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 دهیچک

 مؤمنـان  و )ص(امبریخدا بر پسوی از  «نهیسک»از نزول  ،هیدر شش آ میکر رآنق
 یبـرا  یگـر یبـودن امـور د  سـکینه  واژه از  نیبا مشتقات همـ  یگرید اتیدر آو 

 از کـه  ای سـکینه  بـا  گانهشش اتیآ در «نهیسک» ایآ. است گفته سخن ها انسان
 آنهـا  انیـ م آنکـه  ای است؟ سنخ کی از شود یم حاصل هاانسان یبرا گرید امور

 بـه  مراجعه با و یلیتحل ،یاستناد روش با قیتحق نیا دارد؟ وجود یماهو تفاوت
 جـه ینت نیا نه،یسک قتیحق یستیچ باب در مفسِران آراء نقد و یبررس و ریتفاس
 کـه  ستا یفراماد یقتیحق ،گانه شش اتیآ در نهیسک که گذارد یم اریاخت در را

 نـازل  مؤمنـان  و )ص(امبریپقلب  بر یا ژهیو یها تیموقع در و خاص طیشرا تحت
 اتیآ در نهیکس رو نیا از. دارد یپ در آنان یبرا را یا ژهیو جینتا و آثار و  شود یم

 .ی داردماهو تفاوت شود یحاصل م گریکه از امور د ای سکینه با ششگانه
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 درآمد. 1
 نسخۀ و الهی پیامبر آخرین جهانی و جاودانه معجزۀ مسلمانان، عموم باور در کریم قرآن
 این آیات در اندیشی ژر  و تدبّر. زمان است گسترۀ و زمین پهنۀ در آدمیان بخش یتهدا

 هـای  آمـوزه معـار  و   بشـری،  هـای  نسـل  و عصـرها  همـۀ  بـرای  تواند می وحیانی کتاب
ســعادت و  ینآنــان را قــر یجهــان یــنا یکــه هــم زنــدگ آورد ارمغــان بــه را گرانســنگی
 الهـی  اودانـۀ ج های نعمت و الطا  به منوّر را آنان یاخرو یو هم زندگ یدنما یخوشبخت

 زنـدگی  کـه  حاضـر  عصـر  در ویژه به عصرها همه در آسمانی ودیعۀ این به تمسّک. سازد
 هـا،  تغییرهـا، چـالش   خـوش  دسـت  آن، از فناوری برآمـده  و تجربی علم سیطرۀ با انسان

 و هـا  آمـوزه  تواند یکه مدارد  یتجهت اهم آن از است شده فراوانی مشکالت و مخاطرات
 دردهـای  درمـان  بـه  وسـیله  بـدین  و بگذارد بشر اختیار در را الهی گشای راه های هدایت
 .بپردازد اجتماعی و فردی های حوزه در آدمیان مزمن

 واقـ   قـرآن  به فـرد  منحصر عظمت به وجود همۀ با خود که )ص(اسالم گرامی پیامبر
 مراجعـه  به را همگان خود، از پس عصرهای در آدمیان زندگی وضعیت بینی پیش با بود،
... فَـِذََا  »خوانـده اسـت:    فـرا  آن هـای  هدایت از استمداد و ها فتنه بروز هنگام به قرآن به

ـ  ى خَیْـرذ  الْتَبَسَتْ عَلَیْکُمُ الْفِتَنُ کَقِطَعذ اللََّیْلذ الْمُظْلِمذ فَعَلَیْکُمْ بذالْقُرْآنذ ... وَ هُوَ الدََّلِیلُ یَدُلَُّ عَلَ
 را شما تار شب چون ها فتنه هرگاهردم ... م یایعنی  [399 -398ص، ص2 ج ،28] سَبذیلٍ
ها را به انسـان نشـان    راه نیاست که بهتر یی... قرآن راهنمادیزن چنگ قرآن به گرفت فرا
 .دهد یم

 به مراجعه نیهمچن و یآسمان کتاب نیا از یاتیآ در یشیاند ژر  و تدبر با مقاله نیا 
درصــدد اســت تــا  واختــه پرد نهیســک قــتیحق یشــکاف کالبــد بــه قــرآن مفسِــران آراء
. از آنجـا کـه   ابـد یقـرآن دسـت    یمعار  آسـمان  کرانیب یایاز در یا قطره به وسیله بدین
 از یا گوشـه  بـر  توانـد  یمـ  قیقتح نیا جینتا است، یمکانفرا و یزمانفرا قرآن یها تیهدا
 بـر  ار هـا  بست بن از رفتبرون راه و افکند پرتو زین عصر نیا در مؤمنان یاجتماع یازهاین

 .دیبگشا آنان
 

 لهئمس انیب. 2
 ۀنیاز نـزول سـک   (26، 18، 4 :؛ فـت  40 و 26 :توبه؛ 248 :بقره) یهآ شش در میکر قرآن
 یسـو  از. اسـت  گفته سخن خاص یها تیمؤمنان در موقع نیو همچن )ص(امبریبر پ یاله
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 دیگـری نیـز سـخن گفتـه و از جملـه      امور نبود بخش سکونت از اتیآ از یبرخ در گرید
هـا   نآ اهـل  یبـرا  را هـا  خانه[،  103 :]توبه آرامش یۀما مؤمنان یبرارا  )ص(امبریپ یدعا

؛ 86 :نمـل ؛ 96 :]انعـام  آرامـش  ۀلیوسـ  هـا انسـان  یبرا را شب[،  80:]نحل آرامش محل
 افتنیـ  آرامـش  یبـرا  یا لهیرا وسـ  همسـر  نشی[ و آفـر  67 :ونسی؛ 61 :؛ غافر73:قصص
 هـر  در به کار رفتـه  یها نکه واژهیا به باتوجه .است دانسته[،  21 :]روم او کنار در انسان

ـ ا انـد،  افتـه ی اشـتقا   «سَـکَن » همانه، یعنی شیر یک از یهمگ اتیآ این از گروه دو  نی
 اتیـ آ موضـو   آرامـشذ  و سـکونت  بـا  گانهشش اتیآ در نهیسک ایآ که مطرح است سؤال

 اسـت  آرامش از یخاص نو  لاو گروه اتیآ در نهیسک آنکه ای ؟است یواحد سنخ از گرید
 است؟ زیمتما دوم گروه اتیآ در آرامش با که
 اتیـ آ بررسـی  و بـا  یلیتحل ،یاستناد روش با است یا کتابخانه نو  از که قیتحق نیا
 بـا   سؤال یبرا یمستند پاسخ افتنی درصدد قرآن مفسران آراء به مراجعه و بحث محل
  .است

 
 لغت در نهیسک. 3
 ماننـد  د،یـ آ یمـ  مصـدر  اسـم  یجـا  بـه  کـه  اسـت  یمصدر ،«سکون» ۀماد از« نهیسک»
عبارت است از  سکون[. 66، ص1ج ،35 ؛613ص، 2ج ،18] «مهیعَز» و «هیبَق» ،«هیقَض»

ـ بـه  « سَـکَن »بـا   «نهیسـک »و گفته شـده کـه    تحرک از بعد یئیش استقرارثبوت و   کی
لغـت  از یاریبسـ سـکن[.   ۀواژ لیَ ،10] ترس شدنمعناست که عبارت است از برطر  

 لیـ َ 23و  20، 4نـک:  ] انـد  دانسـته  «وَقار» و «آرامش» یمعنا به را «نهیسک» شناسان
[ النون باب ،نیالس فصل ،25 :ک]ر. نهیطمأن به آنرا یخ[ و بر66ص ،1ج ،35 ؛سکن ۀواژ
کـه موجـب از    جهـت از آن  «کارد». به اند کرده معنا[ 613ص ،2 ج ،18: ک]ر. تیامن و
 یاصـل  یمعنـا  [.همـان  ،10] دوشـ  مـی گفتـه   «نیسِـکَّ » است،بوح رفتن حرکت مذ نیب

است و  تزلزل و حرکت مقابل در آرامش و استقرار ثبات،است،  «سَکَن» همان که نهیسک
، 5ج ،31] شـود  یرا شـامل مـ   یو باطن یظاهر و یروح و یماد از اعم استقرار انوا  ۀهم
 از اند شمرده بر نهیسک یمعنا انیب در شناسانلغت آنچهبنا بر این، [. سکن ۀواژ، 165ص
 کـه اسـت   نهیسک قیمصاد از یهمگ ،... و تیامن نه،ینأطم وَقار، آرامش، ترس، رفع لیقب
 جـه ینت در. دارد وجـود ( نهیسـک  ۀمـاد  یاصل یمعنا) استقرار و ثبات ینوعها  ۀ آنهم در
 پـس  آنچه مانند ،دارد یجسمان ۀجنب ای[، سکن]=  استقرار و آرامش ثبات، گفت توان یم
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 از پـس  آنچـه  ماننـد  ،ی داردروان ۀجنب ای شود، یم حاصل انسان یبرا درمان و یماریب از
ماننـد آنچـه در    ی دارد،جنبـه رفتـار   ای ،دیآ یم دیپد انسان وجود در ترس شدن برطر 
 َکـر،  اثـر  بـر  آنچـه  ماننـد  دارد، یروحـ  و یقلب ۀجنب ای شود، یم دهید وقار با یها انسان
 ۀجنبـ  ایـ  و دیـ آ یمـ  دیـ پد دهیبرگز یهاانسان یبرا یاله اتیآ تیرؤ و وندخدا به اتصال
. شـود  یمـ  فرمـا  حکـم  جامعـه  بـر  مـرج  و هـرج  از پس که یآرامش مانند دارد، یاجتماع

 یعرفـ  تفـاهم  و میتفهـ  در کـه  است استقرار و ثبات ینوع زین اءیاش در آرامشهمچنین 
 ۀواژ ازهـا   تمـام آن  درو ...  بـازار  هـوا،  ،یکشـت  ا،یـ در آرامـش  و استقرار مانند دارد، رواج
گرفـت   جـه یتـوان نت  یاساس آنچه گذشت م بر. شود یو مشتقات آن استفاده م «سَکَنَ»

 یلغـو  شـه یاز آنچه در ر ریغ یزیمتما یمعنا ،نهیسکۀ واژ یاصحاب لغت برا انیکه در م
 است.  دهیآن وجود دارد، لحاظ نگرد

 
 قرآن اتیدر آ نهیمشتقات سک . کاربرد۴

 در را بحـث  محـل  ۀواژ مشـتقات کـاربرد   از یگوناگون موارد میکر قرآن اتیآ در جستجو
 آنچـه  و سـکون  یمعنـا  به (سَکَنْ) آن یمصدر ۀغیص ات،یآ از یبرخ در. گذارد یم اریاخت
[. 80: نحـل  ،96: ، انعام103 :]توبه است رفتهبه کار  شود یم حاصل آرامش آن ۀلیوسه ب

 یبـرا آرامش اسـت؛ چنانکـه شـب     یۀمؤمنان ما یبرا)ص( امبریپ یعاد اتیآ نیبر اساس ا
 فعـل  صـورت  بـه  قرآن اتیآ از گرید یبرخ دراین واژه . آن ساکنان یبرا خانه و هاانسان
 حاضـر  رجمـع مـذک   ۀغی[ و صـ 13 :انعـام ] «سَـکَنَ  » بیـ مفـرد مـذکر غا   ۀغیصـ  یماض
ـ از آ یدر گروهکار رفته است. ه [ ب6 :طال  ؛ 45 :میابراه] «سَکَنتُم» در قالـب فعـل    اتی

 «سـکُنُوا یَلِ» بیـ غا کر[، جمع مذ189 :اعرا ] «کُنُسْیَ» بیمفرد مذکر غا ۀغیمضار ، ص
ـ » [ و72 :قصـص ] « تَسـکُنُون » حاضر ذکر[ و جمع م86 :نمل] ، 73 :قصـص ] «کُنُوالِتَسْ

از  یهمسـران  نشیآفـر  ،خداونـد  اتیـ آ نیاسـت. در همـ   به کار رفته[ 61 :غافر، 21 :روم
 اسـت؛  شـمرده  خـود  آشـکار  یهـا  نشـانه  از باشد یم یآرامش و یۀجنس انسان را که ما

از رحمـت خـود بـر     یبخش انسان، آرامش یبرا را شب دادن قرار اتیآ نیهم در چنانکه
از بـاب   دیـ مز یماده به صورت ثالثـ  نیمشتقات ا ات،یآ از یا انسان شمرده است. در پاره

 ریـ الغ مـع [ و مـتکلم  37 :میابـراه ] «تُاَسـکَنْ » وحـده  مکلمتۀ غیبه ص یاِفعال، فعل ماض
بـه   [6 :طـال  ] «اَسـکِنُوا » حاضـر  مذکرجمع  ۀغیفعل امر به ص، [18 :مؤمنون] «اَسکَنَّا»

 اسـم  لیـ قب از یگـر ید مشـتقات . به کار رفته اسـت اِسکان دادن و ساکن ساختن  یمعن
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 :اءیـ انب ؛12 : ص ؛45 :میابراه ؛72 و 24 :توبه] «ناکِسَمَ»و [ 15 :سبأ] « کَنمَسْ» مکان
و  یدرمانـدگ  ی[ بـه معنـا  112 :عمران آل ، 61 :بقره] «مَسکَنه»ی میو ...[، مصدر م 13
 «نیمَسـاک »و ...[ و جمـع آن   38 :روم، 26 :اِسـراء  ،184 :بقره] «نیمِسک»ۀ مبالغ ۀغیص
در  زیـ [ ن31 : وسـ ی] «نیسِکَّ» ...[ و اسم آلت ؛ 36و   8: نساء ؛215 و 177 ، 83 :بقره]
 قرآن آمده است. اتیآ

آرام  یبـه معنـا  « سَـکَن » مذکور، مشتقات ۀهم در کلمه یۀاول ۀشیر نکهیا به توجه با
 ۀهمـ  در ییمعنـا  ۀشیر نیهم گفت توان یم باشد، یم افتنیو استقرار  افتنی ثبات ،شدن

 مورد نظر بوده است. استعمال، مقام و محل تناسب به مذکور مشتقات
 

 قرآن اتیآ در نهیسک ردکارب. ۵
ـ ا نکـه یقرآن بکار رفته است. با توجه به ا اتیدر مجمو  شش بار در آ ،«نهیسک» ۀواژ  نی
 رسـد  یبه انجام م میقرآن کر دگاهیاز د نهیسک قتیحق یستیچ افتیبه منظور در قیتحق

 :بررسی شوند هم کنار در بحث محل اتیآ ۀهم دارد ضرورت
 :بقـره ...« ]رَبِّکُـم  مِن نَۀٌیسَکِ هِیف التَّابوتُ کُمُیَأتِیَ اَن مُلکِهِ ۀَیَءا نَّاِ هُمیُّوقالَ لَهُم نَبذ» .1
248.] 
« رَسُولِهِ وَ عَلَـی الْمُـؤْمِنینَ وَ أَنْـزَلَ جُنُـودام لَـمْ تَرَوْهـا...        ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَکینَتَهُ عَلی» .2

  .[26 :توبه]
ْ هُمَـا فِـی الْغَـارذ إذَْ     تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ إذ َّ» .3 اللَّهُ إذَْ أَخْرَجَهُ الَّذِینَ کَفَرُوا ثَانِیَ اثْنَیْنذ إَذ

 «هَـا...  یَقُولُ لِصَاحِبذهِ   تَحْزَنْ إذنَّ اللَّهَ مَعَنَا  فَأَنْزَلَ اهللُ سَکِینَتَهُ عَلَیْهِ وَأَیَّدَهُ بذجُنُـود  لَـمْ تَرَوْ  
  .[40 :توبه]

جُنـودُ   وَلِلَّهِانِهذم انما مَعَ إیمَوا إیمَادُدَمُؤمِنینَ لِیَزْوبذ الْینَۀَ فی قُلُزَلَ السَّکِأَنْهُوَ الَّذی » .4
 .[4 :فت ] «حَکیمام عَلیمًا اللَّهُ کانَ وَالسَّماواتِ وَاألَرضذ 

لِمَ مَا فِی قُلُوبذهذمْ فَـأَنْزَلَ  لَقَدْ رَضِیَ اللَّهُ عَنذ الْمُؤْمِنِینَ إذَْ یُبَایذعُونَکَ تَحْتَ الشَّجَرَۀذ فَعَ» .5
  .[18 :فت ] «السَّکِینَۀَ عَلَیْهذمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرذیبًا

إذَْ جَعَلَ الَّذِینَ کَفَرُوا فِی قُلُوبذهذمُ الْحَمِیَّۀَ حَمِیَّۀَ الْجَاهِلِیَّۀذ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَـکِینَتَهُ عَلَـى   ». 6
 .[26 :فت ] ...« أَلْزَمَهُمْ کَلِمَۀَ التَّقْوَى نِینَ وَالْمُؤْمِ یرَسُولِهِ وَعَلَ

 

 محل بحث   اتیآ لیتحل. 1. ۵
 :است رفته کار به صورت سه به «نهیسک» ۀواژ با  اتیآ در. 1
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 و اسـت  نهیسـک  از یجزئ یکه به معنآیۀ نخست به صورت نکره، در  ،«ۀٌنیسک»( ال 
 سـوی کـه از   نهیاز سـک  یمقـدار  یعنـ ینو  آن مشخص شده اسـت،  « رَبّکم مِن» دیق با

 .باشد یپروردگار شما م
 ،2اتیآ) هیآ سه هر در ریضم مرجع که ریضم هاء بر مضا  صورت به «نَتَهُیسک» (ب

 کـه  اسـت  یمـوارد  در خداوند ۀنیسک بودن تمام انگریب یریتعب نیچن. است اهلل (6و  3
 .یدگو یم سخناز آن  اتیآاین 
 یبررسـ  بااست که  ینیاز نو  مع نهیسک انگریکه ب  یتعر با ال  و  م «نهیالسک» (ج

کـه همـان آرامـش     را آن نـو   تـوان  یمـ  (5و  4 ۀشمار اتیآ) شده ادی اتیآ موارد قیدق
 است، به دست آورد. یخاص اله

 بـر  خـدا  سـوی  از که است شده یمعرف یقتیحق «نهیسک» شده، ادی اتیآ ۀهم در. 2
ـ أ» ریـ و بـا تعب   یبه صورت صر هیر پنج آمطلب د نیا. شود یم نازل هاانسان و « اهلل لَزَنْ

 آمـدن  قالـب  در و  یصـر  ریـ غ صـورت  بـه  زین (1 شماره یۀآ) هیآ کیآمده و در « اَنزَلَ»
 شـده  انیـ ب( مِـن ربذکٌـم   نهُیسَـک  هیف التَابوتُ کُمُیأتیَ اَن) باشد یم آن در نهیسک که تابوت
 کـه  اسـت  یآسمان قیحقا از یقتیحق «هنیسک» که افتیدر توان یم نکته نیهم از. است
 (4شماره  یۀآ) اتیآ از یدر برخ نکهیبه ا تی. با عناشود یم نازل انسانها بر خداوند توسط

 ۀنیسـک  کـه  گرفـت  جـه ینت تـوان  یمـ  ،بر قلوب مؤمنان سخن رفته است نهیاز نزول سک
 .است یماد فرا یقتیحق

 یـۀ آ] )ص(امبریـ پ شـخص  ،نهیسـک  نزول محل که دیآ یم دست به شده ادی اتیآ از. 3
 اتیـ آ] هـم  بـا  مؤمنان و )ص(امبریپ ای و[ 5و  4، 1ۀ شمار اتیآ] مؤمنان عموم[، 3ۀ شمار
 هیـ ناح از یآسـمان  ۀنیسـک  کـه  گرفـت  جـه ینت تـوان  یم نکته نیا از. است[ 6و 2 ۀشمار

 نیهمچنـ  و انـد  آورده مـان یا او نبـوت  بـه  کـه  یمؤمنـان  ای و خدا رسول بر فقط ،خداوند
 از آنـان  ریـ غ و شـود  یمـ  نـازل  اند، داشته مانیا شیخو عصر امبریپ نبوت به که ینانمؤم
 تواننـد  ینمـ  منافقـان  و مشرکان کافران، رو نیا از. بود نخواهند برخوردار یموهبت نیچن

 .باشند یاله ۀنیسک نزول محل
ـ . با اشود ینم دهید نهیسک یستیچ ۀدربار یحیصر سخن چیه شده ادی اتیدرآ. 4  نی
 مؤمنـان  قلـب  بـر  نهیسـک نـازل شـدن    ۀجـ ی[ از نت4 ۀشمار یۀ]آ اتیآاز  یود در برخوج
 نیسـخن بـد   نیـ [. ا4 :فت ] «مانِهذمیا مَعَ مانامیا زدادوایَلِ» :استگفته شده  سخن نگونهیا

 نـزول  بـا داشـتند   مـان یا )ص(اسـالم  امبریبه نبوت پ نیاز ا شیکه پ یمعناست که مؤمنان
 .[259ص، 18ج  ،17] افتندی دست مانیا از یبا تر درجات به آنان قلب بر یاله ۀنیسک
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 خداونـد  از یا نهی[، آمدن تابوت که در آن سـک 1 ۀشمار یۀ]آ در داستان طالوت نیهمچن
 .شوند تر راسخ و تر مؤمن یو یهاتیهدا به نسبت امبریپ آن روانیپ که شد موجب بود،
 رسول بر یاله ۀنیسک نزول که دیآ یم دست به شده ادی اتیآ نزول شأن یبررس از. 5

 تـابوت  آمدن از نخست یۀآ. است داده رخ یا شکننده و سخت یها تیموقع در مؤمنان و
 ازپـس   لیاسـرائ  یبـر آن گـروه از بنـ    کارزار در راه خـدا  که دیگو یم سخن یتیموقع در

 را خـود  یتیمـوقع  نیچنـ  در آنـان  و[ 250 -246: : بقرهک]ر.  بود شده واجب ) (یموس
 کثـرت  کـه  اسـت  نیحُنـ  جنگ مورد در دوم یۀآ. دانستند یم خدا نصرت و یاری تاجمح

 گرفتـار  جنـگ  آغـاز  در امـا  شـد  مسلمانان ینیب بزرگ خود و اعجاب موجب اسالم سپاه
. در فرار کردنـد  وسعتش بر آنان تنگ شد و ۀبا هم نیشدند که زم یسخت شکست چنان
 کرد رییتغ جنگ روند و دیگرد نازل مؤمنان و )ص(امبریپ بر یاله ۀنیسک یا هنگامه نیچن
 [. 27-25 :: توبهک]ر. 
 آن قتـل  ۀتوطئـ  از پـس  نـه یمد از )ص(اکـرم  امبریپ شدن خارج خصوص در سوم یۀآ

 [272ص ،2ج ،12] ثـور  کـوه  در ثقـب  غار در یو گرفتن پناه و مشرکان توسط حضرت
خـود را   ۀنینـد سـک  آن حضرت بودنـد خداو  بیکه کفار در تعق یتیوضع نیاست. در چن

 د.  کربرآن حضرت نازل 
 داسـتان  به مربوط دارند قرار فت  ۀسور در یهمگ که زین ششم و پنجم چهارم، اتیآ
، 18ج ،17: ک]ر.  اسـت  شـده  واقـع  یهجـر  ششـم  سـال  در که باشند یم هیبیحد صل 
)ص( امبریـ بـه همـراه پ   برای زیارت خانۀ خـدا  [. مؤمنان که در آن سال252 – 251صص

 و سـاز  و سـالح  چیهـ  کـه  یحال در شدند روبرو مکه مشرکان ممانعت با بودند مکه عازم
 یسـخت  شکسـت  و جنگ بروز میب که یتیموقع نیچن در. نداشتند همراه به ینظام برگ
و  افـت ی تحقق رضوان عتیب و هیبیحد صل  خداوند ۀاراد به ،داشت وجود مسلمانان یبرا
 مؤمنـان  سـخت  طیشرا آن در. دیگرد سلمانانم بینص یاریبس یها یروزیپ آن دنبال به
محقـق   مؤمنان قلب بر یاله  ۀنیسک نزول با که بودند خداوند یاری محتاج وجود ۀهم با

 شـامل  را یمؤمنـان  فقـط  یالهـ  ۀنیسـک گرفت که نـزول   جهینت توان یم نکته نیا زشد. ا
 نیچنـ  نـزول  بـا  جـز  کـه  رنـد یگ یقـرار مـ   یریـ و خط  ژهیو یها تیموقع در که شود یم

 ۀنیسـک  نـزول  تـوان  ینم رو نیا از. شوند خارج آن یها مخاطره از ستندین قادر یا نهیسک
 .دانست مومنان ۀهم و شامل عام را یاله
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 در نگاه مفسران نهیسک یشناس معنا. ۶
 مفسـران  امـا  شـود،  ینم دهید نهیسک یستیچ باب در یحیصر سخن چیه قرآن اتیآ در

[. 387 و 386صـص ، 2ج ،19]ر.ک:  انـد  پرداخته نهیسک یستیچ انیبه ببا د یلی  قرآن
 نهیسـک  متعـار   و یلغـو  یمعنـا  انیـ ب بـه  فقـط  شـده  ادی اتیآ لیَ ایشان از یاریبس

، 9 ؛470، ص2ج ،2]ر.ک:  انـد  کـرده  زیپره نهیسک تیحق یستیچ به ورود از و پرداخته
 567ص، 1ج ،21 ؛77ص، 16 ؛ 43ص ،15؛ 46، ص13 ؛426، ص2ج ،11 ؛150، ص2ج
، 2ج ،30 ؛123، ص1ج ،27 ؛117ص، 1ج ،26 ؛384ص، 4ج ،24 ؛293ص ،1ج ،22
 [.323، ص1ج ،34 ؛381، ص1ج ،32 ؛221ص

 انـد  پرداختـه  یمـاد  ریتفاسـ  ئـۀ ارا بـه  نهیسک یستیچ باب در مفسران از گرید یبرخ
ــا و ــر هیــتک ب ــاره ب ــوال از یا پ ــ و صــحابه از دهیرســ اق ــوال ای ــه کــه یاق ــائل ب  آنهــا نیق

برخـی از ایـن    .انـد  داده قرار یماد ریتصاو ای و اءیاش شمار در را نهیسک ،اند ردهنک  یتصر
کـه نصـرت را    ییدو بـال و صـدا   یهمانند گربه، دارااقوال چنین است: چارپایی با سری 

بــا  یموجـود  ؛[206ص، 1ج ،8؛ 163ص، 1ج، 14:ک]ر.  دهـد  یمــ دیـ مؤمنـان نو  یبـرا 
 آن در اءیـ انب یهـا قلب کهیی طال یطشت ؛[47ص ،5: ک]ر.  انسان صورت هیشب یصورت
هـا   آن یکه در انتهـا  اءیبه عدد انب ییها خانه؛ [275، ص1ج ،3: ک ]ر. است شده شسته
 یگـوهر سـرخ   و [ 924ص، 2ج ،6: ک]ر.  دارد قرار سرخ اقوتی از )ص(اسالم امبریپ ۀخان

 ،1،ج14: ک]ر.  اسـت شـود کـه موجـب آرامـش مؤمنـان       یمـ  دهیشن ییکه از آن صدا
 [.163ص

از  یا پـاره  انیـ بـا ب  یگنابـاد  اند. کرده هیارا نهیسک از یعرفان یریمفسران، تفس یبرخ
 یرا بـاد  نهیاز اخبار که سک یسرانجام به مفاد برخ ،نهیسک یستیدر باب چ نیشیاقوال پ
 شـده  لیـ متما دارد،همانند صورت انسـان   یو صورت وزد یم بهشت از که کند یم یمعرف
 از هیصـوف  کـه  یریتفسـ  با اخبار نیا مفاد» :دیگو یم و [252 ص، 2 ج ،29: ک]ر.  است
 یصـورت  آن، که باورند نیا بر نهیسک ریتفس در هیصوف. دارد تناسب اند کرده هیارا نهیسک

 و مرشـد  خیش صورت به اتبا  تصور در که ابدی یانسان ظهور م سینۀاست که بر  یملکوت
 یمعنـو  مراتـب  تناسب به ،یملکوت صورت نیا. آنان مناسب است یصورت نیمتبوع یبرا

ـ  ایـ  و خیشـ  صورت در که یهنگام و شود یم دهینام لیجبرئ ای و کمَلَ آنان،  تمثَّـل  کمَلَ
هنگام بـر نفـس و    نیو در ا شود یم مغلوب یو یمُلک بُعد و غالب او یملکوت بُعد ،ابدی یم

 یشخصـ  نیچنـ  رایـ ز بدای یم غلبه دارد وجود مُلک در آنچه و مُلک برو  ینفسان یهواها
ک است و فرشـتگان را مجـذوب خـود    مَلَ سنخاست که از  یا نهیسک ه وسیلۀب شده دیتائ



 277 میقرآن کر در نهیسک یشناسمعنا

 اَنـزَلَ و ˮ اسـت: فرمـوده   نهیپس از انزال سـک  اتیاز آ یسبب در برخ نیو به هم کند یم
 [.252ص، 2ج ،29] «‟جنودام لَم تَرَوها

 نهیسـک  یلغـو  یمعنا َکر به اتیآ از یا پاره لیَ در نکهیا با قرآن، مفسران از یبرخ
 نفـس  کـه  انـد  ی دانسـته اله رحمترا  نهیسک ات،یآ از گرید یا پاره لیَ در نموده بسنده
   بندد یبرم رخت یآدم وجود از ترس آن وجود با و رسد یم آرامش به آن ۀلیوسه ب یآدم
 لسان به که اند دانسته خداوند روح از هیکنا را آن گرید یبرخ[. 199ص، 5ج ،22: ک]ر. 
 موجـب  و سـاخته  آگـاه  انـد  آنان را از آنچه در آن گرفتار اختال  شـده  روانیپ امبران،یپ
 بـه  آنـان  یبـرا  را آرامـش  ی،گرفتـار  و تـرس  هنگـام  به که شود یم یا نهیطمأن شیدایپ

 در مختلـ   اقـوال  برشـمردن  با نیز مفسران یبرخ [.215ص، 5 ج ،33] آورد یم ارمغان
اقـوال   ایـن  از کیـ  چیه درستی در یّکه نص باورند نیا بر تینها رد نه،یسک یستیچ باب
 [.180ص، 1ج ،7: ک]ر.  میستین یگرید  یتضع یکی و بیمجاز به تصو میندار

 
 ها دگاهید یبررس و نقد. 1. ۶

 لیـ َ در قـرآن  مفسران که بود نهیسک یستیچ باب در هادگاهید نیتر عمده مذکور اقوال
اسـت   روبـرو  یمشکالت با کدام هر اقوال نیا رسد  یم نظر به. اند نموده هیارا شده ادی اتیآ

 .سازد یقرآن ناممکن م اتیآ ریتفس در را هاآن بر هیتک که
 هر رایز است تعارض چند مشکل عمده دارد. نخست آنکه دارای نهیسک یماد ریتفس

 و انـد  کـرده  ریتفسـ  اسـت  کرده انیب یگرید آنچه از ریغ یزیچ به را آن مفسران از کی
دوم آنکـه   .سازد یمواجه م مشکل با را یماد ریتفاس ۀهم بر هیتک یآشکار تعارض نیچن

 در تواننـد  یسند نمـ  است که بر فرض صحتِ آحادیاخبار  اقوال، نگونهیا مستند حداکثر
ـ  شمندانیاند از یبرخ ضمن آنکه ندیآ شماره ب حجت باب نیا در یقطع اظهارنظر  یقرآن

، 417ص ،10: ک]ر.  انـد  دانسـته  «اتیلیاسـرائ  اتیـ روا به أَشبَه» را تایروا نیا از یا پاره
 محـل  اسـت  آمـده  صـراحت  به اتیآ یبرخ در که همانگونه سوم آنکه .[3ۀ شمار یپاورق
 کـه  اسـت  آن از مانع یکل به یریتعب نیچن و[ 4 :فت ] است مؤمنان قلوب نهیسک نزول
 نهیسـک  کـه  یصـورت  درچهـارم آنکـه    کنیم. ریتفس یماد یئیش ای و وانیحبه  را نهیسک
 و طشـت  اء،یاشـ  صور اقوت،ی لیقب از یماد یئیش ای و وانیح خداوند یسو از شده نازل
 نیا ستیبا یم ات،یآ نزول محل حوادث در مؤمنان کثرت به توجه با بود، امور نیا مشابه
 و تقـل من یبعد یعصرها و عصر آن یهاانسان ریسا به آنان توسط متواتر صورت به امور
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 یزیـ چ نیچنـ  یمـدّع  یکسـ  چیهـ  کـه  یحـال  در شد یم ثبت خیتار صفحات در وفور به
 .نیست
 یـۀ ارا از کـه  جهت نیا از -است  آورده یگناباد که آنگونه -نهیسک یعرفان ریتفساما 

 باشـد،  یم امان در فو  اشکا ت از است نموده زیپره شده ادی اتیآ لیَ در یماد ریتفس
 تصـور  در و افتـه ی ظهـور  انسـان  ۀنیسـ  بر که دانسته یملکوت یصورت را نهیسک نکهیا اما

 کـه  باشـد  یم یقاطع برهان و لیدل محتاج ابد،ی یم یمختلف یهاصورت نیمتبوع و اتبا 
  یلطـا  و اتیـ َوق لیتحم به شتریب یدگاهید نیچن. است زده سرباز آن ئۀارا از یگناباد
. مشـکل  شـود  یمـ  دهیـ د وفـور  به یرفانع ریتفاس در که است هیشب قرآن اتیآ بر یعرفان
 بـا  را هـا  آن رشیپذ ،جهینت در که است اتیآ ظواهر با انطبا  عدم یریتفاس نیچن یاصل
 .  سازد یم مواجه دیترد

در امـان اسـت    نهیسک یماد ریتفاساز اشکا ت وارده بر  زین رحمتبه  نهیسک ریتفس
  دیـ ترد معـرض  دررا  آن رشیروبروسـت کـه پـذ    یگرید یبا مشکل اساس ریتفس نیاما ا
دو نـو    هبـ  یرحمت الهـ  قرآن، یمعرفت فرهنگ در که است نیا مشکل آن. دهد یم قرار
ها اعم از مـؤمن و کـافر و    انسان ۀکه هم یاله یۀرحمت رحمان یکی شود؛ یم میتقس یکل
مومنـان و   ۀژیـ کـه و  یالهـ  یـۀ میرح رحمت یگرید و شود یجهان را شامل م اءیاش ۀهم
هـا از   انسـان  ریخاص مؤمنان است و سـا  یرحمت نیچن .است تیهدا یه وادب افتگانیره

افـزون بـر رحمـت     نه،یسک اتیو مؤمنان موضو  آ )ص(اکرم امبریگمان پ یآن محرومند. ب
قـرار داشـتند. از    زیـ خود مشمول رحمت خاص خداوند ن نیشیپ مانیا لیبه دل یعام اله

 آن در مؤمنـان  و )ص(امبریپ که یخاص یها تیو در موقع نهیسک اتیجهت آنچه در آ نیا
ـ با دیـ گرد ینـازل مـ   آنـان  بـر  نهیسک عنوان با و خداوند یسو از داشتند قرار  موهبـت  دی
و از این  گردد یم آنان دیعا هیمیرح رحمت و هیرحمان رحمت بر افزون که باشد یدیجد
ان بـر مؤمنـ   یدیـ موهبـت جد  نیچن انگریب تواند ینم رحمت مطلق به نهیسک ریتفس رو

 .  باشد
 یقـ یحق ریـ غ ییاز آن جهت که حمل لفظ بر معنـا  زیاز روح ن نهیدانستن سک هیکنا

 ارائه نکرده است. یلیدل نیآن چن ندهیاست که گو یو برهان قاطع لیاست محتاج دل
 

 گرید ینگاه در نهیسک قتیحق. ۷
 کجـا ی صـورت  بـه  لیَ امور است  زم بحث محل اتیآ در نهیسک قتیحق یجستجو در
 :ردیگ قرار مفسّر توجه ردمو
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 زبـان  در کـه  اتیآ ظواهر در قاطع برهان و لیدل بدون و گردد تیرعا اتیآ ظواهر. 1
 .ندهد رخ یلیتأو ،ندیآ یم شماره ب حجت قرآن
محـل نـزول آن    ،محل بحث اتِیآ از یبرخ  یصر بر بنا که نهیسک یماد ریتفس از. 2

 .شود زیپره باشد، یم نیقلوب مؤمن
مؤمنان در  ایو  )ص(اکرم امبریپ شده، ادی اتیآ  یصر بر بنا که یخاص یهاتیموقع. 3

 .ردیمورد توجه قرار گ دند،یگرد نهیآن قرار داشتند و مشمول نزول سک
 لیـ قب از اسـت  شـده   یتصـر  هـا آن به اتیآ از یبرخ در که نهیسک بر مترتب آثار. 4
 از نگاه مفسر دور نماند. خدا،در راه  جهاد در یمردیپا و دهیعق ثبات مان،یا ادیازد

 تحـت  کـه  یفراماد یقتیحق از است عبارت نهیسک گفت توان یم فو  نکات تیرعا با
ۀ همـ  بـر  افـزون  و شـود  یم نازل مؤمنان و امبرانیپ جان بر خدا یسو از خاص یطیشرا
 و مـان یا و هیـ میرح و هیـ رحمان رحمـت  ت،یهدا از یبرخوردار لیقب از ن،یشیپ ازاتیامت
 ده،یعق ثبات بهکه در پرتو آن  سازد یم یدیجد ازیامت مشمول را آنان صال ، عمل و تقوا
 از یبرخـ . ابندی یم دست آن با تر درجات و ایمان ادیازد ودر راه خدا  جهاد در یمردیپا

 انـد  کـرده  ریـ تعب (هیـ الملکوت ۀالقو) یملکوت ۀقو به یفراماد قتیحق نیا از قرآن مفسران
 مسـتلزم  کـه  یزیـ چ ای «یاله روح»را به  آن ییطباطبا عالمه. [247ص، 3ج ،13]ر.ک: 
 نیچنـ  نهیسـک   یـ تعر در یو .[291 ص، 2ج ،17] اسـت  کـرده  ریتعب باشد، یاله روح
ـ ا. اسـت  یافتـه  اشـتقا   است حرکت مقابل نقطه که سکون ۀماد از نهیسک» :دیگو یم  نی

 اضطراب عدم و انسان راستقرا از است عبارت آن و شود یم استعمال قلب آرامش در واژه
. باشـد  یمـ  شیدرکارهـا  عزم صاحب و میحک انسان که آنگونه اراده و میتصم در درونش

و در شمار مواهـب   مانیا فتۀای را از خواص مراتب کمال یا نهیسک نیچن سبحان وندخدا
 [.289ص ،2ج، 17] «است داده قرار خود گرانقدر

 انسـان . پـردازد  یمـ  کـافر  و مؤمن سانان نیب ۀسیمقا به خود یۀنظر  یتوض در عالمه
 سـعادت  و نفـع  بـه  جـز  و کنـد  یمـ  عمـل  اش یالهـ  فطرت یۀپا بر که جهت آن از مؤمن
صـاحب ثبـات نفـس و آرامـش فکـر و دور از هرگونـه تزلـزل و         ،شدیاند ینم اش یقیحق

 یهواهـا  و یویـ دن منـافع  بـه  لیـ ناضطراب است و اما انسان کافر از آن جهت که فقـط  
 افکـار  و هـا  لایخ و ایدنمسائل گوناگون  گرفتار همواره ،داده قرار یزندگ هد  را ینفسان
 مـومن  انسـان . است افتاده هاتزلزل و هااضطراب خطاها، انوا  دام در و شده ضینق و ضد
 آن در کـه اسـت   داده قرار یقیوث رکن را خود گاه هیتک ،دارد مانیا خداوند به که آنجا از
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 ریـ امـا غ  شـود  ینمـ  دیـ گرفتار شـک و ترد  لیدل نیهم به و تسین یتحرک و تزلزل چیه
 بـه  و دهـد  قرار خود مطمئن گاه هیندارد تا در امور خود او را تک یاوریو  یّول چیمومن ه

 موهجـ  او بـه  سو هر از که شود یم یو احساسات ناپاک َّها لایاوهام و خ دچار سبب نیهم
 بـه  را قـت یحق نیا یمتعدد اتیآ در میکر قرآن. سازند یم تزلزل گرفتارو او را  آورند یم

 انیـ و ب سهیمقا در عالمه [.290 و 289صص ،2، ج17]ر. ک:  «کرده است انیصراحت ب
سرانجام با َکر  م،یاز قرآن کر یمتعدد اتیآمن و کافر با برشمردن ؤانسان م نیتفاوتها ب

یُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ کَـانُوا آبَـاءَهُمْ   خِرذ آل  تَجذدُ قَوْمًا یُؤْمِنُونَ بذاللَّهِ وَالْیَوْمذ ا» یۀآ
 «یمَان وَأَیَّدَهُم بذرُوحٍ مِّنْـهُ أُولَئِکَ کَتَبَ فِی قُلُوبذهذمُ اإلذ *أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إذخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِیرَتَهُمْ 

 سـخن  (منـه  بـرُوحٍ ) خدا هیحنا از یروح با مومنان دییتأ از صراحت با که[ 22 :مجادله]
 ینـور  و وجودشان در یا تازه اتیح و آنان قلوب در مانیا استقرار موجب کهاست  گفته

: فهیشـر  یـۀ آ نیا بر است ا نطبا بیقر با  یۀآ» :دیگو یم نیچن گردد، یم شانیرو شیپ
ˮُـ الْ وبذلُقُ یفِ ۀَنَیکِالسَّ زَلَاَنْ یذِالَّ وَه ـ لِ نَینِؤمِمُ ـ إی مَـعَ  انـام مَإی اادُودَزْیَ ـ جُ لِلَّـهِ  وَ انِهذممَ  ودُنُ

 بـر  است منطبق هیآ نیا در نهیسک .[ 4 :فت ]‟مامیکِحَ مامیلِعَ اهللُ انَکَ وَ األرضذ وَ اتِالسَّموَ
 مؤمنـان  قلوب در مانیا کتابت بر است منطبق هیآ نیا در مانیا ادیازد و با  یۀآ در روح
ـ ا یانتهـا  در ونـد خدا سخن را قیتطب نیا. با  یۀآ در  و السـمواتِ  جُنـودُ  ولِلَّـهِ ˮ هیـ آ نی

 ،2ج، 17] «کند یم اطال  روح و مالئکه مثل بر را جُند قرآن رایز کند، یم دیتائ ‟األرضذ
 [.291 و 290صص

. اسـت  پرداختـه  با  یۀآ بر نهیسک اتیآ از گرید یبرخ مفاد قیتطب بر ادامه در عالمه
 را نهیسـک  تـوان  یمـ  شـد  گفته آنچه اساس بر که ردیگ یم جهینت  یتوض نیا از پس یو

 آن نزول که دانست است «اهلل امر» یۀناح از یاله روح مستلزم آنچه ای و یاله روح همان
ـ  از و نفـس  اسـتقرار  و قلـب  آرامـش  موجب خاص یها تیموقع در خداوند یۀناح از  نیب

 و اسـت  ازگارسـ  نهیسـک  اتیـ آ ظـواهر  با نه،یسک از یریتفس نیچن. است اضطراب ۀبرند
 [.291ص ،2ج، 17]ر.ک:  شود ینم ظاهرش از خداوند کالم لیتأو موجب
ـ ارا  یتعر رسد یم نظر به ظـواهر و لحـاظ همـه     تیـ کـه بـا رعا   نهیسـک  از شـده  هی
 ییآنچه عالمه طباطبـا   ۀمیبه دست آمد، به ضم بحث محل اتیموجود در آ یها ظرافت
 در نهیسـک  قـت یحق یسـت یچ بـاب  در یروشـن  نگـاه  ،است خود آورده دگاهید  یدر تشر

 هایازیامت واجد ن،یشیپ یها دگاهید ضع  از بودن امان در بر افزون که گذارد یم اریاخت
 ریتفسـ  در ینگـر  یمـاد  از زیپره و اتیآ ظواهر تیرعا با نگاه نیا در. هست زین یمتعدد

 نهیآثارمترتـب بـر آن، سـک    نیوهمچنـ  نهینزول سک خاص یهاتیموقع به توجه و اتیآ
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در  یکـه بـه عنـوان موهبـت خـاص الهـ       شود یم یاز جنس روح معرف یفراماد یقتیحق
 بـه  را آنان و شود ینازل م ناب مؤمنان و امبرانیپ قلوب بر یریخط وخاص  یهاتیموقع

ـ نا او یاریـ  و نصـرت  و خداوند به مانیا از یبا تر مراتب و دهیعق ثبات جان، آرامش  لی
 مـؤمن،  انسـان  جـان  بـر  یفرامـاد  عـوالم  از یقتیحق نینچ شدن نازل گمان یب. کند یم

 و صـال   عمل و تقوا تیرعا و نبوت و جزا روز خداوند، به نیراست مانیا وجود به مسبو 
 کفـار،  کـه  ستین یدیترد[. 224 ص، 9 ج ،17: ک]ر.  است باطن یصفا و قلب طهارت
 خداونـد  یـۀ ناح از یخاصـ  موهبت نیچن مشمول هرگز مان یا یضع مؤمنان و منافقان

 و خـاص  یهـا  تیـ موقع در کـه  یزمـان  تـا  زیـ ن نیراسـت  مؤمنانچنانکه  رند؛یگ ینم قرار
 .باشند ینم یموهبت نیمشمول چن اند، نگرفته قرار یریخط

 وقـار،  آرامـش،  مطلـق  یمعنـا  به میکر قرآن منظر از یاله ۀنیسک نگاه، نیا اساس بر
ـ ا از باشـد  ینم، باشد یرمادیغ ایو  یها ماد اعم از آنکه منشأ آن ت،یامن و نهیطمأن  رو نی

ـ ازد ،یکه از قـدرت مـاد   یمقطع آرامش ـ   ادی  و تاعـوان و انصـار و امکانـا    یثـروت، فزون
 چنانکـه  رد؛یـ گ یقـرار نمـ   یاله ۀنیدر شمار سک گردد، یم انسان دیعا...  و جسم یسالمت
 و شـود  یم هاسانان دیعا ها خانه در سکونت ای و شب ای و همسران با انس از که یآرامش

 قـرار  یالهـ  ۀنیسـک  شـمار  درشـود   ایجاد می مومنان برای رسول یدعا از که یآرامش ای
 .  ردیگ ینم

 
 یریگ جهینت. ۸ 
 بـه  خداوند، یۀناح از مؤمنان و )ص(امبریپ بر نهیسک نزول از م،یکر قرآن اتیآ از یبرخ در

 .اسـت  نگفتـه  یسـخن  نهیسـک  قتیحق یستیچ از قرآن. است شده گفته سخن صراحت
 از اسـت  عبـارت  کـه  نهیسـک  یعرفـ  و یلغـو  یمعنا انیب به فقط زین مفسران از یاریبس

کالبد به مفسران از یجمع وجود نیا با. اند کرده بسنده...  و تیامن وقار، ه،یطمأن آرامش،
 از یگروهـ . انـد  نمـوده  هیارا آن از یگوناگون هایریتفس و پرداخته نهیسک قتیحق یشکاف

بر مؤمنان  ینیدانسته که با مختصات مع یماد یئیش ایو  وانیرا ح نهین، سکمفسرا نیا
آن را بـه   گـر ید ینمـوده و برخـ   هیارا نهیاز سک یعرفان یریتفس یبرخ .عرضه شده است

 را هـا آن رشیپـذ  که دارند ایرادهایی کدام هر ریتفاس نیا. اند نموده ریمطلق رحمت تفس
 کـه  اتیـ آ ظواهر تیرعا جمله از و چند یطیشرا تیارع با. دهد یم قرار دیترد معرض در
 در کـه  هـای دقیقـی   نکته در تدبر نیهمچن و دیآ یم بشمار مهم اصول از قرآن ریتفس در
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ـ نا نهیسـک  قـت یحق درک بـه  گرید ینگاه با توان یم شود یم دهید نهیسک اتیآ . شـد  لی
 سـوی کـه از   ،روح جـنس  از یفراماد یقتیحق»از است عبارت نگاه نیا اساس بر نهیسک

 قـرار  یریـ خط و خـاص  یهـا  تیـ کـه در موقع  نیو مؤمنان راست )ص(امبریخدا بر قلوب پ
در راه  جهـاد  در یمردیپـا  مـان، یا و دهیـ عق ثبات جان، آرامش و شود یم نازل اند، گرفته
 .آورد یم ارمغان به آنان یبرا را یروزیپ و خدا

 مؤمنـان  نیهمچنـ  و مـان یا  یضـع  مؤمنـان  و منافقان کافران، ریتفس نیااساس  بر
 یا نهیسـک  نیچنـ  مشـمول  انـد،  نگرفته قرار ریخط و خاص یها تیموقع در که ینیراست

 شـمار  در تـوان  ینمـ  را...  و تیـ امن و وقار نه،یطمأن آرامش، مطلق چنانکه بود؛ نخواهند
ـ  شـش  اتیـ موضو ذ آ ۀنیگفت سک دیبا جهی. در نتداد قرار یا نهیسک نیچن قـرآن بـا    ۀگان

شـدن   داریپد امبر،یپ یدعا لیاز قب یاز امور گرید اتیاز آ یکه بر اساس شمار ینتسکو
 دارد.     یتفاوت ماهو د،یآ یم دیپد  انسان یهمسران برا ایخانه ها و  شب،
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