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  رحم در نيجن استقرار مدت و گاهيجا
  يشناس نيجن علم و ،ثيحد ،قرآن  دگاهيد از

 *يرضو شهناز

 ***كامكار زهره ،**يناج نيام يمحمدهاد

  چكيده
 ،نيجنـ  تكامل و رشد در آن نقش و رحم داخل در نيجن گاهيجا به حاضر مقالة در
رشـد  ضـرورت تـاريكي و ظلمـت در     ،در ظلمات ثالث رحـم  نيرشد جن تياهم

 نيو همچنـ  ،از فساد نطفه و پـرورش آن  يريتكويني آن جهت جلوگ مراحل ،جنين
 .است شده پرداخته يشناس نيجن علم و ،ثيحد ،قرآن دگاهيد از يطول مدت باردار

 كه انسان نيجن تكامل و رشد جهت الزم يزمان و يمكانهاي  يژگيو شناخت با
 خداونـد « خلقت جهان صاحب به اعتقاد و مانيا است قرآن يها يشگفت از يا     جلوه
 خواننـده  جان و جسم در، ميكر قرآن اشجاودانه معجزة و خاتم امبريپ، »يتعال يبار
  .شد خواهد ترشيب

 .ثياحاد ،يشناس نيجن ،قرآن اتيآ ،يباردار مدت ثالث، ظلمات رحم، :ها كليدواژه
 

  مقدمه .1
 نيـ اهاي  از جنبه يكي. بوده است شمندانيمورد توجه علما و اند ربازياز د قرآنمسئلة اعجاز 

بتوان از آن پـرده   يامروزه با علم تجرب دياست كه شا قرآنموجود در  ياشارات علم مسئله،
                                                                                                 

 ،يپزشك ةدانشكد ،يشناس نيجن و يشناس بافت بخش ،يمولكول يولوژيب و يحيرتش علوم گروه اريدانش *
 razavi@med.mui.ac.ir )مسئول ةنويسند( اصفهان يپزشك علوم دانشگاه

  قم مركز ،نور اميپ دانشگاه يعلم ئتيه عضو ،ياسالم معارف دكتراي **
  قم مركز ،نور اميپ دانشگاه ،)حديث و نآقرعلوم (كارشناس ارشد معارف اسالمي  ***

  22/11/1390: ، تاريخ پذيرش18/8/1390: تاريخ دريافت
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مسعود   بن  در حديثي از عبداهللا. اشاره كرد يشناس نيتوان به نكات جن مي انياز آن م ؛برداشت
هـر كـه علـوم گذشـتگان و     : القـرآن من اراد علم االولين و اآلخرين فليتد بـر  «: آمده است كه

 ).296: 1347، يطوسغزالي (» تعمق نمايد قرآنآيندگان را خواهان باشد، همانا در 
و  ،علما، دانشمندان نظريات و ثياحاد و اتيآ به تمسك با تا م،يا برآن مقاله نيا در
 لفـظ  بـا  آن از ميكر قرآن كه ن،يجن تكامل و ليتشك مكان نشيآفر اسرار ،نظران صاحب

 بـا  را يبـاردار  مـدت  طـول  نيهمچنـ  و است، كرده ادي» ثالث ظلمات« و» نيمك قرار«
 ذهـن  يگـو  جـواب اي  انـدازه  تـا  جينتا پرتو در كه ميكن سهيمقا يعلمهاي  افتهي نيآخر

 يالهـ  معرفت انوسياق به يابيراه جهت ينيد علوم و يتجرب علوم پژوهاندانش كنجكاو
كـه   يدر عصـر  نيمكان رشد و تكامـل جنـ   حيتشر ،توان ادعا كرديم قتيحقبه. ميباش

جـز اعجـاز    يزيـ رحم كوتـاه بـود چ   يظلمان طياز مشاهدة مح يطور كلدست بشر به 
مكـان   اتياز خصوصـ  يگزارشات كتـاب آسـمان   ةمطالع ب،ين ترتيبه ا. باشد تواند نمي

گـر  انيكه نمانيبر اعالوه ن،يجن يانسان و زمان الزم جهت رشد درون رحم نيرشد جن
 يابــر ياســت، خــود شــاهد دهيــچيموجــود پ نيــدر خلــق ا يحكمــت و قــدرت الهــ

  .است ميكر قرآن يعنيما  يكتاب آسمانبودن بودن  وحياني
  

 لهئمس انيب .2

  نيجن رشد و حفظ در آن نقش و رحم ساختمان 1,2
 دهكـر  يمعرف نيمك قـرار نوانا عب ،است نيجن استقرار يبرا لئاديا يمكان كه را، رحم قرآن
 شـده  شـناخته  نكـات  همـة  كـه  ندا كامل و جامعاي  اندازه به »ـنيمك« و »قـرار« ظالفا ؛است
  .دنريگ مي دربر را رحم ةدربار
 قـرار  استوار جايگاهي دراي  نطفه صورت به را او سپس: جعلناه نطفة في قرار مكينثم «
  .)13: مؤمنون( »داديم
 نكرديم، خلق ناچيز آبي از را شما آيا: فجعلناه في قرار مكين *ألم نخلقكم من ماء مهين«
  .)21 -  20: مرسالت( »داديم قرار استوار جايگاهي در را آن سپس
 :1360 ،يمصطفو(است  استقرار و قرارگرفتن جهت امن و كامل يمحل يمعنا به نيمك

 .)317 :1375 ،يحيطر( شود مي گفته خاص اتيخصوص با يمكان به اي و )151
 در اسـت،  رؤيـت  قابل برابرشدن هزاران صورت در فقط كه را، ضعيفي نطفة خداوند
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 مراحـل  ايـن  همة در و كند رشد تدريج به و شود تكثير كه است داده قرار جايگاهي چنين
 قـرار  در هـم   آن شـود،  مند بهره اكسيژن و غذا و آب از يعني شود؛ برآورده نيازهايش كل

 يـا  داخلـي  حادثـة  نـوع  هـر  مقابل در و است مطمئن و راحت و امن يجايگاه كه مكين
 بـا  كـس  هـر  كـه  اسـت  شـيرين  و جذاب قدري به مطلب اين .شود يم محافظت خارجي
 چراكـه  كنـد؛  مـي  تسـبيح  را او و آورد يمـ  فرود تعظيم سر بزرگ خالق برابر در آن مطالعة

 دسـت  بـه  دسـت  مكانيكي و هورموني، تشريحي، عوامل جمله از متعددي عوامل بيند مي
 و ابيـ د( كننـد  تبـديل  مكين قرار به را رحم جنين، تكامل مراحل همة در كه،اند  داده هم

  ).88: 1383 قرقوز،
 يمجرا يباال در و مثانه يرو لگن در رحم كه شود مي مشاهده رحم، آناتومي بررسي با
 عضالني هاي ديواره كه است شكل گالبي و توخالي يعضو رحم .است گرفته قرار يتناسل

  .است شده بارور ي كهتخمك ةتغذي و ،يدار نگه دريافت، براياست  محلي و دارد يضخيم
 از بـاالتر  فونـدوس يـا   رحم طاق .شود مي تقسيم گردن و ،تنه طاق، بخش سه به رحم

 و گيـرد  مـي  تخمـدان  از را بارورشـده  تخمك رحم ةلول .است رحمي هاي لوله ورود محل
 جـدار  دودي حركـات  و ها مژك عمل .سازد مي فراهم آن نمو و رشد براي مناسب محيطي

 ترشـحات  همچنـين  .دنـ كن مـي  منتقـل  رحـم  ةحفر به را بارورشده تخمك رحمي هاي لوله
 .كنـد  مـي  فراهم بارورشده تخمك براي را الزم غذايي مواد رحمي ةلول ةپوشانند هاي سلول
 پـنج  بـاً يتقر سـرويكس  يـا  رحـم  گـردن  .است شده واقع رحم گردن و رحم طاق بين تنه

 ديگـر  با اتصالعلت   به و ،است رحم ةتن از تر اي استوانه و تر باريك و ،رددا طول متر سانتي
  ).57 -  55 :1995 البار،( دارد يتر كم تحرك ها قسمت
  :از ندا عبارت كه است اليه سه شامل رحم جدار ،شناسي بافت لحاظ از
  ؛كند مي مفروش را داخلي جدار كه يمخاط يةال يا آندومتر. 1
  ؛است شده ليتشك صاف اي ماهيچه ضخيم ةالي يك از كه ميومتر. 2
 كـارلوس ( اسـت  خارجي جدار ةپوشانند و بوده سيآدوانت اي صفاق شامل كه پريمتر .3
  ).545 :1384 را،يكوئ جان

 خاصـره  لگـن  را آن كـه  اسـت  فراگرفته يمقاوم اريبس ياستخوان ةواريد را رحم اطراف
 يهـا  اسـتخوان  از  عبـارت  كـه  شده ليتشك ياستخواناي  مجموعه از خاصره لگن .نامند مي
 جلو از ها استخوان نيا ؛است طرف دو از خاصره يها استخوان و عقب از دنبالچه و يخاج

 استوار، ياستخوان ساختمان نيا .اند آمدهدر عانه استخـوان صورت  هب و اند شده متصل هم  هب
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 بلكـه  ،دكنـ  حفظ يخارج يفشارها و ها ضربه در مقابل را رحم جهات همة از ديبا فقط نه
  .باشد آن رشد يبرا مناسب يساختمان جنين، حجم و شكل با متناسب ،ديبا

 يتيوضـع  در را آن و نـد ا متصـل  لگـن  يها استخوان به كه است ييها رباط يدارا رحم
  بـه  رحـم  شـوند  مـي  باعث ها رباط؛ دهند مي قرار مانيزا و يباردار يبرا متناسب و خاص

 و ديـ درآ اسـت  نييپـا  طرف  هب آن رأس و باال طرف به آن ةقاعد كه وارونه يهرمصورت 
 و جلـو  ايـ  پشـت  به آن برگشتاز  مانع رحم، وزن و حجم اديز العاده فوق شيافزا از پس

 ربـاط  دو راسـت،  و چـپ  گـرد  ربـاط  دو شـامل  ها رباط نيا .شوند مي نييپا به آن سقوط
  .)268 :1379 لئونارد،( هستند يخارج يرحم يها رباط و ،يعرض
 كننـد  مي حمل را يرحم ها آن كه ميبدان است يكاف ها رباط نيا نقش تياهم درك يبرا

 متعلقـات  احتسـاب  بـا ( لـوگرم يك پـنج  از شيب به يباردار از قبل گرم پنجاه از آن وزن كه
 عقـب  سـمت  بـه  رحـم  ،هـا  ربـاط  ييكارا عدم اي فقدان صورت در .ابدي مي شيافزا )نيجن

 اگـر  و دشـو  مـي  نـازا  فـرد  ،رحـم  بـه  نطفـه  ورود راه شـدن  بسته اثر در و شود مي واژگون
  .شود مي نيجن سقط باعث باشد يحاملگ از پس شدن واژگون
 رحـم  از يو انـداختن  رونيـ ب ايـ  نيجنـ  مرگ به منجر تواند مي كه دارد يانقباضات رحم

 يانقباضـ  ةآسـتان  باالرفتن كند مي محافظت خطرات نيا در مقابل را نيجن عاملي كه .دنشو
 عوامـل  از يكـ ي كـه ( پروژسـترون  هورمـون  شيافـزا  سـبب  به است رحم يعضالن افيال

  .)است يباردار زمان در يهورمون ترشحات كنندة تعادلم و كننده كنترل
 ةكننـد  كنتـرل  عامـل  مثابـة  هب كه است نيگنادوتروف هورمون ،كننده كنترل عوامل گريد از

 يعوامل از پروژسترون و استروژن هاي هورمون عالوه هب .دكن مي عمل تخمدان يها هورمون
  .دارند تأثير رحم مخاط رد ماًيمستق كه هستند

  :را داراست زير هاي ويژگي هورموني، ترشحات نظر از ،رحم
 آندومتر غدد و دارد ضخامت متر ميلي 4 -  3 حدود آندومتر گذاري، تخمك زمان حوالي

 هـاي  رشـته  اين .كنند مي ترشح اي رشته رقيـق مـوكوس يك رحم گردن ةناحي غدد ويژه به
 تشـكيل  هـايي  كانال و گيرند مي قرار ،رحم گردن مسير طول در ،ديگر يك كنار در موكوسي

 ترشـح علـت    بـه  تغييـرات  ايـن  .كننـد  كمك مرد جنسي هاي سلول هدايت به كه دهند مي
 بـه  هـا  خانم ةماهان سيكل چهاردهم روز حدود در كه دهد رخ مي استروژن جنسي هورمون
 زنانه ديگر جنسي هورمون ناگهاني صورت به گذاري، تخمك از بعد .رسد مي خود حداكثر
 مخـاطي  پوشـش  در ترشـحي  تغييـرات  پيشـبرد  باعث و يابد مي افزايش پروژسترون يعني
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 در ،تقسـيم  حـــال  در ةبارورشد تخمك ةتغذي براي ترشحات اين ؛شود مي رحم هاي لوله
، رايكـوئ  جـان  كـارلوس ( دارد اهميـت  ،رحم در گزيني النه و رحمي ةلـول از عبور هنگــام

 آمـاده  افتـه ي لقاح تخمك افتيدر براي را رحم محيط ترشحات اين نيهمچن ؛)547: 1384
 بـراي  رحـم  ة آننتيجـ  در شـود كـه   مـي  آنــدومتر  غدد تـرشح باعث پروژسترون .دكنن مي
 و دهـد  مي كاهش را رحمي انقباضات فركانس هورمون اين .دشو مي آماده انيرو گزيني النه
 .كند مي جلوگيري است كرده گزيني النه رحم در كه تخمكي دفع از وسيله بدين

  :نويسد مي گونه اين مكين قرارة دربار ييطباطبا عالمه
 صفت ’مكين‘ كلمة و گيرد مي جاي آن در نطفه كه است زنان رحم مكين، قرارگاه از منظور
 حفـظ  و يدار نگـه  تمكـن  كه است جهت اين از يا مكين به رحم توصـيف و است، رحم
 و دارد سـت يز تمكـن  آن در نطفه كه است باب نيا از اي و دارد هدررفتن و فساد از نطفه
 رحـم  در كـه  كرديم خلق اي نطفه از را انسان ما: كه است نيا مؤمنون سورة 13 ةيآ يمعنا

  ).21: 1417، ييطباطبا( است متمكن

 :ديگو مي نيچن مؤمنون، ةسور 13 يةآ ةدربار ،يرازيش مكارم اهللا تيآ

 كـه  اسـت  انسان بدن در رحم خاص موقعيت به اشاره نيمك قرار به رحم از تعبير درواقع
 سـتون  اسـت،  گرفته قرار حفاظت تحت كامالً طرف هر از و است بدن ةنقط ترين محفوظ
 هـاي  پوشـش  ديگـر،  سـوي  از خاصره لگن نيرومند استخوان سو، يك از ها دنده و فقرات
 شـواهد  همگـي  آيد مي عمل به ها دست ةناحي از كه حفاظتي ، وگريد طرف از شكم متعدد
  ).207 :1374 ،يرازيش مكارم( است امان و امن قرارگاه اين

 :سدينو مي چنين الحديث احسن تفسير در يقرش

 به مبدل را انسان ةنطف تواند مي كه است ظرفي تنها كه است مادر رحم ،مكين قرار از منظور
 يـك  كــه  اسـت  يمحيـرالعقــول  و مرمـوز ةكيسـ چه مادر رحم اهللا، سبحان .نمايد جنين
 و مـتمكن  ظـرف  عجـب  آورد، مـي در انسـاني  شـكل   بـه  و كـرده  تربيت را بيني ذره سلول

  ).109 :1377 ،يقرش( معرفتك حق عرفناك ما سبحانك است، نيرومندي

  :گويند مي مرسالت ةسور 20 و 19 اتآي ذكر از پس قرقوز و دياب
 علـم  بـه  فقط كه كرده اشاره علمي ثابت حقيقت دو به خداوند اعجازآميز، اسلوب اين با

. شـود  مـي  مربـوط  نيـز  طبيعـي  علـوم  و تشريح علم به بلكه نيست، مربوط شناسي جنين
 آن اشارة دوم حقيقت و ناميده ’مكين قرار‘ را آن قرآن كه است رحم وصف اول حقيقت

 دو ايـن  به اشاره هنگام كريم، قرآن گويي .است ’معلوم قدر‘ بارداري ثابت تقريباً مدت به
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 بـه  تأمـل  و بحث به را ها آن و كرده تحدي تاريخ طول در زمين دانشمندان تمامي با نكته
 و ابيـ د( اسـت  نموده دعوت است فراواني هاي شگفتي و اسرار شامل كه مطلب دو اين

 ).88 :1383، قرقوز

ا يـرازيشآزار  يب   :سدينو مي آن از در خارج كودك زندگي و در رحم نيجن دنياي ةمقـايس ـب
 رحـم  از خـارج  حـرارت  ةدرج ولي ،است درجه 37 رحم دنياي حرارت ةدرج )الف
 محـيط  حـرارت  بـا  را خـود  اسـت  الزم كوتاه زمان در طفل لذا است، تر بيش يا تر كم

  ؛دهد سازگاري
 او بـراي  نـور  و روشـنايي  و است برده سر هب تاريك دنياي مادر در رحم در جنين) ب
 نشـان  سـازگاري  دنيـا  ةكننـد  خيره نور و روشنايي برابر در تولد، از پس اما ندارد، مفهومي

  ؛دهد مي
 تولـد  از پـس  ولي است كرده زندگي لزج و مرطوب عالم در ماه 9 طفل همچنين )ج
  ؛دهد ادامه خود زندگي به خشك محيط در بايد

بـه   نشـده  هيتصـف  خون حركت زيرا ؛است ساده گردش يك جنين در خون گردش) د
 قسـمت  دو لذا ندارد وجود تنفسي جا آن در چون .رديگ نمي انجام تصفيه براي ها ريه سوي
 دار عهـده  ديگـري  و اعضا به خون رساندن دار عهده يكي كه )چپ و راست بطن( او قلب

 جنـين  كـه  ايـن  محض به اما ،دندار راه ديگر يك به است تصفيه براي ريه به خون رساندن
 تمـام  سـوي  بـه   بخشـي  گـردد؛  مي قسمت دو خون و شود مي بسته دريچه اين شد، متولد
  ؛شود مي فرستاده تنفس براي ها ريه سوي به  ديگر بخش و تغذيه براي بدن هاي سلول
 ولـي  ،گيـرد  مي مادر خون از را الزم اكسيژن است، مادر شكم در جنين كه زماني تا) ه
  ؛كند مي دريافت اكسيژن تنفس و ريه طريق از تولد از بعد

 دستگاه تولد از بعد اما ،است ناف بند خون طريق از مادر شكم در جنين ةتغذي )و
ـ ( پـذيرد  مـي  انجـام  معـده  و ،مـري  دهان، طريق از تغذيه و شده فعال گوارش آزار  يب

  ).69 - 68 :1349، يرازيش
 و شكل روز هر كه ،رحم اهگ مخفي در انسان خلقت عجايب از را خدا عظمت توان مي
 گر صنعت گروهي و دست چيره نقاش جمعي گويي؛ شناخت ،گيرد مي خود به اي تازه نقش

  .كنند مي كار آن روي روز و شب واند  نشسته حقير آب ةذر اين كنار در ماهر گر ابداع و
 و تجربيـات  و دانشـمندان  شـمار  بـي  و روزافـزون  تحقيقـات در پي  و حاضر عصر در
 كـه   هنگـامي  ولـي  ،است شده روشن مسائل از بسياري ،امر اين پيرامون ها آن هاي آزمايش
) ع(  اطهـار  ةائمـ  روايـات و قرآن ةشريف آيـات با تحقيقات اين ةنتيج شود متوجه مي انسان

 .»الخالقين احسن اهللا فتبارك« :كند مي زمزمه وجود همة با اختيار بي ،منطبق است



 29   ي و ديگرانرضو شهناز

  1390سال دوم، شمارة دوم، پاييز و زمستان  ،هاي علم و دين پژوهش

  ثالث ظلمات در جنين رشد 2,2
در  نيكند، پرورش جنـ  خلقت انسان به آن اشاره مي بارةدر ميكر قرآنيكي از مواردي كه 

فرمـوده   اشـاره  بـدان  پـيش  قرن چهارده كريم قرآن ؛سه فضاي تاريك يا سه ظلمت است
 آن بـه  امـروزه  ،فنّـاوري  شـرفت يپ همه  نيبا ا ،تجربي علوماست كه  يدر حال نيو ا است
  .است يافته دست
 فضـاي  سـه  درون مـادر  رحم در انسان، تدريجي تكامل و رشد به زمر ةسور ششم ةآي
  :است امروز شناسي جنين علم در كريم قرآن اعجاز از اي نمونه كه دارد اشاره ،تاريك

ال الـه   الملك له ربكم اهللا ذلكم ثالث ظلمات يف خلق بعد من خلقا امهاتكم بطون يف خلقكمي
 هـاي  تـاريكي  در مرحلـه  بـه  مرحله مادرانتان هاي شكم در را شما ...: تصرفون ياال هو فان

 او جز خدايي .اوست آن از )مطلق حكومت و( شما پروردگار است اين .كرد خلق گانه سه
  .)69 :زمر( د؟يشو مي برگردانيده )حق از كجا و( چگونه پس نيست

 اشـاره  ،»ثالث ظلمات يف خلق بعد من خلقا امهاتكم بطون يف خلقكمي« تعبير فوق ةآي در
 يخلقكـم  مضارع فعل ،مثال رايب ؛دارد مادر شكم در گوناگون مراحل در جنين تحوالت به

 دارد كـردن  خلـق  هـم  سـر  پشت به اشاره، خلق بعد من خلقا ةجمل .دارد استمرار بر داللت
 مكـارم ( كنـد  مـي  اشاره پي در پيمكرر و  هاي آفرينش به يا )239 -  231 :1417 ،ييطباطبا(
 را رحـم  داخـل  زنـدگي  گونـاگون  مراحـل  آن از تـوان  مي همچنين ).379 :1386 ،يرازيش

  ؛داردمنون ؤم ةسور 14 ةآي به اشاره اسالمي علماي نظر به كه دريافت
نطفـه بـه    ليكه در آن تبد ؛عظاماًخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة  ثم

فرموده و  انيخلق ب ةمضغه به استخوان را با كلم ليعلقه به مضغه و تبد ليعلقه و تبد
: 1380، ياصـفهان  يرضـائ (شـود   مي نيبه جن ليتبد تاًينها) خلق بعد از خلق(لذا نطفه 

488 - 493.(  

 تـو،   در  تو هاي پرده و مادران رحم هاي تاريكي به 163 ةخطب در نيز )ع(  علي مؤمنان امير
  ).219: 1386، البالغه نهج( است فرموده اشاره ،دارد قرار آن در جنين كه

 ةسـور  6 ةآيـ  در آن از منظور و است ظلمات آن جمع كه بوده نور عدم يامعن بهظلمه 
  ).537 :1412 راغب،( است »المشيمه و الرحم و البطن« زمر

پوششـي جنـين در داخـل     ةسه الي قرآنرسد منظور از ظلمات ثــالث در  نظر مي به
تنهـا در   جنيني است كه نـه  ةهاي پوشانند پرده ةكه شامل رحم و دو الي استرحم مادر 
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و در ايجـاد   انـد  بلكه از نظر بيولـوژيكي فعـال   ،و تكوين آن نقش دارند ،حفاظت، رشد
  .مؤثرند زيفضاي تاريك ن

  :فرمايند مي عمر بن  مفضل به خطاب )ع(  صادق امام كه همچنان
 در جنـين  تدبير آن آغاز .گير پند آن از .كنيم مي آغاز انسان خلقت از يادكردن با مفضل اي

 ظلمت و ،رحم ظلمت شكم، ظلمت :داد قرار ظلمت ةپرد سه در كه حالي در ،است رحم
 ،آزار دوركـردن  براي راهي نه دارد، خوراك جستن براياي  چاره نه جنين كه جا آن .مشيمه

  ).377 :1983 ،يمجلس( زيان راندن خود از نه و ،منفعت ساختن فراهم نه
 كه سينآالنتو و ،زرده ةكيس آمنيون، ،كوريون از ندا عبارت جنيني يها پرده علمي نظر از

اي  نيافتـه  تكامـل  و ابتـدايي  هاي ساختمانيس نآالنتو و زرده ةكيس ؛گيرد مي أمنش زايگوت از
 آمنيوني مايع براياي  كيسه آمنيون .است ضروري رويان تكامل براي ها آن وجود اما ،هستند
 .دهد مي تشكيل مايع از پر فضاييپيرامون جنين  آمنيــوني ةحفـركه  است ذكر قـابل .است

 فضـاي  تحليل با و رسد مي كوريون داخلي سطح به و كرده رشد نيز آمنيون زمان گذشت با
 يغشـا  و چسـبند  مـي  هـم  بـه  بـارداري  اول ةماهـ  سـه  انتهـاي  در پـرده  دو اين ،كوريوني

 موجـب  و كننـد  مـي  ايجـاد  را دهـد  مـي  تشـكيل  را آب ةكيس ةجدار كه كوريونيك  ـ  آمنيو
  .ندا تشخيص قابل پرده دو زايمان از پس اما ،دشو مي كوريونيك ةحفر مسدودشدن

 يـا  رويـان  يحفاظت سپرايجاد ) الف: اند از عبارت كه دارد عمده ةوظيف سه يآمنيون مايع
 بـدن  دمـاي  تنظـيم كمك بـه   )؛ ججنيني حركات براي كافي فضايكردن  فراهم )؛ بجنين
  ).153 ،120 :1385 ،مور( جنين

 ؛اسـت  شدهت باثا متعددي مطالعات طريق از جنين رشد براي تاريكي ضرورت اهميت
 قرارگـرفتن  نـور  معرض در ،جنيني ةاولي مراحل در كه است داشته اظهار يوموكو ،جمله از
 گيـرد ن قـرار  نـور  معـرض  در جنـين  كـه  است كرده توصيه و است مضر جنين رشد ايبر
)Umaoka et al., 1992: 1043-1053.(  

 وانيـ ح ينـوع (به نام ناكاياما مالحظه كرد كه جنين هامسـتر   يگريدانشمند د نيهمچن
بسـيار حسـاس اسـت و بيـان كـرد كـه در معـرض نـور         يت ؤربه نور قابل ) يشگاهيآزما

ـ  مادهباعث افزايش ) نيم دقيقه(قرارگرفتن حتي با زمان بسيار كم  نـام پراكسـيد   ه اي سمي ب
 ).Nakayama et al., 1994: 499-510(د شو ميها  جنيندروژن در هي

 قابل احتمال چهـار گيـرد، مي قـرار آن در جنيـن كهاي  گانــه سه هـاي ظلمت مـورد در
  :است بررسي
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  ؛است )كوريون( مشيمه و ،رحم شكم، ظلمت ثالث ظلمات از منظور .1
 منظور )امهاتكم بطون في( قرآن صريح ةاشار به توجه با كه است معتقد طباطبـايي عالمه

  .)239 :1417 ،طباطبـايي( است مشيمه و رحم و شكم ةظلم ثالث، ظلمات از
 مشـيمه  و ،رحم مادر، شكم شامل )گانه سه هاي تاريكي( ثالث ظلمات قول نيز طبرسي

  .)146 :1372 ،يطبرس( كند مي نقل )ع(  باقر امام از را
 محجـوب  هـو  و الرحم في الجنين :است آورده گونه اين التوحيد كتاب در مجلسي عالمه

  .)62 :1983 ،يمجلس( المشيمه ظلمه و الرحم ظلمه و البطن ظلمه :ثالت ظلمات في
 گانـه  سـه هـاي   تاريكيكه  نويسد مي زمر ةسـور 6 ةآي زيـر قرآن ةترجمـ در فـوالدوند

 ،يسبزوار يكاشف( سبزواري كاشفي عالمه نظر همچنين. است شكم ، ورحم ،مشيمهشامل 
  .همين است زين) 302: 1352، يراز( رازي ابوالفتح و )1027 :1369
  است؛ خون و ،پوست ،گوشت گانه سههاي  ظلمت از مقصود. 2
تعبير  خون و ،پوست گوشت، به را گانه سه هاي ظلمت ،)ع(  حسين امام عرفه، دعاي در

  :فرمايند مي واند  دهكر
 تشـتهر  لـم  دم، و جلد و لحم بين :ثالث ظلمات في اسكنتني ثم يمني، مني من خلقي ابتدعت
 گانه، سه هاي ظلمت در مرا سپس دادي، قرار مني ناچيز قطرات از مرا آفرينش آغاز ؛بخلقي

  ).327 :1351 ،يا كمره( نمودي ساكن خون و ،پوست گوشت، ميان در
 از ييكـ  مصـداق  بيـان  در شـان يا نظر كه آيد ميبر )ع(  حسين امام نوراني كالم ظاهر از
 هاي كتاب در آن جاي به كه است خون ظلمت آن و است متفاوت مفسران كالم با تاظلم

 شـكم  جـدار  عرفـه  دعاي در را جلد از منظور اگر .است شده اشاره مشيمه ةكيس به تفسير،
 مشكلي خون يعني سوم ظلمت مصداق نظر از ،بگيريم درنظر رحم را لحم از منظور و مادر

 مـادر  خـون  مشـيمه،  ةكيس يا آمنيون ةحفر در موجود مايع منشأ و اساس زيرا ،ندارد وجود
 هـم  با مشيمه، ةكيس ظلمت و خون ظلمت يعني مفهوم دو اين و )جداري دسيدواي( است
  .)140 :1385 مور،( است جمع قابل

ـ  رنـگ  پوسـت  بافت در كه جا آن از )ع(  حسين امام فرمايشاتييد أت در  در ،مالنـين  ةدان
كـارلوس  ( دارد وجـود  هموگلـوبين  ةدان رنگ خون در و، ميوگلوبين دانه رنگ گوشت بافت
 و ندارنـد  خـود  از را نـور  عبور قابليت ها دانه رنگ و )430 ،283 ،236 :1384 را،يكوئ جان
 تواننـد  مـي  خـون  و ،گوشـت  شكم، جدار يساختارها بنابراين ندايجاد كن تاريكي توانند مي

  .ندكن ظلمت ايجاد
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  ؛هاست در داخل آن نياي است كه جن مقصود از سه ظلمت همان سه پرده. 3
 هزردة كيسـ  و ،كوريون   ،آمنيون هاي هپرد ظلمت سه از مقصود كه گويد مي الجميلي  سيد

  ).59 :1982 ،يليجم(است 
ة پـرد  سه با زمر ةسور 6 ةآي در شده بيان ةگان سه ظلمات دادن تطبيق با پزشكان از برخي
  .اند هدانست قرآن اعجازاز جملة  را اين مسئله هزرد و ،كوريون آمنيون،

 پاشـا، ( نامد مي يلفائق غشاي و ،خوربون ،منباري غشاي را پرده سه اين پاشا عبدالعـزيز
1322: 182.(  
  ؛است بدن مادر ازو جداي  خـارج ،)پرده سه( تاريـكي سه از يكي. 4

 تـاريكي  و مـرد  صلب تاريكي يا شب تاريكي مقصود است داده احتمال طبرسي عالمه
  ).150 :1372 ،يطبرس( باشد رحم
  

  بارداري مدت طول .3
 يزمـان  مـدت  بـراي  ولـي  اسـت،  بـارداري  محصول براي استواري جايگاه و قرارگاه رحم
 هفتـه،  40 يـا روز  280 – 270( است معروف بارداري دوران به كه ثابت تقريباً و شده تعيين
 جديـد  دنيـاي  در بود خواهد قادر جنين آن از پس و )شمسي ماه 9 يا قمري ماه 10 معادل

 ةسور در و كند مي ياد »معلوم قدر« نام به زمان مدت ايناز  قرآن .دهد ادامه خود زندگي به
 شـده  ياد »شده تعيين قبل از مدت« يعني »مسمي اجل« نام به زماني ةفاصل اين از ،5 ةآي حج
 ايـن  در بلكـه  ،انـد  دهكـر  اشـاره بارداري مدت به كـه نيست اين در آيات اين اعجاز ؛است
 »القادرون فنعم فقدرنا« است ممكن مدت ترين مناسب و بهترين مدت اين اند گفته كه است

  ؛بود خواهد او مادر يا جنين متوجه آن زيان شود، زياد يا كم مدت اين اگر و
 ها رحم در معين مدتي تا كنيم مي اراده را چه آن و: يمسماجل  ياالرحام ما نشاء ال ينقر ف و

  .)5: حج( دهيم مي قرار
) نطفـه (پـس آن را   :القادرونفنعم  فقدرنا* معلوم  قدر يال*  نيمك قرار يف فجعلناه

و نيكـو توانـاييم   ) ميتوانـا بـود  ( ميدر جايگاهي استوار نهاديم تا مدتي معين و توانسـت 
  ).23 - 21: مرسالت(

 ديگـر  جـاي  در و اندازه و تقدير معناي  به را آنتعددي است؛ م معاني داراي »قدر« ةواژ
  ).409 :1374 ،يرازيش مكارم؛ 657 :1412 راغب،(اند  گرفته قدرت معناي  به
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 اشـاره  بـارداري  مـدت  تـرين  كم ةمسئل به قرآن كه دهد مي نشان گوناگون آيات بررسي
  :است كرده

حمله وفصاله ثالثون شهرا حتي ووضعته كرها وو وصينا االنسان بوالديه احسانا حملته امه كرها 
الـدي  ونعمتك التي انعمت علي وعلـي   ربعين سنة قال رب اوزعني ان اشكرااذا بلغ اشده وبلغ 

 را انسـان  و: ذريتي اني تبت اليك واني مـن المسـلمين  عمل صالحا ترضاه واصلح لي في اوان 
 و شد باردار او به رنج تحمل با مادرش .كنيم مي سفارش احسان به مادرش و پدر به نسبت

  .)15 :احقاف( است ماه سي او شيردادن و بارداري و آورد دنيا به را او رنج تحمل با
 فرزنـدان  مـادران  و: و الوالدات يرضعن اوالدهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضـاعة 

 دوران بخواهـد  كـه  اسـت  كسـي  بـراي  ]حكـم  ايـن [ دهنـد،  شـير  تمـام  سال دو را خود
  .)233 :بقره( كند تكميل را شيرخوارگي

 مـدت  آيه، صريح نص طبق كهاند  كرده استنباط طور اين فوق، ةآي دو تفسير در مفسران
 و بـارداري  مـدت  ديگر ةآي و است ماه وچهار بيست معادل تمام سال دو طفل شيرخوارگي
 طفـل،  شيرخــواري  مـاه  وچهـار  بيست به توجه با داند، مي ماه 30 مجموعـاً را شيرخواري

 مـاه  شش ،يمكن كم ماه 30 از را ماه وچهار بيست اگر ؛است ماه شش بارداري مدتحداقل 
  .ماند مي باقي است بارداري مدت ترين كوتاه از نشان كه

 زمـان  تـرين  بـيش  كـه  كردال ؤس )ع(  باقر امام از سيابه، بن   عبدالرحمان كهست ا روايت
 گويند مي مردم كه است درست اين آيا است؟ قدرچ مادر شكم در فرزند ماندن براي ممكن
 آنـان  حـرف  ايـن كـه   فرمودنـد  پاسخ در امام بماند؟ مادر شكم در هم سال دو فرزند شايد
 ،بيفزايـد  آن بـر  اگـر  و اسـت  ماه نه ،بارداري براي ممكن زمان ترين بيش زيرا است، اشتباه
  .)52 :1362 ،ينيكل( بدهد دست از را خود جان مادر است ممكن

از وطن بود، شش ماه پس  رونيب يدر سپاه ثميآمده است كه ه يگريد تيدر روا
و  رفتيفرزنـد را از زن نپـذ   نياو ا. آورد يبه وطن، همسرش فرزند ياز بازگشت و

فرمان سنگسـار   زين عمر. دكربازگو  شيد و مسئله را برابراو را نزد عمر  يداور يبرا
: د و به عمر گفتيرس دادشبه ) ع(  يسنگسار شود علكه زن  از آن شياما پ ،زن را داد

 ثالثـون  فصاله و حمله و«: ديفرما خداوند مي رايز ،درنگ كن آن زن راست گفته است
 يگريد ةيو در آ ؛)15: احقاف( »ماه است ياو س رگرفتنيو از ش يدوران باردار: شهراً
كودكان خود را دو سال  مادران: نيكامل نيحول اوالدهن رضعني الوالدات و«: ديفرما مي

: گاه عمر گفت آن. ماه است 30 يردهيو ش يپس باردار ؛)233: بقره( »دهند ريتمام ش
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  .وآن زن را آزاد كرد و فرزند را هم به پدرش ملحق ساختبود  تباه شدهنبود، عمر  ياگر عل
 بتـ متر آن بـر  چنـدي  فقهي احكام اما ،نيست فقهي هرچند بارداري مدت طول ةمسئل

 و تـرين  كـم  ةفاصـل  در بـارداري  مـدت  بايـد  كـه  پدر به فرزند الحاق در جمله از ؛شود مي
 ملحـق  پـدر  بـه  فرزنـد  نه صورت  اين غير در و باشد بارداري ةشد پذيرفته زمان ترين بيش
 جنـين  بـراي  وصـيت  و باردار زن طالقِ ةعد در همچنين .است لعان به نيازي نه و شود مي

  .است مطرح بحث اين نيز ،وارث
ـ  فصاله و« لقمان ةسور 14 آية و »شهراً ثالثون فصاله و حمله و« احقاف ةسور 15 ةآي  يف
  :دنشو مي واقع استناد مورد شرعي، حكم دو در »نِيعام

 بـا  او نزديكي از ماه شش مدت كه حالي در شد، زنا از حاملگي به متهم زني اگر) الف
  ؛است ماه شش بارداري مدت حداقل چون ،شود مي تبرئه گذرد مي اش قانوني همسر
توانـد   اوست كه مـي . مخصوص مادر است يگيرخواردر دو سال ش يردادنحق ش) ب
مدت  ينتوانند ا هرچند كه مي(كند  يدار دهد و از او نگه يرمدت فرزند خود را ش يندر ا

ر د يحتـ (مـادر از نظـر غـذا و لبـاس      يزندگ ينةو هز) تر كنند را با توافق پدر و مادر كم
: 1374، يرازيمكـارم شـ  (پدر اسـت   ةبر عهد يردادندر دوران ش) يردكه طالق بگ يصورت
133  - 132.(  

با احتساب ابتداي آخـرين سـيكل    .است هفته 42 تا 38 بين طبيعي بارداري مدت طول
 و شـود  مـي  ناميده بارداري طوالني ،دبكش طول هفته 42 از بيش بارداري مدت اگر ،ماهيانه

  .نامند مي زايمان زودرس را آن باشد هفته 38 از تر كم اگر
 در جنـين كاهش مبادالت گازي علت   به كه اين بر  عالوه ،بارداري ةدور شدن طوالنيبا 
زايمان  ،جنين سر شدن بزرگعلت   به ،گيرد مي قراراكسيژن بود كم از ناشي خطرات معرض
 درد شروع هنگام جنين قرارگرفتن خطر معرض دراحتمال  ،اين بر افزون. شود تر مي سخت
 كـه  ايـن  يـا  شـود  مي متولد مرده جنين ،اكسيژن كاهشعلت   به زيرا ،نيز وجود دارد زايمان

  .ميرد مي تولد از بعد بالفاصله
 در اخـتالل  جــاد يا دنـ ك مـي  تهديـد  را ،بارداري طـوالني با  ،مادركه  خطراتياز جمله 

موقـع   در كـه  يخطراتـ از ميان  همچنين است؛ مانيزا درد هنگام  به رحمطبيعي  انقباضات
را نـام   عفونت و ،بدن آب شدن كم ،يزير خون د،يشد يخستگتوان  مي زايمان وجود دارند

 طـوالني  بـارداري  باشد )توكسمي( بارداري مسموميت دچـار كه مادري براي عالوه هب .برد
  .مضر است
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موقع متولدشـده دارد و   نوزاد بهتر از  كم يشود وزن از موعد متولد مي شيكه پ ينوزاد
ـ  نـوزاد  وزن بـود هرچه كم. رديگ قرار مي ياريبابت در معرض خطرات بس نياز ا  تـر  شيب

 نيـ ا ريـ مـرگ و م % 50خطرات كـه   نيا نيتر مهم ؛متوجه اوست يتر شيباشد خطرات ب
 ليـ قب نيـ ا نيهمچنـ . استبدن  يدفاع ستميس يعلت آن است، ضعف و ناتوان  نوزادان به

ابــتال بــه  ياســتعداد بــرا ،يتنفســ هــاي يياز نارســا يان در معــرض خطــرات ناشــنــوزاد
 ةشـبك  عاتيو ضـا  ،هاي دستگاه گوارش ي، ناراحتيخون ، كمرقاني، يداخلهاي  يزير خون

  ).3: 1387 آنسلو،(ند هستچشم 
  :نويسد مي سادلر وي

 تنفسي دستگاه تمايز عدم خاطر  به آيد دنيا به هفتم ماه ةنيم در يا ششم ماه طي در كه جنين
 اگرچـه  اسـت  زنـدگي  به قادر هفته 28 جنين .بماند زنده بتواند كه است مشكل عصبي و
  ).124 -  122 :1380 سادلر، يو( باشد سختي به
 فصـاله  و حملـه  و...  « احقـاف  ةسـور  15 آيـات  به استشهاد با دياب و قرقوز همچنين

  :نويسند مي » نيعام يف فصاله و« لقمان ةسور 14 و »... شهراً ثالثون
 ،اگر شش ماه تمام در رحم مادر باشد نيجن يعنياست  دهيرس جهينت نيبه هم زيطب نو ن

زنده  راينامند، ز مي ’سقط‘ از شش ماهه را تر كم نيتولد جن. پس از تولد زنده خواهد ماند
. نديگو مي ’زودرس مانيزا‘را  يشش تا نه ماهگ ةدر فاصل نيتولد جن. نخواهد ماند

زنده  يپزشك ـژةيو يها شـوند با مـراقبت صورت زودرس متولد مي  كه به ينوزادان
شش ماه منظور شده است  نيدر اكثر كشورها هم يباردار يمانند حـداقل مدت قانون مي

  ).23 -  22: 1383اب و قرقوز، يد(

 :نويسـد  مي و است پذيرفته بارداري زمان حداقل مورد در را محاسبه همين نيز نژاد پاك
 شـش  تـا  »اشـهر  سـتة  مـن  القل المراة التلد« فرمود )ع(  علي حضرت كه گونه همان والدت
 30 مجموعاً كه شيردادنش دوران از و يافته بهتري رشد بماند تر بيش هرچه و است ماهگي

 مـاه  24 بايد حتماً است آمده دنيا هب هماه شش كه يناتوان ةبچ ولي ،دشو مي كاسته است ماه
  ).109 :1363 ،نژاد پاك( )30=6+24( بخورد شير

 ،بقره ةسور 233 و احقاف ةسور 15 اتآي اساس بر را، بارداري زمان ترين كم فقها اكثر
 در و مـاه  30 نوزاد شيرخوارگي و زن بارداري دوران مجموع اول آية در .دانند مي ماه شش

 شـش  بارداري مدت ترين كم نتيجه در .است شده بيان ،ماه 24 شيرخوارگي دوران دوم ةآي
  .)244 :1404 ،ينجف ؛168 :1410 ،يثان ديشه( شود مي ماه
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 ميـان  در مشـهور  قـول  ؛دارد وجـود  يمختلف اتينظر بارداري زمان ترين بيش در مورد
 بيـان  نيـز  مـاه  ده بـه  قول ،اند كرده استناد هم بسياري احاديث به و است ماه هن شيعه فقهاي
  ).244 -  229 :1377 ،ينجف( است شده شمرده متروك سال يك به قول اما ،است شده
 زنـدگي  دقيـق  كـامالً  و پيچيـده  مراحل از دقيقي شناخت كه اين از قبل ،حال هر به
علـم  چـه امـروزه در    آن بـه  زمـر  ةسـور  6 ةآيـ  در قـرآن  ،باشـد  داشـته  وجـود   ميرح

 پشت و تدريجي مراحل ةكنند بيان قرآن؛ كالم دكن شود اشاره مي مطرح مي شناسي جنين
 ةالزمـ  جهت تاريك فضاي سه در جنين قرارگرفتن ،مادر رحم در جنين تكامل هم سر

 گـران  پژوهش امروزه نكاتي كه. است مرئي نورفساد جنين در رويارويي با  و ،وي رشد
  .اند كرده توجه به آن

 عنوان با رحم از كه اي شريفه آيات طبي اعجاز يبررس با كه افتيدر توان يم درمجموع
 منزلـة  بـه  رحم از كلي و ياجمال شكل  به آيات اينبينيم كه  مي ،است كرده تعبير مكين قرار

 انـد  نپرداخته آن ... و ،آناتومي فيزيولوژي، جزئيات به و اند كرده ياد استوار جايگاه و قرارگاه
 بـه  فقـط  علوم اين به و پزشكي علوم كتاب نه ،هاست انسان هدايت كتاب كريم، قرآن زيرا
  .است كرده اشاره اگذر شكل
  

  گيري نتيجه .4
 قرينه بدون توان مين ،چهارم احتمال در .در خصوص ظلمات ثالث چند احتمال مطرح شد

 بلكـه  ،كرد حمل »شب تاريكي و صلب و بيضه« موارد بر را آيه ةگان سههاي  ظلمت دليل و
 خلقـت  از سـخن  زمـر  ةسـور  6 ةآي در چون است قرآن اتآي ظاهر مخالف ها احتمال اين

 صورتي در ،اند شده معرفي قلمرو اين در گانه سههاي  ظلمت و است مادر شكم درون انسان
  .دارند قرار مادر شكم از خارج مذكور موارد كه

 ةكيسـ  و ،كوريـون  ،آمنيـون  هاي هپردبه  ظلماتتأويل  يعني ،سوم احتمالبراي صحت 
 گفتـه  نـور  از خـالي  فضـاي  به ظلمت آن بر  عالوه .ندارد وجود قطعي ةقرين هيچ نيز هزرد
 در پـي  بايـد  ها ظلمت مصاديق تعيين براي پس .كند مي ايجاد تاريكي كهاي  پرده نه شود مي

 را سـوم  احتمـال  كـه  نويسـندگاني  كـه  حـالي  در باشـيم  ها پرده و ها اليه اين بين فضاهاي
 بر را زمر ةسور 6ة آي ةگان سه هاي ظلمت توانيم مين پس كنند ميكيد أت ها پرده براند  پذيرفته

  .يممنطبق بدان جنين اطراف پردة سه اين
 دوم احتمـال  و )مشـيمه  و ،رحـم  ،مـادر  شـكم  ظلمـت ( اول احتمال در شده بيان موارد
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 همـان  مشـيمه  از مـراد  زيـرا ، هستند جمع قابل )خون و ،گوشت پوست، ميان هاي ظلمت(
 خـون  از اصل در كه است آبكي مايع از پر آمنيون ةحفر شد بيان كه طور همان و آب ةكيس
 نظـر  بـه  قبـول  قابـل اين دو احتمـال  ، ديگرهاي  احتمالدر مقايسه با  و گيرد مي تئنش مادر
 علـم  پيشـرفت  بـا  اسـت  ممكن زيرا نظري قطعي داد، توان مين در اين مورد البته .رسد مي

  .آيد دست هب يترجديد اطالعات و دهد رخاي  تازه تحوالت شناسي جنين در پزشكي
 رحم در نطفه جايگزيني مراحل ةدربار نامحقق كه پزشكي و علمي مطالب همة بنابراين

 اشـكال  بدون خود جاي در اند، آورده بارداري ةدور در رحم فيزيولوژي و بافتي تغييرات و
 كـه  كنـد  مي انيب فقط و است نپرداخته مسائل اين ذكر به شريفه آيات از يك هيچ اما است،
 و خـود برسـد   تكامل و رشدبه  تا گيرد مي قرار ،نيمك قرار، استوار و امن جايگاه در جنين
 عظمت كه است قرآن علمي اشارات از يكي مطلب، اين بيان پس .شود متولدكودك  سپس
  .دهد مي نشان را الهي كتاب اين
 ،مانـد  خواهـد  زنـده  تولـد  از پس ،باشد مادر رحم در تمام ماه ششجنين  اگر عالوه هب

 هاي مراقبت با است الزم صورت  اين در و نامند مي زودرس زايمان را گونه اين تولد هرچند
 ماندن لزوم امروزه .آورددر نارسابودن از را طفل غيره و ،تنفسي دستگاه گرفتن از بهره ،ويژه
 زمـان ايـن   زيادشـدن  و كم از حاصل هاي زيان و ،مشخص و معين زمان در رحم در جنين
  .است مشخص كامالً
  
  منابع
  .هجرت: تهران، بهرامپور ابوالفضل ةترجم .)1383( كريم قرآن
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