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  اندیشی از مقومات خودشناسی است مرگ

  
  )مجموعه درسگفتارهاي سیري در سپهر قرآن(

  )سوره ضحی و انشراح: جلسه هشتم(
  

  24/4/94مذهبی، روز چهارشنبه، مورخ:  سایت ملی ـ :منبع
  

جمهور مفسران بر این جلسـه هشـتم مجموعه مباحث سـیري در سـپهر قرآن به سوره ضحی و انشراح اختصاص دارد.     
در باب  البته کمی از یکدیگر نازل شــده اند. هبه فاصــل و از ســور مکی هســتند ضــحی و انشــراح که هر دو سـوره باورند 

ضـحی برخی از مفسرین گفته اند که ممکن است بعضی از آیات آن در مدینه نازل شده باشد اما به نظر می رسد   هسـور 
  ه باید مکی باشند.با توجه به فحواي آیات و نسبت آن با زندگی پیامبر، هر دو سور

  
 سمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحیمب

 ﴾4﴿ولَآلخرَةُ خَیرٌ لَک منَ األولَى  ﴾3﴿ما ودعک ربک وما قَلَى  ﴾2﴿واللَّیلِ إِذَا سجى  ﴾1﴿والضُّحى 
ووجدك  ﴾7﴿ووجدك ضَاال فَهدى  ﴾6﴿أَلَم یجِدك یتیما فَآوى  ﴾5﴿ولَسوف یعطیک ربک فَتَرْضَى 

    ﴾11﴿وأَما بِنعمۀِ ربِّک فَحدّثْ  ﴾10﴿وأَما السائلَ فَال تَنْهرْ  ﴾9﴿فَأَما الْیتیم فَال تَقْهرْ  ﴾8﴿عائال فَأَغْنَى 
  

 مهربان بخشندهبه نام خداوند 

   		»1«سوگند به روشنایى روز
   			»2«آرام گیرد سوگند به شب چون

   		»3«[که] پروردگارت تو را وانگذاشته و دشمن نداشته است
   					»4«و قطعا آخرت براى تو از دنیا نیکوتر خواهد بود

   		»5«و بزودى پروردگارت تو را عطا خواهد داد تا خرسند گردى
   							»6«مگر نه تو را یتیم یافت پس پناه داد

   			»7«ایت کردو تو را سرگشته یافت پس هد
   					»8«نیاز گردانیدیافت و بىو تو را تنگدست

   						»9«و اما [تو نیز به پاس نعمت ما] یتیم را میازار
   			»10«و گدا را مران

  »11«و از نعمت پروردگار خویش [با مردم] سخن گوى
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 سمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحیمب

 كردص لَک نَشْرَح 1﴿أَلَم﴾  كروِز نْکنَا عضَعو2﴿و﴾  رَكظَه ي أَنْقَض3﴿الَّذ﴾  کْرَكذ نَا لَکفَعرو
  ﴾8﴿وإِلَى ربِّک فَارغَب  ﴾7﴿فَإِذَا فَرَغْت فَانْصب  ﴾6﴿إِنَّ مع الْعسرِ یسرًا  ﴾5﴿فَإِنَّ مع الْعسرِ یسرًا  ﴾4﴿

 مهربان بخشندهه نام خداوند ب

    		»1«ایمات را نگشادهبراى تو سینهآیا 
   					»2«و بار گرانت را از [دوش] تو برنداشتیم

   		»3«[بارى] که [گویى] پشت تو را شکست
    		»4«و نامت را براى تو بلند گردانیدیم

   		»5«پس [بدان که] با دشوارى آسانى است
   				»6«آرى با دشوارى آسانى است

   		»7«درکوشیافتى به طاعت پس چون فراغت
  »8«و با اشتیاق به سوى پروردگارت روى آور

ــت.   مفســران آورده اند که هرچند مخاطب این آیات پیامبر اســت اما متضــمن درس هایی براي مخاطبان دیگر نیز اس
  عنایت می نگرند.   هتأسی می کنند و در آیات قرآن به دید سنت نبوياز  مخاطبانی که

برخی از مفســرین در رابطه با این آیه گفته اند که میان نزول قرآن بر پیامبر فاصــله افتاده . لَىما ودعک ربک وما قَ
اوند در پاسخ خد باشد. ایشانبود و برخی شـایع کرده بودند که شـاید این فترت و فاصله ناشی از رویگردانی خداوند از   

ده و بر تو خشـم نگرفته اسـت. از این سوره بر می   وحی کرده اسـت که خدا تو را رها نکر  خطاب به پیامبراین شـایعات  
     .بودآید که پیامبر نیز احوال گوناگونی داشته اند و این فترت در احوال ایشان نیز تأثیرگذاشته 

این آیه من را به یاد تعبیري که در یکی از اناجیل در رابطه با احوال حضـرت عیسی در هنگام به صلیب کشیدن آمده  
ن مورد (البته درسایر اناجیل ای در یکی از اناجیل اسـت، می اندازد که در فیلم مصـائب مسیح هم به نمایش گذاشته شد.   

ع) به صـلیب کشـیده شده بودند و از ایشان خون فراوان می   نقل شـده اسـت که زمانی که حضـرت عیسـی(     ذکر نشـده) 
رفت و لحظات عمر خود را می گذراندند گویی دچار نوعی تردید شـد که نکند خداوند مرا به خود واگذاشــته است و  

 البته در سنت شیعی  و هم چنین در کتب تاریخی آمده است که امام  بیهوده باشـد.  به من می رسـد این همه مصـائبی که  
الهی رضا بِرضائک و صبراً لبالئک و  :معروف را بر زبان آوردند هلحظات عمرشـان این جمل در آخرین حسـین(ع)  

ي فراوان ایشان با وجود این که سختی ها و مرارت ها تَسـلیماً لقضـائک ال معبود سـواك یا غیاثَ المسـتَغیثین    
رت مسیح حض هناجیل دربارامورد قبلی که در یکی از  تاریخی را با هونمی توان این نمدیدند تسـلیم امر خداوند بودند .  

  مقایسه نمود. استآمده 
ر پدر و مادر خود را از دسـت دادند و تحت سرپرستی پد  ،. پیامبر اکرم در سـنین طفولیت لَم یجِدك یتیما فَآوىأَ

  بزرگشان عبدالمطلب قرار گرفتند بعد از فوت عبدالمطلب نیز ابوطالب عموي ایشان سرپرستی را به عهده گرفتند.
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ز ی اضال در این آیه مربوط به یک مفهوم . برخی از مفسـران در تفسیر این آیه گفته اند که ووجدك ضـَاال فَهدى 
و خداوند راه را به او نشـان داد. برخی دیگر از مفســران می گویند   در مســیر گم شـدند سـفرهاي پیامبر اسـت که ایشـان    

  . سلوکی و معنوي پیامبر دارد هدایت بلکه اشاره بهمعناي تحت اللفظی آیه مد نظر نیست 
خدیجه  حضرت پیامبر با حضرت خدیجه دارد.مفسـران می گویند این آیه اشاره به ازدواج  ووجدك عائال فَأَغْنَى 

  ان گذاشت.دراختیار ایشبراي بسط و نشر رسالت پیامبر از زنان متمول مکه بود که بعد از ازدواج با پیامبر اموال خود را 
ــته هاي خود را ببینند ، نوأَما بِنعمۀِ ربِّک فَحدّثْ ند و یا قدر نمی بینعمی را که دارند یا . آدمیان بیش از آن که داشـ

ــوند. مرگ عزیزان، بالیاي طبیعی و   ــختی هایی می شـ ــان ها در طول زندگی خود دچار نامالیمات و سـ نمی دانند. انسـ
ما ا 1 زان که باد ناموافق خود بسـی است.  به قول موالنا: بیمارها و مشـکالت دیگر می تواند انسـان را آزار دهد.  

 از نعمت هاي در عین حال که دچار نامالیمات و رنج هایی می شــود  انســانســوره ســخن بر ســر این اســت که   در این
  .خود نیز باید یاد کند خدادادي

  انشراح نیز به احوال پیامبر می پردازد. هسور
  كردصـ لَک نَشـْرَح ر گشـاده داده است ما نیز به عنوان مخاطبین پیامب  ههمان گونه که خداوند به پیامبر سـین .  أَلَم

گشــاده ، به دنبال خود حلم می آورد . در روایات آمده اســت که   هگشــاده کنیم زیرا ســین  هباید از خداوند طلب ســین
اي تنظیم بر حلیم بودنفراخ داشتن و  ه. هاضمي خداست.متصف به اوصاف پیامبران و اولیا ،شـخص داراي حلم و صـبر  

اخالقی بسـیار رهگشـاسـت. کسـی که حلم داشـته باشد می تواند جفاي خلق را تحمل کند هرچند خیلی کار      مناسـبات  
سـختی اسـت . قرار نیسـت اگر کسـی با من به تندي رفتار می کند من نیز با تندي با او رفتار کنم بلکه باید خویشتن دار     

دریاصـفت باشـد و ناپاکی ها را در خود بشوید و خم به ابرو نیاورد کم و    اگر کسـی  باشـم و با صـبوري با او رفتار کنم.  
  و پیامبر گون می شود.خداگون  ،فرو می نشینداو غضب در  همبیش 

ام را گفت پروردگارا سینه. واحلُلْ عقْدةً من لِّسانی. ویسـرْ لی أَمرِي  .قَالَ رب اشـْرَح لی صـدرِي   
  2. و از زبانم گره بگشاى .و کارم را براى من آسان ساز .گشاده گردان

  كروِز نْکنَا عضـَعوو.رَكظَه ي أَنْقَضظر به سختی ها و کارشکنی هایی است که پیامبر در نا اتاین آی.  الَّذ
ــان با آن مواجه بوده اند.طول دعوت خود  ــیت کاریزماتیک اجتماعی که چنان  . ایشـ ــخصـ ــان هر منجی و هر شـ نیز بسـ

وقتی در مسـیر راه با نامالیماتی روبرو می شدند به تأمل در این سختی ها   بر عهده داشـته باشـد  رسـالت مهم و بزرگی را  
ــختی هـا را تح    پیـامبر می دادنـد  در این آیـات قوت قلبی بـه    نیز خـداونـد   و تنـد می پرداخ نند و مـل ک تـا بتواننـد این سـ

    اندوهگین نشوند.
 کْرَكذ نـَا لَکفَعرــت. ذکر و مدح  را . امروزه ما می بینیم آن وعده اي و ــده اسـ که خداوند به پیامبر داد محقق شـ

ت که از بعث ایشــان در اقصــی نقاط جهان و یک میلیارد و ســیصــد میلیون جمعیت مســلمان بعد از هزار و چهارصــدســال
ــان دهن ــان می گذرد نش ــت که پیش بینی و وعد هدایش ــت.خداوند  هاین اس ــادق بوده اس ــتاد   ص ــان اس آقاي طارق رمض

                                                             
  مثنوي معنوي ، دفتر اول، جواب گفتن امیرالمومنین که سبب افکندن شمشیر از دست چه بود در آن حالت. . 1
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برساخته  European muslims "مسـلمانان اروپایی "دانشـگاه آکسـفورد و متفکر مسـلمان عرب ، مفهومی را به نام    
ــورهاي اروپایی آمده اند باید خود را به عنوان یک اقلیت   ــلمان که به کشـ ــیح می دهد که مهاجرین مسـ ــت و توضـ اسـ

تحیل یرند نباید مسگبزرگ به رسـمیت بشـناسـند و در عین حال که پاره اي از مؤلفه هاي خوب را از فرهنگ غربی می    
سی انشراح نازل می شد کم تر ک هدگی کنند. وقتی آیات سـور در این فرهنگ شـوند و باید متناسـب با فرهنگ خود زن  

ــند و راجع به ارزش ها و    ــته باش ــلمان خارج از شــبه جزیره عرب وجود داش می توانســت باور کند که میلیون میلیون مس
  مسلمانان کتاب نوشته شود و بحث و گفتگو شود. هآداب وجامع

ــخن       ــدا س ــاي فلوری ــگاه ه ــی از دانش ــه در یک ــیش ک ــدي پ ــی از     چن ــه یک ــلمان ب ــاتید مس ــی از اس ــا یک ــتم ب رانی داش
ــه ایــن اجتمــاع بــه هــر نحــوي خــدمت      ــود کــه از افــرادي کــه ب اجتماعــات مســلمان ســري زدیــم کــه از قضــا شــبی ب
کـرده بودنـد، تقـدیر مــی شـد و آن افـرادي کـه جــایزه مـی گرفتنـد لزومــاً مسـلمان نبودنـد. بـا خــودم فکـر کـردم کــه              

ــ  ــاع مســلمانان در ای ــن اجتم ــوي اســت و    ای ــگ و ق ــر رن ــدر پ ــاي از جهــان چق ــاع،  ن ج ــن اجتم ــق ای ــدمات از طری خ
  .  شد. بزرگ و ارزشمندي به مسلمانان و غیر مسلمانان ارائه می

  مصــــطــفــی را وعــده کــرد الــطــاف حــق 
ــزه    ــج ــع ــاب و م ــت ــن ک ــم م ــع   ت را راف

  مــن تـــرا انــدر دو عـــالــم حـــافــظـــم    
ــردن درو    ــم ک ــش و ک ــی ــد ب ــان ــت ــس ن   ک
  رونـــقـــت را روز روز افـــزون کـــنـــم 
ــو       ــر ت ــه ــازم ب ــراب ســـ ــح ــر و م ــب ــن   م

ــی     ــان م ــه ــن ــرس پ ــو از ت ــام ت ــد ن ــون   گ
ــن   ــیـ ــعـ ــار لـ ــفـ ــرس کـ ــراس وتـ   از هـ
ــاق را    ــم آفـ ــنـ ــر کـ ــاره پـ ــنـ ــن مـ   مـ
ــاه      ــه م ــا ب ــی ت ــاه ــرد ز م ــی ــو گ ــن ت   دی
ــا   ــاقـــیـــش داریـــم مـ ــیـــامـــت بـ   تـــا قـ
ــان       ــر آســـــم ــو ب ــور ت ــه ن ــت ــف ــخ ــن ب   ت
ــان کـرد و از آن افزون کــه گفــت      آنـچـن

  

ــ        قبــگـر بــمــیــري تــو نـمــیــرد ایــن سـ
  قــرآن مــانــعــمکــن را ز بــیــش و کــم

ــت رافضـــــم   ــث ــدی ــان را از ح ــن ــاع   ط
ــه از مـن حــافـظـی دیــگــر مــجو       تـو ب
ــم      ــره زن ــق ــر ن ــر زر و ب ــو ب ــام ت   ن
  در مـحـبــت قـهـر مـن شــــد قــهر تو      

ــد پنهــان می   ــد چـون نـمــاز آرن ــون   شـ
ــود زیــر زمیندیـنــت پـنـهــان مـی       شـ

ــاق را   ــم دو چشـــــم ع ــردان ــور گ   ک
ــد و جــاه     ــهـرهــا گیرن   چــاکـرانــت شـ
ــطفی  ــخ دین اي مصـ   تو مترس از نسـ

ــ   ــک ــی ــر پ ــه ــان ب ــم ــرده ک ــو زه ک   ار ت
  1 او بخفــت و بخــت و اقبــالش نخفــت

  
  

ــرآمد بود و از نوادر متفکرین    ــل و نبوغ و علوم دینی س ــینا  که مرد بختیاري بود و به لحاظ فض ــت که ابوعلی س نقل اس
جهان اسـالم محسـوب می شـد. شـاگردي به نام بهمنیار داشت که بعضی اوقات به استاد خود می گفت چرا شما ادعاي     
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ــار و نفوذ کالم   ــرش ــبت به پیامبران چیزي کم ندارید. هم هوش س ــما که نس ذو  فرد و دباالیی داری پیامبري نمی کنید. ش
هسـتید و هم چنین مدت زیادي از آمدن آخرین پیامبر گذشـته است. بوعلی چندین بار پاسخی به او نداد . تا این    يابعاد

. بهمنیار که آبی بیاور هشــد و بهمنیار را بیدار کرد و گفت کوزکه یک شــب نزدیکی هاي صــبح بوعلی از خواب بیدار 
چندین بار بوعلی از او درخواســت آب کرد ولی بهمنیار نتوانســت  .در خواب نوشــین بامداد به ســر می برد گفت باشــد 

فت اکنون گدل از خواب شــیرین بکند تا این که باالخره بوعلی خود رفت و آب تهیه کرد. بوعلی رو به بهمنیار کرد و 
ــؤال تو را بدهم که از من پرســیدي چرا دعوي نبوت نمی کنم. تو اکنون من را می بینی و ک   ــخ س امت رمی خواهم پاس

ولی وقتی من از تو خواهشـی داشـتم خواب نوشین را بر خواست من ترجیح دادي ولی   هاي من را به چشـم خود دیدي  
ــبح بر باال  ــنو که این وقت ص ــداي مؤذن را بش ي منار اذان می گوید. این مؤذن بدون این که پیامبر را دیده هم اکنون ص

باشـد و با اختیار خود اول صـبح اذان می گوید . ولی تو که این همه من را تشویق به دعوي نبوت می کنی حاضر نیستی   
 من را اجابت کنی . هخواست

ی از نشانه هاي موحد بودن و دست خداوند را در این عالم حاضر و یک.  إِنَّ مع الْعسرِ یسرًا . فَإِنَّ مع الْعسـرِ یسرًا   
عالم را فناپذیر و فانی تجربه کند. یکی از برکات فناپذیر بودن هســتی این اســت که  ،ناظر دیدن، این اســت که شــخص

 گآدمی مرگ اندیش باشـد. مرگ اندیشـی  یکی از مقومات خودشناسی است و شخص می تواند خود را در آیینه مر  
  1 .اي پسر همرنگ اوست یکمرگ هر به تعبیر موالنا: ببیند. هر کسی از مرگ می ترسد از خودش هراس دارد.

هستیم  موجودات فانی دیگر نیز رهنمون سـازد و آن نکته این است که اگر ما  هرگ اندیشـی می تواند ما را به یک نکت م
ــت که غم ها نیز جاودانه  و مرگ ما در  ــد بدیهی اس ــکالت و ناکامی ها تا ابد با ما  می رس ــتند و از بین می روند. مش نیس

نیسـتند . زوال پذیري و فناپذیري عالم ، مربوط به غم ها و ناکامی هاي دنیا نیز می شـود. به قول حافظ آن پریشـانی شب    
را بداند و چه  هاي دراز پایان می یابد و چه بســا وجود آن تلخکامی ها و مرارت ها ضــروري اســت تا فرد قدر نعمت ها

  بسا که اگر آدمی آن رنج ها را نچشد شخصیت پخته اي پیدا نکند.
 هدر طول زندگی خود اصناف سختی ها و تلخی ها را تجربه کردند ولی نهایتاً کامیاب بودند و یک کارنام اسـالم  پیامبر

  ه است.در سراسر جهان فراگیر شدبه جاي گذاشتند آوازه و نام او  از خودماندگار و ابدي 
ــد   ــب فرقـت یار آخر شـ   روز هجران و شـ

ــاز و تنعم کــه خزان می   فرمودآن همــه ن
ــه گل     ــکر ایزد کـه بـه اقبـال کله گوشـ   شـ
ــبح امیــد کــه بــد معتکف پرده غیــب    صـ

ــانی شــــب   هــاي دراز و غم دلآن پریشــ
ــام هنوز    ــدعهــدي ای ــاورم نـیســــت ز ب   ب
ــاقیــا لطف نمودي قــدحــت پرمی بــاد    ســ

ــی حافظ    ــمـار ار چـه نیاورد کسـ   را در شـ
  

  زدم این فال و گذشـت اختر و کار آخر شد   
ــاد بهــار آخر شــــد     عــاقبــت در قــدم ب
ــد  ــوکت خار آخر شـ   نخوت باد دي و شـ
  گو برون آي که کار شـــب تار آخر شـــد
ــد  ــوي نگار آخر شـ ــایه گیسـ   همه در سـ
ــد  ــه که در دولت یار آخر شـ ــه غصـ   قصـ
ــد  ــویش خمار آخر شـ   که به تدبیر تو تشـ

  2شد حد و شمار آخرت بیـــشکر کان محن
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