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حياتمراحلمراحلقالهقالهممبررسيبررسي مراحل و حياتخلقت مراحل و ∗∗خلقت

نوبري ∗∗عليرضا

چكيده
آفرينشمراحل«مقاله مراحل و داير»خلقت در ابراهيم محسن عبدالفؤاد قـرآن�از المعـارف

شـكل رونـد بيان و حوا و آدم آفرينش و زمين آفرينش چگونگي پيرامون مطالبي به گيـريليدن
مقاله است. پرداخته قرآن نگاه از ابهامانسان نكات وجود به توجه دربا جامعيـت عـدم و آن در زا

پيش نوشتار است. شده شبهاتي القاي باعث مطالب، نقـدارائه و مقاله كلي نقد ـ ساحت دو در رو
عـدم بررسـي، و تحليل از بعد نهايت در است. پرداخته مقاله ارزيابي به آن، در شده طرح مباحث

ن واقع عدم و ادعايي موارد است.اثبات رسانده اثبات به را تحقيق در محقق جامعيت و گري

وحوا.:كليديواژگان آدم زمين، آفرينش آفرينش، مراحل خلقت، بيولوژي قرآن،

دريافت:∗ تاريخ تأييد:5/3/1396. تاريخ .5/6/1396و
ه.∗∗ تهران:يعلميئتعضو دانشگاه	��,����*	�	��
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مقدمه
زمان و منطقي روند يك صورت به را انسان آفرينش كريم مـيقرآن تصوير به دردار و كشـد

شكل چگونگي بيان، اين موجوداتكنار و زمين ميگيري نشان نيز را حـال،ديگر ايـن بـا دهـد.
البه و مطالعات در خاورشناسان از تعريضبرخي خود، سخنان قـرآنالي بيـان چگونگي به هايي

ابهام نكاتي بيان با گاهي و دارند انسان آفرينش و تكامل سير موضوع شبهاتيدر القاء دنبال به زا
آي در گفتاري تضاد و تناقض وجود تا هستند مطرحخاص را قرآن وات ادعاها قبيل اين از سازند.

مقالـهسـخنان ��,�(صـاحب +� C�/��� �,�حيـات«)��/ مراحـل و خلقـت »بيولـوژي
)1�����- � */�  ��*��� �� ?*��� �3 D�3�(دايـر در كـه قـرآن�اسـت المعـارف

�����!ليـدن(" 	� ��� #��	���
 	
� ��	��� �� $��7 ���'� '<���C� چـاپ��33�7� بـه (
از بخشي ذكر از بعد ادامه در است. ابهـاماينرسيده مـوارد پاسـخمقاله و بيـان آن هـايآفـرين

مي ارائه شود.مقتضي

مقاله گزارشمحتواي

حيات مراحل و خلقت بيولوژي
معجزه صورت به را زمين آفرينش مـيقرآن نمايش به خدا جانب از اثبـاتاي را آن و گـذارد

ال مينيروي شـروعهي حـوا و آدم آمـدن وجود به زمان از انسان زندگي قرآن سخن مطابق داند.
مي قرآن آفرينش، داستان در است. شـدهشده آفريـده جفـت صورت به چيز همه تـاگويد اسـت

مسـلمان روشـنفكر دانشـمندان شـوند. زنـدگي ادامـه باعث و كنند توليد را خودش گونه بتوانند
شي كه آنهايي گفتهمخصوصاً هستند، قرآن علمي تفسير ازفته تكامل مورد در قرآن كه آنجا از اند

بهگونه نمياي ميان به سخن ديگر كـامالًگونه تكامـل دربـاره دارويـن تئـوري بنـابراين، آورد،
آموزه است.برخالف قرآن هاي

است: شده مدعي ادامه در نويسنده
خط زنهيچ بيولوژي درباره قرآن در مشخصي دورهمشي و انسان وجـوددگي او زنـدگي هـاي

سوره در هرچند موضوعندارد. اين به بسياري متفاوت وهاي آيـات اين ولي است شده پرداخته ها
دستهسوره موضوعي تحليل و تجزيه هدف به هم، با مرتبط شدههاي ».اندبندي

مي هم به بيشتر صلصال و تين تراب، كه باورند اين بر قرآني هـمسخندانان بـا اينكه تا آيند
يـا خـاك و آب از مخلوطي كه آفريد كلوخ از را انسان خدا تفسير، اين به توجه با باشند. تمايز در

درآورد.وگرد انسان قالب به و تبديل متعفن گل به آن از بعد و بود خاك
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دستور با اُرگانيك غير و نامنظم حالت منظ»كُن«اين حالتي به الهي نيروي جانب تبديلاز م
كـه آمـده قـرآن در بلكـه شد، آفريده خاك از آدم تنها نه شد. دميده آدم در روح آن از بعد و شد

انسان شدهتمام آفريده خاك از مشابه طريقي به اند.ها
آيه به ادامه در مي55نويسنده اشاره طه آيهسوره را آن و راكند انسـان آفرينش روند كه اي

مي بيان اجمال ميكند،به يادمعرفي از پس و سـورهنمايد و آيـات از تعدادي متضـمنكرد هـاي
مي انسان آفرينش نويسد:بيان

متفـاوت هـم با خود ترتيب در هم و بيان نحوه در هم هم، با مرتبط متن هر در قرآن كلمات
آيه حج سوره در مثال، براي اسـ5هستند؛ خـاك، (مـادهرمپبه مضـغه و(نطفـه)، خـون كـه اي

ميلكه نگه را خون آيههاي مؤمنون سوره در كه حالي در آمده، تـراب12دارد، جـاي به كلوخ از
آيه الرحمن سوره در است. شده مي14استفاده بيان را (صلصال) خشك كلوخ حـاليتنها در كند،

بخش هـيچكه در حال، هر به است. شده حذف مضغه و علقه نطفه، خاك، مانند ديگر كـدامهاي
صورت نميبه ارائه مطلب شود.كامل

شكل نحوه ادامه، در مـينويسنده توضـيح قرآن آيات به توجه با را جنين مطالـبگيري و دهـد
مي بيان را ميمفيدي شبهه اين القاي به ولي پـاكدارد، موجودي كه انسان قرآن نگاه از كه پردازد

نام به ناپاك ماده يك از تضاد»مني«است نوعي كه شده ميآفريده نشان ميرا و نويسد:دهد
آيـه مؤمنون سوره متن لقـاح9تـا7سومين و خـاك از آدم آفـرينش از شـفاف موضـوعي

مينواده نشان طبيعي روندي با را او مثالهاي براي حقيـر«دهد؛ و پسـت مـايعي از »اسـتخراج
آمده وجود به ناپاك چيزي از خالص قالبي كه است اين اخير عبارت اين در براسـاستضاد است.

ماده مني اسالمي .قانون است... ناپاك اي
مي اشاره فشرده صورت به انسان بالندگي و رشد تولد، چگونگي به ادامه در كند.ايشان

مقاله در شده مطرح اساسي نكات
معجزه1 را زمين آفرينش قرآن مي. داند.آسا
و2 آدم آفرينش زمان از انسان زندگي قرآن، بيان مطابق ميcحوا. ناظرآغاز ادعا اين شود.

مـورد در حـداقل ـ تكامل نظريه بگويد: كه است آن القاي دنبال به قرآن كه است مطلب اين به
است. باطل ـ انسان

مي3 قرآن در آفرينش داستان توليـد. بتوانـد تـا شده آفريده جفت صورت به چيز همه گويد:
كنند. مثل
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خط4 هيچ در. قرآن در مشخصي دورهمشي و بيولـوژي نـدارد؛مـورد وجـود انسـان زنـدگي
سوره در دستههرچند خاص، موضوعي تحليل و تجزيه هدف با متعدد شدههاي اند.بندي

باشـند.5 داشته تمايز اينكه تا هستند همسو صلصال، و تين تراب، معتقدند قرآني سخندانان .
م كه ساخت كلوخ از را انسان خدا بيان، اين به توجه گردبا يا خاك و آب از بـودوخلوطي خاك

بـا ارگانيـك غيـر و نـامنظم حالت اين درآورد. انسان قالب به و تبديل متعفن گل به آن از بعد و
شد.»كُن«دستور دميده آن در روح آن از بعد و شد تبديل منظم حالتي به الهي نيروي جانب از
بلكه6 شد، آفريده خاك از آدم تنها نه قرآن طبق انسان. گونهتمام به خـاكها از هماننـد اي

شده اند.آفريده
سوره7 در انسان آفرينش مراحل مـتن. هـر در قرآنـي كلمـات است. شده مطرح متعدد هاي

ترتيب نحوه در هم و بيان نحوه در هم ، هم به هستند.مربوط متفاوت هم با شان
8) مؤمنون سوره متن سومين آيه23. موضـو9ـ7) كـه ازاست آدم آفـرينش از شـفاف عي

نواده لقاح و ميخاك نشان حقير و پست مايعي از طبيعي روندي با را او ايـنهاي در تضـاد دهد.
است. آمده وجود به ناپاك چيزي از خالص قالبي كه است اين عبارت

مقاله بررسي

قوتـاول نقاط
كه است برده بهره جذاب و علمي عنواني از خلقت بيولوژي رامقاله مخاطـب ضمني طور به

مي منتقل قرآن علمي جنبه همچنينبه مـوردنويسندهكند. مباحـث بـه مناسبي نسبتاً بررسي با
نشـده باعـث نكات اين وجود ولي گذارد، بحث به را متنوعي مطالب كوشيده و پرداخته خود نظر

سوي از مقبولي صورت به عنوان اين ذيل ضروري مطالب تا علمـيموردنويسندهاست ارزيـابي
مي اشاره ضعف نكات به عنوان دو با ادامه در گيرد. شود:قرار

آنـدوم نقد و ضعف نقاط
مقاله كلي نقد الف)

حيات«مقاله مراحل و خلقت نيسـت،»بيولوژي برخوردار مقبولي كليت و ترتيب نظم، يك از
ن رهـا الزم بررسـي بـدون و كرده اشاره گذرا صورت به را مطالب ازبلكه نويسـنده اسـت. مـوده

صاحبديدگاه برداشـتهاي به صرفاً بلكه نجسته، بهره اسالمي مفسران و مسلمانان هـاينظران
مي بسنده خود برداشتشخصي نيست.كند؛ برخوردار دفاعي قابل مباني از كه هايي
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مقاله در شده طرح مباحث نقد ب)
مي ارائه ذيل در مطالبي گفته پيش موارد نقد د:گرددر

مطـرحـ1 را مطالـب محـور چند در كريم قرآن است، گرفته شكل چگونه زمين آفرينش اينكه در
آسـمانمي و زمـين آفـرينش بـه خداوند اليتناهي قدرت اثبات منظور به جايي در مراحـلكند. در هـا

ميشش سخن ميگانه نيز خداوند قدرت اثبات علمي، نكات بيان بر افزون آيات اين هدف اشـدبگويد.
مـواد38(ق/ و ابزار بدون كار اين نموده بيان و دانسته ابتكاري امري را زمين آفرينش ديگر جايي در .(

القـرآن، غريـب فـي المفـردات اصـفهاني، ديگر(راغب امور از تقليد از دور به و مكان و زمان از خارج و
(بقره/1332:110 است شده صادر مي117) مطرح آيات در نيز مواردي آفـرينش). اينكه بر مبني شود

نشانه از كه بوده تدريجي امري (اعراف/زمين است خداوند وجود يونس/54هاي ).3و
معجزه است شده ادعا حاضر مقاله در اسـت.آنچه زمين آفرينش بودن ايـنآسا سـؤال حـال

اصـط معنـاي اينجا در اعجاز از مراد نبايد كه است مسلم چيست؟ اعجاز از منظور آناست، الحي
حجت از يكي توسط مصطلح اعجاز كه چرا ميباشد؛ وقوع به خداوند اذن به و الهي ؛پيونـددهاي

روبه انكار با خداوند حجت كه زماني هم االيمان،آن اصول بغدادي، (تميمي شود ؛2003:138رو
االعتقاد، واجب شرح في االعتماد االلهيـات،1412:79فاضل، فـي محاضرات سبحاني، :1428؛

لحظه260 آفرينش مؤلف، منظور احتماالً كـريماي)). قـرآن آيـات بـا صـورت ايـن در كه است
زمان زمين آفرينش آيات، از تعدادي در كه چرا است؛ كـهناسازگار شده تصريح و شده معرفي دار
(فصلت/ است پيوسته وقوع به (يوم) مرحله دو در زمين ).11-9خلقت

واژه گفت: بايد توضيح معناي»يوم«در به آيات اين زماني«در كـه»برهه معهـود روز نه است
مي فهميده خودش دور به زمين حركت زمان مقدار آن القرآن،از تفسير في الميزان (طباطبايي، شود

از1417:17/363 معهود مفهوم زمين آفرينش زمان در زيرا عـالوه»يوم«)؛ نيسـت. تصـور قابـل
كلمه اطالق قطعه»يوم«اينكه ميبر بر در را زيادي حوادث كه زمان از است.اي شايع امري گيرد،

آفرينشـ2 لحظه در قرآن نگاه از زمين در بشر زندگي آغاز كه بود اين نويسنده ديگر ادعاي
حوا و دوميcآدم قرآن در تكامل نظريه اثبات امكان و وجود درباره گفت: بايد باره اين در باشد.

ار كلي است:ديدگاه شده ائه
(انبياء/ آيات برخي از استفاده با كه ديدگاهي نـور/3نخست: اعـراف/45؛ تبيـين11؛ و هـاي)

تركيب و واژگان از بـاخاص قطعـي موافق را قرآن تا كرده تالش آيات، اين در رفته كار به هاي
توجـه بـا گـروه ايـن ادله قرآن). در تكامل مشكيني، (ر.ك: دهد. نشان تكامل وجـودنظريه بـه

ايـنبرداشت در را قطعيتـي و نيسـت پذيرفته شاهد، مورد آيات از ديگر توجه قابل تفسيري هاي
نمي اثبات به قرآن،باره علمي اعجاز در پژوهشي (رضايي، ).1381:264رساند
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برگزيـدهدوم: را (فيكسيسـم) انـواع ثبات نظريه آيات از ديگري گروه به استناد با كه ديدگاهي
اي (آلاست. خاص آيات ارائه با ديدگاه انعام/59عمران/ن نساء/98؛ نحل/1؛ متناسـب4؛ تبيين و (

مي تالش خود، ديدگاه اينبا در آيات مجموعه از را پذيرفتني تصويري تا (مكـارم،كند دهد ارائه باره
نمونه، الميزان،1373:2/245تفسير في للقرآن العلمي التفسير ابوحجر، عمر ).1411:400؛

گونه به ديدگاه، دو در شاهد مورد آيات همه اينكه به توجه شدهبا تفسير نيز ديگري انـدهاي
طـرف دو از كـدام هيچ در و دارد وجود آنها درباره تكامل نظريه رد يا پذيرش احتمال كه آنجا تا

همان، اصفهاني، (رضايي نيستند ا276نص تبيين در متقني منبع كه زماني تا لذا ارائـه)؛ آيات ين
نمي ايننشود، در قرآن ديدگاه به نسبت قاطع طور به درتوان قـرآن گفت بايد بلكه داد، نظر باره

نظريهاين پذيرش يا وجود القاي بنابراين، است؛ كرده سكوت ايـنباره در خاص سـوياي از بـاره
نيست. علمي مقاله مناسب قرآن

واژهـ3 استعمال به توجه م»زوج«با بهشو موارد همه در كلمه اين كريم، قرآن در آن تقات
ماده«معناي و آن»نر لغوي معناي به توجه با بلكه كـه«نيامده، چيـزي دو از يـك هـر به زوج

مي اطالق نيز باشند هم متضاد يا مشابه مقارن، يا باشند همديگر اصـفهاني،»شودقرينه (راغـب
القرآن، غريب في مع1332:384المفردات لسـان). منظـور، (ابن است لون و صنف آن ديگر ناي

مي1414:2/293العرب، تفاوت نيز استعمال موارد لغوي، معناي به نگاه با مصـاديقي). بـر و كند
مي معناياطالق مقاله صاحب كه حالي در باشد، مطابق آن كلي معناي با كه مـاده«شود و »نـر

است. كرده فرض زوج معناي تنها را
ديگ كريمهنكته آيات اينكه اشـارهر متنـوعي موضوعات به هستند، زوج كلمه متضمن كه اي

ميمي مطرح اشيا در را عمومي زوجيت برخي حيوانـات،كنند؛ در را زوجيـت ديگـر دسـته كننـد.
ميوه و دستهگياهان و ميها كار به انسان مورد در را آن نيز نيـزاي آيـات از ديگـري گـروه برند.

را آن كه ميهست بيان و مطرح خلقت نظام نميدر شما كه چيزهايي در زوجيت نيزدارد شناسيد
(ذاريات/ دارد انعام/49وجود شوري/143و142؛ شعراء/11؛ رعد/7؛ نساء/3؛ يس/1؛ ).36؛

و نـر معنـاي به را زوج نويسنده كه است اين شده، مقاله در شده ياد مطلب بيان باعث آنچه
موضوعي هر در اسـتماده شـده اراده صـنف معناي آن از موارد برخي كه حالي در كرده، فرض

رعد/52(الرحمن/ نـه3؛ اسـت تكثـر و تعـدد مطلق منظور به نيز تثنيه صيغه در واژه اين ذكر .(
گـذارده صحه آن بر محققان برخي كه است مطلبي اين بودن. تا دو حقيقي (معرفـت،معناي انـد

ا القرآن حول ردود و ).1423:335لكريم،شبهات
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مي آيات از دسته اين در اينكه ديگر بـانكته مـاده) و (نـر جفت معناي همان به را زوج توان
مفهوم گستردگي و عموميت به توجه با مطلب اين گرفت. نظر در معنايي توسعه كه»شيء«يك

بي و جاندار موجودات ميشامل معنـجان اين به توجه با است. پيگيري قابل آيـاتشود، در زوج ا
را نكـاتي آيـات ايـن صـورت، ايـن در است. داده جاي خود در را منفي و مثبت معناي نظر مورد

مي شكلمطرح آن و است رسيده آن به جديد عصر در علوم كه اتـمكند از موجودات همه گيري
تفسي شيرازي، (مكارم است يافته تشكيل منفي و مثبت نيروي دو از نيز اتم كه چرا نمونه،است؛ ر

1373:22/376.(
جفت بدون موجودات برخي مثل توليد تصور اينكه آخر داشـته،نكته وجود سابق در كه گيري

دقيق مطالعات الكريم،با القرآن حول وردود شبهات (معرفت، است شده باطل ).1423:356تر
خط4 نبود بر مبني مقاله ديگر ادعاي مورد در بيولـوژي. مـورد در مشـخص آفـرينشمشـي

دوره و است:انسان تذكر قابل ذيل نكات او، زندگي هاي
علمي.يك رساله و علم كتاب نه است تربيت و هدايت كتاب قرآن .

خدايصاحب ناحيه از چون ـ باشد چه هر ـ قرآن محتواي كه دارند تأكيد علمي تفسير نظران
مي و است واقعي امري آمده، حكيم درداناي علم جايگزين شود.تواند تجربه حوزه

مجموعهدو كريم قرآن در. آن ديـدگاه شـناخت براي كه است هم با مرتبط و پيوسته هم به اي
مي موضوع آن متضمن آيات منظم چيدمان و دقيق بررسي نيازمند مشخص، موضوع باشد.مورد

كريمـهسه آيـات در انسـان آفـرينش مراحل بررسي به است الزم مطلب شدن روشن براي .
كرد.پردا مشخص قرآن نگاه از را بشر خلقت سير و خت

مي نسبت آب) و (خاك ماده دو به را انسان آفرينش كريم ازقرآن آفـرينش آيـاتي كـه دهـد
شكل در مرحله نخستين را ميخاك انسان (مؤمنون/گيري حج/12داند غـافر/5؛ آيـاتي67و .(

آدم حضرت ميgآفرينش خاك از آيرا ديگر گروه و انسانداند همه آفرينش خـاكات از را هـا
مي (آلمعرفي است آمده ميان به صحبت طين از ديگر جايي در و تراب از زماني كه عمران/كند

سجده/59 مؤمنون/6؛ حج/14ـ12و غافر/5؛ ).67؛
ذيل برمي،نكاتي آيات دسته اين مقصود از دارد:پرده

خاكبراي.اول از بشر همه آفرينش از فاطر/5(حج/مقصود است:11؛ طرح قابل احتمال دو ،(
تشكيل مواد ميالف) تأمين خاك از نطفه شود.دهنده

انسان همه پدر انسانب) همه آفرينش فرض، اين با كه است شده آفريده خاك از ازها نيز ها
مي نمونه،خاك تفسير (مكارم، ).270و1373:12/23باشد
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كدوم ديگر آيات به توجه با مي. خاك از را نخستين انسان آفرينش صرفاً نسله انتشار و داند
از را مهين«او مي»ماء نزديك8و7كند(سجده/معرفي واقع به نخست احتمال است.) تر

طباطباييسوم عالمه .eمي مطرح ديگري مياحتمال و اوليـه«گويد:كند انسان بدن خلقت
اب يعني است؛ بوده زمان طول در و تدريج جمعبه همان كه بوده خلق بعـدتدا و اسـت اجزاء آوري

روح نفـخ آخـر مرحلـه در و مناسـب جـاي در جـزء هر نهادن و اجزاء تنظيم از عبارت كه تسويه
است گرفته القرآن،»صورت تفسير في الميزان ).1417:12/154(طباطبايي،

جمله احتمال اين فيكون«در و به»كن شده، مطرح انسان درباره انسـانيكه روح آفـرينش
شدني درك آن ماهيت و است اندك آن مورد در بشر علم و دارد دفعي آفرينشي كه است مربوط

(اسراء/ ).83نيست
(حجر/چهارم صلصال مانند تعابيري ذكر (سجده/26. تراب (سجده/5)، طين و مورد7) در (

شكل مراحل به سوانسان در تناسب به كه دارد اشاره انسان است.رهگيري شده بيان متعدد هاي
(فرقان/پنجم آب از انسان آفرينش مورد در طارق/54. سجده/6؛ قـرآن8؛ كه دانست بايد (

مي مطرح انسان آفرينش در را آب كند:دوگونه
قيد؛ بدون و مطلق صورت به آب الف)

خاص. صفتي ذكر با همراه آب ب)
مي»ماء« گفته جامد غير مايع هر به لغت آن،شودر از منظور شود، ذكر قيد بدون چنانچه و د

القرآن، كلمات في التحقيق (مصطفوي، است معهود منظـور1374:11/220آب اينكه مورد در .(
از انسان آفرينش است:»ماء«از طرح قابل احتمال و ديدگاه دو چيست، مطلق طور به

غالبـ1 حجم كه است علمي نكته اين بيان حال در تعبير تشـكيلاين آب را انسان بدن از
نمونه،مي تفسير (مكارم، ).1373:15/127دهد

ازـ2 مي»ماء«منظور مني و نطفه باشد.همان
مي يزدي مصباح جمـع«نويسد:استاد قابـل و است آب همه ماء، و دافق ماء ازنطفه، يـك هـر و انـد

شده اطالق اس»ماء«اند...جهتي مايع معناي به موارد اين قرآن،»ت...در معارف ).1367:329(مصباح،
از مانند»ماء«منظور خاص صفتي مهين«با يا32سجده/»(ماء دافق«) همـان6(طـارق/»ماء (

در اسـت. آمـده آن گونـاگون حـاالت بـه اشاره منظور به و مختلف تعابير با قرآن در كه است مني
به آن از آيات (قيامت/»مني«برخي شده تو37ياد با كه نشـان) واژه، معناي به وجه تـوازن دهنـده

تشكيل موارد در القرآن،دقت غريب في المفردات اصفهاني، (راغب است آن ).1332:779دهنده
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(نحل/ششم است نطفه بعد مرحله يـس/4. مؤمنـون/77و هنگـام14و13و كـه مـايعي )؛
مي خارج مرد از ازآميزش اعم آن معناي و ما»مني«شود شامل و نيـزاست زن از شـده خارج يع

بيمي المنير، المصباح (فيومي، القـرآن،2/611تا:شود كلمـات فـي التحقيق مصطفوي، :1374؛
القرآن،12/160 تفسير في البيان مجمع طبرسي، ممزوج1372:10/512؛ مايع نطفه واقع، در .(

القـرآن، تفسـير في الميزان (طباطبايي، است زن تخمك و مرد مني مكـارم،1417:2/209از و
نمونه، ).339ـ1373:25/334تفسير

ميهفتم نطفه از بعد مرحله علقه اسـت:. آمده حج سوره در ��������Pباشد. ���� ������ ���� ���� ���� �� ���� ��  !!�� ""
##$$�� %%�� &&���� ��  �� ������ '' ##$$�� ���� ���� (( �� ��  �� ������ '' ##$$�� ))�� **�� �� ��  �� ������ '' ##���� ++�� ��O/5(حج.(

بيشتر صراحت با مؤمنون سوره در مطلب (مؤمنون/اين است شده مطرح ).14ي
جمع يك در مـيعلقه آويـزان بـاالتر چيـز بـه كـه است چيزي از عبارت معنايي شـودبندي

القرآن، كلمات في التحقيق مصداق1374:8/245(مصطفوي، عنوان به ديگر معاني ايـن) هـاي
مي كلي باشد.مفهوم

دا اشاره مفهومي به علقه منظم، و ارگانيك سير يك شـكلدر دوران در كه جنـينرد گيـري
مي تشكيل را مضغه و نطفه ميان مدتفاصله در فرايند اين بـه24دهد. شـدن آويزان با ساعت

مي شكل رحم قرآن،جدارة علمي اعجاز در پژوهشي اصفهاني، (رضايي ).1381:487گيرد
ميهشتم تبديل مضغه به علقه ادامه، در ��Pشود:. **�������� ���� ���� ���� ���� �� ������ ''�� $$���� ���� ���� ���� ���� ������ ���� ���� ���� ,,�� "" --$$���� ���� ���� (( �� $$�� ))

--$$�� %%�� &&�� �����O/و14(مؤمنون (P##$$�� �������� ,,�� ��   ++�� ���� ..�� // ##$$�� �������� ,, ���� ##$$�� %%�� &&���� ��  �� ������ '' ##$$�� ���� ���� (( �� ��  �� ������ ''���O/5(حج.(
مي اطالق شده جويده گوشت به لغت در مضغه اينكه العـين،توضيح كتـاب (فراهيـدي، شود

ب4/370تا:بي مخلقه و است.) رفته كار به خلق در مبالغه منظور ه
ايـن در آن تحقـق و خلق حقيقت يعني است؛ مفعول به فعل نسبت در مبالغه اينجا در تأكيد

مي صورت مخلقه«گيرد.مرحله مرحلـه»غير ايـن در خصوصـيات برخي كه معناست اين به نيز
نمي القـرآن،شكل كلمـات فـي التحقيـق (مصطفوي، اصـفهاني،1374:3/112گيرد رضـايي و

قرآن، علمي اعجاز در يافته1381:498پژوهشي با مطابق بيان اين جنـين). اسـت،هاي شناسـي
اينكه بر مبني آن از نيز ديگري تفسير و»مخلقه«ولي كامـل خلقـت مخلقـه«يعني بـه»غيـر

القـرآن، تفسـير في الميزان (طباطبايي، دارد وجود ناقص خلقت مكـارم،1417:14/344معناي ؛
نمونه، مي1373:14/24تفسير تقويت نخست معناي شده گفته لغوي معناي به توجه با شود.).

شكلنهم در بعد مرحله جنين تسويه و تصوير ويـژه. تمـايز مرحلـه اين است. آن ازگيري اي
علق از بعد زماني و نطفه از بعد زماني را مرحله اين كريم قرآن زيرا دارد؛ ديگر جاييمراحل در و ه
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مي ذكر خلق از بعد سهنيز مراحل كه است اين بيان گونه اين نتيجه خلقكند. و علقه نطفه، گانه
قيامت/37(كهف/ اعلي/38؛ مرحلـه2؛ تسويه و است كلي مرحله يك از تصويري واقع، در اي)

ب و جنـين پيكـر اعضاي تنظيم و تكميل اعتدال، مرحله اين در آنهاست. از كـردنباالتر رطـرف
مي انجام آن صورتگري نيز و آنها گيرد.عيوب

شكلدهم استخوان. اسـت:گيري جنـين تطـور سـير در ديگـري مرحله گوشتي پوشش و ها
P�� --���� 00�� �� �� 11���� 22  ���� ���� ���� ���� 33�� 44�� 55�� "" �� --������ 22  (( �� $$�� %%�� &&�� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ,,�� "" --$$�� %%�� &&�� �� �� $$�� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ,,�� ""O/اين14(مؤمنون دو). به آيه

دارد:مطلب اشاره
مضغه؛ از استخوان آفرينش الف)
استخوان. بر گوشت پوشش ب)

مي استفاده آيه در شده مطرح تفريع از دوم شود.نكته
آيهنتيجه ميان جمع از كه و5اي حج مي14سوره دست به مؤمنون اسـتسوره ايـن آيد،

مخلقه«كه شدن»مضغه استخوان مرحله مرحلـه»مضغه«همان مرحلـهاياسـت. از قبـل كـه
مي ايجاد گوشت مخلقه«شود.رويش و»مضغه اعضـا كـه اسـت يافتـه تمـايز جنـين واقـع، در

ديگـر،استخوان عبـارت بـه است؛ گرفته شكل آن و... اسـتخواني»مضـغه«بندي قسـم دو بـه
استخواني)مخلقه( غير مخلقه(و مي)غير اعجـازتقسيم در پژوهشـي اصـفهاني، (رضـايي شـود

بـه1381:512قرآن،علمي مضـغه تقسـيم در قـرآن بيان با مناسب برداشت اين و»مخلقـه«)
يافته»غيرمخلقه« با كه مياست مطابق هم علمي پزشـكيهاي شناسـي رويـان (سـادلر، باشـد

).1370:557النگمن،
شكليازدهم مرحله مي. مطرح تسويه مرحله از بعد كه جنين ����Pشود:گيري ���� ���� (( �� 66�� 77 �������� ''--$$

88��33��44�� "" �� 99�� ���� ,,�� ""::;;�� <<���� ��==���� // �� ++�� �� ��>>����   ���� ���� ??��// ��@@���� �� AA�� ��  �� �� BB�� ���� CC�� ""O/39و38(قيامت.(
دردوازدهم آن دميـدن و روح آفـرينش مراحـل، ايـن دنبـال به قرآن نگاه از رشد فرايند در .

مي مطرح مرگ و كهنسالي بلوغ، تولد، بيولـوژيجنين، در را منطقـي رونـدي مراحـل ايـن شود.
تـاا است شده طرح آيات هدف و فضا به توجه با قرآن در موارد اين است. كشيده تصوير به نسان

برسد. نتيجه به شكل بهترين به آن هدايتي ـ تربيتي هدف
آيات5 عبارات در تضاد وجود مقاله در آخر ادعاي موجـودي17ـ14. كه است مؤمنون سوره

ماده از پاك و ميخالص وجود به ناپاك د.آياي
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برون يك را نطفه طرفي از اسالم است معتقد نويسنده واقع، ودر دانسـته انسـاني ناپاك رفت
مي واجب صورت اين در نيز را غسل آنحتي بـه منـوط را بشـر آفـرينش ديگـر، طرف از و كند

درمي محتـرم نويسـنده شـبهه ظـاهراً نيسـت. گفتـار در تضـاد جز چيزي دو اين بين جمع داند.
مني مينجاست نشئت اسالم نظر منـياز لقـاح نتيجـه كه انساني است: چنين او استدالل گيرد.

باشد. ناپاك آن سازنده مواد ندارد امكان پس است. طاهر و پاك است، زن اوول و مرد
كرد: توجه نكاتي به بايد شبهه اين به پاسخ در

بحـالف) قابليت تشريع و تكوين حوزه دو در اشياء و افعال دوموجودات، دارنـد؛ بررسـي و ث
تفاوتحوزه قوانين و احكام نظر از كه كرد.اي قياس آنها مورد در نبايد و دارند هايي

طرحب) تكوين و تشريع حوزه در نيز انسان پاكي و مني نجاست نجاستميبحث زيرا شود؛
آن از يافته تكون مخلوقي پاكي و تشريعي است.)انسان(حكمي تكويني حكمي

نيازمنديمنيج) تمام شامل ساختار لحاظ از شكلكه براي مخلـوقيها اسـت زنـده موجودي گيري
مي وا حيرت به را عقل كه مياست مضراتي بروز باعث آن خوردن ولي بـهدارد، مقـدس شـارع لذا شود؛

نرود. آن سمت به بودنش مفيد تصور به كسي تا دانسته نجس را آن انسان، از ضررها آن دفع منظور
بيد) قدرت نمايانگر پست مايعي از انسان چون موجودي است.آفرينش خداوند انتها

خضرهـ) و موسي حضرت داستان در تكويني و تشريعي احكام ميان تفاوت كريم قرآن cدر

نمونه، تفسير (مكارم است شده داده حيات1373:12/506نمايش ديگر نمونه و). خـون بخشـي
تش و تكوين در آن است.نجاست ريع

انسانو) همراه خود طبيعي مجراي در كه زماني تا انسان فضوالت و خون مني، مانند اموري
گرددنـد، خـارج طبيعـي مجراي از چنانچه ولي هستند، پاك بلكه ندارند، را نجاست حكم هستند،

استفاده گونه اين در مفاسدي و است مطرح آنها از استفاده سوء احتمال دارد،چون وجود احكامها
مي پيدا حرمت و نجاست جمله از خاصي كنند.تشريعي

نتيجه
برداشتنويسندهـ1 به آيات تفسير دانشـمنداندر تفاسـير از و كـرده بسـنده شخصـي هاي

است. ننموده استفاده اسالمي
بهرهنويسندهـ2 در روشمند راهي نيز خود تفسير است.در نپيموده قرآن از جويي
ثابتـ3 مقاله نمونهدر ذكر به هدفمند روشي با خود نزول در قرآن پرداختـهشد علمـي هاي

گردد. توجه روش اين به بايد آن ديدگاه تحليل در كه است
ادعاييـ4 موارد گونهنويسندههمه به همـاهنگيكه عـدم و قرآن گفتار در تشطط موهم اي

بي بود، آن است.مطالب مخدوش و سست نهايت
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