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 Ideological  ايدولوژيک مسايل

  
 » سعيد افغانی-سعـيـدی« امين الدين داکتر  الحاج :تتبع ونگارش

 ٢٠١۶ اگست ٠١
 

 ١٧ -  تفسير احمد
 ١ - ترجمه وتفسير سوره الشرح

  

  استآيت ٨نازل شده و داراى » ه مك«  در  الشراح ۀسور

ِبسم هللا الرحمن الرحيم َِّ َِّ َِ ْ َّْ ِ  

َألم نْشرح لک صدرک َ َ َ َْ َ َْ َ ْ َووضعنا عنک وزرک ﴾١﴿ َ َ َ َْ ِ ْ َ َ ْ َ َالذی أنقض ظھرک﴿ ﴾٢﴿ َ َ َْ َ َ ْ َ ِ َورفعنا لک ذکرک ﴾٣َّ َ َ َْ ِ َ َ ْ َ ِفإن مع العسر  ﴾٤﴿ َ ْ ُ ْ َ َ َّ ِ َ

ًيسرا ْ ًإن مع العسر يسرا ﴾٥﴿ ُ َْ ُْ ُِ ْ َ َّ ْفإذا فرغت فانصب ﴾٦﴿ِ َ َْ َ َ ََ ْ َ ْوإلى ربک فارغب ﴾٧﴿ ِ َْ َ َ َِّ َ ِ َ ﴿٨﴾ 

 

 :معلومات مؤجز

يکصدو و دو حرف ،  ) ١٠٢(بيست وھفت کلمه ، ) ٢٧(ھشت آيت ، ) ٨(رکوع ، ) ١(مکی، ودارای » ٔسوره الشرح «

 .سی وھفت نقطه است ) ٣٧(و

 صلی هللا عليه  اکرم  صدر نبی  از شرح  شد که   ناميده»  انشراح« يا » شرح  «   جھت  بدان  سوره اين:  مفسرين می گويند

   .دھد ، خبر می  و ايمان  و حکمت  با نور ھدايت  آن  داشتن  و گشاده  کردن روشن   وسلم يعنی

و ضاحت معلوم می شود که ھر دو در شرايط ه ب» الضحی « ٔاھنگی اش با سوره ی اين سوره وھماازمتن ومحتو

  .نازل شده » الشرح«وسپس » الضحی«   پی ديگر، نخستيکسان ويکی

 مشکالت شديد است، فشارھا، تھديد ھا ۀرا چنان می يابيم که پيامبر صلی هللا عليه وسلم در محاصر» الضحی «ۀسور

ٔدر سوره الضحی به او اطمينان داده می شود که پرده تاريک .   افگندهآيتٔومشکالت چون پرده تاريک شب بر او س ٔ
ٔدر سوره .   بھتری نائل خواھی آمدۀ روشن طلوع خواھد کرد وبه آيندۀن شب ظلمانی دريده خواھد شد،  فجر آينداي
نائل گرديده، کارش رونق يافته » الشرح صدر«از دوشش برداشته شده،  »بار کمر شکن«م که می خواني»  الشرح«

 باقی مانده به او ی حل حتمی دشواری ھاۀناحيمشکالت رفع شده واز  وشھرتش باال رفته، برخی از دشواری ھا و

  .اطمينان داده می شود

  

  :اسباب نزول 
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  .وقتی که مشرکان به دليل فقر وتھيدستی مسلمانان را مورد سرزنش قرار دادند، اين سوره نازل شد

ِ إن مع العسر « آيتھنگامی که پروردگارمتعال  : روايت کرده است ) رض(ابن جرير از حسن  ْ ُ ْ َ َ َّ ًيسراِ را نازل کرد ، » ْ

بيچارگی نمی تواند دو راحتی  راحت نصيب شما شد وھر گز يک سختی و شاد باشد که آرامش و: رسول هللا گفت 

  .وآسايش را مغلوب کند

  

   :     انشراحۀی با سورئآشنا

ز ي آن نی و محتوا  نازل شده»  والضحى « ٔن سوره بعد از سوره  يا: مفسرين دراين  مورد ھمه متفق القول اند که

امبر اكرم صلی هللا عليه وسلم شمرده شده است ي بر پی از مواھب الھین سوره قسمتي در ا . كندید ميئن مطلب را تأيھم

مواھب  . انشراح آمده استۀ در سوری آمده وسه موھبت بزرگ الھی والضحۀو در واقع سه نوع موھبت بزرگ در سور

  . خوردیدارد و بر سه محور دور م ی معنوۀن سوره ھمه جنبي اۀسه گان

امبر صلی هللا عليه وسلم ، از نظر برطرف شدن مشكالت دعوت يگر بشارت به پي سه گانه و دین نعمتھايان ھمي بیكي

  .شيايب به عبادت ونيص و ترغيگانه و تحريگر توجه به خداوند ينده و دياو در آ

 او در برابر مشكالت ی اسالم صلی هللا عليه وسلم  وتسلی گرامامبري به پیت خاص الھيانگر عناي ب ن سورهيمجموع  ا 

  . راه رسالت استیبھايد او در برابر مشكالت و فراز و نشيئ نصرت و تأۀو وعد

 ۀديچيزان شرح صدر او را در حوادث سخت و پي مطالعه كند و مًاقيامبر صلی هللا عليه وسلم  را دقي حاالت پیاگر كس

  . استی و ربانید الھيئك تأيست، بلكه ي ممكن نیعادق ين از طري كند كه این ميقيدوران زندگی اش بنگرد 

 مشكالت رسالت را پشت سر گذاشت  ین وجھيتريامبر صلی هللا عليه وسلم  به عالين شرح صدر بود كه پيخاطر ھمه ب

  . انجام دادین راه  به خوبيف خود را در ايو وظا

 اکرم صلی هللا عليه ی به نبی و دلدارّی پروردگار وتسل ۀ لطف و محبت فوق العادخته بايات آمي انشراح لحن آۀدر سور

  .وسلم است 

خواھد که با توجه به اين آثار درخشان، ھيچ گاه از تالش در راه خدا  از پيامبر صلی هللا عليه وسلم میدر اين سوره 

مند  تری را شروع کند تا از آثار آن نيز بھره   سخت تر و نمايد و ھنگامی که کاری را به اتمام رساند، کار بزرگتوقف ن

  .شود

 

  :ٔترجمه مختصر

   بسم هللا الرحمن الرحيم

   مھربانۀبه نام هللا بخشند

َألم نْشرح لك صدرك « ََ َ َْ َ َْ َ ْ   .»آيا فراخ نساختيم برايت سينه ات را ؟«)   ١(»  َ

َووضعنا عنك وزرك « ََ َْ ِ َ َ ْ َ   .»تو برنگرفتيم؟) دوش(و بار سنگين تو را از «)  ٢( » َ

ِالذ« َ أنقض ظھرك یَّ َ َْ َ َ   .»ھمان باری که پشت تو را سنگين کرده است؟«) ٣(  » َ

َورفعنا لك ذكرك « ََ َْ ِ َ َ ْ َ   .»د وذکرت را ؟وبلندی بخشيديم يا«) ۴(  »   َ

ِفإن مع العسر « ْ ُ ْ َ َ َّ ِ ًسرا يَ   .»گمان در کنار دشواری آسانی است پس بی«) ۵(»  ْ

َإن مع « َ ِالعسر َّ ْ ُ ًسرايْ   .»به يقين در کنار دشواری آسانی است«) ۶(»  ْ

ْفإذا فرغت فانصب«  َ ََ َ ََ ْ َ   .»فراغت يافتی، بکوش) در کار و بارت(که  پس ھنگامی«) ٧( »ِ
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ْوإلى ربك فارغب « َْ َ َ ِّ َ َ ِ   .»آر سوی پروردگارت روی و به«)٨(  »َ

  

  :تفسيرمختصر سوره 

َألم نْشرح لك صدرك  « ََ َ َْ َ َْ َ ْ ّم ، و تاب تحمل يرت رھا نساختيو دلت را از بند غم ح( م ي تو را نگشودۀنيا ما سيآ ( » َ
  ). ؟ ميّت بزرگ نبوت را به تو عطاء نكردي مسؤولیھايت و سختيط جاھلي محیھاينابسامان

ْألم نشرح «مفسرين در توضيح  َ ْ َ ْ َ   : می فرمايند  » . . . َ

ّش از نبوت، تاب تحمل مشكالت مسؤوليرت و ضالل پي غم و اندوه ح ازی صدر، رھائۀسع:  از آيتكن.  شرح صدر ت يّ

مالحظه ( گران است يّ كفار و مشركان و دیط و دردسرھايمات محي ، صبر و حوصله در برابر نامالیّنبوت و رھبر

    ) .١٠۶ /   ، سوره نحل٢۵ /   ، سوره طه٢٢/  ، سوره زمر ١٢۵ /   انعامۀسور يدئفرما

  !رمٔخواننده محت

َ ألم نشرح لك صدرك   «آيتدر : اگر توجه فرموده باشيد ََ َ َْ َ َْ ْ َ ْ پروردگار با عظمت !) م يما تو را مشمول انواع نعمتھا ساخت(» َ

خته با لطف و محبت فوق العاده وتسلی به پيامبر صلی  هللا عليه وسلم صحبت وخطاب فرموده يات آميما با يک لحن آ

  .»ميده نساختنه تو را گشايا ما سيآ«:است 

نه و آرامش خـداداد مـى باشد،  ي نور الھى و سكۀليامبر به وسينجا گسترش روح و فكر پيدر ا»  شرح صدر« منظور از  

ق وحى و رسالت شامل گردد و ھم يامبر را از طريعى داشته باشدكه ھم وسعت علمى پين توسعه مى تواند مفھوم وسيا

  .ھاى دشمنان و مخالفانيابر لجاجتھا و كارشكنبسط وگسترش تحمل و استقامت او در بر

پيامبر صلی هللا عليه وسلم الگوی کامل برای زندگی فردی و اجتماعی ما انسانھا است؛ چراغ ھدايتی است که جھان 

 جامع سير از خاک تا افالک ۀبرنام گذاری کرده و  ايه ھای زيبا را پ بشريت را روشنی بخشيده و با سيره و سخنش سنت

بديل توجھی ويژه  آن شخصيت بی از اين روست که سيره و سخنان گھربار . ز دنيا تا آخرت را ارائه فرموده استو ا

ای که خداوند در قرآن از آن با عظمت ياد  ھای پراھميت آن حضرت شرح صدر است؛ سيره يکی از سيره. طلبد می

  .شمارد ھای بزرگ خويش بر می کند و آن را يکی از منت می

بود، بار سنگينی که پشت   پيامبر اسالم است که بار سنگين رسالت بر حضرتش قابل تحملۀدر و گشادگی سينشرح ص

  .کند انسان را خم می

. سازد اش را بلند می گرداند و خداوند آوازه   ناماليمات سربلند و پيروز میۀھمين شرح صدر است که او را در برابر ھم

ھرچه سينه فراختر باشد پرواز بلندتر .  و کمال، فراخی سينه و شرح صدر استبھترين وسيله برای پيمودن راه حق

 ۀخوار سفر و روح حبيب خدا تا آنجاست که بر ماسوای حداوند احاطه دارد و ھمه عالم ريزه سعه و گستردگی قلب. است

  .بزرگوار استھر چند قلم و بيان عاجز از درک روح بلند الھی آن . اند نور و احسان آن رحمة للعالمين

ْفمن يرد هللا أن يھديه يشرح «: می نويسدانوارالقرآن مفسر )   انعام ۀ سور١٢۵ آيت( در تفسير  َْ َ َ َْ ُ ُِ َِ ُ ّ ِ َ ْصدره لإلسالم ومن يرد َ َ ِْ ُ َ َ ِ ْ ِ ِ ُ َ َ

َأن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا کأنما يصعد فی السماء کذلک يجعل هللا الرجس علی الذين ال يؤمنون َ َُ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ ُْ ُ ُ َُّ ََّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ِّْ ً ُِّ ّ َ ََ ََّ َّ َُّ َّ َ ًَ  را   ھرکه پس« »ُ

  ۀ را با سين کند تا اسالم  می  را باز و گشاده دلش: يعنی» کند  می شاده گ  اسالم  را برای  وی ۀ کند، سين  خدا بخواھد ھدايت که

  . بپذيرد باز و منشرح

 هللا صلی هللا عليه   از رسول اصحاب:  است  آمده  و غير ايشان جريرطبری ، ابن  عبدالرزاق  روايت  به  شريف  در حديث

 هللا صلی هللا عليه  شود؟ رسول  می  گشاده يافته  راه  انسان ۀ سين نهچگو! هللا  پرسيدند ؛ يا رسول آيت   اين  به راجع  وسلم

 نور، باز و   از آن اش  سينه شود پس  می  در او افگنده  که  است نوری:  وينفسح له ، فينشرح   فيه نور يقذف«: فرمودند  وسلم
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 إلی  اإلنابة«:  شود؟ فرمودند  شناخته  با آن  که  ھست  ھم ای ، نشانه  و انشراح  گشادگی  اين آيا برای: گفتند. »شود  می گشاده

   سرای سوی  به  رجوع  آن ۀنشان!  آری:  لقاء الموت  قبل  دار الغرور، واالستعداد للموت  عن دار الخلود، والتجافی

   با آن روشدنه  از روب ل قب  مرگ  برای ، و آمادگی  در آن نگرفتن  غرور و قرار و آرام   از سرای  برکندن ، دل جاودانگی

   کسی  چه از مؤمنان:  شد  هللا صلی هللا عليه وسلم سؤال از رسول  که   است  آمده  شريف  در حديث ھمچنين. » است

بعد از   برای   در آمادگی  آنان  و بيشترين  از مرگ  در يادآوری  آنان بيشترين«: ؟ فرمودند ھوشيارتر و زيرکتر است

 در   که طوری به»  ی تنگ گرداند در نھايت می  را تنگ  اش  کند، سينه بخواھد گمراه«خداوند »   را که کسو ھر «. » مرگ

گرداند  می تنگ)  اال هللا الاله (  پذيرش  را برای اش  سينه يعنی«: گويد کثير می ابن. نباشد  و ھدايت  ايمان  برای یئ جا  ھيچ آن

  زحمت  به یئ گو که چنان«. »  است  تنگی ھايت، ن حرج«: گويد  می زجاج. »شود  وارد نمی  آن ه ب  طيبه ۀ کلم  اين تا بدانجا که

  تنگی  سينه  احساس ت، سخ  فشار ھوا و کمبود اکسيژن دليل  باال رود، به   آسمان  به  که زيرا کسی» رود  باال می در آسمان

  . شود  خفه  که  است  نزديک یئکند، گو می

   که ی علمي باشد زيرا حقيقت  می کريم  قرآن  از معجزات   تشبيه  اين  که  شده ، روشن  جديد علمی  با اکتشافات  که  است گفتنی

   را که  کسی  معنوی ، حال آيت  اين!  آری.  نبود  شده  شناخته  کريم  قرآن ، در عصر نزول  پرداخته  آن  بيان  به آيت  اين

 از  کند که  می  تشبيه  کسی  حسی  حالت  ـ به است  مقدر شده   گمراھی  وی  برای که شود ـ درحالی  می  فراخوانده  اسالم سوی به

باال  صعود به   که   معنی  بگيرد و اين خواھد خفقان  می یئکند، گو  می تنگی  سينه  احساس تسخ  آسمان   سوی  به باال رفتن

  .  نبود  شده   شناخته  کريم ن قرآ شود در روزگار نزول  می  تنگی  نفس سبب

  : هللا در تفسير خود می نويسدةو عالمه عبدالرحمن سعدی رحم

خداوند متعال در حالی که عاليم و نشانه ھای خوشبختی و ھدايت، و بدبختی و گمراھی را برای بندگانش بيان می «

ايمان   وردرونش وسيع و باز شد، و به نھرکس سينه اش برای پذيرش اسالم گشاد شد، يعنی سينه و : دارد، می فرمايد

ی يقين زنده گشت و آرامش يافت؛ خوبی را دوست داشت و انجام دادن خير و نيکی را زيبا ئروشن گرديد و با روشنا

ِ آن است که خداوند او را ھدايت کرده و توفيق در پيش ۀيافت و از آن لذت برد و آن را دشوار ندانست، ھمانا اين نشان
و عالمت کسی که خداوند می خواھد او را گمراه سازد اين است . ست ترين راه را به او ارزانی نموده استگرفتن در

ی برای ايمان و ئ می دھد، به گونه ای که در آن جايعنی آن را در نھايت تنگی قرار. که سينه اش را تنگ می گرداند

و قلبش برای انجام کار خير باز نمی . ه او نمی رسد و در شبھات و شھوات فرو رفته، و خيری ب يقين يافت نمی شود

گردد، و سينه اش آنگونه به تنگی و تپش می افتد که گويا به آسمانھا باال می رود، و به زور او را به اين کار وادار می 

  .کنند، اما راھی برای رفتن به آسمان نمی يابد

باعث شده است که خداوند پليدی و عذاب را بر آنھا قرار دھد؛ پس اين امر . و اين بدان سبب است که آنھا ايمان ندارند

ی است که در آن ظلم و ستمی وجود ندارد ئو اين ترازو. ه روی خود بسته اند رحمت و نيکوکاری را بۀچون آنھا درواز

ين نيک ئ وآمايد،پس ھمانا ھرکس ببخشد، و بدھد، و از خدا بترسد، و پرھيزگاری ن. ، و راھی است که تغيير نمی کند

و ھرکس بخل . را تصديق کند، به زودی راه آسانی را در پيش پای او می گذاريم و آن را برايش آسان می گردانيم

  . ين نيک را تکذيب کند، به زودی راه سختی را به او خواھيم نمودئود را از خدا بی نياز بداند، و آورزد، و خ

َووضعنا عنك وزرك «  ََ َْ ِ َ َ ْ َ َوضعنا « مفسرين در تفسير کلمه   .»تو برنگرفتيم؟) دوش(ين تو را از و بار سنگ« » َ ْ َ می » َ

  . م ين آورديپائ. م يفرو آورد: نويسند 

ن ين معنى مشتق شده است ، چون بارھاى سـنـگيز از ھمين ) ريوز(نى است ، کلمهيدر لغت بـه مـعـنـى سـنـگـ » وزر« 

  .نى است بر دوش گنھكاريند چرا كه بار سنگين جھت وزر گوي به ھمزي و گناھان را ن حكومت را بر دوش مى كشد
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  .ر كرده انديدر آغـاز نزول ، تفس ) وحـى( ـنيرا بـه مـعـنـى بـار سـنـگـ ) وزر( بـعـضـى از مفسرين 

  ز به ضاللت و گمراھى و لجاج و عناد مشركانيبعضى ن

  . آنھاۀت و آزار فوق العاديو بعضى به اذ 

 عصمت و پاكى ألۀجه و باالخره بعضى به مسي  ابـو طالب و ھمسرش خدشه انـدوه نـاشـى از وفـات کاکايو بـعـضـى بـ

  .ر كرده اندياز گناه تفس

  .ـر اول است ي ھـمـان تـفـسـًولى ظـاھـرا

ھا و يھا و ستمگريزيھا و خونري كفر و شرك و تبھكارۀھدف از آن  بار كمرشكن غم و رنج حاصل از مشاھد

شان در يت و آزار ايت مردمان و دفع اذي ھدای و تالش و كوشش آن حضرت برا ّش از نبوت ي پۀ جامعیھاياننابسام

   .ّآغاز نبوت است 

ـد و يـات بـه خوبى نشان مى دھد كه منظور ھمان مشكالت رسالت ونبوت ، و دعوت به سوى تـوحـيقـرائن آ

 ۀار آلوده بوده است ، نه تنھا پيامبرصلی هللا عليه وسلم  كه ھميط بسيـدن آثـار فساد از آن محيـكـتـاپـرسـتـى ، و بـرچـي

 روز مى شدند،يتنھا بـاامـدادھـاى الھى برآنھا پ  و رو بودنده مى روبين مشكالت عظيغمبران در آغاز دعوت باچنيپ

  .نتر بوديط و زمان پيامبر صلی هللا عليه وسلم  از جھاتى سخت تر و سنگيمنتھا شرائط مح

ِالذ«   َ أنقض ظھرك یَّ َ َْ َ َ َأنقض«     كه پشت تو را در ھم شكسته بود؟ینيھمان بار سنگ » َ َ گرانبار .  كرده بود ینيسنگ: » َ

ًمجازا شكستن پشت معن. ساخته بود     .دھد  ی میَ

رداخـته مى ه   و سلم   پـيامبر صلى هللا عليم خود به پيگرى از مواھب عظيپروردگار با عظمت ما  بـه ذكر موھبت د

 .)الذى انقض ظھرك(نى مى كرد يھـمـان بارى كه سخت بر پشت تو سنگ ؟!م ين را از تو برنداشتيا ما بار سنگي آ: ديافزا

به  ) انتقاض( ا جدا كردن قسمتھاى به ھم فـشرده ساختمان است، ويبه معنى گشودن گره طناب،  )نقض( از ماده ) انق(

ا صداى مھره ھاى يگوش مى رسد، و ه گر بيد كيجدا شدن قـطـعـات يک تعمير از صدائى گفته مى شود كه به ھنگام 

  .ردينى قرار مى گير بار سنگيكمر به ھنگامى كه ز

 .ند فالن كس نقض عھد كرديز به كار مى رود و مى گويمانھا و قراردادھا نيـن كـلمـه در مـورد شـكـستن پيا

  . ن و كمرشكن را از تو برداشتيبار سنگخداوند آن : دي فوق مى گوآيتب ين ترتيبه ا

ات به خوبى نشان مى دھـد كه منظور ھمان مشكالت يامبرش برداشت ؟ قرائن آين كدام بار بود كه خداوند از پشت پيا

ار آلوده بوده است ، نه تنھا يط بسيدن آثار فساد از آن محي و برچ كتاپرستىيد و ي و دعوت به سوى توح رسالت و نبوت 

رو بودند، و تنھا با ه مى روبين مشكالت عظي پيامبران  در آغاز دعوت با چنۀ صلی هللا عليه وسلم ، كه ھمپيامبر

ط و زمان پيامبر صلی هللا عليه وسلم  از جھاتى سخت تر و يروز مى شدند، منتھا شرائط محيامدادھاى الھى بر آنھا پ

  .ن تر بوديسنگ
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