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Abstract 

 

The embryonic development is one of the most important and delicate 

stages in human life. The mysteries and marvels of this intricate 

development have perplexed everyone. Muslim physicians and scholars of 

traditional Iranian medicine have explained these phases based on their 

accepted principles. The etiology of several fetal abnormalities could be 

described by understanding the processes involved in embryonic 

development. The aim of this study was to investigate the fetal 

development based on Iranian traditional medicine and religious studies 

with an emphasis on "Quwa" as one of the effective factors in this regard. 

This study was conducted based on a qualitative (content analysis) 

research design focusing on Iranian traditional medicine and religious texts. 

The notes and data were taken, collected, and classified. 

The forces (Quwa) which play important roles during the embryonic 

development process are classified as vital, psychic, and natural. There are 

two forces, namely productive, and shaper (Muwallida and Muṣawira) that 

are effective in the survival of generations. They are derived from a natural 

force whose origin is the liver. The role of the productive force is the 

production of semen and the shaper force formats the organs. 

The role of these forces in the embryonic development process can be 

defined meticulously based on the holistic point of view of Muslim 

physicians and scholars of traditional Iranian medicine. In addition, the 

amazing results that embryology and genetics have achieved can be taken 

into consideration to reinforce these forces in order to prevent some 

embryonic abnormalities. 
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 ... نین در منابع دینی و طب ایرانیبررسی مراحل تکوین ج

 

 21      1397، پاییز و زمستان 2شمــاره  ،6دین و سالمت، دوره 

 

 

  
 یوین جنین در منابع دینی و طب ایرانی و نقش قوا در رشد و نمو جنینبررسی مراحل تک

 

 4، علیرضا خلعتبری3، حسن صیامیان*2، آسیه جوکار1طاهره شاکری
 

 

 
 

 

 چكیده

 و اسرار که است زندگی انسان راحلم ترینظریف ترین واز مهم رشد و نمو جنین یکی

 پزشکان و دانشمندان مسلمان طب ایرانی باشد.انگیز میحیرت فراوان آن هايشگفتی

مراحل این  با فهماند. داده شرح جنین را تکامل مورد قبول خویش روند مبانی براساس

تباط، پژوهش در این ار .داد شرح هاي جنینی رااز ناهنجاري بسیاريدالیل توان تکامل می

 "قوا"با محوریت نقش بررسی تکوین جنین از منظر منابع دینی و طب ایرانی حاضر با هدف 

 از عوامل اثرگذار بر تکوین جنین از نظر حکماي طب ایرانی انجام شد. عنوان یکیبه

پژوهش حاضر به روش کیفی )تحلیل محتوا( و با تمرکز بر متون دینی و کتب مرجع 

ها باشد که در این مطالعه تمامی یافتهشده است. شایان ذکر می طب ایرانی انجام

 بندي شدند.آوري و دستهبرداري، جمعفیش

 و ینفسان ،یعیطب دسته سه بهکه  دارند نقش یی )قوا(روهاین نیجن تکامل ونددر ر

 يقوااز  ،هستند نسل يبقا کار در که مصوره و مولده نیروي دو .شوندمی میتقس یوانیح

مصوره،  باشند که وظیفه قوه مولده، تولید منی و وظیفه قوهي میبا منشأ کبد طبیعی

 . است اعضا صورتگري

 نگرکل دگاهیدبا تبیین نقش دقیق نیروهاي مختلف در روند تکوین جنین با توجه به 

شناسی و ژنتیک آوري که علم جنینو منابع دینی و نیز نتایج شگفت ایرانی طب دانشمندان

برخی از  ازتوان گفت که با تقویت این نیروها شاید بتوان ان دست یافته است میبد

 پیشگیري کرد. ینیجن يهايناهنجار
 

 جنین، طب ایرانی، قواي طبیعی تکامل :های کلیدیواژه

 

 

 

 ارشد کارشناسی دانشجوی -1

 پزشکی، دانشکده علوم تاریخ

 علوم پیراپزشکی ساری، دانشگاه

  ری، ایرانمازندران، سا پزشکی

استادیار گروه طب ایرانی،  -2

پزشکی، عضو شورای  دانشکده

مرکز تحقیقات طب  پژوهشی

سنتی و مکمل، پژوهشکده 

 پزشکی علوم اعتیاد، دانشگاه

 مازندران، ساری، ایران

 تطالعاا وریفنا وهگر ریادستاا -3

پزشکی اپیر هنشکد، داسالمت

 پزشکی علوم ساری، دانشگاه

  مازندران، ساری، ایران

 ح،یگروه علوم تشر ار،یانشد -4

دانشگاه علوم  ،یدانشکده پزشک

 رانیا ،یمازندران، سار یپزشک
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 1396دی  12دریافت: 

 1397مهر  16اصالحات: 

 1397مهر  23پذیرش: 

 

 پژوهشی تحلیل محتوامقاله 
 .20-30صفحه:  1397سال  ،2 ، شماره6دوره 

 دين و سالمت 

 علیرضا. بررسی مراحل تکوین جنین در منابع دینی و طب ایرانی و نقش قوا  ،آسیه؛ صیامیان، حسن؛ خلعتبری ،شاکری، طاهره؛ جوکار :استناد

(.رسیفا) 20-30(: 2)6؛1397 پاییز و زمستان دین و سالمت، .یدر رشد و نمو جنین
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 و همکاران طاهره شاکری

 

 1397، پاییز و زمستان 2، شمــاره 6دین و سالمت، دوره   22

 

 همقدم

 بیان مساله و پرسش اصلی تحقیق. 1

هنوز  ی خودهاشرفتیپ هبا هم یشناسنیجن علم

را کشف جنین  دهیچیاسرار پ از ارییبس است نتوانسته

مجهوالت از  هاقرن برای تکاملی جنین مراحل و (1) کند

این است که  (.2رفته است )می به شمار بشر و معماهای

با عنایت به منابع دینی و طب ایرانی قوا در تکوین 

 کند؟جنین چه نقشی را ایفا می

 

 پیشینه پژوهش. 2

به مراحل خلقت انسان و  یمتعدد اتیدر آ آنقر

 در رسا و شیوا بیانی ( و با3)کرده  رهشاا نیجنین تکو

 مراحل و جنین آفرینش و پیدایش به آیه 76 از بیش

(. در بین متون 4است ) پرداخته آن مختلف تکامل

صورت دینی موجود، تنها قرآن مراحل خلقت را به

ایرانی  (. طب۵مرحله به مرحله مطرح نموده است )

پزشکی از جمله  موضوعات اکثر در دیرینه یاسابقه

تألیفات آن در  نظریات وو  (6ارداری و زایمان دارد )ب

 جودو ای است که باگونهزمینه کیفیت تولد جنین به

 قابل شناسی همچنانعلم جنین نظیربی هایپیشرفت

 مراحل از یرانیا طب منابع در. (7باشد )توجه می

 شده برده نام "ینیجن یهادوره" عنوان باتکوین جنین 

 . (۸) است

 

 ورت و اهمیت پژوهشضر. 3

با عنایت به رویکرد مثبت جامعه و وزارت بهداشت 

درمان و آموزش پزشکی که طب سنتی ایرانی و تحصیل 

های طب مندان به رشته تحصیلی در دانشکدهعالقه

سنتی، بررسی تطبیقی مراحل تکوین جنین از نظر 

منابع دینی و طب ایرانی و نقش قوا در این زمینه 

گاهی تخصصی دانشجویان و محققان این تواند به آمی

 است آن بر پژوهش حاضررشته بیافزاید. به همین جهت 

تا به بررسی مراحل تکوین جنین از منظر منابع دینی و 

عنوان یکی از توضیح نقش قوا بهحکمای طب ایرانی و 

عوامل اثرگذار بر تکوین جنین از نظر حکمای طب 

  بپردازد. ایرانی

 

 ها مواد و روش. 4

 با ومحتوا(  لیتحلکیفی ) روش به حاضر پژوهش

البالغه، احادیث و بر تفاسیر و ترجمه قرآن، نهج تمرکز

گیری از منابع طب ایرانی مانند قانون، روایات و بهره

المتعلمین، ذخیره خوارزمشاهی، الصناعه، هدایهکامل

القلوب و خالصه التجارب، مفرحالطب، خالصه قانونچه فی

ه به بررسی تکوین جنین از دیدگاه منابع دینی و الحکم

های طب ایرانی پرداخته است. در این مطالعه کلیدواژه

قرآن، طب ایرانی، قوه مغیره، قوه مصوره و "فارسی 

، Fetus" تکوین جنین و نیز واژگان کلیدی انگلیسی

Persian Medicine،Embryonic development " در 

و  Noormags ،Irandoc، SIDاطالعاتی  هایپایگاه

Google Scholar ها تمامی یافتهجو شدند و وجست

 بندی گردیدند.آوری و طبقهبرداری، جمعفیش

 

 و بحث هایافته

 . مراحل تکوین جنین در متون دینی1

و  ل پیدایش و تکوین جنینحامرآن قرقرن پیش  14

سوره از قرآن  1۹در  در آن را دمرو  زن كمشتر نقش

های نطفه، علقه، مراحل با نام این و از (1)ده مون نبیا

عظام، لحم، تسویه، تصویر و  ،مضغه )مخلقه و غیرمخلقه(

 (. ۹نفخ روح نام برده است )

 

 مرحله اول: نطفه

صاف  آب یا کم آب معنای به اصل در نطفه

طریق لقاح  از که آبی قطرات به باشد؛ از این رومی

( 1۰گردد )یم اطالق شوند،می انسان پیدایش سرچشمه

شود که نطفه ای از خلقت انسان میو مربوط به مرحله

عبارت (. به 11گردد )زن و مرد به یکدیگر آمیخته می

نطفه اولین مرحله از سیر تکاملی انسان است که  دیگر،

 در (.12،13باشد )نتیجه آمیختگی منی مرد و زن می

 "ابتال"و  "نطفه امشاج"واژگان  انسان سوره 2 هیآ
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 23      1397، پاییز و زمستان 2شمــاره  ،6دین و سالمت، دوره 

 

 از چیزی نقل معنای بهدر این آیه ابتال (. 14) اندآمده

 از انتقال ( و4دیگر ) گونه حالت و ای بهگونه و حالت
 (. 1۵باشد )می غیره و عظام ،مضغه علقه، به نطفه

، 14است ) "منی"مبدأ نطفه در بیان قرآن 

 از را باشد. نطفهمی گیریاندازه معنای ( که به37قیامت/

گیری گویند که با قدرت خداوند اندازهجهت منی می آن

 ایمرحله هر در کند که جنینبیان می شده است. این آیه
 (.1) شودمی گیریاندازه

 

 مرحله دوم: علقه

 چیزی معنای به اصل در بوده و "علق"علقه جمع 

 در آن شود و کاربرد آویزان باالتری چیز به که است

 آدمی عضو هب است که منعقد خون زالو و بسته، خون

قرآن مرحله  نظر از (.16) مکدمی را خون و چسبدمی

 مرحله بوده و اولین مهم انسان بسیار خلقت در علقه

(. علقه شرح مناسب مرحله جنینی از روزهای 3) باشدمی

است که جنین به جدار داخل رحم چسبیده و  24تا  7

شناسی این مرحله را در علم جنین (.2آویزان است )

 (. 17شمارند )بین نطفه و مضغه می واسطه

 

 مرحله سوم: مضغه

های مؤمنون دو آیه در سوره واژه مضغه سه بار در

(. مضغه عبارت است از 1۸و حج ذکر شده است )

 (16،1۹شده باشد )ای که شبیه به گوشت جویدهقطعه

 به اینکه گویند؛ یکیاز دو جهت به آن مضغه می که

 همچون اینکه دیگر و تنیس بیشتر لقمه یك اندازه

مانده است  باقی آن در دندان اثر و شده جویده گوشت

 وسیله به تا برده کاررا به مضغه لفظ کریم قرآن (.2۰)

 حجم، همچون اموری با ارتباط در را جنین شکل آن

 توصیف مرحله این در قرارگرفتن نحوه قوام و شکل،

 (. 21کند )

 و همخلق هایصفت مضغه برایسوره حج در 

عالمه (. ۵حج/، 14) شده است آورده غیرمخلقه

طباطبایی در تفسیر این آیه مخلقه را به معنای 

الخلقه و غیرمخلقه را به معنای آنکه هنوز خلقتش تام

باشد که این کالم تمام نشده است دانسته و معتقد می

با تصویر جنین که مالزم با نفخ روح در آن است منطبق 

خاطرنشان ساخت که ممکن است  . باید(22باشد )می

 پیوسته رویان رشد مراحل به غیرمخلقه و مخلقه صفت

 اجزا برخی از )که اجزا مرحله تکوین در جنین و

 گیری هستند( اشارهدرحال شکل برخی و یافتهشکل

 (.3باشد ) داشته

 

 عظام و لحم چهارم و پنجم: مراحل

 هآنگا"فرماید: سوره مؤمنون می 14خداوند در آیه 

 با را هااستخوان و نمودیم استخوان به تبدیل را مضغه

 (.14مؤمنون/، 14) "میدیپوشان گوشت

 است. در استخوان معنای به "عظم"جمع  عظام

مضغه  بارداری حالت ششم هفته اواخر از مرحله این

 شود ومی تبدیل استخوانی هایسلول به و شده استحاله

 به انسانی شکلکم کم جنین ها،استخوان پیدایش با

متن صریح قرآن این است که مضغه  .(23گیرد )می خود

 نیا( و ۹شود )طور مستقیم به استخوان تبدیل میبه

( لحم) گوشت لیتشکعلمی است که مرحله  تیواقعیك 

شود ها آغاز میو ساخت استخوان ظهور از پسبالفاصله 

 (.4ندارد ) وجود عضالت ساخت در رییتأخ چیه و

 عضالت گیریشکل به تواندمیگوشت  با ششپو تعبیر

 هشتم و هفتمه هفت در کهداشته باشد  اشاره جنین در

به تدریج  جنین انسانیه چهر تقریباً و دهدمیروی 

مرحله، با حرکت و  این تکمیل از پس .شودمی آشکار

 به (.۹) گرددمی آغازجنبش جنین آفرینشی دیگر 

 در اساسی تحوالت از مرحله آخرین لحمعبارت دیگر، 

ساختمان بدن است که  جسمی و فیزیکی اتمام

 و بزرگ هایرگ عصب، گوشت، با برهنه هایاستخوان

 گوشت ازبرای حفاظت  و دنگردمیپوشیده  کوچك

می کشیده آن اندام بر لباس عنوانبه زیبا پوستی بدن،

 (. 23) شود

 

 مراحل ششم و هفتم: تصویر و تسویه و نفخ روح

نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی فَقَعُوا لَهُ  سَوَّیْتُهُ وَ فَإِذَا"
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 و همکاران طاهره شاکری

 

 1397، پاییز و زمستان 2، شمــاره 6دین و سالمت، دوره   24

 

به این  "تسویه"(. سویته از ماده 2۹حجر/، 14) "سَاجِدِینَ

ای معتدل و مستقیم گونهمعنا است که چیزی را به

آوری جمعت خلقخود باشد. مرحله اول نماییم که قائم به 

از: که عبارت است  هاآن مرحله بعد تسویهاست و  اجزا

باشد میها در وضع مناسب خود تنظیم اجزا و نهادن آن

باشد آخرین مرحله آفرینش انسان، نفخ روح می(. 24)

نفخ کنایه از اثرگذاشتن بر چیزی و یا القای امری (. ۹)

دهنده برقراری رابطه غیرمحسوس در آن است و نشان

از بیان خلق آخر (. 24باشد )میان بدن و روح می

سنخ دیگر مراحل که این مرحله هم شودمشخص می

ای برتر است که خلقت مادی و جسمانی نبوده و مرتبه

معنا که چیزی به (؛ بدین4گردد )منجر به حیات آن می

آید که در ذات، صفات و خواص خود مغایر با وجود می

ترین اثر طبیعی نفخ روح، . مهم(22)سابقش است 

پس از پایان  باشد کهحرکت ارادی جنین در رحم می

(. 12چهار ماهگی غالباً برای مادران قابل درك است )

یافتن پایان با انسان جنین در الهی روح شدندمیده

 معنوی و واقعی هویت شود ومی ظاهری او انجام خلقت

معنا که رسد؛ بدینمی به کمال مرحله این در انسان

نیز  معنوی بعد مادی دارای بعد بر عالوه انسان جنین

 .(3شود )می

 

 مبانی طب ایرانی. 2

های یونانیان بهره برده دانشمندان مسلمان از نوشته

پزشکان مطالب بسیاری به نظرات  و با افزودن( 2۵)

 به توجه با را نیجن نمو و رشد سمیمکان، (26) یونانی

. (27،2۸)اند هکرد انیب ییوایش به بدن در موجود یقوا

ش از بیان این مراحل، و پی موضوع تیاهم به توجه اب

ارائه توضیحی مختصر پیرامون مبانی طب ایرانی و نقش 

رسد. خداوند قوا در تکوین جنین ضروری به نظر می

ای را در بدن قرار داده است تا صحت نیروی تدبیرکننده

و سالمتی را حفظ نموده و بیماری را دفع کند که این 

اند. نامیده "امور طبیعیه"یا  "طبیعت"نیروی مدبره را 

 تعادل عبارت دیگر، امور طبیعیه اموری هستند که به

مورد  هفت نمایند ومی حفظ جهت هر از را بدن

 لفعاو ا اقو ارواح، ،عضاا ط،خالا ،مزجها ن،کاارباشند: می

 که عناصری یکسان هستند ای مجساا: نکاار (.2۹،3۰)

 را داتموجو یگردو  ناگنسا ندگب تینگنخس ایجزا

 با یکدیگر، عناصر این امتزاج اثر در دهند.یم تشکیل

وجود به  مختلف نوعی صور با موجودات از انواعی

 و آب ا،وگه ،شگتآ: عبارت هستند از عناصرآیند. این می

خاك که در طب ایرانی به ارکان چهارگانه معروف 

 (. 31باشند )می

مزاج: به معنای آمیختن و امتزاج بوده و آن را 

دهنده آمده از کنش و واکنش اجزای اولیه شکلکیفیت بر

(. بر مبنای طب 31-33اند )بدن انسان معرفی کرده

طور که اثر انگشت هیچ فردی با فرد دیگر ایرانی همان

یکسان نیست، مزاج و ترکیب هیچ انسانی با انسان دیگر 

(. اگر بدن انسان از مقادیر متناسب 34باشد )یکسان نمی

تش عنصری ترکیب شده باشد، مزاج خاك، آب، هوا و آ

آید و اگر یك یا دو عنصر و وجود میمعتدل به 

های مربوط به هرکدام از ارکان برتری داشته کیفیت

 (.3۵شوند )های غیرمعتدل ایجاد میباشند، مزاج

 از پستحت تأثیر اعمال دستگاه گوارش  اغذاخالط: 

 باشد:می عنو چهار( و 36شود )به اخالط تبدیل میهضم 

زیادی هریك از این اخالط  .سوداو  صفرا، بلغم ،خون

ها کند که زمینه بروز بیماریعالئمی را در بدن ایجاد می

 (.31نماید )را فراهم می

هستند که از نخستین امتزاج اخالط  جسامیا عضا:ا

طور که اخالط از امتزاج ارکان آیند؛ همانبه وجود می

 . (37شوند )ایجاد می

که  ستا لطیفیجسم آن  و بوده روح عگ: جمارواح

  (.3۸باشد )می ندگب در)قوا(  نیرو أگمنش

 قوا: در بخش بعدی به تفصیل بیان خواهد شد.

افعال: به نتیجه حاصل از عملکرد قوا، افعال 

می تقسیم مرکب و مفرد قسم دو به که (3۵گویند )می

 مانند ؛باشد هقو یك به منحصر که است آن مفرد شود.

 یا هقو دو از که است آن مرکب و دفع و داشتننگه ،جذب

 قوه دو از که نفوذ غذا مانند ؛باشد بیشتر تشکیل شده

  (.33شده است ) ترکیب دافعه و جاذبه
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 25      1397، پاییز و زمستان 2شمــاره  ،6دین و سالمت، دوره 

 

 بندی آنقوا و تقسیم

قوا جمع قوه و نیروهایی است که موجب فعل و 

و کنشى شوند. هر نیرو منشأ فعل انفعاالت در بدن می

 (. 2۹شود )است و هر فعلى از نیرویى در بدن صادر مى

 

 تقسیمات قوا

بندی براساس بقای خود فرد که شامل: قوه . تقسیم1

 باشد.حیوانی، نفسانی و طبیعی می

 اى است که مبدأ قوه طبیعیه با منشأ کبد، قوه

کردن مواد و منشأ تغذیه، تنمیه، تهیه و جایگزین

 باشد.ضا میشده در کل اعمصرف

با منشأ مغز، مبدأ و دلیل ظهور و صدور  قوه نفسانیه

 ها و معانى است.حس، حرکت کل بدن و ادراك صورت

قوه حیوانیه با منشأ قلب، مبدأ و علت حیات کل 

 (. 2۹،3۹باشد )بدن می

ی براساس بقای نوع انسان: سه قوه فوق بندمیتقس. 2

اشند که مبدأ و منشأ بهمراه با قوه مولده و قوه مصوره می

های( مرد و زن است که این دو قوه، انثیان )تخمدان

(. ذکر 4۰باشد )ها در رحم میاجتماع ترکیب آن

بندی قوای طبیعی که با تکوین جنین ارتباط تقسیم

 ای برخوردار است.مستقیم دارد از اهمیت ویژه

 

 بندی قوای طبیعیتقسیم

تأثیر بر غذا که  کننده بقای فرد از طریق. تأمین1

خود شامل دو قوه غاذیه )غذادهنده( و نامیه )رشددهنده( 

 باشد. می

رسانان قوای جاذبه، ماسکه، هاضمه و دافعه از خدمت

که قوه جاذبه در طوری (؛ به2۹،41قوه غاذیه هستند )

کند، قوه اعضا آنچه را که مناسب بدن است جذب می

ب کرده است نگه ماسکه آنچه را که قوه جاذبه جذ

را تغییر دهد و  دارد تا قوه هاضمه در آن اثر کند، آنمی

هضم کند و قوه دافعه هرآنچه را که زائد بوده و صالحیت 

 (.41-43کند )غذاشدن نداشته باشد را دفع می

کننده بقای نوع انسان از طریق تأثیر بر غذا . تأمین2

 (. 44باشد )ه میاست و دربرگیرنده قوه مولده و مصور

 قوه وظیفه منی و وظیفه قوه مولده یا مغیره اولى، تولید

 (.2۹،4۵-47اعضا است ) صورتگری مصوره یا مغیره ثانیه،

 

 وجود منی و قوای مغیره و مصوره در مرد و زن

حکما بر این باور هستند که تکوین جنین از منى 

ات مرد و زن هر دو با هم است و منی برای زنان نیز اثب

(. 42باشد )شده است؛ چنانچه برای مردان محقق می

روایت شده است که چهار عضو نوزاد از آب پدر 

باشد؛ استخوان، مغز، عصب و عروق و چهار عضو از می

نطفه مادر است: گوشت، خون، پوست و مو. شش مورد 

نیز از خداوند است: حواس پنجگانه و نفس حیوانی 

. در ارتباط با ظهور و فعلیت قوه مغیره و مصوره (4۸)

اند که این قوا موجود در منی، بیشتر علما عنوان نموده

در منی هر دو وجود دارد اما با غلبه قوه زن؛ زیرا منى 

م انفحه )پنیرمایه( را دارد زن حکم لبن و منى مرد حک

(2۹،41،4۸،4۹ .) 

 

 وجود قوای طبیعی در رحم

ای است که وجود قوه جاذبه در رحم نیروی کشنده

کشاند؛ اما به هنگام آمیزش، منی را به سوی خود می

بودن نیروی ماسکه در رحم از زمان بارداری زن تا 

وی گردد. در مدت زمان کار نیرهنگام زایمان آشکار می

های جنین و اندامشکل  دارنده )ماسکه(، منی بهنگه

این امر  وگردد ها دگرگون میکیفیات و اشکال آن

ساز )قوه هاضمه( در دهنده وجود نیروی دگرگوننشان

رحم است؛ اما وجود نیروی دافعه در یکی از دو وقت؛ به 

شود. هرگاه هنگام کمال جنین و یا مرگ آن آشکار می

ها به اتمام رسید، های جنین کامل شد و ساختارآنماندا

راندن آن را آغاز کردن جنین و بیروننیروی دافعه دفع

 . (۵1،۵۰)نماید می
 

 . مراحل جنینی در منابع طب ایرانی3

پس از بیان کلیاتی پیرامون مفاهیم اساسی طب 

تکوین جنین که در  مراحلایرانی و نقش قوا، به بیان 

آمده است  "ینیجن یهادوره" عنوانمتون طب ایرانی با 
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 و همکاران طاهره شاکری

 

 1397، پاییز و زمستان 2، شمــاره 6دین و سالمت، دوره   26

 

 .(۸)پردازیم می

 

 احاله اولی: نطفه

در این دوره منی مرد و زن مجتمع شده و در آن 

گردد و حالتی شبیه به کف ایجاد فعل و انفعال واقع می

شود. سپس قوه مغیره و مصوره به اذن خالق توانا در می

نماید و چهار نقطه در محل آن تأثیر گذاشته و تصرف مى

مرحله را احاله گردد. این قلب، مغز، کبد و ناف ظاهر مى

 نامند.اولى و نطفه مى

 

 احاله ثانیه: مخلقه

شده است. پس از  تبدیلدر این دوره منی به نطفه 

نماید و امتیازى در اجزای آن قوه مصوره در آن تصرف مى

گردد و به دهد و منافذ و عروق در آن ظاهر مىآن مى

ها خون حیض از طریق ناف به جگر طفل واسطه آن

گردد مرحله را که در چهار روز کامل می نرسد. ایمى

 نامند. احاله ثانیه می

 

 احاله ثالثه: علقه

خود  در این حالت منی از صورت همچون کف

بیرون آمده و شروع به کسب استعداد برای قبول صورت 

شده در تخم به سوی نماید. آب جمعشدن میعلقه

 رود که در آن امتدادات بلند ترسیم شدهسرخی می

روز طول  16است. از ابتدای استقرار منی در رحم، 

و مربوط  کشد تا علقه ایجاد شود؛ یعنی اعضا متعلقمی

 به یکدیگر گردند. 

 

 احاله اربعه: مضغه

مضغه مانند پارچه گوشتى منعقد شده است و توسط 

گردند و مستعد آن آن برخی از اعضا از یکدیگر متمایز مى

لصور و الحیاه، روح حیوانى به اشوند که به امر واهبمی

شدن رطوبت نخاعی، ها برسد. در این مرحله کشیدهآن

تمیز اعضای ثالثه )قلب، کبد و مغز( و شکل قلب در 

آید. شایان ذکر است که از مدت جنین به وجود می

 کشد.روز طول می 12شدن تا مضغه علقه

 احاله خامسه

ن ظاهر بر جنی در این دوره مزاج ذکورى یا انوثى

شود. مدت گردد و خلقت در اعضای اصلى تمام مىمى

 زمان این مرحله سه روز است.

 

 احاله سادسه

در روز بیست و هفتم مغز در سر جنین تشکیل 

یابند و عروق، شود. در این دوره تمامی اعضا خلقت میمی

گردند که این مراحل در پنج مجاری و مفاصل ظاهر می

ید خاطرنشان ساخت که از اول شوند. باروز تمام می

روز جمیع اعضا و  4۵تا  3۵استقرار منی در رحم، بین 

 گردد.صورت جنین کامل می

 

 احاله سابعه

اعصاب و عروق بر عظام پس از خلقت تمامی اعضا، 

ها و اعضای دیگر پوشیده کشیده شده و غشا بر آن

جا، قرار یافته و به اغشیه و گردد، عضالت جابهمى

های عصبی و رباطات متصل شده و خلل و فرج شهری

شود و ها با لحم پر گشته و هیأت تمام بدن تمام مىآن

تمامى عروق، مفاصل و مجارى ظاهر شده و سر از گردن 

ها و پاها نمایان و هر دو شانه جدا و ممتاز گشته و دست

شوند. در این دوره قوای غاذیه و نامیه ظاهر شده و مى

 کند و در ادامه، روح به نبات رشد می جنین مانند

گردد مى الروح بر جنین دمیده و فایضامر ذى

(41،4۹،۵2،۵3.) 

مراحل تکوین جنین در منابع دینی و طب ایرانی در 

 ارائه شده است.  1جدول 

 

 : مراحل تکوین جنین در منابع دینی و طب ایرانی1جدول 

 طب ایرانی منابع دینی مراحل

 اولی: نطفه احاله نطفه 1

 مخلقه :احاله ثانیه علقه 2

 احاله ثالثه: علقه مضغه 3

 احاله اربعه: مضغه عظام 4

 احاله خامسه: ذکور یا اناث لحم ۵

 احاله سادسه: خلقت اعضا تصویر و تسویه 6

 احاله سابعه: نفخ روح نفخ روح 7
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 . مراحل جنینی در طب نوین4

کگه در   متعددی یهابندیمتقسیبا اشاره به برخی از 

انگد  شگده  مطگرح  جنین تکامل و رشد برایمنابع پزشکی 

بندی در قرآن و طب ایرانی پگی  توان به اهمیت تقسیممی

بگگرای تکگگوین  Longmanشناسگگی بگگرد. در کتگگاب جنگگین

 جنین دو مرحله کلی زیر بیان شده است:

 از که است یندیافر (:زاییماندا) زایینرویا مرحله. 1

شگکل  هنگگام  تگا  واحد سلول یك از رویان تشکیل هنگام

 شگامل  ( رااول هفته هشت تقریباً) بدوی هایاندام گیری

 .دشومی

 را تولگد  هنگگام  تا هفتگی هشت از: جنینی مرحله .2

 جنگین  و داشگته  ادامگه  تمایز مرحله این در .گیرددربرمی

 (.  ۵۵شود )می اضافه وزنش و کندمی رشد

پگنج   همکگاران  و Hamiltonدر این راسگتا در کتگاب   

 و اعضگا  تشگکیل ، رویگانی ، گزینگی هالنگ ، زایگوتیكمرحله 

 (.۵۵ذکر شده است ) جنینی

بنگدی مراحگل تکگوین    باید توجه داشت کگه تقسگیم  

 جنگین  بنگدی شگکل  تمگایز و  پایگه  بگر  که جنین در قرآن

 در منگابع  جنگین  تکامگل  مراحگل  بندیتقسیم با باشد،می

بگاالیی   علمگی  رزشا و دقگت  از و دارد تفگاوت  پزشگکی 

 (.4است ) برخوردار

 و سگوابق  هگم  مسگلمان  پزشگکان ها، با توجه به یافته

 کگه  را مانند بقراط، ارسطو و جالینوس انیونانی یهانوشته

و  بودنگد  بگرده  ارث به بود استوار یواقع اتیتجرب بر شتریب

 دربگاره ی قرآن مطالب و اتیآ به بودنمسلمان دلیل به هم

 .(۵6) داشتند تمسك ینیجن اتیح

Moore  مراحل  شناسینجنی نامتخصص ازیکی

معتقد است  زیرا داند؛می تردقیق را قرآن تکوین جنین در

 تکامل در آشکار و واضح اصلی ازبندی که در این تقسیم

 کتاب در ،دلیل همین بهه است؛ دگفته ش سخن جنین

 (.۵7است ) داده قرار مالكرا  قرآن بندیمتقسیخود 

مراحل رشد و نمو  تطبیقدر رابطه با زیادی  مطالعات

جنین در قرآن با علم نوین پزشکی انجام شده است که از 

( با 13۸۸نورمحمدی ) پژوهش توان بهآن جمله می

 کامکار، مطالعه "مراحل رشد جنین از منظر قرآن"عنوان 

 تکامل مراحل مقایسه"( تحت عنوان 13۸۹و همکاران )

 "شناسینجنی علم و حدیث ،رآنق دیدگاه از انسان جنین

مضغه، مخلقه "با عنوان ( 13۹۰الشعرایی )و پژوهش ملك

اشاره کرد که در  "و غیرمخلقه از دیدگاه قرآن و علم روز

شده با علم نوین پزشکی ها تقریباً مراحل مطرحتمامی آن

منطبق بوده و اختالف مبنایی وجود ندارد؛ هرچند که در 

طب نوین مراحل با الفاظ علقه، مضغه، عظام، لحم و غیره 

عنوان مرحله زایگوتیك، رویانی و  اند و اکثراً بابیان نشده

 (.1،12،1۸اند )جنینی مطرح گردیده

زاده و همکاران براین، در مطالعه اسماعیلعالوه

خلقت انسان، رشد و نمو جنین از "( با عنوان 13۹1)

با تطبیق مراحل مختلف  "دیدگاه قرآن و علوم زیستی

 رشد و نمو جنین از منظر قرآن و منابع زیستی نشان داده

شد که قرآن توانسته است خلقت جنین را با بهترین 

های علمی و ها تعبیر کند که این امر با حقیقتتوصیف

 (. ۵۸باشد )علم پزشکی امروز مطابق می

نگاه  ، در1جدول ها و از سوی دیگر با توجه به یافته

رسد که حکمای طب ایرانی در توالی اول به نظر می

مراحل قرآنی متفاوت  مراحل در یك مرحله با توالی

تر به توضیحاتی که حکمای باشند؛ اما با نگاهی عمیقمی

توان دریافت اند میطب ایرانی برای هر مرحله ارائه داده

گذاری چند مرحله وجود دارد و که این تفاوت تنها در نام

مراحل تکوین جنین در منابع دینی و متون  تمامیتقریباً 

منطبق هستند؛ با این تفاوت که طب ایرانی با یکدیگر 

صورت کلی و بدون این مراحل در قرآن و منابع دینی به

اشاره به جزئیات آمده است؛ اما حکمای طب ایرانی در 

صورت کامل به آثار و تألیفات خود جزئیات این مراحل را

 اند.و مفصل شرح داده

به واسطه  جنینو نمو  رشد مراحل در طب ایرانی

صورت بالقوه در هر مرحله وجود دارد و نیز قوایی که به

قابلیت پذیرش افعال مختلفی که دارند بیان شده است 

 زمینه این در قرآن آیات تفسیر تواندمی که( 3۵،۵۹،6۰)

نجنیأله مس تبیین بهبا الفاظی دیگر  قرآن هرچند ؛باشد

 (.3) است پرداخته شناسی

ا منشأ و دیدگاه منابع دینی و طب ایرانی در رابطه ب
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مراحل تکوین جنین یکسان است؛ اما مرحله نفخ روح که 

یاد شده است هنوز به  "خلق آخر"در قرآن از آن به 

 و حقوقی مسائل نظر باشد. ازدرستی شناخته شده نمی

 هفته نفخ روح، زمان موجود در مورد جنین، فقهی

 است؛ شده جنینی تعیین زندگی چهارم ماه یا شانزدهم

 از پس اول لحظات از رسد جنینمی نظر هب که درحالی

(. در این ارتباط، انجام 61است ) روح و حیات دارای لقاح

بررسی و پژوهش بیشتر برای درك بهتر این مرحله 

 شود.پیشنهاد می

با بررسی نقش مؤثر قوای طبیعی با منشأ کبد در 

رسد که توجه به سالمت مراحل تکوین جنین به نظر می

قبل از ازدواج عالوه بر طهارت و  هاکبد حتی سال

پاکسازی رحم، در سالمت نطفه و روند تکاملی آن اثر 

و  قوه مولده تواند با تطهیرسزایی دارد و این امر نمیبه

و  نفسانی کیفیات تمامی ارتباط باشد؛ زیرامصوره بی

و  مزاجی کیفیت در الدینو باطنو  ظاهر مزاجی و احوال

اشخاص و  هستند دخیل انسانی نطفه استعداد حصول

 گوناگون احوالو  اخالق کیفیات دارای با همان مطابق

  (.42،4۵،46،۵1شوند )می

 

 گیرینتیجه

با توجه به اهمیت نقش قوای طبیعی در تکوین 

 بتوانممکن است  جنین، با بررسی علمی و بالینی بیشتر

 متفاوتی را حلجنینی راه هایناهنجاریاز  برخی برای

گشایی جدید در علم تواند راهارائه داد که این خود می

  شناسی و ژنتیك باشد.جنین

 

 پیشنهادات

حلی متفاوت جهت پیشگیری از ارائه راه

جنینی براساس متون دینی و طب های ناهنجاری

ها و مطالعات بیشتر در مرحله ایرانی و انجام بررسی

 نفخ روح.

 

 حمایت مالی

 یت مگالی دانشگگاه علگوم پزشگکی    نویسندگان از حما

 د.باشنبرخوردار می مازندران

 

 مالحظات اخالقی

 به دلیل استفاده از متون، موردیدر این پژوهش 

وجود نداشته و کلیه منابع در مرتبط با مالحظات اخالقی 

 اند. مقاله مستند شده

 

 تضاد منافع

حقیقی و حقوقی افراد فرد یا  چاین مقاله با منافع هی

 ندارد. تضاد

 

 تشکر و قدردانی

شده از مقاله حاضر قسمتی از نتایج استخراج

ارشد تاریخ علوم نامه تخصصی مقطع کارشناسی پایان

ن یو تکو یشناسنیجن یخیتار ریس"پزشکی با عنوان 

باشد. می "(ق.ه 3-14)قرن  یرانیمتون طب ا در نیجن

حقیقات دانند از معاونت تنویسندگان بر خود الزم می

فناوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران، شورای تحصیالت 

تکمیلی دانشکده پیراپزشکی ساری، شورای پژوهشی 

دانشگاه، داوران طرح، داوران مقاله و کلیه کارکنان 

کتابخانه مرکز تحقیقات طب سنتی و مکمل دانشگاه 

ویژه سرکار خانم رحیمی تشکر علوم پزشکی مازندران به

 مایند.و قدردانی ن
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