
 

 

 

 

 

 

 

 شرح صدر
 لفضل یغماییابوا

  ؛رب اشرح ّلی صدري

 .ام را گشاده گردان سینه! پروردگارا

 شناسی مفهوم

و مقصود از شرح صدر، بسط و  5در لغت به معنای بسط و گسترش دادن است« شرح»

و نيز به  7.و استعداد دريافت معارف و حقايق است 3گشادگی سينه با نور آرامش و رحمت الهی

انايی و آمادگی قلبی و روحی، برای دريافت و پذيرش حقايق و معنای وسعت نظر، توسعه، تو

 0.تحمّل ناماليمات و مشكالت آمده است

 تفسیر آیه

سينة گشاده، حوصلة فراوان، استقامت و . از خداوند بود اين درخواست حضرت موسی
ی ترين وسيله و سرماية يك رهبر انقالب ها که مهم شهامت و تحمّل بار مشكالت و مسئوليّت

 6.اند از همين رو حضرت امير، سعة صدر را وسيله و ابزار رياست دانسته. است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .81طه، .  
 .11 ، ح البالغه نهجدشتی، . 8
 .332، ص مفرداتراغب، . 4

 .524، ص فرهنگ اصالحات و تعبیرات عرفانیدی، سجّا. 3

 .3311، ص 5، ج فرهنگ بزرگ سخنانوری، . 5

 .85 انعام، . 1
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: پرسيدند نازل شد از پيامبر 1«فمن یرد اهلل أن یهدیه یشرح صدره»هنگامی که آية 

نور یقذفه اهلل فی قلب من یشاء فينشرح ّله صدره »: فرمود شرح صدر چيست؟ پيامبر

افكند و در پرتو آن، روح او وسيع و  هر کس بخواهد می ؛ نوری است که خدا در قلب«وینفّسخ

بلی اإلنابة إّلی دار »: ای دارد که با آن شناخته شود؟ فرمود آيا نشانه: پرسيدند. شود گشاده می

اش توجّه  ؛ آری، نشانه«اّلخلود واّلتجافی عن دار اّلغرور واالستعداد ّللموت قبّل نزول اّلموت

که  ز زرق و برق دنيا و آماده شدن برای مرگ است پيش از آنبرچيدن ا به سرای جاويدان و دامن

 5.مرگ فرا رسد

از خدا کرد و خداوند به ايشان شرح صدر عطا  را پيامبر اکرم همين درخواست موسی

 پيامبر 3.«أّلم نشرح ّلک صدرک»: فرمود که در سورة انشراح، به اين امتنان تصريح فرمود

کنم که برادرم موسی  من از تو همان تقاضا را می! پروردگارا: به درگاه خداوند عرض کرده بود
و  درّالمنثوراين حديث را سيوطی در تفسير ... ام را گشاده داری و خواهم سينه تقاضا کرد؛ از تو می
هايی  ديگر از دانشمندان بزرگ سنّی و شيعه با تفاوت و بسياری مجمع البيانمرحوم طبرسی در 

 .اند نقل کرده
برای ارشاد خلق و تحمّل مشكالت تبليغ بايد به ابزاری چون شرح صدر مجهّز  پيامبران

 .شدند می

 های آیه پیام

 .(ربّ اشرح ّلی صدري)سعة صدر نخستين شرط موفّقيّت در هر کاری است . 1

ربّ ) جای ترس و فرار از مسئوليّت، امكانات و مقدّمات و ابزار آن را از خداوند بخواهيم به. 3

 .(درياشرح ّلی ص

دعا قبل از هر کاری، رمز توکّل و ماية دفع خطرها و آفات راه است هرچند دعا خودش . 9

 .(ربّ اشرح ّلی صدري)عبادت است 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .341، ص 5، ج تفسیر نمونهمکارم شیرازی، .  

 . انشراح، . 8

 .24 ، ص 4 ، ج تفسیر نمونهمکارم شیرازی، . 4
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ها، بستگی تام به صبر و حوصلة مربّی و مجاهد  ارشاد و تربيت مردم و مبارزه با طاغوت. 0

 .(ربّ اشرح ّلی صدري)دارد 

ربّ اشرح ّلی )خواهد  نيست؛ کار بزرگ، روح بزرگ می رسالت، با تندی و خشونت سازگار. 5

 .(صدري

 .(...ربّ)است « رب»دعای انبيا در قرآن با اسم . 0

 .(ربّ اشرح ّلی صدري)ای گشاده الزم دارد  دريافت الطاف الهی، روح و سينه. 7

 1.(ربّ اشرح ّلی صدري ویّسّرّلی أمري)شود  با سعة صدر، کارها آسان می. 9

 مرتبطآیات و عناوین 

انعام، : )؛ تسليم خدا(99، 35طه، : )؛ تسبيح(0ـ  5و  9انشراح، : )آسانی :آثار شرح صدر
 (.90، 93طه، : )؛ ذکر خدا(01توبه، : )؛ خير(135

 (.1؛ انشراح، 33؛ زمر، 90، 35؛ طه، 135انعام، : )ارادة الهی :منشأ شرح صدر

 5(.130انعام، : )؛ گمراهی(100نحل، : )؛ کفر(135انعام، : )پليدی :موانع شرح صدر

 ارزش شرح صدر

در قرآن کريم  7آشكارا و بيشتر از آن به صورت تشابه و تقابل، 3پنج بار« شرح صدر»واژة 

. يكی از صفات بارز و حتمی پيامبران، شرح صدر بوده است. آمده است که بيانگر ارزش آن است

نعمتی قابل امتنان بر آنها، چون و  0(ع)اين صفت، خواستة برخی پيامبران بوده، چون موسی

کسانی که با مردم سروکار دارند و محلّ رجوع آدميان هستند؛ چون خلق و  6.محمّد مصطفی

علمی و اخالقی، نقصان زياد ويژه  خوی مردم متفاوت است و در ميان آنها از جهات گوناگون، به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .441، ص 1، ج تفسیر نورقرائتی، .  
 .، ج ، ص فرهنگ قرآن، مركز فرهنگ و معارف قرآن. 8

 . ؛ انشراح، 88؛ زمر، 85؛ طه، 21 ؛ نحل، 85 انعام، . 4

 .4 ؛ شعرا، 21؛ حجر، 8 ؛ هود، 8اعراف، . 3

 .85طه، . 5

 . انشراح، . 1
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بتوانند عيب جهل و رذايل اخالقی  است، طبعاً بايد صابر و مقاوم بوده و شرح صدر داشته باشند تا

 .از اين رو، اين صفت الزمة کار و پيشرفت آنهاست. آنان را بزرگوارانه تحمّل نمايند

 آثار شرح صدر

 :توان نام برد هايی از آن را می در قرآن کريم برای شرح صدر آثاری ذکر شده است که نمونه

 0ياد خدابودن؛. 5 7، خير و رحمت؛0 3دا؛تسليم در برابر خ. 9 5تسبيح خداوند؛. 3 1آسانی؛. 1

 7.هدايت انسان. 7 6قبولی اسالم؛. 0

 صدر ۀهای سع نشانه

ها در صفات و رفتار و روح فردی آشكار  هايی دارد که هرگاه اين نشانه نشانه« سعة صدر»

چون مدير به . شود شد، آن فرد دارای روحی بلند، فكری عميق، بينشی تيز و افق ديدی وسيع می

مقام بلند شرح صدر دست يافت، کشتی تشكيالت و مسئوليّت را در طوفان مشكالت راهبر 

تكيه بر سمند تيزپای شجاعت و متانت و حلم و علم، برای اجرای حق و حقيقت خواهد شد و با 

 :فرمود که موالی متّقيان علی شتابد؛ چنان به مبارزه با ستم و جهل می

 ؛داء حقأمن ضاق صدره ّلم یصبر 

 2.اش تنگ باشد، توان انجام حق را ندارد کسی که سینه

 بردباری. 9

رهبرانی که از اين ويژگی برخوردار باشند، در . ، بردباری است«شرح صدر»يكی از نمودهای 

شوند و در برابر رفتارهای ناشايست و مشكالت، واکنش  مند می ادارة امور از توفيق بيشتری بهره

 .ددهن مناسبی از خود نشان می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1ـ  5و  4،  انشراح، .  

 .44، 85طه، . 8

 .88؛ زمر، 85 انعام، . 4

 . 1توبه، . 3

 .2ـ  1و   ؛ انشراح، 43ـ  44و  85طه، . 5

 .88؛ زمر، 85 انعام، . 1

 .88؛ زمر، 85 انعام، . 1

 .22، ص 12، ج بحاراالنوارمجلسی، . 2
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 :فرمايد می اميرالمؤمنين علی

  ؛اّلحلم رأس اّلرئاسه

 .ستترین رکن ریاست ا بردباری، مهم

 ها و دوری از غرور و تکبّر متانت در شادی. 2

ها از خود واکنش  ها و پيروزی ها، شادی يابی آدمی به تناسب ظرفيّت و سعة صدر خود در کام
د، با کسب اندك موفّقيّتی سرمست و مغرور دهد فردی که از سعة صدر برخوردار نباش نشان می

ماند  گيرد و از فهم مسائل و مشكالت غافل می نخوت و تكبّر سراسر وجود او را فرا می. شود می
 .شود اش می آفتی برای تباهی و نابودی( خودپرستی، تكبّر و غرور)و همين امر 

يابی  ه استقبال پيروزی و کامای گشاده و با وقار و متانت ب پس شايسته است که مدير با سينه
و توکّل به خدا، اين حالت را از  رود و اگر بذر خودپرستی و کبر در دلش جوانه زد، با توجّه

خويشتن دور کند و روحيّة تواضع به خلق را که از توجّه به حضرت باری تعالی سرچشمه 
 .گيرد، در خود تقويت کند می

 :نويسد ای به يكی از فرمانداران خود می نامه نيز در طالب اميرالمؤمنين علیّ بن ابی

  ؛وال تکن عند اّلنعماء بطراً

 .حال مشو ها به تو رو آوردند، مغرور و خوش هنگامی که نعمت

 تحمّل افکار مخالف. 3

ت بايد در دنيای مديريّ. ل افكار مخالف است، توان تحمّ«شرح صدر»های  يكی ديگر از نشانه
در . کسانی که افكار مخالف دارند تفاوت قائل بوددارند با نای مخالفت ميان مخالفانی که صرفاً ب

سازند، افكار مخالف،  ّ و مسئلهجا مضر های بی به همان اندازه که مخالفت ها ها و سازمان مجموعه
انسان حكايت « صدر ةسع»های مخالف از  توان تحمّل انديشه. سودمند و باعث پيشرفت سازمانند

توانند در جان نيروها نفوذ کنند و به  راحتی می ه دارای اين صفت باشند، بهکند و کسانی ک می

 3.قدرت شخصی دست يابند

تواند از  های مخالف را شنيد، می ای فراخ، انديشه بنابراين، وقتی مدير با رويی گشاده و سينه
 .ها آمده است که در مثال آنها برای اصالح امور و پيشرفت کارها بهره ببرد، چنان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .32، ص  ، ج غرر الحکمآمدی، .  

 .44، نامه نهج البالغهدشتی، . 8

 .55 ـ  53 ، ص مدیریّت اسالمینبوی، . 4
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ادبی مخاطبان ناآگاه و مستمعان  هرکه از شرح صدر برخوردار باشد، از خشونت و بی. 0
 .شود خاطر نمی ردهجاهل، آز

های مهم، اندوهگين  دادن امكانات مادی، موقعيّت صاحب شرح صدر برای از دست. 5
او به . ندبي پايان الهی و سرای جاويد آخرت را فرا روی خود می های بی شود؛ چرا که پاداش نمی

ر نشانة شرح صد: پرسيدند از رسول خدا. زخارف دنيا که غروری بيش نيست توجّه ندارد
 ؛(دنيا)روی گردانی از خانة فريب و غرور »: چيست؟ فرمود

 ؛(آخرت)توجّه به سرای جاودانگی 

 1.«که فرا رسد مهيّا شدن برای مرگ پيش از آن

کند؛ زيرا از داستان و گرفتاری  یصاحب شرح صدر، برای مجازات مردم شتاب نم. 0

 5.کنندگان عبرت گرفته است شتاب

زند؛  کند و آرامش او را بر هم نمی وی را مضطرب نمی های خائنانة دشمنان هرگز نقشه. 7
 .زيرا او به لطف و کرم الهی اميدوار است

 .پذيرد و واقعيّات را قبول دارد صاحب شرح صدر، حقايق را می. 9
که عصبانی شود در کمال آرامش و  شرح صدر اشكالی شود، بدون اين اگر به صاحب. 3

 .دهد حوصله و با منطق و استدالل، پاسخ می

 به شرح صدر یابی دست یها راه

 .خودسازی، تهذيب نفس. 1
 .تمرين صبر و مقاومت در احوال مختلف و شرايط گوناگون. 3
 .رفت و آمد با عالمان صالح و صاحبان شرح صدر. 9
 .العة حاالت صاحبان شرح صدر و آثار اعمال آنانمط. 0
 .مطالعة حاالت کسانی که صبر و مقاومت و شرح صدر ندارند و بررسی پيامد اعمال آنان. 5
 .های تخصّصی ويژه کتاب ها، به گير و هميشگی کتاب مطالعات همه جانبه و پی. 0
 .پيوسته به ياد خدا بودن. 7

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .22 ، ص 4، ج مجمع البیانطبرسی، .  

قلم، )« مباش( یونس)برای حکم خدا، صبر كن و مانند صاحب ماهی »: رمایدف می خداوند متعال به پیامبر اكرم. 8
 از این رو، آن حضرت هنگام(. كه در تقاضای مجازات قومش عجله كرد و گرفتار مجازات ترک اولی شد)، (32

« هم الیعلموناللّهمّ اهد قومی فإنّ»: كرد جای نفرین و گالیه، برای آنها دعا می مواجهه با آزار و اذیّت مردم، به
 (. 18، ص 82، ج بحاراالنوار)
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 .کنند را از ياد نبريم پاکی قلب کمك می کسب عواملی که به نورانيّت و. 9
 .کنند ترك عواملی که به سياهی و قساوت قلب کمك می. 3

نشينی با  خودخواهی، خودبينی، غرور، تكبّر، دنياپرستی، هم: های ناپسند، مانند ترك عادت. 10
 .مباالت مجرمان و مردمان بی

 شعر

ــد    ــر رَشَ ــزه به ــن دو معج ــه اي  رو ب
 

ــت   ــونِ بگذشـ ــب فرعـ ــدجانـ  ه ز حـ
 

ــا خــود انديشــيد موســی کــز عنــاد   ب
 

ــوانم ايســتاد مــن چــه  ــا وی ت  ســان ب
 

 بــا چنــين لكنــت کــه دارم بــر زبــان
 

ــاتوان   ــر و نــ ــن فقيــ ــا مــ  او توانــ
 

 صـدرم ده کـه تـا    شـرح ! يارب: گفت
 

 ام اســـرارها گنجـــد انـــدر ســـينه   
 

ــزون  ــی ف  طاقــت و صــبرم شــود يعن
 

 مــــر تــــوانم آن کــــافر را زبــــون 
 

ــختی  ــزد س ــا ن ن ــگ ه ــردم تن  دل گ
 

ــل     ــانم منفصـ ــود نمـ ــم خـ  وز مهـ
 

 هم تو آسـان سـاز بـر مـن کـار مـن      
 

 1هم رسـان بـر فهمشـان گفتـار مـن      
 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1 81، ص 1، ج شرح جامع تفسیر عرفانی صفی علیشاهمنجمی، .  




