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Abstract
Introduction: 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 AlBaqarah 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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تفٓسیٓر طٓبی آیٌٓ  222سَٓرى بٓقرى در نَٓرد قٓاعٓدگٓی زنٓان
نًدی ایزدی* PhD
گرٍى علَم قرآن ٍ حدیث ،دانشکدى الًیات ،نعارف اسْنی ٍ ارشاد ،دانشگاى
انام صادق(ع) ،تًران ،ایران

چکًدى
نقدنٌ :یکی از رٍشيای تفسیر ی ،رٍش تفسیر علهی ٍ یکی از ابعاد اعجاز
قرآن ،اعجاز علهی آن است .یکی از احکانی کٌ در قرآن حکیو تشر یع شدى است،
حرنت نزدیکی با زنان در دٍران قاعدگی است .نسالٌای کٌ این پژٍيش در صدد
پاسخگَیی بٌ آن است این است کٌ با تَجٌ بٌ دستاٍرديای علو طب ٍ با
بًرىگیر ی از رٍش تفسیر طبی بٌعنَان یکی از رٍشيای تفسیر علهی ،آیٌ 222
از سَرى بقرى را (کٌ ناظر بٌ این نسالٌ است) ،چگَنٌ نیتَان تفسیر ٍ علت
چنین حکهی را تحلیل کرد .بنابراین پژٍيش حاضر با يدف تفسیر طبی آیٌ 222
سَرى بقرى نبنی بر علل طبی جلَگیر ی از نزدیکی با زنان در حالت قاعدگی صَرت
گرفت.
نتیجٌگیری :از تفسیر طبی آیٌ  222سَرى بقرى ،رٍشن نیشَد کٌ با تَجٌ بٌ آثار
سَء جسهی ٍ رٍحی آنیزش در حال قاعدگی برای زن ٍ نرد ،تحر یو حکو
نزدیکی با زنان در این حالت کان ًْ حکیهانٌ است .آنیزش در حال قاعدگی ،عٍْى
بر اینکٌ تنفرآٍر است ،ز یانياُ بسیارُ از جهلٌ احتهال عقیوشدن نرد ٍ زن،
ایجاد نحیطی نساعد براُ پرٍرش نیکرٍب بیهار یياُ آنیزشِ (نانند سفلیس
ٍ سَزاک) ،التًاب اعضای تناسلِ زن ٍ ٍاردشدن خَن آلَدى بٌ داخل عضَ
تناسلِ نرد بٌبار نیآٍرد .در ٍاقع صحت تحر یو نزدیکی با زنان در حال قاعدگی،
براساس دستاٍرديای اطهینانآٍر علو طب تایید نیشَد ،کٌ این خَد یکی از
ابعاد اعجاز علهی قرآن کر یو است.
کلیدٍاژىيا :تفسیر علهی ،تفسیر طبی ،اعجاز علهی ،قاعدگی ،آنیزش جنسی
تاريخ دريافت311</6</22 :
تاريخ پذيرش311</36/61 :
*نَيسندى نسئَلdr.mahdi.izadi@gmail.com :

نقدنٌ
یکی از رٍشيای تفسیری ،رٍش تفسیر علهی ٍ یکی از ابعاد اعجاز
این کتاب نقدس ،اعجاز علهی آن است .قرآن ،کْم خداٍند حکیو
است ،لذا تهانی احکام آن براساس حکهت ،تشریع ٍ نازل شدى
است .یکی از احکانی کٌ در قرآن حکیو تشریع شدى است ،حرنت
نزدیکی با زنان در دٍران قاعدگی است .نسالٌای کٌ این نقالٌ
درصدد پاسخگَیی بٌ آن است عبارت از این است کٌ با تَجٌ بٌ
دستاٍرديای علو طب ٍ با بًرىگیری از رٍش تفسیر طبی بٌ عنَان
یکی از رٍشيای تفسیر علهی ،آیٌ  222از سَرى بقرى را کٌ ناظر بٌ
این نسالٌ است؛ “دربارى (خَن) حیض از تَ سئَال نیکنند ،بگَ
چیز زیانآٍرُ است ٍ از زنان در حالت قاعدگِ کنارىگیرُ نهایید ٍ
با آنًا آنیزش جنسِ نکنید تا پاک شَند ،ينگانِ کٌ پاک شَند از
طریقِ کٌ خدا بٌ شها فرنان دادى با آنًا آنیزش کنید کٌ خداٍند
تَبٌکنندگان ٍ پاکان را دٍست دارد” .چگَنٌ نیتَان تفسیر ٍ علت
چنین حکهی را تحلیل کرد .این پژٍيش افزٍن بر ارایٌ نهَنٌای از
رٍش تفسیر طبی ،یکی از ابعاد اعجاز علهی قرآن کریو را نیز آشکار
کرد .بنابراین پژٍيش حاضر با يدف تفسیر طبی آیٌ  22سَرى بقرى
نبنی بر علل طبی جلَگیری از نزدیکی با زنان در حالت قاعدگی
صَرت گرفت.
تعاریف نخالفان ٍ نَافقان تفسیر علهی
صاحبنظران ،تفسیر علهی را بٌ گَنٌيای نتفاٍتی تعریف کردىاند.
این اختْف نظر دربارى نفًَم تفسیر علهی نَجب نَضعگیریيای
نتفاٍتی در قبال این رٍش تفسیری شدى است .بٌ طَر کلی
نیتَان تعاریف تفسیر علهی را بٌ دٍ دستٌ تعاریف نَافقان ٍ
نخالفان تقسیو کرد.
فصلنانٌ علهی -پژٍيشی قرآن ٍ طب

نخالفان تفسیر علهی ً
غالبا آن را تفسیرُ نیدانند کٌ اصطْحات
علهِ را بر عبارات قرآن تحهیل نیکند .بٌ طَر نثال ذيبی تفسیر
علهی را تفسیرُ نیداند کٌ اصطْحات علهِ را بر عبارات قرآن
حاکو نیکند ٍ تْش نیکند تا علَم نختلف ٍ نظریات فلسفِ را
ً
تقریبا نشابًی از تفسیر
از قرآن استخراج کند] .[1بکری نیز تعریف
علهی ارایٌ نیديد] .[2نحتسب بر آن است کٌ ننظَر از تفسیر
علهی تفسیری است کٌ طرفداران آن در صدد نقًَرکردن
عبارتيای قرآن در برابر نظریٌيا ٍ اصطْحات علهی يستند ٍ
تْش ٍافری برای استخراج نسایل علَم نختلف ٍ آرای فلسفی از
آیات قرآن نینهایند] .[3تفسیر علهی ،تفسیری است کٌ طرفداران
آن اقدام بٌ استخراج يهٌ علَم قدیو ٍ جدید از قرآن نیکنند ٍ
قرآن را نیدان ٍسیعی از علَم فلسفی ٍ انسانی در زنینٌ پزشکی،
کیًانشناسی ،فنَن نختلف ٍ غیرى نیدانند ،اصطْحات علهی را
بر قرآن حاکو نیکنند ٍ نیکَشند کٌ این علَم را از قرآن استخراج
کنند] .[4, 5نکات نشترکی کٌ از نجهَع این تعاریف نیتَان
برشهرد ،شانل الف) استفادىکردن از اصطْحات علهی در تفسیر ٍ
حاکو کردن آنًا بر آیات قرآن .ب) تْش برای استخراج نطالب
علهی گَناگَن از قرآن است.
در نقد این تعاریف باید گفت تفسیر بٌ نعنای پردىبرداری ٍ کشف
نراد ٍ نقصَد کْم الًی است .بنابراین آنچٌ کٌ نخالفان تفسیر
علهی در تعریف آن بیان نیکنند ،در ٍاقع در زنرى نقَلٌ تفسیر
نیست ،زیرا در این تعاریف سخنی از کشف نقصَد ٍ ندلَل آیات
بٌ نیان نیاندى است؛ در عَض استفادى از اصطْحات علهی ٍ
حاکوکردن آنًا بر عبارات قرآنی بٌ عنَان پایٌ ٍ نبنای اصلی
تفسیر علهی ٍ استخراج نطالب علهی نختلف از قرآن بٌ عنَان
يدف این رٍش تفسیری نطرح شدى است کٌ تَصیف صحیحی از
تفسیر علهی نیست .البتٌ باید اذعان کرد کٌ در نیان تفاسیر علهی
نگاشتٌشدى ،تفاسیری نطابق با این تعاریف یافت نیشَندٍ ،لی
نهیتَان این تعاریف را کٌ بٌ آسیبيای نَجَد در نسیر تفسیر
علهی اشارى دارند ،بٌ تهانی تفاسیر علهی تعهیو داد.
تعاریف نَافقان تفسیر علهی
عبدالرحهن العک نیگَید :تفسیر علهی در اصل برای شرح ٍ
تَضیح اشارات قرآنی است کٌ بٌ عظهت آفرینش الًی ٍ تدبیر
بزرگ ٍ تقدیر اٍ اشارى دارد] .[6رٍنی بر آن است کٌ تفسیر علهی،
اجتًاد نفسر برای کشف ارتباط نیان آیات يستیشناسانٌ قرآن ٍ
اکتشافات علَم تجربی است بٌ گَنٌای کٌ اعجاز قرآن ٍ نیز ننبع ٍ
نرجعبَدن آن برای يهٌ زنانيا ٍ نکانيا آشکار شَد] .[7ابَحجر
نیگَید :تفسیر علهی ،تفسیری است کٌ در آن نفسر برای فًو
عبارتيای قرآن در پرتَ یافتٌيای ثابتشدى علهی ٍ کشف س ْری از
اسرار اعجاز قرآن تْش نیکند].[8
ایازی نعتقد است کٌ تفسیر علهی ،استفادى از تطَر علَم ٍ نعارف
در فًو بسیاری از آیات نرتبط با يستی ٍ انسان است .در این
رٍش تْش نی شَد کٌ ندلَل آیٌ یا تفسیر آن براساس حقایق یا
نظریات علهی آشکار شَد] .[9نعرفت دربارى تفسیر علهی نیگَید:
طرفداران این لَن تفسیری ،قرآن را حاٍُ اشاراتىگذرا (بٌ تصریح
یا تلهیح) بر بسیارُ از اسرار طبیعت کٌ علو ،بٌ تازگِ آن را کشف
کردى یا در آستانٌ کشف آن است ،نیدانند ٍ نعتقدند کٌ جنبٌ
اشارات علهی قرآن یکی از نًوترین ٍجَى ثابتکنندى صدق ،اعجاز
ٍ صْحیت قرآن برای بقاست] .[10برخی نیز برآنند کٌ تفسیر علهی
بٌ نعنی کشف نعنای آیٌ در پرتَ نظریات صحیح علَم
يستیشناسی است] .[11, 12باید تَجٌ داشت کٌ در برخی از این
تعاریف بحث اثبات اعجاز علهی قرآن نطرح شدى است کٌ ير چند
دٍرى  ،1شهارى  ،3زنستان <311
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در ارتباط با تفسیر علهی استٍ ،لی در اصل آن نقشی ندارد .لذا در
تعریف تفسیر علهی نیز نهیتَان جایگايی برای آن قایل شد ،زیرا
تفسیر علهی تنًا در برخی از نَارد (در صَرت ٍجَد سایر شرایط
اعجاز) ننجر بٌ اثبات اعجاز علهی قرآن نیشَد ٍ يدف از آن،
چنانکٌ از نعنای تفسیر پیداست ،کشف ٍ پردىبرداری از نراد ٍ
نقصَد کْم الًی در آیات علهی است .از اینرٍ نباید این دٍ نقَلٌ
را با يو یکی دانست یا اثبات اعجاز علهی را بٌ عنَان يدف تفسیر
علهی قلهداد کرد .بدین ترتیب با تَجٌ بٌ نکاتی کٌ در تعاریف
تفسیر علهی قرآن نطرح شد ،نیتَان تفسیر علهی را اینگَنٌ
تعریف کرد کٌ تفسیر علهی ،کَششی بشری برای فًو رٍشهند
آیاتی است کٌ بٌ پدیدىيای طبیعی اشارى دارند کٌ در آن ،علو
تجربی نعتبر بٌ عنَان قرینٌ غیرلفظی کْم الًی نَرد استناد قرار
نیگیرد .بشریبَدن تفسیر بدین نعناست کٌ ابزار آن“ ،ذين” آدنِ
است؛ لذا نیتَان گفت کٌ تفسیر انری تکانلیابندى ٍ ذٍنراتب
است کٌ اختْف در آن نتصَر است ،لذا نٌ نصَن از کجفًهِ
کجاندیشان ٍ نٌ جاٍدانٌ ٍ يهیشگِ ٍ نٌ نستغنِ از نعارف
بشرُ است .يرجا کٌ پاُ “ذين” ٍ “بشر” در نیان است ،اٍصاف
نذکَر حضَر تام ٍ تهام دارند] .[13این نکتٌ در تفسیر علهی ايهیت
دارد کٌ بر چٌ اساسی نیتَان از یافتٌيای علهی برای فًو بًتر
آیات قرآن استفادى کرد .بٌ عبارت دیگر علو ٍ یافتٌيای بشری در
استنباط از قرآن چٌ جایگايی دارد .در تعریف تفسیر علهی با اضافٌ
نهَدن قید قرینٌبَدن علو نعتبر در تفسیر کْم الًی ،جایگاى علو
بٌ صَرت آشکار در این رٍش تفسیری رٍشن شدى است.
آیات علهی
تفسیر علهی نختص بٌ آیاتی است کٌ بٌ نحَی اشارىای بٌ
پدیدىيای طبیعی داشتٌ باشند .آیات علهی را نیتَان بٌ دٍ دستٌ
آیات علهی صریح ٍ غیرصریح تقسیو کرد .این تقسیوبندی از آن
رٍست کٌ پدیدىيای طبیعی در قرآن بٌ گَنٌيای نختلف ٍ در
اسلَبيای نتفاٍتی بٌ کار بردى شدىاند .در برخی از آیات علهی،
خداٍند نتعال بٌ صراحت بٌ بیان پدیدىيای طبیعی پرداختٌ ٍ
انسانيا را بٌ نشايدى ٍ اندیشٌٍرزی در آنًا دعَت نینهاید.
اینگَنٌ آیات را نیتَان آیات علهی صریح نانید .در نقابل در آیات
نتعددی نیز بٌ سبکيا ٍ شیَىيای گَناگَن ،اشارات غیرصریح بٌ
انَاعی از پدیدىيای طبیعی آندى است .در این دستٌ از آیات کٌ
آیات علهی غیرصریح بٌشهار نیآیند ،بٌ صَرت غیرنستقیو از
برخی پدیدىيای طبیعی سخن بٌنیان آندى ٍ تَصیٌای بٌ نشايدى
ٍ تَجٌ بٌ این پدیدىيا نطرح نشدى است .تفسیر علهی ،ير دٍ
دستٌ آیات را در بر نیگیرد.
تفاٍت اعجاز علهی با تفسیر علهی
بٌنظر نیرسد ،نیان این دٍ نَضَع ٍ نحَى ارتباط آنًا با یکدیگر
ً
تقریبا ير
گاى نَعِ دريوآنیختگِ پدید نیآید ،بٌگَنٌای کٌ برخی
نَع تفسیر علهِ از قرآن را اعجاز علهِ بٌشهار نیآٍرند .تفسیر
علهِ گسترى ٍسیعی دارد ٍ تهانی اشارات علهی آیات قرآن را در بر
نیگیرد ،حال آنکٌ گسترى اعجاز علهِ بٌ نراتب از آن نحدٍدتر
است .در ٍاقع نیتَان گفت کٌ تفسیر علهی اعو از اعجاز علهی
است زیرا ير اعجاز علهی ،تفسیر علهی نحسَب نیشَدٍ ،لی ير
تفسیر علهی ،بیانگر اعجاز علهی نیست] .[11این انر بدین دلیل
است کٌ اعجاز علهی تنًا نختص بٌ نَاردی از تفسیر علهی آیات
است کٌ عدم انکان درک نطلب علهی آن ،در زنان رسَل خدا
اث بات شدى است ٍ نشان دادى شَد کٌ سابقٌ نطلب علهی نَرد نظر
در تاریخ علو بٌ دٍرىيای پس از عصر نزٍل بر نیگردد] .[14افزٍن بر
این ،اعجاز علهی قرآن تنًا شانل نَاردی از تفسیر علهی آیات
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نیشَد کٌ دّلت آیٌ بر نطلب علهی کان ِْ آشکار باشد .در ٍاقع
باید گفت کٌ تفاٍت تفسیر علهی ٍ اعجاز علهی در این است کٌ
نقصَد از تفسیر علهی ،استخدام دانشيای نَجَد برای فًو بًتر
آیات قرآن است ،در حالی کٌ در اعجاز علهی قرآن برای عهَم نردم
اثبات نیشَد کٌ قرآن کریو حاٍی نکاتی از حقایق يستی است کٌ
دانشهندان قدرت درک آنًا را تا چند ديٌ قبل نداشتٌاند] .[15بر این
اساس در تعریف اعجاز علهی قرآن چنین گفتٌاند کٌ “اعجاز علهی
بدین نعناست کٌ قرآن کریو از حقایقی خبر ديد کٌ علو تجربی
آنًا را بٌ اثبات رساندى باشد ،با این شرط کٌ انکان درک این
نطالب علهی با ٍسایل بشری در زنان رسَل هللا(ص) ٍجَد نداشتٌ
باشد تا بدین ٍسیلٌ صدق گفتار پیانبر رٍشن شَد”].[11, 12, 16, 17
این نکتٌ نیز شایان ذکر است کٌ اثبات اعجاز علهی قرآن نستلزم
نفی سایر ٍجَى اعجاز قرآن نیست ،بلکٌ عظهت کْم الًی را نشان
نیديد کٌ با يهان زبانی کٌ با عرب جايلی سخن گفت ٍ اعجاز
ادبی قرآن را بٌ رخ عرب فصیح کشید ،انرٍزى در برابر دانشهندان
علَم نختلف سخن نیگَید ٍ از حقایقی خبر نیديد کٌ تا چند
ديٌ پیش دستیابی بٌ آنًا نیسر نبَدى است] .[18نَریس بَکای
نیگَید“ :انرٍزى با شاخٌشاخٌشدن علَم برای عهَم دانشهندان
سادى نیست کٌ آنچٌ را در قرآن دربارى علَم نختلف نیخَانند،
بدٍن نراجعٌ بٌ پژٍيشيای تخصصی در آن زنینٌ خاص درک
نهایند .این بدان نعناست کٌ برای فًو تهام آیات علهی قرآن
ضرٍری است کٌ انسان ،دانشی دایرىالهعارفگَنٌ در رشتٌيای
نختلف علَم داشتٌ باشد .عٍْى بر تنَع نطالب ٍ گستردگی
نَضَعات قرآنی ،خالیبَدن قرآن از يرگَنٌ اشتباى علهی نیز بسیار
نًو است .بٌ عبارت دیگر نٌ تنًا يهاينگی نطالب یادشدى با
دانش پیشرفتٌ بشری بٌ خَدی خَد شگفتآٍر است ،بلکٌ
گستردگی داننٌ آنًا بر این شگفتی نیافزاید ٍ با درنظرگرفتن
شرایط علهی ٍ اجتهاعی نَلف قرآن يهراى با نصَنیت اٍ از
صفر نیرسد [17, 19,
کهترین اشتباى ،احتهال بشریبَدن کتاب اٍ بٌ ّ
] .20بدین ترتیب باید گفت کٌ نٌ تنًا آنچٌ قرآن در خصَص
دانشيای نختلف در بر دارد ،دارای ايهیت است ،بلکٌ آنچٌ قرآن
شانل آن نیست نیز باید نَرد تَجٌ قرار گیرد ،زیرا قرآن حاٍی
نظریٌيای رایج آن عصر دربارى يستی کٌ علو عدم صحت آنًا را
اثبات کردى است ،نیست] ٍ [19این خَد نیتَاند جنبٌ اعجاز علهی
قرآن را بیش از پیش تقَیت نهاید .افزٍن بر این ،بررسی قرآن با
یک رٍش علهی ٍاقعی انکانپذیر است ،زیرا قرآن نَضَعاتی را
ارایٌ نیديد کٌ در دیگر کتب آسهانی ارایٌ نشدى است .قرآن بٌ
صراحت نیگَید کٌ اگر این کتاب آنچٌ کٌ خَد ادعا نیکند،
نیست ،بٌ راستیآزنایی آن بپردازید تا ثابت نهایید کٌ ادعای آن
باطل است“ :آیا در نَرد قرآن نهیاندیشند کٌ اگر از طرف کسی
دیگر غیر از خدا آندى بَد ،ير آینٌ در آن اختْفات ٍ تناقضات
زیادی نییافتند” (سَرى النسا ،آیٌ .)82
رٍشيای کاربرد تفسیرعلهی
از نباحث پیشین چنین برنیآید کٌ دانشهندان علَم قرآنی در
نقام کاربرد تفسیر علهی از چند رٍش کٌ در ذیل آندى ،بًرى
جستٌاند.
 )1استخراج يهٌ علَم از قرآن
برخی دانشهندان نانند غزالی نعتقد بَدند کٌ با تَجٌ بٌ آیٌ “نا
قرآن را بر تَ فرٍ فرستادیو در حالی کٌ بیانکنندى يهٌ چیز است”
(سَرى النحل ،آیٌ  .)89تهانی علَم در قرآن نًفتٌ است ٍ بر این
اساس تْش نیکردند کٌ تهام علَم را از قرآن استخراج کنند .علو
يندسٌ ،جبر ،پزشکی ،يیات ٍ غیرى را نیتَان از قرآن استخراج
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کرد .برای نثال از آیٌ شریفٌ “ٍقتی نن بیهار شدم اٍست کٌ
شفایو نیديد” (سَرى الشعرا ،آیٌ  ،)88علو پزشکی را استخراج
کردند].[21
در نقد این دیدگاى باید گفت قرآن کریو براساس آیٌ "ناى رنضان
نايی است کٌ قرآن در آن نازل شدى تا نایٌ يدایت برای انسانيا
باشد( "...سَرى البقرى ،آیٌ  ،)185کتابی است کٌ برای يدایتیافتن
بشر بٌ سَی خدا ٍ تربیت نعنَی انسانيا ٍ نٌ بیان يهٌ علَم،
نازل شدى است .پس آیٌ نَرد استناد بٌ این نعنی است کٌ قرآن
بیانگر ير انری است کٌ در راستای يدایت نعنَی بشر باشد.
اب نّن
دربارى تفسیر "الکتاب" در آیٌ شریفٌ "نَ ا َفر َّٓط َنا فّی ٓالک َت ّ
َشیء" (سَرى اّنعام ،آیٌ )38؛ "نا يیچ چیز را در کتاب ،فرٍگذار
نکردیو" ،نفسران چند احتهال را نطرح کردىاند .نراد از کتاب ،قرآن
کریو است پس يهٌ انَر دین ٍ دنیا یا انَر شرعی ٍ دینی در قرآن
نَجَد است .این احتهال ٍجَد دارد کٌ نراد از کتاب ،لَح
نحفَظ] [22یا ننظَر از کتاب اجل باشد ،یعنی يیچ چیزی را ترک
نکردیو ،نگر آنکٌ نرگ اٍ را ٍاجب ساختیو] .[22یکی از
احتهاليای دیگر در نَرد "الکتاب" در آیٌ فَق ،قرآن است .بٌ طَر
قطع نهیتَان گفت کٌ قرآن يهٌ علَم ٍ نعارف دنیَی ٍ اخرٍی را
نطرح کردى ،چَن رٍشن است کٌ بسیاری از علَم از جهلٌ علَم
تجربی ،از ظاير آیات قرآن قابل استفادى نیست ،حتی برخی از
طرفداران تفسیر علهی نانند رشید رضا بٌ صراحت ننکر چنین
ظًَری شدىاند].[23
اگر آیٌای از قرآن اشارىای گذرا بٌ نسالٌ درنان ٍ پزشکی دارد،
نهیتَان از آن نتیجٌ گرفت کٌ قرآن کتاب پزشکی استٍ .جَد
نطالب پزشکی در قرآن برای نشاندادن عظهت ٍ قدرت خدا ٍ
اعجاز قرآن است ٍ بٌ صَرت استطراری نطرح شدى است .تهام
علَم از جهلٌ تهام نسایل پزشکی در قرآن نطرح نشدى است ٍ
نهیتَان يهٌ جزییات علَم پزشکی را از قرآن استخراج کرد.
 )2تطبیق نظر یات علهی بر قرآن
این شیَى از تفسیر علهی در قرن اخیر رٍاج یافتٌ است .برخی با
ْ
نسلودانستن نظریات علَم تجربی ،سعی نیکنند آیات نَافق این
نظریات را در قرآن بیابند ٍ يرگاى با آیٌای نَاجٌ شَند کٌ نَافق
آرای نطرح در علَم تجربی نباشد ،دست بٌ تاٍیل یا تفسیر بٌ رای
آن آیٌ نیزنند] .[23بٌ عنَان نثال برخی آیات نربَط بٌ تَلد
حضرت عیسی(ع) بدٍن پدر یا خلقت حضرت حَا را با نسالٌ بکرزایی
یا دٍجنسی حقیقی تطبیق نیديند] .[24قرآن کریو کْم خداٍند
نتعال است ٍ يیچ باطلی در آن راى ندارد ٍ بیشتر یافتٌيای علَم
تجربی ،غیرقطعی ٍ در حال تغییر است .لذا نباید ير نظریٌ
غیرقطعی را بٌ قرآن نسبت داد یا بر آن تحهیل کرد .چنین عهلی،
پس از تغییر علَم جدید ،سبب نخدٍششدن قداست ٍ اعتهاد بٌ
قرآن نیشَد .تحهیل آرای علهی بٌ قرآن ،از نصادیق تفسیر بٌ رای
است کٌ احادیث فراٍان ،نا را از آن باز داشتٌ است].[25
 )3استفادى از علَم برای فًو بًتر قرآن
نفسر در تفسیر قرآن ،عٍْى بر آنکٌ باید ٍاجد علَم نقدناتی تفسیر
باشدّ ،زم است رٍش صحیح بٌکارگیری آن علَم را نیز رعایت
نهاید .برای تفسیر ير آیٌ ّزم است بٌ لغت ،اسباب نزٍل ،آیات
نظیر ،احادیث تفسیری ٍ غیرى نراجعٌ کند ٍ بعد از طی این نراحل
در صَرت اشارى آیٌ بٌ برخی حقایق علهی ،از علَم تجربی
اثباتشدى ٍ قطعی بٌننظَر فًو بًتر آیٌ کهک گیرد .نفسر در این
نسیر ّزم است از يرگَنٌ تفسیر بٌ رای ٍ تاٍیل ،پريیز نهاید ٍ
نظریات علهی را بٌ صَرت احتهالی ٍ با احتیاط بٌ قرآن نسبت
ديد.
فصلنانٌ علهی -پژٍيشی قرآن ٍ طب

رٍش تفسیر طبی
از نباحث گذشتٌ نیتَان چنین تعریفی را برای رٍش تفسیر طبی
ارایٌ نهَد کٌ رٍش تفسیر طبی یکی از شاخٌيای تفسیر علهی
است کٌ در آن نفسر با استفادى از دستاٍرديای اطهینانآٍر علو
طب بٌ فًو ٍ تبیین بًتر آیاتی کٌ اشارىای بٌ نَضَعات حَزىيای
طب چَن تغذیٌ ،پیشگیری ٍ درنان دارد ،نبادرت نیٍرزد.
ايهیت فراگیری علو ٍ دانش طب
قرآن بٌ کسب نعرفت ٍ علو تاکید کردى است تا جایی کٌ نشتقات
ریشٌ "علو" بیش از  758نرتبٌ" ،عقل" ٍ خردٍرزی بیش از  45بار ٍ
"أٍلیاأللباب" بٌ نعنای صاحبان خرد ٍ عقل بیش از  18نرتبٌ در
قرآن تکرار شدى است .از پیانبر اسْم(ص) نقل شدى است کٌ "العلو
علهان ،علو األدیان ٍ علو األبدان"] .[26از انام صادق(ع) نیز نقل شدى
است" :ير شًری از سٌ چیز بینیاز نیست؛ فقیٌ ،حاکو ٍ
طبیب"] ٍ [27در رٍایت دیگری آندى است کٌ "انبیا الًی بٌ علو طب
آگايی داشتند"] .[28برخی از تَصیٌيای بًداشتی ٍ درنانی
نعصَنان(ع) بٌ صَرت نجهَعٌيای پزشکی ٍ بًداشتی ندٍن شدى
است کٌ طبالنبی(ص) ،طبالرضا(ع) ٍ طبالصادق(ع) نشًَرترین آنًا
است.
تشَیق قرآن ٍ رٍایات بٌ فراگیری علَم سبب شدى است علَم
تجربی از جهلٌ دانش پزشکی در کشَريای اسْنی رشد فزآیندىای
داشتٌ باشد] .[29, 30يهچنین اشارى قرآن بٌ نسایل پزشکی نانند
جنینشناسی ،شفابخشی عسل ،اعضای بدن ٍ نسایل بًداشتی
نثل بًداشت تغذیٌ ٍ بًداشت جنسی ،در رشد آن علَم نَثر بَدى
است .دانشهندان نسلهان کتابيای نتعددی در خصَص احادیث
طبی ٍ درنانی نگاشتٌاند کٌ این پدیدى زنینٌساز رشد ٍ شکَفایی
علَم پزشکی در بین نسلهانان شدى است].[31
آیات طبی
قرآن کریو بٌ حدٍد  388آیٌ دربارى علو طب اشارى کردى است .علو
طب شانل "درنان" ٍ "پیشگیری" است (الهنجد ،ذیل نادى طب) ٍ
بیشتر نطالب طبی قرآن دربارى بًداشت ٍ پیشگیری است ،نانند
بًداشت تغذیٌ يهچَن حرنت نَشیدن شراب (سَرى الهائدى ،آیٌ
 ،)98سفارش تلَیحی بٌ خَردن انگَر (سَرى اّنعام ،آیٌ ٍ )99
نَشیدن شیر (سَرى النهل ،آیٌ  ، )66تحریو خَردن خَن ،نردار،
گَشت خَک (سَرى النهل ،آیٌ  ،)115بًداشت جنسی نانند حرنت
زنا (سَرى النَر ،آیٌ  ،)38بًداشت فردی نثل ٍضَ ٍ غسل (سَرى
ا لهائدى ،آیٌ .)6
ايداف آیات طبی
يدف اصلی نزٍل قرآن ،يدایت نعنَی انسانيا بٌ سَی کهال ٍ
سعادت است (سَرى البقرى ،آیٌ  .)185لیکن رسیدن بٌ کهال رٍحی
ٍ نعنَی ،نستلزم پرٍرش ٍ سْنتی جسو ٍ تغذیٌ درست آن
است .در این راستا ،قرآن کریو در چند آیٌ بٌ نسایل طبی اشارى
کردى است .این اشارات در برخی آیات بٌ صَرت گذرا ٍ در برخی
دیگر بٌ صَرت ْ
نفصل است .ايداف اشارى بٌ علَم پزشکی در قرآن
را نیتَان در نَارد ذیل خْصٌ کرد.
 )1خداشناسی
یکی از ايداف آیات پزشکی در قرآن ،تقَیت خداشناسی است.
خداٍند نتعال در نسالٌ خلقت انسان نیفرناید "ٍ بٌ یقین انسان
را از چکیدىای از ّگ ل آفریدیو ٍ سپس اٍ را با آب اندک سیالی در
جایگاى استَار (رحو) قرار دادیو ،سپس آب اندک سیال را بٌ صَرت
آٍیزان آفریدیو ٍ خَن بستٌ آٍیزان را بٌ صَرت گَشت جَیدىشدى
آفریدیو ٍ گَشت جَیدىشدى را بٌ صَرت استخَانيا آفریدیو ٍ بر
دٍرى  ،1شهارى  ،3زنستان <311
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استخَانيا گَشتی پَشاندیو سپس آن را بٌ صَرت آفرینش
دیگری پدید آٍردیو” (سَرى الهَننَن ،آیات .)12-14
آیات فَق نراحل خلقت انسان را از نطفٌ ،علقٌ ،نضغٌ ،استخَان،
گَشت ٍ رٍح بیان کردى است کٌ با علو جنینشناسی رٍز نطابقت
دارد .قرآن بعد از بیان آن نراحل ،خَانندى را بٌ یک نکتٌ نًو تَجٌ
نیديد ٍ نیفرناید" :خجستٌ باد خدا کٌ بًترین آفریدگار است"
(سَرى الهَننَن ،آیٌ  .)14پس خلقت انسان ،نشان از علو ٍ قدرت
خالق يستی دارد.
 )2نعادشناسی
یکیدیگر از ايداف آیات طبی در قرآن ،نعادشناسی است .خداٍند
نتعال نیفرناید" :اُ نردم! اگر از برانگیختٌشدن (در رستاخیز) در
تردید يستید ،پس (بنگرید) کٌ نا شها را از خاکِ آفریدیو ،سپس
از آب اندک سیال ،سپس از (خَن بستٌ) آٍیزان ،سپس از (چیزُ
شبیٌ) گَشت جَیدى شدى ،شکلیافتٌ (نتهایز) ٍ شکلنیافتٌ
(غیرنتهایز آفریدیو) ،تا براُ شها رٍشن سازیو (کٌ خدا بر انجام
رستاخیز تَاناست) ٍ آنچٌ را کٌ بخَايیو تا سرآند نعینِ در
رحويا قرار نیديیو ،سپس شها را بٌ صَرت کَدکِ بیرٍن

ْ
نیآٍریو ،سپس (زندگِ نیکنید) تا بٌ حد رشدتان برسید ٍ از
شها کسِ است کٌ (جانش) بٌ طَر کانل گرفتٌ نیشَد ٍ از شها
کسِ است کٌ بٌ خَارترین (دٍران) عهر برگرداندى نیشَد تا بعد از
آگايِ يیچ چیزُ نداند ٍ زنین را خشک ٍ بِگیاى نیبینِ ٍ
ينگانِ کٌ آب (باران) را بر آن فرٍ نیفرستیو ،بٌ حرکت درنیآید
ٍ رشدنییابد ٍ از ير نَع (گیاى) زیبا نیرٍیاند" (سَرى الحج ،آیٌ
 .)5این آیٌ دٍ نسالٌ علهی یعنی خلقت انسان ٍ حیات دٍبارى
گیايان در فصل بًار را برای اثبات نعاد نطرح نیکند.
قاعدگی زنان در قرآن کریو
یض ُقلٓ ُي ََ َأذ ًُ َفا ٓع َت ّز ُلَا ِّ
النسا َء فّی ٓالهَحّ ّ
ٍَ یسٓ َئ ُلَ َنک ع َّن ٓالهَحّ ّ
یض
ٓ
َ
یث أنَ َرکوُ َّ
َينَّ َح َّتِ ٓ
َينَّ نّنٓ حَ ُ
یطًُ ٓر نَ َف ّإذا َت َطًَّ ٓر نَ َفأ ُت ُ
ٍَ ّ َت ٓق َر ُب ُ
الل ٌُ
ّإنَّ َّ
ٓ
الل ٌَ یحّ ُّب ال َّت ََّابّینَ ٍَ یحّ ُّب ال ُه َت َط ًِّ ّرینَ (سَرى البقرى ،آیٌ )222؛
"دربارى (خَن) حیض از تَ سئَال نیکنند ،بگَ چیز زیانآٍرُ است
ٍ از زنان در حالت قاعدگِ کنارىگیرُ نهایید ٍ با آنًا آنیزش
جنسِ نکنید تا پاک شَند ،ينگانِ کٌ پاک شَند ،از طریقِ کٌ
خدا بٌ شها فرنان دادى با آنًا آنیزش کنید کٌ خداٍند تَبٌکنندگان
ٍ پاکان را دٍست دارد"" .نحیض" نصدر نیهِ ٍ بٌ نعنِ عادت
نايیانٌ است .در نعجو نقاییس اللغٌ ،آندى است کٌ این ٍاژى در
اصل بٌ نعنِ خارجشدن آب قرنز از درختِ است بٌ نام سهرى،
(سپس بٌ عادت نايیانٌ زنان اطْق شدى است) ٍلِ در تفسیر فخر
رازُ آندى است کٌ حیض در اصل بٌ نعنِ سیل است ٍ لذا
ينگانِ کٌ سیل جریان پیدا کند ،حاضالسیل گفتٌ نیشَد .حَض
را نیز بٌ يهین نناسبت حَض نیگَیند کٌ آب بٌ سَُ آن جریان
پیدا نیکندٍ ،لِ از گفتٌ راغب در "نفردات" عکس این استفادى
نیشَد کٌ این ٍاژى در اصل بٌ نعنِ يهان خَن عادت است
(سپس بٌ نعانِ دیگر اطْق شدى است) .در ير حال ننظَر در
اینجا ،يهان خَن است کٌ قرآن ،آن را "اذُ" (چیز آلَدى یا
زیانآٍر) نعرفِ کردى است ٍ در حقیقت این جهلٌ ،فلسفٌ حکو

اجتناب از آنیزش جنسِ زنان را در حالت قاعدگِ کٌ در جهلٌ بعد
آندى است بیان نیکند ،زیرا آنیزش در چنین حالتِ عٍْى بر اینکٌ
تنفرآٍر است ،زیانياُ بسیارُ بٌ بار نیآٍرد کٌ طب انرٍز نیز آن
را اثبات کردى است ،از جهلٌ احتهال عقیوشدن نرد ٍ زن ٍ ایجاد
یک نحیط نساعد براُ پرٍرش نیکرٍب بیهاریياُ آنیزشِ
(نانند سفلیس ٍ سَزاک) ٍ نیز التًاب اعضای تناسلِ زن ٍ
ٍاردشدن خَن آلَدى بٌ داخل عضَ تناسلِ نرد ٍ غیرى کٌ در کتب
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طب آندى است؛ لذا پزشکان ،آنیزش جنسِ با چنین زنانِ را
نهنَع اعْم نیکنند .ننشا پیدایش خَن حیض ،نربَط بٌ احتقان
ٍ پرخَنشدن عرٍق رحو سپس پَستٌپَستٌشدن نخاط آن ٍ
جریان خَنياُ نَجَد است .ترشح خَن نزبَر ،ابتدا ناننظو ٍ
بِرنگ استٍ ،لِ بٌ زٍدُ سرخرنگ ٍ ننظو نیشَد ٍ در اٍاخر
کار بار دیگر کورنگ ٍ نانرتب نیشَد .اصَ ًّ خَنِ کٌ ينگام عادت
نايیانٌ دفع نیشَد ،خَنِ است کٌ ير ناى در عرٍق داخلِ رحو،
براُ تغذیٌ جنین احتهالِ جهع نیشَد ،زیرا نیدانیو رحو زن در
ير ناى تَلید یک تخهک نیکند ٍ نقارن آن عرٍق داخلِ رحو بٌ
عنَان آنادىباش براُ تغذیٌ نطفٌ نهلَ از خَن نیشَد .اگر در این
نَقع کٌ تخهک ٍارد رحو نیشَد ،اسپرم کٌ نطفٌ نرد است در
آنجا نَجَد باشد ،تشکیل نطفٌ ٍ جنین نیديد ٍ خَنياُ
نَجَد در عرٍق رحو صرف تغذیٌ آن نیشَد؛ در غیر این صَرت،
بر اثر پَستٌپَستٌشدن نخاط رحو ٍ شکافتن جدار رگيا ،خَن
نَجَد خارج نیشَد ٍ این يهان خَن حیض است ٍ از اینجا
دلیل دیگرُ براُ نهنَعبَدن آنیزش جنسِ در این حال بٌدست
نیآید .زیرا رحو زن در نَقع تخلیٌ این خَنيا يیچگَنٌ آنادگِ
طبیعِ براُ پذیرش نطفٌ ندارد ٍ لذا از آن صدنٌ نیبیند .جهلٌ
"یطًرن" بٌ گفتٌ بسیارُ از نفسران بٌ نعنِ پاکشدن زنان از
خَن حیض است ٍ انا جهلٌ " َف ّإذا َت َطًَّ ٓرنَ " را بسیارُ بٌ نعنِ
غسلکردن گرفتٌاند .بنابراین طبق جهلٌ اٍل ،بٌ ينگام پاکشدن از
خَن ،آنیزش جنسِ جایز است ير چند غسل نکردى باشد ٍ طبق
جهلٌ دٍم ،تا غسل نکند جایز نیست .پس آیٌ خالِ از ابًام
نیستٍ ،لِ با تَجٌ بٌ اینکٌ جهلٌ دٍم تفسیرُ است بر جهلٌ اٍل
ٍ نتیجٌ آن (لذا با فاء تفریع عطف شدى) بٌنظر نیرسد کٌ تطًرن
نیز بٌ نعنِ پاکشدن از خَن است .بنابراین با پاکشدن از عادت،
آنیزش نجاز است ،بٌ خصَص اینکٌ در آغاز آیٌ يیچ سخنِ از
ٍجَب غسل در نیان نبَد ٍ این يهان قَلِ است کٌ فقًاُ بزرگ
نیز در فقٌ بٌ آن فتَا دادىاند کٌ بعد از پاکشدن از خَن حتِ قبل
از غسل ،آنیزش جنسِ جایز استٍ ،لِ بدٍن شک بًتر است کٌ
یث َأنَ َرکوُ َّ
بعد از غسلکردن باشد .جهلٌ "نّنٓ َح ُ
اللٌُ" (از آن طریق
کٌ خداٍند دستَر دادى) نیتَاند تاکیدُ بر جهلٌ قبل باشد ،یعنِ
فقط در حال پاک ِ زنان ،آنیزش جنسِ داشتٌ باشید نٌ در غیر این
حالت ٍ نهکن است نفًَم ٍسیعتر ٍ کلیترُ از آن استفادى کرد؛
یعنِ بعد از پاکشدن نیز آنیزش باید در چًارچَب فرنان خدا
باشد .این فرنان نیتَاند فرنان تکَینِ پرٍردگار یا فرنان تشریعِ
اٍ باشد ،زیرا خداٍند براُ بقای نَع انسان ،جاذبٌ نخصَصِ در
نیان دٍ جنس نخالف ،نسبت بٌ یکدیگر قرار دادى استٍ ،لِ يدف
نًایِ بقای نسل بَدى ٍ این جاذبٌ ٍ لذت نقدنٌ آن است .بنابراین
لذت جنسِ تنًا باید در نسیر بقاُ نسل قرار گیرد ٍ بٌ يهین علت
استهناء ٍ لَاط ٍ نانند آن نَعِ انحراف از این فرنان تکَینِ ٍ
نهنَع است .يهچنین نهکن است نراد انر تشریعِ باشد ،یعنِ
بعد از پاکشدن زنان از عادت نايانٌ ،باید جًات حْل ٍ حرام را
در حکو شرع در نظر بگیرید].[32
ٍاژى "اذُ" را برخی بٌ نعناُ ضرر دانستٌاند ،لیکن این ادعا قابل
تانل است ،زیرا اگر اذیت ضرر بَد ،باید صحیح باشد کٌ در نقابل
نفع بٌکار رٍد ،يهانطَر کٌ ٍاژى ضرر در نقابل ٍاژى نفع بٌکار
نیرٍد ٍ نعلَم است کٌ يیچگاى بٌ جاُ دٍاُ نضر نهیگَییو
دٍاُ نَذُ؛ چَن نَذُ یک نعناُ دیگرُ غیرنضر را افادى نیکند
ٍ بٌ يهین علت است کٌ خداُ تعالِ فرنَدى است کٌ " َلنٓ
ُ
یضرٍُّکوٓ ّإ َّّ َأذ ًُ :ایشان يرگز بٌ شها جز آزار نهیرسانند" (سَرى آل
عهران ،آیٌ  ٍ )111اگر فرنَدى بَد کٌ "لن یضرٍکو اّ ضررا" ،کْم
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نادرست نیشد ٍ نیز اگر ٍاژى "اذیت" را بٌ نعناُ ضرر بدانیو ،آنگاى
در انثال آیٌ " ّإنَّ َّالذّینَ ی ٓؤ ُذٍنَ َّ
الل ٌَ ٍَ ر َُس ََل ٌُ" (سَرى اّحزاب ،آیٌ
ُ
)57؛ "کسانِ کٌ خدا ٍ رسَل را اذیت نیکنند" ٍ آیٌ "لّوَ ُت ٓؤذٍ َننّی ٍَ
َل َّ
َق ٓد َتع َٓلهَُنَ َأ ِّنی ر َُس ُ
اللٌّ ّإ َلیکوٓ " (سَرى الصف ،آیٌ )5؛ "چرا نرا
اذیت نیکنید ،با اینکٌ نیدانید کٌ نن فرستادى خدا بٌ سَُ
شهایو؟" ،دچار اشکال نیشَیو چَن در اینگَنٌ آیات کلهٌ
"اذیت" ظًَرُ در نعناُ ضرر ندارد ،پس ظاير این است کٌ کلهٌ
"أذُ" بٌ نعناُ ير عارضٌاُ باشد براُ چیزُ کٌ نناسب با طبع
آن نباشد کٌ این نعنا بٌ گَنٌای ننطبق با نعناُ ضرر نیز يست ٍ
اینکٌ نحیض را اذُ دانستٌ است ،بٌ يهان نعنایِ کٌ گفتٌ شد.
خَن حیض کٌ بٌ عادت زنان نربَط است ،نتیجٌ عهلی است کٌ
طبیعت زن در خَن اٍ ایجاد نیکند ٍ نقدارُ از خَن ٍی را فاسد
نینهاید ٍ بٌ داخل رحو نیفرستد ،تا بدین ٍسیلٌ رحو را پاک کند
یا اگر جنین در آن باشد ،با آن خَن جنین را تغذیٌ کند یا اگر بچٌ
بٌ دنیا آندى است ،نادى اصلِ ساختن شیر را برای کَدک آنادى
سازد .بنا بر تفسیرُ کٌ ٍاژى "أذُ" را بٌ نعناُ ضرر دانستند،
نحیض را يو بٌ نعناُ جهعشدن با زنان در حال حیض گرفتٌ ٍ
در نعناُ آیٌ چنین گفتٌاند کٌ از تَ نیپرسند آیا در چنین حالِ
جایز است با زنان جهع شد؟ جَاب دادى شدى است کٌ این عهل
ضرر است ٍ درست يو يست ،چَن پزشکان گفتٌاند کٌ طبیعت زن
در حال قاعدگی در حال پاککردن رحو ٍ آنادىساختن آن براُ
باردارشدن است ٍ نزدیکی در این حال نظام این عهل را نختل
نیسازد ٍ بٌ نتیجٌ این عهل طبیعِ یعنِ بارداری صدنٌ نیزند.
در آیٌ " َفا ٓع َت ّز ُلَا ِّ
یضَ ّ ٍَ ،ت ٓق َر ُب ُ
النسا َء فّی ٓالهَحّ ّ
َينَ ( "...سَرى
البقرى ،آیٌ  ،)222کلهٌ "اعتزال" کٌ جهلٌ "فاعتزلَين" انر از آن
است ،بٌ نعناُ عزلتگرفتن ٍ دٍرُگزیدن از نعاشرت است ٍ نیز
ٍقتِ "عزلت نصیبٌ" گفتٌ نیشَد ،بٌ نعنای این است کٌ نن
سًو اٍ را نشخص کردى ٍ از سایر سًام جدا کردم ٍ کنار گذاشتو ٍ
کلهٌ "قرب" در نقابل کلهٌ "بعد" است کٌ این کلهٌ يو بٌ خَدُ
خَد ٍ يو با حرف "نن" نتعدُ نیشَد ٍ نراد از اعتزال ترک
نزدیکِ از نحل خَن است].[33
آرای طَایف ٍ نذايب نختلف دربارى قاعدگی زنان
طَایف نختلف نردم در نسالٌ قاعدگی زنان عقاید نختلفی دارند،
یًَد در این نسالٌ شدت عهل بٌ خرج نیداد ٍ در حال قاعدگی
زنان ،حتِ از غذا ٍ آب ٍ نحل زندگِ ٍ بستر زنان دٍرُ نیکرد .در
تَرات نیز احکانِ سخت دربارى زنان حائض ٍ کسانِ کٌ در نحل
زندگِ ٍ بستر ٍ غیرى با ایشان نزدیکِ نیکنند ٍارد شدى است؛ انا
در نذيب نسیحیان يیچ حکهِ در بارى اجتهاع با زنان حائض ٍ
نزدیکشدن بٌ ایشان نیاندى است .نشرکان عرب نیز در این بارى
حکهِ نداشتند ،جز اینکٌ ساکنان ندینٌ ٍ رٍستايای اطراف آن از
این عهل اجتناب نیٍرزیدند .این بدان جًت بَد کٌ آداب ٍ رسَم
یًَدیان در ایشان سرایت کردى بَد ٍ يهان سختگیریياُ یًَد را
در نعاشرت با زنان حائض نعهَل نیداشتند؛ انا عربياُ دیگر،
چٌ بسا این عهل را نستحب يو نیدانستند ٍ نیگفتند نزدیکی
با زنان در حال قاعدگی نَجب نیشَد فرزندُ کٌ احتها ًّ پدید
نیآید ،خَنریز شَد ٍ خَنریزُ در نیان عشایر صحرانشین،
خصلتی پسندیدى بَد .پس اینکٌ فرنَد" :از زنان در حال قاعدگی
کنارىگیرُ کنید" يرچند ظايرش يهانطَر کٌ یًَدیان نیگفتند،
انر بٌ نطلق کنارىگیرُ است ٍ يرچند کٌ براُ تاکید این نعنای
َينَّ " ،لیکن جهلٌ " َف ٓأ ُت ُ
ظاير بار دیگر نیز فرنَدَ ّ ٍَ " :ت ٓق َر ُب ُ
َينَّ نّنٓ
یث َأنَ َرکوُ َّ
حَ ُ
الل ٌُ" ،با در نظرداشتن اینکٌ ننظَر از (آنجایِ کٌ خدا
فصلنانٌ علهی -پژٍيشی قرآن ٍ طب

دستَر دادى) يهان نجراُ خَن است کٌ در آخر آیٌ آندى ،خَد
قرینٌ است بر اینکٌ جهلٌ" :فاعتزلَا" ٍ جهلٌ دٍم یعنِ " ٍَ ّ
َت ٓق َر ُب ُ
َينَّ " جنبٌ کنایی دارند ٍ تصریح نیست ٍ نراد از نزدیکِ با
ایشان ،فقط نزدیکِ از نحل خَن است ٍ نراد نطلق نعاشرت ٍ
کانجَیی از آنان نیست .پس نعلَم شد اسْم در نسالٌ قاعدگی
زنان راى نیانٌ را پیهَدى است .رايِ نیانٌ در بین افراطی کٌ یًَد
اتخاذ کردى ٍ بین ايهال نطلقِ کٌ نصارا پیش گرفتٌاند ٍ آن راى
نیانٌ این است کٌ نردان در ينگام عادت زنان از نحل ترشح خَن
نزدیکِ نکنند ٍ تهتعات غیر از این را نیتَانند ببرند ٍ در جهلٌ:
"فِ الهحیض" اسو ظاير در جاُ ضهیر بٌکاررفتٌ است چَن
نیتَانست بفرناید" :فاعتزلَا النساء فیٌ" ٍ نکتٌ این تبدیل این
است کٌ نراد از "نحیض" نخست نعناُ نصدرُ ٍاژى است ٍ از
"نحیض" دٍم زنان حیض است ،پس ٍاژى دٍم غیر از ٍاژى اٍل
است ٍ اگر ضهیر نیآٍردً ،
قًرا بٌ نرجعِ باز نیگشت کٌ نعناُ
آن ننظَر نبَد].[33
نباحث طبی نرتبط با آیٌ
یکی از ٍیژگیيای جانَران ٍ برخی از گیايانٍ ،یژگی جنسیت آنًا
است .جنسیت بٌ دٍ صَرت نذکر ٍ نَنث ٍجَد دارد .برخی از
نَجَدات ير دٍ جنسیت را با يو در یک بدن دارند ٍ گرٍيی در دٍ
فرد کٌ بٌ آنًا جنس نذکر ٍ جنس نَنث اطْق نیشَد .نًرىداران
از جهلٌ انسان ،يهگی دارای دٍ جنساند .عهلکرد دستگاىيای
جنسیت ير کدام از خصَصیت ننحصر بٌ فردی برخَردار است کٌ
فقط در آن جنس دیدى نیشَد .شناخت عهلکرد طبیعی این
دستگاىيا را فیزیَلَژی دستگاى تَلید نثل نیگَیند .از طریق علو
فیزیَلَژی ،بٌ نحَى عهلکرد طبیعی يریک از انداميا ٍ سلَليای
بدن شناخت حاصل نیشَد .بٌ عنَان نثال در فیزیَلَژی تَلید
نثل در ير دٍ جنس نذکر ٍ نَنث ،تهانی اعهال ٍ فعالیتيای
دستگاى نذکَر نَرد نطالعٌ قرار نیگیرد ٍ در شرایط نختلف
تکانلی از ابتدای تشکیل جنین تا زنان نرگ يهٌ اتفاقاتی کٌ برای
این دستگاىيا نیافتد نَرد بررسی قرار نیگیرد] .[34کنترل ٍ تنظیو
دستگاىيای بدن تَسط دٍ سیستو کنترلی ،سیستو کنترلی -عصبی
ٍ سیستو کنترلی -يَرنَنی ایجاد نیشَد .يریک از جنسيای
نذکر ٍ نَنث ،از سیستو کنترلی فَق بٌ طَر ٍیژىای بًرى نیبرند.
در برخی از نَاقع این دٍ سیستو در ير دٍ جنس ،شبايتيایی با
یکدیگر دارند ،انا در بسیاری از نَاقع اختْفات زیاد ٍ ننحصر بٌ
فردی در آنًا نشايدى نیشَد .برای رٍشنشدن این نَضَع بٌ
فیزیَلَژی جنسی افراد نذکر ٍ نَنث بٌ طَر جداگانٌ اشارى
نیشَد.
الف) فیزیَلَژی تَلید نثل جنس نذکر– دستگاى تناسلی جنس
نذکر
دستگاى تَلید نثل در جنس نذکر شانل دٍ قسهت ،غدد تناسلی یا
گَناديای جنسی ٍ غدد ضهیهٌ تناسلی ٍ نجاری تناسلی داخلی ٍ
خارجی است .غدد تناسلی در جنس نذکر شانل دٍ عدد بیضٌ است
کٌ در اغلب جانَاران در ناحیٌ نیاندٍراى ٍ در بیرٍن از بدن قرار
گرفتٌاند ٍ بٌ تَلید سلَليای جنسی کرٍنَزٍنی بٌ نام اسپرم ،از
زنان بلَغ تا ينگام کًَلت نیپردازند .عٍْى بر آن يَرنَن جنسی
نذکر بٌ نام تستَسترٍن را نیز ساختٌ ٍ بٌ داخل خَن ترشح
نینهایند .تنظیو ترشح این يَرنَن تحت تاثیر يَرنَنيای غدى
يیپَفیز قدانی است کٌ در کف نغز قرار گرفتٌ است .نقدار ترشح
يَرنَن تستَسترٍن در طَل شبانٌرٍز نعهَ ًّ با تغییرات کهی
يهراى است ٍ نقدار آن ن ً
سبتا ثابت است .این انر باعث شدى است
کٌ جنس نذکر يهَارى از ثبات نسبی در زنینٌ فیزیَلَژی تَلید
دٍرى  ،1شهارى  ،3زنستان <311
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نثل برخَردار باشد] .[35بٌ طَر عادی فرد نذکر تعداد نعینی اسپرم
تَلید نیکند کٌ آنًا را در دستگاى تناسلی خَد ٍ در نجاری داخل
بیضٌ برای بلَغ ذخیرى نیکند .در ينگام انزال ،نیلیَنيا عدد (بین
دٍیست تا چًار صد نیلیَن عدد) اسپرم در یک نرد بالغ از دستگاى
تناسلی بٌ صَرت جًندى ،خارج نیشَد .قرآن کریو بٌ نحَى خرٍج
اسپرميا بٌ صَرت جًندى اشارى نیفرنایدُ " :خل َّق نّن ناء دافق:
انسان از آبی جًندى آفریدى شدى است" (سَرى الطارق ،آیٌ  .)6نکتٌ
بسیار جالب در فیزیَلَژی جنس نذکرٍ ،جَد ثبات رفتاری ٍ
فیزیَلَژیک است کٌ در تهانی نراحل تَلید ٍ ذخیرى ٍ خرٍج
سلَل يای جنسی ٍجَد دارد .در حالی کٌ کٌ این انر در جنس
نَنث ٍجَد ندارد.
يَرنَن جنسی تستَسترٍن کٌ قَیترین يَرنَن فرد نذکر است،
بٌ طَر نعهَل تَسط سلَليای بینابینی نَجَد در بافت بیضٌيا
ترشح نیشَد] .[36این يَرنَن در ساختٌشدن اسپرم شرکت
نینهاید ٍ نَجب تسًیل رٍند اسپرناتَژنز در فرد نذکر نیشَد .بٌ
عٍْى این يَرنَن دارای آثار نتعددی است کٌ ير کدام بٌ نَبٌ
خَد حایز ايهیت است .یکی از نًوترین اثرات عصبی -رٍانی این
يَرنَن ،نقش آن در برٍز نیل جنسی یا لیبیدٍ در جنس نذکر
است؛ چَن نقدار يَرنَن تستَسترٍن در خَن نردان در حد باّ ٍ
طبیعی خَد قرار دارد ،این گرٍى جنسی يهَارى بٌ جنس نخالف
دارای نیل جنسی يستند .در حالی کٌ جنس نَنث چنین حالتی را
ندارد ٍ آنادگی آنیزش در ٍی يهیشگی نیست .پس جنس نذکر
در بسیاری از جانَاران از زنان شرٍع بلَغ تا اٍاخر عهر از یک ٍضع
ً
تقریبا ثابتی برخَردار است].[37
پایدار ٍ
ب) فیزیَلَژی تَلید نثل جنس نَنث
دستگاى تَلید نثل در جنس نَنث نیز شانل دٍ قسهت ،غدد
جنسی یا گَناديای جنسی ،نجار ی تناسلی داخلی ٍ خارجی است.
غدد جنسی افراد نَنث شانل دٍ عدد جسو بیضی شکل بٌ نام
تخهدان است کٌ در نحَطٌ لگنی قرار گرفتٌاند .تخهدانيا از
ابتدای تشکیل در دٍران جنینی با خَد قریب بٌ  5تا  7نیلیَن
فَلیکَل ابتدایی دارند کٌ بٌ تدریج تا زنان بلَغ از تعداد آنًا کاستٌ
نیشَد .نحصَّت تخهدانيا دٍ نَعاند .نخست تَلید سلَليای
جنسی بٌ نام تخهک ٍ دٍم ترشح يَرنَنيای جنسی بٌ نام
استرٍژنيا ٍ پرٍژسترٍن] .[35با آغاز بلَغ ،اتفاق نًهی در بلَغ
فَلیکَليای تخهدانی ٍ يهچنین ترشح يَرنَنيای آن رخ
نیديد .با آغاز بلَغ در جنس نَنثٍ ،ضعیت خاصی در فیزیَلَژی
دستگاى تَلید نثل ایجاد نیشَد .این حالت نَجب نیشَد کٌ
دٍرىيای جنسی تکرار شَندىای بٌ نام سیکل جنسی در فرد بٌٍجَد
آید].[37
در ير سیکل جنسی نراحل نختلفی ایجاد نیشَد کٌ ير کدام بٌ
جای خَد دارای ايهیت است .ترشح يَرنَنيای نداخلٌکنندى در
ایجاد سیکليای جنسی نیز در ير نرحلٌ تغییر نینهاید .لذا در
جنس نَنث ٍضعیت ناپایدار تکرار شَندىای ایجاد نیشَد کٌ تا
زنان ازبینرفتن فَلیکَليای تخهدانی یعنی تا زنان یائسگی
ادانٌ نییابد] .[35, 38پس فعالیت جنسی در جنس نَنث دٍرىای ٍ
با نراحل خاصی است کٌ این ٍضع در انسان بٌ صَرت دٍرى
نايیانٌ (چَن نعهَ ًّ سیکل جنسی زن در حدٍد یکناى قهری
طَل نیکشد) دیدى نیشَد .ير سیکل نايیانٌ از دٍ نرحلٌ یا فاز
تشکیل شدى است ،یکی فاز فَلیکَلی کٌ با رشد چند فَلیکَل
ابتدایی يهراى است ٍ از ابتدای سیکل تا اٍاسط سیکل بٌ طَل
نیانجاند ٍ دٍم فاز لَتئینی کٌ پس از رياشدن تخهک بٌ داخل
لَلٌ رحهی آغاز ٍ تا پایان سیکل نايیانٌ ادانٌ نییابد .برای
Volume 3, Issue 1, Winter 2018

رٍشنشدن سیکل نايیانٌ زن ،تغییرات يَرنَنی ٍ بافتی دستگاى
تناسلی زن بیشتر تَضیح دادى خَايد شد.
الف) تغییرات يَرنَنی :ابتدای ير سیکل کٌ با شرٍع خَنریزی
نايیانٌ آغاز نیشَد ،نقدار يَرنَنيای گَنادٍترٍفینی يیپَفیزی
شرٍع بٌ افزایش نیکنند .يَرنَنيای فَق باعث رشد
فَلیکَليای تخهدانی نیشَند .با رشد فَلیکَليا ،چند نَع
يَرنَن جنسی تحت عنَان استرٍژنيا يو از فَلیکَليا ساختٌ ٍ
ترشح نیشَند کٌ نًوترین آنًا  -17بتا استرادیَل است .ترشح
يَرنَن  -17بتا استرادیَل پیش از تخهکگذاری بٌ باّترین نیزان
خَد نیرسد .در این ينگام يَرنَن فَق بر خْف تصَر ،اثر
تشدیدکنندگی بر ترشح گَنادٍترٍفینيای يیپَفیزی دارد .با
باّرفتن نقدار يَرنَنيا در زنان قبل از تخهکگذاری ،یعنی در
اٍاسط سیکل نايیانٌ ،انکان پارىشدن فَلیکَل فرايو شدى ٍ
تخهک بٌ يهراى تعدادی سلَل پشتیبان خَد بٌ داخل لَلٌ رحهی
آزاد نیشَد] .[39با آزادشدن تخهک فاز دٍم ،سیکل نايیانٌ شرٍع
نیشَد کٌ تا پایان دٍرى نايیانٌ ادانٌ دارد .در این فاز نقدار
يَرنَن استرٍژنيا ٍ پرٍژسترٍن در خَن باّرفتٌ ٍ ترشح
يَرنَنيا يو نًار شدى است.
ب) تغییرات بافتی دستگاى تناسلی– سیکل جنسی :این تغییرات
در زن در ير دٍرى نايیانٌ بٌ طَر کلی شانل دٍ نرحلٌ یا فاز است.
اٍل فاز تکثیری کٌ يهراى با رشد دیَارى داخلی رحو بٌ نیزان دٍ تا
سٌ برابر حالت طبیعی ٍ گسترش عرٍق خَنی ٍ غدد ترشحی در
بین آن است ٍ دٍم نرحلٌ یا فاز ترشحی کٌ با افزایش ترشحات
داخلی غدد نَجَد در بافت رحو يهراى است .فاز تکثیری با
خَنریزی نايیانٌ یا دٍرى قاعدگی شرٍع نیشَد .خَنریزی در
انسان ٍ برخی از نیهَنيای عالی نظیر شانپانزىيا بٌٍجَد نیآید
ٍ بقیٌ پستانداران فاقد این نرحلٌ در سیکل جنسی خَد
يستند] .[38این نرحلٌ در بیشتر زنان بین  2تا  5رٍز طَل نیکشد
ٍ در برخی افراد از یک تا  7رٍز يو نهکن است دیدى شَد] .[35در
این زنان دیَارى تکثیریافتٌ رحو زن در فاز تکثیری دٍرى قبل بٌ
دلیل ُافت شدید يَرنَنيای استرٍژنیک ٍ پرٍژسترٍن رخ
نیديد .پس از پایان یافتن این نرحلٌ ،دٍبارى دیَارى رحو شرٍع بٌ
افزایش رشد نهَدى تا شرایط را برای ّنٌگزینی سلَل تخو فرايو
نهاید .تا اٍاسط سیکل این نرحلٌ ادانٌ داشتٌ ٍ پس از شرٍع فاز
ترشحی کٌ بعد از تخهکگذاری اتفاق نیافتد ،نرحلٌ ترشحی رحو
رخ نی ديد کٌ تا پایان سیکل ادانٌ دارد .دٍبارى سیکل جنسی از نَ
تکرار نیشَد ٍ این رٍند از زنان بلَغ تا ينگام یائسگی ير نايٌ در
زن تکرار نیشَد .در برخی از حیَانات نانند گاٍ نادى ،سیکل
جنسی نداٍم در طَل سال با زنانيای سٌيفتٌای ٍجَد دارد انا
بیشتر حیَانات نادى بٌ رغو داشتن سیکل جنسی ،بیشتر
سیکليای فصلی داشتٌ ٍ در فصَل خاصی از سال ،نانند پاییز ٍ
بًار ،سیکل فعالی پیدا نیکنند.
اثر يَرنَنيای جنسی بر رفتار جنسی
نًوترین اثری کٌ باید بٌ يَرنَنيای جنسی نسبت داد ،اثر آنًا بر
رفتار فیزیَلَژیک جنسی است .يهانطَر کٌ اشارى شد ،يَرنَن
تستَسترٍن باعث افزایش نیل جنسی در نرد نسبت بٌ جنس
نخالف نیشَد .این اثر را در جنس نَنث استرادیَل ایجاد نیکند.
از آنجایی کٌ فعالیت جنسی در جنس نَنث دٍرىای است ٍ ترشح
این يَرنَنيا بٌ طَر دٍرىای کو ٍ زیاد نیشَد ،پس تهایْت
جنسی در زن يو یکسان ٍ یکنَاخت ،آن طَر کٌ در نرد ٍجَد دارد،
نیست .بیشترین نیزان لیبیدٍ یا تهایْت جنسی زن بٌ نرد در
اٍاسط سیکل نايیانٌ اسٓت کٌ در آن ينگام نقٓدار ترشح يَٓرنَن
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استرادیَل بٌ باّترین نیزان خَد در خَن رسیدى است].[40
تهانی حیَانات نادى نیز تنًا در این زنان کٌ زنان بسیار کَتايی
است ،بٌ حیَان نر اجازى جفتگیری با آنان را نیديند .يیچیک از
جانَران نادى در بقیٌ نراحل جنسی خَد جفتگیری نهیکنند].[41
باّبَدن يَرنَن استرادیَل ٍ گَنادٍترٍفینيای يیپَفیزی نَجب
تخهکگذاری شدى ٍ تَلید نثل در این ينگام با رضایت ٍ خَاست
جنس نَنث يهراى است .جنس نذکر يهَارى از آنادگی جنسی
برای آنیزش برخَردار است .چَن ترشح يَرنَنيای آن در خَن بٌ
طَر ثابت قرار دارد.
نرحلٌ قاعدگی
نرحلٌ یا دٍرى قاعدگی کٌ در اصطْح فقًی بٌ آن زنان "حیض"
گفتٌ نیشَد ،بٌ ندت زنانی اطْق نیشَد کٌ نقداری خَن از
دستگاى تناسلی زن خارج نیشَد] .[42دستگاى تناسلی زن (رحو)
در این ينگام دچار تغییرات تخریبی بافتی ٍ ریزش دیَارى رحو
شدى ٍ يهراى سلَليای تخریبشدى ،نقداری خَن (5-88نیلیلیتر
در ير دٍرى) در اثر پارىشدن عرٍق شریانی دیَارى رحو ،بٌ تدریج در
طَل ندت زنان قاعدگی از دستگاى تناسلی خارج نیشَد].[43
دٍران قاعدگی چندین خصَصیت از نظر فیزیَلَژیک،
نَرٍفیزیَلَژیک ٍ سایکَلَژیک دارد کٌ باید بٌ آنًا اشارى کرد.
فیزیَلَژی دٍرى قاعدگی
در این زنان دیَارى ضخیو شدى ٍ تکثیر پیدا کردى رحو در سیکل
نايیانٌ قبل ،بٌ دلیل کايش شدید يَرنَنيای استرٍژنیک خَن
زن ،دچار نکرٍز ٍ تخریب شدى است .بافت نیَنتر رحو نتَرم ٍ
نلتًب است .ریزش ّیٌ آندٍنتر رحو باعث التًاب ٍ زخو نیشَد.
عرٍق خَنی آن بٌ ٍاسطٌ ترشح برخی از نَاد از جهلٌ
پرٍستاگْندینيا ،دچار اسپاسو عرٍقی ٍ سپس پارگی نیشَد].[39
در اثر این حالت نقداری خَن (از چند قطرى تا 88نیلیلیتر) از
شریانيای دیَارى رحو خارج ٍ بٌ داخل نحَطٌ آن ٍارد نیشَد.
خَن نَجَد در رحو بٌ دلیل ٍجَد نَعی ترکیب ضدانعقادی بٌ نام
فیبرینَلیزین کٌ از دیَارى رحو ترشح نیشَد ،ننعقد نهیشَد].[35
شرایط داخلی رحو در این نَقع بسیار نساعد رشد نیکرٍبيا
است؛ چَن ٍجَد خَن در رحو يهانند نحیط کشت حاٍی خَن
(ژلَز خَندار) نحسَب نیشَد کٌ در صَرت ٍرٍد نیکرٍبيا،
انکان آلَدگی ٍ عفَنت در رحو بسیار زیاد است] .[44-46در این
شرایط رحو يهانند انکَباتر 37درجٌای نیناند کٌ نحیط بسیار
نناسبی را برای رشد ٍ تکثیر قارچيا ٍ باکتریيای بیهاریزا فرايو
نهَدى است] .[47, 48در صَرت نقاربت در این ينگام انکان ٍرٍد
نیکرٍب تَسط دستگاى تناسلی نرد بٌ داخل رحو فرايو شدى ٍ
برٍز عفَنتيای باکتریایی ٍ قارچی در رحو دٍر از انتظار
نیست] ،[49درحالی کٌ در بقیٌ دٍران سیکل نايیانٌ ،بٌ دلیل ترشح
نَاد ایهنیساز نانند ایهَنَگلَبَلینيا برای برٍز بیهاری در رحو
کهتر است].[50
نَرٍفیزیَلَژی قاعدگی :فیزیَلَژی دٍران قاعدگی ارتباط زیاد با
سیستو اعصاب نغزی دارد کٌ این رابطٌ را پدیدى نَرٍفیزیَلَژی
دٍرى قاعدگی نیگَیند .برای ایجاد رٍند دٍرى قاعدگی ،از
يیپَتاّنَس نَعی يَرنَنيای آزادکنندى گَنادٍترٍفینيا ترشح
نیشَد کٌ این يَرنَن پس از آزادشدن از طریق نحَر
يیپَتْنَسی -يیپَفیزی بٌ سلَليای گَنادٍترٍپ نَجَد در
يیپَفیز قدانی رسیدى ٍ آنًا را ٍادار بٌ ترشح يَرنَنيای
گَنادٍترٍفین نیکند]ٍ .[37, 51جَد این يَرنَنيا سبب رشد
فَلیکَليای تخهدانی ،ترشح استرٍژنيا ٍ سرانجام آزادشدن
تخهک رسیدى نیشَد .در اٍاخر دٍران سیکل نايیانٌ بٌ دلیل اثر
فصلنانٌ علهی -پژٍيشی قرآن ٍ طب

نًاری استرٍژنيا ٍ پرٍژسترٍن بر ترشح گَنادٍ ترٍفینيا ،نقدار
این يَرنَنيا بٌ حداقل خَد نیرسند .با شرٍع قاعدگی دٍبارى
ترشح گَنادٍترٍفینيا آغاز ٍ افزایش نییابند.
انکان تشکیل جنین در دٍرى قاعدگی :تخهک آزاد شدى در اٍاسط
سیکل جنسی ،نعهَ ًّ تا یکيفتٌ قادر است در دستگاى تناسلی زن
زندى باشد] .[52بعد از این زنان تخهک بٌ داخل رحو ٍارد شدى ٍ در
حال ازبینرفتن است ،بٌ طَری کٌ با شرٍع قاعدگی بعدی تخهک
زندى نبَدى ٍ لقاح آن با اسپرم يو بسیار نادر است .در صَرت
آنیزش در این ينگام ،انکان تشکیل سلَل تخو بسیار کو
است] .[41در ير صَرت ،اگر بٌ طَر استثنا سلَل تخهی کٌ جنین
ابتدایی است ،تشکیل شَد ،در صَرت لقاح بٌ دلیل نَاقص زیادی
کٌ تخهک پیر ٍ نُ سن پیدا کردى است ،نَجب تشکیل جنینی
ناقص ٍ يهراى با ناينجاریيای نتنَع نیشَد .پس جلَگیری از
آنیزش در زنان قاعدگی از نظر علهی برای نهانعت از تشکیل
جنین ٍ نَزاد ناقصالخلقٌ انری کان ًْ عالهانٌ ٍ ننطبق بر اصَل
علهی ٍ طبی است].[53
رٍانشناسی قاعدگی
دٍرى قاعدگی برای زنان دٍرىای تنفرآنیز است .زیرا در بسیاری از
زنان این دٍرى نهکن است با درد ٍ برخی حاّت رٍحی -رٍانی
يهراى شَد .سردرد ،کهردرد ،کايش یا افزایش فشار خَن،
بیاشتًایی ،تًَع ٍ استرسيای گَناگَن زن حائض را رنج
نیديد] .[40در برخی از زنان دٍرى نزبَر با خَنریزی شدید تَام بَدى
کٌ کنترل ٍ نظافت بدن را برای زنان رنجآٍر نیکند .يهچنین بٌ
دلیل ُافت شدید يَرنَنيای استرٍژنیک در خَن ،نیل جنسی در
زن بسیار پایین نیآید ٍ گاى يهراى با دٍریجستن از نرد ٍ
کنارىگیر ی از ٍی يهراى نیشَد] .[41زن نَجَدی احساسی ٍ با
عاطفٌ شدید است .از نظر رٍانی زن دٍست دارد کٌ يهیشٌ خَد را
برای يهسر خَد بٌ نهایش بگذارد یا بٌ عبارتی با آرایش چًرى ٍ
پاکیزىنهَدن بدن خَد ،سعی در جلب زٍج خَد کند .این عهل برای
زن نَعی ارضای رٍحی ٍ رٍانی نیز نحسَب نیشَد؛ زیرا زن
يهَارى دٍست دارد کٌ طَری خَد را در پیش دیگران ،بٌ خصَص
يهسر خَد ،بنهایاند کٌ نحبَب باشد ٍ اٍ را دٍست بدارند .بر
خْف این نَارد ،اگر زن تصَر کند کٌ کسی اٍ را دٍست نهیدارد بٌ
شدت از نظر رٍحی دچار آسیب نیشَد ،حتی نهکن است بٌ
افسردگی نیز نبتْ شَد .دٍرى قاعدگی از جهلٌ زنانيایی است کٌ
زن احساس نیکند نَرد دٍستداشتن ٍاقع نهیشَد .اٍ بٌ دلیل
کايش نیل جنسی از نرد خَد نیز دٍری نیکند .بسیاری از زنان در
این دٍرى دچار نَعی خستگی ،عصبانیت ،پرخاشگری ،عدم سازگاری
ٍ گاى انزٍا ٍ گَشٌگیری ٍ افسردگی نیشَند] .[54در زنان قاعدگی،
زن نیاز بٌ استراحت ٍ آرانش رٍحی ٍ رٍانی دارد .اگر زنی بٌ اصرار
يهسر خَد ،نجبَر بٌ آنیزش در دٍرى قاعدگی شَد ،این زنان از
بدترین ٍ ناخَشایندترین لحظٌيای زندگی اٍ نحسَب نیشَد؛ بٌ
طَری کٌ پشیهانی ٍ احساس ارتکاب گناى ٍی را بٌ شدت آزار
خَايد دادّ .زم بٌ ذکر است کٌ يیچ حیَانی در دٍرى کايش
يَرنَنيای استرٍژنیک خَد ،نایل بٌ جفتگیری نیست ٍ يرگز بٌ
جفت خَد اجازى چنین عهلی را نهیديد] .[55از آنجا کٌ دین نبین
اسْم برای حقَق زن ارزشيای زیادی قایل شدى است ٍ تاکید
زیادی بر حفظ حرنت ٍ کرانت زن نینهاید ،در این خصَص نیز
برای احترام بٌ زنان ٍ حفاظت از ارزش آنان دستَر اکید بر حرنت
آنیزش با آنان در زنان قاعدگی دادى است تا رٍح ٍ جسو زنان از
صیانت بیشتری برخَردار شَد .در ٍاقع این حرنت نَعی احترام بٌ
زن است ،زیرا بدن ٍ رٍح اٍ در این زنان دچار آسیب ٍ آزردگی شدى
دٍرى  ،1شهارى  ،3زنستان <311
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 پس دستَر قرآن کریو در خصَص اجتناب از نجانعت با زن.است
.[56]حائض کان ًْ علهی ٍ اخْقی است

نتیجٌگیری
ٌ کَششی بشری برای فًو رٍشهند آیاتی است کٌ ب،تفسیر علهی
 علو تجربی نعتبر بٌ عنَان،پدیدىيای طبیعی اشارى دارند ٍ در آن
 رٍش تفسیر.قرینٌ غیرلفظی کْم ا لًی نَرد استناد قرار نیگیرد
طبی یکی از شاخٌيای تفسیر علهی است کٌ در آن نفسر با
استفادى از دستاٍرديای اطهینانآٍر علو طب بٌ فًو ٍ تبیین بًتر
،ٌآیاتی کٌ اشارىای بٌ نَضَعات حَزىيای طب چَن تغذی
. نبادرت نیٍرزد،پیشگیری ٍ درنان دارد
 رٍشن نیشَد کٌ با تَجٌ بٌ آثار، سَرى بقرى222 ٌاز تفسیر طبی آی
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.نیشَد کٌ این خَد یکی از ابعاد اعجاز علهی قرآن کریو است
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