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Critical Review of Dr. Soha’s Medical Doubts about the Verses 
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(Tafsir Nemooneh) [8] Preparation in the sciences of the Quran (Al-tamhid fi olum al-
Quran) [9] Guidance towards maturity of extremity (al-hedayah ela boluq al-nahayah) [10] 
The balance in interpretation of Quran (Al-mizan fi tafsir al-Quran) [11] The collection of 
words in interpretation of Quran (Majma’ al-bayan fi tafsir al-Quran) [12] Loin (Solb) and 
Taraeb [13] Arabic language (Lesan al-Arab) [14] A brief about the fetal science of the 
Quran (Al-wajiz fi elm al-ajinna al-Qurani) [15] Interpretation of grand Quran (Tafsir al-
Quran al-azim) [16] Opening of the creator in the description of Sahih al-Bukhari (Fath al-
bari fi sharh sahih al-bukhari [17] Semen and sperm quality [18] Biology; today and 
tomorrow [19] Stem cells in human reproduction: basic science and therapeutic potential 
[20] Topics in transplantation imaging [21] Topics in transplantation imaging [22] Sperm 
Achieved from Bones [23] The correct (al-sahih) [24] Biology: the dynamic science [25] 
Langman’s medical embryology [26] The tools of Shia (Vasael al-Shi’a) [27] The guidance 
(al-ershad) [28] Body image, human reproduction and birth control [29] Encyclopedia of 
human development

Introduction “Criticism of the Holy Quran” is a topic that has a long history, and the enemies 
of Islam’s religion have tended to undermine the beliefs of Muslims. One of the contemporary 
bias is the one who is titled “Doctor Soha”, who published the book “The Quran’s Review” and 
is one of the most complete books on critique of the Quran, according to the opposition. The 
writer’s effort in it is to prove the existence of error and weakness in the Holy Quran. Some 
of the doubts in this book deal with the critique of verses and narrations related to medical 
science. The answer to these doubts requires an accurate study of the interpretations, books 
of the Quran and the texts of the Quran and the medical literature and articles related to the 
subject. Therefore, due to its complexity, it is considered less by the researchers or discussed 
in a superficial manner. The present study was carried out through a descriptive-analytical 
method with a critical orientation based on library resources and aims to defend the theory of 
revelation and the truth of all the data of the Quran, including its scientific data.
Conclusion The result of the study is to prove that there is no conflict between the findings 
of medical science with the relevant verses and then the proof of the scientific miracle and 
legitimacy of the Holy Quran.
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  دهیچک

طوالنی داشته و دشمنان دین  پیشینه که است موضوعی کریم" "نقد قرآن مقدمه:
. اندتهجسمبین اسالم در جهت تضعیف اعتقادات مسلمانان، بسیار به آن تمسک 

 نقد" کتاب که است" سها دکتر" عنوان با شخصی افکنان معاصر،شبهه از یکی
کتب در زمینه نقد  ترینکاملاز  یکیو به ادعای مخالفان،  کرده منتشر را" قرآن

آن، اثبات وجود خطا و ضعف در قرآن کریم است. نویسنده در است. تالش قرآن 
 پزشکی علم به تعدادی از شبهات این کتاب، به نقد آیات و روایات مربوط

 لغت تبک تفاسیر، دقیق مطالعه و نیازمند بررسی شبهات، این به . پاسخپردازدمی
 توجه اب لذا. است بحث موضوع با مرتبط پزشکی مقاالت منابع و قرآن و مفردات و
 حیسط صورتبه یا شده پرداخته بدان محققان سوی از کمتر آن، پیچیدگی به

 رایشگ با تحلیلی -توصیفی روش به پژوهش حاضر .استگرفته  قرار بحث مورد
 انیوحی نظریه از دفاع هدف آن و شد انجام ایکتابخانه منابع براساس و انتقادی

   .بود علمی آن هایدادهقرآن، از جمله  هایداده همه بودنحق و
 اب پزشکی علم هاییافته بین تعارض حاصل پژوهش، اثبات عدم گیری:نتیجه

  اعجاز علمی و حقانیت قرآن کریم است. دنبال آن اثباتآیات مربوطه و به
  قرآن، علم پزشکی، شبهات، سها ها:کلیدواژه

  
  ۲۸/۰۷/۱۳۹۷ افت:یخ دریتار
  ۲۰/۱۱/۱۳۹۷ رش:یخ پذیتار
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  مقدمه 

نه آن به صدر اسالم ینقد قرآن کریم موضوعی است که پیش
هایی در نقد قرآن و گردد. از قرن نخست قمری تاکنون کتاببرمی
ا اخیرًا کتابی ب ولی .است لیف شدهتاهایی در پاسخ به آنها کتاب

ر در فضای مجازی منتش سها، نوشته شخصی به نام "نقد قرآن"عنوان 
 هاکتاب ترینکاملترین و از جامع یکیشده که به ادعای مخالفان، 

ود برای خ مستعار ینامکه در زمینه نقد قرآن است. تالش نویسنده 
در این کتاب، اثبات وجود  است، نمودهبرگزیده و از معرفی خود ابا 

 ذکورم کتاب گسترده متاسفانه نشر خطا و ضعف در قرآن کریم است.
 به دنبال داشته که اعتقادی بسیاری هایآسیب مجازی، فضای در
 را موهوم کتاب این به زودتر هر چه پاسخگویی لزوم موضوع این

 که کتاب آن شبهات از بخشی این پژوهش به .نمایدمی مسجل
 وایاتیر و کریم قرآن از نویسنده در قسمتی از آن با استناد به آیاتی

نبوی، به نقد آیات مربوط به علم پزشکی پرداخته و آن را  سنت از
 آن از پژوهش اهمیت .پردازدمیاست،  نمودهاشتباه علمی قلمداد 

 زمینه قرآن، به معتقدان ذهن در تردید ایجاد که است جهت

 جدی چالشی با اسالم اساس و کندمی سست را آنشدن اجرایی
 اتمخ رسالت و اسالم حقانیت بر حجت تنها قرآن زیرا ،شودمی مواجه
 باقی مخات دین به گرایش بر دلیلی آن، در تردید با و است پیامبران
 رفع ولی است، جزئی گرچه پژوهش این مساله پس. ماند نخواهد
 خاتم دین از دفاع جهت در مهم گامی مشکل، حل و آن از شبهه
 این که به توجه نیز و موضوع اهمیت به عنایت لذا با .بود خواهد
 مورد اشاره انجام نشده، شبهات با رابطه در تحقیق جامعی تاکنون
 تبرخی شبها دقیق بررسی در این تحقیق ضمن دارند قصد محققان
 هب مربوط علوم زمینه در مرجع و معتبر کتب از استفاده با مذکور،
 پاسخ شبهات این برای ،)غیره لغوی و تفسیری، پزشکی، کتب( بحث
 یپزشک علم یهایافته بین تعارض عدم و نموده ارایه علمی و قاطع
 بنابراین هدف .نمایند اثبات کریم، قرآن در را آن به مربوط آیات با

 هاس دکتر پزشکی شبهات برخی انتقادی پژوهش حاضر، بررسی
  نبوی بود. سنت و کریم قرآن از آیاتی پیرامون
 روش به است، محورمتن فعالیت بر نقدی مروری که پژوهش این

 ایتابخانهک اسناد بر تکیه با و انتقادی گرایش با تحلیلی -توصیفی
روایات صحیح، توجه به مفردات بر آیات قرآن کریم، و  شد انجام

 هایهیافتقرآنی مورد بحث با استفاده از کتب معتبر لغت عربی و 
به  در پاسخاست.  مرتبط با موضوع بحث استوار مسلم سایر علوم

شبهات نیز، ابتدا متن شبهه با اندکی تلخیص از کتاب نقد قرآن 
  و سپس پاسخ الزم ارایه شد. آورده سهادکتر 

  

	سوره طارق ۵-۷آیات  پیرامون شدهمطرح الف) شبهات
  :گویدمیذیل  آیات بعد از نقل سهادکتر 

نَسانُ  "َفْلینُظرِ  اء ِمن ُخِلَق  ُخِلَق. ِممَّ  اْإلِ لْ  َبینِ  ِمن یْخُرجُ  َداِفٍق. مَّ  ِب الصُّ
َراِئِب؛ پس آب  زا است. شده آفریده چه از که بنگرد باید انسان َو التَّ

 سینه یهااستخوان و فقرات ستون بین از شده. خلق یاجهنده
  .)۵-۷سوره طارق، آیه (آید" یبیرون م
 ستا برگرفته انسان پشت از را آدم نسل گویدمی نیز زیر آیه قرآن در
  است: قبل آیات همان که موید

یَتُهمْ  ُظُهوِرِهمْ  ِمن آَدمَ  َبِنی ِمن َربُّک َأَخذَ  "َو ِإذْ   یَعلَ  َو َأْشَهَدُهمْ  ُذرِّ
کمْ  َألَْسَت  َأنُفِسِهمْ  اإِ  اْلِقیاَمةِ  یْومَ  َتُقوُلواْ  َأن َشِهْدَنا یَبلَ  َقاُلواْ  ِبَربِّ ا نَّ  کنَّ

 آدم فرزندان پشت از پروردگارت که را یهنگام و َغاِفِلیَن؛ َهَذا َعنْ 
 هک ساخت گواه خودشان بر را ایشان و برگرفت آنان را) نسل( ذریه
 یامتق روز مبادا تا دادیم یگواه چرا نیستم، گفتند شما پروردگار آیا

  .)۱۷۲سوره اعراف، آیه ( بودیم" غافل] امر[ این از ما بگویید
 هدر کیس و شودمی ساخته هابیضه در منی که است مشخص امروزه
 محل ساخت و شودمی خارج ادرار مجرای از و شودمی ذخیره منی
 پس .ندارد سینه و فقرات ستون به ربطی هیچ آن خروج مسیر و

 خرافات در ریشه غلط، این .است فاحش غلطی این گفته قرآن،
 از منی که بود معتقد قبل سال ۲۵۰۰ دارد؛ مثالً بقراط در باستانی
 فقرات ستون در موجود نخاع وارد سپس و گیردمی سرچشمه مغز
 همچنین. رودمی ادرار مجرای و بیضه کلیه و به آنجا از و شودمی
 اشاره مطلب همین به متعدد در موارد) پیش سال ۳۰۰۰( تورات در



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ۱۱۳ یو سنت نبو میاز قرآن کر یاتیآ رامونیدکتر سها پ یشبهات پزشک یبرخ یانتقاد یبررســـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Journal of Quran and Medicine                                                                                                                                                 Volume 4, Issue 2, Spring 2019 

 اربسی پادشاهان گوید:می یعقوب به خطاب خدا جمله از است. شده
 و قدیم از نیز اعراب بین در غلط اینآمد.  خواهند پدید تو پشت از

  .است شایع امروز حتی
 گوید انسانمی که این است سوره طارق آیات در دیگر واضح خطای

 جهنده آب از انسان که شده گفته چون شود؛می ساخته مرد منی از
 است؛ صادق مرد در منی مورد در فقط جهنده آب. شودمی ساخته
 دیواره مجرای در ترشحاتی تنها و است منی فاقد اصوالً  چون زن
 یگرد طرف از. کندمی تسهیل را اسپرم انتقال که دارد و رحم تناسلی
 شودمی ساخته زن و مرد منی از انسان که بگوید خواستمی اگر
 در وهعالبه. مفرد نه بردمی کار به تثنیه صورتبه جهنده را آب باید
 هم این. است نشده ایاشاره نطفه زن در نقش به قرآن جای هیچ
 مرد منی حاصل را صرفاً  بچه که بودقدیمی  غلط باور یک
مرد  و زن آب از صحبت روایاتی در که است ذکر به الزم. دانستندمی
" "محمد که رسدمی به نظر مذکور روایات صحت صورت در. است شده

 آن کرده، اصالح در سعی حدیث در و شده قرآن خطا در این متوجه
  .[1]است غلط آمده، قرآن در آنچه صورتبه هر  ولی

  
  نقد و بررسی

صه صورت بسیار خالپیش از پاسخ به این شبهه، الزم است ابتدا به
  از معنی صلب و ترائب و آرای مفسران در این زمینه آگاه شویم. 

ْلب" یعنی .[2]"دفق" یعنی ریختن با شدت و  [2]محکم سخت، "الصُّ
معانی دیگری  .[3]فقرات و لگن) ستون (کل پشت هایاستخوان تمام

برای آن ذکر  [3]کشیدنصلیبیا به [4]نیز مثل "صلب" به معنی نسل
  .استشده 

َراِئب" است؛  [5]از ماده "ترب" به معنی خاک یا دو شیء مساوی "التَّ
در قرآن کریم، این واژه به معنی دو شیء برابر و مساوی به کار رفته 

عنوان مثال نبأ). به ۳۳واقعه و آیه  ۳۷سوره ص، آیه  ۵۲است (آیه 
اند)، سال و سنهم و زبانخوش َأْتَرابًا: سوره واقعه (ُعُرباً  ۳۷در آیه 

ی و وآنها با بهشتیان مسا سنبه حوریان بهشتی از این جنبه که 
ها و است. همچنین به استخوان شدهبرابر است، "َأْتَراب" گفته 

ینه، س در بدن مثل قفسه الترکیبمترادف و االطرافاعضای متساوی
دو پا، دو دست، دو چشم، لگن و عانه و غیره نیز در زبان عربی 

َراِئب"   .6]‐[8شودگفته می "التَّ
 عنوان مصداقینه بههای لگن و عابا توجه به مطالب فوق، استخوان

َراِئب" در نظر گرفته می ْلب" و "التَّ   ).۱شود (شکل از "الصُّ
  های تفسیری در رابطه با آیات مورد بحثدیدگاه

که برای مفردات آیات مورد بحث ذکر شد، نظر  ایمعانیبا توجه به 
ها و مرجع ضمایر در آیات مذکور، به مفسران در تشخیص مصداق

  : شودمیسه دسته تقسیم 
 شدنبرخی مفسران معتقدند چون در سوره طارق، از انسان و زنده -۱

ها ، پس باید مرجع ضمایر و فعلاستدوباره او صحبت به میان آمده 
این  ۷شود"، در آیه فعل "َیْخُرُج؛ خارج می به انسان برگردد؛ لذا فاعل

ْلِب  َبینِ  اِإلنَسان ِمن "یْخُرجُ  "انسان" است؛ یعنی سوره نیز  وَ  الصُّ
َراِئِب" مادر  رحم از جنین خروج بیان مقام در آیه ؛ بنابراین[9]التَّ

های پشت، لگن و عانه و دو که از بین استخوان هنگام تولد است
ْلِب  َبینِ  پا (ِمن َراِئِب) صورت می الصُّ ر پذیرد. در نتیجه آیات مذکوَوالتَّ
نَسانُ  شود: "َفْلینُظرِ گونه معنی می این اء ِمن ُخِلَق  ُخِلَق. ِممَّ  اْإلِ  مَّ

ْلِب  َبینِ  ِمن َداِفٍق. یْخُرجُ  َراِئِب. ِإنَّهُ  الصُّ  لََقاِدٌر: پس َرْجِعهِ  یَعلَ  َو التَّ
 .شده خلق یاآب جهنده از شده. آفریده چه از که بنگرد باید انسان

 شود. همانا خداوندها و دو پا خارج می(و سپس) از میان استخوان
شدن دوباره در قیامت) تواناست". بر بازگشت او (خروج از قبر و زنده

این تفسیر کامالً صحیح و پذیرفتی است و با مفهوم کلی سوره نیز 
  هماهنگ است. 

َیْخُرُج، "ماء دافق: آب جهنده" است  برخی مفسران معتقدند فاعل -۲
پا  لگن و دو ران هایاستخوان بین از منی خروج و مرد به و فقط

ه در این رابط عالمه طباطباییدارد.  (بین صلب و ترائب) اختصاص
ْلِب  "َبینِ  جمله از گوید: منظورمی َراِئِب" الصُّ  ینم که است این َو التَّ
در این تفسیر منظور از  .[10]شودیم خارج بدن از یمحصور  نقطه از

ْلِب  "َبینِ  َراِئِب" محل آلت تناسلی بوده و قرآن کریم برای  الصُّ َو التَّ
حفظ عفت کالم، از تشبیه و تمثیل استفاده نموده و از طرح 

. این دیدگاه نیز درست و پذیرفتنی استمستقیم آن خودداری کرده 
  است.
اند فاعل فعل "یخرج"، "ماء دافق" برخی دیگر از مفسران گفته -۳

 خارج زن سینه هایاستخوان و مرد صلب میان است که از
ای که ناقد قرآن از آن استفاده نموده یعنی همان ترجمه ؛[11]شودمی
. این تفسیر از نظر مفسران دو دیدگاه دیگر رد شده و دلیلشان است

است و به همین  مرد نطفه در فقط جهیدن، یا این است که دفق
در این زمینه  زادهعالمه حسندانند. دلیل آن را پذیرفتنی نمی

 صنع در اعتبار دیده با انسان که است این آیه گوید: معنیمی
 ستا ایآب جهنده او پیدایش مایه و مبدأ تکّون که بنگرد پروردگار

 که آنچنان نه آید.می ها بیروناستخوان دیوار دو این میان از که
 اندکرده معرفی زن سینه هایاستخوان را ترائب که گویندبرخی می

  .[12]آیدمی بیرون زن و ترائب مرد صلب از دافق ماء که اندگفته و
  

  
ان استخو؛ (مصداقی از صلب و ترائب) و عانه های مربوط به لگناستخوان )۱شکل 

استخوان شماره ؛ استخوان پشت)به معنی  صلبمصداقی از ساکروم (: ۱شماره 
؛ االطراف)متساویهای استخوانبه معنی  ترائبمصداقی از ( تهیگاهی: ۲

های استخوانبه معنی  ترائبمصداقی از ( نشیمنگاهی: ۳استخوان شماره 
به  ترائبمصداقی از عانه (یا شرمگاهی : ۴استخوان شماره ؛ االطراف)متساوی

  االطراف)های متساویاستخوانمعنی 
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 علمیناقد قرآن، از طرح دیدگاه اول و دوم که کامالً درست و از نظر 
، خودداری نموده و فقط دیدگاه سوم را نقل استنیز تایید شده 

تقطیع (جداسازی  بودهنماید؛ به این کار که خالف اخالق علمی می
مطالب و نقل گزینشی مطلب دلخواه) گویند که موجب وارونه 

شود. در حقیقت، قصد ناقد قرآن این است که دادن حقایق میجلوه
  را اشتباه قرآن کریم معرفی نماید.برداشت اشتباه برخی مفسران 

 دارداتهام دیگری که او در این شبهه نسبت به قرآن کریم روا می
 نطفه زن در نقش به قرآن جای هیچ گوید: دراین است که می

در پاسخ باید گفت قرآن کریم در این رابطه  .استنشده  ایاشاره
سوره  ۲آیه صراحت به نقش زن در خلقت انسان اشاره نموده و در به

اانسان می نَسانَ  َخلَْقَنا فرماید: "ِإنَّ ز را ا آدمیَأْمَشاٍج: ما  نُّْطَفةٍ  ِمن اْإلِ
 یمعن و به "َمَشَج" از ماده "َأْمَشاٍج" ای آمیخته بیافریدیم". واژهنطفه

ای است که و نطفه امشاج نطفه [13]است ممتزج و آمیخته، مخلوط
آید. تقریبًا همه وجود میاز آمیختن اسپرماتوزوئید و تخمک به

تفاسیر، نطفه امشاج را حاصل آمیختن نطفه زن و نطفه مرد 
دانند. حتی مفسران صدر اسالم نیز در تفسیر این آیه، به می

تفسیر . اتفاق نظر در [14]اندشدن نطفه مرد و زن اشاره نمودهآمیخته
نقل  ص)(این آیه، نتیجه احادیثی است که به چند طریق از پیامبر اکرم

در پاسخ یک یهودی که از او  (ص)عنوان مثال پیامبر. بهاستشده 
 ُق کلٍّ یْخلَ  ِمنْ  یُهوِدی، فرمایند: "یاپرسد، میدرباره خلقت انسان می

ُجِل، ُنْطَفةِ  ِمنْ  شود، از نطفه هر دو خلق می اْلَمْرَأِة: از ُنْطَفةِ  َو ِمنْ  الرَّ
برای اولین بار  ۱۸۷۵. در صورتی که در سال [15]مرد و از نطفه زن"

ثابت نمود که هم اسپرم (نطفه مرد) و هم اوول (نطفه زن)  هرتویگ
را  (ص). این معجزه بزرگ قرآن و پیامبر[14]در تکوین تخم موثرند

نظر خواندند که های خود میمسلمانان در حالی در کتاب
ه . به نموناستدانشمندان، تا زمان کشف حقیقت کامالً غلط بوده 

  کنیم:جالبی در این رابطه اشاره می
بعد از اشاره به این احادیث، درباره معتقدات  َحَجر عسقالنیابن

ْشرِیحِ  َأْهلِ  ِمنْ  کِثیرٌ  نویسد: "َو َزَعمَ پزشکان زمان خود می  ِنیمَ  َأنَّ  التَّ
ُجلِ  َما َو َأنَّهُ  َعْقِدهِ  ِفی ِإالَّ  اْلَولَدِ  ِفی لَهُ  َأَثرَ  َال  الرَّ نُ  ِإنَّ  َحیِض الْ  َدمِ  ِمنْ  یَتکوَّ

َذِلک: بسیاری از اهل تشریح گمان کردند  ُتْبِطلُ  اْلَباِب  َو َأَحاِدیُث 
خون  منی جز در عقد نطفه اثر دیگری ندارد و جنین در اثر تکّون

از نبی اکرم) در این رابطه وجود آید. احادیثی که (وجود میحیض به
  .[16]کند"دارد، این عقاید را رد می

ای به آن دانسته، هیچ اشارهناقد قرآن با این که مطالب فوق را می
 قرآن خطا در این محمد متوجه که رسدمی نظر بهگوید: نکرده و می

است: اوالً، اگر به ادعای  کردهآن  اصالح در سعی حدیث در و شده
که با حدیث  دارداو قرآن کالم محمد است نه خدا، دیگر چه لزومی 

خطای خود را اصالح نماید؟ یک آیه دیگر در قرآن به همین مضمون 
 رااز کجا باید این حقیقت علمی  (ص)ثانیًا، محمد نمود.اضافه می

 دانست؟ این حقیقت که در اواخر قرن هجدهم کشف شد ومی
  دانشمندان عصر او نظر کامالً اشتباهی داشتند!

نکته دیگری که ناقد قرآن در این شبهه ذکر کرده این است که 
یَتُهْم...." (آیه  ُظُهوِرِهمْ  ِمن آَدمَ  َبِنی ِمن َربُّک َأَخذَ  گوید: "َو ِإذْ می ُذرِّ

این است که قرآن محل تولید منی را  سوره اعراف) موید ۱۷۲
در جواب باید گفت: این آیه مربوط به  .نموده استاستخوان معرفی 

پیمانی است که خداوند قبل از خلقت انسان، و از او در عالم دیگری 
و در آنجا اصالً انسان جسم مادی نداشته، در نتیجه با آیه  [7]گرفته

الفارق (مقایسه نادرست مورد بحث ارتباطی ندارد، یعنی قیاس مع
  دو چیز متفاوت با هم).

 منی که است مشخص گوید: امروزهنکته آخر این که ناقد قرآن می
شود. این مطلب می ذخیره منی در کیسه شده و ساخته هابیضه در

 %۵اطالعی او از موضوع مورد بحث است، زیرا فقط دهنده کمنشان
ها آمده و بقیه آن حاصل ترشحات غدد مختلف مایع منی از بیضه

  .[18	,17])۱است (جدول 
دید های زایای نابالغ) پپرم از سلولی به نام اسپرماتوگونی (سلولاس
آید که برای تولید اسپرماتوسیت تکثیر و بعد به اسپرماتید و از می

 زا شود. به این فرآیند کهآن به اسپرماتوزوئید (اسپرم) تبدیل می
. منشأ تشکیل [17]شود اسپرماتوژنز گویندمی شروع بلوغ دوران
هستند که  (PGC)های زایای بدوی رماتوگونی، سلولهای اسپسلول

  .[19]نمایندها مهاجرت میگیری رویان به درون بیضهدر زمان شکل
های بنیادی هستند. های زایای بدوی نیز سلولمنشأ ایجاد سلول

نند به تواهستند که می ایتمایزنیافتههای های بنیادی، سلولسلول
. بهترین مثال از یک سلول 20][21	,های تخصصی تقسیم شوندسلول

بنیادی، سلول بنیادی مغز استخوان است. به همین دلیل اخیرًا 
 های بنیادی مغز استخواندانشمندان موفق به تولید اسپرم از سلول

 کیپزشاند. محققان دانشگاه گوتینگن و مونستر و دانشگاه شده
های مغز استخوان های بنیادی بالغ را از نمونههانوور در آلمان، سلول

داوطلبان مرد جدا کرده و در محیط مناسب کشت دادند تا به اسپرم 
ین ، دبیر انجمن باروری بریتانیا، در اآلن پیسیتبدیل شود. پروفسور 

نگی شناسی چگوتواند به درک زیستگوید: این تحقیق میرابطه می
دهنده این است که . این جمله نشان[22]اسپرم کمک کندتشکیل 

هنوز مجهوالت بسیاری درباره چگونگی تشکیل اسپرم وجود دارد. 
 تورات که در خداوند توان فعالً درباره این جملههمین منظور نمیبه

 پدید تو پشت از بسیار "پادشاهان فرماید:می یعقوببه  خطاب
. البته واضح است که منظور از مودنآمد"، اظهار نظر علمی  خواهند

هایی هستند که بعد از طور که در ابتدا گفته شد، نسلپشت، همان
تنها در اعراب، مثالً آیند. این اصطالح نهمی وجودانسان و از او به 
ُفالن: یعنی او از نسل فالنی  ُصْلِب  ِمنْ  شود: "ُهوَ وقتی گفته می

ویند گاست. مثالً ایرانیان می است"، بلکه در سایر اقوام نیز معروف
  "آن خانواده پشت در پشت عالم هستند".

  
  کنندغددی که به تولید منی کمک می )۱جدول 

  درصد از کل  نام غده
  ۵  بیضه و اپیدیدیم

  ۴۶-۸۰  های منیکیسه
  ۱۳-۳۳  غده پروستات

  ۲-۵  میزراهی و ادرار -غده پیازی
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م دیدگاه قرآن کریب) شبهات مربوط به تعیین جنسیت از 
  و سنت نبوی

: در آیات زیر قرآن تعیین جنسیت جنین را بعد از گویدمی سها
ِنی یْمنَ مرحله علقه دانسته: " ُثمَّ کاَن َعلََقًة . یَألَْم یک ُنْطَفًة مِّن مَّ

کَر وَ . یَفَخلََق َفَسوَّ  ْوَجیِن الذَّ از  اینطفهآیا او  ؛یاْألُنثَ  َفَجَعَل ِمْنُه الزَّ
صورت خون بسته سپس به. شود نبودکه در رحم ریخته می یمن

جنس نر پس از او دو . درآمد و خداوند او را آفرید و موزون ساخت
  .)۳۷-۳۹سوره قیامت، آیات ( و ماده قرار داد"

 از جمله ،در تفسیر آیات فوق احادیثی با مضمون واحد آمده است
گیرد. سپس شب قرار می ۴۰ مدت هپیامبر گفت: نطفه در رحم ب

اشد خدا مرد ب ای پرسدفرستد. فرشته میآن می سویه ای را بفرشته
  دهد.یا زن؟ سپس خدا او را مرد یا زن قرار می

گویند که نر و ماده بودن جنین پس از مرحله علقه این آیات می
شود که غلطی فاحش است، چون جنسیت جنین به معین می

  .[1]مشخص استمحض تشکیل سلول تخم 
  

  نقد و بررسی
قرآن کریم در آیات مختلفی، به موضوع تعیین جنسیت جنین 
پرداخته است. در برخی از این آیات زمان "َخْلق" جنسیت جنین بیان 

 َخلََق  سوره مبارکه نجم: "َو َأنَّهُ  ۴۶و  ۴۵شده است و عبارتند از آیات 
ْوَجینِ  کرَ  الزَّ  رن زوج دو که اوست ؛ ویُتْمنَ  ِإَذا نُّْطَفةٍ  . ِمنیَو اْألُنثَ  الذَّ

 ". واژه "َخْلق" بهریزدمی رحم در که گاهآن نطفه آفرید. از را ماده و
و در این آیات زمان خلق جنسیت  [7]است یچیز  وجود اصل معنی

جنین، همان لحظه ابتدایی لقاح و تشکیل سلول تخم عنوان شده، 
  ".ریزدمی رحم در که گاهفرماید: "از نطفه، آنزیرا در آیه دوم می

در برخی دیگر از آیات، زمان "َجْعل" جنسیت تبیین شده و عبارتند 
بحث ناقد قرآن). سوره قیامت (همان آیات مورد  ۳۹تا  ۳۷از آیات 

 یکیفیات و آثار و خواص و درباره بروز کیفیات معنی به واژه "َجْعل"
. در این آیات [7	,2]کندیم پیدا وجود خلق چیزی دنبالبه که است

زمان جعل جنسیت جنین (یعنی زمانی که آالت جنسی خارجی آن 
شروع به تمایزیافتن نموده و جنسیت جنین که قبالً مشخص شده 

	.است) بعد از مرحله علقه عنوان شده نمایدمیظهور بود، 
 ۳۹عالوه بر مطالب فوق، علت تعیین جنسیت جنین نیز در آیه 

: فرمایدمی. قرآن کریم در این آیه استسوره قیامت بیان شده 
کَر وَ " ْوَجیِن الذَّ نثَ  َفَجَعَل ِمْنُه الزَّ  جنس نر و مادهاو دو  از پس؛ سیاْألُ

، ضمیر متصل شودمیقرار داد". همان گونه که در آیه مذکور مشاهده 
" باید به منی برگردد؛ زیرا در زبان عربی "ه" ضمیر هُ ــِمنْ "ه" در کلمه "

متصل برای اسم مذکر است و باید به اسم مذکر برگردد. از بین دو 
 مذکر " که در آیات قبل آمده، فقط کلمه "َمِنی"َعلََقةً " و "ِنیمَ کلمه "

کَر وَ  َفَجَعَل ِمنْ است؛ یعنی " ْوَجیِن الذَّ ِنی الزَّ ، ". با این حسابیاْألُنثَ  مَّ
از نظر قرآن، جنسیت جنین از طریق "منی" که متعلق به مرد است 

  .شودمیتعیین 
سوره قیامت، در حدیثی  ۳۹تا  ۳۷در تفسیر آیات  (ص)پیامبر
گیرد. سپس یشب قرار م ۴۰مدت ه نطفه در رحم ب: فرمایندمی

خدا مرد  ای پرسد. فرشته میدهدآن را شکل و صورت میای فرشته
  .[23]دهدباشد یا زن؟ سپس خدا او را مرد یا زن قرار می

در حدیث فوق مشخص  جنین زمان دقیق و نحوه ظهور جنسیت
طور که گفته شد بیان  همانشود. در این حدیث عبارت "َفیْجَعُلُه" می

عبارت  ظهور جنسیت جنین است نه زمان تعیین آن. همچنین
دهد" بیان نوع ظهور جنسیت ُر َعلیها؛ (فرشته) آن را شکل می"یَتَصَوّ

روز،  ۴۰جنین است که صورتگری فرشته است؛ یعنی فرشته بعد از 
دهی جنسیت جنین (آغاز تمایز و با اذن خداوند شروع به شکل

  نماید.آلت تناسلی خارجی) می دنآشکارش
توان گفت از نظر شده و حدیث فوق، میبندی آیات مطرحبا جمع

  قرآن و سنت:
  علت تعیین جنسیت، منی است. -۱
زمان ایجاد جنسیت (خلق جنسیت)، همان لحظه لقاح و تشکیل  -۲

  سلول تخم است.
ز زمان آغاز ظهور و بروز جنسیت در جنین (جعل جنسیت)، بعد ا -۳

روز بعد از تشکیل  ۴۰ (ص)مرحله علقه و با توجه به حدیث پیامبر
	سلول تخم است.

  :نماییممیحال مطالب فوق را از دیدگاه علمی بررسی 
 البا و کندمی حرکت آن طول در لوله رحم به واردشدن از بعد اسپرم
 از لقاح عمل باشد، موجود تخمکی هنگام این در اگر رود،می
 کالً ن مرداشود. می تشکیل جنین و تکمیل گامت دو پیوستنهمبه

و دیگری  (X) دارکنند، یکی گامت ایکسدو نوع گامت تولید می
تولید  داریک نوع گامت ایکس ها نیز کالً ، زن(Y)دار گامت ایگرگ

(یعنی  مرد با تخمک زن لقاح کند دارایکساگر گامت . [24]دکننمی
دار مرد خواهد شد و اگر گامت ایگرگ، فرزند دختر همان لحظه لقاح)

. در با تخمک زن لقاح انجام دهد، جنین حاصله پسر خواهد شد
 نسیج کروموزوم نوع به بستگی یافتهلقاح سلول جنسیت نتیجه
دارد. با توجه به این مطالب، فرمایش قرآن کریم  مذکر (منی) سلول

در خصوص علت تعیین جنسیت که نطفه مرد بوده و نیز خلق 
جنسیت جنین در همان لحظه لقاح، مصداق بارزی از اعجاز علمی 

  است.
 ناولی لقاح، عمل از باید گفت: پس (ص)اما در خصوص حدیث پیامبر

 تقسیمات و سپس تشکیل (زیگوت) انسان وجودآورندهبه سلول
 هایسلول. شودمی آغاز رحم لوله داخل در درپیپی و سریع نسبتاً 
 اوایل در حدوداً  شده و داده سوق رحم سوی به تقسیم حال در جدید
 شروع را گزینیالنه و رسیده رحم به عمل لقاح از پس ششم روز
. بعد از چسبیدن به دیواره رحم، تقسیمات سلولی [25]نمایندمی

به  چهارم هفته از شناسی،جنین علم نظر همچنان ادامه دارد تا از
  کنند.می یافتنبه شکل شروع رویان بعد، اجزای

فتن گر اعضای تناسلی خارجی نیز مانند دیگر اعضا، شروع به شکل
ی خود پزشک شناسیجنیندر کتاب  توماس سادلرنماید؛ پروفسور می

 در جهان شناسیجنینکه در حال حاضر یکی از معتبرترین کتب 
: "تا اواخر هفته ششم، تشخیص اعضای تناسلی نویسدمیاست 

. این دقیقاً [25]و ماده غیرممکن است" خارجی در بین دو جنس نر



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همکاران یراللهیزهرا خ ۱۱۶

   ۱۳۹۸ بهار، ۲، شماره ۴دوره                                                                                                                                                                                 طب و قرآن پژوهشی-علمی نامهفصل

شده به آن اشاره در حدیث نقل (ص)همان زمانی است که پیامبر
  فرمایند. می

  

  سوره احقاف ۱۵ج) شبهات مربوط به آیه 
 ذکر ماه ۳۰ شیردهی و بارداری دوره مجموع زیر آیه : درگویدمی سها

یَنا "وَ  :شده است ْنسانَ  َوصَّ  وَ  کْرهاً  ُأمُّهُ  َحَملَْتهُ  ِإْحساناً  ِبواِلَدیهِ  اْإلِ
 هب] نسبت[ را انسان َشْهرًا؛ و َثالُثونَ  ِفصاُلهُ  وَ  َحْمُلهُ  و کْرهاً  َوَضَعْتهُ 
 او به رنج تحمل با کردیم مادرش سفارش احسان به مادرش و پدر
 از و و باربرداشتن آورد دنیا به را او رنج تحمل با و شد باردار

  ).۱۵سوره احقاف، آیه ( است" ماه یس او شیرگرفتن
	گرفته است: نظر در) ماه ۲۴(  دو سال را شیردهی دوره زیر آیه در

یَنا نَسانَ  "َو وصَّ  ِفی َو ِفَصاُلهُ  َوْهنٍ  یَعلَ  َوْهًنا ُأمُّهُ  َحَملَْتهُ  ِبَواِلَدیهِ  اْإلِ
 و پدر درباره را انسان اْلَمِصیُر؛ و ِإلَی َوِلَواِلَدیک اْشکْرِلی َأنِ  َعاَمینِ 
 یسست یرو یسست باردار شد، او به مادرش کردیم سفارش مادرش

 ادرتم و پدر و من که شکرگزار است سال دو در گرفتنش باز شیر از و
  ).۱۴سوره لقمان، آیه (است"  من یسو به] همه[ بازگشت که باش
 ماه ۶ ) دوره بارداری۳۰-۲۴=۶ماه ( ۳۰ از شیردهی دوره کردنکم با
 اندشده این غلط متوجه نیز مفسران ازای عده. است غلط که شودمی
  .[1]اندبرآمده آن از دفاع پی در غیرمعقولی سخنان با و

  

  نقد و بررسی
گوید: "راه حل اساسی برای حل این در مقدمه کتابش می سهادکتر 

 یکمشکل (فهم قرآن) این است که باید تمام آیات مربوط به 
. اما خودش در عمل به این [1]موضوع را یافت و در کنار هم نهاد"

حرف، پایبند نیست. آیه دیگری که درباره این موضوع وجود دارد، 
سوره بقره  ۲۳۳ولی ناقد قرآن از نقل آن خودداری نموده است، آیه 

 لَینِ کامِ  َحْولَینِ  َأْوالََدُهنَّ  یْرِضْعنَ  فرماید: "َو اْلَواِلَداُت است که می
َضاَعَة؛ مادران، یِتمَّ  َأن ِلَمْن َأَرادَ   شیر کامل، سال دو را خود فرزندان الرَّ

 را یشیرخوارگ دوران بخواهد که است یکس یبرا) این. (دهندمی
  .کند" تکمیل

توان راحتی میحال با کنار هم گذاشتن این آیه در کنار آیات دیگر، به
  اخذ نمود: به منظور قرآن پی برد و نتایج ذیل را

ماه است؛ زیرا در آیه  ۲۴حداکثر مدت شیردهی برای مادران  -۱
َضاَعَة؛  یِتمَّ  َأن فرموده: "ِلَمْن َأَرادَ   اهدبخو که است یکس یبرا) این(الرَّ

 شیردهی، زمان مقدار کند". یعنی این تکمیل را یشیرخوارگ دوران
 شیردهی دوره دارند اراده که است مادرانی برای بلکه نیست؛ واجب

  .کنند تمام را
ماه است. این نتیجه را با  ۲۱حداقل مدت شیردهی برای مادران  -۲

 َثالُثونَ  ِفصاُلهُ  وَ  فرماید: "َحْمُلهُ توجه به این قسمت از آیه که می
است"، و با توجه به  ماه یس او شیرگرفتن از و َشْهرًا؛ باربرداشتن

). ۳۰-۹=۲۱ه دست آورد (توان بماه است، می ۹دوره حمل عادی که 
 قابل ذکر است که این مقدار زمان شیردهی واجب است و امام

ضَ  ِفی "اْلَفْرُض : فرمایدنیز در این رابطه میالسالم علیهصادق   اعِ الرَّ
 َنَقَص  َفَقدْ  َشْهراً  ِعْشرِینَ  و َأَحدٍ  َعنْ  َنَقَص  َفَما َشْهراً  ِعْشُرونَ  و َأَحدٌ 

َضاَعةَ  یِتمَّ  َأنْ  َأَرادَ  ِإنْ  و اْلُمْرِضعُ   واجب کاِملَیِن؛ مقدار َفَحْولَینِ  الرَّ
 هگذاشت کم دهد، شیر آن از کمتر که زنی پس است، ماه ۲۱ شیردهی،

 سال دو دارد، شیردهی دوران اراده اتمام اگر و است کرده کوتاهی و
  .[26]است" مطلوب کامل
ماه است؛ زیرا  ۹ماه و حداکثر آن  ۶زمان برای حمل، حداقل مدت -۳

َشْهرًا؛  َثالُثونَ  ِفصاُلهُ  وَ  با توجه به قسمتی که فرمود: "َحْمُلهُ 
زمان است"، اگر حداکثر مدت ماه یس او شیرگرفتن از و باربرداشتن
ماه  ۶ماه) مد نظر قرار گیرد، حداقل مدت حمل  ۲۴شیردهی (

ماه) مد  ۲۱زمان شیردهی () و اگر حداقل مدت۳۰-۲۴=۶شود (می
). جالب ۳۰-۲۱=۹شود (ماه می ۹نظر قرار گیرد، حداکثر مدت حمل 

 با ودخ: اندگفته که شده نقل سیناابن و جالینوساست بدانیم از 
 یادن به ماه شش از بعد یفرزند که اندبوده یامر  چنین شاهد چشم
  . [7]است آمده
زمان الزم ماهه به دنیا آورند، مدت۶برای مادرانی که فرزند خود را  -۴

ماهه به ۹ماه، و برای مادرانی که فرزند خود را  ۲۴برای شیردهی 
نیز  عباسابنماه است.  ۲۱زمان الزم برای شیردهی دنیا آورند مدت

یادآور همین موضوع را  َشْهرًا" َثالُثون ِفصاُلهُ  وَ  َحْمُلهُ  "و آیه ذیل در
 وَ  إحدی أرَضَعت أشُهرٍ، ِتسَعةِ  َحَملَت "ِاذا گوید:شده است و می

 َشهرًا؛ ِعشرین و أرَبَعة أرَضَعت أشُهرٍ  ِسَتةُ  َحَملَت ِان وَ  َشهرًا، ِعشرین
 و بدهد شیر ماه ۲۱ را او مادر، باشد، ماه ۹ جنین، حمل مدت اگر
  .[11]بدهد" شیر تمام ماه ۲۴ شد، ماه ۶ حمل مدت اگر

حال باید پرسید کدام یک از نتایج فوق غیرمعقول است؟ البته 
شود، بلکه در این طرز بیان قرآن، عالوه موضوع در اینجا ختم نمی
توان هایی وجود دارد که به برخی از آنها میبر مطالب فوق حکمت

  اشاره نمود:
ماهه ۶الف) این آیات دامن زنان پاکدامنی که نوزادان خود را 

دارد. آورند از تهمت زنا پاک نگه میدر گذشته) به دنیا می (مخصوصاً 
خلیفه دوم،  خالفت زمان "در گوید:می )ره(مفید شیخعنوان مثال به

 ازدواجشان از بعد ماه ۶ این که جرم به عروسشتازه زن به مردی
 ؛کند سنگسار را او خواستندتهمت زنا روا داشت و می بود زاییده
 هک نمودند ثابت آیات این براساس و شدند مانعالسالم علیهعلی 
 یوقت .باشد نکرده زنا زن آن و باشد زن آن شوهر از بچه است ممکن

   .[27]کرد" رها را زن آن شنید را بیان این خلیفه دوم
این مطلب کامالً تایید شده است؛ زیرا در هفته  نیزب) از نظر علمی 

دا توسعه پی وششم (دقیقاً اتمام ششمین ماه بارداری)، ریهبیست
 محیط از بوده و درد احساس به قادر بار اولین برای جنین کرده و
ماهگی، برای شود. در حقیقت جنین در ششمی خود آگاه اطراف
. همچنین [28]شودیشعور تبدیل مانسان ذی یکبار به  اولین

اندن مگرفته در ایاالت متحده، احتمال زندهبراساس تحقیقات صورت
در حالی که  است، %۹۰جنین در صورت تولد در این زمان حدود 

ودوم (ابتدای ورود به ماندن جنین در هفته بیستدرصد زنده
  .[29]ششمین ماه بارداری) تقریباً صفر است

  
  گیرینتیجه

 هاتشب جیتروسالم در جهت تضعیف اعتقادات مسلمین، ادشمنان 
ترین . یکی از مهمکنندمیجدی دنبال  طوربهرا  میرک قرآن هیعل
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تعدادی از شبهات . است "سهانقد قرآن "کتاب منابع القای شبهات، 
  .دپرداز می قرآن در پزشکی علم به این کتاب، به نقد آیات مربوط

، برداشت نادرست برخی مفسران از عبارت "صلب و ترائب" سهادکتر 
 است مشخص : امروزهگویدمیسوره طارق را معیار نقد قرار داده و 

 خروج مسیر و محل ساخت و شودمی ساخته هابیضه در منی که
همچنین زمان تعیین  .ندارد سینه و فقرات ستون به ربطی هیچ آن

. ردشممیعلوم طبی  هاییافتهجنسیت در قرآن و سنت را مغایر با 
عالوه با درنظرنگرفتن مجموع آیات، چنین پنداشته که از دیدگاه به

  است.  ماه ۶ قرآن کریم دوره بارداری
 کتب زا استفاده با مذکور، شبهات دقیق بررسی در این تحقیق ضمن

 هر یک از این بحث، برای به مربوط علوم زمینه در مرجع و معتبر
 لمع هاییافته بین تعارض عدم و ارایه علمی و قاطع پاسخ شبهات
 و حقانیت قرآن کریم آشکار شد. اثبات آن به آیات مربوط با پزشکی

منظور القای شبهه، از طرح ناقد قرآن به شد ثابت پژوهش این در
تفسیری صحیح در رابطه با آیات ابتدایی سوره طارق  هایدیدگاه

. استگاه اشتباه اقدام نموده خودداری نموده و فقط به ذکر دید
شده در خصوص خلق، جعل و عامل تعیین های تعیینزمان عالوهبه

حداقل زمان بارداری در قرآن و سنت، دقیقاً جنسیت جنین و نیز 
پزشکی بوده و دالیل ناقد قرآن در طرح شبهات  هاییافتهمطابق با 

  است. مذکور ناشی از عدم اطالع صحیح او از موضوعات مورد بحث
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