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 بروجن ةعلمیّ ةحوز سهسطح  ةطلب

 (19/83/6869؛ تاریخ پذیرش: 88/89/6868تاریخ دریافت: )

 چکیده
ی است كه توأم با علـم و آگـاهی باشـد و از روی قصـد هیتنزبه معنای « تسبیح»

صورت گیرد و تسبیح خداوند به معنای منـزّه دانسـتن او از عیـوب و نقـایص امکـانی 
و « حمـد»نیز به معنای ستایش فعل جمیل اختیاری است. وجه تقارن « حمد»است. 

 نـدیگو یمدر آیات مورد نظر این است كه موجودات، با صفاتی خدا را حمد « تسبیح»
كه محدود به حدود خود آنان است، ولی ذات خداوند منـزّه از هـر محـدودیّت اسـت. 

عار به این است كه خداوند از در كنار هم، برای اِش« تسبیح»و « حمد»بنابراین، آمدن 
بررسـی تسـبیح موجـودات، تنهـا  محـدودةدر ایـن مقالـه، حمد حامدان منزّه است. 

شعور، یعنی جمادات، نباتات و حیوانات است كه در ظاهر امـر ایـن  موجودات غیر ذی
، باشـند یمـكه این سه دسـته از موجـودات، فاقـد علـم و ادرا   رسد یمگونه به نظر 
عقل، یعنـی انسـان، جـن و فرشـته نیـاز بـه  و عبادت موجودات صاحبچراكه تسبیح 

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 

ایـن موجـودات اعتقـاد شود كه به ارادی، آگاهانه و حقیقی بودن تسـبیح  برگزیده می
دارد و فهم و نط  كه در آیات قرآن به آن اشاره شده، دلیـل بـر ایـن مطلـب گرفتـه 

 .شود یم

 .تسبیح، حمد، شعور، تکوین، تشریع، نط ، قرآن :واژگان کلیدی

                                                           
 E-mail: moein_54@yahoo.com )نویسندة مسئول( 
 E-mail: h.bayadar@yahoo.com 
 E-mail: M.mabhoot@yahoo.com 
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 مهمقدّ

. تحقیقات تازه دربارة دهد یمبخش دین اسالم را تشکیل  نیتر یمحور قرآنیمعارف واالی 

ی بـه سـوی كشـب حقـای  ا چهیدر، نه تنها كاری تکراری و بیهوده نیست، بلکه یقرآنمفاهیم 

شـعور  عمومی موجودات غیر ذی سجدةتسبیح، تحمید و  مسئلةو تسهیل فهم آن است.  قرآن

است كه هنوز برای بسیاری از افراد مبهم و ناشناخته باقی مانـده  قرآنییکی از مباحث عمی  

شعور در آیات متعدّدی اشاره شده است كـه  موجودات غیر ذی سجدةاست. به حمد، تسبیح و 

عـالم  همـةإسراء باشد كه با صراحت تسبیح را بـه  مباركة سورة 99، آیة آنها نیتر حیصرشاید 

شعور یعنی جمادات،  بررسی تسبیح موجودات، تنها موجودات غیر ذی محدودة. دهد یمنسبت 

كه این سه دسته  رسد یمظاهر امر این گونه به نظر كه در  ردیگ یمنباتات و حیوانات را در بر 

. لذا بر آنیم تا چگونگی تسـبیح، تحمیـد و سـجده بـه باشند یماز موجودات فاقد علم و ادرا  

عـالم نسـبت داده شـده، در ایـن سـه دسـته از  همـةبـه قرآن كـریم خداوند متعال را كه در 

عقل، یعنـی انسـان، جـن و  صاحب موجودات بررسی نماییم، چراكه تسبیح و عبادت موجودات

فرشته نیاز به توضیح ندارد و برای همه قابل پذیرش است. امّـا پرسـش مطـری اینکـه سـنگ، 

؟ آیا خداونـد متعـال مجـازا  ندیگو یمچوب، درخت و یا حیوانات چگونه خدا را حمد و تسبیح 

ری است كه مـا شعور نسبت داده است؟ یا حقیقت امر چیز دیگ تسبیح را به موجودات غیر ذی

خبریم؟ چه دالیلی برای اثبات شعور برای حیـوان، نبـات و جمـاد وجـود دارد؟ چـرا  از آن بی

 تسبیح این موجودات را بشنود و بفهمد؟ تواند ینمانسان 

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

تالش برای بیرون آمدن از منجالب غفلت و جهالـت، اشـتغال  به اصل و فطرت ملکوتی خود و

هر چه بیشتر به ذكر و تسبیح حضرت ح ، تواضع و فروتنی در برابـر جهـان هسـتی، رعایـت 

 حقوق موجودات دیگر و ... .

 .میپرداز یمنظرات مفسّران دربارة این مسئله  سةیمقادر این پژوهش، به بررسی و 
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 ـ معنای لغوی و اصطالحي1

، از نظـر مفـرداتاسـت. در كتـاب  «ــ ی ــ ب س» ةشیاز ر بر وزن تفعیل« حیتسب» اژةو

مـرور سـتارگان در  یسـت و بـراا« در آب و هوا عیگذر سر» یدر لغت به معنا «سبْح»راغب، 

( 7)المزمّل/ یو سرعت گرفتن در انجام كار( 8)النّازعات/  اسب دنیدو زیو ن( 88)األنبیاء/ فلک

 اسـت، اعـمّ «در عبادت عیمرور سر» به معنایاصل  در« حیتسب. »شده است به استعاره گرفته

 (.817: 6879طریحی، )ر. ؛  )اعتقاد( باشد تیّن ایفعل  ایعبادت، قول  نکهیاز ا

و  به شکل مصـدر، اسـم قرآن ةسور 96از  هیآ 33بار در  61 ، ات آنو مشتقّ «حیتسب» ةواژ

 (.197:  6871 ، محقّر. ؛ است ) آمده ین صرفو اشکال گوناگو ، امر، مضارعیماض افعال

، تسبیح به معنای تنزیه خداوند از نقص و امکان آمده اسـت و آن انوار درخشاندر تفسیر 

 (.696ق.: 6989ر. ؛ حسـینی همـدانی، داند ) یمرا امری از روی قصد و توأم با علم و ادرا  

یهی است كه با زبان انجام شود؛ تنزح، كه تسبی اند آورده المیزانهمچنین عالّمه طباطبائی در 

 (.696: 68، ج 6879ر. ؛ طباطبائی، اهلل گفتن ) مانند سبحان

مالّصدرا بر طب  موازین خود كه شامل وحدت وجود موجودات و حركت تکاملی جـوهری 

 حاصـل پـاكی و تجرّد او برای داند كه یمپذیر  فقط برای كسی امکان تسبیح را است، حقیقت

رخوردار از وجـود در حركـت جـوهری خـویش رو بـه بجا كه همة موجودات نآ از شده باشد و

از جهـان مـادّی  بیشتر و تجرّد او كه سوی كمال و تجرّد در حركت هستند، بنابراین، هر كس

(. در بیشـتر 61: 6833)ر. ؛ صدرای شـیرازی، تراست  كامل برای خدا تسبیح او دورتر باشد،

حسـینی اسم مصدر است )ر. ؛ نیز « حمد»شود.  یمآورده « دحم»مالزم با « تسبیح»موارد، 

، در مقابل كسب فضیلت با اختیـار اسـتعمال التّحقی و از نظر مؤلّب كتاب  (69: 6همدانی، ج 

حمـد بـا مـدی و شـکر (. 176: 6818مصـطفوی،)ر. ؛  اسـت« ذمّ» واژةشود و مقابـل آن  یم

 ممدوی ، ستایش«مدی»این مورد اشاره كرد كه: توان به  هایی نیز دارد؛ از جملة آنها می تفاوت

 .(19: 6811طالقانی، نعمت )ر. ؛  به بدون توجّه آن جمال و كمال نظر از است
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معتقدنـد كـه تسـبیح هـم در « تسبیح»و « حمد»عالّمه طباطبائی در باب تفاوت دو واژة 

ابل فعل اختیاری شود و هم غیراختیاری، ولی حمد فقط در مق برابر فعل اختیاری استعمال می

نتیجه گرفت كه حمد اخصّ از  توان یمبنابراین، (. 86: 6ر. ؛ طباطبائی، ج شود ) استفاده می

 مدی و اعمّ از شکر است.

به كـاربرد ایـن دو واژه داشـته  تر  یدقدر باب وجه تقارن حمد با تسبیح الزم است نظری 

ماننـد:  تکرار شده است؛ بار آن، چهارده از یا قبل و حمد با ، واژة تسبیحقرآن كریم باشیم. در 

ُگویـد مـ  او حمد و تسبیح رعد، و :وَالْمَالَئِکَةُ بِحَمْدِهِ الرَعْدُ وَیُسَبِح /(؛ 68)الرّعـدوَإِن 

( و 99اإلسـراء/ )  گویـد مـ  او حمـد و تسبیح موجودى، هر و: بِحَمْدَهِ یُسَبِحُ إِالَ شَيْءٍ مِن

ل. لذا بررسی این نکته كـه چـرا ایـن دو واژه بـه تنـاوب در كنـار هـم آیات دیگری از این قبی

 .رسد یم، ضروری به نظر اند شدهاستعمال 

)اصل توحید( كه مركّب از یـک نفـی و یـک « الَ إِلَهَ إِالَّ اهلل» جملةهمانند  رسد یمبه نظر 

تحمید هر دو اثبات است، ثنای خداوند نیز در صورتی كامل و حقیقی خواهد بود كه تسبیح و 

 با هم و در كنار هم گفته شود؛ زیرا تسبیح بدون حمد، نفی بدون اثبات است.

، آن را دهـد یمآمده است كه هرگاه خداوند حمد را به موجودات نسبت  المیزاندر تفسیر 

، آن را به تنهایی كند یمبیان  )ع(و هرگاه حمد را از جانب خود یا انبیاء آورد یمدر كنار تسبیح 

كـه چـون  داننـد یمـایشان دلیل این مسئله را ایـن  (.81: 6ر. ؛ طباطبائی، ج ) كند یمذكر 

وصب اولیای خدا و بندگان مخلَص برای او كامل و تامّ اسـت، نیـازی بـه قـرین كـردن آن بـا 

 وصـب بـاطن خـود در را خـدا اگـر و اند شناختهتسبیح نیست، چراكه آنان به خوبی خدای را 

 وصـب زبـان بـه هـم اگر و اوست ییایكبر ساحت ستةیكه شا كنند یم ی وصبا گونه به ،كنند

صفات نامحـدود خـدا را در خـود  نکهیا از است قاصر و عاجز بشر انیكه ب، خواهند گفت كنند

 همـةخداونـد كـه مرجـع و ملجـأ  منـزّه بـودن. البتّـه (119 :67ج  ر. ؛ همـان،جای دهد )

عالّمـه طباطبـائی در تفسـیر  .حمـد دارد یجـا زیـن موجودات است، از تمام نقایص و عیـوب

 هـر و اسـتبزرگتـر  آن از خـدا ،ندیبگو خدا دربارة واصفانكه  یزیچ هر» :اند فرموده المیزان

 (.119)همان: « است زیچ آن از ریغ خدا باز بگنجد، یآدم توهّم در خدا ازكه  آنچه
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ات در حال تسبیح و موجود همة مییگو یمكه اگر  میپرداز یماكنون به بررسی این پرسش 

سجود برای خداوند متعال هستند، پس امتنـاع كفّـار و مشـركین از عبـادت و پرسـتش خـدا 

ی كـه ا هیـآچگونه با آیات دالّ بر عمومی بودن تسبیح سازگار است؟ امّا پیش از آن بـه چنـد 

 شود. یمتسبیح عمومی موجودات داللت دارد، اشاره 

 شعور تسبیح موجودات ذی

َو هـا آسـمان در آنچـه: الْحَکِیمُ الْعَزِیزُ وَهُوَ الْأَرْضِ فِي وَمَا السَمَاوَاتِ فِي مَا لَهِلِ سَبَح 

و الصّب/  6)الحشر/  !است حکیم و عزیز او و گوید؛ م  تسبیح خدا براى است، زمین در آنچه

 زمـین و هـا آسـمان در آنچه :حَکِیمالْ الْعَزِیزُ وَهُوَ وَالْأَرْضِ السَمَاوَاتِ فِي مَا لِلَهِ سَبَحَ(؛ 6

 (.6)الحدید/  .است حکیم و عزیز او و گویند؛ م  تسبیح خدا براى است

 به منظور تعلیل آمـده اسـت )ر. ؛ قرشـی، الحَکِیمُ العَزِیزُ وَهُوَدر این آیات، عبارت 

؛ نـدیگو یمـو زمین است، خـدا را تسـبیح  ها آسمانبدین معنا كه آنچه در  (؛6: 66ج  ،6877

 .است مصلحت یرو از كارشو  شود ینم تواناست، مغلوب و گرانقدر زیرا او

ُکُـ ّ  عَلَـ   وَهُـوَ  الْحَمْـدُ  وَلَهُ الْمُلْکُ لَهُ الْأَرْضِ فِي وَمَا السَمَاوَاتِ فِي مَا لِلَهِ یُسَبِح 

 و یـتمالک وینـد؛گ مـ  تسبیح خدا براى است زمین در آنچه و ها آسمان در آنچه: قَدِیرٌ شَيْءٍ

 یُسَـبِحُ (؛ 6)التّغـابن/  !تواناست چیز همه بر او و او؛ آن از ستایش و اوست آن از حکومت

و  ها آسـمان: آنچـه در الْحَکِیمِ الْعَزِیزِ الْقُدُوسِ الْمَلِکِ الْأَرْضِ فِي وَمَا السَمَاوَاتِ فِي مَا لِلَهِ

، خداوندی كه مالک و حـاكم اسـت و از هـر ندیگو یمآنچه در زمین است همواره تسبیح خدا 

 لَـهُ  الْمُصَوِرُ الْبَارِئُ الْخَالِقُ اللَهُ هُوَ(؛ 6)الجمعه/  عیب و نقصی مبرا و توانا و حکیم است

: او خداونـدی الْحَکِـیمُ  الْعَزِیـزُ  وَهُوَ وَالْأَرْضِ السَمَاوَاتِ فِي مَا لَهُ یُسَبِحُ الْحُسْنَ  الْأَسْمَاء

؛ آنچـه ها نامنظیر(؛ از آن اوست بهترین  گر )بی گر و صورت ی ابداعا نندهیآفربخش،  ست هستیا

 (.19)الحشر/  ؛ و او توانا و حکیم است.ندیگو یمدر آسمان و زمین است، تسبیح او 
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اسـم موصـول « مـا» كلمةتعبیر شده است.  «ما»در آیاتی كه گذشت، از فاعل تسبیح، به 

كه عقـل  آنهاو زمین هستند؛ چه  ها آسمانموجوداتی است كه در  همةآن،  و مراد از باشد یم

 و شعور دارند و چه موجوداتی كه ظاهرا  فاقد عقل و ادرا  هستند.

كه اگر  كنند یمحدید، دلیل این مطلب را چنین بیان  سورةاوّل  ةیآعالّمه طباطبائی ذیل 

هم عقال و هم غیـرعقال را شـامل « ما»لفظِ  ی وجود داشته باشد، دالّ بر اینکها نهیقردر جایی 

 خـود بـر از ییاسـما، بنابراین، اشکالی بر این تفسیر وارد نیست. خداوند در آیات بعد، شود یم

)همان/ « الصّدور ذات به عالِم» ( و6)الحدید/  «اءیاح» مانند است؛ مربوط به عقال كه شمارد یم

 (.196: 66، ج 6879)ر. ؛ طباطبائی،  ودش یمموجودات را شامل  همة« ما»(. پس لفظِ 1

گـوی خداونـد  تمام موجودات را در همه حال تسـبیحقرآن كریم مالّصدرا نیز به پیروی از 

موجودات از نظر طبیعت، اراده و عقـل در حـال حركـت بـه  همة. وی معتقد است كه داند یم

وردگار خویش را كه خود، پر  یوجود مرتبةسوی خدا هستند. بنابراین، هر موجودی به حسب 

شـناخت  جـةینت، و شناسد یممتّصب به صفات جمال و عاری از هر گونه نقایص امکانی است، 

خدا تسبیح و تنزیه او به زبان حال و یا قال و یا فعل است. پس هـر موجـودی بـه سـتایش او 

 ردیـگ یمـ( و در نهایت، چنین نتیجه 69و  68: 6833ر. ؛ صدرای شیرازی، ) گو است تسبیح

)همـان، « گـردد یمـتسبیح جمادات و نباتات بدون هیچ شکّ و تردیدی روشن و كشـب »كه 

 (.19تا:  بی

 شعور تسبیح موجودات غیر ذی

شعور  اینک به ذكر آیاتی كه تسبیح موجودات را به صورت خاص دربارة موجودات غیر ذی

 .میپرداز یم، كند یمبیان 

 تسبیح رعد: *

ُمَـن  بِهَـا  فَیُصِـیبُ  الصَـوَاعِقَ  وَیُرْسِ ُ خِیفَتِهِ مِنْ وَالْمَالَئِکَةُ مْدِهِبِحَ الرَعْدُ وَیُسَبِح 

( نیـز) و گوید؛ م  او حمد و تسبیح رعد، و: الْمِحَالِ شَدِیدُ وَهُوَ اللّهِ فِي یُجَادِلُونَ وَهُمْ یَشَاءُ
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 سـازد، مـ  آن گرفتـار بخواهـد را كـس هـر و فرسـتد؛ مـ  را ها صاعقه و! او ترس از فرشتگان

! ندهسـت مشغول مجادله به خدا ةدربار( هم باز اله ، آیات همه این ةمشاهد با آنها كه درحال )

 (.68)الرّعد/  !دارد( دردنا  مجازات  و) انتها ب  قدرت  او و

 بـن احمـد )از جمله، اند دانستهالبتّه اگر قول برخی مفسّران كه رعد را مَلَک موكّل بر رعد 

 ینالـدّ ی، جاللآبادمحمّد سور بن ی ابوبکر عتی، غرناط یجز ابن یبدی،م یدالدّینرشسعد،  یبأ

منظـور از تسـبیح رعـد،  انـد گفتهو یا قول بعضـی دیگـر را كـه  (یوطیس ینالدّ ی و جاللمحلّ

(، بپـذیریم، پـس تسـبیحِ رعـد، 638ق.:  6963، بیضـاویتسبیح شنوندگان رعد است )ر. ؛ 

یرة بحث ما خارج است، امّا در غیر این صورت و به طور دابود كه از العقول خواهد  تسبیحِ ذوی

 العقول برشمرد. توان تسبیح رعد را جز موجودات غیر ذوی یممعمول، 

 :ها كوه* تسبیح پرندگان و 

 عَلِـمَ  قَـدْ  کُ ٌ صَافَاتٍ وَالطَیْرُ وَالْأَرْضِ السَمَاوَاتِ فِي مَن لَهُ یُسَبِحُ اللَهَ أَنَ تَرَ أَلَمْـ 

 زمـین و هـا آسـمان در كـه آنـان تمـام ندیدى آیا: یَفْعَلُونَ بِمَا عَلِیمٌ وَاللَهُ وَتَسْبِیحَهُ صَلَاتَهُ

 بـال آسـمان فـراز بـر كـه هنگام  بـه پرنـدگان همچنین و كنند، م  تسبیح خدا براى ندهست

 ،دهنـد مـی انجـام آنچه به ندخداو و داند؛ م  را خود تسبیح و نماز آنها از یک هر! اند؟ گسترده

 (.96)النّور/  !داناست

 بـه مـا و: الْحَدِیـدَ  لَـهُ  وَأَلَنَا وَالطَیْرَ مَعَهُ أَوِبِي جِبَالُ یَا فَضْلًا مِنَا دَاوُودَ آتَیْنَا وَلَقَدْـ 

 اى و هـا كـوه اى( گفتیم پرندگان و ها كوه به ما) بخشیدیم؛ بزرگ فضیلّتی خود سوى از داوود

سبأ/ ) .كردیم نرم او براى را آهن و! گویید خدا تسبیح او همراه و شوید آواز هم او با! رندگانپ

68.) 

 یُسَـبِحْنَ  الْجِبَـالَ  دَاوُودَ مَعَ وَسَخَرْنَا وَعِلْمًا حُکْمًا آتَیْنَا وَکُلًا سُلَیْمَانَ فَفَهَمْنَاهَاـ 

 آنـان از یـک هـر بـه و فهمانـدیم؛ سـلیمان بـه را آن( عـ واق حکم) ما: فَاعِلِینَ وَکُنَا وَالطَیْرَ

 كـه سـاختیم، مسـخّر داوود بـا را پرندگان و ها كوه و دادیم؛ فراوان  علم و داورى،( شایستگ )

 (.76)األنبیاء/  !دادیم انجام را كار این ما و گفتند؛ م ( خدا) تسبیح( او همراه)
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 لَـهُ  کُـ ٌ  مَحْشُورََ  ً وَالطَیْـرَ *  وَالْإِشْرَاقِ بِالْعَشِيِ بِحْنَیُسَ مَعَهُ الْجِبَالَ سَخَرْنَا إِنَاـ 

 پرنـدگان !گفتند م  تسبیح او با صبحگاه و شامگاه هر كه ساختیم او مسخّر را ها كوه ما :أَوَابٌ

ــا) كــردیم او مســخّر جمعــ  دســته نیــز را  اینهــا همــه ؛و(گوینــد خــدا تســبیح او همــراه ت

 (.66ـ63)ص/  !بودند او سوى به كننده بازگشت

( و 168 :6، ج6877داوود )ر. ؛ قرشــی،  بـا حیتســب بـه كــردن وادار ،«ریتسـخ» از مـراد

 .6و پرندگان دائما  در حال تسبیح پروردگار خویشند ها كوهاست وگرنه  هماهنگ بودن با ایشان

 چگونگي تسبیح ملحدان

است كـه اگـر طبـ  آیـات صـریح كه از ابتدای بحث بدان اشاره شد، این   یاساسپرسش 

همة موجوات، اعمّ از صاحب یا فاقد شعور دائما  در حال تسبیح حضـرت حـ  هسـتند،  ،قرآن

ران در این آموزه را با عدم تسبیح مشركان و ملحدان جمع كرد؟!  توان یمچگونه  برخـی مفسـّ

به زبان انکار  كه كافر گرچه وجود خدا را اند كردهتبیین چگونگی تسبیح ملحدان چنین عنوان 

رف وجـود او و خلقـت و آفـرینش وی دالّ بـر وجـود دیگو ینمو تسبیح او را  كند یم ، ولی صـِ

( كه برای این 18 :68، جق.6863، نجفی خمینیخداوندِ منزّه از هر عیب و نقص است )ر. ؛ 

ویکـرد ؛ به عنـوان نمونـه، اگـر بـا راند كردهی بیان یاه رای، به دو طری  عقلی و نقلی استدالل

ـ به قضیّه نگاه شود، تسبیح كفّار به راحتی قابـل  قرآنـ مفسّر ب مالّصدرا اصالت وجودی مکت

پس ذرّات وجود و اعضای بدن ملحـد نیـز بـه زبـان قـال، مسـبِّح و حامـد تفسیر خواهد بود. 

كه هم بـه زبـان »خداوند هستند، لذا این گروه از مفسّران برای مؤمن دو تسبیح قائل هستند 

، 6877قرشی، « )، ولی كافر فقط یک تسبیح داردكند یمل و هم با وجودش، خدا را تسبیح قا

 (.116 :7 ج

 شعور بررسي نظرهای مفسّران در باب حمد و تسبیح موجودات غیر ذی

از آنجا كه محور اصلی بحث، بررسی نظرهای مفسّران دربارة حمد و تسبیح موجودات غیر 

 را در چند دسته قرار داد: بارهطور كلّی، آرای مفسّران در این به  توان یمشعور است، لذا  ذی
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ـ گروهی معتقدند كه تسبیح این دسته از موجودات، ناآگاهانه و بدون اراده است؛ به این 6

و نیازمنـدی و  كنـد یمـو نیز حاالت و صفات ایشان داللت بر وجود خـال   آنهابیان كه وجود 

. بنابراین، طبـ  ایـن باشد یمی منزّه از هر نقص و حاجت ا نندهیآفرنقص آنان حاكی از وجود 

تکوینی و به زبان حال است و این دسته از مفسّران، انتساب تسبیح را به این  آنهانظر، تسبیح 

 .دانند یمموجودات حقیقی 

، معتقدنـد كـه دانند یمرا تکوینی و به زبان حال  آنهاـ گروه دیگر عالوه بر اینکه تسبیح 1

 ازا  نسبت تسبیح به این موجودات داده است.خداوند مج

ـ امّا برخالف دو نظر پیشـین، گروهـی تسـبیح موجـودات را آگاهانـه و از روی شـعور و 8

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

صورت ضمنی بدین معنا داللت  كه به ندهست آنهااینکه برخی معتقد به تشریعی بودن تسبیح 

موجودات قائل به وجود اختیار و اراده هستند و به تبع آن، به تکلیب در  همةكه برای  كند یم

 اند. به میان نیاورده آنهاقائل هستند، ولی برخی دیگر سخنی از تشریعی بودن تسبیح  آنهاباب 

و  بت به خداوند علـم داردنس ها معتقدند كه كلّ هستی این گروه همةشود كه  یادآوری می

نـه  داننـد یمـو نیز تسبیح آنان را حقیقی  ندیگو یم حیتسب حمد و خود او را ییبه اندازة توانا

 مجازی.

یی كـه هـر كـدام در ردّ ها پاسخی قائالن به سه  نظریّه مذكور و ها استداللاكنون به بیان 

 .میردازپ یم، اند داشتهنظرهای مخالب خود بیان 

 ای گروه اوّل و دومتبیین آر ـ

گرفتـه تـا  نیهـا و زمـ از آسـمان ،نشیتمام عالم آفر حیتسبآمده است كه  تفسیر كوثردر 

؛ یعنی استعداد ذاتی موجودات، اقتضای تسـبیح را به زبان حال است اهایها و در كوه ،ستارگان

. بـر منـزّه بـودن خداونـد از شـر  اسـت محکمـی لیـعـالم دل موجوداتهمة  وجود» دارد و

 مخلـوق نهـایا ةكه همـ كند یداللت مصراحتا  ، فرماست بر عالم حکمكه  یقینظم دق همچنین

 .(888: 1 جتا،  جعفری، بی« )ندسته دگاریآفر کی
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اگر حركت كمالی موجودات را به خروج از حالت قوّه به فعل فرض كنـیم، در ایـن حالـت، 

همـین شـوق خـروج از  شوق موجودات به سوی حضرت ح  در تمام موجودات وجـود دارد و

گونه كـه صـاحب  . همانكند یمنقص به كمال و اشتداد وجودی موجود داللت بر تسبیح آنان 

. وی معتقـد دانـد یمـمیل به خروج از قوّه به فعل را فطری همة موجودات  السّعاده تفسیر بیان

ادهای خود دارای قوّه و استعداد هستند، هرآینه كـه اسـتعد فطرت موجودات در همةاست كه 

شوند و همـین خـارج  می کترینزداز قوّه به فعل درآیند، یک درجه به كمال متناسب خود  آنها

 (.991: 6871ر. ؛ گنابادی، برای خداوند است ) آنهای فعل حیتسبشدنشان از نقص به كمال، 

اهلل مکارم شیرازی شعور و ادرا  موجودات و داشتن زبان قـال بـرای  در بیانی مشابه، آیت

 :6879 ی،رازیشـ مکـارم)ر. ؛  دانند یم، امّا تسبیح آنها را به لسان حال كنند ینمرا انکار  آنها

 ةالموسـوع(، 986 :ق.6969ی، شـابورین)ر. ؛ القـرآن یمعان عن انیجازالبیإدر تفاسیر  (.683

 ی،زمخشـر)ر. ؛  لینزالتّ اف عن حقائ  غوامضالکشّ(، 117 .:ق6989 ی،اریابة )ر. ؛ قرآنیال

 األذهـان و جالءاألحـزان جالءو ( 918 :6877طبرسی، )ر. ؛  جوامع الجامع (،116 .:ق6987

شعور اشاره شـده  ( نیز به تکوینی بودن تسبیح موجودات غیر ذی163 :6877ی، جرجانر. ؛ )

 :اند كردهقائالن به این نظریّه دالیلی به شری زیر بیان  است.

مسبِّح دارای فهم و شعور و نط  باشـد  ، مگر اینکهگردد ینمتسبیح تشریعی حاصل  الف(

دربارة حیوان و نبات كه مکلّب نیستند و جمادات كه اصـال  فاقـد حیـات هسـتند،  نهایا همةو 

 (.897.: ق6918رازی، محال است )ر. ؛ فخر 

موجودات زیادی هستند كه زبـان قـال ندارنـد و قـادر بـه حـرف زدن نیسـتند. پـس  ب(

 (.18ق.:  6918نجفی خمینی، دانست )ر. ؛  را قولی آنهاتسبیح  توان ینم

ـ معتقد است كه لسان حال از قال داللـت قرآن كریم محمّدجواد مغنیه ـ یکی از مفسّران 

كه چون زبان قال نیازمند دلیل است، امّـا  داند یمی دارد. وی دلیل آن را این تر غیبلو  تر یقو

(. همچنین گروهی 93 :ق.6919، هیمغن)ر. ؛  شود یمداللت حال حتما  به علم و یقین منجر 

اوقـات  شـتریب ی،اریـاخت یزبـان حیتسـبكـه  دانند یم تر یقودیگر تسبیح قالی را به این دلیل 

 (.876 :6871ر. ؛ گنابادی، ) باشد یم یبا اغراض نفسان ختهیآم
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 ادلّة مفسّران در باب نفهمیدن تسبیح موجودات

كننـدگان اسـت. در  ، نفهمیدن تسبیح تسـبیحنکتة دیگری كه در این آیه قابل توجّه است

ضمن تأیید بر حالی و تکوینی بـودن تسـبیح ایـن موجـودات، دلیـل نفهمیـدن  تفسیر روشن

 لَـا  وَلَکِـن . عبـارتِ دانـد یمرا همان عدم احاطة علم كامل بر حاالت موجودات  آنهاتسبیح 

سورة اسراء، اشعار بـه  99در آیة  دیفهم ینمرا  هاآنولیکن شما تسبیح : حَهمْیتَسْبِ تَفْقَهونَ

از حاالت و خصوصـیّات موجـودات دیگـر  ها انسانحالی است و  آنهااین دارد كه چون تسبیح 

 (.667 :6838 ،68 ج ،)ر. ؛ مصطفوی فهمند ینمرا  آنهاآگاهی ندارند، پس تسبیح تکوینی 

 از تبیـین  ّعـماكه پاسخ به چرایی قصور در فهم تسـبیح موجـودات امـری  رسد یمبه نظر 

باشد، چون یافتیم كه منظور از تسبیح تکوینی و حالی، داللـت وجـود و  تفسیر روشنصاحب 

وجود و رفـع نقـایص خـود اسـت. لـذا  ادامةموجودات به خدا برای  همةنیز شوق و نیازمندی 

ی عالم آگاهی داشته باشـد تـا ها دهیپددیگر نیازی نیست كه انسان از حاالت خاصّ هر یک از 

 ین داللت را بفهمد.ا

، علّت نفهمیدن تسبیح موجودات امر دیگری ذكر شـده اسـت و آن اینکـه تفسیر آساندر 

، شـود یادا مـ یو گوشـت یزبـان معمـول ةلیوسه قط بحمد و تسبیح ف كند یمچون انسان فکر 

از اقسـام  یکـی به زبـانِ حـال هـم حیكه تسب یدر صورت ،فهمد ینمتسبیح حالی موجودات را 

بعضی مفسّران دلیل فهم نکـردن تسـبیح (. 191 ق.:6863 ،ر. ؛ خمینی نجفیاست ) تسبیح

ر. ؛ ) داننـد یمـرا مشركان  تَفْقَهونَ لَا، بلکه مخاطب دانند ینمرا حالی یا قالی بودن آن 

به این بیان كه مشركان از خداوند و عظمت او رویگردان هسـتند و (؛ 879 ق.:6968ی، حجاز

و اگر كسی این داللت را نشناسد،  كنند ینمدارند، داللت موجودات را تفقّه به سبب غفلتی كه 

اهلل مکـارم شـیرازی عـالوه بـر مشـركان، مخاطـب آیـه را  . آیـتفهمد ینمتسبیح آنان را اصال  

و معتقدند كه شاید دانشمندان هم تسبیح موجـودات را در   دانند یماكثریّت مردم نادان نیز 

 دیـآ ینمـ، به قدری ناچیز است كـه اصـال  بـه حسـاب كند یمشر در  نکنند، چون آنچه كه ب

ی ها انسـان همـةهم مخاطـب را  فواتح اإللهیّه(. صاحب 683ق.: 6916)ر. ؛ مکارم شیرازی، 

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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، چراكه دلیل (998 م.:6666 ی،نخجوانر. ؛ یان كرده است )و تدبّر نکردن در آیات پروردگار ب

ق.، ج 6918 كاشـانی،)ر. ؛  داننـد یمالعقول را مجازی  بعضی از مفسّران كه تسبیح غیر ذوی

، ماهیّت كلّی تسـبیح را تسـبیح از روی آنهااین است كه (. 181ق.: 6918عاشور،  و ابن 83 :9

وان، نبات و جماد قائل به شعور نیستند، تسبیح آنان و چون برای حی اند شعور و آگاهی دانسته

 .اند كردهرا مجازی فرض 

و آن اینکه خداوند در این آیـه  اند كردهای جالب بیان  هنکتاهلل مطهّری  در همین باب، آیت

استفاده كرده اسـت؛ یعنـی نـه تنهـا  تَفْقَهُونَ لَا، بلکه از عبارتِ الَ تَسمَعُونِنفرموده 

الَ  فرمـود یمـدشـوار اسـت. اگـر  تـانیبرا، بلکه در  و فهـم ایـن موضـوع هـم دیشنو ینم

بشنویم  میتوان ینمچنین چیزی وجود دارد، ولی  میفهم یم، به این معنا بود كه ما تَسمَعُونِ

 .(619: 6837ر. ؛ مطهّری، )

و نیـز  )ع(كـه پیـامبران و امامـان دهـد یمامّا آنچه از اخبار به دست ما رسیده است، نشان 

 اند دهیرسـیی كه صاحب مقام عصمت هم نیستند، ولی به آن درجه از كمال ها انسانبعضی از 

موجـودات را  سـجدة، حمد، تسـبیح و اند گرفتهكه در گروه مقرّبان و اولیای حضرت ح  قرار 

 .اند كردهدر  

بـه اینگونه برداشت كـرد كـه در  آن محـال نیسـت، ولـی حتمـا  نیـاز  توان یمبنابراین، 

تسبیح موجودات را بفهمند. محجوب بودن ما از عالم ملکوت  توانند ینمشرایطی دارد كه همه 

كه هر چـه بیشـتر  باشد یمو در نتیجه، در  نکردن تسبیح هستی، به سبب غفلت و معصیت 

تـر  عالم ملکـوت بـی نصـیب مشاهدةگناه و شهوات جسمانی و حیوانی فرو افتیم، از  ورطةدر 

 خواهیم بود.

كه خداوند نخواسته با ذكر این مطلب معمّایی الینحل بیـان  اند فرمودهاهلل مطهّری نیز  یتآ

كرده باشد، بلکه آن را فرموده است تا هر كس برای فهم آن تالش كند و به قدر ظرفیّت خـود 

لذا چنین نیست كه در  این مطلـب فقـط خـاصّ  (.616: 6837ر. ؛ مطهّری، به آن برسد )

 كنـد یمـ، بلکه هر كس كه گوش باطن او شنوا شـود، توانـایی در  آن را پیـدا پیامبران باشد

 (.678 :68، ج 6879 ر. ؛ طباطبائی،)
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حمـد و تسـبیح  توانـد یمكسی  اند گفتهعالّمه طباطبائی دربارة چگونگی فهم این تسبیح 

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

و آن فـرد نـه بـا  آورد یمحسّ باطنی و ملکوتی او حقیقت تسبیح موجودات را در قالب الفاظ 

در  (.678 ر. ؛ همـان:) شـنود یمـرا  آنهـاگوش ظاهری، بلکه با باطن ملکوتی خـود تسـبیح 

ملکی خود با انسان در تماس هسـتند و  جنبةآمده است كه چون اشیاء از  السّعاده بیانتفسیر 

گنابـادی،  )ر. ؛ فهمـد ینمـرا  آنهـادر تعیّنات و امور گذراست، بنـابراین، تسـبیح انسان غرق 

نیز دلیـل در  نکـردن تسـبیح موجـودات را  تفسیر هدایتصاحب  (.139ـ139: 3، ج 6871

این دانسته است كه هر چیزی برای خود زبان مخصوصی دارد و چون ما بـه لغـت موجـودات 

 .(181 :1، ج 6877 را بفهمیم )ر. ؛ مدرّسی، آنها ذكر میتوان ینمدیگر آشنا نیستیم، 

 وجهـةملکـی و ایـن جهـانی دارد و هـم  وجهةموجودات دیگر هم  همةانسان نیز همانند 

ی ا مرتبـهملکوتی و اگر منطب  با فطرت پا  و سرشت ملکوتی خود عمل كند، یقینـا  بـه آن 

و در  شـوند یمـات مسـخّر او موجـود همة، بلکه شنود یمكه نه تنها تسبیح هستی را  رسد یم

ی عمـل كنـیم كـه از ا گونـه. خدا نکند بـه گردد یماهلل نائل  نهایت، به اكمل درجات یعنی لقاء

 باشیم. تر محجوبوجود را دارا هستند، نسبت به عالم ملکوت  مرتبةجمادات كه اقلِّ 

خصـوص ی ما گونـهشـعور بـه  كه موجود غیـر ذی شود یمبه طور كلّی، این نکته برداشت 

آن را در  كنند و به همین گونه،  توانند ینمی عادی ها انسانكه  كند یمخود، خدا را تسبیح 

در مقام ردّ نظریّة تکوینی بودن تسبیح موجودات، با دالیل عقلی و نقلی ثابت شد كـه تسـبیح 

 وجـود آنهـای از حیات، هرچند بسیار ضعیب در ا بهرهاز روی شعور و ادرا  است، چراكه  آنها

كه تسـبیح  كند یممندی از علم در تسبیح آنان كفایت  دارد و همین مقدار از حیات برای بهره

را با اراده و از روی شعور انجام دهند. البتّه روشـن اسـت كـه شـعور و ادرا  موجـودات غیـر 

تفاوت دارد. در ادامة بحث و در تبیین آرای گروه سوم به این نکته بیشـتر  ها انسانشعور با  ذی

 .شود یمرداخته پ
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 تبیین نظر گروه سوم

و برخـی از  دانند یمگفته شد كه این گروه از مفسّران تسبیح موجودات را حقیقی و قولی 

اهلل جـوادی آملـی در  . آیـتانـد كردهایشان به تشریعی بودن تسبیح ایشان به صـراحت اشـاره 

هسـتی  همـةدر اینکـه »: اند داشـته، بیـان داننـد یمجواب آنان كه تسبیح موجودات را حالی 

« ، شکّی نیست، امّا مسبّح بودن فراتـر از آیـت بـودن اسـتكند یمداللت بر وجود خال  خود 

 .(6: تا )جوادی آملی، بی

 هـر و: بِحَمْـدَهِ  یُسَـبِحُ  إِالَ شَـيْءٍ  مِـن  وَإِناینکه آیا منظور خداوند از اینکـه فرمـود: 

سـت و یـا مقصـود آنها(، صرف داللت وجود 99سراء/)اإل گوید م  او حمد و تسبیح موجودى

به موارد ذیـل اشـاره  توان یماین گروه  ةادلّدیگری از بیان این مطلب داشته است؟ در بررسی 

 كرد:

: و لکن تَسْبِیحَهُمْ تَفْقَهُونَ الَ وَلَکِندلیل این گروه، استناد به عبارت  نیتر محکمالف( 

؛ بـه ایـن بیـان كـه تأویـل بـه تسـبیح باشـد یم( 99اء/اإلسر) دیفهم ینمرا  آنهاشما تسبیح 

تکوینی و حالی، خالف نصّ این آیه است، چون اگر منظور از ایـن تسـبیح، تسـبیح مجـازی و 

، پـس دیگـر جایگـاهی دندیفهم یمداللت وجود موجودات بر تنزیه خداوند بود كه همه آن را 

 ؛73: 1، ج6877قرشـی، ر. ؛ ) دیـفهم ینمـرا  آنهـانداشت كه خداوند بفرماید شـما تسـبیح 

 (.997 :6، جق.6961ی، غرناط یجز ابنو  18 :6816ن،یام ؛191 :66 ، ج6879طباطبائی، 

زبـان  آنهـادلیل دیگر اینکه عجز ما از فهم تسبیح موجودات به این معنی نیست كـه  ب(

با غیر  ها نانسا( و اینکه تفاوت در نوع ادرا  191 :66، ج 6879 طباطبائی،قال ندارند )ر. ؛ 

اهلل  را بفهمـیم. آیـت آنهـانـوع تسـبیح  میتـوان ینمـحاكی از آن باشد كه ما  توان یمشعور  ذی

ی ا گونـهاگر موجودی با لغات و الفاظ ما آشنا نباشد، ولی خدا را بـه : »دیفرما یمجوادی آملی 

)جـوادی « مجازی اسـت آنهابگوییم كه تسبیح  میتوان ینم، میفهم ینمدیگر تسبیح كند كه ما 

كـه اسـتعاره و  انـد آوردههمچنین ایشان بر ردّ مجازی بودن تسبیح موجودات  .(6تا:  آملی، بی

برتر از هر شعر و خیال و منـزّه از آن اسـت. بنـابراین،  قرآنمجاز در شعر كاربرد دارد و كتاب 
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زی كـه . تشبیه شاعرانه مطاب  ح  نیست و چیـباشد ینممنظور از این تسبیح، مجاز و تمثیل 

 (.3: ح  نباشد، در كتاب خدا راه ندارد )ر. ؛ همان

تنزیه از روی شعور و آگـاهی اسـت و « تسبیح»همان گونه كه در معنای تسبیح آمد،  چ(

بـه  قرآن( و چون در 61: 6811بدون معرفت و شناخت ممکن نیست )ر. ؛ صدرای شیرازی، 

ی عـالم ها دهیـپدكـه هـر یـک از  دیآ یمموجودات نسبت داده شده است، بنابراین، الزم  همة

تسـبیح وقتـی : »اند فرمودهاهلل جوادی آملی  كه آیت چنان ی از علم و ادرا  داشته باشند،ا بهره

 )جـوادی آملـی،« خـودش باشـد اندازةیک حقیقت است كه مسبِّح آگاه به حقیقت مسبَّح به 

 .(96تا:  بی

یح بـه آنـان نسـبت داده شـده، در بعضی از آیات مورد بحث در میان كسانی كـه تسـب د(

طباطبـائی، بـه آن نسـبت داد )ر. ؛  تـوان ینمـمواردی وجود دارد كه جز تسبیح حقیقـی را 

 .شود یمبا استناد به تفاسیر اشاره  آنهاكه در ذیل به برخی از ( 699: 68، ج 6879

رتِ در عبـا« هُـم»ضـمیر ؛ مـثال  ـ به كار بردن ضمایر و صفات عقال برای سایر موجودات6

تَسْبِیحَهُمْ تَفْقَهُونَ الَ وَلَکِن استفاده  عقال یبرا بدر زبان عر« مهُ»ضمیر  (.99/سراء)اإل

با ضمیر عقـال  آنهاموجودات را صاحب عقل دانسته كه از  همة. بنابراین، حتما  خداوند شود یم

 یاد فرموده است.

 خـدای  همان: دهند م  جواب آنها: شَيْءٍ  َکُ أَنطَقَ الَذِی اللَهُ أَنطَقَنَا فةیشر ةیآـ در 1

لت/ ) اسـت ساخته گویا را ما ،درآورده نط  به را موجودى هر كه كـه « نـا»(، ضـمیر 16فصـّ

آن است كه اعضاء و  دهندة ، به اعضاء و جواری برگردانده شده است و نشانباشد یمضمیر عقال 

كـه  كند یمواری در روز قیامت داللت . لذا شهادت اعضاء و جباشند یمجواری هم دارای شعور 

از روی آگاهی است. آیات دیگری كه بر شهادت اعضای بدن و شـهادت زمـین بـر  آنهاتسبیح 

 داللت دارد، عبارت است از: ها انساناعمال 

َها زبان روز آن در: یَعْمَلُونَ کَانُوا بِمَا وَأَرْجُلُهُم وَأَیْدِیهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ عَلَیْهِمْ تَشْهَدُ یَوْم، 

(؛ 19النّـور/) دهـد م  گواه  ،شدند م  مرتکب كه اعمال  به آنها ضدّ بر پاهایشان و ها دست
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َامـروز: یَکْسِـبُونَ  کَانُوا بِمَا أَرْجُلُهُمْ وَتَشْهَدُ أَیْدِیهِمْ وَتُکَلّمُنَا أَفْوَاهِهِمْ عَلَ  نَخْتِمُ الْیَوْم 

 انجـام كه را كارهای  پاهایشان و گویند م  سخن ما با شاندستهای و نهیم، م  مُهر دهانشان بر

 أَنطَقَنَـا  قَالُوا عَلَیْنَا شَهِدتُمْ لِمَ لِجُلُودِهِمْ وَقَالُوا(؛ 19)یس/  دهند م  شهادت ،دادند م 

 تنشـان هـاى پوست به هاآن :تُرْجَعُونَ وَإِلَیْهِ مَّرَ ٍ أَوَلَ خَلَقَکُمْ وَهُوَ شَيْءٍ کُ َ أَنطَقَ الَذِی اللَهُ

 را موجـودى هـر كه خدای  همان: دهند م  جواب آنها !دادید؟ گواه  ما ضدّ بر چرا: گویند م 

 سـوىه بـ بازگشـتتان و آفرید بار نخستین را شما او و است ساخته گویا را ما درآورده نط  به

 زمـین ،روز آن در :لَهَـا  أَوْحَ  بَکَرَ بِأَنَ * أَخْبَارَهَا تُحَدِثُ یَوْمَئِذٍ ؛(16فصّلت/ ) !اوست

ــ 9/ الزلزلةة ) !اسـت كرده وح  او به پروردگارت كه چرا . *كند م  بازگو را خبرهایش تمام

9.) 

صـادر  ها انسـانبه سبب علمی كه دارند، هر عملی كـه از  نهایا دایفرم عالّمه طباطبائی می

 آنهـاتا روزی كـه بـه  كنند یمثبت و ضبط و  فهمند یم، افتد یمو نیز هر اتّفاقی را كه  شود یم

(. همچنـین ایشـان 931 :18ج، 6879 ،ر. ؛ طباطبـائیاذن داده شود و بـه سـخن درآینـد )

 ج ر. ؛ همـان،ی نـدارد )ا دهیـفاعلمی نداشته باشند، به سخن درآمدن آنان  آنهامعتقدند اگر 

م و القا كند تا شهادت دهند، بـاز الها آنهارا به  ها ( و اگر هم خدا در همان زمان اتّفاق977 :67

: دایـفرم اهلل جـوادی آملـی مـی گونه كـه آیـت این شهادت و گواهی ایشان حجّت نیست. همان

 (.91: تا بیجوادی آملی، « )ادای شهادت وقتی مسموع است كه مسبوق به تحمّل باشد»

حیـات هسـتند، بنابراین، با دالیل نقلی نیز ثابت شد كه حتّی جمادات هم كه ظاهرا  فاقـد 

كه از شئون حیات است و حیوان و نبات هم كـه حیـات  باشند یمدارای علم و شعور و ادرا  

 ظاهری دارند، به طری  اولی از روی آگاهی و شعور مسبِّح پروردگار خویشند.

 فةیشـر ةیآ. شاهد این مطلب، ندیگو یمی خاصّی از روز، آنها تسبیح خدا را ها زمانـ در 8

وَالْإِشْرَاقِ بِالْعَشِيِ یُسَبِحْنَ مَعَهُ الْجِبَالَ رْنَاسَخَ إِنَا ( /63ص.) 

 إِذَا حَتَـ  : باشـد یم )ع(نمل در بیان داستان حضرت سلیمان سورةدیگر، آیات  نمونةـ 9

 سُـلَیْمَانُ  یَحْطِمَـنَکُمْ  لَا مَسَاکِنَکُمْ ادْخُلُوا النَمْ ُ أَیُهَا یَا نَمْلَةٌ قَالَتْ النَمْ ِ وَادِی عَلَ  أَتَوْا
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 اى مورچـه رسـیدند؛ مورچگـان سـرزمین بـه تا كردند حركت آنها: یَشْعُرُونَ لَا وَهُمْ وَجُنُودُهُ

 كـه درحـال  ،نکننـد پایمـال را شـما لشـکرش و سـلیمان تـا برویـد خـود هـاى النه به: گفت

است  )ع(ز حضرت سلیمانیه بیانگر معرفت و شناخت مورچه اآ(. این 63)النّمل/  !فهمند نم 

آمـده اسـت كــه  تفسـیر نـورهمچنـین در (. 618 :61ق.، ج 6989حسـینی همـدانی، )ر. ؛ 

و  )ع(عامـل خطـر، سـلیمان دانسـت یماحساس خطر كردن از غرایز حیوانات است، ولی اینکه 

 (.197 :8، ج 6838قرائتی، سپاهیان او هستند، این باالتر از غریزه است )ر. ؛ 

 عَظِـیمٌ  عَرْشٌ وَلَهَا شَيْءٍ کُ ّ مِن وَأُوتِیَتْ تَمْلِکُهُمْ امّْرَأَ   وَجَدتُ إِنّي ةهمچنین در آی

 أَعْمَـالَهُمْ  الشَـیْطَانُ  لَهُـمُ  وَزَیَـنَ  اللَـهِ  دُونِ مِن لِلشَمْسِ یَسْجُدُونَ وَقَوْمَهَا وَجَدتُهَا* 

 همـه و كنـد، م  حکومت آنان بر كه دیدم را زن  من :یَهْتَدُونَ لَا فَهُمْ السَبِی ِ عَنِ فَصَدَهُمْ

ـ  خـدا غیـر بـراى كـه دیدم را وی قوم و او .دارد عظیم یتخت( ویژه به) و دارد، اختیار در چیز

 از را آنهـا و ،است داده جلوه نظرشان در را شانای  اعمال شیطان و كنند؛ م  سجدهـ  خورشید

 (.19ـ18نّمل/ ال) !دشون نم  هدایت ،رو این از بازداشته؛ راه

به وجود آگـاهی و ادرا  در هدهـد پـی بـرد: اوّل اینکـه  توان یماز چند نکته  ،در این آیه

. دوم در  این مطلـب كـه كند یمافراد حکومت  ةیّبقهدهد فهمید كه آن زن ملکه است و بر 

م اینکـه او سـو نکتةو  دندیپرست یمآفتاب را  آنهاموجودات باید خدا را سجده كنند، ولی  همة

 گمراهی آنان از طری  شیطان بوده است. دیگو یمو  شناسد یمشیطان را 

 ةیـآآمـده اسـت. در  هـم بـاتسـبیح انسـان بـا جمـاد و نبـات قرآن كـریم ـ درآیاتی از 9

مسـخّر داوود بـا را پرنـدگان و هـا كـوه و :وَالطَیْـر  یُسَـبِحْنَ  الْجِبَـالَ  دَاوُودَ مَعَ وَسَخَرْنَا 

(. تسبیح به انسـان، جمـاد و حیـوان نسـبت داده شـده اسـت و چـون 76)األنبیاء/ ساختیم

هـم  نامبردگـان ةیّـبقاستعمال تسبیح برای انسان حقیقی است، پس بنا بر قاعـده بایـد بـرای 

استعمال تسبیح را نسبت به انسان به زبان قال و نسبت بـه موجـودات  توان ینمحقیقی باشد. 

 .(699ر. ؛ همان: )دیگر داللت احوال دانست 
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 وَالْـأَرْضِ  السَـمَاوَاتِ  فِـي  مَـن  لَهُ یُسَبِحُ اللَهَ أَنَ تَرَ أَلَمْ فةیشـر ةیآخدای متعال در 

 آنـان تمام ندیدى آیا :یَفْعَلُونَ بِمَا عَلِیمٌ وَاللَهُ وَتَسْبِیحَهُ صَلَاتَهُ عَلِمَ قَدْ کُ ٌ صَافَاتٍ وَالطَیْرُ

 فـراز بـر كه هنگام  پرندگان نیز و كنند م  تسبیح خدا براى هستند، مینز و ها آسمان در كه

 انجـام آنچه به خداوند و داند؛ م  را خود تسبیح و نماز آنها از یک هر! اند؟ گسترده بال آسمان

، از جملـه كننـد یمـكسـانی كـه او را تسـبیح  همةعلم را به  (،96النّور/ ) !داناست دهند می

به نماز و تسبیح خود علم دارند. در این آیـه،  آنها همةاست و فرموده كه پرندگان نسبت داده 

را خـدا « عَلِـمَ»برخی از مفسّران كه قائل به علم و شعور برای موجودات دیگر نیسـتند، فاعـل 

ق.، 6989 جصـاص، ؛911: 8.، جق6918 ی،بغـوو  996 :1، ج 6876ی، بدیمدانند )ر. ؛  می

 (.893 :6ق.، ج6961 ،یوطیسو  636 :9ج 

ران معتقدنـد كـه فاعـل آن ضـمیر مسـتتری اسـت كـه بـه « لُّكُـ»امّا این دسته از مفسـّ

ی، طنطـاوو  171 :63ق.، ج 6963 ،یصـاف؛ یعنـی بـه مصـلّین و مسـبِّحین )ر. ؛ گردد یمبر

 (.681 :68م.، ج6667

خـدا موجودات به تسبیح و عبادت خود علم دارند، نه اینکه از روی ناآگاهی  همةبنابراین، 

ایـن  آنهـادلیـل  ی از ادرا  دارنـد.ا بهـرهحیوانات و یا موجودات دیگر،  همةرا تسبیح كنند و 

كه فاعلِ  شود یمكه بعد از آن آمده، مانع از این  فْعَلُونیَ امَبِ مُیعَلِ اللَهُ وَاست كه عبارت 

ند دوباره علـم داشـتن را اهلل بگیریم، چون اگر اینطور بود، دیگر لزومی نداشت كه خداو« عَلِمَ»

 تکرار كند. آنهاخود را به فعل و تسبیح 

 یالَـذِ  اللَـهُ  أَنطَقَنَـا  قَالُواْ فةیشر ةیآتسبیح قولی محال عقلی نیست، چون بنا بر  هـ(

 ینیحسـ)ر. ؛  شـود یم( نط  داشتن اشیاء در قیامت محقّ  16فصّلت/ ) يَءٍش ک ُّ أَنطَقَ

(. این آیه بیانگر شهادت اعضای 17: 7، ج 6818و قرائتی،  831: 7، ج 6818ی،میعبدالعظ شاه

و بـدن « چرا علیه ما شهادت دادی؟» دیگو یمكه انسان به بدن خود  باشد یمبدن به اعمال او 

 «.، ما را هم ناط  كردآورد یمخدایی كه هر چیزی را به نط  : »دیگو یمدر جواب او 
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 معنای نطق

است. امّا این مسئله كه مراد از نط ، معنای حقیقـی « میرالضّ اظهار ما فی»نط  به معنای 

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، 

(. 971: 67ج، 6879طباطبـائی، )ر. ؛  باشد یمكه منظور از نط ، حقیقت آن  میفهم یمپس 

كه با زبان انجام شود. حال  دانند یمكه بیان شد، عالّمه طباطبائی تسبیح را منزّه كردنی  چنان

كه تسبیح موجوداتی كه قادر به تکلّم نیستند، چیست و اگر مجـازی  دیآ یماین پرسش پیش 

 نیست، چگونه حقیقی خواهد بود؟

و مـا یّـات رسـش معتقـد اسـت كـه كـالم همـان فهمانـدن منوعالّمه خود در پاسخ این پ

 آنهـاالفاظی كه خود،  لةیوس، حال به هر طریقی كه صورت گیرد. انسان به باشد یمالضّمیر  فی

كـه بگـوییم  شود ینم، ولی این دلیل فهماند یمرا وضع كرده، ما فی الضمیر خود را به دیگری 

این الفاظ و یا حتّی اصوات است و كالم فقط محدود به تنها راه ابراز معنای مقصود، استفاده از 

 ،جهمـان« )كالم اسـت، كند یبردار كشب و پرده، مقاصد كه ازی زیهر چ»الفاظ نیست، بلکه 

كه موجودات هر یک با كالم مخصـوص  اند آورده العرفان مخزن(. بانو امین در تفسیر 696: 68

؛ بدین صورت كه موجـوداتی كـه نطـ  و ندیگو یمو به میزان دانشی كه دارند، خدا را تسبیح 

 آنهـاصدایی دارند، با صدای مخصوص خود مسبِّح و حامد هستند و موجوداتی كـه صـدایی از 

 كننـد یمـو بـه درگـاه او اظهـار نیـاز  آورند یم، با علم غریزی خود رو به خدا شود ینمشنیده 

 .(869 :7 ج، 6816 ن،یام)ر. ؛ 

، چنـین اند دانستهنکه برخی تسبیح موجودات را به زبان حال صاحبان این نظریّه، دلیل ای

كه از طری  حواسّ خـود آن را در   رندیپذ یمكه بعضی افراد فقط چیزهایی را  كنند یمبیان 

تسبیح موجودات را دریابند، بـا آنکـه هـیچ دلیـل و برهـانی در  توانند ینمكرده باشند و چون 

 قـرآنعـالم ملکـوت، بـه تأویـل آیـات صـریح  دست ندارند مگر محجـوب بـودن خودشـان از

 .كنند یمموجودات دیگر را انکار  آگاهانةپردازند و تسبیح نطقی و  می
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نتیجـه  توان یمبا این وصب كه از تسبیح به معنای تنزیه ارادی و از روی قصد آمده است، 

بـرای  تـوان یمـجا كه داشتن اراده و قصد، متوقّب بر مختار بودن اسـت، بنـابراین، نآ ازگرفت 

ی از اختیار قائل شد؛ بدین بیان كه بنا بر نظر مؤلّب تفسیر انـوار درخشـان ا درجهحیوانات نیز 

 آنهـادر وجود حیوانات هم در  حُسن و قُبح بر مبنای در  كلّیّـات قـرار داده شـده اسـت و 

ماینـد و بـر عدل و ظلم را مطاب  با همان در  كلّی كه دارند، بر رفتار خود تطبی  ن توانند یم

 .(73 :1 ج، 6877قرشی، ر. ؛ همین اساس، مورد مؤاخذه قرار بگیرند )

فقـط طبـ   آنهـا، شـود یمـكه از رفتار حیوانات مشاهده  در پاسخ به این اشکال كه چنان

، هرگاه كـه خورد ینمبه چشم  آنهاو هیچ فکر و اختیاری در كارهای  كنند یمخود عمل  زةیغر

، بدون اینکه دربارة آن كنند یموجود داشته باشد، به سرعت اقدام  آنهادر موقعیّتی نفعی برای 

كه انسان هم با اینکه موجودی عاقل و مختار  اند كردهفکر كنند، عالّمه طباطبائی اینگونه بیان 

موجودات دیگر ـ اگر نفع چیزی برای او روشن و واضح باشد، او هم بدون  همةاست ـ بیش از 

. فقط وقتی قبـل از كند یمكند، برای انجام و یا به دست آوردن آن اقدام  اینکه دربارة آن فکر

كه در باب منفعت آن مطمئن نباشد و یا مانعی بر سر راه وجود داشته باشد  كند یماقدام فکر 

البتّه مطمئّنا  چون انسان از نظر عقل، ادرا  و نیـز نـوع (. 661 :7ج، 6879 ،ر. ؛ طباطبائی)

سیار باالتری نسبت به حیوان قرار دارد، طبیعتا  منفعت داشتن و یا نداشـتن ب مرتبةتکالیب در 

 ی خواهد بود.تر دهیچیپچیزی برای او متوقّب بر امور 

تسبیح موجودات، تسبیح : »اند فرمودهحمد در این باره  سورةنیز در تفسیر  )ره(امام خمینی

: 6836، )ره(موسوی خمینـی« )نطقی شعوری ارادی است، نه تکوینی ذاتی كه محجوبان گویند

شعور با شعور و اختیار  بنابراین، میزان عقل، شعور، ادرا  و نیز اختیار موجودات غیر ذی. (89

انسان بسیار متفاوت است و این تفاوت ناشی از تفاوت در مراتب وجود است، چراكه وجـود در 

 همـةیم كـه وجـود موجودات، حقیقتی واحد است، ولی مراتب مختلب دارد، چـون یـافت همة

وجود خداوند است و حقیقت وجود در اصل، فقط برای خداست و وجـود او  افاضةموجودات از 

هر موجودی به همان مقدار كه از »از علم، قدرت، اختیار و صفات كمالی جدا نیست. بنابراین، 

و  696: 68ج، 6879طباطبـائی، « )وجود بهره برده اسـت، حظّـی از شـعور و ادرا  نیـز دارد

وجـود  الزمةنیز آمده است كه علم به ذات،  انوار درخشان(. در تفسیر 869: 7 ج، 6816امین، 
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 كننـدة كه خداونـد برطـرف داند یمو  شناسد یماست. پس هر موجودی خود و خدای خود را 

ر. ؛ ) دیـگو یمـخـویش خـدا را حمـد و تسـبیح   یوجـود مرتبـةنیازهای اوست و بر حسب 

 (.167 :7ج، ق.6989حسینی همدانی، 

موجودات یکسان نیست و در هـر نـوع از انـواع  همةروشن شد كه حقیقت تسبیح نیز در 

خـویش خـدا را تسـبیح  ژةیـوبا زبـان  آنهاموجودات به صورت خاصّی ظهور دارد و هر یک از 

 .ندیگو یم

دّد ی متعـها زبانبه اعتبار كثرت، »جمعه اشاره كرده است،  سورةكه مالّصدرا در تفسیر  چنان

گویانی به حسب شمار موجودات و فزونی ممکنات است؛ زیرا  و تسبیحات بسیار و یا ثناگویان و تسبیح

 (.61: 6811)صدرای شیرازی، « شمار هر طبیعت نوعی را افرادی است بی

كه هر موجـودی دو وجهـه  اند كردهشهید مطهّری مسئلة تسبیح موجودات را چنین بیان 

در این جهـان اسـت كـه جمـادات از ایـن رو فاقـد  آنهاان وجود ملکی كه هم وجهةدارد: یک 

موجودات زنـده، دارای شـعور و ادرا   همةملکوتی كه از آن روی  وجهةحیات هستند و یک 

ر. ؛ ملکوتی موجودات را در  نمایـد ) وجهة تواند ینمو علم ظاهری و حواسّ بشر  باشند یم

 (.671: 6837 مطهّری،

. آنهاسـتشعور به زبان ملکوتی  دند كه تسبیح موجودات غیر ذیمفسّران دیگری نیز معتق

 همـة، چراكه شاید پذیرفتن اینکه شود یم تر آسانبنابراین، در  تسبیح هستی با مطلب فوق 

، حامـد و مسـبِّح خـدا میكنـ یمـمشـاهده  آنهـاموجودات با همین وضعیّتی كه ما در ظاهر از 

موجـودات در  همـةمشکل باشد، ولی تصوّر اینکه  هستند؛ آن هم از روی شعور و ادرا  بسیار

باطن وجود و ملکوت خود مشغول به ذكر و تسبیح هستند و ما چون در تعلّقات دنیایی غـرق 

، بـا فهـم محـدود مـا میابیـ ینمرا در آنهـا، تسـبیح میا ماندهو از عالم ملکوت محجوب  میا شده

 سازگارتر است.

ران در ایـن  ةیّبق، با دانند یمت را تشریعی تفاوت بین نظر كسانی كه تسبیح موجودا مفسـّ

گـذاری و تکلیـب اسـت و  كه پیش از این هم اشاره شد، تشریع به معنای قانون است كه چنان

. ردیـگ یمـمکلّب بودن هم تابعی از وجود اراده و اختیار در فردی است كه مورد تکلیـب قـرار 
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موجودات هر  همة، برای باشند یمجودات بنابراین، كسانی كه قائل به تشریعی بودن تسبیح مو

رانی كـه در بـاب ا مرتبهخودش به وجود  اندازةیک به  ی از اختیار و تکلیب معتقدند. امّا مفسـّ

، شـاید منکـر وجـود اختیـار و اراده در موجـودات غیـر انـد نزدهتشریعی بودن تسبیح حرفـی 

ی از علم و ادرا  ا درجهاجد موجودات و همةشعور هستند و بنابراین، هرچند معتقدند كه  ذی

 هستند و به تسبیح خود علم دارند، امّا در انجام این كار اختیاری ندارند.

توان به ضرس قاطع گفت كه چون حرفـی از تشـریعی بـودن تسـبیح بـه میـان  البتّه نمی

اند، پس حتما  منکر این قضیّه هستند، ولی با بررسـی و مراجعـه بـه تفاسـیر برخـی از  نیاورده

 بـانو امـین و تفسـیر تفسـیر مخـزن العرفـانمحمّدتقی مدرّسی،  تفسیر هدایتسّران مانند مف

ذیل تفسیر آیات مورد نظر چیزی كه بر وجـود  یغرناط یجز ابن كتاب التسهیل لعلوم التّنزیل

 العقول و تشریعی بودن تسبیح موجودات داللت كند، یافت نشد. اراده در غیر ذوی

 فرماید: كه می میبر یمزمین به پایان  سعدی شاعر بزرگ ایرانسخن را با این سخن نغز 

ــبح » ــه ص ــی ب ــدوش مرغ ــنال یم  دی

 یکـــــی از دوســـــتان مخلـــــص را،

ـــرا، ـــه ت ـــتم ك ـــاور نداش ـــت ب  گف

ــت ــت نیس ــرط آدمیّ ــن ش ــتم ای  گف

 

 عقل و صـبرم ببـرد و طاقـت و هـوش 

 مگـــر آواز مـــن رســـید بـــه گـــوش

ــدهوش ــد م ــین كن ــی چن ــگ مرغ  بان

 «موشگــوی و مــن خــا مــرغ تســبیح

 .(17: حکایت 6837)سعدی شیرازی، 

 گیری نتیجه

با توجّه به دالیلی كه مطری شد، از جمله داللت صریح بعضی آیات بر وجود ادرا ، شـعور 

 سـورة 99 ةیـآدر  تَسْبِیحَهُمْ تَفْقَهُونَ الَ وَلَکِنموجودات و نیز عبـارت  همةو اختیار در 

موجودات حقیقی، تشریعی و به زبـان قـال  همةسبیح حمد و ت میریگ یممباركة إسراء، نتیجه 

و گفته شد كه قولی بودن تسبیح موجودات حتما  الزم نیسـت بـا الفـاظ قـراردادی و  باشد یم

قـولی  آنهاالضّمیر خود را اظهار و ابراز كنند، تسبیح  اصوات باشد، بلکه به هر طریقی كه ما فی

، شعور و تکلیب برای موجودات، بیـان شـد كـه و حقیقی خواهد بود و نیز پس از اثبات ادرا 
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ملکـوتی  وجهةالعقول با  از انسان است. غیر ذوی تر نییپابسیار  آنهامیزان شعور و نوع تکالیب 

و اسیر  ندهست محجوبچون از عالم ملکوت  ها انسانخود دائما  در حال تسبیح خدا هستند و 

 را ندارند. آنهایح ، توان در  حمد و تسباند شدهتعلّقات دنیایی خود 

كه فهم و در  این موضوع آثار متعدّدی را در بـر دارد؛ از  میرس یمدر نهایت، به این نکته 

جمله تذكّر و تنبّه انسان در رجوع به اصل و فطرت ملکوتی خود و تالش برای بیرون آمـدن از 

و فروتنی  منجالب غفلت و جهالت، اشتغال هر چه بیشتر به ذكر و تسبیح حضرت ح ، تواضع

 در برابر جهان هستی، رعایت حقوق موجودات دیگر و ... .

 نوشت: پي

 در بحث زمان تسبیح، به دائمی بودن تسبیح هستی اشاره خواهد شد. ـ6

 و مآخذ منابع

 قرآن کریم.
چـاپ دوم. بیــروت: . 6ج . تیسـیر الکـریم الـرحمن   ق.(. 6983ناصـر. ) بن  سـعدی، عبـدالرّحمن آل

 .یةمکتبةالنهضةالعرب

نهضت انتشارات تهران: . 61و  3، 7. ج قرآن ریتفس درمخزن العرفان (. 6816سیّده نصرت. ) ن،یام

 زنان مسلمان.

. چـاپ اوّل. 6. ج کتاب التّسـهی  لعلـوم التّنزیـ    ق.(. 6961ی، محمّد بن احمد. )غرناطی جز ابن

 ی األرقم.بدار األرقم بن أ شركتیروت: ب

ل. چـاپ او .1ج . زاد المسیر في علم التّفسـیر ق.(. 6911علی. ) من بنجوزی، ابوالفرج عبدالرّح ابن

 بیروت: دارالکتب العربی.

 .اریخ العربیالتّ سةسّؤم :بیروت. 63ج . التحریر والتنویر ق.(.6918طاهر. ) عاشور، محمّد بن ابن

. قـاهره: 8. ج البحر المدید فـي تّفسـیر القـرآن المجیـد    ق.(. 6966محمّد. ) عجیبه، احمد بن ابن

 حسن عباسزكی. انتشارات

 . قم: مركز نشر مکتب أعالم اإلسالمی.اللّغةمقاییس ق.(. 6989فارس، ابوالحسن احمد. ) ابن
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 چاپ سوم. بیروت: دار صادر. .66و  9. ج العرب لسانق.(. 6969مکرم. ) بن  منظور، محمّد ابن

 العرب. سجل  مؤسّسةجا:  بی. 68و  6 ج .هقرآنيال المرسرعةق.(. 6989ابیاری، ابراهیم. )

 داریـروت: ب. چـاپ اوّل. 8. ج یر القرآنتفسي فی  نزالتّمعالم ق.(. 6918مسعود. ) بن  ینحسی، بغو

 ی.العربیاء التّراث حإ

. چـاپ اوّل. قـم: بنیـاد 6. ج آالء الرّحمن في تّفسیر القـرآن ق.(. 6918بالغی نجفی، محمّدجواد. )

 بعثت.

 9 تحقی  عبداهلل محمود شـحّاته. ج . تفسیر مقات  بن سلیمانق.(. 6918) سلیمان. بن  بلخی، مقاتل

 . چاپ اوّل. بیروت: دار إحیاء التّراث.66و 

یاء حإ داریروت: ب. چاپ اوّل. 8. ج أنوار التّنزی  و أسرار التّأوی ق.(. 6963عمر. ) عبداهلل بن، بیضاوی

 ی.العربالتّراث 

 . بیروت: دارالفکر.1 . جالسنن الکبریق.(. 6961حسین. ) بیهقی، ابوبکر احمد بن

: روتیب. چاپ اوّل. 1 . جالقرآن ریتفسي فجواهرالحسّان  ق.(.6963محمّد. ) بن  ی، عبدالرّحمنثعالب

 ی.العرب راثالتّ اءیحإ دار

 چاپ سوم. تهران: انتشارات برهان.. 9ج. دیجاو روان ریتفسق.(.  6863ثقفی تهرانی، محمّد. )

. چـاپ اوّل. 9 ج. جالءاألذهـان و جـالء األحـزان   (. 6877حسن. ) المحاسن حسین بنجرجانی، ابو

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

 . بیروت: دار إحیاء التّراث العربی.9 . جأحکام القرآنق.(. 6989علی. )  جصاص، احمدبن

 .61و  69رة . شماة پاسدار اسالمنشریّ«. رعد سورةتفسیر »تا(.  جوادی آملی، عبداهلل. )بی

 دارالکتـب. تهـران: 9 . جالدّرر و ملتقطـات الثمـر   اتیّمقتن(. 6877ی. )دعلیّرسـیمی، تهرانی حائر

 .یّةسالماإل

 . چاپ دهم. بیروت: دارالجیالل جدید.1 ج .الواضح ریفسالتّ ق.(.6968حجازی، محمّد محمود. )

چـاپ اوّل. بیـروت: . 8ج  .األذهـان  إلـي القـرآن   تقریـب ق.(. 6919حسینی شیرازی، سیّدمحمّد.)

 دارالعلوم.

 .لچـاپ اوّ .1 ج .شمس العلوم و دواء کالم العرب من الکلومق.(. 6918) .سعید بن ، نشوانحمیری

 .دارالفکر المعاصر :بیروت

 .هجرت : انتشاراتقم. 1 ج .تفسیر کوثر تا(. جعفری، یعقوب. )بی
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 .مركز نشر اسراء . تهران:دوم اپچ. 7و  6 ج. تسنیمتفسیر (.6876. )عبداهلل جوادی آملی،

 آرایه. : انتشاراتتهران. 1و 8 ج .معاریفمعارف و  (.6839مصطفی. ) سیّد، دشتی حسینی

. چـاپ اوّل. 6و  7، 1، 6. جتفسیر اثنا عشری(. 6818حسینی شاه عبدالعظیمی، حسین بن احمد. )

 تهران: نشر میقات.

. چـاپ اوّل. 61و  69، 61، 6، 7، 9، 6. ج خشانانوار درق.(. 6989حسینی همدانی، محمّدحسـین. )

 تهران: انتشارات كتابفروشی لطفی.

. چاپ اوّل. تهران: انتشـارات 69و  68، 6، 3. ج تفسیر آسانق.(. 6863خمینی نجفی، محمّدجواد. )

 اسالمیّه.

ـ یان البق.(. 6969ی، ابوعمرو. )انالدّ  مركـزیـت: كوی. قـدورغـانم  كوشـش . بـهی القـرآن عـدآ ي ف

 لمخطوطات و التّراث و الوثاق.ا

ی. دمشـ : داوودصـفوان  كوشـش . بـهالمفردات في غریب القرآنمحمّد.  راغب اصفهانی، حسین بن

 دارالقلم.

. چـاپ 63ج  .و المـنه   الشّریعةو  العقید تفسیر المنیر في ق.(. 6963مصطفی. )  بنوهبةزحیلی، 

 ر.دارالفکرالمعاصیروت: بدوم، 

. چـاپ سـوم. بیـروت: 1 ج .التّنزیـ  عن حقائق غـوام    الکشّافق.(. 6987زمخشری، محمود. )

 دارالکتاب العربی.

. چاپ اوّل. 9. ج الجدید في تّفسیر القرآن المجیدق.(. 6981اهلل. ) حبیب سبزواری نجفی، محمّدبن 

 بیروت: دارالتّعارف للمطبوعات.

چاپ اوّل. بیروت: . القرآن ریتفسي إل إرشاداألذهانق.(. 6966ـــــــــــــــــــــــــــــــــ . )

 دارالتّعارف للمطبوعات.

 .رشاداإل ةمطبع :بغداد .6. ج بحرالعلومق.(. 6981محمّد. ) سمرقندی، نصربن 

. طبع محمّدعلی فروغی. به مقدّمه و تصـحیح گلستان سعدی(. 6837الدّین. ) سعدی شیرازی، مصلح

 حسین سبحانی. تهران: انتشارات ماهابه.

. چاپ اوّل. تهـران: انتشـارات 8و  1. ج تفسیر سورآبادی(. 6838محمّد. ) ی  بنعت ابوبکری، بادسورآ

 .نو نشر فرهنگ

 كثیر. بنا . چاپ اوّل. دمش : دار8. ج فتح القدیرق.(. 6969علی. )  بن شوكانی، محمّد
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 نا. بی ، چاپ اوّل، قم:البالغ في تفسیرالقرآن بالقرآنق.(. 6966صادقی تهرانی، محمّد. )

. چـاپ چهـارم. دمشـ : 63. ج ي إعراب القرآنفالجدول ق.(. 6963یم. )حعبدالرّ بن  ی، محمودصاف

 ید.شدارالرّ

. چـاپ دوم. قـم: انتشـارات 6. ج تفسیر القرآن الکریم(. 6811. )ابـراهیم  بن صدرای شیرازی، محمّد

 بیدار.

. ترجمة جواد مصـلح. الّرّبربیّةر الشّواهد ترجمه و تفسی(. 6811ــــــــــــــــــــــــــــــــ . )

 چاپ اوّل. تهران: انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران.

. ترجمة محمّـد خواجـوی. چـاپ تفسیر سورۀ جمعه(. 6833ــــــــــــــــــــــــــــــــــ . )

 سوم. تهران: نشر ایران مصوّر.

 . چاپ چهارم. تهران: شركت سهامی انتشار.6. ج پرتوی از قرآن(. 6811طالقانی، محمود. )

. ترجمة محمّدباقر موسوی همدانی. ج ترجمة تفسیر المیزان(. 6879طباطبائی، سیّد محمّدحسین. )

ی جامعــة اســالم. چــاپ پــنجم. قــم: دفتــر انتشــارات 18و  66، 67، 69، 69، 68، 61، 66، 7، 6

 یّة قم.علمین حوزة سمدرّ

های  . چاپ دوم، مشهد: بنیاد پژوهش67و  1و  8 ج. جوامع الجامع. (6877حسن. ) بن  طبرسی، فضل

 اسالمی آستان قدس رضوی.

. چاپ سوم. تهران: انتشـارات 9. ج مجمع البیان في تفسیرالقرآن(. 6871ـــــــــــــــــــــ . )

 ناصرخسرو.

 ابفروشی مرتضوی.. چاپ سوم. تهران: انتشارات كت1 . جمجمع البحرین(. 6879طریحی، فخرالدّین. )

. چاپ دوم. تهران: نشر 6و  3، 7، 9. ج طیب البیان في تفسیر القرآنأ(. 6873طیّب، عبدالحسین. )

 اسالم.

 ةنهضة  دار :مصر. چاپ اوّل. 68. ج یمالکریر الوسیط للقرآن فسالتّم.(. 6667طنطاوی، سیّدمحمّد. )

 .وزیعشر و التّو النّ ةباعللطّمصر 

 دار إحیاء التّراث العربی.: بیروت. 9. ج القرآن ریتفسي ف التّبیانتا(.  )بیحسن.  طوسی، محمّدبن 

. بیـروت: دار إحیـاء التّـراث المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الکـریم تا(.  عبدالباقی، محمّدفؤاد. )بی

 العربی.

 العربی. دار إحیاء التّراث: بیروت. 88. ج مفاتیح الغیبق.(. 6918) .درازی، ابوعبداهلل محمّفخر 
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 . چاپ دوم. قم: انتشارات هجرت.1. ج کتاب العینتا(.  احمد. )بی  بن فراهیدی، خلیل

 یشگان.پ. تهران: انتشارات تقواپرواز به سوی معنویّت(. 6838فرنیا، احمد. )

. چـاپ دوم. بیـروت: دارالمـال  69. ج تفسیر مِن وحي القرآنق.(. 6966اهلل، محمّدحسـین. ) فضل

 نّشر.و ال للطّباعة

 انتشارات الصّدر. چاپ دوم. تهران:. 1. ج تفسیر الصّافيق.(. 6969فیض كاشانی، مالّ محسن. )

تحقیـ  محمّدحسـین درایتـی و   .األصفي في تفسیر القـرآن ق.(. 6963ــــــــــــــــــــــ. . )

 مركز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی.ل. قم: چاپ اوّ .6 . جمحمّدرضا نعمتی

هایی از  . چاپ یازدهم. تهران: مركز فرهنگی درس7و  1، 8، 6. ج تفسیر نور(. 6838محسن. )قرائتی، 

 .قرآن

. چاپ سوم. تهـران: 61و  66، 6، 7، 1، 9. ج تفسیر أحسن الحدیث(. 6877اكبر. ) قرشی، سیّد علی

 بنیاد بعثت.

 ار الکتب اإلسالمیّة.. چاپ ششم. تهران: د9و  1. ج قاموس قرآن(. 6876ـــــــــــــــــــ . )

 ی.انتشارات مصطفو :قم. الخرائ  و الجرائحتا(.  . )بیاهللهبة  قطب راوندی، سعیدبن

 . چاپ اوّل. قم: بنیاد معارف اسالمی.9. ج التّفاسیر زبد ق.(. 6918اهلل. ) كاشانی، فتح

 : انتشارات اسالمیّه.. تهران8 . تحقی  ابوالحسن شعرانی. جالمنه  خالصة(. 6878ـــــــــــــــ. . )

اهلل  . چاپ اوّل. قم: انتشارات كتابخانة آیـت6. ج تفسیر المعینق.(. 6968مرتضی. ) كاشانی، محمّدبن 

 مرعشی نجفی.

 چاپ اوّل. قم: چاپخانة علمیّه. .9 ج .یرلکتاب اهلل المن التّفسیرق.(. 6981كرمی حویزی، محمّد. )

 .یّةسالماإل دارالکتب :هران. ت1 ، جالکافي(. 6819یعقوب. ) محمّدبن كلینی، 

. ترجمـة رضـا خـانی و العبوادً فـي مقامـات    السّعاد ترجمة بیان (. 6871گنابادی، سلطان محمّد. )

 .نوریام پچاپ و انتشارات دانشگاه  مركز. چاپ اوّل. تهران: 68 و 68، 3، 7اهلل ریاضی. ج  حشمت

 دار إحیاء التّراث العربی. یروت:ب .36. ج بحاراألنوارق.(. 6988مجلسی، محمّدباقر. )

 ی.اسالم. تهران: انتشارات 6 . جي در قرآنالهاسماء و صفات (. 6871محقّ ، محمّدباقر. )

یـروت: ب. چـاپ اوّل. 6. ج تفسـیر الجاللـین  ق.(. 6961یوطی. )سـ ینالدّ ین و جاللالدّ ی، جاللمحلّ

 النّور للمطبوعات. ةسمؤسّ



 6868 پاییز، 63، شمارة 9سال  پژوهشنامة معارف قرآنی؛ 11

 

هـای اسـالمی  چاپ اوّل. مشهد: بنیاد پژوهش .1و  9 ج .تیهدا ریفست(. 6877مدرّسی، محمّدتقی. )

 آستان قدس رضوی.

 . چاپ اوّل. تهران: مركز نشر كتاب.68و  61، 9، 6. ج تفسیر روشن(. 6838. )مصطفوی، حسن

 . چاپ بیست و پنجم. تهران: انتشارات صدرا.9. ج آشنایي با قرآن(. 6837مطهّری، مرتضی. )

 .اإلسالمیّة. چاپ اوّل. تهران: دارالکتب 61و  68 ج .نمونه ریتفس(. 6879اصر. )مکارم شیرازی، ن

 تهران: انتشارات اسالمی. .فارسي فرهنگ ابجدی عربي ـ ق.(.6968مهیار، رضا. )

 انتشـارات. چاپ پنجم. تهران: 9. ج األبرار عدّ کشف األسرار و (. 6876سعد. ) یبأ احمدبنمیبدی، 

 یركبیر.ام

. تهـران: بنگـاه ترجمـه و نشـر 1. ج التّحقیق في کلمات القرآن الکریم(. 6818سن. )مصطفوی، ح

 كتاب.

 .ةاإلسالمیّچاپ اوّل. تهران: دارالکتب  .9 ج. الکاشف یرتفسق.(. 6919مغنیه، محمّدجواد. )

چاپ اوّل. قـم: مدرسـة . 9. ج اهلل المنزل رکتابیتفسي فاألمث  ق.(. 6916مکارم شیرازی، ناصر. )

 طالب. أبی  بن ام علیّام

. چاپ ششم. تهران: مؤسّسـة تنظـیم و نشـر تفسیر سورۀ حمد (.6836اهلل. ) ، روی)ره(موسوی خمینی

 .)ره(آثار امام خمینی

چاپ اوّل. مصر: دار  .6 ج .الغیبیّةو المفاتح  اإللهیّةالفواتح م.(. 6666محمود. ) اهلل بن نخجوانی، نعمت

 ركابی للنّشر.

. چاپ اوّل. بیـروت: 1. ج إیجاز البیان عن معاني القرآنق.(. 6969ابوالحسن. ) ودبن نیشابوری، محم

 دار الغرب اإلسالمی.


