه                    
هاي پيامبر را پنبه كند، كـه تلويحـاً ايـن    ي رشته نزديك بود از ترس قالب تهي كرده و همه        

  .ي نبرد و جهاد داردآيه نيز اشاره به مسأله
  ر ميــان مفــسرين بزرگــوار دو ســكينه آرامــشي اســت متفــاوت بــا ديگــر آرامــشها و د

ديدگاه متفاوت نسبت به اين مسأله وجود دارد كه تني چند از ايشان مانند عالّمه طباطبايي                
  اهللا مكــارم شــيرازي آن را آرامــشي و رشيدرضــا و ســلطان محمــد گنابــادي و آيــت) ره(

  وجـه بـه تـالش      و البّتـه بـا ت     (ي مفـسرين    كنند و بقيـه   متفاوت با ديگر آرامشها معرّفي مي     
  آن را آرامش به شـكل عـام و كّلـي بيـان داشـته و از توضـيح                   ) نگارنده در اين خصوص   

   ذيـل   قـرآن ماننـد صـاحب تفـسير پرتـوي از          (انـد   و تفسير بيشتر آن نيز اجتنـاب نمـوده        
  و اشـارات آن چهـار بزرگـوار نيـز اشـارات متفـاوتي          ) ي بقـره  ي مباركه  سوره 248ي  آيه

  .است
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را آرامـش   ) سكينه( همان گونه كه پيشتر نيز آمد آن         المنارشا در تفسير    جناب رشيدرض 
  ؛ يعنـي  )256: 10تـا، ج  رشيدرضـا، بـي   (كنـد   در ميدان و مواقف جنگ و جهاد بيـان مـي          

  شـود و   ي خدا كه فقط در ميـدان كـارزار بـر قلـب مـؤمن فرسـتاده مـي                  آرامش از ناحيه  
  نهاي نبـرد و جهـاد ازسـوي خداونـد نـازل            دهد كه آيا اين آرامش درهمه ميدا      توضيح نمي 

  طلبـد؛ زيـرا اگـر سـكينه طبـق      شود يا در نبردهايي خاص كه آرامـشي خـاص را مـي     مي
نظر ايشان آرامش در لحظات نبرد باشد، بايد در هر نبردي بر قلوب مـؤمنين نـازل شـود،                   

ت سكينه بدسـت  زيرا كه هر نبردي همراه با سختي و مشقّت است، اما با اندكي تأمل در آيا 
آيد كه اينگونه نيست؛ يعني نه هر نبردي نياز به سكينه دارد و نه هـر مـؤمني شـامل آن       مي

  .است
   نيـز سـكينه را بـه نبـوت و واليـت تـشبيه               الـسعادة بيـان عالّمه گنابادي صاحب تفسير     

  و ظهور اين صورت بشارتي است از خدا بـه نبـوت و واليـت كـه اگـر                   : نويسندنموده، مي 
  وزد و بـشارت    ي بـادي اسـت كـه از بهـشت مـي            انسان متمكّن و ثابت شود، به منزلـه        در

  دهد و اين سبب استجابت دعـا و نـازل شـدن نـصرت و تأييـد      به عنايت از جانب خدا مي   
  ي سـكينه ذكـر شـده اسـت كـه مقـارن و             درباره قرآناز خداست و به همين جهت هم در         

  بينيـد   لـشكرياني اسـت كـه شـما آنهـا را نمـي      همراه نصرت و تأييد خداست و همـراه بـا      
  اند كه ايـن صـورت را سـكينه نـام گذارنـد؛ زيـرا كـه آن سـبب            و صوفيان اصطالح نموده   

  شـود و سـختي   ي آن سختي تكليـف برداشـته مـي        سكون و آرامش نفس است و به وسيله       
  ،  نمونـه  ي تفـسير  برگزيـده نيـز در    ). 63: 3، ج .ق1408گنابـادي، (» شودبه لذّت تبديل مي   

  سـكينه  «: ي سـكينه ايـن گونـه آمـده اسـت          ي فتح درباره  ي مباركه ي چهار سوره  ذيل آيه 
  ي سكون به معني آرامش و اطمينان خـاطري اسـت كـه هـر گونـه شـك                   در اصل از ماده   

  ايـن  . داردكنـد و او را در طوفـان حـوادث ثابـت قـدم مـي               و ترديد را از انسان زائل مـي       
  ي عقيدتي داشـته باشـد و تزلـزل اعتقـاد را برطـرف سـازد، يـا                  آرامش ممكن است جنبه   



  1390مستان ز، دوم، سال 5ي  ، شمارهي سراج منير فصلنامه   122

» اي كه ثبات قدم و مقاومت و شكيبايي به انسان بخـشد           ي عملي داشته باشد، به گونه     جنبه
  ).471: 4، ج 1382بابايي، (

، »سكينه «از منظور«: نويسندعالّمه فضل بن حسن طبرسي نيز ذيل همين آيه و واژه مي           
   يوسـيله  بـه  مؤمنـان  دلهـاى  در را آرامش و سكون خداوند يعنى ؛است آرامش و سكون
 بر ايـشان   را امنيت ترس و بيم از پس كه آنها بر خود لطف از تا ساخته وارد امنيت و صلح
   اى وعـده  طبـق  اسـالم  يكلمـه  برترى و فتح يمشاهده با و شوند آگاه است، آورده فراهم

  امـا  ). 60ص: 6 ، ج  1377طبرسـي، (» شـود  فـزوده ا آنـان  يقـين  بـر  شـده،  داده آنها به كه
اي نماينـد و بـه گونـه      عالّمه طباطبايي در خصوص مبحث سكينه بحث مفصلي را ارائه مي          

  ي توبـه  ي مباركـه  سـوره 26ي پردازند؛ به عنوان نمونه در تفـسير آيـه        تر به آن مي   گسترده
   آرامـش نفـساني اسـت       يـك نـوع خاصـي از اطمينـان و         ] سكينه[« : نويسنداين گونه مي  

  بينـيم خـداي تعـالي هـر جـا در         و خصوصيات و اوصاف مخصوص به خود دارد؛ زيرا مي         
ي كنـد، بـه عنـوان مّنـت بـر رسـول خـدا و مؤمنـان و عطيـه               كالم مجيدش آن را ذكر مي     
  بـرد، پـس معلـوم    كـرده، اسـم مـي   ي خدا بـر آنـان نـازل مـي       مخصوصي كه تنها از ناحيه    

  لهي است كه بنـده بـا داشـتن آن ديگـر پروردگـار خـود را فرامـوش                  شود يك حالت ا   مي
  ي خداونـد متعـال را      در ذيل همان آيه، عالّمه  طباطبايي نزول سـكينت از ناحيـه            . كندنمي

  دانـد كـه قبـل از نـزول آن اسـتعداد و اهليـت و قـابليتي در قلـب مـؤمن                       در مواردي مي  
  ز آثار سكينه ايـن اسـت كـه هـر كـس آن              سازند كه ا  وجود داشته است و خاطر نشان مي      

  شـود  را واجد شود، مالزم تقوي و طهـارت و دوري از مخالفـت خداونـد و رسـولش مـي             
  سـكينت  «فرماينـد كـه   در ادامه نيز بيان مي. »گرددو ديگر پيرامون محرّمات و گناهان نمي      
مچنـين در   ي فـتح، ه   ي مباركـه  ي چهـارم از سـوره     از جنود خداي تعالي است؛ مانند آيـه       

  ي  جنـود هـم آمـده؛ ماننـد آيـه     يي سكينت در آنها آمده، كلمـه بسياري از آياتي كه كلمه 
   أَخْرَجـه  إِذْ الّلـه  َنـصرَه  َفَقـد  تَنـصرُوه  إِالَّ«: فرمايـد ي توبـه كـه مـي      ي مباركه  از سوره  40
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 الّلـه  َفـأَنزَلَ  معَنـا  اللّه إِنَّ تَحزَنْ الَ لصاحبِه يقُولُ إِذْ اْلَغارِ في هما إِذْ اثْنَينِ َثاني َكفَرُواْ الَّذينَ
ينَتَهكس هلَيع هدأَيو نُودِبج ا لَّمهلَ تَرَوعجةَ ومينَ كَلفْلَى َكفَرُواْ الَّذةُ السمكَلو اللّه  ـيـا  هلْياْلع 

اللّهزِيزٌ وع يمكباشدي توبه مي سوره25ي كه منظور همان آيه    [ي مورد بحث  و آيه » ح :َلقَد 
رَكُمَنص نَ فىِ اللَّهاطويرَةٍ مكَث و مونَينْ يإِذْ   ح ْتكُمبجأَع كَثرَُْتكُم ُتغْنِ فَلَم نكُمًا عشَي و َضاقَت 
كُملَيع ضا اْلأَربِم تبحر تُم    ثملَّيبِرِين ودشـود،  آنچه از سياق كالم اين آيات استفاده مي       . ] م

شـدند و يـا     اي بودند كه در معركه جنگ نازل مـي        اين است كه اين جنود عبارت از مالئكه       
، .ق1417عالّمـه طباطبـايي،   (اند  ي جنگ نيز از آن جنود بوده      الاقل مالئكه نازله در معركه    

  ).370ـ 374، 9ج
ر نيز بر اين نكته تأكيد دارند كه سكينه نوع خاصـي            بدين ترتيب اكثر اين مفسرين گرانقد     

ي جنگ و جهاد در ارتباط اسـت؛ يعنـي ايـن آرامـش گـويي                از آرامش است كه با مسأله     
فرماينـد كـه قـصد نگارنـده        خاص اين مواقف است، اما در كنار آن توضيح بيـشتري نمـي            

  .توضيح بيشتر اين مطلب است كه در ادامه خواهد آمد

   سكينه مصاديق نزول

ي  سـوره 248ي آيـه :  در پنج آيـه ذكـر شـده اسـت         قرآن كريم سكينه با توجه به آيات      
ي ي مباركـه   سـوره  18 و   4ي توبه، آيـات     ي مباركه  از سوره  40 و 25ي بقره، آيات    مباركه

  در تمـامي ايـن آيـات،    . ي آنهـا پـيش از ايـن از نظـر گذشـت     فتح كه ذكر آيات و ترجمه   
   نازل شده است و خداونـد بـه عنـوان تنهـا عامـل و نـازل كننـده                    سكينه از سوي خداوند   

   مـن  سـكينَةٌ  فيـه «: ي بقـره آمـده اسـت      ي مباركـه   سـوره  248ي  شود؛ در آيـه   معرّفي مي 
كُمبفرمايدي توبه مي  ي مباركه  سوره 25ي  ، در آيه  »ر :»أَنزَلَ    ثُم  ينَتَه  اللَّـهـكي ، در آيـه   »س

  ي فـتح   ي مباركـه   سـوره  4ي  ، در آيـه   »سـكينَتَه  اللَّه َفأَنزَلَ«: فرمايدره مي  از همين سو   40
 الـسكينَةَ  َفأَنزَلَ«: فرمايد همين سوره مي   18ي  ، در آيه  »السكينَةَ أَنزَلَ الَّذى هو«: فرمايدمي
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ِملَيهك «خوانيم يا   و در دعاي روز بيستم ماه مبارك رمضان مي        » عينة فـي قلـوب     منزّل الس
  .»المؤمنين

  ي آرامـش در مواقـف جنگـي متفـاوت           دربـاره  قـرآن در اين باره شكّي نيست كه نظـر         
   در ايـن مواقـف خـاص از         قـرآن كـريم   آيد اين است كه چرا      است، اما سؤالي كه پيش مي     
  كند يا به تعبير ديگر، چه سرّي در ايـن آرامـش نهفتـه اسـت                اين نعمت خاص الهي ياد مي     

  ثانياً فقط در ايـن پـنج موقـف و تقريبـاً            . شمردي خود برمي  اوند آن را اوالً از ناحيه     كه خد 
فرمايد و در يـك كـالم، چـه تفـاوتي ميـان ايـن آرامـش بـا ديگـر                   به يك شكل بيان مي    

  !آرامشهاست؟
  ي سـكينه آمـده     تـر نظرشـان دربـاره      كـه پـيش    قرآن كـريم  هيچ يك از مفسرين بزرگ      

  انـد و هـر يـك بـه شـكلي آن را تنهـا                ايـن بـاره بيـان نكـرده        است، توضيح روشـني در    
  اما در اينكه چه تفاوت خاصي ميان آن دسـته از مـؤمنين             . نمايندآرامش خاص معرّفي مي   

شود، با آن مؤمنين كه در ديگر مواقف آرامشهاي ديگر          كه اين سكينه شامل حال ايشان مي      
فرمايند خدا از باطن آنها     در مواردي مي  . آورندنصيب ايشان شده است، سخني به ميان نمي       

ي طهارتي قبالً در ايشان ايجاد شده، سپس به آن نعمت           خبر داشته است يا اينكه يك نحوه      
عالّمـه  (روند  اند يا حالتي است كه بعد از آن ديگر به دنبال گناه و محرّمات نمي              مفتخر شده 
مكـارم  (فرمايند  ي عقيدتي بيان مي   ، يا اينكه آن را آرامش     )426: 18، ج .ق1417طباطبايي،  

توان معتقد به اين عقيده شد كـه عمـق كـالم    اما در مجموع مي ). 26: 22، ج 1374شيرازي،
  .طلبد تا دوباره آيات سكينه به دقّت بررسي شودچيزي بيش از آنهاست و مي

  بندي آيات سكينهتقسيم

تـوان  ز چند نگاه مختلف مـي     بندي آن ا  ي آيات سكينه، وقايع مربوط بدان و دسته       درباره
رسيم كه چهـار آيـه از       بندي به اين نتيجه مي    در يك دسته  . بندي و تقسيم نمود   آنها را دسته  
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ي الهي اشاره به موقعيتي دارند كه دشمن در نهايـت شـدت و حـدت خـود     پنج آيه، سكينه  
كـان  است و اسالم و حق در نهايت ضعف و امكان شكست تقريباً صد در صـد اسـت و ام                   

بنـدي تعـداد مـؤمنين بـه        پيروزي نزديك به صفر يا چه بسا صفر است؛ يعني در اين دسته            
باشند و تعداد كفّار در بيشترين مقـدار يـا تعـداد، يـا اينكـه                كمترين مقدار و تعداد خود مي     

يكدلي كفّار در مسير باطل و كفرآلود خود در برابـر تـشتّت و چنـد دسـتگي و پراكنـدگي                  
  .ارز و روشن استمؤمنين بسيار ب

ي الهي اشاره به اين نكتـه دارنـد كـه    بندي ديگر سه آيه از پنج آيه، سكينه   در يك تقسيم  
ي زيادي از اهل به اصـطالح ايمـان    ي الهي وقتي بر مؤمنين نازل گشته است كه عده         سكينه

نها دچار يك غفلت و گردنكشي در برابر انبياء الهي شده و ايشان را در پيمودن مسير حق ت          
اند و به تعبير بهتر، خود را مقدم بـر رسـول   اند و خود به رأي ناقص خود عمل كرده    گذاشته

بدين ترتيب خدا وقتي سكينه را به رسوالن خود و اهل قليـل             . اندخدا و نبي الهي قرار داده     
ايمان نازل كرده است كه اهل ايمان واقعي تحت هيچ شرايطي دسـت از نبـي و امـام خـود                   

ي خـون در مـسير حـق     تا آخرين لحظه و حتّي تا پـاي جـان و آخـرين قطـره         نكشيده و 
اند كه در در ادامه تفصيل اين دو بحث         ياور رها نكرده  اند و حق را تنها و بي      ايستادگي كرده 

  .خواهد آمد

  بندي اول تقسيم) 1

  ي الهـي در وقتـي نـازل    بندي اول كه چهار آيـه از پـنج آيـه سـكينه       در خصوص تقسيم  
  در نهايت ضعف و شكـست خـود قـرار دارد و باطـل و               ) حق(شته است كه دين خداوند      گ

  كفر در نهايت قوت و پيروزي خود و سكينه بر مؤمنين ثابت قدمي نـازل گـشته اسـت كـه          
  انـد و   قدم مانـده و عرصـه را خـالي ننمـوده          توجهي به اين مسائل در مسير حق ثابت       با بي 

ـ   باعث پيروزي و غلبه      دند كـه بـه ظـاهر در حـال شكـست و نـابودي اسـت و            ي حقّي ش
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باعث نابودي باطلي شدند كه به ظاهر تمامي عوامل موّفقيت و پيروزي را در اختيار داشـته   
  .است

  ماجراي نبرد طالوت با جالوت)  الف

  ي بقـره اسـت كـه اشـاره بـه        ي مباركـه   سـوره  248ي  بندي، آيـه  ي اول از اين دسته    آيه
  ي زيــادي از بنــي اســرائيل در آن مــاجرا عــده. وت بــا جــالوت داردمــاجراي نبــرد طــال

از انبياء بني اسرائيل آمده و از ايشان كمك خواسـتند  ) سالم اهللا عليه(نزد حضرت اشموئيل   
و ايشان جناب طالوت را معرّفي و به فرماندهي سپاه بني اسراييل براي مبارزه بـا جـالوت                  

ي انتخاب طالوت به فرمانـدهي، بـه ايـشان          رائيل درباره ي زيادي از بني اس    عده. برگزيدند
هـاي متعـددي در ايـن خـصوص       ُخرده گرفته و فرماندهي طالوت را نپذيرفتنـد و اشـكال          

   َلُكـم  بعـثَ  َقـد  الّلـه  إِنَّ نَِبـيهم  لَهـم  و َقـالَ  «: فرمايـد  آنجا كه مـي    قرآن كريم اند كه   آورده
ًكا َطالُوتلاْ مكُونُ أَنَّى َقالُوي لَه ْلكَنا الْملَيـنُ  عنَحـقُّ  وأَح  ْلـكِبالْم  ْنـهم  َلـمو  ـؤْتةً  يـعس   

   مْلَكـه  يـؤْتي  والّلـه  واْلِجـسمِ  اْلعْلـمِ  فـي  بـسطَةً  وزاده علَيكُم اصَطَفاه اللّه إِنَّ َقالَ الْمالِ منَ
  ، اشاره به اين مسائل دارد، امـا خـدا نپـذيرفت و             )247/ بقره  (» ليمع واسع واللّه يَشاء من

  ي او به فرماندهي سپاه بني اسرائيل از سوي خداوند منصوب گرديد و تـابوت كـه سـكينه                  
انگـاري و غفلـت و گنـاه از دستـشان           ها قبل به علّت سهل    رب العالمين در آن بود و مدت      

اين تابوت، تـابوتي بـود      . ود، به دست طالوت پيدا شد     خارج و به دست دشمنانشان افتاده ب      
  ي نيـل   ، او را در داخل آن قـرار داد و تـابوت را در رودخانـه               )ع(كه مادر حضرت موسي     

  ) ع(در نهايـت حـضرت موسـي       . رها كرد تا از دست فرعون و فرعونيان رهايي پيـدا كنـد            
  اي از الـواح تـورات      هشـان و پـار    شان آن را در حالي كه عـصاي مبـارك         در هنگام وفات  

  به جانشين و وصـي خـود حـضرت يوشـع       ) 321: 1، ج   1372طبرسي،  (در داخل آن بود     
در خصوص نقش اين تابوت در ميـادين نبـرد نيـز اقـوال و نظرهـاي                 . سپردند) ع(بن نون   
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   رسـم  كـه  همـانطور : انـد اي نقش آن را در ميادين نبـرد اينگونـه گفتـه           متفاوتي است؛ عده  
   و سـپاه  دلگرمـى  يمايـه  پـرچم  ديـدن  و دهنـد حركت مي  لشكر پيشاپيش ار پرچم است
   اسـرائيل  بنـى  پيـشاپيش  و داشـت  را وصـفى  چنـين  صندوق اين آنهاست، قدرت ينشانه

  بود، كه بنـي اسـرائيل نيـز         مردم آن اطمينان و آرامش سبب آن ديدن و شدمي داده حركت
كردند و وجود تـابوت را باعـث         حمل مي  در هنگام نبرد اين تابوت را پيشاپيش سپاه خود        

  يـا اينكـه گفتـه      ). 86: 3همـان، ج    (آوردنـد   پيروزي خود و شكست دشمن به حساب مي       
  شـد، بنـي اسـرائيل آن را        ي كارزار بر بني اسرائيل سخت مـي       شده است هنگامي كه معركه    

ـ     جهيد كه دشمن به واسطه    گشودند و بادي از آن به بيرون مي       مي   زل شـده و    ي آن بـاد متزل
  توان اينگونـه بيـان نمـود       اما در مجموع مي   ). 62 :1366كاشاني،  (شد  به هزيمت دچار مي   

  كه تابوت شيء مقدسي براي بني اسرائيل بود كه بني اسرائيل وجود آن را باعـث پيـروزي                  
بـا وجـود    . آوردند و عدم آن را باعث شكست و زبوني خـود          ي خود به حساب مي    و غلبه 

به دست بنـي اسـرائيل      ) ي خداوند متعال  در اصل به وسيله   (ي طالوت   به وسيله اين، تابوت   
  سـپاه عظيمـي فـراهم آمـد و رهـسپار        . گيريهـاي آنـان شـد     ي بهانـه  افتاد و مانع از ادامـه     

  ي زيـادي از ايـشان بـا اينكـه          جنگ با جالوت شدند، اما در ادامه روشـن شـد كـه عـده              
   از  246ي  و خداونـد نيـز بـه ايـن مـسأله در آيـه             تحت فشار ستم جالوتيان قـرار دارنـد         

   بعـد  مـن  إِسـرَائيلَ  بنـي  مـن  الْمـإلِ  إَِلـى  َتـرَ  أََلـم «: فرمايدي بقره اشاره مي  ي مباركه سوره
   كُتـب  إِن عـسيتُم  هـلْ  َقـالَ  الّلـه  سـبِيلِ  فـي  نَُّقاتـلْ  ملًكا لََنا ابعثْ لَّهم لنَبِي َقالُواْ إِذْ موسى
كُملَيَتالُ علُواْ أَالَّ اْلقا َقالُواْ ُتَقاتملَ أَالَّ لََنا وي ُنَقاتبِيلِ فس اللّه قَدَنا ون أُخْرِجارَِنا ميد َنا وئĤَنأَب 

  بـه دنبـال حـق نيـستند         . »الظَّالمينَِب عليم واللّه منْهم قَليالً إِالَّ تَولَّواْ اْلقَتالُ علَيهِم كُتب فَلَما
  قدم نخواهند بود و طالوت به خاطر اينكه بايـد بـا لـشكري مخلـص             و در مسير خود ثابت    
  ي سـپاهيان خـود نمـود و در دو موضـع يكـي              رفت، اقدام به تـصفيه    به جنگ جالوت مي   

ـ              هنگام نهر آب و ديگر در بحبوحه         ه در مـسير    ي نبرد آنهـا را تـصفيه كـرد و افـرادي را ك
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  ي در آزمـون نهـر بـه عنـوان فرمانـده          . قدم نبودند، از سـپاه خـود بيـرون كـرد          خود ثابت 
   َفـصلَ  فَلَمـا «: سپاه از ايشان خواست كه آب ننوشند يا الاقـل بـه مـشتي آب اكتفـا كننـد                  

َطالُوت نُودإِنَّ َقالَ ِباْلج يكُم اللّهتَلبرٍ مـن  بِنَهفَم  َشـرِب  ْنـهَف م سنِّـي  َلـيـن  ممو  لَّـم  ـهمْطعي   
نِّي فَإِنَّهنِ إِالَّ مم غُرْفَةً اغْتَرَف هدواْ بِيَفشَرِب نْهيالً إِالَّ مقَل  مـنْهدر اينجـا منظـور طـالوت       . »م

دانست كه در اين نبرد با مـشكالت فراوانـي   تشنگي دادن به سپاهيان خود نبود، بلكه او مي    
 شد كه اگر نيروهايش تحمل سختي اين آب نخوردن را نداشته باشند، تحمـل          روبرو خواهد 

، ضمن اينكه به ايـن قـضيه        )53: 1381جوادي آملي،   (آن سختيها را هرگز نخواهند داشت       
  ) الـسالم عليـه (نيز واقف بود كه اين لشكريان همان كساني هستند كه به حضرت اشـموئيل               

دهي او را سر برنتافتند و بـاالخره بعـد از ماجراهـايي             در خصوص او ايراد گرفتند و فرمان      
  بسيار و اثبات حقّانيت قدرت فرماندهي او از سـوي خداونـد متعـال در برابـر فرمانـدهي                   
او گردن خم كردند، اما آنها شكمها را از آب انباشتند و همانطور كه از قبل منتظـر فرصـت                    

، از )ود كه فرماندهي او را كراهـت داشـتند  و اين بخاطر آن ب    (براي جدا شدن از سپاه بودند       
در اين آزمون وقتي تعداد     . تر از آزمون اول بود    اما آزمون دوم بسي سخت    . سپاه جدا شدند  

  ي كثـرت دشـمن و قّلـت خـود          ي زيادي بـه بهانـه     كثير دشمنان بر ايشان نمايان شد، عده      
طـالوت و يـارانش را تنهـا    از نبرد روي گـردان شـدند و سـپاه       ) در حالي كه قليل نبودند    (

اي اندك و به تعبير عالّمه طباطبايي ذيل تفسير اين آيـات انـدكي از انـدك                 گذاشتند و عده  
   وجنـوده  ِبجـالُوت  الْيـوم  لََنـا  َطاَقـةَ  الَ َقالُواْ معه آمنُواْ والَّذينَ هو جاوزه فَلَما«باقي ماندند   

   والّلـه  الّلـه  ِبـإِذْنِ  كَثيـرَةً  فَئـةً  غَلَبـت  قَليَلـةٍ  فَئـةٍ  مـن  كَم اللّه مالَقُو أَنَّهم يظُنُّونَ الَّذينَ َقالَ
عابِرِينَ مي وعده داده شده در تابوت از سوي خداوند متعال          آن سكينه ). 249/ بقره  (» الص

در ايـن موقـع   . رديـد و رب العالمين بر اين گروه اندك نازل شد و فقط شامل حال ايشان گ    
  سخت و هولناك بود كه همگي دسـت بـه دعـا برداشـتند و از خداونـد متعـال و بخـشنده           
  سه چيز طلب كردند؛ نخست صبر و شكيبايي و اسـتقامت در آخـرين حـد آن، لـذا تعبيـر                     
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ي سيال ديگر به معني ريختن آب يا ماده» إفراغ«ي  كردند كه از ماده   » أفرغ علينا صبرا  «به  
ز ظرف به طوري كه ظرف كامالً خالي شود؛ نكره بودن صبر نيز تأكيـدي بـه ايـن مطلـب             ا

  .است
   پيمانـه  كـردن  خـالى  معنـى  بـه  كه »إفراغ« به تعبير و »ربنا«پروردگار   ربوبيت بر تكيه
   ايـن  در كـه  »صـبرا «بـه    تعبيـر  و است باال طرف از نزول بيانگر كه »على«به   تعبير است،
   را دعـا  ايـن  مفهـوم  كـه  دارد بـر  در اى نكتـه  كـدام  هر دارد، عظمت بر لتدال موارد گونه
 اسـتوار  را مـا  گامهـاى  كه بود اين خدا از آنها تقاضاى  دومين .كند مى پرمايه و عميق كامالً
   درونـى  و بـاطنى  يجنبـه  اول دعـاى  حقيقـت  در نكنـيم،  فرار و نشود كنده جا از تا بدار

   اسـتقامت  روح نتـائج  از قـدم ثبات مسلّماً و دارد برونى و ىظاهر يجنبه دعا اين و داشت
 پيـروز  و فرمـا  يـارى  كافر قوم اين بر را ما«كه   بود اين آنها تقاضاى  سومين .است صبر و

 ثبـات  و اسـتقامت  و صـبر  نهايى ينتيجه و دهد مى تشكيل را اصلى هدف واقع در كه »كن
  .قدم است

 عـدد  و كـم  آنهـا  عـدد  چنـد  هر گذاشت، نخواهد هاتن را بندگانى چنين خداوند يقين به
 شكـست  را دشـمن  سـپاه  خـدا  فرمان به آنها «:فرمايد مى بعد آيه در لذا باشد، زياد دشمن
 نيرومند و سال و سن كم جوان (داوود و ،)اللَّه بِإِذْنِ فَهزَموهم (»واداشتند هزيمت به و دادند

  ).جالُوت داود قَتَلَ و(شت ك را جالوت) بود طالوت لشكر در كه شجاعى
 در كارتازه و جوان داوود دست به ستمگر پادشاه آن شدن ُكشته  چگونگى قرآن كريم  در

 داشت، دست در كه فالخنى با آمد، داستان شرح در كه همانگونه ولى نشده، تشريح جنگ،
 شـد  يدهكوب جالوت سر و پيشانى بر درست كه كرد پرتاب ماهرانه چنان آن سنگ دو يكى

 گرفت فرا را او سپاه تمام وحشت و ترس و فروافتاد و كشيد فريادى و فرونشست آن در و
 كـه  دهد نشان اينجا در را خويش قدرت خواست مى خداوند گويا كردند، فرار سرعت به و

 آن اى، آمده ميدان به تازه نوجوان يوسيله به انبوه لشكرى و عظمت آن با پادشاهى چگونه



  1390مستان ز، دوم، سال 5ي  ، شمارهي سراج منير فصلنامه   130

-247: 2، ج 1374مكـارم شـيرازي،   (آيد   مى در پاى از ارزش، بى ظاهراً الحس يك با هم
بنابراين، اين سكينه شامل حال اين گروه اندك شد و اين گروه انـدك توانـستند بـر                  ). 246

  .دشمن به ظاهر قدرتمند ظفر يابند

  ماجراي غار و يار غار) ب

   40يشـود، آيـه   ول مـي  ي ا ي الهي كه مربـوط بـه دسـته        ي سكينه ي دوم از مجموعه   آيه
   أَخْرَجـه  إِذْ الّلـه  َنـصرَه  َفَقـد  تَنـصرُوه  إِالَّ«: فرمايـد ي توبـه اسـت كـه مـي        ي مباركه سوره
   َفـأَنزَلَ  معَنـا  الّلـه  إِنَّ تَحـزَنْ  الَ لـصاحبِه  يُقـولُ  إِذْ اْلَغـارِ  في هما إِذْ اثْنَينِ َثاني َكفَرُواْ الَّذينَ

اللّه ينَتَهكس هلَيع هدأَيو نُودِبج ا لَّمهـلَ  تَرَوعجـةَ  ومينَ  كَلفْلَى  َكَفـرُواْ  الَّـذـةُ  الـسمكَلو  الّلـه   
يا هلْياْلع اللّهزِيزٌ وع يمكص(اين آيه اشاره به ماجراي هجرت حضرت رسـول اكـرم             .»ح (  

 بعد از دوازده سال كـه بـه هـدايت ايـن انـسانهاي               )ص(رسول اكرم   . از مّكه به يثرب دارد    
  ي رسـيدن   مغز و مغرور پرداخت و از ايشان نه تنها هيچ نطلبيد، حتّي به آنهـا مـژده                خشك

. گرفـت ) ص(به نعمات اين دنيا و آخرت را داد، قريش تصميم به قتل و ُكشتن نبـي اكـرم                   
  نداشـت و بـه مـسلمان شـدن     طي اين سالهاي آخر ديگر تالشهاي پيامبر ثمري بـه دنبـال       

  بـه شـهرهاي طـائف و َكنـده     ) ص(شد و حتّي سفرهاي تبليغاتي نبي اكـرم       كسي منجر نمي  
  تـرين دوران پيـامبر و مـسلمانان اسـت كـه            اين دوران سخت  . نيز حاصلي به دنبال نداشت    

  تـوان در آيـاتي كـه در آن مواقـع نـازل شـده اسـت،                 ها را مـي   عمق اين رنجها و مصيبت    
  آوردنـد  ي نماز پديـد مـي     در اين سالها مشركين موانعي جدي در برابر اقامه        . ه نمود مشاهد

  و طبعاً در خأل حمايت ابوطالب و در شـرايط همـاهنگي بيـشتر و فزاينـده مـشركين مّكـه        
تنگناها و فشارهاي بيـشتري را بـراي تمـامي فعاليتهـاي            ) ص(ي دعوت پيامبر  براي مقابله 

مقاومـت  ). 303:زرگـري نـژاد، عـصر نبـوت       (كردنـد    ايجاد مي  فردي و اجتماعي مسلمين   
  ي اميـدي بـه گـشايش       مسلمين در متن چنين بن بست كاملي با نبـود هـيچ گونـه روزنـه               
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  ي الهـي در تمـام شـدن        وعـده . اي ديگر در تاريخ اسـالم اسـت       انگيز و حماسه  آن، شگفت 
 آسـانى  دشـوارى  بـا  همانا پس،» يسرًا اْلعسرِ مع فَإِنَّ«ي يسر   ي عسر و رسيدن دوره    دوره
  در ايـن سـال گروهـي    . اي آرام تحّقق يافـت  بعثت به گونه11در سال   ). 5/  انشراح ( است

  در فرصـتي مناسـب و دور از چـشم قـريش       ) ص(از مردم يثرب به مّكه آمدنـد و پيـامبر           
ـ             با ايشان در محلّي به نام عَقبه         . شان عرضـه داشـت    ي مني ديـدار نمـود و اسـالم را بـه اي

بيعت نمودنـد و قـرار مالقـات را بـراي سـال آينـده       ) ص(ايشان در اين ديدار با نبي اكرم        
  ي ي زيـارت خانـه    يثربيـان بـه سـنّت هـر سـاله روانـه           )  بعثت 13(در سال بعد    . گذاشتند

   مرد و سه زن از يثرب به مّكه آمدنـد تـا دومـين بيعـت را بـا                    72در اين سال    . خدا شدند 
  در محـلِّ عقبـه و بـه دور از    ) ص(مالقـات را عبـاس عمـوي پيـامبر    .  تحّقق بخشند پيامبر

  شهر مّكه گذاشت و در اين محل بيعت با نبي اكرم انجام شد و در پـي آن دسـتور هجـرت                      
  از مّكه به مدينه از سوي خداوند آمد و به اين ترتيب هجرت بـه سـوي يثـرب بـه شـكل                       

   آن قريـشيان دريافتنـد كـه مـسلمانان بـه همراهـي              در پـيِ  . فردي يا گروهي آغاز گرديد    
  ي توحيــدي و اســالمي در شــهر در پــي ايجــاد يــك جامعــه) ص(و فرمانــدهي پيــامبر 

به همـين دليـل در دارالّنـدوه    . يثرب هستند؛ چيزي كه براي قريشيان امري باور نشدني بود  
ـ     . هاي گوناگوني گرفتنـد   قرار مالقات گذاشتند و تصميم       ه او را سـوار بـر       كـساني گفتنـد ك

  اشتري وحشي كرده، در بيابان رها كنند تا به دورترين نقاط صحراي عربـستان بـرود و بـر        
  اي ديگـر قتـل پيـامبر را پيـشنهاد دادنـد، امـا از          عـده . اثر گرسنگي و تشنگي از بين برود      

  هـاي  هاشم ترسيدند و درنهايت چنين تـصميم گرفتنـد كـه از تمـامي تيـره      العمل بني عكس
را به قتل برسانند تا بني هاشم نتواند      ) ص(قريش كسي را انتخاب كنند و همه با هم، محمد           

  .به خونخواهي پيامبر اقدام كنند و به گرفتن ديه راضي شوند
  اي ديگـر جـز هجـرت نيافـت و بـاالخره       پيامبر بعد از تصميم قريش در قتل خود چاره        

  م بعثـت بـه سـوي يثـرب هجـرت خـويش             در روز پنجشنبه اول ربيع االول سال چهارده       
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  براي دور نگاه داشتن قـريش از عـدم حـضور خـود، از علـي             ) ص(پيامبر  . را آغاز فرمود  
  بـا توجـه    ) ع(، پسر عموي خود، خواست تا در بستر ايشان بخوابد و علـي            )ع(بن ابيطالب   

   مـورخين و . بـه سـر بـرد   ) ص(به آگاهي خطر چنـين اقـدامي، شـب را در بـستر پيـامبر             
  انـد  گفتـه » ليلة المبيت«خوابيد، ) ص(در بستر پيامبر  ) ع(نويسان شبي را كه امام علي       سيره

  خــاطر ايــن شــهامت و از خودگذشــتي امــام ه ي بقــره بــي مباركــه ســوره207ي و آيــه
 ؤُوفر والّلـه  الّلـه  مرَْضـات  ابتَغـاء  َنْفـسه  يـشْرِي  من النَّاسِ و منَ «: نازل گرديد ) ع(علي  

ادبِباْلع«.  
  بـه خـاطر دور كـردن ذهـن كّفـار از تعقيـب           ) ص(در اين هجرت حضرت رسول اكـرم        

  چـون يثـرب   (ايشان به سمت جنوب مّكه، مسيري كه عكس جهت مدينه بود، به راه افتـاد            
  اين بدان دليل بود تا بتوانـد مـشركان را كـه احتمـاالً              ). در شمال شهر مّكه واقع شده است      

  رفتنـد، بـراي مـدت بيـشتري سـرگردان نگـه دارد تـا               اي يثرب به دنبال وي مـي      هدر راه 
  بـه محـلِّ    ) ع(ابوبكر نيـز كـه از طريـق امـام علـي             . در فرصت مناسب راهي يثرب شوند     

  . پيامبر آگـاه شـده بـود، بـه دنبـال ايـشان رفـت و آنـان سـه روز در غـار َثـور ماندنـد                           
  را » صـد شـتر   «انگيـزِ   بـسيار وسوسـه   مشركين قـريش بـراي دسـتگيري پيـامبر پـاداش            

  اي زيـاد بـه طمـع رسـيدن بـه      انگيز كافي بـود تـا عـده    همين پاداش وسوسه  . تعيين كردند 
  قريـشيان نيـز بـا توجـه        . روند و دنبال ايشان بگردند    ) ص(اين پاداش عظيم در پيِ پيامبر       

ـ   «و نـام يكـي از آنهـا      (به راهنماها و بلدهايي كه داشتند          ، مـسير  )بـود » يابـو كـرز خزاع
  هـايي كـه از شـتر پيـامبر و حركـت ايـشان بـر روي                 را از روي نشانه   ) ص(حركت پيامبر 

  آنچـه از تـاريخ و   . ماند، پيدا كردند و ايشان را تا غـار َثـور تعقيـب نمودنـد    زمين باقي مي  
  تـا نزديكـي درِ غـار پـيش آمدنـد، آن            ) ص(آيد اين است كه دشمنان پيـامبر      ها برمي سيره
  اري كه نه عمق چنداني داشت و نه عرض چنداني، به شكلي كـه حّتـي رسـول خـدا                 هم غ 

  در ايـن موقـع وقتـي كـه         . شـنيدند تر مـي  و همراهش صداي آنها را به راحتي هر چه تمام         
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آرايـي كـرده بودنـد،    دشمن با آن تعداد، يك دل و مصمم بر قتل ايشان در جلو غـار صـف     
  نازل و ايشان را با سپاهياني ناپيدا يـاري فرمـود          ) ص(راش را بر پيامب   خداوند متعال سكينه  

  ي بــه شــدت خطرنــاك نجــات داد، آن هــم بــه شــكلي اســتثنايي و ايــشان را از مهلكــه
  ست كه جلو درِ غـار را تارهـاي عنكبـوتي فـرا گرفتـه      هاو باورنشدني و در تاريخ و سيره  

  . د محمـد در اينجـا بـوده باشـد         اين تارها بايد از پيش از مـيال       : بود كه امية بن خلف گفت     
اي درست كرده بودنـد، آنگونـه   اند كه دو كبوتر نيز در همان ورودي درِ غار خانه      نيز افزوده 

  ) 303: 1372جعفريـان،  (كه اگر كسي به درون غار رفته بود، امكـان زنـدگي بـا آن نبـود               
  ونـد تبـارك و تعـالي       اينگونه بـود كـه خدا     . شدي آنها ويران مي   و تخم آنها شكسته و النه     

  در عـين نابـاوري     ) ص(ي صادق خـود وفـا نمـود و سـكينه را بـر قلـب پيـامبر                 به وعده 
  عمق نزديكي اين خطـر را، ايـن روايـت تـاريخي            . نازل فرمود و آن حضرت را نجات داد       

  دهد كه ابو كرز خزاعي، بَلـد و راهنمـاي قـريش، در نزديكـي درِ غـار َثـور                    بهتر نشان مي  
  محمد نبايد از اينجا گذشته باشد و از اين نقطه يا به آسمان رفتـه يـا بـه                   : ان گفت به قريشي 

دل زمين فرو رفته است؛ يعني همگان ديگر مطمـئن بودنـد كـه محمـد و همـراهش اينجـا          
چنان دچار ترس شده    ) ع(ابو بكر بن أبي قحافه همراه پيامبر      . اندهستند و جايي ديگر نرفته    

 اللّه إِنَّ تَحزَنْ الَ لصاحبِه يقُولُ إِذْ اْلَغارِ في هما إِذْ« :كندبير به حزن مي    از آن تع   قرآنبود كه   
 بـا  خـدا  مخور، غم: گفت مى خود همراه به او و بودند، غار در دو آن كه هنگام آن در: معَنا

  .؛ يعني از شدت ترس ناراحت شده بود)40 / توبه(» ماست

  ي حنين ماجراي غزوه) ج

  ايـن آيـه    . ي توبـه اسـت    ي مباركـه   سـوره  25ي  بنـدي اول آيـه    ي سوم از تقسيم   اما آيه 
  انگيـز مـسلمانان بـر كّفـار        ي بـزرگ حنـين و پيـروزي شـگفت         اشاره به مـاجراي غـزوه     

  واقعه به اين شكل است كه بعد از پيـروزي لـشكر اسـالم بـر قـريش و فـتح                     . هوازن دارد 
  ي خـدا از لـوث بتـان متعـدد، اعـراب قريـشي و                خانـه  مّكه توسط سپاه اسـالم و تطهيـر       
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ي  يعنـي طايفـه    ،غير قريشي، پيامبر اسالم توجه خود را معطوف به دو دشمن ديگر اسـالم             
  .ي ثقيف نمودهوازن و طايفه

) ص( اكـرم  اين دو طايفه پس از فتح مكّه بناي ناسازگاري و سركشي برداشتند و پيـامبر       
  از مّكـه بـه ايـن قائلـه خطرنـاك پايـان بخـشند؛ زيـرا هـر دو          الزم ديدند، قبل از خروج  

ي هوازن از طوايف سرسخت و جنگجوي عرب بودنـد كـه حـضور            قبيله و مخصوصاً قبيله   
  ي بـسيار نزديـك بـراي اسـالم     توانـست در آينـده   آنها در كنار مّكه مركز كفّار قريش مـي        

  ي جـواني سـي سـاله       هـده ي هـوازن بـر ع     رهبـري قبيلـه   . ي سختي ايجاد كنـد    نوپا ضربه 
او بـر خـالف نظـر    . بود كه فردي بسيار متكبر و مغرور بود» مالك بن عوف نصري«به نام   

  ي اوطـاس نمـود   آوري سـپاه در منطقـه  پيران و ريش سفيدان قبيله، اقدام به تشكيل و گرد    
  ، و وقتي از طريق نيروهاي اطّالعاتي خود متوجه عظمت و كثرت سـپاه مـسلمانان گرديـد                

  ي سپاهيان، زنان و كودكان و نيـز شـتران و گوسـفندان خـود               به افرادش دستور داد تا همه     
ي جنـگ  را نيز به همراه خود بياورند و دليل اين اقدام نيز آن بود كه اوالً كسي در هنگامـه          

ي خود تالشي مضاعف از ميدان نبرد فرار نكند و ثانياً بخاطر حفاظت جان و مال و خانوده         
ي هوازن، در اين نبرد قبايل ثقيف، نصر، جَشم، سعد بـن بكـر و               عالوه بر قبيله  .  باشد داشته

 1375و زرگـري نـژاد،     351-357: 1377سـبحاني،   (گروهي از بني هالل حضور داشتند       
:540-538 .(  

  را » معـاذ بـن جبـل     «. براي جنگ با اين قبايـل خـود را آمـاده نمـود            ) ص(پيامبر اكرم   
  را به عنوان حاكم در شهر گمارد و با سـپاهي بـالغ             » عتاب بن اُسيد  «ن و   به عنوان معّلم دي   

   هـزار نفـر مـشتمل بـر يـك           12ايـن   .  هزار نفر به سوي سرزمين حنين حركت كرد        12بر  
   هزار تني كه از مدينه همراه پيـامبر آمـده بودنـد و يـك سـپاه دو هـزار تنـي از                        10سپاه  

  فرمانـدهي ايـن سـپاه تـازه مـسلمان      . ودنـد، بـود  جوانان قريش كه تازه به اسالم گرويده ب   
ي ابو سفيان گذاشته شد و علّت آن هم اين بود كه در هر صورت ابوسفيان بن حرب       برعهده
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آمد و الزم بود تا به شـكلي، ايـن بزرگـي            ي بزرگان قريش و عرب به حساب مي       از جمله 
            اين سـپاه  . ه اسالم نباشد مخصوصاً بعد از فتح مّكه حفظ شود تا مشكلي از اين ناحيه متوج

عظيم و بي شمار كه تا آن روز براي عرب بسيار نادر اّتفاق افتاده بود، باعث غـرور كـاذب        
كردند به سادگي بر دشمنان سركش خود پيـروز خواهنـد شـد و    سپاه اسالم شده و فكر مي   

 ايـن   ن كريم قرآ. كردند كه آنها جرأت رويارويي با اين سپاه عظيم را داشته باشند           گمان نمي 
 كـه  هنگام آن در. » كَثرَُْتكُم أَعجبْتكُم إِذْ«: فرمايدغرور كاذب مسلمانان را اينگونه بيان مي      

  ).25 / توبه ( ساخت مغرور را شما جمعيت شما، فزونى
ي هوازن كـه منظـور مالـك بـن     هاي متعددي است كه فرمانده    ي حنين مملو ازدره   منطقه

  اي طر جبران كمـي نفـرات خـود، نيروهـايش را در انتهـاي دره              عوف نصري است ، به خا     
  ي حنين بود فـرود آورد و دسـتور داد كـه تمـام سـربازان در                 كه گذرگاهي به سوي منطقه    

سـپاهيان  . هـا مخفـي شـوند     ها و شكاف كوهها و در نقاط مرتفع دره        پشت سنگها و صخره   
  ي حنـين، در    زديكـي دره  شـنبه، دهـم شـوال سـال هـشتم هجـري، بـه ن              اسالم شـب سـه    

) ص( كيلومتري شرق مّكه، رسيدند و شب را در آنجا به سر بردند و سحرگاهان پيامبر                 28
  خالـد  . را به فرماندهي سپاه مقـدم برگزيدنـد و او را بـه جلـو فرسـتادند                » خالد بن وليد  «

  ه  كيلومتري شمال شـرقي مّكـه، پـيش رفـت تـا اينكـه دو سـپا                 12، در   »جعرانه«تا محلّ   
  در اين هنگـام تمـامي سـپاهيان هـوازن          . ي حنين رو در روي يكديگر قرار گرفتند       در دره 

  هاي خود بيرون آمدند و ارتش اسالم را زير رگبار تيـر و سـنگ قـرار دادنـد                   گاهاز مخفي 
  و سپس نفرات خاصي به ترتيب از كـوه فـرود آمدنـد تـا مـسلمانان را در پنـاه سـنگ و                        

  ي ي غافلگيرانــهايــن حملــه. انــدازان خــود از دم تيــغ بگذراننــدســنگتيــرِ تيرانــدازان و 
  بـه فرمانـدهي خالـد رو بـه فـرار و            » بنـي سـليم   «سپاه هوازن باعـث شـد كـه سـواران           

   و مـسلمان مّكـي و ديگـران از صـحنه    هزيمت بگذارند و در پيِ آنـان دو هـزار نفـر تـازه        
ه منافقين سپاه اسـالم سـخت خوشـحال    ميدان نبرد گريختند و اين گريختن به شكلي بود ك 
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مسلمين تا لب دريا خواهند دويد و ديگري گفت سحر باطـل شـد و           : ابوسفيان گفت . شدند
را در آن گيـر و دار نبـرد و      ) ص(تصميم گرفت كه كار اسالم را يكسره كند و پيامبر اسالم            

 آمـده   25ي  به، آيه ي تو ي مباركه  در سوره  قرآن كريم توضيح اين ماجرا نيز در      . فرار بكشد 
 فََلـم  كَثْرَُتكُم أَعجبْتكُم إِذْ حنَينٍ ويوم كَثيرَةٍ مواطنَ في اللّه َنصرَكُم َلقَد«: فرمايداست و مي  

 در را شـما  خداونـد : مـدبِرِينَ  ولَّيـتُم  ثُم رحبت بِما األَرض علَيكُم وَضاقَت شَيًئا عنكُم ُتغْنِ
 در ؛)نمـود  يـارى  نيز (حنين روز در و ؛)شديد پيروز دشمن بر و (كرد يارى زيادى جاهاى

 بـه  هـيچ ) جمعيـت  فزونى اين (ولى ساخت، مغرور را شما تانجمعيت فزونى كه هنگام آن
 كـرده، ) دشـمن  بـه  (پـشت  سپس شده؛ تنگ شما بر وسعتش همه با زمين و نخورد دردتان

  .»!نموديد فرار
  اي تعـداد ايـشان را      كـه عـده   (اي قليل   لحظات سخت و هراسناك، تنها دفاع عده      در اين   

  ، »ام سـليم  «،  »ام عمـاره  «و در ميان آنها چهار شيرزن به نامهـاي          ) فقط ده تن ياد كرده اند     
  ي اسـالم   خـورده وجود داشت، باعـث شـد تـا لـشكر شكـست           » ام حارث «و  » ام سليط «

 خود عباس كه صدايي رسا داشت، دسـتور داد تـا فريـاد              كه به عموي  ) ص(با تالش پيامبر  
  مـسلمانان  . »!بـسوي پيـامبر بازآييـد     ! اي اصحاب بيعت رضـوان    ! اي گروه انصار  «: بركشد

  فرار كرده بازگردند و تعداد نيروهاي حامي پيامبر به صد نفر برسد، آرايـش دوبـاره گيرنـد        
  در ايـن هنگـام     .  پيروزي و ظفـر يابنـد      گونهو بر دشمنِ ظفريافته بتازند و به شكلي معجزه        

   سـكينَتَه  الّلـه  أََنـزلَ  ُثـم «: فرمايـد ي توبـه نـازل شـد كـه مـي     ي مباركه از سوره 26ي  آيه
   وذَلــك َكَفــرُواْ الَّــذينَ وعــذَّب تَرَوهــا لَّــم جُنــودا وأَنــزَلَ الْمــؤْمنينَ وعَلــى رســوله عَلـى 
   كـرد  نـازل  مؤمنـان  بـر  و پيـامبرش  بر را خود »يسكينه «خداوند سپس: (نَاْلَكافرِي جزَاء

 جـزاى  اسـت  ايـن  و كـرد  مجـازات  را كـافران  و ديديـد  نمى شما كه فرستاد لشكرهايى و
 602: 1375 و زرگري نژاد،     539 :1372 ، جعفريان،  437: 4، ج 1362ابن هشام، (» !كافران

  ).597ـ 
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  شـمار تـا زنـده      اي قليـل و انگـشت      هـم بـر عـده      ي الهي نازل گرديـد، آن     سكينه! آري
 والّلـه  اللّه بِإِذْنِ كَثيرَةً فئَةً غَلَبت قَليلَةٍ فئَةٍ من كَم«: ي الهي باشند كه   ي اين وعده  دارندهنگاه
عابِرِينَ مپيـروز  عظيمـى  هـاى  گروه بر خدا، فرمان به كه كوچكى هاى گروه بسيار چه: الص 

  ).249 / بقره(»  است) كنندگان استقامت( و صابران با وندخدا و! شدند

  ماجراي بيعت رضوان) د

  : فرمايـد ي فتح اسـت كـه مـي       ي مباركه  سوره 18ي  بندي اول، آيه  ي چهارم از تقسيم   آيه
»َلقَد يضر نِ اللَّهينَ عنؤْمإِذْ الْم  وَنـكاِيعبي  ـترَةِ  تَحالـشَّج  ـملـا  َفعـي  مُق ف َفـأَنزَلَ  ُلـوبِهِم   

  اين آيه اشـاره بـه مـاجراي بيعـت رضـوان يـا بيعـت                . »قَرِيباً فَتْحا وأََثابهم علَيهِم السكينَةَ
  ماجرا و واقعـه طبـق نظـر مورخـان بـدين گونـه اسـت كـه در اواخـر سـال                       . شجره دارد 

الحـرام   مـسجد  در رؤياي شيريني ديدند كه مـسلمانان در       ) ص(ششم هجري قمري، پيامبر     
ي در ذيقعده ) ص(در ادامه چيزي نگذشت كه رسول اكرم        . مشغول انجام مراسم حج هستند    

سال ششم هجرت به مسلمين دستور حركت به سوي مّكه را به قصد انجام مناسـك عمـره                  
  به همراه هزار و چهارصد نفر يا هزار و ششصد يا هـزار و هشتـصد نفـر                  ) ص(پيامبر. دادند

   نام ذوالحليفه احرام بستند و هشتاد شتر را براي قرباني تعيين نمودنـد و آنهـا                 اي به در نقطه 
  گذاري كردند و از اين راه هدف خود را از اين سـفر كـه انجـام حـج عمـره بـود،                       را نشانه 

  نه جنگ و قتال، آشكار سـاختند و دسـتور دادنـد كـه مـسلمين جـز شمـشيري در نيـام                       
د تا مشخّص شود كه مسلمانان به قصد جنگ بـه سـوي             هيچ سالح ديگري با خود برنگيرن     

قـراول  را به عنوان طليعه و پـيش » عباد بن بشر«، )ص(رسول خدا  . شوندمّكه رهسپار نمي  
   نفر به جلو فرستادند تا خبر حركت كـاوران مـسلمانان را بـه گـوش كـساني                   20به همراه   

كّفـار  . را با خبـر سـازند     ) ص(اي پيامبر كه در راه بودند، برساند و در صورت وجود توطئه         
مّكه براي جلوگيري از ورود مسلمانان به مّكه كه به قصد انجام عمره آمده بودند، خالد بـن          

  روانـه  » ُكـراع الغمـيم  «اي بنـام  وليد را به همراه دويست سوار به سـوي ايـشان در منطقـه             
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 آن حـضرت    ي يك مرد خزاعي كه عضو دسـتگاه اطّالعـاتي         به واسطه ) ص( پيامبر. كردند
  بود، از اين تصميم قريش با خبر شد و تصميم گرفـت تـا بـه خـاطر جلـوگيري از جنـگ                 
  و درگيري به كمك راهنمايان بدوي مسيري را انتخاب كند كه مسلمانان را بـدون برخـورد            

  قـريش تـصميم   .  كيلومتري شهر مّكه، برسـاند 22ي حديبيه، در با سپاهيان قريش به منطقه   
در ايـن   . ي خود نيـز راسـخ بـود       شتن و كشته شدن گرفته بود و بر اين عقيده         بر جنگ و ُك   

همراه با چنـد تـن از   » بديل بن خزاعي «هنگام نمايندگان قريشي عازم شدند كه اولين آنها         
ي خـدا بـود،     در اين ديدار به قصد خود كه زيـارت خانـه          ) ص(پيامبر. بزرگان خزاعي بود  

. ي ديگر قريش نيز گزارش بـديل را تأييـد كردنـد            نماينده دو. اشاره و برآن تاكيد فرمودند    
بود كه او نيز در پاسخ همان شـنيد كـه از            » عروة بن مسعود ثقفي   «ي چهارم قريش    نماينده

اند و قصدشان فقط بـه ماننـد   ديگر نمايندگان قريش شنيده بود كه ايشان براي جنگ نيامده    
  نيز براي اولين بـار فـرد كـارداني    ) ص(اكرمپيامبر  . ي خداست ديگر زوار مّكه زيارت خانه    

  هاي خود، سـوار بـر شـتر خـود بـه سـوي              را براي تفهيم خواسته   » خراش بن اميه  «به نام   
ي اما عكرمة بن ابي جهل، شتر پيامبر را ُكشت و قصد ُكشتن نماينـده             . قريش گسيل داشتند  

  انـدازان  ، بـزرگ تيـر    ي حمايـت احـابيش    ايشان، خراش بن اميه را داشت كـه بـه واسـطه           
  ي عكرمـه مـانع از      امـا ايـن اقـدام نابخردانـه       . عرب از خراش، از اين قصد خود برگـشت        

  ي ديگري اعـزام نكنـد، لـذا ايـشان تـصميم گرفتنـد كـه فـردي           اين نشد كه پيامبر نماينده    
را انتخاب فرمايند كه دستش به خون قريش آلوده نـشده باشـد و از ايـن روي، عمـر بـن                      

  ي خود برگزيد، امـا عمـر از پـذيرش نماينـدگي امتنـاع نمـود         ب را به عنوان نماينده    الخطّا
  ترسم و كسي از بنـي عـدي در مّكـه نيـست كـه               و عذر آورد كه من از قريش بر جانم مي         

از من حمايت كند كه پيامبر با هدايت او عثمان بن عفّان را بـراي ايـن مأموريـت برگزيـد؛            
سفيان خويشاوندي نزديك داشت و در پناه ابان بن سعيد بـن عـاص              زيرا او با امويان و ابو     
  ي خـدا بـا آنـان    مبنـي بـر زيـارت خانـه    ) ص(ي درخواست پيامبروارد مّكه شد و درباره   
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تر از مدت معين شد و مسلمين گمان        اما مدت اقامت او در مّكه طوالني      . به مذاكره پرداخت  
مـسلمانان را در زيـر      ) ص(روي، پيامبر اسـالم     از همين   . كردند كه قريش او را كشته است      

درختي گرد آوردند و از آنان بيعت گرفتند كه در برابر هجوم قريش تا پـاي جـان اسـتوار                    
اين بيعت كه زير آن درخت گرفته شد، معروف به بيعت شجره يا بيعت رضوان است                . بمانند

 إِذْ الْمـؤْمنينَ  عـنِ  اللَّـه  رضـي  َلَقـد « :فرمايـد  از اين بيعت اين گونه ياد مـي        قرآن كريم كه  
وَنكاِيعبي ترَةِ تَحالشَّج ملا َفعي مف ـ  از خداوند: قُلُوبِهِم  آن زيـر  در كـه  هنگـامى  مؤمنان 

 ايمـان  از (دلهايشان درون در را آنچه خدا .شد خشنود و كردند ـ راضى  بيعت تو با درخت
  ).249 / قرهب(»  دانست مى بود نهفته) صداقت و

  ي الهـي بـر مـؤمنين وقتـي نـازل گرديـد             ي اصلي همين جاست و آن اينكه سكينه       نكته
  كه مسلمانان در سرزمين دشمن بدون هيچ ساز و برگ جنگـي بودنـد و كّفـار بـه آسـاني                     

  ) ص(در ايـن لحظـات سـخت وبيمنـاك، پيـامبر            . توانستند ايشان را از پـاي درآورنـد       مي
گي تا پاي جان از ايشان بيعت گرفتتند و آنها بيعت كردند و خداونـد  بر فرارنكردن و ايستاد  

  بنـدي  بـدين ترتيـب بـا توجـه بـه تقـسيم      . متعال سكينه و آرامش را بر ايشان فـرود آورد  
اش را كه سبب منّت او بر مـؤمنين اسـت، در اوقـاتي بـر                اول روشن شد كه خداوند سكينه     

  قيقـت در نهايـت و شـدت ضـعف و شكـست             مؤمنين نازل فرموده است كه اهل حـقّ و ح         
ي ي دشمن بر ايشان به سادگي فراهم بود، تا آنجا كه يك شاعر از قبيله             قرار داشتند و غلبه   

  : ي حنـين ايـن گونـه شـعر سـروده اسـت            ي غـزوه  هوازن بعد از آنكه مسلمان شد، درباره      
  ) ص( ل خـدا  اي جنگيد كـه هـيچ كـس اطـراف رسـو           در روز حنين سپاه هوازن به گونه      «

اگـر  . اي از ما اسير شـد نماند، پس از آن جبرئيل به كمك مسلمانان آمد و به دنبال آن عده    
» كـرد؛ و بـه راسـتي كـه ايـن گونـه بـود       جبرئيل نيامده بود، شمشيرهاي ما از ما دفاع مي       

بندي اوليـه  توان در يك جمعلذا مي). 550: 1375   و زرگري نژاد،539: 1372جعفريان،  (
ي الهي نعمتي است نازله از سوي خداوند متعال بـر بنـدگان        ذّكر اين مسأله شد كه سكينه     مت
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هايـشان كـامالً آگـاه      مؤمن و خالص خود كه آنها را آموزده و از خلوص نيت و پاكي قلب              
و ) ص(داند كه اينان كساني هستند كه تحت هيچ شرايطي دسـت از پيـامبر خـدا    است و مي  
توجـه بـه اقـدام      ي خـون، بـي    ي نبرد و تا آخرين قطره     آخرين لحظه كشند و تا    دين او نمي  

قدم و استوار چون كـوه بـاقي        اند، ثابت ديگران كه پشت رسول خدا و دين او را خالي كرده          
  .مانندمي

  بندي دومتقسيم) 2

بندي ديگري از آيات انزال سكينه از سوي خداوند متعال اين نكتـه بـه دسـت                 در تقسيم 
  ي قليـل اهـل ايمـان       ي الهـي خـود را وقتـي بـه آن عـده            داوند متعال سكينه  آيد كه خ  مي

  نازل فرموده است كه عده زيادي از اهلِ بـه اصـطالح ايمـان از اطاعـت و تبعيـت رسـول                      
  اند و رسول خـدا را در برابـر خيـل عظـيم كفـر و اهـل باطـل تنهـا         سر باز زده  ) ص( خدا

  ي الهـي و ايـن تبعيـت نكـردن          دار ميـان سـيكنه    اي خـاص و معنـا     اند؛ يعني رابطه  گذاشته
ي اهـل ايمـان واقعـي       جانبـه ي زياد به اطالح اهل ايمان و تبعيت خاص و پاك و همه            عده

  .نهفته است
  ي بقـره و مـاجراي طـالوت و جـالوت در ايـن خـصوص                ي مباركـه   سـوره  248ي  آيه

  تخـاب فرمانـده از اطاعـت    ي زيادي از سـپاه طـالوت اوالً در امتحـان ان         عده. روشن است 
  ي منتخب او و خدا را تمكين نكردنـد و بـه داليلـي پـوچ                رسول خدا سرباز زدند، فرمانده    

   ثانياً در هنگـام امتحـان نهـر آب          .معنا در فرماندهي جناب طالوت ايجاد ترديد كردند       و بي 
ـ          نيز عده    ته بـود از آب  ي زيادي از آنها با توجه به دستور أكيد فرمانـده كـه از آنـان خواس

  ي كثرت دشـمن    ي جنگ نيز به بهانه    گونه و در بحبوحه   نهر ننوشند، از آب نوشيدند سيراب     
  نفـس ايـن سـر بـاز زدن و          . و قلّت نفرات خود از جنگ و نبرد با جالوت سـر بـاز زدنـد               

  شـود  پشت حق را خالي كردن باعث يك تزلزل در اعتقاد ديگر مؤمنان شـد و باعـث مـي                  
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  ي الهـي، مـانع    ي نازلـه  ي مـسير سـست شـوند، امـا سـكينه           از پيمودن ادامـه    تا ايشان نيز  
  شـود عظـيم    از اين سست شدن شد و دل اهل ايمان را قوي و باقي نگه داشت و مّنتي مـي                  

  ي ي قليل اهل ايمان تـا آنجـا كـه ايـن عـده             ي خداوند تبارك و تعالي بر اين عده       از ناحيه 
ـ          : گوينـد كننـد و مـي    ر و باطـل را بـه عينـه مـشاهده مـي            قليل گويي پيروزي خود بـر كف

  گـويي از اعمـاق     . »الـصابِرِينَ  مـع  والّلـه  الّلـه  ِبـإِذْنِ  كَثيـرَةً  فَئـةً  غَلَبت قَليلَةٍ فئَةٍ من كَم«
  قلب خويش بر پيروزي حق بر باطل واقـف هـستند، گرچـه از هـر نظـر ضـعيف و كمتـر                       

  .باشند
همانگونـه  . ي توبه است  ي مباركه  از سوره  26ي  بندي دوم، آيه   تقسيم شاهد مثال ديگر از   

  در آن . ي حنــين داردكــه پــيش از ايــن بيــان شــد، ايــن آيــه اشــاره بــه مــاجراي غــزوه
غزوه مسلمانان از نظر ساز و برگ و تجهيزات جنگي و نفرات در نهايـت قـوت و نيـروي                    

ـ     هزار نفر مي   12خود بودند و بالغ بر         مطمـئن بودنـد    خـوش و دل   دان بـسيار دل   شـدند و ب
ور دانستند، اما وقتي آتش نبرد شـعله      و پيروزي خود بر دشمن را امري بديهي و روشن مي          

  آور از بــاالي كوههـا بــر سـر آنــان   ي هـوازن بــه شـكلي سرسـام   شـد و سـربازان قبيلــه  
بـه شـكلي    ي سپاه اسالم از هم فرو ريخت و لشكريان اسـالم            يورش آوردند، تمامي هيمنه   

ي سـخت نيـز خداونـد       در اين هنگامـه   . مفتضح فرار كردند كه ذكر جزئيات آن پيشتر آمد        
  بودنـد، نـازل   ) ص(ي قليل مـؤمن كـه حـامي پيـامبر اسـالم     اش را بر آن عده متعال سكينه 

  ي قليل باعث شد تا سپاه اسـالم دوبـاره شـكل گيـرد و               فرمود و همين ثبات قدم اين عده      
نكته همين جاست كه در اين موقعيـت        . يافته را شكست دهند    و دشمن ظفر   بر دشمن بتازند  
ياور گذاشتند، در   اسرائيل كه پشت سپاه طالوت را خالي كردند و حق را بي           نيز به مانند بني   

) ص(توجه به پيـامبر اكـرم       ي بسيار زيادي از مسلمانان حق را رها كرده، بي         اينجا نيز عده  
  در . ختنـد و بيعـت خـود بـا آن حـضرت را فرامـوش كردنـد                به حفظ جـان خـويش پردا      

 قدم و اسـتوار در حفـظ جـان پيـامبر    اي قليل، ثابت ي گريز و فرار بود كه عده      اين بحبوحه 
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ــد    ) ص( ــالي نكردن ــول او را خ ــدا و رس ــن خ ــشت دي ــد و پ ــاقي ماندن ــم«: ب ــزلَ ُث    أََن
اللّه ينَتَهكلَى سع هولسلَى رعو نؤْمأَنزَلَ ينَالْما ونُودج ا لَّمهتَرَو عذَّبينَ وَكفَرُواْ الَّذ  ـكذَلو 

 و كـرد  نـازل  مؤمنـان  بـر  و پيامبرش بر را خود »يسكينه «خداوند سپس: اْلَكافرِينَ جزَاء
» !كـافران  جزاى است اين و كرد مجازات را كافران و ديديد نمى شما كه فرستاد لشكرهايى

  ).249 /بقره (
ي الهي بر قلب مؤمنين اندكي      بندي كه اشاره به انزال سكينه     شاهد مثال سوم از اين تقسيم     

اي كثير در دفاع نكردن از حق، هيچ تأثيري در ايمان و حمايت             عنصري عده دارد كه سست  
ي فتح است كه اشـاره بـه صـلح حديبيـه دارد و     ي مباركه سوره4ي آنها از حق ندارد، آيه    

 وللَّـه  إِيمـانهِم  مـع  إِيماًنـا  ليزْدادوا الْمؤْمنينَ قُلُوبِ في السكينَةَ أَنزَلَ الَّذي هو«: فرمايدمي
نُودج اتاومضِ الساْلأَرَكانَ وو ا اللَّهيملا عيمكح«.  

انـست  تودار كعبـه بـود، نمـي   ماجراي صلح حديبيه به اين شكل بود كه قريش چون كليد    
شد از سوي اعراب مورد     ي خدا باشد؛ زيرا اگر مانع مي      كنندگان خانه مانع از زيارت زيارت   

به همين دليل كفّار قريش تصميم گرفتند تا سهيل بن عمرو را براي             . گرفتسرزنش قرار مي  
در نهايـت   . ي خود به سوي پيامبر گسيل دارنـد       ي مكتوب به عنوان نماينده    نامهتنظيم صلح 

در پنج ماده تنظيم شـد      ) ص(ي قريش و پيامبر اكرم      امه ميان سهيل بن عمرو، نماينده     نصلح
  ).505: 1375زرگري نژاد، (

  ي بـسياري   نامـه وقـايعي اّتفـاق افتـاد كـه درك آن بـراي عـده               در ماجراي تنظيم صلح   
  ي ايـن موضـع   دربـاره ) ص(اي از اصـحاب پيـامبر  از مسلمانان سنگين بـود و حّتـي عـده       

  نامـه نوشـته    هنـوز موافقـت   «: گويـد واقدي در اين خصوص مي    . ان اظهار ترديد كردند   ايش
مگـر مـا مـسلمان    ! اي رسول خـدا : نشده بود كه عمر بن الخطّاب رو به پيامبر كرد و گفت           

پس چرا در دين خود اظهـار خـواري و حقـارت            : عمر گفت ! آري: پيامبر فرمود ! نيستيم؟
   خـدا هـستم و هرگـز بـا فرمـان            يمن فرستاده و بنده   : ند و پيامبر در جواب فرمود     !كنيم؟
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بـراي مـسلمين     ).548: 1372جعفريان،(» كنم و او نيز مرا تباه نخواهد كرد       او مخالفت نمي  
   ينامه صلح درك خيلي از مفاد توانـستند بپذيرنـد كـه      آنها نمي . ه سنگين و گران بود     حديبي  
 اگـر كـسي     ، امـا در مقابـل     ،يان اسـت   امان مّك   در ،ه شد مد و وارد مّك   آاگر كسي به كفر در    

ـ ينامـه بند سوم صـلح ( بايد او را باز پس فرستند ،مسلمان شود و به مدينه بگريزد     ه  حديبي
ـ   ، سرپرست خويش به مدينه رود     يهركس از قريش كه بدون اجازه     : اين گونه است   ه  به مّك
ـ     ا هـر  ام،شودبازگردانده مي   اي درود، قـريش وظيفـه  ه وارد شـ كـس از مـسلمانان بـه مّك

بسم اهللا الـرّحمن    «ينيز قبول اينكه كلمه   ). 505: 1375زرگري نژاد،    ()بازگرداندن او ندارد  
كـه سـنّت عـرب    » بسمك الّلهـم «نامه حذف و به جاي آن عبارت     از ابتداي صلح  » الرّحيم

 ماجرا از   .ي مكتوب بود، نوشته شود، براي آنها پذيرفتني نبود        جاهلي در هنگام نوشتن نامه    
الـسالم  به حضرت علي عليه) ص(نامه، پيامبراين قرار بود كه در هنگام تنظيم و كتابت صلح     

مـن  : سهيل بن عمرو گفت   . آغاز كند » بسم اهللا الرّحمن الرّحيم   «فرمودند تا نامه را با عنوانِ       
ور الـسالم نيـز بـه دسـت       و علـي عليـه    » بسمك الّلهم «: بنويس. شناسمچنين خدايي را نمي   

  .چنين كرد) ص(پيامبر
: فرمودنـد ) ع(بـه علـي   ) ص( از همه سنگينتر براي مسلمين اين واقعـه بـود كـه پيـامبر           

سـهيل  . »اين صلحي است ميان محمد رسـول خـدا و سـهيل بـن عمـرو               : اينگونه بنويس «
شناختم، ديگـر جنگـي بـا تـو         اگر من تو را به رسالت مي      ! اي محمد : مخالفت كرد و گفت   

) ص(و پيـامبر » اين صلحي است ميان محمد بن عبدهللا و سهيل بن عمـرو      «: ويسبن. نداشتم
آن حـضرت در پـاك      . را از صحيفه پاك كنند    » رسول اهللا «دستور داد تا عنوانِ     ) ع(به علي   

به علّت احترام به پيامبر درنگ فرمود و پيامبر وقتي متوجـه آن             » رسولِ خدا «كردن عنوان   
» ستم را بر روي آن عبارات بگذار تا خود آنها را پـاك كـنم              د: شد، به ايشان عرضه داشت    

  ).همان(
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  بسيار سنگين بـود و باعـث شـد تـا حّتـي      » پيامبر خدا«براي مسلمين اين حذف عنوانِ     
  سـنگينتر از  . اي به حقّانيت رسول خدا شك كنند كه شك يكـي از آنـان در بـاال آمـد       عده
حاب خود خواست تا شترهاي قرباني را َنحر كنند  ي آنها وقتي بود كه پيامبر خدا از اص        همه

و بدون اينكه عمره به جاي آورند، از احرام بيرون آيند و سرهاي خود را بتراشند و سه بار                   
اين درخواست خود را براي اصحاب خويش تكـرار فرمـود، امـا كـسي آن را                 ) ص(پيامبر

  . نموداجابت نكرد تا جايي كه آن حضرت خود به تنهايي اقدام بدان
شمار نازل شـد و     ي الهي بر مؤمنين قليل و انگشت       اين وقايع بود كه سكينه     يدر بحبوحه 

واضـح  «: بدين ترتيب، اينكه گفته شده است     . قدم داشت دلهاي ايشان را در مسير حق ثابت      
است اين امور هر كدام به تنهايي مطلب ناگواري بود تا چه رسد به مجموع آنها و به همـين         

ي فـتح نـازل     ي مباركـه  االيمان افتاد، حتّي وقتي سوره    لي در قلوب افراد ضعيف    جهت تزلز 
اينجاست كه بايد لطف الهي شـامل حـال مـسلمانان        ! چه فتحي؟ : گرديد، با تعجب پرسيدند   

شود و سكينه و آرامش را به دلهاي آنها بازگرداند، نه تنها ضعف و فتوري در آنها راه نيابد،            
مكـارم  (بر قـدرت ايمـان آنهـا افـزوده شـود            » إِيمانِهِم مع إِيماناً زَْدادواْلي« بلكه به مصداقِ  

 بدسـت   قرآن كـريم  ي سكينه از    ، با توجه به آنچه كه ما درباره       )27: 22، ج 1374شيرازي،  
شـماري  ي الهي خاص افراد مؤمن قليلِ انگشت      تواند صحيح باشد؛ زيرا سكينه    آورديم، نمي 

اند، در حالي كه اگر آنچه كـه در         ين خدا در هيچ شرايطي دست نكشيده      است كه از ياري د    
اي  ذكر شد، صحيح باشد، نه تنها نعمتي نيست و مّنتي ندارد، بلكه وظيفه              تفسير نمونه  باال از 

بار، سكينه را بر دل همه، چـه        ي سخت و مشقّت   است از سوي خداوند كه بايد در هر لحظه        
، در حالي كه روشن است كه اين ديـدگاه   ! ر واقعي نازل كند   مؤمنين واقعي و چه مؤمنين غي     

نعمت سكينه، نعمتي است خاص كه سبب ايمان مـضاعف   . تواند نزديك به واقعيت باشد    نمي
گيـرد و مـؤمن در ايـن        شود؛ يعني ايماني محكم از قبل بوده، امتحان الهي صـورت مـي            مي

شود كه ايمان قبلي او را مـضاعف   ي مي اي اين پيروزي سكينه   شود و ثمره  امتحان پيروز مي  
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كند، نه آنكه ايماني بوده است و اين ايمان به سبب امتحان الهي از دست برود و بعد خدا                   مي
اين مسأله با نظر عالّمه طباطبـايي  . ي خود آن ايمان از دست رفته را مضاعف كند         با سكينه 

دوري از محرّمات، ثبـات َقـدم در        ي ويژگيهاي اهل سكينه كه آنها را ايمان به خدا،           درباره
 نيـز سـازگارتر     قرآنـي شمرد، نزديكتر و با منطـق       بر مي ... مشكالت، پاكي درون و نيت و       

  . است
يعنـي پيـروي    (ي ذكر است كه اين وضعيت       در اينجا اين نكته نيز به نظر نگارنده شايسته        

؛ اينكـه   )18 / فـتح  (در هنگام بيعت شجره نيز وجود داشت      ) نكردن از خداوند و رسول او     
ي حركت به سوي مّكه و بـه        ي زيادي از مسلمانان درباره    در آن موقعيت و قبل از آن، عده       

قصد زيارت، بدون سالح و ساز و برگ جنگي دچار ترديـد شـدند و زبـان بـه اعتـراض                      
سعد بن عباده و عمر بن الخطّاب از آن حضرت خواستند تا براي احتيـاط سـالح                 . گشودند

: اما آن حضرت نپذيرفتند و فرمودند     . د تا اگر دشمن دست به اقدامي زد، آماده باشند         بردارن
اي عـده ). 540: 1372جعفريان،  (دوست ندارم در حال عمره سالحي به همراه داشته باشم           

ي حمـل سـالح بـه     گيرد و پيـامبر اجـازه     نيز هنگامي كه ديدند سپاه، سالح با خود بر نمي         
 و آنها به دنبال كسب غنيمت بودند و مي دانستند بدون سالح و ساز               دهدسپاهيان خود نمي  

تخلّف كردنـد   ) ص(و برگ جنگي امكان رسيدن به غنايم ميسر نيست، از فرمان پيامبر خدا            
ي احـوال آنـان      درباره قرآنو سرانجام نيز مورد سرزنش خداوند متعال قرار گرفتند كه در            

 صرَاًطا ويهديك علَيك نعمتَه ويتم َتأَخَّرَ وما ذَنِبك من َتقَدم ما َلك اللَّه  ليْغفرَ«: فرمايدمي
 ا ويمَتقسم رَكنصي راً اللَّهزِيزاً َنصنـسبت  تو به كه را اى آينده و گذشته گناهان خداوند تا: ع 

 راه بـه  و كنـد  تمام تو بر را دنعمت خو نموده ـ و  ثابت را تو حقّانيت ببخشد ـ و  دادند، مى
ـ 3 / فـتح (» كند تو نصيب ناپذيرى شكست پيروزى فرمايد و  هدايتت راست زرگـري  ) (2ـ

  ).  502: 1375نژاد،
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ي قبلـي، وقتـي كـه شـرايط را در آن لحظـات              با توجه به اين زمينـه     ) ص(پيامبر اسالم   
بر وارد مّكه شده بود و شايع ي پيام منظور موقعي است كه عثمان بن عفّان به عنوان نماينده         (

انگيـز مـشاهده فرمـود، در زيـر درخـت از            ، سخت و هول   )شد كه قريش او را ُكشته است      
ثانيـاً تـا پـاي    . ي نبرد در هيچ شرايطي فرار نكننـد مسلمانان بيعت گرفت كه اوالً از صحنه   

 ايمان از سـوي     ي الهي بر دل اهل    اين گونه بود كه سكينه    . جان در ركاب پيامبر باقي بمانند     
  .خداوند متعال نازل شد و باعث استواري ايشان گرديد

شود كه آيـات    ي ذكر است، اينكه از مباحث باال روشن مي        ي قابل توجه كه شايسته    نكته
يا به تعبير ديگر، هم بـر مـؤمنين نـازل           . سكينه در چهار موقف بر مؤمنين نازل گشته است        

ي ي چهـار سـوره    آيـه :  چهار موقف عبارتند از    كه آن ) ص( شده است و هم بر رسول خدا      
 وللَّـه  إِيمانهِم مع إِيماًنا ليزْدادوا الْمؤْمنينَ قُلُوبِ في السكينَةَ أَنزَلَ الَّذي هو«: ي فتح مباركه
نُودج اتاومضِ الساْلأَرَكانَ وو ا اللَّهيملا عيمكي فتح ي مباركه  از سوره  18ي  ، آيه »ح :»َلقَد 
يضر نِ اللَّهينَ عنؤْمإِذْ الْم وَنكاِيعبي ترَةِ تَحالشَّج ملـا  َفعـي  مف  ينَةَ  َفـأَنزَلَ  قُُلـوبِهِمكالـس 
هِملَيع مهأََثابا وا فَتْحي توبه ي مباركه  سوره 26ي  ، آيه »قَرِيب :»أََنزلَ ثُم  ينَتَ  الّلـهـكسَلـى  هع 
هولسلَى رعينَ ونؤْمأَنزَلَ الْما ونُودج ا لَّمهتَرَو عذَّبينَ وَكفَرُواْ الَّذ كذَلزَاء ورِينَ  جاْلَكـاف «
 التَّـابوت  يـأْتيكُم  أَن مْلكـه  آيةَ إِنَّ نبِيهم لَهم وَقالَ«: ي بقرهي مباركه از سوره248ي  و آيه 

 ذَلـك  فـي  إِنَّ الْمآلئَكـةُ  تَحملُه هارونَ وآلُ موسى آلُ تَرَك مما وبقيةٌ ربكُم من سكينَةٌ هفي
  .»مؤْمنينَ كُنتُم إِن لَّكُم آليةً

ي نازله بر مؤمنين وقتي بـوده  توان بدست آورد كه سكينه   از اين چهار آيه اين نكته را مي       
و پيمـودن   ) ص(ي زيادي از اهلِ به اصطالح ايمان، از اطاعـت رسـول خـدا               دهاست كه ع  

انـد، در حـالي   قدم ماندهي كمي تا به انتها در مسير حق ثابت  مسير حق تخلّف كردند و عده     
 وقتي صحبت  قرآن كريم كنيم، در آنجا    ي توبه دقّت مي   ي مباركه  سوره 40ي  كه وقتي به آيه   
 اثْنَينِ َثاني َكفَرُواْ الَّذينَ أَخْرَجه إِذْ اللّه َنصرَه َفقَد تَنصرُوه إِالَّ«: كند مي ي الهي از انزال سكينه  
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 ِبجُنـود  وأَيده علَيه سكينَتَه اللّه َفأَنزَلَ معَنا اللّه إِنَّ تَحزَنْ الَ لصاحبِه يقُولُ إِذْ اْلَغارِ في هما إِذْ
اَت لَّمهلَ رَوعجةَ ومينَ كَلفْلَى َكفَرُواْ الَّذةُ السمكَلو اللّه يا هلْياْلع اللّهزِيـزٌ  وع  ـيمكآن را   »ح ،

ي مـؤمنين  نمايد؛ زيـرا هـيچ گونـه تخّلـف از ناحيـه     معرفي مي) ص(مختص شخص پيامبر  
  .صورت نگرفته است

  ي الهي بر قلوب مؤمنانآثار سكينه

ي ن ذكر اين نكته خالي از لطف نيست كه شكست دشمنان حق بعد از انزال سكينه         در پايا 
ي سكينه براي گونه و سنگين بود و به تعبير بهتر ثمره       الهي بر قلوب مؤمنين شكستي مفتضح     

شكست لشكريان جالوت از لشكر طـالوت بـه دسـت           . اي عظيم بوده است   اهل خود، ثمره  
بوده است كه بعد از مرگ      ) السالمني حضرت داود عليه   يع(جواني كم سن و سال و نوجوان        

. شـوند جالوت تمامي سپاهيان او رو به هزيمت گذاشتند و شكست سختي را متحمـل مـي               
در ايـن نبـرد مـسلمانان فقـط         . ي نبرد حنين نيز در تاريخ آمده است       لشكر هوازن و نتيجه   

 اسير و بيست و چهار هزار شـتر         هشت ُكشته دادند، اما در مقابل، دشمن با دادن شش هزار          
). 357: 1377سـبحاني، (ي نقره پا به فرار گذاشتند و چهل هزار گوسفند و چهار هزار اوقيه   

قرآن ي بيعت رضوان و صلح حديبيه نيز مسأله كامالً روشن است؛ زيرا خود             ي نتيجه درباره
كـه همـان    » مبِيناً فَتْحاً َلك حَنافََت إِنَّا«: فرمايدي اين ماجرا را فتح قريب ياد مي        نتيجه كريم

توان اينگونـه نيـز بيـان       فتح بزرگ پيامبر اسالم، يعني فتح مّكه است و به سخني ديگر، مي            
اي عظيم و بزرگ بوده     ي اين نعمت بزرگ الهي به مانند عظمت خودش ثمره         داشت كه ثمره  

ي  سـوره  40ي   در آيه  ي الهي ي سكينه ثمره. است كه منشأ خيرات بزرگي نيز گرديده است       
اي بس عظيم براي ديـن خـدا و بـشريت          ي الهي، ثمره  توبه نيز به مانند ديگر ثمرات سيكنه      

هـاي شـوكت و   از مّكه به يثرب بود كه زمينـه ) ص(بعد از هجرت رسول اكرم      . داشته است 
رّقـي  توان اين گونه بيان داشت كه از اين به بعد بود كـه اسـالم راه ت   عظمت فراهم شد و مي    
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اي از خود را يافت و كفر و باطل رو به سوي شكست و نابودي گذارد و چه نعمتي و ثمـره              
  !اين بزرگتر و وااالتر؟

  ي الهي از سكينههدف

  ي الهي يك بحث ديگـر بـاقي اسـت كـه اهميـت فراوانـي دارد و                  ي بحث سكينه  درباره
  بررسي آياتي اسـت كـه بعـد        كند و آن بحث     اي را طلب مي   به نظر نگارنده بررسي جداگانه    

در مـاجراي   . اند و در نوع خود بسيار جالـب و مـورد توجـه اسـت              ي الهي آمده  از سكينه 
، قـرآن كـريم  ي بقره، بعد از ذكر مفـصل آن مـاجرا در    ي مباركه طالوت و جالوت در سوره    

سـط  ي بقره است كه اشاره به اين نكته دارد كه اگـر خداونـد مـردم را تو                  سوره 251ي  آيه
 ِبـبعضٍ  بعـضَهم  النَّـاس  اللَّـه  دفْع الَ لَو و«: گيردمردم ديگر دفع نكند، زمين را فساد فرا مي        

تدَلَفس ضاْلأَر نَّ وَلك َفضْلٍ ذُو اللَّه لىين عالَمبـه  را مـردم  از بعـضى  خداونـد،  اگـر  و:  اْلع 
 جهانيـان  به نسبت خداوند ولى گرفت، فرامى فساد را زمين كرد، نمى دفع ديگر بعضى دست
اين يعني اگر خداوند مردم سركش و گردنفرازي را كـه سـبب فـساد      . »دارد احسان و لطف

روي زمين هستند، به دست مردمان ديگر نابود نكند، فساد آن تبهكاران سـبب فـساد ُكـلّ                  
  .شودزمين و آدمي مي

   قـرآن كـريم  ينه از سـوي خداونـد،   ي توبه، بعد از بيان انـزال سـك        از سوره  40ي  در آيه 
: حكـيم  عزِيـزٌ  اللَّـه  و اْلعلْيـا  هى اللَّه كَلمةُ و  السفْلى َكفَرُواْ الَّذينَ كَلمةَ جعلَ و«: فرمايدمي

. »ي خداست كه برتر و اولـي اسـت        خداوند نداي كافران را پست گردانيد و اين ندا و كلمه          
ن حقيقت دارد كه خداوند برتر از همه كس و همـه چيـز اسـت و اولـي                   اين آيه اشاره به اي    

  .بودن مخصوص ذات مقدس و عظيم اوست
 در قـرآن كـريم  ي الهـي،  ي توبه، پس از بيان انزال سكينهي مباركه از سوره 25ي  در آيه 

 َنجـس  الْمـشْرِكُونَ  إِنَّما آمنُواْ الَّذينَ أَيها يا«: فرمايد سه نكته را گوشزد مي     29 و   28آيات  
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 إِن َفـضْله  مـن  اللّه يغْنيكُم َفسوف عيلَةً خفْتُم وإِنْ هذَا عامهِم بعد الْحرَام الْمسجِد يقْرَبواْ فَالَ
 مـا  يحرِّمـونَ  والَ اآلخـرِ  ِبـالْيومِ  والَ ِباللّه يؤْمنُونَ الَ الَّذينَ َقاتلُواْ*  حكيم عليم اللّه إِنَّ َشاء
رَّمح اللّه ولُهسرالَ وينُونَ ودينَ يقِّ دنَ الْحينَ مأُوتُواْ الَّذ َتابتَّى اْلكطُواْ حعةَ ين اْلِجزْيع  ـدي 
مهرُونَ واغص«.  
. 3. كنـد نياز مـي  خداوند شما را بي   . 2. از مشركين دوري كنيد؛ زيرا آنها نجس هستند       . 1

  .آورندجنگ و قتال كنيد با كساني كه به خدا و رسول او و روز قيامت و معاد ايمان نمي
ي سـكينه را ايمـان      ي فـتح ثمـره و نتيجـه       ي مباركـه  ي چهارم سـوره    در آيه  قرآن كريم 

: فرمايـد ي دهم همان سوره مي    ي ماجرا، در آيه   فرمايد و در دنباله   مضاعف اهل آن بيان مي    
 عَلـى  ينُكـثُ  فَإِنَّمـا  نََّكـثَ  فَمن أَيديهِم فَوقَ اللَّه يد اللَّه يباِيعونَ إِنَّما يباِيعوَنك لَّذينَا إِنَّ«

هنْ َنْفسمفَى وا أَوبِم داهع هلَيع اللَّه يهؤْتيرًا َفسيماً أَجظاشاره به اين    قرآني  بنابراين آيه . »ع 
اند، در واقـع بـا خداونـد متعـال بيعـت            بيعت كرده ) ص( كه كساني كه با پيامبر     حقيقت دارد 

اند و هر كس نقض بيعت كند، در واقع به ضرر خود كار انجام داده است و ديـن خـدا                     كرده
  .كننده اي نداردنياز به بيعت هيچ بيعت

  ي نهبعـد از ذكـر انـزال سـكي        قـرآن كـريم     ي فـتح نيـز      ي مباركـه   از سوره  18ي  در آيه 
   اللَّـه  سـنَّةَ «: فرمايـد  اين گونـه مـي  23ي الهي بر قلوب مؤمنين و بحث مغانم كثيره، در آيه      

 ايـن  بـر ) ربـانى  نظام قانون و (الهى سنّت: تَبديالً اللَّه لسنَّةِ َتجِد ولَن قَبلُ من خَلَت قَد الَّتي
ايـن آيـه    . »يافـت  نخـواهى  تغييرى اخد سنّت در ابداً و) شود غالب باطل بر حق كه (بوده

باشـد و سـنّت و      ي الهي مي  اشاره به اين نكته دارد كه پيروزي حق بر باطل از سنّت جاريه            
  .نظام قانون الهي بر اين قرار گرفته است كه در نهايت حق بر باطل، غالب و پيروز شود

ـ   بعد از آيات سكينه    قرآن كريم هاي نوراني   در خالل اين فرموده    ي و بـا توجـه بـه        ي اله
ي شكست قطعي حـق   ي الهي در هنگامه   شود كه سكينه  مباحث گذشته، اين نكته روشن مي     

آيـد تـا حـق پابرجـا     خورده فرود مـي شمار و قليل و به ظاهر شكستبر دل اهل ايمان كم   
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ي فساد و تبهكار بـه  بماند؛ زيرا در يك جا فرمود كه اين سنّت خداست كه مردم برانگيزنده     
و روشن است كه اهل فساد و كفر با توجـه بـه             ) 25 / بقره(ردمي ديگر نابود شوند     دست م 

، گـرايش   »ِبالسوء َلأَمارةُ النَّفْس إِنَّ«ي يوسف   ي مباركه  سوره 53ي  طبع آدمي كه طبق آيه    
به رذالت دارد، از هر نظر، چه از نظر نيرو و امكانات، چه از هر نظر ديگـر بيـشتر از اهـل                       

اصالح شود تا   ) اهل ايمان ( ايمان هستند و الزم است تا فساد ايشان توسط مصلحين            حق و 
اي قليـلِ مـصلح و   ي كثير توسط عدهزمين را فساد و نابودي در برنگيرد و نابودي اين عده      

هـاي مـؤمنين مـصلح اسـت،     ي نقـص كنندهي الهي كه كامل  ي نازله گر، جز با سكينه   اصالح
  .شدباپذير نميامكان

 يـأْتي  َفسوف دينه عن منكُم يرْتَد من آمنُواْ الَّذينَ أَيها يا«: فرمايددر جايي ديگر نيز مي    
مٍ اللّهِبقَو مهبحي ونَهبحيلَّةٍ ولَى أَذينَ عنؤْمزَّةٍ الْملَى أَعرِينَ عونَ اْلَكافداهجـي  يـبِيلِ  فس  الّلـه 
 ايمان كه كسانى اى: عليم واسع واللّه يَشاء من يؤْتيه اللّه َفضْلُ ذَلك آلئمٍ لَومةَ يَخافُونَ والَ

 خداونـد  )رسـاند و    نمـى  زيـانى  خـدا  به (بازگردد، خود آيين از شما از كس هر! ايد آورده
 مؤمنـان  برابر در دارند، ستدو را او) نيز (آنان و دارد دوست را آنها كه آورد مى را جمعيتى
 از و كننـد  مـى  جهـاد  خـدا  راه در آنهـا  نيرومندنـد؛  و سرسـخت  كافران برابر در و متواضع
 و (بخواهـد  كـس  هـر  بـه  كـه  خداست فضل اين. ندارند هراسى گرىمالمت هيچ سرزنش
يعنـي در   ). 54 / مائـده (» داناسـت  خداونـد  و وسـيع  خدا) فضل (و دهد مى) ببيند شايسته
توجه به تعداد و نفرات و عـده و عـده بـه          پرستي خواهند آمد كه بي    ، اهل حق و حق    نهايت

پوشـانند و   ي عمل مـي   ي حق جامه  ي خداوند را در اعتالي كلمه     دنبال حق هستند و وعده    
شـوند و سـستي در      خاطر نمـي  اي رنجيده كنندهآميز هر سرزنش  اين افراد از حرف سرزنش    
شود و چه بسا باعث ثبات بيـشتر او شـده و او را        آنها ايجاد نمي   مسير حق و خداوند براي    

  .در اين مسير و پيمودن آن استوارتر گرداند
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در جايي ديگر در عين اشاره به جنگ با كفّار اشاره به اين نكتـه دارد كـه ايـن خداونـد            
 فََلـم  كَْثـرَُتكُم  مأَعجبـْتكُ  إِذْ«: كند، نه ساز و برگ و ادوات و افراد        نياز مي متعال است كه بي   

اي براي پيروزي هستند، نـه  و ساز و برگ جنگي تنها مقدمه   ) 25 / توبه( »َشـيًئا  عنكُم ُتغْنِ
همچنـين در موضـع   . ي آن كه اين درست منطبق با بحث سكينه و اهل آن اسـت         علّت تامه 

كنـد كـه   وشن مينمايد و رشكنان معرّفي ميآور را به ضرر بيعت ديگري، نقض بيعت سكينه   
شـكنان، سـنّت و   كنندگان و نقـض بيعـت بيعـت   توجه به بيعت بيعتي حق بر باطل بي   غلبه

ي الهي است و هيچ كس را ياراي تخلّف از آن نيست، با هـر تعـداد و سـاز و                   قانون جاريه 
ـ  اللَّـه  كَلمـةُ  و(برگ و اين حق است كه اولي و سرور و برتر و پيروز است نـه باطـل                    هى 

  ).اْلعلْيا
ي الهي همه در يك راسـتا  لذا به نظر نگارنده مجموع آيات نازل شده بعد از آيات سكينه       

ي الهي بر پيروزي حق و اهـل آن و  ي اين حقيقت هستند كه سنّت جاريه  است و بيان كننده   
حتّـي در صـورت كـم بـودن نفـرات و قّلـت              . شكست باطل و اهل آن قرار گرفتـه اسـت         

گرم بـود و دسـت از هـر چـه غيـر           نياز كننده خداست و فقط بايد به او پشت        تجهيزات، بي 
ي الهي كـه  رساند كه سكينه، آرامشي است در راستاي تحّقق اين وعده      اين مي . اوست كشيد 

 و رسـولَه  و اللَّـه  يتَولَّ منْ و«: قرآن كريمحق پيروز است و باطل نابود و چه نيكو فرموده     
 باايمـان  افراد و او پيامبر و خدا واليت كه كسانى و: اْلغالبونَ هم اللَّه حزْب فَإِنَّ نُواآم الَّذينَ

 و اسـتَحوذَ  «؛  )56 / مائـده (» اسـت  پيروز خدا جمعيت و حزب) زيرا (پيروزند بپذيرند، را
هِملَيطانُ عالشَّي  مْكـرَ  َفأَْنـساهذ  اللَّـه  ـكأُولئ  ـزْبطا  حإِنَّ أَال نِالـشَّي  ـزْبطانِ  حالـشَّي  ـمه 

! شـيطانند  حـزب  آنان برد؛ آنها خاطر از را خدا ياد و شد مسلّط آنان بر شيطان: الْخاسرُونَ
  ).19 / مجادله(» زيانكارانند شيطان حزب بدانيد

  گيرينتيجه
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يـات  بنـدي كـرد كـه اوالً آ    توان در پايان اينگونه نتيجه گرفـت و جمـع         با اين تفاسير مي   
ي الهي وقتي بر قلوب مؤمنين قليل نازل گشته است كه دشمن دين خدا و رسـول او                  سكينه

در نهايت شدت و قوت خود و در بيشترين عده و عده قرار دارند و در مقابل، حق و اهـل                     
آن در نهايت ضعف و امكان شكست حق و پيروزي باطل با توجه به تمام عوامل ظـاهري                  

ند تبارك و تعالي با انزال سـكينه و آرامـش خـاص خـود بـر قلـوب                   حتمي است و خداو   
ديگـر اينكـه ايـن      . گرددي باطل مي  قدم، مانع از شكست حق و غلبه      مؤمنين معدود و ثابت   

قـدم  ي زيادي از اهل به اصطالح ايمان و ثابـت         ناپذيري عده آيات اشاره به تخلّف و فرمان     
ي زيـادي از    ي عـده  ؛ يعني با وجـود تخّلـف گـسترده        اي قليل از اهلِ ايمان دارد     بودن عده 

ي الهي واقع شده در مسير حـق خـود       نامؤمنين، اهل حق و ايمان واقعي مورد نعمت سكينه        
اند و هيچ گونه تزلزل بـه       گردان از حق، ثابت و پابرجا مانده      ي زياد روي  اعتنا به آن عده   بي

شود؛ تر از قبل مي آنها مضاعف گشته و محكم     اند و به همين دليل، ايمان قوي      خود راه نداده  
ي التزام زيرا طبق نظر عالّمه طباطبايي ايمان به هر چيز عبارت است از علم به آن به اضافه        

ظاهر شود و معلوم است كه هر يك از عمل و           ) مؤمن(به آن، به طوري كه آثارش در عمل         
ايمان كه گفتيم عبارت اسـت از  پس . پذيردالتزام مذكور، اموري است كه شدت و ضعف مي     

اين » ليزدادوا ايماناً مع ايمانهم«ي پس معناي آيه  . پذيردعلم و التزام نيز شدت و ضعف مي       
اي از مراتب روح است، ي مرتبهاست كه خداوند كسي است كه ثبات و اطمينان را كه الزمه       

تـر شـود    تر و كامـل   در قلب مؤمن جاي داد تا ايماني كه قبل از نزول سكينت داشت، بيـش              
  ).388: 18 ، ج.ق 1417 عالّمه طباطبايي،(

توان اين گونه بيان داشت كه اين آيات الهـي در پـيِ رسـاندن               بندي كلّي مي  در يك جمع  
اين مفهوم هستند كه آرامش در هر نوع آن، يك نعمت الهي و معنـوي اسـت كـه بـه هـيچ                      

ايي باشد، بلكه آرامش، نعمتي اسـت كـه      تواند از سوي دنيا يا عوامل مادي و دني        عنوان نمي 
كند؛ زيرا دنيا با تمام تجهيـزات خـود فقـط در حـد         ي مؤمن خود اعطاء مي    خداوند به بنده  
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 قرآن كريم ي آن است و بس؛ همچنانكه خود        ي يك اطمينان خاطر براي دارنده     ايجاد كننده 
ـ ي مباركـه   ازسوره 7ي  نيز به اين حقيقت معترف است و در آيه          إِنَّ«: فرمايـد ونس مـي ي ي

: غـافلُون  آياتنـا  عنْ هم الَّذينَ و بِها اطْمأَنُّوا و الدنْيا ِبالْحياةِ رضُوا و لقاءنا يرْجونَ ال الَّذينَ
 آن بر و شدند خشنود دنيا زندگى به و ندارند،) رستاخيز روز و (ما مالقات به ايمان كه آنها

لذا دنيا با تمام لوازم و حواشي خود فقـط تـوان           . »غافلند ما آيات از كه آنها و كردند، تكيه
ايجاد يك اطمينان خاطر براي صاحب خود است كه آن نيز در صـورت وقـوعِ هـر گونـه                    

  .شودي عمل مبدل به يأس و از ادامه مسير منصرف ميتزلزل در نهايت كار و نتيجه
ان در موفقيـت، فـرد داراي ايـن         اما آرامش موهبتي است كه حتّي در صورت عدم اطمين         

ماند و مالك حضور در عرصـه نيـز       قدم و استوار در پيمودن مسير حق باقي مي        نعمت ثابت 
موفقيت نخواهد بود، برعكسِ عملِ فرد دنياپرست و دنيادار، بلكـه تنهـا مـالك او مـسير و        

ي ي نـساء، آيـه  ي مباركهدر سورهقرآن كريم از همين رو   . پيمودن آن است نه انتهاي مسير     
اجـر از   : عظيما أَجرًا نُؤْتيه َفسوف يغْلب أَو فَيقْتَلْ اللّه سبِيلِ في يَقاتلْ ومن«: فرمايد مي 74

براي او ثابت است چه بُكشد و چه ُكشته شود، در هر صـورت پيـروزي و موفقيـت از آنِ                     
  .»ندگان راه اوستاوست و آرامش نيز تنها و تنها مختص به او و پوي
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