
 
 قرآن،  نقد کتاب شبهات انتقادی بررسی

 شناسیربوط به جنینپیرامون آیات م
 

 2حسین رضایي 1زهرا خیراللهی،
 (5/3/98تاریخ پذیرش مقاله: ـ  19/9/97 تاریخ دریافت مقاله:)

 
 چكیده 

شخصی به نام سها منتشر گردیده که به  ۀ، نوشت«نقد قرآن»اخیراً کتابی با عنوان 
آن، ده در نویسنبوده که تالش نقد قرآن  ۀب در زمیناترین کت کاملادعای مخالفین، 

اثبات وجود خطا و ضعف در قرآن است. تعدادی از شبهات این کتاب، به نقد مراحل 
را جنسیت آن از دیدگاه قرآن و سنت پرداخته و آن تکامل جنین و نیز زمان تعیین

 انتقادی گرایش با تحلیلی وـ  توصیفی روش که به تحقیق پندارد. اینخطای علمی می
 پاسخ شده، به این شبهات مطرح شبهات دقیق بررسی و نقد اب دارد انجام گرفته، قصد

 این پژوهش حاصل. حقانیت قرآن کریم را آشکار نماید و نموده ارائه علمی و قاطع
های تعیین شده در تکامل جنین و همچنین زمان ۀاست که مراحل شرح داده شد

تصار، خصوص خلق، جعل و عامل تعیین جنسیت جنین در قرآن و سنت در عین اخ
 گیرد.های پزشکی بوده و توسط این علوم مورد تأیید قرار میدقیقاً مطابق با یافته

 
 .شناسی، حدیث، سها، شبهات، قرآنجنین :هاواژه کلید
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 مقدمه

 نخست قرن از. گردد بازمی اسالم صدر به آن ۀپیشین که است موضوعی کریم قرآن نقد
 برخی که شده تألیف هاآن به پاسخ در هایی کتاب و قرآن نقد در هایی کتاب تاکنون قمری

 شاگرد و ادب و نحو دانشمندان از ،(206 یمتوفا) نحوی قطرب :به این قرار است هاآن از
  یعل الردّ» عنوان با یکتاب که است کسانی نخستین از صادق)ع( امام اصحاب از و سیبویه

 علی الرد» کتاب حنبل احمدبن یو از پس است؛کرده تألیف «القرآنتشابه یف الملحدین
نیز کتاب  قتیبهابن «القرآن مشکل تأویل» درآورد؛ تحریر ۀرشت به را «الجهمیه و الزنادقه 

 راوندی یحیی  احمدبن بود؛ ابوالحسین قرآنی تناقضات ظاهر به برخی به دیگری در پاسخ
 کلی طور به «لزمردها» و «الدامغ» کتاب تألیف با که است کسانی از راوندی ابن به معروف

 اشعری است؛ ابوالحسنداشته بیان نبوت و قرآن مورد در را بسیاری هایطعن و تشکیکات
 «القرآن و الصفاتفی الراوندیابن علی الرد» عنوان با را ای رساله راوندی، ابن شبهات ردّ در

 تألیف با معتزلی مشهور متکلم عبدالجبار، قاضی هجری پنجم قرن در. استکرده  تصنیف
 به نسبت ملحدان اشکال به پاسخگویی و شبهات ردّ در «المطاعنعن القرآنتنزیه» کتاب
 و التنزیلدره» به موسوم خود کتاب در اسکافی خطیب قرن، همین در. نمود کوشش قرآن
 موارد شد، ذکر آنچه. پرداخت آن به پاسخگویی و ملحدان شبهات ذکر به «التأویلغره

 تألیف آن، به پاسخ و کریم قرآن نقد در اسالم تاریخ طول در که است هایی کتاب از اندکی
( مستعار نام) سها نام به شخصی ۀنوشت ،«قرآن نقد» عنوان با کتابی اخیراً ولی. استشده 

 ترین و جامع از  یکی مخالفان، ادعای به که گردیده منتشر [32مجازی ] فضای در
 وجود اثبات کتاب، این در نویسنده تالش. باشد می قرآن نقد ۀزمین در ها کتاب ترین  کامل
 عنوان با مفصل فصلی ادعا، این اثبات در قرآن ناقد. است کریم قرآن در ضعف و خطا

 را کریم قرآن  علمی اشتباهات خود، گمانبه آن در که نگاشته «قرآن  علمی خطاهای»
 و شود می محسوب کتاب نای بخش ترین اصلی فصل، این حقیقت در. استنموده  آشکار

 فروخواهد و گردیده تزلزل دچار مذکور کتاب منطقی و فکری زیربنای آن، ردّ صورت در
 باشدمی شناسیعلم جنین به مربوط شبهات فصل، این بخشهای مهمترین از یکی. ریخت

 مفردات و لغت کتب تفاسیر، دقیق ۀمطالع و بررسی نیازمند شبهات، این به پاسخ که
 لذا. است بحث موضوعات با مرتبط پزشکی مقاالت و کتب و سنتاهل رجالی تبک قرآن،

 سطحی صورت به یا و شده پرداخته بدان محققان سوی از کمتر آن، پیچیدگی به توجه با
 .استگرفته  قرار بحث مورد
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 با رابطه در تحقیق جامعی تاکنون اینکه به توجه نیز و موضوع اهمیت به عنایت با
 شبهات دقیق بررسی این تحقیق بر آن است که ضمن اشاره انجام نشده، مورد شبهات
 پزشکی، کتب) بحث به مربوط علوم ۀزمین در مرجع و معتبر کتب از استفاده با مذکور،

 و نموده ارائه علمی و قاطع پاسخ شبهات این برای ،...(و روایی لغوی، رجالی، تفسیری،
 .نماید اثبات کریم، قرآن در راآن به مربوط آیات با پزشکی علم هاییافته بین تعارض عدم

 
 روش تحقیق

مبانی اصلی این پژوهش بر آیات قرآن کریم، احادیث صحیح، توجه به مفردات قرآنی 
های مسلم علوم طبی در ارتباط با مورد بحث با استفاده از کتب معتبر لغت عربی و یافته

ز، مجموع این شبهات در قالب دو شناسی استوار است. در پاسخ به شبهات نیجنین
و سپس پاسخ الزم  شبهه از کتاب نقد قرآن آورده ۀدسته تقسیم شده، در ابتدا خالص

 گردد.ارائه می
 

 شناسیجنین علم به مربوط روایات و آیات پیرامون شده مطرح شبهات

از جنسیت آن  این شبهات به طور کلی مربوط به مراحل تکامل جنین و نیز زمان تعیین
ها باشد که ناقد قرآن با استناد به آیات و روایاتی، آندیدگاه قرآن کریم و سنت نبوی می

 است.را خطای علمی پنداشته 
 

 مربوط به مراحل تكامل جنین از دیدگاه ناقد قرآن کریم شبهات ۀالف( خالص

 گوید:صاحب کتاب نقد قرآن می
  قرآن در آیات زیر مراحل رشد جنین را ذکر کرده:»
ثُمَّ خَلَقْنَا / ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِی قَرَارٍ مَّکینٍ/ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِینٍ وَ

اهُ نشَأْنَالنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَکسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَ
 [. 14ـ12: مؤمنون]الخَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَک اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ 

در  یا سپس او را نطفه/ از گل آفریدیم ییهاهیقین انسان را از عصار  ترجمه: و به
 و مضغه صورت به را علقه و علقه صورت به را نطفه / سپساستوار قرار دادیم یجایگاه
 سپس پوشاندیم؛ گوشت ها، استخوان بر و درآوردیم؛ یهای ناستخوا صورت به را مضغه

 .است آفرینندگان بهترین که یخدای است بزرگ پس دادیم؛ یا تازه آفرینش راآن
مراحل ذکر شده عبارتند از: تبدیل نطفه به خون بسته )علقه( و سپس تبدیل به 
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ن استخوان پوشیده شدگوشت جویده شده )مضغه( و سپس تبدیل به استخوان و سپس 
 آفرینش دیگر.و در نهایت  توسط گوشت

 است:آمده به شرح ذیل فوق )و آیات مشابه( ۀعلیه در تفسیر آی حدیثی صحیح و متفقٌ
روز و  40 بمدت ،آید هر یک از شما در شکم مادرش گرد می: )ص( فرمودپیامبر

سپس  ،اربهمان مقد ،شود روز( و سپس مضغه می 40بهمان مقدار ) ،شود سپس علقه می
به رزق و مرگ و شقی بودن یا سعید  :شود فرستد و به چهار چیز امر می خدا ملکی را می

 .[2036، ص4، ج20 ؛2433، ص6، ج10؛ 228، ص4، ج8؛ 47، ص14، ج2] بودن

شناسی  های رشد جنین به هر کتاب جنین مراحل ذکر شده با واقعیت ۀبرای مقایس
 وجود جنین رشدِ  ۀدور در مراحل، این از کدام هیچتوانید مراجعه کنید.  دانشگاهی می

 گوشت (شبیهای ) مرحله هیچ در و نیست بسته خونای  مرحله هیچ در جنین .ندارند
 و عضله جمله از ها تمام بافت رشد. نیست استخوانای  مرحله هیچ در و نیست جویده

 سپس و ودش استخوان به تبدیل جنین ابتدا اینکه نه روند می پیش هم با استخوان
کنید،  آیات بررسی با همراه را فوق حدیث اگر .فراگیرد را ها استخوان اطراف گوشت،
 شود. می طی روز 40 علقه، از قبل که گفته حدیث. شود می بدتر هم این از وضعیت

 صورتی که نطفه در. بود خواهد نطفه ۀدور روزه، 40  ۀدور این فوق طبق آیات بر طبعاً
 نامید؟ نطفه را مراحل شود این همه می چطور. شود می تشکیلروز  یک از بخشی در

 حدیث نشده است. طبق ای اشاره نطفه زن در نقش به قرآن جای هیچ در عالوه بر این 
به  روز 80 از و است معنی بی که است( بسته خون) علقه صورت  به بعد، جنین  ۀمرحل
 دارای طرح جنین مدت، این تمام در حالی که در شود، می مضغه روزگی 120 تا بعد

 و آیات در آنچه تمام بنابراین، .ندارد جویده گوشت به شباهتی هیچ و است انسان کامل
 است. غلط آمده جنین رشد مراحل مورد در احادیث

 که اند گفته .بسازند معجزه غلط، این همه از اند کرده سعی تَراشان معجزه ازای  عده 
 نظر و مخالف اوالً چون است؛ باطل نظر این اما. بستهخون  نه زالوست علقه از منظور

 تمام که کنیم فرض اگر گذشته است؛ ثانیاً سال 1400 در صحابه و مفسران تمام فهم
 جنین چون شود، نمی حل مسئله بازهم منظور زالوست و اند کرده اشتباه دین بزرگان

شامل  علقه گفت: باید نابراینب چسبیده؛ رحم  ۀدیوار به ماهگی 9آخر  تا اول  ۀهفت از بعد
 .[52ص، 31« ]است قرآن نص برخالف که شود می جنینی های دوره تمام
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 پاسخ:

عبارتند از: نطفه، علقه، مضغه،  مؤمنونسوره ال 14 تا 12در آیات مراحل رشد جنین، 
 عظام و پوشیدن آن با لحم  و دمیدن روح. 

باشد. اگر بخواهیم  اساسی در رویان می بندی، تغییرات کریم برای این تقسیم معیار قرآن
توان به بیش از شش مرحله  تر را مدنظر قرار دهیم، فرآیند رشد رویان را می تغییرات جزئی

رود که  تقسیم نمود؛ اما قرآن کتاب هدایت است نه علوم تجربی؛ لذا از قرآن انتظار می
این آیه تغییرات اساسی مدنظر  دقت بیان نماید. به همین دلیل در مراحل را با اختصار و به

 پردازیم:  های علمی می یافته قرار گرفته است. حال به تبیین این مراحل با توجه به 
 

 نطفه ۀالف( مرحل

میلیون اسپرم وارد دستگاه تناسلی زن شده و از  300تا  200در هر آمیزش جنسی، 
انده و باز از این تعداد توانند خود را به تخمک رس عدد می 500تا  300این تعداد، حدود 

 سلول اسپرم، یک فقط ورود [. با34، ص29شود ] فقط یکی موفق به لقاح با تخمک می
اإلنسان به تبیین  ۀدو سور ۀشود. قرآن کریم در آی تبدیل می« نطفه»به  شده، بارور مؤنث

را از   مْشَاجٍ؛ ما آدمیأَ نُّطْفَةٍ مِن الْإِنسَانَ إِنَّاخَلَقْنَا»فرماید:  ویژگی نطفه پرداخته و می
 و آمیخته، مخلوط یمعنا و به «مَشَجَ» ۀاز ماد «أَمْشَاجٍ» ۀواژ«. ای آمیخته بیافریدیم نطفه

ای است که از آمیختن اسپرماتوزوئید  امشاج، نطفه ۀ[، نطف767، ص2، ج7است ] ممتزج
زن و  ۀتن نطفامشاج را حاصل آمیخ ۀتفاسیر، نطف ۀآید. تقریباً هم وجود می و تخمک به 

دانند. حتی مفسران صدر اسالم نیز در تفسیر این آیه، به آمیخته شدن  مرد می ۀنطف
احادیثی  ۀ[. اتفاق نظر در تفسیر این آیه، نتیج20، ص9اند ] مرد و زن اشاره نموده ۀنطف

در پاسخ  است. به عنوان مثال پیامبر)ص(پیامبر)ص( نقل شدهاست که به چند طریق از 
شود، از  از هر دو خلق می»فرماید:  پرسد، می خلقت انسان می ۀکه از او دربار یک یهودی

برای اولین بار  1875که در سال [. در صورتی408، ص5، ج6« ]زن ۀمرد و از نطف ۀنطف
[. 20، ص9زن در تکوین تخم موثرند ] ۀمرد و هم نطف ۀثابت نمود که هم نطف 1هرتویگ

های خود  در حالی در کتاب ( را مسلمانان)صبزرگ قرآن و پیامبر ۀاین معجز
است. در ذیل به خواندند که نظر دانشمندان، تا زمان کشف حقیقت کامالً غلط بوده  می
 شود: جالبی در این رابطه اشاره می ۀنمون

                                                                                                                                        
1. Hertwig. 
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 نویسد: معتقدات پزشکان زمان خود می ۀحَجَر عسقالنی بعد از اشاره به این احادیث، دربار ابن
ل تشریح گمان کردند، منی جز در عقد نطفه اثر دیگری ندارد و جنین بسیاری از اه»

آید. احادیثی که در این رابطه وجود دارد، این عقاید  وجود می خون حیض به در اثر تکوّن
 [.480، ص11، ج18« ]کند را رد می

 در"گوید توان نتیجه گرفت این جمله ناقد قرآن که میبا توجه به مطالب فوق، می
 باشد.توهمی بیش نمی "نشده ای اشاره نطفه زن در نقش به قرآن یجا هیچ

 از بعد روز 3 شود، تخم نام دارد. حدود سلولی که از لقاح تخمک و اسپرم حاصل می
[. 37، ص29شود ] حاصل می 1سلولی به نام موروال 16ای  توده تخم، تقسیمات لقاح، در اثر

شده که این امر با فعالیت عضالت  داده سوق رحم سوی به تقسیم، حال در جدیدِ های سلول
سلول، به رحم رسیده و خود  ۀروز، این مجموع  7تا   5شود. پس از  رحم میسر می ۀجدار لول

[. قرآن کریم این مرحله 32دهد ] صورت امنی در آندومتر )سطح داخلی رحم( جای می را به
ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِی »فرماید:  یالمؤمنون به تصویر کشیده و م ۀسور 13 ۀرا به خوبی در آی

 «.استوار قرار دادیم یدر جایگاه یا سپس او را نطفه ؛قَرَارٍ مَّکینٍ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 [14، ص26.  مراحل جایگزینی در رحم  ]1شکل
 

 علقه به نطفه ب( تبدیل

 ۀاز ماد« قَةًعَلَ» ۀواژ. باشد می« عَلَقَةً» قرآن، دیدگاه از جنین تکامل و رشد ۀمرحل دومین
، 4، ج5باشد ] می« ایجاد وابستگی و تعلق گرفتن چیزی به چیز دیگر»به معنی « عَلَقَ»

، 23؛ 232، ص3، ج17؛ 579، ص14؛ 1529، ص4، ج11؛ 262، ص10، ج7؛ 125ص
                                                                                                                                        
1. morula. 
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[ که در آن، متعلَق )آن چیزی که به دیگری تعلق گرفته( قوام و پایداری از 203، ص8ج
، 10، ج7گویند ]« ۀعاَلقَ»[. دلبستگی مرد نسبت به زن را نیز 203، ص8، ج23خود ندارد ]

 [. برخی از معانی دیگری که در کتب لغت برای آن ذکر گردیده عبارتند از:262ص
 [.579، ص14درآویختن چیزی به چیز دیگر، مثل به دام افتادن صید در تور صیاد ]. 1

 [.1529، ص4، ج11مکد ] چسبد و خون می زالو، چون به چیز دیگر می. 2

 [.1529، ص4، ج11] خون غلیظ. 3

مهمی که در این خصوص باید ذکر شود این است که غالب مفسرین از  ۀنکت
[ و حتی در تفاسیر جدید مثل 21دیرزمان تاکنون، علقه را خون بسته معنا نموده ]

[ نیز این معنا 156، ص27، ج24[ و تفسیر نمونه ]323، ص20، ج16المیزان ]تفسیر
 گردد؛ می مشخص آن ۀریش به توجه با کلمه هر معنی عربی، زبان شود؛ اما درافت میی

 در ،(عَلَقَ: آویختن) کلمه ۀریش معنایی اصل با غلیظ، خون به «عَلَقَةً» ۀواژ نمودن ترجمه
 67 ۀکریم در آی عالوه بر این، قرآن. باشدنمی صحیح لغوی نظر از تعارض بوده و لذا

 خَلَقَکم الَّذِی هُوَ»فرماید:  مراحل بعد از نطفه را علقه عنوان نموده و می ۀالغافر، هم ۀسور
 «. طِفْلًا یخْرِجُکمْ ثُمَّ عَلَقَةٍ مِنْ ثُمَّ نُّطْفَةٍ مِن ثُمَّ تُرَابٍ مِّن

 سپس علقه، از سپس نطفه، از سپس آفرید، خاک از را شما که است یکس ترجمه: او
 کند. خارج می( مادر شکم از) یطفل صورت به را شما

 شود می جنینی های دوره شامل تمام علقه"گوید:  ناقد قرآن که می ۀپس این جمل
صحیح نیست و ناشی از جهل او نسبت به آیات قرآن است.  "است قرآن نصّ برخالف که

(، تطورات و تحوالت علقه بیان شده مؤمنونال ۀسور 14 تا 12منتها در آیات مورد بحث )
که بیانگر نوعی  «ثم» ۀعلقه، از کلم به نطفه تبدیل جهت آیات، این در است؛ زیرا

مضغه و بعد  به علقه تبدیل مراحل مغایرت بین دو مرحله است استفاده نموده، ولی در
شده؛ یعنی همان علقه است که به شکل مضغه درآمده و از  استفاده «فاء»حرف  از آن، از

 است.مضغه، عظام و لحم پدید آمده 
مراحل بعد از نطفه را تا زمان خروج  ۀالغافر که در آن هم ۀسور 67 ۀوجه به آیبا ت

تر بیان نوزاد از شکم مادر )تقریباً نه ماه( علقه عنوان نموده، معنای این واژه روشن
که این  گردیده، زیرا در این نه ماه، جنین توسط جفت به رحم چسبیده و آویخته شده

توان نتیجه هم به مدت نه ماه همخوانی ندارد. لذا می موضوع نیز با خون بسته، آن
 ۀالغافر و نیز شواهد علم لغت، معنا نمودن واژ ۀسور 67 ۀگرفت که بر اساس شواهد آی
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معنا  این تبیین نیز در شناسان لغت که رسد می نظر علقه به خون بسته، اشتباه بوده و به
 ند.ا پذیرفته تأثیر قدیم مفسرین نظر از )خون بسته(

حَجَر درباره  باشد؟ همانطور که قبالً گفته شد، ابناما خاستگاه این معنی از کجا می
جنین در بسیاری از اهل تشریح گمان کردند... »نویسد:  معتقدات پزشکان زمان خود می

در واقع این اعتقاد نظر ارسطو بود که حدود «. آید وجود می خون حیض به اثر تکوّن
[. چنانچه گالن 21، ص9ریات علم طب آن روزگار سیطره داشت ]هزار سال بر نظ 2000

در »گوید: یونانی( در تبیین مراحل تکامل جنین در تبعیت از او می مشهور )پزشک
 [.92، ص27....« ] پرشد خون با که وقتي ....است مني غالب شکل اول ۀمرحل

آن  ۀو به دیوارسلولی، زمانی که وارد رحم شده  ۀتود ۀباید توجه نمود که انداز
[. با توجه به اینکه درک 34، ص9متر نیست ]چسبد، چیزی بیش از یک چهارم میلی می

کردند جنین باید در اثر تکون ها فکر میاین موضوع برای طب کهن مقدور نبود، آن
 ۀرسد، مفسرین در تبیین معنای واژباشد. لذا به نظر میخون حیض به وجود آمده 

 اند.را به خون غلیظ معنا نمودههای طبی زمان خود آنن با یافتهعلقه، جهت تطبیق آ
 اما تبیین این مرحله از دیدگاه علوم جنین شناسی بدین شرح است:

سلولی حاصل از  ۀتود تعلق گرفتنیند رشد جنین، آاولین تغییر اساسی در فر
علقه  ۀبعد مرحلهمین دلیل از اینجا به رحم است. به ۀتقسیمات سلولی زیگوت، به دیوار

گزینی  جهت النه سلولی ۀتود وقتی شود. شروع میرحم(  ۀسلولی به دیوار ۀ)تعلق تود
 ۀیکدیگر متصل شده و در نهایت حفر فضاهای بین سلولی به تدریج شود، به وارد رحم می

1بالستوسیست رویان، زمان نماید. این می واحدی را ایجاد
 [.38، ص29]شود  می نامیده 

های  سلول البالی در نفوذ به شروع ورحم چسبیده  ۀسلولی به دیوار ۀلت توددر این حا
 [. استقرار37، ص29گیرد ] و در بین منافذ غدد جای می نماید می زهدان مخاط پوششی

 که پیوندد می وقوعبه اند تخم واقعی دنباله که 2هایی ترغابه رشد ۀوسیلبه رحم در تخم،
 عضو ۀجدار از است الزم تخم رشد برای آنچه تا ند،روی می خاک در ها ریشه همانند
 [.5، ص15آویزند ] می رحم به را تخم ها، ترغابه این. برگیرند
 ها حباب این وقتی شود و می ظاهر هایی حباب رویانی، قطب ناحیه در نهم، روز

ای  حوضچه ۀمرحل را، مرحله این نمایند. می هایی ایجاد حوضچه شدند، متصل یکدیگر به
 سیستم وارد مادر، خون دوازدهم و یازدهم روز [. در44، ص29نامند ] می 3الکونار یا

                                                                                                                                        
1. blastocyst. 
2. Villosite.  

3. Lacunar stage. 
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 [. 46، ص29گردد ] می برقرار 1جفتی ـ زهدانی خون جریان و شده الکونار
جنین تثبیت  ۀرسانی و تغذی جفت تشکیل و وضعیت خون ،رشد سلولی ۀبا ادام

کند )علقه به  در تغذیه میاز طریق جفت، از خون ما در این حالت جنینگردد.  می
های ظاهری و  عالوه بر این، شباهت (.کند که از خون بدن میزبان تغذیه می معنای زالو

در مراحل ابتدایی وجود دارد که  ،انگیزی بین زالو و رویان انسانی ساختاری شگفت
بعد از  2شناس را برانگیخته است. به عنوان مثال پروفسور مورحیرت دانشمندان جنین

 «بودم هرگز به این نکته فکر نکرده ،من قبل از این»گوید:  ها می بررسی این شباهت
دقیقاً شبیه جنین است،  ،وی وقتي فهمید که زالو در مراحل ابتدایی[. 10، ص25]

تصویر  ۀدر این خصوص به ارائ. ها را در کتابش درج کند تصمیم گرفت دو تصویر از آن
 نماییم.ذیل اکتفا می

 
 
 
 
 
 
 

 

 [72، ص30. شباهت زالو و رویان ]2شکل
 

رحم شروع شده و  ۀسلولی به جدار ۀبا توجه به تغییراتی که از زمان تعلق گرفتن تود
ممکن  ۀتا ایجاد تغییر اساسی بعدی )شروع تمایز سلولها( ادامه دارد، حقیقتاً بهترین واژ

 باشد.  می« عَلَقَة» ۀبرای این مرحله کلم

 
  مضغه ج( تبدیل علقه به

 [.451، ص8، ج7است ] گوشت جویده شده معنای به« مضغ» ۀاز ماد« همُضْغَ» ۀواژ
 ۀالی سه تشکیل افتد، می اتفاق بارداری ۀهفت سومین طی در کهای  حادثه ترین مشخص

                                                                                                                                        
1. uteroplacental Circulation. 

 آمریکا. بالینی  آناتومی و کانادا البدشناسیک انجمن پیشین رئیس (Keithe Moor)مور  کید پروفسور. 2
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 رویان در 4، طی فرایندی به نام گاستروالسیون3آندودرم و 2، مزودرم1اکتودرم رویانی به نام زایای
خواهند گرفت. از نظر  منشأ الیه سه همین از انسان بدن های بافت ۀ[. کلی51، ص29است ]

های بنیادی در آن  سوم به بعد که سلول ۀکریم، با ایجاد این تغییر اساسی در رویان، از هفت قرآن
 شود. مضغه شروع می ۀآورند، مرحل وجود می انسان را به بدن های شروع به تمایز کرده و بافت

 
 
 
 
 
 
 
 

. 3لشک
 [88، ص1های زایای رویانی ] الیه

 

 ۀهای ایجاد شده در طبق شکاف ۀکه در نتیج 5های حلقی با پیدایش قوسدر این مرحله، 
وجود  به سومایتبه نام  قطعاتی ،پدید آمده ،میانی )مزودرم( ۀخارجی )اکتودرم( و رشد طبق

خواهد  شکل بدن، نیعضال و استخوانی اسکلت از وسیعی این نواحی، قسمت از آید که می
ها  های حلقی و سومایت ترین ویژگی ظاهری جنین در این مرحله، همین قوس گرفت. مهم

شکل  دقیقاً رویان، ها به های حلقی و سومایت قوس[. ساختار ظاهری، 80، ص29هستند ]
 جویده ۀلقمیا  همضغکنید،  گونه که در تصویر مشاهده می هماند. بنابراین نبخش مضغه را می

 . این مرحله است برای وصف ترین و ساده ترین  دقیقده ش
 
 
 
 

 [66، ص29مضغه( ] ۀروزه )قبل از مرحل 19. رویان 4شکل

                                                                                                                                        
1. ectoderm. 

2. mesoderm.  
3. endoderm.  
4. gastrulation. 

5. Pharyngeal Arches. 
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 [81، ص29مضغه( ] ۀروزه )مرحل 29تا  22. رویان 5شکل        
 

 
 د( عظام و لحم

 3و ستیغ عصبی 2جانبی ۀمزودرم صفح 1دستگاه اسکلتی بدن از مزودرم کنار محوری،
چند شکلی شده و  4هایی به نام اسکلروتوم چهارم، سلول ۀیابد. در پایان هفت تکامل می

سازی داخل  طور مستقیم )استخوان آورند که به وجود می را به 5بافتی به نام مزانشیم
های مختلف بدن را  سازی داخل غضروفی(، استخوان غشایی( یا غیرمستقیم )استخوان

که اولین عالمت شروع ساختمان عضالنی اعضا، از [. در صورتی133، ص29سازند ] می
ناقد قرآن که گفته:  ۀ[. پس این جمل148، ص29شود ] تکامل، پدیدار می ۀهفتمین هفت

جالب اینکه  ۀنکت صحت ندارد. "روند، می پیش هم با استخوان و عضله ۀجمل از ها بافت"
طور که  ی )مزودرم( تشکیل شده و همانوسط ۀهای استخوانی و غضروفی، از الی سلول

آیند، توسط  ای و پوستی پدید می های ماهیچه گفته شد، با توجه به اینکه زودتر از سلول
کریم به زیبایی به تصویر کشیده و  شوند. همین حقیقت را قرآن ها پوشیده میآن
 «.پوشاندیم گوشت ها استخوان بر»فرماید  می

 را آن بر گوشت رویش و استخوان پیدایش ۀمرحل حج،ال ۀسور 5 ۀآی در کریم قرآن
 نُّطْفَةٍ مِن ثُمَّ تُرَابٍ مِّن خَلَقْنَاکُم فَإِنَّا: »...فرمایدمی و نموده عنوان مضغه ۀمرحل از جزئی

 از سسپ آفریدیم، خاک از را شما ما ؛....مُخَلَّقَةٍ وَغَیْرِ مُّخَلَّقَةٍ مُّضْغَةٍ مِن ثُمَّ عَلَقَةٍ مِنْ ثُمَّ
 ]تمایز یافته خلقت و شکل آن از بخشی که) مُّخَلَّقَةٍ مُّضْغَةٍ از سپس علقه، از بعد و نطفه،
 کل که شود می مشخص آیه این از(«. نیافته تمایز آن دیگر بخش و) مُخَلَّقَةٍ غَیْرِ و( یافته[
 به نآ از قسمتی بلکه شود،نمی است یافته تمایز بافتی که استخوان به تبدیل مضغه،

                                                                                                                                        
1. parsaxial mesoderm. 

2. lateral plate mesoderm. 
3. neural crest. 
4. Sclerotome. 

5. mesenchyme. 
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 .کند می پیدا تمایز استخوان صورت
شوند؛ زیرا  مضغه محسوب می ۀلحم و عظام، به نوعی جزء مرحل ۀرغم اینکه مرحل به

شود، ولی شروع تکامل برای  ها نیز میهای بنیادی و تشکیل اعضاء، شامل آن تمایز سلول
بعد این بهتشکیل استخوان و عضله، یک تغییر اساسی در وضعیت رویان است؛ زیرا از 

را یک همین منظور قرآن کریم آن گیرد. به است که جنین، شکل انسانی به خود می
 مجزا درنظر گرفته است. ۀمرحل
 

 ( دمیدن روح  ه

باشد. آخرین مرحله از مراحل تکامل جنین از دیدگاه قرآن کریم، دمیدن روح می
ی غیر از جسم دارد. ست که مجرد بوده و واقعیتروح انسان، حقیقتی شگرف و متعالی

 خَلْقًا أَنْشَأْنَاهُ ثُمَّ»: فرموده و داده تغییر انشاء به خلقت، از را تعبیر آیه این قرآن کریم در
 ثُمَ: )بفرماید بود ممکن اینکه با. «دادیم دیگر آفرینشی را )جنین( او آخَرَ؛ سپس

 حقیقت آوردیم، وجود به آنچه اینکه بر کند داللت که است آن خاطر به این و...( خَلَقناهّ
 در روح دمیدن [. با25، ص15، ج16بود ] یقبل مراحل در آنچه از غیر است یدیگر

بوده  شنیدن و تحرک به قادر پس این از زیرا شود؛ می جدیدی ۀمرحل وارد جنین جنین،
 و اینجا، شروعِ هماهنگی و همکاری بین اعضاست.

را  سنت نقل نموده و آنمبر)ص( از منابع اهلآخر اینکه ناقد قرآن، حدیثی از پیا ۀو نکت
حَدَّثَنَا  شَیبَةَأَبِیحَدَّثَنَا أَبُوبَکرِبْنُ»مالک نقد خود قرار داده است. در سند این حدیث آمده: 

 ...«. ثَنَا رَسُولُ هللاِأَبُومُعَاوِیةَ، وَوَکیعٌ، قَالُوا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ زَیدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدهللِاِ، قَالَ: حَدَّ
 داشته بسیار های وجود دارد که، غلط« الجَراحبنوَکیعٌ»راویان این حدیث،  ۀدر سلسل

الجَراح  بن وَکیعٌاست. موضوع اشتباه نمودن کرده  اشتباه احادیث در نقل بسیاری از و
[ و ذهبی 394، ص1، ج3« ]الرجال ومعرفة العلل»حنبل در کتاب بندر حدیث را، احمد

اند. چنانکه از  صراحت آورده [ به567، ص7، ج13« ]النبالء اعالم سیر»در کتاب 
، 30، ج22« ]استوکیع در نقل پانصد حدیث اشتباه کرده»حنبل نقل شده که  احمدبن

[ و ذهبی 99، ص66، ج4« ]دمشق مدینة تاریخ» عساکر در کتاب [. همچنین ابن471ص
 وَکیع گویند: می المدینی [ از قول ابن444، ص13ج ،12« ]اإلسالم تاریخ»در کتاب 

 [، از131، ص11، ج19« ]التهذیب تهذیب»در کتاب  حجر گفت. ابن می سخن اشتباه
 تغییر را حدیث خواند و الفاظ می حفظ را از روایت گوید: او می نصر مروزی قول ابی

یجه، مسلماً حدیث چنین نبود. در نت زبان اهل از و کرد می معنی به نقل که انگار داد، می
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به آن استناد  1شخصی مورد وثوق نخواهد بود. ولی متأسفانه در برخی مقاالت پژوهشی
سنت )به چند طریق(، وجود است. عالوه بر این، احادیث صحیحی در منابع اهلشده 

 نماید. به عنوان دارد که کامالً در تضاد با حدیث فوق بوده و اشتباه بودن آن را اثبات می
إِذَا مَرَّ بِالنُّطْفَةِ ثِنْتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَیلَةً، »فرماید:  از آن احادیث می پیامبر)ص( در یکیمثال 

که   ؛ هنگامیبَعَثَ هللاُ إِلَیهَا مَلَکا، فَصَوَّرَهَا وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجِلْدَهَا وَلَحْمَهَا وَعِظَامَهَا
ای بر آن مبعوث  شم( از نطفه گذشت، خداوند فرشتهش ۀچهل و دو روز )اتمام هفت

را خلق را شکل دهد و گوش و چشم و پوست و گوشت و استخوان آنکند تا آن می
شد، اولین عالمت شروع ساختمان  طور که گفته همان .[2036، ص4، ج20« ]نماید

دقیقاً همان  شود. یعنی روز( پدیدار می 42تکامل )بعد از  ۀعضالنی اعضا، از هفتمین هفت
 اند. همچنین از این زمان به بعد، رشد به آن اشاره نموده پیامبر)ص( در حدیثزمانی که 

روند و دقیقاً جنین از این زمان به  می پیش هم ها و سایر اعضا، با و استخوان ها عضله
به  را 2پرفسور پرساود گیرد. این همان حدیثی است که نظر بعد، شکل انسان به خود می

 صورت بنگریم، روزه 35 جنین تصویر به گوید: اگر آن می ۀکرده و دربار جلب دخو 
 انسانی شکل باز شود می روزه 42 جنین اینکه تا. دهیم نمی تشخیص آن در انسانی
 و دهد می شکل تغییر جنین کلی به روز 42 از بعد و هفتم ۀهفت خالل در اما ندارد.

صراحت شروع مراحل نطفه، علقه  وه، این حدیث بهعال [. به33« ]آید درمی آدمی  صورت به
 نماید.  و مضغه را قبل از روز چهل و دوم عنوان می

  
 شبهات مربوط به تعیین جنسیت از دیدگاه قرآن کریم ۀب( خالص

 گوید:سها می
 علقه دانسته است: ۀدر آیات زیر قرآن تعیین جنسیت جنین را بعد از مرحل»
فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَینِ الذَّکرَ / یثُمَّ کانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّ/  یمَّنِی یمْنَأَلَمْ یک نُطْفَةً مِّن »
 .[39ـ37]القیامه:  «یوَالْأُنثَ

صورت خون  سپس به/ شود نبود که در رحم ریخته می یاز من یاترجمه: آیا او نطفه
 جنس نر و ماده قرارداد.پس از او دو / بسته درآمد و خداوند او را آفرید و موزون ساخت

                                                                                                                                        
از دیـدگاه قـرآن، حـدیث و علـم     حـل تکامـل جنـین انسـان     مقایسـه مرا »ای بـا عنـوان   مثل مقالـه . 1

 [.174، ص21« ]شناسی جنین

2 .Persaudکانادا. توبایمانی ، متخصص آناتومی دانشگاه 
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 در تفسیر آیات فوق احادیثی با مضمون واحد آمده است از جمله:
ای را  گیرد. سپس فرشته شب قرار می 40مدت   هدر رحم ب : نطفه)ص( فرمودپیامبر

ای خدا مرد باشد یا زن؟ سپس خدا او را مرد یا   پرسد فرستد. فرشته می سوی آن می هب
 دهد. زن قرار می
شود که  علقه معین می ۀگویند که نر و ماده بودن جنین پس از مرحل ت میاین آیا

« غلطی فاحش است، چون جنسیت جنین به محض تشکیل سلول تخم مشخص است
 [.51، ص31]

 پاسخ:

 کریم در دو دسته از آیات، به موضوع تعیین جنسیت جنین پرداخته است:  قرآن
است و  ها بیان گردیدهجنین در آنجنسیت « خَلْق»اول؛ آیاتی که زمان  ۀدست. 1

 *مِنیوَالْأُنثَ الذَّکرَ الزَّوْجَینِ خَلَقَ وَأَنَّهُ»النجم:  ۀمبارک ۀسور 46و  45عبارتند از آیات 
 رحم در که آنگاه  نطفه آفرید / از را ماده و نر زوج دو که اوست : ویتُمْنَ إِذَا نُّطْفَةٍ

، 5، ج24است ] یچیز وجود و اصل ایجاد اصل معنای به« خَلْق» ۀواژ«. ریزد یم
لقاح و تشکیل سلول تخم  ۀ[. در این آیات زمان خلق جنسیت جنین همان لحظ145ص

 ۀیعنی همان لحظ«. ریزد یم رحم در که گاه آناز نطفه، »فرماید:  عنوان گردیده. زیرا می
 .ترکیب اسپرم و تخمک ۀاولی

ها تبیین شده و عبارتند نسیت در آنج« جَعْل»دوم؛ آیاتی هستند که زمان  ۀدست. 2
 به «جَعْل» ۀرا ذکر نمود(. واژالقیامه )همان آیاتی که ناقد آن ۀسور 39تا  37از آیات 

 خلق چیزی دنبال به که است یکیفیات و آثار و خواص ۀو دربار بروز کیفیات معنای
ل [. در این آیات زمان جع145، ص5، ج24؛ 89، ص2، ج23کند ] یم پیدا وجود

نماید( جنسیت جنین )یعنی زمانی که آالت جنسی خارجی آن شروع به تمایز یافتن می
 است. علقه عنوان گردیده ۀبعد از مرحل

القیامه بیان  ۀسور 39 ۀعالوه بر مطالب فوق، علت تعیین جنسیت جنین نیز در آی
 پس؛ سیینِ الذَّکرَ وَالْأُنثَفَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَ»فرماید: است. قرآن کریم در این آیه میگردیده

شود، ضمیر مذکور مشاهده می ۀگونه که در آیهمان«. قرارداد جنس نر و مادهاو دو  از
ضمیر متصل « هـ»باید به منی برگردد؛ زیرا در زبان عربی « هُــمِنْ» ۀدر کلم« هـ»متصل 

که در « عَلَقَةً»و « نِیمَّ» ۀبرای اسم مذکر است و باید به اسم مذکر برگردد. از بین دو کلم
مَّنِی الزَّوْجَینِ الذَّکرَ  فَجَعَلَ مِنْ»مذکر است. یعنی  «مَّنِی»آیات قبل آمده، فقط کلمه 
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که متعلق به مرد « منی»با این حساب، از نظر قرآن، جنسیت جنین از طریق «. یوَالْأُنثَ
 گردد.است تعیین می

 فرماید:قیامه، در حدیثی میال ۀسور 39تا  37آیات  پیامبر)ص( در تفسیر
 أَوْ أَذَکرٌ رَبِّ یا فَیقُولُ الْمَلَک عَلَیهَا یتَصَوَّرُ ثُمَّ لَیلَةً أَرْبَعِینَ الرَّحِمِ فِی تَقَعُ النُّطْفَةَ إِنَّ»

گیرد. سپس  شب قرار می 40مدت هنطفه در رحم ب :یأُنْثَ أَوْ ذَکرًا اللَّهُ فَیجْعَلُهُ یأُنْثَ
ای خدا مرد باشد یا زن؟ سپس   پرسد . فرشته میدهد را شکل و صورت میآنای  فرشته

 [.2038 ، ص4، ج20« ]دهد خدا او را مرد یا زن قرار می
شود. در این  از حدیث فوق مشخص می جنین، ظهور جنسیت ۀزمان دقیق و نحو

طور که گفته شد بیان ظهور جنسیت جنین است نه  ، همان«فَیجْعَلُهُ»حدیث عبارت 
، بیان نوع «دهد را شکل میرُ عَلیها: )فرشته( آن»یَتَصَوّعبارت  زمان تعیین آن. همچنین
روز، با  40باشد که صورتگری فرشته است؛ یعنی فرشته بعد از  ظهور جنسیت جنین می

دهی جنسیت جنین )آغاز تمایز و آشکار شدن آلت تناسلی  اذن خداوند شروع به شکل
 نماید. خارجی( می
 توان گفت از نظر قرآن و سنت: بندی آیات مطرح شده و حدیث فوق، میبا جمع 

 باشد. علت تعیین جنسیت، منی می. 1
 باشد. زمان ایجاد جنسیت )خلق جنسیت(، همان لحظه لقاح و تشکیل سلول تخم می. 2
علقه و با  ۀزمان آغاز ظهور و بروز جنسیت در جنین )جعل جنسیت(، بعد از مرحل. 3
 باشد. روز بعد از تشکیل سلول تخم می 40پیامبر)ص(،  ه به حدیثتوج

 به شدن وارد از بعد نماییم. اسپرمحال مطالب فوق را از دیدگاه علمی بررسی می
 موجود تخمکی هنگام این در اگر رود، می باال و کند می حرکت آن طول در رحم، ۀلول

مردان گردد.  می کیلتش جنین و تکمیل گامت، دو پیوستن هم به از لقاح، عمل باشد،
(، y)دار ( و دیگری گامت ایگرگxدار) کنند، یکی گامت ایکس دو نوع گامت تولید می کالً
 ی ا یاخته [. گامت،28د ]کنن تولید می دار یک نوع گامت ایکس ها نیز کالً زن

دار مرد با . اگر گامت ایکسباشد می جنسی مثل تولید مسئول که است یافته تخصص
، فرزند دختر خواهد شد و اگر گامت لقاح( ۀ)یعنی همان لحظ کند تخمک زن لقاح

 . در نتیجهدار مرد با تخمک زن لقاح انجام دهد، جنین حاصله پسر خواهد شد گرایگ
دارد. با  مذکر )منی( سلول جنسی کروموزوم نوع به بستگی یافته، لقاح سلول جنسیت

مرد  ۀتعیین جنسیت که نطف توجه به این مطالب، فرمایش قرآن کریم در خصوص علت
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 لقاح، مصداق بارزی از اعجاز علمی است. ۀبوده و نیز خلق جنسیت جنین در همان لحظ
 وجود به سلول اولین لقاح، عمل از گفت: پس پیامبر)ص( بایداما در خصوص حدیث 

 ۀلول داخل در درپیپی و سریع نسبتاً تقسیمات و سپس تشکیل )زیگوت( انسان ۀآورند
 شده و داده سوق رحم سوی به تقسیم، حال در جدید های سلول. شود می زآغا رحم

 شروع را گزینیالنه و رسیده رحم به عمل لقاح از پس ششم روز اوایل در حدوداً
 علم نظر [. بعد از آن، تقسیمات سلولی همچنان ادامه دارد تا از29، ص29نمایند ] می

 کنند. می یافتن به شکل شروع ویانر به بعد، اجزای چهارم ۀهفت از شناسی، جنین
نماید؛ پروفسور  گرفتن میشکلاعضاء تناسلی خارجی نیز مانند دیگر اعضاء، شروع به

شناسی پزشکی خود که در حال حاضر یکی از معتبرترین توماس سادلر در کتاب جنین
ششم، تشخیص اعضاء  ۀتا اواخر هفت»نویسد: شناسی در جهان است میکتب جنین

 [.251، ص29ی خارجی، در بین دو جنس نر و ماده غیر ممکن است ]تناسل
حدیث نقل شده به آن اشاره  پیامبر)ص(، دراین دقیقاً همان زمانی است که  
دهی  روز، با اذن خداوند شروع به شکل 40دیگر فرشته بعد از عبارتفرماید. به می

  دختر و پسر کامالً شبیهروز(، جنین  40نماید؛ زیرا تا این زمان ) جنسیت جنین می
 یکدیگر بوده و غیر قابل تشخیص است.

 جیمز سوی از ها ژن جایگاه ساختمان کشف با ، 1953 سال جالب است بدانیم که در
 مولکولی شناسی زیست به نام شناسی زیست دانش در نو ای رشته کریک، فرانسیس و واتسون

شناسی، بیش از چند ی جدید جنینها مرد و یافته Yو  Xتشکیل شد و از کشف گامتهای 
هایی از معجزات قرآن کریم و پیامبر)ص( بعد از گذشت  گذرد و این چنین نمونه دهه نمی

 آیات از درستی گردد. بعالوه در ایراد این شبهه نیز، ناقد قرآن درک چهارده قرن آشکار می
 است.شده  دچار وخیاالت اوهام به دلیل همین به نداشته،

 
 گیرینتیجه

بوده و هدف آن راهنمایی بشر  )ص(کریم آخرین کتاب الهی و معجزه جاودان پیامبر قرآن
ترین منبع دریافت به سوی منزلگاه سعادت و کمال است. عالوه بر این قرآن اساسی

باشد. بههمین دلیل دشمنان دین مبین اسالم در جهت تضعیف های دین نیز میآموزه
جلوه دادن حقایق آن، از هیچ کوششی چشم  اعتقادات مسلمین، در جهت مخدوش

هاست. تعدادی از شبهات این یکی از آن« نقد قرآن سها»اند که کتاب پوشی نکرده
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پردازد. او سنت می و قرآن در شناسیجنین علم به مربوط کتاب، به نقد آیات و روایات
اد به نظر آیات مربوط به مراحل تکامل جنین در قرآن را اشتباه دانسته و با استن

را مورد بررسی و نقد قرار داده مفسرین قدیم و همچنین با استناد به حدیثی اشتباه آن
های علوم طبی است. در ضمن زمان تعیین جنسیت در قرآن و سنت را نیز مغایر با یافته

 و معتبر کتب از استفاده با مذکور، شبهات دقیق بررسی شمرد. در این تحقیق ضمنمی
 علمی، و قاطع پاسخ شبهات هریک از این بحث، برای به مربوط علوم ۀزمین در مرجع

و  اثبات آن، به مربوط آیات و روایات با پزشکی علم هاییافته بین تعارض عدم و ارائه
 ۀحقانیت قرآن کریم آشکار گردید. در این پژوهش ثابت شد که مراحل شرح داده شد

خصوص خلق، جعل و عامل تعیین  های تعیین شده درتکامل جنین و همچنین زمان
های پزشکی بوده جنسیت جنین در قرآن و سنت در عین اختصار، دقیقاً مطابق با یافته

گیرد. همچنین مشخص شد که ناقد قرآن نه تنها و توسط این علوم مورد تأیید قرار می
طه ، بلکه در سایر علوم مربوپیامبر)ص( نداشتهدرک درستی از آیات قرآن کریم و سنت 

شناسی( نیز، فردی ناآگاه و در نتیجه نقدش نیز شناسی و جنینالحدیث، لغت)علم
 ها را داراست.همین ویژگی
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