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  مراحل رشد جنین از منظر قرآن
  

  ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران)ع(مرکز تحقیقات طب اسالمی امام صادق معاون پژوهشیاستادیار،  *:غالمرضا نورمحمدي
  
  

  
  
  
  

  ده یچک
. محورهاي مهم و قابل توجه در آیات قرآن، موضوع پیدایش و آفرینش جنین است که به عنوان نقطه آغاز حیات انسانی مطرح گردیده استیکی از 

ترین مراحل زندگی  آیه با بیانی شیوا به این موضوع پرداخته است، چرا که مرحله جنینی یکی از ظریف 76سوره با  41در یک آمار کلی، قرآن در 
  .باشد و همگان را نیز در حیرت فرو برده است هاي فراوانی می است که داراي اسرار و شگفتیانسان 

اي که در  هاي دنیاي جنین چنان گسترده است که گاهی از حد اندیشه بشر خارج است به گونه نماید که شگفتی قرآن با عبارات بسیار رسا اشاره می
  .هنوز بسیاري از رازها و معماهاي ناگشوده پیرامون آفرینش  و رشد جنین باقی مانده است هایش رفت ي پیش شناسی نیز با همه دانش جنین

 عجایب حکمت که خداوند متعال در خلقت رحم و پرورش جنین به کار برده است، قرآن ضمن اشاره به این موضوع، بشر را به مطالعه پیرامون آن
  .تا ضمن آشنایی با مراحل گوناگون این دوره به عظمت آفریدگار نیز پی ببرد کندمیدعوت 

هاي  ي جالب آن است که قرآن، تمام مراحل آفرینش و رشد جنین را با اصطالحاتی به ظاهر ساده بیان نموده است به گونه اي که براي انساننکته
رسد فهم آن بـراي   چنان دقیق هستند که گاهی به نظر می هاي قرآن درباره جنین آن هاما با وجود این، داد. آن زمان نیز به آسانی قابل درك بود

  .رسیده است اند ناممکن به نظر می کرده افرادي که در قرن هفتم میالدي زندگی می
آن زمان بسیار باالتر بوده است توان فهمید اطالعاتی که قرآن ارایه داده از سطح فهم مردم  به عبارتی، اگر به خوبی در این آیات نگریسته شود می

ي علمی مطالعه جنین را طی قرن اخیر تغییر  هاي قرآنی را اثبات نماید که شیوه شناسی تنها زمانی توانست برخی از داده به طوري که دانش جنین
یـابی بـه    دیل نمود که بـا دسـت  شناسی را از یک علم توصیفی به علمی تب شناسی تجربی شکل گرفت که جنین داد و در قرن بیستم، رشته جنین

  .گیري جنین بپردازد تر در روند شکل رفته سلولی بتواند به فهم روشن هاي پیچیده و پیش آوري فن
  .بندي شود براي ارایه نظر جامع و کامل قرآن درباره موضوع آفرینش و رشد جنین باید آیات قرآن با چینش منطقی دسته

  
  تکامل جنین ،نین، رشدقرآن، تولید مثل، ج :ها کلید واژه

    

  فصلنامه تخصصی پژوهشهاي میان رشته اي قرآنی
  5-16 ، صص1388 ، بهار دوم، شماره اولسال 

  30/1/88:  تاریخ پذیرش مقاله

  

  ، طبقه چهارم43تهران، خیابان قدس، نبش کوچه فردانش، ساختمان: نویسنده پاسخگو *
   88964003: تلفن   
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  مقدمه 
در   تا اواسط قـرن گذشـته، تمـام تـالش و کوشـش     در قرون اخیر   

هـاي جدیـد    یافته دانـش و رشـته   ها، بسط سازمان تخصصگسترش 
هـاي   هاي گسترده دانش و فعالیـت  در حقیقت، رشته. شد خالصه می

 ـ              هـاي آموزشـی   گفتمان غالب در محـیط ) Disciplinary(اي  رشته
هـا و   اي چنـان بـر فعالیـت    تفکر رشته. ها بوده است علمی و دانشگاه 

هـاي   فرما گردید که فقط رشـته  ژوهشی حکمپ ـ  فرآیندهاي آموزشی
یافته دانـش تلقـی مـی     علمی به عنوان ساختارهاي منظم و سازمان

اي مشخص از  شدند که حق داشتند به طور طبیعی پیرامون مجموعه
مسایل و موضوعات مرتبط با خود به شناسایی و فهم مسایل و ارایـه  

  .اندازهاي مشخص بپردازند چشم
اي از فرضـیات،   ها بـا طـرح مجموعـه    نیز رشته شناسی از منظر روش

هـا و الگوهـا و    هاي به ظاهر آگاهانه با استفاده از روش حدس و گمان
زدنـد تـا بـه     ابزارهاي خاص دست به بررسی، مطالعه و آزمایش مـی 

هاي پیرامـون خـود    هدف نهایی خود که شناخت دقیق علمی پدیده
هاي نـو  براي ایجاد حوزه بود دست یابند و از این طریق زمینه را نیز

  .در دانش جدید فراهم آورند
ها که در این نوشتار مجـال بررسـی آن    اما بروز بسیاري از نابسامانی

ي اخیر قرن بیستم نسبت بـه   باعث گردید که طی سه دهه  باشد نمی
ـ  هـاي آموزشـی   اي به عنوان گفتمـان حـاکم بـر فعالیـت     تفکر رشته

ز تشدید مرزبندي میان ساختارهاي پژوهشی تردید حاصل گردد تا ا
اي کاسته شود و از  هاي رشته انتظام یافته و شناخته شده میان دانش

  .ها جلوگیري گردد ثبات و مرز نابرداري آن
با پذیرش این نظریه که ارتباط و تعامل میـان قلمروهـاي گونـاگون    

هـا و   توانـد امکـان تبـادل مفـاهیم، سـاختارها، مهـارت       است که می
ها را نیـز فـراهم    ي جدید را به سایر قلمروهاي دانش و رشتهها روش

. شکل گرفـت ) Interdisciplinarity(گی هرشت  آورد، موضوع میان
گـاه مـدعی حـذف     اي هیچ رشته البته باید توجه داشت که تفکر میان

ها و تجاربی که  توان داده اي نیست، زیرا هرگز نمی ساختارهاي رشته
ف دانـش بـه دسـت آمـده اسـت را نادیـده       هاي مختل از طریق رشته

هـاي موجـود در    اما این تفکر معتقد است با توجه به کاستی. انگاشت
اي بـراي رفـع    رشـته  اي، ضرورت و اهمیت مباحث میان مباحث رشته

  .گردد ها به خوبی احساس می این کاستی
اي قـرآن بـا دانـش     رشـته  اکنون کـه در ایـن مقالـه، موضـوع میـان     

تیک، زنان و زایمان و مامایی مطرح اسـت بایـد بـه    شناسی، ژن جنین
  :نکاتی توجه داشت

ها گرچه به صورت گسترده انجام  هاي کنونی در این رشته پژوهش ـ1
باشد، به همـین جهـت بسـیاري از     گرفته است ولی هرگز کامل نمی

  . چنان مبهم و ناگشوده باقی مانده است رازهاي موضوع جنین هم

بنـابر  . هاي فعلی نیز در حال تغییر و تکامل است از سوي دیگر، داده
هاي علمی نباید بـه   این، برداشت از آیات قرآنی و تطبیق آن بر داده

  .عنوان یک گزاره تغییرناپذیر تلقی گردد
هـاي متعـدد    در قرآن، الفاظ و ظـواهر آیـات از قابلیـت برداشـت     ـ2

توان یک برداشت خاص از آیه را قطعی فرض نمود  برخوردارند و نمی
اما با وجود ایـن برخـی نکـات    . و به صورت یقینی از آن حمایت کرد

توان وجود  اي روشن است که نمی اعجاز علمی در آیات قرآن به گونه
هاي علمی و دانش روز بشر در هـر زمـان    آورده این آیات را که  با ره

  .  ار نمودسازگارند، انک
در این نوشتار از پرداختن به مباحث بنیـادي مبـانی تعـارض یـا      ـ3

گوي علم و دین خودداري شـده اسـت، و روش برگزیـده نیـز      و گفت
هـاي   هـاي رشـته   هـا بـر اسـاس داده    تطبیق آیات قرآن و تفسیر آن

ي آن بلکه دو هدف عمده نیستشناسی، ژنتیک، زنان و زایمان  جنین
  :عبارت است از

رسانی پیرامون آیات و ارایه فهـم صـحیح    اطالع :رسانی ـ اطالع لفا
در . آیات جهت روشن گردیدن بسیاري از ابهامـاتی کـه وجـود دارد   

تر  آیات قرآن، کلماتی پیرامون موضوع جنین وجود دارد که در بیش
با دقـت  . شود ها یا تفاسیر به معناي صحیح به کار گرفته نمی ترجمه

گردد این کلمات مفاهیم متفـاوتی دارنـد کـه     می در این آیات معلوم
هرگاه در مقام بررسی و تحقیق در محتواي این کلمات برآییم مفهوم 

فهمـیم چـرا    گـاه مـی   آن. توان به خوبی از آنها دریافـت  صحیح را می
هاي نادرست از عبارات قرآن توسط برخی مترجمـان صـورت    ترجمه

اي، نادرسـت بـه نظـر     هرشـت  پژوه میـان  گرفته که از طرف یک دانش
تـوان فهمیـد هنگـامی کـه مفسـران شـناخت        چنین می هم. رسد می

انـد چـه    تخصصی الزم را پیرامون موضوع بـراي فهـم قـرآن نداشـته    
  .اشتباهاتی در برخی تفاسیر صورت گرفته است

ي تفسـیر یـا    پس باید پذیرفت مترجم و مفسر هر چند هم در رشته
رشته مورد نظر آن آیات، شناخت  ترجمه کارشناس باشد ولی اگر در

الزم را نداشته باشد ممکـن اسـت در معـرض برداشـت نادرسـت در      
  .ترجمه یا تفسیر آیات قرار گیرد

 14زدایی از آیات قرآن که با وجود نزول در  شبهه: زدایی ـ شبهه ب
هاي فعلی وجود  گونه تعارض بین آیات و داده تنها هیچ  قرن گذشته نه

اي بـدون هرگونـه تعصـب مـذهبی      رشـته  شگر میـان ندارد بلکه پژوه
شناسی  آوردهاي  فعلی دانش جنین تواند هماهنگی آیات با دست می

  .نماید یید أرا نیز ت
  ضرورت تحقیق 

هاي انجام شده پیرامون آیات قرآنی  ي عظیم پژوهشبا وجود گستره  
و مراحل رشد و تکامل آن، دو کاستی عمده در   درباره پیدایش جنین

  .گردد این زمینه مشاهده می

 هشهاي میان رشته اي قرآنی فصلنامه تخصصی پژو
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 عدم ارایه دیدگاه جامع یا ارایه فهرست کامل از آیات .1 

معموالً پژوهشگران در تحقیقات خویش فقط به بررسی برخی آیات   
اند که به ظاهر با موضوع ارتباط دارد و داللت آن آیات صریح  پرداخته

و روشن است و از سایر آیات قرآنی که داللت ضمنی بر موضوع دارند 
در نتیجـه، دربـاره برخـی آیـات، مباحـث      . غفلت ورزیده شده اسـت 

ردیده است که با بررسی سایر آیات به فهم کامل اي مطرح گگسترده
  .ما از موضوع مورد نظر کمک می نماید

 ابهام در مفاهیم .2 

گزینی متعدد و پراکنده در ترجمـه و   هاي گوناگون و معادل برداشت 
تفسیر آیات قرآنی که درباره جنین مطرح گردیده و اصرار برخی بـر  

شناسـی پزشـکی، باعـث     تطبیق نابجاي آیات قرآن بر مراحل جنـین 
یکـی از دالیـل ایـن    . گردیده که ابهام در برداشت آیات به وجود آید

از سـوي  (موضوع، عدم آگاهی پژوهشگران به مبانی تفسـیري قـرآن   
) از سـوي حوزویـان  (شناسـی   جنـین درباره و آگاهی اندك ) پزشکان

  . است
ینه با توجه به این دو کاستی، انجام پژوهش جامع و متقن در این زم

  .الزم می آید
 

  هدف اصلی 
هدف اصلی این مقاله، واکاوي آیات پیرامون پیدایش جنین و ارایه    

  .استبیانی جدید در این زمینه 
  روش انجام تحقیق

ـ تحلیلـی بـه    این مقاله، حاصل پژوهشی است که با روش توصیفی  
بر انجام رسیده و براي گردآوري اطالعات مورد نیاز با مرور منابع معت

  .گرفته شده است  برداري از این منابع بهره و فیش
  

  راز پیدایش جنین 
  هاي ابتدایی تئوري   -1

اي  براي هزاران سال، بشر اولیه به وجود آمدن موجودي زنده را مسأله
هاي  هایی زده و تئوري دانست و درباره آن حدس مرموز و پیچیده می

کوشـید تـا جزییـات ایـن     در ابتدا بشر . گوناگونی مطرح ساخته است
با وجود این، . ها تشریح نماید فرآیند را به وسیله برخی از این تئوري

هاي چنـین جریـان    کاري هاي اولیه در فهم و درك کامل ریزه تمدن
اي ناتوان بودند و در نتیجه، آن را با تفاسیر سحرآمیز در هم  پیچیده

  .آمیختند
هـایی کـه در    ودیتي قابل توجه آن اسـت کـه بـا وجـود محـد      نکته

هـاي اولیـه    مشاهده جریان تولید مثل انسان وجود داشته اما انسـان 
اند با استفاده از باورهاي فلسـفی، فرضـیات متعـددي ارایـه      کوشیده

این نظریات تا قرن نوزدهم مطرح و مورد پذیرش بـود تـا بـا    . نمایند
شناسی و ژنتیـک، بطـالن بسـیاري از ایـن      ایجاد دانش جدید جنین

  .یات مشخص گردیدفرض

تـوان در دو نظریـه    هـاي پیـدایش جنـین را مـی     ترین تئوري قدیمی
  :خالصه نمود

  ) Homunculus(کولوس ـ نظریه هومونالف 
کولـوس را بـه    گروهی از دانشمندان تا قرن نوزدهم، تصـویر هومـون  

کولـوس   هومـون  .کردنـد  عنوان تصویري نمادین از باروري مطرح مـی 
هـاي   یعنی کوتوله یا ریزموجود یک شـکل و بـدون داشـتن قسـمت    

که به صورت چمباتمـه  ) تر، انسان بالقوه به تعبیر ساده(مختلف بدن 
مرد وجود دارد و حتی جـنس نـوزاد بـه شـکل      »مایع منی«زده در 

دختر یا پسر مینیاتوري از همان ابتـدا مشـخص اسـت کـه بـا ورود      
طبق . شود رحم زن، رشد این ریزموجود آغاز می مرد به داخل »منی«

) Preformed Idea(سازي  این نظریه که تحت عنوان تئوري پیش
نیز شناخته شده بود مرد حاوي ماده تولید مثل است و زن فقط نقش 

بـر اسـاس ایـن    . ظرف و جایگاهی براي رشد جنـین را برعهـده دارد  
آیـد و   به وجود نمیدیدگاه در روند تکامل جنین، هیچ چیز جدیدي 

  .تکامل آن جز به معناي ظهور و شکوفایی آن نیست
زاري  البته باید توجه داشت گرچه این نظریه، رحم زن را چون کشت

آورد ولـی ایـن مفهـوم     مرد به حساب می »منی«براي رشد و تکامل 
  :فرماید سان فرض شود که می سوره بقره یک 223نباید با آیه 

شـما هسـتند پـس هرگـاه     ) حـل بذرافشـانی  م(زار  زنان شما کشت«
بـراي خودتـان از پـیش    ] اثر نیکی[خواستید با آنان آمیزش کنید و 

  .»بفرستید
روشن است که این آیه غیر از بیان حکم شرعی نوع آمیزش به چنـد  

  :نکته جالب دیگر نیز اشاره دارد
زار در این آیه به این دلیل است که رحم زن  تشبیه زنان به کشت -

ي بـذر اسـت کـه در     محل قرار گرفتن جنین است و جنین به منزله
در حـالی کـه   . شود و فرزند حاصل این بذر اسـت  رحم زن کشت می

  .باشد مرد به عنوان بذر می »مایع منی«طبق این نظر 
کشت تحریک مردان به دقت در تولید مثل که هر چه فرد در موقع  -

تر دقت کند و دستورات الزم را به کار ببندد نتیجه و محصـول   بیش
  .وي بهتر خواهد بود

اشاره زیبا به هدف نهایی آمیزش که تولید مثل است و زنان در این  -
زمینه نقش اساسی دارند، زیـرا بسـیاري از مفسـران ماننـد مرحـوم      

در آیه را طلـب   »قدموا ألنفسکم«معناي ]2[و زمخشري  ]1[طبرسی
اند یعنی با فرزنددار شدن، اثر نیکـی از   فرزند از آمیزش تفسیر نموده

خود برجاي بگذارید و زنان فقط وسـیله دفـع شـهوت جنسـی شـما      
  .نیستند

  )Aristotle(ـ نظریه ارسطوب 
ارسطو در قرن چهارم پیش از میالد اولین کسی بود که بـه صـورت   

ان و حیوانـات پرداخـت ولـی    خاص به مطالعه بر روي جنـین پرنـدگ  

 مراحل رشد جنین از منظر قرآن
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بسیاري از خرافات در نظریه وي وارد شد و بسیاري از پزشکان نیز از 
شناسـی   سـال افکـارش در جنـین    2000وي پیروي کردند و حـدود  

. آید وي معتقد بود که جنین از خون قاعدگی پدید می. حاکم گشت
د و نمای بر اساس این نظریه، زن همیشه ماده تولید مثل را تامین می

. سازد مرد فقط قدرت و توانایی شروع فرآیند تولید مثل را فراهم می
سالیان فراوانی فرض بر این بود که زن به طور اولیه و موثر در ایجاد 
بارداري نقش دارد و حتی تعیـین جـنس نـوزاد را نیـز از ناحیـه زن      

  .دانستند می
ل مینیاتور عقیده ارسطو و پیروان وي بر این باور بود که انسان به شک

 »تخمـک «کـه امـروزه   (در ماده تولید مثل زن) خیلی کوچک و ریز(
مرد باعـث تحریـک و رشـد آن     »منی«وجود دارد و ) شود نامیده می

دانست که موجـب   مرد را مانند پنیر مایه می »منی«ارسطو . گردد می
  .شود تا پنیر تولید گردد انعقاد شیر می

 Generation(خـودي ایـن تئـوري بـا عنـوان آفـرینش خـود بـه        

Spantaneous (       در نیمه قـرن هفـدهم نیـز مـورد پـذیرش افـراد
. قرار گرفتـه بـود  » ویلیام هاروي«فراوانی مانند فیزیولوژیست معروف 

وي معتقد بود در اصل بارداري، نیاز اساسی و وابستگی قابل توجهی 
باشد و آمیزش از طریق ایجاد یک حالت تمایل و تخیـل   به مرد نمی

نماید که در نهایت به بارداري  اي تحریک می در ذهن زن او را به گونه
  . گردد زن منجر 

نیـز در قـرن هفـدهم و     »بونـه «و  »هـالر «، »الیب نیتز«افرادي مانند 
ــل   ــدهم تکامــ ــکافتن   ) Evolution(هیجــ ــوري شــ ــا تئــ یــ

)Performation (پنداشتند یک ریزموجود  ودند که میرا مطرح نم
در ماده تولید مثل زن وجود دارد که با آمیزش، این ریزموجود شروع 

  .نماید به تکامل نموده یا با شکافتن دیواره خود رشد می
شناختی تا نیمه قـرن هجـدهم    وجه مشترك تمامی این آراي جنین

ادر و عدم اعتقاد به ارتباط زیستی و بیولوژیکی جنـین بـه پـدر و مـ    
اي کـه حتـی     مشارکت واقعی آن دو در پیدایش جنین بود بـه گونـه  

زن را به عنـوان   »تخمک«که ) .Graf De(  »گراف.د«افرادي مانند 
 »تخمک«کرد که مینیاتور جنین در  ترین سلول یافت گمان می بزرگ

  .قرار دارد
   (Biparental Inheritance)تئوري جدید  -2
ــراع میکروســکوپ در ســال     ــون هــوك«، 1677پــس از اخت و » لی

در . مرد شدند» منی«موفق به کشف اسپرم در  »جان هام«شاگردش 
بـا کشـف   . در تخمدان زن کشف گردید »ها تخمک«نیز  1827سال 

ثـل و  ، دور جدیـد نظریـات پیرامـون تولیـد م    »تخمـک «و » اسپرم«
پیدایش جنین آغاز گردید تا این که تئوري میراث والـدین در قـرن   

. ارایه و گسترش یافـت ) Maupertuis(هیجدهم توسط موپرتویس
و  1829در سـال   »شـوان «و  »شـلیدن «پس از ارایه نظریـه سـلولی   

 1859هاي حیـاتی در سـال    پذیرش اسپرم و تخمک به عنوان یاخته
) Hertwig( »هرتویــگ«بــراي اولــین بــار  1875بــاالخره در ســال 

توانست چگونگی عمل لقاح اسپرم و تخمک را توضیح دهد کـه پایـه   
  .اولیه نظریه توارث کروموزومی کنونی گردد

  نگرش دینی به پیدایش جنین 
پایه شایع بود آیات قرآن  تخیلی و نظریات بیدر آن دوران که عقاید   

در باب پیدایش جنین، حقایق اساسی را با بهترین اصـطالحات و در  
  .ترین بیان ارایه نموده است عین حال ساده

در آیات و روایات با الفاظ بسیار روشن به موضوع پیـدایش جنـین و   
ی در حـال . نقش مشترك زن و مرد در این پدیده پرداخته شده است

که دانش امروزي توانست در قرن هیجدهم و پس از ابطال نظریات و 
شاید اگر شکاف عمیق . باورهاي نادرست به نظریه صحیح دست یابد

بـود   هاي دیـن اسـالم نمـی    و ناآگاهی غرب در قرون وسطا  از آموزه
بسیار زودتر از قرن هیجدهم، بشر با واقعیت پیدایش جنـین و رونـد   

  .ردیدگ تکامل وي آشنا می
به واقعیت پیـدایش   ]3[)سوره 19در (قرآن در آیات متعدد خویش 

ترین آیه در این زمینـه پرداختـه    جنین اشاره نموده است که به مهم
  : شود می

 »لیه فجعلنـاه سـمیعاً بصـیراً   نبتامشاج  هنطفانا خلقنا االنسان من  « 
  ؛)2سوره انسان، آیه (
در حـاالت  [آفریـدیم و او را  قطعاً ما انسان را از تخم ترکیب شـده  «

  .»گردانیم و او را شنوا و بینا قرار دادیم می] مختلف
مطرح گردیده است کـه  » نطفه امشاج«ي  تفسیرهاي متعددي درباره

  :گردد ها اشاره می به آن
 »منـی «مرد است یعنی  »مایع منی«منظور از این اصطالح، همان  ـ1

ترکیب شده است که شامل دو ها ماده گوناگون و آمیخته با هم  از ده
  :باشد بخش عمده می

  .گردند هاي منی ساز در بیضه تولید می هایی که در لوله الف ـ اسپرم
و مــري ) Cooper(ب ـ مــایعی کـه از غــده پرســتات، غـدد کــوپر    

)Mery ( و لیتره)Iittre(هاي ذخیره کننده منی  ، اپیدیدیم و کیسه
  .شود ترشح می

طفه زن و مرد دارد یعنی دو ترکیب وجود اشاره به اختالف رنگ ن ـ2
زن کـه زرد رنـگ    »تخمک«مرد که سفید است و  »مایع منی«: دارد
  .است

مرد با خون قاعدگی زن  »مایع منی«و  »نطفه«منظور آمیختگی  ـ3
  .شود است که هرگاه زن باردار شود قاعدگی او تمام می

اشاره به ترکیب و آمیختگی جنین از مراحل متعدد رشد و تکامل  ـ4
  .است... مانند علقه ـ مضغه و

 فصلنامه تخصصی پژوهشهاي میان رشته اي قرآنی 
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هاي متعددي مانند  ها و طبیعت منظور آمیختگی جنین از سرشت ـ5
حرارت و برودت، رطوبت و یبوسـت اسـت کـه پـس از تولـد آشـکار       

  .گردد می
اگونی است اشاره به آمیختگی جنین از صفات متضاد و عناصر گون ـ6

  .گیرد که در درون او قرار می
باشد  ها می اشاره به استعدادهاي مختلف از نظر عامل وراثت و ژن ـ7

  .باشند به هم آمیخته می »اسپرم«که در درون 
ها، ترشـحات ذهنـی افـراد     رسد که تمامی این برداشت اما به نظر می

ـ   . شناسی اسـت  ناآشنا به قرآن و موضوع جنین راي بهتـرین تفسـیر ب
، آمیختگی و ترکیب سلول جنسی نر و مـاده  »نطفۀ امشاج«اصطالح 

 Fertilized(یـا  ) Zygot(شناسـی معـادل    است که از نظـر جنـین  
Ovum (در روایات نیز به ایـن تفسـیر اشـاره گردیـده اسـت     . است: 

  : فرماید می) ع(امیرمومنان
فـان  تعتلج النطفتان فی الرحم فایتهما کانت اکثر جاءت تشـبهها  «  

الرجـل   المرأه اکثر جاءت تشبه اخـوان و ان کانـت نطفـه     کانت نطفه 
  ].4[»اکثر جاءت تشبه اعمامه

گردند،  دیگر آمیخته می در رحم با یک) گامت زن و مرد(دو نطفه«  
تر باشد جنـین شـبیه آن    در این صورت، هر کدام از آن دو که غالب

تر باشد جنـین   زن غالب) گامت(شود، پس اگر نطفه می) گامت(نطفه
گـردد و اگـر    مـی ) اقوام مادري و ژنتیک آنـان (هاي خود  شبیه دایی

اقوام پدري (تر باشد جنین شبیه عموهاي خود مرد غالب) گامت(نطفه
  .»شود می) و ژنتیک آنان

  : فرماید نیز می) ع(امام باقر
  ].5[»اختلطا جمیعاً ماء الرجل و المرأه«  
  .»گردد با هم مخلوط و آمیخته میمرد و زن هر دو ) گامت(مایع «  

ي چیـزي   آیا از تـو دربـاره  : گفت) ص(یک فرد یهودي نیز به پیامبر
آن چیـز  : حضـرت فرمـود  ! دانـد؟  بپرسم کـه آن را جـز پیـامبر نمـی    

حضـرت  . از شباهت فرزند به پـدر و مـادرش  : چیست؟ یهودي گفت
 ، زرد و رقیـق »مـایع زن «، سفید و غلیظ اسـت و  »مایع مرد«: فرمود

غلبه کنـد فرزنـد بـه اذن     »مایع زن«بر  »مایع مرد«است پس هرگاه 
شود و از این ناحیه است که شباهت فرزند به پدر به  خداوند پسر می

غلبه کند فرزنـد بـه    »مایع مرد«بر  »مایع زن«آید و هرگاه  وجود می
اذن خداوند دختر خواهد شد و شباهت فرزند به مـادر نیـز از ناحیـه    

  .]6[»تغلبه کردن اس
گذشت در حالی که  می) ص(یک فرد یهودي دیگر نیز از کنار پیامبر

: گفت گروهی از افراد قبیله قریش گفتند حضرت با یارانش سخن می
از او درباره : یهودي گفت. پندارد پیامبر است این فرد می! اي یهودي
آن یهـودي نـزد   ! داند پرسم که کسی جز پیامبر آن را نمی چیزي می

انسـان از چـه چیـزي    ! اي محمد: رفت و نشست و گفت) ص(پیامبر
  ! شود؟ آفریده می

شود از  آفریده می) زن و مرد(از هر دو ! اي یهودي؟«: حضرت فرمود
  .]7[»شود آفریده می »نطفه زن«و از  »نطفه مرد«

در گري درباره عوامـل مـوثر در بـاروري و نقـش ژنتیـک       این روشن
نیز وجـود   ]8[)ع(و امام صادق ]4[)ع(بسیاري از روایات امام مجتبی

  .توان به آن مراجعه نمود دارد که می
در عربی » نطفه«اي که باید به آن توجه شود آن است که کلمه  نکته

  : داراي سه کاربرد متفاوت است
 ـ نطفه مرد یا اسپرم  1

  ـ نطفه زن یا تخمک2
  ـ تخم یا تخمک لقاح یافته 3

و  »مـاءالمرأه «، »الرجـل  منـی «و  »الرجـل  مـاء «طور که از لفـظ   همان
و  »الرجــل منــی«منظــور از . گــردد نیــز اســتفاده مــی »المــرأه منــی«
و  »مـاءالمرأه «مرد اسـت و منظـور از    »مایع منی«همان » ماءالرجل«
تخمـک  ترشحات و مایعی است بـا آزاد شـدن ناگهـانی     »المرأه منی«

پاتریـک  «و  »روبـرت ادوارد «دو پژوهشـگر انگلیسـی   . باشد همراه می
کنند  هاي بارداري خارج رحمی تحقیق می که پیرامون روش» ستپتو

شـود   هنگـامی کـه آزاد مـی    »تخمک«اند که  به این نکته دست یافته
اند که این مایع داراي  آنان به این نکته نیز رسیده. همراه با مایع است

هاي خارج از تخمک را   یعنی اسپرم. باشد ها می  ثیر بر اسپرمنقش و تا
  .]9[کنند گیرد ضعیف می اي که لقاح صورت می در مرحله

 

  عامل باروري  
گرچه الفاظی که در قرآن پیرامون عامل باروري به کـار رفتـه شـده    

مرد کـه اشـاره   » مایع منی«مطلق است و از سویی، آشکارا به وجود 
ها به سمت عامل باروري  گردیده بسیاري از برداشتشده است، باعث 

توان فهمید که در قرآن به هر دو  مرد کشیده شود ولی با کنکاش می
  .عامل باروري زن و مرد اشاره گردیده است

بسیاري از مفسران قدیم هم که هیچ آگاهی از فیزیولوژي بـاروري و  
هاي رایج  یهاند همان نظر شناختی زن در باروري نداشته شرایط زیست

امـا برخـی از   . انـد  داده در پزشکی زمان خود را به قـرآن نسـبت مـی   
  . اند ها را اصالح نموده گونه برداشت مفسران جدید این

در قرآن با الفاظ متعددي به عامل باروري و پیـدایش جنـین اشـاره    
شده است که براي فهم دقیـق، بررسـی کامـل چهـار اصـطالح زیـر       

  : باشد  ضروري می
  »شده مایع آمیخته یا ریخته«ـ 2  »مایع«فظ مطلق ـ ل1
   »منی«ـ 4  »مایع اندك یا ضعیف«ـ 3
  »مایع«ـ لفظ مطلق 1

در سه آیه قرآن از این لفظ استفاده گردیده است که به بررسـی آن  
  :شود پرداخته می

 مراحل رشد جنین از منظر قرآن
 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  10 

 

  ).30سوره انبیاء، آیه ( »وجعلنا من الماء کل شیء حی أ فالیومنون«
  !؟»آورند  را از آب پدید آوردیم آیا ایمان نمیو ما هر چیز زنده «

داراي دو  »آب«ي موجـودات زنـده از    مفسران در مورد پیدایش همه
  ]:1،10-17[اندتفسیر

بنابر این تفسیر، مفهوم آیه آن است که هر چیـز  : آب معمولی ـ الف
به عنوان ماده اصلی ساخته شده یا هر چیز زنده، اصل  »آب«زنده از 

هـاي   هر دو معنا نیـز کـامالً بـا داده   . است »آب«سته به و حیاتش واب
منشأ حیات و زندگی موجودات زنـده   »آب«علمی موافق هستند که 

  .اولین ماده تشکیل دهنده هر سلول زنده است »آب«است و 
ترجمه شده  »آب«چه در آیه به عنوان  آن): Semen(آب نطفه  ـ ب

 »مـایع «کلمه به عنـوان  است که بهتر است این  »الماء«ي  است کلمه
مطلق چیـزي اسـت کـه مـایع،      »الماء«ترجمه گردد، زیرا اصل ماده 

بـه عبـارتی،    .]١١[سیال و روان باشد؛ خواه آب باشد یا سایر مایعات
گویـد کـه در    می» ماء«هر چیزي که روان و جاري باشد عرب به آن 

ترجمه  »آب«صورت اطالق و نداشتن صفت یا قیدي ممکن است به 
کـه یکـی از    »آب«شود ولی نباید این لفـظ را همیشـه بـه معنـاي      

  .مصادیق مایع است ترجمه نمود
 »نطفه«گویند مراد از مایع در این آیه، همان  برخی از مفسران نیز می

اسـت کـه معمـوالً موجـودات زنـده از آن بـه وجـود         »مایع منی«یا 
  : فرماید باشد که می ي نور می سوره 45دلیل آنان نیز آیه . آیند می

و اهللا خلق کل دابه من ماء فمنهم من یمشی علی بطنه و منهم من (
یشاء ان  یمشی علی رجلین و منهم من یمشی علی اربع یخلق اهللا ما

  )اهللا علی کل شیء قدیر 
ها بـر شـکم    اي را از مایع آفرید، گروهی از آن و خداوند هر جنبده«  

. روند و گروهی چارپایان هستند اه میخزند، گروهی بر روي دو پا ر می
آفریند، خداوند بر هر امـري کـه اراده    خداوند هرچه را اراده نماید می

  .»کند تواناست
در ایـن آیـه را بـه معنـاي      »مـاء «کلمـه  ]5،19-23[تر مفسران بیش

که خداوند  »مایع«آنان معتقدند منظور از . اند گرفته »منی«و  »نطفه«
است به همین دلیل، لفـظ   »نطفه«جنبندگان را از آن آفریده همان 

به صورت نکره آمده است تا اشاره بـه نـوع خاصـی یـا جـنس       »ماء«
  ].13[است »منی«کند که همان  »مایع«خاصی از 

بـه وجـود    »منـی «اگر اشکال شود کـه برخـی از موجـودات زنـده از     
در آیـه بـه معنـاي تمـام     » کل«اند که لفظ  آیند در جواب گفته نمی

موجودات زنده نیست بلکه به تناسب آیه، موجوداتی است که در آیه 
  ].24[کند مصادیق آن را ذکر می

 »هو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسبا و صهراً و کان ربک قدیراً«  
  ).54سوره فرقان، آیه (
نسبی و ] پیونددو نوع [اوست که از مایع بشري آفرید و او را داراي «

  .»سببی گردانید و پروردگارت همواره تواناست
اند  را به معناي آب ترجمه نموده »الماء«تر مترجمان کلمه  گرچه بیش

. ترجمـه کننـد   »مـایع «طور که گفته شده بهتر اسـت آن را   اما همان
کلمه  »احسن الحدیث«و  »نوري«، »خواجوي«برخی نیز مانند ترجمه 

الهـی  «بعضـی دیگـر ماننـد    . انـد  ترجمـه نمـوده   »نطفه«را به  »الماء«
جوامــع «و ترجمــه  »ســراج«، »مشــکینی«، »بروجــردي«، »اي قمشــه
برخی دیگر مانند مرحـوم  . اند استفاده نموده) نطفه(نیز از آب »الجامع

اند که تفسیر  ترجمه کرده) ي پدر و مادر نطفه(به آب »االسالم فیض«
 »االسالم فیض«ي مرحوم تأییدي بر درستی ترجمه »شریف الهیجی«

  :باشد؛ در این تفسیر ترجمه آیه این گونه آمده است می
ي خود از نطفه مادر و پدر آدمی  اوست آن قادري که به قدرت کامله«

  .]12[»را آفرید
ین احتمال در مفهوم این آیه وجود دارد اما به هر صورت، گرچه چند

 »منـی «یـا   »نطفه«را به  »الماء« ]1،14،19،25 -32[تر مفسران بیش
 »منـی «و  »نطفه«اند، یعنی پیدایش تمام افراد انسان از  تفسیر نموده

است و بشر را بـه دو قسـمت تقسـیم نمـود یکـی پسـر کـه نسـبت         
گردد و دیگـري دختـر کـه از طریـق ازدواج و      خانوادگی به وي برمی

نکته قابل تاسف آن است . آورد گزینش داماد، خویشاوندي سببی می
 »water«ي  که تمامی مترجمان قرآن به زبان انگلیسی نیز از کلمـه 

د بدون آن که به مفهوم صحیح آیه توجه ان براي ترجمه استفاده نموده
  .استفاده گردد »liquid«یا  »fluid«نمایند و از الفاظی مانند 

  »شده مایع آمیخته یا ریخته«ـ 2
فلینظر االنسان مم خلق، خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب و « 

  .)5-7سوره طارق، آیه ( »الترائب
از مـایعی  . شـده اسـت  انسان باید بنگرد که از چـه چیـزي آفریـده    «

آفریده شده است در حالی که از میان پشت ) یا ریخته شده(آمیخته 
  .»آید ها بیرون می و دنده) کمر و ستون فقرات(

  هاي فارسی بررسی ترجمه
هـاي   الزم اسـت بـه ترجمـه   »ماء دافق«براي فهم صحیح از اصطالح  

  :فارسی توجه شود

 فصلنامه تخصصی پژوهشهاي میان رشته اي قرآنی 
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، »انصاریان«، »اي قمشه الهی«ترین مترجمان مانند  بیش آبی جهنده؛
از این معـادل اسـتفاده    »احسن الحدیث«، »ارفع«، »آیتی«، »اشرفی«

  .باشد اند که قطعاً ترجمه صحیحی نمی نموده
آن را  »خواجوي«برخی دیگر از مترجمان قرآن مانند  اي جهنده؛ نطفه

  .اند به کار برده
  .اند نمودهسایر مترجمان نیز از این ترجمه استفاده  جهنده؛) منی(آب

مایع «در توصیف  »ماء دافق«ها مبنی بر آن است که  تمام این ترجمه
این اصطالح را در ارتباط بـا   »مشکینی«مرد باشد ولی مرحوم  »منی

مخـتلط از  (آبی جهنده «به همین جهت آن را به . داند مرد میزن و 
رسـد   ترجمه نموده است که با توجه به تفاسیر به نظر مـی  »)زوجین

  .برداشت صحیح باشداین 
  هاي انگلیسی  بررسی ترجمه

از سوي دیگر چون در حـال حاضـر، زبـان علمـی در سـطح جهـان       
مـاء  «اصطالح  لیسیهاي انگ باشد، نگاهی گذرا به ترجمه انگلیسی می

گونـه پراکنـدگی در ترجمـه و     نماید متأسفانه ایـن  ضروري می »دافق
هـاي انگلیسـی ایـن     هاي گوناگون و نادرست در ترجمه گزینی معادل

گـردد مخـاطبین    خـورد کـه باعـث مـی     تر به چشم می اصطالح بیش
در برابـر  . انگلیسی زبان نیز از فهم و درك صحیح آیه محـروم شـوند  

) liquid(و) water( ،)drop( ،)fluid(از عباراتی مانند  »ماء«لفظ 
نادرست است و براي صفت ) water(استفاده گردیده که قطعاً لفظ 

 ؛ leap؛  pour ؛effuse؛  ejectنیـز از ریشـه کلمـات     »دافـق «

gush وemit نتیجه ترکیب این دو بخش صـفت و   در. اند بهره برده
  :اند گونه ترجمه نموده را این »ماء دافق«موصوف 

   water، )ترجمــه پیکتــال(  gushing  fluid؛ gushمــاده 

gushing)ترجمه آربري(  
Water that gushes forth )ترجمه مسلمانان مترقی(  

ترجمـه شـاکر، ترجمـه    (  Water pouring forth؛pour مـاده 
  )محمد و سمیرا

  )ترجمه صفازاده(a leaping drop ؛  leapماده 
 )ه ایرونیگترجم(a fluid ejected ؛   ejectماده 

an ejected drop of  fluid )ترجمه سرور(  
  )ترجمه یوسف علی( drop emitted  a؛    emitماده 

  
  بررسی تفاسیر

  :توان به دو گروه تقسیم نمود مفسران را می »ماء دافق«در تفسیر 
ـ  مـاء  « ]13،14،20،22،24،27،28،30،32-34[تر مفسران بیش الف 

مـرد   »مایع منـی «ترجمه کرده و آن را بر  »آبی جهنده«را به  »دافق
اند که مایع جهنده توصـیفی   گونه در نظر گرفته اند و این تطبیق داده

مرد است که در آب منی شناور اسـت و بـه    »اسپرم«یا  »نطفه«براي 
بر طبق این تفاسـیر،  . هنگام ریزش و بیرون آمدن حالت جهش دارد

شـد احتمـال رسـیدن    نبا »منـی «اگر حالت جهش در هنگام ریختن 
هاي موجود در این مایع به نطقه مطلوب یعنی گردن رحم زن  اسپرم

باشـد یـا احتمـال     ي امکان پذیر نمیهاي رحم و حرکت به سوي لوله
یابد که در این صورت باروري به حداقل یـا صـفر    رسیدن کاهش می

  ].2،25،29،35 -45[درس می
نطفـه زن و  «را بـر   »ماء دافق«اصطالح  ،برخی دیگر از مفسران ـ ب

نیز برگرفته از این  »مشکینی«اند که ترجمه مرحوم  تطبیق داده »مرد
ترجمه نموده  »)مختلط از زوجین(آبی جهنده «باشد که به  تفسیر می

  .است
 »جهنـده «به معناي  »دافق«بر طبق نظر این گروه از مفسران، کلمه 

. اسـت  »اجتماع و آمیختگی گامت نـر و مـاده  «بلکه به معناي  نیست
آنان معتقدند در ادبیات عرب نیز ایـن مفهـوم اسـتفاده شـده اسـت      

آن گروه بـه  (یعنی مجتمعین  دفقةجاء القوم : شود چه گفته می چنان
  .)جمعی آمدند صورت دسته

 »دافـق «کلمـه   معتقدنـد ] 29،46،47[ البته برخی دیگـر از مفسـران  
ـ ریخته شده که معناي دوم صحیح 2ـ جهنده 1: داراي دو معناست

در رحـم   »مایع منی«طور که  برداشت آنان این است که همان. است
نیز با رها شدن از تخمدان، در رحم ریخته  »تخمک«شود  ریخته می

  .توان براي هر دو از صفت ریخته شده استفاده نمود شود پس می می
که اگر منظور گامت نر و ماده بوده اسـت  ممکن است به ذهن برسد 

خلـق  «: چرا در آیه از لفظ تثنیه استفاده ننموده است و نگفته است 
  »من مائین دافقین

  : اند برخی مفسران در جواب گفته
آمیزنـد و در آغـاز    در رحـم درهـم مـی   ) مرد و زن(چون هر دو آب«

] ومبا ترکیب اسپرم و اوول و تشکیل چهل و شش کرومـوز [آفرینش 
  ].20[»شوند با هم متحد می

پس آیه با ظرافت به آمیزش دو عامل بـاروري در زن و مـرد اشـاره    
  .گردد نموده که از اتحاد و آمیختگی آن دو، پیدایش جنین حاصل می

  :نیز وجود دارد »ترائب«و  »صلب«این اختالف تفسیر درباره مفهوم 
را  »ترائـب «و  »صـلب «ـ گروه اول از مفسران خروج مایع جهنده از 1

اند یعنی مایع منی مرد از ناحیـه پشـت    اختصاص به جنس مرد داده
  .گیرد ها سرچشمه می و دنده) کمر و ستون فقرات(
را به زن  »ترائب«را به مرد و  »صلب«ـ گروه دوم از مفسران، مفهوم 2

کمـر و سـتون   (از پشـت  »مـایع منـی  «اند و معتقدنـد   اختصاص داده
هـاي زن   مرد سرچشمه گرفته و در زن نیز منشأ آن از دنـده ) فقرات

  .باشد می

 مراحل رشد جنین از منظر قرآن
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 »الترائـب «و  »الصلب«رسد بهتر است که هر دو کلمه  البته به نظر می
در بیضه  »اسپرم«یعنی گرچه . مربوط به هر دو جنس زن و مرد باشد

تناسـلی از  گردنـد ولـی ایـن غـدد      در تخمدان تولید می »تخمک«و 
تغذیـه   »اي شـریان بیضـه  «و  »شـریان تخمـدانی  «هاي به نام  شریان

ها سرچشـمه   و دنده) کمر و ستون فقرات(کنند که از ناحیه پشت می
ی زن و گیرد و جالب آن است که منشأ و مسیر شریان غدد جنس می

  : ان باشدمرد یکس
   »مایع اندك یا ضعیف«ـ 3
مطرح  »ماء مهین«قرآن در دو آیه، عامل پیدایش جنین را با عنوان   

  : نموده است
  )20سوره مرسالت، آیه (نخلقکم من ماء مهین ألم

  .»آیا شما را از مایع اندك و ضعیف نیافریدیم«
بدأ خلق االنسان مـن طـین ثـم جعـل نسـله مـن سـالله مـن مـاء          

  )7-8سوره سجده، آیه (مهین
اي از  گاه نسـل وي را از چکیـده   گل آغاز نمود آن آفرینش آدم را از«

  .»مایع اندك و ضعیف پدید آورد
  هاي فارسی بررسی ترجمه

نیز داراي عبارات پراکنده هستند که  »ماء مهین«مترجمان در ترجمه 
  : گردد به برخی اشاره می

  »بروجردي«و  »آیتی«، »ارفع«، »اي الهی قمشه« مقدار؛ آبی بی
  »رضایی«ترجمه تفسیر المیزان و  ؛آب پست

  »الحدیث احسن«، »پور بهرام« آبی حقیر؛
  »اشرفی«قدر؛  آبی ناچیز بی

   »انصاریان«مقدار،  آب پست و بی
  »برزي«و  »پورجوادي« آبی ناچیز؛

  هاي انگلیسی بررسی ترجمه
مشـاهده   »ماء مهین«ها براي  در ترجمه انگلیسی نیز ناهماهنگی واژه

  :گردد می
 Water held light estimation                       شاکر ترجمه

  Discarded liquid                                              ایروینگ 

   Base fluid                                                            قرایی
  Espised fluid                                      یوسف علی ـ پیکتال

 Mean water                                                        آربري

    Lowly liquid                                         مسلمانان مترقی 
ي  تر دقت گردید که براي کلمه بختانه در ترجمه انگلیسی بیش خوش

 liquidاستفاده نگردد بلکه لفظ  »water«در این آیه از لفظ  »ماء«
  .به معناي مایع به کار برده شود fluidو 

 

  بررسی تفاسیر 
دالیلی  »مایع منی«اند براي پست و حقیر بودن  گرچه برخی خواسته 

ارزش  اند علت پست و بی مطرح نمایند ولی عجیب آن است که گفته
براي آن است که این مایع از طریق مجراي ادراري  »مایع منی«بودن 

رسد که تراشـیدن ایـن وجـه چیـزي جـز       به نظر می. ریزد بیرون می
  .ترشحات ذهن نیست

  : گونه بیان نمود توان این اما نکات برجسته این دو آیه را می
از نظر ادبیات عرب، وحدت و ابهام را  »ماء«نکره بودن در لفظ  ـ الف
گر اسرارآمیز بودن یا ناچیز بودن آن مـایع   تواند بیان رساند که می می

  .]21[باشد
من «یعنی از یک مایع و نگفته است  »من ماء«در آیه گفته شده  ـ ب

هـر دو   یعنی از دو مایع، با این که اصـل پیـدایش جنـین از   » مائین
این موضـوع بـه علـت آن اسـت کـه در      . باشد یعنی از زن و مرد می

ابتداي آفرینش جنین، آمیختگی و یکی گشتن آن دو مایع در رحم 
  ].46،47[دگیر صورت می

ابتداییـه در نظـر    »مـن «در دو آیـه را   »من «گرچه برخی کلمه  ـ  ج
ادبیات عرب  ، در این دو آیه از نظر»من«تواند کلمه  اند ولی می گرفته

تبعیضیه باشد یعنی این مایع اندك نیز که گفته شده  »من«به عنوان 
است تمام آن مایع، در پیدایش جنین موثر نیست بلکه بخش اندکی 

  .نقش موثري در پیدایش جنین دارد »اسپرم«از آن یعنی 
. به معناي شیئی استخراج شده از شیئی دیگر است »سالله«کلمه  :د

در این آیه که به معنـاي چکیـده و    »سالله«توان از به کار بردن  می
ها ماده و  حاوي ده »مایع منی«ي چیزي است فهمید که گرچه عصاره

ترین بخش این  ترین و خالص چه به عنوان ناب ترشحات است ولی آن
  .دایش جنین موثر هستنددر پی »ها اسپرم«مایع است یعنی 

سوره بقره  223زار در آیه  توان تشبیه زنان به کشت از سوي دیگر، می
گونه در نظر گرفت که گرچه واژن زن محل بذرافشانی اسـت و   را این

گونـه کـه سـه     شود ولی همـان  ها اسپرم در این محل رها می میلیون
ــ  3ـ داشـت  2ـ کشت 1: مرحله اساسی در تولید محصول الزم است

  برداشت
الزم اسـت تـا در یـک مسـابقه      »اسـپرم «ها  در زمان کشت، میلیون

» اسپرم«یعنی یک . گونه، بهترین بذر براي کشت برگزیده شود ماراتن
ها اسپرم ریخته شده در رحم زن، سرچشمه آفرینش جنین  از میلیون

به همین جهت است که به راحتـی و در همـان ابتـدا و آغـاز،     . است
  .]23[شود ترکیب نمی »تخمک«با  »اسپرم«

در درون  »اسـپرم «گرچه امروزه بدیهی است که لقاح با دخـول یـک   
باشـد،   مرد موثر نمـی  »مایع منی«پذیرد و تمام  صورت می »تخمک«
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انگیز است که حضرت  شگفت) ص(ولی وجود این نکته در کالم پیامبر
  : فرماید بر این نکته تاکید نموده و می

  ].24[ما من کل الماء یکون الولد 
  »گونه نیست که از تمام مایع، نوزاد پدید آید این« 

  3ــ 4به عبارتی، اکنون مشخص گردیده که در هر انزال طبیعی کـه  
لیتـر   در هـر میلـی   »اسپرم«میلیون  100لیتر حجم دارد تقریباً  میلی

 و پیدایش جنـین  »تخمک«چه که موجب باروري  وجود دارد ولی آن
است که از میـان چنـدین صـد میلیـون      »اسپرم«شود یک سلول  می

در شرایط عادي موفق خواهد  »مایع منی«موجود در  »اسپرم«سلول 
ها در راه   شماري از اسپرم پس تعداد بی. نفوذ کند »تخمک«شد درون 

مانده و موفق نخواهند شد مسیر لولـه رحمـی را طـی کننـد تـا بـه       
هاسـت   آن اسـپرم % 1کی که حـدود  بلکه بخش کوچ. تخمک برسند

هـایی کـه در    اسپرم% 1موفق به طی مسیر خواهند شد در واقع تنها 
توانند وارد گردن رحم زن شـوند کـه در    گیرند می مهبل زن قرار می

حرکت از گردن رحـم  . جا ممکن است چندین ساعت زنده بمانند آن
اسپرم به پس از رسیدن . ساعت دارد 2ـ7تا لوله رحم نیاز به حداقل 

یابد و مهـاجرت   حرکت اسپرم کاهش می) ایسموس(بخش تنگ لوله
گـذاري دوبـاره متحـرك     اسـپرم در هنگـام تخمـک   . شود متوقف می

هـاي   شود علت آن احتماالً انقباضات ایجـاد شـده توسـط سـلول     می
ها به سمت آمپـول لولـه    کومولوس در اطراف تخم است سپس اسپرم

  .کنند محل لقاح است حرکت میترین بخش لوله و  رحم که حجیم
ها به محض رسیدن به دستگاه تناسلی جنس مونث، قـادر بـه    اسپرم

  : بارور کردن تخمک نیستند براي این کار دو پدیده الزم است
سازي اسـپرم در دسـتگاه    یک دوره آماده :Capacitionیابی  ـ توان1

این . انجامد ساعت به طول می 7تناسلی زن است که در انسان حدود 
هـاي   شـود و عمـدتاً شـامل واکـنش     دوره  در لوله رحمـی طـی مـی   

طی این مدت، . تلیومی بین اسپرم و سطح مخاطی لوله رحم است اپی
هاي پالسماي منی از غشاي پالسماي واقع بـر   پوشش گلیکوپروتئین

هایی کـه   فقط اسپرم. شوند ي آکروزمی اسپرم برداشته می روي ناحیه
هاي تـاج و انجـام واکـنش     قادر به عبور از سلول اند توانایی پیدا کرده
  .آکروزمی هستند

بعد از انتقال اسپرم به منطقه شفاف و تحت اثر  :ـ واکنش آکروزمی2
این واکنش منجـر بـه   . شود هاي این منطقه انجام می القایی پروتئین
شود که براي نفوذ به منطقه شفاف ضـروري   هایی می رهاسازي آنزیم

  .تریپسین  و مواد شبیه) Acuosin(ین هستند مثل آکروز
تـوان   ترجمه نمودیم می  را به معناي مایع ضعیف »ماء مهین«اما اگر 

التبیـان فـی تفسـیر    «این گونه گفـت کـه در برخـی تفاسـیر ماننـد      
معنا گردیده اسـت   »القلیل الغناء«را به  »المهین«کلمه ، ]27[»القرآن

  . نیازي اندك دارد یعنی این مایع بی

گونه برداشت نمود که با وجـود توانـایی و    توان این در این صورت می
دارد ولـی واقعـاً ضـعیف بـوده و مـدت       »مـایع منـی  «استعدادي که 

به عبارتی، امکان زنده . نیازي آن براي حفظ خویشتن اندك است بی
ندك است که هاي موجود در این مایع بسیار ا ماندن و زیستن اسپرم

به همین جهـت الزم اسـت   . رسد عمر آن به بیش از چند دقیقه نمی
آن مایع را در خارج رحم در درجه حرارت مشخص و محیط خـاص  

. داري نمود تا امکان زنده ماندن اسپرم در این مایع فراهم گـردد  نگه
ترین مدتی که ممکن است اسپرم در داخـل رحـم زن زنـده     اما بیش

ست و سپس به تدریج نیروي خود را از دست داده ساعت ا 72بماند 
  .شود و دفع می

   »منی«ـ 4 
ي ایـن کلمـه بـراي     و مشتق از ریشه »منی«آیه از لفظ 2قرآن در   

  : پیدایش انسان استفاده نموده است
سوره واقعه، آیه ( »أفرایتم ما تمنون أ انتم تخلقونه ام نحن الخالقون«

  ؛)58
ریزید آگـاه   می] در رحم[اي که  نطفه] هاي دگرگونیحاالت و [آیا از«

] کنید و آن را به نوزاد تبدیل می[آفرینید  آیا شما آن را می! هستید؟
  .»ایم یا ما آفریننده

  ؛)37سوره قیامت، آیه (»من منی یمنی هیک من نطف ألم«
  .»شود نبوده است گیري می اي از منی که اندازه آیا او از نطفه «
  

  ها مهبررسی ترج 
گزینی صحیح بسیار  هاي فارسی، معادل طبیعی است که در ترجمه  

) ترجمه فارسی 49در(تر مترجمان  مشکل است به همین جهت، بیش
خوداري ورزیده و دقیقاً از همـان   »منی«از انتخاب معادل براي لفظ 

سایر مترجمان نیـز  . اند در ترجمه فارسی استفاده نموده »منی«کلمه 
  :اند برده از الفاظ زیر بهره 

   »اي الهی قمشه« قطره آب نطفه؛
ــی؛ ــره آب من ــزان،   قط ــیر المی ــه تفس ــروي«ترجم ــراج«، »خس ، »س

  »التفاسیر حجه «و  »بروجردي«
   »عاملی«ي ناچیز؛  مایه

   »روض الجنان«آبی از آب پشت؛ 
ــه ــاي ا در ترجم ــظ ه ــز از دو لف ــی نی ) sperm(و ) semen(نگلیس

  .استفاده گردیده است
هاي مشـتق از   ، فعل]30[تر مترجمان و مفسران از سوي دیگر، بیش

انـد کـه ایـن ترجمـه      را به معناي ریختن ترجمه نموده »منی«ریشه 
  :رسد، زیرا صحیح به نظر نمی

اوالً آیه در صدد آن نیست که یک حاالت بـدیهی و آشـکار را بیـان    
نماید و از ریخته شدن مایع منی مـرد در رحـم زن خبـر دهـد کـه      

 مراحل رشد جنین از منظر قرآن
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آن مردمی که در زمان نـازل شـدن قـر   . همگان از آن اطالع داشتند
دانستند که تولد کودك به ریخته شدن  کردند مطمئناً می زندگی می

دارد و این موضوع بدیهی است که نیاز مایع منی در رحم زن بستگی 
  .به بیان آن نبود

گیـري اسـت و نطفـه را از آن جهـت      بـه معنـاي انـدازه    »منی«ثانیاً 
بـه عبـارتی   . گیري شده است گویند که با قدرت خداوند اندازه»منی«

اي  یعنی جنـین در هـر مرحلـه   » نطفه«خواهد بیان نماید که  آیه می
  .شود گیري می اندازه

در »منـی «هـاي مشـتق از    هاي لغت نیز بیان شده که فعـل  در کتاب
 »امنی«باشد بلکه  صورتی که ثالثی مجرد باشد به معناي ریختن نمی

به همـین جهـت اسـت کـه     . فعل ثالثی مزید به معناي ریختن است
سوره واقعه را از فعل ثالثی مزیـد گرفتـه و بـه     58در آیه  »تمنون«

  .اند معناي ریخته شدن ترجمه نموده
 ]19،29[با توجه به این نکته است کـه برخـی مترجمـان و مفسـران    

  : اند و آیه را نیز چنین ترجمه نموده  گیري را برگزیده مفهوم اندازه
  »شود اي که اندازه گرفته می شده اي نبود از اندازه گرفته آیا نطفه«

براي جمع بین دو برداشت مختلـف،   »مشکینی«برخی مانند مرحوم 
  :اند گونه ترجمه نموده آیه را این

و از ! (شـود نبـود؟   اي از آب منی که در رحم ریخته می مگر او قطره«
گیـري   ها اندازه ها در آن و اسرار نهفته آن ها و اوول حیث وجود اسپرم

  !؟»)شود می
 
  گیري نتیجه 
مل بـاروري در زن و  ـ قرآن با عناوین متعددي به نقش مشترك عا1

  . مرد اشاره نموده است
مـرد در   »مایع منـی «ـ قرآن با ظرافت خاص اشاره نموده که تمام 2

  .باروري نقش ندارد بلکه بخش اندکی از آن عامل باروري است
ـ قرآن از آمیخته شدن دو عامل باروري زن و مرد بـراي پیـدایش   3

  .جنین خبر داده است
  سیر مراحل رشد و تکامل جنین 

هاي متعددي براي مراحل رشد و تکامل جنین مطـرح   بندي تقسیم  
  : گردد ها اشاره می ترین آن شده است که به مهم

  ]52[»النگمن«شناسی  بندي جنین ـ تقسیم1
فرآینـدي کـه از هنگـام تشـکیل     ): زایی اندام(زایی ـ مرحله رویان الف

هـاي بـدوي کـه     گیري انـدام  هنگام شکلرویان از یک سلول واحد تا 
  .شود هفته اول را شامل می 8تقریباً 

گیرد که در  هفتگی تا هنگام تولد را در برمی 8از : ـ مرحله جنینی ب
یابد و جنین رشـد کـرده و وزنـش اضـافه      این مرحله تمایز ادامه می

  .گردد می
  ]53[»ویلیامز«شناسی  بندي جنین ـ تقسیم2

از زمان لقاح و ترکیب دو سلول جنسی نـر و  : وتیکمرحله زایگ ـ  الف
ماده تا پایان هفته سوم است که در این مرحله، تخم با تقسیم شدن 

کند و با چسبیدن به دیواره رحـم، از راه خـون، غـذا     پیاپی رشد می
  .کند دریافت می

از هفته چهـارم تـا پایـان هفتـه هشـتم را در بـر       : مرحله رویانی ـ   ب
  .کند در این مرحله، اعضاي اولیه شروع به رشد می. گیرد می
این مرحله از ماه سوم تا زمان تولد است که تمام : مرحله جنینی ـ ج

ها کامل گردیده و   ها و اندام اعضاي جنین کامالً آشکار گردیده و بافت
  .بدن هستیمشاهد رشد سریع 

  ]54[»موسمان«و  »هامیلتون، بوید «شناسی  بندي جنین ـ تقسیم3
  ـ مرحله زایگوتیک الف
  گزینی ـ مرحله النه ب
  ـ مرحله رویانی ج
  ـ مرحله تشکیل اعضا د

  هـ ـ مرحله جنینی
  ]55[»ویلیامز«بندي مامایی و زنان و زایمان  ـ تقسیم4

تقسیم شده که هـر کـدام   در این رشته، دوران بارداري به سه واحد 
  :باشد شامل سه ماه تقویمی می

  اول) سه ماهه(الف ـ تریمستر 
  دوم) سه ماهه(ب ـ تریمستر 
 سوم) سه ماهه(ج ـ تریمستر 

تـوان بـه    بندي آن است که مسایل مهـم مامـایی را مـی    علت تقسیم
به عنوان مثـال،  . آسانی بر اساس هر سه ماهه حاملگی  تشخیص داد

ي اول اسـت در   ود به خود اصوالً محدود به سه ماههاحتمال سقط خ
هایی کـه بـه سـه     رس در حاملگی حالی که احتمال بقاي نوزاد پیش

  .کند گیري پیدا می اند افزایش چشم سوم رسیده هگیما
  بندي قرآنی  ـ تقسیم5

بندي جنین است که با  بندي واضح قرآن بر پایه تمایز و شکل  تقسیم
. کند بیان نموده است احلی را که جنین طی میبیانی بسیار آسان، مر

هاي علمی نیز  این مراحل مختلف تکامل و رشد جنین داراي توصیف
  .باشد که بسیار قابل فهم و کاربردي است می

خواسـت   قـرن پـیش کـه قـرآن مـی      14باید توجه داشت که حدود 
موضوعی مانند پیدایش جنین و مراحل رشد و تکامل آن را به اطالع 

هاي تشـریحی و فیزیولـوژیکی در    ها برساند بدون این که داده نانسا
دسترس باشد که به شرح و تفصیل این مراحل بپردازد براي فهماندن 
موضوع بایـد از زبـانی بـه ظـاهر سـاده و سـازگار بـا ظرفیـت درك         

نمـود کـه در عـین حـال از دقـت الزم نیـز        شنوندگان اسـتفاده مـی  
با رعایـت  . یی در آن راه نداشته باشدبرخوردار باشد تا در آینده خطا

توان گفت آیات قرآن مراحل متعددي را بـراي رشـد و    این نکات می
  : تکامل جنین در نظر گرفته است

  مرحله نطفه ـ الف
  مرحله علق و علقه  ـ ب
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  مرحله مضغه ـ ج
  بندي  مرحله اسکلت دـ
  ـ مرحله رویش بافت هـ
  مرحله تکمیل ساختار جسمی و تشکیل ساختار مناسب وـ

  مرحله دمیده شدن روح ز ـ
معتقدنـد  » کیت مور«شناسی مانند  البته برخی از متخصصین جنین

شناسی تقسـیم دقیقـی نیسـت، زیـرا      اي در جنین بندي هفته تقسیم
دهـد بـه خـوبی مشـخص      هاي هفتگی که براي جنین رخ می تکامل

تر دانسته است، زیرا از اصلی  دي قرآن را دقیقبن وي تقسیم. باشد نمی
گوید به همین جهت، مالك  واضح و آشکار در تکامل جنین سخن می

بش بر اساس قرآن قرار داده بندي مراحل رشد جنین را در کتا تقسیم
  .]56[است

کتـه دیگــر کــه بایـد توجــه داشــت، آن اســت کـه هــر انــدازه کــه    ن
یدي براي حقایق علمی که فت کند تفسیرهاي جدرشناسی پیش جنین

شود، زیرا بسیاري از حقـایق وجـود    قرآن بیان نموده است آشکار می
حاضـر بـه   دارد که خداوند در قرآن بیان نموده است ولی ما در حال 

هـا را درك   تـوانیم آن  هاي علمی خودمـان نمـی   علت کاستی در داده
بی به یا هاي علمی بشر و دست رفت شاید در آینده پس از پیش. کنیم

  .ابزار و وسایل بتوان آن حقایق را فهمید
در ادامه مقاالت، به بررسی تک تک مراحل آفرینش جنین پرداختـه  

  .شود می
  

  منابع
البیان فی تفسیر القرآن، تهران، انتشارات  طبرسی فضل بن حسن ، مجمع ـ1

 . 1372ناصرخسرو، 
زمخشري محمود، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، بیروت، دارالکتاب  ـ2

 .ق1407العربی، 
  سوره قرآن کریم ـ3
 .ق 1404مجلسی محمدباقر، بحاراالنوار، بیروت، موسسه الوفاء،  ـ4
 .ش 1367علی بن ابراهیم، تفسیر قمی، قم، دارالکتاب،  قمی ـ5
قـم، انتشـارات    الثقلین،عروسی حویزي، عبد بن علی جمعه، تفسیر نـور  ـ6

  .ق 1415اسماعیلیان، 
  4206احمد بن حنبل مسند احمد، ح  ـ7
عروسی حویزي عبد بن علی جمعه، تفسیر نـورالثقلین، قـم، انتشـارات     ـ8

 .ق 1415اسماعیلیان، 
  63ادریس بن یوسف، القرآن الکریم و الطب الحدیث، ص  ـ9

دارالکتـب االســالمیه،  ، تفسـیر نمونــه، تهـران،   مکـارم شــیرازي ناصـر   ــ 10
  .ش1374

فـی الـزام المخـالفین، تهـران،      کاشانی، مال فتح اله، مـنهج الصـادقین   -11
  .ق1336انتشارات علمی، 

شریف الهیجی محمدبن علی، تفسیر شریف الهیجی، تهران، دفتر نشر  -12
  .ش 1373داد، 

، بیــروت، موسســه االعلمــی الســعادهگنابــادي محمــد، تفســیر بیــان  -13
  .ق1408للمطبوعات، 

، الجدید فی تفسیر القرآن المجید، ...سبزواري نجفی محمد بن حبیب ا -14
  .ق 1406بیروت، دارالتعارفه للمطبوعات، 

آشوب محمد بن علی ،متشابه القرآن و مختلفه، قم، انتشارات ابن شهر  -15
  .ق 1410بیدار، 

عن کشف معانی القرآن، تهـران،   حسن، نهج البیانشینانی، محمد بن  -16
  .ق 1413بنیاد دایره المعارف اسالمی، 

  .ق1414شوگانی محمد بن علی، فتح القدیر، دمشق، دار ابن کثیر،  -17
تهران، بنگاه ترجمه  الکریم، مصطفوي حسن، التحقیق فی کلمات القرآنـ 18

  .ش 1360و نشر کتاب، 
   .ش1377احسن الحدیث، تهران، بنیاد بعثت، قریشی علی اکبر، تفسیر ـ 19
فیض کاشانی مالمحسن، االصفی فی تفسیر القرآن، قم، مرکز انتشارات  -20

  .1418دفتر تبلیغات اسالمی، 
حسینی همدانی محمد حسین، انوار درخشان، تهران، انتشارات لطفی،  -21

  .ق 1404
  .ق 1423دارالعلوم، حسینی شیرازي محمد، تبیین القرآن، بیروت،  -22
حسینی شاه عبدالعظیمی حسین بـن احمـد، تفسـیر اثنـی عشـري،       -23

 .ش 1363تهران، انتشارات میقات، 

  .ق 1398تهران، انتشارات اسالمیه، نجفی، محمدجواد، تفسیر آسان،  ـ24
غ فی تفسیر القرآن بالقرآن، تهـران، ناشـر   صادقی تهرانی محمد، البال -25

  .ق1419مولف، 
قـم، دفتـر   سینی استرآبادي شرف الدین علی، تأویل ایات الظاهره، ح -26

  .ق 1409انتشارات اسالمی، 
بیـروت، داراحیـاأ   طوسی محمد بن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن،  -27

  . التراث العربی، بی تا
طباطبایی محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات  ـ28

   .ق 1417اسالمی، 
تهـران، انتشـارات دانشـگاه    طبرسی فضل بن حسن، جوامـع الجـامع،    -29

  .ش 1377تهران، 
  .قم، بنیاد بعثت، بی تامغنیه محمدجواد، تفسیر المبین،  -30
بیـروت، دارالمـالك   فضل اهللا محمد حسین، تفسیر من وحی القرآن،  -31

  .ق 1419للطباعه و النشر، 
دارالکتـب االسـالمیه،    تهـران، مغنیه محمـد جـواد، تفسـیر کاشـف،      -32

  .ق1424
  .ق1416تهران، بنیاد بعثت، بحرانی هاشم، البرهان فی تفسیر القرآن،  -33
قم، انتشارات کتابخانه آیـه  کاشانی محمد بن مرتضی، تفسیر المعین،  -34

  .ق1410اهللا مرعشی نجفی، 

 مراحل رشد جنین از منظر قرآن

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  16 

 

تهـران، انتشـارات   طیب عبدالحسین، اطیب البیان فی تفسیر قـرآن،   -35
  .ش1378اسالم، 

بیروت، داراحیاء بیضاوي عبداله بن عمر، انوار التنزیل و اسرار التأویل،  -36
  .ق1418التراث العربی، 

اندلسی ابوحیان محمد بن یوسف، کتاب البحر المحیط فی التفسـی،   -37
  .ق1420بیروت، دارالفکر، 

ــین،   -38 ــدین، تفســیر الجالل بیــروت، موسســه النــور ســیوطی جــالل ال
  .ق 1416للمطبوعات، 

بیـروت،  ابن کثیر دمشقی اسماعیل بن عمرو، تفسیر القرآن العظـیم،   -39
  .ق1419دارالکتب العلمیه، 

القرآن الکریم، بیروت، دارالبالغه للطباعه و النشـر،  شبر عبداهللا، تفسیر  -40
  .ق1412

بیـروت، داراحیـاء التـراث    ی، غـ مراغی احمد بن مصطفی، تفسیر المرا -41
  العربی، بی تا

اسالم آباد، مکتبـه رشـدیه،   مظهري محمد ثناء اهللا، تفسیر المظهري،  -42
  .ق1422

التفسـیر المنیـر فـی العقیـده و الشـریعه،      زحیلی وهبه بن مصطفی،  -43
  .ق1418یروت، دارالفکر المعاصره، ب

کویت، مکتبـه  شبر عبداله، الجوهر الثمین فی تفسیر الکتاب المبین،  -44
  .ق 1407االلفین، 

بیـروت،  بغوي حسین بن مسعود، معالم التنزیل فـی تفسـیر القـرآن،     -45
  .ق1420داراحیاء التراث العربی، 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

قم، انتشـارات  صدرالمتألهین محمد بن ابراهیم، تفسیر القرآن الکریم،  -46
  .ش 1366بیدار، 

تهـران،  جرجانی حسین بن حسن، جـالء االذهـان و جـالء االقـرآن،      -47
  .ش1377دانشگاه تهران، انتشارات 

  .ش1382قم، انتشارات اسوه، کریمی حسینی، عباس، تفسیر علیین،  ـ48
تهـران، شـرکت سـهامی انتشـار،     ، طالقـانی محمـود، پرتـوي از قـران     ـ49

  .ش1362
بنیاد پژوهشی هاي اسالمی، مدرسی محمد تقی، تفسیر هدایت، مشهد،  ـ50

  .ش1377
 3444مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، ح  ـ51

شناسی النگمن و ترجمه بابک عزیـز افشـاري و    سادلر، جنین. و . تی  ـ52
  1386همکاران، تهران، انتشارات تیمورزاده، 

53 ـ    Williams p.basic human embryology, page 64 
54- Hamilton, boyd and Mossman, embryology, 4th 
edition 

کانینگهم و همکاران، بارداري ویلیامز، ترجمـه بهـرام قاضـی جهـانی،      ـ55
  1385تهران، انتشارات گلبان ، 

56- keith moor,  embryology medical, jadh, dar "alqblh, 
1986 

  
  
  

 امه تخصصی پژوهشهاي میان رشته اي قرآنی فصلن

www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

