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 Throughout the centuries and eras, human beings have always sought to know the 

world around them and, consequently, to find the way to the depths of their 

existential nature. The Holy Quran has paid attention to this important matter as an 

eternal divine miracle and has been considered by scholars of different sciences as a 

reliable source. Despite all these advances in the experimental sciences, so far only 

parts of the miracles and scientific secrets of the Qur'an have been discovered for 

humanity. Despite the astonishment of experimental scientists in the deep scientific 

content of the Qur'an, throughout history, some people with specific goals have 

sought to cast doubt on the divine revelations. The focus of this article, which is 

based on content analysis method and using organized library studies, is to answer 

three of the doubts raised in the book "Critique of the Qur'an" about the stages of 

fetal development, using Qur'anic verses. One of the most important results of this 

article is that the suspicions created by Suha (the author of the book) have 

fundamental problems and the medical content in the Qur'an is consistent with the 

findings of modern sciences. 
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 چکیده

 تبد   بده ها و عصرها همواره بشر به دنبال شناخت جهان پیرامونی و در طول قرن
ی به ژرفای ماهیدت وجدودی خدود بدوده اسدتن قدرآن مجیدد        ابی راهآن به دنبال 

یک منبد  مدتقن،    عنوان بهمعجزه جاوید الهی به این مهم توجه داشته و  عنوان هب
مورد توجه دانشمندان علوم مختلف قرار گرفته استن با وجود این همه پیشرفت 

هایی از معجزات و اسرار علمدی قدرآن بدرای    در علوم تجربی، تاکنون فقط بخش
م تجربدی از ماالدب   شداتتی دانشدمندان علدو    رغم یعلبشریت کشف شده استن 

ای با اهداف خاص به دنبال ایجاد شدبهه  عمیق علمی در قرآن، در طول تاریخ عده
و با اسدتتاده از   محتوا تحلیل که با روشاندن محور این نوشتار در آیات الهی بوده
پاسخ به سه مدورد از شدبهات مادرد شدده در      سامان یافتهای ماالعات کتابخانه

 باشددن ون مراحل رشد جنین، با استتاده از آیات قرآن میپیرام« نقد قرآن»کتاب 
به این مالب اشداره داشدت کده شدبهات      توان یمنتایج این مقاله نیز  نیتر مهماز 

یی داشدته و ماالدب پزشدکی    مبندا ناارنده کتاب( اشکال سُها )ایجاد شده توسط 
 ی علوم جدید سازگاری داردنها افتهموجود در قرآن با ی

 نقد قرآن، دکتر سُها، اسرار علمی، مراحل رشد جنین ها:کلید واژه

 6/1/1911: تاریخ دریافت
 11/2/1911 : تاریخ پذیرش
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 مقدمه
حق و باطل قدمتی به درازای خلقدت انسدان دارد، رهبدران و     تقابل
گان الهدی همدواره در ایدن مسدیر در مقابدل جهدل و ندادانی        فرستاد

بدر تمدام    -آخرین کتداب معجدزه الهدی     -اندن قرآن مقاومت کرده
جهالت و عناد بشری خط بامن کشدیده و راه ندوری در تداریکی    

ی جاهمن تاریخ باز کرده اسدتن ایدن کتداب الهدی از آغداز      فهم کج
با حدموت الهدی و ندور     های با صتا نتوذ کرد ونزول، بر دل انسان

امدا ایدن    ؛اعجاز توانست در اندک زمانی محبوبدان بسدیاری بیابدد   
های چنان سهل و راحت نبوده و از اولین روزها، مخالتتمسیر آن

ی در راه قدرآن در طدول   اندداز  سدن  جدی به همراه داشته اسدتن  
چهارده قرن ادامده داشدته و دارد چدرا کده ایدن کتداب آسدمانی و        

عی تربیت شده در این مکتب، همواره سد بزرگی در راه پیروان واق
را در راه رسیدن به  ها آنظلم و بیداد ستم گران استعمارگر بوده و 

 اندناهداف استکباری ناکام گذاشته
اقدام به انتشدار  « سُها»در چند سال اخیر فردی با نام مستعار دکتر  

 عندوان  بهکرده، در اینترنت نموده و چنین وانمود « نقد قرآن»کتاب 
یک محقق و متخصص علوم اسممی، قرآن را ماالعده کدرده و بده    
این نتیجه رسیده است که قرآن کتاب معجزه الهی نبوده و سداخته  

پیامبر اسمم صلّی اهلل علیه و آله و سلّم استن از انتشدار   و پرداخته

گذرد، ویرایش اول آن مربوط بده  این کتاب مدت زمان زیادی نمی
شمسدی   1919شمسی بدوده و ویدرایش دوم آن در سدال     1911سال 

ن به همین دلیل نقد و بررسدی زیدادی روی آن   1صورت گرفته است
انجام نارفته است، تاکنون چند جلد کتاب محدود در نقدد آن بده   

نامده  بیش از بیست مقاله و سدی پایدان   2رشته تحریر درآمده استن
ده کده برخدی از   بده ببدت رسدی   « نقد قرآن»هم با محوریت کتاب 

استن در بین مقداتت   فیتألبه اتمام رسیده و برخی در حال  ها آن
ای بدا  ببت شده با محوریت شبهات سُدها بدر آیدات قرآندی، مقالده     

کدار  « واکاوی و بررسی )شبهات( بر مبندای آیدات قرآندی   »موضوع 
این امر ناارندگان را بر آن داشدت کده بده نقدد ایدن       9نشده استن
 ندندیدگاه بپرداز

 
 شبهات وارده بر مراحل رشد جنین 

به شکل ریز وارد مباحث علم طب شده « نقد قرآن»نویسنده کتاب 
هدای علدوم تجربدی مقایسده کدرده      و آیات قرآن را با آخرین یافته

 نهایی هدفاستن قابل ذکر است، قرآن کتاب علمی صرف نیست، 
دف در و خداوند برای رسیدن به این هاست  ها انسان هدایت قرآن

برخی از آیات، عظمت جهان هستی و شاتتی قوانین حاکم بدر آن  
شود، قدوانینی کده دانشدمندان علدوم مختلدف بعدد از       را یادآور می

اندن سها، در موضدوع  چهارده قرن به بخش اندکی از آن دست یافته
خدود بدا    زعدم  بده طب در قرآن به چندد مبحدث توجده نمدوده و     

ودن دیدگاه علمی قرآن را به اببدات  ماالعاتی که انجام داده، غلط ب
 شودنرسانده استن سه مورد از شبهات وی نقد می

 هاشبهه خروج منی از بین ستون فقرات و دنده -1 
یَخْرُجُ مِنْ بَیْنِ الصُّلْبِ وَ  -خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ »سها، با ذکر آیه 

 بین از که شده خلق یا جهندهآب  )از(1)( 7 و 6)طارق/ « التَّرائِبِ
: سدینو یم 4آید(بیرون می سینه یها استخوان و فقرات ستون
در  و شود یم ساخته ها ضهیب در منی که است مشخص امروزه
 و شود یم خارج ادرار مجرای از و شود یم ذخیره منی ی سهیک

 و فقرات ستون به ربای هیچ آن خروج مسیر و محل ساخت
استن او ادامه  فاحش غلای قرآن، ی گتتهاین  پس .ندارد سینه
 پزشک مثمً داردن باستانی خرافات در ریشه غلط، : ایندهد یم

 سرچشمه مغز از منی که بود معتقد قبل سال 2522 در یونانی
 از و شود یم فقرات ستون در موجود نخاع وارد سپس و گیردمی
 تورات در چنینهم ،رود یم ادرار مجرای و بیضه کلیه و به آنجا
 استن شده اشاره مالب به همین متعدد پیش در موارد سال 9222
در  شای  استن امروز حتی و قدیم از نیز اعراب بین در غلط این

 وارد خدا اسم به را عامیانه غلط یک : محمدشود یمآخر مدعی 
 ساخته کجا در منی داند ینم که استن بیچاره خدایی کرده قرآن
 (2)نابدی یم جریان و

  

_________________________________ 
 می باشدن «نقد قرآن»مبنای این ماالعه، ویرایش دوم کتاب  ن1
برخی از کتب مذکور علی رغم اعمم، تاکنون منتشر نشده و آنهائی هم که در اینترنت  ن2

 اندنو یا در بازار موجود است، نااه محدود و محوری به موضوعات کتاب داشته
محوریت قرآن مقاتت فراوانی کار شده است ولی با در موضوعات پزشکی با ن 9

ای مقاله« مراحل رشد جنین»در موضوع « نقد قرآن»محوریت شبهات دکتر سها در کتاب 
 ببت نشده استن

عین ترجمه دکتر سها در بات آمده استن ترجمه صحیح آیه در تتسیر احسن الحدیث ن  4
 خارج نرم و سخت استخوانهاى یانم از که -جهنده  آبى از شده آفریده چنین است:

 شودن مى
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 ها دندهپاسخ به؛ شبهه خروج منی از بین ستون فقرات و 
 نیست؛ سُها منی ذخیره منی، محل کیسه علم پزشکی، از منظر
وجود  منی کیسه نام به قسمتی مرد بدن در چون کرده خیال

 منی در که یدرحال شود ذخیره آن در منی باید دارد، پس
 ماده جمح کردن منی زیاد کیسه کار و شود یم ذخیره اپیدیدیم
بهتر بود، صاحب شبهه قبل از نوشتن این ماالب علمی  استن منی

کرد و یا با متخصصان آن رشته به کتب پزشکی مراجعه می
 شدنکرد تا به چنین اشتباه فاحشی دچار نمیمشورت می

همچنین، معنای صلب و ترائب را اشتباه گرفته و به کتب تتسیری 
سی تتاسیر قدیم و جدید، دقیقی نداشته است، با برر مراجعه

مشخص گردید نظریه قرآن در مورد صلب و ترائب با دیدگاه 
در لغت به « صلب»خوانی داردن دانشمندان معاصر علم تجربی هم
 البمغه نهجاست، در  رینتوذناپذمعنای هر چیز سخت و محکم و 

نتس مؤمن از « نتسه اصلب من الصّلد»در صتت مؤمن آمده: 
ی پشت و ها مهرهو در اصامد به  (9)تر استنسن  سخت

وَ حَمئِلُ أَبْنائِکُمُ الَّذِینَ مِنْ »مجارى ناته مرد گتته شده: 
(ن از اختمف دیدگاه علماء در مبحث 29)نساء/« أَصْمبِکُمْ

 قابل احصاء است:چند نظر « ترائب»و « صلب»
صلب به معنای پشت مرد و ترائب به معنای سینه زن  -الف

گرفته شده است به این معنی که دو آب برای تشکیل ناته وجود 
دارد که یکی از صلب یعنی پشت مرد و دیاری از ترائب یعنی 

شود، در بین دانشمندان سلف، های سینه زن خارج میقسمت
اندن این قول را این نظر را داده 9ابن کثیرو  2، بیضاوى1زمخشرى
ن یکی از متسرینی اند دانستهرد کرده و نا صحیح  متأخرمتسرین 

علمی پردازش کرده است صاحب  صورت بهکه به این موضوع 
این آیه اشاره به یک نکته دقیق تتسیر المراغی است، به اعتقاد او 

نزول از روى آن پرده برداشته و در عصر  راًیاخ علمى دارد که
مرد  "بیضه "از و آن اینکه: ناته  از همه پنهان بود مسلماًقرآن 
و ماالعات دانشمندان  شود زن گرفته مى "تخمدان "و

دهد که این دو در ابتداى امر که در جنین  شناسى نشان مى جنین
مقابل وسط  باًیتقرو  ها قرار دارد شوند در مجاورت کلیه ظاهر مى

هاى  دنده نیتر نییپاپشت( و ترائب )ستون فقرات در میان صلب )
انسان( قرار گرفته، سپس با گذشت زمان و نمو این دو عضو 

و هر کدام در موض  فعلى خود  آیند از آن محل پائین مى جاًیتدر
گیرد و از آنجا که پیدایش انسان از ترکیب ناته زن و  جاى مى

 "و "صلب "مرد است و محل اصلى این دو در آغاز در میان
قرار دارد، قرآن چنین تعبیرى را انتخاب کرده، تعبیرى  "ائبتر

شناسى  شناخته شده نبود و علم جنین کس چیهکه در آن روز براى 
 (4)جدید پرده از روى آن برداشته است ن
از دانشمندان و متسرین  یاین دیدگاه با مخالتت گروه دیار

رو است، صاحب قاموس قرآن، قول عاا، زمخشرى اسممی روبه
کلّى اند، به و بیضاوى که صلب را از مرد و ترائب را از زن گرفته

آیه شریته ناته زن مارد  در داند چرا کهاساس میباطل و بى
: انسان از آب جهنده که از میان دیگو یم ماقبلنیست زیرا در آیه 

آفریده شده استن به اعتقاد این  دیآ یمصلب و ترائب بیرون 
متسر، آب جهنده فقط از مرد است نه زن و مقاربت فقط سبب 
نزول ناته مرد است و رباى به ناته زن ندارد وی معتقد است 

انی مثل ابن کثیر و غیره درباره ترائب زن صحبت و نقل اینکه کس

_________________________________ 
 795 ص ،4 : ج ق 1427زمخشرى، ن  1
 929 ص ،5 : جق 1411 بیضاوى،ن  2
 961ص  ،1 : جق 1411 دمشقى، کثیر ابنن  9

اند و گرنه از زن صحبتى  از خود آیه غتلت نموده اند اقوال کرده
به کار بردن ترائب به معناى سینه یا (5)ن آوردند ینمبه میان 

استخوان سینه زن، از نااه متسرین و لغت شناسان، معتبر نیست، 
استعاره به کار رفته  صورت بهشاید این کاربرد در اشعار عرب 

ز استن آیه تصریح دارد اینکه ماء دافق، که مخصوص مرد است، ا
آید، در نتیجه صلب و ترائب، هر  میان صلب و ترائب بیرون مى

 (6)دو مربوط به دستااه ناته ساز مرد استن 
صلب به معنای پشت مرد و ترائب به معنای سینه مرد گرفته  -ب

و عممه طباطبائی  انیالب مجم شده استن عممه طبرسی در تتسیر 
به نقل  صرفاًدر تتسیر المیزان با احتیاط از کنار این آیه گذشته و 

نین توان چاند هر چند از ماالب آنها میقول گذشتاان پرداخته
اند که از قسمت پشت برداشت کرد که آنها ترائب را آبی دانسته

، به اعتقاد صاحب مجم ، الترائب شود یمو سینه مرد خارج 
و در نظر صاحب المیزان، منظور از جمله  (7)اطراف سینه است 

این است که: منى از نقاه محصورى از « بَیْنِ الصُّلْبِ وَ التَّرائِبِ»
ی پشت و ها استخوانشود و آن نقاه بین  بدن خارج مى

 (1)« .ی سینه قرار داردها استخوان
اند: عامل معنای مجازی از آیه استنباط کرده قدمابرخی از  -ج
مرد و زن، قوه عضلى و عصبى است که  نیماب یفدر کشش  مؤبر

چیزى که در  نیتر مهم ؛ ودر نخاع شوکى صلب مرد جریان دارد
ن از این باشد یمزینت باتى سینه  خصوص به زن است حسن زینت
و از زن به ترائب، تعبیر شده است و این  جهت از مرد به صلب

از محاسن بمغت و مجاز مرسل است که جزء مورد اهمیت بر 
اما اکثر متسرین با این دیدگاه مخالف بوده  (1)شود  کل اطمق مى

و با مقایسه آیات قبل و بعد، این نظریه را مخالف سیاق دانسته 
 ی مجازی نداردنکه قرینه

یکی از بهترین معانی که با علوم امروز هم سازگاری دارد از  -د
هجری  125محدث قرن اول اسمم ضحاک بن مزاحم متوفای 

العظیم معنای ترائب را از ایشان است، صاحب تتسیر القرآن 
کند: الترائب بین الثدیین و الرجلین و العینین، معنی چنین نقل می
تعداد دیاری  (12): بین دو سینه، دو پا و دو چشم شود یمترائب 

 (11)ن اند دهیبرگزاز محققان و دانشمندان اسممی این معنی را 
مجراى منى از بیضه امتداد یافته و از راه مجراى معینى که در 

 طرف بهو  رود یمداخل شکم  طرف بهامتداد کشاله ران است 
و در زیر مثانه  گردد یبرممثانه که در پشت استخوان عانه است 

ن قسمتى از این شود یماز میان پروستات رد شده وارد مجراى ادرار 
فش حلقه استخوانى است که در مجرا که داخل شکم است اطرا

جلو استخوان عانه و در طرفین و عقب استخوان خاصره و در 
صاحب  (12) .باشد یمپشت ستون مهره و استخوان خارجى 
، اینکه مقصود از صلب ندک یمقاموس قرآن نیز این نظریه را تائید 
ی دیار است که ها استخوانقسمت آخر ستون مهره و از ترائب 

 (19)ن شود یممنى از میان آنها گذشته وارد مجراى ادرار 
: شود یم گونه نیا طارق سوره 7 تا 6 آیات معنی با این توصیف

 آبى از !است؟ چیز آفریده شده چه از که بنارد باید انسان پس»
 استخوان دو و پشت میان از که آبى است، آفریده شده جهنده
 خاطر به خداوند جانب از رائبت بیان« دیآ یم بیرون پای مرد
 پا اشاره کرده استخوان دو بین تناسلی، آلت یجا به ادب رعایت
برخمف معنا و برداشتی که دکتر سها به این آیات  (14)استن

 نسبت داده استن 
نکته جالب اینکه دکتر سها در ماالعات خود دقت کافی نداشته 

رفته است  و مانند همه شبهات خود در بیان مسأله هم راه خاا
 ساخته ها ضهیب در منی که است مشخص امروزه: »سدینو یماو 



  حسن خلیلی چلبیانلو و همکاران 4

 1911بهار ، 1، شماره 5دوره   وهشی قرآن و طبپژ  -نامه علمیفصل

 قرآن، ی گتتهاین  ننن پس شود یم ذخیره منی ی سهیکدر  و شود یم
آیه  اصمً شود یمبا اندکی توجه مشخص (15)« است فاحش غلای

به محل ساخت منی اشاره ندارد بلکه به محل خروج آن اشاره 
در  که داشت توجه مشکل حل براى مهم نکته این به دارد، باید
 است، میان در مرد ناته از سخن تنها از سوره طارق آیات این

ضمیر  و زن، نه کند یم صدق مرد اتهن به «دافِقٍ ماءٍ»چرا که 
 آن ( به 7)طارق/ «التَّرائِب وَ الصُّلْبِ بَیْنِ مِنْ خْرُجُ»َ آیه در «یخرج»
 ترائب و صلب میان از جهنده آب این: گوید مى و گردد، مى باز
 (16)آیدن مى بیرون
 خارج پاهای مرد ترائب یعنی استخوان و صلب از میان دافق ماء
 در منى عبور مجارى و نقاط تمام ن ازنظر کالبدشکافی،شود یم

پروستات  پشت یا سهیک دغد داردن قرار ترائب و صلب محدوده
 در نیز - دهد یم تشکیل را منى از قسمتى ترشحات آن که -

 به غدد این ترشحات .اند گرفتهقرار  ترائب و صلب محدوده
 این همچنین است غنى بسیار فرکتوز از نظر و بوده زرد رن 
 بر ابر دفعات به صورت و خارج به منى جهشى در عمل غدد
با دقت  (17)ن کنند یم مهمى ایتا سیارب نقش آنها عضمت انقباض

که از علم  آمیز و در عصری در این آیات که به شکل اعجاز
ترائب پرداخته است،  و صلب به موضوع کالبدشکافی خبری نبود
 دیاری تر مهم است حقایق ن ممکنشود یمضعف شبهه سها معلوم 

 و برای بشر امروز مکشوف نبوده که باشد نهتته نیز آیات این در
 داشتنخواهد بر  آن زا پرده آیندگان اکتشافات

 
 شبهه آفرینش انسان از منی مرد بدون توجه به نقش زن -2

 : انسانسدینو یم طارق، سوره آیات بر دیاری سها با ایراد شبهه
 آب از انسان که شده گتته ، چونشود یم ساخته مرد منی از

 جهنده ( آب6)طارق/« دافِق ماءٍ مِنْ خُلِقَ: »شود یم جهنده ساخته
 منی فاقد اصوتً چون زن استن صادق مرد در منی وردم در فقط
 دارد و رحم تناسلی مجرای ی وارهید در ترشحاتی تنها و است
شدن  پاره با هم زن تخمک و کند؛ یم تسهیل را اسپرم انتقال که
 دیار طرف از نیستن جهنده آب و شود یم آزاد تخمدان جدار
 ساخته نز و مرد منی از انسان که باوید خواستمی اگر
 متردن نه برد یم بکار تثنیه صورت به جهنده را آب باید شود یم

 نشده یا اشاره ناته زن در نقش به قرآن جای هیچ در بعموه
 حاصل صرفاًرا  بچه که بود قدیمی غلط باور یک هم استن این
رایج  جوام  در نیز اخیر همین تا و حتی دانستند یم مرد منی

 وارد را رایج غلط این محمد که :ردیگ یمبودن دکتر سها نتیجه 
 (15)استن داده خدا نسبت به و کرده قرآن

 پاسخ به؛ شبهه آفرینش انسان از منی مرد بدون توجه به نقش زن
 آورندده  وجود علت از بخشی به از منی، خلقت انسان در تعبیر

اشاره شده است نه به علت تامه، در محاورات عمومی هم گاه بده  
بخشی از علت اشاره شده و منظور تمام علت است و یدا بدرعکس   

و منظدور جزئدی از    شدود  یمه اشار کل بهآن نیز صادق است، یعنی 
آن کل است، این امر در ادبیات عرب و حتی زبدان فارسدی امدری    

نقدش زن در تشدکیل ناتده     بده  دیار قدرآن  رایج استن در آیات
کده در قدرآن بده     کندد  یماشاره شده است و اینکه دکتر سها بیان 

نقش زن در تشکیل ناته اشاره نشده نشان از ناآگاهی ایشان داردن 
 که بده نقدش مسدتقیم زن در تشدکیل ناتده اشداره نمدوده       دو آیه 
 نشود یمتوضیح داده  اختصار به

 مِنْ الْإِنْسانَ خَلَقْنَا إِنَّا»فرماید: خداوند در سوره انسان می اولین آیه:
( تتاسدیر معتبدر   2)انسان/« بَصِیراً سَمِیعاً فَجَعَلْناهُ نَبْتَلِیهِ أَمْشاجٍ نُاْتَةٍ

غت، امشاج را به معنی اخدتمط آب مدرد و   شیعه و سنی و کتب ل

 هی )األَمْشاجُ: التراء آمده است: قال العرب ، در لساناند گرفتهزن 
المرأَةِ( یعنی امشاج به معنای اخدتمط   ماء و الرجلِ ماءُ: األَخْمطُ

 الرجدل  ماء ألن  أَمْشاجٍ نُاْتَةٍ مِنْ قوله )و (11)آب مرد و زن است
المرأة( که باز به ترکیب و مخلوط آب مدرد بدا آب    بماء یختلط

روایتی از امدام ابدی جعتدر     و در تتسیرالقمی، (11)زن اشاره داردن
 قولده:  فی ع جعتر أبی عن الجارود أبی روایة فی )و  خوانیم:)ع( می
جمیعا( که فرمود  اختلاا المرأة ماء و الرجل ماء قال نَبْتَلِیهِ أَمْشاجٍ

 «أمشداج  »کلمده  (22)ن شدود  یمد آب مرد و آب زن با هم مخلوط 
 فتحده  بده  «مشج»یا  و فتحه، دو به «مشج» یا و «مشیج»کلمه  جم 
 ممتزج و مخلوط معناى به کلمه سه این و است، ومد کسره و اول
 بده  یدا « أَمْشداجٍ  نُاْتَةٍ»شده  معرفى صتت این با ناته اگر و است،
 ندر  آب شدن مخلوط اعتبار به یا و آن است مختلف اجزاى اعتبار
 «مخلدوط  ناتده »از  انسدان  مسأله آفدرینش  (1)است ن ماده آب با

 «اوول»و  «اسپر»ترکیب  و زن و مرد ناته امکان دارد به اختمط
آن را تائیدد   اجمداتً  علیهم السّدمم نیدز   تیب اهل روایات و کند یم
 (16)ن کند یم

 به قرآن جای هیچ در که کند یمجای تعجب است که سها ادعا 
چرا که این دیدگاه از (15)استن  نشده یا اشاره ناته زن در نقش

زمان نزول قرآن بوده و صحابه پیامبر صلّی اهلل علیه و آله و سدلّم  
بر آن  مجاهد و عکرمه و و تابعین مانند حسن عبّاس از جمله ابن
 آب از السّدمم  علیده  آدم فرزندان ، به این شکل کهاند داشتهاشاره 
 رحدم  در زن آب و مدرد  آب یعندى  ،اندد  آمده به وجود زن و مرد

 دیارى بر آب دو این از کدام هر ، در این صورتشود یممخلوط 
 فرزند بود زیادتر مرد آب ن اگرشود یم او به بچه شبیه شود غالب
 زن آب اگدر  و شدود  عمده  و عمدو  پددرى  عصبه یا و پدر به شبیه
 نشود خاله و دایى مادرى، عصبه و به مادر شبیه فرزند کند فزونى
(7) 

اشداره   آفدرینش انسدان   و خلقدت  کیتیدت  آیه دوم سوره انسان به
 رحدم  از کده  اوول دیادر  ماده مخلوط شدن با از پس که ،کند یم
 کده  تغییراتی ابر بر و زدیآم یم اسپرماتوزوئید تناسلى ماده با مادر
 اسدت  الهى موهبت عنوان به ادراک و ناق نیروى ردیگ یمصورت 
 جنین رشد و نباتى نیروى با اتحاد و تعلق ابر در شود یمعاا  به او
 و ییشدنوا  نیدروى  داراى کده  آنجا تا آورد یمدر  به حرکت آن را
 نظدام  محصدول  عندوان  بده  و برسدد  فضدیلت  به اوج و گردد بینایى

 چندین  هدم  و حسى بینایى و ییشنوا نیروى به او و هستی بدرخشد
 شدود  مدى  موهبدت  معندوى  امدور  و بداطنى  بینایى و ییشنوا نیروى
بده   موجودات مشاهده تا از این طریق و با« بَصِیراً سَمِیعاً فَجَعَلْناهُ»

بدا مشداهده عمدق ایدن آیدات       (21)دسدت یابددن   حقدایقى  و اسرار
و با دیدن معجزات الهی و اینکه در چهارده قرن قبل  زیانا شاتت

در زمانی که جهان علدم در تداریکی مالدق فدرو رفتده بدود، ایدن        
، ساحی بدودن شدبهات   شود یمماالب ژرف علمی در قرآن مارد 

 نکند یم تر انیعدکتر سها را 
 229ه به نقش زن در تشکیل ناته اشاره دارد آیده  کدومین آیه:  

 حَدرْبَکُمْ  فَأْتُوا لَکُمْ حَرْثٌ نِساؤُکُمْ»فرماید: سوره بقره است که می
 وَ مُمقُدوهُ  أَنَّکُدمْ  اعْلَمُدوا  وَ اللَّدهَ  اتَّقُوا وَ لِأَنْتُسِکُمْ قَدِّمُوا وَ شِئْتُمْ أَنَّى
 هدر  پدس  هسدتند،  شدما  بذرافشانى محل شما، زنان «الْمُؤْمِنِینَ بَشِّرِ
 دیید نما سدعى ) ون کنید آمیزش آنها با توانید مى بخواهید، که زمان
 نیکدى  ابدر ( صدالح  فرزنددان  پرورش با گرفته، بهره فرصت این از
 را او بدانیدد  و بپرهیزیدد  خددا  از و! بترسدتید  پیش از خود، براى
 (16)ده ن بشارت مؤمنان، به و کرد خواهید ممقات

و از زن  (22)حددرث در کتددب لغددت بدده معنددای کشددتزار اسددت  
 ص، 9 ج :ق ه 1414مزرعه مرد یاد شده استن )صداحب،   عنوان به
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زن مزرعه همسرش است و این تشبیه است اینکده زن محدل    (79
  رْثٌحَد   نِسداؤُکُمْ » :دید فرما یمد که خدا کشت فرزندش است جایی

 (11)لسان العرب نیز همین معنی را اختیار کرده اسدت  (29)«  لَکُمْ
همسران و زنان که بقداء   دربارهاین آیه بر سبیل تشبیهى است که 

نوع انسان به آنها بستاى دارد به زراعت که بقداء طبیعدت مدادى    
کده در ایدن   چندان (24)کند به کار رفته اسدتن   انسان را تأمین مى

ل پاشیده شددن بدذر   مح صرفاًشود کشتزار تمثیل زیبا ممحظه می
 مدؤبر  کاممًنیست بلکه در رشد و ادامه مراحل بالندگی بذر نیز 

است، نقش زن نیز چنین است، به همین دلیل اسمم بدرای سداختن   
یی قبل، حین و پس از مقاربت دارد کده  ها ستارشای پاک جامعه

های اسدمم بده زندان    بهتر است زن و مرد رعایت کنند اما توصیه
از مردان است و این نشان از نقش اساسی زن بدر روی   بسیار بیشتر

 و اسدت  جنس اسم «نساء»فرزند در تمام مراحل داردن در این آیه 
 اجتمداع  در زندان ن باشدد  مدى  همسران این کلمه از شریته آیه مراد

 نسددل بقدداء و افددزایش بددراى ابددزاری و هسددتند کشددتزار همچددون
بده   و کنندد  دقدت  کشدت  موقد   انددازه در  هدر  مدردم  ،باشدند  یم

 بهتدر  کنندد  یمد که برداشت  محصولی عمل نمایند دستورات اسمم
 نبود خواهد
 ریتدأب اما نقش و  ،مؤبرند تخم سلول ایجاد در دو هر مادر و پدر 

نقدش   ناتده،  عمل مقاربت و تشدکیل  از پس زن بیشتر است چون
نقدش   کودک نمو و رشد در که است مادر و این شود یممرد تمام 
 جنین پروراندن در و نقش مادر وظیته بنابراینن کند ىاساسی ایتا م
 تمددام تخددم سددلول کدده یآنجددائاز ن اسددت پدددر از تددر مهددم بسددیار

 بده ارث  بده فرزندد   را مدادر  و پدر اخمقى و روحى خصوصیات
ی هردودر دین اسمم به پاکی و سممت جسمی و اخمقی  دهد یم

به نقش  صراحت بهبنابراین آیه (21)شده استن  دیتأکپدر و مادر 
 کرده استن  دیتأکزن در ایجاد و تشکیل ناته بچه  لیبد یب

اند، ز دانشمندان اسممی به ابعاد و جزئیات هم اشاره کردهبرخی ا
 شدده  جددا  تخمدان از قاعدگى از پس روز پنج حدود در زن ناته
 آنجدا  در روز شش و پنج حدود در و گرددمی زهدان لوله وارد و
 از یکدى  افتداد  اتتاق مقاربت مدت این عرض در اگر ماند مى زنده
 گردد یم( اوول) زن ناته وارد( داسپرماتوزئی) مرد ناته هاىسلول
 (5)شودنمی شروع آن رشد و

گیدری ناتده،   عموه بر ایجاد شبهه در مورد نقش زندان در شدکل  
یعندی مزرعده در   « حدرث »ای از منتقدین به اسدتتاده از لتد    عده

 تشدبیه  زندان بده مزرعده    گیرند که چرامورد زنان هم اشکال می
این تحقیدر   اند، این نوعی تحقیر زن در اسمم استن باید گتت شده

 قددرآن اسددت، نهتتدده شددبیهت ایددن در بدداریکى نیسددت بلکدده نکتدده
بشدر   ندوع  حیدات  به نقش زن در تکثیر نسدل و حتد    خواهد مى

بلکده بده    کندد  ینمد بده زن تدوهین    تنها نهاین آیه (16)اشاره کندن
دارد، و تذکر و هشددارى اسدت    دیتأکاهمیت و جایااه رفی  آن 

 یک همچون زن جنس برای افرادی همچون دکتر سها است که به
 و شدهوت  اطتاء وسیله زن   ننارند مى یباز هوس وسیله یا بازیچه
دی مستقل در کنار مردان یک موجو بلکه نیست، مردان هوسرانى

است و با قرار گرفتن این دو ندوع یعندی مدرد و زن در کندار هدم      
و در تکثیر نسدل بشدر و ادامده زنجیدره      کند یمزندگی معنی پیدا 

 بر دیاری برتری ندارندن کدام چیهزندگی 
 :شبهه دکتر سها در مورد زمان تعیین جنسیت جنین -9

ر آن شدبهه وارد کدرده   یکی دیار از موضوعات قرآنی که سدها بد  
 مؤندث است، کم و کیف تعیین جنسیت انسان از حیدث مدذکر و   

أَ »بودن است که در آیاتی از سوره قیامت به آن اشاره شده است: 

( 91( بُمَّ کانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى )97* )  لَمْ یَکُ نُاْتَةً مِنْ مَنِیٍّ یُمْنى
 (91-97)قیامت/  «کَرَ وَ الْأُنْثىفَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَیْنِ الذَّ

وی پس از ذکر آیات و آوردن معنی دلخدواه، حددیثی از پیدامبر     
کده   آورد یمد اسمم صلّی اهلل علیه و آله و سلّم را از صحیح مسلم 

 ردیگ یم قرار شب 42 به مدت رحم در : ناتهدیفرما یمحضرت 
 خددا  یا پرسد یم فرشته .فرستدمی آن یسو به ی راا فرشته سپس
بده   .دهدد  یمد  قدرار  زن یا مرد را خدا او سپس زن؟ یا باشد مرد

 جنین بودن ماده و اعتقاد دکتر سها مارد کردن این مسئله که نر
 است چرا کده  فاحش غلای شودمی معین ی علقهمرحله از پس

 و اسدپرم  تخدم ترکیدب   سدلول  تشدکیل  محض به جنین جنسیت
 مشدخص  جنسدی  از آمیزش پس یاولیه ساعت چند در تخمک
 (15)استن 

 :رد شبهه دکتر سها در مورد زمان تعیین جنسیت جنین
(، 5(، )حدج/ 2لت  علق در شش جای قرآن تکرار شده است: )علق/

، باشدد  یمد ( 91( و )قیامدت/ 67(، )غدافر/ 14دو مورد در )مؤمنون/
بُمَّ کانَ عَلَقَدةً  : »باشد یمسوره قیامت  91آیه  مورد شبهه دکتر سها

( دکتر سها با استتاده از یک حدیثی کده  91)قیامت/« فَخَلَقَ فَسَوَّی
مورد نقد جدی محدبین شیعه و سنی است، آیه قرآن که به مسئله 

ن بدرد  یم سؤالی زیر کل بهعلمی دقیق و عمیقی اشاره کرده است را 
اسدتتاده ابدزاری    از روایدات اسدممی  « نقد قرآن»ی کتاب نویسنده

بدرده   سدؤال کرده است، او در اکثر موارد روایات اسممی را زیدر  
است، اما در جایی که تزم باشدد بدرای پیشدبرد اهدداف خدود و      
حصول نتیجه در شبهات از همین روایات ضعیف اسدتتاده ابدزاری   
نقدد  »کرده است، این نیز یکی از دهها تنداقض موجدود در کتداب    

 استن« قرآن
نقد دیدگاه سها با استناد به آیات قرآن، با حدیث صدحیحی  قبل از 

فرمدود:   السدمم  هید عل، امدام صدادق   شود یمبه این شبهه پاسخ داده 
پیغمبر صلّی اهلل علیه و آله و سلّم در منی خابه خواند و فرمدود:  
آیا مردم، هر چه از قول من به شما رسید و موافق قرآن است مدن  

ن ام ناتتده سد و مخالف قدرآن باشدد مدن    و آنچه به شما بر ام گتته
 یآنجدائ طبق این حدیث صحیح و دهها حدیث مشدابه آن، از  (25)
روایت نقل شده توسط دکتر سدها در تعدارض بدا ندص صدریح       که

 قرآن است اعتباری نداردن
ما را در پاسخاویی به این « جعل»اما نااهی به معنای لغوی کلمه 

شبهه کمک خواهد کرد، برخی از متسرین تعبیر جدالبی از لتد    
 ، اینکه در مورد علت به کار رفتناند کاربرده بهدر این آیه « جعل»

 و استتاده از کلمده  درباره آفرینش زمین و آسمان " خلق " کلمه
بده ذهدن    تدر  کید نزد در مورد نور و ظلمت، چیدزی کده  « جعل»
رسد این است که خلقت درباره اصدل وجدود چیدزى اسدت و      مى

ا جعل درباره خواص و آبار و کیتیداتى اسدت کده بده دنبدال آنهد      
کند و از آنجا که نور و ظلمت جنبه تبعدى دارد از   وجود پیدا مى

شدود  با این توضیح مشخص مدی  (16)آن تعبیر به جعل شده استن 
ی علقه نیست بلکه اشاره که منظور آیه تعیین جنسیت در مرحله

شدن آبار و عمئم جنسی است که در این مرحله پدیددار   ظاهر به
 شودنمی

مالب دیار برداشت غلط این نویسنده از متهوم آیده اسدت، ایدن    
ه برخدی از آنهدا اشداره    کده بد   کندد  یمآیه اهداف بلندی را دنبال 

 :شود یم
قرآن به دنبال هدایت و تربیت انسان اسدت،  هدایت انسان:  -الف

برخمف القاء دکتر سها و همتکدران وی بده دنبدال رد یدا اببدات      
خواهد با ذکر این ماالب علمدی  ، بلکه میباشد ینمفرضیات علمی 

به هدف نهایی خود که همانا تربیت و هدایت انسان است برسددن  

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=75&AID=38
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=75&AID=38
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=75&AID=38
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خداوند به دنبال اعمن این مالب است که بترماید انسان را  (26)
از منى نیافرید و او را از حالى به حال دیار منتقل نکرد که او را 

ی بده دنبدال هددف و    تعدال  یبدار قاد    طور به مهمل باذاردن بلکه
بواب است به جهت عمل به تکلیدف   غرضى بوده و آن رسیدن به

این که آیات قرآن به سیر ناته  (7)ینتعال یبارو اطاعت از فرمان 
و بعد از آن مراحدل دیادر از جملده     کند یمدر شکم مادر اشاره 

، منظدور ایدن اسدت کده     کندد  یمی ادآورتعیین جنسیت ناته را ی
انسان در این سیر مراحل دقدت کندد و بتهمدد کده بدرای هددف       

اصی آفریده شده و خلقت او عبث و بیهوده نیست و خداوند از خ
، در ایدن میدان تعیدین    کندد  یمد آفرینش او هدف بزرگى را دنبدال  

و  شدوند  یمد جنسیت ناته و اینکه تعدادی دختر و تعددادی پسدر   
دقدت در ایدن    (ن19)سیر این مراحل از اسرار عجیب خلقت اسدت 
او و تدبر در ایدن  مراحل و کیتیت خلقت انسان و تعیین جنسیت 

ن و بداز  دید نما یمد ، انسان را متوجه اهداف باتی خلقت ها یشاتت
های علمی نبوده بلکه به دنبدال  قرآن به دنبال فرضیه شود یم دیتأک

باشد هر چند برای رسیدن به ایدن اهدداف   اهداف هدایتی خود می
ی علمدی اسدتتاده   هدا  یشاتتها مانند ذکر اسرار و از برخی وسیله

 باشدنکرده 
این آیه دلیل اقناعی بدرای اببدات معداد اسدت،      اشاره به معاد: -ب

منکران معاد همواره امکان خلق مجددد و یدا احیداء مردگدان را     
، بده  اندد  کدرده و معاد جسمانی را غیر ممکن تلقدی   اند کردهانکار 

اعتقاد آنها انسان پس از مرگ و تبدیل شددن دوبداره بده خداک،     
ی شده و بار دیار حیات یابد، قدرآن در  محال است دوباره بازساز

و در ایدن آیده هدم از     کند یمآیات متعدد این موضوع را یادآوری 
و انسان را به خلقدت اولیده خدود     کند یماستدتل دیاری استتاده 

ی هدا  سدلول ، اینکه خداوند با چه کیتیتدی او را از  سازد یممتوجه 
دیل بده جندین   بسیار ریز به وجود آورد و با چه شداتتی او را تبد  

کرد، چه شکلی به او صورت داد و با دمیددن رود بده او زنددگی    
دیار بخشید و خمصه اینکه تاورات عجیدب خلقدتش را بده او    

تا خالق و قادر بودن خود را به رخ انسان بکشدد   کند یمیادآوری 
پیچیده تو را خلق کردیم قدادریم دوبداره    نیچن نیاو باوید ما که 

بهتدرین دلیدل    ادر ید عبدارت  بهاحیاء کنیمن  تو را به همان صورت
خداوندی کده بدا ایدن     (16)ء وقوع آن استن براى امکان یک شى

بازخلق او برای خداوندد   نیقی بههمه پیچیدگی انسان را خلق کرد 
 ی اول خواهد بودن تر از مرحلهبسیار راحت

یکی دیار از اهددافی کده از ایدن آیده     تنوع و تعادل جنسیتی:  -ج
الهی در رعایت تعادل بین جنس زن  مستتاد است اشاره به حکمت
: فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَیْنِ الذَّکَرَ وَ دیفرما یم و مرد است، وقتی خداوند

: اول اینکده بده   کندد  یمد به دو موضوع اشداره    (91الْأُنْثى )قیامت/
به دو جنس در دوران جنین و تندوع مرمدوز آنهدا     ها انسانتقسیم 
اشاره داردن هر  ها انسانو دیار اینکه به تعادل نسبى  کند اشاره مى
ی تنظیم جمعیت و حت  تعدادل جنسدیتی   ها یشاتتاز  ها نیادوی 

تعداد جمعیت زنان بیشتر از جمعیدت   شود یماست هر چند گتته 
نیست که تعادل را بده هدم    چنان آنمردان است اما اختمف آمار 

بزند احتمال دارد جمعیت زنان چند درصدی از مردان بیشتر باشد 
ت داشدته  زنان چندین برابر مردان جمعی مثمًاما چنین نیست که 

ی رخ نداده اسدت  ا جامعهباشند این اتتاق در طول تاریخ و در هیچ 
یکدی از اهدداف    تواند یماین هم از اشارات لایف است که  (16)ن

 خداوند از ذکر این آیات باشد اما هدف تام آیه نخواهد بودن 
ی قدرآن آن چندان زیداد و    هدا  یشداتت اسرار و یی قرآن: رازگودن 

ایدن   عجیب است که بشر توانایی فهم همه آن را نخواهدد داشدت  
 مؤکدد  دید تأکز قدرآن  ی رازگویی کرده و بدر اعجدا  نوع بهآیه نیز 

خون »از التاظ دیاری برای تعبیر  توانست یمکرده استن خداوند 
ی معندا  هدم استتاده کدرد تدا   « علقه»استتاده کند اما از لت  « بسته

خون بسته از آن مستتاد شود و هم به موضوع عمیق علمی دیاری 
اشاره کند و آن اینکه آویزان بودن این خون بسته را برسداند امدا   

شناسدى نبدود ایدن ندوعى      آن زمان خبدری از علدم جندین    درچون 
یی قرآن است که بشر را بده اسدرار خلقدت خدویش آگداه      رازگو
 از وجوه اعجاز قرآن استن و این نیز یکی دیار (27)کند  مى
 
 یریگ جهینت

طرد ماالب علمی با این دقدت و ژرفدا در چهدارده قدرن قبدل در      
زمانی که هیچ اطمعی از علوم جدید نبوده و بشدریت در ظلمدت   

 زید انا شداتت جهالت فرو رفته بود نشان از اعجاز قرآن و اسرار 
علمی در این کتاب آسمانی داردن در مورد شبهات سها بر آیداتی از  
قرآن که به ماالب پزشکی اشاره شده است، باید گتدت ماالدب   

اشاره به محدل خدروج    قرآن در مورد مراحل رشد جنین از قبیل:
ی ناته و زمدان تعیدین   ریگ شکلمنی، نقش مشترک مرد و زن در 
نابق بوده و شبهات این نویسدنده  جنسیت جنین، با ماالب علمی م

از روی عناد و مخالتتی است کده بدا قدرآن، شدخص پیدامبر       صرفاً
اسمم صلّی اهلل علیه و آلده و سدلّم و تمدام ادیدان الهدی داردن ایدن       

 گدرا  یمادفردی  عنوان بهبه دلیل اختمف مبنایی سها  صرفاًشبهات 
حیددی  و مخالف دین و منکر خدا با اسدمم و قدرآن و مکتدب تو   

 از شبهات، پایه علمی موبقی نداردن کی چیهاست و گرنه 
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