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 *بر آیات تسبیح و شهادت با تمرکز ان ادراک در هستییسرقرآنی  بررسی ادله

  1اردکانمحمدعلی محیطی
 

 چکیده
 موضوعی، یکی از حقایقی که ذهن بسیاری از اندیشمندان را به خود مشغول کرده، شعور همگانی موجودات است

یم گواه آن است.  آیات تسبیح و شهادت چگونه بر پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که که ظواهر آیات قرآن کر
یان ادراک در هستی داللت می نخست،  ،یتحلیلـ کوشد با به کارگیری روش توصیفی می این مقاله نگارنده در؟ کنندسر

یان ادراک در هستی را با تمرکز بر آیات تسبیح در گام دوم،  و بندی کردهرا طبقهشعور همگانی موجودات  ادله قرآنی سر
یابی و شهادت بررسی گاهی بر اساسشعور به معننتایج به دست آمده بیانگر آن است که کند.  و ارز  ای مطلق علم و آ
ذیرش پ ،. البتهثابت استحقیقی عمومی و به نحو تسبیح و شهادت برای موجودات  آیات ظهورداللت التزامی و 

توان به این نتیجه دست می ،در مجموع نور بر شعور همگانی موجودات نیز بعید نیست. هسور  43داللت مطابقی آیه 
 علم دارد، هرچند تمام حقیقت چنین علمی برای انسان ناشناخته و دست نیافتنی باشد.ای از یافت که هر موجودی بهره

 شعور موجودات، تسبیح، شهادت.ادراک، قرآن،  :واژگان کلیدی

                                                 
یخ ارسال:   یخ پذیرش:                      29/07/1399* تار  )مقاله پژوهشی(         14/10/1399تار

  قم/ (ره). استادیار و عضو هیئت علمی گروه فلسفه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی 1
hekmatquestion@gmail.com 
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 مقدمه -1
های دینی که تأثیر بسیاری در مسیر هدایت انسان به سوی کمال دارد، شعور داشتِن همه یکی از آموزه

دهنده تواند به عنوان عامل جهتاز ادراک همه موجودات نه تنها در دنیا میموجودات عاَلم است. بحث 
افعال انسان مطرح باشد، بلکه در آخرت نیز حضوری چشمگیر داشته و باعث آشکار شدن چهره اعمال 

بررسی شواهد نقلی و تأمل در آنها اهمیت دارد. اهمیت این موضوع وقتی  ،از این جهتشود. انسان می
 تجرد هی و مکانی مادیات از یک سو و ادلمانند امتداد زمان عقلی هر اساس برخی ادلشود که بدوچندان می

سریان ادراک در برخی  ـ ار شعور همگانی موجودات تام نیستکه البته برای انکـ  علم از سوی دیگر
ور مزب هادل ،مالصدرا که در نهایت به سریان ادراک در هستی معتقد است .سته شده استدانات محال موجود

، 1354 و 237-236صص، 2ج، 1981مالصدرا، ر.ک:  ،برای نمونهرا در آثار خود به تفصیل آورده است )
 .(321، ص1، ج1383 و 45، ص1360 و 354-353صص، 1302 و 257ص

ناس، )برد موجودات در تاریخ ادیان، انسان را تا قبل از تاریخ به همراه میبررسی موضوع شعور همگانی 
اند که هرچند ابتدایی، اما عمیق و ژرف فالسفه یونان نیز گاه به مسائلی اشاره کرده .(15-13صص، 1390

 خورددر رساله تیمائوس به چشم میمندی جهان از روح و خرد معلولی و بهره ـ است. اشاره به سنخیت علی
 .(35، ص6، ج1357)افالطون، 

های قرآنی و روایی دارد. اصل بحث شعور سراسری موجودات در اسالم ریشه در آموزه ،رسدبه نظر می
آیات فراوانی از قرآن کریم ظهور در علم و ادراک همه موجودات داشته، در یک مورد به داللت مطابقی و در 

نباید توقع داشت  ،البته صورت غیرمستقیم به این موضوع پرداخته است. به داللت التزامی و به ،موارد دیگر
ای بیان کند که در سطح معلومات انسان باشد، بلکه مطالبی در قرآن که قرآن کریم همه مطالب را به گونه

ِی ها با مرور زمان درک خواهد شد و یا درک حقیقت آنها جز با مراجعه به مفسران حقیقوجود دارد که عمق آن
 وحی میسر نخواهد بود.

نحوه و مبانی و در زمینه  های ارزشمندیدهد، هرچند پژوهشهای نگارنده نشان میتا آنجا که بررسی
، تبیین دیدگاه یکی از اندیشمندان با ،و گاهمیزان داللت بعضی از مجموعه آیات قرآنی مانند آیات تسبیح 

رای بری مانند نظام فلسفی صدرایی اختصاص یافته است )های فکمانند عالمه طباطبایی و یا یکی از نظام
 /185-153صص، 1397 و 64-49صص، 1396 و 69-39صص، 1393محیطی اردکان، ر.ک:  ،نمونه

این پژوهش به  ، اما(34-7صص، 1393معین، بیادار، ابوالحسنی،  /27-7صص، 1394بیات و راستایی، 
دی انتقا ،از یک سو و بررسی تفصیلی و گاهبندی آیات قرآنِی دال بر شعور همگانی موجودات دنبال طبقه

تقریر منطقی برخی های مطرح شده در این خصوص با تمرکز بر آیات تسبیح و شهادت است. دیدگاه
آیات و  رخیتفسیر صحیح بهای ارائه شده در تفسیر آیات مربوط، تدقیق لغوی به منظور دستیابی به دیدگاه

شعور همگانی موجودات بر این اساس، هماهنگی دیدگاه  همطرح دربار االتؤسپاسخ به برخی 
موضوع مورد بحث با تحلیل ارائه شده در تفسیر آیات، رویکرد انتقادی به برخی  هصحیح دربار هشناسانهستی

این  بحث، تفاوت هگسترتحلیل مسأله و لحاظ  هبرای آیات مورد بحث، در کنار نحوتفسیرهای ارائه شده 
هادت است که آیات تسبیح و ش پژوهش آن این پرسش اصلی .سازدمی روشنهای پیشین پژوهش را با تحقیق
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شعور همگانی موجودات، استقراء  ادله قرآنیبندی کنند؟ دستهچگونه بر سریان ادراک در هستی داللت می
مشهور  هایداللت این دسته از آیات بر مدعا و بررسی دیدگاه هسبیح و شهادت موجودات، تبیین نحوآیات ت

 های برداشته شده توسط نگارنده برای پاسخگویی به پرسش اصلی است.ترین گاممهم ،مفسران در این زمینه
قبل از ورود به مباحث اصلی موضوع موجودات است، « شعور»های بحث، از آنجا که یکی از کلیدواژه

آنچه از واژه شعور در این مقاله قصد  .تر سازیمشعور روشن همنظور خود را از واژ تا تمورد نظر الزم اس
گاهی است. در نوشتار حاضر برای اشاره به معنای برگزیده، از اصطالح ایی هشده، همان معنای مطلق علم و آ

گاهی ومانند معرفت، ادراک، شعو ها نیز هرچند همین اصطالح .ایمفهم نیز استفاده کرده ر، شناخت، آ
از  ه معنای برگزیدهممکن است در معانِی متفاوتی به کار رفته باشند. بنابراین، تا وقتی به خالف اراد

ایم، همان معنای برگزیده را قصد ای بر اراده خالف آن نیاوردهایم و یا قرینهشده تصریح نکردهاصطالحات یاد
 ایم.کرده و به کار برده

وم علم برای همه روشن است، اما باید به این نکته بسیار مهم توجه کرد که معناِی روشن علم، هرچند مفه
گفت که ما تنها نوع  درباره معنای نوعی علم باید ولیشود، ت و انواع علوم را شامل میمعنای جنسی آن اس

گاهی نداریمعلم خود را می -. اگر بر اساس برهان میتوانیم در خودمان بیابیم و از حقیقت علم غیر خود آ

گاهیم» که گوییم اصل علم و  به این معناست که «خداوند متعال عالم است و ما به علم خداوند متعال آ
گاهی  های وجودی از قبیل مطلق و نامتناهی بودِن آن به دلیل ویژگیکیفیت علم او به  هرچنددانیم، او را میآ

گاهیم. پس، ممکن است به عالم بودن  و  علم مورد نظر، حقیقت هموجودی پی ببریم، اما با توجه به مرتبناآ
 مصداقش برای ما روشن نباشد. علم در مادیات نیز از این قبیل است.

شود در سراسر مراتب منظور از علمی که بر اساس آیات قرآن و روایات ادعا می ،ممکن است تصور شود
وانات یا همانند شعوری است که حیابند و یها در خود میان دارد، همان نوع علمی است که انسانیهستی سر
کی از موانع فهم درست مدعای شعور همگانی موجودات است. ین تصور، یاما خوِد هم ،مندنداز آن بهره

حتی جمادات که فاقد شعور پنداشته  ـدر همه موجودات  کن است که نوعی ادرایا ،شوددعا میآنچه ا
گونه برداشت کرد که نیتوان اکه در نوشتار حاضر ارائه خواهد شد، می ادله قرآنیوجود دارد. از  ـشوند می

مه طباطبائی، دل مندند.بهره ی حقیقیاز علم و ادراکا یموجودات در دن ات در یلی بر انحصار حیبه اعتقاد عالا
 توانم مییقرآن کر اتیژه است( وجود ندارد و از آیوانی که دارای آثاری ویات حیا سنخ )مانند حینحوه  کی

 .(323، ص1، ج1417ی، طباطبائ) ات و علم در موجودات را استفاده کردیان حیسر
 کنیم با رعایت اصولشعور همگانی موجودات پی گرفته، تالش می ادله قرآنیبندی دستهبحث را با 

ویم، دیدگاه افراطی ش گرایی و یا ظاهرگراییبرداشت صحیح از آیات، بدون آنکه گرفتار تفسیر به رأی، تأویل
سریان ادراک در هستی را به قرآن کریم عرضه کرده، نتیجه را به عنوان چراغ راه مطالعات بعدی خویش قرار 

 دهیم.

 قرآنی شعور همگانی موجودات هبندی ادلدسته -2
 هبآیات قرآن کریم را به لحاظ نوع داللت بر شعور همگانی موجوات توان بندی میبر اساس یک دسته

نند کصورت مستقیم و با داللت مطابقی اثبات میعلم و شعور موجودات را بهدو دسته تقسیم کرد: آیاتی که 
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توان یز میدوم را ن هدست ادله قرآنیدهند. صورت التزامی و غیر مستقیم بر این حقیقت گواهی می که بهآیاتی و 
 مورد بحث و پژوهش قرار داد: موضوعِی زیربندی به مجموعه آیاتی با طبقه

 تسبیح موجودات؛.1
 سخن گفتن و گواهی همگانی موجودات؛.2
 ن، کوه و سنگ؛یخشوع زم.3
 قنوت موجودات؛.4
 سجده موجودات؛.5
 گریه آسمان و زمین؛.6
 رش امانت الهی؛یها از پذو کوه هان، آسمانیبای زماِ .7
 ده باطل؛یها در برابر عقها و کوهن، آسمانیواکنش زم.8
 ها نسبت به عبادت مشرکان؛دشمنی و کفر بتغفلت، .9

 به عقالی عرفی در فرهنگ قرآنی؛ «یتمأذون»نداشتن اختصاص .10
 پذیری موجودات؛اطاعت.11
 ور بهشت و جهنم.شع.12
به بررسی داللت التزامی آیات تسبیح و  این مقاله قصد داریم از میان مجموعه موضوعات پیش گفتهدر 

بر  داللت التزامی آیات تسبیح هکوشیم پس از بحث دربارو می بپردازیمشهادت بر سریان ادراک در هستی 
 .نیمرا بررسی کبر مدعا « َحهُ یُکلٌّ َقْد َعِلَم َصاَلَتُه َو َتْسبِ »تعبیر شعور سراسری موجودات، داللت مطابقی 

 بر شعور همگانی موجودات تسبیح و شهادتداللت التزامی آیات  -3
 ،تقیمصورت غیر مسپردازیم که به داللت التزامی و بهمی آیاتیترین مهمدر این بخش به بررسی 

اهی سخن از آگبه صورت مستقیم کنند. این دسته از ادله نقلی شعور همگانی موجودات را اثبات می
اکی حتسبیح الهی و گواهی دادن و سخن گفتن آورند، بلکه با مطرح کردن همه موجودات به میان نمی

سنجش داللی  اینک به شرح این دسته از آیات و پس از آن بهموجودات هستند.  از شعور سراسری
 پردازیم:آنها می

 ح موجوداتیتسب -3-1
 87ان یمان شده است. در یم بیه از قرآن کریآ 87سوره و  49مرتبه، در  92در مجموع « سبح»شه یر
 ح همگانی موجوداتیبازده مورد به تسیو منزه دانستن خداوند متعال است، در  کای که مربوط به پامرتبه
؛ 24 و 1 /59 :؛ حشر1 /57 :دیـ دو مرتبه؛ حد 41 /24 :ـ سه مرتبه؛ نور44 /17:اسراء) ح شده استیتصر

و منزه شمردن خداوند از سوی موجودات  کگر، پایعبارت دو به ( 1 /64 :؛ تغابن1 /62 :؛ جمعه1 /61 :صف
سوره رعد و  13تسبیح رعد در آیه  ،گفتنی است شود.جمادات نیز میت دارد و حتی شامل یعاَلم، عموم

فرقان به تسبیح معبودهاِی غیر خدا  18سوره ص آمده و در آیه  18سوره انبیاء و آیه  79ها در آیه تسبیح کوه
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مادی  اءیاشمورد از قرآن کریم، شعور  15توان در می ،ها( اشاره شده است. بنابراین، در مجموع)از جمله بت
 را با استفاده از تسبیح آنها اثبات کرد.

َح »فعل  رتونی، )ش باشدمی« َقاَل ُسبحاَن الله»ای به معن رد وبه لحاظ لغوی ظهور در تسبیح قولی دا« َسبَّ
، 1306زبیدی،  /234، ص1، ج1371روزآبادی، یف /144، ص6ج ،1408ابن منظور،  /611، ص2ج ،1416

تسبیح بر اساس دیدگاه مشهور، به معنای  هدر عین حال، واژ .(324ص، 1، ج1408طریحی،  /157، ص2ج
اعتقاد، قول و عمل را  ههر سه حوز و بوده ،پاک و منزه دانستن خداوند متعال از هرچه شایسته خداوند نیست

. نیز 165، ص14ج، 1415آلوسی،  /344، ص9تا، جر.ک: حقی بروسوی، بی ،)برای نمونهگیرد در بر می
ود شگوی خداوند متعال به کسی اطالق میبه عبارت دیگر، تسبیح .(228، ص1423، اصفهانی بر.ک: راغ

خداوند متعال از هر نقصی پیراسته است و این اعتقاد را به زبان و نیز در عمل اظهار  ،که اعتقاد داشته باشد
 کند.می گو اثباتکند. این معنا از تسبیح مستلزم شناخت ذات و صفات الهی بوده، ادراک را برای تسبیح

مه ِه ما فِ ﴿ه یر موصول ـ ما ـ در آیضم طباطبائی عالا َح ِللَّ ض یَسبَّ رأ
َ ماواِت َو اْلأ ( 1/ 57)حدید:  ﴾السَّ

 ءرا پذیرفته و آن را به عقال« امَ »عمومیت  ،ن نیزبرخی دیگر از مفسراو است ز دانسته ین ءعقال ریرا شامل غ
 /382، ص1382و  207-206صص، 1386ر.ک: جوادی آملی،  ،)برای نمونهاند تخصیص نزده

آلوسی،  /345، ص9تا، جحقی بروسوی، بی /257، ص1383مصباح یزدی،  /167ص ،1392مطهری،
 لیدر مقام تعلعالمه طباطبائی  .(260، ص8ج، 1369طیب،  /165، ص14جو  80، ص8ج ،1415

چیزی موصوله است و منظور از آن، هر  «ما»وکلمه »د: یفرمامی نسبت به عقال و غیرعقال «ما»عمومیت 
ها و زمین هستند، خواه مانند فرشتگان و جن و انس دارای عقل ]وشعور[ باشند یا مانند است که در آسمان

ه آورده شد]برای خدا[ جمادات از غیرعقالء به حساب آیند. دلیل این مطلب آن است که پس از آن، صفاتی 
پس، معنای آیه این است که هر چه  ها.است که مربوط به عاقالن است، مانند زنده کردن و علم به درون دل

در  .(144، ص19ق، ج1417)طباطبائی،  «داردخدا را منزه می -یعنی همه عاَلم–ها و زمین است در آسمان
 ی کردهبه عقال را با تفصیل بیشتری نف« َما»دیدگاه اختصاص  «اطیب البیان»ن، صاحب تفسیر میان مفسرا

 .(415و  414صص، 12ج ،1369طیب، ) است
ح همه عاَلم، به زبان حال و یتسب شود کهیم ن پرسش به ذهن برسد که از کجا معلومیممکن است ا

گر ین است به صورت مجازی باشد، دیها و زمح آنچه در آسمانیقی است؟ اگر تسبیمجازی نبوده و بلکه حق
مخلوقات نشانگر و ن معناست که همه یح همگانی به ایدال بر شعور آنها نخواهد بود. مجازی بودن تسب

تعالی هستند.  اِن ذات و صفات حقیا با وجودشان در عاَلم، در حال بیانگر وجوِد خاِلِق خود هستند و گویب
همه موجودات به این نکته اقرار دارند که خداوند متعال شبیه مخلوق نیست و خداوند پاک و منزه از نقایص 

 )طوسی، ندیگو[ سخن میگونهاینگران ]یبه زبان حال، با د ات زبان قال ندارند،یآنجا که ماد است، اما از
عاملی،  /347، ص9ج ،1372طبرسی،  /146، ص6، ج1366ر.ک: مالصدرا،  /518، ص9، جتابی

 /165، ص14جو  80، ص8ج، 1415آلوسی،  /182و  181، ص8ج و 437و  436صص، 5ج ،1360
ها، زمین و حتی عقالی بر اساس دیدگاه برخی مفسران تسبیح آسمان .(163، ص5تا، جحقی بروسوی، بی

تواند تسبیح لفظی و حقیقی باشد، بلکه منظور از این تسبیح، تسبیح به زبان حال و به معنای غیرموحد نمی
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-داللت اینگونه موجودات بر توحید و عدل خداوند است و منظور آن است که خداوند در الوهیتش شریک

-482صص، 6، جتابی هر ممکن و حادثی به غنی بالذات نیازمند است )طوسی، ،ت. در واقعناپذیر اس
فخر رازی،  /670-669صص، 2، ج1407ر.ک: زمخشری،  ،نیز /644، ص6ج ،1372طبرسی،  /483

 .(347، ص20ج ،1420
دانسته،  دوام تسبیح ههای مختلف در بیان تسبیح موجودات را نشانفخر رازی نیز هرچند استفاده از صیغه

به  محتاج و ممکن ،چه غیر واجب استهر زیرا، را صفت الزم ماهیات اشیاء دانستهدر مقام تعلیل، تسبیح 
نه به زبان قال، بلکه به زبان حال خواهد  ،رو، تسبیح در نظر ویایناست که منزه از هر نقصی باشد. ازواجبی 

نه به معنای  ،بر اساس دیدگاه فخر رازی تسبیح همگانی .(442و  441صص، 29ج ،1420)فخر رازی، بود 
تسبیح قولی، بلکه تنها به یکی از دو معنا قابل تفسیر است: الف( همه موجودات از این نظر که دال بر عظمت 

ب( همه ممکنات تحت تدبیر و تصرف مطلق الهی  ؛گویندو تنزیه خداوند هستند، خداوند را تسبیح می
 .(443و  442صص)همان،  انع و یا دافع فعل و تکوین الهی باشندتوانند مبوده، نمی
مه همه  آورد کهات شاهد مییگر قرآن و برخی روایات دیری خود، از آیع تفسیوه بدیی با شطباطبائ عالا

شتر یتر، بقیری دقیها و به تعبگوی خداوند متعال هستند، هرچند برخی انسانحیموجودات با زبان قال تسب
 از فهم آن عاجز باشند: هاانسان
ُض َوَمنأ ف﴿الف(    رأ

َ ُع َواْلأ بأ ماواُت السَّ ُح َلُه السَّ ِدهِ َولِکنأ ال ی ٍء ِإاّل ِإنأ ِمنأ َشی ِهنَّ َو یُتَسبِّ ُح ِبَحمأ َسبِّ
ب َقُهوَن َتسأ ُه کاَن َحلیَتفأ  .(44 /17 اسراء:) ﴾ًما َغُفوًرایَحُهمأ ِإنَّ

 ند، ویگوح مییرا تسب خداوندن و هر کس که در آنهاست ینه و زمگاهفتهای آسمان»بر اساس این آیه، 
راستی  د. بهیبایح آنها را در نمیید، ولی شما تسبیگوح او مییش، تسبینکه در حال ستایست مگر ایز نیچ چیه

]شرح[  هبدین صورت ترجم «اطیب البیان»این آیه در تفسیر  ،البته«. که او همواره بردبار ]و[ آمرزنده است
در هفت طبقات آسمان هستند که مالئکه باشند و کسانی  کسانی کهکنند یح پروردگار را میتسب»شده است: 

یح به با تقسیم تسب «اطیب البیان»در عین حال، صاحب تفسیر «. ن هستند که جن و انس باشندیکه در زم
تکوینی و تشریعی، اختصاص تسبیح همگانی به تسبیح تکوینی را نادرست دانسته، شواهدی برای آن بیان 

 .(260، ص8، ج1369کند )طیب، می
ترین آیه قرآن کریم درباره تسبیح و شعور همگانی موجودات است و از این ترین و صریحعام مزبور هآی

ُح بِ یٍء ِإالَّ ِإْن ِمْن َشی َو »نکه تعبیر ایعای نوشتار حاضر دارد، به ویژه دنظر، داللت بیشتری بر م از  «َحْمِدهَسبِّ
توان با توجه به همین نکته است که نمی .(301، ص6ج ،1389)جوادی آملی، تقیید و یا تخصیص ابا دارد 

برسی، ها است )طزندهدیدگاه حسن بصری را در تفسیر این آیه پذیرفت. به اعتقاد وی، تسبیح مخصوص 
.. ها و .توان با استناد به دیگر آیات قرآن کریم که برای رعد، کوهعالوه بر این، می .(644، ص6ج ،1372

 شود، دیدگاه وی را رد کرد. تسبیح قائل می
، 1386)جوادی آملی، کند ان مییح موجودات را بیت تسبیصراحت عمومبه  مورد بحثه یم در آیقرآن کر

، 2ج و 305، ص1، ج1418خمینی،  /291، ص3، ج1389و  382، ص1382 و 207-206ص
 /483، ص6، جتابی طوسی، /164-163، ص5تا، جر.ک: حقی بروسوی، بی ،نیز /474و  394صص
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اگر  توان آن را بر مجاز حمل کرد؛نمی آورد کهی میاستدراکو پس از آن ( 644، ص6ج ،1372طبرسی، 
ح آنها را ینکه شما تسبیح به ایو تصر کگر استدرایمجازی موجودات بود، د حیمنظور خداوند متعال، تسب

بود  کودات بر خالقشان قابل فهم و درح مجازی بود، داللت هستی موجیی نداشت. اگر تسبیجا ،دیفهمنمی
 :؛ لقمان63و 61 /29 :)ر.ک: عنکبوت است کچنانکه سخن گفتن موجودات با زبان حال، برای همه قابل در

. فخر رازی با اشاره به این پاسخ و در مقام نقِد آن، سه وجه را بیان (9 /43 :؛ زخرف38 /39 :؛ زمر25 /31
، برای مطالعه بیشتر ر.ک: فخر رازی)کرده که خالف ظاهر آیه بوده و لزومی به ذکر اینگونه توجیهات نیست. 

 ، مانع از آن است«َحُهْم یَتْفَقُهوَن َتْسبَولِکْن ال »بنابراین، عمومیت تعبیر  .(348-347صص، 20ج ،1420
 که منظور از نفهمیدن تسبیح اشیاء، تأمل نکردن در اشیاء از جهت چگونگی داللتشان بر توحید خداوند باشد

نیز،  .(670، ص2، ج1407زمخشری،  /644، ص6، ج1372طبرسی،  /483، ص6، جتابی )طوسی،
توان مخاطب را اقوامی دانست که داللت ممکنات بر ، نمی«َحُهْم یَولِکْن ال َتْفَقُهوَن َتْسب»براساس ظهور 

گونه یناصورت عام مجموعی دانسته، برخی افراد فهمند یا این تعبیر را بهتسبیحشان ]به زبان حال[ را نمی
ر.ک:  /442، ص29ج ،1420)فخر رازی، شد تسبیح را درک نکنند و یا خطاب مختص کفار و مشرکین با

، 5تا، جحقی بروسوی، بی /348، ص20ج ،1420فخر رازی،  /670، ص2، ج1407زمخشری، 
دهد که همه نشان می« َحُهْم یَولِکْن ال َتْفَقُهوَن َتْسب»ر یتعب .(80، ص8ج، 1415آلوسی،  /164-163صص

 کد و درید آن را بفهمیتواناند که شما نمیخداوند متعال مشغولح یای )با زبان قال( به تسبگونه موجودات به
  د.یکن

مه طباطبائی گاهی تسبیح عالا دلیلی « ُهوَن َولِکْن ال َتْفَق » :کندگوی را اینگونه بیان میداللت تسبیح بر آ
 «زبان حال باشد ده است، نه آنکه بهخوب برای ]اثبات[ این مطلب است که تسبیِح آنها از روی علم و ارا

، 1369طیب،  /345، ص9تا، جر.ک: حقی بروسوی، بی ،. نیز381و190صص، 17ج ،1417)طباطبائی، 
ن، یح موجودات سازگارتر است. افزون بر ایقی بودن تسبین معنا با حقیا .(415، ص12ج و 260، ص8ج

ست، بلکه به گواه یآن بر مجاز نـ و حمل از جمله جماداتـل بر سخن نگفتن همه موجودات یدِن ما دلینفهم
ا هگفتن پوست انسانم سخنیچنانکه قرآن کر ندیگوم، همه موجودات زبان دارند و سخن مییات قرآن کریآ

ُتمأ َعلَ  َو ﴿: کندیامت را مطرح میدر ق َطَق ُکلَّ َشییقاُلوا ِلُجُلوِدِهمأ ِلَم َشِهدأ نأ
َ
ذی أ ُه الَّ َطَقَنا اللَّ نأ

َ
 ﴾ٍء نا قاُلوا أ

 .(706، ص18ج ،1389جوادی آملی،  /144، ص19ج ،1417)طباطبائی،  (21 /41 :)فصلت
س د. پیح همگانی موجودات را فهمیتوان تسبم نمییممکن است اشکال شود که به فرموده خوِد قرآن کر

د؟ عالوه بر یریجه بگیح موجودات، شعور آنها را نتید و از تسبیق بپردازید درباره آن به تحقیخواهچگونه می
در  .(165و  164صص ،1392)مطهری، این، میان نشنیدن و نفهمیدن تسبیح موجودات تفاوت وجود دارد 

سوره اسراء به نفمیدن و درک نکردن تسبیح همگانی موجودات تصریح شده است نه به نشنیدن. در  44آیه 
آن نداشته باشیم، اما در صورت صورت اخیر، ممکن بود تسبیح همگانی را درک کرده، اما قدرت بر شنیدن 

 منتفی است و انسان قدرت فهم و درک چنین تسبیحی را ندارد.  اول، درک تسبیح همگانی موجودات، اساسا  
توان به می م، بلکهیح موجودات پی ببریقت تسبیق نظری به حقیست با تحقیپاسخ آن است که قرار ن

ح یبقت تسیشعور دارند؛ خواه حق ،رونیند و ازایگوی خداحین نکته پرداخت که همه موجودات تسبیاثبات ا
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ارنده، م. ادعای نگینکن کح موجودات را دریقت تسبیم، حقیر قرآن کریآنان برای ما روشن شود و خواه به تعب
تواند لکه میق کند؛ بیافت، نتواند درباره آن تحقیست که اگر به آن دست نیح موجودات نیمکاشفه و شهود تسب

 مه طباطبائیعالا ل منابع عقلی و نقلی به بررسی امکان و بلکه تحقق شعور سراسری موجودات بپردازد. یلبا تح
ُه کاَن َحل»مزبور  هیانِی آیپا هح جملیدر توض بر  ی انسانیاش تواناده که الزمهی، وجهی را پسند«ما َغُفورایِإنَّ

، 13ج ،1417طباطبائی، ر.ک: ) استح همگانی یمحال نبودن فهم تسبح همه موجودات و یدن تسبیشن
 .(113و112صص

فخر رازی با همین بیان تسبیح مجازی و به زبان حال را نتیجه گرفته است، چرا که نفهمیدن الفاظ تسبیح، 
آید ُجرم نیست، اما غافل بودن و درک نکردن داللت ممکنات بر تنزیه خداوند متعال ُجرم به حساب می

 .(81، ص8، ج1415آلوسی،  /348، ص20ج، 1420ر.ک: فخر رازی، )
پردازد که الزمه فخر رازی در تفسیر خویش ضمن محال دانستن علم جمادات به بیان این اشکال می

، 20ج ،1420)فخر رازی، پذیرش علم و تکلم جمادات، عدم اثبات حیات برای خداوند متعال است! 
 توان تقریر کرد:صورت زیر می را به ویاشکال  .(347ص

 ؛جمادات حی نیستند.1
 ؛ندیست علم و قدرت مبدأ حیات نباشبااگر جمادات بتوانند عالم بوده، قدرت بر تکلم داشته باشند می.2
ا بر اساس علم و قدرتش اثبات توان حیات خداوند متعال راگر علم و قدرت مبدأ حیات نباشند، نمی.3

 ؛کرد
بودن خداوند متعال، علم و قدرت نیز برای او انجامد )با انکار حی تالی باطل است، زیرا به کفر می.4

 شود(. بنابراین،اثبات نمی
 ؛مقدم هم باطل است. )علم و قدرت مبدأ حیات هستند(. از این رو.5
 جمادات نیز علم و قدرت بر تکلم ندارند..6

با حی دانستن همه موجودات بر اساس علم و قدرتشان، اصل اشکال فوق منتفی خواهد شد. بدیهی 
تواند مجوزی برای انکار آن مجهول بودن کیفیت علم و قدرت همگانی موجودات برای انسان نمیاست که 

 واهرظو نیز بر اساس  شودبرای شعور همگانی موجودات تبیین می مقالهباشد. بر اساس شواهدی که در این 
گاه بودن روایات متواتر ه ، نباید توقع داشت کماند. آریهمه موجودات باقی نمی، تردیدی نسبت به زنده و آ

آثار مشهود حیات و دیگر صفات، به همان صورت از جمادات مشاهده شود. مقدمه اول، نگاهی سطحی و 
 آنهاست. هایحقیقت وجودی جمادات و ویژگیعرفی به 

انگر یب( 10 /34 :؛ سبأ18 /38 :؛ ص79 /21 :اءی)انبامبر الهی یها همراه با پح کوهیتسب دال بر اتیب( آ
اق یان و سیب کیها در امبر الهی و کوهیح خدا توسط پیر تسبیتعبزیرا  ،ح موجودات هستندیقی بودن تسبیحق

 .168، ص1392مطهری،  /112، ص13ج ،1417)طباطبائی، معنا خواهد داشت  کی ،عتا  یبه کار رفته و طب
 «اطیب البیان»صاحب تفسیر  .(73، ص9ج، 1415آلوسی،  /163، ص5تا، جر.ک: حقی بروسوی، بی ،نیز

ع جایی برای تأویل و تردید در این موضو ـاز جمله آیه مورد بحثـ اریبسنیز با توجه به صریِح آیات و روایات 
عالوه بر این، با توجه  .(227، ص11ج و 548، ص10ج و 221-220صص، 9، ج1369بیند )طیب، نمی
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، تسبیح ای بوده است که حاضرینحقیقی داشته، به گونهها معنای به اینکه آیه در مقام امتنان است، تسبیح کوه
  .(506، ص5تا، ج)حقی بروسوی، بیاند شنیدهرا می

ها با حضرت داوود در تسبیح الهی بر پرهیز از انکار این آیت الله مصباح نیز با اشاره به همراهی کوه
 )مصباح یزدی،نا تأکید کرده است و نیز دشواری درک این مع ـ که قرائن و شواهد بسیاری دارد ـواقعیت 

توسط جوان آمریکایِی جویای  )ع( وی حکایت شهود تسبیح موجودات در حرم امام رضا .(225، ص1384
، 1386 ،وهمر.ک:  ،نیز .230-225صصاست )همان،  حقیقت را به عنوان یکی از شواهد نقل کرده

و در جای دیگر، حقیقی بودن تسبیح همگانی موجودات را سازگار با ظاهر آیات قرآنی  (371-363صص
 .(262ب، ص1391)مصباح یزدی،  دانسته است، هرچند با درک عادی ما سازگار نباشد

 )طوسی، ندها را نپذیرها را مجازی دانسته، شعور کوهدر تفسیر این دسته از آیات برخی تسبیح کوه ،البته
فخر رازی،  /92، ص7ج ،1372نیز ر.ک: طبرسی،  .550و  549، 379صص، 8ج و 268، ص7، جتابی

به اعتقاد برخی، خداوند  ،این تفسیر خالف ظاهر آیات و روایات است. نیز یول، (374، ص26ج ،1420
عاقِل مطیع به حساب آمده، به تسبیح الهی  هها نازل منزل، کوهگونهاینآورد و ها را به سخن در میمتعال کوه

، و مثال   کننداین سخن آن است که اجسام، لفظی بیان نمی هپیش فرض ناگفت ،رسدبه نظر می پردازند.می
 یعنی خداوند، لفظی را در آن جسم ایجاد کرده است ،شنویمآنگاه که ما از کوه یا درخت صدایی می

. نیز ر.ک: فخر رازی، 731 و 597صص، 8ج ،1372طبرسی،  /571و  129صص، 3، ج1407)زمخشری، 
این دیدگاه نیز  .(287، ص11ج ،1415آلوسی،  /12، ص8تا، جحقی بروسوی، بی /374، ص26ج ،1420

گو خواهد بود نه کوه و به تعبیر فخر رسد، چرا که در این صورت، خداوند متعال تسبیحصحیح به نظر نمی
بنابراین، اگر فاعل کالم  .(168، ص22ج ،1420)فخر رازی، رازی، متکلم، فاعل کالم است نه محل کالم 

ح نیز خداوند متعال خواهد بود نه کوه. خالصه آنکه  حیات در همه »خداوند متعال باشد، متکلم و مسبِّ
به زبان حال یا به زبان تمثیل باشد. البته آن را فقط اهل کشف که موجودات حقیقی است، نه آنکه عارضی یا 

 .(14. نیز ر.ک: همان، ص12، ص8تا، ج)حقی بروسوی، بی «کننداند درک میبه کمال رسیده
-108صص، 13، ج1417ح قولی موجودات )طباطبائی، یدیدگاه عالمه طباطبائی درباره تسببا توجه به 

ح موجودات ین پرسش باقی است که چگونه تسبیجای ا ،(190، ص17جو  323، ص11ج و 123و  111
م کالمی و قولی بودن تسبیقولی است، ولی لفظی در کار ن ه ست؟ آیا قول، چیزی غیر از بیح چیست؟ مقوِّ

جودات را ح مویتوان تسبرسد، در صورتی می؟ به نظر میو ظهور ما فی الضمیر استکارگیری لفظ یا صوت 
باشد که از سوی آنان  واسطه الفاظ، صداها و ظهورهایی ز بهیح جمادات نیدن تسبیه شنقی دانست کیحق

 خبر دهد یخود، از خالق غن یو نقص ذات یاز موجودات، با حاجت وجود کیهر شود، نه آنکه صادر می
ن ادعا، ید ایمؤ و این مقصود باطنی تسبیح قولی باشد.( 74و  73صص، 2ج الف،1391)مصباح یزدی، 

 ات است.یات و روایظهور لغوی و ظهور آ
یری از گهای تأویلی و یا تخصیصی در تفسیر آیات تسبیح موجودات، با بهرهمالصدرا ضمن نقد دیدگاه

 ظهور دیگر آیات و روایات، آیات تسبیح را به عنوان شواهدی برای تسبیح حقیقی و همگانی موجودات دانسته
ور شعوی در مقام پاسخ به اشکاِل ناممکن بودن تسبیح جماداِت بی .(146، ص6، ج1366)مالصدرا،  است
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به بیان دیدگاه اثباتِی خویش درباره شعور همگانی موجودات پرداخته و آن را بر اساس برهان، عرفان ]و قرآن[، 
 (148)همان، ص دانداثبات شده می

ننده کتسبیح از جمله ادله اثباتاند، آیات ن به صراحت بیان کردهاخالصه، همانگونه که برخی مفسر
 یمعنا د بریباشد، بابر مجاز بودن آنها وجود داشته  یعقل یانهیبدون آنکه قر»شعور همگانی موجودات بوده، 

، 5، ج1389 و 382، ص1382 و 207-206صص، 1386)جوادی آملی،  «ظاهر خود حمل گردند
ماند برای پاسخ زمخشری به این اشکال نمیبا این بیان، جایی  .(305، ص1، ج1418خمینی،  /228ص
در همه موارد، تسبیح مجازی است، بنابراین، باید بر تسبیح مجازی حمل شود، وگرنه یک کلمه در یک »که 

وی در تفسیر  .(670، ص2، ج1407)زمخشری، « زحالت هم بر حقیقت حمل شده است، هم بر مجا
ْبُع َو »بر « ِهنَّ یَمْن ف»ونه است که چگ این اشکال را مطرح کرده «کشافال» ماواُت السَّ ْرُض  السَّ

َ
عطف « اْْل

ُح ـ شده و با یک فعل  ها سمانخالف آر بـ به هر دو تسبیح اشاره شده، در حالی که مالئکه، انسان و جن ـ  ُتَسبِّ
عتقد مگوی خداوند هستند؟ سپس، در مقام جواب به لزوم مجازی دانستن تسبیح تسبیح حقیقتا   ـ و زمین

 (348، ص20ج ،1420ر.ک: فخر رازی،  ،نیزهمان/ شده است. )

 سخن گفتن و گواهی همگانی موجودات  -3-2
توان سخن گفتن و گواهی همگانی موجودات را ذیل دو عنوان مستقل ذکر کرد، اما به دلیل هرچند می

یکجا  صورت ها بهمربوط به آن پیوند و ارتباط نزدیک آن دو، ذیل یک عنوان ذکر شده و در این تحقیق، آیات
 بحث شده است. 

گر، به هرچه که یات دیها در روز قیامت اختصاص ندارد و به گواهی آشهادت بر اعمال، به گواهِی انسان
م داده یتعم ،ن، کتاب، اعضا و جوارح بدنی، داز جمله مالئکه، زمان، مکان ،نوعی ارتباط با اعمال مردم دارد

های در اثر همین اعتقاد است که برخی بزرگان در قسمت .(323، ص1ج ،1417)طباطبائی،  شودمی
خواندند تا در روز قیامت دو رکعت نماز می ،شدندگزاردند و یا حتی وارد مکانی میمختلف مسجد نماز می

، 5، ج1409. نیز ر.ک: حر عاملی، 72، ص2ج الف،1391)مصباح یزدی، شاهدان بیشتری داشته باشند 
 انگر شهادت دادن زبان، دست و پا، چشم، گوش و پوست بدِن یم بیه از قرآن کریچند آ .(188-186صص

، 4ج و 195، ص3، ج1415)عروسی حویزی، ها حتمی شده باشد مجرمانی است که عذاب الهی درباره آن
است و تحمل شهادت، یامت فرع بر تحمل شهادت در دنیاز آنجا که شهادت دادن در ق .(544و  391صص

توانند ادله شعور همگانی موجودات ات میین دسته از آیمستلزم نوعی علم و شعور به مضمون گواهی است، ا
 الف،1391مصباح یزدی،  /378، ص17ج و 382-381، 323صص، 1ج ،1417)طباطبائی، ند یشمار آ به
به تعبیری دیگر، قیامت ظرف اجازه خداوند  .(227، ص5، ج1389. نیز ر.ک: جوادی آملی، 75، ص2ج

گاهی شهود نسبت به اعمال انسان و یا ظرف  متعال در اظهار شهادِت گواهان َاعمال است، نه ظرف حدوث آ
اینک به  .(69و  68صص، 6ج و 228، ص5، ج1389)جوادی آملی، تعلیم و یا ادراک ابتدایِی شهود 
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َهُد َعلَ ی﴿الف(  َم َتشأ ِسَنُتُهمأ َو یوأ لأ
َ
  ِهمأ أ

َ
ُجُلُهمأ ِبما کاُنوا یدیأ رأ

َ
َمُلوَن یِهمأ َو أ  (24/ 24)نور:  ﴾عأ

نور از نسبت ناروا به دیگران سخن به میان آمده است، اما با توجه به اطالق ذیل  هسور 23 ههرچند در آی
ت نسببه تناسب اعضا و جوارح بوده و اعم از  ،هر کار ناپسند« َمُلوَن ْع یَما کاُنوا »، منظور از این سوره 24 هآی

حتی اگر  ،البته .(95-94، ص15ج ،1417ر.ک: طباطبائی،  ،)برای نمونهباشد می ناروا به دیگران دادن
باشد، باز هم برای اثبات مدعای کلی شعور  «نسبت ناروا به دیگران دادن»شهادت اعضاء مربوط به 

موجودات بر اساس گواهی اعضاء و جوارح کافی است. ظهور آیات مربوط به شهادت و سخن گفتن 
توان برخی تفسیرها درباره چگونگی شهادت موجوداتی مانند دست، پا، پوست و ... آنقدر قوی است که نمی

 اعضا و جوارح را پذیرفت.
انند توسازد که از این جهت میای میاند که خداوند متعال دست و پا را به گونهگفته با این حال، برخی

سازد که با ای میسخن بگویند. به عبارت دیگر، خداوند متعال دست و پا را نه به شکل کنونی، بلکه به گونه
دی اه را باید در لزوم پایبناین دیدگ هریش ،رسددهند. به نظر میاجبار به سخن درآمده و علیه انسان شهادت می

گویی و شهادِت خود اعضا و جوارح از یک سو و حفظ مختار نبودن اعضا و به ظواهر آیات مبنی بر سخن
 جوارح از سوی دیگر دانست. 

برخی دیگر اعتقاد دارند که خداوند در ساختمان دست و پا کالمی متضمن شهادت و گواهی ایجاد 
مجاز  گویی به دست و پاگویند. بنابراین، نسبت دادن سخنست و پا سخن میای که گویا دکند به گونهمی

کنند که خداوند متعال در فکر میگونه اینای نیز دهد. عدهخداوند است که شهادت می ،است و در حقیقت
دهد که جایگزین گواهی دادن است و همان کارکرد را دارد دست و پای مجرمان نشان و عالمتی قرار می

، 23ج ،1420فخر رازی،  /211، ص7ج ،1372طبرسی،  /117، ص9ج و 423، ص7، جتابی وسی،)ط
 .(556-555صص، 27ج و 354ص

تفاسیر نه تنها خالف ظهور دیگر آیات قرآن است، بلکه با ظهور روایات فراوان گونه این ،رسدبه نظر می
توان مجاز دانستن شهادت دست و پا را با آیه سوره فصلت می ،برای نمونه در این زمینه نیز ناسازگار است.

 توان آن را حمل بردر این آیه به سخن گفتن شاهدان اعمال تصریح شده است و نمی زیراناسازگار دانست، 
ِذ ﴿مجاز نمود:  ُه الَّ َطَقَنا اللَّ نأ

َ
َطَق ُکلَّ َش  یأ نأ

َ
عالوه، اینگونه تفاسیر با اصل به . (21/ 41)فصلت: ﴾ ءیأ

، 17ج ،1417طباطبائی، شهادت که متضمن تحمل شهادت هنگام ارتکاب گناه است منافات دارد )ر.ک: 
 .(75، ص2الف، ج1391مصباح یزدی،  /706، ص18، ج1389جوادی آملی،  /378ص

واِهِهمأ َو یالأ ﴿ب(  فأ
َ
ِتُم َعلی أ َم َنخأ   وأ

َ
ُمنا أ ُجُلُهمأ ِبما کاُنوا یدیُتَکلِّ رأ

َ
َهُد أ ِسُبوَن یِهمأ َو َتشأ  (65 /36 س:ی) ﴾کأ

ح شده است که هر دو از شئون عقال یز تصریها نعالوه بر شهادت پاها، به سخن گفتن دست ،هین آیدر ا
 هیآروند. ممکن است این آیه شریفه با مضمون آیه پیشین ناسازگار به نظر برسد، چرا که بر اساس شمار میبه 

سوره یس، بر دهان  65 هقبل، زبان نیز از جمله گواهان اعمال است. این در حالی است که بر اساس آی
اگر گواهی زبان را  شود و در این صورت گواهِی زبان غیرممکن خواهد بود، مخصوصا  مجرمان مهر زده می

 حقیقی و لفظی بدانیم. 
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ظور از مهرشدن دهان آن باشد که دهاْن بسته شده و رسد که اگر منبه نظر میگونه این ،در مقام پاسخ
توان بسته بودن ، می(321، ص6، ج1360)ر.ک: عاملی،  تواند در دهاِن بسته به سخن درآیددیگر، زبان نمی

)ر.ک: عروسی دهان را به زمانی تفسیر کرد که دست، پا و دیگر اعضا و جوارح در حال شهادت دادن هستند 
برخی مفسرین نیز  .(555، ص27ج ،1420فخر رازی،  /543 و 392-391صص، 4، ج1415حویزی، 

ممکن است زبان، خارج از دهاِن بسته به سخن  زیرااند، شهادت زبان را با بسته بودن دهان منافی ندانسته
 ،1372ر.ک: طبرسی،  ،. نیز722، ص18، ج1389جوادی آملی،  /423، ص7، جتابی )طوسی،درآید 

این احتمال نیز وجود دارد که دهان در برخی  ،البته .(134، ص6تا، جحقی بروسوی، بی /211، ص7ج
پذیر باشد و در برخی مواقف، دهان ُمهر شده و مواقف و مراحل قیامت باز بوده و امکان شهادت زبان امکان

شاید بهتر آن باشد که اوضاع  .(722، ص18ج ،1389)جوادی آملی، امکان سخن گفتن وجود نداشته باشد 
جسمی روز قیامت را با وضعیت کنونِی جسمانِی خویش مقایسه نکرده و تصورات روزمره خویش را به آیات 
تحمیل نکنیم. چه بسا در روز قیامت زبان در دهان مهر شده نیز به سخن درآمده و صاحبش را در همان حال 

 رسوا کند. 

ی ِإذا ما جاُؤها َشِهَد ﴿ج(  صاُرُهمأ َو ُجُلوُدُهمأ ِبما کاُنوا یَعلَ  َحتَّ بأ
َ
ُعُهمأ َو أ َمُلوَن َوَقالُ یِهمأ َسمأ واأ ِلُجُلوِدِهمأ عأ

نَطَقنَ یَعلَ  مِلَم َشِهدتُ 
َ
نَطَق کُ َنا َقاُلواأ أ

َ
ِذی أ ُه الَّ ٍة َو ِإلَ شیأ  َلّ ا اللَّ َل َمرَّ وَّ

َ
ُتمأ یٍء َو ُهَو َخَلَقُکمأ أ َجُعوَن َوما ُکنأ ِه ُترأ

نأ 
َ
َتِتُروَن أ َهَد َعلَ یَتسأ َه ال یشأ نَّ اللَّ

َ
ُتمأ أ صاُرُکمأ َو ال ُجُلوُدُکمأ َولِکنأ َظَننأ بأ

َ
ُعُکمأ َوال أ َلُم َکثیُکمأ َسمأ ا یعأ را ِممَّ

َمُلوَن   .(22ـ20 /41 :)فصلت ﴾َتعأ
در کنار شهادت گوش، چشم و  ـکه از شئون عقالست  ـسوره فصلت، سخن گفتن را  21فه یه شریآ

ر جمع عاقل در مقام ذکر اعضا و یبا توجه به کاربسِت ضما ،رونیز نسبت داده است. ازایپوست، به همه چ
شود. شاید به نظر برسد که مگر ممکن است اشیاء شتر مییه بر شعور همگانی موجودات بید آیجوارح، تأک

 این واژه به معنای .توان از معنای انطاق به دست آورداهان اعمال باشند؟ پاسخ را میبه سخن درآیند و جزء گو
بنابراین، نه تنها  .(118، ص9، جتابی )طوسی،گفتن را دارد به سخن در آوردِن چیزی است که توانایی سخن

« ءٍ ْی ش کَلا »دلیل، عموم توان بدون محال نیست، بلکه امکان وقوعی نیز دارد و نمی به سخن درآمدن اشیاء ذاتا  
توان می ،و یا آن را حمل بر مجاز کرد. در مجموع( 195، ص4، ج1407)ر.ک: زمخشری، را تخصیص زد 

کند که همه موجودات در صورت ای فراهم میگفت که خداوند متعال در روز قیامت شرایط را به گونهگونه این
 گواهی دهند. ،دانندلزوم به سخن درآمده تا درباره آنچه می

ا هتوان از گفتاِر اعضا و جوارح به شعور آندر اینجا ممکن است این سؤال به ذهن برسد که چگونه می
 توان از دو جنبه مورد توجه قرار داد: صورت کلی، گفتار را می پی برد؟ پاسخ آن است که به

صورت تلویحی وجود و  و به کم قالبی را برای سخن گفتن برگزیدهدسِت  ،الف( از آن جهت که گوینده
  ،نامیمآثار آن از جمله خود، الفاظ، مخاطب و ... را پذیرفته است. این جنبه را لحاظ صورِی گفتار می

نامیم. گواهی معنا و مفهوم است. این جنبه را لحاظ ِداللِی گفتار می هب( از آن جهت که دربردارند
بیانگر شعور  ،گفتهپیش بر اساس هر دو لحاِظ  ،قیامتهمگانی موجودات و به سخن درآمدن آنها در روز 
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آنهاست. حال، اگر درباره حجیت و اعتبار گفتار آنها در روز قیامت سؤال شود، پاسخ را باید با استفاده از 
هُ »ر یتعب .های دقیق قرآنی در این زمینه به دست آوردواژه عضا و ان نکته اشاره دارد که هرچند یبه ا« َأنَطَقَنا اللَّ

ده بوده و خداوند ین علِم پنهانی و مکنون به مرحله نطق نرسیها داشتند، اا علم به اعمال انسانیجوارح در دن
 است کهین علمی در دنیل وجود داشتِن چنیبرای اتمام حجت، موجب به سخن درآمدن آنها شده است. به دل

دت از روی اجبار در صورتی اعتبار ندارد امت معتبر و حجت است. در واقع، شهایاش در قاظهار صادقانه
 379صص، 17ج ،1417)طباطبائی، که شهادت به دروغ باشد نه آنکه به شهادت صادقانه مجبور شود 

 .(380و
وان، یبه موجودات زنده دارای نطق در فهم عرفی )مانند انسان، ح« ءٍ ْی َش  َلا َأنَطَق کُ »ص یاحتمال تخص

راسری متفرع بر علم به عدم شعور س زیرا ،ستیرفتنی نیر بر مجاز پذیتعب نیز همانند حمل ایفرشته و جن( ن
اری بر رد آن وجود دارد. انسان به باطن یکه ادله بسبلتنها اثبات نشده،  نه ،زیین چیموجودات است و چن

)همان،  ستیل بر نفی آنها در عاَلم واقع نیدِن شعور موجودات دلیهمه موجودات علم ندارد و نفهم
 .(381و380صص

امت ارتباطی با شعور داشتن آنها در ین اشکال به ذهن برسد که شهادت جمادات در روز قیممکن است ا
کاِم اح ،د تحوالت و بالتبعیژه خود را دارد و نبایای است که احکام وامت عرصهیکه ق چرا ،ا نداردینشئه دن

بسا خداوند متعال در روز باقی است که چهن ابهام یجای ا همچنین،ت داد. یگر سراینشئه را به نشئه د کی
جاد یی که خداوند در آنها ایق صدایبه سخن درآورد تا از طر ،امت جمادات را بدون آنکه شعور داشته باشندیق

 .(555، ص27ج ،1420. فخر رازی، ک)ر.به گواهی اعمال بپردازند  ،کندمی
شهادت در صورتی معنا دارد که شاهد از قبل، به دست آورد. « شهادت»توان از دقت در واژه پاسخ را می

ی یازهیامت به همان چیموجودات در روز ق ،درکی از عمل داشته باشد تا در موقِع الزم بتواند آن را ادا کند. پس
امت معنا یاند؛ وگرنه شهادت در قا شاهدشان بوده و درکی از آن داشتهیشهادت خواهند داد که در نشئه دن

در حجت ح بودن اشکال، یدر صورت صح به عالوه، .(323، ص1ج ،1417طبائی، )طبا نخواهد داشت
 .(378، ص17)همان، ج امت تمام نخواهد شدیق

امت سؤال خواهد شد و مسئول بودِن ینکه از اعضا و جوارح در روز قیممکن است گفته شود با توجه به ا 
ات گواهی اعمال در مقام ید که آیگورا میزی یهمان چ ،زین لیذ هیع بر علم و شعورشان است، آآنها متفر

ُف ما لَ  َو ﴿انش هستند: یب َع َو  َک َس لَ یال َتقأ مأ ٌم ِإنَّ السَّ َبَصَر َو  ِبِه ِعلأ ولئِ  الأ
ُ
ُفؤاَد ُکلُّ أ ُه َمسأ  َک الأ  ﴾ُؤالً کاَن َعنأ

ر یسنده از تفسین برداشت نویاگر ا .(96-95صص، 13ج ،1417: طباطبائی، ک)ر. (36/ 17ء: سرا)إ
لکه بر ست، بیان شهادِت سمع، بصر و فؤاد نیه در مقام بیآن یان گفت که ید چنیدرست باشد، با «زانیالم»

 «َعن»با حرف جر  «سئل»زیرا  ،ده شودینکه از آنها پرسیشود، نه اه، درباره آنها پرسش مییِح آیاساس تصر
شاید منظور این باشد که هرچند درباره  ،البتهی متفاوت است. یبه لحاظ معنا« َسأَله»ر یآمده است و با تعب

شود، اما این بیان با پاسخگو بودن خوِد سمع و بصر و فؤاد نیز سازگار است. سمع، بصر و فؤاد پرسش می
شنید، همانگونه که خود تواند گواهی دهد که گوش فالن آهنگ غیرمجاز را میبنابراین، برای نمونه زبان می
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 همین مطلب گواهی دهد. پس، ممکن است درباره گوش، از خودش هم سؤال شودتواند به گوش نیز می
 .(94)ر.ک: همان، ص

َحی َلَهای﴿د(  وأ
َ
َك أ بَّ نَّ َر

َ
باَرها ِبأ خأ

َ
ُث أ َمِئٍذ ُتَحدِّ  (5-4 /99 :)زلزال ﴾وأ

خن سبه  مربوط آیات هتوان آیات مربوط به بازگویی اخبار توسط زمین در روز قیامت را نیز در زمرمی 
امت یی خبرها در روز قیبندی کرد. روشن است که در صورتی بازگوطبقهگفتن و گواهی همگانی موجودات 

 فهیامت انجام وظیافت و با علم به آنها در عرصه قین خبرها را دریو برای اتمام حجت درست است که زم
ن جهت ِاخبار در یسوی زمافت وحی الهی از یر، دریه اخیدر آ .(299، ص6، ج1389)جوادی آملی،  کند

 ن باشد. یتواند گواه شعور زمز مییامت نیروز ق
گاهی زمین به اعمال انسان  گفته شود که بر اساس این آیات شریفه، گواهی گونه اینممکن است در رد آ

 توان نتیجه گرفترو، نمیباشد. ازاینزمین به دلیل وحی الهی و بر اساس مفاد و مضمون آنچه وحی شده می
گاهی گاه است و در روز قیامت بر اساس آ که در دنیا  ییهاکه زمین دارای شعور بوده و از کارهای انسان آ

بیان اخبار و شهادت ه شود، اجازدهد. پاسخ آن است که آنچه به زمین وحی میگواهی می ،کسب کرده است
گاه شده است. بنابراین، زمین با وحی الهی و خداوند متعال، به اموری  هاجاز به اموری است که در دنیا آ

گاهی خویش در دنیا کسب کرده است. نیز، اگر محتوای وحی الهی در روز  گواهی خواهد داد که بر اساس آ
ها را بیان کند، زمین شاهدی جداگانه نبوده و سببی قیامت آن باشد که زمین به مضمون وحی گواهی داده و آن

ق وحی، دریافت وحی الهی و فهم مستقل برای اتمام حجت نخواهد بود. عال وه بر این و با قطع نظر از متعلا
  .(381، ص17ج و  343-342صص، 20، ج1417)طباطبائی، عور است محتوای آن نیز مستلزم ش

َتوی﴿( هـ ماِء َو هِ  ُثمَّ اسأ تِ  یِإَلی السَّ ِض ائأ رأ
َ تَ یُدخاٌن َفقاَل َلها َو ِلْلأ

َ
هًا قاَلتا أ وأ َکرأ

َ
عًا أ  ﴾َن ینا طاِئعیا َطوأ

  (11/ 41: فصلت)
 گفتن آسمان ودر این آیه به سخن  زیراتواند شاهدی بر شعور همگانی موجودات باشد، می زیه نین آیا

رین بر ساست که هرچند برخی مف معتقد «أطیب البیان فی تفسیر القرآن»مؤلف ت. زمین تصریح شده اس
اند، اما نصوص قرآن و اخبار زمین و آسمان، برای این آیه توجیهاتی را ذکر کرده شعوریاساس اعتقاد به بی

گاهی همه موجودات از جمله جمادات، نباتات و حیوانات داللت دارند و هر کدام در متظ افر بر شعور و آ
گاهی دارند   .(417، ص11، ج1369)طیب، حد خود آ

ِطُق َعلَ یهَذا ِکتاُبَنا ﴿و(  َمُلوَن ُکمأ ینأ ُتمأ َتعأ ِسُخ ما ُکنأ َتنأ ا َنسأ ا ُکنَّ َحقِّ ِإنَّ  (29/ 45)جاثیه:  ﴾ِبالأ
منظور از نطق نامه اعمال،  .دیآه او به سخن درمییعل ،امتینامه اعمال انسان در روز ق ه،ین آیبر اساس ا

 /293ص، 4، ج1407زمخشری،  /178، ص18ج ،1417)طباطبائی، شهادت دادن او به اعمال انسان است 
 .(154، ص13ج، ق1415آلوسی،  /454، ص8جتا، حقی بروسوی، بی /681، ص27ج ،1420فخر رازی، 

تراشی، شک و یا انکاِر اعمال ناشایست ای خواهد بود که جایی برای بهانهروشن است که این شهادت به گونه
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آیاتی که در این دسته ذکر شد، با توجه به ظهور این آیه و نیز  .(30 /3 :)آل عمرانباقی نخواهد گذاشت 
 /262، ص9، جتابی )طوسی،توان ثبوت اعمال و ظهور آنها در نامه اعمال را به منزله سخن گفتن نمی

به شمار آورد. بنابراین، ظهور آیه پابرجاست ( 126، ص12، ج1369طیب،  /120، ص9ج ،1372طبرسی، 
 آید.حساب میو این آیه از ظواهر دال بر شعور همگانی موجودات به 

یان ادراک درهستی هسور  43بررسی داللت مطابقی آیه  -3-3  نور بر سر
نها ور همگانی موجودات، تگفتنی است که بر اساس تحقیق نگارنده، از میان مجموعه آیات مربوط به شع

َه ﴿: داردداللت مطابقی بر سریان ادراک در هستی  لیذ آیه نَّ اللَّ
َ
َلمأ َتَر أ

َ
ُح یأ َماَواِت َو َسبِّ َلُه َمن فِی السَّ

ِض َو الطَّ  رأ
َ بِ یاْلأ اٍت ُکلٌّ َقدأ َعِلَم َصََلَتُه َو َتسأ ُه َعلِ یُر َصافَّ َعُلوَن یٌم ِبَما یَحُه َو اللَّ  (41 /24 )نور: ﴾فأ

« َحهُ یَتْسبِ َقْد َعِلَم َصاَلَتُه َو  ُکلٌّ »ها و زمین است. اینک تنها عبارت صدر آیه مربوط به تسبیح اهل آسمان
 /169، ص1392نه تنها همه موجودات به نماز )مطهری،  ،کانون توجه است. بر اساس ظاهر این آیه شریفه

، تابی طوسی، /135، ص15ج ،1417یا دعا )طباطبائی، ( 479-478صص، 11، ج1387جوادی آملی، 
، 1369( و عبادت )طیب، 245، ص3، ج1407زمخشری،  /380، ص9، ج1415آلوسی،  /446، ص7ج
، 1389( و تسبیح خداوند متعال مشغول هستند، بلکه به این کار، علم دارند )جوادی آملی، 541، ص9ج
ر.ک:  ،. نیز541، ص9، ج1369طیب،  /180، ص25ج و 479، ص11ج و 302 و 299، 291صص، 6ج

در « َمن»رجاست که منظور از این ظهور در صورتی پاب .(180-162و  118-117صص، 1392مطهری، 
ه به با توج ،رسدنگردد. هرچند به نظر می به خداوند متعال باز« َعِلَم »ابتدای آیه اعم از عقال باشد و ضمیر 

کید و با توجه به ظاهر آیه، ضمیر به  اوند گردد، برخی مفسران ضمیر را به خدبر می« ُکلٌّ »تقدم تأسیس بر تأ
 ،1372اند )ر.ک: طبرسی، برای تقویت این دیدگاه به عبارت ذیل آیه استناد کرده اند و گاهمتعال برگردانده

 /66، ص6ج ،1419ابن کثیر،  /117، ص18ج ،1412طبری،  /445، ص7، جتابی طوسی، /233، ص7ج
 /358، ص1ج ،1416محلی و سیوطی،  /422، ص3ج ،1420بغوی،  /541، ص6ج ،1371میبدی، 

به لحاظ ادبی نیز  ،رسدبه نظر می .(323، ص9، ج1368می مشهدی، ق /521، ص4ج ،1423کاشانی، 
اولویت داشت. « ُکلٌّ »در صورت برگشت ضمیر به خداوند متعال، نصب واژه  زیرااین وجه مرجوح است، 

، بازگرداندن ضمیر به خداوند متعال، خالف ظاهر آیه است و عبارت پایانِی آیه شاهد بر این است عالوهبه 
، 6ج ،1415درویش،  /302-301صص، 6، ج1389گردد )ر.ک: جوادی آملی، بر می« ٌکلٌّ » که ضمیر به

 .(281، ص1ج ،1419عکبری،  /623-622ص
ُه َعلِ َو ال»عالمه طباطبائی، هرچند به قرینه سیاق و مخصوصا جمله  را به « َعِلَم »ضمیر  ،«ْفَعُلونیٌم ِبَما یلَّ

ُه َو َقْد َعِلَم َصاَلتَ  ٌل کُ »بازگردانده، اما با توجه به تعبیر  ،پرندگان ل آسمان و زمین و همچنیناه ، یعنی«ُکٌل »
قول در ذوی الع« َمن»و تسبیح، ظهور واژه  دعا و عبادت ،و مناسب نبودن اسناد علم همگانی به نماز« َحهُ یَتْسبِ 

 ،(232ص، 7ج، 1372ر.ک: طبرسی،  ،. نیز135-134صص، 15ج ،1417)طباطبائی،  است را حفظ کرده
توان این آیه را به عنوان دلیلی بر اثبات مستقیم علم همگانی موجودات روشن است که در این صورت نمی

، 6ج ،1389را اعم از ذوی العقول دانسته )جوادی آملی، « َمن»ذکر کرد. در عین حال، برخی مفسران، واژه 
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ه یابن عط /439، ص3، ج1415فیض کاشانی،  /163، ص6تا، جر.ک: حقی بروسوی، بی ،. نیز300ص
زحیلی،  /192، ص4، ج1418ثعالبی،  /66، ص6، ج1419ابن کثیر،  /188، ص4، ج1422اندلسی، 

( و برخی دیگر یکی از وجوه تفسیری آیه را علم همگانی موجودات به صالة و 1759، ص2، ج1422
 ،1383 و 336ص، 4ج ب،1388جوادی آملی،  /169-168صص، 1392اند )مطهری، تسبیحشان دانسته

، 1424خطیب،  /189، ص4، ج1422ه اندلسی، یابن عط /112، ص7، ج1422، شابورییثعلبی ن /513ص
، 1407شبر،  /49، ص4ج ،1419ابن عجیبه،  /127-126صص، 3، ج1408گنابادی،  /1297، ص9ج
سید محمد  /675، ص1، ج1408آل سعدی،  /304، ص6، ج1336کاشانی،  /324و  323صص، 4ج

  .(3780، ص7ج ،1424حوی،  /137-136صص، 10ج تا،طنطاوی، بی
ای به ج« َمن»برای غیرعقال قوی است و به کار بردن واژه « َمن»احتمال به کار رفتن  ،به گمان نگارنده

به تناسب فعل و ضمایر است. گویا همه موجودات از این جهت که به تسبیح حق تعالی مشغول هستند « ما»
بتوان پا را از اند. شاید عبادت و تسبیح خویش علم دارند، در زمره ذوی العقول شمرده شده ،دعا ،و به نماز

گوی خداوند متعال باشد و او را عبادت این مرحله هم فراتر گذاشت و عاقل را موجودی دانست که تسبیح
ها نه تن« ما»به جای « َمن»کند. به هر حال، اگر کارهای عاقالنه به چیزی نسبت داده شود، به کار بردن واژه 

ینگونه کاربردها قابل مشاهده است )ر.ک: جوادی آملی، اشکالی ندارد، بلکه در مواردی از قرآن کریم نیز ا
، به نظر وجودبا این  .(381، ص3الف، ج1388و  /150ص ،1427 و 704-703صص، 14، ج1389

برای غیر عقال درست باشد، به لحاظ عقلی مانعی برای اسناد « َمن»در صورتی که به کار بردن واژه  ،رسدمی
 با در نظر گرفتن تفاوت میان علم بسیط زیراو تسبیحشان وجود ندارد،  دعا ،علم همگانی به اموری مانند نماز

توان اولی را به همه موجودات نسبت داد. از این باالتر آنکه برخی مفسرین ادراک همه و علم به علم، می
 ،4ج و 474، ص2، ج1418)ر.ک: خمینی،  اندموجودات را ادراک مرکب و از قبیل علم به علم نیز دانسته

علم بسیط همگانی باشند، هرچند به این علِم خویش،  ی برتوانند شاهدآیات دسته دوم می ههم .(495ص
گاه نباشند. شاید بتوان با توجه به قرائنی مانند ذکر پرندگان در کنار اهل آسمان ت واژه ها و زمین و نیز عمومیآ

ا داللت این آیه را عام دانسته و علم ر ـ دارندکه تسبیح اختیاری و از روی ایمان ن ـحتی نسبت به کفار « َمن»
 برای همه موجودات اثبات کرد.

ع را نشان تواض ـ از جمله جمادات ـبا تمام بودن این برداشت از آیه، دیدگاه کسانی که هستِی موجودات 
ه خداوند متعال در این آیه شریف زیراشود، کنند، رد میگونه توجیه میآنها دانسته و گاه عبادت موجودات را این

گاهی نه تنها به عبادت و تسبیح الهی مشغول ،کند که همه موجوداتبه صراحت بیان می اند، بلکه به آن آ
 .(301، ص6، ج1389ها بر نیاید )جوادی آملی، دارند، هرچند انسان از عهده فهم تسبیح آن

ِی علم و نطق بر اساس پذیرش مبنای فلسفِی توضیح این نکته الزم است که نویسنده به مراتب وجود
 هاز جمله مفاد ادل ـکند که احکام مراتب وجود اصالت وجود و تشکیک وجود توجه دارد و نه تنها ادعا نمی

شناسانه به بررسی پیامدهای آن نیز پرداخته است هایی هستییکسان هستند، بلکه در پژوهش ـ دوم هدست
  .(185-153صص، 1397دکان، ر.ک: محیطی ار ،)برای نمونه
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-نکه حتی اگر داللت مطابقی آیات قرآن کریم بر شعور همگانی موجودات پذیرفته نشود، میایخالصه 

توجه به ظهور آیات تسبیح و داللت التزامی آنها به اثبات آن پرداخت. الزم به ذکر است که برخی  توان با
 لبد.طدهند و بحث در این زمینه مجالی دیگر میمی به این حقیقت گواهی ،روایات حتی به داللت مطابقی

 گیرینتیجه
وعی ادراک برای همه موجودات ثابت است، هرچند جزئیات این نوع ادراک با توجه به تحقیق حاضر، ن

هایی وجود دارد. بنابراین، نباید توقع داشت که همان نوع علم برای ما تاکنون روشن نشده و در این زمینه ابهام
 این تصْور مانعی جدی برای فهم زیراف و شناخته شده برای ما، در سراسر هستی سریان داشته باشد، متعار

ا اثبات ر سریان ادراک در هستیتوان اری، مییات و روایات بسیبا استناد به آ اصل ثبوت علم همگانی است.
مورد سنجش اما در این مقاله کوشیدیم آیات تسبیح و شهادت را در قلمرو شعور همگانی موجودات  کرد،

موجودات از نوعی علم و  هداللی قرار دهیم و به این نتیجه برسیم که بر اساس ظهور این دسته از آیات، هم
گاهی بهره ستی به سریان ادراک در ه ح برداللت التزامی آیات تسبی هدرباربحث  پایاندر  ،البته مند هستند.آ

سوره نور با توجه به شمول واژه  43آیه  پرداختیم.به داللت مطابقی نیز  مدعابررسی تنها آیه در مظان اثبات 
 شعور همگانی موجودات باشد.مستقیم تواند گواه در صدر آیه نسبت به غیرذوی العقول می« َمن»
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ح محمد خواجوی، تهران: انجمن حکمت و فلسفه، یمقدمه و تصح ؛اسرار اآلیات محمد بن ابراهیم؛ ،مالصدرا.64

 ش.1360
 م.1981اء التراث، ی، بیروت: دار اح3چ ؛ة االربعةیاالسفار العقلة فی یالحکمة المتعال ؛ـــــــــ.65
 ش.1354ران، یانی، تهران: انجمن حکمت و فلسفه این آشتید جالل الدیس :حیتصح ؛المبدأ و المعاد ؛ـــــــــ.66
 ش.1366، قم: انتشارات بیدار، 2محمد خواجوی، چ :تحقیق ؛میر القرآن الکر یتفس ؛ـــــــــ.67
قات فرهنگی، یمحمد خواجوی، تهران: مؤسسه مطالعات و تحق :تحقیق ؛یشرح أصول الکاف ؛ ـــــــــ.68

 ش.1383
 ق.1302نا، تهران: بی ؛مجموعة الرسائل التسعة ؛ ـــــــــ.69
ر یانتشارات ام تهران:، 5ق: علی اصغر حکمت، چیتحق ؛کشف اْلسرار و عدة اْلبرار بدی، احمد بن محمد؛یم.70

 ش.1371 ،ریکب



 

 

 83 اردکانیطیمح یمحمدعل/ و شهادت حیتسب اتیبا تمرکز بر آ یادراک در هست انیسر یادله قرآن یبررس              

یخ جامع ادیان ؛بایر ناس، جان.71 رکت انتشارات علمی و ش :، تهران20علی اصغر حکمت، چ: ترجمه ؛تار
 ش.1390فرهنگی، 

 
 


