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پژوهشی در اسرار خلقت انسان طبق آیه  5سوره حج
دکترسید علی اکبر ربیع نتاج
محمدحسین صالحی شهربابکی
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چکیده:
قرآن کریم در موارد متعددی سخن از خلقت انسان گفته و مراحل آن را ذلرکر دادا اسلتی آیلای صلرین قلرآن
دراین بارا نکای و اشارای علمی ارزنداای را دربردارد کله موبلح حیلری متخننلان عللوک دشلکی در اعنلار
مختلف شدا است ،از بمله این آیای آیه  5سورا حج است یدر قرآن به طور صرین به دو دلی محکلم و مطققلی
برای اثبای معاد بسمانی استدالل کردا است یکی از طریق ذوبه به ذحوالی بطیطی و دیگری از طریق ذحلوالی
زمین به هطگاک نمو گیاهان؛ در حقیقت قرآن میخواهد صحطههای معاد را که مردک در همین زندگی دنیلا بلا آن
سرکار دارند و یوسته با چشم خود میبیططد و از آن غافلطد برای آنها ذشرین کطد ذا بدانطد زندگی بعد از مرگ نله
ذطها امری غیرممکن نیست بلکه دائما صحطههای مشابه آن را بر زندگی روزمرا با چشم خود مشلاهدا ملیکططلدی
اما در زمان ندول قرآن برخی از آیای آن بر اسرار طهان آفریطش بدن انسان اشارا میکطد؛ اسراری که قرنهلا بلا
استفادا از وسای

یشرفته کشف گردیدی بطابراین مقالح آوردا شدا در این آیه نوعی رازگلویی و خبلر از غیلح و

مقالح کشف نشدا استی
در این ژوهش که به روش ذوصیفی -اسطادی و بمع آوری بنوری کتابخانهای سامان یافته ،به مراحل خلقلت
انسان ا ز نقفه ذا دوران یری اشارا شدا است که نشان دهطدا قدری مقلق خداوند و خود دلی حق بودن اوست

1دانشیار دانشگاا مازندران
2دانشجویکارشطاسیارشد دانشگاا مازندران
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که بر همه چید ذواناست ونگارندگان در این مقاله در ی آنطد ذا هماهطگ بودن اسرار خلقت با یافتههای دشلکی
بدید را بررسی نمایطدی
واژگان کلیدی :قرآن ،اعجاز علمی ،اسرار خلقت ،علم جنین شناسی ی
مقدمه:
قرآن کریم هموارا یک مطبع اصلی بهت ذحقیق و ژوهش در کلیه امور زندگی میباشد و این معجلدا الهلی
هموارا می ذواند به عطوان معیاری متقن و بامع بهت سطجش حقایق علوک مختلف بکار رودی از آنجلا کله قلرآن،
کتاب هدایت است و لدوما کتاب علمی محض و آن هم علم ذجربی نیسلت ،بیلان معجلدای علملی در قلرآن ،بله
بهت هدایت بشر است و چطانچه اختالفی در ظاهر مشاهدا شود و یا بیان بدء به بلدء و یوسلتگی مراحل آن
در قرآن رعایت نشود ،این به دلی نسبی بودن علوک طبیعی است زیرا یافتههای حاص از عللوک طبیعلی ممکلن
است با یشرفت ذکطولوژی برای محققان نس های آیطدا مطسوخ شودی س یکی از اعجازهای این کتلاب آسلمانی
بیان حقایق علمی است که بشر در حال حاضر و آیطدا به واسقه یشرفت دانش و فطاوری بله وبلود یلا درسلتی
آنها ی بردا یا میبردی و همچطان که در قرآن ذکر شدا هدف و غایت ندول قلرآن هلدایت انسلانهلا ملیباشلد و
شواهد علمی را باید مویدی بر معجدا دانستن قرآن بدانیمی ققعا کسی که بشر را خلق و قلرآن را نلازل کلردا بله
ذماک بوانح آن آشطایی دارد .خداوند نید در سورا فرقان می فرماید :قُ ْ أَندَلَهُ الَّرِى یَعْلَلمُ السِّلرَّ فل السَّلمَاوَایِ وَ
الْأَرْض بگو کسی که آن (قرآن) را فرو فرستادا رازها رادر آسمانها و زمین میداندی(فرقان )6/مقالح دشکی هلم
که در قرآن مقرح شدا دارای اعجاز و شگفتی است در حالی که نله ذطهلا عقلول بشلر در آن زملان از کشلف آن
عابد است ،بلکه برخالف دیدگاا دشکان آن عنر بودا است و بعد از ندول قرآن صحت آن مقاللح کشلف شلدا
است ی آنچه در این مسائ انسان را به ذعجح وا میدارد هماهطگ بودن قوانین و مقررای قرآن با نظلم طبیعلت و
یافته های دشکی امروز استی هرچطد که خداوند در این آیه با هدف ذشرین بحث معاد بسمانی ،بنوری مبسلو
و بامع به مراح خلقت انسان از دوران بطیطی ذا یری اشارا میکطد اما ما در این مقاله ذطهلا بله بحلث خلقلت
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انسان در مراح بطیطی(نقفه ،علقه،مضغه،عظاک و لحم) خواهیم رداخلت ذلا هملاهطگی آنهلا را بلا عللم بطلین
شطاسی به اثبای برسانیمی
این نوشتار حاص

ژوهشی است کله بلا روش ذوصلیفی -اسلطادی و بملعآوری مقاللح بنلوری فلیشبلرداری

کتابخانه ای و با رویکردی قرآنی سامان یافته ،و در ی آن است ذا با محوریت آیه 5سورا حلج و واکلاوی آن و بلا
ذمسک به آیای قرآنی عالوا بر طرح دو مرحله اصلی خلقت(خاک و آب)،مراح رشلد بطلین را از ابتلدای بسلته
شدن نقفه ذا خارج شدن از رحم مورد بررسی قرار دادا و دیدگااهای دشکی را با این مراح عطوان شدا در آیله
ذقبیق دهد و به اثبای هماهطگ بودن ذمامی این مراح با یافتههای دشلکی املروز بدلردازدی نویسلطدا در ایلن
مقاله ذالش دارد به سواالی زیر اسخ دهد:
 -1مراح ذکام بطین که خداوند به آن اشارا میکطد ذا چه حد با علم بطین شطاسی امروزا مقابقت میکطد؟
 -2آیا نتایج بدست آمدا در این ژوهش را می ذوان از اعجازهای علمی قرآن دانست؟
یَأَیُّهَا الطَّاسُ إن کُطتُمْ ف رَیْحٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإنَّا خَلَقْطَاکمُ مِّن ذُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّقْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مخُّلَّقَةٍ وَ
غَیرْ مخُلَّقَةٍ لِّطُبَین لَکُمْ وَ نُقِرُّ ف الْأَرْحَاک مَا نَشَاءُ إل َ أَبَ ٍ مُّسَمًّ ثمُ نخُربُکُمْ طِفْلًایییی(حج)5/
اى مردک ،اگر در بارا برانگیخته شدن در شکّید ،س [بدانید] که ما شما را از خاک آفریلداایلم ،سلدس از نقفله،
سدس از علقه ،آن گاا از مضغه ،داراى خلقت کام و [احیاناً] خلقت ناقص ،ذا [قلدری خلود را] بلر شلما روشلن
گردانیمی و آنچه را ارادا م کطیم ذا مدذ معین در رحمها قرار م دهیم ،آن گاا شما را [به صوری] کودک بلرون
م آوریمی
-1خلقت اولیه انسان :خاک
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قرآن در بعضی از آیای ،آفریطش حضری آدک(ع) را از خاک و در بعضی دیگر خلقت ذماک بشر را از خاک میدانلدی
به عطوان مثال در آیه  6سورا سجدا میفرماید( :وَ بَدَأَ خَلْقَ الْإنْسان مِنْ طینٍ)؛ آفریطش انسان را از گِ آغاز کلردی
ن طلینٍ)؛
ن سُلال َل ٍة مِل ْ
ن مِل ْ
خ َل ْقطَلا الْإنْسلا َ
همچطین در آیای دیگر خلقت ذماک انسانها را از خاک می دانلد ( َو َلقَل ْد َ
(مومطون12 /؛ حج5 /؛ غافر« )66 /و به یقین انسلان را از چکیلداای از گل آفریلدیم» ،املا در آیله  55از سلورا
آل عمران ،به آفریطش حضری آدک(ع) از خاک اشارا دارد ،نه همه انسانها.
در بعضی از آیای از آفریطش انسان با «ذراب» ((إنَّا خَلَقْطاکُمْ مِنْ ذُرابٍ)( ،حج( ،)5 /غلافر )66/و در برخلی دیگلر از
واژا «طین» یاد شدا است.
«طین» به معطی «خاک آمیخته با آب ،یا خاک مرطوب» استیاز آیه (إنَّلا خَلَقْطلاهُمْ مِلنْ طلینٍ الزبٍ)؛ (صلافای/
) «11ما آنها را از گ چسبطدا آفریدیم» استفادا میشود که «طین» آمیختهای از آب و گ اسلت کله حاللت
چسبطدگی داردی این واژا در قرآن  8مرذبه و به صوری نکرا دربارا خلقت انسان آمدا اسلت کله بله معطلای گل
مخنوص است.
«ذراب» به معطی خاک است که در معطای «مسکطة و خضوع» هم آمدا استی ذلرب الربل یعطلی فقیلر شلد (از
شدی فقر خاک نشین شد)ی قرآن  6بار از ذراب به صوری نکرا(یعطلی از خلاکی بخنلوص) ،بلرای خلقلت انسلان
استفادا کردا است(راغح اصفهانی،1886 ،ص62؛ قرشی،1851 ،ج ،1ص( ،(268ذی مادا طین و ذراب)
ممکن است مطظور از خاک در ایطجا خاک باشد که آدک از آن آفریدا شد ،و نید امکان دارد اشارا به این باشد که
همه انسانها ققع نظر از این نید از خاکطد ،چرا که ذماک مواد غرای که نقفه را ذشکی م دهلد و سلدس ملواد
ذغریه کططدا آن همه از خاک گرفته م شوندی (مکارک شیرازی ،1861،ج ،11ص)28 :
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البته بدون شک قسمت قاب ذوبه از بدن انسان را" آب" و قسمت را" اکسیژن" و" کربن" ذشکی مل دهطلد
که از خاک گرفته نشدا ول از آنجا که ستون اصل ذماک اعضاى بدن را موادى که از خاک گرفته شلدا ذشلکی
م دهد ،این ذعبیر کامال صحین است که انسان از خاک استی
انسان نخستین ،ذطها از ذراب یا طین خلق شدا است و انسانهای مراح بعدی ،از نقفه آفریدا شداانلد ،لس بله
سایر انسانها نید به لحاظ مبدا دور میذوان گفت از ذراب و به لحاظ مبدا نددیک از نقفه آفریدا شدااندی(منلباح
یددی،1868،ص)881
عالمه طباطبایی نید می گوید :سطت روردگار در بقای نس بر این اسلت کله از مجلرای نقفله باشلد لکلن بلدو
آفریطش او را از خاک قرار دادی زیرا نس انسان از آدک و آدک از خاک استی (طباطبایی،1866،ج،1ص)211
دربارا آفریطش حضری آدک(ع) از خاک ،ذمامی مسلمانان و ادیان مختلف و قائالن به ثبای انواع (رضلایی ،حسلن
رضا،1888 ،ص 85ل )115اذفاق نظر دارند ،اما سخن در این است که خلقت بشر بعد از آن حضری چگونه بود؟
گرچه بعضی این گونه ذوبیه می کططد که آیای در بیان واسقههاسلت ،یعطلی انسلانهلا بلا واسلقه آدک از خلاک
آفریدا شدندی (منباحیددی،1868 ،ص ،)881اما مفسران دیگر بلا کملک دانلش بدیلد دریافتلهانلد کله بطیلان
ساختمانی وبود انسان ،از خاک استی ذحقیقای نشان دادا است که اگر بسم انسلان بله اصل خلود برگردانلدا
شود ،شباهت زیادی به یک معدن کوچک خواهد داشت که از ذرکیح حدود  22عطنر ذشکی یافته است.
از نظر بیولوژیک و زیست شطاسانه ،نقش عطاصر خاک در ایجاد و بقای انسان انکارنا ریر است ،چطانکه بدن انسان
به صوری معدن کوچک ذنور ریر استی عطاصر موبود در خاک از راا مواد غرایی با مطشلأ نبلاذی یلا حیلوانی یلا
محلول در آبی که از مطابع زیرزمیطی یا باری به دست میآید ،به بدن انسان راا مییابد (.ریک :دکتر دیاب ،بلی-
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ذا،ص 66ل 65؛ بی آزارشیرازی ،بیذا،ص 58ل 52؛)با وبود اختالف نظر در خلقت انسان از خلاک و رابقله خلاک
با انسان می ذوان آن را با ذوبه به نظر اکثر دانشمطدان ،شگفتی قرآن برشمرد.
 -2خلقت ثانویه انسان :آب
یکی از مقالح شگفت انگید قرآن این است که آفریطش موبودای زندا حتی انسلان را از «آب» ملیدانلدی آب در
بعضی از آیای به صوری مقلق آمدا است مانطد( :و بعلطا مِنَ الْماءِ کُ َّ شَیْءٍ حَلی))؛ )انبیلاء81/؛ نلور« )15/و هلر
چید زندا ای را از آب دید آوردیم» و در بعضی دیگر به آفریطش انسان از مقلق آب اشارا میکطلد ،مانطلد( :وَهُلوَ
الَّری خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً)؛ (فرقان)51 /؛ «و اوست کسی که از آب بشری آفریلد و او را نسلبی
و دامادی قرار داد»ی در آیای دیگر به آب با ویژگی مخنوص اشارا شدا است ،مانطد( :مِنْ سُاللَةٍ مِنْ ملاءٍ مَهلینٍ)؛
(سجدا8/؛ مرسالی« )21/از چکیدا آب ست»( ،خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ) (طارق)6 /؛ «از آب بهطدا»/
در میان دانشمطدان برای خلقت انسان از آب دو دیدگاا وبود دارد:
الف (:مطظور این است که آب بیشترین مادا ذشکی دهطدا بدن انسان است ،حتی حیای همه موبودای زنلدا ل
گیاهان و حیوانای ل به آب بستگی داردی آفریطش حضری آدک(ع) نیلد از «طلین»؛ )مخللوطی از آب و گل ) بلودی
(مکارک شیرازی،1861،ج ،16ص(126
بیان دیگر این نظریه این است که حدود حجم بدن را آب ذشکی میدهد و کاهش سریع آن بلا حیلای مطافلای
داردی در شرایط معمولی نید ک مواد مورد نیاز بدن از طریق خون به سلولهای بدن میرسد و حدود  ٪61حجلم
خون را السما ذشکی می دهد که بیشتر از آب ذشکی شدا است و در صوری بروز کمآبی ،حرکلت گلبلولهلای
قرمد و مواد غرایی مخت می گرددی حتی اگر خونرسانی به یک عضو ققلع شلود ،باعلث نلابودی آن عضلو و بله
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اصقالح مردمی «سکته» ) (Infarczionمیشود ،لرا وابستگی حیای کلّیله موبلودای از بملله انسلان بله آب،
ققعی است.
ب  (:مقنود این است که انسان از مطی و نقفه آفریدا شدا استی شاهد این دیدگاا آیای ذی می باشد (:فَجَعَلَلهُ
نَسَباً وَصِهْراً)؛ (فرقان« )51 /او را نسبی و دامادی قرار داد» و (ثُمَّ مِن نُّقْفَةٍ)؛ (حج)5/
«بع » در آیای به معطی آفریطش و «نس » به معطی فرزندان و نواها در ذماک مراح اسلت و «سلالله» در اصل
به معطی عنارا و فشردا خالص هر چید است که مطظور از آن در این آیه ،نقفه آدمی است که در حقیقت عنارا
ک وبود او میباشلدی (ریک :بوکلایی،1865 ،ص  25؛ رضلایی اصلفهانی ،1882،ج ،2ص 115ل  )186در نتیجله
آیاذی که آفریطش انسان ها را به صوری مقلق از آب می دانطد ،با دیدگاا اوّل مقابقلت دارنلد و عللم نیلد انگشلت
صحت بر آن می گرارد و آیای گروا دوک گویای این هستطد که آفریطش انسان از آب مطی میباشد کله در هلر دو
صوری بدء شگفتیهای علمی قرآن شمرد میشود.
این مرحله(مرحله خلق) خود شام مراح دیگریست:
1-2مرحله اول :نطفه
قرآن در ذبیین مراح آفریطش انسا ن ،نقفه را یکی از عوام خلقت میداندی امیرالمومطین نید در نهجالبالغه
میفرماید :مگر انسان ،همان نقفه و خون نیم بطد نیست که خدا او را در ذاریکیهای رحم و غالف های ذو در ذو،
دید آورد؟(نهج البالغه،خقبه)88
نقفه از «نقف» به معطای آب صاف یا آب اندک میباشد(راغح اصفهانی،1886،ص )111همچطین به چکیدنی
که ذواک با صاف شدن و کمکم بودن میباشد میگویطد(قاموس،1851،ج،6ص )68مرحوک طبرسی میگوید :نقفه
به معطای آب کم از مرکر یا مونث است و هر آب صاف را نقفه می گویطدی و رابع به نقفه امشاج مینویسد :اص
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نقفه به معطای آب کم است که گاهی به آب زیاد نید اطالق می شودی(طبرسی ،1861،ذی آیه 5سورا حج)
مخلو و آمیخته (راغح اصفهانی،1886،ص )116اگر نقفه به معطای آب کم باشد ،مقنود این است که انسان از
آب کم آفریدا شدا و این گویای اعجاز قدری الهی استی اگر به معطای آب صاف شدا باشد ،یعطی نقفه ،چکیدا
و صاف شدا و بود انسان استی موید این نظریه نکرا بودن نقفه در 11آیه از آیای قرآن است که نشان از صاف
شدا و چکیدا بدن داردی
بیشتر صاححنظران کطونی نید معتقدند :امشاج به معطای مخلو شدن نقفه مرد و زن است و طبیعتا به دلی
این آمیختگی ،صفای در و مادر ،مطتق میشود که به واسقه  16عام وراثت که هر عام  ،انتقالدهطدا بین دا
هدار ذا صد هدار نشانه و اطالعای مخنوص میباشطدی (سحابی،1851 ،ص116؛ رضاییاصفهانی،1882،ص181؛
طباطبایی،1866،ج،21ص 215؛ اک نژاد ،1868،ج،1ص 211؛ زمانی ،1851،ص ) 116نتیجه ایطکه با ذوبه به
معطای لغوی نقفه-عنارا و چکیدا -و از طرف دیگر اثبای علمی این نکته صفای در و مادر به صوری فشردا و
عنارا از نقفه مطتق میشود ،میذوان برداشت اعجاز از آیای الهی کردی
نقفه اولین مرحله از سیر ذکاملی انسان و نققه آغازین یدایش انسانهاست که ماحنل ذرکیلح آب ملرد و زن و
یا به اصقالح علمی سلول های بطسی زن و مرد است که در فرایطدی بیوللوژیکی در بلدن هلر یلک از زن و ملرد
دید آمدااند؛ از این رو می ذوان نقفه را حاص از مواد غرایی به حساب آورد که از زمین به بلدن زوبلین ملی-
رسد و شاید همین مسئله ذفسیر دیگری بر خلقت انسان از خاک باشد و براساس آن بتوان خلقت اولیه انسلان از
خاک را به همه ابطاء بشر ذعمیم دادی
بعضی دیگر از آیای قرآن ،مطشاء آفریطش انسان را «مطی» می دانطد ،مانطد:
)وَأَنَّهُ خَلَقَ الدَّوْبَیْن الرَّکَرَ وَالْأُنْث مِنْ نُقْفَةٍ إذا ذُمْط )( :نجم16/ل15؛ واقعه 55 /ل  58و قیامت« )86/و هم اوسلت
که دو نوع میآفریطد :نر و مادا از نقفهای چون فرو ریخته شود»
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«مطی» بر وزن «فلس» به معطی «ذقدیر و انلدازاگیلری» اسلتی بله ملرگ «مطیله» ملیگویطلد ،چلون مقلدر و
اندازا گیری شدا استی «ذمطی» نید به معطی آرزو کردن در ذهن استی به نقفه نید مطی میگویطد ،چون با قلدری
خداوند اندازاگیری شدا استی (راغح اصفهانی،1886 ،ص(،)122قرشی،1851 ،ج،6ص ،251ذی ملادا «مطلی»)،
در اصقالح نید به مایعی که از مردان هطگاک آمیدش یا اندال خارج میشود ،مطی میگویطد.
 2-2مرحله دوم :علقه
مرحله دیگر در آفریطش انسان مرحله علقه است ،این ذعبیر شش بار و در 5ایه سورا های(علق ،2-1/حج،5/
مومطون ،11/غافر ،66/قیامت )88-86/آمدا استیهمچطین سوراای به ناک علق نازل شدا استی به اذفاق بیشتر
مفسران 5 ،آیه اول سورا علق نخستین آیاذی است که در غار حرا بر یامبر اسالک(ص) نازل شد .خَلَقَ الْإنسَانَ
مِنْ عَلَقٍ همان کس که انسان را از خون بستهای خلق کرد(علق)2/
«علق» بمع «عَلَقَه» و در اص به معطای چیدی است که به چید باالذر آویدان شودیاما معانی زیر را نید شام ملی
شود:
بللروزن فللرس بلله معطللی زالللو و یللا بمللع علقلله اسللت بلله معطللی خللون مطعقللد کلله حالللت بعللدی نقفلله
اسلللت(قاموس،1851،ج،5ص )81خلللون بسلللته(طریحی،1865،ج،5ص ،)216خلللون غللللیم شدا(منلللقفوی،
،1812ج،8ص ،)212زالللو،کرمی سللیاا کلله در اثللر رطوبللت بلله حلللق و گلللو مللی چسللبد و خللون را مللی
مکد(فراهیدی1111،ق،ج ،)161 ،1چید گران قیمت و نفیسی که صاحبش بر آن ذعلق یلدا ملی کطلد و آن را از
خود دور نمیکطد(.راغلح اصلفهانی،1886،ص )815لس ملی ذلوان گفلت در ملواردی کله عللق بله کلار رفتله
«چسبطدگی» و «آویدان بودن» لحاظ شدا است.گاا علق را به معطی موبود صاحح عالقه دانستهاند که اشلاراای
است به روح ابتماعی انسان  ،و علقه آنها به یکدیگر که در حقیقت ایه اصلی ذکام بشلر و یشلرفت ذملدنها را
ذشکی میدهد (مکارک شیرازی ،1861،ج ، 26ص )156
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به نظر دکتر موریس بوکای علقه را باید به معطای چیدی که آویخته میشود ذفسیر کرد و به معطلی مشلتق از آن
که خون بسته است و اکثر اوقای در ذربمهها درج گردیدا نادرست بودا و معطای نخست علقه یعطی چیلدی کله
آویخته می شود کامال اسخگوی واقعیتی است که علم حاضر ثابت کردا استی(بوکای،1865 ،ص)268
«علق» همان خون بسته ای است که از ذرکیح اسدرک مرد با اوول زن حاص و به رحم زن داخ میشلود و خلود
را به آن آویدان میکطدی س از یوستن نقفه مرد به ذخمک زن ،ذکثیر سلّولی آغاز میشود و به صوری یک ذلودا
سلّولی که به شک ذوی است در میآید (در اصقالح به آن موروال()Marulگویطلد) و در رحلم النله ملیگدیطلد،
یعطی سلول های ذغریه کططدا به درون الیه مخاطی رحم نفوذ میکططد و به آن آویدان (نه کامالً چسبیدا به رحلم
میشوندی قرآن این مقلح را با واژة زیبای «علق» بیان کردا استی (دکتر دیاب ،بیذا،ص)86
اگر واژا «علق» را به معطای خون بسته بدریریم ،میذوان ذطاسح آن را با موارد کاربردش اینگونه بیان کرد:یکی
چسبطدا بودن آن (کرمی که برای مکیدن خون به بدن میچسبد)؛دوک آویدان شدن آن به بدارا رحمی
سومین شباهت به زالو (زالو هر بار میذواند به اندازا یک فطجان قهوا ،خون انسان یلا حیلوان را بمکلد) نقفله در
رحم ،زالووار به رحم میچسبد و از خون ذغریه میکطدی (نجفی ،بیذا،ص  )55همچطین در وبله ذشلبیه بله زاللو
گفته اند که در مرحله ایجاد بطین ،از هر دو ماداای به ناک «هدارین» ذرشن ملیشلود ذلا ایطکله خلون در موضلع
مطعقد نشود و ذغریه ریر باشدی ( اکنژاد،1868 ،ج،11ص ) 111دیگر آن که شک علقه مانطلد زاللو اسلت و ایلن
حالت در چهار هفته اول ادامه داردی (اسماعی

اشا ،بیذا،ص  )182چون علقه در آیه بنلوری نکلرا آملدا اسلت

مطظور یک نوع موبود شبیه به کرک و زالو است که هم از نظر شک ظاهری انحطا ،ستون و هم از نظلر چسلبیدن
به دیوارا رحم و ذغریه از خون مادر ش بیه آن استی روفسور کیدمور س از مقالعله بلر روی علقله(زالو)آن را بلا
بطین  21روزا مقایسه کرد و آن دو را از بهت انحطا و هطای سر و ستون فقرای و آوید شدن به بلدن و مکیلدن
خون کامال همگون یافت و علقه بهترین ذوصیفی است که میذوان برای بطلین انسلان در روزهلای 21-6بعلد از
لقاح به کار رود؛ شگفت آ ور ایطکه زالو دقیق ذرین و زیبا ذلرین ذشلبیه بلرای بطلین 21-28روزا اسلتی در قلرن
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هفتم میالدی که هطوز میکروسکوپ یا عدسی اختراع نشدا بود انسانها یقیطا نمیدانسلتطد کله بطلین انسلان در
مققعی از زندگی «زالو مانطد»استی(شهابیان،1881،ص)161

مقایسه جنین انسان با زالو
با ذوبه به دیدگاا دانشمطدان ،مفسران و اه لغت« ،علق» به معطای «خون بسته»آویدان به رحم است ،بله ویلژا
آنکه این مرحله از آفریطش انسان را در علم بطینشطاسی بدیلد ،واسلقه بلین نقفله و مضلغه (گوشلت شلدن)
میشمارند ،یعطی این خون بسته حدود  21ساعت به بدار رحم آویدان ملیمانلد و از خلون آن ذغریله ملیکطلدی
ذفسیر ایه(علق به معطای خون بسته آویدان به رحم) با سیاق آیای متطاسح است ،بله ویلژا آنکله ایلن مرحلله از
خلقت انسان در علم بطین شطاسی بدید به عطوان واسقه بین نقفه و مضغه(گوشت بویدا شدا) محسلوب ملی
شود؛ یعطی حدود  21س اعت این خون بسته به بدار رحم آویدان است و از خون آن ذغریه میکن ذلا شلک علقله
کام شودی (رضایی اصفهانی  ،1882،ج ، 2ص)186
خداوند در قرآن با آنکه میذوانست از ذعبیر «خون بسته» استفادا کطد ،اما ذعبیر زیبای علق را به کار برد که هلم
خون بسته بودن و هم آویدان بودن آن را برساندی س با ذوبه به عدک یشرفت عللم بطلینشطاسلی در  11قلرن
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قب و عدک آگاهی مردک و دشکان از این مرحله دقیق و ظریف ذکام انسان ،میذوان نتیجه گرفت که این نلوعی
راز گویی قرآ ن است که بشر را به اسرار خلقت خلویش آگلاا ملی کطلدی( رضلایی اصلفهانی ،1882،ج،2ص)516
همچطین مقنود از علق گ آدک(ع) بودا که حالت چسبطدگی داشته است که در ایلن صلوری ملراد از انسلان در
آیه فوق حضری آدک(ع) ،نه مقلق انسانها استی(دریایی،1886،ص)11
نتیجه ایطکه با ذوبه به محدودیت علم دشکی در  11قرن یش ،مسأله مرکور را میذوان از اعجاز علملی قلرآن
دانست که بعد از  11قرن کشف شدا است.
 3-2مرحله سوم :مضغه
«ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَیْر مُخَلَّقَةٍ»(حج)5/
قرآن کریم در مراح آفریطش انسان س از نقفه و علقه ،مرحله «مضغه» را مقرح میسازدی از مضغه سله بلار در
قرآن یاد شدا است " .مضغه" از مادا" مضغ" به معط بویدن است و این واژا بله معطل مقلدار کمل گوشلت
است که انسان در یک لقمه م ذواند آن را بجود و این ذشبیه بلالب اسلت بلراى بطلین در دوران بعلد از علقله
بودن(طباطبایی،1866،ج،11ص)185
خداوند در می فرماید( :ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَیْر مُخَلَّقَةٍ لِطُبَیِّنَ لَکُم)؛ «سدس از (خون بسته) آویلدان،
و از (چیدى شبیه) گوشت بویدا شدا ،شک یافته (= متماید) و شک نیافته (= غیر متملاید آفریلدیم؛) ذلا بلراى
شما روشن سازیم (که خدا بر انجاک رستاخید ذواناست)»ی (حج)5/
واژا «مضغه» در لغت به معطای غرا و یا گوشت بویدا شدا است ،به عباری دیگلر بله ققعلهای از گوشلت گفتله
میشود که گویا بویدا شدا استی (منقفوی،1812 ،ج،11ص , )121و ان اسم است بلرای بطلین بعلد از انکله
علقه بودا است(راغح اصفهانی،1886،ص)116
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در مرحله چهارک کم کم بطین شلک یلک ققعله گوشلت بویلدا شلدا بله خلود مل گیلرد بل آنکله اعضلاى
مختلللف بللدن در آن مشللخص باشللدی امللا ناگهللان در وسللته" بطللین" ذغییراذ ل

یللدا م ل شللود ،و شللک آن

متطاسح با کارى که باید انجاک دهد ذغییر مل یابلد و اعضلاى بلدن کلم کلم ظلاهر مل شلود ،املا بطلینهلای
که از این مرحله نگررنلد و هلم چطلان بله صلوری سلابق و یلا نلاقص بمانطلد سلاقط مل شلوند و از ردا خلارج
مل گردنللد ،بملله" مُخَلَّقَلةٍ وَ غَیْللر مُخَلَّقَلةٍ" ممکللن اسللت اشلارا بلله ایلن مرحللله باشللد یعطلی " مخلقللة" بلله
معطلاى ذلاک الخلقله اسلت ،و" غَیْلر مُخَلَّقَلةٍ" یعطل آنکلله هطلوز خلقلتش ذملاک نشلدا ،و ایلن کلالک بلا ذنللویر
بطللین کلله مللالزک بللا نفللخ روح در آن اسللت مطقبللق م ل شللودی و بطللا بللراین معطللا ،کللالک کس ل کلله گفتلله"
ذخلیللق" بلله معطللاى" ذنللویر" اسللت ،بللا آیلله مطقبللق ملل گللرددی( طبرسللی ،1861،ج  ،6ص 61؛ مللطهج
النلللادقین ،1866،ج  ،6ص 186؛ طباطبلللایی،1866،ج،11ص )185ایلللن لفلللم ذعبیلللری اسلللت کللله بلللرای
مبالغه در خلق به کار ملی رود و خللق بله معطلای ایجلاد چیلدی بلر کیفیلت مخنلوص اسلتی لس ملیذلوان
گفللت کلله مضللغه دو مرحللله را شللت سللر مللی گللرارد؛ مرحللله اول کلله در آن مضللغه دارای هیچگونلله انللداک
مشخنلی نیسللت کله مضللغه غیللر مخلقله نامیللدا ملی شللودی مرحللله دوک کله انللداکهلای بللدن در آن متمللاید
شدااند ،مضغه مخلقه نامیدا میشودی
اما این «مضغه» همیشه یک حالت ندارد و مراح و حاالی گوناگونی را طی میکطدی قرآن از این ذحول با عطلوان
«مخلقه و غیرمخلقه» یاد میکطد ،البته مفسران دیدگااهای مختلفی دربارا این دو ذعبیر دارند ،از بمله:
1ی بطین کام یا ناقصالخلقه باشدی (مکارک شیرازی ،1861 ،ج،11ص)21؛
2ی مقنللود از مخلقلله ،مرحللله ذنللویر بطللین اسللت(.منللباح یللددی،1868 ،ص888؛ طباطبللایی،1866 ،
ج،11ص)811؛
8ی مخلقه ،همان مضغه شک یافته و متماید استی (ریک :دکتر دیاب ،بیذا،ص  )86و... .
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بطلین انسللان از هطگللاک لقللاح ذخملک و کرمللک ذللا لحظلله بلایگدیطی در رحللم  6روز در راا اسللت ،سللدس در
رحلم ذلا چهللاردا روز بله صلوری آویللدک (عللق) بله رشللد خلود ادامله مللیدهلد و از هفتله سللوک بلارداری بللا
چشللم غیرمسلللن بلله صللوری گوشللت بویللدا شللدا دیللدا مللیشللودی گررانللدن دورا ذمللاید الیللههللای زایطللدا
( مضللغه) ذللا مللاا سللوک بللارداری اداملله مللییابللد( ،رضللایی اصللفهانی ،1882 ،ج،2ص ،158بللهنق ل از :النگمللن،
،1861ص،)88
ذعبیر بسیار زیبا و شگفتانگید قرآن (مضغه ،مخلقه و غیرمخلقه ،حج )5 /با یافتههای دشکی بدید هماهطگ
است و بطین را در این دورا (هفته سوک به بعد) به صوری گوشت کوبیدا معرفی میکطد و اشاراای لقیف به
ذماید الیههای سه گانه( :اکتودرک = الیه خاربی؛ مدودرک = الیه میانی؛ آندودرک = الیه داخلی) داردی ذعبیر قرآنی
«مخلقه» ل که به معطای ایجاد چیدی با کیفیتی خاص و خنوصیاذی معین است ل در نتیجه از مجموع نظرای
استفادا میشود که «مخلقه و غیرمخلقه» صفت «مضغه» است ،به این معطی که در برخی از اقساک مضغه،
مقدرای و کیفیت خنوصیای کام است و در اقساک د یگر کام نیستی(ریک :رضایی اصفهانی،1882،ج،2ص
)511ی با ذوبه به عدک یشرفت بطینشطاسی در عنر ندول قرآن یک نوع رازگوئی قرآنکریم است وعظمت این
کتاب الهی را می رساند ،و این خود یکی از شگفتیهای قرآن به شمار میآیدی
 4-2مرحله چهارم و پنجم :استخوان و لحم
خداوند در آیای قرآن بعد از این مراح  ،به رشد عضالی واستخوانها اشارا میکطدی ما در این بحث به دلی
محور بودن آیه 5سورا حج فقط به شرح مختنری از این مرحله می ردازیمی
خداوند در این آیه بعد از مرحله مضغه ،اشارا به وشانیدن عضالی باالی استخوان میکطد و می فرماید:
فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَمًا فَکَسَوْنَا الْعِظَامَ لحَْمًا(مومطون )11/آنگاا مضغه را استخوانهای ساختیم ،بعد استخوانها
را با گوشت

وشانیدیمی
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آیه بیانگر آن است که نخست استخوان ذشکی میشود ،بعد گوشت روی آن قرار میگیلرد( .عظلم)ج عظلاک بله
معطی استخوان ،و در اص به معطی بدرگ شدن استخوان است(راغح اصفهانی ،1886،ص)815
این آیه نه فقط به شک گیری و ذکوین استخوان یش از عضالی بله گونلهای بلدیع اشلارا دارد؛ (بقلوری کله از
گوشت به عطوان کسا وشش ناک بردا و برای کسانی که با علم کالبد شکافی سرو کار دارند کامال واضن است کله
عضالی طوری استخوانها را در برگرفته اند که گویی وششی برای اسخوان هستطد) بلکه به مرحلله ذملاید کله از
این مضغه کوچک آغاز میشود نید اشارا داردی(مومطون)11/
در سومین هفته رشد بطین ،الیه های سه گانه اکتودرک ،مدودرک و اندودرک ذشکی میشلود،که هلر کلداک ایجلاد
کططدا قسمتهایی از بدن بطین هستطدی سلول های غضروفی و استخوانی از الیه میانی بطین (مدودرک) زودذلر از
سلولهای ماهیچه ای و وستی دید میآیطدی س سللول هلای اسلتخوانی و غضلروفی بلا دو الیله دیگلر بطلین
(اکتودرک و اندردرک) وشیدا میشوند و سلولهای ماهیچهای و وستی روی آنهلا را مانطلد لبلاس ملی وشلانطدی
(ریک :رضایی اصفهانی،1882،ج،2ص 518ل 516؛ شریف ،عدنان،1551 ،ص55؛ ؛ دیاب ،بیذا،ص )85ایلن یافتله
علمی با مقالح قرآنی هماهطگ است و نشان از شگفتی علمی قرآن دارد.
خداوند در سورا مومطون می فرماید« :فَخَلَقْطَا الْمُضْغَةَ عِظَمًا»بالح این است که قرآن قب از این بمله در همین
آیه میفرماید (:ثمُ بَعَلْطَااُ نُقْفَةً ف قَرَارٍ مَّکِین) یعطی ذعبیر بع (قرار دادن) میآورد اما در ایطجا ذعبیر ،ذغییر
کردا و واژا (خلق) آمدا استی کلمه خلق به معطای ذطها نیست بلکه ایجاد همراا با کیفیت مخنوص استی
بطاراین ذربمه آیه ذطها ایجاد استخوان نیست بلکه ایجاد گوشت کوبیدا با کیفیت خاص یعطی استخوانی و محکم
شدا است به عباری دیگر این استخوان همان ،مضغه مخلقه است؛ یعطی گوشت کوبیداای که ذماید یافته است،
س با ذوبه به آیه  5سورا حج (مِن مُّضْغَةٍ مخُّلَّقَةٍ وَ غَیرْ مخُلَّقَةٍ) به این نتیجه میرسیم که مضغه به دو مرحله
متماید و غیر متماید ذقسیم میشود و مرحله استخوانبطدی بطین منداق مرحله ذماید یافته بطین(مخلقه) می
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باشدی(رضایی اصفهانی،1882،ج )518-516 ،2آیت اهلل معرفت با ذوضین ذشکی استخوان و عضالی ،این مرحله
را در هفته طجم ذا هفتم س از انعقاد نقفه میداندی(معرفت،1886،ج،6ص)81
ذا این نددیکیها دانشمطدان بطینشطاسی فکر میکردند که استخوانها و عضالی همدمان ساخته میشوند در
حالیکه ذحقیقای ذکام یافته میکروسکو یک نشان داد که این مراح شرحیافته در قرآن کامال درست استی
همچطین اسکلت عمومی بطین در هفته هفتم با ذولید استخوانها شک میگیرد بعدا به زودی ساختار عضالی
شروع می شود عضالی مح خود را در اطراف استخوانها یدا میکططد و عضله شک درست خود را به خود
می گیرد یذشکی عضالی در هفته هشتم واقع میشودی سلسله مراح ذکام انسان بقوریکه در قرآن واضن
شدا عیطا در مقابقت با علم بطین شطاسی مقابقت داردی دانش بطینشطاسی امروز به روشطی ذاییدی بر آموزا-
های ارزشمطد قرآنی استی
قرآن کریم مراح خلقت بطین را نقفه ،علقه ،مضغه ،عظاک ،لحم و نفخ روح بیان کردا و آخرین مرحله را س از
ایان یافتن خلقت بسمانی بطین و به ذعبیر دقیقذر س از ذسویه (ذوازن و هماهطگی بسم) دانسته استی و در
ایان افدودا شدا است که س از آن در او آفریطشی متفاوی دید میآوریمی با بهرا گیری از آیای مربو به
خلقت انسان و نید روایای وارد شدا در بارا آیه ،به این نتیجه میرسیم که مقنود خداوند از آفریطشی متفاوی
در این آیه ،همان نفخ روح در بطین انسان استی براساس علم بطین شطاسی هم ذحرک بطین از ماا چهارک آغاز
می شود که بر طبق قرآن علت آن همان نفخ روح استی همچطبن در روایتی آمدا که دعا برای ذعیین بطسیت
بطین و سعادی او و امور دیگر ،باید قب از چهارماهگی باشد؛ زیرا هرگاا چهار ماا از عمر بطین گرشت ،خداوند
دو فرشته آفریططدا به سوی او گسی میدارد ذ ا خلقت او را کام کططد و بطسیت،رزق،اب ،سعادی و شقاوی او
را به فرمان خداوند بطویسطدی(مجلسی،1118،ج،6ص ) 112-111زیرا در بسیاری از روایای زمان نفخ روح چهار
ماهگی معرفی شدا استی
در ادامه آیه خداوند میفرماید:
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لِّطُبَین لَکُمْ وَ نُقِرُّ ف الْأَرْحَاک مَا نَشَاءُ إل َ أَبَ ٍ مُّسَمًّ ثمُ نخُربُکُمْ طِفْلًا(حج )5/ذا [قدری خود را] بر شما روشن
گردانیمی و آنچه را ارادا م کطیم ذا مدذ معین در رحمها قرار م دهیم ،آنگاا شما را [به صوری] کودک برون
م آوریم
بالح ایطکه قرآن مجید بعلد از ذکلر ایلن مراحل بملله« لِطُبَلیِّنَ لَکُلمْ» را آوردا اسلت ،اشلارا بله ایطکله ایلن
دگرگونیهاى سریع و شگفتانگید کله سلبح مل شلود یلک ققلرا کوچلک آب بله یلک انسلان کامل ذبلدی
گللردد ؛ و خداونللد قللادر اسللت بشللر را از ذللراب و للس از آن از نقفلله کلله هللیو مطاسللبتی بللین آن دو نیسللت
خلق کطد که عالوا بلر ذاکیلد بلر مبلداء و معلاد ،دلیل روشلط اسلت بلر قلدری و حکملت خداونلد بلر همله
چید استی(طبرسی،1861،ج،6ص)126
مقنود از بمله" لِطُبَیِّنَ لَکُمْ" بر حسح ظاهر سیاق ،این است که ذا برایتان بیان کطیم که بعلث ممکلن اسلت ،و
شک و شبهه را از دلهایتان زای نماییم ،چون مشاهدا انتقال خاک مردا به صلوری نقفله ،و سلدس بله صلوری
علقه ،و آن گاا مضغه ،و در آخر انسان زندا ،براى هیچکس شک نم گرارد در ایطکه زندا شدن مردا نید ممکلن
است ،و به همین بهت بمله مورد بحث را در ایطجاى آیه قرار داد ،نه در آخر آنی(المیدان،ج،11ص " )186وَ نُقِرُّ
فِی الْأَرْحاک ما نَشاءُ إل أَبَ ٍ مُسَمًّ " یعط ما در ارحاک آنچه از بطینها بخواهیم مستقر م سازیم ،و آن را سلقط
نم کطیم ذا مدی حم شود ،آن گاا شما را بیرون م آوریم ،در حال که طف باشیدی
مرحوک طبرسی در مجمع البیان گفته :یعط ما شما را از شکم مادرانتان بیرون م آوریم در حال که طفلیدی و
کلمه" طف " به معطاى انسان صغیر استی
نتیجه گیری:
نتایجی که از این ژوهش بدست می آید :
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 -1قرآن با بیانی رسا و سادا و با سبکی بی نظیر به ذقسیم بطدی مراح رشد و ذکام بطین رداخته استی
ویژگی این ذقسیم بطدی فهم آن در زمان ندول قرآن و درک صحت و درستی آن در زمان حاضر و آیطدا استی
 -2قرآن در این آیه به طور صرین به دو دلی محکم و مطققی برای اثبای معاد بسمانی استدالل کردا است
یکی از طریق ذوبه به ذحوالی بطیطی و دیگری از طریق ذحوالی زمین به هطگاک نمو گیاهان؛ در حقیقت قرآن
میخواهد صحطه های معاد را که مردک در همین زندگی دنیا با آن سرکار دارند و یوسته با چشم خود میبیططد و
از آن غافلطد برای آنها ذشرین کطد ذا بدانطد زندگی بعد از مرگ نه ذطها امری غیرممکن نیست بلکه دائما صحطه-
های مشابه آن را بر زندگی روزمرا با چشم خود مشاهدا میکططدی همچطین بدون شک هر با قرآن سخن از
بازگشت انسانها و رستاخید به میان آوردا مطظور بازگشت این انسان با روح و بسم در آن بهان است ،و آنها که
معاد را مطحنر به بطبه «روحان » آن کردااند و ذطها قائ به بقاى ارواحطد ،به هیو وبه آیای قرآن را مورد
بررس قرار ندادااند ،مثال روشن است که آیاذ همچون آیه فوق با صراحت سخن از معاد بسمان م گوید و گر
نه معاد روحان چه شباهت به دوران بطیط و زندا شدن زمیطهاى مردا به وسیله نمو گیاهان دارد؟
 -8قرآن مطشا آ فریطش انسان را آب ،نقفه ،مطی و خاک میداندی از سویی میذوان گفت یکی از منداقهای آب،
نقفه و مطی استی همان مطی که با سه لفم بیان شدا است و هر کداک گوشه ای از اسرار علمی آفریطش انسان را
به نمایش میگرراند و این از اشارای علمی قرآن به حساب میآیدی
 -1مراح اساسی ذکام بطین از مرحله نقفه امشاج ذا مرحله علقه ،مضغه ،عظاک و لحم(که قرآنکریم این ناک-
های علمی را به آنها نهادا) در واقع با شک و خنوصیای میکروسکو ی آنها مقابقت داردی با ذوبه به ایطکه در
طول همه این مراح بطین از چطد میلی متری ذجاوز نمیکطد ،علم بطینشطاسی که در نیمه دوک قرن بیستم
دید آمد ،چطین وصف قرآنی را از طریق یشرفت ذکطولوژوی و ذجهیدای بدید ذایید نمودا استی با شطاخت
مراح ذشکی بطین انسان که بلواای از شگفتیهای قرآن میباشد ،ایمان و اعتقاد به صاحح بهان خلقت،
یامبر خاذم و معجدا باودانهاش قرآنکریم ،در بسم و بان خوانطدا بیشتر خواهد شدی

18

www.SID.ir

Archive of SID

دومین همایش ملی اعجاز رقآن
بهم
ن ماه 2931

 -5مرحله خلق ،مرحله دو ک رشد بطین و ذکوین اعضا است که مراح

علقه(اولین مرحله ذخلیق و شام

رویدادهای هفته سوک می شود) ،مضغه ،عظاک و لحم را شام میشودی هر کداک از این اصقالحای شک مققعی
بطین را دقیقا ذوصیف میکطد که با علم بطینشطاسی کامال مطقبق استی
منابع:
1ی قرآن کریم(ذربمه فوالدوند)
2ی نهج البالغه ،ذربمه محمد دشتی ،)1888(،قم ،انتشارای موسسه فرهطگی ذحقیقاذی امیرالمومطین(ع)،
چاپ بیستو یکم
8ی اسماعی

اشا ،عبدالعدید (،بی ذا) ،اسالم و طب جدید ،ذربمه غالمرضا سعیدی ،انتشارای برهان.،

1ی آلرسول ،سوسن ،)1885(،بررسی تطبیقی آیات مربوط به علقه با علم جنینشناسی ،فدک ،سال
اول ،شمارا چهار
5ی بوکائی ،موریس ،)1865(،مقایسهای بین تورات انجیل و قرآن و علم ،ذربمه ذبین اهلل دبیلر ،ذهلران،
نشر فرهطگ اسالمی.،
6ی بی آزار شیرازی ،عبدالکریم (،بی ذا) ،قرآن و طبیعت ،بی با ،چاپ دوک.
6ی اکطژاد ،رضا ،)1868(،اولین دانشگاه آخرین پیامبر  ،ذهران ،مکتح اسالمیه و بطیلاد فرهطگلی شلهید،
چاپ اول
8ی ذوماس النگمن ،)1861(،رویان شناسی ،ذربمه دکتر بهلادری و شلکور ،شلرکت سلهامی چهلر ،چلاپ
ششم.
5ی دریایی ،محمد ،)1886(،اسرار خلقت و شبیه سازی انسان ،ذهران ،انتشارای سمیع ،چاپ اول
11ی دیاب ،عبدالحمید و قرقوز (،بی ذا) ،طب در قرآن ،ذربمه چراغی ،ذهران ،انتشارای حفظی.،
11ی راغح اصفهانی ،ابوالقاسم ،)1886(،مفردات الفاظ قرآن ،ذربمه منقفی رحیمی نیا ،ذهران ،نشر
سبحان ،چاپ اول
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12ی رضایی اصفهانی ،محمد علی ،)1882(،پژوهشی در اعجاز علمی قرآن ،رشت ،مبین ، ،چاپ چهارک.
18ی رضایی ،حسن رضا ،)1888(،قرآن و فرهنگ زمانه ،قم ،مرکد مقالعای و لژوهش هلای حلوزا علمیله،
چاپ اول.
11ی زمانی ،منقفی1851(،ش) ،پیشگویی های علمی قرآن ،قم ،یاک اسالک،
15ی سحابی ،یداهلل1851(،ش) ،خلقت انسان ،ذهران ،شرکت سحامی ،چاپ دوازدهم
16ی شهابیان ،مسعود،)1881(،مقدمهای بر جنین شناسی قرآن ،بی با ،انتشارای سخن گستر
16ی طباطبایی ،محمد حسین ،)1866(،المیزان فی تفسیر القرآن ،ذربمه نوری همدانی ،قم ،بطیلاد علملی
و فکری عالمه.،
18ی طبرسی،علی بن حسن بن فض بن حسن (1861ش) ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن،ذحقیق رضا
ستودا ،انتشارای فراهانی ،چاپ اول
15ی طریحی ،فخرالدین(1865ش) ،مجمع البحرین ،ذهران
21ی عدنان ،شریف1551(،ق) ،من علم الطب القرآنی ،بی با ،دار العلم المالیین
21ی عالیی ،حسین ،)1851(،شگفتیها و اعجاز پزشکی در قرآن  ،دو فنلطامه ذخننی قرآن و علم ،سال
ششم ،شمارا هشت
22ی غفاری قمی ،اسماعی ،)1851(،فلسفه خلقت انسان در قرآن و روایات ،قم ،نشر دفتر ذبلیغای
اسالمی ،چاپ اول
28ی فراهیدی،خلی بن احمد1111(،ق) ،العین ،ذهران ،انتشارای هجری
21ی قرشی ،سید علی اکبر ،)1851(،قاموس قرآن ،ذهران ،دارالکتح االسالمیه ،چاپ هفدهم
25ی کاشانی ،مال فتن اهلل1866(،ش) ،منهج الصادقین فی الزام المخالفین ،ذهران ،انتشارای علمی
26ی کامکار ،زهرا ،)1885(،مقایسه مراحل تکامل جنین انسان از دیدگاه قرآن ،حدیث و علم جنین
شناسی ،ژوهش های علم و دین ،سال اول  ،شمارا دوک
26ی مجلسی ،محمدباقر1118(،ق) ،بحار النوار ،بیروی ،داراحیاء التراث العربی،
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28ی منباح یددی ،محمد ذقی1868(،ش) ،معارف قرآن ،قم ،موسسه ژوهشی اماک خمیطی(را).
25ی منقفوی ،حسن( ،)1812التحقیق فی کلمات قرآن کریم ،ذهران ،مرکد کتاب التربمه و الطشر
81ی معرفت ،محمد هادی ،)1886(،التمهید فی علوم القرآن  ،قم ،بامعه مدرسین حوزا علمیه قم
81ی مکارک شیرازی ،ناصر 1861(،ش) ،تفسیرنمونه ،ذهران ،دارالکتح االسالمیه ، ،چاپ طجم.
82ی نجفی ،گودرز(،بی ذا) مطالب شگفت انگیز قرآن ،نشر سبحان ،ذهران.

21

www.SID.ir

