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Aims One of the interpretive methods is the scientific interpretation method and one of the 
dimensions of the miracle of the Qur’an is its scientific miracle. One of the decrees in the 
Holy Qur’an is avoiding the sexual intercourse with women in the menstruation period. The 
problem that this research seeks to answer is that, in light of the medical achievements and 
using the medical interpretation method, as one of the scientific interpretation methods, how 
one can interpret the verse 222 of Al-Baqarah Surah (which deals with this issue) and justify 
the reason for such a decree. Therefore, the present study was conducted with the aim of 
medical interpretation of verse 222 of Al-Baqarah Surah on medical reasons to prevent sexual 
intercourse with women in menstruation period.
Conclusion It is clear from the medical interpretation of verse 222 of Al-Baqarah Surah that, 
regarding the adverse mental and physical effects of sexual intercourse in the menstruation 
period on men and women, the prohibition of the sexual intercourse with women in menstruation 
period is completely wise. Not only sexual intercourse in the menstruation period is hateful, but 
also it has many disadvantages, including the likelihood of male and female sterilization, the 
creation of an environment conducive to the development of microbes of sexual diseases (such 
as syphilis and gonorrhea), inflammation of the female reproductive organs, and the entrance 
of contaminated blood into the male reproductive organ. In fact, avoiding sexual intercourse 
with women in menstruation period is confirmed based on the trusted achievements of medical 
science, which is one of the dimensions of the scientific miracle of the Holy Qur’an.
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  چکيده
از ابعاد اعجاز  یکیو  یعلم ریروش تفس ،یریتفس یها از روش یکی :مقدمه

شده است،  عیتشر میکه در قرآن حک یاز احکام یکیآن است.  یاز علمقرآن، اعج
پژوهش در صدد  نیکه ا یا است. مساله یبا زنان در دوران قاعدگ یکیحرمت نزد
و با  بعلم ط یاست که با توجه به دستاوردها نیبه آن است ا ییپاسخگو
 ۲۲۲ هیآ ،یعلم ریتفس یها از روش یکیعنوان  به یطب ریاز روش تفس یریگ بهره

و علت  ریتفس توان یمساله است)، چگونه م نیاز سوره بقره را (که ناظر به ا
 ۲۲۲ هیآ یطب ریپژوهش حاضر با هدف تفس نیکرد. بنابرا لیرا تحل یحکم نیچن

صورت  یبا زنان در حالت قاعدگ یکیداز نز یریجلوگ یبر علل طب یسوره بقره مبن
  گرفت.
که با توجه به آثار  شود یسوره بقره، روشن م ۲۲۲ هیآ یطب ریاز تفس :گیری نتیجه

حکم  میزن و مرد، تحر یبرا یدر حال قاعدگ زشیآم یو روح یسوء جسم
عالوه  ،یدر حال قاعدگ زشیاست. آم مانهیحالت کامًال حک نیبا زنان در ا یکینزد
مرد و زن،  شدن میاز جمله احتمال عق ارىیبس هاى انیتنفرآور است، ز نکهیبر ا
 سی(مانند سفل زشىیآم هاى یماریب کروبیمساعد براى پرورش م یطیمح ادجیا

تناسلى زن و واردشدن خون آلوده به داخل عضو  یو سوزاک)، التهاب اعضا
 ،یبا زنان در حال قاعدگ یکینزد می. در واقع صحت تحرآورد یبار م تناسلى مرد به

از  یکیخود  نیه اک شود، یم دییتا بعلم ط آور نانیاطم یبراساس دستاوردها
  است. میقرآن کر یابعاد اعجاز علم

  یجنس زشیآم ،یقاعدگ ،یاعجاز علم ،یطب ریتفس ،یعلم ریتفس ها: کلیدواژه
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  مقدمه
ی از ابعاد اعجاز های تفسیری، روش تفسیر علمی و یک یکی از روش

این کتاب مقدس، اعجاز علمی آن است. قرآن، کالم خداوند حکیم 
است، لذا تمامی احکام آن براساس حکمت، تشریع و نازل شده 
است. یکی از احکامی که در قرآن حکیم تشریع شده است، حرمت 

ای که این مقاله  نزدیکی با زنان در دوران قاعدگی است. مساله
به آن است عبارت از این است که با توجه به درصدد پاسخگویی 

گیری از روش تفسیر طبی به عنوان  دستاوردهای علم طب و با بهره
از سوره بقره را که ناظر به  ۲۲۲های تفسیر علمی، آیه  روشیکی از 

کنند، بگو  درباره (خون) حیض از تو سئوال می“ ؛این مساله است
گیرى نمایید و  قاعدگى کنارهآورى است و از زنان در حالت  چیز زیان

با آنها آمیزش جنسى نکنید تا پاک شوند، هنگامى که پاک شوند از 
طریقى که خدا به شما فرمان داده با آنها آمیزش کنید که خداوند 

توان تفسیر و علت  چگونه می .”کنندگان و پاکان را دوست دارد توبه
ای از  ه نمونهاین پژوهش افزون بر ارای چنین حکمی را تحلیل کرد.

روش تفسیر طبی، یکی از ابعاد اعجاز علمی قرآن کریم را نیز آشکار 
بقره سوره  ۲۲کرد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تفسیر طبی آیه 

مبنی بر علل طبی جلوگیری از نزدیکی با زنان در حالت قاعدگی 
  صورت گرفت.

  
  تعاریف مخالفان و موافقان تفسیر علمی

اند.  های متفاوتی تعریف کرده ر علمی را به گونهنظران، تفسی صاحب
های  گیری این اختالف نظر درباره مفهوم تفسیر علمی موجب موضع

متفاوتی در قبال این روش تفسیری شده است. به طور کلی 
توان تعاریف تفسیر علمی را به دو دسته تعاریف موافقان و  می

 مخالفان تقسیم کرد.

دانند که اصطالحات  آن را تفسیرى می مخالفان تفسیر علمی غالباً 
تفسیر  ذهبیکند. به طور مثال  علمى را بر عبارات قرآن تحمیل می

داند که اصطالحات علمى را بر عبارات قرآن  علمی را تفسیرى می
کند تا علوم مختلف و نظریات فلسفى را  کند و تالش می حاکم می

مشابهی از تفسیر  نیز تعریف تقریباً  بکری. [1]از قرآن استخراج کند
بر آن است که منظور از تفسیر  محتسب. [2]دهد علمی ارایه می

علمی تفسیری است که طرفداران آن در صدد مقهورکردن 
ها و اصطالحات علمی هستند و  های قرآن در برابر نظریه عبارت

استخراج مسایل علوم مختلف و آرای فلسفی از  برایتالش وافری 
. تفسیر علمی، تفسیری است که طرفداران [3]نمایند آیات قرآن می

کنند و  آن اقدام به استخراج همه علوم قدیم و جدید از قرآن می
قرآن را میدان وسیعی از علوم فلسفی و انسانی در زمینه پزشکی، 

دانند، اصطالحات علمی را  شناسی، فنون مختلف و غیره می کیهان
وم را از قرآن استخراج کوشند که این عل کنند و می بر قرآن حاکم می

توان  . نکات مشترکی که از مجموع این تعاریف می[5 ,4]کنند
کردن از اصطالحات علمی در تفسیر و  الف) استفاده شاملبرشمرد، 
کردن آنها بر آیات قرآن. ب) تالش برای استخراج مطالب  حاکم

  .است علمی گوناگون از قرآن
برداری و کشف  نای پردهدر نقد این تعاریف باید گفت تفسیر به مع

مراد و مقصود کالم الهی است. بنابراین آنچه که مخالفان تفسیر 
کنند، در واقع در زمره مقوله تفسیر  علمی در تعریف آن بیان می

نیست، زیرا در این تعاریف سخنی از کشف مقصود و مدلول آیات 
در عوض استفاده از اصطالحات علمی و  ؛به میان نیامده است

ردن آنها بر عبارات قرآنی به عنوان پایه و مبنای اصلی ک حاکم
تفسیر علمی و استخراج مطالب علمی مختلف از قرآن به عنوان 
هدف این روش تفسیری مطرح شده است که توصیف صحیحی از 
تفسیر علمی نیست. البته باید اذعان کرد که در میان تفاسیر علمی 

شوند، ولی  ف یافت میشده، تفاسیری مطابق با این تعاری نگاشته
های موجود در مسیر تفسیر  توان این تعاریف را که به آسیب نمی

  علمی اشاره دارند، به تمامی تفاسیر علمی تعمیم داد.
  تعاریف موافقان تفسیر علمی

گوید: تفسیر علمی در اصل برای شرح و  می عبدالرحمن العک
دبیر توضیح اشارات قرآنی است که به عظمت آفرینش الهی و ت

بر آن است که تفسیر علمی،  رومی. [6]بزرگ و تقدیر او اشاره دارد
شناسانه قرآن و  اجتهاد مفسر برای کشف ارتباط میان آیات هستی

ای که اعجاز قرآن و نیز منبع و  اکتشافات علوم تجربی است به گونه
 ابوحجر. [7]ها آشکار شود ها و مکان بودن آن برای همه زمان مرجع
تفسیر علمی، تفسیری است که در آن مفسر برای فهم گوید:  می

سّری از  شده علمی و کشف های ثابت های قرآن در پرتو یافته عبارت
 .[8]کند اسرار اعجاز قرآن تالش می

معتقد است که تفسیر علمی، استفاده از تطور علوم و معارف  ایازی
در فهم بسیاری از آیات مرتبط با هستی و انسان است. در این 

شود که مدلول آیه یا تفسیر آن براساس حقایق یا  روش تالش می
گوید:  . معرفت درباره تفسیر علمی می[9]نظریات علمی آشکار شود

طرفداران این لون تفسیری، قرآن را حاوى اشاراتىگذرا (به تصریح 
یا تلمیح) بر بسیارى از اسرار طبیعت که علم، به تازگى آن را کشف 

دانند و معتقدند که جنبه  کشف آن است، میکرده یا در آستانه 
کننده صدق، اعجاز  ترین وجوه ثابت اشارات علمی قرآن یکی از مهم
. برخی نیز برآنند که تفسیر علمی [10]و صالحیت قرآن برای بقاست

به معنی کشف معنای آیه در پرتو نظریات صحیح علوم 
از این . باید توجه داشت که در برخی [12 ,11]شناسی است هستی

تعاریف بحث اثبات اعجاز علمی قرآن مطرح شده است که هر چند 
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در ارتباط با تفسیر علمی است، ولی در اصل آن نقشی ندارد. لذا در 
زیرا  ،توان جایگاهی برای آن قایل شد تعریف تفسیر علمی نیز نمی

تفسیر علمی تنها در برخی از موارد (در صورت وجود سایر شرایط 
شود و هدف از آن،  ه اثبات اعجاز علمی قرآن میاعجاز) منجر ب

برداری از مراد و  چنانکه از معنای تفسیر پیداست، کشف و پرده
رو نباید این دو مقوله  مقصود کالم الهی در آیات علمی است. از این

را با هم یکی دانست یا اثبات اعجاز علمی را به عنوان هدف تفسیر 
توجه به نکاتی که در تعاریف  علمی قلمداد کرد. بدین ترتیب با
گونه  توان تفسیر علمی را این تفسیر علمی قرآن مطرح شد، می

تفسیر علمی، کوششی بشری برای فهم روشمند  که تعریف کرد
های طبیعی اشاره دارند که در آن، علم  آیاتی است که به پدیده

تجربی معتبر به عنوان قرینه غیرلفظی کالم الهی مورد استناد قرار 
آدمى ” ذهن“بودن تفسیر بدین معناست که ابزار آن،  گیرد. بشری می
یابنده و ذومراتب  توان گفت که تفسیر امری تکامل لذا می ؛است

فهمى  است که اختالف در آن متصور است، لذا نه مصون از کج
اندیشان و نه جاودانه و همیشگى و نه مستغنى از معارف  کج

در میان است، اوصاف ” بشر“ و” ذهن“بشرى است. هرجا که پاى 
. این نکته در تفسیر علمی اهمیت [13]مذکور حضور تام و تمام دارند
های علمی برای فهم بهتر  توان از یافته دارد که بر چه اساسی می

های بشری در  آیات قرآن استفاده کرد. به عبارت دیگر علم و یافته
علمی با اضافه  استنباط از قرآن چه جایگاهی دارد. در تعریف تفسیر

بودن علم معتبر در تفسیر کالم الهی، جایگاه علم  نمودن قید قرینه
  صورت آشکار در این روش تفسیری روشن شده است. به

  آیات علمی
ای به  تفسیر علمی مختص به آیاتی است که به نحوی اشاره

توان به دو دسته  های طبیعی داشته باشند. آیات علمی را می پدیده
بندی از آن  صریح و غیرصریح تقسیم کرد. این تقسیمآیات علمی 

های مختلف و در  های طبیعی در قرآن به گونه روست که پدیده
اند. در برخی از آیات علمی،  کار برده شده های متفاوتی به اسلوب

های طبیعی پرداخته و  خداوند متعال به صراحت به بیان پدیده
نماید.  ر آنها دعوت میورزی د ها را به مشاهده و اندیشه انسان
توان آیات علمی صریح نامید. در مقابل در آیات  گونه آیات را می این

های گوناگون، اشارات غیرصریح به  ها و شیوه متعددی نیز به سبک
های طبیعی آمده است. در این دسته از آیات که  انواعی از پدیده

از  صورت غیرمستقیم آیند، به شمار می آیات علمی غیرصریح به
ای به مشاهده  میان آمده و توصیه های طبیعی سخن به برخی پدیده

ها مطرح نشده است. تفسیر علمی، هر دو  و توجه به این پدیده
  گیرد. دسته آیات را در بر می

  تفاوت اعجاز علمی با تفسیر علمی 
رسد، میان این دو موضوع و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر  نظر می به

ای که برخی تقریبًا هر  گونه آید، به میختگى پدید میآ گاه نوعى درهم
آورند. تفسیر  شمار می نوع تفسیر علمى از قرآن را اعجاز علمى به

علمى گستره وسیعی دارد و تمامی اشارات علمی آیات قرآن را در بر 
گیرد، حال آنکه گستره اعجاز علمى به مراتب از آن محدودتر  می

ه تفسیر علمی اعم از اعجاز علمی توان گفت ک است. در واقع می
شود، ولی هر  است زیرا هر اعجاز علمی، تفسیر علمی محسوب می

. این امر بدین دلیل [11]تفسیر علمی، بیانگر اعجاز علمی نیست
است که اعجاز علمی تنها مختص به مواردی از تفسیر علمی آیات 
است که عدم امکان درک مطلب علمی آن، در زمان رسول خدا 

بات شده است و نشان داده شود که سابقه مطلب علمی مورد نظر اث
. افزون بر [14]گردد های پس از عصر نزول بر می در تاریخ علم به دوره

این، اعجاز علمی قرآن تنها شامل مواردی از تفسیر علمی آیات 

شود که داللت آیه بر مطلب علمی کامٌال آشکار باشد. در واقع  می
تفسیر علمی و اعجاز علمی در این است که باید گفت که تفاوت 

های موجود برای فهم بهتر  مقصود از تفسیر علمی، استخدام دانش
حالی که در اعجاز علمی قرآن برای عموم مردم  آیات قرآن است، در

شود که قرآن کریم حاوی نکاتی از حقایق هستی است که  اثبات می
. بر این [15]اند نداشتهدانشمندان قدرت درک آنها را تا چند دهه قبل 
اعجاز علمی “ که اند اساس در تعریف اعجاز علمی قرآن چنین گفته

بدین معناست که قرآن کریم از حقایقی خبر دهد که علم تجربی 
آنها را به اثبات رسانده باشد، با این شرط که امکان درک این 

وجود نداشته  (ص)مطالب علمی با وسایل بشری در زمان رسول هللا
  .[17 ,16 ,12 ,11]”شد تا بدین وسیله صدق گفتار پیامبر روشن شودبا

این نکته نیز شایان ذکر است که اثبات اعجاز علمی قرآن مستلزم 
نفی سایر وجوه اعجاز قرآن نیست، بلکه عظمت کالم الهی را نشان 

دهد که با همان زبانی که با عرب جاهلی سخن گفت و اعجاز  می
ب فصیح کشید، امروزه در برابر دانشمندان ادبی قرآن را به رخ عر
دهد که تا چند  گوید و از حقایقی خبر می علوم مختلف سخن می

 موریس بوکای. [18]دهه پیش دستیابی به آنها میسر نبوده است
شدن علوم برای عموم دانشمندان  شاخه امروزه با شاخه“گوید:  می

خوانند،  می ساده نیست که آنچه را در قرآن درباره علوم مختلف
تخصصی در آن زمینه خاص درک  های پژوهشبدون مراجعه به 

نمایند. این بدان معناست که برای فهم تمام آیات علمی قرآن 
های  گونه در رشته المعارف هریضروری است که انسان، دانشی دا

مختلف علوم داشته باشد. عالوه بر تنوع مطالب و گستردگی 
آن از هرگونه اشتباه علمی نیز بسیار بودن قر موضوعات قرآنی، خالی

مهم است. به عبارت دیگر نه تنها هماهنگی مطالب یادشده با 
آور است، بلکه  دانش پیشرفته بشری به خودی خود شگفت

افزاید و با درنظرگرفتن  گستردگی دامنه آنها بر این شگفتی می
شرایط علمی و اجتماعی مولف قرآن همراه با مصونیت او از 

. بدین ترتیب باید گفت که نه تنها آنچه قرآن در خصوص [20 ,19 ,17]رسد فر میبودن کتاب او به ِص  اشتباه، احتمال بشری کمترین
های مختلف در بر دارد، دارای اهمیت است، بلکه آنچه قرآن  دانش

شامل آن نیست نیز باید مورد توجه قرار گیرد، زیرا قرآن حاوی 
هستی که علم عدم صحت آنها را  های رایج آن عصر درباره نظریه

تواند جنبه اعجاز علمی  و این خود می [19]اثبات کرده است، نیست
قرآن را بیش از پیش تقویت نماید. افزون بر این، بررسی قرآن با 

پذیر است، زیرا قرآن موضوعاتی را  یک روش علمی واقعی امکان
قرآن به دهد که در دیگر کتب آسمانی ارایه نشده است.  ارایه می

کند،  گوید که اگر این کتاب آنچه که خود ادعا می صراحت می
آزمایی آن بپردازید تا ثابت نمایید که ادعای آن  نیست، به راستی

اندیشند که اگر از طرف کسی  آیا در مورد قرآن نمی“باطل است: 
دیگر غیر از خدا آمده بود، هر آینه در آن اختالفات و تناقضات 

 ). ٨٢آیه النسا، سوره ” (یافتند زیادی می
  های کاربرد تفسیرعلمی  روش

آید که دانشمندان علوم قرآنی در  از مباحث پیشین چنین برمی
بهره که در ذیل آمده، مقام کاربرد تفسیر علمی از چند روش 

 .اند جسته
  استخراج همه علوم از قرآن )١

ما “ معتقد بودند که با توجه به آیه غزالیبرخی دانشمندان مانند 
” کننده همه چیز است قرآن را بر تو فرو فرستادیم در حالی که بیان

تمامی علوم در قرآن نهفته است و بر این  .)٨٩آیه النحل، سوره (
تمام علوم را از قرآن استخراج کنند. علم که کردند  اساس تالش می

توان از قرآن استخراج  ت و غیره را میاهندسه، جبر، پزشکی، هی
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وقتی من بیمار شدم اوست که “مثال از آیه شریفه کرد. برای 
)، علم پزشکی را استخراج ٨٠آیه الشعرا، سوره ” (دهد شفایم می

 .[21]کردند
ماه رمضان "در نقد این دیدگاه باید گفت قرآن کریم براساس آیه 

ها  ماهی است که قرآن در آن نازل شده تا مایه هدایت برای انسان
یافتن  )، کتابی است که برای هدایت١٨٥آیه البقره، سوره ( "باشد...

ها و نه بیان همه علوم،  بشر به سوی خدا و تربیت معنوی انسان
نازل شده است. پس آیه مورد استناد به این معنی است که قرآن 

   بیانگر هر امری است که در راستای هدایت معنوی بشر باشد.
َنا ِفی اْلکَتاِب ِمن َما َفرَّطْ "در آیه شریفه  "الکتاب"درباره تفسیر 

ما هیچ چیز را در کتاب، فروگذار ")؛ ٣٨آیه االنعام، سوره ( "ءٍ  َشی
مراد از کتاب، قرآن . اند ، مفسران چند احتمال را مطرح کرده"نکردیم

کریم است پس همه امور دین و دنیا یا امور شرعی و دینی در قرآن 
اب، لوح مراد از کتاین احتمال وجود دارد که  موجود است.

یا منظور از کتاب اجل باشد، یعنی هیچ چیزی را ترک  [22]محفوظ
. یکی از [22]نکردیم، مگر آنکه مرگ او را واجب ساختیم

در آیه فوق، قرآن است. به طور  "الکتاب"های دیگر در مورد  احتمال
علوم و معارف دنیوی و اخروی را   توان گفت که قرآن همه قطع نمی

شن است که بسیاری از علوم از جمله علوم مطرح کرده، چون رو
تجربی، از ظاهر آیات قرآن قابل استفاده نیست، حتی برخی از 

به صراحت منکر چنین  رشید رضاطرفداران تفسیر علمی مانند 
 .[23]اند ظهوری شده

ای گذرا به مساله درمان و پزشکی دارد،  ای از قرآن اشاره اگر آیه
ه قرآن کتاب پزشکی است. وجود توان از آن نتیجه گرفت ک نمی

دادن عظمت و قدرت خدا و  مطالب پزشکی در قرآن برای نشان
صورت استطراری مطرح شده است. تمام  اعجاز قرآن است و به

علوم از جمله تمام مسایل پزشکی در قرآن مطرح نشده است و 
   توان همه جزییات علوم پزشکی را از قرآن استخراج کرد. نمی
 یات علمی بر قرآنتطبیق نظر )٢

این شیوه از تفسیر علمی در قرن اخیر رواج یافته است. برخی با 
کنند آیات موافق این  دانستن نظریات علوم تجربی، سعی می مسّلم

ای مواجه شوند که موافق  نظریات را در قرآن بیابند و هرگاه با آیه
ی آرای مطرح در علوم تجربی نباشد، دست به تاویل یا تفسیر به را

. به عنوان مثال برخی آیات مربوط به تولد [23]زنند آن آیه می
بدون پدر یا خلقت حضرت حوا را با مساله بکرزایی  (ع)حضرت عیسی

قرآن کریم کالم خداوند  .[24]دهند یا دوجنسی حقیقی تطبیق می
های علوم  متعال است و هیچ باطلی در آن راه ندارد و بیشتر یافته

حال تغییر است. لذا نباید هر نظریه  تجربی، غیرقطعی و در
غیرقطعی را به قرآن نسبت داد یا بر آن تحمیل کرد. چنین عملی، 

شدن قداست و اعتماد به  پس از تغییر علوم جدید، سبب مخدوش
تحمیل آرای علمی به قرآن، از مصادیق تفسیر به رای . شود قرآن می

 .[25]تاست که احادیث فراوان، ما را از آن باز داشته اس
  استفاده از علوم برای فهم بهتر قرآن )٣

مفسر در تفسیر قرآن، عالوه بر آنکه باید واجد علوم مقدماتی تفسیر 
کارگیری آن علوم را نیز رعایت  باشد، الزم است روش صحیح به

نماید. برای تفسیر هر آیه الزم است به لغت، اسباب نزول، آیات 
کند و بعد از طی این مراحل  نظیر، احادیث تفسیری و غیره مراجعه

در صورت اشاره آیه به برخی حقایق علمی، از علوم تجربی 
منظور فهم بهتر آیه کمک گیرد. مفسر در این  شده و قطعی به اثبات

مسیر الزم است از هرگونه تفسیر به رای و تاویل، پرهیز نماید و 
صورت احتمالی و با احتیاط به قرآن نسبت  نظریات علمی را به

  دهد.

  روش تفسیر طبی
توان چنین تعریفی را برای روش تفسیر طبی  از مباحث گذشته می

های تفسیر علمی  روش تفسیر طبی یکی از شاخهکه  ارایه نمود
آور علم  است که در آن مفسر با استفاده از دستاوردهای اطمینان

های  ای به موضوعات حوزه طب به فهم و تبیین بهتر آیاتی که اشاره
  ورزد. ن تغذیه، پیشگیری و درمان دارد، مبادرت میطب چو

 اهمیت فراگیری علم و دانش طب
قرآن به کسب معرفت و علم تاکید کرده است تا جایی که مشتقات 

بار و  ٤٥و خردورزی بیش از  "عقل"مرتبه،  ٧٥٠بیش از  "علم"ریشه 
مرتبه در  ١٠به معنای صاحبان خرد و عقل بیش از  "األلباب أولی"
العلم " که نقل شده است (ص)ن تکرار شده است. از پیامبر اسالمقرآ

نیز نقل شده  (ع)از امام صادق .[26]"علم األبدان علمان، علم األدیان و
فقیه، حاکم و  ؛نیاز نیست هر شهری از سه چیز بی"است: 
انبیا الهی به علم طب " که و در روایت دیگری آمده است [27]"طبیب

های بهداشتی و درمانی  برخی از توصیه. [28]"آگاهی داشتند
های پزشکی و بهداشتی مدون شده  صورت مجموعه به (ع)معصومان

مشهورترین آنها  (ع)الصادق و طب (ع)الرضا ، طب(ص)النبی است که طب
 است.

تشویق قرآن و روایات به فراگیری علوم سبب شده است علوم 
ای  یندهآفز تجربی از جمله دانش پزشکی در کشورهای اسالمی رشد

. همچنین اشاره قرآن به مسایل پزشکی مانند [30 ,29]داشته باشد
شناسی، شفابخشی عسل، اعضای بدن و مسایل بهداشتی  جنین

مثل بهداشت تغذیه و بهداشت جنسی، در رشد آن علوم موثر بوده 
های متعددی در خصوص احادیث  دانشمندان مسلمان کتاب. است

ساز رشد و شکوفایی  که این پدیده زمینهاند  طبی و درمانی نگاشته
  . [31]علوم پزشکی در بین مسلمانان شده است

  آیات طبی
آیه درباره علم طب اشاره کرده است. علم  ٣٠٠قرآن کریم به حدود 

است (المنجد، ذیل ماده طب) و  "پیشگیری"و  "درمان"طب شامل 
ند بیشتر مطالب طبی قرآن درباره بهداشت و پیشگیری است، مان

آیه المائده، سوره بهداشت تغذیه همچون حرمت نوشیدن شراب (
) و ٩٩آیه االنعام، سوره )، سفارش تلویحی به خوردن انگور (٩٠

) ، تحریم خوردن خون، مردار، ٦٦آیه النمل، سوره نوشیدن شیر (
)، بهداشت جنسی مانند حرمت ١١٥ آیه النمل،سوره گوشت خوک (

سوره هداشت فردی مثل وضو و غسل ()، ب٣٠آیه النور، سوره زنا (
  ).٦آیه لمائده، ا

  
  اهداف آیات طبی

ها به سوی کمال و  هدف اصلی نزول قرآن، هدایت معنوی انسان
). لیکن رسیدن به کمال روحی ١٨٥آیه البقره، سوره سعادت است (

و معنوی، مستلزم پرورش و سالمتی جسم و تغذیه درست آن 
در چند آیه به مسایل طبی اشاره  است. در این راستا، قرآن کریم

صورت گذرا و در برخی  کرده است. این اشارات در برخی آیات به
ل است. اهداف اشاره به علوم پزشکی در قرآن صورت مفّص  دیگر به
  .توان در موارد ذیل خالصه کرد را می
 خداشناسی )١

 یکی از اهداف آیات پزشکی در قرآن، تقویت خداشناسی است.
و به یقین انسان " فرماید ال در مساله خلقت انسان میخداوند متع
ل آفریدیم و سپس او را با آب اندک سیالی در ای از گِ  را از چکیده

جایگاه استوار (رحم) قرار دادیم، سپس آب اندک سیال را به صورت 
شده  آویزان آفریدیم و خون بسته آویزان را به صورت گوشت جویده

ها آفریدیم و بر  را به صورت استخوانشده  آفریدیم و گوشت جویده
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ها گوشتی پوشاندیم سپس آن را به صورت آفرینش  استخوان
 ).١٢-١٤آیات منون، والمسوره ” (دیگری پدید آوردیم

آیات فوق مراحل خلقت انسان را از نطفه، علقه، مضغه، استخوان، 
شناسی روز مطابقت  گوشت و روح بیان کرده است که با علم جنین

قرآن بعد از بیان آن مراحل، خواننده را به یک نکته مهم توجه دارد. 
 "خجسته باد خدا که بهترین آفریدگار است"فرماید:  دهد و می می

). پس خلقت انسان، نشان از علم و قدرت ١٤آیه منون، والمسوره (
 خالق هستی دارد. 

 معادشناسی )٢
خداوند  دیگر از اهداف آیات طبی در قرآن، معادشناسی است. یکی

شدن (در رستاخیز) در  اى مردم! اگر از برانگیخته"فرماید:  متعال می
تردید هستید، پس (بنگرید) که ما شما را از خاکى آفریدیم، سپس 
از آب اندک سیال، سپس از (خون بسته) آویزان، سپس از (چیزى 

نیافته  یافته (متمایز) و شکل شبیه) گوشت جویده شده، شکل
دیم)، تا براى شما روشن سازیم (که خدا بر انجام (غیرمتمایز آفری

رستاخیز تواناست) و آنچه را که بخواهیم تا سرآمد معینى در 
دهیم، سپس شما را به صورت کودکى بیرون  ها قرار می رحم
کنید) تا به حّد رشدتان برسید و از  وریم، سپس (زندگى میآ یم

ود و از شما ش شما کسى است که (جانش) به طور کامل گرفته می
شود تا بعد از  یکسى است که به خوارترین (دوران) عمر برگردانده م
و  بینى گیاه می آگاهى هیچ چیزى نداند و زمین را خشک و بى

آید  یرستیم، به حرکت درمف یهنگامى که آب (باران) را بر آن فرو م
آیه الحج، سوره ( "رویاند ی) زیبا م یابد و از هر نوع (گیاه میو رشد

). این آیه دو مساله علمی یعنی خلقت انسان و حیات دوباره ٥
  کند. گیاهان در فصل بهار را برای اثبات معاد مطرح می

  قاعدگی زنان در قرآن کریم
ساَء ِفی اْلَمِحیِض  َو یْسَئُلوَنک َعِن اْلَمِحیِض ُقْل ُهَو َأذًى َفاْعَتزُِلوا النِّ

ى یْطُهْرَن  ُه َو ال َتْقَرُبوُهنَّ َحتَّ ْرَن َفْأُتوُهنَّ ِمْن َحیُث َأَمرَکُم اللَّ َفِإذا َتَطهَّ
ِریَن ( ابِیَن َو یِحبُّ اْلُمَتَطهِّ وَّ َه یِحبُّ التَّ ؛ )٢٢٢آیه البقره، سوره ِإنَّ اللَّ

آورى است  کنند، بگو چیز زیان یدرباره (خون) حیض از تو سئوال م"
ا آنها آمیزش گیرى نمایید و ب و از زنان در حالت قاعدگى کناره

جنسى نکنید تا پاک شوند، هنگامى که پاک شوند، از طریقى که 
کنندگان  خدا به شما فرمان داده با آنها آمیزش کنید که خداوند توبه

مصدر میمى و به معنى عادت  "محیض". "و پاکان را دوست دارد
ماهیانه است. در معجم مقاییس اللغه، آمده است که این واژه در 

شدن آب قرمز از درختى است به نام سمره،  نى خارجاصل به مع
فخر (سپس به عادت ماهیانه زنان اطالق شده است) ولى در تفسیر 

آمده است که حیض در اصل به معنى سیل است و لذا  رازى
شود. حوض  یالسیل گفته م هنگامى که سیل جریان پیدا کند، حاض

وى آن جریان گویند که آب به س یرا نیز به همین مناسبت حوض م
عکس این استفاده  "مفردات"در  راغبولى از گفته  ،کند یپیدا م
شود که این واژه در اصل به معنى همان خون عادت است  می

(سپس به معانى دیگر اطالق شده است). در هر حال منظور در 
(چیز آلوده یا  "اذى"اینجا، همان خون است که قرآن، آن را 

و در حقیقت این جمله، فلسفه حکم آور) معرفى کرده است  زیان
اجتناب از آمیزش جنسى زنان را در حالت قاعدگى که در جمله بعد 

کند، زیرا آمیزش در چنین حالتى عالوه بر اینکه  آمده است بیان می
آورد که طب امروز نیز آن  هاى بسیارى به بار می تنفرآور است، زیان

ن مرد و زن و ایجاد شد را اثبات کرده است، از جمله احتمال عقیم
هاى آمیزشى  یک محیط مساعد براى پرورش میکروب بیماری

(مانند سفلیس و سوزاک) و نیز التهاب اعضای تناسلى زن و 
واردشدن خون آلوده به داخل عضو تناسلى مرد و غیره که در کتب 

لذا پزشکان، آمیزش جنسى با چنین زنانى را  ؛طب آمده است
شا پیدایش خون حیض، مربوط به احتقان کنند. من ممنوع اعالم می

شدن مخاط آن و  پوسته شدن عروق رحم سپس پوسته و پرخون
هاى موجود است. ترشح خون مزبور، ابتدا نامنظم و  جریان خون

شود و در اواخر  رنگ و منظم می زودى سرخ رنگ است، ولى به بى
عادت  خونى که هنگام شود. اصوالً  رنگ و نامرتب می کار بار دیگر کم
شود، خونى است که هر ماه در عروق داخلى رحم،  ماهیانه دفع می

دانیم رحم زن در  شود، زیرا می براى تغذیه جنین احتمالى جمع می
کند و مقارن آن عروق داخلى رحم به  هر ماه تولید یک تخمک می

شود. اگر در این  باش براى تغذیه نطفه مملو از خون می عنوان آماده
شود، اسپرم که نطفه مرد است در  وارد رحم می موقع که تخمک

هاى  دهد و خون آنجا موجود باشد، تشکیل نطفه و جنین می
در غیر این صورت،  ؛شود موجود در عروق رحم صرف تغذیه آن می

ها، خون  شدن مخاط رحم و شکافتن جدار رگ پوسته بر اثر پوسته
نجا شود و این همان خون حیض است و از ای موجود خارج می

دست  بودن آمیزش جنسى در این حال به دلیل دیگرى براى ممنوع
گونه آمادگى  ها هیچ آید. زیرا رحم زن در موقع تخلیه این خون می

بیند. جمله  طبیعى براى پذیرش نطفه ندارد و لذا از آن صدمه می
شدن زنان از  به گفته بسیارى از مفسران به معنى پاک "یطهرن"

رْ "مله خون حیض است و اما ج را بسیارى به معنى َن"  َفِإذا َتَطهَّ
شدن از  اند. بنابراین طبق جمله اول، به هنگام پاک کردن گرفته غسل

خون، آمیزش جنسى جایز است هر چند غسل نکرده باشد و طبق 
پس آیه خالى از ابهام ت. جمله دوم، تا غسل نکند جایز نیس

است بر جمله اول  نیست، ولى با توجه به اینکه جمله دوم تفسیرى
رسد که تطهرن  نظر می و نتیجه آن (لذا با فاء تفریع عطف شده) به

شدن از عادت،  شدن از خون است. بنابراین با پاک نیز به معنى پاک
آمیزش مجاز است، به خصوص اینکه در آغاز آیه هیچ سخنى از 
وجوب غسل در میان نبود و این همان قولى است که فقهاى بزرگ 

شدن از خون حتى قبل  اند که بعد از پاک فقه به آن فتوا دادهنیز در 
از غسل، آمیزش جنسى جایز است، ولى بدون شک بهتر است که 

ه"کردن باشد. جمله  بعد از غسل (از آن طریق  " ُ ِمْن َحیُث َأَمرَکُم اللَّ
تواند تاکیدى بر جمله قبل باشد، یعنى  که خداوند دستور داده) می

ى زنان، آمیزش جنسى داشته باشید نه در غیر این فقط در حال پاک
ترى از آن استفاده کرد؛  و کلی تر حالت و ممکن است مفهوم وسیع

شدن نیز آمیزش باید در چهارچوب فرمان خدا  یعنى بعد از پاک
تواند فرمان تکوینى پروردگار یا فرمان تشریعى  باشد. این فرمان می

ع انسان، جاذبه مخصوصى در او باشد، زیرا خداوند براى بقای نو
میان دو جنس مخالف، نسبت به یکدیگر قرار داده است، ولى هدف 
نهایى بقای نسل بوده و این جاذبه و لذت مقدمه آن است. بنابراین 

 علتلذت جنسى تنها باید در مسیر بقاى نسل قرار گیرد و به همین 
وینى و استمناء و لواط و مانند آن نوعى انحراف از این فرمان تک

ممنوع است. همچنین ممکن است مراد امر تشریعى باشد، یعنى 
شدن زنان از عادت ماهانه، باید جهات حالل و حرام را  بعد از پاک

  .[32]در حکم شرع در نظر بگیرید
اند، لیکن این ادعا قابل  را برخی به معناى ضرر دانسته "اذى"واژه 

ح باشد که در مقابل زیرا اگر اذیت ضرر بود، باید صحی ،تامل است
کار  طور که واژه ضرر در مقابل واژه نفع به کار رود، همان نفع به
گوییم  رود و معلوم است که هیچگاه به جاى دواى مضر نمی می

کند  دواى موذى؛ چون موذى یک معناى دیگرى غیرمضر را افاده می
َلْن که " است که خداى تعالى فرموده است علتو به همین 

وکمْ  آل سوره ( "رسانند ایشان هرگز به شما جز آزار نمی :ِإالَّ َأذىً  یُضرُّ
، کالم "لن یضروکم اال ضررا" که ) و اگر فرموده بود١١١آیه عمران، 
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را به معناى ضرر بدانیم، آنگاه  "اذیت"شد و نیز اگر واژه  نادرست می
َه َو َرُسوَلهُ "در امثال آیه  ِذیَن یْؤُذوَن اللَّ آیه االحزاب،  سوره( "ِإنَّ الَّ

لَِم ُتْؤُذوَنِنی َو "و آیه  "کنند کسانى که خدا و رسول را اذیت می")؛ ٥٧
ِه ِإَلیکمْ  چرا مرا ")؛ ٥آیه الصف، سوره ( "َقْد َتْعَلُموَن َأنِّی َرُسوُل اللَّ

دانید که من فرستاده خدا به سوى  کنید، با اینکه می اذیت می
گونه آیات کلمه  اینشویم چون در  ، دچار اشکال می"شمایم؟

ظهورى در معناى ضرر ندارد، پس ظاهر این است که کلمه  "اذیت"
اى باشد براى چیزى که مناسب با طبع  به معناى هر عارضه "أذى"

ای منطبق با معناى ضرر نیز هست و  آن نباشد که این معنا به گونه
اینکه محیض را اذى دانسته است، به همان معنایى که گفته شد. 

حیض که به عادت زنان مربوط است، نتیجه عملی است که خون 
کند و مقدارى از خون وی را فاسد  طبیعت زن در خون او ایجاد می

فرستد، تا بدین وسیله رحم را پاک کند  نماید و به داخل رحم می می
یا اگر جنین در آن باشد، با آن خون جنین را تغذیه کند یا اگر بچه 

  اصلى ساختن شیر را برای کودک آمادهبه دنیا آمده است، ماده 
را به معناى ضرر دانستند،  "أذى"سازد. بنا بر تفسیرى که واژه 
شدن با زنان در حال حیض گرفته و  محیض را هم به معناى جمع
پرسند آیا در چنین حالى  از تو می که اند در معناى آیه چنین گفته

این عمل  جایز است با زنان جمع شد؟ جواب داده شده است که
طبیعت زن  که اند ضرر است و درست هم هست، چون پزشکان گفته

ساختن آن براى  کردن رحم و آماده در حال قاعدگی در حال پاک
باردارشدن است و نزدیکی در این حال نظام این عمل را مختل 

زند.  سازد و به نتیجه این عمل طبیعى یعنى بارداری صدمه می می
ساَء ِفی اْلَمِحیِض، َو ال َتْقَرُبوُهنَ َفاْعَتزُِلوا "در آیه  سوره ( "...  النِّ
امر از آن  "فاعتزلوهن"که جمله  "اعتزال")، کلمه ٢٢٢آیه البقره، 

گزیدن از معاشرت است و نیز  گرفتن و دورى است، به معناى عزلت
شود، به معنای این است که من  گفته می "عزلت نصیبه"وقتى 

سایر سهام جدا کردم و کنار گذاشتم و  سهم او را مشخص کرده و از
است که این کلمه هم به خودى  "بعد"در مقابل کلمه  "قرب"کلمه 

شود و مراد از اعتزال ترک  متعدى می "من"خود و هم با حرف 
  .[33]نزدیکى از محل خون است

  آرای طوایف و مذاهب مختلف درباره قاعدگی زنان 
ان عقاید مختلفی دارند، طوایف مختلف مردم در مساله قاعدگی زن
داد و در حال قاعدگی  یهود در این مساله شدت عمل به خرج می

کرد. در  زنان، حتى از غذا و آب و محل زندگى و بستر زنان دورى می
تورات نیز احکامى سخت درباره زنان حائض و کسانى که در محل 

اما  ؛کنند وارد شده است زندگى و بستر و غیره با ایشان نزدیکى می
در مذهب مسیحیان هیچ حکمى در باره اجتماع با زنان حائض و 

شدن به ایشان نیامده است. مشرکان عرب نیز در این باره  نزدیک
حکمى نداشتند، جز اینکه ساکنان مدینه و روستاهای اطراف آن از 

ورزیدند. این بدان جهت بود که آداب و رسوم   این عمل اجتناب می
هاى یهود را  گیری ایت کرده بود و همان سختیهودیان در ایشان سر

هاى دیگر،  اما عرب ؛داشتند در معاشرت با زنان حائض معمول می
گفتند نزدیکی  دانستند و می چه بسا این عمل را مستحب هم می
پدید  شود فرزندى که احتماالً  با زنان در حال قاعدگی موجب می

صحرانشین، آید، خونریز شود و خونریزى در میان عشایر  می
از زنان در حال قاعدگی "خصلتی پسندیده بود. پس اینکه فرمود: 

گفتند،  طور که یهودیان می هرچند ظاهرش همان "گیرى کنید کناره
گیرى است و هرچند که براى تاکید این معنای  امر به مطلق کناره

ِمْن  َفْأُتوُهنَّ "، لیکن جمله "َو ال َتْقَرُبوُهنَّ "ظاهر بار دیگر نیز فرمود: 
هُ  ، با در نظرداشتن اینکه منظور از (آنجایى که خدا "َحیُث َأَمرَکُم اللَّ

خود  ،دستور داده) همان مجراى خون است که در آخر آیه آمده
َو ال " و جمله دوم یعنى  "فاعتزلوا"قرینه است بر اینکه جمله: 

ى با کنایی دارند و تصریح نیست و مراد از نزدیک  جنبه "َتْقَرُبوُهنَّ 
ایشان، فقط نزدیکى از محل خون است و مراد مطلق معاشرت و 
کامجویی از آنان نیست. پس معلوم شد اسالم در مساله قاعدگی 
زنان راه میانه را پیموده است. راهى میانه در بین افراطی که یهود 

اند و آن راه  اتخاذ کرده و بین اهمال مطلقى که نصارا پیش گرفته
مردان در هنگام عادت زنان از محل ترشح خون میانه این است که 

توانند ببرند و در جمله:  نزدیکى نکنند و تمتعات غیر از این را می
کاررفته است چون  اسم ظاهر در جاى ضمیر به "فى المحیض"

و نکته این تبدیل این  "فاعتزلوا النساء فیه"توانست بفرماید:  می
واژه است و از  نخست معناى مصدرى "محیض"است که مراد از 

دوم زمان حیض است، پس واژه دوم غیر از واژه اول  "محیض"
گشت که معناى  آورد، قهرًا به مرجعى باز می است و اگر ضمیر می

  .[33]آن منظور نبود
  مباحث طبی مرتبط با آیه

های جانوران و برخی از گیاهان، ویژگی جنسیت آنها  یکی از ویژگی
و مونث وجود دارد. برخی از است. جنسیت به دو صورت مذکر 

موجودات هر دو جنسیت را با هم در یک بدن دارند و گروهی در دو 
داران  ه  شود. مهر فرد که به آنها جنس مذکر و جنس مونث اطالق می

های  اند. عملکرد دستگاه از جمله انسان، همگی دارای دو جنس
جنسیت هر کدام از خصوصیت منحصر به فردی برخوردار است که 

شود. شناخت عملکرد طبیعی این  فقط در آن جنس دیده می
گویند. از طریق علم  ها را فیزیولوژی دستگاه تولید مثل می دستگاه

های  ها و سلول فیزیولوژی، به نحوه عملکرد طبیعی هریک از اندام
شود. به عنوان مثال در فیزیولوژی تولید  بدن شناخت حاصل می

های  ، تمامی اعمال و فعالیتمثل در هر دو جنس مذکر و مونث
گیرد و در شرایط مختلف  دستگاه مذکور مورد مطالعه قرار می

تکاملی از ابتدای تشکیل جنین تا زمان مرگ همه اتفاقاتی که برای 
. کنترل و تنظیم [34]گیرد افتد مورد بررسی قرار می ها می این دستگاه
 عصبی -یسیستم کنترل ،های بدن توسط دو سیستم کنترلی دستگاه

های  هریک از جنس شود. ایجاد می هورمونی -سیستم کنترلی و
برند.  می  ای بهره مذکر و مونث، از سیستم کنترلی فوق به طور ویژه

هایی با  در برخی از مواقع این دو سیستم در هر دو جنس، شباهت
یکدیگر دارند، اما در بسیاری از مواقع اختالفات زیاد و منحصر به 

شدن این موضوع به  شود. برای روشن ا مشاهده میفردی در آنه
فیزیولوژی جنسی افراد مذکر و مونث به طور جداگانه اشاره 

  شود. می
دستگاه تناسلی جنس  –الف) فیزیولوژی تولید مثل جنس مذکر

  مذکر
غدد تناسلی یا  ،دستگاه تولید مثل در جنس مذکر شامل دو قسمت

مجاری تناسلی داخلی و غدد ضمیمه تناسلی و و گونادهای جنسی 
. غدد تناسلی در جنس مذکر شامل دو عدد بیضه است است خارجی

دوراه و در بیرون از بدن قرار  که در اغلب جانواران در ناحیه میان
های جنسی کروموزومی به نام اسپرم، از  اند و به تولید سلول گرفته

ن جنسی پردازند. عالوه بر آن هورمو  زمان بلوغ تا هنگام کهولت می
مذکر به نام تستوسترون را نیز ساخته و به داخل خون ترشح 

های غده  نمایند. تنظیم ترشح این هورمون تحت تاثیر هورمون می
هیپوفیز قدامی است که در کف مغز قرار گرفته است. مقدار ترشح 

روز معموًال با تغییرات کمی  هورمون تستوسترون در طول شبانه
سبتًا ثابت است. این امر باعث شده است همراه است و مقدار آن ن

که جنس مذکر همواره از ثبات نسبی در زمینه فیزیولوژی تولید 
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به طور عادی فرد مذکر تعداد معینی اسپرم  .[35]مثل برخوردار باشد
کند که آنها را در دستگاه تناسلی خود و در مجاری داخل  تولید می

ها عدد (بین  نزال، میلیونکند. در هنگام ا بلوغ ذخیره می برایبیضه 
دویست تا چهار صد میلیون عدد) اسپرم در یک مرد بالغ از دستگاه 

شود. قرآن کریم به نحوه خروج  تناسلی به صورت جهنده، خارج می
: دافقٍ  ُخِلَق ِمن ماءٍ "فرماید:  ها به صورت جهنده اشاره می اسپرم

). نکته ٦آیه الطارق، سوره ( "انسان از آبی جهنده آفریده شده است
بسیار جالب در فیزیولوژی جنس مذکر، وجود ثبات رفتاری و 
فیزیولوژیک است که در تمامی مراحل تولید و ذخیره و خروج 

های جنسی وجود دارد. در حالی که که این امر در جنس  سلول
  مونث وجود ندارد.

ترین هورمون فرد مذکر است،  هورمون جنسی تستوسترون که قوی
ها  های بینابینی موجود در بافت بیضه ول توسط سلولبه طور معم
شدن اسپرم شرکت  . این هورمون در ساخته[36]شود ترشح می

 شود. به نماید و موجب تسهیل روند اسپرماتوژنز در فرد مذکر می می
عالوه این هورمون دارای آثار متعددی است که هر کدام به نوبه 

روانی این  -اثرات عصبیترین  خود حایز اهمیت است. یکی از مهم
نقش آن در بروز میل جنسی یا لیبیدو در جنس مذکر   هورمون،
چون مقدار هورمون تستوسترون در خون مردان در حد باال و  ؛است

طبیعی خود قرار دارد، این گروه جنسی همواره به جنس مخالف 
دارای میل جنسی هستند. در حالی که جنس مونث چنین حالتی را 

ادگی آمیزش در وی همیشگی نیست. پس جنس مذکر ندارد و آم
در بسیاری از جانواران از زمان شروع بلوغ تا اواخر عمر از یک وضع 

  .[37]پایدار و تقریبًا ثابتی برخوردار است
  ب) فیزیولوژی تولید مثل جنس مونث

غدد  ،دستگاه تولید مثل در جنس مونث نیز شامل دو قسمت
. است ی تناسلی داخلی و خارجیمجار، جنسی یا گونادهای جنسی

غدد جنسی افراد مونث شامل دو عدد جسم بیضی شکل به نام 
ها از  اند. تخمدان تخمدان است که در محوطه لگنی قرار گرفته

میلیون  ٧تا  ٥ابتدای تشکیل در دوران جنینی با خود قریب به 
استه فولیکول ابتدایی دارند که به تدریج تا زمان بلوغ از تعداد آنها ک

های  اند. نخست تولید سلول ها دو نوع شود. محصوالت تخمدان می
های جنسی به نام  جنسی به نام تخمک و دوم ترشح هورمون

. با آغاز بلوغ، اتفاق مهمی در بلوغ [35]ها و پروژسترون استروژن
های آن رخ  های تخمدانی و همچنین ترشح هورمون فولیکول

نث، وضعیت خاصی در فیزیولوژی دهد. با آغاز بلوغ در جنس مو می
شود که  شود. این حالت موجب می دستگاه تولید مثل ایجاد می

وجود  ای به نام سیکل جنسی در فرد به های جنسی تکرار شونده دوره
  .[37]آید

شود که هر کدام به  در هر سیکل جنسی مراحل مختلفی ایجاد می
کننده در  های مداخله جای خود دارای اهمیت است. ترشح هورمون

نماید. لذا در  های جنسی نیز در هر مرحله تغییر می ایجاد سیکل
شود که تا  ای ایجاد می جنس مونث وضعیت ناپایدار تکرار شونده

های تخمدانی یعنی تا زمان یائسگی  رفتن فولیکول زمان ازبین
ای و  جنسی در جنس مونث دوره  . پس فعالیت[38 ,35]یابد ادامه می

ی است که این وضع در انسان به صورت دوره با مراحل خاص
ماه قمری  ماهیانه (چون معموًال سیکل جنسی زن در حدود یک

شود. هر سیکل ماهیانه از دو مرحله یا فاز  کشد) دیده می طول می
تشکیل شده است، یکی فاز فولیکولی که با رشد چند فولیکول 

به طول ابتدایی همراه است و از ابتدای سیکل تا اواسط سیکل 
انجامد و دوم فاز لوتئینی که پس از رهاشدن تخمک به داخل  می

یابد. برای  لوله رحمی آغاز و تا پایان سیکل ماهیانه ادامه می

تغییرات هورمونی و بافتی دستگاه   شدن سیکل ماهیانه زن، روشن
  تناسلی زن بیشتر توضیح داده خواهد شد.

ه با شروع خونریزی ابتدای هر سیکل ک الف) تغییرات هورمونی:
هیپوفیزی   های گونادوتروفینی شود، مقدار هورمون ماهیانه آغاز می

های فوق باعث رشد  کنند. هورمون شروع به افزایش می
ها، چند نوع  شوند. با رشد فولیکول های تخمدانی می فولیکول
ها ساخته و  ها هم از فولیکول جنسی تحت عنوان استروژن  هورمون
ترشح  بتا استرادیول است. -١٧ترین آنها  که مهمشوند  ترشح می
گذاری به باالترین میزان  بتا استرادیول پیش از تخمک - ١٧  هورمون
خالف تصور، اثر  فوق بر  رسد. در این هنگام هورمون خود می

های هیپوفیزی دارد. با  تشدیدکنندگی بر ترشح گونادوتروفین
گذاری، یعنی در  تخمک ها در زمان قبل از باالرفتن مقدار هورمون

شدن فولیکول فراهم شده و  اواسط سیکل ماهیانه، امکان پاره
تخمک به همراه تعدادی سلول پشتیبان خود به داخل لوله رحمی 

. با آزادشدن تخمک فاز دوم، سیکل ماهیانه شروع [39]شود آزاد می
شود که تا پایان دوره ماهیانه ادامه دارد. در این فاز مقدار  می
و پروژسترون در خون باالرفته و ترشح   ها مون استروژنهور

  ها هم مهار شده است. هورمون
: این تغییرات سیکل جنسی –ب) تغییرات بافتی دستگاه تناسلی

در زن در هر دوره ماهیانه به طور کلی شامل دو مرحله یا فاز است. 
ا اول فاز تکثیری که همراه با رشد دیواره داخلی رحم به میزان دو ت

سه برابر حالت طبیعی و گسترش عروق خونی و غدد ترشحی در 
بین آن است و دوم مرحله یا فاز ترشحی که با افزایش ترشحات 
داخلی غدد موجود در بافت رحم همراه است. فاز تکثیری با 

شود. خونریزی در  خونریزی ماهیانه یا دوره قاعدگی شروع می
آید  وجود می ها به امپانزههای عالی نظیر ش انسان و برخی از میمون

و بقیه پستانداران فاقد این مرحله در سیکل جنسی خود 
کشد  روز طول می ٥تا  ٢. این مرحله در بیشتر زنان بین [38]هستند

. در [35]روز هم ممکن است دیده شود ٧و در برخی افراد از یک تا 
 این زمان دیواره تکثیریافته رحم زن در فاز تکثیری دوره قبل به

های استروژنیک و پروژسترون رخ  فت شدید هورموندلیل اُ 
دهد. پس از پایان یافتن این مرحله، دوباره دیواره رحم شروع به  می

گزینی سلول تخم فراهم  افزایش رشد نموده تا شرایط را برای النه
نماید. تا اواسط سیکل این مرحله ادامه داشته و پس از شروع فاز 

افتد، مرحله ترشحی رحم  گذاری اتفاق می ترشحی که بعد از تخمک
دهد که تا پایان سیکل ادامه دارد. دوباره سیکل جنسی از نو  رخ می
شود و این روند از زمان بلوغ تا هنگام یائسگی هر ماهه در  تکرار می

شود. در برخی از حیوانات مانند گاو ماده، سیکل  زن تکرار می
ای وجود دارد اما  هفته های سه جنسی مداوم در طول سال با زمان

بیشتر حیوانات ماده به رغم داشتن سیکل جنسی، بیشتر 
های فصلی داشته و در فصول خاصی از سال، مانند پاییز و  سیکل

  کنند. بهار، سیکل فعالی پیدا می
  های جنسی بر رفتار جنسی اثر هورمون

 های جنسی نسبت داد، اثر آنها بر ترین اثری که باید به هورمون مهم
  طور که اشاره شد، هورمون رفتار فیزیولوژیک جنسی است. همان

تستوسترون باعث افزایش میل جنسی در مرد نسبت به جنس 
کند.  شود. این اثر را در جنس مونث استرادیول ایجاد می مخالف می

ای است و ترشح  از آنجایی که فعالیت جنسی در جنس مونث دوره
شود، پس تمایالت  و زیاد می ای کم ها به طور دوره این هورمون

جنسی در زن هم یکسان و یکنواخت، آن طور که در مرد وجود دارد، 
نیست. بیشترین میزان لیبیدو یا تمایالت جنسی زن به مرد در 

  ورمونـدار ترشح هـت که در آن هنگام مقـاواسط سیکل ماهیانه اس
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  .[40]استرادیول به باالترین میزان خود در خون رسیده است 
تمامی حیوانات ماده نیز تنها در این زمان که زمان بسیار کوتاهی 

یک از  دهند. هیچ گیری با آنان را می است، به حیوان نر اجازه جفت
. [41]کنند گیری نمی جانوران ماده در بقیه مراحل جنسی خود جفت
های هیپوفیزی موجب  باالبودن هورمون استرادیول و گونادوتروفین

و تولید مثل در این هنگام با رضایت و خواست گذاری شده  تخمک
جنس مونث همراه است. جنس مذکر همواره از آمادگی جنسی 

های آن در خون به  برای آمیزش برخوردار است. چون ترشح هورمون
  طور ثابت قرار دارد.
  مرحله قاعدگی

 "حیض"مرحله یا دوره قاعدگی که در اصطالح فقهی به آن زمان 
شود که مقداری خون از  مدت زمانی اطالق می شود، به گفته می

. دستگاه تناسلی زن (رحم) [42]شود دستگاه تناسلی زن خارج می
در این هنگام دچار تغییرات تخریبی بافتی و ریزش دیواره رحم 

لیتر   میلی٥-٨٠شده، مقداری خون ( های تخریب شده و همراه سلول
اره رحم، به تدریج در شدن عروق شریانی دیو در هر دوره) در اثر پاره

. [43]شود طول مدت زمان قاعدگی از دستگاه تناسلی خارج می
دوران قاعدگی چندین خصوصیت از نظر فیزیولوژیک، 

  .نوروفیزیولوژیک و سایکولوژیک دارد که باید به آنها اشاره کرد
  فیزیولوژی دوره قاعدگی

یکل در این زمان دیواره ضخیم شده و تکثیر پیدا کرده رحم در س
های استروژنیک خون  دلیل کاهش شدید هورمون ماهیانه قبل، به

زن، دچار نکروز و تخریب شده است. بافت میومتر رحم متورم و 
شود.  ملتهب است. ریزش الیه آندومتر رحم باعث التهاب و زخم می

عروق خونی آن به واسطه ترشح برخی از مواد از جمله 
. [39]شود قی و سپس پارگی میها، دچار اسپاسم عرو پروستاگالندین

لیتر) از  میلی٨٠در اثر این حالت مقداری خون (از چند قطره تا 
شود.  های دیواره رحم خارج و به داخل محوطه آن وارد می شریان

دلیل وجود نوعی ترکیب ضدانعقادی به نام  خون موجود در رحم به
. [35]ودش شود، منعقد نمی فیبرینولیزین که از دیواره رحم ترشح می

ها  شرایط داخلی رحم در این موقع بسیار مساعد رشد میکروب
چون وجود خون در رحم همانند محیط کشت حاوی خون  ؛است

ها،  شود که در صورت ورود میکروب (ژلوز خوندار) محسوب می
. در این [46-44]امکان آلودگی و عفونت در رحم بسیار زیاد است

ماند که محیط بسیار  ای می درجه٣٧شرایط رحم همانند انکوباتر 
زا فراهم  های بیماری ها و باکتری مناسبی را برای رشد و تکثیر قارچ

در صورت مقاربت در این هنگام امکان ورود  .[48 ,47]نموده است
میکروب توسط دستگاه تناسلی مرد به داخل رحم فراهم شده و 

های باکتریایی و قارچی در رحم دور از انتظار  بروز عفونت
دلیل ترشح  ، درحالی که در بقیه دوران سیکل ماهیانه، به[49]نیست

ها برای بروز بیماری در رحم  ساز مانند ایمونوگلوبولین مواد ایمنی
  .[50]کمتر است

: فیزیولوژی دوران قاعدگی ارتباط زیاد با نوروفیزیولوژی قاعدگی
سیستم اعصاب مغزی دارد که این رابطه را پدیده نوروفیزیولوژی 

گویند. برای ایجاد روند دوره قاعدگی، از  دوره قاعدگی می
ها ترشح  های آزادکننده گونادوتروفین هیپوتاالموس نوعی هورمون

پس از آزادشدن از طریق محور   شود که این هورمون می
های گونادوتروپ موجود در  هیپوفیزی به سلول - هیپوتالموسی

های  رشح هورمونهیپوفیز قدامی رسیده و آنها را وادار به ت
ها سبب رشد  . وجود این هورمون[51 ,37]کند گونادوتروفین می

ها و سرانجام آزادشدن  های تخمدانی، ترشح استروژن فولیکول
دلیل اثر  شود. در اواخر دوران سیکل ماهیانه به تخمک رسیده می

ها، مقدار  ها و پروژسترون بر ترشح گونادو تروفین مهاری استروژن
رسند. با شروع قاعدگی دوباره  ها به حداقل خود می این هورمون

  یابند.  ها آغاز و افزایش می ترشح گونادوتروفین
تخمک آزاد شده در اواسط  امکان تشکیل جنین در دوره قاعدگی:

هفته قادر است در دستگاه تناسلی زن  سیکل جنسی، معموًال تا یک
وارد شده و در  . بعد از این زمان تخمک به داخل رحم[52]زنده باشد
رفتن است، به طوری که با شروع قاعدگی بعدی تخمک  حال ازبین

زنده نبوده و لقاح آن با اسپرم هم بسیار نادر است. در صورت 
آمیزش در این هنگام، امکان تشکیل سلول تخم بسیار کم 

. در هر صورت، اگر به طور استثنا سلول تخمی که جنین [41]است
دلیل نواقص زیادی  در صورت لقاح به  د،ابتدایی است، تشکیل شو

سن پیدا کرده است، موجب تشکیل جنینی که تخمک پیر و مُ 
شود. پس جلوگیری از  های متنوع می ناقص و همراه با ناهنجاری
نظر علمی برای ممانعت از تشکیل  آمیزش در زمان قاعدگی از

صول الخلقه امری کامًال عالمانه و منطبق بر ا جنین و نوزاد ناقص
  . [53]علمی و طبی است

  شناسی قاعدگی  روان
آمیز است. زیرا در بسیاری از   ای تنفر دوره قاعدگی برای زنان دوره

روانی  - زنان این دوره ممکن است با درد و برخی حاالت روحی
همراه شود. سردرد، کمردرد، کاهش یا افزایش فشار خون، 

ض را رنج های گوناگون زن حائ اشتهایی، تهوع و استرس بی
. در برخی از زنان دوره مزبور با خونریزی شدید توام بوده [40]دهد می

کند. همچنین به   آور می که کنترل و نظافت بدن را برای زنان رنج
های استروژنیک در خون، میل جنسی در  فت شدید هورموندلیل اُ 

جستن از مرد و  آید و گاه همراه با دوری زن بسیار پایین می
. زن موجودی احساسی و با [41]شود ی از وی همراه میگیر کناره

د را وعاطفه شدید است. از نظر روانی زن دوست دارد که همیشه خ
برای همسر خود به نمایش بگذارد یا به عبارتی با آرایش چهره و 

نمودن بدن خود، سعی در جلب زوج خود کند. این عمل برای  پاکیزه
زیرا زن  ؛شود حسوب میزن نوعی ارضای روحی و روانی نیز م

خصوص  همواره دوست دارد که طوری خود را در پیش دیگران، به
همسر خود، بنمایاند که محبوب باشد و او را دوست بدارند. بر 

دارد به  اگر زن تصور کند که کسی او را دوست نمی  خالف این موارد،
حتی ممکن است به  ،شود شدت از نظر روحی دچار آسیب می

هایی است که  ز مبتال شود. دوره قاعدگی از جمله زمانافسردگی نی
شود. او به دلیل  داشتن واقع نمی کند مورد دوست زن احساس می

کند. بسیاری از زنان در  کاهش میل جنسی از مرد خود نیز دوری می
این دوره دچار نوعی خستگی، عصبانیت، پرخاشگری، عدم سازگاری 

. در زمان قاعدگی، [54]شوند ی میگیری و افسردگ و گاه انزوا و گوشه
زن نیاز به استراحت و آرامش روحی و روانی دارد. اگر زنی به اصرار 
همسر خود، مجبور به آمیزش در دوره قاعدگی شود، این زمان از 

به  ؛شود های زندگی او محسوب می بدترین و ناخوشایندترین لحظه
ت آزار طوری که پشیمانی و احساس ارتکاب گناه وی را به شد

خواهد داد. الزم به ذکر است که هیچ حیوانی در دوره کاهش 
گیری نیست و هرگز به  های استروژنیک خود، مایل به جفت هورمون

. از آنجا که دین مبین [55]دهد جفت خود اجازه چنین عملی را نمی
های زیادی قایل شده است و تاکید  اسالم برای حقوق زن ارزش
نماید، در این خصوص نیز  امت زن میزیادی بر حفظ حرمت و کر

آنان دستور اکید بر حرمت   احترام به زنان و حفاظت از ارزش برای
آمیزش با آنان در زمان قاعدگی داده است تا روح و جسم زنان از 
صیانت بیشتری برخوردار شود. در واقع این حرمت نوعی احترام به 

سیب و آزردگی شده زن است، زیرا بدن و روح او در این زمان دچار آ
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است. پس دستور قرآن کریم در خصوص اجتناب از مجامعت با زن 
  .[56]حائض کامًال علمی و اخالقی است

  
  گیری نتیجه

تفسیر علمی، کوششی بشری برای فهم روشمند آیاتی است که به 
های طبیعی اشاره دارند و در آن، علم تجربی معتبر به عنوان  پدیده

روش تفسیر گیرد.  لهی مورد استناد قرار میقرینه غیرلفظی کالم ا
های تفسیر علمی است که در آن مفسر با  طبی یکی از شاخه

آور علم طب به فهم و تبیین بهتر  استفاده از دستاوردهای اطمینان
های طب چون تغذیه،  ای به موضوعات حوزه آیاتی که اشاره

  ورزد. پیشگیری و درمان دارد، مبادرت می
شود که با توجه به آثار  سوره بقره، روشن می ٢٢٢آیه از تفسیر طبی 

سوءجسمی و روحی آمیزش در حال قاعدگی برای زن و مرد، تحریم 
حکیمانه است. آمیزش در  حکم نزدیکی با زنان در این حالت کامالً 

هاى بسیارى از  حال قاعدگی، عالوه بر اینکه تنفرآور است، زیان
ایجاد محیطی مساعد براى شدن مرد و زن،  جمله احتمال عقیم

هاى آمیزشى (مانند سفلیس و سوزاک)،  پرورش میکروب بیماری
التهاب اعضای تناسلى زن و واردشدن خون آلوده به داخل عضو 

آورد. در واقع صحت تحریم نزدیکی با زنان در  بار می تناسلى مرد به
آور علم طب تایید  حال قاعدگی، براساس دستاوردهای اطمینان

  که این خود یکی از ابعاد اعجاز علمی قرآن کریم است. شود می
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