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چکیده

:

همان گونه که دربسیاری از آیات قرآن کریم و روایات ائمه ی اطهار(ع)آمده ،همه ی موجودات عالم و به تعبیر
قرآن ،هر آن چه در آسمان ها و زمین است ،به تسبیح خداوند مشغول اند .در این مقاله،معانی تسبیح در لغت
تسبیح( موجودات ،مالئک،پیامبران،آسمانها و زمین)  ،در قرآن کریم وروایات و حقیقت تسبیح را مورد بحث و
بررسی قرار می دهیم .همچنین به بیان معانی نطق موجودات و جمادات در لغت و آیات قرآن و روایات می
پردازیم .
امید است خداوند متعال همه ما را از مسبحین حقیقی قرار دهد
کلید واژه ها:
تسبیح  ،نطق  ،حمد ،سبح ،

معانى تسبیح در لغت
احمد بن فارس در کتاب ((معجم مقاییس اللغه )) براى ریشه تسبیح (سبح ) دو ماده را ذکر کرده است  :یکى
بمعنى عبادت و دیگرى سعى و تالش  .وى سپس تسبیح را بمعنى تنزیه و دور دانستن خداوند از هر بدى معنى
نموده است
وى مى گوید:
سبح  ،السین و الباء و الحاء اصالن  :احدهما جنس من العبادة  ،و االخر جنس من السعى  .فاالول السبحة و هى
الصالة  ،و یختص بذلک ما کان نفال غیر فرض  ...و من الباب التسبیح و هو تنزیه اهلل جل و ثنائه من کل سوء و
التنزیه التبعید .و العرب تقول  :سبحان من کذا ،اى ما ابعده  ...و فى صفات اهلل عزوجل  :سبوح و اشتقاقه من الذى
ذکرناه  ،انه تنزه من کل شیى ء الینبغى له  .و السبحات الذى جاء فى الحدیث  :جالل اهلل جل ثنائه و عظمته
 .شاهد بر اول (سبحه ) است که سبح ) سین و باء و حاء دو اصلند :یکى از جنس عبادت و دیگرى از جنس سعی
بمعنى صالة و ستایش است  .آنچه از تسبیح که مستحب باشد نه واجب به این قسم مخصوص است  ...از همین باب
تسبیح بشمار مى آید و آن منزه و پاك دانستن خداوند است از هر بدى  .و تنزیه بمعنى تبعید نیز مى آید .عرب
مى گوید سبحان مَن کذا یعنى یعنى چه بعید است او و ...از جمله صفات خداوند سبوح است  .اشتقاق سبوح از
همین است که ذکر نمودیم  .یعنى از هر چه سزاوار و شایسته او نیست بدور است  .و سبحات که در حدیث آمده
است  ،جالل خداوند جل و عال است
راغب اصفهانى در (المفردات ) تسبیح را از یک ماده گرفته که آن جریان سریع است  .وى سپس تسبیح را به معنى
جریان سریع در عبادت حق تعالى معنى نموده است
ابن اثیر جزرى در کتاب (النهایة ) بیان ذیل را در معنى تسبیح آورده است:
((قد تکرر فى الحدیث التسبیح على اختالف تصرف اللفظة  .و اصل التسبیح  :التنزیه و التقدیس و التبرئة من النقائص
ثم استعمل فى مواضع تقرب منه اتساعا .یقال سبحته اسبحه تسبیحا و سبحانا .فمعنى سبحان اهلل تنزیه اهلل و هو نصب
على المصدر بفعل مضمر کانه قال  :ابرى اهلل من السوء برائة  .و قیل معناه  :التسرع الیه و الخفة فى طاعته  .و قیل
معناه  :السرعه الى هذه اللفظة  .و قد یطلق التسبیح على غیره من انواع الذکر مجازا کالتحمید و التمجید و
غیرهما))
ذکر تسبیح با اختالف الفاظ آن در حدیث تکرار شده است و اصل آن منزه دانستن و مقدس شمردن و پاك و بى
عیب نمودن از نقایص است  .سپس در موارد نزدیک به آن معنى از باب توسعه در معنى استعمال گشته است  .گفته

مى شود :منزه شمردم او را و منزه مى دانم او را به نوعى از تسبیح  .پس معنى سبحان اهلل منزه شمردن خداوند
است و سبحان بنابر مصدر منصوب بسبب فعل مضمرى است  ،گویا گفته است که مبرا مى شمارم خداوند را از هر
بدى بنوعى از برائت  .و گفته شده است که معنى آن سرعت نمودن بسوى او و سبکبال شدن در راه طاعت او
است  .و گفته شده است که معنایش سرعت نمودن در ذکر همین لفظ تسبیح است  .و گاهى تسبیح بر غیر آن از
فیومى در ((المصباح المنیر)) مى گوید اقسام ذکر نیز اطالق مى گردد مثل تحمید و تمجید و غیر آن
((التسبیح التقدیس و التنزیه یقال  :سبحت اهلل اى نزهته عما یقول الجاهدون و یکون بمعنى الذکر و الصاله یقال
فالن یسبح اهلل  :اى یذکره باسمائه نحو سبحان اهلل و هو یسبح اى یصلى  ...و یکون بمعنى التحمید نحو :سبحان
الذى سخر لنا هذا و سبحان ربى العظیم اى الحمد هلل  ...و السبحات التى فى الحدیث  :جالل اهلل و عظمته و نوره
و بهائه  ...سبوح قدوس بضم االول اى  :منزه عن کل عیب و سوء ...و سبحان اهلل  ،علم على التسبیح و معناه تنزیه
اهلل عن کل سوء))
تسبیح مقدس شمردن و منزه دانستن است  ،گفته میشود تسبیح کردم خدا را یعنى منزه دانستم او را از آنچه منکران
او مى گویند .همچنین تسبیح بمعناى ذکر نیز مى آید گفته مى شود که فالنى تسبیح خدا مى گوید یعنى او را با
نامهایش یاد مى نماید ،مثل سبحان اهلل و او تسبیح مى کند یعنى نماز مى گزارد ...همچنین بمعنى تحمید نیز مى
آید مثل  :سبحان الذى سخر لنا هذا و سبحان ربى العظیم یعنى  :حمد مخصوص پروردگار است  ...و سبحات که
 ...در حدیث آمده است  ،جالل و عظمت و نور و بهاء خداوند است
سبوح قدوس  ،به ضم سین  ،منزه و پاك است از هر عیب و بدى  ...و سبحان اهلل  ،علم شده است بر تسبیح و
معنایش تنزیه خداست از هر بدى

عالمه طبرسى (ره ) در مفهوم لغوى تسبیح مى گوید:
((التسبیح  :تنزیه اهلل تعالى عن السوء و عماال یلیق به و السبوح  :المستحق للتزیه و التعظیم  ...و سبحان  ،اسم
المصدر .قال سیبوبه  :سبحان اهلل معناه برائة اهلل من کل سوء و تنزیه اهلل  ...و هو مشتق من السبح الذى هو الذهاب
و الیجوز ان یسبح غیر اهلل و ان کان منزها النه صار علما فى الدین على اعلى مراتب التعظیم التى الیستحقها سواه ،
کما ان العبادة هى غاى فى الشکر ال یستحقها سواه))
تسبیح پاك شمردن خداوند است از بدى و آنچه در خور شأن او نیست و سبوح سزاوار تنزیه و تعظیم مى باشد ...و
سبحان اسم مصدر است  .سیبویه گفته است معنى سبحان اهلل پاك شمردن خدا است از هر زشتى و منزه دانستن
خدا ...و آن تسبیح از ماده (سبح ) ریخته شده است که بمعنى رفتن است و جایز نیست که غیر خدا تسبیح شود هر
چند که مبراى از عیب باشد زیرا آن کلمه علم شده است در دین براى باالترین مراتب تعظیم و آن غیر خداوند را
نشاید همانگونه که عبادت نهایت شکر است و غیر خدا مستحق آن نیست

حاصل معنى تسبیح در کالم اهل لغت
عصاره و حاصل معنى تسبیح در کلمات اهل لغت  ،دور دانستن حق تعالى است از نقایص و بدیها و این معنى از
تمامى کلمات اهل لغت بدست مى آید ،اگر چه در معنى (سبح ) و برخى از مشتقات آن نیز معانى مختلفى ارایه
شده است
آنجا که به حیوانات و جمادات نسبت اکنون که از مفهوم لغوى تسبیح فارغ آمدیم  ،به حقیقت تسبیح  ،بخصوص
داده مى شود مى پردازیم

تسبیح موجودات و ماهیت آن در قرآن

تسبیح

:

به معنای منزه داشتن است که با زبان انجام شود و به این دلیل با صیغه ی مضارع تعبیر شده است
که استمرار را بفهماند؛ از جمله
»یسبح هلل ما فی السماوات و ما فی االرض المک القدوس العزیز الحکیم «1
»و ان من شیء اال یسبح بحمده ولکن ال تفقهون تسبیحهم« (2)-
برخی از مفسرین بر این عقیده اند که کالم منحصر در آواز نیست ،بلکه هر چه که از مقاصد کشف و بهره برداری
کند ،کالم است .و چون همه ی موجودات به طور صریح از وحدانیت رب خود در ربوبیت کشف می کنند و او را
)(3از هر نقص و عیبی منزه می دارند ،پس باید گفت که آسمان و زمین خدا را تسبیح می کنند
برخی دیگر از مفسرین بر این نظرندکه تسبیح برای تمامی موجودات از قبیل لفظ و صوت است و هر موجودی
برای خود لغتی دارد که هر کلمه اش برای معنایی وضع شده است ،ولی حواس ما زبان سایر موجودات را درك
نمی کند .برخی نیز هر نوع تسبیحی را برای موجودات قائل اند .در حدیث آمده است که روزی شخصی از
.پیامبر اکرم (ص) معجزه ای خواست
حضرت نه دانه ریگ را در دست گرفت و از آن ها خواست تا خدای را تسبیح گویند .آن شخص گفت :ما
شنیدیم که ریگ ها تسبیح می گفتند و وقتی ریگ ها را به زمین می گذاشتند ،ساکت می شدند .و چون در دست
آن جناب قرار می گرفتند ،مشغول تسبیح می شدند)[()4
همه ی آسمان های هفت گانه و زمین ،و موجوداتی که بین آن ها هستند ،همه او را منزه می دارند و هیچ
موجودی نیست ،مگر آن که با حسش خداوند را منزه می دارد؛ ولی شما تسبیح آن ها را نمی فهمید که او همواره
.بردبار و آموزنده است
تسبیحی که گوش ما اجنبی از اوست ،نطق است ،حرف است ،لغت است؛ اما نه به لغت و نطق ما .ادراك است« ،
منتها ادراك به اندازه ی سعه ی وجودی خودش .ما هم از باب این که ادراك نمی کنیم حقایق این موجودات
تمام عالم زنده است .همه هم .را ،محجوب هستیم و چون محجوب هستیم ،مطلع نیستیم .عالم پر از هیاهو است
اسم اهلل هستند»)5(.
امواج و اصواتی که از موجودات منتشر می شوند:
در تایید نظر اخیر باید گفت :فرکانس هایی که گوش طبیعی قادر به شنیدن آن هاست ،بین  20تا  20هزار هرتز
قرار دارند و اصوات خارج از این حدود شنوایی ،برای انسان سکوت است ( .)6اما تعداد چشم گیری از جانوران
قادر به شنیدن در محدوده ی فراصوت هستند .در سال  ،1985طی پژوهشی مشخص شد ،برخی جانوران نه تنها
صداهای فراصوت را می شنوند ،بلکه خود نیز می توانند چنین صداهایی را ایجاد کنند و از پژواك آن در جهت
یابی ،شکار ،فرار از دشمن و ...استفاده کنند .از این دسته جانوران می توان خفاش ،دلفین ،نهنگ و شب پره را نام
.برد
اگر در یک شب آرام در کنار دریاچه ی « لوگان» در شمال ایتالیا ،دستگاهی را که صدای فراصوت را برای ما
قابل شنیدن می کند ،روشن کنیم ،صداهایی به گوش می رسد ،شبیه چند صدای مته و چکش بادی که فریادهای
فراصوت خفاش ها هستند .هم چنین در محیط های دریایی آرام ،اگر انسان یک میکروفون یرآبی را به داخل یک
جزیره ی مرجانی فرو برد ،ناگهان در جهانی که تا آن زمان خاموش به نظر می آید ،سر وصداهای وحشتناکی

خواهد شنید .اما چون پرده ی صماخ گوش انسان قارد نیست ،با دامنه های نوسانی نسبتا کوتاه و پرانرژی صوت
منتقله در آب به نوسان درآید ،این اصوات برای او غیرقابل شنیدن ()7هستند
حال آیا در تأیید آیات فوق می توان نتیجه گرفت که ذکر و تسبیح این موجودات ،تسبیح تکوینی است که عالمه
طباطبایی می فرماید ،از نوع نطق است ،منتها در حدود شنوایی ما نیست و حضرت امام خمینی (ره) نیز به آن قائل
هستند در مورد موجودات بی جان ،همان گونه که در مورد تسبیح سنگ ریزه در دست پیامبر اکرم(ص) نقل
شده ،مطلب جالب تر است .زیرا در علوم ثابت شده است که مولکول ها و اتم ها قادرند ،طول موج های ویژه
ای را در گستره ی طیف موج های الکترومغناطیسی جذب و نشر کنند
امروزه با کمک گیرنده های ویژه ای می توان طیف نشری این ذره ها را بدست آورد .در این طیف ها ،هر طول
موج با یک خط روشن در زمینه ای تیره مشاهده می شود .برخی طول موج های نشر شده از این ذره ها ،در
گستره ی امواج رادیویی قرار داند .برای مثال ،اتم های هیدروژن امواجی با طول 21سانتی متر برابر با 1430
مگاهرتز از خود منتشر می کنند و در واقع ،این گونه سخن می گویند؛ زیرا با یک گیرنده ی امواج رادیویی می
توان آن را به صورت قابل شنیدن تبدیل کرد .هم چنین عنصر هلیم نیز قبل از این که در زمین یافت شود ،در
سال  1868میالدی از طریق امواجی که از خود منتشر می سازد ،وجود خود را به انسان اعالم کرد[کتاب درسی
شیمی سال دوم متوسطه ،صفحه18 :
آیا انتشار امواج توسط تمام ذرات ،تسبیح آن ها نیست؟

تسبیح موجودات در قرآن کریم
سخن از تسبیح موجودات در قرآن کریم بسیار به میان آمده است  .خداى سبحان  ،تسبیح را گاهى به خود نسبت
میدهد و خود ،ذات مقدسش را منزه شمرده و تسبیح مى گوید و گاهى تسبیح را به مالیک نسبت مى دهد و گاه به
پیامبران  ،در مواردى هم به حیوانات و نباتات و جمادات و یا به عامه موجودات  ،هر چه هست نسبت مى دهد.

تسبیح خداوند از ذات اقدس خویش
از جمله مواردى که خداوند متعال  ،خود ،ذات مقدسش را تسبیح گفته است آیات ذیل است:
"لو کان فیهما آلهة اال اهلل لفسدتا فسبحان اهلل رب العرش عما یصفون " ()8
اگر در آن آسمان و زمین خدایانى غیر از خداى سبحان باشد تباه مى گردند .پس خداییکه پروردگار عرش است
پاك است از آنچه آنان توصیف مى نمایند.
" سبحان ربک رب العزة عما یصفون " )9(.
منزه است خداى تو ،خداى مقتدر و بى همتا از آنچه آنان او را توصیف مى کنند.

تسبیح مالیک
در آیات ذیل تسبیح حضرت حق به مالیک نسبت داده شده است:
((و ترى المالئکة حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربهم )10(.))...
و تو مالیک را به دور عرش مى بینى که گرد آمده و تسبیح به حمد پروردگارشان مى کنند.
تکاد السموات یتفطرن من فوقهن و المالئکة یسبحون بحمد ربهم و یستغفرون لمن فى االرض )11())...
نزدیک است که آسمانها از فرازشان شکافته گردند و مالیک به حمد خدایشان تسبیح مى گویند و براى آنکه در

زمین است طلب مغفرت مى نمایند.
و یسبح الرعد بحمده و المالئکة من خیفته )12())...
و رعد بحمد او تسبیح مى گوید و مالیک نیز از بیم قهر او.

تسبیح پیامبران
خداوند سبحان در آیات ذیل  ،تسبیح ذات اقدسش را به پیامبران نسبت مى دهد:
))و سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل الغروب ))(13
قبل از طلوع خورشید و قبل از غروب به حمد خداى سبحان تسبیح بگو.
))فلو ال انه کان من المسبحین للبث فى بطنه الى یوم یبعثون ))(14
اگر نه آن بود که او  -یونس (ع )  -از تسبیح گویان بود ،همانا در شکم او  -ماهى  -تا روز بعث و قیامت درنگ
مى نمود.
)) و ذاالنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیه فنادى فى الظلمات ان ال اله اال انت سبحانک انى کنت من
الظالمین ))(15
و بیاد آور حال یونس را هنگامیکه از میان قوم خود غضبناك بیرون رفت و گمان کرد که ما او را در سختى نمى
افکنیم (تا آنکه وقتى در شکم ماهى گرفتار آمد) پس در آن تاریکى ها فریاد برآورد که بجز تو خدایى نیست و
منزهى تو ،من از ستمکاران بوده ام.

تسبیح مؤمنان
((انما یؤمن بایاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا و سبحوا بحمد ربهم و هم ال یستکبرون ))(16
همانا ایمان مى آورند به آیات ما کسانى که چون آن آیات را یاد آورند به سجده افتاده و به حمد خدا تسبیح
گفته و کبر نمى ورزند.

تسبیح عامه موجودات
در آیات ذیل تسبیح خداوند به هر موجودى نسبت داده شده است:
((سبح هلل ما فى السموات و ما فى االرض و هو العزیز الحکیم ))(17
آنچه در آسمانها و زمین است خداوند را تسبیح گفته و او مقتدر و حکیم است.
این آیه در سوره حشر 1 /و نیز صف  1 /تکرار گردیده است.
((یسبح هلل ما فى السموات و ما فى االرض الملک القدوس العزیز الحکیم ))(18
آنچه در آسم انها و زمین است به تسبیح و ستایش پادشاه منزه و مقتدر و دانا مشغول است.
((و ان من شیى ء اال یسبح بحمده و لکن ال تفقهون تسبیحهم انه کان حلیما غفورا))(19
هیچ چیزى نیست مگر آنکه بحمد و ستایش خداوند تسبیح مى کند ولى شما تسبیح آنانرا نمى فهمید .او بردبار و
بخشنده است.

تسبیح آسمانها و زمین
((تسبح له السموات السبع االرض و من فیهن 20())...
آسمان هاى هفت گانه و زمین و آنکه در آنان است تسبیح خداى را مى کند.

تسبیح پرندگان
(( الم تر ان اهلل یسبح له من فى السموات و االرض و الطیر صافات کل قد علم صالته و تسبیحه و اهلل علیم بما یفعلون
))(21
آیا ندیده اى که هر که در آسمانها و زمین است و نیز مرغانى که در هوا پر گشوده اند تسبیح خداوند کرده و همه
آنان به نیایش و تسبیح خود آگاهند و خداوند نیز به آنچه آنان انجام میدهند آگاه است.
((و سخرنا مع داود الجبال یسبحن و الطیر و کنا فاعلین ))(22
و ما کوهها و پرندگان را با آهنگ و نغمه داود مسخر کردیم تا تسبیح گویند و ما انجام دهند آن هستیم.

تسبیح کوه ها
((و سخرنا مع داود الجبال یسبحن 23())...
و ما کوهها را با نغمه تسبیح داود مسخر نموده تا تسبیح گویند.
((انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشى و االشراق ))(24
و کوهها را با نغمه تسبیح داود مسخر نموده تا در هر شام و صباح تسبیح گویند.

تسبیح رعد
((و یسبح الرعد بحمده 25())...
و رعد به حمد خداوند تسبیح مى گوید.
این بخشى از آیات مربوط به تسبیح موجودات بود که به نقل متون آنها اکتفا گردید .بخواست خداوند در
بخشهاى آینده به تفسیر و کلمات مفسرین پیرامون آنها خواهیم پرداخت.
اکنون مناسب آن است که پس از نقل آیات  ،چشم اندازى به روایات مربوط به تسبیح موجودات داشته باشیم تا در
فصول بعدى نگرشى بهتر به مفهوم و مراد از تسبیح پیدا نماییم.

اینك جرعه اى از دریاى بى کران روایات

:

تسبیح موجودات در روایات
قبال خاطر نشان ساختیم که تکیه کالم در این رساله بر تسبیح عامه موجودات بالخصوص حیوانات و نباتات و
جمادات است  ،لذا در این بخش به ذکر آن دسته از روایاتى که تسبیح آنان را متعرض شده اند اکتفا مى شود.
تسبیح حیوانات و طیور در روایات:
(( ...عن جعفر بن محمد عن ابیه علیهم السالم قال  :نهى رسول اهلل صلى اهلل علیه و اله عن ان توسم البهائم فى
وجوهها و ان یضرب وجوهها فانها تسبح بحمد ربها))(26
امام صادق (ع ) از پدرش امام باقر(ع ) روایت کرده است که پیامبر(ص ) از عالمت گذارى در صورت حیوانات و
زدن به صورت آنان نهى فرموده است زیرا آنان به حمد پروردگارشان تسبیح مى گویند.
(( اسحق بن عمار ابى عبداهلل (ع ) قال  :ما من طیر یصاد فى بر و ال بحر و ال شیى ء یصاد من الوحش اال بتضییعه
التسبیح ))(.27
اسحاق بن عمار از امام صادق (ع ) روایت نموده که فرمود :هیچ پرنده اى در خشکى و دریا صید نگردد و هیچ
حیوان وحشى صید نمى شود مگر از آن سبب که او تسبیح خداوند را ضایع نموده است.
(( عن ابى سعید الخدرى رضى اهلل عنه قال قال رسول اهلل صلى اهلل علیه و آله  :ال تضربوا وجوه الدواب فان کل
شیى ء یسبح بحمده 28()).
ابى سعید خدرى از پیامبر(ص ) روایت نموده است که آن حضرت فرمود :به صورت چهارپایان و جنبندگان نزنید
که هر چیزى تسبیح به حمد خداوند مى کند.
((اخرج ابن مردویه عن ابى هریره ان رسول اهلل (ص ) قال  :ان النحل یسبحن ))(29
ابن مردویه از ابى هریره روایت کرده که پیامبر(ص ) فرمود :زنبوران تسبیح خداوند مى گویند.
((عن ابن عمر قال  :نهى رسول اهلل (ص ) عن قتل الضفدع و قال  :نعیقها تسبیح ))(30
از ابن عمر روایت شده که گفته است  :پیامبر از کشتن قورباغه نهى نموده و فرموده است که صدایش تسبیح
خداوند است.
تسبیح نباتات و جمادات در روایات
(( عن مسعده بن صدقة عن جعفر بن محمد عن ابیه علیه السالم  ،انه دخل علیه رجل فقال  :فداك ابى و امى انى
اجد اهلل یقول فى کتابه ( :و ان من شیى ء اال یسبح بحمده و لکن ال تفقهون تسبیحهم ) .فقال له  :هو کما قال ،
فقال  :اتسبح الشجر الیابسة ؟ فقال  :نعم  ،اما سمعت خشب البیت کیف ینقض و ذلک تسبیحه فسبحان اهلل على کل
حال ))(31
مسعدة بن صدقة از امام صادق از پدرش روایت نموده که  :مردى بر آن حضرت وارد شد و گفت  :پدر و مادرم
فدایت باد من دیدم که  ،خداوند در قرآن مى فرماید :هیچ چیزى نیست مگر آنکه تسبیح بحمد خداوند مى کند
ولى شما تسبیحشان را نمى فهمید .حضرت فرمودند که همین گونه است  .او گفت  :آیا درخت خشک تسبیح مى
گوید؟ حضرت فرمودند :آرى  ،آیا صداى شکستن چوب هاى خانه را نشنیده اى ؟ این همان تسبیح او است  .پس
خداوند بهر حال منزه است.
(( عن زرارة قال  :سألت ابا جعفر(ع ) عن قول اهلل ( :و ان من شیى ء اال یسبح بحمده ) ،فقال ماترى  ،ان تنقض

الحیطان تسبیحها))(32
از زراره روایت است که گفت از امام باقر درباره کالم خداوند( :و هیچ چیزى نیست مگر آنکه تسبیح به حمد
خداوند مى کند) پرسیدم  .حضرت فرمود :چه دیده اى  ،همانا شکستن دیوارها تسبیح آنها است.
(( عن ابن عباس فى قوله ( :و ان من شیى ء اال یسبح بحمده ) ،قال  :الزرع یسبح بحمده و اجره لصاحبه  ،و الثوب
یسبح  ،و یقول الوسخ  :ان کنت مؤمنا فاغسلنى اذا))(33
از ابن عباس درباره کالم خداوند که مى فرماید( :و هیچ چیزى نیست مگر آنکه تسبیح به حمد خداوند مى گوید)،
روایت شده که گفته است  :زراعت تسبیح به حمد خدا مى کند و پاداشش براى صاحب آن است  .و لباس  ،تسبیح
مى گوید و چرك آن مى گوید :اگر تو مؤمنى مرا بشوى.
((عن عکرمة فى قوله ( :و ان من شیى ء اال یسبح بحمده ) قال  :اال سطوانة تسبح و الشجرة تسبح ))(34
از عکرمه درباره کالم خداوند که مى فرماید(( :هیچ چیزى نیست مگر آنکه تسبیح بحمد خداوند مى گوید :روایت
شده که گفته است  :ستون تسبیح مى گوید و درخت تسبیح مى گوید.
((عن ابن مسعود قال  :کنا نأکل مع النبى (صلى اهلل علیه و آله ) فنسمع تسبیح الطعام و هو یأ کل ))(35
از ابن مسعود روایت شده است که  :ما با پیامبر(ص ) غذا مى خوردیم و تسبیح طعام را مى شنیدیم و پیامبر میل مى
فرمود.
(( عن انس قال  :اتى رسول اهلل صلى علیه و آله بطعام ثرید فقال  :ان هذا الطعام یسبح  .قالوا :یا رسول اهلل  ،و تفقه
تسبیحه ؟ فقال  :نعم  .ثم قال لرجل  :ادن هذه القصعه من هذا الرجل  .فادناها منه فقال  :نعم یا رسول اهلل هذا
الطعام یسبح ))(36
از انس روایت شده است که  :پیامبر(ص ) ظرف آبگوشتى آورد و سپس فرمود :این طعام تسبیح مى گوید.
اصحاب گفتند اى پیامبر آیا تسبیح آ نرا مى فهمى ؟ فرمود :آرى  ،سپس به مردى که حاضر بود فرمود :این ظرف را
به این شخص نزدیک نما و او نزدیک آورد ،سپس آن شخص گفت  :آرى اى رسول خدا ،این طعام تسبیح مى
گوید.
(( عن الحسن قال  :هذه االیة فى التوراة کقدر الف آیة ( :و ان من شیى ء اال یسبح بحمده ) ،قال  :فى التوراة تسبح
له الجبال و یسبح له الشجر و یسبح له کذا و یسبح له کذا))(37
از حسن روایت شده است که این آیه در تورات بمقدار هزار آیه است ( :و ان من شیى ء اال یسبح بحمده ) ،در
تورات است که  :کوهها تسبیح او را مى کنند و درخت تسبیح او مى گوید و این و آن تسبیح او مى کنند.
((عن النبى (ص ) قال  :من قرأسوره الحشر لم یبق جنة و ال نار و ال عرش و ال کرسى و ال الحجب و السموات السبع
و االرضون السبع و الهواء و الریح و الطیر و الشجر و الجبال و الشمس و القمر و المالئکة اال صلوا علیه و استغفروا له
38())...
از پیامبر(ص ) روایت شده است که فرمود :هر کس سوره حشر را قرائت کند باقى نمى ماند بهشت و آتش و عرش
و کرسى و حجاب ها و آسمان هاى هفت گانه و زمین هاى هفت گانه و هوا و باد و پرنده و درخت و کوه و
خورشید و ماه و مالیک  ،مگر آنکه بر او درود فرستاده و برایش استغفار کنند.
این بخش ک وچکى از روایات بسیار در تسبیح موجودات بود و در آینده نیز به تعدادى دیگر از این قبیل روایات
اشاره خواهیم داشت.
اینک نوبت آن رسیده است که به مفهوم تسبیح در لغت و حقیقت آن در کالم علما و دانشمندان اشاره نماییم ،
لیکن قبل از ورود به آن  ،پایانه این فصل را اشعارى نغز و دلنشین از عارف رومى قرار داده به امید آنکه غلغله ى
اجزاى عالم وجود در ذکر و تسبیح حضرت معبود ،جان و دل ما را به وجد آورده و ما را با ذرّات ذاکر جهان
طبیعت همنوا سازد.

گر ترا از غیب چشمى باز شد  ...با تو ذرات جهان همراز شد
جمله ذرات عالم در نهان  ...با تو مى گویند روزان و شبان
ما سمیعیم و بصیر و باهشیم  ...با شما نامحرمان ما خامشیم
چون شما سوى جمادى مى روید  ...محرم جان جمادان کى شوید
از جمادى در جهان جان روید  ...غلغل اجزاى عالم بشنوید
فاش تسبیح جمادات آیدت  ...وسوسه تاویلها بزدایدت
چون ندارد جان تو قندیلها  ...بهر بینش آیدت تاویلها
دعوى دیدن خیال عار بود  ...بلکه مر بیننده را دیوار بود
که غرض تسبیح ظاهر کى بود  ...دعوى دیدن خیال و غى بود
نطق خاك و نطق آب و نطق گل

 ...هست محسوس حواس اهل دل

حقیقت تسبیح
آنچه از تحقیق و تتبع در مجموع آیات و روایات راجع به تسبیح  ،بیانات مفسران و اهل تحقیق  ،کلمات اهل
عرفان و کشفیات اهل مکاشفه برمى آید آن است که تسبیح موجودات  ،کالم و بیانى ارادى و اظهارى حقیقى
است که این موجودات به آن  ،حق تعالى را یادآور مى شوند.
آراى مفسران  ،عرفا و اهل تحقیق در حقیقت تسبیح موجودات
آنچه از تتبع در کلمات و بیانات مفسران و اهل تحقیق و عرفان استفاده مى گردد دو بیان در حقیقت تسبیح
موجودات است:

بیان اول در حقیقت تسبیح
بیان اول نمایانگر آن است که تسبیح  ،آنجا که به آدمى و مالیک نسبت داده شده است  ،در حقیقت معناى خود
استعمال شده است  ،زیرا که تسبیح یعنى منزه دانستن حق تعالى از نقایص و این معنى  ،امرى ارادى و از روى
شعور و آگاهى است که در آدمى و مالیک محقق و مشهود است.
اما آنجا که در مورد جمادات و حیوانات بکار رفته و به آنها نسبت داده شده است در معنى حقیقى خود بکار نرفته
بلکه بطور مجاز استعمال شده است  ،زیرا در جمادات و حیوانات تعقل و شعور نمى باشد تا آنکه ذکر حق تعالى
گویند و با ذکر خود به ثواب و نفعى و اصل گردند.
مراد از تسبیح جمادات و حیوانات همان داللت ذاتى و طبیعى و به عبارت دیگر داللت علت و معلولى آنها بر
وجود و تنزه حق تعالى است  ،زیرا همگى آنان آیات و نشانه هاى حضرت حقند و جملگى آنان چون معلول و
مخلوقند ،سراسر نقصند و بر وجود خالق خود و بى نیازى او گواهند .این داللت ذاتى  ،خود بمنزله تسبیح آنان
است و چه بسا داللت آن بر منزه بودن حق تعالى قوى تر از تسبیح لفظى هم باشد چون داللت ذاتى اقوى از
داللت لفظى است.
بنابر این تسبیح آنان زبان حالشان است نه زبان قال  .ذات و چهره این موجودات  ،سراسر بگونه اى است که گویا
تسبیح حق نموده و زبان به تنزیه او گشوده اند هر چند که این معنى را همه کس ادراك نمى کند.
این معنى از تسبیح موجودات در ظاهر بى شعور ،از کلمات بسیارى از مفسران بدست مى آید .اینک چند نمونه از
این دست کلمات را نقل مى نماییم:

کالم عالمه طبرسى در مجمع البیان

عالمه طبرسى (ره ) در تفسیر گران سنگ خود در ذیل آیه شریفه ((و ان من شیى ء اال یسبح بحمده )) مى گوید:
))معنى التسبیح ها هنا الداللة على توحید اهلل و عدله و انه ال شریک له فى االلهیة  .و جرى ذلک مجرى التسبیح
باللفظ و ربما یکون التسبیح من طریق الداللة اقوى النه یؤدى الى العلم(( .
) و ان من شیى ء اال یسبح بحمده ) اى لیس شیى ء من الموجودات اال و یسبح بحمداهلل تعالى من جهة خلقته  .اذ
کل موجود سوى القدیم حادث یدعو الى تعظیمه  ،لحاجته الى صانع غیر مصنوع فهو یدعو الى تثبیت قدیم غنى
بنفسه عن کل شیى ء سواه  ،و ال یجوز علیه ما یجوز على المحدثات(...
( و لکن ال تفقهون تسبیحهم ) اى التعلمون تسبیح هذه االشیاء حیث لم تنظروا فیها فتعلموا کیف داللتها على توحیده
))39(.
معنى تسبیح در اینجا همان داللت بر وحدانیت و عدالت خداوند است و اینکه او در الهیت شریکى ندارد .همین
داللت  ،جایگزین تسبیح لفظى گردیده و چه بسا تسبیح به این معنى از طریق داللت قوى تر از تسبیح لفظى باشد،
چون این موجب علم و یقین مى گردد.
( و هیچ چیزى نیست مگر بحمد خدا تسبیح مى کند) یعنى هیچ موجودى نیست مگر اینکه از ناحیه خلقتش به حمد
خداوند تسبیح مى گوید ،چون هر موجودى بجز قدیم  ،حادث است که خود به تعظیم او ندا مى کند ،چون
حادث به صانع و سازنده ى که ساخته نشده باشد محتاج است  ...پس حادث  ،خود به اثبات قدیمى که بى نیازى
از غیرتش باشد ندا مى دهد و آنچه که بر محدثان جایز است بر قدیم جایز نیست.
( و لیکن شما تسبیح آنانرا نمى فهمید) یعنى شما تسبیح این اشیا را نمى دانید چون در آن تدبر ننموده اید تا
داللتشان را بر توحید بفهمید.
نظر شیخ طوسى (ره ) در تفسیر شریف تبیان نیز ،همان است که در کالم عالمه طبرسى آمده است

کالم فخر رازى در تسبیح موجودات
فخر رازى در تفسیر آیه فوق مى گوید:
(تسبح له السموات السبع و االرض و من فیهن )
و فیه مسألتان  :المسألة االولى  :اعلم ان الحى المکلف یسبح اهلل بوجهین  :االول بالقول کقوله باللسان  :سبحان اهلل .
والثانى بداللة احواله على توحید اهلل تعالى و تقدیسه و عزته  .فاما الذى الیکون مکلفا مثل البهائم و من الیکون حیا
مثل الجمادات  ،فهى انما تسبح اهلل بالطریق الثانى  ،الن التسبیح بالطریق االول الیحصل االمع الفهم و العلم و
االدراك و النطق و کل ذلک فى الجماد محال فلم یبق حصول التسبیح فى حقه اال بالطریق الثانى 40())...
در این آیه دو مسأله است مسأله اول  :بدانکه انسان زنده صاحب تکلیف  ،خداوند را به دو گونه تسبیح مى کند:
اول تسبیح به گفتار ،همانند آنکه با زبان بگوید :سبحان اهلل  .دوم به داللت احوال بر توحید و تقدیس و عزت
خداى تعالى  .اما آنکه مکلف نیست  ،همانند چهارپایان و آنکه حیاتى ندارد مثل جمادات  ،تسبیحش به روش دوم
است  ،چون تسبیح به روش اول حاصل نمى گردد مگر با فهم و دانش و شعور و نطق و تمامى اینها در مورد
جمادات مى باشد ،پس باقى نمى ماند در جمادات مگر تسبیح به روش دوم.

کالم زمخشرى در تسبیح موجودات
عالمه زمخشرى در تفسیر کشاف  ،ذیل آیه فوق مى گوید:
(( و المراد انها تسبح له بلسان الحال  ،حیث تدل على الصانع و على قدرته و حکمته  ،فکأنها تنطق بذلک و کانها تنزه
اهلل عزوجل مما الیجوز علیه من الشرکاء و غیرها)) .فان قلت  :فما تصنع بقوله ((ولکن التفقهون تسبیحهم )) و هذا
التسبیح مفقوه معلوم ؟ قلت  :الخطاب للمشرکین و هم و ان کانوا اذا سئلوا عن خالق السموات و االرض قالوا :اهلل ،
اال انهم لما جعلوا معه آلة مع اقرارهم  ،فکأنهم لم ینظروا و لم یقروا ،الن نتیجة النظر الصحیح و االقرار الثابت خالف

ما کانوا علیه  ،فاذا لم یفقهوا التسبیح و لم ستوضحوا الداللة على الخالق  .فان قلت  :من فیهن  ،یسبحون على
الحقیقة و هم المالئکة و الثقالن و قد عطفوا على السموات و االرض فما وجهه ؟
قلت  :التسبیح المجازى حا صل فى الجمیع فوجب الحمل علیه و اال کانت الکلمة الواحده فى حالة واحدة محمولة
على الحقیقة و المجاز)))41(.
مراد از تسبیح موجودات آن است که آنان با زبان حال تسبیح مى گویند آنجا که داللت بر وجود صانع خویش و
قدرت و حکمت او مى نمایند .پس آنان گویا تسبیح مى گویند و گویا که تنزیه خداوند عزوجل را از شریکان و
غیر آن که بر او روا نمى باشد مى نمایند.
اگر بگویى  :معنى ((ولکن التفقهون تسبیحهم )) (لیکن شما تسبیح آنان را نمى فهمید) چیست ؟ زیرا این نحو از
تسبیح مورد فهم و علم همگان مى باشد.
مى گویم که خطاب در این آیه با مشرکان است  ،آنان اگر چه وقتى از خالق آسمانها و زمین پرسیده شوند ،در
جواب نام خداوند را به زبان مى آورند لیکن چون با خدا در عمل شریک نیز قرار داده اند ،گویا که تدبر ننموده
و اقرارى نکرده اند ،زیرا نتیجه اندیشه صحیح و اقرار ثابت خالف آن چیزى است که آنان بدان عمل نموده اند،
بنابراین آنان تسبیح را نفهمیده و داللت بر وجود خالق را به وضوح ندانسته اند.
اگر بگویى جمله ى ((من فیهن )) که مراد مالئکه و جن و انس است  ،حمل بر حقیقت مى گردد در حالیکه همان
جمله عطف بر آسمان و زمین شده است و تسبیح آسمان و زمین مجاز شمرده مى شود.
الزمه این معنى آنستکه تسبیح در یک بخش مجاز و در بخش دیگر آیه حقیقت باشد و جمع بین استعمال مجازى و
حقیقى در یک جمله روا نمى باشد.
گوئیم که  :در تمامى موارد ،حمل بر تسبیح مجازى مى گردد ،زیرا این معنى در همگان حاصل مى باشد و حمل
بر غیر معنى مجازى موجب است عمال یک کلمه در یک حالت بر دو معنى حقیقت و مجاز مى گردد که جایز نمى
باشد.

بیان دوم در تسبیح موجودات
بیان دوم که از گفتار بسیارى از حکماى الهى و عرفا و اهل کشف و شهود بدست مى آید و ادله بسیار و قراین بى
شمارى از آیات و روایات بر آن گواه مى باشد این است که:
تسبیح موجودات عبارت از تنزیه قولى و کالمى است و حقیقت کالم اظهار ما فى الضمیر به نحوى از انحاء است
که این اظهار بر آن ما فى الضمیر داللت مى کند.
این کشف از ما فى الضمیر در انسانها بوسیله الفاظ و عالیم و اشارات و گاهى هم به کتابت صورت مى گیرد و در
سایر موج ودات ممکن است به صور گوناگونى تحقق یابد که از این جمله خارج شدن صدایى مسموع و حرکتى
محسوس و مشاهَد مى باشد.
در نظام عالم هستى که تمامى موجودات و ذرات آن  ،بهره اى از ساحت وجود برده و به حقیقت هستى متلبس
شده اند ،الجرم به کماالت وجودى به اندازه وسعت و ظرفیت خود متکامل گشته اند.
آنان چون نقص خود را دریافته و کمال مطلق را مشاهده کرده اند ،مدام در برابر عظمت او خاضع بوده و این
حقیقت را به مقدار توان خود اظهار میدارند.
از دیدگاه قرآن تمامى موجودات ناطقند و به حمد خداوند تسبیح مى گویند.
((قالوا انطقنا اهلل انطق کل شیى ء)))42(.
گفتند  -اعضاى بدن  -ما را خداوندى که همه چیز را به سخن آورده  ،ناطق نموده است.
مسموع و مفهوم نبودن نطق یک موجود براى موجودى دیگر دلیل بر فقدان آن نیست  ،همان گونه که دلیل بر
حمل مجازى آن نمى باشد.

در پهنه وجود هر ذره اى که از حالى به حال دیگرى مى گراید و هر گیاهى که از دل خاك سر کشیده و جوانه
مى زند ،هر پرنده اى که در آسمان طبیعت بال مى گشاید و هر رعد و برقى که بر سر آدمى نهیب مى زند و
خالصه هر شجر و مدرى که از رویى به رویى دیگر گشته و وجود خود را نمایان مى سازد ،تسبیح خدایش را مى
گوید و با زبان و نطقى که هر کسى را فهم آن نیست حمد و تسبیح مى نماید.
نواى خوش تسبیح در دل هر ذره غوغایى آفریده که گوش دل اهل معرفت بدان انس مى گیرد ،محرمان عالم
اسرار الهى با این حقیقت آشنا و نامحرمان از رسیدن به کنه و حقیقتش محرومند.

کالم مفسر کبیر ،عالمه طباطبایى در المیزان
عالمه طباطبایى (ره ) در تفسیر مشهور المیزان ذیل آیه ( 44سوره اسراء) در بیان حقیقت این تسبیح کالمى دارد
که به ترجمه آن اکتفا مى شود:
به هر حال گفتار خداى متعال (تسبح له السموات السبع و االرض و من فیهن ) تسبیح را براى اجزاى این عالم
مشهود ،ثابت مى نماید و این اجزاى عالم  ،خداوند را از آنچه که مشرکان مى گویند و به او نسبت مى دهند منزه
و پاك مى شمرند.
تسبیح  ،تنزیه و تبرئه گفتارى و کالمى است  .حقیقت کالم ابزار و اظهار آنچه در درون است مى باشد که بنوعى از
اشاره و داللت بر آن  ،صورت مى گیرد .آدمى چون راه تکوینى براى ابراز اراده و نیات درونى اش پیدا نکرده
است به بکارگیرى الفاظ پناه برده است.
الفاظ صداهایى است که براى مفاهیمى قرار داده شده است تا داللت بر اراده پنهان انسان نماید .به همین سبب ،
راه تفهیم و تفهم در انسانها به الفاظ صورت مى گیرد و چه بسا که انسان براى تعبیر از مقاصدش به اشاره با دست و
یا سر و یا غیر آن دو ،متمسک شود و چه بسا هم نوشتن یا قرار دادن یک عالمت را براى این مقصود وضع نماید.
بهر حال آنچه از معنى و مراد انسان حکایت مى کند ،قول و کالم نام دارد و هر چیزى که اینگونه کشف از مقصود
نماید گ فتار و تکلیم نامیده مى شود اگر چه با صداى مسموع و لفظ قراردادى نباشد .دلیل بر این امر آیاتى از
قرآن است که کالم و قول و امر و وحى و نحو آن را به خدا نسبت مى دهد و مراد از آنها کشف مقاصد الهى
است ولى از قبیل قول و کالم معروف نزد بشر نمى باشد و خداوند آنرا قول و کالم نام نهاده است.
چه بسا در بین این موجودات مشهود ،همانند آسمان و زمین و آنچه در آن است برخى به صراحت و وضوح
گواهى بر وحدانیت خداوند داده و او را از هر نقص و عیبى پاك مى دانند ،بنابراین آنان تسبیح خداى را مى
شمارند.
بیان این امر آنستکه این موجودات بجز نیازمندى و فقر چیزى نیستند .نیازمندى آنان در ذات و صفات و حاالتشان
است  .این نیازمندى قوى ترین کاشف و دلیل بر وجود آنکه به او وابسته اند مى باشد ،ذاتى که او را بوجود
آورده و سراسر بى نیازى و تمام و کمال مى باشد ...نظام عام و جارى در موجودات که همگى را جمع نموده و
بهم گره زده است کشف از وحدانیت سازنده و خالق آنان مى کند.
بنابراین هر یک از این موجودات با نیازمندى و نقص خود ،کشف از پاکى پروردگارش از نقص و نیاز مى نماید،
حتى جاهلى که براى پروردگارش شریک قرار داده یا کسیکه به او نسبت نقص و عیب مى دهد با این عمل
خویش برائت خداى را از شریک و نقص ثابت مى نماید ،زیرا همان معنى که در نهان این انسان تصور مى گردد و
لفظى که بر زبانش جارى مى شود و آنچه که در اداى این مقصود بکار مى گیرد ،همگى موجوداتى هستند که با
نیازمندى در وجودشان داللت بر خداى واحدى که شریک و نقصى ندارد مى نمایند.
اگر بگویى که  :کشف و داللت به تنهایى بر پاکى و بى عیبى خداوند مادامى که همراه قصد و اراده نباشد ،تسبیح
نامیده نمى شود قصد و اراده مبتنى و متوقف بر حیات است و اکثر این موجودات همانند زمین و آسمان و
جمادات فاقد آنند ،پس چاره اى نیست بجز اینکه تسبیح این گونه موجودات را حمل بر معنى مجازى نماییم .

بنابراین تسبیح آنان داللت وجودشان بر تنزه خداوند میباشد.
در جواب گوییم که  :کالم خداى تعالى داللت دارد که علم و شعور در موجودات سارى و جارى مى باشد .هر
مخلوقى بمقدار وسعت وجودیش بهره اى از علم برده است و الزمه این سخن آن نیست که همه موجودات از
حیث دانش مساوى بوده یا همگى از یک نوع علم و آگاهى برخوردار باشند و یا اینکه همان علم و شعور انسان را
دارا بوده و یا اینکه انسان علم آنان را بفهمد.
خداوند در حکایت از اعضاى انسان مى فرماید:
قالوا انطقنا اهلل الذى انطق کل شیى ء)(43
آنان گفتند که ما را خدایى که همه چیز را به نطق آورده نطق داده است.
و نیز مى فرماید:
فقال لها و لالرض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین )(44
خداوند به آسمان و زمین گفت که از روى رغبت یا اکراه بیایید .آن دو گفتند که از روى رغبت آمدیم.
آیات در این مغنى بسیار است.
بنابراین هیچ موجود آفریده اى نیست مگر آنکه نوعى از شعور و ادراك را دارا مى باشد .او با وجود خویش دو
چیز را اراده مى کند :نمایان نمودن احتیاج و نقص خود و دیگر بى نیازى و کمال خداوند خویش را و اینکه غیر
از او خدایى در جهان نیست  .پس او تسبیح خداى مى کند و او را از شریک و نقصى مبرا مى شمارد.
با این بیان واضح شد که هیچ وجهى براى معنى مجازى تسبیح در آیه شریفه نمى باشد ،زیرا که مجاز در صورتى
صحیح است که حمل بر معنى حقیقى امکان پذیر نباشد.
همچنین کالم آنان که گفته اند :تسبیح براى برخى از موجودات همانند مالئکه و انسان هاى مؤمن گفتارى و
حقیقى است و تسبیح برخى همانند جمادات حالى و مجازى است و لفظ تسبیح در آیه  ،در جمیع موارد بنحو
مجاز استعمال شده است  ،وجهى ندارد.
حق آنستکه تسبیح در تمامى مخلوقات حقیقى و گفتارى است ولى گفتارى بودن مستلزم آن نیست که با الفاظى
قراردادى و اصواتى شنیدنى باشد))(45(.
از این بیان عالمه که بطور تفصیل ترجمه و گاهى هم تلخیص گردید نکات ذیل بدست مى آید:
 -1این آیه شریفه تسبیح را براى همه اجزاى عالم ثابت مى نماید.
 -2تسبیح موجودات عبارتست از تنزیه گفتارى و کالمى و مراد از کالم ابراز قصد و اراده درونى بنحوى از انحاء
است  .این اظهار درونى در انسان بگونه اى و در سایر موجودات به صورتهاى دیگر تحقق مى یابد.
 -3کالم موجودات  ،نمایاندن وجود خود بصورت نقص و فقر مى باشد و این نمایش  ،وجود خداوند غنى على
االطالق را ثابت مى نماید.
 -4هر یک از موجودات بمقدار وسعت وجودى خود بهره اى از شعور و آگاهى برده اند و به همان شعور و
ادراك خداوند را تسبیح مى گویند.
 -5حمل تسبیح در آیه بر معنى مجازى صحیح نمى باشد و تسبیح موجودات در مفهوم حقیقى آن بکار رفته است.

کالم عارف میبدى در کشف االسرار
عارف میبدى در تفسیر (کشف االسرار و عدة االبرار) در تفسیر آیه ((تسبح له السموات السبع و االرض و من فیهن ))
مى گوید:
)) و المعنى  :قامت السموات و االرض بالداللة على قدرته و االالحة الى حکمته فصار قیامها للصانع تسبیحا ،ثم هى
سبحت له  ،ناطقة بکلمات التسبیح  ،انطقها اهلل عزوجل بها ،مقتدرا على انطاقها ،نطقا مویسا للعقول عن فهمها))...
معنى آیه آنست که آسمانها و زمین بر داللت بر قدرت حق تعالى و نمایش حکمت او قیام نموده و این قیام آنان

براى سازنده خویش تسبیح گشته است  ،سپس آن آسمان و زمین به ذکر تسبیح ناطق گشته اند.
خداوند تعالى که قدرت بر انطاق آنان دارد به سخنشان آورده  ،سخنى که عقلها را از فهمش قاصر و نومید کرده
است.
و ان من شیى ء اال یسبح بحمده ) قومى گفتند این در حیوانات که ذوات االرواحند مخصوص است و قول درست
آن است که عام است در حیوانات و نامیات و جمادات  ،همه  ،اهلل را مى ستایند و تسبیح مى کنند و به پاکى وى
سخن مى گویند و آدمى را به دریافت آن راه نه  ،و بدانستن به خود ،هیچ سامان نه  ،اینست که رب العزة گفت :
(و لکن التفقهون تسبیحهم ) النه بغیر لسانکم و لغتکم ))46(.
نقل کالمى از تفسیر اثنى عشرى
حسن به احمد حسینى شاه عبدالعظیمى در تفسیر اثنى عشرى  ،در ذیل آیه ( 44سوره اسرا) تحقیقى دارد که
شایسته نقل مى باشد وى مى گوید:
در تسبیح موجودات  ،علما و مفسرین را دو قول است:
قول اول  :تسبیح حالى و وجودى  ،یعنى هر ذره از ذرات موجودات به لسان حال  ،ندا کنند در عالم بر وجود
صانع حکیم که ایجاد و ابداع فرموده آنها را و به زبان بى زبانى فقر ذاتى خود و غناى ذاتى خالق را گویا هستند.
و ایضا نقصانات خالیق دالند بر کمال خالق و کثرات و اختالفات مضادة آنها شواهدى هستند بر وحدانیت او و نفى
شرى و ندّ و ضد از او سبحانه  ،چنانچه حضرت امیرالمؤمنین علیه السالم فرماید :به شعور دادن مشاعر شناخته شود
که مشعرى ندارد و مانند موجودات زنده داراى حواس معمولى نیست...
حاصل آنکه جمیع مصنوعات و ممکنات به صفات و لوازم و آثارشان دالند بر صانع و خالق ایشان و تنزیه او از
صفاتى که مستلزم عجز و نقصان است  .پس سکون زمین  ،خدمت و تسبیح او است و برودت و جریان آب تسبیح و
طاعت او است و قیام درختان و نباتات و نمو آنها و جریان بادها و سقوط ابنیه و سوزندگى آتش و صوت صاعقه ،
هر یک تنزیه نمایند خالق را از صفات امکانى و حدوث.
دل هر ذره را که بشکافى  ...آفتابش در میان بینى
و فى کل شیى ء له آیه  ...تدل على انه واحد
عیاشى از زراره روایت نموده که  :سؤال نمودم حضرت باقر علیه السالم را از این آیه  ،فرمود:
ما مى بینیم که شکستن دیوار تسبیح آن است.
ایضا از آن حضرت سؤال شد آیا تسبیح کند درخت خشک ؟ فرمود :بلى  ،آیا نشنیدى چوب خانه چگونه شکسته
شود و این تسبیح آنست.
مراد آنکه شکستن دیوار و چوب بواسطه حدوث تغییر در آن و فناى آن  ،ندایى است به لسان حال بر موحد و
مبقى و تنزیه او از عوارضات و حوادث و تغییرات.
قول دوم  :تسبیح مقالى و ارادى  ،آنکه هر طبقه از حیوان و نبات و جماد داراى شعور و ادراك و هر دسته به
لغتى تسبیح کنند ذات احدیت الهى را و ما نمى فهمیم  ،چنانچه بسیارى از کالم مردم را که لغات آنها را هیچ
ندانیم  ،گمان کنیم مانند صداى طیور است و تعجب داریم از فهمیدن آنها کالم یکدیگر را.
به ذکرش آنچه بینى در خروش است  ...دلى داند در این معنى که گوش است
و ایضا اگر مراد تسبیح حالى بود ،هر آینه آیه ((التفقهون تسبیحهم )) محتاج نبودى.
و ایضا اعجاز تسبیح سنگریزه در دست مبارك ختمى مرتبت صلى اهلل علیه و آله و سلم  ،نه به سبب تسبیح بودى ،
بلکه از جهت شنوانیدن صحابه خرق عادت گشتى که حاضرین شنیدند آنرا و اال همیشه در تسبیح الهى باشند.
و ایضا قضیه هدهد و مورچه با حضرت سلیمان اقوى شاهدى است.
تنقیح مرام

ممکن است التزام به هر دو قول  .اما تسبیح حالى که ظاهر است.
و اما تسبیح مقالى محال عقلى نیست تا ممتنع باشد بلکه ممکن و ظهور آن در بعضى اوقات کاشف است از استمرار
و رفع استبعاد .و آیات و اخبار دالاللت واضحند بر این معنى  .از جمله:
آیه (التفقهون تسبیحهم )( )47به ضمیر عقال ذکر فرموده  ،دال است بر شعور و ادراك تمام اشیاء ،هر یک به
استعداد خود.
(اولم یروا الى ما خلق اهلل من شیى ء یتفیؤا ظالله عن الیمین و الشمائل سجدا هلل و هم داخرون )48(.
قوله ( :الم تر ان اهلل یسبح له من فى السموات و االرض و الطیر صافات کل قد علم صالته و تسبیحه )49(.
و قوله ( :علمنا منطق الطیر)50(.
و قوله ( :یا جبال اوبى معه و الطیر)51(.
و قوله ( :انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشى و االشراق )52(.
سلیمان علیه السالم را علم نطق حیوانات و پرندگان و داود علیه السالم را فضلى که وقتى زبور تالوت مى نمود،
چرندگان و درندگان و پرندگان و کوهها با او به تسبیح مى آمدند ،و تکلم سوسمار و سنگ و ستون حنانه حضور
نبوى صلى اهلل و اله و سلم مشهور و بر ادراك و شعور آنها.
والیت آل محمد علیه السالم را به آسمان و زمین و کوه و آب و میوه جات عرض کردند ،هر کدام قبول کرد
پاکیزه و شیرین شد ،و آنچه قبول نکردند خبیث و تلخ گردند.
احادیثى وارد شده در مدح اجناس طیور و بهائم مانند کبوتر و بلبل و دراج و قبره قیز و حجل و امثال اینها ،و
تعلیل فرموده به آنکه اینها ناطقند به ثناى بر خدا و اولیاى او.
در عیون از امیرالمؤمنین علیه السالم قال  :سمعت رسول اهلل یقول  :تختموا بالعقیق فانه اول جبل اقر باهلل
بالوحدانیة ولى با لنبوة و لک یا على بالوصیة  .فرمود رسول خدا صلى اهلل علیه و آله و سلم  :انگشتر عقیق به انگشت
نمایید زیرا اول کوهى است که اقرار نمود به وحدانیت خدا و رسالت من و به والیت تو یا على.
در بحار روایتى از خرایج نقل نموده از حضرت سیدالشهدا اباعبداهلل الحسین علیه السالم در حال کوچکى -
زیرا از شرایط امام آنکه عالم باشد به جمیع لغات حتى صداى حیوانات  -حضرت ،صوت عده بسیارى از پرندگان
را بیان و در آخر فرماید:
(( ما خلق اهلل من شیى ء اال و له یسبح بحمد ربه  ،ثم تال هذه االیه (( :و ان من شیى ء اال یسبح بحمده و لکن
التفقهون تسبیحهم ))
و سایر احادیثى که در این باب وارد ،تمام داللت دارد و ادراك جماد و نبات  ،چه برسد به حیوان.
بعالوه باالترین دالیل براى امکان چیزى وقوع آنست  ،و آیه ( 18سوره ص ) صریحا اخبار فرماید تسبیح کوه را با
داود علیه السالم.
و در اکمال از حضرت صادق علیه السالم فرمود:داود هر وقتى زبور مى خواند ،باقى نمى ماند ،نه کوهى و نه
سنگى و نه پرنده اى مگر آنکه جواب مى داد او را.
بنابراین همین که در زمانى واقع شد ،امتناع و استبعاد را رفع  ،و امکان استمرار را در تمام ازمنه ثابت نماید ،و
شنوانیدن آن در بعضى اوقات از جهت اعجاز بوده نه به سبب تسبیح  ،زیرا آنها همیشه در تسبیح الهى باشند))53(.

کالمى ذوقى از حجة التفاسیر
سید عبدالحجت بالغى در حجة التفاسیر و بالغ االکسیر ذیل آیه فوق آورده است:
مقدمه:
دوش مرغى به صبح مى نالید

 ...عقل و صبرم ببرد و طاقت هوش

یکى از دوستان مخلص را  ...مگر آواز من رسید بگوش

گفت باور نداشتم که ترا  ...بانگ مرغى چنین کند مدهوش
گفتم این شرط آدمیت نیست  ...مرغ تسبیح خوان و من خاموش
یاد دارم که شبى در کاروانى همه شب رفته بودیم و سحر در کنار بیشه اى خفته و شوریده اى که در آن سفر
همراه ما بود نعره اى برآورد و راه بیابان گرفت و یک نفس آرام نیافت  ،چون روز شد گفتمش آن چه حالت
بود؟ گفت:
بلبالن را دیدم که به نالش درآمده بودند و درخت  ،و کبکان از کوه  ،و غوکان در آب  ،و بهائم در بیشه  ،اندیشه
کردم که مروت نباشد همه تسبیح و من به غفلت خفته ))54(.

نظر صاحب تفسیر اطیب البیان
سید عبدالحسین طیب  ،مولف تفسیر اطیب البیان در ذیل آیه ى شریفه فوق مى گوید:
دو نحوه تسبیح داریم  :تکوینى و تشریعى  ،تکوینى اینکه  :هر مخلوقى بذاته داللت دارد بر وجود خالق و مصنوعى
بر وجود صانع  ...و تشریعى اینکه به زبان خود و شراشر وجودش از روى اختیار و علم و شعور ،تسبیح و تحمید حق
کند.
مفسرین  ،این آیه و آیات دیگرى که در این باب نازل شده حمل بر تسبیح تکوینى کردند ،چون تشریعى منوط به
عقل و شعور و معرفت است و ذوى العقول منحصر به مالئکه و جن و انس است  ،چنانچه حکما هم همین عقیده را
اتخاذ کردند ،لیکن این خالف صریح آیات و اخبار است  ،حتى همین آیه شریفه به بیانى که مى آید .و آیات دیگر
مثل قوله تعالى:
الم تر ان اهلل یسجد له من فى السموات و من فى االرض و الشمس و القمر و النجوم و الجبال و الشجر و الدواب و
کثیر من الناس و کثیر حق علیه العذاب )(55
زیرا اگر مراد تکوینى بود( ،جمیع الناس ) مى فرمود ،نه (کثیر)و قضیه هدهد سلیمان و تکلم مورچه و وحى به نحل
و بسیار آیات دیگر و اخبار عرض والیت بر آسمانها و کوهها و دریاها و حیوانات که تمام داللت بر این دارد که با
شعور و ادراك و مکلف هستند .پس مراد همان تسبیح تشریعى است...
)و ان من شیى ء اال یسبح بحمده ) شامل جمیع ما سوى اهلل مى شود که اطالق شیى ء بر او صحیح باشد...
) و لکن التفقهون تسبیحهم ) همین جمله دلیل بر اینستکه مراد تسبیح تشریعى است زیرا اگر تکوینى بود مى
فهمیدند زیرا وجود اثر دلیل واضح است بر وجود مؤثر چنانچه اشاره شد56())....

کالم قرطبى در جامع االحکام
) و ان من شیى ء اال یسبح بحمده ) و اختلف فى هذا العموم هل هو مخصص ام ال ،فقالت فرقة  :لیس مخصوصا و
المراد به تسبیح الداللة  ،و کل محدث یشهد على نفسه بان اهلل عزوجل خالق قادر.
و قالت طائفة هذا التسبیح حقیقه و کل شیى ء على العموم یسبح تسبیحا ال یسمعه البشر و ال یفقهه.
و لو کان ما قاله االولون من انه اثر الصنعة و الداللة لکان امرا مفهوما ،و االیة تنطق بان هذا التسبیح الیفقة.
و اجیبوا بان المراد بقوله ( :التفقهون ) الکفار الذین یعرضون عن االعتبار فال یفقهون حکمة اهلل سبحانه و تعالى فى
االشیاء...
و على التأویل الثانى الیحتاج الى ذلک فان کل شیى ء من الجماد و غیره یسبح.
قلت  :و یستدل لهذا التأویل و هذا القول من الکتاب بقوله سبحانه و تعالى:
) و اذکر عبدنا داود ذااالید انه اواب انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشى و االشراق )(57
و قوله ( :و ان منها لما یهبط من خشیه اهلل )58(.
و قوله ( :و تخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا)59(.

فالصحیح ان الکل یسبح لالخبار الدالة على ذلک و لو کان ذلک تسبیح داللة فاى تخصیص لداود ،و انما ذلک
تسبیح مقال بخلق الحیاة و االنطاق بالتسبیح کما ذکرنا .و قد نصت السنه على ما دل علیه ظاهر القرآن من تسبیح
کل شیى ء ،فالقول به اولى )))60(.
)و هیچ چیز نیست مگر به حمد خدا تسبیح مى کند).
در عموم این جمله بین علما اختالف شده که آیا تخصیص خورده یا نخورده است  ،عده اى گفته اند که این
جمله تخصیص نخورده است و مراد از تسبیح داللت تکوینى اشیا مى باشد ،زیرا هر پدیده اى خود شاهد است که
خداوند خالق و قادر است.
گروهى دیگر گفته اند که این تسبیح بنحو حقیقت استعمال شده و تمامى اشیاء خداوند را تسبیح مى گویند ولى
بشر آن تسبیح را نمى شنود و نمى فهمد.
اگر سخن اول درست باشد که مراد از تسبیح  ،داللت اثر و مصنوع بر صانع است  ،این امر مفهوم همه است در
حالیکه آیه صراحت دارد که این تسبیح فهمیده نمى شود.
از این ایراد جواب داده شده است به اینکه مراد از جمله (التفقهون ) کفارند که از عبرت گرفتن سرباز مى زنند و
حکمت خداى تعالى را در اشیاء نمى فهمند.
بنابر تاویل دوم نیازى به این سخنان نیست زیرا هر چیزى از جماد و غیر آن تسبیح مى گویند.
مى گویم که  :دلیل و استدالل این تاویل دوم از قرآن آیات ذیل است:
" بیاد آور بنده ما داود را ،آنکه بسیار نیرومند بود و بدرگاه ما بسیار توبه میکرد .اما کوهها را با او مسخر کردیم تا
شب و روز خداى را تسبیح گویند".
و نیز کالم خداوند که مى فرماید:
"بخشى از آن کوهها از ترس خدا فرود مى آیند"
و نیز فرمود:
" نزدیک است که آسمانها شکافته شوند و زمین گشوده گردد و کوهها ساقط گشته و متالشى شوند .چون براى خدا
فرزندى را خواندند".
قول صحیح آنستکه تمامى موجودات تسبیح مى گویند ،بدلیل روایاتى که بر این معنى داللت مى کند.
و اگر مراد از تسبیح داللت تکوینى آنان باشد ،چرا در آیه شریفه نام داود را به همراه کوهها آورده است.
حضرت داود تسبیح قولى مى نمود ،پس کوهها هم همانند داود بذکر تسبیح قائل بودند ،پس آن تسبیح  ،تسبیح
قولى بوده است  ،بدین صورت که خداوند زندگى و نطق را در آنان ایجاد نموده است همانگونه که گفته شد .و
سنت و احادیث نیز بر آنچه در ظاهر قرآن آمده از تسبیح عموم موجودات تصریح نموده  ،پس این قول اولى و
ارجح مى باشد.

بیانى دیگر
آنچه تاکنون گفته شد دو بیان در حقیقت تسبیح موجودات بود.
بیان اول  ،تسبیح اشیاء را امرى تکوینى شمرده و استعمال تسبیح را در مورد جمادات  ،مجازى مى دانست.
بیان دوم  ،تسبیح اشیاء را تشریعى همانند تسبیح انسان دانسته و استعمالش را نیز در جمادات حقیقت مى شمرد.
در اینجا یک احتمال دیگر نیز در کالم برخى از مفسران ذکر گردیده است که بعنوان بیان سوم شمرده مى شود و
آن اینستکه:
حمد و تسبیح موجودات  ،قدر جامع تسبیح تشریعى و تکوینى مى باشد.

مراد از قدر جامع و مفهوم مشترك بین تکوینى و تشریعى همان مفهوم عام تسبیح است که بر هر دو قسم صدق مى
نماید(61(.
ت نزیه خداوند از عیوب و نواقص در همه موجودات چه انسان و مالیک و چه حیوانات و جمادات حاصل مى گردد
و این همان قدر جامع مى باشد.
این حاصل بیان سوم بود لیکن پر واضح است که وجه مشترك بین تمامى موجودات در تسبیح و تحمید همان
داللت تکوینى است که در جمادات مجاز شمرده شده است و این معنى هرگز وجه جمع بین تکوینى و تشریعى
نخواهد بود.
بنابراین  ،احتمال و بیان سوم چندان وجهى نخواهد داشت.

حقیقت یا مجاز در تسبیح موجودات
همانگونه که در بیان نخست در تسبیح موجودات گفته شد ،رأى بسیارى از مفسران آن است که نسبت تسبیح به
جمادات و ن باتات و حیوانات مجاز مى باشد ولى در مورد انسان و جن و مالیک حقیقت است  .آنان  ،معنى حقیقى
تسبیح را به باور قلبى و ذکر زبانى تفسیر نموده و مراد از تسبیح را اقرار صاحبان عقل و ادراك  ،از جن و انس و
مالیک  ،به تنزیه خداوند دانسته اند.
بنابراین اطالق تسبیح در مورد غیر صاحبان ادراك و عقل استعمال لفظ در غیر معنى قراردادیش بوده و بدین
جهت مجاز شمرده مى شود.
پس اگر تسبیح به جمادات نسبت داده شد ،مراد داللت تکوینى و علّى و معلولى آنان بر تنزیه خداوند مى باشد.
آنان همین سخن را نیز در مواردى که نسبت خضوع و سجده و نطق و اطاعت به جمادات داده شده است مى
گویند.
اساس کالم و علت اصلى مجاز شمردن تسبیح در جمادات فقدان شعور و آگاهى آنان است  .شیى ء فاقد ادراك و
شعور توانایى تسبیح را ندارد .بدین جهت نسبت تسبیح به آن معنى که در موجودات با شعور مى باشد نبوده و
مجاز مى باشد.
گوییم ک ه  :فقدان شعور و ادراك جمادات  ،اول کالم مى باشد و اصل در استعمال الفاظ ،حقیقت است نه مجاز.
آنچه از صریح آیات و روایات بسیار بدست مى آید اینستکه هر موجودى داراى نحوى از ادراك و شعور مى باشد
که به آن ادراك  ،تسبیح حق تعالى را مى گوید .در گذشته در ذیل بیان دوم در البالى نقل کلمات مفسران  ،به
این معنى اشارات بسیار شده و ادله و براهین متعددى بر آن قائم گشته است .

نطق موجودات
مراد از نطق  ،اظهار کلمات و اداى آن با اصوات و حروف است  .در مصادر و منابع شرعى به این معنى در مواضع
و موارد متعددى تصریح گشته است  .قبل از بیان بخشى از آن موارد به مفهوم لغوى نطق اشاره مى گردد.

مفهوم نطق در لغت
فیروزآبادى در ((القاموس المحیط)) گفته است:
) نطق ینطق نطقا و منطقا و نطوقا ،تکلم بصوت و حروف تعرف بها المعانى و انطقه اهلل تعالى و استنطقه ))
نطق کرد ،یعنى  :با صدا و حروفى که از آن معانى فهمیده شود سخن گفت
جوهرى در (صحاح اللغه ) مى گوید
)المنطق  :الکالم  ،و قد نطق نطقا و انطقه غیره و استنطقه  ،اى کلمه ))

منطق  :کالم است  .نطق نمود یعنى سخن گفت و تکلم کرد
راغب اصفهانى در (المفردات گفته ) است
)النطق فى التعارف  :االصوات المقطعة التى یظهرها اللسان و تعیها االذان )).
نطق در عرف  ،اصوات بریده اى است که بر زبان جارى شده و بگوش مى رسد

نطق موجودات در قرآن
از جمله مواردى که کلمه ى نطق با مشتقات آن در قرآن استعمال شده است عبارتند از:
)هذا کتابنا ینطق علیکم بالحق ) «الجاثیة»29/
این کتاب ما است که با شما به حق سخن مى گوید
)لقد علمت ما هؤالء ینطقون ))62
»تو همانا دانسته اى که این  -بتان  -سخن نمى گویند
)و وقع القول علیهم بما ظلموا فهم ال ینطقون (63
و عذاب بر آنان حتمى گشته چون ستم نمودند پس آنان سخن نمى گویند
)هذا یوم الینطقون و ال یؤذن لهم فیعذرون ))64(.
این روزى است که آنان سخن نمى گویند .و اجازه نداشته تا عذر بیاورند
)و ورث سلیمان داود و قال یا ایها الناس علمنا منطق الطیر65(.))...
و سلیمان وارث داود گشته و گفت  :اى مردم ما منطق پرندگان را آموزش دیده ایم
آیات فوق به وضوح شاهد بر معنى لغوى نطق مى باشد ،بنابر این مراد از نطق همان است که در ابتداى این فصل
به آن اشاره گردید .در آیه ذیل سخن گفتن به تمامى موجودات نسبت داده شده است:
و یوم یحشر اعداء اهلل الى النار فهم یوزعون  .حتى اذا ما جاؤوها شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم بما کانوا
یعملون  .و قالوا لجلودهم لم شهدتم علینا قالوا انطقنا اهلل الذى انطق کل شیى ء و هو خلقکم اول مرة و الیه
ترجعون ))66
و روزى که دشمنان خدا را به سوى آتش دوزخ کشانده و براى جمع آورى بازشان دارند ،چون همگى به دوزخ
رسند ،چشم و گوش و پوست بدن هایشان بر آنچه انجام داده اند گواهى دهند .آنان به جلدهایشان گویند :چرا
علیه ما گواهى دادید؟ آنان گویند :خدایى که همه موجودات را به سخن درآورده  ،ما را نیز به سخن آورده
است و او است که اولین بار شما را آفریده و به سوى او باز میگردیداین آیه گواهى روشن است که خداوند
سبح ان همه موجودات عالم را قدرت تکلم داده است  .از آیات قبل از این به دست مى آید که موجودات  ،آنگاه
که اجازه داشته باشند ،لب به کالم مى گشایند و با مخاطبان خود سخن مى گویند بگونه ایکه آنان کالم آنها را
بشنوند.

یک احتمال
در اینجا یک احتمال مطرح است و آن اینکه  :این آیه داللت بر نطق موجودات در روز قیامت مى کند نه در دنیا،
بنابراین همه موجودات در روز قیامت به اذن خداى متعال قدرت بر تکلم پیدا کرده و سخن مى گویند
گوییم که  :ادله تسبیح موجودات  ،تسبیح قولى آنانرا در دنیا ثابت مى نمود و تسبیح قولى موجودات هم بخشى از
نطق آنان بشمار مى آید .بنابراین همه موجودات عالم وجود ،ناطق و ذاکرند

گفتار عالمه در المیزان
عالمه طباطبایى (ره ) در ذیل آیه ((قالوا انطقنا اهلل الذى انطق کل شیى ء)) ()67مى فرماید:

آنچه از مفهوم نطق  ،وقتى بصورت حقیقت استعمال شود بدست مى آید این است که نطق ابراز و اظهار نیت
درونى بوسیله تکلم است و این معنى بر شعور و آگاهى متوقف مى باشد ...پس گواهى دادن اعضاء و جوارح علیه
مجرمان  ،نطق و تکلم حقیقى آنان است که از روى شعور و علم و آگاهى قبلى آنان در دنیا صورت مى گیرد
بدلیل آنکه فرمود( :انطقنا اهلل
و کالم خداوند سبحان که فرمود( :الذى انطق کل شیى ء) در مقام توصیف است و داللت بر آن دارد که نطق
فقط به اعضا و جوارح انسان اختصاص نداشته بلکه عام بوده و شامل هر چیزى مى گردد و خداوند است که این
نطق را در آنان ایجاد نموده است

نمونه هایى از نطق جمادات در روایات
از امیرالمؤمنین (علیه السالم ) نقل است که فرمود:
کنت اخرج مع رسول اهلل (ص ) الى اسفل مکة و اشجارها و الیمر بحجر و الشجر اال قالت  :السالم علیک یا رسول
اهلل و انا اسمع)
من با پیامبر(ص ) به نواحى پایین مکه و ناحیه درختان آن مى رفتم  ،آنحضرت از هیچ سنگ و درختى نمى
گذشت مگر آنکه آن درخت و سنگ مى گفت  :سالم بر تو اى رسول خدا .و من مى شنیدم
))علقمة و ابن مسعود :کنا نجلس مع النبى (ص ) و نسمع الطعام یسبح و رسول اهلل یأکل )).
از علقمه و ابن مسعود روایت است که ما با پیامبر(ص ) مى نشستیم و صداى تسبیح طعامى را که پیامبر مى خورد
مى شنیدیم.
ابن عباس قال  :قدم ملوك حضرموت على النبى (ص ) فقالوا کیف نعلم انک رسول اهلل ؟ فاخذ کفا من حصى
فقال  :هذا یشهد انى رسول اهلل  :فسبح الحصا فى یده و شهد انه رسول اهلل (صلى اهلل علیه و آله )
ابن عباس گفت  :پادشاهان حضرموت بر پیامبر وارد شدند و گفتند که چگونه بدانیم تو پیامبرى ؟ آنحضرت مشتى
سنگریزه برداشت و فرمود این به رسالت من گواهى مى دهد پس سنگریزه ها در دست حضرت تسبیح گفته و به
.رسالت حضرت گواهى دادند.
)عن النبى (ص ) قال  :انى العرف حجرا بمکة  ،ما مررت علیه اال سلم على ))
پیامبر(ص ) فرمود :من سنگى را در مکه مى شناسم که هیچگاه از آن نگذشتم مگر آنکه بر من سالم نمود.

نسبت ((قول )) به جمادات در قرآن
از نکات قابل تامل در آیه فوق  ،انتساب کلمه ((قالوا)) به اعضا و جوارح است  .این کلمه با در برداشتن ضمیر عاقل
 ،داللت مى کند که این اعضا از آنجهت که شاهد بوده و نطق مى کنند ،حکم عاقالن را داشته و از زمره آنان
شمرده مى شوند .این مطلب اختصاص به جوارح و اعضاى آدمى نداشته و تمامى موجودات را شامل مى گردد
گواه بر آن  ،استعمال ضمیر عاقالن  ،در آیه ذیل نسبت به تسبیح اشیاء است
)و ان من شیى ء اال یسبح بحمده و لکن التفقهون تسبیحهم ))68
ضمیر بکار رفته در کلمه ((تسبیحهم )) که مربوط به تسبیح تمامى موجودات عالم است  ،ضمیر مخصوص عقال مى
باشد .آیه دیگرى که در آن نسبت ((قول )) به جمادات داده شده است  ،آیه ذیل مى باشد:
)فقال لها و لالرض ائیتا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین ) 69
پس به آسمانها و زمین گفت که از روى رغبت یا میل بیایید .آنها گفتند که از روى رغبت آمدیم  .در این آیه
نسبت قول و کالم به آسمانها و زمین داده شده و ضمیر عقال نیز در مورد آنان به کار رفته است

آگاهى و شعور موجودات
مراد از آگاهى و شعور موجودات  ،دانایى آنان به وجود خویش و آفرینده ى خود مى باشد .این مقدار از شعور و آگاهى -
در تمامى ذرات هستى موجود است  .این یک کمال تکوینى است که خداوند هستى در تمامى موجودات قرار داده است ،
آنان به سبب همین دانستن  ،خالق خود را ستوده و تسبیح مى گویند
بر این سخن شواهد بسیارى در شرع و عقل یافت مى گردد که به برخى از آنها در ذیل اشاره میشود:
الم تر ان اهلل یسبح له من فى السموات و االرض و الطیر صافات کل قد علم صالته و تسبیحه و اهلل علیم بما یفعلون)70(.
آیا ندیده اى که هر آنکه در آسمانها و زمین و نیز پرندگانى که بال مى گشایند ،تسبیح خدا را مى گویند و همگى آنان به
درود و تسبیح خود آگاهند و خداوند به آنچه که آنان مى کنند آگاه است
جمله ((کل قد علم صالته و تسبیحه )) داللت واضح دارد که هر تسبیح کننده اى در آسمانها و زمین به تسبیح خود گواه و
آگاه است  .در جایى دیگر بجاى کلمه ((هر آنکه )) ،کلمه ((هر آنچه )) آمده است که این دو ،یک معنى را بدست مى دهد،
زیرا نسبت تسبیح به همگى آنان مساوى مى باشد .معنى ندارد که مالیک آسمان و پرندگان  ،عالم به تسبیح خود باشند و غیر
آنان  ،از جمادات  ،از روى ناآگاهى تسبیح بگویند
)و قالوا لجلودهم لم شهدتم علینا قالو انطقنا اهلل الذى انطق کل شیى ء71 ())...
آنان به جلدهایشان گفتند که چرا علیه ما گواهى دادید؟ آنان گفتند :خداوندى که همه چیز را ناطق نموده ما را به سخن
آورده است
حقیقت نطق ابراز و اظهار خواسته درونى از طریق سخن گفتن است و این معنى بدون علم و شعور امکان پذیر نمى باشد.
شهادت و گواهى اعضاى آدمى کالم حقیقى آنانست که مسبوق به علم و دانایى آنان مى باشد ،بدلیل آنکه فرمود :ما را
خداوند به نطق آورده است .
اساسا باید گفت که گواه بودن بر امرى بدون ادراك و شعور نسبت به آن معنى ندارد
)فقال لها و لالرض اتیتا طوعا او کرها قالتا ائتیا طائعین ))72(.
پس به آسمانها و زمین گفت که از روى رغبت یا اکراه بیایید ،آنان گفتند که از روى رغبت و میل خود آمدیم
جواب آسمانها و زمین و اختیار کردن آنها یکى از دو بخش سؤال را ،دلیل بر شعور و آگاهى و تمیز دادن بین دو سؤ ال مى
باشد
و من اضل ممن یدعوا من دون اهلل من ال یستجیب له الى یوم القیمة و هم عن دعائهم غافلون(73
« و اذا حشر الناس کانوا لهم اعداء و کانوا بعبادتهم کافرین ))74
چه کسى گمراه تر از کسى است که غیر خداوند ،کسى را مى خواند که او تا روز قیامت جوابش را نمى دهد و آنان به
خواندنشان توجهى ندارند .و آنگاه که مردم در روز قیامت برانگیخته گردند ،آن عبادت شدگان  ،دشمن آنان گشته و
عبادتشان را منکر شوندمراد از ((من ال یستجیب له )) بتهایند که مورد پرستش کافران قرار مى گرفتند
در این آیه توجه ننمودن بتها به عبادت کافران و نیز دشمنى آنان و انکارشان در روز قیامت دلیل بر علم و شعور آنان به
حساب مى آید
)یومئذ تحدت اخبارها بان ربک اوحى لها))75.
آنروز (روز قیامت ) زمین اخبارش را بازگو مى کند ،زیرا که خداوند به او وحى فرموده است
بازگو نمودن اخبار توسط زمین  ،دلیل بر وجود علم و شعور آن مى باشد.
در حدیث از ابن عباس روایت شده است که پادشاهان حضرموت بخدمت پیامبر رسیده و پرسیدند که چگونه بدانیم که تو
پیامبرى ؟ آنحضرت مشتى سنگ ریزه برداشته و فرمود :این سنگ ریزه ها گواهى بر رسالت من مى دهند .آنگاه آن سنگ
ریزه ها تسبیح گفته و به رسالت حضرت گواهى دادند.
تسبیح و گواهى دادن سنگ ریزه ها بهترین دلیل بر وجود شعور در آنها مى باشد
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