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چکیده

در برخی آیههای قرآن کریم ،از سجدۀ حیوان ،گیاه و جماد سخن گفته
شده و اندیشمندان درتبیین نوع سجدۀ این موجودات ،سه نظریه را بدین
شرح بیان کردهاند :نخست آنکه سجـدۀ آنها ازنوع تکوینی و بهمثابۀ ایفای
نقش خویش در نظام آفرینش است؛ دوم آنکه سجدۀ آنها ازنوع داللت
است و زمینۀ هدایت انسان را به وجود خداوند متعال فراهم میآورد؛ سوم
آنکه این سجده ،واقعی و نوعی فروتنی همراهبا شعور دربرابر آفریدگار
است.
در این مقاله ،پساز بیان مفهوم سجده ،سه دیدگاه یادشده را توصیف
کردهایم و با استناد به شش دلیل اثبات کردهایم که سجدۀ این موجودات،
واقعی است و خشوع و بندگیشان دربرابر خالق هستی ،با نوعی آگاهی
همراه است که پیامبران ،پیشوایان دین و انسانهایی که به مقام محرمیت
رسیدهاند ،آن را درک میکنند .این شش دلیل عبارتاند از :حجیت مفهوم
ظاهری آیات؛ تأکید قرآن بر ناتوانی انسان از درک تسبیح آنان؛ نوع بیان
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آیات؛ معاضدت دیگر آیات؛ دلیلهای روایی؛ مشاهدۀ عینی برخی عارفان.
این پژوهش ،در تحریض و تقویت انگیزۀ انسان برای انجامدادن وظیفۀ
بندگی ،مؤثر است و عالوهبر آن ،نفس تدبّر در آیات قرآن در این مقاله،
اهمیت بسیار دارد.
واژههای کلیدی :قرآن ،تفسیر موضوعی ،سجده ،سجدۀ تکوینی،
سجدۀ آیت ،سجدۀ واقعی.
 .1بیان مسئله
قدمت مسئلۀ سجده دربرابر خداوند متعال ،به داستان آفرینش حضرت آدم و انسان قرآنی

1

بازمیگردد .واژۀ «سجده» از واژههای چندوجهی در قرآن کریم است؛ زیرا اگر سجده ،فقط
بهمعنای انحنا و برخاکافتادن باشد ،استعمال آن در برخی آیات ،موجب ایجاد شبهۀ شرک
میشود .از طرف دیگر ،بیشتر اندیشمندان در این مسئله که سجده دربرابر خداوند متعال ،منحصر
به انسان و فرشتگان نیست؛ بلکه همۀ موجودات جهان ازجمله حیوان ،گیاه و جماد را نیز شامل
میشود ،توافق دارند؛ اما دربارۀ کیفیت سجدۀ دیگر موجودات ،اختالفنظر وجود دارد؛ بر این
اساس ،برای درک مفهوم دقیق آیههای قرآن کریم که از ایننوع سجده سخن گفتهاند ،چنین
پژوهشی ضرورت دارد.
نگارنده با بررسی معنای لغوی و اصطالحی سجده و نقد و بررسی آرای مفسران دربارۀ
منحصرنبودن معنای سجده به «سر بر خاک نهادن» و پذیرش معنای اظهار فروتنی دربرابر خالق
عالم ،همچنین مطالعۀ آیههای قرآن که بر سجدۀ حیوان ،گیاه و جماد ،داللت میکنند ،نشان
میدهد که سجدۀ آنان منحصر به سجدۀ تکوینی و سجدۀ داللت نیست؛ بلکه آنها سجدۀ واقعی
همراهبا نوعی ادراک و شعور نیز هستند .این نظریه عالوهبر آنکه با دالیل و شواهد قرآنی و روایی
 .1منظور از انسان قرآنی ،نسل حضرت آدم (ع) است؛ زیرا برخی به وجود انسانهایی بهنام نسناس ،قبلاز آفرینش آدم اعتقاد
دارند.
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اثبات شده ،ازسوی برخی اندیشمندان نیز پذیرفته شده است .بدیهی است که درک این سجده،
فقط برای اوصیا ،اولیا و اهل دل ،میسر است و تنها برخی افراد خالص ،آن را مشاهده کردهاند؛
بنابراین ،در این مقاله در جستجوی پاسخ برای پرسشهای زیر بودهایم:
 نظر مفسران دربارۀ سجدۀ تکوینی ،سجدۀ داللت و سجدۀ حقیقی چیست؟ دالیل سجدۀ حقیقی همراهبا شعورِ حیوان ،گیاه و جماد چیست؟ .2مفهوم لغوی سجده
در غریبالقرآن آمده است« :سجده بهمعنای پشتخمکردن بههمراه تمایل است .وقتی چارپا خود
را پایین میآورد تا بر او سوار شوند ،میگویند سجده کرد . ...به کسی که پیشانی بر زمین نهـد ،نیز
ساجد گفته میشود( »...ابنقتبه ،بیتا.)28 /2 :
در مفردات نیز نوشته شده است :اصل سجود ،آرامش و فروتنى و اطاعت است که براى
عبادت خداى و پرستش او قرار داده شده است .سجود ،واژۀ عام و فراگیرى است که در انسانها،
حیوانات و جمادات بهطور عموم وجود دارد و بر دو نوع است :سجود اختیاری براى انسان (قرآن،
نجم ،)82 :سجود قهرى و طبیعى براى انسان و حیوانات (قرآن ،رعد ،21 :نحل 86 :و ( )83راغب
اصفهانی2822 ،ق .)931 :در العین (فراهیدی )83 /8 :2821 ،و مجمعالبحرین (طریحی2911 ،ش:
 )83 /9نیز معنایی مشابه ذکر شده است.
در التحقیق آمده است :حقیقت سجود ،خضوع نهایی و تسلیم کامل ،و نشانۀ آن ،اظهار بیانی یا
عملی است؛ مانند سجدۀ شرعی و . ...خضوع و تسلیم قلب که به ظهور آثار در جوارح منجر
میشود و اطاعت از جریان طبیعت و عالم تکوین ،از مصداقهای آن است .این حقیقت بالذات در
طبیعت ،تکوین و فطرت تحقق مییابد؛ چه نتیجۀ علم ،اراده و اختیار باشد وچه نباشد
(مصطفوی2982،ش.)12 /1 :
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 .2-بررسی و نظر

براساس نظر لغتشناسان ،مفهوم سجده ،منحصر به خمیدگی ظاهری نیست؛ بلکه آنچه برای تفهیم
ذلت درونی و فروتنی دربرابر دیگری بهکار رود و بر خضوع و تسلیم داللت کند ،سجده نامیده
میشود .در اظهار فروتنی گفتاری یا عملی نیز این معنا آشکار میشود .استعمال واژۀ سجده
درمعنای انحنا و خمیدگی ،مفهومی محسوس برای تبیین حقیقت معنوی و غیرمحسوس است.
 .3معنای اصطالحی سجده
بیشتر مفسران ،سجده را بر معنای ظاهری آن ،یعنی خمیدگی حمل کردهاند و دربارۀ سجدۀ
فرشتگان بر حضرت آدم یا سجدۀ برادران یوسف (ع) بر او ،به توجیه معنای ظاهری و پاسخدادن
به سؤالها و شبههها پرداختهاند (طبرسی2829 ،ق828 /1 :؛ طباطبایی2828 ،ق996 /22 :؛ مکارم
شیرازی2968 ،ش.)62/22:
اما آرای آنان دربارۀ آیۀ «وَ إِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْها حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَداً وَ ادْخُلُوا الْبابَ

سُجَداً وَ قُولُوا حِّطَةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَّطاياكُمْ وَ سَنَزيدُ الْمُحْسِنين» (قرآن ،بقره ،)16 :متفاوت است.
برخی سجده را بهمعنای حقیقی دانسته و گفتهاند :مقصود ،آن است که وقتی از در داخل
شدید ،سجدۀ شکر بهجای آورید (طبرسی2829 ،ق)286 /2 :؛ ولی در تفسیر مفاتیحالغیب ،پساز
نقل و نقد چند قول آمده است« :در اینجا ،سجده را نمیتوان بهمعنای سجدۀ واقعی حمل کرد؛
بلکه باید آن را به مفهوم خضوع و تواضع دانست» (فخر رازی2822 ،ق.)129 /2 :
در المیزان نیز همین رأی برگزیده شده و آمده است:
همانطور که جلوافتادن را تقدم مىگویند ،سیادت و آقایى را هم تقدم مىخوانند و
همچنانکه انحنا و خمشدن مخصوص را رکوع مىگویند ،حقارت و کوچکى را هم
رکوع مىگویند و همانطور که بهخاکافتادن را سجده مىگویند ،تذلل را هم سجود
مىگویند .همۀ این ها به این عنایت است که برسانند که منظور از این اعمال اجتماعى،
همان غرضها و نتائج آن است؛ وگرنه هیچ غرضى به خود آن اعمال تعلق نگرفته است
(طباطبایی2828 ،ق.)896 /22 :

دوفصلنامۀ علمی ـ پژوهشی تحقیقات علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا 63 /

امین اصفهانی نیز همین معنا را متعین دانسته و نوشته است« :شاید مقصود از سجده ،حال تواضع
و خضوع باشد؛ یعنی داخل آن درب شوید؛ درحالی که متواضع و منقاد امر حق -تعالی -باشید و
این معنی اقرب به اعتبار ،بلکه متعین است» (امین اصفهانی2982 ،ش.)991 /2 :
مجلسی نوشته است:
بعضی میگویند :مراد از سجده در آیۀ [حج ]26 :بهمعنای فروتنی و تسلیم است؛ زیرا
جز ایننوع سجده ،سزاوار چارپایان نیست .و بعضی میگویند :مراد ،همان سجده
بهمعنای پیشانی بر زمین نهادن است؛ زیرا ایننوع سجده ،الیق فرشتگان است .برخی نیز
گفتهاند :سجود ،لفظ مشترک بین دو معناست و حمل لفظ مشترک برای افادۀ مجموع
معانی ،جایز است؛ پس حمل لفظ سجود در این آیه بر هردو نوع ،جایز است؛ به این
ترتیب ،مفهوم سجده ،درمورد حیوانات و فرشتگان ،بهمعنای تواضع و درمورد انسان
بهمعنای سجدۀ دربرابر خدای بزرگ است و این قول ،ضعیف است؛ زیرا ثابت است
که استفاده از لفظ مشترک برای افادۀ تمام مفاهیم آن ،جایز نیست (مجلسی2829 ،ق:
.)281 /11
برخی معتقدند با توجه به مصداقهای متعدد سجده و شهرت نوع خاص آن دربارۀ انسان،
استعمال این مفهوم برای دیگر موجودات ،بسیار بعید است (قمی مشهدی2988 ،ش16 /3 :؛
مجلسی2829 ،ق.)211 /66 :
اما نویسندگان تفسیر نمونه ،استفاده از لفظ مشترک را جایز دانسته و نوشتهاند:
سجدۀ آنان در یك مفهوم جامع میان تشریع و تکوین استعمال شده است .منظور از
سجده درمورد خورشید ،ماه ،ستارگان ،کوهها ،درختان و جنبندگان ،فرد تکوینیاش
است؛ اما درمورد انسانها ،تشریعى است که بسیارى آن را انجام مىدهند و گروهى
سرپیچى میکنند ...و ما استعمال لفظ مشترک را در معانى متعدد ،مجاز مىدانیم
(مکارم شیرازی2968 ،ش.)12 /28 :
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 .3-بررسی و نظر

براساس آرای مفسران یادشده ،معنای اصطالحی سجده ،تواضع و انقیاد دربرابر فرمان خداست و
هر گفتار یا عملی که فروتنی ،اظهار افتادگی و حقارت دربرابر دیگری را نشان دهد ،با مفهوم
سجده تطبیق میکند.
در تفسیر مفاتیحالغیب ،دربارۀ سجدۀ ستاره و درخت آمده است:
سجود ،گذاشتن پیشانی یا جلوی سر بر زمین است و درحقیقت ،سر نجم و شجر ،در
زمین و پای آنها در هواست؛ زیرا سر حیوان ،چیزی است که بهوسیلۀ آن ،نوشیدنی و
غذای او تأمین میشود و غذا و آشامیدنی نجم و شجر ،به ریشۀ آنان است و سر بدون
آن نمیتواند ادامۀ زندگی بدهد . ...چون دانستی که سر نجم و گیاه همیشه در زمین
است ،پس سجدۀ آنها تشبیه است؛ نه حقیقت (فخر رازی2822 ،ق.)982 /22 :
این سخن فخر رازی را نمیتوان پذیرفت .وی سجدۀ موجودات را همان انحنا و سر بر خاک نهادن
دانسته است و بنابراین ،برای نشاندادن سجدۀ موجودات ،به این توجیه روی آورده است؛ درحالی
که حقیقت سجده ،منحصر در عمل ظاهری نیست؛ بلکه هرگونه حرکتی که از نوعی احساس
احترام به دیگری حکایت کند ،مصداق سجده است و این مسئله ،هرنوع کرنش و خضوع دربرابر
دیگران را که نشاندهندۀ برتری آنان باشد ،نیز دربر میگیرد؛ گرچه افتادن بر زمین یا خمشدن
دربرابر آنان نباشد .این معنا با مفهوم لغوی سجده نیز سازگار است.
 .4اقسام سجده ازنظر مفسران
اکنون ،آرای اندیشمندان را دربارۀ اقسام سجدۀ حیوان ،گیاه و جماد بررسی میکنیم تا زمینۀ
دستیابی به حقیقت ،هموارتر شود .مفسران دربارۀ نوع سجدۀ غیرانسان ،سه نظریه را بدین شرح
بیان کردهاند:
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 .4-سجدۀ تکوینی

بسیاری از مفسران شیعه و اهل سنت ،با توجه به آیۀ «وَ النَجْمُ وَ الّشَجَرُ يَسْجُدان» (قرآن ،الرحمن،)8 :
سجدۀ موجودات را بهمعنای انقیاد و تسلیم آنان دربارۀ مقدرات الهی و ناتوانی در تخلف از آن
دانستهاند؛ زیرا فعل و انفعاالت موجودات برای ادامهدادن حیاتشان ،نوعی انقیاد و تسلیم دربرابر
فرمانهای الهی است.
در تفسیر القرآن المجید آمده است« :مراد از سجدۀ حیوانات و جمادات ،آن است که دربرابر
فرمان خداوند ،تسلیماند و برای آنان ،امکان سرپیچی از فعل خداوند وجود ندارد و آنان مطیع
خداوند هستند» (مفید2822 ،ق.)129 :
عالمه طباطبایی نیز در المیزان نوشته است« :مراد از سجدۀ آنان ،خضوع و انقیاد است که همان
سجدۀ تکوینی و تذلل و اظهار کوچکی درمقابل عزت و کبریای خدای -عز و جل -تحت قهر و
سلطنت اوست» (طباطبایی2828 ،ق .)128 /28 :وی در جایی دیگر نوشته است:
بعداز بیان انقیاد موجودات دربرابر رشد و نموی که خداوند برای آنان مقدر کرده ،نجم
و شجر ،رگ و ریشۀ خود را براى جذب مواد عنصرى زمین و تغذى با آن در جوف
زمین مىدوانند و همین سجدۀ آنها است (طباطبایی2828 ،ق.)282 /23 :
 .4- -تحلیل

براساس آرای این گروه از دانشمندان ،سجدۀ حیوان ،گیاه و جماد ،سجدۀ تکوینی و همان اجرای
وظیفهای است که در نظام خلقت برعهده دارند .این عمل ،متناسب با وضعیت هر موجود است.
آنان معتقدند سجدۀ حیوان ،گیاه و جماد در آیههای قرآن ،بهمعنای نهایت خضوع و سرسپردگی
دربرابر فرمان حضرت حق -تبارک و تعالی -است؛ زیرا هیچ موجودی توان سرپیچی از فرمانهای
الهی را ندارد؛ چنانکه انسان نیز در برخی اعمال غیرارادی خویش ،ناچار از تسلیم دربرابر ارادۀ
حاکم بر نظام هستی است و توان سرکشی ندارد.
ایننوع سجده ،یعنی تسلیم موجودات دربرابر ارادۀ خداوند متعال مبنیبر انجامدادن مأموریتی
که در نظام آفرینش برعهده دارند ،بدیهی و موردتوافق همۀ مفسران است.
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 .4-2سجدۀ داللت

برخی مفسران معتقدند همۀ موجودات با وجود و حدوث خود ،انسان را به وجود صانع و خالق
هستی و صفتهای او راهنمایی میکنند و معنای سجدۀ آنان ،همین است.
در تفسیر زادالمسیر ،ازقول بخاری و مسلم نقل شده است:
سجدۀ آنان از چهار حالت ،بیرون نیست :یك حالت ،آن است که ما نمیدانیم و
میگوییم خداوند درک آن را به ما نداده است؛ دوم ،پرستش سایۀ آن است؛ سوم ،بیان
صنع الهی در آن است و چهارم ،انقیاد بهخاطر آنچه برای او رام کرده است
(ابنجوزی2822 ،ق.)992 /8 :
قول سوم در این تفسیر ،همان مفهوم سجدۀ داللت است.
در جامعالبیان آمده است:
هر موجودی به وحدانیت خدا و هر محسوسی به ربوبیت او هدایت میکند؛ زیرا
نشانهای از آثار صنع اوست .کاستی و زیادت ،ناتوانی و نیاز ،تصرف در آفتهایی که
بر آنان عارض میشود و داشتن شرایط وجودی مناسب ،حجت کاملی [بر عبودیت
آنان] است (طبری2822 ،ق.)29 /2 :
برخی مفسران ،درتبیین بیشتر این معنا گفتهاند :وجود هر پدیدهای ،نشاندهندۀ حدوث آن
است ،سجدۀ آنان ،دلیل بر حدوث و احتیاج آنان به خالق حکیم است و تأمین نیازهای انسان
ازطریق آنان ،وسیلۀ هدایت انسان است.
مؤلف تفسیر التبیان نوشته است:
در سجدۀ نجم و شجر ،نشانهای است که دلیل بر حدوث و ایجاد آنهاست و از این
رو ،خضوع دربرابر خداوند بزرگ و فروتنی برای او ،بر آنان واجب است؛ زیرا از
گیاهان ،روزی و رزق گوناگون برای انسان و حیوان فراهم کرده است و انسان از انواع
میوهها و ثمرات آنان بهره میبرد (طوسی2823 ،قق.)888 /3 :
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وی در جای دیگر نوشته است« :سجدۀ جماد ،ذلت و خضوعی است که عارفان را به سجده
فرامیخواند؛ سجودی که به مفهوم عبادت برای خداوندی است که مالك همۀ امور است»
(طبرسی2823 ،قق.)922 /1 :
در الغدیر آمده است:
شهادت تکوینی ،از هیچ موجودی جداییپذیر نیست .آیۀ قرآن میفرماید« :شهد اهلل انّه

ال اله االّ هو» ([قرآن ]،آلعمران)26 :؛ یعنی همۀ مخلوقات به یکی از وجوه مذکور ،به
وحدانیت او شهادت میدهند؛ پس ممکن است در تسبح و سجدۀ موجودات ،مفاهیم و
اَشکالی باشد که بشر نتواند آن را احساس کند؛ مگر بندگان برگزیدهای که خداوند
زبان پرنده ،سنگ ،درخت و حیوانات را به آنان آموخته است (امینی2913 ،ق/22 :
.)286
اینگونه سجده را میتوان وسیلهای برای تعالی و تکامل موجودات دانست؛ زیرا در چرخۀ
هستی ،هر موجودی بهاقتضای سعۀ وجودی خود ،راه هدایت را میپوید؛ پس تأمین نیاز انسان که
برترین موجود عالم است ،برای دیگر موجودات سجده محسوب میشود .گفتهاند :حاج مال هادی
سبزواری خانوادۀ خود را از اینکه مرغهای خانگی را سر ببرند ،منع کرده بود .هنگامیکه بیمار
شد ،مرغی را سر بریدند و برای او غذا تهیه کردند .حاجی ناراحت شد و اعتراض کرد .دختر
فاضلش به او گفت :این کار ما از عدل هم باالتر و فضل و احسان به این حیوان است؛ زیرا جزء
بدن شما شده و به مقام انسانیت ترقی کرده است (خمینی2913 ،ش 89 :و .)88
مطهری نوشته است :عمل روییدن گیاه ،سجدۀ خداست؛ نهاینکه مقصود ،آن باشد که درخت
شبها که مردم به خواب مىروند ،سرش را کج مىکند و روى زمین مىگذارد .سجدۀ او چیز
دیگرى است؛ اطاعت است؛ درمقابل امرِ پروردگار خود خاضع است .نماز هر موجودى ،متناسببا
مرتبۀ وجود خودش است .نماز هر موجود یعنى وظیفۀ خود را انجامدادن و مطیع امر الهى بودن.
آنها مطیع تکوینى هستند و انسان باید این اطاعت را انتخاب کند؛ چون باید انتخاب کند که
گاهى هم عصیان مىکند (مطهری ،بیتا.)91 /21 :
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براساس این عقیده ،حیوان ،گیاه و جماد عالوهبر نقشی که در نظام آفرینش دارند و دربرابر قوانین
و جریانهای ناشی از مشیت الهی تسلیم هستند ،با حدوث خود ،انسان را به خالق هستی راهنمایی
میکنند و با ارائۀ نشانهایی از بزرگی خداوند متعال ،موجب دعوت انسان به وحدانیت و
فراخواندن او به عبودیت میشوند؛ همچنین با نقشی که در تأمین نیازهای انسان ،مانند تغذیه -که
زمینۀ عبادت انسان را فراهم میآورد -و ...دارند ،تکامل مییابند و انسان را به قدرت و حکمت
الهی رهنمون میشوند .این مسئله ،حاکی از سجدۀ آنان است.
و فی كلّ شیء له آيه

تدل علی انّه واحد
(کفعمی2821 :ق)992 :

 .4-3سجدۀ حقیقی

برخی به سجدۀ حقیقی حیوان ،گیاه و جماد معتقدند .در الجامع الحکام القرآن از قشیری نقل شده
است« :سجدۀ خورشید ،سجدۀ حقیقی است و الزمۀ آن ،وجود حیات و عقل در آن است»
(قرطبی2988 ،ش .)28 /29 :وی از ابنانباری نقل کرده است« :همانطور که کوه ،شایستگی دارد
مخاطب خداوند قرار گیرد 2و این نشاندهندۀ درک و فهم آن است ،سایهها نیز میتوانند این امتیاز
را داشته باشند» (قرطبی2988 ،ش.)922 /22:
قشیری نوشته است:
کوه بههمراه داوود تسبیح میگفت و داوود بهدلیل برخورداری از کرامت و معجزه ای
که خداوند به او اختصاص داده بود ،آن را درک میکرد؛ همچنین پرندگان نزد او
جمع میشدند و خدا را تسبیح میکردند و داوود تسبیح آنها را درک میکرد

2

(قشیری ،بیتا.)296 /9 :
 .2اشاره به آیۀ «لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خاشِعاً مُتَصَدِعاً مِنْ خَّشْيَةِ اللَه» (قرآن ،حشر.)22 :
 .2اشاره به آیۀ «وَ سَّخَرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِحْنَ وَ الّطَيْرَ» (قرآن ،انبیا)13 :؛ یعنی :و کوهها را با داوود و پرندگان به نیایش
واداشتیم.
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در تفسیر االصفی آمده است:
بعضی از اهل معرفت گفتهاند :امثال این آیات ،بیانکنندۀ آن است که همۀ عالم ،مقام
شهود و عبادت است .همۀ موجودات نیروی اندیشه دارند و این استعداد ،ازجهت
واقعیت وجود آنان ،نه ازجهت جسم ظاهری ،به انسان و حیوان خاصی اختصاص
ندارد؛ زیرا جسم ظاهر آنان همانند سایر موجودات ،درحال تسبیح و سجده برای
خداوند است .همۀ اعضای بدن ،تسبیحگو و ناطق هستند .آیا فکر نمیکنی در اینکه
همۀ اعضای بدن ،پوست ،دستها ،پاها ،زبان ،گوش و چشم و همۀ قوا در روز قیامت،
علیه نفس انسانی شهادت میدهند و این دلیل بر تسبیح آنهاست؛ پس حکم مخصوص
خداوند بلندمرتبۀ بزرگ است (فیض کاشانی2826 ،ق.)812 /2 :
میبدی نیز معتقد است این موجودات ،دارای سجدۀ حقیقی هستند؛ ولی عقل بشر از درک آن،
قاصر است .در آثار گذشتگان آمده است که ستاره ،خورشید و ماه در آسمان ،ساجد هستند تا
زمانی که پنهان شوند ،و تا زمانی که اذن نیابند ،بازنمیگردند (میبدی2989 ،ش.)986 /8 :
شارح فصوصالحکم نوشته است:
همچنانکه ظاهر انسان بر نفس و روح خویش که مربى و مدبر اوست ،بهلسان صورت
و قواى جسمانیه و روحانیه ثنا مىگوید ،ظاهر عالم نیز از انسان و حیوان و نبات و جماد
و غیر این ثنا مىگویند بهالسنۀ خویش و البته قواى روحانیه و جسمانیه بر روح حقیقى
خود -که آن ،حق است -تسبیح و تنزیه مىگویند (خوارزمی2986 ،ش.)219 /2 :
و نیز نوشته است« :هریك از اجزاى عالم ،خواه جماد باشد وخواه حیوان ،حیات و علم و فهم و
ارادت و نطق دارند» (خوارزمی2986 ،ش962:؛ حسنزادۀ آملی2916 ،ش.)222 :
مالصدرا نیز معتقد است« :هریك از اجسام با زبان خاص خود ،خداوند را تسبیح میگویند»
(مدیرعزیزی2968 ،ش.)221 :
در تفسیر انوارالتنزیل آمده است« :ممکن است سجدۀ آنان حقیقی باشد» (بیضاوی2826 ،ق/9 :
.)268
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المبین نوشته است :پرتو ارتباطِ با خداوند ،در همۀ پدیدههای عالم ،گسترده است و هر
موجودی بهزبان خاص خود ،به ستایش حضرت حق مشغول است« .أَلَمْ تَرَ أَنَ اللَهَ يُسَبِحُ لَهُ مَنْ فِی

السَماواتِ» .در این آیه ،عبارت «الم تَرَ» آشکارا بر این مسئله داللت میکند که پرندگان ،حشرات و
حیوانات ،بهرهای از درک دارند .خداوند متعال فرموده است« :كُلٌ قَدْ عَلِمَ صَالتَهُ وَ تَسْبِيحَهُ».
مورچهای گفت« :يا أَيُهَا النَمْلُ ادْخُلُوا مَساكِنَكُمْ اليَحّْطِمَنَكُمْ سُلَيْمانُ وَ جُنُودُهُ» و هدهد به سلیمان گفت:
«أَحَّطْتُ بِما لَمْتُحِطْ بِهِ .»2خداوند متعال نیز فرموده است« :وَ ما مِنْ دَابَةٍ فِی الْأَرْضِ وَ ال طائِرٍ يَّطِيرُ

بِجَناحَيْهِ إِلَا أُمَمٌ أَمْثالُكُمْ» (مغنیه2821 :ق888 :؛ شایستهنژاد2932 :ش.)233 :
در مقتنیاتالدرر آمده است:
وجوب سجده ،یکی از شئون آنهاست و بر آنها الزم است که سجده کنند و از این
وجوب ،به وقوع و حصول تعبیر کردهاند؛ دوم اینکه مراد از سجود ،اعتراف به عبودیت
است و همۀ آنچه در آسمانها و زمین است ،به بندگی خود دربرابر خدا اقرار میکنند
(حائری تهرانی2911 ،ش.)61 /8 :
در تفسیر نور هم نوشته شده است« :بـا استناد به اینکه خداوند از سجود سایهها سخن گفته؛
درحالی که سایه از نیروی عقل برخوردار نیست ،میتوان نتیجه گرفت که همۀ موجودات عالم
دارای سجده هستند» (قرائتی2969 ،ش.)228 /8 :
در تیسیر الکریم الرحمن نیز آمده است« :سجود هر چیزی ،به شرایط وجودی او بستگی دارد»
(آلسعدی2826 ،قق.)816 :
برخی مفسران معتقدند« :سجدۀ جمادات ،شگفتآورتر از خشیت سنگ دربرابر خدای متعال
نیست 2و ما باید دربرابر این تعالیم ،تسلیم باشیم و به آن ایمان داشته باشیم؛ گرچه از کیفیت آن
آگاه نشویم» (زبیدی ،بیتا.)912 /2 :
 .2قرآن ،نمل.22 :
 .2اشاره به آیۀ « ...وَ إِنَ مِنْهَا لَمَا يَّشَقَقُ فَيَّخْرُجُ مِنْهُ الْمَاء وَ إِنَ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَّشْيَةِ اللّهِ( »...قرآن ،بقره)18 :؛ یعنی :چرا که از
برخى سنگها ،جویهایى بیرون مىزند و پارهاى از آنها مىشکافد و آب از آن خارج مىشود و برخى از آنها ازبیم خدا
فرومىریزد؟
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از آرای این گروه از مفسران چنین برمیآید که حیوان ،گیاه و جماد نیز مانند انسان سجدۀ واقعی
دارند و با نوعی احساس ،ادراک و شعور ،خداوند متعال را عبادت میکنند .این سجده با آنچه
بهعنوان انجام وظیفه در نظام آفرینش دارند و نیز سجدهای که انسان را به وجود ،یگانگی و قدرت
خداوند داللت میکند ،متفاوت است .این گروه نوعی دیگر از سجده را برای موجودات اثبات
میکنند که برخاسته از درک و شعور آنان است .آنان معتقدند هر موجودی براساس میزان ظرفیت
و سعۀ وجودی خود ،دربرابر حضرت حق فروتنی میکند و بر این اساس ،هریك از موجودات
هستی دارای سجدۀ واقعی است.
 .4-4نظر مختار

نگارنده ،نظریۀ سجدۀ واقعی موجودات بهتناسب ظرفیت وجودی آنان را پذیرفته و آن را با مفاهیم
آیات و روایتها سازگار دانسته است .اکنون ،برای اثبات این مدعا شش دلیل را بهدست میدهیم
و هریك از دالیل را با استناد به آرای برخی اندیشمندان تأیید میکنیم:
 .4-4-دلیل اول :معنای ظاهری آیه

دالیل نقلی و عقلی اثبات میکنند که معنای ظاهری آیات ،حجت است؛ یعنی درصورتی که برای
استفاده از معنای ظاهری آیه ،منعی وجود نداشته باشد ،نباید از معنای مجازی استفاده کرد؛ پس
باید این سجده را بر معنای حقیقی آن ،یعنی تسلیم و انقیاد آگاهانه حمل کرد .از طرف دیگر ،در
آیههای موردبحث ،دلیل قطعی بر ممکننبودن سجدۀ واقعی موجودات دربرابر خداوند متعال
وجود ندارد تا موجب عدول از معنای اصلی شود .بدیهی است که درکنکردن سجدۀ واقعی
موجودات ازسوی همه افراد نمیتواند موجب تأویل معنای ظاهری شود؛ پساز آنجا که قراین و
دالیلی پذیرفتنی برای انصراف از معنای حقیقی وجود ندارد ،نمیتوان از معنای اصلی عدول کرد؛
یعنی منظور خداوند متعال ،بیان سجدۀ واقعی همۀ موجودات عالم ،ازجمله حیوان ،گیاه و جماد
است.
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تأکید آیههای قرآن بر سجدۀ همراهبا طوع و کره ،سجدۀ سایۀ اجسام و تعیین زمان صبحگاه و
شامگاه نیز نشاندهندۀ واقعیت سجده و فروتنی آنها دربرابر حضرت حق است .آنچه در وجود
فرد کافر یا سایۀ اجسام و بهویژه در ظرف زمانی صبح و شام ،بهعنوان سجده ذکر شده ،بیان
اموری ملموس است که از حقایقی درونی حکایت میکند .هیچیك از مفاهیم سهگانه (نوع
سجده ،سایۀ سجده و زمان سجده) ،بر امری غیرواقعی داللت نمیکند تا بتوان نتیجه گرفت سجدۀ
حیوان ،گیاه و جماد ،واقعی نیست .بهنظر میرسد هرسه مفهوم برای تبیین بیشتر و حسیکردن
واقعیتی معنوی است.
مصباح یزدی معتقد است :اعتقاد به شعور موجودات و واقعیبودن این اعمال ،با ظاهر آیات
الهی ،سازگارتر است .مکاشفههای عرفانی و گاه داللیل عقلی نیز برای مشاهدۀ آنها بیان شده
است (مصباح یزدی2913 ،ش.)282 :
 .4-4-2دلیل دوم :تأکید خداوند متعال بر درکنشدن سجدۀ آنان

خـداوند متعال بر درکنشدن سجدۀ آنان ازسوی انسان تأکید کرده است؛ درحالی که اگر منظور
از سجدۀ جماد و گیاه ،سجدۀ تکوینی و انجام وظیفۀ آنان در نظام آفرینش یا داللت انسان بهسوی
خدا باشد ،مسئلهای نیست که برای افراد بشر و بهویژه اندیشمندان ،ناشناخته باشد.
درطول تاریخ اندیشۀ بشر ،پیوسته مطالعه دربارۀ نظم حاکم بر هستی و ایفای نقش خاص

هریك از پدیدههای آن ،یکی از روشهای شناسایی خداوند متعال محسوب شده است .در قرآن
کریم نیز بارها ،انسان به تفکر در پدیدههای آفرینش و آیات آفاق و انفس فراخوانده شده است.
پیشوایان دین نیز از تجلی عظمت خدا در خلقت موجودات سخن گفته و این مسئله را وسیلۀ
هدایت انسان شمردهاند .امام علی(ع) در نهجالبالغه ،تفکر در آفرینش طاووس ،خفاش ،مورچه،
ملخ و ...را توصیه کرده است .دربارۀ نقش موجودات در تأمین نیازهای انسان نیز آیهها و
روایتهای فراوانی وجود دارد و این امور برای انسان ،قابل فهم است؛ پس معلوم میشود آنچه
انسان قادر به درک آن نیست ،سجدۀ واقعی آنان است.
امام خمینی (ره) نوشته است:
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گروهى از اهل بحث و اصحاب برهان فرمودهاند که مراد به این امور ...همانا سجود
آیت و داللت است ...و به مالحظۀ اینکه آن ذات اقدس ،مرجع همۀ وجود و کماالت
وجودى است ،حمد و سپاسگوى تکوینى اویند و بهاعتبار کاشفیت و مرآتیت 2آنها
جهت این معانى آیات خداوندند و بر این قیاس است قنوت و اسالم موجودات براى
باری -تعالى؛ البته این معناى دقیق ،فىنفسه ،یك معنى صحیحى است؛ ولى قابل تطبیق
بر آیات مربوطۀ قرآن کریم نیست؛ زیرا این معانى تکوینیهاى که گفته آمد ،همۀ
موجودات و از آن جمله ،همۀ انسانها واجدند؛ درصورتى که آیۀ سورۀ حج ،سجده را
به کثیرى از ناس نسبت مىدهد ونه همه ،و مىفرماید« :وَ كَثيرٌ مِنَ النَاسِ وَ كَثيرٌ حَقَ عَلَيْهِ

الْعَذابُ»؛ پس اگر سجدۀ مذکور در آغاز آیه ،سجدۀ داللت و آیت باشد ،اختصاص آن
به کثیرى از ناس ،بدون وجه خواهد بود (محمدی گیالنی2919 ،ش 216 :و .)213
همچنین نوشته است:
ادراک تسبیح آنها فقه و فهم دقیق مىخواهد و شما ندارید .و از این اثبات و نفى ،خوب
روشن مىشود که تسبیحِ مسند به موجودات تسبیح ،داللت و آیت نیست؛ زیرا داللت آنها
تکویناً بر تنزیه خداى سبحان از نقایص در افق فهم مردم است و نفى فهم چنین معنایى از
مردم ،صحیح نیست.

و نکتۀ دقیق آنکه جملۀ «انَهُ كانَ حَلَيما غَفُوراً» اِشعار بر این دارد که اکتساب فقه و
فهم دقیق براى ادراک تسبیح و حمد موجودات براى انسانها میسور است؛ ولى آنها
مسامحه مىکنند و خداى -تعالى -در مسامحۀ آنان ،حلیم و غفور است .در این باب،
آیۀ «وَ سَّخَرْنا مَعَ داوود الْجِبالَ يُسَبِحْنَ وَ الّطَيْرَ وَ كُنَا فاعِلين» ([قرآن ]،انبیا )13 :داللت
روشن دارد بر اینکه مراد از تسبیح ،تسبیح داللت و آیت نیست؛ بلکه تسبیح طاعت و
عبادت است بهمعناى حقیقى کلمه؛ زیرا جبال و طیور را تسخیر فرمود و واداشت که با
داوود -على نبینا و آله و علیه السالم -تسبیح کنند و تسبیح آنها هماهنگ با تسبیح آن
حضرت باشد و چنین معنایى ،قابل حمل به لسان حال و تکوین نیست.
 .2همانند آینه بودن.
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همین تسبیح طاعتى و عبادتى بهمعنى الکلمه بوده که اصحاب رسولاللّه -صلّى اللّه علیه و
آله -از سنگریزه در کف مبارک آن حضرت مىشنیدند و اصحاب داوود -علیه السالم -از
جبال و طیور ،درهنگام تسبیح داوود استماع مىنمودند .النهایه ،این ادراک ازطریق باطن انجام
مىگرفته؛ یعنى حقیقتاً تسبیح و قال موجودات به تسبیح و تحمید خداى -عزّ و جلّ -را قلب و
عقل از ملکوت ،بهگونۀ مسانخ عقل درک مىنموده و با تنزل در مدارک سافله تا به مرحلۀ
محاکات حواس مىرسید و با اصوات و الفاظ تجلى مىنمود؛ نظیر رویاهاى صادقه که در
محل خود بحث شده است .بلى! اهل انس و حضور ،عالمى دیگر دارند که در عبارت نگنجد.
سعدی گوید:
نگویم سماع اى برادر که چیست

مگر مستمع را بدانم که کیست

جهان پرسماع است و مستى و شور ولکن چه بیند در آیینه کور؟
پریشان شود گل به باد سحر

نه هیزم که نشکافدش جز تبر

خوشا وقت شوریدگان غمش

اگر زخم بینند وگر مرهمش

چو بادند پنهان و چاالکپوى

چو سنگاند خاموش و تسبیحگوى

چنان فتنه بر حُسن صورتنگار

که با حُسن صورت ندارند کار
(اقبال آشتیانی2912 :ش)931 :

(محمدی گیالنی2919 ،ش 216 :تا .)262
محمدتقی جعفری (ره) معتقد است:
معناى سجده را نمىتوان با عوامل و وسایل معمولى فهمید .بعضى از صاحبنظران مىگویند:
تسبیح بهمعناى اثبات توحید و نفى هرگونه نقص از خداوند متعال است که در همۀ موجودات،
قابل مشاهده است .اگر مقصود از تسبیح ،این معنى باشد ،واضح است که این معنى ،قابل فهم
هر عاقل آگاه است و همچنین اگر تسبیح و سجده بهمعنای تسلیم درمقابل قوانین و جریاناتى
باشد که از مشیت خداوندى ناشى شدهاند ،این معنا هم بهطور نسبى ،بهوسیلۀ علوم و دیگر
معارف ،قابل فهم است و مىتوان آنها را درک کرد .آنچه که باید مورددقت بیشتر قرار
بگیرد ،این است که اگر مقصود از تسبیح و سجده و قنوت ،مفاهیم معمولى آنها باشد،
مىتوان گفت کسانى آنها را نمىفهمند که از دور از عالم معنى و ملکوت باشند؛ واما کسانى
که با حواس ظاهرى یا باطنىشان مىتوانند ملکوت را مشاهده کنند ،هم آنان مىتوانند ذکر
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تسبیح و تقدیس كائنات را بشنوند و قنوت و سجدۀ آنها را ببینند .مولوى در این مسئلۀ بسیار
بااهمیت ،مطالبى مفید دارد كه ذكر آنها را در این مقام ،الزم مىدانیم:
جمله اجزا در تحرك در سكون ناطقـــان كانإـــا الیـــه راج ـــون
ذكــر و تســبیحات اجــزاى ن ــان بسی غلغلى افكنده اندر آسمان
(سروش1731 ،ش)767 :

بهنظر مىرسد كه احتمال تسبیح و سجده و قنوت بهمف وم خاص آنها كه ازمقوله
ذكر و حركات خاص است[ ،غیراز تسلیمشدن همۀ آنها به قوانین حاكمه بر آنها]
قوىتر از همۀ احتماالت است (ج فری تبریزی1736 ،ش 310 /37 :تا .)312
در اطیبالبیان آمده است« :حملكردن تسبیح غیرانسان بر تسبیح تكوینى ،ی نى داللتكردن
وجود آنها بر علم و قدرت و حكمت حق ،با جملۀ "وَلكِنْ التَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ" مناسبت ندارد؛ زیرا
هر صاحبش ورى این م نى را درك میكند» (طیب1731 ،ش.)103 /1 :
 .4-4-3دلیل سوم :نوع بیان در آیههای سجدۀ آنان

در قرآن كریم ،عالوهبر آنكه گاه سجده ،به خودِ موجودات وگاه به سایۀ آنان نسبت داده شده،
زمانهایی خاص نیز برای سجده مشخص شده است .این مسئله ،نشاندهندۀ برانگیختن اندیشۀ
انسان برای دریافت مف ومی ژرف است؛ زیرا درك برخی م ارف ال ی ،باالتر از حیطۀ فكر
انسانهای عادی است.
در برخی آیههای قرآن ،از نوعی خاص از سجده سخن گفته شده است؛ مانند« :وَ لِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ

فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعاً وَ كَرْهاً وَ ظِاللُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ» (قرآن ،رعد)11 :؛ ی نی :تمام كسانى
كه در آسمانها و زمین هستند ،ازروى اطاعت یا اكراه ،و همچنین سایههایشان ،هر صبح و عصر،
براى خدا سجده مىكنند.
سجدۀ موردنظر در این آیه ،شامل غیرانسان نیز میشود .در این آیه ،سه ویژگی برای سجدۀ
موجودات ذكر شده است:
الف) سجده همراهبا طوع و كره:
در تفسیر التبیان ،چند قول بدین شرح بیان شده است:
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 مـؤمن با رغبت و کافـر با کراهت و تـرس از شمشیر ،خـدا را سجـده میکنند؛ مؤمن ،خـدا را با رغبت سجده میکند؛ ولی کافر براثر دردها و بیماریهایى کهگریبانگیرش میشود ،ناگزیر است با اکراه ،براى خداوند خضوع کند؛
 ازقول ابوعلی نوشته است :سجدۀ باکراهت ،سجدهای است که با ذلت همراه باشد؛ همچنیناز زجاج نقل کرده است :سجده دربرابر خداوند ،برای عدهای آسان و برای برخی دشوار است؛ از
این روی ،از آن اکراه دارند؛ مانند وضعحمل مادران که خداوند متعال فرموده است« :مادرش او را
با ناراحتى حمل مىکند و با ناراحتى بر زمین مىگذارد» (قرآن ،احقاف( )21 :طوسی2823 ،ق/8 :
.)298
در تفسیر مجمعالبیان ،ازقول جبایی آمده است« :مؤمن با اختیار و کافر باالجبار ،دربرابر خدا
خضوع میکنند» (طبرسی2829 ،ق.)891 /8 :
مؤلف روضالجنان هم نوشته است« :سجودکردن به تذلیل و تسخیر بُوَد و تصریف از حال
محبوب به حال مکروه؛ چنانکه تندرست را بیمار کند و توانگر را درویش و زنده را بمیراند»
(رازی2826 ،ق.)926 /22 :
عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان نوشته است:
«كره» بهمعنای کاری است که آدمى با مشقت آن را انجام دهد .حال ،اگر محرکش
امرى خارجى باشد ،آن را «كَره» و اگر محرکش داخلى و نفسانى باشد ،آن را «كُره»
تلفظ کنند و این لفظ دربرابر «طوع» است (طباطبایی2828 ،ق.)922 /22 :
جعفری معتقد است:
همۀ کائنات در تسلیم و سجده و تسبیح خداوند ،یکسان نیستند .برخی از آنان بدون
هیچ دشواری و رنجی ،انقیـاد و اطـاعت خـود را بروز میدهند و برخی با گذر از
مراحلی ،خواص درونی خود را بهفعلیت میرسانند؛ پس منظور از «كره» ،تحمل مشقت
و رنج مشکالت و پیچیدگیهای اجرای امر است (جعفری تبریزی2918 ،ش/29 :
.)226
در تفسیر نمونه آمده است:
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منظور از «طوعاً» جریاناتى از جهان آفرینش است که موافق میل فطرى و طبیعى یك
موجود است؛ مانند میل طبیعى موجود زنده براى زندهماندن؛ و منظور از «كرهاً» تمایلى
است که از خارج ،بر یك موجود تحمیل مىشود؛ مانند مرگ یك موجود زنده براثر
هجوم میکروبها ویا عوامل دیگر (مکارم شیرازی2968 ،ش.)211 /22 :
ب) سجدۀ سایه:
مؤلف حقایقالتأویل نوشته است« :سایۀ مؤمنین نیز بههمراه آنان سجده میکند و سایۀ کافر
علیرغم سرباززدن و مخالفت آنها سجده میکند» (شریف رضی ،بیتا.)219 :
در تفسیر التبیان ازقول مجاهد و سعید بن جبیر نقل شده است« :سجدۀ جمادات ،سایهای است
که صبح و شام ،ظاهر میشود» (طوسی2823 ،ق.)881 /3 :
برخی مفسران ،سایۀ موجودات را همان سجدۀ آنها دانستهاند (طبری2822 ،ق219 /21 :؛ فخر
رازی2822 ،ق.)982 /22:
در مجمعالبیان آمده است:
سایههاى آنها نیز خدا را سجده مىکنند . ...برخى گویند :منظور از ظل و سجدۀ آن،
سجدۀ خود شخص است؛ زیرا کسى که سجده کند ،سایهاش نیز سجده مىکند .حسن
گوید :سایۀ کافر ،یعنى جسد و جسم او سجده مىکند؛ لکن قلبش سجده نمىکند؛
زیرا سجدۀ او ،سجدۀ حقیقى نیست (طبرسی2829 ،ق.)91 /29 :
در تفسیر المیزان آمده است:
در جملۀ «ظِاللُهُمْ بِالْغُدُوِ وَ الْآصالِ» ،سایۀ اجسام غلیظ و ستبر در سجده به خداى -تعالى-
به خود اجسام ملحق شده؛ بااینکه سایه ،امرى است عدمى و عبارت است از نرسیدن
نور بهخاطر حائلشدن جسم دربرابر نور .و سِرّش این است که هرچند سایه ،امرى است
عدمى؛ ولیکن آثار خارجى نظیر آثار امور وجودى دارد؛ مثالً کموزیاد مىشود؛
همچنین اختالفات دیگرى به خود مىگیرد که حواس ما آن را حس مىکند؛ پس
مىتوان گفت درعین عدمىبودن ،بهرهاى از وجود دارد که با همان مقدار از وجود و
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همان مقدار از آثار ،دربرابر خداى -تعالى -خاضع و ساجد است (طباطبایی2828 ،ق:
 882 /22تا .)889
مؤلف تفسیر نمونه هم نوشته است:
«ظالل» جمع «ظلّ» بهمعنى سایه است؛ پس منظور از سجود ،تنها سجود تشریعى نیست؛
زیرا سایههاى موجودات ،از خود ،اراده و اختیارى ندارند؛ بلکه تسلیم قوانین تابش نور
مىباشند؛ بنابراین ،سجدۀ آنها ،تکوینى ،یعنى تسلیم درمقابل قوانین خلقت است.
تصریح به این کلمه شاید براى تأکید بر این است که حتى سایههاى موجودات هم در
پیشگاه خداوند ،خاضعاند (مکارم شیرازی2968 ،ش.)216 /22 :
ج) زمان سجده:
دربارۀ زمان سجده ،عالمه طباطبایی نوشته است:
سجدۀ موجودات را به صبح و شام اختصاص داده و حال آنکه مختص به آن دو وقت
نیست؛ بلکه در تمامى آنات هست .سِرَش (و خدا داناتر است) این است که
کموزیادبودن سایۀ اجسام ،همیشه در صبح و شام صورت مىگیرد و درنتیجه ،در آن
موقع ،در حس بیننده ،سقوط بر زمین و ذلت سجود را مجسم مىسازد؛ ولى درهنگام
ظهر و وسطهاى روز ،چهبسا سایه معدوم مىشود ویا آنقدر کوتاه مىشود که دیگر
کموزیادیاش محسوس نیست و بهنظر ،ساکن مىآید و معناى سجود ،آنطور که در
صبح و شام ،محسوس است ،محسوس نمىشود و شکى نیست که منظور از نسبتدادن
سجده به سایۀ اجسام ،بیان سقوط سایهها بر زمین و مجسمنمودن افتادگى سجود است؛
نهاینکه مقصود ،تنهاو تنها بیان اطاعت تکوینى سایه در جمیع احوال و آثارش باشد
(طباطبایی2828 ،ق.)882 /22 :
مؤلف تفسیر نمونه معتقد است:
«آصال» جمع « اُصُل» و جمع «اصيل» است ،که از مادۀ «اصل» گرفته شده و بهمعنى آخر
روز است؛ از این نظر که اصل و پایۀ شب محسوب مىشود .و «غدو» جمع «غداه»
بهمعنى اول روز است .گرچه سجده و خضوع موجودات عالم هستى دربرابر فرمان
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خدا ،مخصوص صبح و عصر نیست؛ بلکه همیشگى و در همۀ ساعات است؛ ولى ذکر
این دو موقع ،بهعنوان کنایه از دوام این موضوع است (مکارم شیرازی2968 ،ش/22 :
.)216
عالوهبر آیۀ یادشده ،این معنا در آیههای متعدد و بهشکلهای گوناگون مطرح شده است؛
مانند« :كُلٌ لَهُ قانِتُون» (قرآن ،بقره)228 :؛ «قالَتا أَتَيْنا طائِعِين» ( قرآن ،فصلت)22 :؛ «كُلٌ قَدْ عَلِمَ صَالتَهُ

وَ تَسْبِيحَه» ( قرآن ،نور)82 :؛ «يُسَبِحُ الرَعْدُ بِحَمْدِه» ( قرآن ،رعد« ،)29 :إِنْ مِنْ شَیْءٍ إِلَا يُسَبِحُ بِحَمْدِه»
( قرآن ،اسراء )88 :و. ...
بهویژه آیههای« :وَ إِنْ مِنْ شَیْءٍ إِالَ يُسَبِحُ بِحَمْدِهِ وَلكِنْ التَفْقَهُونَ تَسْبيحَهُمْ إِنَهُ كانَ حَليماً غَفُوراً»
(قرآن ،اسراء)88 :؛ «أَ لَمْ تَرَ أَنَ اللَهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِی السَماواتِ وَ مَنْ فِی الْأَرْضِ وَ الّشَمْسُ وَ الْقَمَرُ وَ
النُجُومُ وَ الْجِبالُ وَ الّشَجَرُ وَ الدَوَابُ وَ كَثيرٌ مِنَ النَاسِ وَ كَثيرٌ حَقَ عَلَيْهِ الْعَذاب» ( قرآن ،حج)26 :؛ «الَمْ تَرَ

أَنَ اللَهَ يُسَبِحُ لَهُ مَنْ فِی السَماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ الّطَيْرُ صَافَاتٍ كُلٌ قَدْ عَلِمَ صَالتَهُ وَ تَسْبيحَه» ( قرآن ،نور:
)82؛ «أَوَلَمْ يَرَوْا إِلى ما خَلَقَ اللَهُ مِنْ شَیْءٍ يَتَفَيَؤُا ظِاللُهُ عَنِ الْيَمينِ وَ الّشَمائِلِ سُجَداً لِلَهِ وَ هُمْ داخِرُونَ وَ لِلَهِ

يَسْجُدُ ما فِی السَماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ مِنْ دابَةٍ وَ الْمَالئِكَةُ وَ هُمْ اليَسْتَكْبِرُونَ» (قرآن ،نحل 86 :و .)83
در این آیهها ،عالوهبر اینکه به ناتوانی انسان از درک واقعیت تسبیح دیگر موجودات تأکید شده،
سجدۀ خورشید ،ماه ،ستارگان ،درخت ،حیوانات و پرندگان هم ذکر شده است.
نوع بیان آیههای بیانگر ناتوانی انسان از درک واقعیت تسبیح آنان و اینکه همۀ آنان نماز و
تسبیح خود را میدانند ،حکایتگر نوعی خاص از شعور در عبادت آنان است؛ همچنین آیۀ «وَ ما مِنْ

دَابَهٍ فِی الْأَرْضِ وَ ال طائِرٍ يَّطيرُ بِجَناحَيْهِ إِالَ أُمَمٌ أَمْثالُكُمْ» (قرآن ،انعام ،)96 :خداوند متعال ،حیوانات را
امتهایی مانند انسان شمرده است که مایۀ عبرت انسان هستند .بهگفتۀ مراغی ،در تجربههای
بشری ،نمونههایی فراوان از وجود درک و شعور در حیوانات دیده میشود (مراغی ،بیتا/1 :
 .)226از مجموع این آیهها میتوان وجود نوعی خاص از تسبیح و سجدۀ همراهبا شعور و احساس
را در دیگر موجودات دریافت.
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در این گروه از آیات ،از تسبیح ،نماز و سجده ،سخنی گفته نشده است؛ ولی بهنوعی بر شعور و
ادراک حیوان ،گیاه و جماد تأکید شده است .در این آیهها ،از همراهی این موجودات با انسانهای
برگزیدۀ خداوند متعال در انجامدادن وظیفهای مهم سخن گفته شده و بهطور غیرمستقیم ،نوعی
عبادت همراهبا شعور بیان شده است .براساس آیههای قرآن ،این ویژگی در وضعیت خاص و
بهاذن و ارادۀ خداوند متعال آشکار میشود .برخی از این موارد عبارتاند از:
الف) دربارۀ حیوانات :سخنگفتن حیواناتی مانند مورچه و هدهد با حضرت سلیمان (قرآن،
نمل 26 :تا )22؛ همراهی سگ با اصحاب کهف (قرآن ،کهف)26 :؛ ستایشگری حیوانات همراهبا
حضرت داوود (قرآن ،ص.)23 :
ب) دربارۀ گیاهان :عرضۀ رطب تازه توسط درخت خرما به حضرت مریم (س) (قرآن ،مریم:
.)21
ج) دربارۀ جمادات :تبدیلشدن عصای موسی (ع) به اژدها (قرآن ،نمل ،22:طه 22 :و )22؛
سردشدن آتش بر حضرت ابراهیم (ع) (قرآن ،انبیا)83 :؛ حرکت تخت سلطنت بلقیس (قرآن،
نمل 82 :تا  )82و. ...
برخی مفسران و اندیشمندان هم این معنا را یادآور شدهاند؛ ازجمله مؤلف مخزنالعرفان نوشته
است« :هر موجودى بهاعتبار غریزه و طبیعت خود ،ذکر مخصوصى درخور خودش دارد و احادیث
راجعبه این موضوع ،بسیار است» (امین اصفهانی2982 ،ش .)22 /1 :وی افزوده است:
هروقت سلیمان (ع) صدایى از حیوانى میشنید ،با قوۀ قـدسیۀ خـود ،مقصود او را
میفهمید و گاهى خبر میداد .آواز بلبلى را شنید؛ گفت :میگوید :من امروز نیم خرما
خوردهام .خاک بر سر این دنیا! طاووس صدا کرد؛ گفت :میگوید :همانطورى که
عمل میکنى ،جزا داده میشوى .هدهد صدا کرد؛ گفت :میگوید :هرکه رحم نکند،
خدا بر او رحم نکند .طوطى صدا کرد؛ گفت :میگوید :واى بر کسى که مطلوب و
مقصود وى دنیا باشد! (امین اصفهانی2982 ،ش.)921 /3 :
در اطیبالبیان آمده است:
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در محل خود ،ثابت و محقق است بهنصّ آیات شریفه و اخبار متواتر اجمالى كه جمیع
موجودات حتى حیوانات و نباتات و جمادات ،بهره از عقل و شعور دارند و به همان
اندازه ،خدا ،بلكه اولیای حق را مىشناسند و تسبیح و تحمید او را مینمایند . ...اخبارى
كه داللت دارد كه والیت ائمه را بر تمام موجودات عرضه داشتند و اخبارى كه عرض
حاجت موجودات را خدمت پیغمبر و امام متعرض میشود و اخبارى كه میگویند ما
یرى و ما الیرى در مصیبت حضرت ابىعبداللَّه -علیه السالم -گریه كردند ،حاكی از
وجود نوعی شعور در آنهاست (طیب7711 ،ش.)720 /7 :
موالنا سروده است:
چــون عصــاى موســى این ــا مــار شــد عقــــل را از ســــاكنان اخبــــار شــــد
چون عصا از دست موسى گشت مـار جملــه عــال را بــدی ســان مــىشــمار
كـــوههـــا هـ ـ لحـ ـ داوودى شـــود آهـــ انـــدر كـــ ّ او مـــومى بـــوَد
بـــــاد ،حمّـــ ـال ســـــلیمانى شـــــود بحـــر بـــا موســـى ســ

دانـــى بـ ـوَد

مـــاه بـــا احمـــد اشـــارتبـــی شـــود نــــار ،ابــــراهی را نســــری شــــود
(سروش7711 ،ش)711 :
قراینی دیگر نیز بینگر وجود نوعی شعور در موجودات است و نشان میدهد كه آنها عالوهبر
عبادت تكوینی ،عبادتی ویژه نیز دارند كه در وضعیتی خاص و بهاذن خداوند متعال آشكار
میشود .موالنا ای موارد را بسیار زیبا برشمرده است:
خـــا  ،قـــارون را چـــو مـــارى دركشـــد اُســـــ ـتُ ِ حنانـــــــه آیـــــــد در رَشـــــ ـد
ســــنگ ،احمــــد را ســــالمى مــــىكنــــد كــــوه ،یحیــــى را پیــــامى مــــىكنــــد
جملــــــــۀ ذرات عــــــــال درنهــــــــان بــــا تــــو مــــىگوینــــد روزان و شــــبان
مـــــا ســـــمیعی و بصـــــیری و خوشـــــی

بـــــا شـــــما نامحرمـــــان مـــــا خامشـــــی

چــــون مســ ـبِّح كــــردهاى هــــر چیــــز را ذات بــــــىتمییــــــز و بــــــاتمییــــــز را
هــــریكــــى تســــبیح بــــر نــــو دگــــر گویــــد و از حــــال آن ،ایــ ـ بــــىخبــــر
آدمــــــى منكــــــر ز تســــــبیح جمــــــاد وان جمـــــاد انـــــدر عبـــــادت ،اوســـــتاد
صـــدهـــزاران بحـــر و مـــاهى در وجـــود ســــ ده آرَد پــــی

آن دریــــاى جــــود
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آن جـــــوادى كـــــه جمـــــادى را بـــــداد ایـــ هنرهـــا ویـــ امانـــت ویـــ ســـداد
آن جمــاد از ل ـ  ،چــون جــان مــىشــود زمهریــــر از قهــــر ،پنهــــان مــــىشــــود
آن جمـــادى گشـــت از ل فـــ
هــــر جمــــادى را كنــــد فضــــل

كـــلي شـــیءٍ مـــ ظریـــ ٍ هـــو ظریـــ

ل یـــ

خبیــــر غـــــافالن را كـــــرده قهـــــر او ضـــــریر

جــان و دل را طاقــت ایــ جــوش نیســت با كه گوی ؟ در جهان ،یـ

گـوش نیسـت

یـــــوم دیـــ ـ كـــــه زلزلـــــت زلزالهـــــا ایــــ زمــــی باشــــد گــــواه حــــالهــــا
كــــــاو تُحَــــ ـدِّث جهــــــرهً اخبارَهــــــا
ن ـــق آ و ن ـــق خـــا

7

در ســـــ

آیـــــد زمـــــی و خارهـــــا

و ن ـــق گـــل هســــت محســــوه حــــواه اهــــل دل

فلســــفى كــــاو منكــــر حنيانــــه اســــت از حــــــواه انبیــــــا بیگانــــــه اســــــت

2

(سروش7711 ،ش)711 :
 .4-4-5دلیل روایی

در ای مورد ،احتماالً بهدلیل بدیهیبودن م لب ،روایتهای موجود ،ك است؛ ولی از برخی
روایتها میتوان س دۀ واقعی گیاه و جماد را استنباط كرد.
رسول خدا (ص) درتفسیر آیۀ شش سورۀ ن

« ،یسجدان» را بهمعنای «یَعبُدان» دانسته است

(همان.)711 /5 : ،
ابـوذر نقل كرده است:
بـا رسول خـدا (ص) در مس د بودی كه خـورشید غرو كرد .پیامبر (ص) فرمود :ای
اباذر! آیا می دانی خورشید ك ا رفت؟ گفت  :خدا و رسول

بهتر میدانند .فرمود :رفت

تا در عرش و حضور پروردگارش س ده كند (م لسی7007 ،ق.)270 /55 :

 .7اشاره به آیههای« :یَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبارَها* بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحى لَها*» (قرآن ،زلزله 0 :و .)5
 .2برای جلوگیری از اطالۀ كالم ،برخی ابیات حذف شدهاند؛ بهطوری كه به معنا آسیب نرسد.
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از مجاهد نقل ش ده است که چون خورشید زایل شود ،همه برای خدا سجده میکنند (مجلسی،
2829ق)222 /8 :
از عمرو بن دینار نیز نقل کردهاند:
مردی بر گِرد خانه طواف میکرد؛ درحالی که میگریست .او به طاووس [یمانی] که
از گریۀ او اظهار شگفتی میکرد ،گفت :بـه خـدای کعبه سوگنـد که مـاه ازخشیت
خداوند گریه میکند؛ درحالی که مرتکب گناهی نشده است ( مجلسی2829 ،ق/8 :
.)986
ابنکثیر از رسول خدا (ص) نقل کرده است که فرمود« :خداوند ابرها را که آفرید که
بهنیکویی سخن میگویند و بهنیکویی میخندند و مراد (خداوند ،آگاهتر است) ،سخنگفتن آنان
رعد و خندۀ آنها برق است» (ابنکثیر2823 ،ق.)916 /8 :
مؤلف درّالمنثور از حسن (احتماالً امام حسن مجتبی) نقل کرده است« :سایۀ کافر ،جسم و
جسد اوست .همۀ اعضای کافر جز قلب او مطیع خداوند میباشند» (سیوطی2828 ،ق.)18 /8 :
امام باقر (ع) فرموده است:
در آسمانها ،فرشتگان با رغبت ،خداوند را عبادت میکنند؛ اما در زمین ،کسی که در
اسالم [در خانوادۀ مسلمان] متولد شده باشد ،خدا را با رغبت سجده میکند و کسی که
بهاجبار مسلمان شده باشد ،با اکراه سجده میکند و کسی که خدا را سجده نکند ،سایۀ
او صبحگاه و شبانگاه خدا را سجده میکند (حویزی2821 ،ق.)832 /2 :
 .4-4-6مشاهدۀ عینی ازسوی برخی عارفان

هرکسی توان دیدن سجدۀ واقعی موجودات را ندارد .پیامبران و اوصیای خداوند متعال گاه بهاذن
او ،این حقیقت را مشاهده کردهاند .برخی اولیا نیز درختان را درحال سجدۀ واقعی مشاهده
کردهاند .گفتهاند :یکی از عارفان ،بهمدتی کوتاه ،موانع را از جلوی چشم مرید خود برداشت و او
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همۀ درختان و روییدنیها را درحال سجده دربرابر خدا دید (کرمینژاد1131 ،ش)111 :؛ پس
درک و مشاهدۀ کیفیت سجدۀ واقعی آنان فقط برای اهل ریاضت و سلوک ،ممکن میشود:1
بعدددد از آن دیددددر درختدددان در نمددداز صف کشیده چون جماعت کرده ساز
یدددر درخدددت ازپدددیا مانادددد امدددار دیگددددران اندددددر پددددس او در قیددددار
آن قیدددار و آن رکدددو و آن سدددجود از درختددان بددس شددگفت مدد نمددود
یددداد کدددردر قدددول حد د را آن زمدددان گفدددت امددداج و شدددجر را ی دددجدان
ایدددن درختدددان را نددد زاندددو درمیدددان این چد ررریدن نمداز اسدت آنچادان؟
آمدددد ام دددار خددددا کدددا بدددافروز! ایددن عجددن دار ز کددار مددا هاددوز؟
ردددو بدددرون شدددو هدد ز افدد ک دَوار وآنگ دد نَظدداره کددن آن کددار و بددار
(سروش1133 ،ش)214 :
سعدی نیز گفت است :همۀ موجودات عام درحال سجده و عبودیت حضرت ح اند و درک
آن ،جز برای بیداردالن و شنزندهداران ،می ر نی ت:
رو کد در خدواب بدودهای همد شدن چددد نتددددیبت ز بلبددددل سحرسددددت؟
آدمدددی را کد د جدددان معاد دی نی دددت درحقیقددت ،درخددتِ بددیثمددر اسددت
(فروغی)214 :1132 ،
 .5نتیجهگیری
براساس آنچ در این پژوها گفتی  ،ع وهبر ان ان و فرشتگان ،دیگر مخلوقات خداوند متعال،
یعای حیوانات ،گیاهان و جمادات ،ب شیوه و زبان خاص خود ،دربرابر او سجده میکااد .دو نو از
سجدۀ آنان ،یعای سجدۀ رکویای و ایفای نقا در نظار خلقت ،و سجدۀ دالمت و راهامایی ان ان
ب خداوند ،برای همگان ،قابل درک است و در آموزههای دیای ه بر آن رأکید شده است .در

 .1دیدهشدن امار عتر (عج) ک حیّ و شاهد است ،را ا ازسوی افرادی اندک را نیز میروان از همین مقوم
دان ت.
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قرآن کریم ،از نوع دیگری سجده سخن گفته که درک آن ،از قدرت عموم انسانها خارج است
و آن ،سجدۀ حقیقی همراهبا ادراک و بهتناسب توان وجودی و ظرفیت آنان است .ایننوع سجده،
فقط برای پیامبر (ص) ،پیشوایان دین (ع) و برخی افراد خودساخته ،در وضعیتی خاص و بهاذن
الهی آشکار میشود؛ چنانکه سلیمان پیامبر (ع) ،زبان حیوانات را درک میکرد .و آصف بن
برخیا در چشمبههمزدنی ،تخت بلقیس را نزد سلیمان آورد؛ پس سزاوار است انسان که دارای
قدرت درک و اندیشه است ،عبرت بیندوزد و با اراده و اختیار ،و شور و شعور ،دربرابر عظمت
خالق خویش سجده کند .چگونه ممکن است همۀ موجودات عالم ،با نوعی درک و شعور،
دربرابر خداوند متعال سجده و عبادت کنند؛ ولی انسان که برترین موجود عالم و محبوب خداوند
است ،از طاعت او سرپیچی کند.
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