فلسفه تحليلى ،شماره سى و سه ،بهار و تابستان  ،9317ص87-63

تبیین فلسفی مسألهی تسبیح موجودات از دیدگاه مالصدرا
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دانشجوی کارشناسى ارشد دانشگاه ایالم ،ایالم ،ایران

چکیده
در فرهنگ اسالمى و قرآنى  ،تسبیح و عبادت خداوند مخصوص انسان نیست بلكه تمام هستى
و پدیدههای آ ن به زبان خاص خود ،آن هم بر اساس آگاهى به تسبیح خداوند مشغولاند ،به
همین خاطر از زمان نزول قرآن تا عصر حاضر بحث تسبیح موجودات همواره از مباحث داغ
مطرح شده در میان محققین هر دوره بوده ،ولى این مسأله همچون بسیاری از مسائل دیگر در
حكمت متعالیه رنگ و بوی خاصى به خود مىگیرد؛ مالصدرا به عنوان یک فیلسوف ،عارف و
مفسر از سه منظر فلسفى ،عرفانى و تفسیری به مسألهی فوق نگریسته است .این پژوهش در پى
آن است که ضمن معناشناسى واژهی تسبیح ،دیدگاه فلسفى قرآنى مالصدرا در مورد تسبیح
موجودات را تبیین نماید .حكیم صدرا با تكیه بر برخى از مبانى فلسفىاش سه برهان بر
عمومیت تسبیح در تمام عالم اقامه مىکند و بیان مىکند که تمام موجودات از علم و ادراک
برخوردار مىباشند و با زبان مخصوص به خود به تسبیح حقتعالى مشغولاند.
واژگان كلیدی :مالصدرا ،تسبیح قالى ،تسبیح حالى ،سریان علم ،سریان حیات.
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مقدمه
یكى از حقایق و اسرار عالم هستى که قرآن کریم در آیات بسیاری به آن اشاره مىکند،
مسألهی تسبیح نظام آفرینش در برابر پروردگار است .تا کنون متفكران و محققان بسیاری
در این زمینه قلم فرسایى کردهاند که نظریات آنان را در یک تقسیمبندی کلى مىتوان در
دو دسته جای داد:
الف) گروهى بر این باورند که تسبیح موجودات ذیروح حقیقى است ولى تسبیح
موجودات غیر ذیروح مجازی و یا به اصطالح تسبیح حالى (تكوینى) است ،به این
معنى که موجودات غیر ذیروح به تسبیح خود علم و آگاهى ندارند.
ب) در مقابل گروه اول ،دستهای نیز معتقدند که تمام موجودات حتى جمادات به
صورت حقیقى و از روی علم و آگاهى و با زبان مخصوص به خودِّ ،
مسبح خداوند
مىباشند که در اصطالح به آن تسبیح قالى مىگویند.
در میان مشاهیر فالسفه ،مرحوم مالصدرا (ره) از جمله کسانى است که بر اساس
مبانى فلسفىاش و نیز با ارائه تفسیر جدیدی از معنای قول و کالم از دیدگاه دوم حمایت
مىکند و برآن است که تسبیح سراسر عالم ،حقیقى و از روی علم و آگاهى مىباشد.
ضرورت پرداختن به بحث تسبیح به جایگاهى که این آموزه در باورهای دینى ما
دارد و نیز به نقشى که در آگاه کردن انسان غافل و غرق در مدرنیته ایفا مىکند برمىگردد.
متأسفانه زندگى در دنیای ماشینى و رشد روزافزون مادیگرایى ،انسان امروزی را از درک
این حقیقت قرآنى محجور کرده است؛ لذا مبرهن کردن مسألهی تسبیح موجودات از دو
ّ
دال بر این موضوع
جهت اهمیت دارد :یكى آنکه مهر تأییدی است بر نصوص دینى که ِ
مىباشند و شبهاتى را که پیرامون این مسأله وجود دارد پاسخ مىدهد .دوم آنکه دریافت
و فهم درست این مسأله بینش انسان را نسبت به هستى تغییر مىدهد و او را آگاه مىسازد
که سراسر هستى دارای معناست و بستری فراهم مىسازد که انسان به جای نگریستن با
چشم سر ،با چشم دل به جهان اطراف بنگرد.
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پژوهش حاضر تالشى است در راستای پاسخگویى به این پرسش که مالصدرا
چگونه و از چه مجراهایى قالى بودن تسبیح موجودات را تبیین مىکند؟ لذا برای
دستیابى به این امر ،نخست معنای تسبیح و کیفیت آن را از دیدگاه متفكران مختلف
مورد بحث و بررسى قرار دادهایم سپس در ادامه براهین فلسفى مالصدرا را در خصوص
مبرهن کردن تسبیح قالى موجودات شرح دادهایم تا در پایان به نتیجهی دلخواه دست
یابیم.
معنای تسبیح
واژهی تسبیح _که از ریشه سبح گرفته شده است_ دارای معانى گوناگونى مىباشد .راغب
اصفهانى سبح را به حرکت سریع در آب و هوا معنا مىکند و تسبیح را به تنزیه الله تعالى

معنا مىکند و اصل آن را حرکت سریع در عبادت خداوند مىداند 9.عالمه طباطبایى
مىگوید« :کلمهی تسبیح به معنای منزه دانستن است و وقتى مىگوییم "سبحان الله"
معنایش این است که طهارت و نزاهت از همهی عیوب و نقایص را به او نسبت

مىدهیم» 2.بنیانگذار حكمت متعالیه در خصوص معنای تسبیح مىفرماید« :تسبیح و
روح آن عبارت است از تجرید و خالص نمودن ذات الهى از وابستگىهای موجودات و

آمیزش پدیدهها و امكان» 3،و در جای دیگر مىگوید« :التسبیح تبعید الله من السوء ،و

______________________________________________________
 .9راغب اصفهانى ،حسین بن محمد ،معجم المفردات الفاظ قرآن ،تحقیق صفوان عدنان داوودی ،الطبعه
ُ
االولى ،دمشقُ ،
دار القلم9691 ،ه 9111 /م ،ص.312
سید محمد حسین ،تفسير الميزان ،ترجمه ّ
 .2طباطبایىّ ،
سید محمد باقر موسوی همدانى ،قم ،دفتر انتشارات
اسالمى9381 ،ش ،ج ،91ص.666
 .3صدرالدین شیرازی ،تفسير سوره جمعه ،ترجمه و تصحیح محمد خواجوی ،تهران ،انتشارات مولى،
9388ش ،ص.95

 /11فلسفه تحليلى ،سال چهاردهم ،شماره سى و سه ،بهار و تابستان 9317

کذلک تقدیسه» 9.مالصدرا همچنین بیان مىکند« :حقیقت تسبیح و تهلیل و تكبیر و
تحمید عبارت است از گواهى بر یگانگى خالق ،و دور داشت او از نارسایىها و
کاستىها ،و اظهار عظمت و بزرگى او ،و داللت بر قدرت و خدایى وی».

2

همانطور که در عبارت فوق مىبینیم ،مالصدرا تحمید را در کنار تسبیح به کار برده
است که این امر _چنانکه در ادامه به آن خواهیم پرداخت_ به خاطر رابطهی تنگاتنگى
است که بین حمد و تسبیح وجود دارد؛ از این رو الزم است که از آراء محققان در مورد
معنای حمد نیز آگاه شویم.
حقیقت حمد در نظر سالطین اقلیم معرفت و کرسى نشینان عرش علم و حكمت،
اظهار کمال محمود و ابانهی ّ
اتصاف و نعوت حضرت معبود است به صفات کمالیه و
نعوت جمالیه و جاللیه و اسمای لطفیه و قهریه 3.راغب مىگوید« :الحمدالله تعالى:

الثناء علیه بالفضیله» 6،و باالخره خود مرحوم مالصدرا حمد را نوعى از کالم مىداند و
آن را به اظهار صفات کمالى معنا مىکند:
ٌ
ّ
ّ
مختص الوقوع باللسان» 5.سپس
«فالحمد نوع من الكالم ،و قد ّمر أن الكالم غیر
ّ
ّ
الكمالیه ،و
در ادامه مىافزاید« :فحقیقه الحمد عند العارفین المحققین إظهار الصفات
ذلک قد یكون بالقول کما هو المشهور .»...

1

خالصه آن که هرگاه خدا را از این لحاظ که واجد صفات کمال و جمال است
______________________________________________________
 .9همو ،تفسير القرآن الكريم ،تصحیح و تحقیق محمد خواجوی ،تهران ،انتشارات بنیاد حكمت اسالمى صدرا،
9381ش ،ج ،3ص.761
 .2همو ،تفسير سوره جمعه ،ترجمه و تصحیح محمد خواجوی ،ص.92
ّ .3ربانى ،محمدرضا ،حمد ّربانى (تفسیر عرفانى سوره حمد) ،تصحیح و تحقیق محمود نجفى ،قم ،مطبوعات
دینى9382 ،ش ،ص.93
 .6راغب اصفهانى ،معجم المفردات الفاظ قرآن ،ص.251
 .5صدرالدین شیرازی ،تفسير القرآن الكريم ،ج ،9ص.15
 .1همان.
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ستایش کنیم در این صورت ستایش ما «حمد» نام دارد؛ ولى اگر ذات ربوبى حقتعالى
را از عیوب و نقایص دور بداریم ،در این صورت آن را «تسبیح» مىگویند.
مقارنت حمد و تسبیح
همچنان که خاطر نشان کردیم ،ستایش خداوند از منظر صفات ثبوتى «حمد» و ستایش
ً
خداوند از منظر صفات سلبى «تسبیح» نام دارد؛ در قرآن کریم معموال حمد و تسبیح
مقارن و مالزم با یكدیگر ذکر شدهاند ،این مقارنت در بسیاری از آیات دیده مىشود،
ّ
َ
َ
َ
ْ
آیاتى از قبیلَ « :و ِإن ِم ْن ش ْى ٍء ِإال ُی َس ِّب ُح ِب َح ْم ِد ِه» (إسراء« ،)66 ،ف َس ِّب ْح ِب َح ْم ِد َر ِّبک»
َ ُ َ ِّ ُ َّ ْ ُ
ُ
َ
الرعد ِب َح ْم ِد ِه» (رعد« ،)93 ،ن ْح ُن ن َس ِّب ُح ِب َح ْم ِد َک» (بقره،)33 ،
(نصر« ،)3 ،و یسبح
َ
َ
« ُی َس ِّب ُحون ِب َح ْم ِد َر ِّب ِه ْم» (غافرَ « ،)7 ،س ِّب ْح ِب َح ْم ِد َر ِّبک» (طور ،)68 ،همگى داللت بر
مقارنت حمد و تسبیح دارند.
عالمه طباطبایى نیز به این امر اذعان دارد و در ذیل تفسیر آیه  68سورهی طور بیان
مىکند که حرف باء در «بحمد ربک» باء مصاحبت است و آیه چنین معنا مىدهد :و
پروردگارت را تسبیح گوی ،و او را منزه بدار ،در حالى که تسبیحت مقارن با حمد خدا

باشد 9.مقارنت و مالزمت حمد و تسبیح به دالیلى چند است :از جملهی این دالیل
مىتوان به عدم درک کنه ذات الهى توسط مخلوقات و ناتوانى آنها در شناخت ذات حق
اشاره کرد ،توضیح مطلب آنکه حقتعالى خالق و علتالعلل کل مخلوقات است از این
رو مخلوقات همگى به خاطر قصور ذاتى که ناشى از معلولیت آنها مىباشد قادر به
درک ذات علت و خالق خود نیستند؛ چرا که اگر مخلوقات بتوانند به کنه ذات الهى علم
پیدا کنند الزمهاش آن است که معلول به علت احاطه پیدا کند و این محال است .در
همین راستا مالصدرا نیز اظهار مىدارد که دست یافتن به شناخت ذات الهى از محاالت
______________________________________________________

 .9طباطبایى ،تفسير الميزان ،ترجمه ّ
سید محمد باقر موسوی همدانى ،قم ،دفتر انتشارات اسالمى جامعه
مدرسین حوزه علمیه قم9376 ،ش ،ج ،91ص.37
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و رسیدن به آن از حوصلهی دانش بشری خارج است و به همین جهت آیات قرآن کمتر
بر شناخت ذات خدای تعالى و بیشتر بر تقدیسات محض و تنزیهات صرف داللت
ً
دارند 9،پس اگر بخواهیم او را ستایش صحیح و بىاشكال کرده باشیم ،باید قبال او را منزه
از تحدید و تقدیر خود کنیم ،و اعالم بداریم پروردگارا ! تو منزه از آنى که به تحدید و
تقدیر فهم ما محدود شوی.

2

وجه دیگر مقارنت حمد و تسبیح این است که در مفهوم تسبیح ،اثبات صفات
کمالى نهفته است ،چرا که وقتى در مقام تنزیه حق ،یک صفت سلبى همچون جهل را از
او سلب مىکنیم مفهومش این است که صفت علم را که یک صفت ثبوتى و نقطه مقابل
سلب سلب کردهایم که
جهل است را برای حق به اثبات رساندهایم .به عبارت دیگر ِ
بازگشت آن به وجود ناب است ،امری که مورد تأیید مالصدرا هم هست.

3

كیفیت تسبیح موجودات
بحث تسبیح موجودات ریشه در آموزههای دینى ما دارد و قرآن کریم _به عنوان
سرچشمهای که مباحث کالمى ما از آن نشأت مىگیرد_ در آیات بسیاری به تسبیح تمام
موجودات در برابر حقتعالى اشاره و بلكه تصریح کرده است .اگرچه تسبیح موجودات
در سور و آیات فراوانى مورد عنایت قرآن کریم است ولى این امر در هفت سوره از سور
قرآنى نمایانتر است که عبارتند از :إسراء ،حدید ،حشر ،صف ،جمعه ،تغابن ،و أعلى.
این سورهها را مسبحات یا مسبحات سبعه مىگویند و تمامى آنها با مادهی « ّ
سبح» آغاز
مىشوند ،آیاتى که داللت بر تسبیح موجودات در برابر خالقشان دارند دو دسته مىباشند:
______________________________________________________
 .9صدرالدین شیرازی ،المظاهر االلهيه ،ترجمه و تعلیقات حمید طبیبیان ،تهران ،انتشارات امیر کبیر9382 ،ش،
ص.91
ّ
 .2طباطبایى ،تفسير الميزان ،ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانى ،ج ،9ص.33
 .3صدرالدین شیرازی ،الحكمه المتعاليه فى االسفار العقليه االربعه (سفر اول) ،ترجمه محمد خواجوی ،تهران،
انتشارات مولى9386 ،ش ،ج ،3ص.372
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دستهای از این آیات عام مىباشند که گویای تسبیح تمام موجودات در برابر خداوند
َ
مىباشند و فراگیر بودن تسبیح در تمام عالم را بیان مىکنند .نمونههایى از این آیات در
قرآن کریم به وفور قابل مشاهده است ولى مهمترین آیهای که به صراحت بیانگر تسبیح
ُ
تمام موجودات مىباشد آیه  66سوره إسراء است که مىفرمایدُ « :ت َس ِّب ُح َل ُه َّ
الس َم َاوات
َّ َ ْ ْ َ ْ ّ ُ َ ِّ ُ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ
ون َت ْسب َ
الس ْب ُع َو ْاْل ْر ُض َو َم ْ
َّ
یح ُه ْم»
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(إسراء.)66 ،
دستهی دیگر از آیاتى که داللت بر تسبیح موجودات دارند آیات خاص مىباشند
یعنى آیاتى که گویای تسبیح نوع خاصى از موجودات مىباشند مانند آیاتى که بیانگر
تسبیح مالئكه ،رعد ،کوهها و پرندگان در برابر خداوند هستند ،نمونههایى از این آیات
ْ َ َ
َ ُ َ ِّ ُ َّ ْ ُ
َ
الرعد ِب َح ْم ِد ِه»
عبارتند ازَ « :و ال َمال ِئكه ُی َس ِّب ُحون ِب َح ْم ِد َر ِّب ِه ْم» (شوری« ،)5 ،و یسبح
ْ َ
َّ
َّ َ
(رعدَ « ،)93 ،و َسخ ْرنا َم َع َد ُاو َد ال ِج َبال ُی َس ِّب ْح َن َو الط ْی َر» (أنبیاء.)71 ،
در مورد نحوهی تسبیح سراسری موجودات و اینکه منظور از تسبیح یاد شده در
آیات و روایات چیست ،اقوال مختلفى وجود دارد که مهمترین این اقوال را مىتوان در
ذیل سه دیدگاه گنجاند .عدهای بر این باورند که منظور از تسبیح سراسری موجودات
تسبیح به زبان حال است که خود این گروه به دو دسته تقسیم مىشوند؛ اما در مقابل این
گروه ،عدهای معتقدند که تسبیح یاد شده ،تسبیح به زبان قال است بنابراین در اینجا با
سه نظریه مواجه هستیم.
 .9برخى گفتهاند مقصود از تسبیح همان خضوع تكوینى هر موجودی در برابر
فرمان و ارادهی الهى است و سراسر هستى در برابر اراده و مشیت خداوند ،خاضع بوده و
در پذیرش وجود و پیروی از قوانینى که خداوند برای آنها تعیین نموده است مطیع و

تسلیم مىباشند 9.در این دیدگاه تسبیح به خضوع تكوینى موجودات در برابر خداوند
فروکاسته شده است ،بدان معنا که موجودات بدون علم و اراده در برابر خداوند خاضع و
______________________________________________________
 .9سبحانى ،منشور جاويد ،قم ،مؤسسه امام صادق (ع)9383 ،ش  ،ج ،9ص.933
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مسبح مىباشند برخالف تسبیح تشریعى که در آن موجود ِّ
ِّ
مسبح از روی علم و اراده زبان
به تسبیح خداوند مىگشاید.
 .2گروه دیگری از متفكران تسبیح موجودات را چنین تفسیر مىکنند :نظم و نظام
شگفتانگیز هر موجودی با پیچیدگى و اتقانى که در ساختمان آن به کار رفته است،
گواه بر قدرت بىنهایت عقل و شعور و حكمت بىپایان سازندهی اوست.
شاهد و ِ
سازمان دقیق و اسرار پیچیده هر موجودی همانطور که به وجود صانع خود گواهى
مىدهد ،همچنین به لسان تكوینى گواهى مىدهد که خالق آن دانا و توانا و از هر نوع
ً
عجز و جهل مبرا و منزه است؛ مثال برای تنزیه حق از شرک چنین گواهى مىدهد :نظام
واحدی که هم بر یک اتم و هم بر منظومه شمسى ما حكومت مىکند ،گواهى مىدهد
که نظام هستى زیر نظر یک آفریدگار به وجود آمده و هیچیک جز او در پدید آوردن
هستى دخالت نداشته و اثر و نظام یگانه ،حاکى از وحدت مؤثر و نبودن هر نوع شریک و
انباز برای اوست .از این جهت وحدت نظام موجب تنزیه و تقدیس خدا از هرگونه شرک
ً
است 9.مثال وقتى ما یک اثر مصنوعى مانند یک دستگاه خودرو را مىبینیم و این خودرو
به گونهای ساخته شده است که دارای ایمنى باال ،طراحى زیبا ،و  ...است در این صورت
ما به علم باال و حاذق بودن مهندس و سازندهی این خودرو پى مىبریم.
این دو نظریه به نوعى به یكدیگر برمىگردند چرا که در هر دو نظریه هرگونه علم و
آگاهى از موجود ِّ
مسبح سلب شده است و هر دو بیانگر این مطلباند که تسبیح
موجودات تسبیحى تكوینى یا به عبارت دیگر تسبیح به زبان حال _یعنى تسبیح بدون
علم و آگاهى_ مىباشد ،در حالى که برخى از آیات قرآن کریم به صراحت بیان مىکنند
که موجودات به تسبیح و عبادت خود علم و آگاهى دارند ،از جملهی این آیات آیه 69
َ
سوره نور است که خداوند در این آیه چنین مىفرمایدَ « :أل ْم َت َر َّأن َ
الله ُی َس ِّب ُح ل ُه َم ْن ِفي
______________________________________________________
 .9سبحانى ،جعفر ،قرآن و معارف عقلى (تفسیر سوره حدید) ،قم ،مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمى حوزه
ّ
علمیة قم9371 ،ش ،صص.31-35
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َ َّ ْ ُ َ َّ
ُ ًّ َ ْ َ َ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ ُ َ
َّ
الس َم َاوات َو ْاْل ْ
الله ع ِل ًیم ِب َما
ات کل قد ع ِلم صالته و تسبیحه و
ر
ض و الطیر صاف ٍ
ِ
ِ
ْ ُ َ
َیف َعلون» (نور.)69 ،
با استناد به این آیه به سادگى مىتوان به سست بودن این دو نظریه پى برد چرا که آیه
به صراحت بیان مىکند که موجودات به تسبیح و عبادت خود علم دارند.
 .3نظریه سوم یعنى تسبیح قالى تمام مخلوقات ،مربوط به پارهای از محققین امامیه
از جمله مرحوم صدرالمتألهین است .بر اساس نظر وی تمام موجودات از روی علم و
آگاهى به حمد و تسبیح و تنزیه حقتعالى اشتغال مىورزند و هر موجودی در هر
مرتبهای که هست به اندازهی سهمى که از هستى دارد به همان اندازه به آفریدگار خود
علم و آگاهى دارد (به عنوان مثال عقول و فرشتگان چون مرتبهی وجودیشان باالتر و
شدیدتر از انسان است میزان علم و آگاهیشان به خداوند نیز بیشتر از انسان است و انسان
چون مقام و مرتبهاش باالتر از حیوانات است پس علم و آگاهیش به خداوند بیشتر از
حیوانات است ،سایر موجودات نیز به همینگونه هریک به میزان مرتبهی وجودیشان به
خداوند علم دارند) و او را از طریق همین علم از عیوب و نقایص منزه مىدارد .مالصدرا
دیدگاه خود را بر اساس برخى از مبانى فلسفىاش همچون اصالت و بساطت و تشكیک
وجود ،وجود ربطى موجودات و شعاع بودن موجودات نسبت به حقتعالى تبیین مىکند.
وی اثبات سریان شعور و تسبیح در تمام عالم حتى در جمادات و نباتات را از ابتكارات

خود مىداند 9.همچنین در راستای اثبات قالى بودن تسبیح موجودات تفسیر جدیدی از
ً
معنای قول و کالم ارائه مىدهد و معتقد است که کالم صرفا از جنس اصوات نیست بلكه

به معنای اظهار محتویات درونى و اعالم مقصود خود به مخاطب است ،خواه این انتقال
مقصود به گوینده از طریق الفاظ باشد یا به شكل دیگری غیر از بیان از طریق الفاظ
ّ
صورت گیرد« :المسأله السادسه :فى معنى القول .اعلم أن القول و الكالم عند المحققین
______________________________________________________

 .9صدرالدین شیرازی ،مجموعه رسائل فلسفى (جلد ،)9تصحیح و تحقیق و مقدمه ّ
سید محمود یوسف ثانى و
حامد ناجى ،تهران ،انتشارات بنیاد حكمت اسالمى صدرا9381 ،ش ،ص.377
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ّ
ّ
من المتكلمین عباره عن إنشاء ما یدل على المعنى ،و لیس من شرطه الدالله المغایره
ّ
ً
ّ
الذاتیه بین الدال و المدلول علیه ،بأن یكون ذات المعنى المدلول علیه شیئا آخر غیر ذات
ّ
ّ
ّ
ما یدل علیه .و إال لم یفهم عند سماع اْللفاظ و العبارات أنها ألفاظ و عبارات .و کذا
ّ
الدال على المعنى من جنس اْلصوات و الحروف ،بل قد ّ
صرح
لیس یشترط کون
ّ
ّ
الحققون من العرفاء و أهل الكشف و الشهود أن روح المعنى المقصود من الكالم هو
اإلعالم».

9

ترجمه :مسأله :1در معنای قول است .بدان به درستى که قول و کالم در نزد
محققین از متكلمین عبارت است از انشاء و ایجاد آنچه که داللت بر معنایى مىکند و
از شرایط داللت این نیست که بین دال و مدلول مغایرت ذاتى باشد ،به این صورت که از
ذات مورد نظر چیزی و از کالم چیز دیگري اراده شود زیرا اگر چنین باشد انسان در
هنگام شنیدن الفاظ و عبارات به معنای آنها منتقل نمىشود .همچنین از شرایط داللت
این نیست که داللت کننده بر یک معنى از جنس اصوات و حروف باشد بلكه همانگونه
که محققین از عرفا و اهل کشف و شهود تصریح کردهاند مقصود از کالم (که داللت بر
یك معنا دارد) اعالم به مخاطب است (چه این اعالم از طریق الفاظ و عبارت صورت
گیرد چه از طریق دیگری غیر از این صورت گیرد).
همچنان که مالحظه مىکنیم در عبارت فوق قول و کالم به یک معنا آمده و بیان
ً
شده است که منظور از کالم إعالم است اما به نظر مالصدرا إعالم صرفا به ایجاد صوت
با زبان اختصاص ندارد« :أن الكالم غیر مختص لوقوع باللسان»

2

با پذیرش این معنا از قول و کالم باید بپذیریم که حقیقت تكلم هم آن چیزی که
عامهی مردم مىپندارند _یعنى فهماندن منظور خود به مخاطب از طریق خلق الفاظ_
نیست بلكه گوینده به هر نحوی منظور و مقصود خود را به مخاطب انتقال دهد همان
______________________________________________________
 .9صدرالدین شیرازی ،تفسير القرآن الكريم ،تصحیح و تحقیق محمد خواجوی ،ج ،7صص.196-193
 .2همو ،تفسير القرآن الكريم ،ج ،9ص.15
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تكلم نام دارد حتى اگر این مخاطب کسى جز خود گوینده نباشد .در عبارت ذیل
ً
مالصدرا صراحتا به این امر اذعان مىکند که به هر نحوی مقصود گوینده به مخاطب
انتقال یابد عنوان تكلم بر آن صدق مىکند هرچند از طریق الفاظ و اصوات نباشد (و از
طریق دیگری مثال حدیث نفس باشد) پس به نظر وی انتقال مقصود به مخاطب به بیان
ّ
از طریق الفاظ محدود نمىشود« :حقیقه ّ
التكلم إظهار ما یدل على المعانى ،سواء کان

بخلق اْللفاظ فى الخارج أو بإفاضه فى صور الحقائق على ّالنفس».

9

در همین راستا مالصدرا آیاتى را که حاکى از سخن گفتن و تكلم اعضاء و جوراح
بدن در سرای آخرت هستند حمل بر معنای ظاهری آنان مىکند و عدول از آن را جایز
نمىداند ،همچنین خبر گفتن زمین در روز قیامت را امری حقیقى مىداند و در این
خصوص مىگوید:
«این خبر گفتن زمین از روی حقیقت است ،چون حقیقت سخن عبارتست از
ظاهر ساختن آنچه که در ضمیر و باطن است ،و آشكار نمودن پنهانى با اراده ،خواه
بدون زبان باشد ،مانند سخن گفتن خدا و کالم فرشتگان ،و یا به واسطه زبان (مانند
سخن گفتن انسان)».

2

بر اساس این نظر مالصدرا مىتوان گفت که هر چیزی از منظور و مقصود ما پرده
بردارد قول و کالم خواهد بود؛ مثالى که از باب تقریب به ذهن مىتوان گفت این است
که اگر چهرهی فردی در حین سخنرانى در اثر استرس سرخ شود این سرخى چهره
گویای این مطلب است که فرد مذکور استرس دارد و همین قول و کالم است چرا که
کاشف از حقیقتى است و پنهانى را برای ما آشكار مىکند.
______________________________________________________
 .9صدرالدین شیرازی ،مجموعه رسائل فلسفى (جلد ،)2تصحیح و تحقیق و مقدمه سعید نظری توکلى و
دیگران ،تهران ،انتشارات بنیاد حكمت اسالمى صدرا9381 ،ش ،صص .618-617
 .2همو ،تفسير سورههای طارق و أعلى و زلزال ،ترجمه محمد خواجوی ،تهران ،انتشارات مولى9377 ،ش،
ص.923
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بنابراین مراد مالصدرا از تسبیح قالى این است که همهی موجودات عاقلاند و از
شعور برخوردار مىباشند و عالوه بر آنکه به زبان حال ِّ
مسبح و حامد پروردگارند به زبان
قال نیز مشغول تنزیه و تسبیح اویند چرا که تسبیح قالى مرتبهای باالتر از تسبیح حالى
مىباشد پس روشن است که وقتى کسى معتقد به تسبیح قالى موجودات مىباشد ناگزیر
به تسبیح حالى آنها هم اقرار کرده است .عالمه طباطبایى که به نوعى مىتوان وی را
شارح حكمت متعالیه نامید در این باره مىگوید« :تسبیح موجودات حقیقى و قالى است
ً
9
چیزی که هست قالى بودن الزم نیست حتما با الفاظ شنیدنى و قراردادی بوده باشد».
شهید مطهری در مورد داستان سخن گفتن سنگریزهها در دست پیامبر(ص) بیان
مىکند که در اینجا معجزه پیامبر(ص) این نبود که سنگریزهها را به تسبیح درآورند بلكه
معجزه حضرت این بود که گوشهای افراد را باز کردند و آنها صدای سنگریزهها را
شنیدند بنابراین مىتوان گفت که تسبیح قالى موجودات امری ممكن است که دلها و
گوشهای پاک قادر به شنیدن آن هستند.

2

حاصل سخن آنکه منظور مالصدرا و نیز نگارندهی این پژوهش از تسبیح قالى این
نیست که موجودات دیگر مانند انسان _و با الفاظ قراردادی_ زبان به تسبیح مىگشایند
ً
بلكه همانگونه که قبال ذکر شد مراد از قول این است که تسبیح موجودات از روی علم و
ادراک و با زبان مخصوص به خود مىباشد ،پس تسبیح کل موجود بحسب لسانه و لسان
کل شىء بحسب شأنه.
براهین فلسفی اثبات تسبیح قالی موجودات
مالصدرا به عنوان یک عارف ،مفسر و فیلسوف ،از سه منظر عرفانى ،تفسیری و فلسفى به
اثبات دیدگاه خود مىپردازد اما محور بحث ما بررسى نظریات فلسفى وی در این مورد
______________________________________________________

 .9طباطبایى ،تفسير الميزان ،ترجمه ّ
سید محمد باقر موسوی همدانى ،ج ،93ص.952

 .2مطهری ،مرتضى ،آشنايى با قرآن ،تهران ،انتشارات صدرا9378 ،ش ،ج ،6ص.976
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مىباشد .حكیم مالصدرا بر اساس رویكرد فلسفىاش سه برهان بر سریان تسبیح قالى
در تمام عالم اقامه مىکند:
برهان اول
برهان نخست بر تسبیح قالى تمام مخلوقات مبتنى بر اصالت وجود _که رکن رکین
حكمت متعالیه است_ مىباشد .این برهان را مىتوان محكمترین و مهمترین استدالل
مالصدرا در اثبات مدعای طرح شده دانست ،اهمیت این برهان و برتری آن نسبت به دو
برهان دیگر از طریق جستوجو در آثار وی معلوم مىشود چرا که خود مالصدرا هم در
اثبات مدعایش بیشتر به این برهان متكى است و هرجا که به بحث تسبیح موجودات
ً
مىپردازد معموال نگاهش به همین برهان معطوف است و کمتر به دو برهان دیگر نظر
دارد .وی در اسفار در تشریح این برهان چنین مىگوید:
ّ
َ
ّ
ْ
َ
«پس آنچه که در کالم الهى _جل ذکره_ آمده کهَ « :و ِإن ِم ْن ش ْى ٍء ِإال ُی َس ِّب ُح ِبح ْم ِد ِه
َو لك ْن ال َت ْف َق ُهو َن َت ْسب َ
یح ُه ْم» (إسراء ،)66 ،یعنى هیچ موجودی نیست مگر به ستایش او
ِ
ِ
َ ّ َْ ُ ُ
ْ
َ
تسبیح گوست ولى شما تسبیح گفتنشان را نمىفهمید ،و فرمود« :و ِلل ِه یسجد من ِفي
َّ
الس َم َاوات َو ْاْل ْ
ض» (رعد ،)95 ،یعنى هرکس در آسمانها و زمین هست سجده خدا
ر
ِ
ِ

ميکند ،و آنچه که مكاشفات پیشوایان اهل کشف و وجدان و صاحبان شهود و عرفان
بدان حكم مىکند ،اینکه :تمام ذرات موجودات از جماد تا نبات _چه رسد به حیوان_
همگى زندگان تسبیحگو و سجده کنندگان نیایشگو و ستایش کنندگان پروردگارشان
مىباشند ،و این یا برای این است که وجود و کماالت وجود از صفات هفتگانه
بعضیشان با بعض دیگر متالزماند و چیزی از آنها از دیگری ،از جهت ذات و حیثیت
منفك و جدا نمىباشد ،سپس بر هرچه نام وجود اطالق شد ،ناگزیر این پیشوایان
هفتگانه از صفات بر آن چیز اطالق مىشود ،جز آنکه عرف عام ،نام وجود را بر بعضى
از اجسام اطالق کرده _نه نام قدرت و علم و غیر اینها را_ این به سبب پوشیده و
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محجوب بودنشان است از آگاهى بر آنها».

9

با توجه به عبارت فوق و نیز با رجوع به آثار مالصدرا مشخص مىشود که وی
دیدگاهش را بر چند اصل مبتنى ساخته است از این رو قبل از صورتبندی استدالل
نخست ،ناگزیر از بیان چند مطلب به شرح زیر مىباشیم:
مطلب اول) اصالت ،بساطت و تشكیک وجود :این اصل یكى از مهمترین اصولى
است که مالصدرا دیدگاهش را بر آن استوار مىسازد ،نظر به اینکه این اصل ،اساس
حكمت متعالیه را تشكیل مىدهد و به منزلهی خمیر مایهی آن به شمار مىرود از این رو
هرکس با آثار مالصدرا آشنایى داشته باشد به خوبى از این اصل آگاه است بنابراین به
خاطر رعایت اختصار از تفصیل بحث در این مورد صرفنظر مىکنیم و به اختصار به
توضیح آن مىپردازیم.
از دیدگاه حكیمان متعالیه آنچه که متن واقع را پر کرده تنها وجود است و ماهیت
امری اعتباریست لذا صادر حقیقى و آنچه که در خارج منشأ اثر است وجود موجودات
مىباشد .این وجود حقیقتى بسیط است که در تمام موجودات به یک معنا مىباشد ولى
بر همهی آنان به نحو یكسان حمل نمىشود بلكه ذومراتب و مقول به تشكیک است از
این رو اختالف افراد آن به واسطهی کمال و نقص و شدت و ضعف مىباشد .به نظر
مالصدرا تشكیک در وجود به این معناست که مرتبهی شدیدتر و باالتر عالوه بر دارا بودن
خصوصیات مختص به خود ،آنچه را که در مرتبهی ضعیفتر و مادونش هست را نیز در
بر داشته باشد 2.پس هرچه وجود در موجودی شدیدتر باشد کماالت در آن موجود نمود

بیشتری دارند و هرچه وجود در موجودی ضعیفتر باشد کماالت در آن موجود ظهور و
بروز کمتری دارند به همین خاطر مالصدرا در عبارتى که از وی نقل کردیم بیان مىدارد
دلیل اینکه در عرف عام نام علم و قدرت و سایر کماالت بر برخى از موجودات اطالق
______________________________________________________
 .9صدرالدین شیرازی ،الحكمه المتعاليه فى االسفار العقليه االربعه ،سفر سوم ،ج ،2ص.253
 .2همان ،سفر چهارم ،ج ،9ص.335
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نمىشود همین پوشیده بودن و خفای کماالت در این موجودات و ضعف وجودی آنها
مىباشد.
مطلب دوم) عینیت وجود با صفات کمالى :یكى دیگر از اصول پذیرفته شده در
حكمت متعالیه این است که وجود در هر چیزی عین علم و قدرت و سایر صفات

کمالیهای است که برای هر موجود از آن جهت که موجود مىباشد ثابت است 9.این
مساوقت صفات کمالى با هستى به دلیل مشكک بودن وجود و بساطت آن در همهی
مراتب است چرا که با توجه به بساطت و تشكیک وجود ،معنا ندارد که یک صفت کمالى
همچون علم در مرتبهای موجود باشد و در مرتبهای موجود نباشد ،به همین خاطر
همانگونه که وجود حقیقتى ساری و جاری در تمام عالم است همینگونه هم صفات
کمالیه که عین وجوداند به گونهی تشكیک در تمام عالم سریان دارند و شدت و ضعف
آنها هم به حسب مرتبهی وجودی هر موجود و تابع وجود آن موجود است:
ّ
بالت ّقدم و ّ
« ّأن الوجود حقیقه واحده ،مختلفه فى اْلشیاء ّ
التأخر ،و الكمال و النقص،
ّ ّ
ّ
کمالیه التى کلها عین ذاتها کالعلم و القدره و
و الوجوب و اإلمكان .و هى مع صفاتها
ّ
2
السمع و البصر و الكالم موجوده فى کل شىء ب َ
اْلراده و الحیاه و ّ
حسبه».
ِ
مطلب سوم) فقیر بودن و عین ربط بودن مخلوقات نسبت به حقتعالى :مالصدرا
بر اساس پارهای از اصول مختص به خود برآن است که کل عالم شعاع وجودی ذات
احد ِی حضرت حق است و نسبت عالم با حق را به رابطهی بین خورشید و انوار تابیده از
آن تشبیه مىکند 3،به این معنى که همانگونه که انوار تابیده شده از خورشید بدون وجود

خورشید وجودی برای آنها متصور نیست همینگونه هم وجود مخلوقات تجلیات ذات
______________________________________________________

ّ
بوبيه ،تصحیح و تحقیق ّ
الر ّ
الشواهد ّ
سید جاللالدین آشتیانى ،قم ،بوستان کتاب (مرکز
 .9صدرالدین شیرازی،
چاپ و نشر دفتر تبیلغات اسالمى حوزه علمیه قم)9388 ،ش ،ص.935
 .2همو ،مجموعه رسائل فلسفى ،ج ،2ص.968
 .3همو ،الحكمه المتعاليه فى االسفار العقليه االربعه ،سفر اول ،ج ،9ص.82
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حضرت حق هستند که بدون وجود خالقشان وجود و تحققى برایشان متصور نیست پس
وجود آنان متقوم به وجود حقتعالى مىباشد .از طرفى وی معتقد است که علت با ذات
خود علت است نه به وسیلهی صفتى زائد بر ذات ،و معلول با ذات خود معلول است نه

به وسیلهی یک امر عارض بر ذات 9،این بدان معناست که علیت و معلولیت عین ذات
موجودات است و چیزی زائد بر ذات آنها نیست .مجموع این دو دیدگاه به عالوهی
اعتقاد به اینکه کل عالم ،معلول حضرت حق است این نتیجه را مىدهد که عالم سراسر
تعلق به ذات خداوند است و این تعلق و فقر صفتى زائد بر ذات مخلوقات
عین ربط و ِ
نیست بلكه عین ذات و حقیقت آنهاست ،این همان چیزی است که مالصدرا از آن به

امكان فقری یاد مىکند:
ّ
ّ
«ّ ...لما کان کل موجود معلول فهو فى حد ذاته متعلق بغیره و مرتبط به ،فیجب أن
ً
ً
ّ
ّ
تعلقیه و وجوده وجودا تعلقیا ،ال بمعنى أنه شىء و ذلک شىء
الوجودیه
یكون ذاته
ّ
ّ
ّ
موصوف بالتعلق ،بل هو بما هو هو ،عین معنى التعلق بشىء و اإلنتساب إلیه؛ و إال فلو
ّ
کانت له ّ
هویه غیر التعلق و االفتقار إلى الجاعل و یكون التعلق زائدین على ذاته ،فلم
ً
ً
ً
یكن ذاته بذاته متعلقا بفاعله مجعوال له ،فیكون المجعول بالذات شیئا آخر و هو خالف
المقدر».

2

مطلب چهارم) همه موجودات به گونهی بسیط حقتعالى را ادراک مىکنند:
مسبح به موجود َّ
برخالف تسبیح حالى که در آن موجود ِّ
مسبح علم و آگاهى ندارد،

مسبح به موجود َّ
تسبیح قالى تنها در صورتى واقع مىشود که موجود ِّ
مسبح علم و آگاهى

داشته باشد و چون مدعای ما تسبیح قالى کل هستى در مقابل حقتعالى است بنابراین
علم تمام موجودات به حقتعالى است .از اثبات سریان
اثبات این مدعا فرع بر اثبات ِ
عالم بودن تمام موجودات نمىتوان نتیجه گرفت که همگى به
علم در تمام هستى و ِ

______________________________________________________
 .9صدرالدین شیرازی ،تفسير القرآن الكريم ،تصحیح و تحقیق محمد خواجوی ،ج ،9ص.82
 .2همان.
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عالم مىباشند چون کسى مىتواند اشكال کند که صرف علم داشتن
معبود و صانع خود ِ
موجودات مستلزم این نیست که همهی آنها به وجود خداوند علم داشته باشند

همانگونه که ما انسانها علم داریم ولى به هر چیزی عالم نیستیم و اموری وجود دارد که
ما از آنها بىخبر هستیم .مالصدرا به خوبى از این امر آگاه بوده و به همین منظور بر این
عالم بودن تمام موجودات به حق تعالى_ برهان اقامه مىکند به این نحو
مطلب _یعنى ِ
عالماند و از
که چون از یک طرف ثابت شد که علم عین وجود است و تمام موجودات ِ
ّ
طرف دیگر تمام مخلوقات تجلیات و شئون ذات الهى هستند و ربط ذاتى به مبدأ و علت

خود دارند به گونهای که هویت آنها بدون مالحظهی ارتباط و تعلقشان به فاعل و خالق
خود پوچ و باطل است لذا ادراک هر چیزی تنها از این جهت که مرتبط و متعلق به فاعل
و خالق خود است ممكن مىباشد و چون خداوند خالق و ُمبدع کل عالم است پس هر
موجودی هر چیزی را ادراک کند با آن ادراک ،باری تعالى را نیز ادراک کرده است:
«ادراک حق تعالى به گونهی بسیط برای هر کسى در اصل فطرتش حاصل
مىباشد ،برای اینکه َ
مدرک بالذات از هر چیزی نزد حكما ،پس از تحقیق معنى ادراک و
رها کردنش از زواید جز گونهای از وجود آن چیز نمىباشد  ...و این مطلب نزد محققان
از عرفا و متألهان از حكما ثابت و روشن است که :وجود هر چیزی جز حقیقت هویتش
ّ
حق قیوم بوده  ...و هویات وجودی از مراتب تجلیات ذات او و
نیست که مرتبط به وجود ِ
لمعات و درخششهای جالل و جمال ویاند  ...در این صورت ادراک هر چیزي جز
مالحظهی آن چیز _از آن جهت که وجود و موجودیتش است و با واجب ارتباط دارد_
حق متعال امكانپذیر نیست برای اینکه ذاتش به
نمىباشد ،و این جز به واسطهی ادراک ِ
ذاتش پایان زنجیرهی ممكنات و غایت تمامى تعلقات است  ...پس هر کسى که چیزی را

ادراک کند _به هر ادراکى که باشد_ در واقع باری تعالى را ادراک کرده است ،اگرچه از
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این ادراک جز خواص از اولیای غافلاند».

9

بنابر آنچه که تا کنون گفته شد برهان اول بر تسبیح قالى موجودات از دیدگاه صدرا
را چنین مىتوان به رشتهی تحریر درآورد:
آنچه که واقعیت دارد تنها وجود است که اصل و حقیقت هر موجودی است و این
وجود یك حقیقت بسیط است که در تمام عالم سریان دارد ولى مقول به تشكیک است و
اختالف افراد ان به شدت وضعف وکمال ونقص مىباشد و چون وجود عین صفات
کمالیه است لذا تمام موجودات حتى جمادات و نباتات هم از علم ،حیات ،کالم و سایر
کماالت وجودی بهرهمند هستند ولى شاخص در برخورداری از این کماالت ،درجهی
وجودی آن موجود است و بر اساس دوری و نزدیكى موجودات به مبدأ نخستین _به
عنوان افاضهکنندهی این کماالت_ ،میزان برخورداریشان از کماالت هم تفاوت مىپذیرد.
همچنین ثابت شد که تمام مخلوقات به خاطر قصور ذاتى ناشى از معلولیت ،عین ربط و
تعلق به واجب الوجود هستند ،پس همگى ناقص و ناتماماند و تنها باری تعالى است که
هیچگونه نقص و نارسایى در وجود واجبى او نیست .حاصل سخن آنکه تمام مخلوقات
عالماند از این رو هم از قصور ذاتى خود آگاهى دارند و هم به خالق خود که مبرا
زنده و ِ
از هر نقص و نارسایى است علم دارند بنابراین تنها خداوند را شایستهی تقدیس ،تسبیح

و تنزیه مىیابند چون فقط اوست که از هر جهتى کامل است و قصوری ندارد از این رو
تمام موجودات از روی علم و آگاهى او تسبیح مىگویند و ذات پاکش را از هر عیب و
نقصى تنزیه و تقدیس مىنمایند پس تسبیح تمام مخلوقات قالى است چرا که معنای
تسبیح قالى چیزی جز این نیست که مخلوقات از روی علم و ادراک و با زبان مخصوص
به خود خالقشان را از نقایص و کاستىها منزه بدارند.
______________________________________________________
 .9صدرالدین شیرازی ،الحكمه المتعاليه فى االسفار العقليه االربعه ،ترجمه محمد خواجوی  ،سفر اول ،ج،9
صص.923-998
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برهان دوم
ّ
دومین برهان بر تسبیح قالى موجودات از مجرای معیت حقتعالى با مخلوقات و تجلى
حق بر آنهاست .مالصدرا در چند جا این برهان را شرح داده است اما در تفسیر سوره
جمعه با تفصیل بیشتری به آن مىپردازد ،وی در این مورد مىگوید:
«حق تعالى را معیت ثابت و پایداری است با تمامى موجودات ،و ظهور خاص و
ویژهای است از او در تمامى هویات ،معیت او همانند معیت جوهر با جوهر ،یا عرض با
عرض ،یا عرض با یكى از آن دو نیست ،بلكه شدیدتر از تمامى معیتها حتى معیت
وجود با ماهیت مى باشد ،پس آن را نه آمیزش و نه پیوند ،و نه غیر بودن و نه جدا بودن ،و
نه متحد و یكى بودن مانند اتحاد موجودی به موجود دیگر ،و نه مانند اتحاد ماهیت
متحصل به ماهیت متحصل دیگر ،هیچیک را ندارد ،بلكه همانگونه است که پیشوای
یكتاپرستان و رهبر عارفان امیرمؤمنان علیه السالم فرمود :با هر چیزی هست ولى نه به
امتزاج و آمیختگى ،و غیر هر چیز است نه به دوری و جدایى .پس هر موجودی از
موجودات مانند قطرهای است در دریای وجود او ،و ذرهای است هویدا در پرتو تابش نور
او و شعاع ظهور او .پس حق تعالى به تمامى صفات کمالى و نعوت جمال و جالل خود
ّ
بر تمامى اشیاء تجلى نموده است ،لذا هر یک از موجودات دیدهای است گشاده و بیننده
مر اوصاف جمال او را ،و زبانى است ملكوتى که صفات کمال او را تسبیح و تقدیس
9

مىنمایند».
ّ
معیتى که مالصدرا در عبارت فوق بیان مىکند معیت على معلولى است ،به این
معنا که معلول به جهت نقص و قصور ذاتیش در قوام خود استقالل ندارد از این رو برای
ً
بقا همیشه و در همه حال نیازمند به علت است لذا علت دائما همراه معلول و قوامبخش
به معلول است و چون حقتعالى علتالعلل و خالق کل عالم است پس با تمامى
موجودات معیت دارد و قوامبخش وجود همهی آنهاست لذا بر هر موجودی به میزان
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ّ
سعهی وجودیش تجلى مىکند ،مالصدرا در این خصوص مىفرماید:
«حى قیوم شمول و احاطه بر تمام صفات کمالى الهى دارد  ...پس اگر باری تعالى
ّ
به بندهای به این دو صفت متجلى و ظاهر گردد ،او در صفت «حى» معانى تمامى اسماء
و صفات جمالى حق را کشف خواهد نمود و در صفت «قیوم» معانى تمام اسماء جاللى
او را مشاهده خواهد کرد».

9

باید دانست که معیت یاد شده در استدالل فوق به بساطت و وحدت حقتعالى
صدمه و آسیبى نمى زند چرا که به نظر مالصدرا معیت حق با ممكنات همانند معیت
جوهر با جوهر یا جوهر با عرض ،و امثال اینها نیست بلكه شدیدتر از تمام
معیتهاست زیرا اگر قائل به این شو یم که معیت حق با ممكنات به یک نحو از انحای
فوق مىباشد؛ قائل به حلول حقتعالى در مخلوقات شدهایم و این امر باعث پیدا شدن
نقص و ترکیب در ذات حق مىشود که محال است پس حقتعالى از هر گونه شائبهی
نقص و ترکیب منزه است ،بنایراین از دیدگاه مالصدرا معیت حق با ممكنات همان معیت
قیومى است که در آن حقتعالى قوام بخش مخلوقات است و مخلوقات متقوم به ذات او
ّ
2
معیه الحق ّ
معیه ّقی ّ
لكل موجود _ َّ
هستندّ « :
ومیه_ لشمول نور وجوده لألشیاء».
اْلول
بنابراین استدالل فوق را مىتوان چنین تقریر کرد :تمام مخلوقات معلول حقتعالى
ّ
هستند و حقتعالى داری معیت با تمامى آنهاست و بر آنها تجلى مىکند و چون بر
مبنای اصل عینیت وجود با صفات کمالى ،واجب تعالى نیز به عنوان سرسلسلهی وجود،
صفات کمالیش همچون علم عین ذاتش مىباشند لذا حقتعالى با این معیت با تمام
ّ
صفات کمالیش بر موجودات متجلى مىشود و چون ثابت شد که تمامى موجودات به
ّ
میزان درجهی وجودیشان از علم و ادراک بهرهمند هستند با این تجلى از صفات
حقتعالى _که هیچگونه نقص و نارسایى در آنها نیست_ آگاه مىشوند پس تنها او را
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شایستهی تقدیس و تنزیه مىدانند زیرا مخلوقات همگى ناقصاند لذا هریک از
مخلوقات با زبان مخصوص به خود به تسبیح و تقدیس حقتعالى مىپردازند.
برهان سوم
مالصدرا به تبعیت از افالطون معتقد است که برای موجودات جسمانى ،صورتى مجرد
از ماده و عقالنى وجود دارد که موجودات جسمانى افراد و اصنام آن به شمار مىروند و
آن مقوم افراد خود است و آنها را ُمثل افالطونى یا ُمثل الهى مىنامد 9.وی معتقد است
که مثل اصل و مبدأ است و دیگر افراد نوع ،فرع و معلول و اثر او مىباشند ،و او به سبب
تمام و کامل بودن ذاتش نسبت به مادونش ،نیازی نه به ّ
ماده و نه به محلى که تعلق بدان

داشته باشد ندارد 2و نسبت این ربالنوعها را به اصنام خود همانند نسبت ارواح به
اجساد خود ،نسبتى اتحادی مىداند نسبتى که بر اساس آن جسد زنده به حیات روح و
عارف به عرفان اوست و این به حقیقت مىباشد نه به مجاز .پس همانگونه که جسم در
ذات خود مرده است و به وسیلهی روح زنده است و حیات مىپذیرد همانگونه هم این
ربالنوعها حیات و سایر کماالت وجودی را به افراد و اصنام خود افاضه مىکنند .شاهد
بر این مطلب این بیان مالصدراست که اظهار مىدارد:
َ
ّ ّ
« ...أن لكل نوع جسمان ّى صوره مفارقه منه موجوده فى عالم الملكوت اْلعلى
الربانى و فى علم الله ،و هو اسم من أسمائه و هو ِّ
ّ
مدبر لهذا النوع ذو عنایه [به] ،و هو
ّ
بالحقیقه لسانه عند الله بالتسبیح و التقدیس ،و هو سمعه و بصره و به حیاته؛ فكل جسم
3
ح ّى عند التحقیق».
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بنابراین مالصدرا حیات ساری در اجسام را ناشى از ربالنوع آن جسم مىداند و
چون این حیات را همچون حیاتى مىداند که از روح بر بدن افاضه مىشود لذا حیاتى
حقیقى _و نه مجازی_ است که جسم را شاعر و عارف مىگرداند .بر پایهی این ارتباط و
اتحاد است که مالصدرا بیان مىکند آن فرشتهی مربى و اداره کنندهی آن فرد ،حقتعالى

را به زبانهای تمامى آن افراد تسبیح مىگوید 9و به این طریق حكم به سریان تسبیح در
افراد مادون هر ربالنوع مىکند زیرا هر نوع جسمانى در عالم طبیعت دارای صورتى
عالم است و خدواند را
مجرد در عالم عقل است و هر صورتى در عالم عقل حى و ِ

تسبیح مىگوید پس هریک از افراد انواع جسمانى نیز به خاطر ارتباطى که با
ربالنوعشان دارند زنده به حیات این ربالنوع و عارف به عرفان او مىباشند لذا به خالق
خود علم دارند و از مجرای همین علم ،خالقشان را از نقایص منزه مىدارند و زبان به
تسبیح او مىگشایند زیرا چنان که بیان کردیم تمام مخلوقات ناقصند و تنها خداوند از هر
جهت کامل است و شایستهی تنزیه مىباشد:
ّ
َ
ّ
ْ
«پس آنچه که در کالم الهى _جل ذکره_ آمده کهَ « :و ِإن ِم ْن ش ْى ٍء ِإال ُی َس ِّب ُح ِب َح ْم ِد ِه
َ ْ َْ َ ُ َ
ون َت ْسب َ
یح ُه ْم» (إسراء ... ،)66 ،این یا برای این است که وجود و کماالت
و ِلكن ال تفقه
ِ
وجود _از صفات هفتگانه_ بعضیشان با بعض دیگر متالزماند  ...یا برای این است که
هر نوعى از اجسام طبیعى را صورتى دیگر است که مفارق (جدا و مجرد) بوده و اداره
کنندهی این صورتهای طبیعى ،و افاضه کنندهی امثال _به فرمان پروردگار عالم امر و
خلق_ بر آنها مىباشد ،و این صورتهای مفارق از آن جهت که ِّ
مقوم این صورتهای
طبیعىاند ،نسبت آنها به اینها مانند نسبت ارواح است به اجسام ،و بین جسد و روح
نسبت اتحادی است  ...پس آن (جسد) زنده به حیات روح و عارف به عرفان او _به
حقیقت نه به مجاز_ مىباشد ... ،و هر دو وجه باریک و پیچیده و ارزشمند است ،ولى
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اولى سزاوارتر و فراگیرتر است».

9

با امعان نظر در عبات مالصدرا دو مطلب روشن مىشود :اول اینکه هرچند این
تسبیح از مجرای ارتباط افراد هر نوع با ربالنوع خود است ولى چون از روی علم و
آگاهى است ،حقیقى و به زبان قال مىباشد و نیاز داشتن به وساطت ربالنوعها به
مدعای مورد بحث خدشه وارد نمىسازد .دوم آنکه این برهان عمومیت دو برهان دیگر را
ندارد و تسبیح تمام مخلوقات را به اثبات نمىرساند بلكه فقط تسبیح موجودات جسمانى
َ
ً
و نهایتا با تعمیم در آن تسبیح موجودات عالم مثال را اثبات مىکند چون این استدالل
َ
َ
بیانگر آن است که موجودات عالم طبیعت از طریق ارتباطشان با موجودات عالم مثال
عالماند و از این طریق قادر به تسبیح گفتن هستند بنابراین در اثبات تسبیح سایر
زنده و ِ

موجودات _یعنى عقول_ نمىتوان به این برهان استناد کرد .خود مالصدرا هم در عبارت
فوق متذکر این مطلب مىشود که این استدالل فراگیری تسبیح در کل هستى را اثبات
نمىکند.
نتیجه
با توجه به آنچه که ذکر شد حق آن است که بگوییم مالصدرا به خوبى سریان تسبیح
ّ
قالى در سراسر عالم را مبرهن و مدلل ساخته است و معلوم مىسازد موجودات همگى
عبادت کنندهی پروردگارشان مىباشند و یک صدا ذات بىهمتای حق را تسبیح مىگویند
و او را از هرگونه عیب و نقص منزه مىدارند .بر اساس دیدگاه مالصدرا معلوم مىشود که
عقل با نقل (آیات و روایات) در خصوص مسألهی تسبیح موجودات همسو مىباشد و
عقل همچون نقل بر سریان تسبیح موجودات در تمام موجودات صحه مىگذارد لذا این
امكان برای افراد بشر فراهم مىشود که درک عمیقتری از متون دینى در مسأله مذکور پیدا
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کنند و به جای تقلید کورکورانه در پذیرش آیات و روایاتى که حاکى از تسبیح موجودات
هستند از عقل یاری جویند و با تعقل و تدبر به حقیقت متون دینى پى ببرند .عالوه بر این
وقتى برای انسان مبرهن شود که تمام موجودات حتى آنهایى که مرتبهی وجودیشان از
انسان پایینتر است _یعنى حیوانات ،نباتات و جمادات_ به ذکر و تسبیح خداوند
مشغولاند ،او هم به عنوان خلیفهی خدا بر روی زمین تالش خواهد کرد تا از قافلهی
تسبیح کنندگان عقب نماند و هم صدا با آنها به تسبیح پروردگار بپردازد.
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