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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.
Keywords: Embryonic development, Natural forces (Quwa), Traditional
Iranian medicine
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دانشکده پزشکی ،عضو شورای
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سنتی و مکمل ،پژوهشکده
اعتیاد ،دانشگاه علوم پزشکی
مازندران ،ساری ،ایران
 -3استادیار گروه ﻓناوری اطﻼعات
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رشد و نمو جنین یکی از مهمترین و ظریفترین مراحل زندگی انسان است که اسرار و
شگفتیهاي فراوان آن حیرتانگیز میباشد .پزشکان و دانشمندان مسلمان طب ایرانی
براساس مبانی مورد قبول خویش روند تکامل جنین را شرح دادهاند .با فهم مراحل این
تکامل میتوان دالیل بسیاري از ناهنجاريهاي جنینی را شرح داد .در این ارتباط ،پژوهش
حاضر با هدف بررسی تکوین جنین از منظر منابع دینی و طب ایرانی با محوریت نقش "قوا"
بهعنوان یکی از عوامل اثرگذار بر تکوین جنین از نظر حکماي طب ایرانی انجام شد.
پژوهش حاضر به روش کیفی (تحلیل محتوا) و با تمرکز بر متون دینی و کتب مرجع
طب ایرانی انجام شده است .شایان ذکر میباشد که در این مطالعه تمامی یافتهها
فیشبرداري ،جمعآوري و دستهبندي شدند.
در روند تکامل جنین نیروهایی (قوا) نقش دارند که به سه دسته طبیعی ،نفسانی و
حیوانی تقسیم میشوند .دو نیروي مولده و مصوره که در کار بقاي نسل هستند ،از قواي
طبیعی با منشأ کبدي میباشند که وظیفه قوه مولده ،تولید منی و وظیفه قوه مصوره،
صورتگري اعضا است.
با تبیین نقش دقیق نیروهاي مختلف در روند تکوین جنین با توجه به دیدگاه کلنگر
دانشمندان طب ایرانی و منابع دینی و نیز نتایج شگفتآوري که علم جنینشناسی و ژنتیک

* مؤلف مسئول :آسیه جوکار
گروه طب ایرانی ،دانشکده پزشکی،
دانشگگگاه علگگوم پزشگگکی مازنگگدران،
ساری ،ایران

بدان دست یافته است میتوان گفت که با تقویت این نیروها شاید بتوان از برخی از
ناهنجاريهاي جنینی پیشگیري کرد.
واژههای کلیدی :تکامل جنین ،طب ایرانی ،قواي طبیعی
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مقدمه

 .1بیان مساله و پرسش اصلی تحقیق

ایرانی بپردازد.

علم جنینشناسی با همه پیشرﻓﺖهای خود هنوز
کند ( )1و مراحل تکاملی جنین برای قرنها از مجهوالت

پژوهش حاضر به روش کیفی (تحلیل محتوا) و با

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

تمرکز بر تفاسیر و ترجمه قرآن ،نهجالبﻼغه ،احادیث و

با عنایﺖ به منابع دینی و طب ایرانی قوا در تکوین

روایات و بهرهگیری از منابع طب ایرانی مانند قانون،

جنین چه نقشی را ایفا میکند؟

کاملالصناعه ،هدایهالمتعلمین ،ذخیره خوارزمشاهی،
قانونچه ﻓیالطب ،خﻼصه التجارب ،مفرحالقلوب و خﻼصه

 .2پیشینه پژوهش

الحکم ه به بررسی تکوین جنین از دیدگاه منابع دینی و

قرآن در آیات متعددی به مراحل خلقﺖ انسان و

طب ایرانی پرداخته اسﺖ .در این مطالعه کلیدواژههای

تکوین جنین اشاره کرده ( )3و با بیانی شیوا و رسا در

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

بیش از  76آیه به پیدایش و آﻓرینش جنین و مراحل

تکوین جنین و نیز واژگان کلیدی انگلیسی "،Fetus

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

 "Embryonic development ،Medicine Persianدر

دینی موجود ،تنها قرآن مراحل خلقﺖ را به صورت

پایگاههای اطﻼعاتی  SID ،Irandoc ،Noormagsو

مرحله به مرحله مطرح نموده اسﺖ ( .)۵طب ایرانی

 Google Scholarجسﺖوجو شدند و تمامی یاﻓتهها

سابقهای دیرینه در اکثر موضوعات پزشکی از جمله

ﻓیشبرداری ،جمعآوری و طبقهبندی گردیدند.

بارداری و زایمان دارد ( )6و نظریات و تألیفات آن در
زمینه کیفیﺖ تولد جنین بهگونه ای اسﺖ که با وجود

یافتهها و بحث

پیشرﻓﺖ های بی نظیر علم جنین شناسی همچنان قابل

 .1مراحل تکوین جنین در متون دینی

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

 14قرن پیش قرآن مراحل پیدایش و تکوین جنین و

تکوین جنین با عنوان "دورههای جنینی" نام برده شده

نقش مشترك زن و مرد در آن را در  1۹سوره از قرآن

اسﺖ (.)۸

بیان نموده ( )1و از این مراحل با نامهای نطفه ،علقه،
مضغه (مخلقه و غیرمخلقه) ،عظام ،لحم ،تسویه ،تصویر و

 .3ضرورت و اهمیت پژوهش

نفخ روح نام برده اسﺖ (.)۹

با عنایﺖ به رویکرد مثبﺖ جامعه و وزارت بهداشﺖ
درمان و آموزش پزشکی که طب سنتی ایرانی و تحصیل

مرحله اول :نطفه

عﻼقه مندان به رشته تحصیلی در دانشکدههای طب

نطفه در اصل به معنای آب کم یا آب صاف

سنتی ،بررسی تطبیقی مراحل تکوین جنین از نظر

می باشد؛ از این رو به قطرات آبی که از طریق لقاح

منابع دینی و طب ایرانی و نقش قوا در این زمینه

سرچشمه پیدایش انسان میشوند ،اطﻼق میگردد ()1۰

میتواند به آ گاهی تخصصی دانشجویان و محققان این

و مربوط به مرحله ای از خلقﺖ انسان میشود که نطفه

رشته بیاﻓزاید .به همین جهﺖ پژوهش حاضر بر آن اسﺖ

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

تا به بررسی مراحل تکوین جنین از منظر منابع دینی و

دیگر ،نطفه اولین مرحله از سیر تکاملی انسان اسﺖ که

حکمای طب ایرانی و توضیح نقش قوا بهعنوان یکی از

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

عوامل اثرگذار بر تکوین جنین از نظر حکمای طب

آیه  2سوره انسان واژگان "نطفه امشاج" و "ابتﻼ"
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نتوانسته اسﺖ بسیاری از اسرار پیچیده جنین را کشف

 .4مواد و روشها

بررسی مراحل تکوین جنین در منابع دینی و طب ایرانی ...

آمدهاند ( .)14ابتﻼ در این آیه به معنای نقل چیزی از

تمام نشده اسﺖ دانسته و معتقد می باشد که این کﻼم

حالﺖ و گونهای به حالﺖ و گونه دیگر ( )4و انتقال از

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

نطفه به علقه ،مضغه ،عظام و غیره میباشد (.)1۵

میباشد ( .)22باید خاطرنشان ساخﺖ که ممکن اسﺖ

قیامﺖ )37/که به معنای اندازهگیری میباشد .نطفه را از

و جنین در مرحله تکوین اجزا (که برخی از اجزا

آن جهﺖ منی میگویند که با قدرت خداوند اندازهگیری

شکلیاﻓته و برخی درحال شکل گیری هستند) اشاره

شده اسﺖ .این آیه بیان میکند که جنین در هر مرحلهای

داشته باشد (.)3

اندازهگیری میشود (.)1

مراحل چهارم و پنجم :عظام و لحم
مرحله دوم :علقه
علقه جمع "علق" بوده و در اصل به معنای چیزی
اسﺖ که به چیزی باالتر آویزان شود و کاربرد آن در

خداوند در آیه  14سوره مؤمنون میﻓرماید" :آنگاه
مضغه را تبدیل به استخوان نمودیم و استخوانها را با
گوشﺖ پوشانیدیم" ( ،14مؤمنون.)14/

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

عظام جمع "عظم" به معنای استخوان اسﺖ .در

میچسبد و خون را میمکد ( .)16از نظر قرآن مرحله

این مرحله از اواخر هفته ششم بارداری حالﺖ مضغه

علقه در خلقﺖ انسان بسیار مهم بوده و اولین مرحله

استحاله شده و به سلولهای استخوانی تبدیل میشود و

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

با پیدایش استخوانها ،جنین کمکم شکل انسانی به

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

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

آویزان اسﺖ ( .)2این مرحله را در علم جنینشناسی

به طور مستقیم به استخوان تبدیل میشود ( )۹و این

واسطه بین نطفه و مضغه میشمارند (.)17

یك واقعیﺖ علمی اسﺖ که مرحله تشکیل گوشﺖ (لحم)
بﻼﻓاصله پس از ظهور و ساخﺖ استخوانها آغاز میشود

مرحله سوم :مضغه

و هیچ تأخیری در ساخﺖ عضﻼت وجود ندارد (.)4

واژه مضغه سه بار در دو آیه در سوره های مؤمنون

تعبیر پوشش با گوشﺖ میتواند به شکلگیری عضﻼت

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

در جنین اشاره داشته باشد که در هفته هفتم و هشتم

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

روی میدهد و تقریباً چهره انسانی جنین به تدریج

که از دو جهﺖ به آن مضغه میگویند؛ یکی اینکه به

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

اندازه یك لقمه بیشتر نیسﺖ و دیگر اینکه همچون

جنبش جنین آﻓرینشی دیگر آغاز میگردد ( .)۹به

گوشﺖ جویده شده و اثر دندان در آن باقی مانده اسﺖ

عبارت دیگر ،لحم آخرین مرحله از تحوالت اساسی در

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

اتمام ﻓیزیکی و جسمی ساختمان بدن اسﺖ که

آن شکل جنین را در ارتباط با اموری همچون حجم،

استخوانهای برهنه با گوشﺖ ،عصب ،رگهای بزرگ و

شکل ،قوام و نحوه قرارگرﻓتن در این مرحله توصیف

کوچك پوشیده میگردند و برای حفاظﺖ از گوشﺖ

کند (.)21

بدن ،پوستی زیبا بهعنوان لباس بر اندام آن کشیده می

در سوره حج برای مضغه صفﺖهای مخلقه و

شود (.)23

غیرمخلقه آورده شده اسﺖ ( ،14حج .)۵/عﻼمه
طباطبایی در تفسیر این آیه مخلقه را به معنای

مراحل ششم و هفتم :تصویر و تسویه و نفخ روح

تام الخلقه و غیرمخلقه را به معنای آنکه هنوز خلقتش

"ﻓَإِذَا سَوَّیْتُهُ وَ نَفَخْﺖُ ﻓِیهِ مِنْ رُوحِی ﻓَقَعُوا لَهُ
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مبدأ نطفه در بیان قرآن "منی" اسﺖ (،14

صفﺖ مخلقه و غیرمخلقه به مراحل رشد پیوسته رویان

طاهره شاکری و همکاران

معنا اسﺖ که چیزی را بهگونهای معتدل و مستقیم

( .)2۹،3۰ارکان :اجسام یا عناصری یکسان هستند که

نماییم که قائم به خود باشد .مرحله اول خلقﺖ جمعآوری

اجزای نخسگتین بگدن انسگان و دیگر موجودات را

اجزا اسﺖ و مرحله بعد تسویه آنها که عبارت اسﺖ از:

تشکیل میدهند .در اثر امتزاج این عناصر با یکدیگر،

تنظیم اجزا و نهادن آنها در وضع مناسب خود میباشد

انواعی از موجودات با صور نوعی مختلف به وجود

( .)24آخرین مرحله آﻓرینش انسان ،نفخ روح میباشد

میآیند .این عناصر عبارت هستند از :آتگش ،هگوا ،آب و

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

خاك که در طب ایرانی به ارکان چهارگانه معروف

غیرمحسوس در آن اسﺖ و نشاندهنده برقراری رابطه

میباشند (.)31

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

مزاج :به معنای آمیختن و امتزاج بوده و آن را

مشخص میشود که این مرحله همسنخ دیگر مراحل

کیفیﺖ برآمده از کنش و واکنش اجزای اولیه شکلدهنده

خلقﺖ مادی و جسمانی نبوده و مرتبهای برتر اسﺖ که

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

منجر به حیات آن میگردد ()4؛ بدینمعنا که چیزی به

ایرانی همانطور که اثر انگشﺖ هیچ ﻓردی با ﻓرد دیگر

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

یکسان نیسﺖ ،مزاج و ترکیب هیچ انسانی با انسان دیگر

سابقش اسﺖ ( .)22مهمترین اثر طبیعی نفخ روح،

یکسان نمیباشد ( .)34اگر بدن انسان از مقادیر متناسب

حرکﺖ ارادی جنین در رحم میباشد که پس از پایان

خاك ،آب ،هوا و آتش عنصری ترکیب شده باشد ،مزاج

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

معتدل به وجود میآید و اگر یك یا دو عنصر و

دمیدهشدن روح الهی در جنین انسان با پایانیاﻓتن

کیفیﺖهای مربوط به هرکدام از ارکان برتری داشته

خلقﺖ ظاهری او انجام میشود و هویﺖ واقعی و معنوی

باشند ،مزاجهای غیرمعتدل ایجاد میشوند (.)3۵

انسان در این مرحله به کمال میرسد؛ بدینمعنا که

اخﻼط :غذا تحﺖ تأثیر اعمال دستگاه گوارش پس از

جنین انسان عﻼوه بر بعد مادی دارای بعد معنوی نیز

هضم به اخﻼط تبدیل میشود ( )36و چهار نوع میباشد:

میشود (.)3

خون ،صفرا ،بلغم و سودا .زیادی هریك از این اخﻼط
عﻼئمی را در بدن ایجاد میکند که زمینه بروز بیماریها

 .2مبانی طب ایرانی

را ﻓراهم مینماید (.)31

دانشمندان مسلمان از نوشتههای یونانیان بهره برده

اعضا :اجسامی هستند که از نخستین امتزاج اخﻼط

( )2۵و با اﻓزودن مطالب بسیاری به نظرات پزشکان

به وجود میآیند؛ همانطور که اخﻼط از امتزاج ارکان

یونانی ( ،)26مکانیسم رشد و نمو جنین را با توجه به

ایجاد میشوند (.)37

قوای موجود در بدن به شیوایی بیان کردهاند (.)27،2۸
با توجه به اهمیﺖ موضوع و پیش از بیان این مراحل،

ارواح :جمگع روح بوده و آن جسم لطیفی اسﺖ که
منشگأ نیرو (قوا) در بگدن میباشد (.)3۸

ارائه توضیحی مختصر پیرامون مبانی طب ایرانی و نقش

قوا :در بخش بعدی به تفصیل بیان خواهد شد.

قوا در تکوین جنین ضروری به نظر میرسد .خداوند

اﻓعال :به نتیجه حاصل از عملکرد قوا ،اﻓعال

نیروی تدبیرکننده ای را در بدن قرار داده اسﺖ تا صحﺖ

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

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

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

نیروی مدبره را "طبیعﺖ" یا "امور طبیعیه" نامیدهاند.

جذب ،نگهداشتن و دﻓع و مرکب آن اسﺖ که از دو قوه یا

به عبارت دیگر ،امور طبیعیه اموری هستند که تعادل

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

بدن را از هر جهﺖ حفظ مینمایند و هفﺖ مورد

جاذبه و داﻓعه ترکیب شده اسﺖ (.)33
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سَاجِدِینَ" ( ،14حجر .)2۹/سویته از ماده "تسویه" به این

میباشند :ارکان ،امزجه ،اخﻼط ،اعضا ،ارواح ،قوا و اﻓعال

بررسی مراحل تکوین جنین در منابع دینی و طب ایرانی ...

قوا و تقسیمبندی آن
قوا جمع قوه و نیروهایی اسﺖ که موجب ﻓعل و

وظیفه قوه مولده یا مغیره اولى ،تولید منی و وظیفه قوه
مصوره یا مغیره ثانیه ،صورتگری اعضا اسﺖ (.)2۹،4۵-47

انفعاالت در بدن میشوند .هر نیرو منشأ ﻓعل و کنشى
حکما بر این باور هستند که تکوین جنین از منى

تقسیمات قوا
 .1تقسیمبندی براساس بقای خود ﻓرد که شامل :قوه
حیوانی ،نفسانی و طبیعی میباشد.

مرد و زن هر دو با هم اسﺖ و منی برای زنان نیز اثبات
شده اسﺖ؛ چنانچه برای مردان محقق میباشد (.)42
روایﺖ شده اسﺖ که چهار عضو نوزاد از آب پدر

قوه طبیعیه با منشأ کبد ،قوهاى اسﺖ که مبدأ

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

و منشأ تغذیه ،تنمیه ،تهیه و جایگزینکردن مواد

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

مصرفشده در کل اعضا میباشد.

نیز از خداوند اسﺖ :حواس پنجگانه و نفس حیوانی

قوه نفسانیه با منشأ مغز ،مبدأ و دلیل ظهور و صدور
حس ،حرکﺖ کل بدن و ادراك صورتها و معانى اسﺖ.
قوه حیوانیه با منشأ قلب ،مبدأ و علﺖ حیات کل
بدن میباشد (.)2۹،3۹
 .2تقسیمبندی براساس بقای نوع انسان :سه قوه ﻓوق

( . )4۸در ارتباط با ظهور و ﻓعلیﺖ قوه مغیره و مصوره
موجود در منی ،بیشتر علما عنوان نموده اند که این قوا
در منی هر دو وجود دارد اما با غلبه قوه زن؛ زیرا منى
زن حکم لبن و منى مرد حک م انفحه (پنیرمایه) را دارد
(.)2۹،41،4۸،4۹

همراه با قوه مولده و قوه مصوره میباشند که مبدأ و منشأ
این دو قوه ،انثیان (تخمدانهای) مرد و زن اسﺖ که

وجود قوای طبیعی در رحم

اجتماع ترکیب آنها در رحم میباشد ( .)4۰ذکر

وجود قوه جاذبه در رحم نیروی کشنده ای اسﺖ که

تقسیمبندی قوای طبیعی که با تکوین جنین ارتباط

به هنگام آمیزش ،منی را به سوی خود میکشاند؛ اما

مستقیم دارد از اهمیﺖ ویژهای برخوردار اسﺖ.

بودن نیروی ماسکه در رحم از زمان بارداری زن تا
هنگام زایمان آشکار می گردد .در مدت زمان کار نیروی

تقسیمبندی قوای طبیعی

نگه دارنده (ماسکه) ،منی به شکل اندامهای جنین و

 .1تأمینکننده بقای ﻓرد از طریق تأثیر بر غذا که

کیفیات و اشکال آنها دگرگون می گردد و این امر

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

نشان دهنده وجود نیروی دگرگون ساز (قوه هاضمه) در

میباشد.

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

قوای جاذبه ،ماسکه ،هاضمه و داﻓعه از خدمﺖرسانان

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

قوه غاذیه هستند ()2۹،41؛ بهطوری که قوه جاذبه در

اندام های جنین کامل شد و ساختارآن ها به اتمام رسید،

اعضا آنچه را که مناسب بدن اسﺖ جذب میکند ،قوه

نیروی داﻓعه دﻓع کردن جنین و بیرون راندن آن را آغاز

ماسکه آنچه را که قوه جاذبه جذب کرده اسﺖ نگه

می نماید (.)۵1،۵۰

میدارد تا قوه هاضمه در آن اثر کند ،آن را تغییر دهد و
هضم کند و قوه داﻓعه هرآنچه را که زائد بوده و صﻼحیﺖ
غذاشدن نداشته باشد را دﻓع میکند (.)41-43
 .2تأمینکننده بقای نوع انسان از طریق تأثیر بر غذا
اسﺖ و دربرگیرنده قوه مولده و مصوره میباشد (.)44
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 .3مراحل جنینی در منابع طب ایرانی
پس از بیان کلیاتی پیرامون مفاهیم اساسی طب
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اسﺖ و هر ﻓعلى از نیرویى در بدن صادر مىشود (.)2۹

وجود منی و قوای مغیره و مصوره در مرد و زن

طاهره شاکری و همکاران

میپردازیم (.)۸

احاله خامسه
در این دوره مزاج ذکورى یا انوثى بر جنین ظاهر

احاله اولی :نطفه

زمان این مرحله سه روز اسﺖ.

ﻓعل و انفعال واقع میگردد و حالتی شبیه به کف ایجاد
میشود .سپس قوه مغیره و مصوره به اذن خالق توانا در

احاله سادسه

آن تأثیر گذاشته و تصرف مىنماید و چهار نقطه در محل

در روز بیسﺖ و هفتم مغز در سر جنین تشکیل

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

میشود .در این دوره تمامی اعضا خلقﺖ مییابند و عروق،

اولى و نطفه مىنامند.

مجاری و مفاصل ظاهر میگردند که این مراحل در پنج
روز تمام میشوند .باید خاطرنشان ساخﺖ که از اول

احاله ثانیه :مخلقه
در این دوره منی به نطفه تبدیل شده اسﺖ .پس از

استقرار منی در رحم ،بین  3۵تا  4۵روز جمیع اعضا و
صورت جنین کامل میگردد.

آن قوه مصوره در آن تصرف مىنماید و امتیازى در اجزای
آن مىدهد و مناﻓذ و عروق در آن ظاهر مىگردد و به

احاله سابعه

واسطه آنها خون حیض از طریق ناف به جگر طفل

پس از خلقﺖ تمامی اعضا ،اعصاب و عروق بر عظام

مىرسد .این مرحله را که در چهار روز کامل میگردد

کشیده شده و غشا بر آنها و اعضای دیگر پوشیده

احاله ثانیه مینامند.

مىگردد ،عضﻼت جابه جا ،قرار یاﻓته و به اغشیه و
ریشه های عصبی و رباطات متصل شده و خلل و ﻓرج

احاله ثالثه :علقه

آن ها با لحم پر گشته و هیأت تمام بدن تمام مىشود و

در این حالﺖ منی از صورت همچون کف خود

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

بیرون آمده و شروع به کسب استعداد برای قبول صورت

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

علقهشدن می نماید .آب جمعشده در تخم به سوی

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

سرخی می رود که در آن امتدادات بلند ترسیم شده

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

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

امر ذى الروح بر جنین دمیده و ﻓایض مىگردد

می کشد تا علقه ایجاد شود؛ یعنی اعضا متعلق و مربوط

(.)41،4۹،۵2،۵3
مراحل تکوین جنین در منابع دینی و طب ایرانی در

به یکدیگر گردند.

جدول  1ارائه شده اسﺖ.

احاله اربعه :مضغه
مضغه مانند پارچه گوشتى منعقد شده اسﺖ و توسط
آن برخی از اعضا از یکدیگر متمایز مىگردند و مستعد آن

جدول  :1مراحل تکوین جنین در منابع دینی و طب ایرانی
مراحل
1

منابع دینی

طب ایرانی

نطفه

احاله اولی :نطفه

میشوند که به امر واهبالصور و الحیاه ،روح حیوانى به

2

علقه

احاله ثانیه :مخلقه

آنها برسد .در این مرحله کشیدهشدن رطوبﺖ نخاعی،

3

مضغه

احاله ثالثه :علقه

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

4

عظام

احاله اربعه :مضغه

۵

لحم

احاله خامسه :ذکور یا اناث

جنین به وجود میآید .شایان ذکر اسﺖ که از مدت

6

تصویر و تسویه

احاله سادسه :خلقﺖ اعضا

علقهشدن تا مضغه  12روز طول میکشد.

7

نفخ روح

احاله سابعه :نفخ روح
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در این دوره منی مرد و زن مجتمع شده و در آن

مىگردد و خلقﺖ در اعضای اصلى تمام مىشود .مدت

بررسی مراحل تکوین جنین در منابع دینی و طب ایرانی ...

 .4مراحل جنینی در طب نوین

و همکاران ( )13۸۹تحﺖ عنوان "مقایسه مراحل تکامل

منابع پزشکی برای رشد و تکامل جنین مطگرح شگدهانگد

و پژوهش ملكالشعرایی ( )13۹۰با عنوان "مضغه ،مخلقه

میتوان به اهمیﺖ تقسیمبندی در قرآن و طب ایرانی پگی

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

بگگرد .در کتگگاب جنگگینشناسگگی  Longmanبگگرای تکگگوین

تمامی آنها تقریباً مراحل مطرحشده با علم نوین پزشکی

جنین دو مرحله کلی زیر بیان شده اسﺖ:

منطبق بوده و اختﻼف مبنایی وجود ندارد؛ هرچند که در

 .1مرحله رویانزایی (اندامزایی) :ﻓرایندی اسﺖ که از

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

هنگام تشکیل رویان از یك سلول واحد تگا هنگگام شگکل

بیان نشدهاند و اکثراً با عنوان مرحله زایگوتیك ،رویانی و

گیری اندامهای بدوی (تقریباً هشﺖ هفته اول) را شگامل

جنینی مطرح گردیدهاند (.)1،12،1۸

میشود.

عﻼوهبراین ،در مطالعه اسماعیلزاده و همکاران

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

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

دربرمیگیرد .در این مرحله تمایز ادامگه داشگته و جنگین

دیدگاه قرآن و علوم زیستی" با تطبیق مراحل مختلف

رشد میکند و وزنش اضاﻓه میشود (.)۵۵

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

در این راسگتا در کتگاب  Hamiltonو همکگاران پگنج

شد که قرآن توانسته اسﺖ خلقﺖ جنین را با بهترین

مرحله زایگوتیك ،النگهگزینگی ،رویگانی ،تشگکیل اعضگا و

توصیفها تعبیر کند که این امر با حقیقﺖهای علمی و

جنینی ذکر شده اسﺖ (.)۵۵

علم پزشکی امروز مطابق میباشد (.)۵۸

باید توجه داشﺖ کگه تقسگیم بنگدی مراحگل تکگوین

از سوی دیگر با توجه به یاﻓتهها و جدول  ،1در نگاه

جنین در قرآن که بگر پایگه تمگایز و شگکلبنگدی جنگین

اول به نظر میرسد که حکمای طب ایرانی در توالی

میباشد ،با تقسیمبندی مراحگل تکامگل جنگین در منگابع

مراحل در یك مرحله با توالی مراحل قرآنی متفاوت

پزشگکی تفگاوت دارد و از دقگﺖ و ارزش علمگی بگاالیی

میباشند؛ اما با نگاهی عمیقتر به توضیحاتی که حکمای

برخوردار اسﺖ (.)4

طب ایرانی برای هر مرحله ارائه دادهاند میتوان دریاﻓﺖ

با توجه به یاﻓتهها ،پزشگکان مسگلمان هگم سگوابق و

که این تفاوت تنها در نامگذاری چند مرحله وجود دارد و

نوشتههای یونانیان مانند بقراط ،ارسطو و جالینوس را کگه

تقریباً تمامی مراحل تکوین جنین در منابع دینی و متون

بیشتر بر تجربیات واقعی استوار بود به ارث بگرده بودنگد و

طب ایرانی با یکدیگر منطبق هستند؛ با این تفاوت که

هم به دلیل مسلمانبودن به آیات و مطالب قرآنی دربگاره

این مراحل در قرآن و منابع دینی بهصورت کلی و بدون

حیات جنینی تمسك داشتند (.)۵6

اشاره به جزئیات آمده اسﺖ؛ اما حکمای طب ایرانی در

 Mooreیکی از متخصصان جنینشناسی مراحل
تکوین جنین در قرآن را دقیقتر میداند؛ زیرا معتقد اسﺖ

آثار و تألیفات خود جزئیات این مراحل را بهصورت کامل
و مفصل شرح دادهاند.

که در این تقسیمبندی از اصلی واضح و آشکار در تکامل

در طب ایرانی مراحل رشد و نمو جنین به واسطه

جنین سخن گفته شده اسﺖ؛ به همین دلیل ،در کتاب

قوایی که بهصورت بالقوه در هر مرحله وجود دارد و نیز

خود تقسیمبندی قرآن را مﻼك قرار داده اسﺖ (.)۵7

قابلیﺖ پذیرش اﻓعال مختلفی که دارند بیان شده اسﺖ

مطالعات زیادی در رابطه با تطبیق مراحل رشد و نمو

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

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

باشد؛ هرچند قرآن با الفاظی دیگر به تبیین مسأله جنین

آن جمله میتوان به پژوهش نورمحمدی ( )13۸۸با

شناسی پرداخته اسﺖ (.)3

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

دیدگاه منابع دینی و طب ایرانی در رابطه با منشأ و

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

27

Downloaded from jrh.mazums.ac.ir at 0:26 +0330 on Monday September 23rd 2019

با اشاره به برخی از تقسیمبندیهای متعددی کگه در

جنین انسان از دیدگاه قرآن ،حدیث و علم جنینشناسی"

طاهره شاکری و همکاران

مراحل تکوین جنین یکسان اسﺖ؛ اما مرحله نفخ روح که

ناهنجاری های جنینی براساس متون دینی و طب

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

ایرانی و انجام بررسی ها و مطالعات بیشتر در مرحله

درستی شناخته شده نمیباشد .از نظر مسائل حقوقی و

نفخ روح.

شانزدهم یا ماه چهارم زندگی جنینی تعیین شده اسﺖ؛

حمایت مالی
نویسندگان از حمایﺖ مگالی دانشگگاه علگوم پزشگکی

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

مازندران برخوردار میباشند.

درحالی که به نظر میرسد جنین از لحظات اول پس از
بررسی و پژوهش بیشتر برای درك بهتر این مرحله
پیشنهاد میشود.

مالحظات اخالقی

با بررسی نقش مؤثر قوای طبیعی با منشأ کبد در

در این پژوهش به دلیل استفاده از متون ،موردی

مراحل تکوین جنین به نظر میرسد که توجه به سﻼمﺖ

مرتبط با مﻼحظات اخﻼقی وجود نداشته و کلیه منابع در

کبد حتی سالها قبل از ازدواج عﻼوه بر طهارت و

مقاله مستند شدهاند.

پاکسازی رحم ،در سﻼمﺖ نطفه و روند تکاملی آن اثر
بهسزایی دارد و این امر نمیتواند با تطهیر قوه مولده و
مصوره بیارتباط باشد؛ زیرا تمامی کیفیات نفسانی و
مزاجی و احوال ظاهر و باطن والدین در کیفیﺖ مزاجی و

تضاد منافع
این مقاله با مناﻓع هیچ ﻓرد یا اﻓراد حقیقی و حقوقی
تضاد ندارد.

حصول استعداد نطفه انسانی دخیل هستند و اشخاص
مطابق با همان کیفیات دارای اخﻼق و احوال گوناگون
میشوند (.)42،4۵،46،۵1

تشکر و قدردانی
مقاله حاضر قسمتی از نتایج استخراجشده از
پایاننامه تخصصی مقطع کارشناسی ارشد تاریخ علوم

نتیجهگیری

پزشکی با عنوان "سیر تاریخی جنینشناسی و تکوین

با توجه به اهمیﺖ نقش قوای طبیعی در تکوین

جنین در متون طب ایرانی (قرن  3-14ه.ق)" میباشد.

جنین ،با بررسی علمی و بالینی بیشتر ممکن اسﺖ بتوان

نویسندگان بر خود الزم میدانند از معاونﺖ تحقیقات

برای برخی از ناهنجاریهای جنینی راهحل متفاوتی را

ﻓناوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،شورای تحصیﻼت

ارائه داد که این خود میتواند راهگشایی جدید در علم

تکمیلی دانشکده پیراپزشکی ساری ،شورای پژوهشی

جنینشناسی و ژنتیك باشد.

دانشگاه ،داوران طرح ،داوران مقاله و کلیه کارکنان
کتابخانه مرکز تحقیقات طب سنتی و مکمل دانشگاه

پیشنهادات
ارائه راه حلی متفاوت جهﺖ پیشگیری از

علوم پزشکی مازندران بهویژه سرکار خانم رحیمی تشکر
و قدردانی نمایند.
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