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 مقدمه

و با آن آشنا و سالمت از بدو خلقت بشر با انسان عجين بوده بيماري
و دست يافتن به دارو تالش مي باشد، به همين سبب انسان همواره براي درمان
مس. كرده است مي مقدسي، آفرينش(له طبابت اهتمام خاصي داشتندأانبياء نيز به

 بحار االنوار، محمدتقي،مجلسي،(و براي آن ارزش قائل بودند؛) 1/419و تاريخ، 
. در امر طبابت، اعجازآفرين بود)ع(عيسي حتي اقدامات حضرت)66/66

ميدر متون مقدس پيشينيان به امر سالمت)1/28كافي،( قرآن. دادند اهميت
و سالمت  حكيم كه رسالت اصلي خود را در هدايت بشر به سوي كمال خالصه

و احكام اشاره كرده  و اعتقاد به) 185/ بقره(و پرورش روح را در قالب اخالق
آيات(سالمت جسم كه مقدمه سالمت روح است توجه كامل داشته است،

 انسان را از مسير،ا كه نبود سالمتيزير...) بهداشت تغذيه، جسم، جنسي، روان
و. دارد تعالي روح باز مي مطالب پزشكي كه در قرآن مطرح شده داراي اعجاز

و در اين  شگفتي است، در حالي كه عقول بشر در آن زمان از كشف آن عاجز
وا. زمان از شگفتي آن متعجب است آنچه در اين مسائل انسان را به تعجب

قو مي و دارد آن است كه و سالمت جسم و مقرارات قرآن با نظم طبيعت انين
مس روح انسان همگون است، به اين معنا كه نمي بالهأتوان در قرآن اي يافت كه

. سالمت انسان در تضاد باشد

 شناسي مفهوم

و جان»طب«  ابن؛1/96قاموس المحيط،(در لغت به معناي درمان جسم
علم به شيء«و در اصل به معناي آمده) 1/554 لسان العرب، ابن منظور،منظور،

و ماهرو به شخص از آن جهت است»و مهارت در آن كه در عمل خود حاذق
مياست (گويند، طبيب مقاييس ابن فارس،؛7/407 العين، فراهيدي،فراهيدي،.
مي با توجه به تعريف لغوي)3/407، اللغة  براي درمان»طب«واژه رسد به نظر

و ر جسم و ميهب وان انسانروح . رود كار



عميد، حسن،(.مداواي بيماران است به معناي دانشفارسيدر» پزشكي«
 فرهنگ بزرگ؛ انوري، حسن،لغت نامه دهخدادهخدا، فرهنگ فارسي عميد، 

مي)ذيل واژه پزشكي سخن، شود كه واژه پزشكي براي از اين تعريف استفاده
ب درمان بيماري و روان و روح ميهاي جسم .روده كار

كه» اعجاز«  كسي قادر به از ماده عجز به معناي ناتوان ساختن در كاري است
 ).لسان العرب، ذيل ماده عجز( انجام آن نيست

و ساليان بعد آمدهبه اين معناست كه مطلبي طبي در قرآن» اعجاز پزشكي«
و مردم عصر نزول نيز از آن اطالعي نداش . تنداسرار نهفته آن كشف شده است

و و قرآن را نازل كرده به تمام جوانب آن آشنايي دارد قطعا كسي كه بشر را خلق
والْأَرض(.به اسرار آن آگاهست ِفي السماواتِ كسى«: بگو«؛)قُلْ أَنْزَلَه الَّذي يعلَم السرَّ

مى را در آسمان]ها[را فرو فرستاده كه راز) قرآن(آن  و زمين .)6/فرقان(»داند ها
 ولي در آمدههاي طبي كه در قرآن عبارت است از آموزه» شگفتي پزشكي«

عصر نزول براي اكثر مردم روشن نبوده، بلكه خالف ديدگاه مشهور پزشكان آن
و بعد از نزول قرآن صحت آن مطالب كشف شده است ولي قبل  عصر بوده است

.از قرآن به صورت غير مشهور مطرح بوده است

 پيشينه

و شگفتيادعاي هاي پزشكي قرآن با نزول آن گره خورده است، زيرا اعجاز
و بالغت، به محتواي علمي آن كه بشر عصر  معجزه قرآن عالوه بر فصاحت

گردد كه اين موضوع حتي در احاديث گاه نزول از اسرار آن عاجز بود نيز بر مي
 درباره آناتومي)ع(با عنوان شگفتي از آن ياد شده است، به عنوان مثال امام علي

:فرمايد بدن مي
»و ويتَكلَّم بِلَحمٍ بِشَحمٍ لِهذَا الْإِنْسانِ ينْظُرُ خَرْمٍ اعجبوا مِنْ تَنَفَّسيو ؛»يسمع بِعظْمٍ

مي از ويژگي«)8 حكمت البالغه، نهج( اي مانيد كه با پاره هاي انسان در شگفتي
بامي»پي« و م» گوشت«نگرد بايسخن و ازمي» استخوان«گويد و شنود
مي» شكافي« »!!كشد نفس
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ميبرگرفتهكتاب توحيد مفضل كه و وحي از از آيات باشد نمونه بارزي
و اعجاز پزشكي قرآن است به شگفتي)ع(اشارات امام صادق .ها

در كتاب في عيونحوزه به طبع رسيده كه كتاب اين هاي زيادي االنباء
ـ به معرفي آنها پرداخته ترجمه نجم آباديـاصبيعه ابن ابيتاليف ات االطباء،بقط

كهمي. است مصريان در عرصه تحقيق در اعجاز طبي قرآن سرآمد بايست گفت
و همسوئي آن با قرآن، نظر. هستند و كشفيات تازه و با رشد طب در عصر كنوني

 است كه هاي متعددي به چاپ رسيدهو كتابكرده جذبرامحققين زيادي 
:برخي از آنها عبارتند از

و طب جديد، اعجاز قرآن از نظر علوم امروزي، نيازمند شيرازي؛ اسالم
القرآن، عدنان؛ پژوهشي در اعجاز علمي قرآن، اسماعيل پاشا؛ من علم الطب

.ورضا رضايي حسنهاي پزشكي در قرآن، رضايي اصفهاني؛ شگفتي ... 

 مفاهيم طبي در قرآن

 شفاء)1

و سالمت است)ش(بكسر» شفاء«ژه وا (بمعنى صحت ، ذيل العرب لسان.
راغب(» الشفاء من المرض«: در مفردات نيز آمده است)4/59 قاموس،؛ژه شفيوا

بشفاء، يعني) ذيل واژه شفي،اصفهاني، مفردات واژه. كنار سالمتىه رسيدن
 به بعد روحي شش مرتبه در قرآن مطرح شده است كه در برخي از آيات» شفاء«

ِفي الصدورِ(:اشاره دارد مانند ِلما ِشفاءْؤمِنينَ()57/يونس()ولِلْم ورحمةٌ ِشفاء وه )ما
وِشفاء()82/اسراء( دىْؤمِنينَ()44/فصلت()هم قَومٍ وردشْفِ صيدر)14/توبه()و و

ِشفا(: برخي ديگر از آيات به شفاء جسمي نظر دارد لِلنَّاسِفيهِ إِذا())69/نحل()ءو

فَهو يشْفينِ رِضْت80/شعراء()م.(

 مرض)2

خارج شدن حالت مزاج انسان از اعتدال كه يعني، يا بيمارى»مرَض«واژه
و) لسان العرب، ذيل واژه مرض،راغب اصفهاني، مفردات(. ويژه انسان است



 يكي:رى يا مرض دو گونه استبيما. مرتبه در قرآن تكرار شده است23بيش از
در چنانمي باشد، بيمارى جسمى  به بيماري جسميـده آيهـ برخي از آيات كه
.)20/؛ مزمل61/؛نور6/ه؛ مائد43،102/؛ نساء184،185،196/هبقر(: اشاره دارد مانند

: بيماري جسمي به كار رفته استبراياين واژه در آيات زير
)رِيضِ حَلى الْمع عَلى الْمرْضى(و)17/ فتح() رَجوال ).91/ توبه()وال

و هرزگى:ى ماننديها بيمارياستعمال ديگر اين كلمه در ، نادانى، رذيلت
و حسد،ترس و دورو، بخل وي نفاق از...ى  مذموم صفات اخالقىاست كه
مرَضاً(:باشند، مانند مي اللَّه مهفَزاد رَضم قُلُوبِهِم أَمِ()10/ قرهب()ِفي رَضم قُلُوبِهِم أَفِي

.)125/ توبه:ك.رو50/نور()ارتابوا
 مصطفوي،( اي كه در بدن مستقر شده نيز به معناي بيماري» سقيم«واژه
مي) همان،مفردات اصفهاني،و راغب، ذيل واژه سقمالتحقيقحسن، شود استعمال

م و حاد به كار رود كه در قرآن دو مرتبه ذكريو اكثراً درباره بيماري جسمي
.)145/صافات()فَنَبذْناه بِالْعراءِ وهو سقيم()89/صافات()فَقالَ إِنِّي سقيم(: است

 درد)3

يد است به مفهوم درد در قيامت درد شدكه به معناي» اليم«در قرآن واژه
(اشاره شده است / بقره() عذاب أَلِيملِلْكافِرِينَ():راغب، مفردات، ذيل واژه الم.

و اقرب الموارد،) 104 و قاموس ب)ذيل واژه الم(در مفردات معنى اسمه اليم را
كهاند ولى بهتر است گرفته) درد آور= مؤلم(فاعل   صفت مشبهه است گفته شود

و ثبوت كه داللتمثل شريف كه بر دوام  اين واژه عذاب اخروى با دارد، چرا
 بار72كلمه اين. عذاب اليم يعنى عذاب دردناك دائمتوصيف شده است، پس

.در قرآن آمده است

 پزشكيبسامد آيات

را بدن انسان اندام هاي گوناگوني دارد كه خداوند در آفرينش تن آدمي آنها
و كاركردهايي ويژه نهاده است و براي هر يك فوايد  رازي،فخر(.تدبير كرده
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ان.)1/91تفسير الكبير، و دام از بين كراعضايها هد بدن، قرآن به موادي اشاره
آن كه مهماست ازها ترين انگشتان؛ ...)؛46/؛ سبأ191/عمرانآل(مغز: عبارتند

؛)56/ نساء( پوست؛)119/ عمرانآل( سرانگشتان؛)30/ بقره( خون؛)19/ بقره(
پا؛)6/ مائده( آرنج؛)92/ نساء(گردن و چ؛)22/ مائده( دست شم، گوش، بيني،

 ريش؛)14/ رعد( دهان؛)36/ يوسف(سر؛)35/ توبه( پيشاني؛)45/ مائده(دندان 
؛10/قصص( قلب؛)5/حج( گوشت، استخوان؛)91/انبياء( اندام تناسلي؛)94/طه(

 روده؛)103/ صافّات( دو طرف پيشاني؛)10/ احزاب( حنجره؛)10/ احزاب
 ساق؛)26/ قيامت( ترقوه؛)32/نجم( شكم؛)16/ق( رگ گردن؛)15/ محمد(
عالوه بر ...و)9/بلد(هالب؛)6/ بلد( زبان؛)24/ مطففين( صورت؛)29/ قيامت(

و مراحل جنين: هاي بدن اشاره دارد مانند ها به برخي از دستگاه آن شناسي رحم
.و)66/ نحل(؛ طريقه به دست آمدن شير)14ـ12/ مومنون( ... 

 قرآناشارات پزشكي در

 انسانمراحل آفرينش.لفا

 آفرينش انسان از خاك.1
و در بعضي)ع(قرآن در بعضي از آيات، آفرينش حضرت آدم  را از خاك

 سجده سوره6به عنوان مثال در آيه. داند ديگر خلقت تمام بشر را از خاك مي
مِنْ طينٍ(: فرمايد مي خَلْقَ الْإِنْسانِ گِ)و بدأَ چنينهم. آغاز كردل؛ آفرينش انسان را از

مي در آيات ديگر خلقت تمام انسان ساللَةٍ(داند ها را از خاك مِنْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ لَقَدو

حج12/ مومنون(؛)مِنْ طينٍ ازو به يقين انسان را از چكيده«)67/؛ غافر5/؛ اي
از)ع( به آفرينش حضرت آدم،عمرانآل از سوره59، اما در آيه»گل آفريديم

.ها خاك اشاره دارد، نه همه انسان
تُرابٍ((» تراب« در بعضي از آيات از آفرينش انسان با مِنْ خَلَقْناكُم /حج(،)إِنَّا

.ياد شده است» طين«و در برخي ديگر از واژه)67/غافر(،)5
خَلَقْناه( از آيه.است»خاك آميخته با آب، يا خاك مرطوب«به معني» طين« م إِنَّا

آن«)11/ صافات(؛)مِنْ طينٍ الِزبٍ استفاده» ها را از گل چسبنده آفريديم ما



كه مي و گل است كه حالت چسبندگي دارد آميخته» طين«شود اين. اي از آب
به8واژه در قرآن  و به صورت نكره درباره خلقت انسان آمده است كه  مرتبه

.معناي گل مخصوص است
و خضوع«كه در معناي به معني خاك است» تراب« . هم آمده است» مسكنة

شد(ترب الرجل يعني فقير شد به6قرآن ). از شدت فقر خاك نشين  بار از تراب
(صورت نكره، براي خلقت انسان استفاده كرده است  راغب؛ التحقيق،مصطفوي.

و ترا قاموس قرآن، قرشي،العرب؛ لسانمنظور،ناب مفردات؛،اصفهاني .)بذيل ماده طين
و)ع(درباره آفرينش حضرت آدم و اديان مختلف  از خاك، تمامي مسلمانان

اتفاق نظر)105ـ85/ شناسي، جهانرضايي، حسن رضا(قائالن به ثبات انواع
 دارند، اما سخن در اين است كه خلقت بشر بعد از آن حضرت چگونه بود؟

ميگرچه هاست، يعنيهكنند كه آيات در بيان واسط بعضي اين گونه توجيه
(ها با واسطه آدم از خاك آفريده شدند انسان معارف محمد تقي، يزدي، مصباح.
اند كه بنيان ساختماني اما مفسران ديگر با كمك دانش جديد دريافته،)330/قرآن

به. وجود انسان، از خاك است تحقيقات نشان داده است كه اگر جسم انسان
دي به يك معدن كوچك خواهد داشت كه اصل خود برگردانده شود، شباهت زيا

. عنصر تشكيل يافته است22از تركيب حدود 
مي گونه كه گفته شد، بعضي از مفسران آيات را در بيان واسطه همان دانند، ها

و زيست)55/تكامل در قرآنمشكيني،( شناسانه، نقش ولي با نگاه بيولوژيك
و بقاي انسان انكارناپذير  به است، چنانعناصر خاك در ايجاد كه بدن انسان

عناصر موجود در خاك از راه مواد. صورت معدن كوچك تصورپذير است
غذايي با منشأ نباتي يا حيواني يا محلول در آبي كه از منابع زيرزميني يا جاري به 

مي دست مي (يابد آيد، به بدن انسان راه ،و قرقوزعبدالحميد،دكتر دياب:ك.ر.
و طبيعتشيرازي،؛75ـ77/طب در قرآن  مرتضي،؛ كريمي يزدي،52ـ53/قرآن

هاي پزشكي رضايي، حسن رضا، شگفتي؛16ـ19/هاي پزشكي در قرآن شگفتي
ص در قرآن ،30(.

و رابطه خاك با انسان با وجود اختالف نظر در خلقت انسان از خاك
.توان آن را با توجه به نظر اكثر دانشمندان، شگفتي قرآن برشمرد مي
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آب.2  آفرينش انسان از
انگيز قرآن اين است كه آفرينش موجودات زنده يكي از مطالب شگفت

آب در بعضي از آيات به صورت مطلق آمده. داندمي»آب«حتي انسان را از 
َشيو جعلنا(:است مانند حيمِنَ اْلماءِ كُلَّ ايو هر چيز زنده«)45/؛ نور30/انبياء(؛)ءٍ
پ و در بعضي ديگر به آفرينش انسان از مطلق آب اشاره» ديد آورديمرا از آب

وصِهراً(:كند، مانند مي مِنَ اْلماءِ بشَراً فَجعلَه نَسباً و«؛)54/فرقان(؛)وهو الَّذي خَلَقَ
و دامادي قرار داد و او را نسبي در آيات.»اوست كسي كه از آب بشري آفريد

م مهينٍ(: خصوص اشاره شده است، مانندديگر به آب با ويژگي مِنْ ماءٍ ساللَةٍ ؛)مِنْ
مِنْ ماءٍ دافِقٍ(،»از چكيده آب پست«)20/؛ مرسالت8/سجده( از«؛)6/طارق()خُلِقَ

.»آب جهنده
: خلقت انسان از آب دو ديدگاه وجود داردبرايدر ميان دانشمندان

 دهنده بدن انسان است، منظور اين است كه آب بيشترين ماده تشكيل) الف
ـ به آب بستگي دارد و حيوانات ـ گياهان . حتي حيات همه موجودات زنده

از)ع(آفرينش حضرت آدم گل(؛»طين« نيز و مكارم(.بود) مخلوطي از آب
.)17/126 تفسير نمونه، ناصر،شيرازي،

 بيان ديگر اين نظريه اين است كه حدود
3
را آب تشكيل حجم بدن2

و كاهش سريع آن با حيات منافات دارد مي در شرايط معمولي نيز كل مواد. دهد
مي مورد نياز بدن از طريق خون به سلول و حدود هاي بدن  حجم خون٪60رسد

و در صورت بروز را پالسما تشكيل مي دهد كه بيشتر از آب تشكيل شده است
غذ حركت گلبول آبي، كم و مواد ميهاي قرمز رساني خونحتي اگر.گردد ايي مختل

و به اصطالح مردمي  » سكته«به يك عضو قطع شود، باعث نابودي آن عضو
(Infarczion)شود، لذا وابستگي حيات كلّيه موجودات از جمله انسان به آب، مي
.قطعي است

و نطفه آفريده شده است)ب شاهد اين. مقصود اين است كه انسان از مني
و«)54/فرقان(؛)فَجعلَه نَسباً وصِهراً(: ات ذيل مي باشدديدگاه آي او را نسبي

مهينٍ(و» دامادي قرار داد مِنْ ماءٍ ساللَةٍ ).8/سجده(؛)ثُم جعلَ نَسلَه مِنْ



و» جعل« و نوه» نسل«در آيات به معني آفرينش ها در تمام به معني فرزندان
و  و فشرده خالص هر چيز است در اصل» سالله«مراحل است  به معني عصاره

كه منظور از آن در اين آيه، نطفه آدمي است كه در حقيقت عصاره كل وجود او
(باشد مي اي مقايسهي،يبوكا:ك.ر؛ 17/126 تفسير نمونه، ناصر،مكارم شيرازي،.

و علم پژوهشي در محمد علي،؛ رضايي اصفهاني،25/بين تورات، انجيل، قرآن
.)437ـ 2/445ز علمي قرآن، اعجا

مي آياتي كه آفرينش انسان:نتيجه با ها را به صورت مطلق از آب دانند،
و علم نيز انگشت صحت بر آن مي و آيات گروه ديدگاه اول مطابقت دارند گذارد

كه در هر دو باشدميدوم گوياي اين هستند كه آفرينش انسان از آب مني 
ميهاي علمي صورت جزء شگفتي .شود قرآن شمرد

 نطفه؛ منشاء پيدايش انسان.3
. داند قرآن در تبيين مراحل آفرينش انسان، نطفه را يكي از عوامل خلقت مي

و و لغت مراجعه نموده شايسته است براي آشنايي بيشتر پيرامون اين واژه به تفسير
.دستاورد آن را با علم تجربي مقايسه نمود

چ» نطف«نطفه از ميبه معناي و كم كم بودن باشد؛ كيدن همراه با صاف شدن
چه: اما در اقرب الموارد آمده است) مفردات، ذيل ماده نطفاصفهاني، راغب( نطفه

(شود كم باشد چه زياد، نطفه ناميده مي در كتاب ) يل ماده نطفذالموارد، اقرب.
ا تشبيهاً بقطرة«:ستالعين، عالوه بر بيان موارد فوق، نطفه را به قطره آب تشبيه كرده

گويد،مي» ليلة نطوف«و عرب براي شبي كه در آن قطره قطره باران ببارد» الماء
و اگر: اما جوهري قائل است اگر جمع نطفه، نَطّاف باشد، به معناي آب صاف

(آيد نُطَف باشد، به معناي ماء الرجل مي از. العرب، ذيل لسان منظور، ابن: به نقل
نطفه به معناي آب كم از مذكر: نويسد در اين باره مي طبرسيمرحوم) ماده نطف

و هر آب صاف را نطفه مي بهو. گويند يا مونث است ) نطفة امشاج(راجع
اصل نطفه به معناي آب كم است كه گاهي به آب زياد نيز اطالق: نويسد مي
(شود مي حج5آيه البيان، ذيل مجمعفضل بن حسن، طبرسي،. .) سوره

فه به معناي آب كم باشد، مقصود اين است كه انسان از آب كم اگر نط
و قدرت الهي است و اين گوياي اعجاز اگر به معناي آب صاف. آفريده شده
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و صاف شده وجود انسان است مؤيد اين نظريه. شده باشد، يعني نطفه، چكيده
و چكي11نكره بودن نطفه در  ده آيه از آيات قرآن است كه نشان از صاف شده

.بدن دارد
و كاربرد نطفه در روايات با توجه به كتاب خ نهج(هاي لغت و)59البالغه،

و عصاره وجود انسان عرف مردم، به نظر مي رسد نطفه به معناي چكيده آب كم
ميباشد مي و مرد و. باشدو شامل زن در مواردي هم به آب زياد اطالق شده است

و تشكيل جنين در اصطالح نيز عبارت است از آنچه  از مردان يا زنان براي لقاح
(شود خارج مي ).2/469 پژوهشي در اعجاز علمي قرآن،،اصفهاني رضايي:ك.ر.

زن)اسپرم(نطفه تركيبي از نطفه مرد ها، اسپرم. است) اوول(، با نطفه
و ذره كرمك  ميليون 500تا2 اند كه در هر مرتبه انزال بيني هايي بسيار كوچك
(وجود دارداسپرم مكارم؛ 1/241 اولين دانشگاه آخرين پيامبر، رضا،نژاد، پاك.

 عدد48هاي جنسي انسان شامل يافته) 25/334تفسيرنمونه، شيرازي، ناصر، 
اين. اند باشد كه هركدام از ذرات متعددي به نام ژن تركيب يافته كروموزم مي

و بعضي ژن از اين ذرات بسيار ريز ها نقش مهمي در ساختمان سلّول زنده دارند
و مادر است و صفات پدر (حاصل حاالت و آينده جهان. .)57/ شيرازي، گذشته

و الم يك مرتبه خَلَقْنَا النُّطْفَة(واژه نطفه با الف و بدون الف)14/منونؤم()ثُم
؛4/نحل(از اين موارد بعضي به مطلق نطفه،. مرتبه در قرآن آمده است11و الم
واشا)5/حج برخي آيات)37/؛ كهف67/غافر(: است به همين مضمونره دارند

و مرد ( داللت دارند مثلـ امشاج؛ آميختهـهم به مخلوط نطفه زن .)2/ انسان:
مي نطفهـو برخي ديگر هم به مني مي شود اي كه خارج  ريزدو در رحم

. اشاره دارند)46/نجم(
رضايي اصفهاني،؛ 147/انسان خلقت سحابي، يداهللا،(نظران كنوني بيشتر صاحب

هاي علمي پيشگوييزماني، مصطفي،؛ 481/قرآن پژوهشي در اعجاز علمي، عليمحمد
و رضا،؛ پاك نژاد،20/209الميزان، طباطبايي، محمدحسين،. 117/نقرآ اولين دانشگاه

اسامشاج به معناي: معتقدند) 1/244آخرين پيامبر، و زن و مخلوط شدن نطفه مرد ت
و مادر، منتقل مي ـ كه به واسطه طبيعتاً به دليل اين آميختگي، صفات پدر شوند

و 48  عامل وراثت كه هر عامل، انتقال دهنده بين ده هزار تا صد هزار نشانه



كه. باشند اطالعات مخصوص، مي اين اطالعات عبارت است از عناصر انسان
و متراكم است؛ آميختگي رنگ آناست،... هاي نطفه ها در نطفه جمع چون همه

. شده است
و چكيدهـبا توجه به معناي لغوي نطفه:نتيجه و از طرف ديگرـ عصاره

و عصاره از نطفه و مادر به صورت فشرده اثبات علمي اين نكته كه صفات پدر
مي منتقل مي .توان برداشت اعجاز از آيات الهي كرد شود،

 آفرينش انسان از مني.4
:مي دانند، مانند» مني«ر از آيات قرآن، منشاء آفرينش انسان را بعضي ديگ

والْأُنْثى( خَلَقَ الزَّوجينِ الذَّكَرَ أَنَّهنىونُطْفَةٍ إِذا تُم ()مِنْ /؛ واقعه45ـ46نجم، آيات:
مي«)37/و قيامت58ـ 59 و ماده از نطفه: آفريندو هم اوست كه دو نوع اي نر

.» شودچون فرو ريخته
و اندازه«به معني» فلس«بر وزن» مني« مني لك الماني؛«. است» گيري تقدير
ومي» منيه«به مرگ.»گيري كرد گير براي تو اندازه اندازه گويند، چون مقدر
به نطفه نيز. نيز به معني آرزو كردنِ در ذهن است» تمني«. گيري شده است اندازه

( شده است گيري اندازهگويند، چون با قدرت خداوند مني مي  اصفهاني،راغب.
ذيل ماده قاموس قرآن،اكبر، قرشي، سيد علي؛ اللغة مقاييس،مفردات؛ ابن فارس

در اصطالح نيز به مايعي كه از مردان هنگام آميزش يا انزال خارج)»مني«
مي مي .گويند شود، مني

و ازتي مي س مني از جمله مواد آلي حيواني ريع فاسد باشد كه مثل خون
مي شود؛ كانون جذب ميكروب مي و از عصاره هر بيست ها است؛ تغيير رنگ دهد

.گردد گرم خون، يك گرم مني توليد مي
گاهي به نطفه. ميليون اسپرماتوزئيد است300 تا 200يك قطره مني حاوي

آن كرمك. شود مرد كرمك گفته مي و طول يك( مو 100تا10ها ها درازند هر مو
و دم بسيار متحركي دارند كه با آن در هر ثانيه. باشدمي) نم مترميليو و گردن سر

مي23تا 14  عدد به ناحيه باروري 500 تا 300ها فقط اسپرم. كنند ميكرون حركت
(رسند كه تنها يكي براي باروري مورد نياز است مي  النگمن، توماس،:ك.ر.
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و شكو شناسي النگمن، رويان اولين نژاد، رضا، پاك؛30/رترجمه دكتر بهادري
؛81/طب در قرآندياب، عبدالحميد وقرقوز،؛ 1/241، دانشگاه آخرين پيامبر
و آينده جهان .)22/241 تفسير نمونه،مكارم شيرازي، ناصر،؛56/گذشته

و قرآن منشاء آفرينش انسان را آب، نطفه،:نتيجه مي مني از سويي. داند خاك
و منياقتوان گفت يكي از مصد مي همان مني كه با سه لفظ. استهاي آب، نطفه

و هر كدام گوشه اي از اسرار علمي آفرينش انسان را به نمايش بيان شده است
و از اشارات علمي قرآن به حساب مي .آيند مي گذارند

 علقه، مرحله ديگر خلقت.5
حج2-1/علق(شش بار» علق«واژه )38/قيامت؛67/؛ غافر14/؛ مومنون5/؛

اي به نام علق همچنين سوره. هاي مختلف به كار رفته است در پنج آيه به صورت
تفسير ناصر، شيرازي، مكارم:ك.ر(به اتفاق بيشتر مفسران. نازل شده است

 اول سوره علق نخستين آياتي است كه در غار حرا بر پيامبر آيه5) 27/153نمونه،
شد)ص(اسالم . نازل
و در اصل به معناي چيزي است كه به چيز باالتر آويزان» علَقَه«جمع» علق«
كاربرد آن در خون بسته، زالو، خون منعقد كه در اثر رطوبت به هر چيز. شود
مي مي مي چسبد، كرم سياه كه به عضو آدمي و خون را و چسبد . باشدمي... مكد

 ذيلت، راغب، مفرداكريم، اصفهاني، التحقيق في كلمات قرآنمصطفوي، حسن،(
ر»علق«ماده پس)»علق«ذيل ماده قاموس قرآن،اكبر، قرشي، سيد علي:ك.؛
لحاظ» آويزان بودن«و» چسبندگي«توان گفت در مواردي كه علق به كار رفته مي

.شده است
اي است كه از تركيب اسپرم مرد با اوول زن حاصل همان خون بسته» علق«

بهو به رحم زن داخل مي و خود را ميشود پس از پيوستن نطفه. كند آن آويزان
و به صورت يك توده مرد به تخمك زن، تكثير سّلولي آغاز مي به شود  سلّولي كه

و در رحم) گويندMarulaدر اصطالح به آن مروال(آيد شكل توت است در مي
هاي تغذيه كننده به درون اليه مخاطي رحم نفوذ گزيند، يعني سلولمي النه
با. شوندمي) نه كامالً چسبيده به رحم(و به آن آويزان كنند مي قرآن اين مطلب را



(بيان كرده است» علق«واژة زيباي در،و قرقوز عبدالحميددكتر دياب.  طب
.)86/ترجمه چراغي قرآن،

مي» علق«اگر واژه با را به معناي خون بسته بپذيريم، توان تناسب آن را
: كردگونه بيان موارد كاربردش اين

آن.1 كرمي(.)27/156تفسير نمونه،مكارم شيرازي، ناصر،(چسبنده بودن
؛)چسبد كه براي مكيدن خون به بدن مي

 آويزان شدن آن به جداره رحم؛.2
مي(شباهت به زالو.3 تواند به اندازه يك فنجان قهوه، خون زالو هر بار

ر) انسان يا حيوان را بمكد مينطفه در رحم، زالو وار به و از خون حم چسبد
(كند تغذيه مي همچنين در وجه)99/انگيز قرآن مطالب شگفتنجفي، گودرز،.

» هپارين«اي به نام اند كه در مرحله ايجاد جنين، از هر دو ماده تشبيه به زالو گفته
و تغذيه ترشح مي (پذير باشد شود تا اينكه خون در موضع منعقد نشود دكتر.

پي پاك ديگر آن كه شكل علقه مانند زالو) 11/110 امبر آخرين دانشگاه،نژاد، اولين
و اين حالت در چهار هفته اول ادامه دارد (است ، دكتر عبدالعزيز،اسماعيل پاشا.

و طب جديد يا معجزات علمي قرآن، ترجمة سيد غالمرضا سعيدي )182/اسالم
لغخالصه آنكه و اهل به معناي» علق«ت، با توجه به ديدگاه دانشمندان، مفسران

را]1[»خون بسته«  آويزان به رحم است، بويژه آنكه اين مرحله از آفرينش انسان
و مضغه شناسي جديد، واسطه در علم جنين شمارند،مي) گوشت شدن( بين نطفه

مي24يعني اين خون بسته حدود  آن ساعت به جدار رحم آويزان و از خون ماند
]2[.كند تغذيه مي
درب:نتيجه مس14ا توجه به محدوديت علم پزشكي رالهأ قرن پيش،  مذكور

از مي . قرن كشف شده است14توان از اعجاز علمي قرآن دانست كه بعد
 مضغه مرحله بعدي خلقت.6

و علقه، مرحله را» مضغه« قرآن كريم در مراحل آفرينش انسان پس از نطفه
.شده استدر قرآن ياد از مضغه سه بار. سازد مطرح مي

وغَيرِ مخَلَّقَةٍ(: فرمايد خداوند در سوره حج مي مخَلَّقَةٍ مِنْ مضْغَةٍ لَقَةٍ ثُمع مِنْ ثُم
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از«؛)لُِنبينَ لَكُم از] خون بسته[سپس گوشت جويده) چيزى شبيه(آويزان، سپس
 براى شماتا) غير متمايز آفريديم؛(=و شكل نيافته) متمايز(= شده، شكل يافته 

(»)كه خدا بر انجام رستاخيز تواناست(روشن سازيم )5/حج؛14/منونؤم.
به» مضغه« واژه و يا گوشت جويده شده است، در لغت به معناي غذا

مي عبارت ديگر به قطعه . شود كه گويا جويده شده است اي از گوشت گفته
.)11/124التحقيق في كلمات القرآن الكريم، مصطفوي، حسن،(

و كرمك تا لحظه جايگزيني در رحم 6جنين انسان از هنگام لقاح تخمك
به رشد) علق(روز در راه است، سپس در رحم تا چهارده روز به صورت آويزك

و از هفته سوم بارداري با چشم غيرمسلح به صورت گوشت خود ادامه مي دهد
تا ماه) مضغه(هاي زاينده گذراندن دوره تمايز اليه. شود جويده شده ديده مي
پژوهشي در اعجاز رضايي اصفهاني، محمد علي،(يابد، سوم بارداري ادامه مي

به2/498علمي قرآن،  از، » مضغه«، اما اين)38/شناسي پزشكي رويانالنگمن،: نقل
و حاالت گوناگوني را طي مي و مراحل قرآن از اين. كند هميشه يك حالت ندارد

و غيرم«تحول با عنوان  مي» خلقهمخلقه هاي مختلفي كند، البته مفسران ديدگاه ياد
:درباره اين دو تعبير دارند، از جمله

(الخلقه باشد يا ناقص جنين كامل.1 ؛)14/24،تفسير نمونهناصر، شيرازي، مكارم.
(مقصود از مخلقه، مرحله تصوير جنين است.2 محمد تقي، مصباح يزدي،.

؛)14/344الميزان في تفسير القرآن،د حسين، طباطبايي، محم؛ 338/معارف قرآن
و متمايز است.3 (مخلقه، همان مضغه شكل يافته دياب، عبد دكتر:ك.ر.

و  .و)87/قرقوز، طب در قرآنالحميد ... 
و شگفت حج(انگيز قرآن تعبير بسيار زيبا و غيرمخلقه، با)5/ مضغه، مخلقه

و جنين يافته به( را در اين دوره هاي پزشكي جديد هماهنگ است هفته سوم
مي) بعد و اشاره به صورت گوشت كوبيده معرفي هاي اي لطيف به تمايز اليه كند

) اليه داخلي= اليه مياني؛ آندودرم= اليه خارجي؛ مزودرم= اكتودرم(: سه گانه
وـتعبير قرآنيِ مخلقه. دارد  كه به معناي ايجاد چيزي با كيفيتي خاص

و اعجاز علمي استـاست خصوصياتي معين . خود نوعي رازگويي



مي:نتيجه كه از مجموع نظرات استفاده و غيرمخلقه«شود صفت» مخلقه
و كيفيت» مضغه« است، به اين معني كه در برخي از اقسام مضغه، مقدرات

و در اقسام ديگر كامل نيست (خصوصيات كامل است رضايي اصفهاني،:ك.ر.
بهو اين خود يكي از شگفتي) 500/قرآنپژوهشي در اعجاز علمي  هاي قرآن

.آيد شمار مي
و گوشت.7  مرحله تشكيل استخوان

به مرحله ديگري اشاره» گوشت جويده= مضغه«قرآن بعد از بيان مرحله
مي مي و : فرمايد كند

لَحماً( نَا الْعِظاموعِظاماً فَكَس بهو گوشت جويده شده«؛)فَخَلَقْنَا الْمضْغَةَ  را
و بر استخوان صورت استخوان )14/منونؤم(.»ها گوشتى پوشانديم هايى آفريديم

بندي جنين، الزم است مرحله پوشاندن براي آشنايي بهتر با مرحله استخوان
.گوشت نيز توضيح داده شود

شود، بعد گوشت آيه باال بيانگر آن است كه نخست استخوان تشكيل مي
.گيرد روي آن قرار مي

و اندودرم در  سومين هفته رشد جنين، اليه هاي سه گانه اكتودرم، مزودرم
و ساختمان. شود تشكيل مي هايي كه در ارتباط با دنياي از اليه اكتودرم، اعضا

مي خارج باقي مي دستگاه عصبي، پوشش حس، گوش،: گردد، مانند مانند، ايجاد
و .بيني، چشم ... 

و استخوانغ( از اليه مزودرمي اعضاي سكتروم و)ضروف ، دستگاه ادراري
و مي... تناسلي .آيد به وجود

و از اليه اندودرمي هم، دستگاه معدي، روده مي... اي، تنفسي، مثانه .شود ساخته
و استخواناين با توجه به ـ مزودرمـمياني ها از اليه مطالب، غضروف

و اندودرمـشود كه به وسيله دو اليه ديگر تشكيل مي اند پوشيده شدهـ اكتودرم
و مي... كه از آن دو اليه اكثر گوشتي بدن مثل پوست، غدد هم چنين. شود ساخته

مي ساخته شدن سلول و استخوان شود از هفته هايي كه باعث پيدايش غضروف
مي هاي ماهيچه اما سلول شود، چهارم بارداري شروع مي . شود اي پس از آن ساخته

و شكور،شناسي پزشكي رويان توماس، النگمن،:ك.ر( ).57/ ترجمه دكتر بهادري
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و استخوان مي گفته شد كه اليه مياني مزودرم غضروف ها دهد، ها را تشكيل
و استخوان .سازي آن آشنا شويم پس بهتر است با غضروف

نوعي بافت همبند است كه به علت ويژگي ارتجاعي فشار زيادي» غضروف«
و از بافتتوا را مي .هاي نرم بدن نيز پشتيباني به عمل آورد ند تحمل كند

70حدود(اي بنيادي دارد كه در ساختمان آن مقدار زيادي هر غضروف ماده
مي. آب به كار رفته است) درصد و اين ماده بنيادي تواند در آب جوش حل شود
رنگ.رد را به وجود آو(chondrin)اي به نام ژله غضروف يا كندرين ماده

غضروف سفيد مايل به رنگ آب است، البته در افراد مسنّ به علت تغييرهاي 
.تواند به رنگ زرد باشد متابوليك، مي

از. غضروف اولين مرحله ساخته شدن استخوان است غضروف بافتي مشتق
مزانشيم است كه براي اولين بار در اواخر هفته چهارم زندگي جنين ظاهر 

و در قسمت مي مي شود از هايي كه خواهد استخوان تشكيل دهد، ابتدا بايد قالبي
به غضروف به وجود آيد تا بعداً به استخوان تبديل شود، بنابراين استخوان سازي

:پذيرد دو صورت انجام مي
. سازي داخل غضروفي استخوان.2سازي داخل غشايي؛ استخوان.1

مياستخواني كه به گونه ابتدايي در بدن جنين تشكي ول شود، به طور موقت
بافت استخواني جنين پس از تولد به تدريج. به تمامي از نوع نابالغ يا اوليه است

مي از بين مي و به جاي آن استخوان بالغ يا ثانويه تشكيل .گردد رود
نكته جالب در بافت استخواني اين است كه اين بافت از ابتداي تشكيل تا

و تخريب استخوان استخوان: داردپايان عمر دو فعاليت متضاد  :ك.ر(سازي
).41ـ47/شگفتي پزشكي در قرآن كريمكريمي يزدي، حسن،

كه در نتيجه با توجه به مطالب علمي مي و سلول: توان گفت هاي غضروفي
و پوستي هاي ماهيچه زودتر از سلول) مزودرم(استخواني از اليه مياني جنين  اي

و غضروفي با دو اليهها پس سلول. آيند پديد مي ديگر جنيني استخواني
و اندردرم( مي) اكتودرم و سلول پوشيده و پوستي روي هاي ماهيچه شوند اي

مي آن (پوشانند ها را مانند لباس در اعجاز علمي رضايي اصفهاني، پژوهشي:ك.ر.



طب،عدنانشريف،؛ 506ـ 2/513،قرآن مكارم شيرازي،؛59/القرآن من علم
و قرقوز،؛ 14/212 تفسير نمونه، ناصر، اين)89/طب در قرآندياب، عبدالحميد
و نشان از شگفتي علمي قرآن دارد يافته .هاي علمي با مطالب قرآني هماهنگ است

 انسان در قرآنبدناعضاي.ب

و چشم.1  گوش
و تفكر است و بينايي، دو ركن اساسي معرفت بر. حس شنوايي سخن گفتن

و  و چشم اهميت مبناي شنيدن تصور اشياء بر اساس مشاهده است، لذا گوش
.اي براي بدن دارند ويژه

و ديدن اشاره داردأقرآن كريم نوزده مرتبه به مس در بعضي از اين. له شنيدن
و بصر اشاره مي مِن(:كند آيات، پس از مراحل اوليه نطفه، به سمع خَلَقْنَا الْإِنسانَ إِنَّا

أَمشَاجٍ در حقيقت، ما انسان را از آب اندك سيال«؛)نَبتَلِيهِ فَجعلْنَاه سمِيعاً بصِيراًنُطْفَةٍ
و بينا قرار داديم مخلوط آفريديم، در حالى كه او را مى و او را شنوا .»آزماييم

)9/سجده(در بعضي از آيات اين دو را پس از مرحله دميدن روح)2/انسان(
مي، بعد78و در سوره نحل آيه را. كند از تولد بيان و ديدن گاهي هم شنيدن
(آورد، مانند به صورت مطلق مي )78/منونؤمو26/احقاف:

و فؤادِ و عقل قرآن از ميان تمام حواس به گوش، چشم ـ كه به معناي خرد
ميالبته و چشمـباشد از موضوع بحث ما خارج  تكيه دارد، چون گوش
كه مهم و جهان خارج ترين حس ظاهري انسان است  رابطه نيرومندي ميان او

مي. سازد برقرار مي و تربيت به وسيله آن انجام گوش صداها را درك و تعليم كند
و صحنه. گيرد مي و چشم وسيله ديدن جهان خارج هاي مختلف عالم است

تا نيروي خرد مهم و اگر از آدمي گرفته شود، ارزش او ترين حس باطني است
و  ميحد يك مشت سنگ (كند خاك سقوط تفسير مكارم شيرازي، ناصر،:ك.ر.

.)128ـ 17/129 نمونه،
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و گوش  پيدايش اوليه چشم

مي به اعتقاد دانشمندان رويان توان شناسي، نخستين نشانه رشد گوش را
و دو روزه به صورت ضخيم شدن اكتودرم سطحي در يك رويان تقريباً بيست

دكرددر هر طرف رومبانسفال پيدا  ر هفته چهارم گوش داخلي از اكتودرمو
(گردد سطحي جدا مي .)393ـ 382/شناسي رويان توماس، النگمن،.

و دو روزه، چشم در حال رشد به صورت يك زوج در رويان بيست
در انتهاي. شود ناودان كم عمق در هر طرف فرورفتگي مغز قدامي ظاهر مي

ايي در هر طرف مغز هاي بين جفت حباب هفته چهارم رشد، به صورت يك
(كند قدامي رشد مي .)404/ شناسي رويان توماس، النگمن،.

اكنون ثابت شده است. شود حس شنوايي در جنين پيش از بينايي فعال مي
هاي دانشمندان با ارسال فركانس. كه جنين پيش از بينايي حس شنوايي دارد

م گذراند، مشاهدهيصوتي به سوي يك زن باردار كه آخرين روزهاي بارداري را
در صورتي كه قبل. دهد كردند كه جنين با انجام حركاتي به اين اصوات پاسخ مي

و نخستين صدايي كه گوشراز تولد، توان ديدن را ندا ميد دهد، هايش را نوازش
(صداي قلب مادر است و قرقوز،. شايد)57ـ9/طب در قرآندياب، عبدالحميد

كه» ديدن= بصر«بر» يدنشن= سمع«يك دليل تقدم واژه  : در قرآن اين است
مي)1  شود؛ حس شنوايي در جنين قبل از بينايي فعال
مي)2  پذيرد؛ فراگيري تكلم در درجه اول از راه شنوايي انجام
از(چشم تنها وظيفه بينايي را به عهده دارد،)3  روز از تولد15نوزاد بعد

و روشنايي را تشخيص مي اما گوش عالوه بر آنكه مسئول شنوايي) دهد تاريكي
(است، بايد تعادل را نيز حفظ كند ؛57ـ58/دياب، عبد الحميد وقرقوز، طب در قرآن.

).529ـ 1/537پژوهشي در اعجاز علمي قرآن،محمد علي، رضايي اصفهاني،:ك.ر
جمع آمده» ابصار«كه واژه سمع در قرآن مفرد، ولي واژه نكته جالب اين

مياست، يع در ني در آن واحد گوش انسان يك شنوايي دارد ولي چشم تواند
.يك لحظه چند چيز را ببيند



و كوري  رابطه غم

مي)ع( از يوسف)ع(قرآن هنگام داستان فراق حضرت يعقوب كه اشاره كند
و گريه، بينايي أَسفَى وتَولَّى(:اش را از دست داد از شدت ناراحتي  عنْهم وقَالَ يا

كَظِيمعَلى وفَه مِنَ الْحزْنِ ينَاهع ضَّتيابو فوسآن) يعقوب(و«)84/ يوسف(؛) ي از
و گفت)فرزند( و دو چشم او از اندوه»!اى دريغا بر يوسف«: ان روى برتافت

و .»را فرو برد) خود(وى خشم شديد]لى[سفيد شد؛
ك و و نابودي حس سفيد شدن چشم به معناي سفيد شدن سياهي چشم وري

93از آيه اما آيد، بينايي است، هر چند اين كلمه گاه به كاهش توان بينايي نيز مي
ـ ميهمين سوره و به روي صورت پدرم بيندازيد، بينا ـشود پيراهن مرا ببريد

(شود سفيدي چشم به معناي كوري است معلوم مي محمد عالمه طباطبايي،.
.)11/363رآن،الميزان في تفسير القحسين، 

مي) Glucome(سفيدي مردمك چشم بيشتر به معني كبودي رود، به كار
و بي و هنگام كبودي، در بعضي مراحل زيرا قرنيه طبيعي، شفاف رنگ است

و به رنگ تيره متمايل به سفيد درمي بزرگ مي ها به كسي كه دچار عرب. آيد شود
از.»دارد)لك(؛ چشمش سفيدي ان في عينه بياضاً«: گويند اين بيماري باشد مي

نظر علمي ثابت شده است كه سفيدي مردمك چشم در اثر ايجاد تغييراتي در
به هاي خوني چشم، به داليل مختلف از جمله ناراحتي رگ و عصبي، هاي رواني

مي. آيد وجود مي و اندوه باال و كوري فشار خون بر اثر غم و سبب سفيدي رود
(شود چشم مي .)63/ طب در قرآن،و قرقوزالحميد عبد دياب.

و چشم هاي قرآني اين اشاره و اعجاز علمي آيات شگفتيازبه گوش ها
مي پرده بر مي :توان به موارد زير اشاره كرد دارد كه
و رويانمقدم» بصر«بر» سمع« مرتبه واژه17)الف شناسان شده است

ميمعتقدند دستگاه شنوايي جنين زودتر از بينايي او ؛گيرد شكل
به اين معناست كه در زمان» ابصار«و جمع بودن» سمع« مفرد بودن)ب

مي واحد، حس شنوايي يك صدا را مي تواند شنود ولي حس بينايي چند شيء را
؛مشاهده كند
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و گريه را با سفيدي)ع( قرآن در بيان داستان حضرت يوسف)ج  ناراحتي
و كوري در ارتباط مي ب چشم و اين .هاي چشم پزشكي مطابقت داردا يافتهداند

و احساس درد.2  پوست
مي پوست از هفته سوم تشكيل جنين، شروع به شكل و گيري و در هفته بيست كند

(گردد ششم كامل مي به)85/كليات پزشكيزمانيان،. خداوند در چند آيه اين گونه
كُلَّما نَضِجت إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا(: فرمايد مي]3[پوست انسان اشاره  بĤِياتِنَا سوف نُصلِيهِم نَاراً

جلُوداً غَيرَها لِيذُوقُوا الْعذَاب إِنَّ اللّه كَانَ عزِيزاً حكِيماً ملْنَاهدم بهلُودبه«)56/نساء(؛)ج
 كنيم راستى كسانى كه به آيات ما كفر ورزيدند، آنان را در آينده به آتشى وارد مى

مى( آن(هايشان كه هر گاه پوست) سوزانيمو ،)و بسوزد(بريان گردد) در
كه) الهى(هايى غير از آنها بر جايش نهيم، تا عذاب پوست را بچشند؛ به درستى

.»ناپذير فرزانه است خدا، شكست
مي،آيه و احساس درد سوختگي سوزناك بودن عذاب جهنم را ترسيم را كند

ميدهد به پوست نسبت مي ميدر«: فرمايدو ]4[.»سوزانيم جهنم پوست بدنشان را

و رابطه اين سوال مطرح است كه چه و اي بين پوست بدن  سوختگي وجود دارد
.سوزانيم چرا خداوند نفرمود گوشت بدن را مي

و كاربردهاي براي رسيدن به پاسخ دقيق الزم است، مشخصات ساختمان
.دو بهتر آشنا شويمپوست را بشناسيم تا با رابطه آن 

 پوست.2
حس. است]5[گانه حس المسه يكي از حواس پنج  پوست بدن،محل اين

به مي و گستره پوست بدن مي6/1باشد  از سه قشر تشكيل شدهكهرسد متر
آ؛قشر چرمي: قشر سطحي پوست: است و نسج چربي :ك.ر(ن قشر زير جلدي
ز110-109/هاي پزشكي دانستنيمرتضي، يزدي، .)85ـ89/پزشكي كلياتمانيان،؛

 احساس درد سوختگي

و سرما هر كدام به وسيله رشته هاي عصبي جداگانه به مراكز حس گرما
و عميق پوست، سلول.دنشو مربوطه منتقل مي هاي مخصوص در قشر سطحي



. وجود دارند) نقاط گرما(هاي درك گرماو سلول) نقاط سرما(درك سرما
سل،اعضاي دروني و گرما را حس نميول چنين .كنند هايي ندارند، لذا سرما

نوك. شود انشعابات اعصاب حس درد به قشر سطحي پوست ختم مي
پ يك سانتي. نامند انشعابات را نقاط درد مي  نقطه درد 200تا50وست، متر مربع

مي شيميايي را با موادحس درد كه دارد  حرارت شديد موجب مرگ.كند منتقل
مي سلول آن ها و مرگ مياي ها باعث ترشح ماده شود و منتهي مخصوص اليه گردد

ميـانشعابات عصبي (كند حسي درد را تحريك هاي دانستنييزدي، مرتضي،.
.)172ـ 173/پزشكي

و بازسازي بافت زخم هاي سوخته زماني هاي سوختگي بسيار دردناك است
، مرگ همه قشرهاي قرمزي، تاول(سوختگي به چند درجه.طلبد طوالني مي

و نسوج عميق و مرگ پوست به پوست و تبديل مي) زغالتر اگر. شود تقسيم
چون آلبومين بيش از يك دوم تا يك سوم سطح بدن بسوزد، مرگ حتمي است، 

مي پوست مي و تجزيه و زيان سوزد مي شود، مواد سمي كه آوري توليد گردد
و آن را مسموم مي (سازد جذب بدن شده / هاي پزشكي دانستني مرتضي، يزدي،.

.)399و 367
بهكههاي عصبي است پوست عضوي پوشيده از بافت  اطالعات حسي را

مي وسيله پايانه و گرما،فرستد، لذا اوج احساس درد هاي آزاد عصبي به مغز  سرما
و استخوان در پوست مي  مثالً هنگام تزريق آمپول در ابتدا،باشد، نه گوشت
مياحساس درد را و هر چه سوزن به داخل گوشت ران درك ده شود، درد كنيم

ب كمتري را حس مي ميكنيم، در دين ترتيب مشاهده  قرن14كنيم كه قرآن
مي گذشته، پوست را مهم و سوختگي را مهم ترين عضو ناقل درد معرفي  ترين كند

ـ توجهبا. داندميـ كه در پوست قرار داردتحريك كننده اعصاب گرماگير بدن
و در قرن مس به عدم آگاهي مردم در آن زمان ميأهاي بعد به اين توان له علمي،

.آن را از معجزات علمي قرآن ناميد

 تنفس پوستي

و: پوست وظايف مهمي دارد، مانند دخالت در تنظيم درجه حرارت بدن
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و ترشح مواد سمي CO2دفع%7/2و9/1تا%1جذب اكسيژن؛تنفس پوستي
ا  در اثر نورD سنتز ويتامين؛ خواص بيوشيميايي؛]6[ز راه غدد عرقخورده شده
و در... خورشيد به كه همه آنها و زماني است كه اكسيژن فضاي باز پوستي

(صورت آزاد جذب شود .)85/زمانيان، كليات پزشكي.
و خواب بسيار نكته جالب اين كه خداوند در باره داستان اصحاب كهف

ذَات الْيمِينِ وذَات الشِّمالِ(:يدفرماميطوالني آنان مهنُقَلِّبرا«)18/كهف(؛)و و آنان
و سمت چپ مى .»گردانديم به سمت راست

از امروزه يكي از مشكالت پزشكان در بيمارستان ها، زخم بسترهاي ناشي
و بيهوشي تحركي برخي از بيماران شكستگي بي هاي لگن، ستون فقرات، فلج

يكآن.است...وطوالني مدت مي ها براي مدت طوالني در  كه اين مانند جا ثابت
مي سبب مرگ سلولكار براي جلو گيري از اين الزم است كه شود هاي پوستي

هر چند ساعت يك بار اين بيماران را به راست يا چپ برگردانند تا تنفس كار 
و حيات سلول و جذب اكسيژن (ها تجديد شود پوستي حميد عبدالدياب.

ر62/ طب در قرآن،وقرقوز  كتابهاي، پيتر،وينگيت:ك.؛ براي آگاهي بيشتر
؛ 341/پزشكان خودتان باشيد،محمدحسينحاجبي،؛ 599/پزشكي نامه دانش

.)405/رويان پزشكي النگمنالنگمن، توماس،
و راست همين باشد، شايد يكي از حكمت هاي گرداندن اصحاب كهف به چپ

و برخاسته از قدرت فرابشري استآنهرچند خواب طوالني .ها از معجزات خدا
 نياز انسان به اكسيژن.3

نبود«استبيان كرده آن را كه قرآن در قالب تشبيهرايمسائليكي از
در ضمن تشبيهي حال افراد گمراه را اين گونه خداوند. است» اكسيژن در آسمان

يهدِي( كند بيان مي يرِدِ اللّه أَن يرِد أَن يضِلَّه يجعلْ صدره فَمن ومن لِلْإِسالَمِ هردص شْرَحي ه

ِفي السماءِ دعصا يرَجاً كَأَنَّمح و هر كس را كه خدا بخواهد«) 125/ انعام(؛)ضَيقاً
مى) پذيرش( را براىاش راهنماييش كند، سينه و هركس را كه گشايد اسالم

ا(بخواهد مى اش را تنگِ اش وا نهد، سينه در گمراهى) عمالشبخاطر كند، تنگ
.» ...خواهد در آسمان باال برود گويا مى



به» حرج«و» گشاده ساختن«به معني» شرح«و» سينه«به معني» صدر«واژه
و محدوديت شديد«معناي .است» تنگي فوق العاده

م. در آيه فوق تشبيه لطيفي به كار رفته است كهاين سوال  چرا طرح است
و خدا تنگي سينه را به كسي كه به سوي آسمان مي چه رود، تشبيه كرد؟ آسمان

مياي ويژگي و نفس  انجامد؟ دارد كه به تنگي سينه

 نياز بدن به اكسيژن

آن بافت و هاي زنده بدن براي تداوم حيات به يك منبع انرژي نياز دارند
و نشاسته  با) تئينچربي يا پرو(محصول سوخت قند يعني آميخته شدن سوخت

كه اين نياز به گونه. اكسيژن است متر مكعب11روز انسان در شبانهاي است
.)87/در جستجوي خدامكارم شيرازي، ناصر،(. كيلوگرم هوا الزم دارد14يعني

و در بدن گرما توليد مي هر فرد عادي در حال. كند سوختن چربي در آتش
و براي توليد استراحت كامل به حدود و دو كالري در دقيقه نيازمند است  يكصد

و پنجاه سي سي اكسيژن به كار ببرد انسان در حال استراحت. آن بايد دويست
مي75/3حدود  اين مقدار هوا. برد ليتر هوا را در دقيقه با عمل دم به درون ريه ها

و پنجاه سي كه حاوي هفتصد ك3/1سي اكسيژن است الري به كار آن براي توليد
مي. رود مي و سريع به حدود پانزده برابر افزايش .يابد اين نياز در حين تنفس عميق

مي هوايي كه به ريه و مقدار ناچيزي%21ازت،%78شود ها داخل اكسيژن
كهگاز كربنيك)03/0( و مژكدارد هاي هاي سلول به وسيله موهاي دهليز بيني

م (شوديسطحي مخاط مجاري تنفسي تصفيه هاي دانستنيمرتضي، يزدي،:ك.ر.
.)156ـ 159/پزشكي

ها قفسه اين عضله. فرو بردن نفس به وسيله انقباض عضالت تنفسي است
بيرون دادن نفس نيز نتيجه برگشت اين عضالت به حال. كنند سينه را گشاد مي
و تنگ مي استراحت تعداد تنفس براساس جثه حيوان. باشد شدن قفسه سينه

و انسان بالغ40 مرتبه، نوزاد 150، مثالً موش در هر دقيقه است  مرتبه16 مرتبه
.)156ـ 159/هاي پزشكي دانستنيمرتضي، يزدي،(.كشد نفس مي
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 ارتفاعاتكمبود اكسيژن در

مي%21،اكسيژن  مايلي67هوا در ارتفاع. دهد هواي سطح زمين را تشكيل
و انسان در ارتفاع سر4از اكسيژن خالي است  هزار متري به تنگي نفس، سستي،

و تهوع دچار مي و باالتر به واسطه6در ارتفاع. شود درد  كمبود هزار متري
و مي نرسيدن مقدار الزم اكسيژن به سلولاكسيژن يزدي،(رود هاي مغز، از هوش
مي) 365/هاي پزشكي دانستنيمرتضي،  .ميردو

كش» تورشيلي« وي ميزان اين فشار.ف كرداولين كسي بود كه فشار جو را
را معادل فشار عمود هواي دور كره زمين بر يك سانتي مترمربع از آن تخمين زد 

هرچه از سطح زمين. متر است سانتي76كه معادل فشار عمودي از جيوه به طول 
و باعث ايجاد اختالل در رسيدن باالتر رويم، از ميزان اين فشار كاسته مي شود

ميه هوا از راه ريه از طرفي كاهش فشار هوا باعث انبساط. گرددا به خون
و امعاء مي و در پي آن ديافراگم به طرف باال گازهاي موجود در معده شود

و موجب ايجاد نارسايي در كار انبساط ريه مي مي رود و تنفس (گردد ها :ك.ر.
.)18ـ19/ به طب درقرآن،و قرقوزعبدالحميد دكتر دياب
اك:نتيجه سيژن در آسمان در قرون اخير كشف شد، اما قرآن چهارده نبود

و اين از معجزات قرآن است  قرن پيش در قالب تشبيه به آن اشاره كرده است
و استخوان.4  رابطه توليد مثل

مِنِّي(:فرمايد قرآن از زبان حضرت زكريا اين گونه مي ظْمنَ الْعهإِنِّي و بر قَالَ
رب شَقِياًواشْتَعلَ الرَّأْ ائِكعأَكُن بِد لَمباً وشَي كَانَتِساِئي ورو مِن اِليوالْم إِنِّي خِفْتو

منبه! پروردگارا«: گفت«)5ـ4/مريم(؛)امرَأَتِي عاقِراً فَهب لِي مِن لَّدنك ولِياً راستى
و از جهت پيرى،  و سفيد(ور شده سر شعله) موى(استخوانم سست گرديده

(و پروردگارا.) گشته است در)من! و(به سبب خواندن تو بدبختى) زحمت
و در حقيقت، من بعد از خودم از بستگانم ترسانم در حالى كه زنم.ام نبوده

.»را به من ببخش) فرزندى(پس از جانب خود سرپرستىِ نازاست؛
! پروردگارا:يد پرس)ع(زكريا. خداوند به او بشارت پسري به نام يحيي را داد

از چگونه من صاحب فرزند خواهم شد، و خودم نيز  با اينكه همسرم نازاست
)8/مريم(»!ام شدت پيري از كار افتاده



و كاهش نيرو است»وهن«واژه به.، به معني ضعف زكريا ضعف خود را
در،هايش نسبت داد، چون پايه هستي آدمي استخوان و انسان  استخوان است

و سكون تمام حركت (هايش به آن تكيه دارد ها  محمد حسين، عالمه طباطبايي،.
عالوه بر آن، در زمان پيري فعاليت بخش تخريبي استخوان بيشتر)14/9، الميزان

ميو قدرت خون كه استخوان دخالت مثلو در نتيجه توليد شود سازي آن كم
مي، مستقيم در آن دارد استخوان افزايش يابد، لذا در سنين پيري پوكي كاهش

. تر است هاي جنسي بيش اين عارضه در زنان يائسه به علت نبود هورمون. يابد مي
ش43س،مجله دانشمند( ص506، ،61(.

ها توان يكي از معجزات علمي قرآن ناميد، زيرا قرن بنابراين آيه فوق را مي
و توليد مثل را بيان كرده است .قبل، ارتباط استخوان

به قرآ:بندي جمع و فيزيولوژي بدن اشاره كرده اما نه ن به مسئله آناتومي
مخ. عنوان هدف اصلي طبانااشارات قرآن به مسائل طبي نشان از آن دارد كه

ها بعد حتي قرنوها عصر نزول اطالع چنداني از آن نداشتند، تا جايي كه سال
و اعجاز بودن  ميآاسرار آن آشكار شده است .كندن را اثبات
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هاستپيو

از وجود دارد» علق«الزم به ذكر است كه احتماالت ديگري درباره]1[
مطالب(اند معنا كرده) اسپرماتوزئيد( علق را به معناي نطفه مرد بعضي: جمله

به).99/انگيز قرآن شگفت ـ اشاره بعضي ديگر به معناي موجود صاحب عالقه
ـ تفسير كرده و عده روح اجتماعي انسان به گل حضرت اند داشته هم اشارهاي اند

(كه حالت چسبندگي دارد)ع(آدم در دكتر رضايي اصفهاني،:ك.ر. پژوهشي
)481ـ 487/اعجاز علمي قرآن

كه حضرت آيت]2[ علق خون بسته«اهللا معرفت بعد از پذيرفتن اين نظريه
مي»است مي: گويد، ).6/82التمهيد،(چسبد علقه در روز هفتم به جداره رحم

حج23در سوره زمر آيه]3[  به لرزش پوست به واسطه ترس، در سوره
و در سوره فصلت آيه20آيه و ذوب كردن بدن 22 الي20 به سوزاندن پوست

.به پوست به عنوان يكي از شاهدان روز قيامت اشاره شده است
ي» جلد«واژه]4[ ا به معني پوست بدن است، اعم از آنكه پوست انسان باشد
را.حيوان گويند، چون تازيانه به پوست بدن انسانمي» جلد« در قرآن تازيانه

مي برخورد مي و بدن احساس درد مي2، آيهسوره نور نمايد، مانند كند : فرمايد كه
جلْدةٍ( منْهما مِائَةَ واحِدٍ والزَّاِني فَاجلِدوا كُلَّ و مرد زناكار،«؛)الزَّانِيةُ  هر يك زن زناكار

(»از آن دو را صد ضربه تازيانه بزنيد اكبر قرشي، ذيل قاموس قرآن، سيد علي.
).»جلد«ماده 

پن]5[ ازجحواس ،)چشيدني(، ذائقه)بويايي( حس المسه، شامه: گانه عبارتند
و حس تعادل )ديدني(، حس باصره)شنيدني(سامعه

دا15تا5زير بشره پوست]6[ رد كه به وسيله ميليون غده عرق وجود
و تعريق، حرارت اضافه بدن را دفع مي .كند تبخير
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