
 

 

 

 

 

 بهاتشبررسی شبکه معنایی نطفه در قرآن کریم با پاسخ به 
 عبدالرضا زاهدی

 صمد اسمی

 نیتغالمرضا خوش

 دهیچک

نطفة »و  «سُاللَةٍ مِنْ ماءٍ َمهينٍ»، «ماءٍ دافِقٍ » جملهتوصیفاتی از و ابیربا تع« نطفه» قرآن کریم از

صدد بررسی و تطبیق این آیات با علم برخی در ،با پیشرفت علم. سخن گفته است« امشاج

له جمموارد سبب شده است که شبهاتی از ارائه نظرات نادرست در برخی اند.شناسی برآمدهجنین

نقش نطفه زن در  عدم توجه به»و « عدم توجه به اهمیت و ویژگی آن انگاری آب منی وپست»

« مَهین»و « دافق»های واژه روشن گردیدپس از بررسی باره مطرح شود. ایندر« آفرینش جنین

مایع »و « مایع متحرک و آمیخته»معنای به ترتیب به ،آمده است« ماء»صفت برای عنوان بهکه 

ن به نطفه مرد و زن هردو اشاره به قدر متیق« نطفه امشاج»ن واژه باشد و همچنیمی« ضعیف

وردهای علم جنیناتنها با دستنه ،درستی انجام گیردبراین اگر روش معناشناسی بهدارد. بنا

  با آن هماهنگ است.کامالً بلکه  ،شناسی تعارض ندارد
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 مقدمه

پیدایش و آفرینش جنین است که به ، موضوعقرآن کریمیکی از محورهای مهم و قابل توجه در 

مطالعه آفرینش  ،شناسیموضوع علم جنینعنوان نقطه آغاز حیات انسانی مطرح گردیده است. 

تا انتهای تشکیل جنین و خروج آن از رحم  ،یافته با اسپرملقاحانسان از ابتدای تشکیل تخمک 

 از مسائل سخت و ،گذردپی که بر جنین در رحم میدربیان مراحل پی. مادر بعد از نه ماه است

حله ه شش مر. قرآن کریم مراحل آفرینش انسان در جنین را بشناسی استپیچیده در علم جنین

خوانبندی، پوشاندن استتقسیم نموده است که عبارتند از: نطفه، علقه، مضغه، استخوان و اسکلت

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً » :جنین ها با عضله و دمیدن روح در

 ،مراحلترین پیچیده .(14: مؤمنون) «حْماً ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقينفَكَسَوْنَا الْعِظامَ لَ

به همین دلیل . های اول بارداریویژه در هفتهبه ،زمانی است که جنین دارای حجم کوچکی است

 در رحم بدون داشتن جنینبررسی چگونگی استقرار  .آسانی قابل مشاهده نیستجنین به

 پهای طوالنی قبل از اکتشاف میکروسکوتا قرن .پذیر نیستامکان تجهیزات و ابزار میکروسکوپی

جنین وجود  گیریمرد در تکوین و شکل میالدی هیچ فهم درستی از نقش زن و 17در قرن 

برای جنین بیان مراحل مختلف و متمایزی را  عنوان وحی الهی،به که قرآن کریمدرحالی ؛نداشت

مرحله جنین اتفاق  که داخل رحم برای هررا ی یملیات و رخدادهاعترین مهمقرآن کریم  کند.می

گونهبهاین اصطالحات قرآنی با نهایت دقت و  .کندبیان می اصطالحاتی ها وگذاریبا نام ،افتدمی

 انی،زند) کند، داراستدقیق علمی آن را ایجاب می الحاتطاصکه را انگیز تمام شروطی شگفتای 

با  باشد، کهگیری جنین میمرحله نطفه، مرحله آغازین شکل طبق بیان قرآن کریم  .(33 :1432

از آن سخن  «نطفه امشاج»و  «ساللة من ماء مهين»، «ماء دافق» جملهتعابیر و اصطالحات گوناگون از

 ی قرار خواهد گرفت. در این پژوهش مورد بررس و گفته است

 گونه تناقض و اختالفیترین منبع مسلمانان بیان کرده است که هیچعنوان مهمقرآن کریم به

 ،(1: ؛ فرقان19: نعام)ادارد بودن ادعای جهانی و جاودانگی  ،(42: ؛ فصلت82: )نساءدر آن وجود ندارد 

و معاندان خود را در صورتی که نماید و منکران همه بشریت را به راه راست و حقیقت هدایت می

با پیشرفت  .(23: ؛ بقره13: ؛ هود88: سراء)ابه هماوردی فراخوانده است  ،پذیرای حقایق آن نیستند

آیات مربوط به مرحله نطفه را به چالش کشیده و  ،برخی معاندان و منکران ،شناسیعلم جنین
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عالوه بر معناشناسی نطفه و واژگان صدد است . این پژوهش دراندشبهاتی درباره آن مطرح نموده

 شده نیز پاسخ مستدل ارائه نماید.، به شبهات مطرحمرتبط با آن

 شناسی نطفه مفهوم

کمی از آب که  مقدار ؛ ازجملهمعانی متعددی اطالق شده است بردر زبان عربی  «نطفه»واژه 

نیز و سیالن ضعیف چیزی ؛ (334: 9ج ،تابی ،منظور؛ ابن185: 9ج ،تا، بیسیده)ابن معادل آن قطره است

؛ (811 تا:راغب اصفهانی، بیال؛ 436: 7تا، جبی فراهیدی،ال) مقدار آن زیاد باشد یا کم ،آب صافمعنای به

طور نیز بهو  (158 :12تا، جبی مصطفوی،ال؛ 611: 2تا، جبی فیومی،ال)دو هر مرد نطفه زن وبه  همچنین

 وارجخوایت شده است که در جنگ با ر منین)ع(ؤاز امیرالم .استمطلق به آب نیز نطفه گفته شده 

صود افزاید: مقسید رضى می .«قتلگاه ایشان این سوى آب )نهروان( است ؛دُونَ النُّطْفَة مَصَارِعُهُمْ»فرمود: 

 :نهج البالغه) ترین کنایه است براى آبآب نهر است و این فصیح ،ى آب صاف(امعن)به« نطفه»از 

 .(59خطبه

ود شضعیف آب اطالق می به مقدار کم و« نطفه» ،شودبنابر آنچه از فرهنگ لغات استفاده می

بار در قرآن  12واژه نطفه  مثل و بارورکننده است.؛ مایعی که عامل تولیدکه سیالن و روان است

گاهی از  ؛قرآن کریم از نطفه با تعابیر و توصیفات گوناگونی یاد کرده است .کار رفته استکریم به

الَّذي خَلَقَكَ مِنْ »، (4: )نحل «خََلقَ الْإِنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذا هُوَ خَصيمٌ مُبين» :مطلق نطفه سخن گفته است

، (5: )حج «قَةَفإِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَ»، (37: )کهف «تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجاُل

وصفی  اتگاهی با عبار ؛(19ـ17: )عبس «ءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُقُتِلَ الْإِنْسانُ ما أَكْفَرَهُ مِنْ أَيِّ شَيْ »

أَ لَمْ يَكُ »، (2: )انسان «إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشاجٍ» :های آن را بازگو نموده استبرخی از ویژگی

ساُللَةٍ مِنْ ماءٍ »، «ماءٍ مَهينٍ» جملهگانی ازبا واژ برخی موارد نیزدر  ؛(37: )قیامت «نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنى

 تبیین آن پرداخته است.  به شرح و «ماءٍ دافِقٍ» و «مَهينٍ

دارای حوزه معنایی گیری جنین، عنوان مرحله آغازین شکلبه« نطفه»قرآن کریم  یدگاهاز د

ارتباط  در «نطفه امشاج»و  «ساللة من ماء مهين»، «ماء مهين»، «ماء دافق»ای بوده و با واژگان گسترده

درستی و کامل فهمید. ن نظر قرآن کریم را درباره آن بهتواگان نیز نمیاست. بدون توضیح این واژ

 د شد. نیز معناشناسی خواهاین واژگان ن ،شدهبراین با نقد و بررسی شبهات مطرحبنا
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 عدم توجه به اهمیت آن انگاری آب منی وپست شبهه اول:

به (8: )سجده «ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ ساُللَةٍ مِنْ ماءٍ مَهينٍ»در آیه  «مَهين ماء» یکی از شبهات این است که

 در هر؛ حیاتی استهای منی از برترین پدیده»که است؛ درحالی« ارزشآب پست و بی»معنای 

حال فعالیت همراه با مواد الزم غذا و آب و مواد حفاظتی وجود  در هها اسپرم زندقطره آن میلیون

ت. انگیز اسارزش و نفرتکرد که منی آبی پست و بیاطالع گذشته گمان میدارد. اما انسان بی

العاده ارزشمند است و فوقهای خلقت دانست که منی از عظمتمی قطعاً ،اگر این آیه از خدا بود

 .(49 :1391 )سها، «دانستو آن را پست نمی

 نقد و بررسی

 شود.دی وجود دارد که در ادامه به آن پرداخته میدالیل متعد ،برای نقد این شبهه

 دلیل معنایی یک.

 همچنین واژه و« مَهین» هبنابراین الزم است واژگردد. برمی« مهین»اشکال به معنای واژه 

آنچه در و سپس  از منابع معتبر معناشناسی شود ،که در آیه مورد بحث آمده است« سالله»

ینبا علم جن این معنا در پایان .بررسی گردد ،بازتاب یافته استباره دراینها و تفاسیر ترجمه

با  ریمقرآن کبیان تعارض یا عدم تعارض تا  نیز مورد بررسی تطبیقی قرار خواهد گرفتشناسی 

  .ن روشن گردداشناسی بر مخاطبم جنینعل

 فراهیدی،ال) ضعیف معنایغات بهبوده و در فرهنگ ل «مهن»ر وزن فَعیل از ریشه ب «مَهين»واژه 

 اندک ،( 6401: 9تا، جحمیری، بیال؛ 8: 4ج تا،بی صاحب بن عباد،؛ 175: 6جتا، بی زهری،اال، 61: 4ج تا،بی

: 6، ج1425جوهری، ال؛ 61 :4ج تا،بی فراهیدی،ال) و حقیر (175 :6جتا، بی زهری،اال؛ 425 :13ج تا،بی منظور،ابن)

صفت برای مرد عنوان بهکه  این واژه در مواردی. کار رفته استبه (6401: 9تا، جحمیری،  بیال؛ 2209

بیسیده، ؛ ابن61 :4ج تا،بی فراهیدی،ال)معنای مرد ضعیف و حقیر آمده است به ،(رجلٌ مَهين)کار رود به

کار هب «ماء»صفت برای عنوان بهکه  مواردیدر  همچنین .(2209 :6ج، 1425جوهرى، ال؛ 337 :4جتا، 

 .(246 :تابی عسکرى،ال؛ 175 :6جتا، ، بیزهریاال) باشدضعیف و قلیل می آبمعنای به ،(ماء مَهين)رود 

بار از زبان فرعون درباره حضرت  کار رفته است: یکبار در قرآن کریم به 4« مَهین»ه واژ

خود را با آن سلطنت و قدرت ، کار رفته که فرعون از نظر امکانات مادی و حکومتبه )ع(موسی
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عنوان بهبار هم  یک .(52: زخرف) و او را مرد ضعیف دانسته است (51: )زخرف حضرت مقایسه نموده

در نفسش وجود نداشته و در  کار رفته که برای او شخصیت و استقاللیصفت برای شخصی به

 ،جوییعیب چینی وسخن و با سوگند خوردن و (10: )قلمگیری و استدالل ضعیف است تصمیم

« ماء»صفت برای عنوان بهدو بار هم  .(194 :11، جتابی مصطفوی،ال) کندرأی و نظر خود را تقویت می

: تمرسال) «آیا شما را از مایع اندک و ضعیف نیافریدیم؛ أَ لَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ ماءٍ مَهين»کار رفته است: به

 چکیده مایع اندک و )آدم( را از عصاره و سپس نسل او ؛ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ ساُللَةٍ مِنْ ماءٍ مَهينٍ»؛ (20

مـعنای خارج کردن در لغت به و «سلل»از ریشه « سالله» کلمه .(8: هسجد) « ضعیف قرار دادیم

به درآوردن شمشیر از  .(338 :11ج تا،بی منظور،؛ ابن411: 8ج تا،بیسیده، ابن) چیز دیگر استچیزی از 

 است؛ به فرزند هم سالله گفته شده .(418 :تابی راغب اصفهانى،ال) گفته شده است «سل»غالفش نیز 

 قسمت خوب هر سالله به همچنین .(206 :12ج ،تابیزهرى، اال) آیدچون از شکم مادرش بیرون می

 .(418تا: بی راغب اصفهانى،ال) چیزی گویند که از آن جدا شده باشد

آمده است « طین»یک بار همراه با است:  کار رفتهسه بار در قرآن کریم به« سالله» کلمه

کار به« ماء مهین»یک بار نیز با  .(12: منونؤم) اشاره دارد )ع(ابوالبشر حضرت آدم که به آفرینش

پس ؛ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ ساُللَةٍ مِنْ ماءٍ مَهين» :اشاره دارد که به آفرینش نسل آن حضرتاست رفته 

 .(8 )سجده: «مایع  ضعیف قرار دادیماز ی انسل او را چکیده و عصاره

اء م»گونه نتیجه گرفت که مراد از توان اینمی« مَهین»و « سالله»از کاربرد قرآنی واژگان 

« ای از مایع ضعیفچکیده عصاره و»، «من ماء مهین هسالل»و مراد از « ضعیفمایع »، «مهین

  یعنی خداوند آفرینش نسل بشر را از مقدار اندکی از مایع ضعیف قرار داده است.؛ باشدمی

بان فارسی ها به زدر ترجمه .(8 )سجده: «ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ ساُللَةٍ مِنْ ماءٍ مَهينٍ » آیه در «ماءٍ مَهينٍ»

 رقدآب ناچیز و بی، (96: 20ج ،1408 رازى،ال)ابوالفتوح آبی خوار و ضعیف  :به چند معنا آمده است

)انصاریان،  مقدارآب پست و بی ،(581 :1381)مشکینى،  و ناچیزپست  آب، (581 :1373 )مکارم شیرازى،

به .(581 :1378 )کاویانپور،ارج آبی غلیظ و بی و (581 :1384)گرمارودى، آبی خوارمایه ، (581 :1383

ها در ترجمه ،معنای آب پست و خوار باشدبه «ماء مهین»رسد اشکال مورد بحث که نظر می

  .بازتاب یافته است
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ر مفسران در تفسی .بیان گردد «ماء مهين»قبل از بررسی الزم است دیدگاه مفسران نیز درباره 

 :است از اند که خالصه آن عبارتیان داشتهنظرات مختلفی ب ،در آیات قرآن کریم «مهين ماء» واژه

 ضعیفآب  .1

از  «يلفَع»بر وزن  «مَهين»اند: واژه نقل شده است که گفته سلیمان بنمقاتل و  قتاده عباس،از ابن

  :29ج ،1412 طبرى،ال ؛544 :4؛ ج449 :3، ج1423بلخى، ال) باشدمی «ضعيف»معنای و به «مهن»ریشه 

در تفاسیر متعددی نیز همین معنا آمده است  .(297 :8ج تا،بی طوسى،ال ؛512 :8، ج1372 طبرسى،ال، 144

معنای برخی مفسران آن را به هعالوه بر اینک .(533 :3ج تا،بی سمرقندى،ال؛ 442 :2، ج1416جزى، ابن)

یا زن و مرد، اختالفاختصاص به نطفه مرد دارد  «ماء مهين»درباره اینکه آیا  ،اندضعیف دانسته

قال ضعيف نطفة  مَهِين»از مجاهد نقل شده که آن را به نطفه مرد اختصاص داده است:  وجود دارد:نظر 

 :باشدشامل منی مرد و زن هردو می «ماء مهين»اند: گفتهنیز بعضی  ؛(172 :5، ج1404سیوطى، ال) «الرجل

 .(376 :10، ج1420بوحیان، اال) «هو مني الرجل و المرأة : أي ضعيفماءٍ مَهِينٍ»

 قلیل و اندکآب  .2

 .(80 :4، ج1422جوزى، ابن) باشدمعنای اندک میبه «هينمَ»اند واژه گفته است که از زجّاج نقل شده

طبرسی، ال؛ 372 :4؛ ج252 :1، ج1382غازى، مالحویش آل) در برخی تفاسیر نیز همین معنا آمده است

 .(152 :20، ج1417 طباطبایی،ال؛ 631 :10ج، 1372

 نطفه و منی .3

علی بن ابراهیم  .باشدمعنای نطفه و منی میدر قرآن کریم به «نيماء مه» مراد از اندبرخی مفسران گفته

را  «مهين»مقاتل بن سلیمان واژه  .(68 :2، ج 1404قمى، ال) استنطفه منی  «ماء مهين»قمی گفته مراد از 

 :3، ج1423، بلخیال) معنای آب نطفه دانسته استرا به «ساللة من ماء مهين» معنای ضعیف دانسته وبه

در برخی  .(153: 20، ج1417طباطبایى، ال) طباطبایی یکی از معانی آن را نطفه بیان کرده استعالمه  .(449

 .(412 :4ج ،1426هوارى، ال؛ 533 :3ج تا،، بیسمرقندىال) نیز همین معنا آمده است دیگر از تفاسیر

 «ماء مهین»ها درباره نقد و بررسی دیدگاه

درحالی ؛انده ننمودهتوج «مَهين»رسد برخی مفسران و مترجمان به ریشه معنایی واژه نظر میبه

ای وجود دارد. با میم مضموم و مفتوح فرق اساسی و ریشه «مهين»که در کاربرد قرآنی میان واژه 
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 «هون»، از ریشه کار رفتهبهصفت برای عذاب عنوان بهمیم مضموم آمده و با  «هينم»کجا واژه  هر

وَ الَّذينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا » است:معنای ذلیل و حقیر و خوارکننده بوده و به «اهان، يهين»باب افعال 

معنای خوار که مُهین بهاست  بیان داشتهعالمه طبرسی  .(57: حج) «بِآياتِنا فَأُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهين

؛ 178: عمران؛ آل90ه: بقر)قرآن کریم از  یدر آیات دیگر .(512 :8، ج1372 طبرسى،ال)باشد ذلیل می و

  همین معنا آمده است. نیز (16و  5: ؛ مجادله6: ؛ لقمان14: نساء

تقابل معنایی  «كرامت»با واژه در کاربرد قرآنی  «هون»با میم مضموم از ریشه  «مهين» واژه

فَأَمَّا الْإِنْسانُ إِذا مَا ابْتاَلهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَُه » کار رفته است:ضد آن در معنای ذلت و خواری بهپیدا کرده و 

اللَّهُ  مَنْ يُهِنِ»؛ (16-15: فجر) «قَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهانَنِ وَ أَمَّا إِذا مَا ابْتاَلهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْ وَ نَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَن

 .(18 :حج) «فَما لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ ما يَشاءُ

 «مهن»بر وزن فَعیل و از ریشه  1،با میم مفتوح آمده «هينم»که هرکجا واژه است  در حالی این

 برخی ه این معنا درکعالوه بر آن .(398 :29ج تا،بی ،عاشورابن) استمعنای ضعیف یا اندک بوده و به

 فرهنگ لغات آمده است، دالیل دیگری نیز بر این مطلب وجود دارد.

 دلیل قرآنی دو.

 «مهين ماء»که به آفرینش انسان از  در سیاق یکی از آیاتخود قرآن کریم است که  ،یکی از دالیل

أَ لَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ ماءٍ مَهينٍ فَجَعَلْناهُ » کند:میادر و توانا بودن خود تأکید خداوند سبحان به قاشاره دارد، 

بنابراین خداوند قادر و توانا، انسان  .(23ـ20 :)مرسالت «قَدَرٍ مَعْلُومٍ فَقَدَرْنا فَنِعْمَ الْقادِرُونَ قَرارٍ مَكينٍ إِلى في

 .(320 :29، ج1418زحیلى، ال)را از آب ضعیف آفریده است 

بدانیم، خداوند در برابر « نطفه»را یک عبارت وصفی برای  «ماء مهين» ،قرآنیاگر در کاربرد 

کنندگان معاد، بارها به آفرینش انسان از نطفه اشاره نموده است و در ادامه سیاق آیات به تکذیب

ر دوباره ب ،یعنی همان خداوندی که شما را از نطفه آفرید ؛توانا بودن خود نیز تأکید دارد قادر و

                                                             
: ؛  قلم52: زخرف کار رفته است:بهدر قرآن بار  4 فقط  ،گفته شد «مَهين»طور که در کاربرد قرآنی واژه همان .1

 .8ه: سجدو  20: مرسالت؛ 10
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 أَنْ يحْيي ...أَ لَيسَ ذلِكَ بِقادِرٍ عَلى أَ لَمْ يكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِي يمْنى» :برگرداندن آن نیز قادر و تواناست

 .(6ـ5: ؛ حج8ـ5: طارق) در سیاق آیات دیگر نیز همین مضمون آمده است .(40ـ  37: تقیام) «الْمَوْتى

 ،(54: روم) «قُوَّة ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ  خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ اللَّهُ الَّذي »برخی مفسران در تفسیر آیه 

برخی دیگر  .(343 :4ج ،1422اندلسى، ) اندمعنا دانستههم «ماء مهين»را با « ضعف»آفرینش انسان از 

 :8، ج1372طبرسی، ال) انددادهمعنای آفرینش از نطفه تطبیق  را به «ضعف»از مفسران آفرینش از 

در این آیه کریمه، آفرینش  بنابراین .(205 :16، ج1417طباطبایی، ال؛ 354 :4، ج1416بحرانى، ال؛ 485

آنچه در معنای واژه  با ،باشدمیضعیف  مایعمعنای به «ماء مهين»انسان از ضعف که منظور از آن 

 نماید. و آن را تصدیق و تأیید می استهماهنگ  ،مهین توضیح داده شد

 دلیل روایی سه.

 ؛الْوَلَد الْمَاءِ يكُونُ كُلِ  مِنْ لَيسَ»: در آن آمده است که باشدمی )ص(پیامبر اکرم  ی از، روایتدلیل دیگر

: 4ج ؛116 :1، ج1405جمهور، بیا؛ ابن182: 21، ج1403مجلسى، ال) «آیدفرزند پدید نمی ،مایع همه از

آید، وجود نمیفرزند به ،مطلب باشد که از تمام مایع منیتواند بیانگر این می مذکور روایت .(330

است آنچه در این روایت  شایان ذکر .ودش، فرزند آفریده میآنو بخشی از چکیده  عصاره واز بلکه 

ای از مایع ضعیف معنای عصاره و چکیدهکه به «مهين ساللة من ماء» با عبارت قرآنی ،آمده است

 باشد، قابل تطبیق است. می

 دلیل علمی چهار.

لیتر میلی 5تـا  3شناسی ثابت شده است که  هر بار انزال منی که حـجم آن از نظر علم جنین

ییدی که ومیلیون اسپرماتوز 300تـا  200از  .میلیون اسپرم است 750تـا  150 مـحتوی، اسـت

محل لقاح  ا بهعدد از آنه 500تا  300تنها  ،شونددر شرایط طبیعی وارد مجرای تناسلی زن می

 روندبین می کند و بقیه ازرا بارور می تـنها یک اسپرم سلول تخمک تـعداد و از این رسندمی

آنترومی فولیکول پیش 20 تا 15در آغاز هر چرخه تخمدانی، چنین هم .(61 :1394سادلر، )وی 

رمون وکنند. به این ترتیب هرشد  (FSH) تأثیر هورمون محرک فولیکول تا تحت شوندمیتحریک 

های دهنده فولیکولپیوسته تشکیل ها را از مخزنعدد از این سلول 20تا 15محرک فولیکول 

 3شكل
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قط رسد و فها به بلوغ کامل میکند. در شرایط طبیعی، فقط یکی از این فولیکولاولیه رها می

 .(55: )همان روندبقیه آنها از بین می و شودیک اووسیت )تخمک( آزاد می

ضعیف معنای هم ، دست آمدهبهشناسی درباره ویژگی نطفه مرد و زن بنابر آنچه از علم جنین

تعداد انبوهی از آنها طی چند ساعت از  ،یرچون در فرایند عمل بارو؛ بودن قابل برداشت است

باروری تخمک عمل لقاح و  یعنی تنها از یک اسپرم و ؛مقدار اندکو هم معنای  ،روندبین می

 . گیردانجام می

 آفرینش جنین از نطفه مرد و عدم توجه به نقش نطفه زن  شبهه دوم:

آب »معنای به (6: )طارق «خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِق»در آیه  «ماءٍ دافِق»اشکاالت این است که  یکی دیگر از

 چون گفته شده شود؛اساس این آیه انسان از منی مرد ساخته میبر»باشد. بنابراین می« جهنده

چون  فقط در مورد منی در مرد صادق است؛شود. آب جهنده که انسان از آب جهنده ساخته می

فاقد منی است و تنها ترشحاتی در دیواره مجرای تناسلی و رحم دارد که انتقال اسپرم  زن اصوالً

ها، )س «است ای نشدهبنابراین در هیچ جای قرآن به نقش زن در نطفه اشاره کند.را تسهیل می

1391: 51). 

  بررسی نقد و

 «ماء دافق» شناسی الزم استمفسران و دانشمندان علم جنینمترجمان، قبل از بررسی دیدگاه 

 .کنیمرا از منابع معتبر فرهنگ لغات معناشناسی 

 دلیل معنایی یک.

 بارهیکآبی که به  هازجمل ؛ی متعددی بیان شده استانمع «دافق»در فرهنگ لغات برای واژه 

تا، بی فراهیدی،ال) اندگفته «ماء دافق»به آن  ،بریزد بارهیکنیز نطفه که  گویند و «دفق الماء» ،بریزد

صورت زمانی که قوم به .مختلط شدن است معنای جمع شدن وبه اند:برخی دیگر گفته .(120 :5ج

یکی دیگر  .(197 :2ج تا،بی فیومی،ال) «مُجْتَمِعِينجَاءَ الْقَوْمُ دُفْقَةً أَىْ »: شودجمعی بیایند، گفته میدسته

 دو آن زمانی است که بخواهن ،سریع است متحرک و ،انددانان بیان کردهلغت بیشترکه  ایانیاز مع

جوهری، ال ؛320: 6ج تا،بی سیده،ابن) «أى سريعٌ "سيرٌ أَدْفَقُ"»چگونگی حرکت چیزی را بیان کنند: 

 «أي سريعاً  سار القومُ سيراً أدفَقَ» .(314: 3ج تا،بی ؛ فیروزآبادى،99: 3ج ،تابیمنظور، ؛ ابن1475: 4، ج1425
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وقتی  همچنین .(52 :9جتا، بی زهری،اال؛ 672 :2جتا، بیدرید، ابن)یعنی قوم با سرعت حرکت کردند 

 تا،بی زهری،اال؛ 120 :5ج تا،بی فراهیدی،ال)در حرکت سریع است  یعنی شتر ،«ناقة دُفَاقٌ»شود: گفته می

   .(52 :9ج

خُلَِق »کار رفته است: به «مني»در وصف  کاربردی در قرآن کریم است کهاز واژگان تک «دافق»

شده، نقش شبهه مطرحبنابراین ارائه معنای صحیح آن عالوه بر پاسخ به  .(6: طارق) «مِنْ ماءٍ دافِقٍ

بوده و مفسران درباره آن نظرات  برانگیزچالش م آیه بعدی دارد که از آیاتبسیار مهمی در فه

مراد از صلب و ترائب  (7)طارق:  «يخرج من بين الصلب والترائب» آیه اینکه در اند.گوناگونی بیان کرده

 مشخص «ماء دافق»با روشن شدن معنای  مرد هردو، آیا به مرد اختصاص دارد یا زن و و چیست

 خواهد شد.  

مرد و زن هردو  نطفهمرد اختصاص دارد یا شامل  نطفهتنها به  «دافقماء »درباره اینکه آیا 

 در میان مفسران دو دیدگاه وجود دارد: ،شودمی

عالمه . اندمرد تطبیق داده «مایع منی»را تنها بر  «ماء دافق»برخی مفسران در دیدگاه اول، 

ه گویند، ک «دافق ماء»را که با سرعت و فشار جریان داشته باشد  مایعی :است طباطبایی فرموده

بایی، طباطال) شوددر اینجا منظور نطفه آدمى است که با فشار از پشت پدر به رحم مادر منتقل مى

 .(260: 20ج ،1417
دو وصف ظاهر ه داللت به وحدت و ابهام دارد که ب «ماء» :بیان داشته استمرحوم طالقانی 

آمیز مشعر بر اسرار «ماء»توصیف شده است. وحدت و ابهام  ...«يخرج »تر و مفصل «دافق»و مجمل 

این است که آن آب خود  صیغه فاعله ب «دافق»ست. ظاهر معناى ا یا ناچیز و مجهول بودن آن

که بیش از فشارهاى است  ـ اسپرماتوزوئیدـ جهنده است و این مطابق با کشف سلول زنده مرد 

در  ایشان .(331ـ330 :3ج ،1362طالقانى، ) باشدعضالت، خود متحرک و جهنده میقبض و بسطى 

 گوید:صراحت میآیه به :را نقد نموده و گفته است نظر برخی دیگر از مفسران بیان خود، ادامه

بنابراین صلب و ترائب،  آید.از میان صلب و ترائب بیرون مى ـ که مخصوص مرد استـ  ماء دافق

 .(332 :همان) ساز مرد جستجو نمودباید در دستگاه نطفههردو را 
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توصیفى است براى نطفه مرد  «خلق من ماء دافق»: است فرمودهنیز مکارم شیرازی اهلل آیت

در ادامه دیدگاه دیگران  . ایشانکه در آب منى شناور است، و به هنگام بیرون آمدن جهش دارد

ماء » زیرا تعبیر به ؛نها سخن از نطفه مرد در میان استدر این آیات ت را نقد کرده و گفته است:

اصلى نطفه  قرآن به یکى از دو جزء چون ؛نه زن ،)آب جهنده( درباره نطفه مرد صادق است «دافق

 آنچه در فرهنگ لغات و باباشد، اشاره کرده و براى همه محسوس مى که همان نطفه مرد است

در این آیه نهفته باشد نیز ترى مکن است حقیقت مهمهماهنگ است. م ،در معنای واژگان آمده

و اکتشافات دانشمندان در آینده از روى آن پرده  است که در حد علم امروز براى ما کشف نشده

 .(364 :26، ج1374 ،مکارم شیرازی) برخواهد داشت

 .اندمرد و زن هردو اختصاص داده نطفهرا به  «ماء دافق»برخی مفسران در دیدگاه دوم، 

 است که در رحم مایعی «ماء دافق»عباس نقل کرده است: منظور از طبرسی در تفسیر خود از ابن

ته است: اهل حجاز شود. فرّاء گفمنی که فرزند از آن متولد می مایعیعنی  ؛شودزن ریخته می

ر ادامه از عطا د .سرٌّ کاتم، همٌّ ناصب و لیلٌ نائم برند؛ مانندکار میمعنای مفعول بهاسم فاعل را به

ل دلیاین  به است؛ نقل نموده که او گفته است: آیه کریمه صلب مرد و ترائب زن را اراده نموده

اند: برخی دیگر گفته .(715: 10ج، 1372رسی، بطال) مرد و زن نطفهمگر از  ،آیدوجود نمیکه فرزند به

که از صلب مرد و  ،شودمی سرعت در رحم ریختهکه روان است و بهآفریده شده  مایعیانسان از 

گفته است: ماء  محاسن التأویلصاحب  .(622: 2، ج1417نووى جاوى، ال) گرددترائب زن خارج می

 گیرد که دارای عقل وت میئانسان از آن نش همچوندافق همان مایعی است که آفرینش کامل 

آفریده شده  مایعی گفته است: انسان از بن قطب سید .(450 :9ج، 1418قاسمى، ) باشدشعور می

های باالی سینه است، و از ترائب زن که استخوان ،که از صلب مرد که همان ستون فقراتاست 

، سید بن قطب) داندگردد و در این سرّ پنهانی در علم خداوند است که بشر آن را نمیجمع می

ت که از صلب و ترائب مرد و زن مدفوق اسی امعندافق به مراغی گفته است: .(3878 :6ج، 1412

ای که برای آفرینش انسان است، زمانی که از میان مرد و زن همان ماده ؛گردددو خارج میهر

 «ماء دافق»نیز معتقدند  برخی .(112 :30ج تا،بی مراغى،ال) گیردو در رحم قرار می شودمیخارج 

دو مصدر این .صلب مرد و ترائب زن است همان نطفه است و مراد از صلب و ترائب به ترتیب

 .(549 :7، ج1424 ،مغنیهال) گرددای هستند که انسان از آن متولد مینطفه
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باشد که از صلب و ترائب او همان منی مرد می «ماء دافق»منظور از  ،براساس دیدگاه اول

معنای آب جهنده به «ماء دافق»است که  آن شایان توجه صاحبان این دیدگاه دلیل گردد.خارج می

اساس بنابراین بر .زن حالت جهندگی ندارد نطفه ؛ اماگرددبا شدت و قوت خارج می که است

 صلب و ترائب اختصاص به مرد دارد.   ،سیاق آیه

 ،1419اهلل، ؛ فضل519: 3ج ،1421صابونی، ) باشدمفسران می بیشتراساس دیدگاه دوم که نظر بر

 مایعیمعنای مدفوق یعنی به «دافق» ،(354 :15ج تا،بی طنطاوى،ال؛ 246: 4ج ،1408؛ گنابادى، 182: 24ج

 آنشایان توجه صاحبان این دیدگاه باشد. دلیل زن هردو می که شامل مرد واست شده ریخته

رائب صلب و ت ،اساس سیاق آیهبنابراین بر .شودمرد و زن هردو آفریده می نطفه است که انسان از

و در نظر برخی دیگر  ،ترائب زن( ترائب مرد و صلب و به مرد و زن هردو اختصاص دارد )صلب و

 دارد. صلب به مرد و ترائب به زن اختصاص 

؛ اما ترجمه شده است« آب جهنده»به  1شدهی فارسی بررسیهاترجمهتمام در  «ماء دافق»

 نظر وجود دارد.مرد، اختالف دارد یا نطفه زن ودرباره اینکه آب جهنده اختصاص به نطفه مرد 

آفریده شده است از آب جهنده »اند که به نطفه مرد اختصاص دارد: برخی مترجمان تصریح کرده

جهد و اى آفریده شده است )یعنى منى مرد که مىاز آب جهنده» ؛(206: 7، ج1386بالغى، ال) «مرد

مشکینی اهلل آیت اما .(6: ذیل طارق: 1390)میرزا خسروانی،  «شود(گیرد و فرزند میدر رحم زن قرار می

از آبى جهنده )مختلط از زوجین( آفریده شده » :به نطفه مختلط مرد و زن اشاره دارد آیه اندگفته

 .(6ذیل طارق:  :1381)مشکینی،  «است

 «جهندهنطفه »، «آب جهنده»ه است: های فارسی به سه معنا آمددر ترجمه «ماء دافق»واژه 

های منی ها بازتاب یافته است، به ویژگیاین معانی که در ترجمه«. شدهتهآب افکنده و ریخ» و

به نطفه  «ماء دافق»اند: مشکینی که گفته اهللآیتجز اره دارد که حالت جهنده دارد، بهمرد اش

اشکال مطرحمرد اشاره دارد؛ ولی از آن جهت که فقط منی مرد حالت جهنده دارد،  مختلط زن و

 شده بر قوت خود باقی است. 

                                                             
شاهی، مهدی الدین خرم، بهاءانصاریاناهلل مکارم شیرازی، حسین ، آیتمحمدعلى رضایى اصفهانىازجمله:  .1

 .پاینده و ابوالقاسم برزیاصغر  صلواتی،، محمود گرمارودىفوالدوند، سید علی 
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 جمع و» جملهدیگری از معانیبه « دافق»واژه گذشت، طور که در بخش معناشناسی همان

که برخی مفسران و مترجمان از آن غفلت  نیز آمده است« متحرک و سریع» و« مختلط شدن

اجتماع و آمیختگی گامت » معنایبه ،باشد« مختلط شدن جمع و» این واژهمعنای  اگراند. نموده

چرا در  ،و مـاده بـوده است که اگـر منظور گامت نر برسد ممکن است به ذهناست.  «نر و ماده

 مرد و زن چون هر دو آب ؛«من مائين دافقين خلق» آیه از لفظ تثنیه استفاده ننموده و نگفته است:

پس آیه با ظرافت بـه آمیزش  .شوندیآغاز آفرینش با هم متحد م آمیزند و دررحم درهم می در

پیدایش جنین  دو،و آمیختگی آن که از اتحاداست نموده  دو عامل باروری در زن و مرد اشاره

 .(11: 1388، نورمحمدی) گرددحاصل می

ماده بگیریم  معنای جمع شدن گامت نر ورا به «دافق»است که اگر  آنتنها اشکال این نظر  

 فه زنو نط ـ اسپرمـ   صلب و ترائب را در آیه بعدی باید با نطفه مرد ،یافته استکه همان تخم لقاح

معنای جمع  عالوه،به .گونه معنا نکرده استکه کسی اینحالیدر ؛تطبیق دهیم ـ تخمک یا اوولـ 

 رسد.نظر نمیسازگار به ،که اسم فاعل است «دافق» با واژه ،و مختلط شدن که معنای مصدری دارد

صورت به« دافق» یعنی ؛تر باشدصحیح «دافق»برای واژه « متحرک و سریع» رسد معناینظر میبه

 واست سریع  متحرک و ،این مایع سیال و رواندر واقع  .داللت دارد «ماء» اسم فاعل به حرکت ذاتی

چه در با آن کهقرآن کریم باشد  گویی و اعجازتواند از پیشاین می .گرددجدا نمی اواین صفت ذاتی از 

 ، هماهنگ است.باروری برای نطفه مرد و زن آمده شناسی درباره شرایطعلم جنین

معنای آبی است که ریخته به «مدفوقماء »  یا «ماء دافق» اند:گفته دانان و ادیبانلغتبرخی 

برخی   ،باشد «ماء»تواند صفتی برای صورت اسم فاعل چگونه میاینکه دافق بهدر توجیه شود. 

و اهل حجاز فاعل را زمانی که نعت واقع  ،«مدفوق»یعنی  «دافق»اند: گفته ازجمله  فرّاء و کسایی

 تا،بی حمیرى،ال؛ 584 :8ج تا،بی سیده،ابن) کاتم یعنی مکتوم آورند؛ مثل سرٌّمعنای مفعولی میبه ،شود

اعلی صفت ف: اندو گفتهرا رد کرده  این نظرابوجعفر نحاس  مانندیون برخی دیگر از نحو .(2119 :4ج

 .معنای مضروب باشدگونه باشد، جایز است ضارب بهاگر این د.روکار نمیجای صفت مفعولی بهبه

اند که این روش گفته «ماء ذي دفق»یعنی  «دافق ماء»از زجّاج نقل شده که گفته است:  (همان)

از لیث  .(197 :2ج تا،بی فیومی،ال؛ 500 :3ج، تابیمنظور، ؛ ابن52 :9جتا، بیزهری، اال) سیبویه و خلیل است
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 بدون تأویل به همان معنای اسم فاعل است معنای ریزنده وبه «دافق»: است نقل شده که گفته

معنای اسم را به «دافق»ان نیز وارد است که این اشکال بر برخی ادیب .(451 :9ج ،1418قاسمى، )

معنای متحرک و ، اگر دافق بهگونه که گفتیمهمان کهحالیدر ؛اندیعنی مدفوق گرفته ،مفعول

داللت دارد، و صفتی است که از آن جدا  «ماء»اسم فاعل بودن دافق به حرکت ذاتی  ،سریع باشد

نی عی است؛معنای مایع متحرک بوده و بیانگر یکی دیگر از صفات نطفه به «ماء دافق»شود. نمی

 نماید. خلق میاز آن تند و خداوند انسان را و زن هردو متحرک هس نطفه مرد

 «فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَ التَّرائِبِ»معنای آیه با این بیان 

همان .کندمیدو داللت هر بر نطفه مرد و زن« ماء دافق» براساس آن هروشن شد ک (7ـ5)طارق: 

به منبع  (66: )نحل «وَ دَمٍ لَبَناً خالِصاً سائِغاً لِلشَّارِبين بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ نُسْقيكُمْ مِمَّا في»گونه که در آیه 

یان از م «ماء دافق» گیریمنبع شکل منشأ و ،دم اشاره شده است یعنی فرث و ،منشأ شیر خالص و

  ترائب خواهد بود. صلب و

به نطفه مرد و ، منکران و معاندان نادرستبرخالف تصور که  «خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ »آیه عالوه بر 

 بهدر آنها در قرآن کریم وجود دارد که  یآیات دیگر ،گیری جنین اشاره دارددو در شکلزن هر

 فرماید:دو در آفرینش جنین تصریح شده است. خداوند در قرآن کریم مینقش نطفه مرد و زن هر

از واژگان تک «امشاج» واژه .(2: انسان) «نَبْتَليهِ فَجَعَلْناهُ سَميعاً بَصيراً إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشاجٍ»

معنای اصلی آن مختلط و به هم آمیخته شدن  بوده و «مشج» از ریشهکاربردی در قرآن کریم و 

معنای به هم آمیخته شدن  دراین واژه  .(326 :5، جتابی فارس، بناحمد ؛ 41 :6جتا، بی فراهیدی،ال) است

 تا،بی زهری،اال؛ 341 :6، ج1425جوهری، ال)کار رفته است و در هم آمیختن نطفه زن و مرد بهها رنگ

 درباره تفسیر این آیه چند احتمال مطرح شده است: .(292 :10ج

 ؛(121 :20ج ،1417طباطبایى، ال؛ 615 :10، ج1372طبرسى، ال) زن اختالط نطفه مرد و ـ

مانند آن  ها واشاره به استعدادهای مختلف درون نطفه از نظر عامل وراثت از طریق ژن ـ

 ؛(335 :25، ج1374مکارم شیرازی،  ؛3780 :6، ج1412 ،سید بن قطب)

 :29ج تا،بی عاشور،ابن ؛121 :20ج ،1417طباطبایى، ال) اشاره به اختالط مواد مختلف ترکیبی نطفه ـ

 ؛(335 :25، ج1374مکارم شیرازی، ؛  347
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 .(همان) اشاره به تطورات نطفه در دوران جنینی باشد «امشاج» ـ

معنای به هم در اصل بهواژه این گفته شد،  «امشاج»که در معنای لغوی  طوربنابراین همان

کار صورت جمع بهبه «امشاج»ولی  ،مفردصورت به «نطفه» که چرا واژهولی این ؛آمیخته شدن است

توان گفت: در توضیح می ،موصوف مطابقت کند باباید از لحاظ ادبی صفت  که، درحالیرفته است

زن با هم آمیخته شده و یک  رود که نطفه مرد وکار میدر جایی به «نطفه امشاج»که این از یک سو

، است کار رفتهصورت جمع بهبه «امشاج»واژه  وقتیدیگر  ؛ از سوییاندسلول تخم را تشکیل داده

هم مواد مختلف  هم اختالط نطفه مرد و زن و ؛تواند ظرفیت پذیرش همه معانی را دارا باشدمی

زن که به جنین  های جسمی و روحی مرد وترکیبی نطفه و هم عوامل وارثتی مرد و زن و ویژگی

این ست. اکه هنوز اکتشافات علمی بدان نرسیده  یدیگر بسیارهای ویژگی نیزو  ،شودمنتقل می

تواند داللت بر منشأ و منبع وحیانی و الهی آن که تنها میاز اسرار و عجائب تعابیر قرآنی است 

   داشته باشد.

 دلیل روایی دو.

مرد  آمیختگی نطفهبه  ،قل شدهن «نطفه امشاج»درباره تفسیر  )ع(معصومحضرات در روایاتی که از 

گیری روایت شده است که درباره شکل )ع(برای نمونه از امام علی  .زن هردو اشاره شده است و

  فرمودند: جنین در رحم

ُه اءَتْ ُتشْبِ النُّطَْفتَاِن فِی الرَّحِمِ فَأَیتُهُمَا كَانَتْ أَكَْثرَ جَاءَتْ ُتشْبُِههَا فَإِنْ كَانَتْ ُنطَْفةُ الْمَرْأَةِ أَكَْثرَ جَ تَعْتَلِجُ

نطفه مرد و زن در رحم با یکدیگر آمیخته ؛ أَخْوَالَهُ وَ إِنْ كَانَتْ نُْطفَةُ الرَّجُلِ أَْكثَرَ جَاَءتْ تُشْبِهُ أَعْمَامَه

پس . شودجنین شبیه آن نطفه می ،تر باشددو که غالبدر این صورت هرکدام از آن. گردندمی

 تر باشد،گردد و اگر نطفه مرد غالبخود میهای جنین شبیه دایی تر باشد،زن غالب اگر نطفه

 .(340: 57ج ،1403مجلسى، ال) شودجنین شبیه عموهای خود می

مَاُء »: اندیختگی مایع مرد و زن تفسیر نمودهرا به آم« نطفه امشاج»در روایتی )ع( امام باقر

  همان:) «گرددهم مخلوط و آمیخته می با مایع مرد و زن هر دو؛ وَ مَاءُ الْمَرْأَةِ اخْتَلَطَا جَمِيعا الرَّجُلِ 

 .(398 :2، ج1404قمى، ؛ 376
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 دلیل علمی سه.

هایی که در مایع منی مرد وجود دارد، باید زنده اسپرم شناسی ثابت شده استاز نظر علم جنین

 دو نوع است: ، شودمیترشح زن  مایعی که ازو متحرک باشد تا عمل باروری انجام گیرد. اما 

همان آب مهبل است و هیچ . این و حرکتی ندارد چسبنده که سیال و روان است مایعی .1

  نماید.گیری جنین ندارد، بلکه مسیر حرکت تخمک را هموار مینقشی در شکل

 این مایعگردد. که ماهیانه یک بار از تخمدان به طرف لوله رحم خارج می متحرک مایعی .2

 .کندحرکت میرحمی  از داخل لولهباشد که اوول( می یادربرگیرنده نطفه زن )تخمک 

علم جدید ثابت در  .(43ـ42: 1414السعدی، ) بنابراین نطفه مرد و زن هردو متحرک هستند

 .(35 :1413زندانی، ) شده است تخمک زن نیز باید زنده باشد تا عمل باروری کامل گردد

ولی تخمک زن از خود حرکت ، اسپرم از خود حرکت ذاتی دارد ،شناسیاز نظر علم جنین

های لوله رحمی شروع به جارو گذاری شرابهقبل از تخمک مدت کوتاهیذاتی ندارند، بلکه در 

نماید. محققان کنند و خود لوله رحمی هم شروع به انقباضات منظم میکردن سطح تخمدان می

است  مخاط لوله رحمی یروهای و حرکات مژک هاشرابهبر این باورند که این حرکات جاروکننده 

قرار گرفتن اووسیت در   پس از .کندمنتقل میرحمی به داخل لوله  را شدهکه اووسیت احاطه

سرعت  های روی مخاط لوله، آن را باو نیز حرکت مژک رحمی انقباضات عضالنی لوله ،لوله رحمی

رانند. در انسان، گذاری، به جلو میو بعد از تخمکریز در جریان قابل تنظیم توسط عوامل درون

 .(59ـ58 :1394 )وی سادلر، رسدروز به فضای رحمی می 4 تا 3 حدودیافته طی اووسیت لقاح

  نتیجه
 در زبان کهاطالق کرده است « نطفه»مرحله اول از مراحل جنین  سنت نبوی بر قرآن کریم و .1

گوناگون از این  اتای از آن داللت دارد. قرآن کریم با عبارعربی بر مقدار کمی از مایع یا قطره

 مرحله سخن گفته است. 

ای وجود با میم مضموم و مفتوح فرق اساسی و ریشه «مهين»در کاربرد قرآنی میان واژه  .2

معنای خوار به «هون»صفت برای عذاب بوده و از ریشه  ،وم آمدهمهرگاه با میم مضاین واژه دارد. 

ساللة من » باشد.می معنای ضعیفو بهبر وزن فعیل  «مهن»از ریشه  اما با میم مفتوح است؛ و ذلیل
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شناسی درباره در علم جنینباشد و با آنچه ای از مایع ضعیف میمعنای چکیدهنیز به «ماء مهين

 مطابقت دارد. ،تخمک زن آمده است ویژگی اسپرم مرد و

و شامل نطفه مرد و زن  ،معنای جهندهنه به ،استمعنای متحرک در آیه به «ماء دافق» .3

 باشد.هردو می

ن به به قدر متیقبنا ،بیان گردید «نطفه امشاج» اساس تفاسیر گوناگونی که در معنایبر .4

نماید و با آنچه در علم نیز آن را تأیید می )ع(روایات معصومین .نطفه زن و مرد هردو اشاره دارد

 های جسمی وعالوه بر آن، بسیاری از ویژگی مطابقت دارد. است، شناسی نیز مطرح شدهجنین

 قابل برداشت است.  ،شودمرد و زن که به جنین منتقل می روانی

 فهرست منابع

 .قرآن کریم -

 :قم ،عوالي اللئالي العزيزية في األحاديث الدينية(، ق1405) الدینجمهور، محمد بن زینبیاابن -

 .4و1ج، للنشر سید الشهداء دار

 :، محقق: عبداهلل خالدى، بیروتالتسهیل لعلوم التنزیلق(، 1416جزى، محمد بن احمد )ابن -

 .2، جاالرقمدار االرقم بن ابی

، محقق: عبدالرزاق زاد المسیر فى علم التفسیرق(، 1422جوزى، عبدالرحمن بن على )ابن -

 .4، ج: دار الکتاب العربیالمهدی، بیروت

 .2، جدار العلم للمالیین :بیروت ،هاللغ هجمهر ،تا()بی بن حسندرید، محمد ابن -

، 4، جهدار الکتب العلمی: ، بیروتالمحکم و المحیط األعظم، تا()بی سیده، على بن اسماعیلابن -

 .9و  8، 6

 .29، جسسه التاریخؤم :، بیروتالتحریر و التنویر، تا()بی عاشور، محمد بن طاهرابن -

 .13و 11، 9، 3، جةطبعة الثالث ،دار صادر: ، بیروتلسان العرب، تا()بی محمد بن مکرممنظور، ابن -

، القرآن روض الجنان و روح الجنان فى تفسیر، (ق 1408) ابوالفتوح رازى، حسین بن على -

، هاى اسالمى آستان قدس رضوىبنیاد پژوهش :مشهد ،محمدجعفر یاحقى و محمدمهدى ناصح :محقق

 .20ج
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، محقق: صدقی محمد جمیل، البحر المحیط فى التفسیر ق(،1420ابوحیان، محمد بن یوسف ) -

 .10، جبیروت: دار الفکر

 :قم عبدالسالم محمد، هارون و مصحح: ، محققمعجم مقاییس اللغه، تا()بی بن فارساحمد  -

 .5، جمکتب االعالم االسالمی

 .12و10، 9، 6، جدار احیاء التراث العربی: ، بیروتهتهذیب اللغ ،تا()بی زهرى، محمد بن احمداال -

، میهالکتب العل دار :، بیروتالمحرر الوجیز فى تفسیر الکتاب العزیز، (ق1422) عطیهاندلسى، ابن -

 .4ج

 .انتشارات اسوه :، قمترجمه قرآن، (1383) انصاریان، حسین -

 .انتشارات سمت، تهران: تفسیرى مکاتبش(، 1381اکبر ) بابایى، على -

قسم الدراسات : محقق ،البرهان فى تفسیر القرآن ،(ق1416) بحرانى، هاشم بن سلیمانال -

 .4، جبنیاد بعثت: ، تهراناالسالمية موسسة البعثة

  .7، جانتشارات حکمت :قم ،التفاسیر و بالغ اإلکسیر هحج، (1386) بالغى، سید عبدالحجت -

 ،عبداهلل محمود شحاته: ، محققتفسیر مقاتل بن سلیمان، ق(1423) بلخى، مقاتل بن سلیمان -

 .4و  3، جدار إحیاء التراث: بیروت

 دار :احمد عطار عبدالغفور، بیروت: ، مصححالصحاح، (ق1425) جوهرى، اسماعیل بن حمادال -

 .6و4، ج العلم للمالیین

مطهر بن على اریانى، یوسف  ، محقق و مصحح:شمس العلومتا(، حمیرى، نشوان بن سعید )بیال -

 .9و 4عمرى، دمشق: دار الفکر، ج محمد عبداهلل، حسین بن عبداهلل

 .دار القلم: ، بیروتمفردات ألفاظ القرآن، تا()بی راغب اصفهانى، حسین بن محمدال -

 -، بیروتالتفسیر المنیر فى العقیده و الشریعه و المنهجق(، 1418زحیلى، وهبه بن مصطفى )ال -

 .29، ج: دار الفکر المعاصردمشق

 : مکتبه العصریه.بیروت ،هالسنّ فی ضوء القران و هعلم االجن ،(ق1432) عبدالمجید، دانیزن -

، لبنان ـ أسرار خلق االنسان العجایب فی الصلب و الترائب، ق(1414) السعدی، داود سلمان -

 .الحرف العربی دار: بیروت

، محقق: ابوسعید عمر بن غالمحسن بحر العلومتا(، سمرقندى، نصر بن محمد بن احمد )بی -

 .3، ج: دار الفکرعمروى، بیروت

 نا.جا: بی، بینقد قرآن(، 1391سها ) -
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 .6، جچاپ هفدهم ،الشروق  دار: قاهره - ، بیروتفى ظالل القرآن، (ق1412)سید بن قطب  -

: کتابخانه آیه قم ،المأثورالدر المنثور فى تفسیر ، (ق1404) بکرسیوطى، عبدالرحمن بن ابىال -

 .5، جاهلل مرعشى نجفى

 .هجرت :)للصبحی صالح(، قم نهج البالغة(، ق 1414) شریف رضى، سیدمحمد بن حسین -

 .3، جالفکر دار :، بیروتالتفاسیر تفسیر للقرآن الکریم هصفو، (ق1421) صابونى، محمدعلى -

 :آل یاسین، بیروت ، محمدحسنهفی اللغ المحیط، (تابی) صاحب بن عباد، اسماعیل بن عباد -

 .4، جعالم الکتب

 .3شرکت سهامى انتشار، چاپ چهارم، ج، تهران: پرتوى از قرآن(،  1362طالقانى، سید محمود ) -

دفتر انتشارات اسالمى : ، قمالمیزان فى تفسیر القرآن(، ق1417) طباطبایى، سید محمدحسینال -

 .20و16، جاپ پنجمچ، مدرسین حوزه علمیه قم جامعه

محمدجواد بالغى، : ، محققمجمع البیان فى تفسیر القرآن، (1372) طبرسى، فضل بن حسنال -

 .10و 8ج ،چاپ سوم ،انتشارات ناصرخسرو :تهران

دار  :، بیروتالبیان فى تفسیر القرآن جامع، (ق1412) طبرى، ابوجعفر محمد بن جریرال -

 .29،جالمعرفه

و  هباعمصر للط هدار نهض: ، قاهرهالتفسیر الوسیط للقرآن الکریم، تا()بی سید محمد ،طنطاوىال -

 .15، جالنشر

 :یروت، بعاملى احمد قصیر: ، محققالتبیان فى تفسیر القرآن، تا()بی طوسى، محمد بن حسنال -

 .8،جدار احیاء التراث العربى

 : دار االفاق الجدیده.، بیروتغهالفروق فی اللتا(، عسکرى، حسن بن عبداهلل )بیال -

 .4ـ7، ج چاپ دوم، نشر هجرت: ، قمکتاب العین، تا()بی فراهیدى، خلیل بن احمدال -

، بیروت: دار المالک للطباعه و تفسیر من وحى القرآنق(، 1419)اهلل، سید محمدحسین فضل -

 .24، جالنشر، چاپ دوم

 .3، بیروت: دار الکتب العلمیه، جالقاموس المحیط تا(،فیروزآبادى، محمد بن یعقوب )بی -

 .2،جچاپ دومه، الهجر سسه دارؤم: ، قمالمصباح المنیر، تا()بی فیومى، احمد بن محمدال -

، محقق: محمد باسل عیون السود، محاسن التأویل، ق(1418الدین )قاسمى، محمد جمال -

 .9، جبیروت: دار الکتب العلمیه
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 :، قمموسوى جزائرى مصحح: طیب و محقق، تفسیر القمی، (ق1404) هیمقمى، على بن ابراال -

 .2ج ،چاپ سوم، دار الکتاب

 .، چاپ سومانتشارات اقبال سازمان چاپ و: ، تهرانترجمه قرآن، (1378) کاویانپور، احمد -

 .چاپ دوم، انتشارات قدیانى :، تهرانترجمه قرآن، (1384) گرمارودى، سید على -

بیروت: مؤسسه  ،هفى مقامات العباد هتفسیر بیان السعاد، (ق1408) گنابادى، سلطان محمد -

 .4، جچاپ دوم، األعلمی للمطبوعات

دار إحیاء التراث العربی، : ، بیروتبحار األنوار(، ق1403) مجلسى، محمدباقر بن محمدتقىال -

 .57و  21، جچاپ دوم

 .30: دار احیاء التراث العربى، ج، بیروتسیر المراغىتف تا(،مراغى، احمد بن مصطفى )بیال -

 .، چاپ دومالهادى :قم ،ترجمه قرآن (،1381مشکینی، علی ) -

لکتب دار ا: لندن -قاهره -، بیروتالتحقیق فى کلمات القرآن الکریم، تا()بی مصطفوى، حسنال -

 .12و11،ج چاپ سوم ه،العلمی

 .7تهران: دار الکتب اإلسالمیه، ج، الکاشفتفسیر ، ق(1424) مغنیه، محمدجوادال -

 .26و 25ه، جدار الکتب اإلسالمی :، تهرانتفسیر نمونه، (1374) ناصر  مکارم شیرازى، -

 .4و 1، جالترقى همطبع :، دمشقبیان المعانى، (ق1382، سید عبدالقادر )غازىمالحویش آل -

 :محمدباقر بهبودى، تهران محقق: ،تفسیر خسروى، (ق1390) رضاعلى ،میرزا خسروانى -

  .انتشارات اسالمیه

های میان پژوهشدر:  ،«مراحل رشد جنین از منظر قرآن»(، 1388) نورمحمدی، غالمرضا -

 .بهار، 2ش، ای قرآن کریمرشته

، محقق: محمد مراح لبید لکشف معنى القرآن المجیدق(، 1417نووى جاوى، محمد بن عمر )ال -

 .2، جالکتب العلمیه: دار ، بیروتامین الصناوى

زاده غالمرضا حسن گروه مترجمان: ،ی النگمنکشناسی پزشجنین، (1394) توماس سادلر، وی -

 .ویرایش سیزدهم سینا،ابن: تهران دیگران، و

 .4، جدار البصائر :الجزایر ،تفسیر کتاب اهلل العزیز، (ق1426) هوارى، هود بن محکمال -


