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چکیده
واژه تسبیح گرچه در معنا حمد و سپاس خدای گفتن است ،در اصطالح مجموعهای از دانههای به
رشته کشیده را گويند که برای گفتن ذکر از آن استفاده میشود .اين مقاله تاريخچه پیدايش تسبیح
به معنای اصطالحی آن را به اختصار بیان کرده و سپس انواع تسبیح را در شش گروه معرفی نموده
است .در تقسیمبندی ارائه شده ساختار تسبیح ،تعداد دانه ،جنس دانه ،شکل دانه ،شیوه سـاخت و
نوع کار و نیز کشورهای سازنده آن در نظر گرفته شدهاند .با توجه به نوع تقسیمبندی ،هر يـک از
انواع معرفی شده خود به انواع ديگری نیز تقسیم میشود.
کلیدواژهها :تسبیح ،دانه تسبیح ،جنس تسبیح ،شیوه ساخت تسبیح ،کشورهای سازنده تسبیح.

 .2این مقاله براساس تک نگاری «تسبیح» گشاهرخ صفایی که در گتروه «پتژوه

ایتران زمتین» در ستال  2854انجتام شتده

استخراج گردیده است.
 .1کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ،پژوهشگر مرکز تحقیقات صداوسیما ،رایانامهshayestehrokh@gmail.com :
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مقدمه

وا ه تسبیح در لغت به معنای «سبحان اهلل» گفتن است و آنچه در فرهنگهای لغتت
درباره این وا ه آمده در مجموع چنین است:

تسبیح ،سبحان اهلل گفتن؛ خدا را بته پتاکی یتاد کتردن؛ نیتای

کتردن؛ ذکتر ختدا و

مناجات است .در فارسی سبحه هم میگویند و آن دانههتای بته نتخ کشتیده استت کته
هنگام ذکر و تسبیح در دست میگیرند.
بنابر آنچه گذشت ،تسبیح به معنای سبحان اهلل گفتن است و آنچه امروز بته تستبیح
مشهور شده ،سبحه است که عبارت از مهرههایی به رشته کشیده شده استت کته تعتداد
تسبیح را ت یعنی عدد سبحان اهلل گفتن را ت به وسیله آن میشمارند.
اما به کار بردن تسبیح از غلطهای مصطلح فارسی است که به علت کثرت استتعمال
به معنی سبحه ،دیگر مجاز شتده استت .در شتکلی ستادهتتر ،ستبحه شتی ی متشتکل از
مهرههایی به نخ کشیده شده است که با این وسیله عمل تسبیح را بته جتا متیآوریتم و
عمل تسبیح همان سبحان اهلل گفتن است ،اما این غلط آنچنان مشهور و مجاز افتتاده کته
شعرای پارسیگوی نیز آن را به همتین معنتای امتروزی ختود در اشعارشتان آوردهانتد؛
چنانکه قائممقام گوید:
زاهد چه بالیی تو که این دانه تسبیح

از دست تو سوراخ به سوراخ گریزد

یا برای مثال این بیت از حافظ:
رشته تسبیح اگر بگسست معذورم بدار

دستم اندر دامن ساقی سیمین ساق بود

و باز شاهد دیگر در بیتی از صائب:
منه زنهار دل بر مهلت صد سالک دنیا

که به آخر میشود چندان که یک تسبیح گردانی

پیدایش تسبیح و ریشه تاریخی آن

پیدای

تسبیح را حتی میتوان تا دوران بشر ابتدایی به عقب برد؛ بتدین شتکل کته

آنان مهرههایی را دنبال هم میکردند و به عنوان زینت به کار میبردنتد .امتا ،تستبیح بته
شکلی که تا حدی شبیه به روش کاربرد و شکل کنونیاش باشد ،از دوران مسیحیت بته
وجود آمده است .مسیحیان تسبیحهای طویلی را که به انتهای آن صتلیبی آویتزان کترده
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بودند ،به گردن میآویختند و این کار در ابتدا ،تنها برای زینت به کتار متیرفتته استت.
بعدها کشیشان نستوری که در شرق میزیستند ،از این وسیله برای نخستتین بتار بترای
ذکر اوراد استفاده کردند و مسیحیان کاتولیک نیز این شیوه را به کار بردند و آن را برای
همین منظور مورد استفاده قرار می دادند.
در همان زمان ،مسیحیان پیرو فرقه پروتستان برخالف کاتولیکها هیچگاه بدین گونه
از تسبیح استفاده نمیکردند؛ چرا که این کار را بر خالف دستتورات دینتی مستیحیت و
منفور میدانستند و تقبیح میکردند .دلیل پروتستانها برای ایتن عقیتده چنتین بتود کته
میگفتند ،عیسی اوهامپرستی و تقلید را منع کترده و تستبیح انتداختن از احکتام انستان
است ،نه فرمان خدا و چنتین بتود کته کاتولیتکهتا را بترای ایتن کتار ،خرافتهپرستت
میدانستند و خود از این کار دوری میگزیدند.
پیدای

تسبیح در اسالم بیشک از مسیحیت است؛ چرا که استالم بیشتتر در شترق

پیشرفته و نستورینهای شرقی بودند که نخستتین بتار از تستبیح بته منظورهتای دینتی
استفاده کردند و این را از کشیشان نستورین آموختنتد کته از ایتن وستیله بترای اوراد و
ادعیه و نظرهای دینی استفاده میکردند و اینان همان مسلمانان بودند در آغاز ظهور این
دین.
پیدای

تسبیح در اسالم داستانی دارد که اگرچه به افسانه بیشتر ماننتد استت ،امتا از

بعضی جوانب ،آوردن آن را ضروری میدانیم .حکایت پیدایی تستبیح در استالم چنتین
است:
حضرت پیغمبر گص به دخترش حضرت زهرا گس فرمود که در پایان هر نماز 84
بار سبحان اهلل گفتن ثوابی بزرد خواهد داشت .حضرت زهرا گس بترای ایتن منظتور
نخی سبز رنگ را  84بار گره زد تا از آن برای شمارش و حساب ستبحان اهلل گفتتن در
پایان هر نماز استفاده کند.
در این حکایت ،نکتهای در خور توجه وجود دارد و آن ،سبز بودن نختی استت کته
برای آن منظور از آن استفاده شده است .شاید بتوان گفت که به همین دلیتل استت کته
رنگ بیشتر نخ تسبیحها سبز است و روایت شده که انتخاب نخ ستبزرنگ بترای تستبیح
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جنس این تسبیح از همه چیز فراهم میآمد که از همه رایجتر دانههای شیشهای بود .امتا
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مستحب است .داستان فوق را به دلیل دیگر شاید بتوان حقیقی دانست؛ چرا که پیتدای
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تسبیح در صدر اسالم و از زمان پیغمبرگص بوده و از همتان دوران تستبیح بته منظتور
دینی به کار میرفته و به تدریج در دوران کنونی بیشتر به صورت نتوعی تفتنن درآمتده
است.
باید اشارهای نیز به قدیمترین مدرکی که از پیدای

تستبیح در دستت استت داشتته

باشیم و آن نوعی دانههای تسبیح شیشهای است کته در حفتاریهتای مصتر باستتان بته
دست آمده و قدمت آن به حدود چهار هزار سال پی

میرسد.

تقسیمبندی کلی تسبیح

تسبیح ،به انواع مختلف به لحاخ نوع مهرهها ،جنس و تعداد آنهتا تقستیم متیشتود.
برای شناسایی انواع تسبیح ،ابتدا تقسیمبندی کلی به دست داده میشود و آنگاه هر یتک
از انواع تسبیح توضیح داده خواهد شد .انواع تسبیح به لحاخ کلی چنین است:
تقسیمبندی از نظرگاه ساختمان و شکل
تقسیمبندی از نظرگاه تعداد دانه
تقسیمبندی از نظرگاه شیوه ساخت و نوع کار
تقسیمبندی از نظرگاه نوع جنس دانه
تقسیمبندی از نظرگاه کشورهای سازنده
تقسیمبندی از نظرگاه شکل دانه
تسبیح از نظرگاه ساختمان و شکل

اساسیترین جزء تشکیلدهندة یک تسبیح دانههای آن استت کته قستمت اصتلی را
تشکیل میدهد .این دانهها به وسیله نخی بیشتر سبزرنگ به رشته کشیده میشوند .ایتن
نخ یا از نخهای معمولی یا ابریشمی و در سالهای اخیر از نخهای نایلونی است .تعتداد
و اقسام دانهها را در صفحات آینده به دست ختواهیم داد .قستمت بعتدی ،ستر تستبیح
است که به شکل منگولهای برای زینت به کار می رود .این منگوله نیز اقستامی دارد کته
متناسب با ارزش مادی یک تسبیح استت .در تستبیحهتای گترانقیمتت ،منگولتههتا بتا
منجوقها یا گاهی ستنگ هتای گتران قیمتت پرداختته متی شتود .ختود منگولته نیتز در
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تسبیحهای قیمتی از زربفت است که بر مرغوبیت آن میافزاید .ستر تستبیحهتا ،معمتوالً
استفاده میکنند .در نوع دوم ،یعنی تسبیحهای دو منگولهای ،هر دو منگوله از یک رشتته
منشعب میشود.
جزء دیگر یک تسبیح ،شیخک نام دارد .شیخکها از جنس خود تسبیح هستند و هر
یک شیخک تنها در یک تسبیح به کار میرود و تسبیحهای دو شیخکی به ندرت یافتت
میشوند .شکل ساختمانی شیخک از نظر هندسی مخروطی ناقص است؛ به این ترتیتب
که چند تا مخروط از سوی قاعده به یکدیگر متصل شده و تشکیل یک شتیخک را داده
است .شیخکها از دانههای خود تستبیح بتزردتتر هستتند و بته تتازگی ابتکتاراتی در
ساخت این جزء تزیینی به کار میبرند؛ ماننتد شتیخکهتایی کته عدستیهتای کوچتک
محدب و ذرهبینی دارند که در داخل آنها فیلمهایی از اماکن مقدس کتار گذاشتته شتده
است .آخرین جزء یک تسبیح عدسک نام دارد .تعداد این عدسکها دوتاست کته یتک
تسبیح را به سه قسمت مساوی تقسیم میکند .جنس عدسکها از جنس خود دانههتای
تسبیح بوده و شکل آنها چونان نامشان به فترم عتدس استت .در بعضتی از تستبیحهتا،
عدسکها را به شکل خود دانههای تسبیح اما بسیار ریزتر میسازند.
تسبیح از نظرگاه تعداد دانهها

تسبیحها از نظرگاه تعداد دانههایی که آن را تشکیل میدهنتد ،بته چنتد نتوع تقستیم
میشود .در این سطور رایجترین و معمولتترین اقستام تستبیح را از نظرگتاه تعتداد بته
دست میدهیم که این تقسیمبندی بر چهار نوع است:
یکم؛ تسبیحهایی که تعداد دانههای تشکیلدهنده آن بالغ بر  15عدد متی شتود .ایتن
نوع تسبیح به «چهاریکه» معروف است و بیشتر جنبه تفنن دارد تا وسیلهای برای ذکتر و
گفتن سبحاناهلل .دانههای بیشتر این نوع تسبیحها ،از جنس کائوچو یا چوبهای سخت
و مقاوم است .به لحاخ شکل دانهها این نوع تستبیح ت تستبیح  15عتددی ت نستبت بته
دیگر تسبیحها درشتتر است.
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یک منگوله دارد ولی گاهی در تسبیحهتای گترانقیمتت از دو منگولته بترای تتزیین آن
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دوم؛ تسبیحهایی که تعداد دانههای آن  84عتدد استت .ایتن نتوع تستبیح رایتجتترین و
شماره  95زمستان 8951

متداولترین تسبیحهاست که میتوان آن را تسبیح اصلی نامید؛ چرا که همان تستبیح اولیته را
به یاد می آورد که برای شمارش  84بار سبحاناهلل گفتن به کار میرفته است .بته یتاد آوریتم
حکایت پیامبر اکرم گص و حضرت زهرا گس را در صفحات پیشین در زمینه تسبیح.
جنس دانه های این تسبیح اغلب از گل قبرهای اماکن متبرکه است که با قالبگیتری
دانهها پرداخته میشود .این نوع تسبیح چنان که اشاره شد ،رایجترین نوع تستبیح استت
که برای گفتن سبحاناهلل به کار میرود و در هر جانمازی میتوان یافت.
سوم؛ تسبیحهایی هستند که تعداد دانههای آنها بالغ بر  200عدد میشود و به تسبیح
صد دانهای معروف است .این تسبیح صد دانهای به وسیله دو عدستک بته سته قستمت
تقسیم میشود .چگونگی تقسیم بدین گونه است که ابتدای تسبیح  88دانه است و بعتد
 84دانه و در انتها  88دانه .به عبارتی دیگر ،عدسکها در تسبیح صد دانتهای تستبیح را
به سه قسمت تقسیم میکنند بدین صورت که دو قسمت  88دانهای در طترفین قستمت
 84دانهای قرار میگیرد .این سه قسمت یکتی بترای حمتد گفتتن اهلل اکبتر یتا تحمیتد،
دیگری برای ال اله اال اهلل گفتن یا تهلیل و قسمت وسط که همان تکه  84دانهای استت،
برای سبحان اهلل گفتن یا تسبیح به کار میرود.
جنس این نوع تسبیح معموالً از گل قالبگیری شده است که از خاک قبتور مقتدس
فراهم میآید؛ چونان جنس تسبیحهای  84دانهای.
چهارم؛ نوع دیگر ،تسبیحهایی هستند که دانههای

بالغ بر  2000عدد میشتود .ایتن

تسبیح هزاردانه ای به تسبیح ذکتر معتروف استت .ایتن نتوع تستبیح چنانکته از نتام
پیداست ،خاص اهل ذکر و بویژه دراوی

است کته از آن بترای ذکتر گترفتن استتفاده

میکنند .این نوع تسبیح برای دارندهاش دلیل بسیاری زهد و تقواست که در ایتن زمینته
میتوان شاهدی از سعدی آورد:
طبتتل بلنتتد بانتتگ در بتتاطن هتتیچ

بیتوشه چته تتدبیر کنتی وقتت بستیچ

روی طمع از خلق بپتیچ ار متردی

تستتبیح هتتزار دانتته بتتر دستتت مپتتیچ
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جنس این نوع تسبیح چونان جنس دانههای تسبیح  84دانهای و صد دانتهای استت.
که بیشتر برای تفنن به کار میروند تا ذکر و گفتن حمد خداوند.
تسبیح از نظرگاه شیوه ساخت

تسبیحها دانههایی به شکلهای گوناگون دارند کته ایتن تفتاوت شتکل مبتیّن شتیوه
ساخت دانههاست .دانههای تسبیح را بته چنتد گونته ستاخته و پرداختته متیکننتد کته
مشخصترین و معمولترین آنها عبارت است از تراش دادن یا بترش دانته کته در ایتن
صورت دانههای تسبیح را به شکلهای هندسی میتراشند .جنس دانهها در شیوه تتراش
دادن بیشتر از سنگهای گرانقیمت فراهم میآید و گاه از صدف و استتخوان و چتوب
نیز در این شیوه استفاده میشود .شیوهای دیگر نیز در ساختن دانههتای تستبیح بته کتار
میرود که آن عبارت است از روش قالبگیری ،در ایتن روش دانتههتای تستبیح را بته
وسیله ریختهگری یا قالبگیری فراهم میکنند که جنس دانههتا در ایتن شتیوه از ختاک
قبور اماکن متبرکه است.
تسبیح از نظرگاه جنس دانهها

دانههایی که برای ساخت تسبیح به کار میرود ،از نظرگاه جنس و نوع دانه به انتواع
گوناگون تقسیم میشود .جنس دانهها را میتوان نخست به دو گتروه مشتخص تقستیم
کرد؛ چرا که با این تقسیمبندی انواع جنس دانهها در زمینهای دقیق و مشخص به دستت
داده خواهد شد.
دو گروه جنس دانهها عبارتاند از :دانههای دریایی و زمینی .بتدین معنتا کته متواد
اولیه جنس دانهها یا منشاء زمینی دارد یا دریایی.
دانههایی که در گروه دریایی قرار میگیرند ،یعنتی متواد اولیته آنهتا منشتاء دریتایی
دارند ،خود به سه دسته تقسیم میشوند .تسبیحهای سهگانه دریایی عبارتاند از:
سنگها؛ دانههای این گونه تسبیحها از سنگهای دریایی فراهم میشود که با تتراش
دادن آنها ،به دست میآید .ضروری است که یادآوری شود دانتههتای تستبیحهتایی کته
منشاء دریایی دارند ،شیوه پرداختشان اکثراً به روش تراشکاری است.
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گیاهان؛ در این گروه ،دانتههتای تستبیح از گیاهتان دریتایی همچتون مرجتانهتا و
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ستارهدریایی فراهم میشود .در این گروه ،شیوه پرداخت دانهها بته وستیله تتراش دادن
است که در مجموع تسبیحهای گرانقیمتی هستند .در ایتن زمینته بایتد اشتاره کترد بته
تسبیحهایی که دانههایشان از مغز کشکولهای دراوی

فراهم متیآیتد؛ چترا کته ایتن

کشکولها نیز بعضی منشاء دریایی دارند .در ایتن متورد هتم ت یعنتی بته دستت آوردن
دانهها از کشکول ت شیوه پرداخت دانه همان دادن تراش است.
سومین گروه از دانههایی بود که منشاء دریایی داشتند.
و اما تسبیحهایی که دانههایشان منشاء زمینی دارند .این جتنس از دانتههتا ختود بته
چهار گروه تقسیم میشوند که همه مواد اولیه آنها از مواد سطح زمین به دست میآید.
گیاهان؛ در این گروه ،تسبیحها از دانههایی تشکیل میشود که متواد تشتکیلدهنتده
آنها از صمغها به دست میآید .این گونه تسبیحها به تسبیح بلورین معتروف استت .در
این گروه ،از چوب درختانی هم که سخت و خوشبو هستند و رنگهایی مناسب و زیبا
دارند نیز استفاده میشود .شیوه پرداخت دانهها در این گروه به سبک تتراش متیباشتد.
همچنین از «یسر» که دانههای خوشبو دارد نیز تسبیحهایی فراهم میآورند کته قیمتتی و
زیبا است.
خاکها؛ در این نوع از تسبیحها ،دانهها از خاکهای قبور مقدسین فتراهم متیشتود
که شیوه ساخت به روش ریختهگری است .در ایتن روش بترای آنکته دانتههتا محکتم
باشند ،به گل دانهها براده فلزات را میافزایند .الزم به یادآوری است که از خود فلتزات
نیز گهگاه به شیوه تراش و قالبگیری تسبیحهایی میساختهاند.
حیوانات زمینی؛ در این گروه دانههای تشکیلدهنده تسبیح را از استخوان حیوانتات
زمینی فراهم میآورند؛ چونان عاج فیل یا استخوان شتر که شیوه پرداخت دانه ،به روش
تراش دادن است .از شاخ بعضی حیوانات نیز تسبیحهتای متیپرداختتهانتد کته از همته
معمولتر شاخ گوزن بوده است .این جنس تسبیح ،زیبا و گرانبهاست.
سنگها؛ در این گروه ،دانههای تسبیح را از ستنگهتای قیمتتی و رنگارنتگ فتراهم
میآورند .تسبیحهایی که با چنین مهرهها یا دانههایی فراهم میشوند ،گرانقیمتت و زیبتا
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هستند .از انواع سنگهایی که برای پترداختن چنتین تستبیحهتایی متورد استتفاده قترار
عقیق که نوعی کوارتز بیشکل به رنگهای گوناگون سرخ آلبالویی ،قهوهای و سایر
رنگهایی در همین زمینه است.
يشم که آن نیز نوعی کوارتز به رنگهای کبود ،سپید و سبز تیره است.
شبق؛ ياقوت و زمرد که اینها همه بته وستیله تتراش بته شتکل دلختواه و در انتواع
گوناگون فرمهای هندسی درمیآیند .از نوعی سنگ دیگر هم باید یاد کرد که هندیها با
آن دانههای تسبیح فراهم میآورند که این سنگ به عتینالهتره بته معنتای چشتم گربته
معروف است.
تسبیح از نظرگاه کشورها و شهرهای سازنده با ذکر جنس و شیوه ساخت

کشورها و شهرهای گوناگون ،تسبیحهایی متفاوت از لحاخ جتنس و شتیوه ستاخت
دانه با یکدیگر میسازند و همچنین در هر کشوری شهرهای خاصی هستند که در آنجتا
ساختن تسبیح رواج بیشتری دارد؛ چونان هر شیء دیگر که خاص شهری یتا روستتایی
است.
در زمینه ساخت تسبیح فهرستگونهای با شرحی فشرده اما با حفظ خطتوط اصتلی
مطلب ،از کشورها و شهرهایی که از لحاخ ساخت تستبیح معتروفانتد و در ایتن کتار
مهارت دارند ،در زیر به دست داده میشود.
ايران؛ شهرهایی که در ایران بته کتار ستاخت تستبیح شتهرهانتد ،عبتارتانتد از.2 :
کرمانشاه که در این شهر تسبیح های گلی مرغوبی میستازند .ایتن شتهر از نظتر فتراهم
آوردن گل تسبیح نسبت به سایر شهرهای ایران برتری بسیاری داشته استت ،امتا اکنتون
دیگر به آن قدرت گذشته نیست.
مشهد :در این شهر از آن رو که شتهری مقتدس استت و زائتران بستیاری را پتذیرا
میشود ،ساخت تسبیح سخت رواج دارد و از نظرگاه کمیت ستاخت نستبت بته دیگتر
شهرها برتتری کتاملی دارد ،امتا از لحتاخ کیفیتت کتار مقتام بتاالیی نتدارد .نتامرغوبی
تسبیحهای آن شهر تا بدانجاست که میتوان گفت اصوالً در مشهد تستبیحهتای ختوب
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ساخته نمیشود و این به علت خوب به عمل نیاوردن گل دانتههاستت؛ بته طتوری کته
شماره  95زمستان 8951

دانههای تسبیحهای ساخت مشهد زود میشکند و از میان میرود.
جوین :در جوین ساخت تسبیح در مرتبه بتاالیی قترار دارد و در آنجتا تستبیحهتای
سخت مرغوب و عالی ساخته میشود .این تسبیحها را تسبیح علیمرادی مینامنتد و بته
این نام معروف است.
در عباسآباد و سبزوار و به طور کلی در تمتام شتهرهای مشتهد ]خراستان[ تستبیح
ساخته میشود که از همه مهمتر همان تسبیحهای ساخت جتوین استت .در کشتورهای
خارجی نیز ساخت تسبیح متتداول استت و در زیتر نتام ایتن کشتورها بته دستت داده
میشود.
آلمان؛ در آلمان تسبیحهایی میسازند که دانههای تشکیلدهنده آن از چوب صتندل
است که درختی است سخت و در هند میروید .به لحاخ همین سختی چوب آن استت
که میتوان از آن دانههای ریز تسبیح را فتراهم آورد .همچنتین از صتمغ «یستر»هتا نیتز
تسبیحهایی مرغوب در آلمان ساخته میشود .این گونه تسبیحهتای صتمغی را کهربتایی
نیز میگفتند؛ چرا که این تسبیحها در اثر مال

و گرداندن در دستت ،الکتریستیتهای در

خود جمع میکرد که خاصیت جذب چیزهای سبکی چونان تکه کاغذ یا کاه را داشتت
و بدین لحاخ بود که به آن تسبیح کهربایی میگفتند .تسبیحهای کهربایی بر دو نوع بود:
یکی به نام بارقه و دیگری که به آب حیات مرسوم بود.
چین؛ در این کشور تسبیح هایی که ساخته میشد ،بیشتر از انواع فلزات بتوده استت
که چینیها در این کار ،دستی قوی داشتهاند .دانههای تشکیلدهنده تسبیحهتای ستاخت
چین چنانکه اشاره شد ،بیشتر از انواع فلزات ،مانند آهن ،نقره و طال است .تستبیحهتای
فلزی چین در فرمهای گوناگون از نظرگاه شکل دانه ساخته میشده است که برای مثال
میتوان از تسبیحی نام برد کته بته نتام حدیتد 2چینتی معتروف بتوده استت .در چتین
تسبیحهای گلی نیز ساخته میشده که جنس دانهها از خاک رس چینی فراهم متیآمتده
است .به روی این نوع تسبیح های گلی میناکاری نیز میکرده اند که این شتیوه پرداختت
 .2آهن.
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به تسبیح ،ارزشی هنری می داده است .الزم به یتادآوری استت کته ایتن شتیوه ستاخت
تصویری از یک تسبیح میناکاری شده ساخت چین آمده است .اصل این تسبیح در موزه
هنرهای تزئینی نگهداری میشود.
ترکیه؛ در این کشور تسبیحهایی بسیار قیمتی ساخته میشد که ساخت آنها در شتهر
استانبول صورت میگرفت؛ بدین معنی که استانبول مرکز ساخت تسبیحهای گرانقیمت
بوده است .جنس تسبیح های ستاخت استتانبول تمتامی از استتخوان حیوانتات بتوده و
تسبیحهای ساخت این شهر به تسبیحهتای استتخوانی معتروف استت .شتیوه پرداختت
دانههای تسبیح ساخت ترکیه به روش تراش بوده که سخت خوشتراش و گرانقیمتت
است .جنس تسبیحهای ساخت آن کشور چنانکه اشاره شد ،از استخوان حیوانات ،چون
عاج و شاخ حیوانات مختلف ،با تراشی زیبا و هنرمندانه بوده است.
افغانستان؛ در این کشور یکی از مشهورترین و مرغوبتترین انتواع تستبیح ستاخته
میشده که به تسبیح شاهمقصودی معتروف استت .ایتن نتوع تستبیح را بته نتام تستبیح
پادزهری نیز مینامیدهاند که به رنگ سبز روشن است .دلیل اینکه بته ایتن نتوع تستبیح
پادزهری میگفتند ،بدین جهت بوده که جنس دانههای
زهر را داشته است؛ چنانکه زهرک

خاصیت کشتن و از میان بردن

بوده و ضد زهر .تسبیحهای شاهمقصودی هنوز هم

در این زمتان تهیته و ستاخته متیشتود و یکتی از معتروفتترین و گرانبهتاترین انتواع
تسبیحهاست.
هندوستان؛ در این کشور ساخت تسبیح های چوبی سخت متداول است و بیشتترین
تسبیحهای ساخت هندوستان جنس دانههای

از چوب است .علت این امر که ستاختن

تسبیح های چوبی را خاص این کشور کرده ،وجود درختهایی است که به فراوانتی در
هندوستان وجود دارد و به واسطه چوب همین درختان است کته بته پترداختن تستبیح
روی میآوردند؛ درختانی چون سندل یا آبنوس که در هندوستان پترورش متییابتد .در
این کشور گذشته از تسبیحهای چوبی ،تسبیحهایی از جنس عقیق نیز ساخته میشد کته
سخت خوشتراش بودند .در هندوستان تسبیحهای دیگری نیز ستاخته متیشتد کته بته
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نامهای دلربا ،هفتمهره و دهنهفرنگ شهرت داشتند .صفحه بعد تصویری از یک تسبیح
عقیق ساخت هندوستان که به سبک تراش پرداخته شده به دست داده شده است.
يمن؛ در این کشور تسبیح ها بیشتر از جنس عقیق بوده است .برای انتخاب دانه هتای
عقیق دقت خاصی به کار میرفته تا بدانجا که تسبیحهای عقیق کار یمن سخت عتالی و
خوش تراش بوده است .این نوع تسبیحها به تسبیح یمانی معروف است.
تسبیح از نظرگاه شکل دانهها

تسبیحها از نظرگاه شکل دانهها با یکدیگر متفاوتاند و از این جهت میتتوان بترای
تسبیحها تقسیماتی را قائل شد .تسبیحها ،از نظرگاه فرم و شکل دانتههتا بته انتواع زیتر
تقسیم میشوند:
دوکی؛ یکی از انواع شکلهای یک تسبیح ،تسبیحی است که دانههای آن بته شتکل
دوک باشد؛ به این دلیل به آن دوکی شکل میگویند .این نوع دانه بیشتر به وسیله تراش
دادن ساخته و پرداخته میشود.
خرمايی يا سنجدی؛ این نوع تسبیحها دانههایی به شکل خرمتا یتا ستنجد دارنتد و
بدین لحاخ به این گونه تسبیحها به سبب شتکل دانتههتای

تستبیحهتای خرمتایی یتا

سنجدی میگویند .دانههای این نوع تسبیح ،اکثراً از جنس چوب و درشتتتتر از دیگتر
انواع تسبیحهاست.
کروی؛ تسبیحهایی نیز ساخته میشود که دانههای

کروی شتکل استت .ایتن نتوع

دانهها را همیشه به شیوه ریختهگری یا قالبگیری فراهم میآورند؛ چرا کته تتراش دادن
دانهها به شکل کروی و مدور سخت دشوار و مشکل است.
شناخت مرغوبیت یک تسبیح

گفته شد که تسبیحها از نظرگاههای مختلف انواع گوناگونی دارند ،اما هر تسبیح نیتز
خود میتواند نشانههایی داشته باشد که دال بر مرغوبیت آن باشد یا برعکس .مرغوبیتت
یک تسبیح را با چند نشانه میتتوان تشتخیص داد .مهتمتترین و نخستتین نشتانه بترای
مرغوب بودن یک تسبیح در جور بودن و یکدست بودن دانههاست .چنان که این اصتل
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را میتوان به شناخت مرغوبیت هر تسبیحی تعمیم داد ،اما جزئیات دیگتری نیتز در هتر
تسبیحهای شاهمقصودی .چنانکه نوع نامرغوب همین تسبیحها ،دارای دانههای لکهدار و
رگهدار است.
در تسبیحهای استخوانی ،اساس مرغوبیتت ،بتر تتراش ختوب و یکنتواختی انتدازه
دانههاست؛ چرا که شتیوه پرداختت در ایتن نتوع تستبیح بته روش تتراش دادن استت.
تسبیح های گلی ،مرغوبیتشان بر قرص بودن و دوام دانههاست که در این نوع ،بترای بته
دست آوردن استحکام دانهها ،گل اولیه را با براده فلزات میآمیزند .در تسبیحهای گلتی
گرانقیمت آنچه برای دوام به گل آمیخته میکنند ،براده طالست .تسبیحهای گلی قیمتتی
به دو دسته معروف تقسیم میشوند که یکی به نام تسبیح کار «عبداهلل» و دیگری به نتام
تسبیح کار «سید» مشهور است .شایان ذکر است که تسبیحشناسان و خبرگتان ایتن کتار،
تسبیح کار عبداهلل را بر آن دیگری ترجیح می دهنتد و بهتتر متیداننتد .نتوع دیگتری از
تسبیحهای قیمتی به تسبیح «نقرهکوب» معروف است .جنس دانه های این تسبیح از یسر
است که روی آن برای زینت ،میخهای کوچک نقرهای مینشاندهاند .مرغوبیت این نتوع
تسبیحها بستگی به جنس نقرهای دارد که برای نشاندن بته روی دانتههتا از آن استتفاده
میکردند.
جمعبندی

تستتبیح در روزگتتار بشتتر ابتتتدایی صتترفاً وستیلهای زینتتی بتتوده استتت و در دوران
مسیحیت نیز نخست با اضافه کردن صلیبی به انتهای مهرههای به رشته کشتیده شتده از
آن گردنآویز درست میکردند .کشیشان نستورین و پس از آن کاتولیکها کاربرد تسبیح
را از ابزاری زینتی ،به ابزاری برای ذکر اوراد و اذکار تغییر دادند .در اسالم نیتز پیتدای
تسبیح به سیره حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها نسبت داده شده است که ایشان پتس
از راهنمایی پدر خود ،حضرت رسولگص  ،برای گفتن اذکتار ،نختی ستبز رنتگ را 84
مرتبه گره زدند.

شماره  95زمستان 8951

نوع تسبیح میتواند معیار مرغوبیت تسبیح باشد؛ مانند رنگهای یکنواختت دانتههتا در
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اساس یک تسبیح ،دانههای آن است .ساختمان تسبیح را نخ ،ستر منگولتهای شتکل،
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شیخک و عدسک تشکیل میدهد .تسبیحها با توجه به تعداد دانتههتای تشتکیلدهنتده،
انواع مختلفی دارند که عبارتاند از :چهاریکه که  15عدد دانه دارد ،تسبیح اصلی بتا 84
دانه ،تسبیح صد دانهای و تسبیح ذکر که هزار دانه است .تسبیحهتا بتا توجته بته جتنس
دانهها نیز به دو روش تراش دادن و قالبگیتری ستاخته متیشتوند؛ بتدین ترتیتب کته
سنگهای قیمتی ،صدف ،استخوان یا چوب ،تراش می خورد و مهرههای تسبیح ستاخته
میشود .همچنین دانههای تسبیحی که قرار است از تربت یا خاک اماکن متبرکه ستاخته
شود ،به روش ریختهگری یا قالبگیری تهیه میگردد .مواد اولیه جنس دانتههتا نیتز یتا
منشاء دریایی دارند مانند سنگهای دریایی ،گیاهانی همچون مرجانهتا یتا ستتارههتای
دریایی .برخی نیز منشاء زمینی دارند؛ در این گروه نیز گیاهان نق

مهمی دارنتد ماننتد

صمغ گیاهان و چوب درختان سخت و خوشبو که رنگهای زیبتایی دارنتد .عتالوه بتر
گیاهان از خاک قبور مقدس ،همچنین استخوان حیوانات زمینی همچتون عتاج فیتل یتا
استخوان شتر یا شاخ گوزن و نیز سنگهای رنگین قیمتی برای ساخت تستبیح استتفاده
میشود .از نظر شکل دانه نیز تسبیحها یا دوکی شکل یا خرمایی و ستنجدی یتا کتروی
شکل هستند .در بین کشورهای آسیایی و اروپایی سازندة تسبیح هم میتوان بته ایتران،
یمن ،هندوستان ،افغانستان ،ترکیه ،چین و آلمان اشاره کرد که با توجه به منتابع موجتود
در هر کشور ،جنس تسبیحها متفاوت است و طبیعتاً شناخت مرغوبیت هر تسبیح منوط
به شناخت موارد مورد استفاده است.

