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، با تأکید بر شناسی جنین به ناظر ثیاحاد ییمحتوا نقد

   شناسی ترابط علم و دین مصداق

  ١ سعید حسنی

  ٢ی مهرنجانیمانیسل ملک
  ٣خسروپناه نیعبدالحس

    چکیده
شناسی بیان شده  ا نکاتی در زمینۀ مسائل علم جنینمقالۀ پیش رو در صدد ارزیابی محتواییِ روایاتی بود که در آنه هدف:

با بررسی منابع  روش:شناسی نحوة رابطۀ متقابل علم و دین بود.  است و رویکرد آن، یافتن جایگاه این روایات در مصداق
ت گرفت و شناسی و جستجو در تفاسیر اثري و منابع روایی فریقین، مطالعۀ تطبیقی صور ايِ معتبر در حوزة جنین کتابخانه

هاي علمی توافق و حتی بر آنها تقدم دارند، متمایز  هاي علوم تجربی از روایاتی که با یافته هاي روایی متعارض با یافته گزاره
با بررسی تطبیقی میان روایات اسالمی و یهودي و دستاوردهاي علمی، تعارض خرافات و جعلیات اسرائیلی با  ها: یافتهشدند. 

روزه براي  40یا  30شناسی اثبات شد. براي مثال، زمانبندي  خرافات به برخی روایات اسالمیِ ناظر به جنین علم، و نفوذ این
هاي  و همچنین تعیین زمان چهار ماهگی براي تعیین جنسیت جنین در این روایات، در تعارض با یافته» مضغه«و » علقه«، »نطفه«

کند. اما تعیین زمان  هاي رواییِ منسوب به دین را ثابت می بار برخی گزارهباشند و این تعارض، عدم اعت علمی و تجربی می
عالوه بر اثبات  گیري: جهینتشود.  گزینی نطفه در روایت امام باقر(ع) یک اعجاز علمی محسوب می روزگی براي النه9

دینی معتبر از نظر محتوا و  ةزارگ و یبرهان علم تعارض عدم ن،یو توافق علم و د اتینیشمول علم امام معصوم نسبت به تکو
  .شود می دأییت سند

  
  .اسرائیلیات، اعجاز علمی در روایات شناسی در روایات شیعه، ترابط علم و دین، جنین :واژگان کلیدي
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628  شناسی ترابط علم و دین ، با تأکید بر مصداقشناسی جنین به ناظر ثیاحاد ییمحتوا نقد 

  مقدمه الف) 
شناسی و برخی روایات مربوط به این  هاي جنین در پژوهش حاضر، وقوع تعارض یا سازگاري میان یافته

نماید؛ زیرا اوالً، این روایات مورد  ی شده است. این بررسیِ تطبیقی، از جهاتی ضروري میموضوع، بررس
اند و اعتبار یا عدم اعتبار آنها در  شناسانۀ برخی فقها در بیان احکام فقهی جنین قرار گرفته استناد موضوع

هاي علوم تجربی، زمینۀ  فتهسرنوشت آن احکام مؤثّر است. ثانیاً، به سبب تعارض برخی از این روایات با یا
هاي روایی یا تردید در آنها، براي افراد  بیان شبهات در خصوص تعارض علم و دین و خرافی دانستن آموزه

مقایسه با قطعیات «مغرض فراهم شده است. گفتنی است با توجه به اینکه نقد محتوایی حدیث با معیار 
اي است؛  رشته ، نیازمند رعایت روش مطالعات میان)696- 700: 1393(ر.ك: طباطبایی، »حاصل از علم، تجربه و حس

شناسی که در  شناسی و تبیین مبسوط متن و معناي روایات و همچنین دستاوردهاي برهانی علم جنین واژه
شوند الزم است؛ از این رو، نقل مبسوط روایات و نکات  واقع مقدمۀ تحلیل پایانی محسوب می

  نمایند. یر میشناسی، اجتناب ناپذ جنین

  

  اي با توجه به چگونگی ترابط علم و دین رشته هاي مطالعۀ میان ب) مرور بایسته
طور که در جاي خود بحث شده، نظریۀ صحیح دربارة ترابط علم و دین، مکمل و مؤید دانستن علم و  همان

مطرح » علم دینی«اي را با عنوان  دین نسبت به یکدیگر است؛ به طوري که حتی برخی معاصران، نظریه
 ؛ زیرا اساساً وقتی ربوبیت تشریعی و تکوینی از یکدیگر جدا نیستند،)582- 588: 1، ج 1393(ر.ك: خسروپناه، اند کرده

هاي حوزة علوم دینی و دانشگاه علوم تجربی که  وحیانی، باید گفت: میان یافته علوم خاستگاه به توجه با
ند؛ نباید تضادي وجود داشته باشد. وقتی نویسندة کتاب تکوین و متولّی شناخت ربوبیت رب حکیم و خبیر

- 149: 1389(جوادي آملی، تشریع، یک نویسنده است؛ قاعدتاً میان محتواي این دو کتاب نباید تعارضی دیده شود

حاضر شوند که از ویژگی  سنجش بوتۀ توانند در هاي هر دو کتاب زمانی می . البته روشن است که یافته)140
هاي دینی در صدور و  هاي تجربی، برهانی شوند و آموزه نمایی برخوردار باشند. به عبارت دیگر؛ یافته اقعو

نمایی علوم نقلی را رعایت کنند تا اسناد هر دو کتاب به نویسندة آنها اثبات و  داللت خود، ضابطۀ واقع
  )699، 533: 1393(طباطبایی، صغراي استدالل فوق محقّق شود.

دهد: حالت اول اینکه،  هاي تجربی و نصوص روایی، دو حالت رخ می ز تعارضِ پایدار میان یافتهبا احرا
شود و حالت دوم اینکه، اگر  نبوده، عدم صدور آن آشکار می» قطعی الصدور«اگر روایت از جهت سند 

 ؛ رفیعی714- 699(همان: شود بوده، خطاي آن نکتۀ تجربی و غیر برهانی بودن آن، منکشف می» قطعی الصدور«

شوند، اگر نص  . در مواردي که هر دو در بیان یک نکته متّفق می)383- 384، 1390؛ خسروپناه، 255: 1384محمدي، 
(رضایی اصفهانی، رساند دینی از نظر زمانی بر یافتۀ تجربی مقدم باشد، اعجاز علمی نص دینی را به اثبات می



  

  

  

  
   629 انو همکار سعید حسنی

اي در حوزة مطالعۀ تطبیقی میان علم و دین، از ضوابط  رشته میان. بر این بنیان، آگاهی پژوهشگر )87: 1386
اصولیِ استنباط در فهم متون دینی و از سوي دیگر، استفاده از نظرات کارشناسی دانشمندان علوم تجربی بر 

  روند. هاي تجربی، اموري ضروري به شمار می اساس روش خاص هر علم و توجه به تاریخچۀ یافته

  

  قج) مفاهیم تحقی
  »نطفه. «1

اسم  ییک :اند معنایی ۀریش دو قائل بهبراي آن باب لغت ربرخی ا است. 1»هعلَفُ«بر وزن » نطف« ۀاز ریش هنطف
اما از کالم برخی دیگر به . )440: 5، ج 1404(ابن فارس، برخی زیورآالت و دیگري به معناي آب شفاف و زالل

ی و شفافیت است و به زیورآالت شفاف و درخشان آید که یک ریشه بیشتر ندارد که همان زالل دست می
 ،»هنطف«خصوص در  حالهر  . به)246: 13، ج 1421(ازهري، اطالق شده است هنطف ست،امثل لؤلؤ که شبیه قطره 

یکی به معنی آب ؛ خاصی دارد ۀکدام صیغ اند که جمع هر ذکر کردهرا برخی دو معناي عمده و پرکاربرد 
که جمع ، مرد نیو دیگري به معناي م است »طافنعال، که جمع آن بر وزن ف )دچه زیا چه کم باشد و(زالل

 »هنطف« استعمالوجه . برخی )1434: 4، ج 1376؛ جوهري، 186: 9، ج 1404عباد،  بن (اسماعیلاست »فطَنُ«ل، عآن بر وزن فُ
 ۀبراي مایع جنسی زن از کلمو هر چند  )307: 1400(ابوهالل عسکري، اند دانستهکم بودن آن  را، براي آب مرد

»ة تولید مثلیبراي ماه نطف ةواژ ،اما در کتب لغت ،)184- 186 :2، ج 1409عاملی،  (حراستفاده شده» نیمزن به کار  د
آن  ترینِ را رقیق» مذي«رود و حتی  براي منی مرد به کار می »هنطف« ،رفته است. پس با توجه به منابع لغتن

  )1325 :4، ج 1376؛ جوهري، 309 :5، ج 1404(ابن فارس، 2.دانند می ،است هچیزي که از جنس نطف

  »علقه. «2

به نوعی آویزان شدن یک شیء به چیزي باالتر است و به و ق پیدا کردن به معناي تعلّ »علق«از  »علقه« ۀریش
ق پیدا دیگر چسبندگی و تعلّ ياما هنوز خشک نشده است و به نحوي به اشیا ،شده خونی که بسته و جامد

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
از  يمقدار يبه معنا» هأُکل«از طعام،  يقدارم يبه معنا» هطُعم«مانند  رود؛ یبه کار م ءیاز ش يمقدار محدود يمعموالً برا» هفُعلَ«وزن  .1

 )57: 8، ج 1421 ،ي؛ ازهر1083: 2، ج 1988 د،ی(ابن دری.دنیاز جو يمقدار يبه معنا» همضغ«و  یخوردن

 ؛49: 3، ج 1407 ،ینی(کلاطالق شده است» نطفه«شود،  یاز بدن زن خارج م زشیمرد که بعد از آم نیدر مورد م اتیروا یدر برخ. 2
اطالق  ،یقیبه نحو استعمال حق زیمخلوط شده از زن و مرد ن مادة ينطفه برا ةدهد واژ ی. نگارنده احتمال م)146: 1، ج 1407 ،یطوس

 نقش ات،یو روا اتیدر لسان آ ،یشده و عالوه بر اکتشافات علم دهینام» نطفۀ« ،ینیو تحول در تطورات جن قتخل ۀمرحل نیرا اولزیشود؛  یم
 دة تولید مثلیمرد قبل و بعد از لقاح و اختالط با مانی توان گفت م یم يلغو يدفاع از معنا ايگرفته نشده است. بر دهیزن ناد لیمادة تولید مث

 ؛128: 7، ج 1425 ،یطبرس ،94- 96 :1 ج ،1385 ه،ی؛ ابن بابو345- 347 :7 ، ج1407لینی، ک (ر.ك:.است هزن، نطفه گفته شد
 )14 منون:ؤم ؛5حج: 



  

  

  

  
630  شناسی ترابط علم و دین ، با تأکید بر مصداقشناسی جنین به ناظر ثیاحاد ییمحتوا نقد 

به همین سبب به جانور قرمز رنگ موجود  1.شود خوانده می »هعلق«اي از آن  که پاره ؛اند ق گفتهلَع ،کند می
به  ؛کند و از خون آن تغذیه می ه)به نوعی آویزان شده(دیبه جایی چسب زیرا ؛گویند در آب(زالو) علقه می

  )125 :4، ج 1404ابن فارس،  ؛162 :1، ج 1421، (ازهري2رسد. خون منجمد به نظر می ۀنحوي که مانند یک لخت

  »مضغه. «3
به (گیرد به معناي جویدن است و به تکه گوشت یا طعامی که در دهان جاي می» مضغ«از  کلمهاین  ۀریش

است.  »غضَم« ،لعآن بر وزن فُ رجمع مکس .گویند می »همضغ« ،شود و جویده و فشرده می )است »قملُ« ةانداز
: 4، ج 1376جوهري،  ؛57 :8، ج 1421(ازهري، .است شده نامیده همضغ ،آید پدید می »علقه«گوشتی که از  همچنین تکه

  )451: 8ج  ،1414منظور،  ابن ؛330: 5ج  ،1404ابن فارس،  ؛1326

  »عظام« .4
 شود. استخوان را هم به دلیل ت گفته میت و شدبا قوو معنایی به هر چیز بزرگ  ۀو در ریش» عظم«جمع 

قوخاما این س 3.اند نامیده» عظم« ،تت و شددر لذا  و بوده ک است، نسبیت که از مفاهیم مشکّتی و قو
ابن  ؛455: 1414(فیومی، 4خوانده شده است.» عظم«، غضروف نیز ]تر از غضروف نسبت و مقایسه با اجسام نرم

  )267- 269: 9، ج 1414منظور، 
  

  شناسی د) مرور تاریخچۀ جنین
اند.  هدارائه ددي براي کشف اسرار خلقت انسان تالش کرده و نظریاتی را اپژوهشگران متعد ،ریخدر طول تا

اند، مطالبی در این زمینه به جاي مانده؛ اما تا  زیسته ارسطو و تالمود که قبل از میالد می و از بقراط ،مثالراي ب
اطالعات  ،ارد مرحلۀ جدیدي کردشناسی را و نجنی، »نسل حیوانات هاروي«میالدي که کتاب  1651سال 

بسیاري همچون  ،مثالراي شناسی در دسترس بشر بوده است. ب اي از دانش جنین پایه بسیار اندك و بعضاً بی
شود و انسان به شکل مینیاتوري(خیلی  کردند که انسان از منی و خون حیض ساخته می ارسطو گمان می
منی مرد  ،شود. ارسطو ی مرد باعث تحریک و رشد آن میتولید مثل زن وجود دارد و من ةکوچک) در ماد

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
علَۀ«جنس بر وزن  کیواحد از  کی یگاه .1 واحد از جنس  زییتم ةافاد يبرا» تاء«مانند: شجر و شجرة، علق و علقۀ، که حرف  دیآ یم» فَ

 )364 :1385 ،یوطی(س.اضافه شده است
ضرب من الدود أسود ألنه  من الدم التی تعلق لرطوبتها بما تمرّ به فإذا جفّت ال تسمى علقۀ و العلق هالجامد هو هی القطع هالعلق جمع علق«. 2

 )397 :10، ج 1425ی، (طبرس.»یعلق على العضو فیمتص منه الدم

ابن  ؛183: 2، ج 1421 ،ي(ازهر.خوانده شده است» عظم الرحل« زیو ادوات ن یچرم ياجزا ریبدون سا ه،چوب و اسکلت محمل و کجاو. 3
 )1988 :5 ، ج1376ي، ؛ جوهر355: 4، ج فارس

 )194 :8، ج 1421ي، (ازهر.»ؤکلیمٍ رخصٍ الغضروف کلّ عظ«. 4
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منی مرد در  ،دشوشود تا پنیر تولید  طور که پنیرمایه موجب انعقاد شیر می دانست؛ همان را مانند پنیرمایه می
تولید مثل نقش دارد. یا اینکه معتقد بودند: اعضاي سفیدرنگ بدن مانند استخوان، ناخن، مغز سر و سفیدي 

که قرمزي  از مادر نشأت گرفته ،خون و مو و بیند وگوشت که سفیدي را می در نشأت گرفتهاز پ ،چشم
سکوپهاي ساده و بعد پیشرفته، از سال وبیند. به مرور زمان و بعد از اختراع میکر خون[حیض] را می

و با کشف سلول جنسی و شروع فرایند تولید مثل از اسپرم و تخمک، آرام آرام خطاي  یالديم1677
با اکتشافات کارل  یالديم 1827از  ،سال گذشته 200گذشتگان در این زمینه آشکارتر شد و در حدود 

  )21- 27 :1384 (مور و پرسائود،.شناسی مدرن شکل گرفت نجنی ،ونبر

کات بسیار ظریف و دقیقی از اسرار خلقت جنین در قرآن کریم ذکر شده ن اما در قرن هفتم میالدي
بلکه تا قرنها بعد، اثري از این مطالب در  ،نه تنها در قرون قبل از نزول قرآن ،ناقاست که به اذعان محقّ

شناسی  معلومات جنین ،دکتر موریس بوکاي ،خورد. به طور مثال علمی و تجربی بشر به چشم نمی ۀاندوخت
. در )296: 1386 هانی،(رضایی اصفداند در این زمینه معجزه میرا بسیار اندك دانسته و تعالیم قرآن  19را تا قرن 

بندي را از نظر دقّت در جداسازي و  پروفسور کیت مور، بهترین تقسیم نیز بندي ادوار جنینی باب تقسیم
  )8- 15: 1388 (نورمحمدي،.داند بندي قرآنی می توجه به تحوالت ممتاز مراحل رشد، تقسیم

  

  شناسی مورد نیاز در بحث حاضر هاي جنین هـ) مرور یافته
پس از رها شدن  )اسپرمهاسلولهاي مردانه( مراحلی دارد. ،شود که با آمیزش شروع می لقاح طبیعیفرایند 
 15تا  10نیز پس از رها شدن بین  )تخمکسلول زن(ساعت و  72تا  24درجه بین  37در دماي  معموالً

رها » فالوپ ۀلول« مجاورت دهانۀ شیپوريتخمدان در  کنند. تخمک از ساعت توان لقاح یافتن را حفظ می
سه تا  شود که به سمت رحم هدایت می» فیمبریا«شکل مژکهایی به نام  شود و به سبب حرکات موجی می

» فالوپ ۀلول«ساعت قابلیت لقاح دارد، عملیات لقاح درون  15کشد. اما از آنجا که تا  روز طول میپنج 
هاي فالوپ به  م وارد شده و به سوي لولهرح ۀشود. اسپرمها نیز پس از آزاد شدن در مهبل، از دهان انجام می

 500تا  300شود تنها  میلیون اسپرم که به دستگاه تناسلی زن وارد می 300تا  200آیند. از میان  حرکت درمی
گفتنی است هر کدام از تواند نفوذ کند.  رسند و در هر تخمک فقط یک اسپرم می عدد به محل باروري می

اند. از آنجا که  م دارد که از میان آنها دو کروموزوم، کروموزومهاي جنسیکروموزو 46سلولهاي بدن انسان
باشند، در  کروموزوم می 23سلولهاي جنسیِ نر و ماده(اسپرم و تخمک) بر خالف سایر سلولهاي بدن، واجد 

ین کروموزوم از هر کدام از ا 23، رود سلول ماده می ۀسلول نر به سوي هست ۀوقتی هست نتیجه هنگام لقاح،
و » ماده«. سلول جنسی دنساز را می (زیگوت)کروموزومِ سلول جدید 46و  دو سلول در کنار هم قرار گرفته

در نتیجه پس از لقاح دو کروموزوم جنسی موجود در  .Yیا  Xهر کدام یک کروموزوم جنسی دارند: » نر«
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بوده و سلول  Xجنسی  شوند. سلول جنسی ماده همیشه داراي کروموزوم سلولهاي بدن انسان فراهم می
اگر سلول اسپرمِ نفوذ کننده به  را داشته باشد. Yیا  Xجنسی نر ممکن است یکی از کروموزومهاي جنسی 

 اسپرمد و اگر شو می XYي جنسی کروموزومها دارايباشد، رویانِ مذکّر و  Yتخمک، حاوي کروموزوم 
به وجود خواهد آورد. بدین  XXی ي جنسبا کروموزومها و باشد، رویانِ مؤنّث X موزومحاوي کرو

د؛ هر چند در مقام شو جنسیت رویان از نظر کروموزومی ثبوتاً هنگام باروري مشخّص و معین می ،ترتیب
مراحل بعد از لقاح، تشکیل زایگوت،  .)60: 1384 ؛ مور و پرسائود،56: 1386 (سادلر،اثبات به زمان بیشتري نیاز است

 ،اول حاملگی ۀکشد و در انتهاي هفت روز طول می سه ،تشکیل موروال تا 1.استموروال و بالستوسیت 
 (سادلر،است. رحم آغاز شده دیوارةگزینی در  زایگوت انسان از مرحلۀ موروال و بالستوسیت گذشته و النه

1386 :61(  
ه اش را ب گزینی دهد. در روز هشتم، بالستوسیت النه دوم، بالستوسیت رشد بیشتري انجام می ۀدر هفت

در یک الیه از بالستوسیت ظاهر » الکونا« کند و در روز نهم، فضاي رحم آغاز می ةداخل آندومتر در دیوار
 ي جنین میسر»الکونا«هاي  شبکه خونی عروق آندومترِ رحم باۀ دهم رابطدوازدهم و یازشود. در روز  می

: 1384 (مور و پرسائود،دشو کامل میگزینی  النه ،روزگی 12جفتی برقرار شده و در  -جریان خونِ رحمی ،شده

همین تعلّق  ،تمایز و جداسازي ادوار جنینی است ۀترین مراحل تطورات جنینی که شایست یکی از مهم .)92-74
جنین سقط  ،؛ که اگر انجام نشوداست رحم و ارتباط خونی با بدن مادر ةو به نوعی آویزان شدن به دیوار

  .شود ممکن میرشد غیر  ۀو ادام شده

الیه سه  دهد. این بافت و اندام رخ می ۀجنینی تشکیل شده و تمایزات اولی ةهاي زایند الیه ،سوم ۀهفت در
چشم و...  ۀاپیدرم و سیستم عصبیِ محیطی و مرکزي، شبکی ةبیرونی) که سازند ۀعبارتند از: اکتودرم(الی

فسی و گوارشی و سلولهاي غددي است؛ تلیوم پوشاننده راههاي تن درونی) که منشأ اپی ۀاست؛ آندودرم(الی
میانی) که بافتهاي همبند، بخش اعظم سیستم قلبی عروقی و سلولهاي خونی، مغز استخوان،  ۀو مزودرم(الی

الیه به صورت فشرده  سهکند. این  اسکلت، عضالت صاف و عضالت مخطّط دستگاه تولید مثل را تولید می
اکتودرم سطح جنین ایجاد  ۀیک خط شیار مانند به نام خط اولیه در الی اند. در این هفته، شده و تمایزنیافته

 ۀدهد.گردش خون در انتهاي هفت می سازي و تشکیل عروق خونی در این هفته رخ سازي، خون رگ ،شده
عروقی اولین  -سیستم قلبی کند. روزگی شروع به تپیدن می 22 شود و قلب اولیه در حدود سوم آغاز می

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 گوتیشده و زا لی) تبديا هسته دوسلول تخم( کینر و ماده، به  یلقاح سلول جنس اتیبعد از ورود اسپرم به داخل تخمک و عمل. 1
)Zygoteبه  دنید و پس از رسشو یشروع م یسلول میتقس ندیفرا گوت،یزا يریگ . بعد از شکل)12: 1384 (مور و پرسائود،شود ی) خوانده م

حاصل شده،  یسلول ةتود ،دیسلول رس 16تعداد سلولها به  یو وقت دهد یرخ م واژیبه نام کل توز،یاز نوع م يمتعدد ماتیتقس ی،سلولدو  ۀمرحل
درون آن  ع،یاز مامملو  يا حفره ،رحم وارد رحم شد يها که موروال از لولهنی. پس از اشود یخوانده م )شاتوت يبه معنا() Morulaموروال (
 یداخل یآن توده سلول يموجود در کانون مرکز يشود. سلولها ی) خوانده مBlastocyt(تیمرحله بالستوس نیدر ا که ردیگ یشکل م

 )59: 1386 (سادلر،.را به وجود خواهند آورد انی) نام دارند که روEmbryoblast(وبالستیامبر
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طی  در» اولتراسونوگرافی«ضربان قلب رویان با کمک تکنیک  .کند ت که شروع به کار میسیستم بدن اس
قابل  LNMPۀ روش محاسببا گی طبیعی قاعدهفته پس از شروع آخرین  هفتیعنی حدود  ؛پنجم ۀهفت

  )94- 109: 1384 پرسائود، (مور و1.تشخیص است

از نظر ایجاد (یده شده؛ که دوران بحران تکاملنام 2»زایی اندام« ةرویانی، دور ةسوم تا هشتمِ دور ۀهفت
 2طول رویان تقریباً  ،. در ابتداي هفتۀ چهارم)115: 1386 (سادلر،شود محسوب می 3)هاي دوران تکامل ناهنجاري

دار به صورت منحنی  میلیمتر و تقریباً راست و مستقیم است. در طول هفتۀ چهارم یک جسم حجم 5/3تا 
هاي  هاي کوچک روي دیواره هاي اندام فوقانی به صورت برجستگی است. جوانه خورده قابل مشاهده چین

ساز گوش  هاي گوشی که پیش اند و حفره قابل تشخیص 27یا  26طرفی بدن ودر حدود روز  - شکمی
  ند.شو می ند نیز در این مرحله به وضوح مشاهدها داخلی

هفتۀ چهارم بسیار کم است؛ اما رشد سر در تغییرات شکلی بدن رویان نسبت به تغییرات  ،در هفتۀ پنجم
مدلهاي مزانشیمی استخوانها در  ،از ابتداي هفتۀ ششم. )127- 130: 1384 (مور و پرسائود،ستتر ا این هنگام سریع

سازي در  شود و استخوان هاي غضروف هیالن در اندامها ساخته می اندامها غضروفی شده و اولین نمونه
اسکلت غضروفی قابل  ،هشتم ۀشود و در ابتداي هفت رویانی شروع می ةهشتم دور ۀاستخوانهاي بلند در هفت

شوند. در  سازي ظاهر می استخوان ۀتقریباً در تمام استخوانهاي اندامها، مراکز اولی 12 ۀمشاهده است. تا هفت
سیر  12تا  7 هاي تهشوند؛ اما بیشتر آنها بین هف استخوانهاي مختلف، مراکز اولیه در زمانهاي مختلفی ظاهر می

(مور و اند سازي اولیه، ظاهر شده مراکز استخوان تمام ،کنند. عمالً در زمان تولّد تکاملی خود را آغاز می

جمله: عضالت  دستگاه عضالنی بدن شامل عضالت مختلفی از. )174- 176: 1386 ؛ سادلر،547- 550: 1384 پرسائود،
. دستگاه عضالنی هم مانند سایر دستگاههاي بدن به مخطّط اسکلتی، عضالت صاف و عضالت قلبی است

کنند و سیر خود را از سلولهاي  گیري رویان شروع به رشد و تکامل می آرامی و به تدریج از ابتداي شکل
کنند. در انتهاي هفتۀ  هاي زایاي مزودرم و اکتودرم عصبی[در عضالت عنبیه] آغاز می اولیه و بعد از الیه

هاي تشکیل عضله  اولین نشانه آید. از الیۀ زایندة جنینی مزودرم به وجود مینی آینده سلولهاي عضال پنجم،
شود و  اندامها مشاهده می ۀجوان ةهفتم به صورت ترکیب مزانشیمی، نزدیک به قاعد ۀدر اندام، در هفت

عضالنی اندامها یابند. ساختمان  می لاندامها تکام ۀساز عضله واقع در جوان عضالت اندامها از سلولهاي پیش
آیند و تا پایان  هاي اطراف استخوانهاي در حال تکامل به وجود می از سلولهاي میوژنیک یا همان میوبالست

قابل توجه اینکه: فیبرهاي عضلۀ  ۀشوند. نکت نوارهاي عضالنی خاص عضالت مخطّط، تشکیل می ،ماه سوم

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
هفته بعد از لقاح در نظر  38 ایروز  266 ،تر قیو به طور دق یعیطب یقاعدگ نیبعد از شروع آخرهفته  40 ایروز  280 يمجموع زمان باردار. 1

  )118 :1386 (سادلر،.شود یگرفته م
2. Organogenesis 
3. Teratology 
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خالف فیبرهاي عضالت اسکلتی  و این درست بر شوند قلبی در اثر تمایز و رشد سلولهاي منفرد ایجاد می
- 192: 1386 ؛ سادلر،561- 556: 1384 (مور و پرسائود،یابند است که از اتصال سلولها به یکدیگر، تکامل خویش را بازمی

خورند و مانند لباس و پوششی، ساختمان اسکلت بدن را  گویا به سوي یکدیگر کشیده شده، جوش می .)186
  گیرند. در برمی

رویان طی هفتۀ ششم  ،در برخی موارد .یابند آرنجها و انگشتان تمایز می و دستها ،ششم ۀر هفتد
: 1384پرسائود،  و (موردهد مانند جمع شدن و انقباض شکم و اندامها را نشان می 1ارادي غیر ي حرکاترس یک

اندکی بعد از  ،تکامل اندام تحتانی .)112: 1386(سادلر، سانتیمتر است 3/1تقریباً ششم،  ۀن تا هفتجنی ةانداز. )131
شود که مجراي گوش خارجی  هایی ایجاد می برجستگی ،ل این هفتهدر خال .گیرد اندام فوقانی صورت می

 ،اهطبق گزارش دانه در شبکه چشم به وضوح قابل مشاهده است.رنگت تشکیل دهند و به علّ را تشکیل می
 ،در پایان هفتۀ هفتم. دهد واکنش نشان می نند ضربه زدن]ی[ماك تماسرویان طی این هفته نسبت به محرّ

  .سانتیمتر است دو و طول جنین تقریباً هاستخوانی شدن استخوانهاي اندام فوقانی نیز آغاز شد

 ۀانگشتان دست که تکامل آنها از هفت ،در آغاز این هفته .رویانی است ةدور ۀآخرین هفت ،هشتم ۀهفت
اند. پاها در این زمان به شکل  اما هنوز هم تا حد زیادي به هم چسبیده ؛ندا یصششم آغاز شده بود، قابل تشخ

د. شو شود که منجر به جداسازي انگشتان می شیارهایی مشاهده می ها،ند و میان شعاعهاي انگشتی در پاا پره
در اطراف جمجمه ظاهر شده و  رود. شبکه عروقیِ کم تحلیل می اما کم ،است م نیز همچنان قابل مشاهدهد

ه، انگشتان دهشتم تمامی اندامها مشخص ش ۀشود. تا انتهاي هفت سر به صورت یک نوار متمایز مشاهده می
دهد.  هشتم رخ می ۀشوند. اولین حرکات ارادي اندامها در هفت بلند شده و به صورت کامل از هم جدا می

در  عروقی جمجمه نیز یک نوار ۀشبک د.شو م محو میاستخوانی شدن اندامهاي تحتانی آغاز و تمام آثار د
گیرند. تا  دهد. دستها و پاها در سطح شکمی و در نزدیکی یکدیگر قرار می نزدیکی فرق سر تشکیل می

با این حال سر هنوز هم به طور نامتناسبی  .کند می کسب رویان مشخصات آدمی را کامالً ،هشتم ۀانتهاي هفت
گردن مشخص شده و پلکها به وضوح قابل  ۀناحی .دهد تشکیل مینیمی از رویان را  بزرگ است و تقریباً

گوش خارجی شکل  .شوند صل میو در انتهاي این هفته به هم متّ اند هشتم بسته ۀاند. پلکها در هفت مشاهده
 56شوند. یک جنین  کند و تمایزات جنسی در اندامهاي جنسی خارجی ظاهر می نهایی خود را کسب می

پرسائود،  و (مور2)فاصلۀ سر تا کفل باسن(شود سانتیمتر می پنج ،روزگی 63طول دارد و در سانتیمتر  ، سهروزه

دهد و تا  روزگی، به تحریکات پاسخ می 75روزگی، حرکات ارادي دارد و در  54. در )134- 137: 1384

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
مزنسفال،  ،ي(پل مغزتر نییپا یعمدتاً توسط نواح ياراد ریاند. حرکات غ قابل کنترل ،يمرکز یسطح دستگاه عصب نیاز چند یعضالت اسکلت .1

حرکات  ،ياراد ریاز حرکات غ ی. برخدشو ی(قشر مغز)کنترل مياعصاب مرکز ستمیباالتر س یتوسط نواح يالنخاع و...) و حرکات اراد بصل
  )696-698: 1389 تون،ی(گا.ندشو یشود؛ که توسط نخاع کنترل م یم دهی) نامینخاع ي(رفلکسهایسانعکا

2. CRL (Crown- Rump- Length) 
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روزگی، عمل بلع را شروع  70. در )33- 36: 1388(افشاري، حدودي قادر به باز کردن چشمانش است
  )121: 1386(سادلر، کند. می

 و (مورکنند بندي زمانی دورة بارداري از نگاه مامایی، برخی سه دورة سه ماهه را بیان می بر اساس تقسیم

شود، اینکه: در سه  و نکتۀ قابل توجهی که در مباحث آتی استفاده می )14: 11388؛ نورمحمدي، 151: 1384پرسائود، 
کنند  شود که برخی گمان می نوعی حالت تهوع پیدا می باردار زن برايماهۀ اول بارداري، در طول روز 

آبی بدن و عوارض شدید  بیماري صبحگاهی است. البته این حالت بر خالف بیماري تهوع، منجر به کم
ر بسیاجنین رشد  ،)16تا  13هاي  از اتمام ماه سوم تا اتمام ماه چهارم(هفته. )306: 1، ج 1393(ویلیامز، شود نمی

از شکم مادر به وضوح قابل » اولتراسوند«سازي بسیار فعال است. استخوانها در تصاویر  استخوان و سریع
ماه) به  5/3چهاردهم( ۀداد که چشمها در هفت توان نشان می »سونوگرافی اولترا« روش اند. با مشاهده

(از اتمام 20تا  17هاي  هفتهدر  هفتگی، جنین حرکات تنفّسی دارد. 16تا  14و در  کنند آهستگی حرکت می
اند و حرکات جنینی به صورت  ماهگی) اندامها تقریباً به رشد نهایی خود رسیده پنجماهگی تا اتمام  چهار

  )121 1386؛ سادلر، 153- 154: 1384و پرسائود،  (مورشود. یک حرکت سریع توسط مادر احساس می

  

  رشد جنینها و زمانبندي مراحل  و) بررسی روایات معرّف ویژگی
با توجه به جستجوهاي انجام شده در منابع روایی شیعه، روایات ناظر به بیان احواالت مراحل رشد جنین را 

  توان به سه دستۀ ذیل تقسیم کرد: می

کند. این  روزه را براي تحقق عناوین نطفه، علقه و مضغه بیان می 30روایتی که زمانبندي  دستۀ اول:
بزنطی از امام «اند:  از امام رضا(ع) نقل کرده» االسناد قرب«مه مجلسی از نسخۀ روایت را حر عاملی و علّا

کند: از ایشان درخواست کردم تا براي زنی باردار از اهلمان دعا کنند. ایشان فرمودند:  رضا(ع) نقل می
باشد. گفتم ابوجعفر(ع) فرموده است: دعا تا زمانی [داراي فایده] است که چهار ماه [از بارداري] نگذشته 

 رحم روز در 30این زن کمتر از چهار ماه دارد؛ پس براي او دعاکردند و سپس فرمودند: همانا نطفه 
باشد. پس  روز مخلّقه و غیر مخلّقه می 30باشد و  روز مضغه می 30باشد و  روز علقه می 30باشد و  می

فرستد تا به او صورت و شکل دهند  میکننده  هنگامی که چهار ماه تمام شد، خداوند دو فرشتۀ [بسیار] خلق
  )78: 101، ج 1410مجلسی،  ؛142: 7، ج 1409(حر عاملی، ».و روزي، اجل و شقاوت یا سعادت او را بنویسند

  کنند: مضغه بیان می و علقه نطفه، عناوین روزه را براي تحقق 40روایاتی که زمانبندي  دستۀ دوم:

کنند: از امام باقر(ع) در مورد [دیۀ] زنی  بن مسلم نقل می شیخ کلینی و شیخ طوسی(قده) از محمد. «1
دینار  20که مضروب مردي واقع شده و نطفۀ موجود در رحمش را سقط کرده، سؤال کردم؛ پس فرمودند: 
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دینار. سؤال کردم اگر مضغه را  40عهدة ضارب است. سؤال کردم اگر علقه را سقط کند؟ فرمودند:  بر
ینار. سؤال کردم اگر [جنین] داراي عظم شده بود؟ فرمودند: بر عهدة او دیۀ کامل د 60سقط کند؟ فرمودند 

است و به این ترتیب امیرالمؤمنین(ع) قضاوت کرده است. پس سؤال کردم ویژگی نطفه که با آن شناسایی 
باشد، است که تا  شود چیست؟ فرمودند: نطفه سفید رنگ و به صورت اخالط سر و سینه که غلیظ هم می

گردد. گفتم ویژگی علقه که با آن شناسایی شود چیست؟  کند و سپس علقه می در رحم مکث می 40روز
روز در رحم  40شدة شیشۀ حجامت است که بعد از دگرگونی از نطفه،  فرمودند: لخته خونی شبیه خون بسته

: آن تکه چیست؟ فرمودند شود شناسایی آن با که مضغه شود. گفتم ویژگی ماند، سپس مضغه می می
رسد. گفتم  رنگی است که در آن رگهاي سبز مشبک وجود دارد، سپس به مرحلۀ عظم می گوشت سرخ

بندي [استخوانی] شد، سمع(گوش) و  ویژگی آن در مرحلۀ عظم چیست؟ پس فرمودند: هنگامی که اسکلت
شود. پس  می زند) و اعضا و جوارحش مرتّب زند و بیرون می شکافد(جوانه می بصر(چشم) براي او می

  )660: 31 ، ج 1429(بروجردي طباطبایی، 1».گونه شد، همانا براي آن دیۀ کامل است هنگامی که این

کند: از امام سجاد(ع) در مورد مردي که به زن  شیخ کلینی به سند خود از سعید بن مسیب نقل می. «2
پرسیدم؛ پس فرمودند: اگر اي لگد زده و زن آنچه در شکم داشته به صورت میته سقط کرده،  حامله

دینار است. گفتم: حد(مدت زمان یا تعریف)  20[موجود سقط شده] نطفه بود، پس بر عهدة آن مرد ضارب 
روز در آن مستقر  40نطفه چیست؟ پس فرمودند: نطفه چیزي است که هنگامی که در رحم واقع شود، پس 

دینار است. گفتم حد علقه  40همانا بر عهدة او ماند). فرمودند: اگر علقه را سقط کرد، پس  گردد(می می
 مستقر آن در روز 80 پس شود، واقع رحم در که هنگامی که است چیست؟ پس فرمود: علقه چیزي

 چیست؟ مضغه حد گفتم .است دینار 60 بر عهدة او همانا کرد، پس سقط را مضغه فرمودند: اگر. گردد می
. گردد می مستقر آن در روز 120 پس شود، واقع رحم در که هنگامی که است چیزي مضغه: فرمود پس

دار که عظم و لحم دارد و اعضا و جوارحش مرتّب شده  و اگر موجود جاندارِ شکل و صورت: فرمودند
العقل در آن دمیده شده، سقط کرد؛ پس همانا بر عهدة او دیۀ کامل است. به ایشان  است، در حالی که روح

ی جنین در شکم زن از حالی به حال دیگر آیا به سبب وجود روح است یا به غیر گفتم: به نظر شما دگرگون
روح؟ فرمودند: به سبب روح است، اما روحی غیر از حیات قدیم که نقل شده است در صلب(پشت) مردان 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 أبا سألت قال مسلم بن محمد عن الخزّاز أیوب أبى عن محبوب بن الحسن عن عیسى بن محمد بن محمد بن یحیی عن أحمد«. سند روایت: 1

اند و سند آن تا امام معصوم متّصل  امامی بوده و توثیق شده 12تمام روات این حدیث، شیعۀ ». النّطفه فتطرح المرأه یضرب الرّجل عن جعفر(ع)
 . در نتیجه، این روایت در اصطالح علم درایه الحدیث، صحیحه است.)96: 1429طوسی،  ؛353، 333، 324، 82، 20: 1432(نجاشی، تاس
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شد و همچنین بر  و رحم زنان؛ و اگر این روح نبود، در رحم دچار این دگرگونی از حالی به حال دیگر نمی
  )661(همان: 1».شد هدة قاتلش در این صورت دیه [کامل] الزم نمیع

کند: از امام کاظم(ع) در مورد دیۀ نطفه، علقه،  . شیخ طوسی به سند خود، از ابوجریر قمی نقل می3
گیرد، سؤال کردم. ایشان فرمودند: همانا او(جنین) در شکم مادرش  مضغۀ مخلّقه و آنچه در ارحام قرار می

باشد؛ پس در  روز مضغه می 40روز علقه و  40روز نطفه،  40شود.  نی بعد از دگرگونی میدچار دگرگو
دینار. پس هنگامی که لحم بر عظم پوشانده شد، پس در  80دینار و در مضغه  60دینار، در علقه  40نطفه 

پس پر خیر  فرماید: سپس آن را به صورت خلقی دیگر انشا(ایجاد) کردیم. دینار است. خداوند می 100آن 
و برکت است خدا که نیکوترین آفرینندگان است. پس اگر پسر بود، براي او دیۀ پسر و اگر دختر بود، 

  ) 670(همان: 2».براي او دیۀ دختر است

فرمایند: امام باقر(ع) فرموده  کند: از امام رضا(ع) شنیدم که می شیخ کلینی از حسن بن جهم نقل می. «4
روز. سپس تبدیل به مضغه  40شود تا  ماند و سپس تبدیل به علقه می وز در رحم میر 40است: همانا نطفه تا

فرستد، پس  کننده می روز. پس هنگامی که چهار ماه کامل شد، خداوند دو فرشته[بسیار] خلق 40شود تا  می
دگار! گویند: اي پرور شوند. پس می کنی، پسر یا دختر؟ پس امر می گویند: اي پروردگار! چه خلق می می

گویند: اي پروردگار! روزي و زمان مرگ و حاالت  شوند. پس می سعادتمند یا شقاوتمند است؟ پس امر می
نویسند. پس  شمرد و عهد و میثاق را میان دو چشم او می دیگر او چگونه است؟ و از آنها چیزهایی را برمی

کند، پس روح او  بض روح میهنگامی که خداوند مدت زمان زندگی او را کامل کرد، خداوند او را ق
شود درحالی که میثاق را فراموش کرده است. پس حسن بن جهم گفت: به امام گفتم آیا پس  خارج می

جایز است که دعا کند تا خداوند دختر را پسر، و پسر را دختر بگرداند؟ پس فرمودند: همانا خداوند آنچه 
نی دو روایت دیگر به همین مضمون از زراره [یکی مفصل و . کلی)13: 6، ج 1407(کلینی، 3»دهد بخواهد انجام می

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
به ». الحسین بن على سألت المسیب قال بن سعید عن أبیه عن غالب بن عبداللّه عن محبوب ابن عن أبیه عن ابراهیم بن على«. سند روایت: 1

: 8؛ ج 220: 13، ج تا (خویی، بیل شاعر که توثیق خاص ندارد و سعید بن مسیب که نسبت به او تردیدهایی وجود داردجز غالب بن هذی
. در نتیجه سند روایت )152، 96، 36: 1429؛ طوسی، 222: 1432(نجاشی، اند . سایر روات حدیث، امامی و مورد وثاقت)132- 139

  شود. ضعیف تلقّی می
بن الحسن الصفّار عن أحمد بن محمد بن عیسى عن العباس بن موسى الوراق عن یونس بن عبدالرحمن عن أبى جریر  محمد: «تیسند روا .2

که به سبب  یقم ریابوجر سیبن ادر ایبه جز زکر ،خاص دارند قیبوده و توث یامام 12 ۀعیش ،ثیتمام روات حد ».القمى قال سألت العبد الصالح
 جهی. در نت)447، 354، 173، 280، 82 :1432 ،ی(نجاشاو، مورد وثاقت قرار گرفته است تیثالث به روا خیند مشامان عهیبزرگان ش تماداع
 .شود یم یتلقّ »حهیصح« تیروا نیا

یى عنْ أَحمد بنِ محمد عنِ ابنِ فَضَّالٍ عنِ الْحسنِ بنِ الْجهمِ قَالَ : « تیسند روا .3 حنُ یب دمحو مقُولُ قَالَ أَبنِ الرِّضَا ع یسا الْحأَب تعمقَالَ س
وماً ینَ یعبمِ أَری الرَّحفَرٍ ع إِنَّ النُّطْفَۀَ تَکُونُ فعو مورد  یامام 12 عهیش ثیروات حد ریبن فضّال سا یکه به جز حسن بن علنی. با توجه به ا»ج

 ریاست. اما در غ حهیصح تیروا نیا ،میریضّال در آخر عمر از قول به امامت عبداهللا  افطح را بپذکه رجوع ابن ف ی، در صورتاند قیاعتماد و توث
 )98 :1429 ،ی؛ طوس353، 82، 50 :1432 ،ی(نجاش.شود یم» موثّقه« تیروا نیبا توجه به وثاقت ابن فضّال ا ،صورت نیا
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و در روایت دیگري از حسین بن خالد، علت عدم قبولی نماز شارب  )13- 16(همان: یکی خالصه] نقل کرده
روز بیان کرده  40روزة ادوار جنینی و بقاي آثار خمر در بدن فرد تا  40بندي  روز را همین تقسیم 40خمر تا 

  )402(همان: است.

در تفاسیر مأثور اهل سنّت نیز ذیل آیاتی که به مراحل رشد جنین اشاره شده، روایاتی همسو با روایات 
 ابن ماجه، ابن نسائی، ترمذي، أبوداود، مسلم، بخاري، احمد،«کند:  مذکور وارد شده است. سیوطی بیان می

 همانا: فرمودند )ص(پیامبر که کنند یم نقل مسعود ابن از االیمان شعب در بیهقی و حاتم أبى ابن المنذر،
 و علقه طور همان سپس است؛ نطفه روز 40 تا که شود می جمع مادرش شکم در خلقتش شما از یکی
 چهار به و دمد می او در را روح پس شود، می فرستاده او سوي به اي فرشته سپس. شود می مضغه طور همان
 جز خدایی که خدایی به قسم پس. او سعادت یا شقاوت و عمل و اجل و رزق نوشتن به شود؛ می امر کلمه

 اما است؛ فاصله ذراع یک فقط بهشت و او میان اینکه تا دهد می انجام بهشتیان عمل شما از یکی نیست، او
 طور همین. رود می جهنّم به و دهد می انجام جهنمیان عمل پس گیرد، می سبقت او بر شده نگاشته] قضاي[

  .روند می بهشت به و دهند می انجام بهشتیان عمل آخر، در ولی دهند، می انجام جهنّمیان عمل برخی

 و حالت همان به روز 40 تا نطفه: فرمودند) ص(پیامبر که کنند می نقل عباس ابن از مردویه و ابن احمد«
 عظام طور همان سپس و شود می مضغه طور همان سپس و علقه آن از بعد و ماند می رحم در تغییر بدون

 اي: گوید می پس فرستد، می اي فرشته کند، آراسته را او خلقت که کرد اراده که هنگامی پس. شود می
  .شود می نوشته اینها همۀ پس مریض؟ یا سالم بلند؟ یا کوتاه سعید؟ یا شقی پسر؟ یا دختر! پروردگار

 گوش دو این با: کنند می نقل الغفاري اسید بن حذیفه از الصفات و األسماء در بیهقی و مسلم أحمد،«
 شب 42 وقتی دیگري لفظ در و گیرد می قرار شب 40 رحم در نطفه: فرمودند) ص(پیامبر که شنیدم خودم

 پوست، بصر، سمع، و دهد می شکل و صورت را جنین پس فرستد؛ می اي فرشته خداوند گذشت، نطفه بر
 انجام پروردگار قضاي پس پسر؟ یا دختر! پروردگار اي: گوید می پس. کند می خلق را جنین عظم و لحم
 را آنچه فرماید می خداوند پس مرگش؟ زمان! پروردگار اي: گوید می سپس. نویسد می فرشته و پذیرد می

 قضاي و است؟ چگونه و چقدر او رزق! پروردگار اي: گوید می سپس. نویسد می فرشته و کرده اراده
 بر پس شود. می خارج دستش در اي صحیفه با فرشته پس. نویسد می فرشته و پذیرد می انجام پروردگار
 از شب 45 یا 40از  بعد فرشته: آمده دیگري لفظ در زیادي. و نه یابد می راه کاستی نه جنین) امرش(امر

  )345: 4، ج 1404(سیوطی، .! ...»پروردگار اي: گوید می پس شود؛ می وارد رحم بر رحم، در نطفه استقرار

 عبدالحق ،)113: 3، ج 1412(»القرآن تفسیر فی البیان جامع«در تفسیر ) 310م. (ريطب جریر محمدبن همچنین
 ،)400: 1، ج 1422(»العزیز الکتاب تفسیر فی الوجیز المحرر«در تفسیر ) 541 م.(اندلسی عطیه ابن غالب بن

 بن بدالرحمنع و )7: 13، ج 1364(»القرآن الحکام الجامع«در تفسیر ) 671م. (اندلسی قرطبی احمد محمدبن
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، روایاتی با همین )8: 2، ج 1418(ثعالبی، »جواهرالحسان فی تفسیر القرآن«در تفسیر ) 875م. (ثعالبی محمد
  .اند مضمون ذکر کرده

هاي زمانی سه ماهه براي  گزینی جنین و بازه روزه براي انجام النه 9روایتی که زمانبندي  دستۀ سوم:
  :کند مجموع زمان بارداري را بیان می

کند: از امام باقر(ع) در مورد خلقت[انسان] سؤال  شیخ کلینی به سند خود از ابوحمزة ثمالی نقل می«
شروع فرمود، قرعۀ انسان مسلمان را  گل کردم و ایشان فرمودند: خداوند متعال هنگامی که خلقت را از

قرار داد. پس هنگامی که نطفه  برداشت و او را سعید قرار داد و همچنین قرعۀ کافر را برداشت و او را شقی
آورند؛ سپس از  کنند و او را به صورتهایی درمی شود، مالئکه او را دریافت می [در رحم زن] واقع می

کند. پس دو ملک  شود یا دختر؟ و خداوند آنچه قرار است بشود را بیان می پرسند: پسر می خداوند می
روز جاي دارد که در رگها  9ندگان! سپس نطفه در رحم کن گویند: چه مبارك است اهللا بهترین آفرینش می

 و محلهاي جدا شدن اجزاي رحم در تردد است. و رحم زن سه قسمت دارد: قسمت فوقانی؛ یعنی باالي
روز [سرگردانی]، نطفه در قسمت  9ناف از سمت راست؛ قسمت میانی و قسمت تحتانی رحم؛ که بعد از 

ماند که تا این مدت، زن دچار تهوع  ر شرایط طبیعی] در این قسمت میگیرد و سه ماه [د فوقانی قرار می
ماند. بچه از طریق ناف خود که محل اجتماع  رسد و سه ماه هم در آن می شود. سپس به قسمت میانی می می

کند. سپس به قسمت تحتانی  اش را دریافت می رگهاي او و تمام عروق مادر است، خوردنی و نوشیدنی
شود(جدا  شود. سپس زن رها و آزاد می ماه می 9ماند؛ پس این  ، پس سه ماه در آن میرسد رحم می

کند. و بعد از قرار گرفتن در زمین، روزي  شود) و به سبب جدا شدن بند ناف، دردي به او اصابت می می
  )15- 16: 6، ج 1407(کلینی، 1».کند خود را از راه دهان دریافت می

  
  ا توجه به مباحث پیشینز) بررسی تحلیلی روایات ب

: 30، ج 1409(حر عاملی، االسناد باید گفت: اوالً، اعتبار نسخۀ کتاب موجود نزد صاحب وسائل دربارة روایت قرب

طور که محقق خویی و تبریزي اشکال  ثانیاً، همان 2براي ما قابل اثبات نبوده و لذا حجیت سندي ندارد. )153
» مضغه«را صفت » مخلّقه و غیر مخلّقه«ست؛ زیرا قرآن عبارت اند، این روایت مخالف قرآن ا کرده

: 2، ج 1422(خویی، اي مجزّا و بعد از مرحلۀ مضغه قرار داده شده است ؛ اما در این روایت، مرحله)5(حج: داند می

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
یى عنْ أَحمد بن مح: «تیسند روا. 1 حنُ یب دمحفَرٍمعا جأَب أَلْتزَةَ قَالَ: سمنْ أَبِی حلِ عنِ الْفُضَیب دمحنْ مع یدعنِ سنِ بیسنِ الْحع دبه جز ». م

از  ،لی. در مورد وثاقت محمد بن فض)353، 115 ،82 ،58: 1432 ،ی(نجاشروات روشن است ریبودن سا یوثاقت و امام لیمحمد بن فض
 جهید. در نتکراثبات  توان یوثاقت او را م ،يثالث به و خیاز جمله مشا عهیگفت: با توجه به اعتماد بزرگان ش توان یمی، ثمال ةشاگردان ابوحمز

 )121 تا: بی ،يزدی انی(عرفان.است »حهیصح« تیروا نیبا توجه به اتصال سند تا معصوم، ا
  )56: 1، ج 1424 ،ی(محسن.قرار گرفته است یق مجلسمحقّ اریدر اخت» هوجاد« قینسخه به طر نیا ی،برخ ةدیبه عق .2
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در تعارض بندي که فقط در این روایت یافت شده، با سایر روایات  . ثالثاً، این نوع دسته)319: 1428؛ تبریزي، 497
شود. البته برخی مانند صاحب وسائل، به وسیلۀ تنظیر این  است؛ به نحوي که یک روایت شاذ محسوب می

(حر روز را توجیه کنند 40و  30اند تفاوت  اختالف، با اختالف مدت حمل در افراد مختلف، سعی کرده

به صورت کلّی و در صدد بیان قاعده که جمعی تبرّعی و بدون شاهد است؛ زیرا روایت  )142: 7، ج 1409عاملی، 
روز برزخ میان نطفه  10روز نطفۀ خالص و  30روز را برزخ میان  40و  30بیان شده است. برخی دیگر تفاوت 

که سخنی عجیب و خارج  )420: 3، ج 1422(قطیفی، اند شود، ذکر کرده که علقه خالص شروع می 40و علقه تا روز 
روز را بیان تمام آن  40روز را ابتداي تحقق نوعیت و  30بط است. برخی نیز از اصول محاوره و استنباط منض

که عالوه بر تبرّعی بودن آن، اشکال دیگري نیز دارد؛ زیرا در عناوین  )311: 29، ج 1413(سبزواري، اند نوع دانسته
وزه بیشتر است و هرچه ر 40نطفه، علقه و مضغه، کمال و تمام هر نوع در آغاز تطوراتش در ابتداي بازة زمانی

  شود! تر می رنگ تر شده و صدق عنوان رو به انقضا، کم شود، براي ورود به عنوان بعد آماده به آخر نزدیک می

روز باید گفت: هرچند برخی فقهاي معاصر به این روایات  40بندي مبتنی بر  در خصوص روایات دسته
؛ اما اوالً، روایات اصلی باب )246: 3، ج 1409اري، همان؛ گلپایگانی، (سبزواند عمل کرده یا آنها را مورد اجماع دانسته
که  )656- 672: 31، ج 1429(بروجردي طباطبایی، الدیات در کتاب ناصح بن دیۀ جنین، مانند روایت معروف ظریف

قت شود، نسبت به بیان زمان مراحل که امري مهم و مبتالبه و در و مصدر اصلی فتاواي این باب محسوب می
اند و اکثر قریب به اتفاق فقها، مقادیر  حاجت است، سکوت کرده و احکام بر عناوین نطفه و... مترتّب شده

دیه و سایر احکام را بر اساس صدق عناوین مذکور بر مصادیق خارجی بیان کرده و ذکري از مالك بودن 
؛ 387: 2، ج 1410؛ حکیم، 361: 43، ج 1404؛ نجفی، 545: 16ج  1393؛ طباطبایی، 289: 10، ج 1410(عاملی، اند زمان مطرح نکرده

. در حالی که اگر این روایات در سند و صراحت داللت مشکلی ندارند، عمل به آنها )320: 1428تبریزي، 
: 1396(ر.ك: حسنی، تواند از برخی اختالف نظرها در تشخیص مصادیق خارجی این عناوین جلوگیري کند می

شهرت یا اجماع در این موضوع، محل تأمل جدي است و نقل روایت ضرورتاً با عمل . لذا ادعاي )145- 150
 ؛265- 265: 4، ج 1408(حلی، اند. به آن تالزم ندارد. بنابر این، علم به این روایات را به اهل بیت(ع) واگذار کرده

  )320: 1428؛ تبریزي، 373: 43، ج 1404نجفی، 
روایات، هم از نظر مشاهدة حسی[توسط عرف عام و البته دقیق] و هم شده در این  هاي بیان ثانیاً، ویژگی

هاي آن  شناسی[توسط خبره و کارشناس]، با زمانبندي واقعی ادوار جنینی و ویژگی باتوجه به مطالعات جنین
روز مانند اخالط سر و سینه(سفید و  40در تعارض است. براي مثال، در روایت محمد بن مسلم، جنین تا 

کند و سپس به علقه که مانند  روز مکث می 40معرفی شده! و بر اساس ظاهر تعبیر در روایت، تا غلیظ) 
اي است که  گوشت جویده شده روزگی به بعد، تکه 80شود! و در  خون شیشۀ حجامت است، تبدیل می

 90حدود هنوز به مرحلۀ عظام نرسیده! جوانه زدن گوش و چشم بعد از عظم؛ یعنی [با تکلّف] حداقل در 
دهند! در حالی که همان طور که در مباحث پیش بیان شد، تعلّق به دیوارة رحم و مکیدن  روزگی رخ می
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شود و بعد از آن به تدریج حتی به  شود و نقطۀ قرمزرنگ کوچکی دیده می خون مادر در روز نهم آغاز می
بعد، شبیه یک شیئ جویده به  26صورت یک زالوي کوچک دو میلیمتري قابل رؤیت است. جنین از روز 

روزگی به بعد، دیگر حالت مضغه و شیئ جویده شده ندارد. شکل ظاهري  50آید و از حدود  شده درمی
روز  80، قبل از )14(مؤمنون: جنین و چشم و گوش و حتی اسکلت او که در قرآن بعد از مضغه ذکر شده است

فرماید:  ات با مشاهدات تجربی و نظرات اطبا میشوند. ابوالحسن شعرانی دربارة تعارض این روای کامل می
 و اند دیده را شده سقط بچۀ قابلگان به خصوص زنان همیشه و است بسیار جنین سقط که دانست باید و«

 نیست چنان و دختران؛ عروسکهاى اندازة به جوارح و اعضا همۀ با است طفلى آبستنى، از سیم ماه در جنین
 ما عصر اهل شود. نمى استفاده زمانها این کریم قرآن از و خون! قطعۀ روز چهل و باشد نطفه روز چهل که

 جنین که قشرى یعنى سلى؛. خشخاشى دانۀ اندازة به شود مى جدا تخمى حیض، نوبت هر   در زنان از گویند
 آخر در و شود مى کبوتر تخم یک اندازة به آبستنى اول ماه آخر و است تخم قشر همان است؛ آن جوف در

 است ممتاز بدنش از سرش دویم ماه آخر در سلى، جوف در جنین خود و مرغ تخم یک اندازة به دویم اهم
 9 اندازة به و اند دیده قابلگان چنانکه دارد؛ تمام چیز همه سیم، ماه آخر در و اوست سر بدن ثلث از بیش و
 کامل از را مجوسى عباس بن على عظیم، طبیب عبارت وافى، 112 صفحه در ما .است سانتیمتر 10 تا

 طبیعیات و قانون کتاب در سینا بن ابوعلى .گویند ما عصر اهل آنچه موافق مدت، در کردیم نقل الصناعه
 تمام پانزدهم روز تا آید مى پدید آن در خون صورت پس آن از و است روز 9 تا نطفه حالت گوید: شفا

 هویدا آن در گوشت روز، 12 تا پانزدهم روز از و افتد مى پس و پیش روز دو یکى گاهى و شود مى علقه
 روز سه یا دو شاید و شوند مى جدا هم از آبستنى هفتم و بیست روز) دماغ و کبد و قلب(عضو سه و شود مى

 تن از پا و دست و شود مى جدا بدن از سر) آبستنى اول از بعد روز 35(روز 9 از بعد گاه آن افتد. پس و پیش
 از و شود سقط روز 40 از پس که را ماهه یک جنین گوید ارسطو تقدیم. یا تأخیر روز چهار سه با گاهى و

به  و پیداست آن در مردى عالمت و متمایز پاى و دست افکنند، سرد آب در و آورند بیرون سلى پوست
  )796- 801: 2، ج 1419(شعرانی، ».شود معلوم جنین بودن نر روز، 30 در که رسد مى نظر

  شود: وار به آنها اشاره می ام از این روایات اشکاالتی دارند که فهرستثالثاً، هر کد

 80دینار) ذکر شده که باید  100. در روایت محمد بن مسلم، دیۀ جنینِ داراي عظم، همان دیۀ کامل(1
و میان مرحلۀ عظم و لحم و جوانه زدن گوش و چشم خارجی هیچ  )361: 43، ج 1404(نجفی، شد دینار ذکر می

  اي را بیان نکرده است! هفاصل

در مرحلۀ مضغه است؛ یعنی جنینِ سه یا چهار ماهه  120. بر اساس روایت سعید بن مسیب، جنین تا روز 2
گیرد؛ که با توجه به نکات علمی ذکرشده  اي است که در دهان جاي می شبیه شیء جویده شده و به اندازة لقمه

بی و حسی است. اشکال دیگر تعارض این دو روایت در بیان معیار هاي تجر معلوم شد در تعارض آشکار با یافته
دهد؛ که اگر تنها این روایت را داشتیم  براي این مراحل است؛ زیرا روایت سعید بن مسیب، زمان را معیار قرار می
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تیم، ممکن بود دانس را هم منحصر به این روایت می )14؛ مؤمنون: 5(حج: کنندة ادوار جنینی و تفسیر ظاهر آیات بیان
کسی قائل به زمانبندي تعبدي شود؛ اما اوالً، معناي آیات مربوطه عرفی و روشن است و ثانیاً، در روایت محمد بن 

  هاي ظاهري جنین تکیه شده، که ناهمخوانی آن با موازین علمی و عرفی مشهود است. مسلم بر ویژگی

ان مقدار دیۀ نطفه دچار سقط شده و لذا مقادیر . روایت ابوجریر نیز عالوه بر اشکاالت قبلی، در بی3
  که نشان از عدم ضبط راوي یا نساخ دارد. )نجفی، همان(جا ذکر کرده مذکور را به ترتیب جابه

. روایت حسن بن جهم و زراره عالوه بر اشکاالت پیشین، اشکال دیگري نیز دارد. در این روایت، 4
م شده؛ که اگر تعیین جنسیت در مقام اثبات و مشخّصات زمان تعیین جنسیت جنین، چهار ماهگی اعال

ظاهري و خارجی جنین مراد باشد، از نظر علمی و مشاهدات عرفی در فاصلۀ زمانی دو تا سه ماهگی رخ 
طور که گذشت،  تر است؛ زیرا همان األمر مراد باشد، اشکال واضح دهد و اگر در مقام ثبوت و نفس می

تی، جنسیت انسان را ناشی از چگونگی ترکیب کروموزومی اسپرم معرفی شناخ تحقیقات قطعیِ زیست
شناختی و پزشکی،  و قطعیات زیست» ظنّی الصدور«کند. به سبب وجود این تعارضات، میان نصوص  می

  توان به حجیت آنها اطمینان حاصل کرد. نمی

بیان تعبدي در خصوص  روزه بر 40بندي  شود که حمل روایات دسته با توضیحات ذکرشده روشن می
مقدار دیۀ سقط جنین، کاري غیر منطقی و خارج از اصول استنباط است؛ زیرا در این روایات به توصیفات 

گونه  باشند. با توجه به وجود این هاي جنین پرداخته شده است که خالف واقع می مبسوط پیرامون ویژگی
هاي  البته با توجه به وجود چنین افکاري در آموزه مطالب در روایات اهل سنّت، احتمال تقیه بعید نیست.

 تا جنین: «آمده است یهودیت تعالیم یهود، احتمال نفوذ اسرائیلیات به منابع روایی اسالمی محتمل است. در
 راکد آب روزگی، 40 تا انعقاد لحظۀ از تلمود، قانون اساس بر که بوده ژنتیکی مادة یک فقط روز 40

. همچنان که در )1384سلیمانی،  ؛1391توکلی،  (نظري»است قبول قابل زمان این تا جنین سقط لذا. شود می نامیده
علوم حدیث، مباحث مبسوطی پیرامون نفوذ خرافات کتاب مقدس یهودیان در آثار و منابع اسالمی مطرح 

ن، از حوادث ناگوار ، نفوذ اسرائیلیات به تفاسیر مأثور، به خصوص در عصر تابعا)104: 1384(رفیعی محمدي، شده
هاي جهان  رود که بسیاري از مصادیق این روایات جعلی، در ارتباط با تبیین پدیده در عالم اسالم به شمار می

شود؛  . در موضوع زمانبندي ادوار جنینی نیز این احتمال تقویت می)70- 136: 2؛ ج 413: 1، ج 1391(معرفت، اند طبیعت
زمرة روایات تفسیري ذکر شده و اغلب اسرائیلیات در تفاسیر مأثور راه  زیرا اوالً، روایات مورد بحث، در

. ثانیاً، کیفیت تعبیر وارد شده در تفاسیر روایی اهل سنّت که تأکید خاصی بر )413: 1(همان، ج اند پیداکرده
لمود دارد. ثالثاً، ، شباهت زیادي به تعبیر وارد شده در ت)345: 4، ج 1404(سیوطی، اند رکود نطفه تا روز چهلم کرده

 برخی مطالب خرافی دیگرِ مذکور در آثار یونان باستان، در کنار این روایات تفسیري ذکر شده است. در
 حدیث در که است شده نقل) 258 م.(گرگانی سنجر بن عبداهللا بن محمد مسند از روایی اهل سنّت، تفاسیر

 نشأت زن منی از اعضا سایر و شحم شت وگو و مرد منی از جنین غضروفهاي و استخوان: «شده وارد
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تر بیان شد،  طور که پیش همان اما ؛)8: 2، ج 1418؛ ثعالبی، 7: 4، ج 1364؛ قرطبی، 400: 1، ج 1422(ابن عطیه اندلسی، »گیرد می
  !است بوده مطرح باستان یونان تعالیم در خرافات این

ه در گفتار چهارم، اینکه جنسیت بچه در دربارة دستۀ سوم باید گفت: با توجه به نکات علمی ذکر شد
هاي رحمی) و  روز در رگها(لوله 9کند و نطفه تا  گیري می ابتداي واقع شدن نطفه در رحم شروع به شکل

بندي بالینی سه ماهه و اینکه  گزینی)؛ همچنین تقسیم یابد(النه رحم در تردد است و در روز نهم قرار می
شود؛ از نظر علمی قابل  دهد و تغذیۀ جنین از طریق بند ناف انجام می می حالت تهوع در سه ماهۀ اول رخ

تواند یک بیان اعجازگونه محسوب شود؛ زیرا  روزة نطفه در رحم می 9دفاع بوده و به خصوص بیان تردد 
باید لذا در میان روایات  ؛)21- 27: 1384، و پرسائود مور(در زمان صدور روایت، هنوز این نکته کشف نشده بود
  مورد عنایت ویژه قرار بگیرد و از روایات سابق جدا شود.

  
  گیري ح) نتیجه

هاي  بندي و مراحل رشد جنین، برخی روایات در تعارض با یافته در میان روایات فریقین در خصوص زمان
 قطعی علوم تجربی و مشاهدات حسی قرار دارند؛ در حالی که بعضاً راویان مذکور در سلسلۀ سند آنها،

و » علقه«، »نطفه«روزه براي تحقق عناوین  40یا  30بندي زمانی مورد وثوق و اعتبار هستند. براي مثال، تقسیم
هاي قطعی علوم تجربی است و با  و همچنین تعیین جنسیت بچه در چهار ماهگی، بر خالف یافته» مضغه«

ت به منابع روایی و تفاسیر مأثور فریقین هاي یهود، احتمال نفوذ اسرائیلیا توجه به وجود این مطالب در آموزه
توان اعجاز علمی برخی از آنها را ثابت  دور از انتظار نیست. از سوي دیگر، با بررسی علمی روایات، می

گزینی نطفه(زایگوت) در روز نُهم بعد از لقاح، در روایت ابوحمزة ثمالی از امام  کرد؛ که تصریح به النه
است. نتایج به دست آمده در نقد محتوایی این احادیث، در مباحث کالم  باقر(ع)، یکی از این موارد

  سنّتی(علم امام)، کالم جدید(ترابط علم و دین) و استنباط احکام فقهی جنین، کاربرد دارد.

  جدول پیشنهادي نگارنده در خصوص زمانبندي ادوار جنینی:

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
و اگر بعد از لقاح  نهم باشد، روز» علقه«. اگر برقراري جریان خون مادر در بدن جنین و تعلّق کامل جنین به بدن مادر، مالك تحقق عنوان1

  .تسا» علقه« زمان تحقق عنوانپانردهم بعد از لقاح،  مالك باشد، روز مانندرم ک شکل ظاهريِ
  است.اقتباس شده  )118 ،114: 1386(سادلر، »شناسی پزشکی النگمن جنین«ها از جدول  . اندازه2

پیدایش   لحم  عظام  مضغه  علقه  نطفه  
  گوش

پیدایش 
حرکات   یناییب  شنوایی  چشم

  ارادي
پاسخ به 
  تحریکات

  روز
یا  9

151  
-15یا  9

27  27-49  50  60  22  24  154  182  54  75  

  m5/3-cm2  cm2  cm4,5  m3  m3  cm22  cm25  cm3  cm5/6  5/3- 1    2اندازه
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