
 

  
  
  

   در تفسير علمي آيات قرآنشناسي جنين ي نگاهي نو به پديده
  

  ∗∗دكتر عليرضا فاضل                         ∗دكتر مهدي ابرا هيمي
  

  چكيده
هاي  ي بشر با شگفتيمبحث خلقت انسان به منظور آشناي ،در آيات قرآني

رفت علم پزشكي  پيش. پيش كشيده شده است شناخت خداوند وخلقت 
 خلقت انسان آورده فراهم ي  شناخت بهتر نكاتي را كه قرآن در زمينهي نهزمي

  : انسان، شش مرحله نام برده شده استخلقتدر قرآن، براي  .كرده است
ده و گل خشك ن كه با تعبير خاك و گل چسب، شناخت منشأ خلقت،اول

 رسد منظور از نطفه  كه به نظر مي، پيدايش انسان از نطفه،دوم ؛آمده است
 كه ، تبديل نطفه به علقه است،سوم ؛يافته باشد همان زيگوت يا سلول لقاح

 ، شروع رشد اجزايچهارم ،گيري خلقت است ترين بخش شروع شكل مهم
 اين مرحله  در. ه يا گوشت جويده شده استضغشكل م جنين است به ابتدايي
  آغاز حركت جنين است كه،پنجم . متفاوت است، مختلف بدن انساناجزاي

مرحله را با تعبير  گيري اين دو  قرآن شكل.تقريباً ظاهر جنين كامل شده است
  .كند استخوان بيان مي روياندن گوشت بر تبديل مضغه به استخوان و

بيان  شناسي تغييرات مختلف مراحل رشد جنين را هاي علمي جنين يافته
د قرآن به  هرچن،اين زمينه باشد تواند تفسير آيات قرآن در كرده است كه مي

  .شناسي نپرداخته است جنيني  مسألهزبان علمي به تبيين 
هي در جنين انسان است كه با پايان يافتن دميدن روح اال ، ششمي مرحله

د و هويت واقعي و معنوي انسان در اين مرحله به گير ميخلقت ظاهري انجام 
شاهكار د كه مالئكه بر او سجده كنند و كن ميد و قابليت پيدا رس ميكمال 

 مرحله  كه تا اين، لذا جنين انسان.دياب ميخلقت خداوند در اين مرحله تحقق 
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هي  غير مادي و االاي  به مرحله، شباهت داشت،ر موجودات از نظر رشدبا ساي
   .دگرد ميبعد معنوي هم  داراي ، و عالوه بر بعد ماديگذارد  مي قدم

  .علمي تفسير - 5، قرآن - 4، يهروح اال - 3، جنين - 2، خلقت - 1 : كليديهاي هواژ
  

  مقدمه. 1
زواياي مختلفي مورد بحث قرار  مباحث مهم معرفتي است كه ازخلقت انسان از 

 نگاه . زيستي خلقت انسان داردشناخت  نقش اساسي درشناسي جنينمباحث . دگير مي
  ادعا،راين نوشتا  دربنابراين ،دگير مين قالب روش علمي رايج قرار دين به مسائل علمي در

ن در آقر . يا علوم ديگر بدهدشناسي جنينخواهد به انسان درس  كه قرآن مياست نشده 
مسائل علمي  به بعضي از دده ميهدايت قرار  قالب طرح مباحثي كه انسان را در مسير

را در بر  اسرار زيادي و مصون از خطاست،خداوند  جانب از جا كه ، اما از آندكن مياشاره 
 .بخشد را فزوني ميقرآن ما از  شناخت آشكارتر گشته، ،رفت علوم ناسب پيشه به ت كدارد

اين هدف  . مطرح شده است قرآن مجيد متعددي ازدر آيات شناسي جنين ضوع خلقت ووم
فهم بهتر  در شناسي جنين اما از دانش ، نيستشناسي جنينانطباق اين آيات با علم  نوشتار

، در شود ميآيات گفته  تفسير اين نوشته در ه درچ لذا آن. استآيات كمك گرفته شده 
اي   اشاره با، گفته شدچه آنتوجه به  با. بود تر اهل فن خواهد بررسي بيش و  نقدمعرض

 اجمال مورد بحث قرار  به راي مختلف حيات انسانها  جنبه ،قرآنكوتاه به بعضي از آيات 
   :يمده مي

  

  گيري خلقت انسان شكل. 2
   :مايدفر ميد و كن مي مؤمنون به مراحل خلقت انساني اشاره ي سوره ي ازقرآن در آيات

»ينٍ ون طلَالَةٍ من سانَ مخَلَقْنَا الْإِنس ينٍ  •لَقَدكي قَرَارٍ منُطْفَةً ف لْنَاهعج خَلَقْنَا النُّطْفَةَ •  ثُم ثُم 
الْمضْغَةَ عظَاما فَكَسونَا الْعظَام لَحما ثُم أَنشَأْنَاه خَلْقًا آخَرَ فَتَبارك اللَّه علَقَةً فَخَلَقْنَا الْعلَقَةَ مضْغَةً فَخَلَقْنَا 

 سپس او را ،اي از گل آفريديم گمان ما انسان را از چكيده بي«؛ )14-12(» أَحسنُ الْخَالقينَ
گاه خون بسته  و آن) هعلق( سپس نطفه را خوني بسته ،اي در جايگاهي استوار نهاديم نطفه

 بر ، پس از آن،ي آفريديميها   استخواني اي و گوشت پاره را به گونه را گوشت پاره
 پس بزرگوار است خداوند ، سپس آن را آفرينشي ديگر داديم،ها گوشت پوشانديم استخوان

  . »كه نيكوترين آفريدگاران است
اجمال به آن اشاره  ه به مراحلي براي خلقت انسان مطرح شده است ك،در اين آيات

  :يمكن مي
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   حيات انسانيآغازينعناصر : ي اول مرحله. 1. 2

كه   قرآن تعبيرهاي متفاوتي را به كار برده است، انسان منشأ خلقت جسمانيِي درباره
  :خالصه كرد، سه تعبير  درتوان مي را ها مجموع آن
ه خاك نسبت داده شده حيات انساني ب  منشأ،بعضي آيات قرآني  دري خاك؛ واژه، اول

خداوند شما را از  «؛)11/فاطر(» واللَّه خَلَقَكُم من تُرَابٍ ثُم من نُّطْفَةٍ «:آيهاين  مثل ،است
  .»اي ، سپس از نطفهخاك آفريد
 آمده »سلَالَةٍ من طينٍ« ي  واژه، در آيات مورد بحث گل چسبنده؛ل يا گي واژه، دوم

إِنَّا خَلَقْنَاهم من طينٍ « :مايدفر مي ديگر ي در آيه نيز  و» گلاي از عصاره«:  يعني؛است
  .» را از گلي چسبناك آفريديمها آنما  «: يعني؛)11/صافات (»لَّازِبٍ

لَقَد خَلَقْنَا اإلِنسانَ من صلْصالٍ منْ حمإٍ  و« ؛سفالين  گل خشك ياي  واژه،سوم
گلي خشك برآمده از اليي سياه بويناك  از ما انسان رابه راستي  و«؛ )26/حجر( »مسنُونٍ
 ديگري ي آيه در .شده است همين سوره تكرار 33 و 28آيات  در اين تعبير .»آفريديم

گلي  از آدمي را« : يعني؛)14/الرحمن (»خَلَقَ الْإِنسانَ من صلْصالٍ كَالْفَخَّارِ «:مايدفر مي
  .»خشك چون سفال آفريد

 حقيقت آن به ،متفاوت است گرچه ظاهر اين تعابير، شود ميحظه طور كه مال همان
آب ممزوج شده  اصل گل هم خاك است كه با زيرا؛  يك چيز است،لحاظ منشأ آفرينش

هو  و« :مايدفر ميآب اشاره شده است و   هم به خلقت انسان از، ديگريي آيه لذا در .است
 .»و او است كه از آب بشري آفريد «:يعني ؛)54/انفرق( »... الَّذي خَلَقَ منَ الْماء بشَرًا

ي ها  واژه آب است كه با  تركيب خاك وخلقت انسانْ  نتيجه گرفت كه منشأتوان ميبنابراين 
 نكات ظريفي است كه ي دربردارنده اين تعابير هركدام از و قرآن بيان شده است مختلف در

 نكاتي را، نظر بحث مورد باب اما در .ميكن مينظر ، صرف به جهت اختصار ها آن ذكر از
 : بيان نمودتوان مي

 فعل و  پس از،شناسي دانشمندان زيست اساس نظر منشأ حيات بر : اولي نكته
ه ب ها آن يي كه درها  تركيب مختلف با سرانجام مواد اي صورت گرفته تا ي پيچيدهها  انفعال
 زمان بر مرور  تشكيل شده كه باييها  مرداب عمق حل شده و هاي كم آب آمده در وجود

اعث پيدايش موجودات زنده شده ب گرفته و به خود حالت لجنزار افزوده شده و ها آنغلظت 
يعني سياه بدبو ، »حمأ مسنون«قرآن به عنوان  تعبيري كه در .)130-128: ص، 9(است 
تري   دقيقي اشاره دتوان ميقرآن  گل چسبنده درنيز و لجنزار تطبيق مناسبي دارد آمده با

آب حل  آن دري گل رس است كه اجزا چسبندگي پايدار در زيرا، به اين موضوع باشد
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محل تجمع  و تري دارد  رسوب بيش،هاي ساكن آب  در ودگرد مينشين  ته  وشود مين

 مطرح ، به طور ويژه حيات زيستيي نظريه بحث انسان در هرچند .موجودات زنده است
يي كه ها  انفعال فعل و موجودات زنده و  حيات دري  پديدهي طهراببا توجه به است، نشده 

منشأ خلقت  د بيانگرتوان مي، زنده خلق شود موجود تا دگير ميدركل نظام هستي صورت 
  .باشدنيز انسان 

 و دنشو او مي ي باعث بقا،گردش حيات انساني تمام چيزهايي كه در : دومي نكته
 پروتئيني و مواد حبوبات و، غالت جات، هميو، گياهان از اعم ،دكن ميتغذيه  ها آن انسان از

 از مستقيم و ناچه به صورت مستقيم يا ارتباط هستند، خاك در  همه به نوعي با،لبني
شكل  يا  خاك وتوان ميبنابراين  . حيات زمينيي طريق بازگشت موجودات مرده به چرخه

  .آورد منشأ حيات انساني به حساب ،آب با  آن راي شده تركيب
؛ سمبليك هم داشت  برداشت نمادين وتوان مي ،گل  خاك وي  واژه  از: سومي نكته

 را او كه خداوند  مادي خلقت انسان اشاره كندي به جنبه خواهد مي اين تعبير يعني قرآن با
هي روح االيعني نظام هستي  ترين بعد عالي واست، آن خاك  كه نماد، ترين موجود از پست
 انسان هم ،روند كه ذرات آب و خاك به سادگي تصاعد دارند و باال مي چنان  واستآفريده 

  :به قول خواجه عبداهللا انصاري .هي برسد مادي به كمال و قرب االأد با همين منشتوان مي
 قرب و ي سراپرده  سزاوار، ليكن به سيرت،صلصال است  فخار،به صورت هرچند ...«

به  . محمل است پادشاه دوستي را،به باطن ل است، آب وگي نگاشته، ظاهر به. وصال است
عبرت به وصل است نه به  دل است و  خاتم دولت را،به باطن گل است، اي از ، ساختهظاهر
 ي  واژهي نيز درباره و )484: ص، 2: ج، 17(» اصل تربت  كه وصل قربت است و،اصل

 و سر پر  كه توخالي واست  فخري ريشه  گفته شده كه از،كه به معني سفال است، »فخار«
نظر تربيتي  بنابراين انسان از .)118: ص، 23: ج، 15( هاي فخرفروش چون آدم  هم،صداست

 اخالقيات پست و كند تا اسير مالحظه را خود پستي وجود و بنگرد خود در  بايد،اخالقي و
  .كمال گام بردارد مسير در و حيواني نگردد

 د،ن هم باشي كننده د تكميلنتوان ميلقت بيان شد خ  منشأي البته اين نكاتي كه درباره
 ،قدر فهم خويشه فقط ب پرده از راز خلقت برداريم وبه طوركامل، يم توان مين هرچند ما
  .يمكن ميبرداشت  نكاتي را

   خلقت از نطفه، دومي مرحله. 2. 2
   .ته اسـگرفت رارـرحم زن ق در است كه  پيدايش انسان از نطفه خلقتي دومين مرحله

در  . انسان استي درباره ها آن ي قرآن آمده است كه همه آيات متعددي از  نطفه دري واژه
  : احتماالتي را مطرح كردتوان ميدرخلقت انسان  ثرؤعوامل م  نطفه بري تطبيق واژه
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 121: ، ص20، ج14 و 11( است اسپرم يا مرد نطفه همان سلول جنسي :اولاحتمال 

ي هنگام ويژه به مده،آ به ذهن مي  اين احتمال بيشترشينيان، ذهن پي در)196:، ص10و ج
  .)2 و1ي  شماره تصوير (شده نبود  علم پزشكي چندان شناختهكه نقش سلول جنسي زن در

 شود، ميسلول جنسي زن اطالق  هم بر و سلول جنسي مرد نطفه هم بر :احتمال دوم
 آن تأثيرگذار سلول در دو  هرو لقت انسان به نطفه نسبت داده شده است، خقرآن در زيرا
  .)78: ، ص7 و ج281:، ص7، ج13 و 8()4/نحل(» ...خَلَقَ اإلِنسانَ من نُّطْفَةٍ «: است

اطالق ) 3ي شماره تصوير (»زيگوت« يافته يا سلول لقاح نطفه بر :احتمال سوم
 زيرا، استتر  مناسب،  امروزشناسي جنيني ها  يافته تطبيق بر نظر اين احتمال از .شود مي

  .حيات انساني است زيگوت آغاز
اسپرم  يك گامت نر آن هنگامي است كه وشود  ميزمان لقاح شروع  تكامل انسان از«

) Zygote (سلول واحدي را به نام زيگوت و پيوندد اووسيت مي به يك گامت ماده يا
 عنوان فردي به ما هريك از وجود گذار پايه اين سلول ويژه توليدكننده و .ندده ميتشكيل 

   .)32: ص، 15( »مي باشد مجزا
ن است كه آاش   الزمه،زيگوت تطبيق نكنيم بر نطفه را  مهم اين است كه اگري نكته

اين حالي كه  اسپرم توجه نكرده است، در تركيب با درقرآن به نقش سلول جنسي زن 
 علمي ي لهكه قرآن به يك مسأ را  هرچند اين؛علمي امري ثابت شده است نظر ازمسأله 
 با . ارجح است اما تفسير منطبق با علمدانست، نقصي بر قرآن توان ميننكرده است اشاره 

أَلَم يك «: توان تأييدي براي اين احتمال سوم بيان كرد آيات قرآني هم مي بعضي از دقت در
آبي كه فروريخته  از اي نبود نطفه) انسان( يعني آيا؛ )37/قيامت(» نُطْفَةً من مني يمنَى

داند و  منشأ نطفه را اسپرم مي اسپرم تفاوت قائل شده و اين آيه بين نطفه و ظاهر .شود مي
 به ،ايجاد نطفه  قرآن درآن، ي پذيرنده متحرك وناچون اسپرم متحرك است و اووسيت 

  .)40: ص، 15( است اشاره كردهپيدايش نطفه عامل حركتي دري  منزله به سلول جنسي مرد
 ي واژهدر اين آيه، .  است)2/دهر( ... إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسانَ من نُّطْفَةٍ أَمشَاجٍ«  ديگري هآي
 امشاج جمع .استواقع شده صفت نطفه  كه مخلوط شده باشد، به معني چيزي ،امشاج

 نطفه كه اين به دليل ،ادبيات عربي نظر از است و  مفردي نطفه مشج است و مشيج يا
 هرچند؛  آوردن صفت جمع براي آن درست است،ي زيادي باشدها  حاوي ويژگي دتوان مي

، 3 ج و 666: ص، 4ج، 12 و 6(رفته هم به كار مفردبه صورت كه امشاج  اند بعضي گفته
داده شده است كه نيز اين احتمال  هرچند؛  مختلط استيء يعني نطفه ش،)399:ص

بعيد نيست كه به   اما.ي گوناگون استها  اختالط نطفه به اين معني است كه جامع ويژگي
معني  دو اشاره به هر لطافت يا و تركيب سلول جنسي مرد و زن باشد  لقاح وي معني نتيجه
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سلول  بنابراين بين نطفه و .آينده روشن شود  معاني ديگري باشد كه ممكن است دراحياناً و

بين  و اين زمينه ابهام دارد ن درامفسر بيان بعضي از هرچند .دارد  وجود، تفاوتجنسي مرد
 همين احتمال ،صراحت دقت و با ن معاصرامفسر بعضي از است، سوم مردد احتمال دوم و
  .)377: ص، 6: ج، 10 (اند سوم راپذيرفته
  :دكن مي قرآني تأكيد اين ديدگاه  بر،شناسي جنينمحققان بزرگ  از، مور پروفسور

 به وجود مرد مخلوط ترشحات زن و ازآمده است كه انسان  ... قرآن مجيد در ...«
پايان  لقاح تا پس از حال رشد ارگانيسم در( چنين گفته شده است كه رويان هم ... آيد مي

يك  آمده است كه رويان مانند نيز .دكن ميعمل  يك زالو همانند )هشتم  هفتم ياي هفته
  .)23: ص، 15 (»شده است جسم جويده

ي جنسي مرد و ها  سلول  كه درشود مي نفعاالتي آغازا فعل و بنابراين خلقت انسان با
كشد تا به تكامل   حدود شش روز طول مي،علمي نظر از و اند لقاح به وجود آمده زن پس از

 3 ،2 ،1 ي شماره تصوير در (شود مي مراحل بعدي شروع ،آن پس از و )51: ص، 15( برسد
  .) شده استانفعاالت نشان داده  اين فعل و،توضيحات ذيل آن و 4و
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 )2تصوير)                                                                   (1تصوير (



 

اووسيت (نث ؤدر اطراف سلول م) اسپرماتوزوئيدها( مذكر ي هاي نطفه هجوم سلول
 هاي  اين سلول.)2تصوير(  رحمي واقع شده استي  كه در انتهاي لوله،در محل لقاح) ثانويه

اي به نام اسپرماتوژنز به وجود آمده و پس از عمل انزال   بسيار پيچيدهي مذكر در طي پديده
 تا 400 حدود .اند و طي مسير نسبتاً طوالني با حركات بسيار منظم به جايگاه لقاح رسيده

كه ) نثؤ مي نطفه(نث ؤ سلول م.ندرس ميها به جايگاه لقاح ن از اين سلول تر  عدد بيش500
 به صورت منفرد در جايگاه لقاح ،باشد ي مذكر ميها  تر از سلول تر و حجيم تب بزرگبه مرا

نث ؤلغ شدن سلول ما ب.وجود دارد كه خود در اثر عمل اووالسيون از تخمدان رها شده است
اي به نام اووژنز به وجود  گيري سلول مذكر بوده و در طي پديده تر از شكل به مراتب پيچيده

هاي تكامل يك انسان در طي مدت دو هفته در اين سلول تعبيه   فرمولي كليه .آمده است
هاي تكامل انسان  نث بارور شده و فرمولؤ سلول م،شده و با ورود فقط يك اسپرماتوزوئيد

نث و مذكر هر دو در نزديك به زمان ؤهاي م  سلول،1 در تصوير .نمايند وع به عمل ميشر
 دانشگاه علوم شناسي جنينآزمايشگاه  در 1987 سال در اين تصوير .ندشو ميلقاح مشاهده 

 آزمايش ي  لقاح در لولهي در خارج از رحم و در مراحل اوليه ،پزشكي كاروليناي جنوبي
(IVF)برداشته شده است .  



 

  
    )مذكر نث وي زيگوت و تشكيل پرونوكلتوس مؤ مرحله3تصوير (

) دوسلوليي مرحله4تصوير (  
) 3تصوير ( انسان به نام زيگوت ي وجود آورندهه سلول ب اولين ،پس از عمل لقاح

 تولد واقعي هر فرد ، و در واقعاست و اين سلول شروع تكامل جنيني انسان شود تشكيل مي
يافته بستگي به نوع كروموزوم جنسي سلول مذكر دارد و در   جنسيت سلول لقاح.است

 ، به عبارتي ديگر. استناپذيرر تغيي،باشد و بعد از آن  اين جنسيت مشخص مي،همين زمان
 ساعت بعد از تشكيل سلول 30 حدود .شود ميتعيين جنسيت فقط در زمان لقاح مشخص 

 و يك سلول شود مي رحم آغاز ي  تقسيمات نسبتاً سريع و پي در پي در داخل لوله،زيگوت
 تبديل ي زيادتريها  نهايت به تعداد سلولدر و سپس چهار و ) 4تصوير (تبديل به دو سلول 
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 ناميده (Conceptus)هاي جديد كه كالً به نام كانسپتوس  در حين تقسيم سلول. دگرد مي

ي رحمي ها  ند كه اين عمل به علت حركات موزن لولهشو ميشده و به سوي رحم سوق داده 
  .)39: ص، 19( باشد  ميها   داخلي لولهي خصوصاً اليه

 نظر دقيقي از ي بسيارها  رآن اشارهروشن گرديد كه ق،  گفته شدچه آنتوجه به  با
 ساير ديد قرآن و  آن چيزي كه از،عين حال اما در نطفه دارد، خلقت انسان از علمي در

هدايت انسان است تا خويشتن  تربيتي و توجه به ابعاد متون ديني مخفي نمانده است،
ت با طبع اوليه از آغاز خلقت و سرانجام خويش كه با قذارت و عدم مالئمبنگرد و را خويش 

در اين  ، نمونهرايب. شه نكندپي تكبر هي بنگرد و بر خود نبالد و به قدرت االاو همراه است
   :يمكن مي اكتفا  آيات زيريادآوريبه ، جهت رعايت اختصار ،زمينه
 »التَّرَائبِ  و يخْرُج من بينِ الصلْبِ• خُلقَ من ماء دافقٍ •فَلْينظُرِ الْإِنسانُ مم خُلقَ «

 از آبي جهنده آفريده شده است ؛اند ايد بنگرد كه او را از چه آفريدهانسان ب« ؛)7-5/طارق(
  .»آيد ي صلب و ترائب بيرون ميها انكه از ميان استخو

خويش تأمل  وجود در د كه به شاهكار خلقت توجه كند وكن مي انسان را آگاه اين آيات
شده كه برداشت  »دافق ماء«ي   واژهاز، اين آيات در كه چيست؟ دبياب را منشأ خود و نمايد

تفاوت ، نطفه گفته شد مورد توجه به نكاتي كه در با ي جنسي مرد است وها  حاوي سلول
  اما با، بحث مراحل خلقت مطرح نشده است،اين آيات در لذا .اين دو واژه روشن است

 كه ،»دفق «ي واژه . استشدهم اشاره ظرافت خاصي به ابعاد علمي چگونگي پيدايش اسپر
به معني شيء سخت است » صلب«و   به معني دفع شدن است، است»دافق«اسم فاعل آن 

ي جفت ها انجمع تريبه است كه بر استخونيز » تَرائب «.شود ميكه بر ستون فقرات اطالق 
   .شود ميو مترادف اطالق 

به نوعي  ها آن ي ه شده است كه همههاي مختلفي ارائ  ديدگاه،اين آيه  مفادي درباره
خودداري  ها آن ذكر از، به جهت اختصار اند و  بودهتحت تأثير دانش پزشكي زمان خود

 بر  اين آيات راتوان مي، توجه به مشاهدات علمي امروز با درس مي به نظر  اما.يمكن مي
محل غدد ي جنسي مرد در ها  سلول  زيرا؛ دانستشدني  پيدايش اسپرم تطبيقي نحوه

در  اين غدد در داخل پوست بيضه و .)52: ص، 15( آيند مي به وجود )Testis(تناسلي 
  پشت وي ناحيه  از،قبل از تولد  قرار دارند و»پوبيس«يي دوگانه ها انطرفين و زير استخو

 بر توان ميكه  جايي ؛ همانندكن مي شكمي كه منشأ آن بوده است نزول ي كمري حفره
  .تطبيق نمود »صلب وترائب « ي واژه

   تبديل نطفه به علقه، سومي مرحله. 3. 2
   امتزاج ي  سخن از تبديل نطفه به علقه مطرح شد كه بعد از مرحله،در آيات مورد بحث
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به وجود مانند  اي شكل و زالو  موجودي لخته،ي جنسي مرد و زن استها  و تركيب سلول

يرا هم از نظر شكل و هم از نظر حركت  ز؛دكن مي كه قرآن از آن به علقه تعبير آيد مي
د به جسم معلق اشاره داشته توان مينيز از اين جهت كه علقه  و ظاهري مانند زالو است

متحرك به   رحمي به صورت معلق وي  زيرا جنين در شش روز اول در داخل لوله،باشد
است كه تقسيمات سلولي  انفعاالت و فعل و اين مرحله پس از .است رحمي ي سمت حفره

 گزيني بالستوسيست ، النهبه اصطالح تا انجامد به طول مي شش روز حدود ظاهراً
)Blastocyst:كرده است پيدا  جنيني را،آن پس از  سلولي كه قابليت روياني وي  توده (

 ،اين مدت يعني در .كشد هفته طول مي يك يا دو حدود احتماالً و )74: ص، 15( شود آغاز
 8 و 7، 6، 5ي  شماره ويراتص (شده حفظ شده است غييراتي كه ايجادت با شكل زالومانند
 علقه در خلقت انسان ي  مرحله، از نظر قرآن.)دده مي سوم نشان ي هفته تا اين تغييرات را

 .علقه اشاره شده استنيز به خلقت انسان ، لذا در آيات ديگر مربوط به بسيار مهم است
 موضوع ،اولين آياتي كه بر پيامبر نازل شددر ه خصوصاً توجه به اين نكته مهم است ك

تأكيد بر خلقت از . )2/علق( »خَلَقَ الْإِنسانَ منْ علَقٍ«: خلقت انسان از علقه مطرح شده است
 كه استعداد انسان شدن را ،اي است كه نطفه خاطر اين است كه علقه اولين مرحلهه علقه ب
، )ص(شده بر پيامبر  در اولين آيات نازلبنابراين. شود مياي  يافته  شكلي مرحله  وارد،دارد

 ،بعد اجتماعي هم به مسأله نگاه كنيم از  اگر،اين عالوه بر .خلقت از علقه بيان شده است
 عالقه به ي  زيرا علقه با واژه،د حامل پيام اجتماعي هم باشدتوان مي علقه ي واژه بر تأكيد

د اشاره به اجتماعي بودن توان ميي هستند و  لغوي  از يك ريشه،معني ارتباط و وابستگي
ند مستقل از توان مي و ناند ديگر وابسته  مردم به يك،انسان داشته باشد كه در جامعه

ديگر ارتباط و تعامل داشته باشند و سعادت انسان در  يك ديگر زندگي كنند پس بايد با يك
 ، تكويني اشاره كرده استي لهأكه به يك مس  پس قرآن در عين حال.پرتو اين تعامل است

، 16 :ك .ر( اخالقي هم باشد اي از واژه استفاده كرده كه حامل مفهوم اجتماعي و گونهه ب
  .)156: ، ص27: ج

  



 

    
 )6تصوير (         )بالستوسيست انساني5تصوير (

شكلي شبيه تخم مرغ پيدا كرده ) كانسپتوس(هاي بارورشده   سلول،در نزديكي رحم
،  يك اليه سلول به نام تروفوبالستاي از  و شامل پوستهشود ميقه تشكيل كه از سه منط

 سلولي ي تعدادي سلول به صورت توده در يك قطب اين شكل تخم مرغي مانند به نام توده
 به كل اين .و يك حفره به نام حفره بالستوسيست وجود دارند) ريوبالستبآم(داخلي 
كه حدوداً در اوايل روز ششم پس از عمل  گويند مزبور بالستوسيست مي ي ها و حفره سلول

 ي گزيني ورود به اليه  هدف از النه.نمايد گزيني را شروع مي لقاح به رحم رسيده و النه
  .)79: ص: 15 و 48 و 42: صص، 19()6تصوير(باشد  داخلي رحم به نام آندومتريو مي

  

    
  )8تصوير (               )7تصوير (
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 داخلي رحم ي يافته به درون اليه هاي لقاح نين انسان، سلول تكامل ج دومِي در هفته

 رويان انسان شامل ،در اين مرحله. برند نفوذ نموده و به سمت عروق خوني مادر هجوم مي
)48:  ص،19( باشد  زاينده ميي اليه دو
    جنين رشد اجزاي نخستين، چهارمي مرحله. 4. 2

 ي  يعني لخته؛آورد  ميان مي سخن از مضغه به، علقهي قرآن پس از مرحله
 .)12تصوير (شده است   شبيه گوشت جويدهمانندي كه حالت قوام پيدا كرده و گوشت

 به نظر رچنده ،جنين مشكل است رويان يا مراحل رشد بيان قرآن بر تطبيق اين مرحله از
  .)11 و 10 ،9 تصوير(  سوم ياچهارم برگرددي شروع آن به هفته درس مي

رويان شروع به ي  اجزا، نهمي آغاز هفته  پنجم تاي  بين هفته،شناسي ينجنعلم  نظر از
 هشتم شبيه انسان ي پايان هفته طوري كه شكل تصويري آن دره ب، ندكن ميشكل يافتن 

كه آيا  شود ميال مطرح  لحاظ قرآني اين سؤحال از . )143: ، ص15( )13تصوير  (است
ي ها  پي تطبيق واژه در زمان است تا نظر ازجنين  هدف قرآن تفكيك مراحل رشد رويان و

  هدف قرآن بيان كلي ترتيب رشدكه اين يا ، باشيمشناسي جنينمشاهدات علم  قرآن بر
، يك عضو ممكن است در اندام مختلف انسان متفاوت باشد؛ چراكه است كه ممكن است در

 ن تبديل هنوزاي، ديگر عضو كه در حالي  در،حالت مضغه به استخوان تبديل شده باشد
 ،اين صورت  در، ثابت جنين استي بگوييم مضغه هم يك مرحله اگر .صورت نگرفته است

 يعني ،گرفت نظر در روز چند جنيني بيش از اساس تصاوير بر توان زمان مضغه را نمي
تغييرات به توجه  با درس مي اما به نظر .) مضغهث بح،7: ك.ر(گي روز24 تا 20 بين تقريباً

حتمال دوم ، اشود ميشاهكار خلقت خداوندي مشاهده  اي كه در تنيده درهم پيچيده و
  .متفاوت است ديگر عضو اي با  حالت مضغه،عضوي هردر يعني ، باشد تر صحيح
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 ي ل هفتهدر اواي )www.med.unc.edu/emberyo_images ازسايت 9 تصوير(
ودرم، مزودرم و آندودرم  كه شامل اكتشود مي روياني تشكيل ي  زايندهي  سه اليه،سوم
  . خواهند گرفتأي بدن انسان از همين سه اليه منشها   بافتي  كليه.است
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  ) چهارمي ل هفتهياوا جنين انسان در، 11تصوير ()19 جنين انسان در روز ،10تصوير (

ند و از گير مي انسان با نظم بسيار دقيقي شكل  عروق داخل رويانِ، سومي در طي هفته
 قلب ،در واقع. نمايد  اين رويان شروع به كار ميي  قلب بسيار ساده، چهارمي فتهابتداي ه

 شروع به تكامل ، و در عين حالشود ميانسان اولين عضو بدن است كه كار آن شروع 
به ) 11تصوير ( جريان خون روياني و مادري در قسمتي كه قرار است جفت شود .نمايد مي
ي، ، تبادل مواد غذايديگر مخلوط شوند  با يكهك اين بدون ،ديگر نزديك شده يك

  .)69 و 65:صص،19(..ندگرد ميبين دو خون تبادل ... . هاي حياتي مانند اكسيژن و مولكول
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  )12تصوير (

از اين ، كه آيند به نام سوماتيت وجود ميه  قطعاتي ب، چهارم، در روياني در طي هفته
  .)130:ص،15(الني بدن شكل خواهدگرفتقسمت وسيعي از اسكلت استخواني و عض،نواحي

  در،اين آيات در زيرابرداشت كرد، بحث هم  لحن آيات مورد بتوان از شايد اين نكته را
 بيان تبديل علقه به مضغه و در رفته و  به كار»ثم«ي   كلمه، تبديل نطفه به علقهي مرحله

 تفاده شده كه هراس» فاء «حرفاز  ،استخوان سپس رويش گوشت بر مضغه به استخوان و
زماني  تأخير بيانگر» ثم « اما،است خود موضوع قبل از  يك موضوع بربه معني تفريعِ دو

 ، به علقه به لحاظ زمانيي تبديل مرحله نطفه، طوركه بيان شد همان تري است و بيش
مخلقه آوده شده  غير  براي مضغه صفت مخلقه و، ديگريي آيه درچنين   هم.روشن است

كه ممكن  )5/حج(» ... غَيرِ مخَلَّقَةٍ ثُم من نُّطْفَةٍ ثُم منْ علَقَةٍ ثُم من مضْغَةٍ مخَلَّقَةٍ و ...« :است
 ي پيوسته به مراحل رشدداشته باشد  اشاره  ونايافته باشد شكل يافته و است به معني شكل

حال  برخي در فته است و كه بعضي از اجزا شكل يا، تكوين اجزاي مرحله جنين در رويان و
  يعني حدود، شانزدهمي پايان هفته  تاي ابتدايياجزا  رشد،صورت هر در .گيري است شكل

  .دكن ميطي  را تكامل خود  سير،چهارماهگي
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سايت   ازي انسان به روش كارنگيها  بندي جنين مرحله، 13تصوير (
http://embryology.med.unsw.edu.au(  

   تكميلي جنين شد حركتي و ر، پنجمي رحلهم. 2.5
حركات   اسكلت جنين و،سازي  فعاليت استخوان، چهاردهمي هفته  از،علمي نظر از

 .)154-152: صص، 15(پذيرند  روش اولتراسونوگرافي مشاهده با خصوصدر  ،اندامي آن
تبديل مضغه به استخوان به ميان آورده كه توضيح   قرآن سخن از،كه گفته شد طور همان

 ،دگير مياين مرحله شكل  سازي به معني اسكلت انساني در استخوان چند هر . شدآن داده
اين  جنين از رشد .توجه كرد  به تبديل مضغه به استخوان بايد،بحث آيات مورد تفسير در

 گواه صادقي است بر ها ويژگي ساير پوست و ظاهر شكل اندامي و نظر از ،مرحله به بعد
يعني  .گوشت پوشش داديم با را ها اناستخو د كه ماكن ميه  قرآن به زيبايي اشاركه اين

ي   قرآن اين مرحله.)168-148:، صص15( شكل ظاهري جنيني به پايان رسيده است
مايد كه فر ميد و ده مي ديگري به خداوند نسبت ي آيه در انگيز خلقت در جنين را شگفت

آل  (»كُم في األَرحامِ كَيف يشَاءيصور« :صورتگري انسان در رحم مادر قدرت خداوند است
 پوشش با تعبير .دكن مينگاري   چهرهها   اوست كه هرگونه بخواهد شما را در رحم؛)6/عمران

هشتم   هفتم وي هفته گيري عضالت در جنين باشد كه در د اشاره به شكلتوان ميگوشت 
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بعد از تكميل اين   وودش ميكم آشكار   انساني جنين كمي  چهرهتقريباً د وگير ميشكل 
 در اين آيات مهم است چه آن .)بحث عضالت، 7: ك .ر( دگرد مي حركت جنين آغاز ،مرحله

اين است كه قرآن در زماني به مراحل رشد جنين براي توجه به قدرت خداوند اشاره 
 كه اينل علمي پزشكي قدرت نمايش اين مراحل را نداشتند و قرآن بدون يد كه وساكن مي
   .نمايد  مي  راهها  انسان را به اين شگفتي  كتاب هدايت،چونان ،يات بشودي جزوارد

  :نكته ضروري است يادآوري دو جا اين در
هفته  38ا ي روز 266 حدود علمي نظر است كه از بارداري زمان مورد در  اولي نكته

 قرآن بر ماا ؛)161-160:ص، ص15(  استشدني محاسبه كامالً و افتد  لقاح اتفاق ميپس از
به شكل  اما ،پردازد  به بيان دقيق اين موضوع نمي،كه كتاب علمي نيست، اساس روش خود

 و «:معلوم است شده و فرمايد اين زمان تعيين مي اوالً .ديگري وارد اين موضوع شده است
لٍ مإِلَى أَج ا نَشَاءامِ محي الْأَررُّ ففْالًنُقط كُمنُخْرِج ى ثُممرا چه آن ها  و در رحم«؛ )5/حج( »س 

ايد بيرون   سپس شما را كه كودكي شده،داريم  استوار مي،بخواهيم تا زماني معين
 اما مقدار آن را ،زمان بارداري معين استكه د كن ميقرآن در اين آيه تأكيد  .»آوريم مي

اما در هر  ، اين زمان متغير باشد،ل مختلف، زيرا ممكن است به داليدكن ميمشخص ن
  .  تكامل اعضا و جوارح برسدي  هر نوزادي بايد به مرحله،صورت

 نتيجه گرفت كه حداقل زمان توان مي ،آيات قرآني دادن بعضي از هم قرار كنار با ثانياً
ط ، شرايشود ميماهگي متولد  6، يعني ممكن است نوزادي كه در  ماه است6  حدودبارداري

هاي  دستگاه استفاده از بتوان با مراقبت و وا داشته باشد الزم براي بقا و زنده ماندن ر
توجه  است كه با شده تأييد علمي هم كامالً نظر  اين نكته از. او را زنده نگه داشت،پزشكي

 با، شود متولد نوزاد اگر، پنجم بيست و يكم تا  بيست وي هفته  از،جنين ي رشدها  به ويژگي
البته بعيد است در كمتر از  .)156-155: صص، 15( بماندد زنده توان مي ،ي ويژهها  مراقبت

 ،اند  را ترشح نكرده»سوزفاكتانت«ي ريوي ماده ها   چون هنوز سلول، زنده بماند،اين مدت
 ي هفته اي در شرايط بسيار ويژه  امكان زنده ماندن جنين در،هرچند در برخي منابع علمي

 به منظور» گلوكوكورتيكوئيدها« مثل ،ختلف ماهگي با تجويز داروهاي م5/5دوم يا  بيست و
 نوع دوم گزارش شده است» سيتنونوموپ«ي ها  سلول از »سوزفاكتانت«تحريك ترشح ماده 

   .)206 :ص، 19(
ي علمي ها  گزاره رفت در پيش و البته يادآوري اين نكته هم الزم است كه تغيير

روزي  بشر يا اگر ي وارد نمايد واصلي آيه با مفاهيمي كه گفته شد خلل گوهر د درتوان مين
يا انتقال جنين به خارج رحم   وها اناين زم كمتر از بتواند شرايط متفاوتي فراهم كند كه در

 مطالبي را بيان كرده كه زبان ، زيرا قرآن به زبان خود،امثال آن جنين را زنده نگه دارد و
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 زيرا زبان  ؛ داوري كندكه اين د داشته باشد نهتوان مي دهنده   توضيحينقشبراي آن، علمي 

   .قرآن زبان پزشكي نيست
 ،شان كامل باشد  شيردهيي خواهند دوره  مادراني كه مي:مايدفر ميقرآن در يك مورد 

والْوالدات يرْضعنَ أَوالَدهنَّ حولَينِ كَاملَينِ لمنْ «: بايد دو سال فرزندان خود را شير بدهند
تأَن ي ادةَأَرالرَّضَاع ت حمل و شيرخواري مد «:مايدفر مي ديگر ي و در آيه) 233/بقره( »... م

 24 با حذف توان ميكه )  15/احقاف (»فصالُه ثَلَاثُونَ شَهرًا حملُه و و« :»طفل سي ماه است
 اما . نتيجه گرفت كه نوزاد ممكن است در شش ماهگي متولد شود،ماه مدت شيرخوارگي

 خصوصاًمشخص كند، خواهد حداقل زمان را  ي جاري نيست و قرآن فقط مي يك قاعدهاين 
 ماهگي متولد  شش درها آن كه فرزند كساني بود اين آيه مالكي براي رفع اتهام ازكه  اين
حل  نيز اين آيه اين مشكل حقوقي را قرآن با. زدند اتهام غيراخالقي مي ها آنبه  و شد مي

   .كرده است
 باشد و گيماه 6در برداشت ديگري هم داشت كه اگر تولد نوزاد توان ميچنين  هم
هم   ماه شير21 ،ماهه متولد شد9 ماه باشد و اگر نوزاد 24 بايد  مدت شيردهي حتماً،نارس

   .)327: ، ص21ج، 16 و 315: ، ص8  ج،14( كافي است
يخْلُقُكُم «: مايدفر ميقرآن  .چگونگي زندگي دوران جنيني است مورد در  دومي نكته

ثَلَاث اتي ظُلُمخَلْقٍ ف دعن بخَلْقًا م كُماتهطُونِ أُمي بشما را در شكم مادرانتان «؛ )6/زمر(» ف
 جالب توجه در ي  نكته.»آفريند گانه مي ي سهها  با آفرينشي پس از آفرينش ديگر در تاريكي

 با قطعيت توان ميهرچند ن. استاز آن منظور  و گانه است ي سهها  اين آيه موضوع تاريكي
گانه اشاره به تاريكي شكم، رحم  ي سهها   ممكن است ظلمت،ال را بيان كردؤپاسخ اين س

ي مختلف بر جنين ها  ضخامت كه بااست اي  وكيسه آمنيوتيك باشد كه مانند سه اليه
ن سه برش بر  با زد،عمل سزارين درامروز  است وكشيده شده و تاريكي مطلق ايجاد كرده 

امام . رس پيدا كنند ند به جنين دستتوان مي ، نازك آمنيوتيكي روي شكم و رحم و پرده
ابتدعت خلقي من منيٍ يمني ثم اسكنتَني في  و« :مايدفر ميدر دعاي عرفه ) ع(حسين

آغاز آفرينش من را از نطفه قرار  «؛)859:ص، 17 (»ظلمات ثالث بين لحمٍ و جلد و دمٍ
بيان . »گانه در ميان گوشت و پوست و خون ساكن كردي ي سهها  سپس در تاريكيدادي و 

 شگفتي بيان قرآن است كه ي دهنده اين حقيقت كه با آناتومي انساني هماهنگ است نشان
    .)384 :، ص19 ج، 16(اند   يافته علم جديد به آن دست در
  هي دميدن روح اال، ششمي مرحله. 6. 2

 داراي روح نباتي و ، به تناسب مراحل رشد خود،ر حيواناتساي، مانند جنين انسان
كه   ويژگي روح نباتي رشد سلولي موجود زنده است و پس از آن.شود ميسپس روح حيواني 
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  خلقت او،طي مراحل رشد در د وكن مي قدرت حركت پيدا ،جنين داراي روح حيواني شد

هي در انسان بيان حقيقت ديگري روح االبنابراين بايد منظور قرآن از دميدن  .شود ميكامل 
 ي ديگر نقطه  حيوانات با يكي  همه، زيرا در اين دو روح،روح نباتي و حيواني باشد از غير

 به او روح ، روح حيواني استي  بلكه عالوه بر حيات مادي انساني كه نتيجه،اشتراك دارند
 لذا در .)131 - 127: ص ص،2(د كن مير موجودات ممتاز د كه او را از سايده ميديگري 

 قرآن ي  لحن آيه،آيد  خلقت به ميان ميي  وقتي سخن از آخرين مرحله،آيات مورد بحث
 ، براي تفريع بر خلقت قبليكه اوالً» ثم انشأناه خلقاً آخر «:مايدفر مي و شود ميعوض 
 زماني يا ي  يعني فاصله، تفريع خاص استي دهنده را به كار مي برد كه نشان» ثم« ي كلمه

د كه كن مي انشاء استفاده ي  و ثانياً از واژه؛تر است قبلي در آن روشن تفاوت نوع خلقت با
 مادي آفرينش غير با و )172: ص، 1: ج، 3( بدون ابزار داللت دارد معموالً به خلقت دفعي و

 با آورد كه را مي» آخر« صفت ، خلقي  نه خلقت تدريجي و ثالثاً براي واژه،است تر مناسب
ي قبلي به نوعي ها   يعني خلقت؛ي قبلي متمايز كندها  خواهد اين خلقت را از خلقت ميآن، 

 اما اين خلقت ويژگي ديگري دارد كه با مراحل قبلي خلقت در ،ديگر مشترك بودند با يك
 بنابراين بعد از اتمام اين مرحله است كه خداوند خلقت خويش را .آيه متفاوت است

 خلقت انسان براي مالئكه كه اينشايد رمز . نامد را احسن الخالقين ميستايد و خود  مي
 مالئكه ، لذا هنگامي كه اين خلقت به پايان رسيد.آور بود در همين نكته نهفته باشد تعجب

ه نَفَخْت فيه من روحي فَقَعواْ لَ فَإِذَا سويتُه و« :مايدفر ميقرآن . در مقابل آن به سجده افتادند
 پس ،هنگامي كه او را به اندام برآوردم و در او از روح خويش دميدم«؛ )29/حجر( »ساجِدينَ

و شيطان چون از درك اين معرفت عاجز بود و يا از روي تكبر » به پيش او به سجده افتيد
سجد الْمآلئكَةُ كُلُّهم َ»: از سجده كردن خودداري كرد،نخواست اين حقيقت را بفهمد

 فرشتگان ي آنگاه همه«؛ )31-30/حجر(» أَن يكُونَ مع الساجِدينَ إِالَّ إِبليس أَبى• جمعونَأَ
  .»كنندگان خودداري ورزيد  كه از بودن با سجده،سجده كردند جز ابليس

 نوعي جسم لطيف ،علم طب در پزشكان قديم روح را انديشمندان اسالمي و بعضي از
 اما . يعني فعاليت بدن وابسته به آن است؛ حامل قواي انساني استكه دانستند بخاري مي

  .)52-50:صص،4(ان نفس ناطقه است كه غيرمادي است هم،اصطالح فلسفي روح در
  به زيباييِ،مقام بيان جايگاه رفيع انساني قرآن در ،كه مالحظه شد طور بنابراين همان

 مسير انسان بتواند تا ه است نورزيدخلقت ظاهري انسان غفلت بيان اشاراتي در  از،تمام
  .دهد ظاهري عبور ي خلقت ها  پيچيدگي از هدايت خويش را

  
  



 سي در تفسير علمي آيات قرآن شنا ي جنين نگاهي نو به پديده

  
 

95

  نتيجه. 3
 يكي بعد مادي او : از دو منظر مورد توجه قرار گرفته است،خلقت انسان در آيات قرآن

 هم به عناصر  و با اين بيان،داند منشأ خلقت انسان را خاك يا گل مياز اين لحاظ، كه 
 سپس مراحل خلقت . نمادين خلقت ماديي و هم به جنبهكند   اشاره ميادي وجود اوم

 از نطقه به معني زيگوت تا پايان مراحل جنيني كه شكل ،جنين در قرآن مطرح شده است
به زبان اما قرآن  . اين مراحل به تفصيل در منابع علمي آمده است.دگير ميكامل انساني 

 شناسي جنيني علمي ها  لذا يافته . نپرداخته استشناسي نجني ي علمي به تبيين پديده
   .اين زمينه باشد د تفسير آيات قرآن درتوان مي

 كه خداوند پس از تكميل كند در اين باب، بيان ميدوم بعد معنوي اوست كه قرآن 
 بدين .دكن مي در انسان ايجاد ،هي است خلقت ديگري را كه دميدن روح اال،خلقت مادي

 و انسان شايستگي تكليف شود ميلقت انسان با دو بعد مادي و معنوي كامل  خ،ترتيب
 ي اشاره به جنبه از تبيين هدايت او  قرآن براي بيان حقيقت انسان و.دكن ميهي را پيدا اال

  .غافل نشده است مادي خلقت او
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