
 

  
  
  
  
  

    
  
  

  کارکرد شرح صدر در روایات شناسی و ، گونهچیستی
  

 *سرایی ابراهیم باختري هاجر
  

  

   چکیده
ت درك معارف و معرفتی و افزایش ظرفیتی است که قابلی، و نوعی بسط وجوديشرح صدر موهبتی الهی 

 دربـارۀ ، پژوهـی  تحقیقـی سـنت   لـذا  .وردآ می پذیرش نور ایمان را فراهم زمینۀ کند و  می حقایق را ایجاد
ایـن   .زیرا در روایات بسیاري به آن اشـاره شـده اسـت    شرح صدر حائز اهمیت است چیستی و کارکرد

 بنـدي  دسـته ، با اسـتقراء روایـات شـرح صـدر     .تحقیقی کیفی است، پژوهش بر اساس ماهیت و روش
در ایـن پـژوهش ابتـدا     .نمایـد  مـی  روایات را ترسـیم میان  ارتباط، و در نهایت تحلیل و تبیین موضوعی

، خصایص و نتایج شـرح صـدر  ، ساز عوامل زمینه و تحلیل شناسی روایات شرح صدر و سپس تبیین گونه
در  کـه  و امري فراتر از مقـام نبـوت اسـت    شرح صدر فضل و منتی بر پیامبر .مورد مداقه قرار گرفت

ـ   اي  هصورت تحقق عبودیت و بندگی از جانب خداوند متعال اعطا و مقدم بـه   آن وسـیلۀ  هاست تـا فـرد ب
معیت و شـناخت   ،معدن علم و نورانیت قرآن است، که امام حاق شرح صدر آنجا از .هدایت رهنمون گردد

شـناخت مصـادیق و راه    بـه  ایـن پـژوهش   .شرح صدر اسـت ، امام بالنورانیه و پذیرش قلبی فضایل او
 .پردازد می شرح صدر دستیابی به

    .امام، علم ،عبودیت ،صدر  شرح :ها کلیدواژه
                                                             

  bakhtary110@ymail.com، ایران، تهران رفاه دانشکده   می اس معارف گروه استادیار *

  6/4/1400تاریخ پذیرش:         1/2/1400تاریخ دریافت: 

 یپژوهثیحدعلمی  دوفصلنامه
 27 ۀشمار، 1401 ستانبهار و تاب، 14 سال

 پژوهشیعلمیمقاله 
 242ـ219صفحات: 
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  مقدمه .1
تـی اسـت کـه    معرفتـی و افـزایش ظرفی  ، نوعی بسط وجوديو اي الهی  عطیه صدر  شرح

ق و فعلیت یافتن استعداد پذیرش نـور  تحق، کند  می قابلیت درك معارف و حقایق را ایجاد
 عبودیت و علمی که از سنخ نور است ایجاد واسطۀ هبو ، وردآ می ایمان در انسان را فراهم

 خداونـد  همـین بـس کـه    صـدر شود و امري باطنی و درونی است. در اهمیت شـرح   می
و رسول اکرم را بر سـایر   )125: انعام( برشمرده خویش پیامبر بر منتی و فضل راآن  متعال

 نمفسـرا  از اي عـده ) 508، ص10ج، ش1372، طبرسـی .(اسـت پیامبران برتري بخشـیده  
م  پیامبر صدر  شرح ندا قائل تر  اسـ  مکـارم (.اسـت  بـوده  پیشـین  انبیـاي  معجـزۀ  از بـا

 بـا  رویـارویی  بـه  مورمأ موسی حضرت وقتی همچنین) 123، ص27جتا،  بی، شیرازي
 و نبـوت  وجـود  بـا  پروردگـار  از یاري استمداد. نمود صدر  شرح درخواست، شد فرعون

 مقـام  از فراتـر  موضـوعی  صـدر   شرح در واقع که ستا آن از حاکی، بود دارا که عصمتی
لت و است نبوت  حضـرت  کـه  اسـت  صـدر  شـرح  ایـن  بـا  .کنـد   مـی  الهی سکینۀ بر د
، همچنین در روایـات  دهد.  می نجات را یلاسرائ بنی و ویران را فرعون ستم کاخ موسی

خیر براي آنان نمـوده   ۀکه خداوند اراداست خصوصیات شیعیان و بندگانی  از شرح صدر
ق، 1428، علـوي (.اسـت  شمرده شده دین استکمالدلیل  و ممتحن مؤمن هاي ویژگی و از
 امـام  خصـایص  از و گـردد  مـی  بصیرت ایجاد و باطن نورانیت سبب صدر شرح )70ص

ـ   )437، ص2 ج، ش1379، طبرسی(.است معصوم سـورۀ ذاریـات کـه     51 ۀبا توجه بـه آی
ارتبـاط  ذکر کرده و از آنجا کـه عبودیـت و شـرح صـدر     عبودیت  را خلقت انسان فلسفۀ
ال ایـن  سـؤ . شـود  می اهمیت بررسی چیستی و ماهیت شرح صدر دوچندان، دنداروثیقی 

آن چیسـت و   ست که شرح صدر در روایات به چه معنایی اسـت و کـارکرد  ا تحقیق این
  ؟توان بدان دست یافت می چگونه

اگـر کسـی بـه     .گردد که فرد عبد شود می زمانی محقق شرح صدر، بر اساس روایات 
ده و در نهایـت بـه   ي یافته و استعدادهایش شکوفا شوجود ۀسع، شرح صدر دست یافت

 فهـم  در توانـد  می صدر شرح چیستی و مفهومی بررسی. یابد  می دست الهی قرب و کمال
 بررسـی ایـن   از حاصـل  نکـات  و ظرایف همچنین ؛باشد راهگشا روایات و آیات تر دقیق
 قـرآن  فهـم  نعمـت  از تـا  هستند صدر شرح دنبال هب که گیرد قرار کسانی فراروي تواند می
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    .ندشو مند بهره
  قتحقی ینۀپیش .1ـ1

 :جملـه  از ؛اسـت  شـده  نوشـته  مختلفی هاي نامه پایان و ها کتاب، صدر  شرحخصوص  در
حیت مورد در ش)1389، واثقی(صدر  شرح کتاب قـی  هـاي  ص  دیـدگاه  از مـدیران  اخ
م قـی  مفاهیم ازاي  همجموع که ش)1386، طلوع(صدر  شرح کتاب ؛اس  امـام  نظـر  از اخ

برگزیـده   کتـاب  و ش)1395، ريمی(روایات و قرآن در صدر  شرح کتاب ؛است خمینی
ـ  پایـان  بـه  تـوان  مـی  همچنـین . ش)1388، رفسـنجانی  هاشمی(فرهنگ قرآن  مسـعود  ۀنام

 مـوارد  در. کرد اشاره روایات و آیات در صدر  شرح بررسی عنوان با ش)1385(رودباري
البتـه   .اسـت  نشـده  تحقیـق  صـدر  ۀ سـع  و صدر  شرح بین رابطۀ و چیستی دربارۀر وذکم

ق اجتماعی گفت هصدر ب ۀسع دربارۀ گو شده ولی یـافتن ماهیـت و چیسـتی    و عنوان اخ
ـ  تأثیر وکارکرد ، شرح صدر اسـت کـه در ایـن تحقیـق بـر      اي  هآن بر باورمندي افراد نکت

  .اساس روایات مورد مداقه قرار خواهد گرفت
  معناشناسی .2
  لغوي معناي .1ـ2

، گشـودن ، کـردن  بـاز  ،بیـان  و کشـف  همچـون  یهایانمع، شرح واژۀ ذیل ،لغت کتب در
ــن ــکار و روش ــودن آش ــی(نم ــی ؛380ص، 24ج، ش1375، طریح  ؛4ج، ش1371، قرش

 ذیـل  ،ق1409فراهیـدي،  (بخشـیدن  وسعت و توسعه ،)497ص، 2ج، ق1414، منظور ابن
 آن اصل. آن ساختن روشن و دادن توضیح، کردن باز یعنی مطلب شرح .است آمده )واژه

 )258ص، ق1412، اصـفهانی  راغـب (.اسـت  گوشـت  کـردن  تکـه  یعنی »اللحم شرح« از
 بـراي  واژه این ؛نامند می صدور را آن جمع و دانسته سینه قفسۀ معناي به را صدر همچنین
م  صـدر  ماننـد ، شـود   مـی  استعمال يهرچیز بخش ترین مقدم و ترین برجسته  صـدر ، کـ

 اسـتعمال  مجـازاً  هم قلب براي، دارد قرار سینه در قلب که آنجا از و مجلس صدر، کتاب
 موضـوع  بسـط  و توسعه از خاصی نوع، شرح) 275ص، 2ج، ش1379، طبرسی(.شود  می

: خـوانیم   می صدر  شرح معنایی ترکیب در .دارد قرار بودن بسته و قبض مقابل در که است
، ش1388، قریـب  و شعرانی(.عالم حقایق و معانی دریافت براي آمادگی یعنی صدر  شرح
 تحقـق  از کنایـه  و تنگـی دل سـاختن  برطـرف  و سـینه  کـردن  باز معناي به همچنین )4ص
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ق، 1412اصـفهانی،   راغـب (.اسـت  معنوي و روحی منديتوان و کمال به رسیدن استعداد
    )واژه ذیل

  اصطالحی معناي .2ـ2
ویژگی اسـت کـه در صـورت تحقـق عبودیـت و      شرح صدر خصوصیت و ، در روایات

، نمایـد اي  هبراي بنـد خیر  ارادۀ وقتی خداوند .شود می بندگی از جانب خداوند متعال اعطا
مراتبی از تقوا و عمل صالح مبتنی بر آگاهی و معرفت همراه با لوازمی از جملـه   در نتیجه

ارتبـاط وثیقـی دارد و   گردد. شرح صـدر بـا عبودیـت     می افاضهوي ه بعبادت ذکر و دعا 
  .دتا فرد با آن به هدایت رهنمون شواست اي  همقدم

 روش تحقیق .3
ـ  . در این پژوهش بررسی عمیق و همهکیفی است صورت بهروش پژوهش حاضر   ۀجانب

در نتیجـه   .شرح صدر مـورد بررسـی و مداقـه قـرار خواهـد گرفـت       ۀروایات در حوز
. اسـت  تحقیقـات کیفـی   ۀتحقیـق در زمـر  بر اساس ماهیت و روش ، پژوهش مورد نظر

بـا   اسـت. روایـات  کرد آن به تحلیـل  ین پژوهش رویا فرد منحصربههاي  از قسمت یکی
خـط  ، موضوعی و سپس تحلیـل و تبیـین روایـات    بندي دسته، استقراء روایاتتوجه به 

  گردد. می ی روایات مشخصسیر و محورهاي کلی و جزئ
 دشـ جـو  و تافزار جس در نرم، واژگان مرتبطو شرح صدر  ،شدهذکر با توجه به روش

مبنـاي   .گرفـت و سـپس مـورد بحـث و بررسـی قـرار       شناسـی  گونـه ، موارد حاصـل  و
حادیثافزار  نرم جوو جست بـا  » صـدر «، 44163با  »شرح« هاي که واژه است 5/3 جامع ا
نتیجـه مـورد    70بـا   »شـرح صـدره  «و عبـارت   529با » شرح صدر«ترکیبی  ، واژۀ25309
  .قرار گرفت بررسی

  روایات شرح صدر شناسی گونه .4
 و، پیشـواي دینـی   امـام و ، امبریهاي پ ویژگی بیانگر، تتبع در روایات ناظر بر شرح صدر

در پیونـد   مـؤمن و انسـان   تولی او نسبت به امام معصوم واقعی و شیعۀ در برخی دیگر با
، مصداقی با خیرخواهی خدا نسبت به بنـده  طور بهاز روایات  دیگر برخی مبناي بر و بوده

تفصـیل ایـن    .آن تصریح شـده اسـت   در خصوص وي مرتبط و پاداش الهی به و انعام و
  :قرار ذیل است موارد از
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 بـأنوار   صدره  شرح «.. :است شرح صدر از خصایص پیامبر روایاتدر برخی  .1ـ4
با انوار محبت و لطف و کرامت به او شـرح   ... ؛)3صق، 1411، بکرى( »...والكرامة واللطف احملبة

  . ...صدر بخشید
  .باشدد باید ملتزم به شرح صدر شو می کسی که به شرافت نبوت و رسالت مشرف

 برشـمرده شـده   امـام و پیشـوا  در برخی روایات این ویژگی جزء خصوصـیات   .2ـ4
، نـى یکل(»...لـذَلک   صـدره   شَـرَح  عبـاده  لأُمورِ جلَّ و عزَّ اللَّه اخْتَاره إِذَا الْعبد إِنَّ و...« :است
ـ بـراى ا ، نـد یاى را بـراى امـور بنـدگانش برگز    بنـده  هرگاه خداوند...  ؛)203ص، ق1407 ن کـار  ی

  . ...گرداند می اش را گشاده نهیس
 عطـا نمـوده  به وي شرح صـدر   ،گزیند  میبرعنوان امام  ههنگامی که خداوند فردي را ب

ایـن خصوصـیت    واسـطۀ  بـه  ؛سازد می هاي الهی و علوم مختلف را بر وي جاري حکمت
شـود و ایـن امتیـاز     گویی و تشخیص صحیح از سقیم درمانده نمـی  است که امام از پاسخ

  باشد. می دلیلی بر اتمام حجت بر بندگان
 :اسـت  شـده کار بـرده  ه ب به ائمه بینمنسو ۀباردراین واژه ، برخی روایات در .3ـ4

...» و وه وبنْسنَایإِلَ م رأَد اللَّه قَهرِز و  شَـرَح   هرـدکـه از   درحـالی ...  ؛)536ص، همـان (..». ص
ه او روح وسـیع  ب ،کند  می خداوند روزي را براي او فراوان ،شیعیان ما باشد و به ما نسبت داشته باشد

  . ...دهد  می و شرح صدر
 .وردآ مـی  لی است که شرح صدر را به ارمغـان ئاز جمله مسا ائمهمنسوب بودن به 

و بـه خشـم درآوردن دشـمنان     البته شرط انتساب را انتظار امر فرج و یاري اهل بیـت 
وضـوح گویـاي ارتبـاط شـرح صـدر و       هاهل بیت(تولی و تبري) دانسته که این حدیث ب

  دانسته شده است. معیت و همراهی با امام معصوم
بـه او شـرح صـدر     ،خیر بخواهـد اي  هروایات هرگاه خداوند براي بند در برخی .4ـ4
مِ   صـدره   شَـرَح  راًیخَ بِعبد أَراد إِذَا اللَّه أَنَّ واعلَموا «... د:کن می اعطا ، 8ج، همـان (»... للْإِسـ
م پذیرش براى را اش سینه بخواهد خیر اى بنده براى خدا اگر که بدانید ... ؛)13ص    . بگشاید... اس

 بـراي  را اوۀ سـین  ،داشـته باشـد   بنـدگانش  از یکی به خیري ۀاراد متعال خداوند وقتی
 آن بـر  را او قلـب . کند  می گویا حق به را او زبان. گرداند  می گشاده خیر آن برابر در تسلیم

 در. بکنـد  عمـل  خورده پیوند آن به او قلب چهآن به شود  می موفق عبد و زند  می گره حق



 1401، بهار و تابستان موهفت، سال چهاردهم، شماره بیستپژوهیحدیثعلمی لنامه صفدو   224

مصورت  این ۀ بنـد  ایـن  اگـر  که خداست بر و. رسد  می خود کمال و تمامیت به بنده اس
، ق1382، یمازنـدران (شـود.  شـمرده  هـا  مسـلمان  از حقیقتاً، رفت دنیا از حالی چنین در او
  )185، ص11 ج

انعـام خداونـد و پـاداش بـر طاعـت بـه       ، اعطاي شرح صدر، در برخی روایات .5ـ4
  شـرح  طاعتـه  علـى  جـزاء  بـه یثی و نعمـه ی أن تعالى اهللا أراد من«... :استشده  بندگان ذکر

مل  صدره بـه او نعمـت    بخواهـد  متعـال  خداونـد  کـه  هـرکس  ؛)52ص، ق1413، دیفم(»...س
   . ...دهد می شرح صدر ،دهد پاداش او به اطاعتش پاداش عنوان به و ببخشد

هت اسـتمرار  و نعمتی از جانب خداوند ج اعطاي آن را پاداش بر طاعت و شرح صدر
بدیهی است ورود به مسـیر هـدایت و    .ده استکرپذیري معرفی  فرد در اطاعت و هدایت

    د.شو اطاعت و استمرار داشتن بر آن جز از طریق نعمت شرح صدر محقق نمی
ی است کـه درصـدد معرفـت    خصایص شیعیان شرح صدر از ،در برخی روایات .6ـ4

ـةِ بِهذه  یفَإِذَا عرَفَن ...« :هستند ینمؤمنامیرالنورانیت  رَِف عْ مـانِ و  یفَقَد امتَحنَ اللَّه قَلْبه للْإِ اْلمَ
پـس   ...؛ )68ص، ق1428علـوي،   ؛255ص، ق1422(حافظ برسی، »...شَرَح صدره للْإِسلَامِ

اش را   نهیش کرده و سیمان آزمایخداوند قلب او را به ا محققاً، هنگامى که مرا به کُنه معرفت شناخت
م گشا   ... ش داده استیبراى اس

ی ایـن  مـؤمن و اگـر   ذکـر شـده  ل ایمان اشرط کمست که رو آنامام از معرفتوجوب 
واقعـی   مـؤمن و وي  در واقع خدا قلب او را به ایمان امتحان کرده ،معرفت را داشته باشد

 .کنـد   مـی  و انسان را عارف و مستبصـر  آورد  می به ارمغان شرح صدر، این معرفت. است
معرفـت امـام    .معرفت او به خدا هـم کامـل اسـت   ، اگر کسی به امام معرفت داشته باشد

در  المـؤمنین امیر چون امام مظهر اسماء الهی است.، ستدر واقع معرفت اهللا ا بالنورانیه
ـ إل أمرنا من ردی  يالذ هو الممتحن المؤمن« فرمایند: مینورانیت  ۀفراز دیگري از خطب  هی

 شـده  آزمـوده  مـؤمن ؛ )70ص ،همـان (»رتدی لم و شکی لم و لقبوله صدره  اللّه  شرح إلّا ء یش
 و بگشـاید  آن پـذیرش  بـراى  را اش سینه خداوند، برسد او به ما) امامت(امر از هرچه که است کسى
    .نشود مرتد و نکند شک

ــۀ بــر اســاس ــوان گفــت: مــی نورانیــت خطب شــرح صــدر یعنــی هــر فضــیلتی از  ت
  د.ن شک نکنآو در  نمایدو قبول  بوده اذیرپبا تمام وجود مطرح شد  ینمؤمنامیرال
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 مـا  .«.. :شمرده شـده اسـت   مؤمناز خصوصیات شرح صدر  ،در برخی روایات .7ـ4
ـ یالْ و بصرِه یف النُّور جعلَ إِلَّا قَلْبِه یف الْکَلمات هؤُلَاء جعلَ و هیعلَ اللَّه منَّ عبد منْ ـ  نَیق یف 
قَلْبِه و شَرَح  هردلْإِ  صانِیلنیست کـه خداونـد   اي  ههیچ بند ... ؛)344صق، 1412، برسىط( »...م

بر او منت نهاده باشد و این کلمات را در قلبش افکند مگر اینکه نور در چشمش و یقـین در قلـبش   
   دهد... . می شرح صدر براي ایمان دهد و به او می قرار

نی است ـ  بهکه در آن  این حدیث بخشی از یک حدیث طو اشـاره  اي  هاسامی و ادعی
و در نهایت این آموزش اسامی منتی از جانـب خداونـد متعـال تلقـی گردیـده و در       شده

بـراي او نـوري از    .نمایـد  مـی  خداوند متعال شرح صـدر را روزي فـرد   ،ازاي این اسامی
 بـر بـار   هـر روز دو ن آ واسطۀ هدرخشد و خداوند ب  می که دهد می مجلسش تا عرش قرار

ئکه افکند و حفظ و فراگیري کتـابش را    می و حکمت را در زبانش ،کند می اش مباهات م
گردانـد و   مـی  و او را در دیـن فقیـه  ـ حتی اگر بر آن حریص نباشدــ  نماید   می روزي او
  افکند.  می هاي بندگانش را در قلب محبت او

  در تفاسیر   صدر  شرح یبررسی روای .5
 تفاسیر شیعه .1ـ5

، زمـر ، هـایی ماننـد انعـام    ذیل بعضی آیات در سوره بر مبناي برخی تفاسیر روایی شیعه و
 انعـام  سـورۀ  125ذیـل آیـۀ    براي نمونه .انشرح به این موضوع پرداخته شده است طور و

افتـد تـا حـق را      مـی  که دل در درون انسان به تکـاپو  درستی به« فرمایند: می امام صادق
امـام   )376ص، 1 ج، ق1380، عیاشـی (».گیـرد   می آرامش، پس هرگاه که آن را یافت، بیابد
خواهد او را با ایمان   می کسی را که خدا«چگونگی ایجاد آرامش فرمودند:  دربارۀ رضا

وي را ۀ سـین ، کرامت خود در آخرت هـدایت کنـد  ۀ سوي بهشت و خان خویش در دنیا به
گشـاید تـا     مـی  براي تسلیم به خدا و اعتماد بر او و اطمینان به پاداشی که وعده داده است

، 2 ج، ق1416، بحرانـی (».اینکه او [به خداي خویش] اطمینان پیـدا کـرده و آرامـش یابـد    
را  خـدا بخواهـد او  کسـی کـه   « :نویسـد  می شرح صدر ۀدربار نیز فیض کاشانی )477ص

اش  خداوند سینه، موفق گرداندي ایمان براهدایت کند یعنی حق را به او بشناساند و او را 
م گشاده گردانـد و   می یعنی قلبش را در این حوزه وسیع و گسترده ؛سازد می را براي اس

دریافت آنچه  گرداند و آمادۀ می حق اینکه خداوند قلب او را پذیرندۀاست بر اي  هاین کنای
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  )155، ص2 ج، ق1415(».چه از آن منع شده باشد و چه سودمند باشد ،اوست بر
از  طه درخواسـت شـرح صـدر حضـرت رسـول      سورۀ 26ـ25 ۀذیل آی استرآبادي

 .ده اسـت و پشـتیبانی ایشـان گـزارش کـر     ینمـؤمن وزارت امیرالخداوند و اجابـت آن را  
ن نــزول آیــه را سـورۀ زمــر شـأ   22ذیـل آیــۀ   همچنــین )305صق، 1409، اسـترآبادي (

  )503ص، همان(دانسته است. امیرمؤمنان حضرت علی
پیـامبر  ۀ خداونـد سـین  « آورده است: انشراح سورۀ 2 و 1 ذیل آیۀعلی بن ابراهیم قمی 

فرات بـن   )428ص، 2 ج، ش1363، یقم(».را گشود و کارها را برایش آسان نمود اکرم
شرح صـدر را معرفـی    ،ذیل همان آیه امام باقر و امام صادق ابراهیم کوفی نیز از قول

ایـن مطلـب در    )574، ق1410، کـوفی (.است ذکر کرده عنوان وصی پیامبر هین بمؤمنامیرال
 تفسـیر صـافی  در  )689، ص5 ج، ق1416، بحرانـی (.شده است گزارشنیز  تفسیر البرهان

گفتـه شـده آیـا     "نـدادیم  رح صدرآیا به تو ش"«ارش شده است: زتر گ این مطلب مشروح
زار و آبـه تـو قـدرت صـبر بـر       دریافت وحی نگشودیم و تو را با علم و حکمت و سینۀ

سـوي   و مـردم را بـه   ات براي مناجات با حـق وسـیع شـد    سینهدادیم تا جایی که ناذیت 
را  کـه او  بود ینمؤمنامیرال واسطۀ هبشرح صدر پیامبر قمی گفته  .کردي می خداوند دعوت

امـام  در همـین راسـتا از    )343ص ،5 ج، ق1415، فـیض کاشـانی  (».قرار دادیـم وصی تو 
یـت   بـا « اند کـه فرمـود:   نقل کرده »أَلَم نَشْرَح لَک صدرك«ۀ دربار صادق امیرمؤمنـان   و

 یعنی عامـل شـرح صـدر پیـامبر    ؛ )194ص، 18ج، ش1394، برازش»(حضرت علی
یت امیرال     .ین استمؤمنو

تفطن بر معناي تـأویلی بـاطنی   ، آید  می دسته ب روایاتی بررسی چنینآنچه از رهگذر 
یـت او در پیونـد بـا معنـاي شـرح       و ینمؤمننحوي با نام امیرال این واژه است که به و

  .گره خورده است صدر
  تفاسیر اهل سنت .2ـ5

بـر اسـاس    .اسـت  بحث از شرح صدر در برخی تفاسیر روایی اهل سنت نیز قابل توجـه 
بر مبناي برخی دیگـر شـرح صـدر     بوده و آیت نشانه و برخی از این روایات شرح صدر

تی مانند توحیدپای پیامد مثبت نتیجه و م، بندي به مقو  توسـط  )حقیقـی (علم و ایمان، اس
  موحـد بـودن   نتیجـۀ  ۀمثاب بهشرح صدر  ،دیگر سخن در این قبیل موارد به .است پیامبر
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هاي وحیـانی بایـد مـورد     با آموزه ارتباط او نبوت و رفته که تبلور آن را در پیامبر به شمار
طبـري در تفاسـیر    ثعلبـی و ، سـمرقندي  در همین راستا روایات سـیوطی  .توجه قرار داد

ً ؛کردنی استشان یاد روایی  سـورۀ  125در ذیـل آیـۀ   ) 44، ص3 ق، ج1404(سـیوطی  مث
در روایـت دیگـري شـرح     همچنـین  ؛را آورده استن آ وها توجه کرده  به این نشانه انعام

  )45، ص3 ج، همان(.صدر را نتیجۀ توحید و ایمان به آن دانسته است
م و نرم شـدن قلـب و ورود   را  شرح صدر سمرقندي آمادگی قلب براي پذیرش اس

وت ایمان به قلب سـیوطی نیـز    )480، ص1 ج، ق1416، سـمرقندي (.است کردهذکر  ح
طه شرح صدر پیامبر را اجابت دعاي آن حضرت براي خلیفه بودن  ۀسور 26ـ25 ذیل آیۀ

 2 و 1 ذیـل آیـۀ   وي همچنـین  )295ص، 4 ج، ق1404، سـیوطی (.داند می ینمؤمنامیرال
، همـان (.ذکـر کـرده اسـت   از حلم و علم  پیامبرقلب  شدن رشرح صدر را پانشراح  سورۀ

  )363، ص6 ج
پیامبر و پـر کـردن آن از    سینۀ وشوي شستسمرقندي در جاي دیگري شرح صدر را 

، سـمرقندي (.اهـل سـنت)  میـان   اشاره به حـدیث مشـهور  (ده استتفسیر کر علم و ایمان
ق، 1422، ثعلبـى (اسـت.  دانسـته پـذیرش وحـی    را شرح صدر ثعلبی )593، 3 ج، ق1416

  )232ص، 10 ج
شرح صدر تلقـی کـرده    را براي نبوت پیامبر نورانی و گشاده نمودن سینۀ نیز طبري

، ابـن کثیـر  (.هم به همین معنا اشاره نموده اسـت  کثیر ابن )506، صق1412، طبري(.است
  )415، ص8 ج، ق1419

  فریقین وایاتر در صدر  شرح مشترك معانی بندي جمع .3ـ5
، در تفاسیر شیعی به یافتن حـق و اطمینـان و قـرار یـافتن قلـب بـه آن       صدر  شرحمعانی 

شـناخت حـق و   ، ثـواب  اطمینان و سکون در برابـر وعـدۀ  ، تسلیم بودن در برابر خداوند
نـوري کـه   ، دگی قلب بـراي اجـراي دسـتورات الهـی    اپایداري در ایمان و آم، پذیرش آن

ق یافته است ،آورد  میخداوند بر قلب مؤمن فرو صـدر را بـر    ۀبـارز ایـن سـع    جلوۀ .اط
م    بـه  نیـز  پیامبر اکرم .توان یافت  می علیحضرت در  پیامبر ۀاساس گفت وسـیلۀ اعـ
یـت   صدر  شرحنتیجه  یافتند؛ در صدر  شرحعنوان وصی  به امام علی جز با پذیرش و

  شود. امیرالمؤمنین حاصل نمی
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کـه بـر   اسـت  نوري از جانب خداوند  ،نیز شرح صدر مورد) 3(در تفاسیر اهل سنت 
م   هـاي آن  آید و نشـانه   میکه خیر او را بخواهد فرواي  هقلب بند پـذیرش  ، پـذیرش اسـ

شـدن قلـب از    پرتوان به  می هاي آن از نشانه است؛ همچنینتبیین گردیده  توحید و ایمان
 ها) ها(خوبیقبول وحی و دوست داشتن خیرو  شدن قلب از حلم و علم پر، علم و ایمان

  د.کراشاره 
  تحلیل و بررسی .6

ص و نتـایج شـرح   خصـای ، در سه بخش عوامل و بسترها، بحث براي تبیین و تحلیل بهتر
  :شود گرفته می صدر پی

  ثر در ایجاد شرح صدرؤعوامل م .1ـ6
  از: ندا عبارت شود دیده می شرح صدر در روایات ساز عنوان عوامل زمینه هآنچه ب
 سـجاد  امام .است حقیقی معرفت، صدر  شرح مولد عامل نخستین معرفت:. 1ـ1ـ6

 عشـق  و شوق درختان که ده قرار کسانی از را ما خدایا« :فرمایند  می »عارفین مناجات« در
 غیرقابـل  و  حقیقـی  معرفـت  به وصول با و ،...دوانیده ریشه شانیها سینه هاي باغ در تو به

  )ش1392، قمی»(اند. رسیده صدر  شرح به تردید
 مراتـب و  اسـت  عبـادت ، کند  می هدایت نور سوي به را دل که مرکبی عبادت:. 2ـ1ـ6

 جلـب  و دوسـتی  براي گاه و است بهشت طمع به گاه و جهنم ترس از گاه دارد؛ متفاوتی
 آزادگـان  عبـادت  را سـومی  و بازرگانـان  عبـادت  دومی ،بردگان عبادت اولی .حق محبت
، هـا  آن آخرین، هستند نیکو مورد سه هر ) اگرچه132، ص3، جق1421 ،(کلینی.اند خوانده
 رحمـت  کمـال  دریافـت ، آن نتیجـۀ  کـه  اسـت  الهـی  هـدف  کننـدۀ  تأمین و هدف بهترین

  است. پروردگار
، آمـدي (».الصـدر  یشـرح  الـذّکر « :نـد یفرما یم روایتی در نیمؤمنرالیام ذکر: .3ـ1ـ6
ـ آن  .دهد  می صدر  شرح انسان به خدا یاد )189ص، ق1410  :ن فرمودنـد یامام همام همچن
، قلـب  نورانیـت  پرتـو  در )189، همان(.بخشد  می ییروشنا را اندیشه و دل، خدا یاد تداوم
 قلـب  يجـ  ۀ مای را ذکر ینمؤمنامیرال .رسد  می صدر  شرح و حقیقی معرفت به انسان

 چشـم  بشـنود و  ییناشـنوا  از پس گوش که ستا آن ذکر این خصوصیت از ؛اند برشمرده
غه.بنگرد ينور کم از پس  قلـب  بـه  را حـق  هـاي  رحمت باید ) ذاکر222خطبۀ ، (نهج الب
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مـت  و ؛یابد دست الهی رحمت کمال به و برساند خود  چشـم  بـا  کـه  اسـت  ایـن  آن ع
ح  و خیـر  و کند نظر خدا بندگان بر عنایت  را همـه  اجتمـاعی  و فـردي  سـعادت  و صـ

  )236ص، [الف]ش1394، (خمینی.بخواهد
 پیـدایش  در اي کننـده  تعیـین  و مؤثر نقش خواستن خدا از و نیایش و دعا دعا: .4ـ1ـ6
 نورانیـت  و تقوا مقدمات سایر مکمل دعا، تر دقیق تعبیري به یا دارد انسان براي صدر  شرح
  رساند. می صدر  شرح به را انسان که است معرفتی و قلب

  تحلیل بررسی عوامل شرح صدر در روایات
می روایات در  و علـم  و حقیقی عرفان و علم وجود دارد: معرفت و علم نوع دو، اس
، راونـدي (».جهـ  العلـم  مـن  انّ« :آمـده اسـت   نیز پیامبر سخنان در .یحقیقغیر عرفان
 ضـمن  المـؤمنین  امیر همچنین. است نادانی تحقیقاً ها  یدانای از برخی )36ص، ش1376

 را او  شـبیه مـردم  «فرماینـد:    مـی  متعال خداوند نزد ها آفریده ترین مبغوض مشخصات بیان
غه نهج(».نیست عالم واقع در او ولی نامند  می عالم   حقیقـی  معرفت و علم )17خطبۀ  ،الب

ابـن  (».هی کما األشیاء أرنا اللهم« :هست که آنچنان  هستی حقایق شناخت از است عبارت
 از حجـاب  کـه  شـود   می حاصل یزمان واقعی معرفت )132ص ،4ج، ق1403، جمهور ابی

 مشـاهده  دل بـین  حقیقت چشم با را هستی انسان، صورت نیا در ؛شود برداشته دل دیدۀ
 یمبهمـ  ۀنقطـ  هـیچ  که شود  می روشن حقیقی معرفت نور از جان کانون آنچنان و کند  می

 نـور  این پرتو در. گردد  می زایل دل از عالم حقایق به تردید و شک هرگونه و هماندن باقی
 هـر  شناخت. شود  می نائل صدر  شرح به و یابد  می افزایش انسان معنوي ظرفیت که است

 پیـدا  ،مهـم  مسئلۀ ولی، است مؤثر انسان فکري ظرفیت افزایش در عالم حقایق از حقیقتی
 و علـم  هـر  .دهـد   مـی  گسـترش  را انسـان  روحـی  ظرفیت که است معرفتی و علم کردن

 از کـه  معرفتـی  بلکـه ، نیست صدر  شرح و انسان روحی ظرفیت گسترش موجب معرفتی
گیري کـار  بـه  و عمـل  راه از جز معرفت این و چنین بازتابی دارد، شود یم نور به تعبیر آن

 در فقـط  صـدر   شـرح  تـوان گفـت   می رو ایناز .شود نمی حاصل انسان براي وحی قوانین
 نـور  بـا  و زنـد   مـی  کنار را دل دۀید يها حجاب تقوا .دشو یم محقق ت و تقوایعبود پرتو
ـ  صــدر  شـرح  نـور  ایـن  پرتـو  در و کنــد یمـ  روشـن  را جـان ، علـم  . دیــآ  مـی  دسـت ه ب
ء  و... افئدتکم عمی بصر و، قلوبکم داء دواء اهللا تقوي إنّ« :فرماید  می المؤمنین امیر  جـ
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غه نهج(».ابصارکم غشاء  و شـما  هـاي  قلـب  بیماري داروي تحقیقاً خدا تقواي ؛)189ۀ خطب ،الب
   .شماست هاي دیده حجابۀ کنند برطرف و شما هاي دل کوري یبینای

 و کرد منزل وي قلب در الهی معارف و شد حاصل حقیقی معرفت شخصی براي اگر
 سـبب  که رسد  می حقیقی باور به، تعالی باري در مورد شد، خالی شیطانی هاي وسوسه از

 حـب  کـه  دلـی . نـد یگو  مـی  »الهی حب« آن به که شود  می تعالی حق و او بین شدید رابطۀ
 هـا  تیرگـی  از یابد و  می وسعت اندازه همان به و شده پر الهی نور از، کند منزل آن در الهی

ن تیره وسوسۀ و است  الهی حب و معرفت از حاصل صدر  شرح بنابراین. شود  می دور د
 را او کـه  یابـد  دسـت  نورانیتی چنان به و شود دوست خانۀ انسان دل تا شود  می سبب که

تر مراحل به رفتن آمادۀ ترین  دربردارندۀ که حقیقی عشق به و کند با  اسـت  معرفـت  بـا
تنگـاتنگی   ارتبـاط ، صـدر   شرح و معرفت، الهی حب که شود  می مشاهده بنابراین. برساند

 او بـر را  الهـی  انـوار ، در همـین راسـتا عبـادت    .دارنـد  یکـدیگر به  بخشیدن تکامل براي
 حـب  درك توانـایی  تا شود  می قلب انشراح سبب و کند یم نورانی را وي قلب و دانتاب  می
 حضـور  بـا  که عبادتی. کند  می او فداي را دنیوي امور همۀ که تا آنجا، یابد در را او عشق و

، [ب]ش1394، خمینـی (.اسـت  نفس کمالیۀ اوصاف از آن و شود  می غنا سبب، باشد قلب
 خـالی  يهرچیز ازخدا  عبادت براي را قلبفرد  که است این عبادت مرتبۀ اعلی) 444ص

 تـوان   مـی  حقیقـت  در )166ص، ق1409، راوندي قطب(نماید. پر نیازي بی از را آن ود کن
  شـرح  بـه  نیـاز  خالصانه عبادت طرفی از دارند؛ دوسویه رابطۀ صدر  شرح و عبادت گفت
تـر  عبـادت  مرتبـۀ  هرچـه  پس. است عبادت زادۀ هم صدر  شرح و دارد صدر ، باشـد  وا
 ذکـر  از مقصـود . اسـت امل شرح صـدر  واز عنیز  ذکر .شود  می بیشتر حاصله صدر  شرح
 انسـان  بـر  احسـاس  ایـن  اگر. او حضور احساس یعنی خدا یاد بنابراین، است  قلبی امري
 در ذکـر  .گـردد   مـی  منور قلب و شود  می برداشته دل ۀدید از ها حجاب تدریج هب، کند غلبه
ـ  بـه  و یابـد  طهـارت  و شـود  خـالی  از کثافـات  کـه  شـود   می وارد قلبی  متلـبس  تنورانی
 .برسـد  صـدر   شـرح به  ذاکر که استدر صورتی  نای و )89، صش1388، (خمینی.شود

 بـاطن  و رسـیده  صـدر   شـرح  بـه  ها انسان آن وسیلۀ به که است قرآن ذکر قامصد برترین
 الصـدور  تشـرح  به، القرآن الذکر افضل« :فرمایند  می نیمؤمنرالیام. دشو  می نورانی ها آن
 باشـد  تفقـه  و رتـدب  بـا  توأم اگر قرآن قرائت )189ص، ق1410، آمدي(».السرائر تستنیر و
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ـ  بـراي  را زمینـه  و کند یم پاك را دل ۀینیآ هايزنگار  فـراهم  الهـی  قـوانین  بسـتن  کـار ه ب
 در و رسـد   مـی  علـم  نور به انسان تقوا سایۀ در و آفریند  می تقوا قرآن به عمل و، سازد   می

م  پیـامبر  که است این .دشو  می حاصل صدر  شرح، حقیقی معرفت و نور این پرتو  اسـ
آن  لۀیوسـ  بـه  و ببخش روشنی را ام دیده خودت کتاب با خدایا« :فرماید  می نیایش مقام در

نیـز در خـتم قـرآن     ینمـؤمن امیرال )4ص، ق1413، حمیـري (».کـن  عطایم صدر  شرح
، ق1396، سـماهیجی (نمـود.  مـی  دعایی را قرائت و در آن شرح صـدر از خداونـد طلـب   

 اللهـم ... بعرفـة قلبـی  األنبیـاء  دعاء و دعائی اکثر« :فرمودنددعا در اهمیت  پیامبر )389ص
 مـن  دعـاي و  بیشترین) 1ص، 12ج، ق1404، مجلسی(».امري یسرلی و صدري لی اشرح

 کـارم  و بـده  صـدر   شرح من به خدایا... که است این عرفه در من از قبل پیامبران دعاي و
  شـرح  ایجاد در دعا نقش. 1 :است توجه قابل نکته دو شریف حدیث این در .کن آسان را

 در هـم  آن الهـی  انبیـاي  همۀ که نداشت معنا نبود مؤثر صدر  شرح ایجاد در دعا اگر ؛صدر
 و مـدیریت  در صـدر   شـرح  اصولی نقش. 2 .بخواهند صدر  شرح متعال خداوند از عرفه

 متعـال  خداونـد  از را مطلبـی ، دعـا  وقـت  ترین حساس در الهی يانبیا همۀ  وقتی ؛رهبري
 بـا  ارتبـاط  در آن نقـش  و دعـا  موضـوع  العادۀ فوق اهمیت نشانۀ این تردید بی، خواهند  می

 و جامعـه  مـدیریت  جـز  چیـزي  مسـئولیت  آن و هاسـت  آن دوش بـر  که است مسئولیتی
  .نیست مردم رهبري

  ص شرح صدرخصای .2ـ6
این ویژگی و خصوصیت بـه   ،روایات شرح صدر ذکر شد شناسی گونهگونه که در  همان
پـاداش  ، خیر بخواهـد  که خداوند براي اواي  هبند، به ائمه بینمنسو، و پیشواامام ، پیامبر

ن یمـؤمن  وهسـتند  ین مـؤمن امیرالکه درصدد معرفت نورانیت شیعیانی ، بر طاعت به بندگان
  .شود می اعطا

م  رشیپـذ  او را بـراي  سینۀ، کندهدایت بخواهد کسی را  خداوند هرگاه  گشـاده  اسـ
م حقیقت ورود تحمل تا سازد  می صـورت    در ایـن  ؛را داشته باشـد  قلبش به قرآن و اس

 هـیچ  کـه  يطـور  بـه  یابـد   مـی  توسعه صالح عمل و صحیح اعتقادات برابر در تسلیم براي
 روح صـدر   شرح .پذیرد  می را آن آنکه مگر شود نمی پیشنهاد او به صحیحی و حق مطلب
م براي را انسان  کـه  کسـانی  امـا ، سـازد   می آماده نیک اعمال توفیق و حقیقی پذیرش اس
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 روح و هـا  قلـب  خداونـد  ،شـدند  روانه انحراف سوي به و هنپسندید خود براي را هدایت
 سـالم  عقیـدۀ  یـا  خوب کار توفیق دیگر که دهد  می قرار بسته و تنگ آنچنان را مجردشان

 خداونـد  برابر در انسان که است نیا، صدر  شرح یمعان از یکی .شود  می سلب آنان از هم
 واقـع  در، باشـد  شـتر یب ینید دیعقا و احکام مقابل اد دریانق و میتسل هرچه و باشد میتسل

مـه طباطبـایی  رو ایناز .یابد  می تحقق يشتریب صدر  شرح  بـه را  صـدر   شـرح  ست که ع
 یآسـمان  یوحـ  قیحقا و معرفت و علم افتیدر يبرا داشتن شتریب  نۀیزم و توسعه مفهوم

  )362، ص7، جش1379، ییطباطبا(دانسته است.
  خیر خداوند بر بنده در روایات مصادیق ارادۀ .1ـ2ـ6

داشته باشـد  اي  هخیر براي بند ۀکه هرگاه خدا اراد«از روایات اشاره کردیم اي  هدر دست
 و شـده  گویـا  حـق  به زبانش به او اعطا شد نعمت این وقتی ؛ندک می عطابدو شرح صدر 

مش، کند می عمل و دهد می دل بدان  صـورت یـک   در ایـن  و، رسـد  مـی  کمـال  بـه  اس
 ارادۀ خیـر لذا براي فهم بهتـر   )13ص، 8جق، 1407، نىیکل(»...حقیقى خواهد بود مسلمان

امـام   در روایتـی از  .شـود  میبررسی  به این موضوع مربوطروایات  ،گانخداوند براي بند
نـورانى  اى  هنقطـ ، اى را بخواهـد  جل چون خوبى بندهوخداوند عز« :آمده است صادق

و چون  .راهنما بر او بگمارداى  هد و فرشتیهاى دلش را بگشا د آورد و گوشیدر دلش پد
هاى دلش را ببنـدد   جاد کند و گوشیاه در دلش ایساى  هنقط، را خواستار شوداى  هبدى بند

وت کـرد:  ین آیسپس حضرت ا .کننده بر او بگمارد طانى گمراهیو ش و هـر کـه را   "ه را ت
م بگشـا اش  هنیتش شود سیخداوند خواهان هدا ، 65جتـا،   بـی ، مجلسـی (.»"دیرا براى اس

چون خـوبى   خداوند عزوجل«: پذیرش حق است، سفید در قلب ۀ این نقطۀثمر )211ص
در طلـب حـق    دل، آن ۀجیکند که در نت جادید در قلب او ایسفاى  هنقط، را بخواهداى  هبند

ـ بـه عق ، رسـد اش  هانیکـه بـه آشـ   اى  هتر از پرنـد  د و آنگاه شتابانیآبه گردش در  شـما  ۀدی
ــی ــگرا م ــان(».دی ــی،  ؛204، ص5، جهم ــدۀ )201ص، 1ج، ق1416برق ــحیح را  و عقی ص

مـن  ه ب د: امام صادقیه گویـب بن معاویکـل« اند: تبیین فرموده گرویدن به آل محمد
در دلـش  ، را خواهـد اى  هر بنـد یـ د همانا خداى عزوجل چون خیفرمود: از مردم دور شو

ـ ، نقطه و اثرى گذارد و او را رها کند ـ گـردش افتـد و حـق را بجو   ه او خود ب سـپس  ، دی
که خـدا رفتـه    ید: ما از راهیگفت ید میپرداخت یسخن مه فرمود: کاش شما هرگاه با مردم ب
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و مـا   خدا محمد را انتخـاب کـرد  ، میا ده انتخاب کردهنموکه را خدا انتخاب و هر میا رفته
 آگـاهی پس از  طبیعتاً )190، ص16، جق1414، عاملی حر(.میرا انتخاب کرد آل محمد

ـ  مـا  علـى  أحـرص  کـون ی حتّـى  «... :بـدان حـریص خواهنـد شـد     به این امر خطیر  یف
قمـی  (.تر گـردد  صیت) از خود شما حریو امر(چه در دست شماستتا آنجا که بر آن ؛»...کمیدیأ

، ق1415، فیض کاشـانی  ؛214، ص2، جق1407، کلینی ؛444، ص4، جش1368، مشهدي
یافـت   ارادۀ خیـر مصادیق دیگري بـراي   ،با تتبعی که در روایات انجام شد )156، ص2ج

ـ خَ بِعبد اهللاُ أَراد إِذَا «... :تواند با شرح صدر ارتباط داشته باشد می که شود می ـ  فَقَّهـه  راًی یف 
بـه احکـام دیـن    خود را بخواهـد او را  از بندگان اي  ههنگامی که خداوند خیر و سعادت بند ؛»نِیاَلد

 ؛132، ص1، جش1379، طبرســی ؛157، ص1، جق1414، مفیــد(.گردانــد مــی بصــیر و بینــا
حـدیث ذکـر   ین نیـز در فـراز   در برخی روایات الهام یق )217، ص1، جق1414 ،مجلسی

 ،بصـیرت در دیـن   ۀنتیجـ در احـادیثی دیگـر   ) 291، ص1، جق1410، آمـدي (شده است.
ـ بنما ارادۀ خیـر  يا گاه که خداوند به بندهآن« :شده است دانستهعیوب خود به  توجه او ، دی

گردانـد   یآشنا و عالم م ینیدهد و به معارف د یا نجات میبه دن یو وابستگ یرا از دلبستگ
تمـام  ، ن سه خصلت را به او دادهیکند. هرکس که خداوند ا ینا میآشنا و با یوب دنیو به ع

 )114، ص1، جش1379، سـی طبر(.ت کـرده اسـت  یا و آخرت را به او عطا و عنایر دنیخ
 ارادۀ خیـر بصـیرت در دیـن از مصـادیق    ، الـزام بـه قناعـت   ، در روایتی دیگر الهام طاعت

ـ خَ بِعبـد  أَراد إِذَا تَعالَى اَللَّه أَنَّ «... :استشده خداوند براي بنده شمرده  َ  أَلْهمـه  راًی لطَّاَعـة  و َا
هأَلْزَم  َ اَعـة ْلَقنَ اَعـةِ  تَحلَّـى  و بِالْکَفَـاف  فَـاکْتَفَى  نِیقیبِـالْ  قَواه و نِیاَلد یف فَقَّهه و َا ، دیلمـی (»بِاْلَقنَ

، 1، جق1403، جمهـور  ابـی  ابـن  ؛703، ص20، جق1405، بحرانی ؛135، ص1، جق1408
 بـه  ملـزم  را او و کند می الهام طاعت او به بخواهد خیراي  هبند براي اگر تعالی خداي همانا ؛)81ص

 بـه  و معیشت در اکتفا کند می یقین اهل بسیار را او ونماید  میدر دین  به او اعطا  فقه و نموده قناعت
  دهد. می زینتش قناعت

چـون  « :ذکـر شـده اسـت    ارادۀ خیـر در روایتی دیگر عفت بخشیدن به فـرد از مصـادیق   
، ق1410، آمـدي (».ف گرداندیاو را در شکم و شهوت عف، را بخواهداى  هر بندیخداوند خ

ق قابل ذکـر  ، ارادۀ خیراز دیگر مصادیق  )289، ص1ج یمت در معیشت و اخ رفق و م
شـت  یمـت در مع یرفق و م، و خوبى بخواهد  ریخ  اى هرگاه خداوند براى خانواده :است
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ق ن تـا،   بـی ، مجلسـی  ؛65، ص17، جق1414(حر عـاملی،  .ک را روزى آنان سازدیو اخ
در روایتـی   )255، ص2جق، 1383، مغربی ؛50، ص13، جق1408، نوري ؛394، ص68ج

ح زوج را از مصادیق  ، آمـدي (خداونـد بـر بنـده ذکـر کـرده اسـت.       ارادۀ خیردیگر اص
ــی ال ؛289، ص1، جق1410 ــس )131، ص1، جش1376، واســطیلیث ــت ان ــه  و در نهای ب

را اي  ههنگامی که خـدا خیـر بنـد   «: خداوند به فرد تلقی گردیده است ارادۀ خیرتنهایی از 
  )  15، ص2، جش1303، ورام(»دهد. می بخواهد او را به تنهایی انس

  تحلیل و بررسی
با شرح صـدر ارتبـاط وثیقـی    » اراد اهللا بعبدا خیرااذا «رسد مصادیق روایات  می نظره ب

، پـس از عوامـل اولیـۀ    دارند زیرا اگر به سیر منطقـی ایـن احادیـث نیـز نظـري بیفکنـیم      
کـه خـود باعـث     شـود  مـی  سفید در قلب فرد ایجاداي  هابتدا نقط، شرح صدر دهندۀ شکل

معرفـی شـده    گردد. این حق در روایات، تأسی و پیروي از آل محمـد  می پذیرش حق
یـت یکـی دیگـر از مصـادیق      ،له و آگاهی بر آنپس از فهم این مسئ .است حرص بر و

  خداوند بر بنده ذکر شده است. ارادۀ خیر
ً البته شکل توجـه بـه عیـوب خـویش      مبتنی بر تفقـه در دیـن و   گیري این روند کام

وجـودي   شـاکلۀ رفته قناعـت   گردد، رفته می در این حالت طاعت الهی بر وي الهام ؛است
  ورد.آ می و خود عفت را به ارمغان شود می فرد

ـةً  َحٰيـوةً فَلَنُحیِینَّه «تصریح آیۀ  به َ ـ  مـی  که حیات طیبه را قناعت معرفـی  )97: (نحل»طَيِّب  دکن
غه(  ینمـؤمن امیرال گذارد. می سبک زندگی عمیقی بر تأثیر) 229 کلمات قصار، نهج الب

یابـد و    می آسایش، قناعت کند هرکس به مقدار کفایت«دند: گونه بیان کر قناعت را این اثر
غـه   ؛ نهـج 19، ص8، جق1407، کلینـی (»کنـد.   می گشایش فراهم ۀبراي خویش زمین ، الب

ح زوج و          )371حکمت  یمـت در معیشـت سـبب اصـ قناعـت خـود مولـد رفـق و م
ایـن شـیوه را    ،مواردي از این دست است و در نهایت فردي که مبتنی بر آگـاهی و تفقـه  

  .گیرد می هراسد و با وحدت انس نماید از تنهایی نمی می اختیار
  نتایج شرح صدر. 3ـ6

اسـت.   الیقـین  حـق  و الیقـین  عین، الیقین علم مرحلۀ سه بهمنوط  الهی قرب مقام به رسیدن
ـ دریافـت   بیـت  اهـل  و قـرآن  از را علم باید مؤمن انسان  علـم  مرحلـۀ  از سـپس . دکن
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. برسـد  الیقـین  عـین  و ها حقیقت شهود مرحلۀ به الیقین علم از و حضوري علم به حصولی
 بصـیرتی  و کنـد  پیـدا مـی   را الهـی  نفحات دریافت آمادگی باطنش و قلب ،مرحله این در
 زیـرا کنـد    مـی  دور مکـاره  از را او، نمـوده  لطف او به اي لحظه هر در خداوند که دیاب  می

    .تابد  می صحیح عمل و اعتقاد به که همیشه دارد نوري، بصیرتش چشم
، راه آغـاز  در عقـل  نـور : کنـد  یم انسان بینص نور نوع سه، مرحله سه در صدر  شرح

ـ ا پرتـو  در جهینت در. ریمس انیپا در عرفان نور و سلوك ریمس وسط در علم نور ، انـوار  نی
 يجلـو  از هـا  حجاب از ياریبس و ابدی یم دست قیحقا از ياریبس شهود و درك به انسان
ـ پد باطن ،کرده مشاهده را ملکوت عوالم از یبرخ تواند یم و رود یم کنار او چشم  هـا  دهی

ـ پره مـؤمن  نافـذ  دیو د فراست از«: ندیفرما یم خدا رسول. ندیبب را ـ کن زی  مواظـب  و دی
، ق1404، قمـی  صـفار (».نـد یبب را امـور  از ياریبسـ  توانـد  یمـ  یاله نور با مؤمن که دیباش
 توحید شناخت و معرفت که شود  می باعث باطنی نور )503، ش1370، يسجاد ؛357ص

 و معرفـت  بـه  معصـوم  و امامـان  )15: مائـده (پیـامبر  نـور  وجـود  با ها انسان. شود حاصل
ـ  منـه  أکبر السماء یف یعل بن نیالحس إن... : «رسند  می شناخت  مکتـوب  فإنـه  األرض یف

 یعنـی  مصباح) 264ص، 1جتا،  بی ،بابویه ابن(.» ...جنـاة نةيسـف و هاد مصباح العرش نیمیعن 
، کـردن  زندگی نور این شعاع تحت ؛ندارد خاموشی و است خودش در نورش که چراغی

 گیرنـد   مـی  قـرار  نـور  ایـن  شعاع درها   انسان وقتی کند.  می شکوفا را انسان هاي توانمندي
 از دسـت  ،یافتنـد  کـه  بصـیرتی  بـا  سیدالشـهدا  لـذا یـاران   .شود  می عوض آنان بینی جهان

  نمودند. جان و بذله شست اهللا ماسوي
 هـا در  آن شـدن شکوفا  که است قرار داده زیادي استعدادهاي، انسان نفس در خداوند

م پرتو م در. گردد یم محقق اس  پـذیراي  و دنش حق ذات تسلیم معنا تمام به، معناي اس
 و بنـدگی  طـوق  و کنـد  خـدا  تسلیم را خود وجود کسی اگر. است نهفته بودن حق حکم

 اختیـار  انسـان  کـه  زمـانی  تا. گردد  می محقق صدر  شرح، بیاویزد گردن به را الهی عبادت
ـ  بـه  انسـان  ایـن ، نکنـد  حق واگذار ذات به را خودش ، عبـد . رسـد  نمـی  عبودیـت  ۀمرتب

یـت  ،کنـد  مـی  تجلی او در الهی صفات و اسما که شود می حق تسلیم چنان وجودش  و
 و دیـدن  عامـل  آنچه .کند  می باز را ...و زور و زر، شهوت نفس زنجیر و پذیرد  می را الهی

حقایق عالم را شهود  توان  می این نور شعاع درو است  نور، است وجود اعماق به رسیدن
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 جـاد یا صـدر   شـرح  و شـوند  تـر  نزدیک الهی هدایت به نور ها انسان که مقداري هر .کرد
 الهـی  صـفات  و اسما و دینما یم رخ ها توانمندي، شده باز استعدادها اندازه همان به، شود

م نور«. نشیند  می جان در ـ  نماید  می سلوك راهبري و طریق طی در را فرد، اس  اي گونـه  هب
 هـر  در کـه  اسـت  اي گونـه  هب باطنی نور این و نموده طلوع ایمان و قرآن نور قلبش در که

صـدرالدین  (».کنـد   مـی  پرتوافشـانی  فـراراه او  چراغ این و نمایاند  می او به را راه اي عرصه
  )523ص، 1 ج، ش1366، شیرازي

  صدر شرح تابع مندي از قرآن بهره .1ـ3ـ6
م خداوند: فرمود ینمؤمنامیرال است. صدر شرح تابع قرآن از يمند بهره  را خـودش  ک
 قسم. فهمند  می جاهل و عاقل که است داده قرار اي گونه به را آن قسم یک ؛کرده قسم سه
 شـرح  و دارند صحیح زیتمی و حس لطافت، ذهن صفاي که فهمند  می افرادي را قرآن دوم

 غیـر  بـه  انتقـال  قابـل  کـه  اسـت  راسـخون  و امنـا ، خـدا  مختص سوم قسم و دارند صدر
  )442ص، 4ج، ش1368، مشهدي قمی(.نیست

 انـوار  ،کنـد   مـی  پیدا تمییز صحت و حس لطافت ،داد صدر  شرح کسی به خداوند اگر
  .دگیر  می قرار قرآن هدایت معرض در و شود  می واقع فهمش مورد قرآن

  شرح صدر در روایت نبوي نشانۀ .2ـ3ـ6
 الهـی  نورانیـت  یـک  صدر  شرح: فرمود حضرت را پرسیدند. صدر  شرح نشانۀ پیامبر از

 و هصـدر   شـرح فَی الْمـؤْمنِ  قَلْبِ فی اللَّه یقْذفُه نُور«: شود  می واقع مؤمن قلب در که است
، بحرانــی ؛45ص، 7ج، ق1420، عاشــور ابــن ؛236، ص65 جتــا،  بــی، مجلســی(». ینْفَســح

 و دیوارهـا . شود  می گسترده و منشرح، نور این نزول با انسان قلب )مقدمه، 9ص، ق1416
 از .گـردد   مـی  نـازل  قلب این به حقایق و شود  می حاصل وسعت، شده برداشته ها حجاب
مت  ؛کنـد   مـی  پیدا کندگی دل حالت دنیا در برابر .1 :فرمودند حضرت، کردند الؤس آن ع

 و شـود  تمـام  فرصـتش  اینکـه  از قبـل  .3 ؛آورد  می روي بدانجا و شده خلود به متمایل .2
، طبرسـی (.اسـت  موت مهیاي و دنیا دار از رفتن آمادۀ خودش ،ببرند دنیا از را او بخواهند

 بـه  سـفر  مهیاي و آخرت قرار بی و شده جدا دنیا از که کسی لذا) 561ص، 4ج، ش1379
 خـالی  دنیـا  از وقتـی  مؤمن. شود  می باز برایش قرآن باطنی فهم درهاي ،است آخرت عالم
 کـه  است نورانیتی صدر  شرح این. شود  می واقع قلب در نورانیت و شود  می سماواتی شد
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یت و قرآن نور از  تـا . کنـد   مـی  باز قرآنی يها هدایت بقیۀ براي را راه که است ائمه و
 فـراهم  قـرآن  با بعدي سیر و باطنی معارف فهم ۀزمین ،نباشد قلب در نورانیت از مرتبه آن

  .شود نمی
  تحلیل و بررسی روایت نبوي

 و شـرح صـدر   حاق، دوم احادیث ذکر شد ۀکه در گون حدیث امام رضا بر اساس
 ثیحـد  در. اسـت  امـام  قلـب  در قـرآن  مراتب همۀ .است معصوم امام نزد قرآن تینوران

ـ  او بـه  کـه  کنـد   می درخواست امام صادق حضرت از ويرا یوقت، يبصر عنوان  میتعل
 کـه  کسـی  دل در است نوري بلکه، نیست یادگیري به دانش و علم :فرمود حضرت، دهد

 بنـدگی بایـد   ابتـدا ، باشـد  علم طالبکسی  اگر .کند هدایت را او خواهد  می متعال خداي
 فهـم  خداونـد  از و دبیـاموز  کـردن  عمل براي را علم و دآور وجود به خود در را حقیقی

 چیـز  سـه  را بنـدگی  حقیقت ،ثیحد از يگرید قسمت در سپس .دشو فهیم تاطلب کند 
 بنـده اینکـه   دوم ؛ندانـد  خود ملک بخشیده او به خدا را آنچه بندهاینکه  اول: نمودند نییتب

 و خـدا  اوامـر  انجام صرف را خود وقت تماماینکه  سوم ؛نماید نمی را خودش امور تدبیر
، ندانـد  خـود  ملک بخشیده او به خدا که را چیزي بنده هرگاه براین بنا کند. او نواهی ترك

 واقعـی  رمـدب  دسـت  بـه  را امـورش  تدبیر هرگاه و گردد آسان وي بر خدا راه در انفاقش
، نهـاد  گـردن  خـدا  نهـی  و امـر  بـه  بنده و هرگاه شود آسان برایش دنیا هاي سختی، سپرد
 سـه  ایـن  بنده به خداوند هرگاه. فروشد نمی فخر آنان به و کند نمی جدال مردم با گاه هیچ

 درجۀ لیناو که این، شود  می خوار نظرش در مردم و شیطان و دنیا، فرمود عطا را خصلت
  )83: .(قصصاست پرهیزگاران

 دو ایـن  تطبیق اکرم رسول حدیث و بصري عنوان حدیث مقارنۀ در ملتأ قابل نکتۀ
ـ نوران نشود حاصل عبودیت تا کهاي  هگون هب ،است حدیث   شـرح  و شـود  ینمـ  جـاد یا تی

 عبودیـت  مقـام  و صـدر   شـرح  قـرآن  علم و قیحقا به رسیدن لذا .گردد ینم محقق صدر
 بـه او  )52 :(شـوري »عبادنا منْ نَشاء منْ بِه ينَهد نُوراً جعلْناه«، شد عبد که یانسان. خواهد  می

  آورد. یم دسته ب باطل و ص حقیتشخ قدرت و کنند یم اعطا فرقان
  گیري   نتیجه .7

  :ند ازا هاي این پژوهش عبارت یافته
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 است.فراتر از مقام نبوت و امري  شرح صدر فضل و منتی بر پیامبر .1
 خداونـد متعـال اعطـا    شرح صدر در صورت تحقق عبودیـت و بنـدگی از جانـب   . 2

به هـدایت رهنمـون    آن وسیلۀ هباست تا فرد اي  همقدم، ارتباط وثیقی دارد و با آنشود  می
  .گردد
پیشـواي   امـام و ، هـاي پیـامبر   ویژگی بیانگر، تتبع در روایات ناظر بر شرح صدر. 3
و انسـان   تولی او نسـبت بـه امـام معصـوم     واقعی و شیعۀ در برخی دیگر با و است دینی
مصـداقی بـا خیرخـواهی     طـور  بهاز روایات  دیگر برخی مبناي بر و ،در پیوند بوده مؤمن

    .وي مرتبط و به آن تصریح شده است پاداش الهی به و انعام و خدا نسبت به بنده
 بـاطنی طن بر معناي تـأویلی  تف، بررسی روایات شرح صدر در تفاسیر شیعی . برایند4

یـت او در پیونـد بـا معنـاي شـرح       و ینمؤمنبا نام امیرال که نحوي این واژه است به و
بحث از شرح صدر در برخی تفاسیر روایی اهل سنت نیـز قابـل    گره خورده است. صدر
بـر مبنـاي    بـوده و  آیـت  نشـانه و  بر اساس برخی از این روایات شرح صدر .است توجه

تی     پیامد مثبت برخی دیگر شرح صدر نتیجه و م ، ماننـد توحیـد  پایبنـدي بـه مقـو ، اسـ
خن در این قبیل موارد شرح صـدر  دیگر س به .است پیامبر توسط )حقیقی(علم و ایمان

بـا   ارتبـاط او  نبـوت و  پیامبر به شمار رفته کـه تبلـور آن را در    موحد بودن نتیجۀ ۀمثاب به
   .هاي وحیانی باید مورد توجه قرار داد آموزه
  ؛عبـادت  ب. ؛معرفـت الـف.   ند از:ا روایات عبارتشرح صدر در  ساز . عوامل زمینه5

  .دعا .د ؛ذکر. ج
کـه  اي  هبنـد ، منسـوبین بـه ائمـه   ، امـام و پیشـوا  ، شرح صدر به پیـامبر خصایص . 6

شـیعیانی کـه درصـدد معرفـت     ، پاداش بر طاعت به بندگان، خیر بخواهد خداوند براي او
  .شود می ین اعطامؤمن ین هستند ومؤمننورانیت امیرال

ـ   اعطـاي نـور  الف.  در روایات عبارت است از: نتایج شرح صدر. 7 واسـطۀ آن   هکـه ب
 ؛ابد و معرفت و شناخت توحیـد حاصـل شـود   ی یق دست میانسان به درك و شهود حقا

لطافـت حـس و صـحت    ، بـه بنـده   صدر  شرحاز قرآن. در صورت اعطاي  يمند بهره ب.
 در معـرض هـدایت قـرآن قـرار     شود و  می کند و انوار قرآن مورد فهم واقع  می تمییز پیدا

  د.گیر  می



 کارکرد شرح صدر در روایات شناسی وچیستی، گونه  239

مراتب قرآن در قلب امـام   ۀهم ت قرآن نزد امام معصوم ویحاق شرح صدر و نوران. 8
که امام معصـوم مصـداق    از آنجا .آورد  می است. لذا معیت با امام شرح صدر را به ارمغان

انجامـد    می معیت و همراهی با امام معصوم به شرح صدر ،اتم و اکمل نور و معرفت است
 .و شرح صدر یعنی شناخت امام بالنورانیه و پذیرش قلبی فضایل او
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