
1 

  

  

  

  

  

  

  
  ر���� ��� ������� �ر��� �� ����

ترويجي   - علمي  فصلنامه 
 ميقــات حــج، ســال 29،

شماره 113
صفحه )24- 7(

خديجه حسين زاده/ اسماعيل، شريفي نيا  نجف آبادي/ سيد احمد ، موسوي باردئيرابطه ذکر تسبیحات اربعه با طواف

زادهخدیجه حسین
*  

آبادينجف نیا شریفی اسماعیل
*

  

موسوي باردئی سید احمد 
*

  

  چکیده

به عنوان یکی از ارکان واجـب حـج، گفـتن ذکـر تسـبیحات اربعـه مسـتحب         ،در طواف

و احکـام،  کنـد   دلیل به چیزي توصیه و سفارش نمـی است. با توجه به اینکه دین اسالم بی

رو بـه روش نقلـی و بـا اسـتفاده از منـابع       نوشـتار پـیش   ،تابع مصالح و مفاسد واقعی اسـت 

کید و سفارش بیشتر بر گفـتن ذکـر تسـبیحات    أت ییصدد است که به چرا اي در کتابخانه

هـاي ایـن تحقیـق، حـاکی از      یافتـه  سخ دهـد. ، پااربعه نسبت به اذکار دیگر در هنگام طواف

حسـناي   يمثـل حـاکی بـودن ایـن ذکـر از اسـما      ـ هاي خـاص     ویژگیکه وجود  آن است

کیـد شـده اسـت.    أباعـث ایـن ت    ـداللتش بر ابعاد توحید و عامل قبولی حـج بـودنش     ،الهی

در عـوالم بـاالتر داراي حقیقتـی اسـت؛ هماننـد کعبـه کـه در         ،بیندآنچه آدمی در زمین می

اي اسـت   تسـبیحات اربعـه   ۀیافتـ  وناش از عرش سرچشمه گرفته و عرش تکترین مرتبهعالی

کنـد کـه   که مشتمل بر اسما و صفات الهی است. بنابراین زائر در حالی کعبه را طـواف مـی  

هم در ظاهر، با ذکر تسبیحات اربعه زبان به توحید گشـوده و هـم در حقیقـت طـواف او در     
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ترین مرتبه خود بر چهار رکن تسبیحات اربعـه اسـتوار اسـت و از بـه هـم پیوسـتن ایـن        عالی

  .گیردارکان، توحید کامل شکل می

 ،تسبیحات و اسـماء الهـی   ،طواف و تسبیحات اربعه ،طواف ،حات اربعهتسبی :کلیدواژگان

  ابعاد توحید.

 مقدمه

آمیـز آن   فلسـفه اسـرار  اسـت  وجود ابعاد وسیـع و گسـتردگیِ مناسـک حـج باعـث شـده      

کـه هـرکس     شـمار  اي است با زوایاي بی آفرین باشد. حج گنجینه همچنان پویا و شگفتی

نشـدنی   همـه، حقـایق آن تمـام    کنـد و بـا ایـن    درك مـی قدر فهم و دانش خود، آن را  به

کنـد. در هـر عملـی از اعمـال      پاي حرکت زمان و رشد اندیشه بشر، رشد مـی  است و پابه

حج، اسراري نهفته اسـت کـه لـذت حقیقـی انجـام ایـن فریضـه، در سـایه فهـم و درك          

از ارکـان  عنـوان یکـی    صحیح این اسرار میسر است. در میان اعمال حج، طـواف نیـز، بـه   

حج، اسرار ویـژه خـود را دارد و در روایـات اذکـار و اعمـال بسـیاري بـراي هـر یـک از          

شده است. در بین مستحبات طواف، ذکر تسبیحات اربعـه بسـیار مؤکـد     ارکان کعبه وارد

است. این ذکر مشتمل بر چهار ذکـر تسـبیح، تحمیـد، تهلیـل و تکبیـر اسـت کـه بـه نظـر          

  .ین ذکر حین طواف نهفته باشدرسد سرّي در تأکید بر ا می

توانـد مـا را در انجـام دادن حـج واقعـی و مـورد        کـه مـی   از طرفی، یکی از عوامـل مهـم   

جانبه بـه اسـرار، فلسـفه و روح حـج      رضایت خداوند متعال یاري کند، توجه عمیق و همه

اسرار حـج و اهـداف عـالی شـرع مقـدس از ایـن فریضـه         و است؛ چراکه توجه به فلسفه

روح خواهـد شـد و بـراي     بزرگ، مانع از اجراي مراسم تشریفاتی و اعمال خشـک و بـی  

  رو تحلیـل فلسـفه طـواف    نعبادتی توأم بامعرفت را به همراه خواهد داشـت. ازایـ   ،حاجی

  کنـد  نمایـان مـی   اي از ایـن اسـرار را   گوشـه  ،و ارتباط نهفتـه بـین آن بـا تسـبیحات اربعـه      

جـویی کـه   و همچنین با جسـت  .معرفت بیشتري انجام شود با ،شود این فریضه و سبب می

پژوهشی که به تحلیـل ارتبـاط تسـبیحات     ،هاي علمی کشور انجام داده نویسنده در سایت

یافت نشده و انجام چنین پژوهشی ضـروري اسـت؛    ،اربعه و طواف به طور خاص بپردازد

ي برخی آثار به صورت پراکنده و به طور اجمالی بـه ایـن امـر پرداختـه     الاگر چه در البه

صددیم که به تحلیـل چرایـی    پیش رو با روش توصیفی و تحلیلی در ۀشده است. در مقال
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هــایی در  بــه راســتی چــه ویژگــی .اســتحباب ذکــر تســبیحات اربعــه در طــواف بپــردازیم

کـد  ؤم ،ر در طـواف مسـتحب  تسبیحات اربعه وجود دارد که باعث شده، گفتن ایـن ذکـ  

گیرد یا ارتباطی ظاهري بـین   ت میئباشد؟ آیا این ارتباط از حقیقت این ذکر و طواف نش

  آنهــا برقــرار اســت؟ بنــابراین بعــد از تعریــف مفــاهیم و ذکــر فضــیلت تســبیحات اربعــه  

  پردازیم.  هاي تسبیحات اربعه براي تبیین این ارتباط می به تحلیل ویژگی ،و طواف

  ناسیش مفهوم

» طـواف «و » تسـبیحات اربعـه  «به تبیین معناي لغوي و اصطالحی واژگـان   ادر ابتد

  :پردازیم می

  تسبیحات اربعه .1

شـده و بـراي تحلیـل لغـوي      تسبیحات اربعه ذکري است که از چهار جزء تشکیل

  :باید هر یک از این اجزا به صورت جداگانه بررسی شود ،آن

  »سبحان اهللا« :تسبیح الف)

رو به اجمال معناي لغـوي هـر کـدام از     اي مرکب است؛ ازاین واژه» اهللا سبحان« ۀکلم

بـه معنـاي حرکـت    » سـبح « ةاز مـاد » سـبحان « ةشـود. واژ  هاي این واژه بیان می بخش

به معناي تنزیه و تقدیس خداي متعال است » تسبیح«وهوا گرفته شده و  سریع در آب

ق، 1412راغـب اصـفهانی،   ( ستکه در اصل به معناي حرکت سریع در عبادت خدا

چنـد نظـر    ،اي اخـذ شـده اسـت    و اینکه از چه مـاده » اهللا«اما در مورد کلمه  )392ص

بـوده کـه همـزه آن بـر اثـر کثـرت       » الـه «اند اصل این کلمـه   وجود دارد. برخی گفته

  در ایـن صـورت   .و به اسمی مختص به خداونـد تبـدیل شـده اسـت     ،حذف استعمالْ

راغـب اصـفهانی،   ( به معناي معبود اسـت » اله«پس  .به معناي پرستش و عبادت است

ــارس،  82ق، ص1412 ــن ف ــومی، 17، ص5ق، ج1404؛ اب ؛ 20، ص1ق، ج1414؛ فی

  .)8، ص1ج ش،1390طباطبایی، 

که اله تمامى موجودات است، خـودش خلـق را    ،از آنجایى که وجود خداى سبحان

کمـالى متصـف    و فهماند که بـه چـه اوصـاف   کند و مىت مىبه سوى صفاتش هدای
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داللت بر همه صفات کمـالى او   ،توان گفت که کلمه اللَّه به طور التزاماست، لذا مى

الوجـودى   دارد و صحیح است بگوییم لفظ جالله اللَّه اسـم اسـت بـراى ذات واجـب    

، 19ق، ج1414حسینی زبیدي،  ؛29همان، ص( که دارنده تمامى صفات کمال است

به معناي تحیر اخذ شده است؛ زیرا انسان » أَله«نظر دیگر این است که از ماده ) 6ص

» واله«گفته شده اصـل آن  همچنین شود.  با تفکر در صفات خداوند دچار حیرت می

ـیفت   و خداونـد محبـوب    ،او ۀاست که واو به همزه تبدیل شده است؛ زیرا مخلوقین والـه و ش

نظـر دیگـر   ) 417، ص13ق، ج1414؛ ابـن منظـور،   20، ص1ق، ج1414فیـومی،  ( آنهاست

به معناي در حجاب رفتن اسـت؛ زیـرا محجـوب و پنهـان از     » لیاها ،یلوه ،اله«اینکه اصل آن 

بـه آن اشـاره    )103(األنعـام:   )الُتْدِرُكُه اْألَْبصاُر َو ُهَو ُيْدِرُك اْألَْبصارَ ( ۀهاست که آی دیده

بـر تنزیـه     اي اسـت کـه   کلمه» سبحان اهللا«در نتیجه ) 82ق، ص1412راغب اصفهانی، ( دارد

؛ 495، ص2ق، ج1414صاحب بـن عبـاد،   ( خداوند از اوصاف سلبیه و تنقیصیه داللت دارد

  )151، ص3ق، ج1409فراهیدي، 

  »الحمدهللا«) تحمید: ب

ق، 1409فراهیـدي،  ( و نقـیض ذم و نکـوهش اسـت    ،به معناي ستایش» حمد« ةواژ

) 47، ص3، جق1414؛ صــاحب بــن عبــاد، 100، ص2، جق1404؛ ابــن فــارس، 151، ص3ج

در مقابـل  » کفـران «و » هجـا «و » ذم«حمد با مدح و شکر معنایى نزدیک به هم دارند و کلمات 

در تفــاوت بــین حمــد و مــدح  )95، ص1ج ش،1372طبرســی، ( حمــد و مــدح و شــکر هســتند

ستایش در برابر عمل جمیلی است کـه ثناشـونده بـه اختیـار     توان گفت حمد به معناي ثنا و  می

و هـم سـتایش در برابـر     ،بر خالف مدح که هم ثناي بر عمـل اختیـاري   ؛خود انجام داده است

ـین در ارتبـاط بـا    ) 256ق، ص1412راغب اصـفهانی،  ( شود عمل غیر اختیاري را شامل می همچن

 ؛ده اسـت کـه در برابـر نعمـت باشـد     الزم نشـ  ،توان گفت در حمد وجه تمایز حمد و شکر می

ــل نعمــت و نیکــى اســت  طریحــی،  ؛95، ص1ج ش،1372طبرســی، ( ولــى شــکر حتمــاً در مقاب

ـتایش خداونـد بـه فضـایل و صـفات نیـک       » الحمدهللا«بنابراین ) 39، ص3ج ش ،1375 دال بر س

  الف و الم در این عبارت یا جـنس اسـت یـا اسـتغراق     )256ق، ص1412(راغب اصفهانی، است 

  .بازگشتش به یک معناست ،رساند. هر کدام که باشد و عمومیت را می
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ـیلش سـزاوار     يتوضیح اینکه خداوند هم در برابر اسما جمیلش و هم در برابر افعـال جم

حقیقـت حمـد   مگـر آنکـه در    ،کنـد  ستایش است و هیچ کس عملی محمـود را حمـد نمـی   

د را به جا آورده باشد؛ چراکه عمـل جمیلـی کـه مـورد سـتایش قـرار گرفتـه در        خداون

 بنابراین جنس حمد و کل حمد از آن خـداي متعـال اسـت    .تعالی است اصل عمل باري

  ) 19، ص1ش، ج1390طباطبایی،(

  »ال اله اال اهللا«) تهلیل: ج

ي نفـی جـنس   ال ،در ایـن عبـارت  » ال«دال بر تهلیل اسـت و  » ال اله اال اهللا«عبارت 

هر چیزي است که حقیقتاً این کلمه بر آن صادق باشـد. از آنجـا   » اله«است و مراد از 

  ال الــه باحلقيقــة«توان گفت طبق قاعده تقـدیر جملـه    می ،محذوف است» ال«که خبر 

بـر  » اللَّه«همچنین از آنجا که ضمیرى که به لفظ جالله  .است »و احلق بموجود اال اهللا

گـاه نفرمـوده    یعنى هـیچ ـ   نه نصب ،در قرآن کریم ضمیر رفع است همیشه ،گرددمى

و بـه معنـاي    ،بلکه وصفی ؛استثنا نیست ،در این عبارت» اال«فهمیم مى ـ  »ال اله اال اياه«

. بـا وصـفی در نظـر    »ال الــه اال ايــاه«فرمـود:  است؛ زیرا اگر استثنا بود، باید مـى » غیر«

(همـان،   »هیچ الهی به غیر اللَّه موجـود نیسـت  « :معناي عبارت چنین است» اال«گرفتن 

یعنـی   ؛گـردد  خارج نمـی » اله«از دامنه  ،»اهللا«ي استثنا »اال«بنابراین به واسطه  .)595ص

توحید اثبات گردد؛ » اهللا«نفی آلهه دروغین شود و سپس با » اله«که ابتدا با  چنین نیست

س نفـی شـریک کنـد؛ زیـرا تـا پایـه       و سـپ  ،بلکه ابتدا انسان باید خداي راستین را اثبات

پـس   .)80ش، ص1389(جوادي آملـی،  توان آلهه دروغین را نفی کرد توحید نباشد، نمی

  این کلمه داللت بر اثبات توحید و نفی خدایان دروغین دارد. 

  »  واهللا اکبر«) تکبیر: د

به جاي » افعل«است و » کبیر«به معناي » اکبر«اي معتقدند  عده ،»اهللا اکبر«در مورد 

  محـذوف اسـت  » مـن «به کار رفته است. سیبویه معتقد اسـت بعـد از آن حـرف    » فعیل«

 .)127، ص5ق، ج1414(ابـن منظـور،    تر اسـت  و دال بر اینکه خداوند از هر چیزي بزرگ
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  مـت و کبریـاییش درك شـود   یعنی اکبر از اینکـه عظ » اهللا اکبر«گروهی دیگر معتقدند 

  .)430، ص7ق، ج1414(حسینی زبیدي، و به ذهن بیاید 

  در تأیید این نظر آمده است: مجمع البیاندر تفسیر 

تر است؛ زیرا خـدا ایـن قـدر     آن نیست که خدا از هر چیزى بزرگ» اکبر اللَّه«معناي 

دا بزرگ خ«بلکه به این معناست:  ؛شودعظمت دارد که به هیچ چیز مقایسه نمى

اهللا اکبر یعنـی خداونـد   «نقل شده که حضرت فرمودند:  7از امام صادق». است

، 7ج ش،1372طبرســی،( تــر از آن اســت کــه بتــوان او را توصــیف کــرد بــزرگ

   )263ص

ایـن چهـار ذکـر     ۀال به ذهن برسد که چرا در اصـطالح بـه مجموعـ   ؤساین شاید 

شـاید ایـن    .معنـاي تسـبیح را دارد  » اهللاسبحان «که تنها  شود؛ درحالی تسبیحات گفته می

وجه تسمیه بدین سبب باشد که هر یک از این چهار بخش به نوعی به تنزیه و تقـدیس  

توصـیف خداونـد    ،با این توضیح که تحمیـد  ؛خداوند از عیوب و نواقص داللت دارند

 اش تقدیس خداوند از عیوبی است که مخالف این فضایل  هاست و الزمه به تمام خوبی

اش  کنـد، الزمـه   ؛ به طور مثال وقتی کسی خداوند را به صـفت علـیم متصـف مـی    است

  ،تنزیه خداوند از هرگونه نقص است. تهلیل بر تسبیح و تنزیه خـدا از هـر نـوع شـریکی    

 ، داللـت دارد  رسـد  و تکبیر بر تنزیهش از تمام چیزهایی که به اذهان محدود بشري مـی 

  .)172، ص1ش، ج1369(طیب، 

  طواف .2

ابـن فـارس،   ( به معناي گردیـدن بـه دور چیـزي اسـت     ،»طوف« ۀاز ریش ،»طواف«

از ) 380، ص2ق، ج1414فیومی،  ؛531ق، ص1412راغب اصفهانی،  ؛432، ص3ق، ج1404

سـیري اسـت کـه از     گردیدن به دور چیزي نیست؛ بلکـه مـراد   طواف الزاماً ،نظر برخی

  و به همان نقطه منتهی گـردد و طبـق ایـن نظـر سـعی میـان صـفا و مـروه         ،اي آغاز نقطه

، 1ش، ج1390طباطبـایی، ( تـوان طـواف نامیـد    اي را نیـز مـی   و رفت و بازگشت بـه نقطـه  

سوره بقره به ایـن معنـا اسـتعمال شـده اسـت. طـواف در        158ۀ ه در آیک ؛ چنان)386ص
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ه داراي احکامی بـوده  یکی از ارکان و مناسک حج است ک ،معناي اصطالحی خویش

  و در روایات نیز به اهمیت و فضائل آن پرداخته شده است.

  تسبیحات اربعه و طواف  ۀرابط

عـالوه بـر آنکـه بـه طـور کلـی ذکـري مسـتحب          ،ذکر شـریف تسـبیحات اربعـه   

در بعضی موارد به صورت خاص بر گفتن آن تأکید و سفارش شده  ،شود محسوب می

  چهارم نماز، در نمـاز جعفـر طیـار، در تعقیبـات نمـاز      از جمله در رکعت سوم و ؛است

دلیل به چیـزي توصـیه و سـفارش     بی ،با توجه به اینکه دین اسالم در طواف. همچنینو 

تـوان گفـت اسـتحباب ذکـر      کند و احکام، تابع مصالح و مفاسد واقعی اسـت، مـی   نمی

توان بـه معنـا    ر میبهت ،تسبیحات در هنگام طواف، اسرار و نکاتی دارد که با درك آنها

نیازمنــد تحلیــل  ،بــراي دســتیابی بــه ایــن ارتبــاط .و مفهــوم ایــن ذکــر شــریف پــی بــرد

در . ارتبـاط ایـن ویژگـی بـا طـواف هسـتیم       ةو نحو ،»تسبیحات اربعه«هاي ذکر  ویژگی

  پردازیم: ها می به تبیین این ویژگیادامه 

  و ابعاد توحید تسبیحات اربعه .1

از شهود غیر اسـت؛ زیـرا زائـر بـا رجـوع بـه کعبـه         ،یکی از اسرار طواف طهارت

و طهارت باطنی قلب را به دسـت  کند  میپاك  ،غیر ةحقیقی، قلب خویش را از مشاهد

همچنـین  ) 232، صش1362ر.ك: آملـی،  ( شـود  پس توحید بر قلب حاکم می .آورد می

طواف آمده است که براي ورود به مسجدالحرام و طـواف کعبـه،    ۀدر روایات در زمین

هر انسان حجگزاري ابتدا باید خود را بـا آب توبـه بشـوید و بـار سـنگین گناهـان را از       

کنـد و تکبیرگویـان، همـراه بـا آرامـش       رو باید غسـل   دوش خویش بر زمین بگذارد؛ ازاین

از آنجـا کـه    .)317، ص9، جق1408نـوري،  ( وارد مسـجدالحرام شـود   ،خاطر و متانت کامل

کننـد تـا آن را از پیـروان     مالئکه از آسمان به زمین آمده، شب و روز گرد کعبه طواف مـی 

انسـان حجگـزار نیـز بایـد در ایـن مکـان        ،)338(همان، صشیطان و ستمگران حراست کنند 

  .  بلکه سخنان جامع و سودمند بر زبان جاري کند ،دارد تنها زبانش را نگه الهی نه



13
99

يز 
پاي

 / 1
13

رة 
ما

 ش
ي/

يج
رو

ـ ت
ي 

علم
مه 

لنا
ص

ف

14

8 

  داراي جامعیـت  ،ش بـر ابعـاد توحیـد   به دلیل داللت تام ،تسبیحات اربعهاز سویی 

پس یکی از اسرار استحباب بر زبان داشتن این ذکر حین  .و طهارت از شهود غیر است

  طواف بر حاجی همین امر است.  

هـر یـک    ،دهد تفصیل مطلب اینکه چهار ذکري که تسبیحات اربعه را تشکیل می

شـوند.   کند و در کنار هم تمـام ابعـاد توحیـد را شـامل مـی      توحید اشاره میبه بخشی از 

خـداي متعـال را تنهـا     دانـد و در واقـع   ها را منحصر به خداوند می تمام ستایش» تحمید«

  داند. مؤثر در عالم وجود می

  بیانگر توحید صفاتی و اسـمائی اسـت  » تهلیل«پس این ذکر به توحید افعالی اشاره دارد. 

کند؛ چون معناي آن چنین است که خداوند فراتر از درك  بر توحید ذاتی داللت می» تکبیر«و 

 ،»سـبحان اهللا «تر از چیزي باشد. در نهایت کلمه  نه اینکه بزرگ ؛شود و توصیف نمیاست بشر 

یعنـی خداونـدي کـه عـین کمـال و عظمـت        ؛گانه است ند از همین توحیدهاي سهتنزیه خداو

حمـد نیـز بـه ایـن      ةدر سـور  چـون  رو . ازایـن نیاز از تکبیر و تحمیـد و تهلیـل ماسـت    بی ،است

توان در رکعت سوم و چهارم نماز، به جاي تسبیحات  می ،گانه اشاره شده است توحیدهاي سه

  .)46، صش1381قاضی سعید قمی، ( سوره حمد را قرائت کرد ،اربعه

 ۀهمـ «؛ )2: (فاتحـه  )احلمدهللا رب العــاملني(فرماید:  در سوره حمد خداوند متعال می

  ».حمدها منحصر در پروردگار جهانیان است

به معناي ثنا و ستایش در برابر عمل جمیلی است که ثناشونده بـه   ،حمد در آیه ۀکلم

» الحمـد «در » الـف و الم «) 19، ص1جق، 1390طباطبـایی،  ( اختیار خود انجام دهـد 

 ،شـوند  به این معنا که تمامی حمـدها کـه واقـع مـی     ؛احتمال دارد براي استغراق باشد

 ،به ایـن معنـا کـه جـنس حمـد      ؛جنس باشد» الف و الم«یا  .مخصوص خداوند است

و آوردن آیه به صورت جمله اسـمیه،  » الحمد«مخصوص خداست. با توجه به تقدیم 

انحصار تمامی حمدها یا جنس حمدها به خداوند قابل استنباط اسـت. البتـه اسـتغراق    

طباطبــایی، ( کنــد در اصــل معنــا تفــاوتی ایجــاد نمــی ،»الم الــف و«یــا جــنس بــودن 

تعـالی مسـتلزم آن اسـت کـه     از سویی حصر حمد به خداونـد  ) 19، ص1ق، ج1390

رو سـبب حمـد در خداونـد متعـال      ازایـن  .سبب حمد نیز در ذات بـاري تعـالی باشـد   



اف
طو

 با 
عه

ارب
ت 

حا
سبي

ر ت
 ذک

طه
راب

15

9 

به این معنا که تنهـا او رب عـالمین   باشد؛ تواند وحدانیت و ربوبیت و غناي مطلق  می

است و در هیچ امري، هیچ احتیاجی به دیگران ندارد؛ چراکه اگر در امـري احتیـاج   

گیرد و مستحق ستایش  او تعلق نمی بهباشد، الاقل در آن امر، حمد  به دیگري داشته

 )291ـ290، ص1ق، ج1376ر.ك: خمینی، ( نیست

با ایـن   ؛حصر حمد در خداوند متعال داللت بر توحید ذاتی، صفاتی و افعالی دارد

یکی آنکه خداوند دومی نـدارد   :توضیح که توحید ذاتی در دو مقام قابل بررسی است

  نکه خداوند جزء ندارد و مرکب نیست که از ایـن دو بـه توحیـد در احـدیت    و دیگر آ

  شود. و واحدیت نیز تعبیر می

اگر خداوند، شریکی دومی داشته باشد و قسمتی از کار ربوبیت عالم بر عهـده او  

باشد، دیگر حصر حمد در ذات خداوند درست نخواهد بـود؛ چراکـه ستایشـی نیـز بـه      

بـه آن   ،گرفت و اگر خداوند از اجزا ترکیـب یافتـه باشـد   شریک خداوند تعلق خواهد 

رو مقدم بر ذات خداوند، آن جزء و اجزا مستحق حمـد   اجزا محتاج خواهد بود و ازاین

ر.ك: مصـباح یـزدي،   ( شود خلل وارد می ،شوند و به انحصاري بودن حمد و ستایش می

است؛ زیرا بر طبـق  همین استدالل در توحید صفاتی نیز مطرح ) 84ـ  80، ص1ق، ج1376

د بر ذات خداوند نیستند؛ زیرا قول به زیادت صـفات  ئتوحید صفاتی، صفات خداوند زا

بنـابراین   )296ق، ص1415ر.ك: حلـی،  ( قول به نیاز خداوند به آن صفات است ،بر ذات

ایـن   سـت، د بـر ذات او ئـ در صورتی که ذات خداوند محتـاج بـه صـفاتی باشـد کـه زا     

شود؛ چراکه آن چیزي که ذات محتـاج   مد در ذات خداوند میمانع انحصار ح ،احتیاج

  شــود. همچنــین در توحیــد افعــالی اگــر خداونــد در افعــال اوســت، مســتحق حمــد مــی

  .آید باز به انحصار حمد در ذات او اخالل وارد می ،به دیگران محتاج باشد

دال بـر توحیـد    ،نتیجه آنکه انحصار و اختصـاص حمـد بـه ذات خداونـد در آیـه     

  تی، صفاتی و افعالی است.ذا

  در این زمینه فرمودند:   7امام صادق

یـا  «کرد سپرهاي خود را به دسـت گیریـد. گفتنـد:     به مردم سفارش می 9خداپیامبر
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خیر، ولـی سـپرهاي خـود را در برابـر آتـش      «فرمود:  ؟»اهللا! دشمنی آمده است رسول

سبحان « فرمود: ؟»چیستسپرهاي ما در برابر آتش  پیامبر خدا، يا«گفتند:  .»بگیرید

  .)326، ص5ق، ج1408نوري، ( »اهللا و احلمد هللا و ال اله اال اهللا و اهللا اكرب

بسـیار نقـش    ،بخشی به باورهـاي توحیـدي   تسبیحات اربعه در تعمق کهتوضیح این

  خداي احـد و واحـد را یـاد کنـد     ،کلیدي دارد؛ زیرا اگر انسان بخواهد به بهترین شکل

  و او را از عیوب و نواقصی که ممکن است در ذهـن خالیـق شـکل گیـرد و نعـوذ بـاهللا      

هاسـت. در واقـع    به کـار بـردن ایـن ذکـر از بهتـرین راه      ،مبرا سازد ،به خدا نسبت دهند

خـالی   ،ابتدا ذهن خود را از هر آنچه الیـق شـأن مقـام ربـوبی نیسـت      ،انسان با این ذکر

و بـه  کنـد   مـی خدا را از دیگـران نفـی    ۀهاي شایستها و حسنمدح ۀگاه هم دارد، آن می

داند و در آخـر نیـز    سپس تنها او را سزاوار اطاعت و عبادت می .دهد خداوند نسبت می

دارد. در نتیجـه ایـن ذکـر بـه      مبرا مـی  ،خدا را از همین توصیفی که بر زبان جاري کرد

اهللا «مقامی که مقام حیرت است و با ذکـر   ؛کند اشاره می بهترین وجه به مقام ذات الهی

  شود.   عجز انسان از درك آن بیان می ،»اکبر

اي بـاارزش   مجموعـه  ،توان گفت از کنار هم قرار گرفتن این چهار ذکر الهی در نهایت می

ـبیح، تحمیـد، تهلیـل و تکبیـر اسـت کـه        به دست می آید؛ زیرا اصول تنزیه خداي سبحان، در تس

عقاید توحیدي خود را در برابر خداوند  ،تواند با جاري ساختن آن بر زبان خویش سان مؤمن میان

در سالمت اعتقادات و حفظ باورهاي دینی کسی که  ،ابراز کند. بنابراین جامعیت تسبیحات اربعه

ه باورهـایی کـ   ؛نقش اساسی دارد ،زبان به قلب برساند ۀبه محتواي آن توجه کند و آن را از مرحل

شوند انسان از خدا  همچنین سبب می .کننده انجام اعمال صالح و پرهیز از محرّمات هستند تضمین

پـس وجـود ایـن     )58ص ،ش1389محمدي، ( بترسد، به او توکل کند و آینده خود را روشن ببیند

  .کید بر این ذکر مقدس باشدأتواند دلیل ت خصوصیات در این ذکر نورانی می

  تسبیحات اربعه و کماالت محض خداوند   .2

کد تسبیحات اربعه ؤحدیث شریفی را در تحلیل اسرار استحباب م =شیخ صدوق

سـؤال شـد:    7روایـت از امـام صـادق    .آن کند روایت مى 7از امام صادق ،در طواف

گـاه سـؤال شـد:    آن ».زیرا چهار گوشه است«؟ امام فرموند: »چرا کعبه را کعبه نامیدند«
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. به امام عرض شـد:  »زیرا در برابر بیت المعمور است«؟ فرمود: »هار گوشه استچرا چ«

چون در برابـر عـرش   «؟ حضرت فرمودند: »به چه دلیل بیت المعمورچهار گوشه است«

؟ »چـرا عـرش چهـار گوشـه دارد    «. پـس سـؤال شـد:    »است و عرش چهار گوشـه دارد 

، ســبحان اهللا چهار کلمـه اسـت:   چون کلماتى که اسالم بر آنها بنا شده«فرمود:  7امام

  ) 398، ص2، جش1385ابن بابویه، ( أكرب ، و اهللا، وال إله إّالاهللاواحلمدهللا

بایـد کمـی در مـورد عـرش      ،براي روشن شدن معنا و اسرار ایـن حـدیث نـورانی   

و جمـع آن عـروش    ،داراي سـقف  یءدر لغـت بـه معنـاي شـ     ،عرش ۀکنیم. کلم بحث

راغـب  ( ژه کنایـه از عـزت، سـلطنت و حکومـت اسـت     است. در اصطالح قرآن ایـن وا 

تا اسـت؛ اقـوال بسـیاري مطـرح شـده      در معناي عرش الهـی ) 558ق، ص1412اصفهانی، 

اند؛ یعنی تختی بسـیار   اش تفسیر کرده اي آن را به همان معناي مادي جایی که حتی عده

را تـدبیر  بزرگ که نعوذ باهللا خداوند بر آن تکیه کـرده اسـت و از آنجـا جهـان هسـتی      

 ،اش کند. چیزي که مشخص است آن است که عرش خداوند نه بـه معنـاي ظـاهري    می

ـته مرسـوم بـود مـردم     در با این توضیح کـه   ؛بلکه از باب تشبیه معقول به محسوس است گذش

گذاشـتند کـه    دادنـد و در آن چیزهـایی ماننـد متکـا مـی      براي حاکمان خود جایگاهی قرار می

کـم بـه جـاي آن     پرداختنـد. کـم   دادند و به تدبیر امور حکومتی مـی  می فرمانروایان به آن تکیه

معنـاي   ،رفـت  عـرش بـه کـار مـی     ۀرو هرگـاه کلمـ   ازایـن  .عرش و تخت گذاشـته شـد   ،متکا

بنابراین عرش الهـی جایگـاهی اسـت کـه امـور       .آمد حکومت و جایگاه تدبیر امور به ذهن می

  )153ـ154، ص8ج ش،1390طباطبایی، ( شود هستی از آنجا تدبیر می

توان نظام تکوین و جایگاه عرش الهی را بهتر شـناخت. دنیـا و عـالم     از این تشبیه می

  هاسـت  شـود، داراي بیشـترین کثـرت    ترین مرتبه وجود محسـوب مـی   که پایین ،ماده

یعنی عـالم مثـال هسـتند و آن هـم پرتـویی از       ،ها پرتویی از جهان باالتر و این کثرت

هاي عـالم دنیـا و مثـال     است که مجرد محض است و کثرت عالم عقل و عرش الهی

  جایگاهی اسـت کـه فـیض الهـی در آن بـه صـورت بسـیط        ،عرشرا ندارد. بنابراین 

و تکثیرنیافته است و از آنجا به نظام هستی با تقدیر و حسـابی خـاص، نـازل و منتشـر     

ارد و از آن نـى پایـدار و فناناپـذیر د   ئشـیا نـزد خداونـد، خزا   أشود. در واقـع همـۀ    می
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َوإِْن ِمْن َشــْىٍء إِالَّ (فرماید:  که قرآن کریم می شوند؛ چنان هاي غیبى نازل مى گنجینه

ُلُه إِالَّ بَِقَدٍر َمْعُلومٍ  و خزائن همه چیز، تنهـا نـزد   « ؛)21حجر: ( )ِعنَْدنا َخزائِنُُه َوما ُننَزِّ

در این آیه نـزول دو خصوصـیت    .»کنیمماست؛ ولى ما جز به اندازه معین آن را نازل نمى

نـه جداشـدنی کـه     ؛اوالً تقدیر و حسـابی دقیـق دارد و ثانیـاً بـه شـکل تجلـی اسـت        :دارد

کـه در   چنـان  ؛گاه پایـانی نخواهنـد داشـت    مستلزم نابودي است. بنابراین خزائن الهی هیچ

ــد مــی ،حــدیثی قدســی اهــل هفــت آســمان و زمــین از مــن   ۀاگــر همــ«فرمایــد:  خداون

بـال   ةبـه انـداز   ؛آنها هرچه درخواسـت دارنـد را عطـا کـنم     ۀکنند و من به همدرخواست 

  .)548ق، ص1414طوسی، ( »شود اي از ملک و خزائنم کم نمی پشه

  اصـلی دارنـد کـه از آن بـا تقـدیر      ،موجودات دنیـا در پیشـگاه خداونـد    ۀبنابراین هم

تسبیحات اربعـه اسـت کـه     ،شوند. اصل کعبه نیز نزد خدا اي خاص نازل می و هندسه

تحقـق عـرش اسـت. عـرش هـم چهـار        ۀمای ،از چهار رکن تشکیل شده و وجود آن

یعنـی همـان    ؛المعمور در آسمان چهـارم تکـون یافتـه    بیت ،ضلع دارد و از تحقق آن

اهل آسمان و مالئکه است و نهایتاً این سیر ادامه داشته تـا بـاالخره    ۀجایگاهی که قبل

به شکل کعبـه مجسـم گشـته اسـت. در      ،یعنی جهان ماده ،هستی ۀترین مرتب در پایین

شـود و   ناشی می ،واقع باید گفت از آنجا که وجود هستی از اسماي حسناي خداوند

هاي اسماء و صفات الهی هستند، عرش که خزینـه جهـان    اي از جلوه تمام عالم وجود، جلوه

ـناي ال  يشود، خود نیـز پرتـویی از اسـما    هستی محسوب می همـان صـفات    ؛هـی اسـت  حس

 ،تـوان گفـت اینکـه در روایـت     خداوند که وجود، از آنها سرچشمه گرفته اسـت. پـس مـی   

  بـه معنـاي آن اسـت کـه عـرش، جلـوه       ،در برابر تسـبیحات اربعـه بیـان شـده     جایگاه عرش

ـبیحات اربعـه دربردارنـد     کمـاالت   ةو پرتویی از اسماء و صفات خداي یکتا است؛ زیـرا تس

ـین حـدیث    7ه امـام صـادق  ک ن هیچ نقص و شائبه است. چنانبدو ،محض خداوند در هم

تسبیحات اربعه را کلماتی معرفی کردند که دین اسالم بر آنها بنا شده است. خالصـه آنکـه   

بخش سـایر عـوالم وجـود یعنـی عـالم       قوام ،نظام ربانی به ترتیب مراتب وجود و نظام هستی

  .)92، صش1386ر.ك: جوادي آملی، ( عقل، مثال و ماده است

رهنمـون   7مـا را بـه معنـاي ایـن کـالم امـام صـادق        ،چنین تفسـیري از روایـات  

شیخ حـر عـاملی،   ( »دین پاینده است ،مادامى که کعبه پابرجاست«فرمودند:  سازد که  می

یعنی آن سـاختمان چهـاردیواري    ،مشخص است که خود کعبه) 332، ص13ق، ج1409
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بایـد در   ،شـد  خراب شدن آن، دین نابود مـی سنگین، عامل حفظ دین نیست و اگر با 

زمانی که سپاه یزید با منجنیق آن را ویران کرد یا در مواقعی که بر اثر بالیاي طبیعـی  

ماند. پس این حدیث نیز اشاره به همان الگویی دارد  شد، چیزي از دین نمیویران می

اصـلی نـزد    ،که بر جهان هستی حاکم است که هر آنچه در جهـان مـاده وجـود دارد   

در واقـع ایـن    .خداوند در مقام اسماءالحسنی دارد کـه کعبـه هـم از ایـن قبیـل اسـت      

هـاي دیگـر توحیـد ماننـد      همان طور که جلوه ؛توحید است که قوام دین به آن است

  .اند والیت یا حتی نماز، ستون و اساس دین شمرده شده

هسـتی و محـل سـخن    توان آن را مرتبط با این الگوي نظام  روایت دیگري که می

ــامء إَىل  َمْوِضــعها ِمنْ  ةإّهنا قِبل«فرماید:  حدیثی است که می ،دانست شـیخ حـر عـاملی،    ( »السَّ

گرچـه ظـاهر   ». هـا قبلـه اسـت    کعبه از جایگاه خـود تـا آسـمان   « ؛)339؛ ص4ج ق،1409

هـا ادامـه دارد و اگـر     روایت در بیان یک حکم فقهی است که قبله از کعبـه تـا آسـمان   

 ،سـمت کعبـه اسـت    ،باز براي او جهت قبلـه  ،طور مثال در حال پرواز هم باشد کسی به

توان فهمید روایت به ارتبـاط عـوالم وجـودي از دنیـا تـا       می ،مطالب گذشته ۀاما به قرین

  )94و93ص، ش1386ر.ك: جوادي آملی، ( مقام اسماءاهللا اشاره دارد

  روایت عرش است: ید چنین برداشتی از ؤهمچنین دو دسته از روایات نیز م

پوشی از اسباب و خالصـانه دعـا    توحید و چشمکند  بیان میاول احادیثی که  ۀدست

خـداي  جایگاهی اسـت کـه    ،تمسک به مقام عرش است؛ زیرا عرش ،کردن از خداوند

 يکنـد. ایـن فـیض پرتـویی از مقـام اسـما       فیض خود را به صورت بسیط متجلـی مـی   ،سبحان

عیب و نقص است و تسـبیحات اربعـه حـاکی از     بی و همان مقامی که یکتا ؛حسناي الهی است

  )188، ص1ق، ج1413ابن بابویه،  ؛509، ص2ق، ج1407ر.ك: کلینی، ( آن است

 دنکن ن معرفی میاقلب المؤمن را عرش الرحم، و دوم روایاتی که معناي عرش را بیان ۀدست

همین جایگاه توحیدي عرش توجـه دارنـد؛   این روایات به  )39، ص55ق، ج1403ر.ك: مجلسی، (

ـین قلبـی حامـل          ؛زیرا قلب مؤمن، قلب سلیم است همان قلبـی کـه خـالی از غیـر خداسـت و چن

ـتند   ،الرحمن است. مصداق بارز چنین قلبی عرش ـین    .اهل بیت و پیامبران بزرگ الهـی هس بـه هم

  .)384، ص 2ق، ج1404ر.ك: قمی، ( اند خاطر در روایتی آنان را حامالن عرش معرفی کرده
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  تسبیحات اربعه و تجلی والیت  .3

تجلی والیت و توجه تام بـه   ،شود که تسبیحات اربعه از برخی روایات استفاده می

را » عـرش « شود. تفصیل کالم اینکه برخـی روایـات   آن است که موجب قبولی حج می

عالم است و عالم  اند؛ به خاطر اینکه علم، امري مجرد و نیازمند به تفسیر کرده» علم«به 

ر.ك: ( محمول ائمه و از تجلیات نور ایشـان اسـت   ،رو عرش ازاین .و معلوم اتحاد دارند

پس کعبه نیز پرتویی از نور ایشان است. بنابراین هـرکس بـا    )44صش، 1414ابن بابویه، 

حـج   ،یعنی توجه به توحید و والیت، طـواف کنـد   ،توجه تام به محتواي ذکر تسبیحات

گیرد که احتـرامش از کعبـه نیـز     چنان اوج می ،جا آورده است. چنین کسی کامل را به

و کعبه را بیت  ،قلب را حرم خدا و بیت باطنی خدا ،ه اهل معرفتک چنان ؛رود فراتر می

تر از بیت ظـاهري   دانند. از نظر آنان بیت باطنی خدا به مراتب با عظمت ظاهري خدا می

 ؛ها و زمین گنجایش تجلی خـاص مـرا ندارنـد    آسمان«فرماید:  اوست؛ زیرا خداوند می

در ) 7، ص4ق، ج1405جمهـور،   ر.ك: ابـن ابـی  ( »اما قلـب مـؤمن چنـین ظرفیتـی را دارد    

رسـند   به حقیقت حج و کعبه نمی ،پردازند کسانی که بدون والیت به طواف می ،مقابل

:کلینـی،  ر.ك( و حجی ناتمام خواهند داشت؛ زیرا تمامیت حـج بـه مالقـات امـام اسـت     

این اسـت کـه مـراد از مالقـات      شود میآنچه از روایات استفاده  )549، ص4ق، ج1407

  پذیرش والیت و اعالم نصرت امام است.   ،امام

اهللا است. اگـر   اي نازل از حقیقت بیت جلوه زمینی ۀکعب ،با توجه به آنچه ذکر شد

اف خانـه خـدا   کسی چشم قلب خود را فقط به دیدن جهان ماده عادت دهـد و در طـو  

چنـدانی از حـج    ةبهـر  ،فقط نیت داشته باشد که به دور یک سـاختمان سـنگی بچرخـد   

بلکه فقط عمل ظاهریش پذیرفتـه خواهـد شـد و تکلیـف از او      ؛خویش نخواهد داشت

. براي اینکه زائر خانه خـدا بـه ایـن    رسد نمیگاه به حقیقت طواف هیچ و شود ساقط می

قلـب   ،اند تا با تفکر در معناي آن ر تسبیحات سفارش کردهاو را به ذک ،متنبه شود ،نکته

خود را به حقیقت کعبه متوجه کند و از مرتبه ماده فراتر رود. عالمه جـوادي آملـی در   

  فرماید:   این زمینه می
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روح پارساى زائران کعبه با امداد الهى و توفیق یـافتن تعـالى و صـعود، بـه مقـام      

طور که تنزل عـرش   همان .رش خواهد رسیدشامخ بیت معمور و سپس به مقام ع

ترقى انسان و تعالى او به مقام باال نیـز   ،است» تجلى«الهى و بیت معمور به گونۀ 

به صورت صعود روحانى و سیر مکانت است. پس اگر زائر ایـن معنـاى بلنـد را    

بـه موقعیـت واالى    ،ادراك نکند و هدف او از طواف کعبـه، تعـالى روح نباشـد   

یابد؛ گرچه از صحت و قبول رائج فقهی برخوردار است. بنـابراین   میکعبه راه ن

ر.ك: جـوادي آملـی،   ( شـود  عـرش رحمـان مـى    ،قلب حجگزار و معتمر واقعـی 

  )92، صش1386

  گیري نتیجه

  ،ذکر تسبیحات اربعه از چهار رکن تشکیل شده و بیانگر تنزیـه خداونـد از نقـص   

و مشتمل بر تمام ابعاد توحید است. براي این ذکر فضایل و آثار زیـادي بیـان شـده کـه     

از جملـه در طـواف    ،رو در موارد متعددي ازاین .دهنده جامعیت و کمال آن است نشان

گفتن این ذکر توصیه شده است. مفاد بعضی از آیات و روایـات ایـن اسـت     ،خدا ۀخان

وجـود خـود، اصـلی دارنـد کـه از آن       ۀر از مرتبـ که موجودات هستی در مراتـب بـاالت  

المعمـور در عـالم مثـال     گونـه اسـت و از بیـت    گیرنـد. کعبـه نیـز ایـن     سرچشمه مـی 

المعمور نیز از عرش در عالم مجردات تام است. در  گیرد و تحقق بیت سرچشمه می

 زائر خانه خدا اگر .تکون یافته است ،نهایت چهار رکن عرش نیز از تسبیحات اربعه

 يتواند تا آنجا پیش برود که زائر عرش و حتی اسـما  می ،به این حقیقت توجه کند

کـه توحیـد    ،زائري که به حقیقت تسبیحات اربعه .حسناي الهی و مقام توحید شود

دل را از اغیـار خـالی    هـد و توجه کند و در این راه همت بـه خـرج د   ،محض است

توان  و حرم باطنی خداست. پس میقلبی که خانه  ؛شود داراي قلب سلیم می ،نماید

جـا آوردن حجـی   ه گفت توجه به ذکر تسبیحات اربعه و حقیقت توحیدي آن در ب

  بسیار مؤثر است. ،مقبول
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  منابع

  قرآن کریم. *  

، أسرار الشریعۀ و أطوار الطریقـۀ و أنـوار الحقیقـۀ    )،ش1362( آملی، سیدحیدر. 1

 تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.  

عوالی اللئالی العزیزیۀ فی األحادیـث  )، ق1405(الدین  جمهور، محمد بن زین ابن أبی. 2
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