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نقد دیدگاه اقتباس قرآن از یافتههای ارسطو و جالینوس درباره


مراحل تکوین جنین

حسنرضارضاییزرندینی

چکیده

یکی از معجزات علمی قرآن ،جنینشناسی و مراحل خلقت است .این مسئله هرچند در قالـ
مبدأ و معاد شناسی مطرح شده؛ اما در حوزه اعجاز پزشکی قابل کنکاش است .نوشـتار حارـر در
پی پاسخ به این شبهه است که آیا جنینشناسی قرآن اقتباس شده از جنینشناسی دانشـمندان یونـان
است؟ پژوهش حارر با روش تحلیلی -توصیفی و با رویکرد تطبیق بین علوم و قرآن ،با استفاده از
آیات الهی و دیدگاه مفسران و دانشمندان و احادیث ائمه و نظرات دانشمندان یونان سامانیافتـه و
روش گردآوری مطال آن کتابخانهای است .نتیجه بحث این اسـت کـه دانشـمندان یونـان دربـاره
مراحل خلقت انسان دیدگاههای مطرح نمودند که با آیات الهی سازگاری ندارد .برای نمونه ارسـطو
اشاره به ترکی نطفه و خون حیض دارد و قرآن نیز با اقتباس از آن به خون بسته اشـاره کـرده اسـت،
درحالیکه در بین ارباب لغت برای علقه چهار معنا (آویزان ،شباهت بـه زالـو ،سـرو گـون ،خـون
بسته) ذکر شده و همه آنها مطابق با علم جنینشناسی است .یا اینکه میگویند :نطفـه زن در جنـین
دخالتی ندارد ،درحالیکه در قرآن به «نطفه امشاج؛ نطفه ترکی شده» اشاره شده است .با توجه بـه
دیدگاه مفسران شیعه و اهل لغت و علوم پزشکی ،میتوان گفت :نظریات ارسطو و جـالینوس گـالن
تا قرن  92میالدی بر اروپا سایه افکنده بـود؛ امـا نظریـات قـرآن در قـرن هفـتم مـیالدی مخـال
نظریات آنها بود و به اعتراف دانشمندان ،مطال اعجاز آمیزی در بعد جنینشناسی مطرح سـاخت
و نمیتوان ادعای اقتباس از متون پیشین را مطرح کرد.
کلید واژگان :آیات علمی ،جنینشناسی ،ارسطو ،جالینوس گالن ،جنینشناسی ،اقتباس.
 .تاریخ دریافت 9912/99/91 :و تاریخ تأیید( 9911 /08/91 :بر اساس ارزیابی هیئت تحریریه ،ایـن مقالـه بـه صـورت
علمی ـ ترویجی پذیرفته و چاپ شد).
 .دانشآموخته دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسالمی واحد قمhasanreza.rezaee@gmail.com :
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آگاهی انسان از اسرار جنین ،سابقه دیرینه دارد ،مکتوبات قبل از میالد بیانگر توجه دانشمندان بـه
آن بوده است .آنچه مایه تعج است ،اشـاره قـرآن بـه مراحـل خلقـت در قالـ خداشناسـی ،معـاد
شناسی ،بیان اعجاز علمی و...است .قرآن در قرن هفتم میالدی در شـبهجزیره عربسـتان ،بـه جنـین و
مراحل آن اشاره و سالیان بعد با تحقیق و تفحص به این نتیجه رسیدند که بشر از بیان آن عاجز اسـت؛
مگر آنکه ریشه نـزول آن را الهـی بـدانیم .در ایـن میـان نظریـات دانشـمندان یونـان ماننـد :ارسـطو و
جالینوس گالن که تا قرن  91بر اروپا سایه افکنده بود ،توجه برخیها را به خود جل کرده و با مقایسـه
آیات الهی و دیدگاه آنها ،در پی اقتباس سازی جنینشناسی قـرآن از دیـدگاه دانشـمندان یونـان بودنـد.
نوشتار حارر با تطبیق سازی آیات علمی جنین با جنینشناسی یونان به رد شبهه اقتباس میپردازد.
خالصه شبهه

برخی از دانشمندان مانند :مدیر بخـش مطالعـات خاورمیانـه در دانشـگاه  Cambridgeبـه نـام
باسیم مسلم ( (basaim musallamو در برخی از سایتها به نقل از دانشمندان ،آیـات جنینشناسـی
قرآن را اقتباس شده از دانشمندان یونان میدانند و مینویسند :در برخـی از آیـات قـرآن بـه مراحـل
ُ
خلقت انسان ازجمله علق ،اشاره شده است .در ترجمه آن آمده است« :آب گنی (جنسـی) مـرد بـا
یک لخته از خون بسته (از سوی مادر) آمیخته مـیشـود و از ایـن خـون بسـته ماسـهای بـه وجـود
میآید »...ولی از دید دانش نوین چنین دیدگاهی درباره ُرشد جنین در شکم مادر پذیرفتنی نیست،
برای اینکه خون بسته ،یا به گفته قرآن «علق» ،نمیتواند ُرشد کند و درنتیجه بـه چیـز زنـده دیگـری
س
باورهای یونان باستان داشـته اسـت .ارسـطو ) (Aristotleاز روی
تبدیل شود .چنین بینشی ،ریشه در
ِ
ُ
شدن آب گنی (جنسی) مردان و خون حیض زنان پدیـد
اشتباه ،باور داشت که نوزادان از راه آمیخته ِ
آمـدن انسـان از
میآیند؛ نگرشی که از ریشه نادرست است .ازاینرو ،ادعای قرآن درباره بـه وجـود
ِ
خون بسته (علق) ،از اساس نادرست و از نظریات خرافی ارسطو اقتباس شده است.
401
مستشکل ارافه میکند :از طرف دیگر ،قرآن به مراحل رشد جنین (مؤمنون98/؛حج )5/اشـاره
دارد و جنینشناسی ،قرنها قبل از اسـالم در جوامـآ آن زمـان نیـز رایـج بـوده اسـت؛ بـرای م ـال
جالینوس گالن ،مراحل ذکر شده توسط قرآن را با دقت و صحت بیشتر گفته است .صحت بیشتر به
ا
این دلیل که پر شدن از خون (در مرحله نطفه و علقـه) گرچـه کـامال درسـت نیسـت؛ ولـی ازنظـر
جنینشناسی قابل قبولتر است .چـون رگهـای خـونی در اطـراف و درون سـاختار اولیـهی جنـین

پیشینه
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تشکیل میشوند؛ اما خون بسته شده غلط است؛ در مرحلهی بعد ،گالن گفته است که جنین شـبیه
گوشت شده که با مضغه تناس دارد؛ اما مفهوم جو یـده شـده ،معنـی را تحریـ کـرده اسـت؛ در
مراحل بعد جوانه زدن دستها و پاها و تکمیل آنان را بهدرستی توریح داده است ،ولـی در قـرآن و
حدیث نیامده است؛ همچنین رشد گوشت در اطراف استخوانها را ذکر کـرده کـه درسـت اسـت،
ولی محمد بجای بیان صحیح گالن ،بیان غلط قرآن را بکـار بـرده کـه مضـغه بـه اسـتخوان تبـدیل
میشود؛ بـه نظـر میرسـد ایـن اندیشـههای گـالن از طریـق تجـارت و روابـط دیگـر از ترکیـه بـه
سرزمینهای دیگر ازجمله عربستان رسـیده و محمـد اینهـا را بـهطور نـاقص شـنیده و بهصـورت
نــــــــاقصتر از اصــــــــل ،در قــــــــرآن آورده اســــــــت/www.babycenter.com).
 )khaschayarrochssani.blogspot.comهمچنین ارسطو معتقد بود کـه جنـین از خون قاعدگی پدیـد
میآید .وی بر این باور بود که انسان به شکل مینیاتور (خیلی کوچک و ریز) در مـاده تولیـدم ل زن
(که امروزه «تخمک» نامیـده میشود) وجـود دارد (تیلـور ،ارسـطو .)25 :9910 ،جـالینوس نیـز
نطفه زن را دخیل در جنین نمیدانست و معتقد بود ،جمیآ اعضای اصـلی جنـین از منـی مـرد بـه
وجود میآید ،فقط گوشت سرو است که از خون حیض پیدا میشود (رازی ،کتاب الشـکو علـی
جالینوس.)1۶ /6 :9925 ،

نخستین مکتوبات علمی درباره جنینشناسی را به بقراط (متوفی ۷۳۳قم) نسبت دادهاند و بعد
از آن ارسطو (متوفی ح  ۷22قم) نظراتی درباره پیـدایش جنـین و ترکیـ و رشـد آن مطـرح کـرده
است .به نظر ارسطو ،تشکیل شدن جنین ناشی از اختالط منی با خون قاعدگی زن است (ارسـطو،
طباع الحیوان .)28-91 :9111 ،این نظریه تا حدود دو هزار سال پذیرفته شده بود .جالینوس گالن
(متوفی ح  6۶۶میالدی) ،دیدگاهی درباره جنین مطرح سـاخت کـه بـرخالف ارسـطو بـود (رازی،
کتاب الشکو علیجالینوس .)1۶ /6 :9925 ،در قرن نوزدهم میالدی ،با اختراع میکروسـکوپ و
پس از اکتشاف چگونگی عملکرد اسپرم و تخمک ،دانش جنینشناسی وارد مرحله جدیـدی شـد و
401
در قرن بیستم به اوج شکوفایی خود رسید (سلطانینسـ  ،جنـینشناسـی انسـان ،بررسـی تکامـل
طبیعی و غیرطبیعی انسان ۷ /6 :9921 ،ـ .)۴
پزشکان مسلمان در آثار طبی خود به چگونگی پیـدایشجنین و نحـوه مراقبـت از زنـان بـاردار
میپرداختهاند ،ازجمله ابن ماسویه (متوفی( )2۴۷ابن ماسو یه ،یحییبن ماسویه فی الجنین و کونه
فی الرحم 8009 ،م 1۷ /6 :ـ  ،)۳1حنـین بـن اسـحاق (متـوفی ( )21۲همـان ،)66 /9 :ابـنسـینا

(ابنسینا ،من مؤلفات ابن سینا الطبیه ،)612 /6 :9202 ،عری بن سعید (متوفی ،)۷1۶احمد بـن
محمد بن یحیی بلدی (متـوفی قـرن چهـارم) و علـی بـن زینالعابـدین همـدانی (متـوفی)6۷۲1
(آقابزرگ طهرانی ،الذریعة الی تصانی الشیعة .)2۳۲ /2۷ :9290 ،همچنـین کتـاب مـروری بـر
جنینشناسی پزشکی ،اثر یوسفی ،یوسفیان ،بهورز و ...است.
 17آیه در قرآ ن به مسئله خلقت و پیدایش جنین و مراحل آن اشـاره دارد و مرحلـه کامـل آن در
سوره مؤمنون آیه  92-98و سوره حج آیه  5بیان شد .احادیث فراوانی در کت شیعه و سنی به مسئله
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مراحل خلقت صادر شده است ]9[.اک ر مفسـران نیـز در ذیـل آیـات جنینشناسـی بـه ایـن مسـئله

پرداختهاند.
نظریه ارسطو درباره جنین

ارسطو[ ]2یکی از دانشمندان یونان ،معتقد بود کـه جنـین از خون قاعدگی پدید میآید و بر ایـن
باور بود که انسان بـه شـکل مینیـاتور (خیلـی کوچـک و ریـز) در مـاده تولیـدم ل زن (کـه امـروزه
«تخمک» نامیـده میشود) وجود دارد (تیلور ،ارسطو .)۲8 :0931 ،این تئوری با عنـوان آفـرینش
خود به خودی

)Generation

 )Spantaneousدر نیمه قرن هفدهم نیز مورد پـذیرش افــراد فراوانــی

ماننـد :فیز یولوژ یسـت معروف «و یلیام هاروی» قرار گرفته بود .وی معتقد بـود در اصـل بـارداری،
نیاز اساسی و وابستگی قابلتوجهی به مرد نیست و آمیـزش از طریـق ایجـاد یـک حالـت تمایـل و
تخیل در ذهن زن او را بهگونهای تحریک مینماید که درنهایت به بارداری زن منجر گـردد .افـرادی
مانند «الی نیتز»« ،هالر» و «بونـه» نیـز در قـرن هفــدهم و هجـدهم ،تکامــل ) (Evolutionیــا
تئـوری شــکافتن ) (Performationرا مطــرح نمودنـد کـه مـیپنداشـتند یـک ریزموجـود در مـاده
تولیدم ل زن وجود دارد که با آمیزش ،این ریزموجود شروع به تکامل نموده یا با شکافتن دیواره خود
رشـد مینماید .وجه مشتر تمامی این آرای جنینشناختی تا نیمه قرن هجـدهم ،عـدم اعتقـاد بـه

 401ارتباط زیستی و بیولوژ یکی جنین به پدر و مادر و مشـارکت واقعـی آن دو در پیدایش جنین بود ،بـه
گونهایی که حتی افرادی مانند «د.گراف ) (Dr. Grafکه «تخمک» زن را بهعنوان بزرگترین ســلول
یافـت ،گمـان میکرد کـه مینیـاتور جنـین در «تخمـک» قـرار دارد (تیلـور ،ارسـطو۲8 :0931 ،؛
ساکی ،جنینشناسی پزشکی91 – 95 :9919 ،؛ نورمحمدی ،مراحل رشـد جنـین از منظـر قـرآن ،
.)61-8 :6۷۲۲

نظرات جالینوس گالن درباره جنین

جالینوس ،برخالف ارسطو ،زن و مرد را دارای نطفه میدانست؛ اما معتقد بود ،اعضای اصـلی
جنین از نطفه مرد به وجود میآیند و ارافه مینماید که چیزی که از آن جمیآ اعضای بدن به وجود
میآید ،خون نیست ـ چنانکه ارسطو گمان کرده است ـ ،بلکه جمیـآ اعضـای اصـلی کـه اعضـای
سفید است ،از منی به وجود میآید .فقط گوشت سرو است که از خون حیض پیـدا مـیشـود .وی
همچنــین ،مراحــل خلقــت بعــد از مضــغه را گوشــت مـیدانســت (ر : .رازی ،کتــاب الشــکو
علیجالینوس1۶ /6 :9925 ،؛ محرابی ،تاریخ ّ
مصور پزشکی جهان :از کهنترین روزگاران تا دوره
معاصر.(2۷۴ /8 :9919 ،
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بررسی شبهه اقتباس علقه (خون بسته) از ارسطو

در متن شبهه با استشهاد به ترجمه واژه «علق» آمده است که آن اقتباس شده از نظریات ارسـطو
ُ
است و آمده است :در ترجمه علق آمده است« :آب گنی (جنسی) مرد با یک لختـه از خـون بسـته
(از سوی مادر) آمیخته میشود و از این خون بسته ماسهای به وجود میآید  ،»...ولی از دید دانـش
نوین چنین دیدگاهی درباره ُرشد جنین در شکم مادر پذیرفتنی نیست ،برای اینکـه خـون بسـته ،یـا
بگفته قرآن «علق» ،نمیتواند رشد کند و درنتیجه به چیز زنده دیگـری تبـدیل شـود .چنـین بینشـی
س
باورهای یونان باستان داشـته اسـت .ارسـطو ) (Aristotleاز روی اشـتباه ،بـاور داشـت کـه
ریشه در
ِ
ُ
شدن آب گنی (جنسی) مردان و آن خون حیض زنـان پدیـد مـیآینـد و حتـی
نوزادان از راه آمیخته ِ
جالینوس گالن ،ابتدای تشکیل جنین را رگهای خونی میداند ،ولـی قـرآن از خـون بسـته .دیـدگاه
گالن به واقعیت نزدیکتر است.
در پاسخ باید گفت:
واژه «علق» شش بار (علق 9 /و 8؛ حج5 /؛ مؤمنون92 /؛ غافر71 /؛ قیامت ،)92 /در پـنج آیـه
به صورتهای مختل بهکاررفته است .همچنین سورهای با نام «علق» و پـنج آیـه اول آن نخسـتین
آیاتی بودهاند که در غار حرا بر پیامبر اسالم نازل شده است (ر : .مکارم شیرازی ،تفسیر نمونه،
401
 )959 /81 :9972که نشان از اهمیت مسئله جنین و شناخت آن بوده است.
مفهومشناسی علق

برای فهم بهتر واژه «علق» ،الزم است به مفهومشناسی دقیق آن بپردازیم:
س سس
«علق» جمآ «علقه» و در اصل به معنای چیزی است که به چیز باالتر آو یزان شود؛ کـاربرد آن
در خون بسته ،زالو ،خون منعقد که در اثر رطوبت به هر چیز میچسبد ،کرم سیاه که به عضو آدمی

میچسبد و خون را میمکد و ...است (ر : .مصـطفوی ،التحقیـق فـی کلمـات القـرآن6۷۳6 ،؛
راغ اصفهانی ،مفردات فـی غریـ القـرآن6۷12 ،؛ قرشـی ،قـاموس قـرآن :6۷۳8 ،ذیـل مـاده
«علق») .از نظرات صاحبان لغت ،این نکته قابل برداشت است که «چسبندگی» و «آو یـزان بـودن»
در معنای علق لحاظ شده است .آیتالله مکارم «علق» را از ّ
ماده «علوق» به معنـای چنـز زدن و
چسبیدن به چیزی میداند (مکارم شیرازی ،تفسیر نمونه.)۳8 /2 :6۷1۲ ،
ترجمه صحیح علق
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در متن شبهه ،ترجمه صحیحی از آیه ارائه داده نشده است؛ درحالیکه ترجمه صحیح آیـه ایـن
است« :سپس نطفه را بهصورت علقه [خون بسته] و علقه را بهصورت مضغه [چیزی شـبیه گوشـت
جو یده شده] و مضغه را بهصورت استخوانهایی درآوردیـم و بـر اسـتخوانها ،گوشـت پوشـاندیم،
سپس آن را آفرینش تازهای دادیم ،پس بزرگ است ،خـدایی کـه بهتـرین آفریننـدگان اسـت» (قـرآن
کریم ،ترجمه مکارم شیرازی.)928 :9920 ،
با بررسی ترجمههای مترجمان (بیش از  80ترجمه) درباره واژه «علـق» اک ـر آنهـا بـه معنـای
«خون بسته» ترجمه نمودند؛ اما برخیها علق را شبیه زالـو (ر : .بالغـی حجـة التفاسـیر و بـال
اإل کسیر 9927 ،ق) یا جنین ابتدایی (ر : .طاهری قزوینی ،ترجمه قرآن )9920 ،و برخیهـا نیـز
واژه علق را ترجمه ننمودنـد و از همـان کلمـه اسـتفاده نمودنـد (ر : .طالقـانی ،پرتـوی از قـرآن،
9922؛ مصطفوی ،تفسیر روشن.)6۷۲۲ ،
دیدگاه دانشمندان و مفسران

علقه ،دومین مرحله تکاملی جنین است .در این مرحله جنینی که دو الیه سلولی اپی بالستی و
هیپوبالستی دارد ،طی روندی به نام گاستروالسیون ( )gastrulationبه سه الیه زایای اکتودرم و آندرم
که توانای ساخت اعضای جنینی را دارد ،تبدیل میشود .مفسران و دانشمندان تجربـی بـا توجـه بـه
ترجمه لغوی علق ،آن را بررسی و با علوم تطبیق دادهاند ،ازجمله:
401
اول :خون بسته (لخته خون)؛ از خصوصیات خون لخته این است که خون در یک محل جمـآ
و جریان ندارد .پژوهشگران معتقدند :رگسازی جنین در مرحله علقه صورت میگیرد و خـون وارد
آن است ،ولی حرکت ندارد؛ چـون قلـ جنـین ،دارای رـربانی نیسـت (کیـت مـور و همکـاران،
جنینشناسی مور .)990 :9912 ،درنتیجه برخی از اهل لغت آن را خون بسته معنا نموده و با علـوم
همخوانی دارد.
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دوم :چسبنده بودن؛ آیتالله مکارم ،علقه را چیز گرانبها میداند که صاحبش بر آن تعلـق پیـدا
میکند و آن را از خود دور نمیکند (مکارم شیرازی ،پیام قرآن)15 /8 ،9911 ،؛ و درباره علقه بعـد
از نطفه مینویسد :به این معنا ،خون بسته به همدیگر چسبیده است (همو ،تفسـیر نمونـه:9972 ،
 .)957 /81آیتالله معرفت نیز بعد از پذیرفتن این نظریه که «علق خون بسـته اسـت» ،میگویـد:
علقه در روز هفتم به جداره رحم میچسبد (معرفت ،التمهید .)28 /7 :9911 :درنتیجـه چسـبیده
بودن در معنای آن لحاظ شده؛ اما آقای مکارم آن را چسبیده شدن خونها و آقای معرفت چسـبیدن
به جدارههای دیوار رحم معنا نمودهاند.
سوم :آویزان شدن؛ راغ اصفهانی یکی دیگر از معانی علقه را آالت چرو چاه که به آن متصل
است ،میداند (راغ اصفهانی ،مفردات فی غری القرآن)511/9 :9978 ،؛ زالو هم برای مکیدن
خون بدن انسان ،به بدن آویزان میشود .جنین در این مرحله در حفرهای به نام آمنیون شناور است و
ا
توسط ساقهای به نام ساقه اتصالی که بعدا بند ناف را میسازد ،به پرده کوریونی و از این راه به دیواره
رحم آویزان میشود (ساکی ،جنینشناسی پزشکی .)20 :9919 ،بهعبارتدیگر ،جنـین در مرحلـه
علقه همچون کودکی است که در دلوی قرار دارد و بهوسیله طناب ناف در رحم که همچون چـاهی
است ،آویزان شده است.
چهارم :شباهت به زالو؛ زالو یکی از معانی علقه است که اهل لغت بدان پرداختهاند .آنچه مایه
تعج است ،شکل ظاهری علقه و شباهت فراوان آن به زالو است و همچنین روش تغذیه جنین در
این مرحله نیز شبیه به روش تغذیه زالو است و زالو هر بار میتواند بهاندازه یک فنجان قهـوه ،خـون
انسان یا حیوان را بمک د .مرحله علقه از روز دوازدهم تا بیسـت و یکـم ادامـه دارد و جنـین در ایـن
مدت نیازهای تغذیهای و تنفسی را از خون مادر دریافت میکند .خون مادری که در الیه سن سـیتو
ا
تروفوبالست قرار دارند و به الکونا معروفاند ،وارد میشوند و خون مادر کامال دورتـادور جنـین را
دربر میگیرند در این حالت گفته میشود ،گردش خون رحمی ـ جفتی برقـرار شـده اسـت .جنـین
همانند زالو نیاز غذایی خود را از دیگران تأمین میکند ،نطفه در رحم ،زالو وار به رحم میچسـبد و
از خون تغذیه میکند (نجفی ،مطال شگفتانگیز قرآن.)11 :9911 ،
همچنین در وجه تشبیه علقه به زالو گفتهاند که در مرحله ایجاد جنین ،از هر دو مادهای بـه نـام 401
«هپارین» ترشح میشود تا اینکه خون در مورآ منعقد نشود و تغذیه پذیر باشـد (پـا نژاد ،اولـین
دانشگاه و آخرین پیامبر .)990 /99 :9979 ،دیگر آنکه شکل علقه مانند زالو است و این حالـت در
چهار هفته اول ادامه دارد (اسماعیل پاشا ،اسالم و ط جدید ،بیتا .)928 :این خون بسته ،حدود
 82ساعت از جداره رحم آو یزان میماند و از خون آن تغذیه میکنـد .قـرآن ایـن مطلـ را بـا واژه
زیبای «علق» بیان کرده است (دیاب و قرقوز ،ط در قرآن ،بیتا27 :؛ ر : .شـهابیان ،مقدمـهای
بر جنینشناسی.)970 :9922 ،

در نتیجه ،مرحله علقه که از روز دوازدهم تا بیست یکم ادامه دارد ،پیچیدهترین مرحله خلقـت
است و کیفیت و فعالیت آن سابقهای در متون گذشته نداشته اسـت .قـرآن کـریم ،بـا واژه «علـق»،
جامآترین معنا را در آن نهفته که هرکدام از آنها گوشهای از رشد و فعالیت جنین را بیـان مینمایـد.
اگر علقه را خون بسته بدانیم ،به سب عدم وجود حرکت خون در رگها و نبود رربان قل  ،با علم
پزشکی همخوانی دارد .معنای دیگر آن چسبیدن است؛ امـا آیتاللـه مکـارم آن را چسـبیده شـدن
خونها و آقای معرفت چسبیدن به جدارههای دیوار رحم معنا نمودند .به نظر میرسد ،دیدگاه آقای
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معرفت با واقعیت نزدیکتر است؛ زیرا اگر علقه را چسبیدن خونها با هم ترجمـه نمـاییم ،بـه ایـن
معنا خون در این مرحله به هم چسبیده است و نتیجه آن انعقاد خونی خواهد بـود و علـم مخـال
انعقاد خونی در این مرحله است .درست است که خون در این مرحله به سب عـدم وجـود رگهـا
حرکتی ندارد؛ اما موادی به نام «هپارین» ترشح میشود تا اینکـه خـون در مورـآ منعقـد نشـود و
تغذیه پذیر باشد (پا نژاد ،اولین دانشگاه و آخرین پیامبر)990 /99 :9979 ،؛ اما چسبیدن به دیواره
رحم ،بهواسطه ناف و جذب تغذیه و اکسیژن ،مورد تأیید دانشمندان و موافق معنـای لغـوی اسـت.
همچنین کاربرد دیگر علق در زالو ،یکی از شـگفتیهای گـزینش واژههـا در قـرآن اسـت .شـباهت
ظاهری علقه به زالو و همچنین شباهت تغذیه جنین در این مرحله به روش تغذیه زالو ،مانند آویزان
شدن و چسبیدن به بدن و مکیدن خون انسان ،اعجاز پزشکی قرآن را بـه نمـایش میگـذارد و بشـر
[]9

عصر نزول و قبل از آن به اسرار علقه آگاهی نداشتند.

بررسی شبهه اقتباس مضغه (گوشت جویده شده) از جالینوس

مستشکل ارافه میکند که جالینوس گالن ،مرحله بعد علقه را گوشت نامیده اسـت؛ امـا قـرآن
آن را «گوشت جویده شده» معنا کرد که نشان از دارد که قرآن کالم جالینوس را تحریـ نمـود .در
پاسخ باید گفت:
اشاره قرآن به مضغه بعد از مرحله علقه و عـدم ذکـر لحـم بـهجای آن ،نشـان از حکـیم بـودن
440
ُ َّ ْ َ َ َ ُ َّ ْ ُ ْ َ ُ َ َّ َ َ َ
گوینده آن دارد .از مضغه سه بار در  2آیه ،یاد شده است :ثم مِن علق ٍة ثم مِن مضغ ٍة ُملقة ٍة َ َة ِ
ُ َ َّ َ ُ َ َ َ
نی لکم( مؤمنون92 /؛ حج)5 /؛ «پس از علقه ،آنگـاه از مضـغه دارای خلقـت کامـل و
ُملق ٍة ِِلب
خلقت ناقص تا قدرت خود را به شما روشن گردانیم ».در آیه فوق سه واژه مضـغه و مخلقـه و غیـر
مخلقه ،محل آراء دانشمندان بوده و هست .ازاینرو ،برای ارائه عدم اقتباس ،الزم اسـت بـه دیـدگاه
اهل لغت و دانشمندان و مفسران بپردازیم.

 .1مفهومشناسی مضغه

 .2مضغه در نگاه علم

جنین انسان از هنگام لقاح تخمک و کرمک (اوول و اسپرم) تا لحظـه جـایگز ینی در رحـم1 ،
روز در راه است .سپس در رحم تا چهارده روز بهصورت آویز (علق) به رشد خود ادامه میدهد و
از هفته سوم بارداری با چشم غیرمسلح بهصورت گوشت جویده دیده میشود .گذراندن دوره تمایز
الیههای زاینده (مضغه) تا ماه سوم بارداری ادامه مییابد (سادلر ،رو یان شناسی پزشـکی النگمـن،
 .)۷۲ :6۷۳۲دکتر موریس بوکای نیز مرحله بعد از علقه را جرم کوچک توصی نموده و بهصورت
گوشت جویده پدیدار میگردد (بوکای ،مقایسهای بین تورات ،انجیل ،قرآن و علم)2۳8 :6۷18 ،؛
و دکتر البار معتقد است ،با پیدایش قویهای حلقی بعد هفته چهارم ،شبیه پـاره گوشـتی اسـت کـه
قرآن آن را توصی نموده است (البار ،خلق االنسان بین الط و القرآن 9280 ،ق.)2۴۷ :
 .3مضغه در نگاه مفسران

مفسران معاصر به دیدگاه دانشمندان توجه و نظریات قطعی آنها را بدون تحمیل ،با آیات علمـی
قرآن تطبیق میدهند .واژه «مضغه» با وص «مخلقه و غیرمخلقه» در قـرآن مطـرح شـده اسـت و
بیانگر آن است که مضغه در این مرحله دارای حالت ثابت نیسـت ،مراحـل و حـاالت گونـاگونی را
طی میکند .مفسران دیدگاههای مختلفی درباره این دو تعبیر دارند که در اینجا بهصـورت اختصـار
بیان میکنیم:
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«مضغه» از ریشه «مضغ» به معنای جویدن آمده و به تکه گوشتی که بهاندازه یک لقمـه و یـک
دفعه جویده شود ،گفته میشود (ابن منظور ،لسان العرب205 /2 :9110 ،؛ قرشی ،قاموس قـرآن،
 .)879 :9915برخی دیگر «مضغه» را به معنای اسم مفعول ،یعنی غذای جویده شـده ،نامیدهانـد
(فراهیدی ،العین .)1 /2 :9205 ،در بررسی کاربرد این واژه از دو جهت قابـل توجـه اسـت؛ یکـی
اینکه به اندازه یک لقمه و دیگری همچون گوشـت جویـده شـده اسـت (مصـطفوی ،التحقیـق فـی
کلمات القرآن .)982 /99 :9919 ،درنتیجه ،جویده شده در معنای مضغه وجود دارد و اندازه آنکـه
یک لقمه باشد ،بالتبآ قابل استخراج است.
واژه «مخلقه» که برای مبالغه در «خلق » بـه کـار مـیرود و «خلق » بـه معنـای ایجـاد چیـزی
ّ
بهگونهای و یژه است ،پس تعبیر به «مخلقه» در مورد «مضغه» به این اشاره دارد که حقیقت خلـق و
پیدایش آن (یعنی ایجاد بر کیفیت مخصوص و تعیین خصوصیات و مقدمات) ،در این مرتبه است؛
اما غیر مخلقه ،به این معناست که تعیین برخی خصوصیات (بهتمامی یا بعضی) در مرتبه «مضغه»
نیست (مصطفوی ،التحقیق فی کلمات القرآن662 /۷ :6۷۳6 ،؛ .)621 /66
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ال  :خلقت کامل و ناقص؛ نویسنده تفسیر نمونه مینویسد :در مرحلهای که جنین شکل یـک
قطعه گوشت جو یده شده به خود میگیرد بیآنکه اعضای مختل بدن در آن مشـخص باشـد؛ امـا
ناگهان در پوسته «جنین» تغییراتی پیدا میشود و شکل آن متناس با کاری کـه بایـد انجـام دهـد،
تغییر مییابد و اعضای بدن کمکم ظاهر میشـود؛ امـا جنـینهـایی کـه از ایـن مرحلـه نگذرنـد و
همچنان بهصورت سابق و یا ناقص بمانند ،ساقط میشوند و از رده خارج میگردند .جمله مخلقـه
و غیرمخلقه ،ممکن است ،اشاره به این مرحله باشد؛ یعنی «کامل الخلققه» و «غیقر کامقلالخلققه»
(مکارم شیرازی ،تفسیر نمونه .)2۴ /6۴ :6۷1۲ ،آیتالله مکارم شـیرازی ،سـاقط شـدن را در غیـر
مخلقه لحاظ نموده که با ظاهر آیه و لغت مخلقه سازگاری ندارد .البته این نکته را بهصورت احتمال
بیان نموده است.
ب .تصویر کامل و ناقص؛ عالمه طباطبایی ،مخلقه را تامالخلقه و غیرمخلقه را بـه جنینـی کـه
هنوز خلقتش کامل نشده ،معنا کرده و سپس با «تصو یر» جنین تطبیق میکنـد کـه در هنگـام نفـخ
روح ،تصو یر آن کامل میشود (طباطبایی ،المیزان فی تفسیر القـرآن .)۴۲8 /6۴ :6۷11 ،طبرسـی
به خلقت تمام و ناتمام اشاره و با نقل قول از دیگران ،مینویسد :مخلقه یعنـی شـکل و صـورت بـه
خود گرفته و غیرمخلقه یعنی نگرفته است (طبرسی ،مجمآالبیـان فـی تفسـیر القـرآن/61 :6۷۶8 ،
6۲2؛) .برخی از مفسران اسالمی نیز مخلقه را به کاملالخلقه و غیر کامل تفسیر نمودهاند (مکـارم
شیرازی ،تفسیر نمونـه2۴ /6۴ :6۷1۲ ،؛ آلوسـی ،روح المعـانی661 /6۲ :6۶۶۴ ،؛ حـر عـاملی،
وسائل الشیعة6۶۲ /1 :6۷۳۴،؛ فخر رازی ،مفاتیح الغی .)۲ /2۷ :6۴6۳ ،
استاد مصباح یزدی ،با قبول دیدگاه مکارم شیرازی ،درباره غیر مخلقه و سـاقط شـدن آن ،ادامـه
ّ
(خلق العـود ـ ّ
سـواه) ،صـاف کـردن
میدهد که مخلق که برخیها گفتهاند ،به معنای تسو یه است
ّ
چوب کج یا برطرف کردن ناهمواری آن ،تخلیق است .پس مخلقه به معنای مساوات میشـود؛ کـه
ُ
در برخی آیات هم تعبیرث َّم َس َّواهُ( سـجده )1 /وجـود دارد .پـس در اینجـا نیـز بعـد از «مضـغه»
میتوان گفت ،مرحله کاملتر تسویه مضغه است؛ و نتیجه میگیرد که مضغه ،قبل از تصویر سـاقط
ّ
 441شود ،در این صورت ،غیر مخلق است (مصباح یزدی ،معارف قرآن ۷۷۲ :6۷۳۷ ،ـ .)۷۷۶
ج .خلقت متمایز و نامتمایز؛ برخی از دانشمندان در تشریح مرحله مضغه مـینویسـند :جنـین
در حالت مضغه دو مرحله عمده را پشت سر میگذارد :نخست :مرحله مضـغه نامتمـایز (یـا غیـر
ّ
مخلقه) که تا پایان هفته چهارم ادامه دارد و هیچگونه تمایزی در اعضـای بـدن وجـود نـدارد؛ ّدوم:
ّ
مرحله مضغه متمایز (یا مخلقه) که از ابتدای هفته پـنجم شـروع مـیشـود .در ایـن مرحلـه تمـایز
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الیههای زاینده و تغییر شکل و حرکت سلولهای آنها ( )Defferentationشروع میشـود .خداونـد از
ّ
این مرحله به نام «تخلق» یاد کرده است؛ زیرا هر یـک از ایـن الیـههـا مسـئولیت تشـکیل یکـی از
ّ
دستگاهها یا اندامهای بدن را به عهده میگیرند (مضغه متخلق) .این مرحله تمایز الیـههـای زاینـده
ا
تقریبا در ماه سوم بارداری پایان میپذیرد .در این زمان ،طول جنین  90سانتیمتـر و وزن آن معـادل
ُ ْ ُ ْ َ ُ َ َّ َ
 55گرم است .بدین ترتی پی به اعجاز قرآن میبریم ،آنجا که میفرماید :ث َّم مِن مضةغ ٍة ُملقة ٍة ََ
ا
َ ُ َ َّ َ
َ ِ ُملق ٍة( حج)5 /؛ پس از اینکه در مرحله علقه ،جنین کامال (در رحم) جایگزین شد ،مرحلـه
مضغه از هفته سوم آغاز میشود .دو بخش مهم آن یعنی توده داخلی سلولی و الیه تروفوبالست بـه
ترتی شروع به تشکیل جنین و اندامهای فرعی جنین میکنند .ابتدا سلولهای توده داخلی تشـکیل
سه الیه زاینده جنینی میدهند که عبارتاند از:
ال  :الیه اکتودرم ()Ectoderm؛ این الیه عامل به وجود آمـدن نخـاع ،مغـز ،اعصـاب و بشـره
پوست و غشاهای مخاطی دهان و بینی است؛
ب :الیه مزودرم ()Mesoderm؛ این الیه عامل به وجـود آمـدن قلـ  ،رگهـای خـونی ،خـون،
استخوان ،عضالت ،کلیهها ،قسمت میانی پوست و قسمتی از غدد داخلی است؛
ج :الیه آندودرم ()Endoderm؛ این الیه عامل به وجود آمدن دستگاههای گوارش ،تـنفس ،غـده
تیروئید ،کبد و لوزالمعده است (قرقوز و دیاب ،ط در قرآن ،بیتا ۲۳ :و )۲۲؛
د .خلقت یکنواخت و ناهمجور؛ برخـی دیگـر از صـاح نظران معتقدنـد کـه مضـغه ،قطعـه
جویده شدهای از گوشت یا غیر آن است که در ابتدا یکنواخت و مخلقه است و سپس تشـکیالت و
سلولهای ناهمجور غیر مخلقهای در او به وجود میآید (هموژن ،هتروژن) .پسازاینکـه بهصـورت
مضغه درآمد ،عروق مشبکهای د ر فواصل تشکیالت گوشت ماننـد نـاهمجور بـه وجـود مـیآیـد
(پا نژاد ،اولین دانشگاه و آخرین پیامبر)871 /9 :9979 ،؛
هـ .خلقت متناس و نامتناس ؛ دکتر «موریس بوکای» با اشاره به تمایز بین لحم و مضغه ،جنـین را
ا
در ابتدا جرم کوچکی میداند که در مرحلهای از رشدش بـا چشـم غیرمسـلح کـامال بهصـورت گوشـت
جویده پدید میگردد .در ادامه مینویسد :در حین رشد جنین ،برخی قسمتهـا بـا آنچـه بعـدها فـردی
441
ا
خواهد شد کامال نامتناس  ،ظاهر میگردند و برخی دیگر متناس میمانند .این همان معنـای مخلقـه و
غیر مخلقه است (بوکای ،مقایسهای بین تورات ،انجیل ،قرآن و علم 815 :9975 ،ـ .)2۳1
و .خلقت مقدرات و کیفیت خصوصیات کامل و غیر کامل؛ دکتر ررـایی اصـفهانی بـا توجـه بـه
معنای لغوی خلق مینویسد« :مخلقه و غیرمخلقه» صفت «مضغه» اسـت ،بـه ایـن معنـی کـه در
برخی از اقسام مضغه ،مقدرات و کیفیت خصوصیات کامل است و در اقسـام دیگـر کامـل نیسـت
(ررایی اصفهانی ،پژوهشی در اعجاز علمی قرآن.)8۲۲ :6۷۲6 ،
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در نتیجه ،واژه مضغه در لغت و کاربرد آن در جنین و تطبیق آن با علوم ،نشان از رازگویی علمی
قرآن است .در معنای لغوی مضغه ،گوشت جویده شده همراه با کوچک بودن لحـاظ شـده اسـت.
جنین در این مرحله مانند :گوشت جویده شدهای است که گویی آثار دنـدانها بـر رویـش مانـده
است .همانگونه که گوشت جویده شده قبل از بلعیده شدن ،در دهان گرد میشود ،پشت جنین نیز
منحنی و قوسدار میشود .در انتهای این مرحله طول جنین حدود یک سانتیمتر است بـا معنـای
دیگر مضغه یعنی چیز کوچکی از ماده مطابقت دارد و این معنا بر حجم کوچک جنین نیز مطابقت
میکند .به طور حتم توجه و دقت به این مرحله جنین در قالـ واژه مضـغه از عقـول بشـری عصـر
نزول و قبل از آن به دور بود .این تطبیق سازی در سایه رشد تکنولوژی و تصو یربرداری محقق شـده
است که گذشتگان از آن بینصی بودند .ازاینرو ،بیان قرآن را نمیتوان اقتباس شده معرفـی کـرد،
بلکه در دامنه اعجاز پزشکی است.
بررسی شبهه اقتباس نطفه از ارسطو و جالینوس

از نظرات ارسطو استفاده میشود که نطفه مرد دخـالتی در جنـین نـدارد .وی معتقـد بـود کــه
جنـین از خون قاعدگی پدید میآید .وی بر این باور بود که انسان به شکل مینیاتور (خیلی کوچـک
و ریز) در ماده تولیدم ل زن (که امروزه «تخمک» نامیـده مـیشـود) وجـود دارد (تیلـور ،ارسـطو،
)۲8 :0931؛ و جالینوس نیز نطفه زن را دخیل در جنین نمیدانست و معتقد بـود ،جمیـآ اعضـای
اصلی جنین از منی مرد به وجود میآید ،فقط گوشت سرو است که از خون حیض پیـدا مـیشـود
(رازی ،کتاب الشکو علیجالینوس.)1۶ /6 :6۷۲8 ،
بررسی

قرآن در تبیین منشأ پیدایش آفرینش انسـان ،بـه نطفـه اشـاره کـرده و آن را ترکیبـی از زن و مـرد
میداند .برای آشنایی با نطفه ،الزم است به تفسیر و لغت و علوم پزشکی مراجعـه کنـیم و دسـتاورد
آنها را با دیدگاه ارسطو و جالینوس تطبیق دهیم.

 .1 441مفهومشناسی نطفه

نطفه از «نطف» ،به معنای چکیدن همراه با صاف شدن و کمکم بودن است؛ «نطف الماء نطفا»
(ابن منظور ،لسان العرب :6۶۶۲ ،ذیل ماده نط ؛ راغ اصفهانی ،مفـردات فـی غریـ القـرآن،
 :6۷12ذیل ماده نط ) ،نطفه را آب صاف شده و آب کم میداند« :النطفة الماء الصافی والقلیل».
در اقرب الموارد آمده است :نطفه چه کم باشد چه زیاد ،نطفه نامیده میشود (الخـوری الشـرتونی،
اقرب الموارد فی فصح العربیه و الشوارد :6۷۲8 ،ذیل ماده نط ) .در «العین» ،عالوه بر بیان موارد

 .2نطفه در نگاه علم پزشکی
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فوق ،نطفه را به قطره آب تشبیه کرده است« :تشقییاا ققطقرا المقاء» و عـرب بـرای شـبی کـه در آن
قطرهقطره باران ببارد« ،لیلة نطقف » میگویـد (فراهیـدی ،العـین :6۴۲8 ،ذیـل مـاده نطـ )؛ امـا
ُس
سّ
جوهری قائل است :اگر جمآ نطفه ،نطاف باشد ،به معنای آب صاف و اگر نط باشد ،بـه معنـای
ماء الرجل میآید (جوهری ،صحاح اللغة6۴۲۴ ،ق :ذیل ماده نط ) .درنتیجه ،نطفه به معنـای آب
کم و چکیده و عصاره وجود انسان است و شامل زن و مرد نیز اسـت .در اصـطالح عبـارت اسـت،
ازآنچه از مردان یا زنان برای لقاح و تشکیل جنین خارج میشود و در مردان منی (شامل میلیونهـا
اسپرماتوزئیدها) و در زنان تخمک (اوول) نامیده میشود .تخمک دایرهای به قطر متوسط  6۷8مو و
گاهی تا  2۲۲مو است که با چشم دیده نمیشود و تعداد آنها به چهارصد هزار عـدد میرسـد و در
دوران بارداری نزدیک بـه  ۴۲۲عـدد از آنهـا (هـر مـاه  6۷عـدد) از زن خـارج میشـود (ررـایی
اصفهانی ،پژوهشی در اعجاز علمی قرآن.)۴1۶ /2 :6۷۲6 ،

نطفه ،ترکیبی از نطفه مرد (اسپرم) ،با نطفـه زن (اوول) اسـت .اسـپرمها ،کرمـکهـایی بسـیار
کوچک و ذرهبینیاند و در هر مرتبه انـزال  2تـا  8۲۲میلیـون اسـپرم وجـود دارد (پـا نژاد ،اولـین
دانشگاه و آخرین پیامبر.)2۴6 /6 :9979 ،
نطفه زن ،الکتریسیته م بت و نطفه مرد الکتریسـیته منفـی دارد ،ازایـنرو ،بهسـوی هـم کشـیده
میشوند؛ اما هنگامیکه اسپرم وارد تخمک شد ،بار الکتریکی آن را منفی میکند .به همـین دلیـل،
اسپرمهای بیشمار دیگر که در اطراف آن وجود دارند ،از آن رانده میشوند .بعضی نیز گفتهانـد ،بـا
ورود اسپرم ،ماده شیمیایی مخصوصـی ترشـح میشـود کـه اسـپرمهای دیگـر را میرانـد (مکـارم
شیرازی ،تفسیر نمونه.)۷۷۴ /28 :6۷1۲ ،
زمانی که اسپرمها در مهبل زن ریختـه میشـود ،در یـک مسـابقه بـهطرف سـوراو ریـز مهبـل
میروند .تعدادی از آنها از سوراو میگذرند ،طول رحم را طی میکنند و به لولههای رحم که ده تـا
چهارده سانتیمتر طول دارد ،میرسند .آنها با سرعت  66میلیمتر در سـاعت حرکـت مـیکننـد .از
طرفی یک تخمک از جداره تخمدان زن جدا میشود و بهوسیله دهانه لوله رحم که خاصیت مکنده 441
دارد ،بلعیده میشود .در لولههای رحم ،کر های بسیار مالیم و ظریفی وجـود دارنـد کـه سرشـان
بهسوی رحم تمایل دارد تا تخمک بین آنها قرار میگیـرد ،بـه کمـک ترشـحات داخلـی ،لولـه او را
بهسوی رحم میراند .ناگهان تخمک و اسپرمها به هم میرسند و هزاران کرمک (اسپرم) بـه وصـال
رسیده ،تخمک را در برمیگیرند .این حالت بیشتر شبیه به جنز و مسابقه اسـت (پـا نژاد ،اولـین
دانشگاه و آخرین پیامبر.)2۴۷ /6 :9979 ،

یافتههای جنسی انسان ،شامل  ۴1عدد کروموزوم است که هرکـدام از ذرات متعـددی بـه نـام ژن
ترکی یافتهاند .این ژنها نقش مهمی در ساختمان سلول زنده دارند و بعضی از این ذرات بسیار ریـز،
حاصل حاالت و صفات پدر و مادر است (بیآزار شیرازی ،جهان گذشته و آینده.)8۳ :6۷۴۶ ،
 .3نطفه از منظر قرآن و نگاه صاحبنظران
ُ َّ َ َ ْ َ ُّ ْ َ
واژه نطفه با ال و الم یک مرتبه ثم خلقنا اِلطفة( مؤمنون )6۴ /و بدون ال
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و الم  66مرتبـه
در قرآن آمده است .از این موارد بعضی به مطلق نطفه ،برخی به مخلوط نطفه زن و مـرد و تعـدادی
به منی اشاره دارند.
َ ََ ْ ْ َ ْ ُْ َ َ
ُ َ َ
ُ ُ
ُ
اْلنسان مِن نطف ٍة فةِِاا ُةو خمة م م ةنی( نحـل)2 /؛ «انسـان را از
ال  :مطلق نطفه؛ خلق ِ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
َّ
َ
ُ
ُ
َ
َّ ْ ْ
َّ ْ
ْ ْ
ةم مِةن
ةم مِةن نطفة ٍة ث
ناکم مِةن ُةبا ٍ ث
نطفهای آفرید ،آنگاه ستیزهجویی آشکار است» ،فِِنا خلق
ََ
َعلق ٍة( حج 5 /و به همـین مضـمون :غـافر71 /؛ کهـ 91 /؛ فـاطر)99 /؛ «مـا شـما را از خـا
آفریدیم ،سپس از نطفه ،سپس از علقه».
ا
دو آیه فوق ،گو یای آن است که جنس انسان از نطفه است .طبیعتا انسان از مرد تنها یـا زن تنهـا
خلق نشده ،بلکه از مجموع نطفه زن و مرد به وجود آمده است.
َ
ُ َّ َ َ ْ ُ ُ ْ َ
َ
یةنی( مؤمنـون 6۴ /ـ )6۷؛ «سـپس او را بهصـورت نطفـهای در
ةباٍ م ٍ
ثم جعلناه نطفةة ی ق ٍ
جایگاهی استوار قرار دادیم».
مفسران (ر : .مکارم شیرازی ،تفسیر نمونه6۷1۲ ،؛ طباطبایی ،المیزان فی تفسـیر القـرآن،
 ،6۷11ذیل آیه) «قرار مکین» را به رحم زن تفسیر کرده اند و روشن است که نطفـه در رحـم زن
مخلوط شده اسپرم مرد و اوول زن است .تعبیر از رحم به «قرار مکین» اشاره به موقعیت خـاص
رحم در بدن است .درواقآ رحم در محفوظ ترین نقطه بدن که از هر طرف تحت حفاظت کامـل
قرا ر گرفته است ،قرار دارد .ستون فقرات و دندهها از یکسو  ،استخوان نیرومنـد لگـن خاصـره از
سوی دیگر ،پوششهای متعدد شکم از سوی ّ
سوم ،حفاظتی که با دسـت ها بـه عمـل میآیـد ،از
سوی چهارم ،همگی شواهد امن بودن این قرارگاه است (مکارم شیرازی ،تفسـیر نمونـه:6۷1۲ ،
441
.)2۲۳ /6۴
ُ َ َ ََ ََ
م ِْن ن ْطف ٍة خلق ُه فق َّد ٍَه( عبس)6۶ /؛ «از نطفهای خلقش کرد و اندازه مقررش بخشید».
درنتیجه نطفه را در آیاتی که آن را بهصورت مطلق آوردهاند ،میتوان شامل مرد و زن دانست.
ُ َ
ُ
ب .نطفه از جنس منی؛ م ِْن ن ْطف ٍة إِاا ت ْمىن( نجم)۴1 /؛ «از نطفهای که خارج میشود (و در
رحم میریزد) ،از نطفهای چون فروریخته شود».

نقد دیدگاه اقتباس قرآن از یافتههای ارسطو و جالینوس درباره مراحل تکو ین جنین

آیه فوق نیز نطفه را از جنس منی میداند ،میتوان آن را قرینه نطفه بهحسـاب آورد کـه نطفـه در
این آیه ،منی مرد است .هرچند دکتر عدنان شری (شری  ،من علم الطـ القـرآن،)۷۳ :6۶۶۲ ،
َّ
ْ
َ َ َ َ ْ ُ َّ ْ َ
ُْ َ ْ َ
ََْ
اذل َ
کةب
نی
قائل است که نطفه در آیه  ۷۳سوره قیامت ،ألم یک نطفة مِن م ِىن یمىن ...فجعل مِنه الزَج ِ
ْ ُْ
ََ اْلنىث ،نیز شامل زن و مرد است .به سب اینکه رمیر «منه» را به «منی» برمیگرداند و ترجمه
آسیه چنین است« :آیا او (انسان) نطفهای از منی که در رحم ریخته میشود ،نبـود؟ ...و از او (منـی)
دو زوج مرد و زن آفرید».
ََْ
َّ َ َ ْ َ ْ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ْ
شةاٍ نبَلِ ةه( انسـان)2 /؛ «مـا انسـان را از
اْلنسان مِن نطف ٍة أم ٍ
ج .نطفه مخلوط؛ إِنا خلقنا ِ
نطفهای آمیخته آفریدیم».
واژه امشاج یکبار در قرآن بکار رفته است (انسان )2 /و آرتور جفری آن را واژه دخیل و برگرفته
از مزج از زبان سریانی میداند (جفری ،واژههای دخیل در قرآن.)۷۳۶ :6۷۳2 ،
مشج ،به معنای از مج گرفته شده و ابن فارس در دو معنا خالصه کرد یکی آمیختگی و دیگـری
بیرون ریختن چیزی از ظرفی همراه با سرعت با شدت است (ابن فارس ،مقاییس اللغه/8 :6۷۲8 ،
 . )21۶کاربردهای واژه امشاج را لغت شناسان متفاوت نقل نمودند .ابن منظور سفیدی آمیختـه بـا
سرخی (ابن منظور ،لسان العرب )۷1۳ /2 :6۶۶۲ ،و ابن فارس آمیختگـی خـون و منـی میدانـد
(ابن فارس ،مقاییس اللغه )۷21 /8 :6۷۲8 ،و فراهیدی آمیختگی نطفه مـرد بـا نطفـه زن میدانـد
(فراهیدی ،العین.)۴6 /1 :6۴۲8 ،
مفسران نیز احتماالت فراوانی درباره امشاج دادند .بـرای م ـال ،نویسـنده تفسـیر نمونـه چهـار
احتمال را درباره آن مطرح میکند .6 :ترکی نطفه مرد (اسپرم) و نطفه زن (اوول)؛  .2استعدادهای
مختل در نطفه ازنظر عامل وراثت؛  .۷اختالط مواد مختل ترکیبی نطفه؛  .۴اختالط همه اینها
با هم .و در آخر احتمال چهارم را مناس و جامآ میداند (مکارم شیرازی ،تفسـیر نمونـه:6۷1۲ ،
 .)۷۷8 /28به این معنا؛ جنین را حاصل ترکی (نطفهها ،استعدادها و )..میداند.
عالمه طباطبایی بعد از بیان معنای لغوی نطفه ،میفرمایـد« :وصـ امشـاج (مخلـوط) بـرای
نطفه یا به اعتبار اجزاء نطفه است که مختل است ،یا به اعتبار اختالط آب مرد و زن است و ابتالء
ـ که در آیه آمده« :نیتلیقه» ـ  ،به معنی تبدیل حـاالت چیـزی از حـالی بـه حـالی و از صـورتی بـه 441
صورتی است ،مانند تغییر حالت طال در کوره؛ و مقصود از ابتالء خداوند به خلقت انسان از نطفه،
همان است که در آیات دیگر بیان شده که نطفه را علقه و علقه را مضغه و ...میکنـد» (طباطبـایی،
المیزان فی تفسـیر القـرآن2۲۶ /2۲ :6۷11 ،؛ ر : .پـا نژاد ،اولـین دانشـگاه و آخـرین پیـامبر،
 .)2۴۴ /6 :9979عالمه نیز جنین را حاصل نطفه مرد یا زن نمیداند و ترکی (اجـزاء یـا اخـتالط
منی مرد و زن[ )]۴در امشاج محرز گرفته است.
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احادیث فراوانی از معصومین به دست ما رسیده که حاکی از آن است که آنها جنین را ترکیبی
از نطفه مرد و زن میدانستند؛ امام علی میفرمایدَ « :ق َالَ :ت ْع َتلج ُّ
الن ْط َف َتان ِفی ح
القر ِِ ِ » (ابنبابویـه
ِ
ِ
صدوق ،علل الشرایآ)۶8 /6 :6۷۲8 ،؛ دو نطفه مرد و زن در رحم مخلوط میشـوند» و بـه نقـل از
َ َ
ْ َ ْ ََ
امام باقر آمده است« :قال َماء حالرج ِل َو َماء ال َم ْرأ ِا اخ َتلطا َج ِمیعا (قمی ،تفسیر القمـی/2 :6۷1۳ ،
)۷۶۲؛ آب مرد و زن در رحم مخلوط میگردند».
پیامبر خدا نیز به این حقیقت اشاره کرده است ،آنجا که مردی یهودی پرسـید :انسـان از چـه
چیز آفریده شده است؟ و حضرت پاسخ داد ... :از هر دو خلق میشود ،از نطفـهی مـرد و از نطفـه
زن (البار ،خلق االنسان بین الط و القرآن 9280 ،ق2۲ :ـ.)26
در نتیجه ،انتخاب واژه «نطفه» برای منی ،دارای اسراری است که از دیـد نخبگـان مغفـول نمانـده
است .همانطور لغو یان نطفه را به معنای آب کم و چکیده معنا نمودند و مفسران آن را در مخلوطی از
عناصر تشکیلدهنده منی و یا مخلوطی از نطفه زن و مرد تفسیر نمودند ،نشان از شگفتیهـای علمـی
قرآن کریم است؛ چراکه ترکی منی از  ۴1کروموزوم و عصاره هر انسان که در واژه نطفـه نهفتـه بـود،
برخالف تصور دانشمندان یونان بوده است .همچنین در قرآن ،اشاره به نطفـه امشـاج شـده و مفسـران
احتمال فراوانی پیرامون آن دادند؛ آنچه مشتر به نظرمیرسـد ،جنـین ،مخلـوطی از نطفـه زن و مـرد
است؛ اما نظریه ارسطو و جالینوس ،تأثیر نطفه مرد یا زن را در جنین بهصـورت مشـتر رد مـیکننـد،
مخال نص صریح آیات است و نمیتوان ادعای اقتباس از آنها را نمود.
ّ
بررسی شبهه اقتباس تقدم آفرینش استخوان از گوشت

در متن شبهه آمده است :که جالینوس معتقد بود بعد از مرحله مضغه ،رشد گوشت در اطراف استخوانها
آغاز میشود که این کالم از منظر علمی درست است ،ولی قرآن باوجود اقتباس از جالینوس ،بیان صحیح وی
را تحری نموده و گفت :مضغه تبدیل به استخوان و بعد از آن ،گوشت در جنین شکل میگیرد.
بررسی

واژهگز ینی و ترتی کلمات و تقدیموتأخیر ،یکی از وجوه اعجاز بالغی قرآن است که جامعیت
و مانعیت در آن نهفته است و هرگونه ادعای تضاد و تناقض با آن در حوزه علمی ،منتفی است.
441
قرآن بعد از بیان مرحله «مضغه» ،به مرحله دیگری با نام «استخوان و گوشت» اشاره میکند و میفرماید:
َ َ َ ْ
َ َ َْ َ ُْ ْ َ َ
َ
ِظام َ ْ
َلما( مؤمنون)92 /؛ «و آنگاه مضغه را اسـتخوانهایی
فخلقنا المضغة عِظاما فیس ْونا الع
خلق کردیم ،بعد استخوانها را با گوشتی پوشانیدیم ».از ظاهر آیه فوق استفاده میشود که نخسـت
استخوان تشکیل میشود و بعدازآن گوشت روی آن قرار میگیرد.
برای آشنایی بهتر با مرحله استخوانبندی جنـین ،الزم اسـت مرحلـه پوشـاندن گوشـت را نیـز
توریح دهیم.

استخوانبندی جنین در نگاه علم

نقد دیدگاه اقتباس قرآن از یافتههای ارسطو و جالینوس درباره مراحل تکو ین جنین

در سومین هفته رشد جنین ،الیه اکتودرم ،مزودرم و اندودرم تشکیل میشود .از الیـه اکتـودرم،
اعضا و ساختمانهایی که در ارتباط با دنیای خارج باقی میمانند؛ ایجاد میگـردد ،ماننـد دسـتگاه
عصبی ،پوشش حس ،گوش ،بینی ،چشـم و ،...از الیـه مزودرمـی اعضـای سـکتروم (غضـروف و
استخوان) دستگاه ادرار و تناسلی و ...به وجود میآید و از الیه اندودرمی ،دستگاه معـدی رودهای،
دستگاه تنفسی ،م انه و ...ساخته میشود.
با توجه به مطال فوق؛ غضروف و استخوانها از الیه میـانی (مـزودرم) تشـکیل میشـود کـه
بهوسیله دوالیه دیگر (اکتودرم و اندودرم) پوشیده شدهاند که از آن دوالیـه اک ـر گوشـتی بـدن م ـل
پوست ،غدد و  ...ساخته میشود .همچنین ساخته شدن سلولهایی که باعث پیـدایش غضـروف و
استخوان میشود ،از هفته چهارم بـارداری شـروع میشـود؛ امـا سـلولهای ماهیچـهای پـسازآن
ساخته میشود (سادلر ،رو یان شناسی پزشکی النگمن.)51 :6۷۳۲ ،
گفته شد که الیه میانی مزودرم غضروفها و استخوانها را تشکیل میدهد ،پس بهتر اسـت بـا
غضروف و استخوانسازی آن آشنا شویم.
«غضروف» ،نوعی بافت همبند است که به علـت ویژگـی ارتجـاعی فشـار زیـادی را میتوانـد
تحمل کند و از بافتهای نرم بدن نیز پشتیبانی به عمل آورد .هر غضروف ،مادهای بنیـادی دارد کـه
در ساختمان آن مقدار زیادی (حدود  10درصد) آب بهکاررفته است .این ماده بنیادی میتوانـد در
آب جوش حل شود و مادهای به نام ژله غضروف یـا کنـدرین ( )chondrinرا بـه وجـود آورد .رنـز
غضروف سفید مایل به رنز آب است ،البته در افراد مسن به علت تغییرهای متابولیک ،میتواند بـه
زردرنز باشد .غضروف اولین مرحلـه سـاخته شـدن اسـتخوان اسـت .غضـروف بـافتی مشـتق از
مزانشیم است که برای اولین بار در اواخر هفته چهارم زندگی جنین ظاهر میشود و در قسمتهایی
ا
که میخواهد استخوان تشکیل دهد ،ابتدا باید قالبی از غضروف به وجود آید تا بعـدا بـه اسـتخوان
تبدیل شود ،بنابراین استخوانسازی به دو صورت انجام میپذیرد:
 .9استخوانسازی داخل غشایی؛ بافت استخوانی در داخل الیهای از بافـت همبنـد مزانشـیمی
تشکیل و این بافت بهطور مستقیم به بافت استخوانی تبدیل میشـود .فـرق استخوانسـازی داخـل 441
ا
غشایی با تشکیل غضروف این است که غضروف معموال رگ خونی و لنفی و عص ندارد و تغذیـه
آن توسط انتشار صورت میگیرد و به لحاظ نداشتن رگ خونی ،ترمیم آن بهسختی صورت میگیرد،
ولی محل تشکیل استخوان بسیار پر عروق است.
 .8استخوانسازی داخل غضروفی؛ در اک ر استخوانهای بدن ،سلولهای مزانشـیمی ابتـدا بـه
تعدادی از قال های غضروفی شفاف تبدیل میشود که بهنوبه خود استخوانی میگردد.

استخوانی که به گونه ابتدایی در بدن جنین تشکیل میشـود ،بـهطور موقـت و بـهتمامی از نـوع
نابالغ یا اولیه است .بافـت اسـتخوانی جنـین پـس از تولـد بهتـدریج از بـین مـیرود و بـهجای آن
استخوان بالغ یا ثانویه تشکیل میگردد.
نکته جالبی در بافت استخوانی این است که این بافت از ابتدای تشکیل تا پایان عمر دو فعالیت
متضاد دارد؛ استخوانسازی و تخری استخوان (کریمـی یـزدی ،شـگفتیهای پزشـکی در قـرآن،
.)21 :9911
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دیدگاه مفسران و دانشمندان

صاح نظران در ذیل آیه فوق با بهرهگیری از علوم پزشکی ،تقدم استخوان بر پوشش گوشـت را
مطابق با علوم جدید معرفی نمودند .برای نمونه ،دکتر دیـاب و دکتـر قرقـوز ،شـکلگیری و تکـوین

استخوان پیش از گوشت (عضالت) را بهگونهای بدیآ معرفی کرده و ادامه دادند قـرآن بـه «کسقا» و

«پفشش» مطابق با واقآ اشاره کرده است (دیاب و قرقوز ،ط در قـرآن ،بیتـا .)21 :آقـای نجفـی
روش بیان قرآن را که فرمود« :ما مضغه را تبدیل به استخوان کردیم و بر اسـتخوانها لبـاس گوشـت

پوشاندیم» ،سازگار با علوم پزشکی و آن را اعجاز علمی برشـمرد (نجفـی ،مطالـ شـگفتانگیـز
قرآن .)22 :9911 ،آقای شیرازی (نیازمند شیرازی ،اعجاز قرآن از نظر علوم امروزی)81 :9995 ،
ّ
و دکتر عدنان الشری (شری  ،من علم الط القرآن )51 :6۶۶۲ ،آیـتاللـه معرفـت (/7 :9299
 )22و آیتالله مکارم شیرازی (مکارم شیرازی  ،تفسیر نمونه 898 /92 :9972 ،و ،)11 /8 :9911
سید قط (قط  ،فی الظالل القرآن :9298 ،ذیل آیه  92مومنون) ،عبدالرزاق نوفل (نوفل ،القرآن و
العلم الحدیث )988 :9202 ،و ...با اشاره به وجود سلول استخوانی پیش از پوشـش گوشـت آن را
یکی از معجزات علمی قرآن برشمردند.
در نتیجه ،محققان جنینشناسی معتقدند ،سلولهای غضروفی و استخوانی از الیه میانی جنین
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(مزودرم) زودتر از سـلولهای ماهیچـهای و پوسـتی پدیـد میآینـد .پـس سـلولهای اسـتخوانی و
غضروفی با دو الیه دیگر جنین (اکتودرم و انـدردرم) پوشـیده میشـوند و سـلولهای ماهیچـهای و
پوستی روی آنها را مانند لباس میپوشانند .این یافتههای علمی با اشاره قرآن در قرن هفتم مـیالدی
که اول به استخوان اشاره و بعد به گوشت ،هماهنز است و نشان از اعجاز علمی و پزشـکی دارد و
با نظرات جالینوس همخوانی ندارد تا مسئله اقتباس را مطرح نماییم.

نتیجه

پینوشتها

ٌ َ َ ََ َ َ
َ
َ
ح
َ
[ ]9برای نمونهَ :س َأ ْلته َأ ْن َی ْدع َف َ
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الد َعاء َما ل ْ َی ْم ِض أ ْر َق َعة أشا ٍر» .فقلت لهِ :إن َما ل َاا أقل ِم ْن َهذا .ف َد َعا ل َاا ث ح قالِ « :إن
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ِ
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َیکت َی ِان ِر ْزقه َو أ َجله َو ش ِق ّیا أ ْو س ِعیدا» (حمیری ،قرب اإلسناد958 :9299 ،ـ.)959
َ
َع ْن ز َر َار َا ْقن َأ ْع َی َنَ ،ق َالَ :سم ْعت َأ َقا َج ْع َفرَ یقفل« :إ َذا َو َق َعت ُّ
الن ْط َفة ِفی ح
القر ِِ ِ ْ ،اس َقتق حر ْ فیهقا
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َ
َ
َ
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َ
َأ ْر َقع َ
َ
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َ
ْ
ْ
ح
ْ
ْ
ْ
ین َی ْفماَ ،وتکفن َعلقة أ ْر َق ِعین یفمقا ،وتکقفن مضقغة أر ق ِعقین یفمقا ،ثق ییعقث اللقه ملکقی ِن»...
ِ

(کلینی ،الکافی.)979 /99 :9915 ،
[ ]8وی اولین کسی بود که به صورت خاص بـه مطالعـه بـر روی جنـین پرنـدگان و حیوانـات
پرداخت .ولی بسـیاری از خرافـات در نظریه وی وارد شد و بسیاری از پزشـکان نیـز از وی پیـروی
کردند و حدود  8000سال افکارش در جنین شناسی حاکم گشت (تیلور ،ارسطو7 :9910 ،ـ.)95
[ ]9یکی از دانشمندانی که به سب اعجاز در جنینشناسی مسلمان شده است ،دکتر کیت مور
است .وی یافتههای خود را از قرآن که همگی مطابق با واقآ و آزمایشهای علمی بـود و یـا بـرایش
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شبهه اقتباس جنینشناسی قرآن از دانشمندان یونان ،اصالت و استقالل قرآن و الهی بـودن آن را
زیر سؤال میبرد و آن را نسخهبرداریشده از علوم دیگران معرفـی میکنـد .درحالیکـه ّامـی بـودن
پیامبر( عنکبوت22 /؛اعـراف952 -951 /؛ بقـره12 /؛ جمعـه )8 /و عـدم توانـایی در نوشـتن و
مطالعه کتابهای علمی گذشتگان ،شبهه اقتباس را زیـر سـؤال میبـرد .عـالوه بـر آن ،بـا بررسـی
تطبیقی نظریات ارسطو و جالینوس با قرآن درباره علقه ،نطفه ،مضغه و...باوجوداینکـه در قـرن 92
میالدی به خرافی بودن آنها پی بردهاند؛ اما در قرن هفتم میالدی به نکاتی اشاره نموده کـه سـالیان
بعد به اسرار آن آگاهی یافتهاند .قرآن جنین را حاصل ترکی نطفه مرد و زن میداند و مرحلـه علقـه
را دارای رگهای خونی که جریان نـدارد و آویـزان بـودن و چسـبنده بـودن در آن وجـود دارد ،معنـا
میکند .همچنین اشاره به مضغه ،گوشت جویده شده نمود و بعدازآن سـلول اسـتخوانی شـروع بـه
رشد نموده و مرحله بعد گوشت روی استخوان را میپوشاند .درحالیکه نظـرات دانشـمندان یونـان
درباره آنها بهصورت ناقص و غیرعلمی و مخـال یافتـههای علمـی اسـت .چگونـه ممکـن اسـت
دیدگاههای ناقص دانشمندان یونان ،مرجآ جنینشناسی قرآن باشند؟
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تازگی داشت بـه کتـابش «انسـان رشـد کننـده» افـزود و چـاپ دوم آنرا بـهنام ” The Deveioping

 Keithe Moore” ،Humanو چــاپ سـوم آنرا بــا مقدمــهای از یکــی از علمـای اســالم بــهنام شــیخ
عبدالمجید الزندانی ،منتشر کرد .آنگاه تحت عنوان« :االنسان النامی مآ زیادات اسالمیه» به زبـان
عربی ترجمه و چاپ شد .انتشار این کتاب جهان پزشکی را شگفت زده کرد.
[ ]2آمیختگی سلول جنسی مرد با سلول جنسی زن معادل ( )Fertilized Ovumیا ()Zyg
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.2

قرآن کریم ،ترجمه :ناصر مکارم شیرازی ،دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسـالمی ،تهـران:
.6۷۲۲
ابنبابو یـه قمـی (صــدوق) ،محمـد بـن علــی ،علـل الشـرایآ ،مکتبــة الحیدریـة ،نجـ :
9925ش.
ُ
ابنسینا ،حسین بن محمد ،من مؤلفات ابنسینا الطبیه ،چاپ :محمد زهیر البابا :االرجـوزه
فی الط  ،حل .6۶۲۴/6۴۲۴ :
ابن ماسویه ،مقاله یحییبن ماسویه فیالجنین و کونه فی الرحم ،در ثالث رسائل فی الط
العربی االسالمی ،چاپ :محمود حاج قاسم محمد ،بیتالحکمه ،بغداد.2۲۲6 /6۴26 :
ابن منظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب ،دارالفکر ،بیروت9110 :م.
ابنفارس ،احمد ،معجـم مقاییساللغـة ،نشـر دارالکتـ اسـالمیة ،بیـروت :چـاپ سـوم،
9280ق.
احمد حامد ،حامد ،اآلیات العجاب فی رحلة االنجاب ،دارالقلم ،دمشق9117:م.
ارسطو ،طباع الحیوان ،به کوشش :عبدالرحمن بدوی ،کویت9111 :م.
ُ
ــــــ  ،فی کون الحیوان ،من کتاب الحیوان ،ترجمه مـن الیونانیـه الیالعربیـه نسـبت الـی
یوحنابن بطریق ،به کوشش :ی بروگمان و یوان دروسارت لولوفس ،لیدن.6۶۳6 :
اسماعیل پاشا ،عبدالعزیز ،اسالم و طـ جدیـد ،ترجمـه :غالمررـا سـعیدی ،انتشـارات
برهان ،بیجا :بیتا.
آقابزرگ تهرانی ،محمد محسن ،الذریعه ،دار االرواء ،بیروت9115 :م.
اهتمام ،احمد ،فلسفه احکام ،نشر اسالم ،اصفهان9922 :ش.
البار ،محمدعلی ،خلق االنسان بین الط و القـرآن ،الـدار السـعودیی للنشـر و التوزیـآ،
المکه9280 :ق.
411
آ لوسی ،شهابالدین محمود ،روح المعانی ،دارالفکر ،بیروت6۶۶۴ :م.
بسام دفضآ ،الکون و االنسان بین اسالم و القرآن ،مطبعه الشام ،بیجا ،بیتا.
بوکای ،موریس ،مقایسهای بین تورات ،انجیل ،قرآن و علم ،ترجمـه :ذبیحاللـه دبیـر ،نشـر
فرهنز اسالمی ،تهران.9975 :
بالغی ،سید عبد الحجت ،حجة التفاسیر و بال اإل کسیر ،حکمت ،قم9927 :ق.
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 .92بیآزار شیرازی ،عبدالکریم جهان گذشـته و آینـده ،انتشـارات طباطبـایی ،قـم :چـاپ دوم،
 9921ش.
 .91پا نژاد ،ررا ،اولین دانشگاه آخرین پیامبر ،مکتبة اسالمیه و بنیاد فرهنگی شـهید ،تهـران:
.9979
 .80تیلور ،آلفرد ادوارد ،ارسطو ،ترجمه :مهدی کهندانی ،پژوهشگاه علوم انسـانی و مطالعـات
فرهنگی ،تهران 9910 :ش.
 .89جعفریان ،رسول ،تاریخ سیاسی اسالم ،دلیل ما ،قم 9918 :ش.
 .88جوهری ،اسماعیل بن حماد ،صحاح اللغة ،دار العلم ،بیروت :چاپ سوم9202 ،ق.
ّ .89
حر عاملی ،محمد بن حسن ،وسائل الشیعه ،تصحیح :ربانی شـیرازی ،فرهنـز اسـالمی،
تهران :چاپ هفتم.9912 ،
 .82حمیری ،عبدالله ،قرب اإلسناد ،مؤسسه آلالبیت ،قم.9299 :
 .85الحویزی ،عبدالعلی العروسی ،نورال قلین ،المطبعة العلمیه ،قم 9929 :ق.
 .87الخوری الشرتونی ،سعید ،اقرب الموارد فـی فصـح العربیـه و الشـوارد ،انتشـارات اسـوه،
تهران9925 :ش.
 .81دهخدا ،علیاکبر ،لغت نامه دهخدا ،انتشارات دانشگاه تهران ،تهران.9919 :
 .82دیاب ،عبدالحمید؛ قرقوز ،احمد ،ط در قرآن ،ترجمه :علی چراغی ،انتشـارات حفظـی،
تهران :بیتا.
 .81رازی ،محمــد زکریــای ،کتــاب الشــکو علیجــالینوس ،چــاپ مهــدی محقــق ،ته ـران:
6۷۳2ش.
 .90راغ اصفهانی ،حسین بن محمد ،مفردات الفـاظ القـرآن ،المکتبـة المرتضـو یه ،تهـران:
چاپ دوم 9978 ،ش.
 .99رجحان ،محمد صادق ،بافت شناسی انسانی پایه ،انتشـارات چهـره ،تهـران :چـاپ دهـم،
.9910
 .98ررایی اصفهانی ،محمد علی ،پژوهشی در اعجاز علمی قرآن ،مبین ،رشت.9929 :
 .99ــــــ ،درآمدی بر تفسیر علمی قرآن ،انتشارات اسوه ،قم.9975 :
 .92ررایی ،حسنررا ،شگفتیهای آیات پزشکی در قرآن ،پژوهشهای تفسیر و علـوم قـرآن،
قم.9921 :
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 .95ــــــ ،قرآن و فرهنز زمانه ،مرکز مطالعات و پژوهشهای حوزه علمیه ،قم.9929 :
 .97زمانی ،مصطفی ،پیشگوییهای علمی قرآن ،پیام اسالم ،قم9950 :ش.
 .91سادلر ،توماس ،رو یان شناسی پزشکی النگمن ،ترجمه :مسـلم بهـادری و عبـاس شـکور،
(تجدید نظر ششم 9110م) ،انتشارات سهامی چهر ،تهران9910 :ش.
 .92ساکی ،قاسم ،جنینشناسی پرشکی ،انتشارات خسروی ،تهران9919 :ش.
 .91سحابی ،یدالله ،خلقت انسان در بیان قرآن ،شرکت سـهامی انتشـار ،تهـران :چـاپ سـوم،
9959ش.
 .20سلطانینس  ،ررا ،جنینشناسی انسان :بررسی تکامل طبیعی و غیرطبیعی انسـان ،بینـا،
تهران6۷81 :ش.
 .29شری  ،عدنان ،من علم الط القرآن ،دار علم مالبین ،بیروت :چاپ دوم9115 ،م.
 .28شهابیان ،مسعود ،مقدمهای بر جنینشناسی ،سخن گستر ،تهران.9922 :
 .29صداقت ،سید علیاکبر ،قرآن و دیگران ،انتشارات روح ،قم :بیتا.
 .22طاهری قزو ینی،علیاکبر ،ترجمه قرآن ،انتشارات قلم ،تهران 9920 :ش.
 .25طباطبایی ،محمدحسین ،المیزان فی تفسیر القرآن ،ترجمه :نوری همدانی ،بنیـاد علمـی و
فکری عالمه ،قم.9977 :
 .27طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمآالبیان فی تفسیر القرآن ،مکتبـة االسـالمیه ،تهـران :چـاپ
پنجم 9915 ،ق.
 .21طالقانی ،سید محمود ،پرتوی از قرآن ،شرکت سهامی انتشار ،تهران9922 :ش.
 .22مجلسی ،محمد تقی ،بحاراالنوار ،المکتبه االسالمیه ،تهران9925 :ق.
 .21فخر رازی ،مفاتیح الغی (التفسیر الکبیر) ،دار احیاء التراث العربی ،بیروت :چاپ دوم9291 ،ق.
 .8۲فراهیدی ،خلیل بن احمد ،العین ،دارالجهره ،قم 6۴۲8 :ق.
 .59قرشی ،سید علیاکبر ،قاموس قرآن ،دارالکت االسالمیه ،تهران.9915 :
 .82قط  ،سیدبن ،فی ظالل القرآن ،دارالشروق ،بیروت -قاهره6۴62 :ق.
411
 .8۷قمی ،علی بن ابراهیم ،تفسیر القمی ،دار الکتاب ،قم 6۷1۳ :ش.،
 .8۴کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافی ،ترجمه :محمدباقر کمرهای ،اسوه ،قم :چاپ سوم.6۷۳8 ،
 .55کیت مور ،مار جی تورچیا ،تی .وی .ان پرساد ،جنینشناسی مور :انسان در حال تکـو ین
با رو یکرد بالینی ،مترجمان :مریم سلیمی ،طوفان صابرنیا ،ررـا شـیرازی ،لیلـی کریمـی،
شبنم بخشعلیزاده ،مقدمه :محمد رخشان ،انتشارات اندیشه رفیآ ،تهران.9912 :

«قرآنپژوهی خاورشناسان» ،سال پانزدهم ،شماره بیست و هشتم ،بهار و تابستان 9311

411

ّ
الله ،تاریخ ّ
مصور پزشکی جهـان ،از کهنتـرین روزگـاران تـا دوره معاصـر،
 .57محرابی ،ولی
تهران 6۷۲۴ :ش.
 .51مصباح یزدی ،محمدتقی ،معارف قرآن ،مؤسسه در راه حق ،قم :چاپ اول.9919 ،
 .52مصطفوی ،حسن ،التحقیق فـی کلمـات قـرآن الکـریم ،وزارت فرهنـز و ارشـاد ،تهـران:
.9919
 .51ــــــ ،تفسیر روشن ،مرکز نشر کتاب ،تهران 9920 :ش.
 .70معرفت ،محمد هادی ،التمهید ،انتشارات التمهید ،قم 9911 :ش.
 .79مکارم شیرازی ،ناصر ،پیام قرآن ،جامعه مدرسین ،قم :چاپ پنجم.9911 ،
 .78ــــــ  ،تفسیرنمونه ،دارالکت االسالمیه ،تهران.9972 :
 .79نجفی ،گودرز ،مطال شگفتانگیز قرآن ،نشر سبحان ،تهران 9911 :ش.
 .72نورمحمــدی ،غالمررــا« ،مراحــل رشــد جن ـین از منظــر قــرآن» ،فصــلنامه تخصص ـی
پژوهشهای میان رشته ای قرآنی سال اول ،شماره دوم ،بهار .9922
 .75نوفل ،عبدالرزاق ،القرآن و العلم الحدیث ،دار الکتاب العربی ،بیروت9202 :ق.
 .77نیازمند شیرازی ،یدالله ،اعجاز قرآن از نظر علوم امروزی ،میهن ،بیجا.9995 :
 .71جفری ،آرتور ،واژههای دخیل در قرآن ،ترجمه :فریدون بدرهای ،توس ،تهران9918 :ش.

