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 قرآن کریم منظر از مروری بر نظام آفرینش جنين
 2، علي صفايي1، شادي بهفر*1بهاره ابطحي نائيني

 دستيار بيماري هاي پوست و مو، كميته تحقيقات دانشجويي ، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران 1
 اصفهان، ايران دانشجوي داروسازي، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، 2

 

 انساني حيات آغاز نقطه عنوان به كه است جنين و آفرينش پيدايش موضوع قرآن، آيات در توجه قابل و مهم محورهاي از يکي مقدمه و هدف:

نظام آفرينش جنين است. هدف از اين مطالعه مروري بر  پرداخته موضوع اين به شيوا بياني با آيه از قرآن كريم 70است. در بيش از  گرديده مطرح
 از منظر قرآن كريم و تطبيق آن با يافته هاي پزشکي مدرن است.

پايگاه هاي اينترنتي و كتابهاي كتابخانه تخصصي قرآن  در اين مقاله مروري با بررسي در نرم افزارهاي قرآن كريم و تفاسير، مواد و روش ها:

 انشگاه( عناوين مرتبط با موضوع استخراج گرديد. و علوم روز )وابسته به بنياد پژوهش هاي قرآني حوزه و د

تعديل  و در قرآن بر اساس به ترتيب شامل نطفه، علقه، مضغه، مخلقه و غير مخلقه، عظام، لحم، تسويه جنين تکوين و خلقت مراحل یافته ها:

ان رويت با چشم غير مسلح است، يکي از آس روح مي باشد. تقسيم بندي مراحل آفرينش جنين در قرآن كه بر پايه ماكروسکوپي و قابل و نفخ
ترين و در عين حال دقيق ترين تقسيم بندي هايي است كه مراحل تشکيل و رشد جنيني را بيان نموده است. امروزه دانش جنين شناسي با چشم 

مينه است.در ي بر بيان قرآن كريم در اين زمسلح و بهره گيري از ابزار ريزبينانه به بررسي مولکولي، سلولي و ساختاري جنين مي پردازد كه تاييد
 آساني به نيز زمان هاي آن انسان براي كه اي گونه به شده است بيان ساده ظاهر به اصطالحاتي با جنين رشد و آفرينش مراحل تمام بيان قرآن،

 هاي عصر معاصر نيز مطابقت دارد. با يافته كه هستند دقيق چنان آن جنين درباره قرآن هاي داده اين، وجود با اما بود. درک قابل

 آن خواني هم و قاصر بود شناسي جنين علم از بشر درک كه عصري در قرآن آيات در جنين تکامل و رشد مختلف مراحل تشريح نتیجه گیری:

ي آيات قرآن تامل كند مچنانچه هر گاه پژوهشکريبدون هيچ گونه سونگري و تعصبي در اين  نمي باشد؛ قرآن اعجاز جز چيزي طبي هاي يافته با
 تواند هماهنگي آن ها را با دست آورد هاي فعلي دانش جنين شناسي تاييد نمايد.

 جنين، قرآن، آفرينش انسان، قرآن پژوهي واژه های کلیدی:
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