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35 اعجاز محتوایی قرآن کریم

تفسیر علمی تسبیح همگانی موجودات

فرزانهروحانیمشهدی1،مصطفیمرادی2

 f_rohani@sbu. ac. ir  ،1- استادیار پژوهشکده اعجاز قرآن، دانشگاه شهید بهشتی
mostafa0012@gmail. com  ،2- دانشجوی دکتری فوتونیک، پژوهشکده لیزر و پالسما، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده
برخی از آیات قرآن از تسبیح همه اشیاء عالَم سخن می گوید:

َوِإْنِمْنَش��يٍْءِإالَّیَُسبُِّحبَِحْمِدِهَولِکْنالَتْفَقُهوَن ْبُعَواْلَْرُضَوَمْنِفیِهنَّ ��ماواُتالسَّ »ُتَس��بُِّحلَُهالسَّ
َتْسِبیَحُهْمِإنَُّهکاَنَحِلیمًاَغُفورا«؛ )االسراء:44( آسمانهای هفتگانه و زمین و هر که در آنهاست او را 
به پاکی می ستایند، و هیچ چیز نیست مگر آنکه او را به پاکی یاد می کند و می ستاید و لیکن شما 

تسبیح آنها را درنمی یابید. همانا او بردبار و آمرزگار است. 
این آیات محل بحث دانشمندان مسلمان  و مفسران گردیده  و از منظرهای قرآنی و فلسفی 

فرضیات گوناگونی درباره مراد خداوند از این آیات شکل گرفته است. 

دیدگاهاول:
برخی دانشمندان مفهوم تسبیح موجودات و اشیاء را مجازی دانسته معتقدند تسبیح آنها با زبان 
حال اس��ت؛ که این گروه خود دو نظردرباره تس��بیح به زبان حال دارند؛ یکی اینکه موجودات با 
محدودیت ها و نقص هایی که در وجود خود دارند بر وجودی بی نقص و کامل داللت می کنند که 
خالق آنهاس��ت و دیگر آن که هر موجودی با نظم ویژه و خلقت خاص خود، به عبارتی از جنبه 
کمال خود، برای قدرت و علم و کمال آفریدگار خود آیت و نشانه است.  این دیدگاه شعورمندی 
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را ب��رای هم��ه موجودات نمی پذیرد و آثار وجودی اشیاء را که داللت بر نقص آنان و کمال خالق 
آنان دارد، تسبیح این موجودات به زبان حال می شمرد و خطاب »التفقهونتسبیحهم« را به کافران 

اختصاص می دهد. 

دیدگاهدوم:
گروهی دیگر با تکیه بر برهان های فلسفی و قرآنی این تسبیح را حقیقی می دانند و از شعورمندی 
و علم موجودات که الزمه تسبیح حقیقی است، دفاع می کنند و سخن گفتن آنان را به زبان قال و 
به وجهه ملکوتی آنان نسبت می دهد. بنابر این دیدگاه خطاب التفقهون متوجه عموم مردم است 
و تنها بندگان خاص که چشم و گوش قلبشان به روی ملکوت گشوده شده از آن استثناء شده اند. 

دیدگاهسوم:
برخی پژوهش��گران نیز ادعا نموده اند که علم ام��روز این مطلب قرآنی را تأیید می کند و در این 
رابطه با اس��تفاده از اطالعات علمی که در این زمینه به دس��ت آورده اند، اظهار می دارند که هر 
چیزی در هستی، به نوعی سخن می گوید و امواجی را از خود صادر می کند. برای مثال، از برخی 
گیاهان امواج و فرکانس های صوتی ایجاد می شود و یا برخی از ستارگان از خود صداهایی تولید 
 می کنند، مثال ستاره نوترونی که خداوند آن را طارق نامیده، صدایی شبیه پتک صادر می کند و... .

 لذا آیاتی را که در مورد تسبیح موجودات است، بر این امواج و فرکانس های صوتی که از ذرات 
و موجودات عالم صادر می شود، تطبیق داده و گفته اند که هر چیزی در هس��تی صدای خاصی 
دارد و این گونه خدا را تس��بیح می کند و این مطلبی اس��ت که قرآن در 1400 سال پیش آن را 

بیان کرده است. 
اشکال ادعای فوق در آنس��ت که امواج صوتی که خود نوع خاصی از امواج فیزیکی هس��تند، 
به دلیل قید انتش��ار آنها فقط در محیط های مادی، از تمامی موجودات هس��تی، اعم از جاندار و 

غیرجاندار، صادر نمی شوند و این با عمومیت مفهوم شیء سازگاری ندارد. 

دیدگاهپیشنهادی:
این مقاله صدور امواج الکترومغناطیس��ی از اشیاء را با تس��بیح اشیاء تطبیق می دهد. با استفاده 
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از قانون اس��تفان-بولتزمان در ترمودینامیک در می یابیم که اجس��ام در دماهای مختلف از خود 
تابش های گرمایی ساطع می کنند که رابطه ی شدت تابش با دمای جسم بصورت زیر می باشد:

I=σT4

که در رابطه ی باال T دما برحسب کلوین، I شدت بر حسب وات بر متر مربع و   ثابت استفان-
بولتزمان می باشد. رابطه ی باال بخوبی نشان می دهد تا زمانی که دما برحسب کلوین صفر نشود، 
تابش گرمایی مقداری غیر صفر خواهد داشت. به عبارت دیگر، هر جسمی در هر دمایی از خود 
تابش گرمایی س��اطع می کند. از طرفی می دانیم که تابش گرمایی یک تابش الکترومغناطیسی 
است که توسط حرکات گرمایی ذرات باردار در ماده تولید می شود. بنابراین می توان نتیجه گرفت 
که هر جسمی در هر دمایی )غیر از صفر کلوین( از خود امواج الکترومغناطیسی ساطع می کند. 
شاید بتوان مصداق تسبیح در تمام موجودات را همین امواج الکترومغناطیسی دانست؛ زیرا هم 
همگانی و در تمام هستی وجود دارند و هم اینکه مداوم و استمراری هستند؛ همانطور که عبارت 

»یسبح« در آیه ی شریفه افاده ی استمرار می کند. 
 این دیدگاه، درباره شعورمندی اشیاء س��اکت اس��ت؛ اما زبان تس��بیح را زبان قال می داند و 
مخاطب التفقهون را به غیر عالمان اختصاص می دهد. یعنی عموم انسانها پیش از کشف نظریه 
علمی مذکور مخاطب آیه خواهند بود. البته آشکارسازی این امواج، تضادی با عدم درک ما نسبت 
به حقیقت تس��بیح موجودات ندارد. توجه به کاربردهای »فقه« در قرآن نش��ان می دهد این واژه 
بر فهم قلبی و باطنی داللت دارد و نه بر دریافتهای حّس��ی؛ در این صورت باید گفت، این امواج 
عالمت و آثار مادی تسبیح همگانی موجودات در عالم ملکوت هستند؛ یعنی نمود مادی حقیقت 
تسبیح توسط عالمان قابل مشاهده است، اما حقیقت و باطن تسبیح موجودات از جنس ملکوت 
اس��ت و بر عموم مردم پوشیده اس��ت و آن را جز اندکی از بندگان خ��اص خداوند نمی فهمند. 
بنابراین نس��بت تفسیر پیش��نهادی به دیدگاه دوم، نسبت ظاهر با باطن است و می توان این دو 

دیدگاه را به عنوان تفسیر آیه در کنارهم مطرح نمود. 

واژههایکلیدی:
تسبیح همگانی، آیه 7 اسراء، امواج الکترو مغناطیس، تفقه. 
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