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آيت  اهللا ناصر مكارم شيرازي

گنجشك ها براي كه مي خوانند

پاسخ به يك سئوال
ولي در اين جا يك سئوال باقي مي ماند: «اگر منظور از تسبيح 
ــي و عظمت و قدرت  ــد، حكايت نظام آفرينش از پاك و حم
ــلبيه و ثبوتيه او را شرح مي دهد، پس  خداست، و صفات س
چرا قرآن مي گويد شما حمد و تسبيح آن ها را نمي فهميد؟ 

اگر بعضي نفهمند، حداقل دانشمندان كه مي فهمند.»
اين سئوال دو پاسخ دارد:

نخست اين كه روي سخن با اكثريت مردم نادان و مخصوصاً 
مشركان است و دانشمندان با ايمان كه در اقليت قرار دارند، 

از اين عموم، مستثنا هستند كه هر عامي استثنايي دارد.
ــم مي دانيم، در برابر  ــرار اين عال ديگر اين كه آن چه ما از اس

آن چه نمي دانيم، همانند قطره اي در برابر دريا و ذره ي كاهي 
ــت بينديشيم،  ــت در مقابل يك كوه عظيم، كه اگر درس اس

حتي نام علم و دانش  نمي توان بر آن گذاشت.
تا بدانجا رسيد دانش  من

كه بدانستمي كه نادانم! 
بنابراين در واقع ما تسبيح و حمد اين موجودات را نمي شنويم؛ 
هر چند دانشمند باشيم. زيرا آن چه را كه مي شنويم، تنها يك 
كلمه است از يك كتاب بزرگ و روي اين حساب مي توان به 
ــم عمومي خطاب به همه ي جهانيان گفت:  صورت يك حك
ــبيح و حمد موجودات عالم هستي را كه به زبان  ــما تس «ش

حال است درك نمي كنيد. 

تسبيح و حمد عمومي موجودات جهان
ــبيح و حمد موجودات  ــخن از تس در برخي آيات قرآن، س
ــت  ــر خداوند بزرگ به ميان آمده اس ــتي در براب عالم هس
ــوره ي اسراء باشد  ــايد، از همه صريح تر، آيه ي 44 س كه ش
ــتثنا،  همه ي موجودات عالم هستي،  كه بدون هيچ گونه اس
زمين و آسمان، ستارگان و كهكشان ها، انسان ها و حيوانات، 
ــك اتم را در اين  ــاي درختان و حتي دانه هاي كوچ برگ ه
ــرآن مي گويد:  ــريك مي داند. ق ــبيح و حمد عمومي ش تس
« عالم هستي يك پارچه زمزمه و غوغاست. هر موجودي به 
نوعي به حمد و ثناي حق مشغول است. و غلغله اي خاموش 
در پهنه ي عالم هستي طنين افكنده كه بي خبران، توانايي 
شنيدن آن را ندارند. اما انديشمنداني كه قلب و جانشان به 
نور ايمان زنده و روشن است. اين صدا را از هر سو به خوبي 

به گوش جان مي شنوند.» 
ولي در تفسير حقيقت اين حمد و تسبيح، در ميان دانشمندان 
و فالسفه و مفسران، بسيار گفت وگو است. بعضي آن  را حمد 

و تسبيح «حالي» دانسته اند و بعضي «قالي».

جمعي معتقدند كه همه ي ذرات موجودات اين جهان، 
اعم از آن چه ما عاقل مي شماريم يا بي جان و غيرعاقل،  همه 
داراي نوعي درك و شعورند، و در عالم خود تسبيح و حمد 
ــتيم به نحوه ي درك و  خدا مي گويند؛ هر چند ما قادر نيس
ــاس آن ها پي ببريم و زمزمه ي حمد و تسبيح آن ها را  احس
بشنويم. [آياتي مانند 74 سوره ي بقره] (بعضي از سنگ ها از 

ترس خدا از فراز كوه ها به پايين مي افتند.)
[آيه ي 11 سوره ي فصلت] (خداوند به آسمان و زمين فرمود 
از روي اطاعت يا كراهت به فرمان من آييد. آن ها گفتند ما 
ــوان گواه بر اين  ــم. و مانند آن را مي ت ــت مي آيي از در اطاع

عقيده گرفت.)
بسياري معتقدند كه اين تسبيح و حمد، همان چيزي است 
كه ما آن را «زبان حال» مي ناميم. حقيقي است نه مجازي، 

ولي به زبان حال است نه قال.



تسبيح ديوار 

يكي از ياران امام صادق(ع) مي گويد: 

ــيء اال  ــير آيه ي «وان من ش از تفس

ــئوال كردم. امام  يسبح بحمده» س

ــبيح و حمد  فرمود: «هر چيزي تس

ــي هنگامي كه  ــد، حت خدا مي گوي

ــي از آن به  ــكافد و صداي ديوار مي ش

گوش مي رسد، آن نيز تسبيح است.»

تسبيح گنجشك
امام باقر(ع) صداي گنجشكاني را شنيد. 
فرمود: «مي دانيد اين ها چه مي گويند؟» 

ــاران خاص امام  ــزه ثمالي از ي مي گويد: «عرض كردم نه.»ابوحم
ــبيح خداوند  ــا تس ــود: «اين ه  فرم

ــد و روزِي خود را  از او مي خواهند.» بزرگ را مي گوين
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ــري مي خوانيم كه تسبيح لباس ــث ديگ ــول خدا ديروز فرمود: «اين دو لباس مرا بشوي.»يك روز پيامبر (ص) نزد عايشه آمد. در حدي عرض كرد: «اي رس
ــود، تسبيح آن نيز تسبيح خدا مي گويد و هنگامي  فرمود:« آيا نمي داني كه لباس انسان شستم.» كه چرك و آلوده ش

قطع مي شود.» 
ــان  ــتثنا در مجموعه اين روايات كه بعضي از آن ها معاني دقيق و باريكي دارد، نش ــبيح موجودات، همه چيز را بدون اس ــازگار است. اين كه در روايات مذكور خوانديم هنگامي برمي گيرد و همه ي اين ها با آن چه در تفسير دوم (تسبيح به معني زبان حال و مي دهد كه اين حكم عمومي تس ــود، تسبيح آن قطع مي گردد. ممكن است اشاره تكوين) گفتيم، كامًال س يادآوري از بين مي رود.مي اندازند. اما هنگامي كه چهره ي پاك طبيعي خود را از دست دادند، ديگر آن به اين باشد كه وقتي موجودات چهره ي پاك طبيعي دارند، انسان را به ياد خدا كه لباس آلوده و كثيف مي ش

تسبيح حيوانات

ــده است كه  از امام باقر (ع) نقل ش

) فرمود: «عالمت داغ در 
پيامبر (ص

ــات نگذاريد. تازيانه به  صورت حيوان

د؛ زيرا آن ها حمد 
ــورت آن ها نزني ص

و ثناي خدا مي گويند.» 

منبع: تفسير نمونه، جلد 12، صفحات 133 تا 140 (با تلخيص)


