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چکیده
«تسبیح» به معنای تنزیهی است كه توأم با علـم و آگـاهی باشـد و از روی قصـد
صورت گیرد و تسبیح خداوند به معنای منـزّه دانسـتن او از عیـوب و نقـایص امکـانی
است« .حمد» نیز به معنای ستایش فعل جمیل اختیاری است .وجه تقارن «حمـد» و
«تسبیح» در آیات مورد نظر این است كه موجودات ،با صفاتی خدا را حمد میگوینـد
كه محدود به حدود خود آنان است ،ولی ذات خداوند منـزّه از هـر محـدودیّت اسـت.
بنابراین ،آمدن «حمد» و «تسبیح» در كنار هم ،برای اِشعار به این است كه خداوند از
حمد حامدان منزّه است .در ایـن مقالـه ،محـدودة بررسـی تسـبیح موجـودات ،تنهـا
موجودات غیر ذیشعور ،یعنی جمادات ،نباتات و حیوانات است كه در ظاهر امـر ایـن
گونه به نظر میرسد كه این سه دسـته از موجـودات ،فاقـد علـم و ادرا مـیباشـند،
چراكه تسبیح و عبادت موجودات صاحبعقل ،یعنـی انسـان ،جـن و فرشـته نیـاز بـه
توضیح ندارد و برای همه قابل پذیرش است .بر این اساس ،به سـه دیـدگاه اصـلی در
باب تسبیح این موجودات پرداخته شده كه از میان ایـن سـه دیـدگاه ،دیـدگاه سـوم
برگزیده میشود كه به ارادی ،آگاهانه و حقیقی بودن تسـبیح ایـن موجـودات اعتقـاد
دارد و فهم و نط كه در آیات قرآن به آن اشاره شده ،دلیـل بـر ایـن مطلـب گرفتـه
میشود.
واژگان کلیدی :تسبیح ،حمد ،شعور ،تکوین ،تشریع ،نط  ،قرآن.
(نویسندة مسئول) E-mail: moein_54@yahoo.com
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مقدّمه
معارف واالی قرآنی محوریترین بخش دین اسالم را تشکیل میدهد .تحقیقات تازه دربارة
مفاهیم قرآنی ،نه تنها كاری تکراری و بیهوده نیست ،بلکه دریچهای بـه سـوی كشـب حقـای
قرآن و تسهیل فهم آن است .مسئلة تسبیح ،تحمید و سجدة عمومی موجودات غیر ذیشـعور
یکی از مباحث عمی قرآنی است كه هنوز برای بسیاری از افراد مبهم و ناشناخته باقی مانـده
است .به حمد ،تسبیح و سجدة موجودات غیر ذیشعور در آیات متعدّدی اشاره شده است كـه
شاید صریحترین آنها ،آیة  99سورة مباركة إسراء باشد كه با صراحت تسبیح را بـه همـة عـالم
نسبت میدهد .محدودة بررسی تسبیح موجودات ،تنها موجودات غیر ذیشعور یعنی جمادات،
نباتات و حیوانات را در بر میگیرد كه در ظاهر امر این گونه به نظر میرسد كه این سه دسته
از موجودات فاقد علم و ادرا

میباشند .لذا بر آنیم تا چگونگی تسـبیح ،تحمیـد و سـجده بـه

خداوند متعال را كه در قرآن كـریم بـه همـة عـالم نسـبت داده شـده ،در ایـن سـه دسـته از
موجودات بررسی نماییم ،چراكه تسبیح و عبادت موجودات صاحبعقل ،یعنـی انسـان ،جـن و
فرشته نیاز به توضیح ندارد و برای همه قابل پذیرش است .امّـا پرسـش مطـری اینکـه سـنگ،
چوب ،درخت و یا حیوانات چگونه خدا را حمد و تسبیح میگویند؟ آیا خداونـد متعـال مجـازا
تسبیح را به موجودات غیر ذیشعور نسبت داده است؟ یا حقیقت امر چیز دیگری است كه مـا
از آن بی خبریم؟ چه دالیلی برای اثبات شعور برای حیـوان ،نبـات و جمـاد وجـود دارد؟ چـرا
انسان نمیتواند تسبیح این موجودات را بشنود و بفهمد؟
فهم و در

این موضوع آثار متعدّدی را در بر دارد؛ از جمله تذكّر و تنبّه انسـان در رجـوع

به اصل و فطرت ملکوتی خود و تالش برای بیرون آمدن از منجالب غفلت و جهالـت ،اشـتغال
هر چه بیشتر به ذكر و تسبیح حضرت ح  ،تواضع و فروتنی در برابـر جهـان هسـتی ،رعایـت
حقوق موجودات دیگر و . ...
در این پژوهش ،به بررسی و مقایسة نظرات مفسّران دربارة این مسئله میپردازیم.
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1ـ معنای لغوی و اصطالحي
واژة «تسبیح» بر وزن تفعیل از ریشة «س ــ ب ــ ی» اسـت .در كتـاب مفـردات ،از نظـر
راغب« ،سبْح» در لغت به معنای «گذر سریع در آب و هوا» اسـت و بـرای مـرور سـتارگان در
فلک (األنبیاء )88/و نیز دویدن اسب (النّازعات )8 /و سرعت گرفتن در انجام كاری (المزمّل)7/
به استعاره گرفته شده است« .تسبیح» در اصل به معنای «مرور سریع در عبادت» اسـت ،اعـمّ
از اینکه عبادت ،قول یا فعل یا نیّت (اعتقاد) باشد (ر .؛ طریحی.)817 :6879 ،
واژة «تسبیح» و مشتقّات آن 61 ،بار در  33آیه از  96سورة قرآن به شکل مصـدر ،اسـم و
افعال ماضی ،مضارع ،امر و اشکال گوناگون صرفی آمده است (ر .؛ محقّ .)197 :6871 ،
در تفسیر انوار درخشان ،تسبیح به معنای تنزیه خداوند از نقص و امکان آمده اسـت و آن
را امری از روی قصد و توأم با علم و ادرا

میداند (ر .؛ حسـینی همـدانی6989 ،ق.)696 :.

همچنین عالّمه طباطبائی در المیزان آوردهاند كه تسبیح ،تنزیهی است كه با زبان انجام شود؛
مانند سبحاناهلل گفتن (ر .؛ طباطبائی ،6879 ،ج .)696 :68
مالّصدرا بر طب موازین خود كه شامل وحدت وجود موجودات و حركت تکاملی جـوهری
است ،حقیقت تسبیح را فقط برای كسی امکانپذیر میداند كه برای او تجرّد و پـاكی حاصـل
شده باشد و از آنجا كه همة موجودات برخوردار از وجـود در حركـت جـوهری خـویش رو بـه
سوی كمال و تجرّد در حركت هستند ،بنابراین ،هر كس كه تجرّد او بیشتر و از جهـان مـادّی
دورتر باشد ،تسبیح او برای خدا كاملتراست (ر .؛ صدرای شـیرازی .)61 :6833 ،در بیشـتر
موارد« ،تسبیح» مالزم با «حمد» آورده میشود« .حمد» نیز اسم مصدر است (ر .؛ حسـینی
همدانی ،ج  )69 :6و از نظر مؤلّب كتاب التّحقی  ،در مقابل كسب فضیلت با اختیـار اسـتعمال
میشود و مقابـل آن واژة «ذمّ» اسـت (ر .؛ مصـطفوی .)176 :6818،حمـد بـا مـدی و شـکر
تفاوتهایی نیز دارد؛ از جملة آنها میتوان به این مورد اشاره كرد كه« :مدی» ،ستایش ممدوی
است از نظر كمال و جمال آن بدون توجّه به نعمت (ر .؛ طالقانی.)19 :6811 ،
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عالّمه طباطبائی در باب تفاوت دو واژة «حمد» و «تسبیح» معتقدنـد كـه تسـبیح هـم در
برابر فعل اختیاری استعمال میشود و هم غیراختیاری ،ولی حمد فقط در مقابل فعل اختیاری
استفاده میشود (ر .؛ طباطبائی ،ج  .)86 :6بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت كه حمد اخصّ از
مدی و اعمّ از شکر است.
در باب وجه تقارن حمد با تسبیح الزم است نظری دقی تر به كـاربرد ایـن دو واژه داشـته
باشیم .در قرآن كریم  ،واژة تسبیح با حمد و یا قبل از آن ،چهارده بار تکرار شده است؛ ماننـد:
وَیُسَبِحُ الرَعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَالَئِکَةُ :و رعد ،تسبیح و حمد او مـ گویـد( الرّعـد)68/؛ وَإِن
مِن شَيْءٍ إِالَ یُسَبِحُ بِحَمْدَهِ :و هر موجودى ،تسبیح و حمـد او مـ گویـد( اإلسـراء )99 /و
آیات دیگری از این قبیل .لذا بررسی این نکته كـه چـرا ایـن دو واژه بـه تنـاوب در كنـار هـم
استعمال شدهاند ،ضروری به نظر میرسد.
به نظر میرسد همانند جملة «الَ إِلَهَ إِالَّ اهلل» (اصل توحید) كه مركّب از یـک نفـی و یـک
اثبات است ،ثنای خداوند نیز در صورتی كامل و حقیقی خواهد بود كه تسبیح و تحمید هر دو
با هم و در كنار هم گفته شود؛ زیرا تسبیح بدون حمد ،نفی بدون اثبات است.
در تفسیر المیزان آمده است كه هرگاه خداوند حمد را به موجودات نسبت میدهـد ،آن را
در كنار تسبیح میآورد و هرگاه حمد را از جانب خود یا انبیاء(ع) بیان میكند ،آن را به تنهایی
ذكر میكند (ر .؛ طباطبائی ،ج  .)81 :6ایشان دلیل این مسئله را ایـن مـیداننـد كـه چـون
وصب اولیای خدا و بندگان مخلَص برای او كامل و تامّ اسـت ،نیـازی بـه قـرین كـردن آن بـا
تسبیح نیست ،چراكه آنان به خوبی خدای را شناختهاند و اگـر خـدا را در بـاطن خـود وصـب
كنند ،به گونهای وصب میكنند كه شایستة ساحت كبریایی اوست و اگر هـم بـه زبـان وصـب
كنند ،خواهند گفت كه بیان بشر عاجز و قاصر است از اینکه صفات نامحـدود خـدا را در خـود
جای دهد (ر .؛ همـان ،ج  .)119 :67البتّـه منـزّه بـودن خداونـد كـه مرجـع و ملجـأ همـة
موجودات است ،از تمام نقایص و عیـوب نیـز جـای حمـد دارد .عالّمـه طباطبـائی در تفسـیر
المیزان فرمودهاند« :هر چیزی كه واصفان دربارة خدا بگویند ،خـدا از آن بزرگتـر اسـت و هـر
آنچه كه از خدا در توهّم آدمی بگنجد ،باز خدا غیر از آن چیز است» (همان.)119 :
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اكنون به بررسی این پرسش میپردازیم كه اگر میگوییم همة موجودات در حال تسبیح و
سجود برای خداوند متعال هستند ،پس امتنـاع كفّـار و مشـركین از عبـادت و پرسـتش خـدا
چگونه با آیات دالّ بر عمومی بودن تسبیح سازگار است؟ امّا پیش از آن بـه چنـد آیـهای كـه
تسبیح عمومی موجودات داللت دارد ،اشاره میشود.

تسبیح موجودات ذیشعور
سَبَحَ لِلَهِ مَا فِي السَمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ :آنچـه در آسـمانهـا و
آنچه در زمین است ،براى خدا تسبیح م گوید؛ و او عزیز و حکیم است!( الحشر 6 /و الصّب/
)6؛ سَبَحَ لِلَهِ مَا فِي السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیم :آنچه در آسـمانهـا و زمـین
است براى خدا تسبیح م گویند؛ و او عزیز و حکیم است( .الحدید.)6 /
در این آیات ،عبارت وَهُوَ العَزِیزُ الحَکِیمُ به منظور تعلیل آمـده اسـت (ر .؛ قرشـی،
 ،6877ج )6 :66؛ بدین معنا كه آنچه در آسمانها و زمین است ،خـدا را تسـبیح مـیگوینـد؛
زیرا او گرانقدر و تواناست ،مغلوب نمیشود و كارش از روی مصلحت است.
یُسَبِحُ لِلَهِ مَا فِي السَمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْکُ وَلَهُ الْحَمْـدُ وَهُـوَ عَلَـ کُـ ّ
شَيْءٍ قَدِیرٌ :آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است براى خدا تسبیح مـ گوینـد؛ مالکیـت و
حکومت از آن اوست و ستایش از آن او؛ و او بر همه چیز تواناست!( التّغـابن)6 /؛ یُسَـبِحُ
لِلَهِ مَا فِي السَمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِکِ الْقُدُوسِ الْعَزِیزِ الْحَکِیمِ :آنچـه در آسـمانها و
آنچه در زمین است همواره تسبیح خدا میگویند ،خداوندی كه مالک و حـاكم اسـت و از هـر
عیب و نقصی مبرا و توانا و حکیم است( الجمعه)6 /؛ هُوَ اللَهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِرُ لَـهُ
الْأَسْمَاء الْحُسْنَ یُسَبِحُ لَهُ مَا فِي السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِیـزُ الْحَکِـیمُ :او خداونـدی
است هستیبخش ،آفرینندهای ابداعگر و صورتگر (بینظیر)؛ از آن اوست بهترین نامها؛ آنچـه
در آسمان و زمین است ،تسبیح او میگویند؛ و او توانا و حکیم است( .الحشر.)19 /
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در آیاتی كه گذشت ،از فاعل تسبیح ،به «ما» تعبیر شده است .كلمة «مـا» اسـم موصـول
میباشد و مراد از آن ،همة موجوداتی است كه در آسمانها و زمین هستند؛ چه آنها كه عقـل
و شعور دارند و چه موجوداتی كه ظاهرا فاقد عقل و ادرا

هستند.

عالّمه طباطبائی ذیل آیة اوّل سورة حدید ،دلیل این مطلب را چنین بیان میكنند كه اگر
در جایی قرینهای وجود داشته باشد ،دالّ بر اینکه لفظِ «ما» هم عقال و هم غیـرعقال را شـامل
میشود ،بنابراین ،اشکالی بر این تفسیر وارد نیست .خداوند در آیات بعد ،اسـمایی از خـود بـر
میشمارد كه مربوط به عقال است؛ مانند «احیاء» (الحدید )6 /و «عالِم به ذاتالصّدور» (همان/
 .)1پس لفظِ «ما» همة موجودات را شامل میشود (ر .؛ طباطبائی ،6879 ،ج .)196 :66
مالّصدرا نیز به پیروی از قرآن كریم تمام موجودات را در همه حال تسـبیحگـوی خداونـد
میداند .وی معتقد است كه همة موجودات از نظر طبیعت ،اراده و عقـل در حـال حركـت بـه
سوی خدا هستند .بنابراین ،هر موجودی به حسب مرتبة وجودی خود ،پروردگار خویش را كه
متّصب به صفات جمال و عاری از هر گونه نقایص امکانی است ،میشناسد ،و نتیجـة شـناخت
خدا تسبیح و تنزیه او به زبان حال و یا قال و یا فعل است .پس هـر موجـودی بـه سـتایش او
تسبیحگو است (ر .؛ صدرای شیرازی 68 :6833 ،و  )69و در نهایت ،چنین نتیجه مـیگیـرد
كه «تسبیح جمادات و نباتات بدون هیچ شکّ و تردیدی روشن و كشـب مـیگـردد» (همـان،
بیتا.)19 :

تسبیح موجودات غیر ذیشعور
اینک به ذكر آیاتی كه تسبیح موجودات را به صورت خاص دربارة موجودات غیر ذیشعور
بیان میكند ،میپردازیم.
* تسبیح رعد:
وَیُسَبِحُ الرَعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَالَئِکَةُ مِنْ خِیفَتِهِ وَیُرْسِ ُ الصَـوَاعِقَ فَیُصِـیبُ بِهَـا مَـن
یَشَاءُ وَهُمْ یُجَادِلُونَ فِي اللّهِ وَهُوَ شَدِیدُ الْمِحَالِ :و رعد ،تسبیح و حمد او م گوید؛ و (نیـز)
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فرشتگان از ترس او! و صاعقهها را مـ فرسـتد؛ و هـر كـس را بخواهـد گرفتـار آن مـ سـازد،
(درحال كه آنها با مشاهدة این همه آیات اله  ،باز هم) دربارة خدا به مجادله مشغول هسـتند!
و او قدرت ب انتها (و مجازات دردنا ) دارد!( الرّعد.)68 /
البتّه اگر قول برخی مفسّران كه رعد را مَلَک موكّل بر رعد دانستهاند (از جمله ،احمـد بـن
أبیسعد ،رشیدالدّین میبدی ،ابنجزی غرناطی ،ابوبکر عتی بن محمّد سورآبادی ،جاللالـدّین
محلّی و جاللالدّین سیوطی) و یا قول بعضـی دیگـر را كـه گفتهانـد منظـور از تسـبیح رعـد،
تسبیح شنوندگان رعد است (ر .؛ بیضـاوی 6963 ،ق ،)638 :.بپـذیریم ،پـس تسـبیحِ رعـد،
تسبیحِ ذویالعقول خواهد بود كه از دایرة بحث ما خارج است ،امّا در غیر این صورت و به طور
معمول ،میتوان تسبیح رعد را جز موجودات غیر ذویالعقول برشمرد.
* تسبیح پرندگان و كوهها:
ـ أَلَمْ تَرَ أَنَ اللَهَ یُسَبِحُ لَهُ مَن فِي السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَیْرُ صَافَاتٍ کُ ٌ قَـدْ عَلِـمَ
صَلَاتَهُ وَتَسْبِیحَهُ وَاللَهُ عَلِیمٌ بِمَا یَفْعَلُونَ :آیا ندیدى تمـام آنـان كـه در آسـمانهـا و زمـین
هستند براى خدا تسبیح م كنند ،و همچنین پرنـدگان بـههنگام كـه بـر فـراز آسـمان بـال
گستردهاند؟! هر یک از آنها نماز و تسبیح خود را م داند؛ و خداوند به آنچه انجـام مـیدهنـد،
داناست!( النّور.)96 /
ـ وَلَقَدْ آتَیْنَا دَاوُودَ مِنَا فَضْلًا یَا جِبَالُ أَوِبِي مَعَهُ وَالطَیْرَ وَأَلَنَا لَـهُ الْحَدِیـدَ :و مـا بـه
داوود از سوى خود فضیلّتی بزرگ بخشیدیم؛ (ما به كوهها و پرندگان گفتیم) اى كـوههـا و اى
پرندگان! با او همآواز شوید و همراه او تسبیح خدا گویید! و آهن را براى او نرم كردیم( .سبأ/
.)68
ـ فَفَهَمْنَاهَا سُلَیْمَانَ وَکُلًا آتَیْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَـالَ یُسَـبِحْنَ
وَالطَیْرَ وَکُنَا فَاعِلِینَ :ما (حکم واقعـ ) آن را بـه سـلیمان فهمانـدیم؛ و بـه هـر یـک از آنـان
(شایستگ ) داورى ،و علم فراوان دادیم؛ و كوهها و پرندگان را بـا داوود مسـخّر سـاختیم ،كـه
(همراه او) تسبیح (خدا) م گفتند؛ و ما این كار را انجام دادیم!( األنبیاء.)76 /
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ـ إِنَا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ یُسَبِحْنَ بِالْعَشِيِ وَالْإِشْرَاقِ * وَالطَیْـرَ مَحْشُورََ ً کُـ ٌ لَـهُ
أَوَابٌ :ما كوهها را مسخّر او ساختیم كه هر شامگاه و صبحگاه با او تسبیح م گفتند! پرنـدگان
را نیــز دســته جمع ـ مس ـخّر او كــردیم (تــا همــراه او تســبیح خــدا گوینــد)؛و همــه اینهــا
بازگشتكننده به سوى او بودند!( ص63 /ـ.)66
مـراد از «تسـخیر» ،وادار كــردن بـه تســبیح بـا داوود (ر .؛ قرشــی ،6877 ،ج )168 :6و
هماهنگ بودن با ایشان است وگرنه كوهها و پرندگان دائما در حال تسبیح پروردگار خویشند.6

چگونگي تسبیح ملحدان
پرسش اساسی كه از ابتدای بحث بدان اشاره شد ،این است كـه اگـر طبـ آیـات صـریح
قرآن ،همة موجوات ،اعمّ از صاحب یا فاقد شعور دائما در حال تسبیح حضـرت حـ هسـتند،
مفسـران در
چگونه میتوان این آموزه را با عدم تسبیح مشركان و ملحدان جمع كرد؟! برخـی ّ
تبیین چگونگی تسبیح ملحدان چنین عنوان كردهاند كه كافر گرچه وجود خدا را به زبان انکار
صـرف وجـود او و خلقـت و آفـرینش وی دالّ بـر وجـود
میكند و تسبیح او را نمیگوید ،ولی ِ
خداوندِ منزّه از هر عیب و نقص است (ر .؛ نجفی خمینی6863 ،ق ،.ج )18 :68كه برای این
رای ،به دو طری عقلی و نقلی استداللهایی بیان كردهاند؛ به عنـوان نمونـه ،اگـر بـا رویکـرد
اصالت وجودی مکتب مالّصدرا ـ مفسّر قرآن ـ به قضیّه نگاه شود ،تسبیح كفّار به راحتی قابـل
تفسیر خواهد بود .پس ذرّات وجود و اعضای بدن ملحـد نیـز بـه زبـان قـال ،مسـبِّح و حامـد
خداوند هستند ،لذا این گروه از مفسّران برای مؤمن دو تسبیح قائل هستند «كه هم بـه زبـان
قال و هم با وجودش ،خدا را تسبیح میكند ،ولی كافر فقط یک تسبیح دارد» (قرشی،6877 ،
ج .)116 :7

بررسي نظرهای مفسّران در باب حمد و تسبیح موجودات غیر ذیشعور
از آنجا كه محور اصلی بحث ،بررسی نظرهای مفسّران دربارة حمد و تسبیح موجودات غیر
ذیشعور است ،لذا میتوان به طور كلّی ،آرای مفسّران در این باره را در چند دسته قرار داد:
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 6ـ گروهی معتقدند كه تسبیح این دسته از موجودات ،ناآگاهانه و بدون اراده است؛ به این
بیان كه وجود آنها و نیز حاالت و صفات ایشان داللت بر وجود خـال مـیكنـد و نیازمنـدی و
نقص آنان حاكی از وجود آفرینندهای منزّه از هر نقص و حاجت میباشد .بنابراین ،طبـ ایـن
نظر ،تسبیح آنها تکوینی و به زبان حال است و این دسته از مفسّران ،انتساب تسبیح را به این
موجودات حقیقی میدانند.
1ـ گروه دیگر عالوه بر اینکه تسبیح آنها را تکوینی و به زبان حال میدانند ،معتقدنـد كـه
خداوند مجازا نسبت تسبیح به این موجودات داده است.
 8ـ امّا برخالف دو نظر پیشـین ،گروهـی تسـبیح موجـودات را آگاهانـه و از روی شـعور و
ادرا

میدانند  .البتّه در میان همین گروه از مفسّران نیز اخـتالف رأی وجـود دارد مبنـی بـر

اینکه برخی معتقد به تشریعی بودن تسبیح آنها هستند كه به صورت ضمنی بدین معنا داللت
میكند كه برای همة موجودات قائل به وجود اختیار و اراده هستند و به تبع آن ،به تکلیب در
باب آنها قائل هستند ،ولی برخی دیگر سخنی از تشریعی بودن تسبیح آنها به میان نیاوردهاند.
یادآوری میشود كه همة این گروهها معتقدند كه كلّ هستی نسبت به خداوند علـم دارد و
به اندازة توانایی خود او را حمد و تسبیح میگویند و نیز تسبیح آنان را حقیقی مـیداننـد نـه
مجازی.
اكنون به بیان استداللهای قائالن به سه نظریّه مذكور و پاسخهایی كـه هـر كـدام در ردّ
نظرهای مخالب خود بیان داشتهاند ،میپردازیم.

ـ تبیین آرای گروه اوّل و دوم
در تفسیر كوثر آمده است كه تسبیح تمام عالم آفرینش ،از آسـمانهـا و زمـین گرفتـه تـا
ستارگان ،كوهها و دریاها به زبان حال است؛ یعنی استعداد ذاتی موجودات ،اقتضای تسـبیح را
دارد و «وجود همة موجودات عـالم دلیـل محکمـی بـر منـزّه بـودن خداونـد از شـر

اسـت.

همچنین نظم دقیقی كه بر عالم حکمفرماست ،صراحتا داللت میكند كه همـة اینهـا مخلـوق
یک آفریدگار هستند» (جعفری ،بیتا ،ج .)888 :1
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اگر حركت كمالی موجودات را به خروج از حالت قوّه به فعل فرض كنـیم ،در ایـن حالـت،

شوق موجودات به سوی حضرت ح در تمام موجودات وجـود دارد و همـین شـوق خـروج از
نقص به كمال و اشتداد وجودی موجود داللت بر تسبیح آنان میكند .همانگونه كـه صـاحب
تفسیر بیانالسّعاده میل به خروج از قوّه به فعل را فطری همة موجودات مـیدانـد .وی معتقـد
است كه همة موجودات در فطرت خود دارای قوّه و استعداد هستند ،هرآینه كـه اسـتعدادهای
آنها از قوّه به فعل درآیند ،یک درجه به كمال متناسب خود نزدیکتر میشوند و همـین خـارج
شدنشان از نقص به كمال ،تسبیح فعلی آنها برای خداوند است (ر .؛ گنابادی.)991 :6871 ،
در بیانی مشابه ،آیت اهلل مکارم شیرازی شعور و ادرا

موجودات و داشتن زبان قـال بـرای

آنها را انکار نمیكنند ،امّا تسبیح آنها را به لسان حال میدانند (ر .؛ مکـارم شـیرازی:6879 ،
 .)683در تفاسیر إیجازالبیان عن معانی القـرآن (ر .؛نیشـابوری6969 ،ق ،)986 :.الموسـوعة
القرآنیة (ر .؛ ابیاری6989 ،ق ،)117 :.الکشّاف عن حقائ غوامض التّنزیل (ر .؛ زمخشـری،

6987ق ،)116 :.جوامع الجامع (ر .؛ طبرسی )918 :6877 ،و جالء األذهـان و جالءاألحـزان
(ر .؛ جرجانی )163 :6877 ،نیز به تکوینی بودن تسبیح موجودات غیر ذیشعور اشاره شـده
است .قائالن به این نظریّه دالیلی به شری زیر بیان كردهاند:
الف) تسبیح تشریعی حاصل نمیگردد ،مگر اینکه مسبِّح دارای فهم و شعور و نط باشـد
و همة اینها دربارة حیوان و نبات كه مکلّب نیستند و جمادات كه اصـال فاقـد حیـات هسـتند،
محال است (ر .؛ فخر رازی6918 ،ق.)897 :.
ب) موجودات زیادی هستند كه زبـان قـال ندارنـد و قـادر بـه حـرف زدن نیسـتند .پـس
نمیتوان تسبیح آنها را قولی دانست (ر .؛ نجفی خمینی 6918 ،ق.)18 :.
محمّدجواد مغنیه ـ یکی از مفسّران قرآن كریم ـ معتقد است كه لسان حال از قال داللـت
قویتر و بلیغتری دارد .وی دلیل آن را این میداند كه چون زبان قال نیازمند دلیل است ،امّـا
داللت حال حتما به علم و یقین منجر میشود (ر .؛ مغنیه6919 ،ق .)93 :.همچنین گروهی
دیگر تسبیح قالی را به این دلیل قویتر میدانند كـه تسـبیح زبـانی اختیـاری ،بیشـتر اوقـات
آمیخته با اغراض نفسانی میباشد (ر .؛ گنابادی.)876 :6871 ،
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ادلّة مفسّران در باب نفهمیدن تسبیح موجودات
نکتة دیگری كه در این آیه قابل توجّه است ،نفهمیدن تسبیح تسـبیحكننـدگان اسـت .در
تفسیر روشن ضمن تأیید بر حالی و تکوینی بـودن تسـبیح ایـن موجـودات ،دلیـل نفهمیـدن
تسبیح آنها را همان عدم احاطة علم كامل بر حاالت موجودات میدانـد .عبـارتِ وَلَکِـن لَـا
تَفْقَهونَ تَسْبِیحَهمْ :ولیکن شما تسبیح آنها را نمیفهمید در آیة  99سورة اسراء ،اشعار بـه
این دارد كه چون تسبیح آنها حالی است و انسانها از حاالت و خصوصـیّات موجـودات دیگـر
آگاهی ندارند ،پس تسبیح تکوینی آنها را نمیفهمند (ر .؛ مصطفوی ،ج .)667 :6838 ،68
عـم از تبیـین
به نظر میرسد كه پاسخ به چرایی قصور در فهم تسـبیح موجـودات امـری ا ّ
صاحب تفسیر روشن باشد ،چون یافتیم كه منظور از تسبیح تکوینی و حالی ،داللـت وجـود و
نیز شوق و نیازمندی همة موجودات به خدا برای ادامة وجود و رفـع نقـایص خـود اسـت .لـذا
دیگر نیازی نیست كه انسان از حاالت خاصّ هر یک از پدیدههای عالم آگاهی داشته باشـد تـا
این داللت را بفهمد.
در تفسیر آسان ،علّت نفهمیدن تسبیح موجودات امر دیگری ذكر شـده اسـت و آن اینکـه
چون انسان فکر میكند حمد و تسبیح فقط به وسیلة زبـان معمـولی و گوشـتی ادا مـیشـود،
تسبیح حالی موجودات را نمیفهمد ،در صورتی كه تسبیح به زبـانِ حـال هـم یکـی از اقسـام
تسبیح است (ر .؛ خمینی نجفی6863 ،ق .)191 :.بعضی مفسّران دلیل فهم نکـردن تسـبیح
را حالی یا قالی بودن آن نمیدانند ،بلکه مخاطب لَا تَفْقَهونَ را مشركان مـیداننـد (ر .؛
حجازی6968 ،ق)879 :.؛ به این بیان كه مشركان از خداوند و عظمت او رویگردان هسـتند و
به سبب غفلتی كه دارند ،داللت موجودات را تفقّه نمیكنند و اگر كسی این داللت را نشناسد،
تسبیح آنان را اصال نمیفهمد .آیـتاهلل مکـارم شـیرازی عـالوه بـر مشـركان ،مخاطـب آیـه را
اكثریّت مردم نادان نیز میدانند و معتقدند كه شاید دانشمندان هم تسبیح موجـودات را در
نکنند ،چون آنچه كه بشر در

میكند ،به قدری ناچیز است كـه اصـال بـه حسـاب نمـیآیـد

(ر .؛ مکارم شیرازی6916 ،ق .)683 :.صاحب فواتح اإللهیّه هم مخاطـب را همـة انسـانهای
غافل و فرو رفته در ضالل و گمراهی ،اعمّ از مشر

و غیر آن دانسته است و دلیل آن را توجّه
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و تدبّر نکردن در آیات پروردگار بیان كرده است (ر .؛ نخجوانی6666 ،م ،)998 :.چراكه دلیل
بعضی از مفسّران كه تسبیح غیر ذویالعقول را مجازی میداننـد (ر .؛ كاشـانی6918 ،ق ،.ج
 83 :9و ابنعاشور6918 ،ق .)181 :.این است كه آنها ،ماهیّت كلّی تسـبیح را تسـبیح از روی
شعور و آگاهی دانستهاند و چون برای حی وان ،نبات و جماد قائل به شعور نیستند ،تسبیح آنان
را مجازی فرض كردهاند.
در همین باب ،آیتاهلل مطهّری نکتهای جالب بیان كردهاند و آن اینکه خداوند در این آیـه
نفرموده الَ تَسمَعُونِ ،بلکه از عبارتِ لَا تَفْقَهُونَ استفاده كرده اسـت؛ یعنـی نـه تنهـا
نمیشنوید ،بلکه در

و فهـم ایـن موضـوع هـم برایتـان دشـوار اسـت .اگـر مـیفرمـود الَ

تَسمَعُونِ ،به این معنا بود كه ما میفهمیم چنین چیزی وجود دارد ،ولی نمیتوانیم بشنویم
(ر .؛ مطهّری.)619 :6837 ،
امّا آنچه از اخبار به دست ما رسیده است ،نشان میدهـد كـه پیـامبران و امامـان(ع) و نیـز
بعضی از انسانهایی كه صاحب مقام عصمت هم نیستند ،ولی به آن درجه از كمال رسـیدهاند
كه در گروه مقرّبان و اولیای حضرت ح قرار گرفتهاند ،حمد ،تسـبیح و سـجدة موجـودات را
در

كردهاند.
بنابراین ،میتوان اینگونه برداشت كـرد كـه در

آن محـال نیسـت ،ولـی حتمـا نیـاز بـه

شرایطی دارد كه همه نمیتوانند تسبیح موجودات را بفهمند .محجوب بودن ما از عالم ملکوت
و در نتیجه ،در

نکردن تسبیح هستی ،به سبب غفلت و معصیت میباشد كه هر چـه بیشـتر

در ورطة گناه و شهوات جسمانی و حیوانی فرو افتیم ،از مشاهدة عالم ملکـوت بـی نصـیبتـر
خواهیم بود.
آیتاهلل مطهّری نیز فرمودهاند كه خداوند نخواسته با ذكر این مطلب معمّایی الینحل بیـان
كرده باشد ،بلکه آن را فرموده است تا هر كس برای فهم آن تالش كند و به قدر ظرفیّت خـود
به آن برسد (ر .؛ مطهّری .)616 :6837 ،لذا چنین نیست كه در

این مطلـب فقـط خـاصّ

پیامبران باشد ،بلکه هر كس كه گوش باطن او شنوا شـود ،توانـایی در
(ر .؛ طباطبائی ،6879 ،ج .)678 :68

آن را پیـدا مـیكنـد
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عالّمه طباطبائی دربارة چگونگی فهم این تسبیح گفتهاند كسی میتوانـد حمـد و تسـبیح
عالم را در

كند كه ابتدا حقیقت حمد و تسبیح برای او كشب شـده باشـد .در ایـن صـورت،

حسّ باطنی و ملکوتی او حقیقت تسبیح موجودات را در قالب الفاظ میآورد و آن فـرد نـه بـا
گوش ظاهری ،بلکه با باطن ملکوتی خـود تسـبیح آنهـا را مـیشـنود (ر .؛ همـان .)678 :در
تفسیر بیانالسّعاده آمده است كه چون اشیاء از جنبة ملکی خود با انسان در تماس هسـتند و
انسان غرق در تعیّنات و امور گذراست ،بنـابراین ،تسـبیح آنهـا را نمـیفهمـد (ر .؛ گنابـادی،
 ،6871ج 139 :3ـ .)139صاحب تفسیر هدایت نیز دلیـل در

نکـردن تسـبیح موجـودات را

این دانسته است كه هر چیزی برای خود زبان مخصوصی دارد و چون ما بـه لغـت موجـودات
دیگر آشنا نیستیم ،نمیتوانیم ذكر آنها را بفهمیم (ر .؛ مدرّسی ،6877 ،ج .)181 :1
انسان نیز همانند همة موجودات دیگر هم وجهة ملکـی و ایـن جهـانی دارد و هـم وجهـة
ملکوتی و اگر منطب با فطرت پا

و سرشت ملکوتی خود عمل كند ،یقینـا بـه آن مرتبـهای

میرسد كه نه تنها تسبیح هستی را میشنود ،بلکه همة موجـودات مسـخّر او مـیشـوند و در
نهایت ،به اكمل درجات یعنی لقاءاهلل نائل میگردد .خدا نکند بـه گونـهای عمـل كنـیم كـه از
جمادات كه اقلِّ مرتبة وجود را دارا هستند ،نسبت به عالم ملکوت محجوبتر باشیم.
به طور كلّی ،این نکته برداشت میشود كه موجود غیـر ذیشـعور بـه گونـهای مخصـوص
خود ،خدا را تسبیح میكند كه انسانهای عادی نمیتوانند آن را در

كنند و به همین گونه،

در مقام ردّ نظریّة تکوینی بودن تسبیح موجودات ،با دالیل عقلی و نقلی ثابت شد كـه تسـبیح
آنها از روی شعور و ادرا

است ،چراكه بهرهای از حیات ،هرچند بسیار ضعیب در آنهـا وجـود

دارد و همین مقدار از حیات برای بهرهمندی از علم در تسبیح آنان كفایت میكند كه تسـبیح
را با اراده و از روی شعور انجام دهند .البتّه روشـن اسـت كـه شـعور و ادرا

موجـودات غیـر

ذیشعور با انسانها تفاوت دارد .در ادامة بحث و در تبیین آرای گروه سوم به این نکته بیشـتر
پرداخته میشود.
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تبیین نظر گروه سوم
گفته شد كه این گروه از مفسّران تسبیح موجودات را حقیقی و قولی میدانند و برخـی از
ایشان به تشریعی بودن تسبیح ایشان به صـراحت اشـاره كردهانـد .آیـتاهلل جـوادی آملـی در
جواب آنان كه تسبیح موجودات را حالی میداننـد ،بیـان داشـتهاند« :در اینکـه همـة هسـتی
داللت بر وجود خال خود میكند ،شکّی نیست ،امّا مسبّح بودن فراتـر از آیـت بـودن اسـت»
(جوادی آملی ،بیتا.)6 :
اینکه آیا منظور خداوند از اینکـه فرمـود :وَإِن مِـن شَـيْءٍ إِالَ یُسَـبِحُ بِحَمْـدَهِ :و هـر
موجودى تسبیح و حمد او م گوید( اإلسراء ،)99/صرف داللت وجود آنهاسـت و یـا مقصـود
دیگری از بیان این مطلب داشته است؟ در بررسی ادلّة این گروه میتوان به موارد ذیـل اشـاره
كرد:
الف) محکمترین دلیل این گروه ،استناد به عبارت وَلَکِن الَ تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ :و لکن
شما تسبیح آنها را نمیفهمید( اإلسراء )99/میباشـد؛ بـه ایـن بیـان كـه تأویـل بـه تسـبیح
تکوینی و حالی ،خالف نصّ این آیه است ،چون اگر منظور از ایـن تسـبیح ،تسـبیح مجـازی و
داللت وجود موجودات بر تنزیه خداوند بود كه همه آن را میفهمیدند ،پـس دیگـر جایگـاهی
نداشت كه خداوند بفرماید شـما تسـبیح آنهـا را نمـیفهمیـد (ر .؛ قرشـی ،6877 ،ج73 :1؛
طباطبائی ،6879 ،ج 191 :66؛ امین 18 :6816،و ابنجزی غرناطی6961 ،ق ،.ج.)997 :6
ب) دلیل دیگر اینکه عجز ما از فهم تسبیح موجودات به این معنی نیست كـه آنهـا زبـان
قال ندارند (ر .؛ طباطبائی ،6879 ،ج  )191 :66و اینکه تفاوت در نوع ادرا

انسانها با غیر

ذیشعور میتوان حاكی از آن باشد كه ما نمـیتـوانیم نـوع تسـبیح آنهـا را بفهمـیم .آیـتاهلل
جوادی آملی میفرماید« :اگر موجودی با لغات و الفاظ ما آشنا نباشد ،ولی خدا را بـه گونـهای
دیگر تسبیح كند كه ما نمیفهمیم ،نمیتوانیم بگوییم كه تسبیح آنها مجازی اسـت» (جـوادی
آملی ،بیتا .)6 :همچنین ایشان بر ردّ مجازی بودن تسبیح موجودات آوردهانـد كـه اسـتعاره و
مجاز در شعر كاربرد دارد و كتاب قرآن برتر از هر شعر و خیال و منـزّه از آن اسـت .بنـابراین،
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منظور از این تسبیح ،مجاز و تمثیل نمیباشد .تشبیه شاعرانه مطاب ح نیست و چیـزی كـه
ح نباشد ،در كتاب خدا راه ندارد (ر .؛ همان.)3 :
چ) همان گونه كه در معنای تسبیح آمد« ،تسبیح» تنزیه از روی شعور و آگـاهی اسـت و
بدون معرفت و شناخت ممکن نیست (ر .؛ صدرای شیرازی )61 :6811 ،و چون در قرآن بـه
همة موجودات نسبت داده شده است ،بنابراین ،الزم میآید كـه هـر یـک از پدیـدههای عـالم
بهرهای از علم و ادرا

داشته باشند ،چنانكه آیتاهلل جوادی آملی فرمودهاند« :تسـبیح وقتـی

یک حقیقت است كه مسبِّح آگاه به حقیقت مسبَّح به اندازة خـودش باشـد» (جـوادی آملـی،
بیتا.)96 :
د) در بعضی از آیات مورد بحث در میان كسانی كـه تسـبیح بـه آنـان نسـبت داده شـده،
مواردی وجود دارد كه جز تسبیح حقیقـی را نمـیتـوان بـه آن نسـبت داد (ر .؛ طباطبـائی،
 ،6879ج  )699 :68كه در ذیل به برخی از آنها با استناد به تفاسیر اشاره میشود.
6ـ به كار بردن ضمایر و صفات عقال برای سایر موجودات؛ مـثال ضـمیر «هُـم» در عبـارتِ
وَلَکِن الَ تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ( اإلسراء .)99/ضمیر «هُم» در زبان عرب برای عقال استفاده
میشود .بنابراین ،حتما خداوند همة موجودات را صاحب عقل دانسته كه از آنها با ضمیر عقـال
یاد فرموده است.
1ـ در آیة شریفة أَنطَقَنَا اللَهُ الَذِی أَنطَقَ کُ َ شَيْءٍ :آنها جواب م دهند :همان خـدای
فصـلت ،)16 /ضـمیر «نـا» كـه
كه هر موجودى را به نط درآورده ،ما را گویا ساختهاسـتّ ( 
ضمیر عقال میباشد ،به اعضاء و جواری برگردانده شده است و نشاندهندة آن است كه اعضاء و
جواری هم دارای شعور میباشند .لذا شهادت اعضاء و جواری در روز قیامت داللت میكند كـه
تسبیح آنها از روی آگاهی است .آیات دیگری كه بر شهادت اعضای بدن و شـهادت زمـین بـر
اعمال انسانها داللت دارد ،عبارت است از:
یَوْمَ تَشْهَدُ عَلَیْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا کَانُوا یَعْمَلُونَ :در آن روز زبانها،
دستها و پاهایشان بر ضدّ آنها به اعمال كه مرتکب م شدند ،گواه م دهـد( النّـور)19/؛
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الْیَوْمَ نَخْتِمُ عَلَ أَفْوَاهِهِمْ وَتُکَلّمُنَا أَیْدِیهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا کَانُوا یَکْسِـبُونَ :امـروز
بر دهانشان مُهر م نهیم ،و دستهایشان با ما سخن م گویند و پاهایشان كارهای را كه انجـام
م دادند ،شهادت م دهند( یس)19 /؛ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَیْنَا قَالُوا أَنطَقَنَـا
اللَهُ الَذِی أَنطَقَ کُ َ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَکُمْ أَوَلَ مَّرَ ٍ وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ :آنها به پوستهـاى تنشـان
م گویند :چرا بر ضدّ ما گواه دادید؟! آنها جواب م دهند :همان خدای كه هـر موجـودى را
به نط درآورده ما را گویا ساخته است و او شما را نخستین بار آفرید و بازگشـتتان بـه سـوى
اوست!( فصّلت)16 /؛ یَوْمَئِذٍ تُحَدِثُ أَخْبَارَهَا * بِأَنَ رَبَکَ أَوْحَ لَهَـا :در آن روز ،زمـین
تمام خبرهایش را بازگو م كند * .چرا كه پروردگارت به او وح كرده اسـت!( الزلزلةة9 /ــ
.)9
عالّمه طباطبائی میفرماید اینها به سبب علمی كه دارند ،هر عملی كـه از انسـانها صـادر
میشود و نیز هر اتّفاقی را كه میافتد ،میفهمند و ثبت و ضبط میكنند تا روزی كـه بـه آنهـا
اذن داده شود و بـه سـخن درآینـد (ر .؛ طباطبـائی ،6879 ،ج .)931 :18همچنـین ایشـان
معتقدند اگر آنها علمی نداشته باشند ،به سخن درآمدن آنان فایـدهای نـدارد (ر .؛ همـان ،ج
 )977 :67و اگر هم خدا در همان زمان اتّفاقها را به آنها الهام و القا كند تا شهادت دهند ،بـاز
این شهادت و گواهی ایشان حجّت نیست .همانگونه كـه آیـتاهلل جـوادی آملـی مـیفرمایـد:
«ادای شهادت وقتی مسموع است كه مسبوق به تحمّل باشد» (جوادی آملی ،بیتا.)91 :
بنابراین ،با دالیل نقلی نیز ثابت شد كه حتّی جمادات هم كه ظاهرا فاقـد حیـات هسـتند،
دارای علم و شعور و ادرا

میباشند كه از شئون حیات است و حیوان و نبات هم كـه حیـات

ظاهری دارند ،به طری اولی از روی آگاهی و شعور مسبِّح پروردگار خویشند.
8ـ در زمانهای خاصّی از روز ،آنها تسبیح خدا را میگویند .شاهد این مطلب ،آیة شـریفة
إِنَا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ یُسَبِحْنَ بِالْعَشِيِ وَالْإِشْرَاقِ( ص.)63 /
9ـ نمونة دیگر ،آیات سورة نمل در بیان داستان حضرت سلیمان(ع) میباشـد :حَتَـ إِذَا
أَتَوْا عَلَ وَادِی النَمْ ِ قَالَتْ نَمْلَةٌ یَا أَیُهَا النَمْ ُ ادْخُلُوا مَسَاکِنَکُمْ لَا یَحْطِمَـنَکُمْ سُـلَیْمَانُ
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وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا یَشْعُرُونَ :آنها حركت كردند تا بـه سـرزمین مورچگـان رسـیدند؛ مورچـهاى
گفت :به النههـاى خـود برویـد تـا سـلیمان و لشـکرش شـما را پایمـال نکننـد ،درحـال كـه
نم فهمند!( النّمل .)63 /این آیه بیانگر معرفت و شناخت مورچه از حضرت سلیمان(ع) است
(ر .؛ حسـینی همـدانی6989 ،ق ،.ج  .)618 :61همچنـین در تفسـیر نـور آمـده اسـت كــه
احساس خطر كردن از غرایز حیوانات است ،ولی اینکه میدانسـت عامـل خطـر ،سـلیمان(ع) و
سپاهیان او هستند ،این باالتر از غریزه است (ر .؛ قرائتی ،6838 ،ج .)197 :8
همچنین در آیة إِنّي وَجَدتُ امّْرَأَ تَمْلِکُهُمْ وَأُوتِیَتْ مِن کُ ّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِـیمٌ
* وَجَدتُهَا وَقَوْمَهَا یَسْجُدُونَ لِلشَمْسِ مِن دُونِ اللَـهِ وَزَیَـنَ لَهُـمُ الشَـیْطَانُ أَعْمَـالَهُمْ
فَصَدَهُمْ عَنِ السَبِی ِ فَهُمْ لَا یَهْتَدُونَ :من زن را دیدم كه بر آنان حکومت م كنـد ،و همـه
چیز در اختیار دارد ،و (بهویژه) تختی عظیم دارد .او و قوم وی را دیدم كـه بـراى غیـر خـدا ـ
خورشید ـ سجده م كنند؛ و شیطان اعمال ایشان را در نظرشان جلوه داده است ،و آنهـا را از
راه بازداشته؛ از این رو ،هدایت نم شوند!( النّمل18 /ـ.)19
در این آیه ،از چند نکته میتوان به وجود آگـاهی و ادرا

در هدهـد پـی بـرد :اوّل اینکـه

هدهد فهمید كه آن زن ملکه است و بر بقیّة افراد حکومت میكند .دوم در

این مطلـب كـه

همة موجودات باید خدا را سجده كنند ،ولی آنها آفتاب را میپرستیدند و نکتة سـوم اینکـه او
شیطان را میشناسد و میگوید گمراهی آنان از طری شیطان بوده است.
9ـ درآیاتی از قرآن كـریم تسـبیح انسـان بـا جمـاد و نبـات بـا هـم آمـده اسـت .در آیـة
وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَـالَ یُسَـبِحْنَ وَالطَیْـر :و كـوههـا و پرنـدگان را بـا داوود مسـخّر
ساختیم( األنبیاء .)76/تسبیح به انسـان ،جمـاد و حیـوان نسـبت داده شـده اسـت و چـون
استعمال تسبیح برای انسان حقیقی است ،پس بنا بر قاعـده بایـد بـرای بقیّـة نامبردگـان هـم
حقیقی باشد .نمیتوان استعمال تسبیح را نسبت به انسان به زبان قال و نسبت بـه موجـودات
دیگر داللت احوال دانست (ر .؛ همان.)699 :
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خدای متعال در آیة شـریفة أَلَمْ تَرَ أَنَ اللَهَ یُسَبِحُ لَهُ مَـن فِـي السَـمَاوَاتِ وَالْـأَرْضِ
وَالطَیْرُ صَافَاتٍ کُ ٌ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِیحَهُ وَاللَهُ عَلِیمٌ بِمَا یَفْعَلُونَ :آیا ندیدى تمام آنـان
كه در آسمانها و زمین هستند ،براى خدا تسبیح م كنند و نیز پرندگان هنگام كه بـر فـراز
آسمان بال گستردهاند؟! هر یک از آنها نماز و تسبیح خود را م داند؛ و خداوند به آنچه انجـام
میدهند داناست!( النّور ،)96 /علم را به همة كسـانی كـه او را تسـبیح مـیكننـد ،از جملـه
پرندگان نسبت داده است و فرموده كه همة آنها به نماز و تسبیح خود علم دارند .در این آیـه،
برخی از مفسّران كه قائل به علم و شعور برای موجودات دیگر نیسـتند ،فاعـل «عَلِـمَ» را خـدا
میدانند (ر .؛ میبدی ،6876 ،ج  996 :1و بغـوی6918 ،ق ،.ج911 :8؛ جصـاص6989 ،ق،.
ج  636 :9و سیوطی6961 ،ق ،.ج.)893 :6
مفسـران معتقدنـد كـه فاعـل آن ضـمیر مسـتتری اسـت كـه بـه«كُـلُّ»
امّا این دسته از ّ
برمیگردد؛ یعنـی بـه مصـلّین و مسـبِّحین (ر .؛ صـافی6963 ،ق ،.ج  171 :63و طنطـاوی،
6667م ،.ج.)681 :68
بنابراین ،همة موجودات به تسبیح و عبادت خود علم دارند ،نه اینکه از روی ناآگاهی خـدا
را تسبیح كنند و همة حیوانات و یا موجودات دیگر ،بهـرهای از ادرا

دارنـد .دلیـل آنهـا ایـن

است كه عبارت وَ اللَهُ عَلِیمُ بِمَا یَفْعَلُون كه بعد از آن آمده ،مانع از این میشود كه فاعلِ
«عَلِمَ» را اهلل بگیریم ،چون اگر اینطور بود ،دیگر لزومی نداشت كه خداوند دوباره علـم داشـتن
خود را به فعل و تسبیح آنها تکرار كند.
هـ) تسبیح قولی محال عقلی نیست ،چون بنا بر آیة شریفة قَالُواْ أَنطَقَنَـا اللَـهُ الَـذِی
أَنطَقَ ک ُّ شيَءٍ( فصّلت )16 /نط داشتن اشیاء در قیامت محقّ میشـود (ر .؛ حسـینی
شاه عبدالعظیمی ،6818،ج  831 :7و قرائتی ،6818 ،ج  .)17 :7این آیه بیانگر شهادت اعضای
بدن به اعمال او میباشد كه انسان به بدن خود میگوید «چرا علیه ما شهادت دادی؟» و بـدن
در جواب او میگوید« :خدایی كه هر چیزی را به نط میآورد ،ما را هم ناط كرد».
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معنای نطق
نط به معنای «اظهار ما فیالضّمیر» است .امّا این مسئله كه مراد از نط  ،معنای حقیقـی
آن یا مجازی آن است ،عالّمه طباطبائی معتقدند كه هر جا استعمال نط به صـورت حقیقـی
باشد ،از طری سخن گفتن است و چون در آیات ،از قول و شهادت هم حرف بـه میـان آمـده،
پس میفهمیم كه منظور از نط  ،حقیقت آن میباشد (ر .؛ طباطبـائی ،6879 ،ج.)971 :67
چنانكه بیان شد ،عالّمه طباطبائی تسبیح را منزّه كردنی میدانند كه با زبان انجام شود .حال
این پرسش پیش میآید كه تسبیح موجوداتی كه قادر به تکلّم نیستند ،چیست و اگر مجـازی
نیست ،چگونه حقیقی خواهد بود؟
عالّمه خود در پاسخ این پرسـش معتقـد اسـت كـه كـالم همـان فهمانـدن منویّـات و مـا
فیالضّمیر میباشد ،حال به هر طریقی كه صورت گیرد .انسان به وسیلة الفاظی كه خود ،آنهـا
را وضع كرده ،ما فی الضمیر خود را به دیگری میفهماند ،ولی این دلیل نمیشود كـه بگـوییم
تنها راه ابراز معنای مقصود ،استفاده از این الفاظ و یا حتّی اصوات است و كالم فقط محدود به
الفاظ نیست ،بلکه «هر چیزی كه از مقاصد ،كشب و پردهبرداری كند ،كالم اسـت» (همـان،ج
 .)696 :68بانو امین در تفسیر مخزنالعرفان آوردهاند كه موجودات هر یک با كالم مخصـوص
و به میزان دانشی كه دارند ،خدا را تسبیح میگویند؛ بدین صورت كه موجـوداتی كـه نطـ و
صدایی دارند ،با صدای مخصوص خود مسبِّح و حامد هستند و موجوداتی كـه صـدایی از آنهـا
شنیده نمیشود ،با علم غریزی خود رو به خدا میآورند و بـه درگـاه او اظهـار نیـاز مـیكننـد
(ر .؛ امین ،6816 ،ج .)869 :7
صاحبان این نظریّه ،دلیل اینکه برخی تسبیح موجودات را به زبان حال دانستهاند ،چنـین
بیان میكنند كه بعضی افراد فقط چیزهایی را میپذیرند كه از طری حواسّ خـود آن را در
كرده باشند و چون نمیتوانند تسبیح موجودات را دریابند ،بـا آنکـه هـیچ دلیـل و برهـانی در

دست ندارند مگر محجـوب بـودن خودشـان از عـالم ملکـوت ،بـه تأویـل آیـات صـریح قـرآن
میپردازند و تسبیح نطقی و آگاهانة موجودات دیگر را انکار میكنند.
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با این وصب كه از تسبیح به معنای تنزیه ارادی و از روی قصد آمده است ،میتوان نتیجـه
گرفت از آن جا كه داشتن اراده و قصد ،متوقّب بر مختار بودن اسـت ،بنـابراین ،مـیتـوان بـرای
حیوانات نیز درجهای از اختیار قائل شد؛ بدین بیان كه بنا بر نظر مؤلّب تفسیر انـوار درخشـان
در وجود حیوانات هم در

حُسن و قُبح بر مبنای در

میتوانند عدل و ظلم را مطاب با همان در

كلّیّـات قـرار داده شـده اسـت و آنهـا

كلّی كه دارند ،بر رفتار خود تطبی نماینـد و بـر

همین اساس ،مورد مؤاخذه قرار بگیرند (ر .؛ قرشی ،6877 ،ج .)73 :1
در پاسخ به این اشکال كه چنانكه از رفتار حیوانات مشاهده مـیشـود ،آنهـا فقـط طبـ
غریزة خود عمل میكنند و هیچ فکر و اختیاری در كارهای آنها به چشم نمیخورد ،هرگاه كـه
در موقعیّتی نفعی برای آنها وجود داشته باشد ،به سرعت اقدام میكنند ،بدون اینکه دربارة آن
فکر كنند ،عالّمه طباطبائی اینگونه بیان كردهاند كه انسان هم با اینکه موجودی عاقل و مختار
است ـ بیش از همة موجودات دیگر ـ اگر نفع چیزی برای او روشن و واضح باشد ،او هم بدون
اینکه دربارة آن فکر كند ،برای انجام و یا به دست آوردن آن اقدام میكند .فقط وقتی قبـل از
اقدام فکر میكند كه در باب منفعت آن مطمئن نباشد و یا مانعی بر سر راه وجود داشته باشد
(ر .؛ طباطبائی ،6879 ،ج .)661 :7البتّه مطمئّنا چون انسان از نظر عقل ،ادرا

و نیـز نـوع

تکالیب در مرتبة بسیار باالتری نسبت به حیوان قرار دارد ،طبیعتا منفعت داشتن و یا نداشـتن
چیزی برای او متوقّب بر امور پیچیدهتری خواهد بود.
امام خمینی(ره) نیز در تفسیر سورة حمد در این باره فرمودهاند« :تسبیح موجودات ،تسبیح
نطقی شعوری ارادی است ،نه تکوینی ذاتی كه محجوبان گویند» (موسوی خمینـی(ره):6836 ،
 .)89بنابراین ،میزان عقل ،شعور ،ادرا

و نیز اختیار موجودات غیر ذیشعور با شعور و اختیار

انسان بسیار متفاوت است و این تفاوت ناشی از تفاوت در مراتب وجود است ،چراكه وجـود در
همة موجودات ،حقیقتی واحد است ،ولی مراتب مختلب دارد ،چـون یـافتیم كـه وجـود همـة
موجودات از افاضة وجود خداوند است و حقیقت وجود در اصل ،فقط برای خداست و وجـود او
از علم ،قدرت ،اختیار و صفات كمالی جدا نیست .بنابراین« ،هر موجودی به همان مقدار كه از
وجود بهره برده اسـت ،حظّـی از شـعور و ادرا

نیـز دارد» (طباطبـائی ،6879 ،ج 696 :68و

امین ،6816 ،ج  .)869 :7در تفسیر انوار درخشان نیز آمده است كه علم به ذات ،الزمة وجـود
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است .پس هر موجودی خود و خدای خود را میشناسد و میداند كه خداونـد برطـرفكننـدة
نیازهای اوست و بر حسب مرتبـة وجـودی خـویش خـدا را حمـد و تسـبیح مـیگویـد (ر .؛
حسینی همدانی6989 ،ق ،.ج.)167 :7
روشن شد كه حقیقت تسبیح نیز در همة موجودات یکسان نیست و در هـر نـوع از انـواع
موجودات به صورت خاصّی ظهور دارد و هر یک از آنها با زبـان ویـژة خـویش خـدا را تسـبیح
میگویند.
چنانكه مالّصدرا در تفسیر سورة جمعه اشاره كرده است« ،به اعتبار كثرت ،زبانهای متعـدّد
و تسبیحات بسیار و یا ثناگویان و تسبیحگویانی به حسب شمار موجودات و فزونی ممکنات است؛ زیرا
هر طبیعت نوعی را افرادی است بیشمار» (صدرای شیرازی.)61 :6811 ،

شهید مطهّری مسئلة تسبیح موجودات را چنین بیان كردهاند كه هر موجـودی دو وجهـه
دارد :یک وجهة ملکی كه همان وجود آنها در این جهـان اسـت كـه جمـادات از ایـن رو فاقـد
حیات هستند و یک وجهة ملکوتی كه از آن روی همة موجودات زنـده ،دارای شـعور و ادرا
میباشند و علم ظاهری و حواسّ بشر نمیتواند وجهة ملکوتی موجودات را در

نمایـد (ر .؛

مطهّری.)671 :6837 ،
مفسّران دیگری نیز معتقدند كه تسبیح موجودات غیر ذیشعور به زبان ملکوتی آنهاسـت.
بنابراین ،در

تسبیح هستی با مطلب فوق آسانتر میشود ،چراكه شاید پذیرفتن اینکه همـة

موجودات با همین وضعیّتی كه ما در ظاهر از آنهـا مشـاهده مـیكنـیم ،حامـد و مسـبِّح خـدا
هستند؛ آن هم از روی شعور و ادرا

بسیار مشکل باشد ،ولی تصوّر اینکه همـة موجـودات در

باطن وجود و ملکوت خود مشغول به ذكر و تسبیح هستند و ما چون در تعلّقات دنیایی غـرق
شدهایم و از عالم ملکوت محجوب ماندهایم ،تسـبیح آنهـا را درنمییـابیم ،بـا فهـم محـدود مـا
سازگارتر است.
مفسـران در ایـن
تفاوت بین نظر كسانی كه تسبیح موجودات را تشریعی میدانند ،با بقیّة ّ
است كه چنانكه پیش از این هم اشاره شد ،تشریع به معنای قانونگـذاری و تکلیـب اسـت و
مکلّب بودن هم تابعی از وجود اراده و اختیار در فردی است كه مورد تکلیـب قـرار مـیگیـرد.
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بنابراین ،كسانی كه قائل به تشریعی بودن تسبیح موجودات میباشند ،برای همة موجودات هر
مفسـرانی كـه در بـاب
یک به اندازة خودش به وجود مرتبهای از اختیار و تکلیب معتقدند .امّا ّ
تشریعی بودن تسبیح حرفـی نزدهانـد ،شـاید منکـر وجـود اختیـار و اراده در موجـودات غیـر
ذیشعور هستند و بنابراین ،هرچند معتقدند كه همة موجودات واجد درجهای از علم و ادرا
هستند و به تسبیح خود علم دارند ،امّا در انجام این كار اختیاری ندارند.
البتّه نمی توان به ضرس قاطع گفت كه چون حرفـی از تشـریعی بـودن تسـبیح بـه میـان
نیاورده اند ،پس حتما منکر این قضیّه هستند ،ولی با بررسـی و مراجعـه بـه تفاسـیر برخـی از
مفسّران مانند تفسیر هدایت محمّدتقی مدرّسی ،تفسـیر مخـزن العرفـان بـانو امـین و تفسـیر
كتاب التسهیل لعلوم التّنزیل ابنجزی غرناطی ذیل تفسیر آیات مورد نظر چیزی كه بر وجـود
اراده در غیر ذویالعقول و تشریعی بودن تسبیح موجودات داللت كند ،یافت نشد.
سخن را با این سخن نغز سعدی شاعر بزرگ ایرانزمین به پایان میبریم كه میفرماید:
«دوش مرغــی بــه صــبح مــینالیــد

عقل و صـبرم ببـرد و طاقـت و هـوش

یکـــــی از دوســـــتان مخلـــــص را،

مگـــر آواز مـــن رســـید بـــه گـــوش

گفـــت بـــاور نداشـــتم كـــه تـــرا،

بانــگ مرغــی چنــین كنــد مــدهوش

گفــتم ایــن شــرط آدمیّــت نیســت

مــرغ تســبیحگــوی و مــن خــاموش»
(سعدی شیرازی :6837 ،حکایت .)17

نتیجهگیری
با توجّه به دالیلی كه مطری شد ،از جمله داللت صریح بعضی آیات بر وجود ادرا  ،شـعور
و اختیار در همة موجودات و نیز عبـارت وَلَکِن الَ تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ در آیـة  99سـورة
مباركة إسراء ،نتیجه میگیریم حمد و تسبیح همة موجودات حقیقی ،تشریعی و به زبـان قـال
میباشد و گفته شد كه قولی بودن تسبیح موجودات حتما الزم نیسـت بـا الفـاظ قـراردادی و
اصوات باشد ،بلکه به هر طریقی كه ما فیالضّمیر خود را اظهار و ابراز كنند ،تسبیح آنها قـولی
و حقیقی خواهد بود و نیز پس از اثبات ادرا  ،شعور و تکلیب برای موجودات ،بیـان شـد كـه
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میزان شعور و نوع تکالیب آنها بسیار پایینتر از انسان است .غیر ذویالعقول با وجهة ملکـوتی
خود دائما در حال تسبیح خدا هستند و انسانها چون از عالم ملکوت محجوب هستند و اسیر
تعلّقات دنیایی خود شدهاند ،توان در

حمد و تسبیح آنها را ندارند.

در نهایت ،به این نکته میرسیم كه فهم و در

این موضوع آثار متعدّدی را در بـر دارد؛ از

جمله تذكّر و تنبّه انسان در رجوع به اصل و فطرت ملکوتی خود و تالش برای بیرون آمـدن از
منجالب غفلت و جهالت ،اشتغال هر چه بیشتر به ذكر و تسبیح حضرت ح  ،تواضع و فروتنی
در برابر جهان هستی ،رعایت حقوق موجودات دیگر و . ...
پينوشت:
6ـ در بحث زمان تسبیح ،به دائمی بودن تسبیح هستی اشاره خواهد شد.
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كاشانی ،محمّدبن مرتضی6968( .ق .).تفسیر المعین .ج  .6چاپ اوّل .قم :انتشارات كتابخانة آیـتاهلل
مرعشی نجفی.
كرمی حویزی ،محمّد6981( .ق .).التّفسیر لکتاب اهلل المنیر .ج  .9چاپ اوّل .قم :چاپخانة علمیّه.
كلینی ،محمّدبن یعقوب .)6819( .الکافي ،ج  .1تهران :دارالکتب اإلسالمیّة.
گنابادی ،سلطان محمّد .)6871( .ترجمة بیان السّعاد فـي مقامـات العبواد ً .ترجمـة رضـا خـانی و
حشمتاهلل ریاضی .ج  68 ،3 ،7و  .68چاپ اوّل .تهران :مركز چاپ و انتشارات دانشگاه پیام نور.
مجلسی ،محمّدباقر6988( .ق .).بحاراألنوار .ج  .36بیروت :دار إحیاء التّراث العربی.
محقّ  ،محمّدباقر .)6871( .اسماء و صفات الهي در قرآن .ج  .6تهران :انتشارات اسالمی.
محلّی ،جاللالدّین و جاللالدّین سـیوطی6961( .ق .).تفسـیر الجاللـین .ج  .6چـاپ اوّل .بیـروت:
مؤسّسة النّور للمطبوعات.
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مدرّسی ،محمّدتقی .)6877( .تفسیر هدایت .ج  9و  .1چاپ اوّل .مشهد :بنیاد پژوهشهـای اسـالمی
آستان قدس رضوی.
مصطفوی ،حسن .)6838( .تفسیر روشن .ج  61 ،9 ،6و  .68چاپ اوّل .تهران :مركز نشر كتاب.
مطهّری ،مرتضی .)6837( .آشنایي با قرآن .ج  .9چاپ بیست و پنجم .تهران :انتشارات صدرا.
مکارم شیرازی ،ناصر .)6879( .تفسیر نمونه .ج  68و  .61چاپ اوّل .تهران :دارالکتب اإلسالمیّة.
مهیار ،رضا6968( .ق .).فرهنگ ابجدی عربي ـ فارسي .تهران :انتشارات اسالمی.
میبدی ،احمدبن أبیسعد .)6876( .کشف األسرار و عدّ األبرار .ج  .9چاپ پنجم .تهران :انتشـارات
امیركبیر.
مصطفوی ،حسن .)6818( .التّحقیق في کلمات القرآن الکریم .ج  .1تهـران :بنگـاه ترجمـه و نشـر
كتاب.
مغنیه ،محمّدجواد6919( .ق .).تفسیر الکاشف .ج  .9چاپ اوّل .تهران :دارالکتب اإلسالمیّة.
مکارم شیرازی ،ناصر6916( .ق .).األمث في تفسیرکتاب اهلل المنزل .ج  .9چاپ اوّل .قـم :مدرسـة
امام علیّبن أبیطالب.
موسوی خمینی(ره) ،رویاهلل .)6836( .تفسیر سورۀ حمد .چاپ ششم .تهران :مؤسّسـة تنظـیم و نشـر
آثار امام خمینی(ره).
نخجوانی ،نعمتاهلل بنمحمود6666( .م .).الفواتح اإللهیّة و المفاتح الغیبیّة .ج  .6چاپ اوّل .مصر :دار
ركابی للنّشر.
نیشابوری ،محمودبن ابوالحسن6969( .ق .).إیجاز البیان عن معاني القرآن .ج  .1چاپ اوّل .بیـروت:
دار الغرب اإلسالمی.

