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 بسم اهلل الرّحمن الرّحیم

 طارقسوره ی  7و6آیات علمی اعجاز  رسیبر

 

 

 چکیده

لمم ،(خون شناس )،لمم هماتولوژی (استخوان شناس  ) لمم آناتوم   ازی سع  شده در این مقاله با بهره گیر

د،تا منظور دقیق ریگ قرار بررس  مورد سوره ی طارق ششم   هفتم ات،آی  تفسیر قرآنادبیات لرب  ، فیزیولوژی

استفاده کرده ،  «قماءٍ داف» خدا ند از د   اژه ی درآیه ی ششم .خالق یکتا از این بیان پربمیغ  شگفت ر شن گردد 

با توبه به .دارد «الصُّمب ِ  َ الت ّرآئِب » در آیه ی هفتم اشاره به خر ج این مایع از بین.مرد است مایع من که بیانگر 

منظور خدا ند    از خون حاصل م  شود مایعاین نهایتاً  لرب به این نتیجه م  رسیم که مطالب پزشک    ادبیات

 .استخوان های پهن  هستند که در فرد بالغ فعّالیّت خونسازی دارند « الصُّمبِ  َالت ّرآئِب»مغزاستخوان است  « بَین»از

 .هستندقرآن کریم   لجاز لمم ،م  توان  اظهار نظر کرد که این آیات،اثیات  دیگر بر ا با تفکّر   تأمّل

 

 هماتولوژی در قرآن،آناتوم  در قرآن،الجاز لمم ، الجازپزشک  ،صمب ، ترائب،الجاز بالغ : اژه های اصم 
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 مقدمه

نشانه ای است .  از قرآن استنیاط م  شودبا پیشرفت ر زافز ن لمم، نکات لمم   بسیاری  همانطور که م  دانید

استخراج چنین نکات لمم  اثیات .برای انسانها که بدانند ، قرآن معجزه ی اله    برای تمام  قر ن   الصار است

لذا توبه   اطالت از . است ( ص)شده در بامعه ی بهان  امر ز ، شاهدی بر حقانیت رسالت محمد المصطف  

عطوف به زمان نز ل قرآن کریم نیوده ،چراکه این برنامه ی اله  مورد استفاده ی انسانهای  فرمانهای خدا ند حکیم م

در این نوشتار به .است که بخواهند پرهیزکار باشند   از  ادی آزمایش ها  فتنه های حاضر به سالمت  لیور کنند

سوره ی  7 6ک    بالغ  در آیات اثیات الجاز پزش.بیان   بررس  الجاز لمم  دیگری از قرآن کریم م  پردازیم 

 .داشته اند این آیات  برداشت های متفا ت  از طارق، که مفسران  صاحب نظران در این لرصه ،تفسیرها ، نظرات  

آیت اله مکار م .)سوره طارق سوره ای مکّ  است که بر د  محور اثیات معاد  اهمیت   ارزش قرآن تأکید دارد

ای متعال با قسمهای  هدفمند ، گماشتگ  نگهیان بر نفس انسان را مورد تأکید قرار خد(. 195/شیرازی ، قرآن حکیم

م  دهد   بر همین اساس ،آدم  را به قدرت خویش برای حفظ   بازگرداندن انسان پس از مرگ توبه م  دهد 

ای ب  اثر ساختن این کید آنان بر.، ل  منکران سخنان ر شن خدا را میهم   کال م بدی ا  را شوخ  معرف  م  کنند

کید خدا درباره منکران نیرنگ باز ، فرصت دادن به آنان .هدایت قرآن  انسان به سوی حتمیت حفظ   معاد است 

 (541/ صیوح    دیگر پژ هشگران،تدبر در قرآن کریم .)است، که نشانه ی تهدید   هشدار به کافران است

 

 .پس باید  انسان بنگرد که از چه چیز خمق شده   (1)ف میَنظُرِ اإلنسانُ مِمَّ خُمِق 

 .خمق شده از آب  بهنده   (6)خُمِق  مِن مآءٍ دافِق ٍ

 .که خارج م  شود از میان صمب   ترائب   (7)یَخرُجُ مِن بَینِ الصُّمبِ  َ التَّرآئِب 

 



4 
 

 [1]واژه شناسی: بخش اول ***

 :دفق( الف

  ىمّا مفهو م اإلسراع  ....نصیاب بشدّة بحی  یتراء  منه الدفع، ى  االراق  بدفعهو اال: انّ األصل الواحد ف  هذه المادّة

الحرک  المشیه  باالنصیاب مع فیمحاظ : ف  المش ،   دفق المّه الر ح،   تدفیق الکفّ الند ،   سیل دفاق،   غیرها

فکأنّ الجریان   المش    الحرک ، انصیاب بالدفع،   ال بدّ ىن یالحظ هذا القید ف  بمیع المصادیق،   لیست  دفع،

اشارة الى غای  خسّته   :  مِنْ بَیْنِ الصُّمْبِ  َ التَّرائِبِ    ف  التوصیف بالدفق   بالخر ج.تمك المفاهیم بإطالقها بحقیق 

لتحقیق فى کممات ا مصطفوی،)...طرد   الردّ خالف الثیوت   الجریان الطییع ،  ال حقارته، فانّ االندفاع هو یعادل

 (842 /3 القرآن الکریم،به تمخیص، 

 :گویند مىطور استعاره در این  اژه ب.یعنى آبى بسرلت ر نده   بهنده ماءٍ دافِقٍ،: لى گویدخدا  تعا( بهید)  دَف ق  

 (1/026یق مفردات الفاظ قرآن، حقتربمه   ت ).بسرلت آمدند -باء ا دُفْق  

یتصیّب ف  : ، ىی الدِّفِقَّى  سریع،   مَش ى:  باء ا دُفْق  ً،   بعیر ى دْف قُ:   منه استعیر. سائل بسرل  ، ماءٍ دافِقٍ: تعالىقال 

  (310 مفردات ىلفاظ القرآن، ).،   مشوا دَفْقاً لد ه کتصیّب الماء الْمُت دَفِّقُ

 راه رفتن  که: الدِفِقَّ   -راند. ا  را د ر کرد :دَفعاً   مَدف عاً -دفع -گر م(: م دَفأ  ی)الدّفآن  -شتاب کرد: دافَّ  –دَفدَفَ 

                           (المنجد ، ذیل کممه دفق). آب را با فشار ریخت : ُ دَفقاً الماءً -ِ-دَف ق. در آن سرلت   شتاب باشد

 :صلب( ب

  ىمّا .هو ما یقابل المین،   امّا الشدّة فهو ما یقابل الرخاء، کما ىنّ القوّة یقابل الضعف: واحد ف  هذه المادّةىنّ األصل ال

قد استقرّ ف  ىصمب بزء من الحیوان : فیمحاظ هذا األصل، فانّ الودك: الودك   الظهر   الشدّ لمى الصمیب -مفاهیم

یراد ماء الربل   هو دافق یخرج من بین العمود الفقری   ... ف  محمّه   هو العظم، فیسمّى به بالتیار شدّة   صالب 
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الفخذین، ى  من بین لظا م الورك   لضالته   الفخذ،   الترائب کما سیق بمع تریی    ه  ما کان منخفضا   خاضعا 

  الترائب الى رحم المرىة،   إشارة الى لظا م الربل،   الصُّمْبَ  إنّ:   لکنّ الحقیق ىن یقال....  لیّنا ف  مقابل الصمب

الماء یتشکّل منهما، ثمّ یکون میدى لنشوء الجنین،   الدافقیّ  موبودة فیهما، إلّا ىنّها ف  المرىة ضعیف  لعد م الحاب  الى 

، فیها به  صالب    قوّة( اسپرماتوزئید)الشدّة فیها، بخالف ماء الربل فال بدّ منها حتّى یصل الى الرحم،   نطف  المرء 

فیها به  لین    تأثّر   انفعال،   هذا المعنى یناسب التعییر بمادّت  الصمب   الترائب،   ال ییعد ( ا  ل)  نطف  المرىة 

التحقیق فى کممات  مصطفوی،).ف  هذا المورد مطمق القوّة   الشدّة، فیکون مقابال لمتربی  ىن یکون المراد من الصمب

 (0/313 به تمخیص، القرآن الکریم،

  یَخْرُجُ مِنْ بَیْنِ: )آیه. نامیده شده  سخت   به التیار همین سختى   شدّت، پشت انسان   حیوان نیز صُمْب:  الصُّمْبُ

  الصَّم ب(. شود انسان پس از مراحل بنینى از میان پشت سخت   استخوانها  نر م سینه خارج مى(.)  َ التَّرائِبِ  الصُّمْبِ

 ( 416 /8 بمه   تحقیق مفردات الفاظ قرآن، تر. )ن مغز   چربى از استخوانبیر ن آ رد:    االصْطِم اب

 (115 /8 المحکم   المحیط األلظم، )اسمُ ى رْضٍ :  الصُّمْبُ.  الحَسَبُ:  الصُّمْبُ. القُوَّةُ:  الصُّمْبُ

اج المغ    صحاح العربی ، ت)من األرض  الصُّمْبُ  .  الصُّمْبُ  ء من الظ هر فیه ف ق ارٌ فذلك   کلُّ ش . مِن  الظ هر    الصُّمْبُ

 5/ 561) 

پشت ،استخوان پشت مرد ،  -سفت   سخت شد -نسب    حسب -ستون فقرات -.مغز استخوان را بیر ن آ رد

 (المنجد ،ذیل کممه صمب) محل خر ج من  مرد ،مطمق قوت

... به معنای استخوان های تیره پشت از پس گردن تا آخر ران ها ،کمر،  به معنای چیز شدید   سخت  « صمب»

 ( 545-541(/دانش مهر)پرسش های قرآن  بوانان .)است

که بای آن در انسان در )استخوان  است که از قسمت باالی پشت ،نزدیك گردن شر ع شده   تا دنیالچه :صمب

 (، به تمخیص  قرآن قاموسقرش  ، .)ادامه یافته است( انات استبایگاه د م در حیو
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دراصل به معنای چیز شدید   سخت است   برخ  آن را به معنای استخوان پشت مرد ،کل بدن انسان،محل « صمب»

المفردات ف  غریب :ك.ر.)خر ج من  مرد ،استخوان مرد ، مطمق قوت   شدت   میدى پیدایش من  دانسته اند

 رضای  اصفهان ،) (441لتحقیق؛تفسیرالمیزان؛الیصائر؛تفسیر کییر،ذیل آیه  پژ هش درالجاز لمم  قرآن،ص القرآن؛ا

 ( 517/ 11تفسیر مهر،

 : ترب( ج

  لمّا کان التراب مصداقا کامال لهذا المعنى، لغای  . هو المسکن    الخضوع الکامل: ىنّ األصل الواحد ف  هذه المادّة

  ىمّا خر به من بین الصمب ...شتقّاتهفأطمق لمیه التراب   سائر م: بحی  إنّه  اقع تحت األقدا مانخفاضه   استکانته 

فمعلّ المراد خر به من بین العمودالفقر    هو الصمب المنته  الى العجز   بین الفخذین المعیّر لنهما :    التَّر ائِبُ

صمی    من بین لضالت  ا م الورك کالحرقف    ه بالترائب لکونهما من ىسافل األلضاء، ى  خر به من بین لظ

فغیر :   ىمّا تفسیر اآلی  الکریم  بالخر ج من بین ظهر الربل   صدر المرىة ....الورك   الفخذ   ه  لیّن  منقادة

صحیح، فانّ حقیق  المفظین غیر ما فسّر هما،   ألنّ الماء ال یخرج من بین ظهر الربل   صدر المرىة ى  من 

 (1/418 به تمخیص التحقیق فى کممات القرآن الکریم، مصطفوی،) .... سطهما

بین نخاع   سینه ی هر شخص . پیش ر ی انسان بای  که گردنیند ر یش قرارم  گیرد  -استخوان های باالی سینه 

مجموله استخوان های ( مثل د  استخوان)هر چیز بفت در بدن  -بین د  کتف   سر -دستها ،پاها ،چشمها  -

  (المنجد، ذیل کممه ترائب.)چهار دنده از چپسینه؛چهاردنده ازراست،

لذا صاحب نظران مصادیق زیادی برای آن ذکر .به معنای د  چیز مسا ی در بدن است ( تراب)از ریشه « الترائب»

چشم )د  کتف   سر،استخوان سینه   گمو،لصاره قمب،سرتاسر بدن، بین  بین د  سینه ی زن، :مانند کرده اند،

پرسش های قرآن  (.)محل آلت تناسم )، بین نخاع   سینه هر شخص ،  بین پشت   د  استخوان پا (،پا ،دست

 ( 545-541(/دانش مهر)بوانان 
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،استخوان محل ( ستخوانمثل د  ا)را در اصل به معنای بین نخاع   سینه هر شخص،هر چیز بفت در بدن «ترائب»

تفسیر مجمع : ك.ر.)گردنیند زن ،سینه ی زن ،بین د  کتف   سر ،لصاره قمب   محل خر ج ا  ل زن دانسته اند

( 447  پژ هش  در الجاز لمم  قرآن، ص( 61-64،ص6ج) ؛صمب در قرآن؛التمهید الییان ؛تفسیر ابن کثیر؛بصائر

 ( 517/ 11رضای  اصفهان ،تفسیر مهر،/ 

ترائب اطراف سینه : مجمع الییان در ذیل المغ  گوید. ها  سینه است    احد آن ترییه است ترائب دنده:گویدراغب 

  مفرد آن ترییه است   در المعنى در ضمن نقل چند قول از لطا نقل کرده صمب مرد   ترائب زن، زیرا که فرزند 

  . استخوانها  سینه   باال  آنهاست  ت ر ائِب مشهور در کال م لرب،: از د  آب بوبود م  آید   در آخر فرموده

 .همین طور است در صحاح   قاموس   اقرب الموارد، در قاموس معانى دیگر نیز احتمال داده است

بیضا   نیز مثل لطا   . زمخشر  نیز آن را استخوانها  سینه گفته   مثل لطا صمب مرد   ترائب زن گفته است

قول لطا   زمخشر    بیضا   که : ناگفته نماند .د مطمب دیگر  آ رده استزمخشر  گفته   در ذیل قول خو

زیرا  .اند بکمّى باطل   بى اساس است   در آیه شریفه نطفه زن مطرح نیست صمب را از مرد   ترائب را از زن گرفته

  آب بهنده. شده استانسان از آب بهنده که از میان صمب   ترائب بیر ن م  آید آفریده : در آیه ما قیل م  گوید

 .مقاربت، فقط سیب نز ل نطفه مرد است   ربطى بنطفه زن نداردفقط از مرد است نه زن  انگهى ( قٍماءٍ دافِ)

نطفه زن در حد د پنج ر ز پس از قالدگى از تخمدان بدا شده    ارد لوله زهدان م  گردد   در حد د پنج   

این مدت مقاربت اتفاق افتاد یکى از سمولها  نطفه مرد ماند اگر در لرض  شش ر ز در آنجا زنده مى

م  گردد   رشد آن شر ع م  شود، انزال زن   لذّت ا  در حین مقاربت رابع ( ا  ل) ارد نطفه زن ( اسپرماتوزئید)

آیه شریفه رابع به نطفه مرد است   صمب   ترائب را باید در :   خالصه .به انزال نطفه ا  نیست بر خالف مرد

از خود آیه  اند   آنکه مثل ابن کثیر   غیره در باره ترائب زن صحیت   نقل اقوال کرده. ود مرد بستجو نمود ب

 .اند   گرنه از زن صحیتى به میان نم  آ ردند غفمت نموده
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احتمال قو  در آیه شریفه آن است که مراد از صمب، قسمت آخر ستون فقرات مرد مقابل استخوانها  لانه   مراد 

لمى هذا مقصود از صمب قسمت آخر ستون مهره   از ترائب ...ترائب استخوانها  لانه   خاصره باشد  از

یَخْرُجُ مِنْ بَیْنِ   استخوانها  دیگر است که منى از میان آنها گذشته  ارد مجرا  ادرار م  شود   این است معنا 

 . الصُّمْبِ  َ التَّرائِبِ

اند   در مجمع  ها   نحو آن معنى کرده سّرین ترائب را استخوانها  سینه   دندهتما م لغت نویسان   مف: اگر گویند

 -ى شْر فَ ث دْیَاهَا لَم ى»الییان   غیره از اشعار لرب شاهد آ رده که تریب استخوان سینه است مثالً در صحّاح هست 

ترائب را استخوانها  لانه   یعنى پستانهایش بر سینه مشرف است در این صورت چگونه ممکن است «  التَّرِیبِ

در آن ( تراب)در اصل لغت به معنى استخوان سینه نیست   معنا  ا ّلى     ت ر ائِب  ت رِییَه: گوئیم!! خاصره بدانیم؟

اند که مثل خاك به سهولت حرکت م  کنند طیرسى  معتیر است   استخوانها  سینه را از آن بهت ترائب گفته

در این صورت چه  .اند از آن بهت ترائب گفته نه مانند خاك به آسانى حرکت م  کنندچون استخوانها  سی: فرموده

اگر مفسّران . اند مانعى دارد که بگوئیم استخوانها  لانه   خاصره را از بهت نر م بودن   خاك مانند بودن ترییه گفته

ها  لانه   خاصره معنى م  گذشته در این لصر بوده   مجرا  طییعى منى را م  دانستند، ترائب را استخوان

 (802/ 1 قرش  ، قاموس قرآن، .)کردند

 

 گزیده ای از تفاسیر و نظرات دانشمندان :   دومبخش ***

مفسرین در .است که به معنا  استخوان سفید است«ترییه»بمع«ترائب »به معنا  پشت   کممه«صمب»کممه -5

منى : این است که «بین الصمب   الترائب»ظاهراً منظور از بممه توبیه این آیه اختالفى لجیب به راه انداخته اند،   

لالمه ).شود که آن نقطه بین استخوانها  پشت   استخوانها  سینه قرار دارد  از نقطه محصور  از بدن خارج م

 (12/654طیاطیای  ،تفسیر المیزان ،
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بنین شناس  نشان م  دهد که این د  نطفه از بیضه ی مرد   تخمدان زن گرفته م  شود،مطالعات دانشمندان  -1

در ابتدای امر که در بنین ظاهر م  شوند در مجا رت کمیه ها قرار دارد   تقرییاً مقابل  سط ستون فقرات در میان 

قرار گرفته،سپس با گذشت زمان   نمو این د  لضو به تدریج ( پایین ترین دنده های انسان)  ترائب ( پشت)صمب 

  از آنجا که پیدایش انسان از ترکیب نطفه .آیند   هر کدا م در موضع فعم  خود بای م  گیرد از آن محل پایین م 

زن   مرد است   محل اصم  آن در آغاز در میان صمب   ترائب قرار دارد ،قرآن چنین تعییری را انتخاب کرده که 

مراغ  ،تفسیر مراغ ، .)ت د،  لمم بنین شناس  پرده از ر ی آن برداشته اسوس شناخته شده نیبرای هیچ ک

12/551) 

منظور این است که در حقیقت ،من  از تما م ابزای بدن انسان گرفته م  شود ، لذا به هنگا م خر ج توى م با  -1

اشاره به تما م پشت   تما م ( ترائب) ( صمب)هیجان کم  بدن ،  بعد از آن همراه با سست  تما م بدن است ،بنابراین 

است که در پشت مرد   «نخاع شوک »بعض  نیز گفته اند لمده ترین لامل پیدایش من .پیش ر ی انسان م  باشد

سپس قمب   کید است که یک  زیر استخوانهای سینه   دیگری در میان این د  قرار دارد ،  همین سیب شده که 

 (161/ 16آیت اله مکار م شیرازی،تفسیر نمونه،.)برای آن انتخاب گردد( ترائب) ( صمب)تعییر ما بین 

بنابر مشهور میان لمما  لغت استخوانها  باال  سینه « ترییه»بمع « ترائب»به معنى پشت است   اما « صمب» -4

در اینجا قرآن به یکى از د  بزء اصمى نطفه که همان نطفه مرد .گیرد است، همانجا که گردنیند ر   آن قرار مى 

قسمت پشت   پیش ر   انسان « ترائب»  « صمب»ظور از باشد، اشاره کرده،   من است،   برا  همه محسوس مى

این تفسیر  است ر شن   هماهنگ با آنچه در کتب لغت .شود است، چرا که آب نطفه مرد از میان این د  خارج مى

در معنى این د   اژه آمده است، در لین حال ممکن است حقیقت مهمتر  در این آیه نیز نهفته باشد که در حد 

آیت اله مکار م .)را  ما کشف نشده   اکتشافات دانشمندان در آینده از ر   آن پرده برخواهد داشتلمم امر ز ب

 (16/167شیرازی ،تفسیر نمونه،

در این آیات بیان .بیر ن م  آید(مرد)پیش ( د  استخوان)آب  که از میان پشت   .از آب  بهنده آفریده شده است -1

مقصود از این د   اژه چیست ؟ مفسران به این .بیر ن م  آید «   ترائب صمب»شده که آب نطفه ی انسان ،از بین 
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پرسش بواب های متعددی داده اند  ل  به نظر م  رسد که آیه ی فوق به خر ج نطفه ی مرد از بین پشت   پیش 

با کنایه  بدن ا  اشاره دارد   از آن با که م  خواسته ادب گفتاری را کامالً رلایت کند ،از محل خر ج من  مرد

 (11/517دکتر رضای  اصفهان ،تفسیر قرآن مهر،.)سخن گفته است

نظریه ی لمم  دیگری درباره ی منشاء من   بود دارد که مطابق با لغت   قول مشهور است   آن این است  -6

از نظر  – ا  خارج م  شود ،در تما م نقاط   مجاری لیور من (استخوان پاها)من  مرد که از میان صمب   ترائب : که

که ترشحات )غدد کیسه ای پشت پر ستات .قرار دارند(استخوان پاها)در محد ده صمب   ترائب  –کالید شکاف  

من  از میان صمب مرد به :پس م  توان گفت.نیز در این محد ده قرار دارند (آنها قسمت  از من  را تشکیل م  دهد 

مأمور به ابرا ،خارج م    ترائب ا  به لنوان رشته های لصی   -تناسل امرکننده-لنوان یك مرکز لصی  

بمع  از پژ هشگران زیر نظر دکتر :ك.با تمخیص؛ر11طب در قرآن،دکتر لیدالحمید دیاب   قرقوز ،ص.)شوند

 (544(/دانش مهر )رضای  اصفهان ،پرسش های قرآن  بوانان 

ه دقت     با کممات  بیان شده اند که تمایل ب. د  آیه ی قرآن باالخص مربوط به آمیزش بنس  هستند  -7

صراحت را با لفت الز م م  پیوندند هنگام  که به ترابم   تفاسیری که در شرح آنها نگاشته شده مرابعه شود از 

تربمه ای را که . من مدت مدیدی درباره ی تربمه ی این آیات مردد بود م . اختالفشان حیرت دست م  دهد 

          :7   6آیات .شین دانشکده ی پزشک  بیر ت هستم ژیر  ، استاد پی.کا .اینك پیشنهاد م  کنم مدیون دکتر آ 

 «.از مایع  بر ن ریخته شده خمق شده که در نتیجه ی تالق  نواح  بنس  مرد   زن خارج م  شود ( انسان ) »

تعیین شده ( بمع)« ترائب »   ناحیه ی بنس  زن با کممه ی( مفرد )« صمب » ناحیه ی بنس  مرد با کممه ی 

  با تربمه ای که اغمب ا قات ، متربمان . است تربمه ای که ظاهراً رضایت بخش ترین م  باشد  چنین.است 

از آب  بهنده خمق شده که از میان پشت   دنده ها بر ن م  ( انسان ) »:مانند این تربمه ) فرانسوی یا انگمیس  

ول  تعییر  باشد تا یك تربمه   بعال ه ن بیشتر  (تربمه اخیر) بنظر م  رسد که این. م  کنند تفا ت دارد «شود 

 (178/ قرآن   لمم   ،انجیل ،بوکای ، مقایسه ی میان تورات پر فسور) . بسیار کم قابل فهم است 
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ه ها  پشت   سپس ب معنا  اصمى صمب، هر چیز سفت   سخت   غیر قابل نفوذ است   در اصطالح به مهره -2

بهت  گویا از این. نساء 11از آیه  -  َ حَالئِلُ ى بْنائِکُمُ الَّذِین  مِنْ ى صْالبِکُمْ: شود مراکز   مجار  نطفه مرد گفته م 

ترائب  . ندا ها  زیرین کمر  اقع شود که در میان استخوانها  محکم لانه   خاصره   مهره اینها صمب گفته م ه ب

ه   خاك مانند است، سپس ب« صمبدر مقابل »که بمع ترییه است در اصل لغت به معنا  چیز نر م   نفوذپذیر 

در کال م   . «نیأ -ک والِبَ ى تْراباً»: گاه استخوانها  سینه اطالق شده استاسیت به سینه   اطراف سینه زن آنهمین من

« سینه   اطراف یا استخوانها  آن»همین معانى ه مین معانى آمده است،   بیشتر مفسرین نیز به اشعار لرب نیز به

الترائب، لطف به بین باشد داللت بر این دارد که ماء دافق از بین صمب   منشأ ترائب با هم بیر ن  اگر .اند گرفته

 .شود   اگر لطف به صمب باشد داللت بر این دارد که از بین صمب   بین ترائب بدابدا، خارج م . آید مى

ابق است با کشف سمول زنده مرد صیغه فالل، این است که آن آب خود بهنده است   این مطه ظاهر معنا  دافق ب

گفته مفسرین که  .باشد  که بیش از فشارها  قیض   بسطى لضالت، خود متحرك   بهنده م « اسپرماتوز ئید»

 اند، نه با تصورات سابقین تطییق م  سینه زن دانسته  استناد بعضى از اشعار لرب، سینه یا استخوانها ه ترائب را ب

 .، نه با مشهودات کنونى کند

با آنکه د  »: گوید   معانى صمب   ترائب م « ماء» حدت این آب ه مرحو م طنطا   بوهر  در تفسیرش رابع ب

... شناسى آشکارا نموده، یکى قرار داده است  آب است خدا ند آنها را برا  حکمتى که در این لصر در لمم بنین

ست ا قصود از صمب نخاع شوکى مخز ن در آن  م. شوند زیرا این آب از مرد   زن است که سپس با هم یکى م 

ند تا الضاء ا ها  بسیار  در همه ابزاء بدن دارد که  سیمه رساندن احساس باشد   شعیه که نایب دماغ در بدن م 

  ترائب زن که استخوانها  سینه است، محل .   حرکت بماع  ابسته به همین قوه است. حرکت را بکار  ا دارند

پس مهمترین چیز درکشش   ابتماع مرد   زن، قوه لضمى   لصیى است که در  .باشد زینت م گموبند   انواع 

   مهمترین چیز  که در زن است حسن زینت بخصوص زینت باال  سینه م . نخاع شوکى صمب مرد بریان دارد

غت   مجاز مرسل   این از محاسن بال. از این بهت از مرد، به صمب   از زن، به ترائب تعییر نموده است. باشد
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که پس « ماء»بیان   توبیه این مفسر لصر  درباره  حدت آب « .شود است که بزء مورد اهمیت بر کل اطالق مى

آید، زیرا آن د  آب، پس از تمقیح   اتحاد، نه بهنده  شود، با  صف دافق   یخرج، بور درنمى از تمقیح حاصل م 

نیز مجاز گرفتن صمب   ترائب، موافق با سیاق   تعییر آیه نیست   . گردد خارج م « رحم»است   نه از محل خود 

ترائب، در این آیه به معنا  سینه یا استخوان سینه زن، شاهد معتیر تفسیر    لغو  ندارد،  .  قرینه مجاز  هم ندارد

ئب را به زن اضافه   نیز اینکه ترا. ها  شعر  باشد بز آنچه در بعضى از اشعار لرب آمده که شاید از قییل استعاره

گوید ماء  م  نقل نشده   مخالف صفت دافق است، زیرا آیه صریحاً« لطاء»اند، از کسى از مفسرین ا لى بز  کرده

، نحل همین 00چنان که درباره شیر، در آیه . آید از میان صمب   ترائب بیر ن مى« که مخصوص مرد است»دافق، 

این صمب   ترائب، هر د  را باید بنا بر ...ا فِ  بُطُونِهِ مِنْ بَیْنِ ف رْثٍ  َ دَ مٍ ل یَناً خالِصاً نُسْقِیکُمْ مِمَّ: گونه تعییر آمده است

شاید نظر قرآن این باشد که این آب بهنده مشهود، محصول فعل   انفعال . در دستگاه نطفه ساز مرد بستجو نمود

شاید هم نظر آیه به منشأ د رتر   . باشد نفعالى م صمب   سخت فعمى،   نر م   اثرپذیر ا  الضاء یا قوا، یا مواد

این آب بهنده   زنده که منشأ انسان است، از بین لناصر صمب :  سیعتر   به لناصر   مواد اصمى بهان باشد

. آید یا قوا  ماد  مثیت،   منفى، یا قوا  ایجاد فالمى،   ماده انفعالى، بیر ن مى. سنگین   مؤثر   مواد نر م اثرپذیر

« الترائب»  بمع آمدن « الصمب»شاید مفرد آمدن . المَّه المم. هیچ یك از این معانى، از اشارات بمیغ قرآن د ر نیست

پرتو  از طالقان  ، ) .ناظر به  حدت نولى یا پیوستگى قدرت مؤثر فالمى،   تعدد   تفرق مواد قابمى داشته باشد

 ( 338/ 3 قرآن، 

« یَخْرُجُ » فالل فعل .بمع ت رییَ  ، استخوانهای سینه: « التَّر آئِبِ » .پشت ،ستون فقراتاستخوان : « الصُّمْبِ »  -9

د  قطب بنین رشد یافته انسان در . گردد  در آیه پنجم همین سوره برم ( انسان)است که به ( هو)ضمیر مستتر

مادر قرار داشته   از آنجا حرکت  های تحتان  سینه مادر ستون فقرات پشت های آخر بنین  مابین بناغ  دنده هفته

این آیات . . .گردد  م  به انسان بر نیز« ربعه » در( ه)ضمیر.کند  در مسیر کانال زایمان  را در مولد مقرر آغاز م 

 http://tafsirnoor/ سیر نور،تفدکترخرمدل) .کنند  مسیر زندگ  انسان را از بد انعقاد نطفه تا رستاخیز مر ر م 

.blogsky .com) 

file:///G:/ /دکترخرمدل
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نطفه را که مرحمه ابتدائ  است، ذکر م  :د  آیه، مراحل آغازین   انتهای  خمقت انسان را بیان کرده است در -52

کند   بقیه مراحل را اشاره نم  کند   برم  گردد به مرحمه پایان    آن شکل گیری کامل انسان است، بنین  که م  

( ترائب)   استخوانهای سینه( صمب) متولد شود، از فضائ  خارج م  شود که بین استخوانهای تیره پشتخواهد 

را بکار برده است تا شیاهت آن را به ر ز  "ترائب "   "صمب"خدا ند حکیم در خمقت نهای ، د   اژه .است

 م خارج م  هنگا م خر ج از قیور، از بین سنگهای سخت   خاکهای نر: رستاخیز، کاممتر کند

 (quran14.persianblog.ir/page/85).شویم

 

 ( استخوان شناسی) آناتومی :بخش سوم  ***

که مرکب از سمولها   ماده ی زمینه ای مینرالیزه شده است  همیند  بسیار سخت   محکم  بافت ،بافت استخوان

.  نقش ایفا م  کند... ( مغز ، نخاع ، قمب ) به لنوان اسکمت بدن   محافظ ارگان های حیات   کهاست ( ماتریکس)

شکل ظاهری به سه گر ه استخوان های دراز ساختمان  به د  نوع متراکم   اسفنج    از نظر  از نظر  استخوان ها ،

 .هستنداستخوان های زیر از نوع استخوان های پهن .،کوتاه   پهن تقسیم م  شوند

بخش ا ل،کاسه ی سر را تشکیل م  دهد که از .مجموله بمجمه به د  بخش تقسیم م  شود (:Skull)جمجمه

پس بمعاً هشت قطعه استخوان  کاسه سر را تشکیل م  . چهار استخوان فرد   د  استخوان ز ج تشکیل م  شود

، (Occipital )،استخوان پس سری(Parietal)،استخوان آهیانه(Frontal)استخوان پیشان :دهند که لیارتند از

 (.Temporal)  استخوان گیجگاه ( Sphenoid) استخوان پر انه ای ، (Ethmoid)استخوان پر یزن 

درساختار صورت چهارده قطعه استخوان  شرکت دارند که .بخش د  م ، استخوانهای  که صورت را تشکیل م  دهند

 .فك پایین   تیغه میان  بین  نیز فرد هستندشامل شش قطعه استخوان ز ج م  باشد   د  قطعه 

http://quran14.persianblog.ir/page/85
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بدن انسان توسط کمربند شانه ای به اسکمت تنه متصل م  (باز ها  دست های)مجموله اسکمت اندا م فوقان 

 .م  باشد( چنیر)کمربند شانه ای شامل د  استخوان کتف   ترقوه .گردد

قسمت پشت   باالی قفسه ی سینه قرار استخوان کتف که به شکل مثم  بوده در (:Scapula)استخوان کتف 

این استخوان توسط زائده ای در انتهایش، با استخوان ترقوه   با زائده ای دیگر که به شکل انگشت .گرفته است 

 .است،با استخوان باز  مفصل م  شود خمیده ای

  باالی قفسه سینه کشیده است که در ناحیه ی بمو  Sاستخوان  دراز به شکل حرف (:Clavicle)استخوان ترقوه

 .از داخل با بناغ سینه   از خارج با کتف مفصل م  شود.بای گرفته است

محفظه استخوان  است که الضاء اصم  دستگاه تنفس   گردش خون را در خود بای م  (: Thorax)قفسه سینه

 .یل شده استاسکمت قفسه سینه از د ازده بفت دنده   د ازده مهره پشت    استخوان بناغ سینه تشک.دهد

استخوان  پهن است که در بموی قفسه سینه رابط بین دنده های طرفین است   شکل (:  Sternum)جناغ سینه

  زائده خنجری (  Body)، تنه( Manubrium)آن به دشنه یا خنجر تشییه شده است ،   سه قسمت دسته

(Xiphoid process  )سطح ترقوه ای سطوح  در طرفین بهت کم  پایینتر از .را برای آن در نظر م  گیرند

دسته ی بناغ با تنه ،مفصم  را م  سازد که در بمو کم  بربسته است   در .مفصل شدن با دنده ا ل  بود دارد

در د  طرف زا یه بناغ  .م  نامند(  Sternal angle)زیر پوست قابل لمس م  باشد   آن را زا یه بناغ  

در طرفین تنه بناغ سطوح مفصم  برای دنده .مشاهده م  شود سطوح  برای مفصل شدن دنده های د  م

گاه  بهت گرفتن نمونه مغزاستخوان قرمز،از تنه ی استخوان بناغ استفاده نموده   از . م  باشد 1،4،1،6،7های

 .ضخامت آن مغزاستخوان استخراج م  نمایند
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منحن  شکل از مهره های پشت  تا حد د بناغ سینه از نوع استخوانهای پهن هستند که با نمای  دراز   (:Ribs)دنده ها

دنده های حقیق  .امتداد دارند از باال به پایین شمارش م  شوند   به سه دسته حقیق ، کاذب   مواج  تقسیم م  شوند 

(True ribs  )دنده های .همان هفت دنده ا ل هستند که هر یك توسط غضر ف مستقم  با بناغ سینه مفصل م  شوند

، شامل دنده های هشتم ، نهم   دهم هستند که با  اسطه غضر ف دنده هفتم به بناغ مفصل م  (  Fals ribs)کاذب

که همان دنده های یازدهم   د ازدهم هستند،در قدا م کامال ً آزادند   مفصم  را ( Float ribs)دنده های مواج . شوند

 . تشکیل نم  دهند

در این ساختار از .ستون مهره ای ساختمان محوری تنه را تشکیل م  دهد(:Vertebral column)ستون مهره ها 

کنار هم قرار گرفتن مهره ها ستون  تشکیل م  شود که حمایت از نخاع،انتقال  زن نواح  باالتر   نیز کنترل 

، د ازده مهره سینه ای (Cervical ) ستون فقرات ازهفت مهره گردن .حرکات را بر لهده دارد

(Dorsal)Thoracicپنج مهره کمری ،(Lumbar) استخوان خاب ،(Sacrum )دنیالچه  (Coccyx )  تشکیل م

مهره خاب  حاصل شده که همگ  به هم بوش خورده اند   یك  ٦یا  ٥استخوان خاب  خود از پیوستن .شود

بود آمده که بمعاً مهره دنیالچه ای بو 4-5 استخوان دنیالچه نیز از بهم پیوستن.استخوان  احد را تشکیل داده اند

ره های مه.لدد است٣٣  در بچه ها  ٦٦بنابراین تعداد مهره ها در بالغین .یك استخوان  احد به حساب م  آید 

چه به سمت مهره های گردن   هر   بسم مهره ای آنها کمیوی شکل است   تر هستند پهنکمری از سایر مهره ها 

 . پیش م  ر یم سایز مهره ها کوچکتر م  شود 

هیپ استخوان  چهار گوش است که دارای د  سطح   پنج کنار م  باشد :هیپ(:  Pelvis)استخوان لگن خاصره

است که محل اتصال (  Gluteal Line) دارای خطوط زبری بنا م خطوط گموتئال( گموتئال )سطح خارب  .
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لگن   –  سطح خاب  (  iliac fossa) سطح داخم  هیپ شامل حفره ایمیاك .لضالت ناحیه سرین م  باشد

Sacropelvic) )کنار فوقان  ،همان . کنار فوقان ،تحتان ،قدام ،خمف     داخم :کناره های هیپ لیارتند از.است

است که از خار خاصره قدام  فوقان  تا خار خاصره خمف  فوقان  امتداد دارد   خود ( iliac crest) ستیغ ایمیاك

کنار تحتان  هیپ از قوس . محل اتصال لضالت بدار طرف  شکم م  باشد این کنار لمدتاً.دارای سه لیه است 

کنار خمف  از خار خاصره خمف  فوقان  .پوبیس شر ع شده به شاخ تحتان  پوبیس   شاخ ایسکیو م ختم م  شود 

،خار خاصره خمف  تحتان  ،بریدگ  سیاتیك بزرگ ،خار ایسکیال ،بریدگ  سیاتیك کوچك   ایسکیال توبر زیت  

 . نیز م  گویند(  (Terminal lineبه کنار داخم  خط انتهای  .تشکیل شده است 

هر .  بعنوان کمربند لگن  محسوب م  گردند د  استخوان هیپ، اندا م تحتان  را به ستون فقرات متصل م  کنند

نشیمنگاه :ازاستخوان هیپ از اتحاد سه بخش استخوان  در زمان بنین  حاصل شده است که این بخش ها لیارتند 

(Ischium )شرمگاه،(Pubis )تهیگاه،(Ileum .) بهم ( استابولو م)این سه بخش در قعر حفره ی مفصم  هیپ

 .قرار م  گیرد Yمتصل شده   در زمان بنین  خط اتصال  آنها به شکل 

دن لگن خاصره ،در قدا م از مفصل شدن د  استخوان هیپ چپ   راست در سمفیز پوبیس   در خمف از مفصل ش

که کنار داخم  لگن را .این مفاصل از نوع سینو یال بوده   متحرك هستند .هیپ با خاب    دنیالچه تشکیل م  شود

لگن کاذب بزرگتر .به د  بخش لگن بزرگ یا لگن کاذب در باال   لگن کوچك یا حقیق  در پایین تقسیم م  کند

یق  حا ی احشای لگن مانند رحم ،مثانه بوده   حا ی احشای شکم  مثل قوس های ر ده است  ل  لگن حق

 ( دکتر بغتای    همکاران ، مر ری بر آناتوم  ، به تمخیص ) . م  باشد... ،پر ستات  
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 (خون شناسی)هماتولوژی  :بخش چهارم ***

ر ز پس از لقاح ،کیسه زرده  محل اصم  خونسازی م   59درهفته های ا لیه ی شکل گیری نطفه ،یعن  حد د 

در  اقع خون سازی شاخص، از بمعیت کوچك سمول های بنیادی ریشه م  گیرد که برای ا لین بار در پشت .باشد

این سمول های .م  گردندمشاهده   Aorta Gonads Mesonephros (AGM)آئورت در ناحیه ای موسو م به 

نا م داشته   (  Haemangioblasts)پیش ساز سمول های اند تمیال   سمول های خون ساز ،هِم آنژیوبالست ها 

از هفته ششم تا ماه ششم ال  هفتم زندگ  .التقاد برآن است که در کید ،طحال   مغزاستخوان النه گزین  م  کنند

مغز .بوده   تا د  هفته بعد از تولد هم به کار خونسازی ادامه م  دهند بنین  ،لمدتاً کید   طحال محل خونسازی

ط  . استخوان مهمترین محل خونسازی بوده   از حد د شش ال  هفت ماهگ  زندگ  بنین  این مهم آغازم  شود

ریج د ران خردسال  تما م مغز استخوان های بدن خونساز م  باشند  ل  ط  د ران کودک    با افزایش سن به تد

بر لهده ی مغز استخوان های پهن  قرار م  گیرد   به طور پیشر نده ای چرب  بای مغز استخوان استخوان های 

بنابراین در بالغین مغز استخوان خونساز به اسکمت مرکزی   انتهای .را م  گیرد( استخوان های دست  پا )دراز مثل

ادی   سمول های پر ژنیتور خونساز از یك سمول سمول های بنی.پر کسیمال فمور   هومر س محد د م  شود 

 کتف
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که قادر است به رده های مختمف سمول  (  common pluripotential stem cell)چند قابمیت  بنیادی مشترك 

 (8 7/هافیراند،ضر ریات خون شناس  .)تیدیل شود شر ع م  شود

 

فقرات،کتف ها،ترقوه، بناغ سینه، دنده ها   در بالغین خونسازی بیشتر دراستخوان های پهن مانند بمجمه،ستون 

 قسمت ( باز )لگن خاصره بوده ،مغز استخوان های دراز بجز قسمت پر گزیمال استخوان های هومر س 

بطوریکه در افراد بالغ سموالریته خونساز مغز استخوان .کامال ً غیر فعال م  گردند( ران)پر گزیمال استخوان فمور 

یعن  نیم  از . م  گردد% 12تخوان های قرمز به کل فضاهای مغزاستخوان  حد د یعن  نسیت درصد مغز اس

سالگ  سموالریته  مغز استخوان های 72در کهن سالگ  یعن  بعد از .مغزاستخوان ،قرمز   نیم  دیگر زرد م  باشد

ان داده اند که مطالعات صورت گرفته بر ر ی انسان   حیوانات نش.پهن نیز کاهش یافته   خونسازی کم م  شود 

در کهن سالگ  تعداد سمول های ابدادی خونساز کم نم  شود اما پاسخ آنها به فاکتورهای رشد نقصان م  

 (15/مهید،اصول هماتولوژی پایه .)یابد

،در  اقع به خصوص در بعد از تولد اصم  ترین ارگان  B.Mیا به اختصار ( Bone marrow)مغزاستخوان

این بافت همیندی نر م ،حجم  برابر .مول بوده ،به شدت دارای لر ق خون  م  باشد خونسازی است که غن  از س

مغز استخوان سنگین ترین ارگان بدن بوده ،لمت آن است .میم  لیتر به ازای هر کیموگر م  زن بدن دارد 12-12با 

ه مغزاستخوان حد د یك بر ن ده ر زان.که ا ال ً مغزاستخوان نیمه بامد بوده   ثانیاً در همه بدن پخش م  باشد
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مغز استخوان از د  بزء سمول    .بیمیون گمیول سفید ، د    نیم بیمیون گمیول سرخ  یك بیمیون پالکت م  باشد

میمیون سمول  5-1تصور م  شود که ذخیره سمول های ابدادی یا استم سل بدن حد د .لر ق  تشکیل شده است 

سمول توسط مغزاستخوان   دیگر ارگان های خونساز ساخته م  شود میمیارد  41در صورتیکه هر ر زه حد د .باشد

بای تعجب .تا بایگزین سمول های پیر گردند متوبه م  شویم که این تعداد سمول ابدادی بسیار ناچیز م  باشند

اکثر آنان نیز در هر لحظه در حال تکثیر بوده   % 1آنکه تعداد کم  از این سمول های بنیادی یعن  تنها کمتر از 

 (18 18/مهید،اصول هماتولوژی پایه .)به سر م  برند G0در فاز % 91قریب به اتفاق آنان یعن  بیش از 

نسیت سمول های خون ساز به سمول های آدیپوسیت مغز استخوان قرمز، پارامتر مهم  است که در بررس  مغز 

قرمز که مشتمل بر بافت  B.Mول های به نسیت سمول های خون ساز به کل سم.استخوان مورد توبه قرار م  گیرد

گفته م  شود که با  B.Mچرب  ، سمول های استر مال   لناصر استر مای  م  باشد،تراکم سمول  یا سموالریته 

از این ر  هنگا م .زرد که غن  از سمول های آدیپوسایت است ، فرق م  کند  B.Mمیزان سمول های خون ساز 

قرمز هستند ،نمونه گیری م  شود ، چرا که  B.Mستخوان های  که حا ی ، از ا B.Mبیوپس  یا آسپیراسیون 

فعال به  B.Mاز استخوان های حا ی .زرد بال  دستیاب  به نتایج غمط م  شود  B.Mبیوپس  یا آسپیراسیون از 

اشاره  ( استرنوم)خاصره لگنی ، مهره های کمری و جناغ سینه ترتیب ا لویت م  توان به ستیغ پشت  استخوان 

 ظیفه شیران .)در بالغین از آنها استفاده م  شود B.Mنمود که در لمده موارد ،برای بیوپس  یا آسپیراسیون 

 (5/488،هماتولوژی سمول    مولکول 

سالگ  ،متوسط سموالریته  12برای مثال ،در .سموالریته با توبه به سن فرد   محل مورد بررس  تفا ت م  کند 

 هنری،دیویدسون،.)است% 12،دنده ها %12،ستیغ ایمیاك %62،بناغ سینه %71ن مهره ها مغز استخوان در ستو

  (62/ل خونهماتولوژی ،انعقاد   طب انتقا
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 تولید مثل فیزیولوژی: بخش پنجم ***

در بنس مذکر .ایجاد م  شود( تخمك )  سمول بنس  مؤن   (سپر ما)بسم انسان از ترکیب سمول بنس  مذکر 

ر ز طول م  کشد،   از رسیدن به سن  74کل د ره اسپر م سازی  از مرحمه  اسپرماتوگون  تا اسپرماتوز ئید حد د 

پس س.اسپر م ها در کیسه بیضه تولید  در لوله های اپ  دیدیم بالغ م  شوند  .بموغ آغاز   تا آخر لمر ادامه م  یابد

همراه با  مواد مترشحه از غدد کیسه منوی ،پر ستات   کوپر ؛ در بریان تحریك بنس  سیگنال های پارا سمپاتیك 

حجم مایع من  را ،مایع مجرای  ابران %  52. ، به طور بهنده ای از مجرای آلت تناسم  به  اژن زن انتقال م  یابند

تحریکات بنس  لال ه بر .دد پر ستات   کوپر تشکیل م  دهدمایع غ%  12مایع کیسه منوی ، %  62، ( اسپر م ها)

 .پیشیرد نعوظ ، غدد پیشابراه    کوپر را به ترشح موکوس  ادار م  کند تا به لغزندگ  حین مقاربت کمك کند

ز   تا سن ر ز یك بار اتفاق م  افتد ،   از رسیدن به سن بموغ آغا 18در بنس مؤن   لموماً تخمك گذاری هر 

هزار تخمك نارس در تخمدانها ذخیره شده دارند ، که به  512دختران تازه متولد شده حد د .ادامه م  یابد  یائسگ

به هنگا م لقاح  تقسیم . تقسیمات سمول  را انجا م داده است   5هنگا م رسیدن به سن بموغ  تخمك تا مرحمه متافاز 

. فولیکول های تخمدان آزاد م  شودز یک  از هر ماه یك تخمك ا. نهای  انجا م گرفته   تخمك بالغ م  شود 

  حرکات د دی  با لمل ( لوله فالوپ )تخمك آزاد شده توسط مژك های سمول های اپ  تمیال مخاط لوله رحم  

ر ز پس از آزادسازی تخمك   54حد د .زنش مانند بار  زدن  از تخمدان به سمت لوله رحم  حرکت م  کند 

در بنس مؤن  .ره رحم فر ریخته    تخمك  همراه خون   دیگر ترشحات دفع م  شود اگر لقاح اتفاق نیفتد ،دیوا

 Skene )هنگا م تحریك بنس  یا مقاربت نول  موکوس رقیق رشته  ار ازغدد ناحیه سر یکس به نا م غدد اسکن 

 gland )بارتولن   ترشحات غدد  ستییوالر بزرگ  یا غدد  پر ستات زنان نیز نامیده م  شود که غده

(Bartholins gland  )این ترشحات بسته به رژیم غذای  فرد ،شرایط فیزیولوژیک  .به ناحیه  اژن ریخته م  شود

. جم دارند  یژگ  های متفا ت  از نظر رنگ ، بو ، غمظت   ح... بدن ، میزان استفاده از آب ، سیکل قالدگ    

نم  کنند   در برخ  ممکن است در ا ج هیجان بنس  یا ترشح چنین مایع  را احساس  برخ  از خانم ها اصالً
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 لموماً ل  . ارگاسم مقادیر زیادی از این مایعات به صورت بهنده از  اژن انزال پیدا کند   به بیر ن ریخته شود 

مایعات ترشح شده از غدد نواح  سر یکس    اژن  حالت بهندگ  ندارند   بد ن فشار به مجرای  اژن ریخته    

 . را  هنگا م مقاربت   هدایت اسپر م  نر م   لغزان م  کنند   محیط

از این تعداد اسپر م های  که  .میمیون اسپر م در یك انزال به دهانه رحم  ریخته م  شوند  122هنگا م مقاربت حد د 

سرلت حرکت اسپر م . سالم تر   سرلت حرکت بیشتری دارند از دهانه رحم لیور کرده    ارد رحم م  شوند

میمیمتر در ثانیه است   هنگا م مقاربت نیم ال  یك سالت طول م  کشد تا خود را به سمول تخمك  4-1د حد 

  در صورت  که  .اگر لقاح صورت نگیرد ،از بین م  ر د. ر ز در لوله فالوپ زنده  م  ماند  1-5اسپر م .برساند 

سمول تخم همزمان با تقسیم شدن .شود  اسپر م به تخمك نفوذ یابد لمل لقاح انجا م شده   سمول تخم تشکیل م 

در نهایت توده . حرکت خود را به سوی رحم آغاز م  کند تا به بای مطمئن   مناسی  بهت رشد بنین برسد 

رفته   در آنجا مستقر م  شود   ادامه مرحمه رشد ، ( تنه رحم)سمول به بدار خمف  فوند س  1222سمول  با 

فیزیولوژی گایتون ، فیزیولوژی انسان ،  ).ماه بنین کامل شود  9تا بعد از را ط  م  کند ... لمقه ، مضغه  

 (به تمخیص /گریسهایمر ،  یدمن ، فیزیولوژی بالین  ، گرین 

 

 و بررسی  تحلیل : بخش ششم***

یعنى انسان باید بیندیشد که از چه خمق شده،   میدى خمقتش چه بوده   چه چیز  به  "ف مْیَنْظُرِ الْإِنْسانُ مِمَّ خُمِق  "

در ا لش آمده  "فاء "بممه مورد بح  به خاطر اینکه حرفدست خدا  تعالى به این صورت انسانى در آمده؟ 

  حاصل معنا چنین گیر  از مطمیى است که فحوایش با کمك سیاق بر آن داللت دارد،  متفرع بر آیه قیمى،   نتیجه

 قتى معمو م شد هر نفسى به ذات   المالش نزد خدا محفوظ است،   هیچ چیز از ا  فانى   از المال ا  : است

گردد،   طیق آنچه کرده بزا داده  شود، پس انسان باید بپذیرد که به ز د  به سو  پر ردگارش بر مى فراموش نمى

خواهد بفهمد که هیچ بعید نیست   به معاد یقین پیدا کند نظر کند  گر مىشود،   این برگشتن را بعید نشمارد،   ا مى
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ا  آب بهنده بود، که از فضا  ما بین استخوانها  پشت    به خمقت نخستینش،   به یاد آ رد ر ز  را که قطره

چرا خوب، همان کسى که آن آب را توانست به صورت انسان امر ز در آ رد، .شود استخوانها  سینه خارج مى

به صیغه مجهول  "خمق "در این د  آیه کممه! اش بعد از مردن د باره ا  را برگرداند؟ نتواند با همان قدرت کاممه

آمده،   نا م فالل را که خدا  سیحان است نیرده،   این اشاره است به اینکه از شدت ظهور الز م نیوده ( خمق شده)

   (  436/  86 تربمه تفسیر المیزان ، ج.) خمق شده خدا استدانند که خالق این  که نا م ا  برده شود، همه مى

 «خُلِقَ مِن مآءٍ دافِق»***

آبى را که با سرلت   فشار بریان داشته باشد آب دافق گویند، که در اینجا منظور نطفه آدمى است، که با فشار از  

آن را  "مِمَّ خُمِق  " شود،   این بممه بواب از استفهامى تقدیر  است که بممه پشت پدر به رحم مادر منتقل مى

ا م؟ بوابش هم بممه مورد  پرسد من از چه خمق شده خود مى  آن همین است که بعد از اندیشیدن، از )فهماند  مى

استدالل بر قدرت خدا بر احیاء اموات به خمقت انسان از آبى بهنده که از ](.فرماید از آبى بهنده بح  است که مى

   (  431/  86 تربمه تفسیر المیزان ، ج) [شود خارج مى "ترائب "  "صمب "بین

اإلنسان » ضمیر هو نائب فالل مستتر که به  -ماض  مجهول  -خمق شده است:  «مِق  خُ» تجزیه   ترکیب آیه ؛ فعل 

بر  زن  –اسم ثالث  مجرد  –آب : « ماء» . ق بار   مجر ر متعمق به خُمِ: « مِن ماءٍ » . در آیه ی قیل اشاره دارد « 

 .ف عَل

 اژه دافق یك بار در قرآن  – (ماءٍ ) صفت ا ل برای  -اسم فالل از ثالث  مجرد  –ریزنده ، بهنده :« دافِق »  

 .ذکرشده است

آب  .است  (  کر موز م 11)  سمول های بنس   بودحالت بهندگ    هم  داشتن، از  یژگ  های این آب

 .نیست( تخمك)قدرت بار ری ندارد چراکه دارای سمول بنس   حالت بهندگ  حین مقاربت، زنان خارج شده از

ن از تخمدا تخمك هر ماه یك لدد لموماً. ع من  مردان شنا ر نیستاصالً تخمك در محیط مایع   بر لکس مای
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از .شودبا بریان خون قالدگ  دفع م  قابمیت بار ری دارد   در صورت لد م لقاح  ر ز 54آزاد شده ،که حد د 

گر رسیدن به سن یائسگ  تخمدان ها دیبعد از  طرف  تخمدان زنان تا سن  قابمیت آزادسازی تخمك را دارد ،

زنان برلکس مردان قدرت بار ری کمتری چه از لحاظ تولید سمول بنس    چه از لحاظ  . تخمک  آزاد نم  کنند

انتقال سمول های بنس  با حالت بهندگ ، )   داشتن چنین  یژگ  های  خاطر شاید به. زمان بار ری دارند

مایع من   خدا ند به( ،  بود انیوه اسپرماتوز ئید در هر انزال ز بموغ تا آخر لمربعد ا مایع من  پیوستگ  در تولید

 (ربوع شود به بخش فیزیولوژی ) .مردان در آیه اشاره کرده است 

پس تفسیر آیه ی .  با توبه به توضیحات پزشک  نم  توان صفت بهندگ  را به آب خارج شده از زنان نسیت داد

 .دقیق   لمم  نیست  [1]رخ  تفاسیردر ب زنان ششم به آب من 

قند ،پر تئین ،  یتامین ، آب ، )، چرا که از بین محتویات مایع  من   است (مِن ِ بعضیه )در این آیه «مِن » حرف 

 بعضی از ، یعن  اسپر م ها  مستقیما ً  ارد لمل م  شوند   از میمیونها  اسپر مآن  محتویات بعضی از ...(اسپر م ها   

م  { د ُم    سر، گردن، قطعه ی میان}   ازیك سمول اسپر م که شامل. آنها، یعن  فقط یك اسپر م در لقاح نقش دارد

کر موز م  شده  سمول  ٣٢کر موز م  است  ارد تخمك  ٣٢قسمت اسپر م  که همان هسته ی  بعضی ازباشد 

ژنها بیان م  شوند    یژگ  های فرد را  بعضی ازکر موز  م  11کر موز م  را تشکیل م  دهند   از آن ٦٤تخم 

دقیق تر   مفصل تر  که چگونگ  بیان ژن ها   انتقال صفات از  الدین را م  توان در لمم ژنتیك .شکل م  دهد

است ،که این آب نسیت به دمای C˚11-12   دمای محیط حد د C˚14دمای طییع  مایع من  حد د  .بررس  کرد

 -گر م(: م دَفأ  ی)الدّفآن  ] .نیود اسپرماتوز ئیدها قابمیت حرکت   حیات نداشتند محیط گر م تراست  اگر چنین 

 (ربوع شود به بخش  اژه شناس )  ..[المنجد ذیل ریشه ی الدّف 

توان معنای گر م ، به  در لغت نامه ها ،به نظر م لال ه بر معنای بهندگ  م ( دافق) با توبه به معنای لغوی  اژه ی 

 . چراکه این معان  دقیقاً با مطالب پزشک  سازگار است. مجرای  منته  شدن را در تربمه ی این لغت آ رد 
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 :چنین تربمه م  کنیم  دقیق آیه ی ششم را با بمع بندی از معنای لغوی   مطالب پزشک ،معنای  پس 

، خمق شده که با سرلت   فشار به مجرای  منته  م  شود ( مردان  ی) آب  گر م   بهنده(بعض  از) از ( انسان)» 

 «. است

 «یَخرُجُ مِن بینِ الصُّلب ِ و التَرآئِب »***

صفت  –هو فالل مستتر  – ، داللت بر استمرار دارد فعل مضارع –خارج م  شود : «  یَخرُجُ» تجزیه   ترکیب آیه ؛ 

 بر م  گردد (مِق  مِن ماءٍ دافِقٍخُ)در آیه ی قیل  (ماءٍ دافِقٍ )به در فعل مضارع  یَخرج ُ ( هو )ضمیر  -( ماءٍ) د  م برای

        .به ماء دافق سزا ارتر است تا اینکه ضمیر را به انسان در آیه ی پنجم نسیت دهیم ( هو)  نسیت دادن ضمیر 

یا األقرب ُ (.االنسان ) سزا ارتر است نسیت به اسم د رتر (  ماء دافق ) اسم نزدیك : األ قر بُ یَمن عُ األبعَدُ  )

در آیه ی پنجم نسیت دهیم معن   اژه  (اإلنسان )در فعل یخرُجُ را به( هو)اگر ضمیر (  نزدیك برای نزدیك: لألقرب

( بنین از)   ی مردان  بیضه( مایع من  ازخر ج  )،لضو های د   صمب   ترائب متفا ت خواهد بو در آیه  ها

 .برای مایع من  مردان مد نظر آیه است  ، دائم پس صفت خر ج .تربمه م  شود  زنان رحم

مضاف   : « مِن الصمب» .(ظرف مکان )مفعول فیه :«ِبَین ».بار   مجر ر متعمق به یَخرُجُ  –از میان :  «مِن بَینِ»

 –است ( ترییه ) بمع مکسر    احد آن : « الترائب» . حرف لطف : «   » .  مجر ر به کسره ی ظاهرهمضاف الیه 

 .لطف بر صمب 

  یك ( به دارآ یختن ) ای که شش مورد آن به معن. است  در قرآن بکار رفته  [3]کممه، هشت ( صمب ) از ریشه ی 

   در بررس  ریشه ای .است آمده(الصمب) سوره طارق با نا م به معنای پشت   نسل ،  دیگری در ( ى صْالبِکُمْ) مورد

معان  ؛ سخت ، شدید، محکم  ، استخوان ( ربوع شود به بخش  اژه شناس ) در لغت نامه های مختمف ( صمب) 

به استخوان مرد یا زن یا حیوان  فقط    مستقیماً.مطرح است .. پشت ، ستون فقرات ، بیر ن کشیدن مغز استخوان   

 را پشت   نسل مردان ، تربمه کرده( ى صْالبِکُمْ)سوره ی نساء ، که ( 83)اما با توبه به آیه ی. ره ای نشده است اشا
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که الیته با توبه به آیه ی ششم این برداشت کامالً صحیح . م  دانند ( پشت مرد) اند معنای آن را نیز در سوره طارق

 . م  باشد 

به معنای خاك ، ( تراب   ترابا ) کممه ی  باره هفد .ذکر شده است  [4](ترب)از ریشه ی  کممه 11 همچنین در قرآن

به ( متربه ) در  صف حوریان بهشت  به معنای همسال ،یك بار در سوره بمد ( اتراب   اترابا ) سه بار کممه ی 

ترب ) ات کممات  با  ریشه ی از مشتق. آ رده شده است ( ترائب ) معنای خاك نشین    یك بار در سوره ی طارق 

به معنای ؛ استخوان سینه ، نر م ، باالی سینه ، دنده های سینه ، ( ربوع شود به بخش  اژه شناس ) در لغت نامه ها( 

که اکثر اختالف نظرها بر سر همین معنای . ذکر شده است ... همسان  مانند د  استخوان کنار هم ، خاك ، نیازمند   

  این مهم . ذهن ها معطوف   متأثر از دیگر آیات شده ، غالیاً ترائب را به زن نسیت م  دهند ترائب است   چون 

بال  گشته تا از قوالد زبان   ادبیات لرب غافل گشته  تفسیر   برداشت نادرست  از حقیقت معنای   اژه ی 

 . ترائب حاصل شود 

به لنوان .کرده است  متفا ت   غرض داری استفادهنوان شده در سوره ها از کممات بسته به موضولات ل خدا ند

به معنای  1(االرحا م )  ی از کممه   به معنای خویشا ند 5(ارحامکم )   از  اژه ی در آیات( رحم ) از ریشه ی  مثال،

ز اندا م بنس  به معنای رحم ، لضوی ا 3(ارحا م )  از  در سوره ای دیگر رحم ، لضوی از اندا م بنس  مؤن  

   .است  ماده استفاده کردهحیوان 

باید به ایشان گفت اگر تصدیق نکنید انتظار بز این از شما  (88) ..أَرْحَامَکُمْف هَلْ لَسَیْتُمْ إِن ت وَلَّیْتُمْ ى ن تُفْسِدُ اْ فىِ الْأ رْضِ  َ تُق طِّعُواْ : سوره محمد (1)

 ..ر د که در زمین فساد راه انداخته رحم خود را قطع کنید نمى

ى رْضٍ ت مُوتُ إِنَّ     َ مَا ت دْرِ  ن فْسٌ مَّا ذ ا ت کْسِبُ غ دًا  َ مَا ت دْرِ  ن فْسُ بِأ  ّ فىِ الْأَرْحَامِإِنَّ المَّهَ لِندَهُ لِمْمُ السَّالَ ِ  َ یُنز ِّلُ الْغ یْ    َ یَعْم مُ مَا : سوره لقمان (8)

کند    داند که فردا چه مى رستاخیز پیش خدا است، که باران فر د آ رد،   آنچه را در رحمها است بداند، کسى نمىبدرستى لمم  (34)المَّهَ لَمِیمٌ خ یِیرُ 

 .میرد، اما خدا دانا   آگاه است  داند که در کدا م سرزمین مى کسى نمى

بِعِمْمٍ إِنْ کُنْتُمْ   الْأُنْث یَیْنِ ن یِّئُون  أَرْحامُقُلْ آلذَّک ر یْنِ حَرَّ مَ ى  مِ الْأُنْث یَیْنِ ى مَّا اشْت مَم تْ لَم یْهِ ث مانِیَ   ى زْ اجٍ مِن  الضَّأْنِ اثْن یْنِ  َ مِن  الْمَعْزِ اثْن یْنِ : األنعا م (3)

حم د  ماده با  بگو آیا د  نر را حرا م کرده یا د  ماده   یا آنچه در ر( نر   ماده)  د  بز ( نر   ماده)هشت لنگه حیوان د  میش  (143)صادِقین 

 .گرفته؟ اگر راستگویید مرا از ر   لمم   مدرك خیر دهید
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( رحم) که از ریشه ی  کممات معان    منظور دقیق با توبه به سیاق آیات  معنای دیگر کممات در سوره م  توان 

به لقیده ی ]، ترائب بودشتری به دنیال معنای دقیق کممه ی بی با بررس نیز باید  در سوره طارق.به دست آ رد را اند

از همین ریشه  تر بود که سزا ار اگر منظور خدا ند رحم زن بود ،[ را رحم زن در نظر گرفته اند( ترائب ) برخ  که

  ...  َ نُقِرُّ فِ  األرحا م ِ مَا ن ش آءُ إِل   ى بَلٍ مُّسَمًّ  ثُمَّ نُخرِبُکُم طِفالً)....  کممه ی مناسی  در آیه استفاده شود( رحم)

بعد (  آنچه را بخواهیم ساقط م  کنیم )قرار م  دهیم ؛ (مادران)در رحم بنین های  را که بخواهیم تا مدت معین  

 (1 -حج... شما را به صورت طفل بیر ن م  آ ریم،

ا  نسیت به شما از همه آگاهتر است از ...هُوَ ى لم مُ بِکُم إِذ ى نش أ کم مِّن   األ رضِ  َ إِذ ى نتم ى بِنَّ ٌ فِ  بُطونِ ىُمَّهاتِکُم)... 

 (11نجم .... بودید؛ در شکم  مادرانتانآن هنگا م که شما را از زمین آفرید   در آن موقع که بصورت بنین های  

استفاده ( صدر ) ه ی از کمم م  توانست  بود، یا قفسه ی سینه همچنین اگر منظور خدا ند از ترائب ، فقط  سینه

  « الصمب » اگر منظور خدا ند از آ ردن  .استفاده کرده است  5(صدر) در سوره های  از  اژه ی   ههمانطور ک.کند 

 .استفاده کند 8(لظا م ) فقط استخوان بود م  توانست از کممه ی« ترائب » 

آ ردن   این نکته با . بنابراین کممات سوره ی طارق را باید با دقت نظر بیشتری مورد مطالعه   بررس  قرار داد 

در آیه ی پنجم ، دستور لمیق   دقیق اندیشیدن به موضوع خمقت انسان را به همه ی انسان ها امر ( ف میَنظُر ) فعل 

 .کرده است 

 

هارُ ن   ف أ رْسِلْ إِلى   َ یَضیقُ صَدْری  َ ال یَنْط مِقُ لِسان  13: الشعراء                   صَدْری   قال  رَبِّ اشْر حْ ل  82: طه (1)  

ل حْماً ثُمَّ ى نْش أْناهُ خ مْقاً آخ ر  ف ت یارَكَ المَّهُ ى حْسَنُ   الْعِظامَثُمَّ خ م قْن ا النُّطْف    لَم ق  ً ف خ م قْن ا الْعَم ق    مُضْغ  ً ف خ م قْن ا الْمُضْغ    لِظاماً ف ک سَوْن ا : المؤمنون (1) 

گوشت بویده شده ( چیز  شییه)آ یزان را بصورت [  بستهخون ]آ یزان آفریدیم،   [  خون بسته]سپس آب اندك سیّال را بصورت   (14)الْخالِقین 

ها گوشتى پوشاندیم؛ سپس آن را بصورت آفرینش دیگر  پدید  هایى آفریدیم؛   بر استخوان آفریدیم،   گوشت بویده شده را بصورت استخوان

 ! دا، که بهترین آفرینندگان استآ ردیم؛   خجسته باد خ
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 (اهلل المم.)نیست لمم    دقیق  ن نسیت دادند که این برداشت، ترائب را به سینه ز[1]اکثر قریب به اتفاق مفسران 

چه به لنوان  به معنای لضوی از زن ، چون آیه ی قیل در مورد آب  بهنده سخن گفته ، بنابراین نسیت دادن ترائب

 .صحیح نم  باشد    یا تخمدان زن  استخوان های زن رحم   یا سینه زن   یا

تناسم  ،  نخاع شوک  ، دست   پا   چشم   یا مراحل تکامل کیسه  یا ناحیه ی نسیت دادن صمب   ترائب به لضو

 تئوری (اهلل المم.)باشدصحیح نم  نیز ...   ، خاك سخت   نر م ، رشته های لصی ی بیضوی در د ران بنین  

ربوع شود به ) .ی  ندارد حاکم بر آیات تناس  با قوالد دستوری   معنای لغوی این موضولات صحیح ، ل لمم 

 (  نظریات دانشمندان بخش گزیده ای از تفاسیر

از صمب، باید منظور   . به نظر م  رسد دقیق نم  باشدتربمه کردند که این هم ( استخوان نر م) برخ  ترائب را 

   (577/ 51 تفسیر احسن الحدی ، .)باشد استخوان محکم   از ترائب استخوانها  نر م

شاید به ظاهر تعییر   معنای محکم   نر م در تربمه ی باال با ریشه ی کممات صمب   ترائب سنخیت داشته باشد 

استخوان نر م  در  بود یك انسان   ل  با توبه به تعاریف   دسته بندی استخوان ها در لمم آناتوم  ، چیزی به نا م

مگر اینکه . استخوان یك بافت سخت   محکم است   نم  تواند هم محکم باشد هم نر م . بالغ تعریف نشده است 

ان نر م از طرف  تربمه ی ترائب به استخو.  شده باشد( نرم  استخوان در بزرگساالن)دچار بیماری استئوماالس   فرد

؟ چطور مایع من  از استخوان محکم   نر م خارج م  شود ؟ استخوان های نر م در بدن ، چه معنای  را م  رساند 

 .لذا چنین تربمه ای قابل قیول نیست  حکم در چیست ؟کدامند ؟   تفا تشان با استخوان های م

ه به سیب  ا  لاطف است   هر د  کممه با توبه به قوالد ادبیات لرب دریافتم که صمب   ترائب متعمق به مرد

لغت نامه های مختمف  تفاسیر    با  مطالعه ی... مشترك از نظر بنس ، لممکرد ، ساختار  . دارای مشترکات  هستند

 .هر معنا ذیل  اژه ی مورد نظر پرداختم به دنیال اشتراکات معنای    دسته بندی 

 معان  ؛ ریزنده ، بهنده ، با سرلت   فشار به بای  منته  شدن ، گر م  « دافق»در مورد  اژه ی 
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معان  ؛ مغز استخوان بیر ن آ ردن ، ستون فقرات ، حسب   نسب ، سفت   سخت ،  « الصمب» در مورد  اژه ی 

تیره  کمر ، کل بدن انسان ، استخوانهای از گردن تا دنیالچه ، استخوانپشت ، محل خر ج من  مرد ، مطمق قوت،

  ...پشت از پس گردن تا آخر ران ها  

معان ؛ استخوان های باالی سینه ، پیش ر ی انسان بای  که گردنید ر یش قرار م   « الترائب »درمورد  اژه ی 

گیرد ، دستها ، پاها ، چشمها ، بین نخاع   سینه ی هر شخص ، بین د  کتف   سر ،گردن ،  هر چیز بفت   

 ر دنده از راست ، چهار دنده از چپ ،ا، مجموله استخوان های سینه ، چه(   استخوان مثل د) همسان در بدن 

سرتاسر بدن ، محل خر ج ا  ل زن ، باالی دست ها ، زیر چنیر گردن ، بای قالده ، میان د  پستان زن ، سینه ، 

 ( شناس ربوع شود به بخش  اژه )  ..... گمو ، پهموها ، لصاره ی قمب ، میان د ش   سینه   

یك موضع خاص ، بمکه مجموله ای از  نظر گرفتم ، اما نه استخوان های هر د   اژه را به معنای استخوان در

توضیحات   راهنمای  های  را م  توان کسب  ، اژه ها معنای مجموله ای از استخوان های  که ذیل !!استخوان ها 

مجموله ای از معان  .  صمب   ترائب ماهیت  اینچنین  دارند اژه های .  چیزی شییه به طرح مسابقات معمای  .کرد 

 .خالصه شده است  در یك کممه

 اما ارتیاط این استخوان ها با مایع بهنده در چیست ؟؟

بُطُونِهِ مِنْ بَیْنِ ف رْثٍ  َ د َمٍ ل یَناً    َ إِنَّ ل کُمْ فِ  الْأ نْعا مِ ل عِیْر ةً نُسْقیکُمْ مِمَّا ف  ) :سوره نحل م  فرماید 66خدا ند در آیه 

از میان دا م ها، برای شما لیرت  است ،از آنچه در شکم آنهاست؛ ( بود)  قطعاً ،در »( خالِصاً سائِغاً لِمشَّارِبین  

همه م  دانیم که شیر «.نوشانیم که برای نوشندگان گواراست ما م ص به ششیری خالغذاهای هضم شده و خون،

مِن بَینِ »در محفظه ای به نا م پستان به  بود م  آید   هیچ ارتیاط مستقیم  با شکمیه   ر ده ندارد ،پس معنای 

یده م  شود بمکه بای  به هم آمیخته م  شوند   شیر از بین آنها بیر ن کش« د م»  « فرث»این نیست که « ف رثٍ  َ د َمٍ

  بار دیگر از بین خون استخراج شده    ]  به خون منتقل م  شوند[گرفته شده « فرث»مواد شیر یك بار از بین 
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دکتر نصیری    حجت االسال م نقدی ،الجاز ها   شگفت  های  از قرآن در زیست ..) شیر را تشکیل م  دهند 

 (8/511بانوری ،مجمه تخصص  قرآن   لمم، شماره 

ر آیات ششم   هفتم سوره طارق نیز،خمقت انسان از نطفه   خارج شدن آن از صمب   ترائب ، اشاره به ساخته د

شدن مایع من  توسط خون دارد،چراکه مواد تشکیل دهنده ی نطفه مرد از ترشحات غدد بیضه ، کیسه منوی ، کوپر 

خون را سمول های بنیادی خونساز در  .  پر ستات است ،که این غدد توسط شریان های خون  تغذیه م  شوند

بمجمه،ستون فقرات،کتف [های پهن استخوان.استخوان قرار داردبین  مغز استخوان ،در.مغزاستخوان م  سازد

 قسمت ( باز )ها،ترقوه ها، بناغ سینه، دنده ها ،لگن خاصره ،قسمت پر گزیمال استخوان های هومر س 

 .دغین به طور همزمان فعّالیّت خونسازی دارندر بال ]( ران)پر گزیمال استخوان فمور 

ند ، به یاد اشاره به مجموله ای از استخوان ها دار که( صمب   ترائب) ی با بررس  معان  مختمف ذیل د  کممه

معان  . به طور همزمان فعالیت خونسازی دارند  افتاد م کهدر لمم هماتولوژی مجموله ای از استخوان های پهن 

به  .مختمف د   اژه را در کنار قطعه استخوان های لمم پزشک  قرار داد م   به ارتیاط شگفت   بالی  رسید م 

خصوص در مورد  اژه ی ترائب ، تقرییاً اکثر تعابیر   معان  که در لغت نامه ها   تفاسیر مختمف آمده اشاره ای به 

 . تخوان پهن خونساز در فرد بالغ داردنول  از اس

 از نظر لغوی از نظر پزشکی

 الصلب

                 کمر -ستون فقرات  پنج مهره کمری ستون مهره ها

                           استخوان پشت  استخوان خاب 

                       استخوانهای  از گردن تا دنیالچه  استخوان دنیالچه   

 د  استخوان هیپ

 استخوان ران هاد  سر 

    سفت   سخت -پشت

 استخوان های تیره پشت تا ران ها 

 الترائب

 د  استخوان کتف   د  استخوان ترقوه

 استخوان بناغ سینه

 استخوان های باالی سینه 

استخوان پیش انسان که گردنیند ر یش قرار 

= 
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 .م  گیرد

 بین نخاع   سینه ی هر شخص محفظه ی قفسه ی سینه

 بین د  کتف   سر                                    ی گردن  ستون مهره هاهفت مهره 

 هر چیز بفت در بدن                            د ازده مهره ی سینه ای ستون مهره ها

 د ازده بفت دنده ی قفسه ی سینه

 د  سر استخوان باز 

 دنده های چپ   راست 

 محل دست 

د  سر + استخوان دنیالچه +استخوان خاب +د استخوان هیپ+پنج مهره ی کمری:الصُلب

 ( .                                    کمربند لگنی)لگن خاصره وستون فقرات و دو سر استخوان ران= استخوان ران

استخوان بناغ +د  سر استخوان باز +د  استخوان کتف +د  استخوان ترقوه:التَرآئِب

قفسه ی سینه و = هفت مهره ی گردن +د ازده مهره ی سینه ای+د ازده بفت دنده+سینه

 (کمربند سینه ای و کمربند شانه ای.)گردن و شانه ها 

 

رند،بز ای لغوی صمب   ترائب همخوان  دابا توبه به بد ل ،تا به اینجا تمام  استخوان های پهن خونساز با معن

 در آیه  خاطر کمرنگ  نقششان در خونسازی ، نسیت به صمب   ترائب استخوان های بمجمه  به شاید.بمجمه 

            !( اهلل المم ) . محذ ف  شده اند

قرمز فعال در بدن  نقاط کانون  مغز استخواندر حال حاضر بهت آسپیراسیون   تهیه ی نمونه ی مغز استخوان از 

در  خدا ند به ترتیب ا لویت ، بدین منظور،استفاده م  کنندسینه  بناغسپس استخوان  استخوان های لگن   ،انسان

بناغ سینه   دیگر  به لنوان( ترائب )استخوان های لگن   ستون مهره ها   از کممه  معنایبه ( صمب)ابتدا از کممه 

 (ربوع شود به بخش هماتولوژی )  .است استخوان های سینه استفاده کرده 

، مغز استخوان م  « بَین»آناتوم    هماتولوژی به این نتیجه م  رسیم که منظور از  با توبه به مطالب لمم  

این اختالف   ابها م به این دلیل بود ،که گمان . چراکه مایع من  از خون پدید م  آید   خون از مغز استخوان .باشد

 ل  اکنون دریافتیم که  . بود دارد که منیع پیدایش من  است.. فضای ترائب تا صمب ارگان ،لمت ِ م  کردند بین

خون .منظور خدا ند متعال ، فضای ِ بین ِ استخوان های صمب   ترائب م  باشد که حا ی مغزاستخوان است 

خون در ظاهر آیه مشاهده نم  که بهت ا ج بالغت   زییای  بیان ،ردپای  از  ارتیاط بین آیه ی ششم   هفتم است
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است که هم ابها م   هم داللت بر حقیر   پست بودن آب من  را م  « ماءٍ»از دیگر نکات بالغ  نکره بودن . شود 

با داشتن  ی نرمالاسپر م ها. به بهندگ  د  چندان اسپر م هنگا م خر ج م  کند  اشاره نیز« دافقٍ » نکره بودن .رساند 

بهش را بهت انتقال د  این سرلت    حالت نعوظ  الی  در حرکت   بهیدن هستند کهتاژك با سرلت بسیار با

انسان از آب   این آیات دلوت به تفکر به خمقت شگفت!!    یك تنوین گویای این مطمب است.چندان م  کند 

 .از چنین آب  چنین استخوان های سخت   محکم  پدید م  آید . م  کند پست   ب  مقدار 

مین ه تولید منی نقش دارند لذا بهدر  (با شرکت در خونسازی) بدن انساناکثر استخوان های مطلب فوق ، طبق

 .  می دانند (صلب و ترائب )با نام های را ،در روایات اشاره به تمامی بدن و نسبت دادن اکثر اجزای بدن خاطر

 :ابوحنیفه لرض کرد..شود م  بسد خارجتمام   از..من :...رسید،حضرت فرمود(ع)ابوحنیفه خدمت اما م صادق

؟ اما م «یَخرُجُ مِن بَینِ الصُمب  َ الت رائب » :چطور از تمام  بدن خارج م  شود؛ در حال  که خدا ند م  فرماید

بحار  9تربمه بمد ) حتجابات ا! آیا خدا فرموده است که از غیر این د  موضع خارج نم  شود؟:فرمود( ع)صادق 

لمّت غسل : در پاسخ کتیى به سؤاالت محمّد بن سنان چنین مرقو م فرمود (ع) اما م رضا ( . 199/  8 ، ( األنوار

زیرا . بنابت پاکیزگى است که انسان را از زحمتى که به ا  رسیده است پاك سازد   نیز پاك گردانیدن باقى بدنش

ابب است،   سیب تخفیف   سیك ساختن آید، بنا براین پاك ساختن تما م بدن بر ا    بیر ن مى  از تمامى بدن  منى

پس خدا  . شود   شمار دفعاتش بیش از بنابت است تکمیف در مورد بول   غائط آنست که آنها بیشتر  اقع مى

تعالى در این مورد به خاطر بیشتر  اقع شدن   سختى   رنجش   آمدن بد ن اراده   بد ن لذّت   شهوت آن به 

بوئى    اداشتن خویشتن  صورتى که بنابت حاصل نم  شود مگر با لذّت   ضو ساختن تنها راضى گردید، در

 (163/  1 تربمه من ال یحضره الفقیه ، .)بدان

از آیه ی ششم متوبه م  شویم که آب  بهنده .شایان ذکر است که یک  دیگر از معان  صمب ،حسب   نسب است

پس صمب   ترائب هر د  به . م  شود  ئب خارجکه از میان صمب   ترا.یا همان مایع من  ، نطفه ی مرد است 

مذکر   )بنابراین چون صمب متعمق به مرد است   دارای د  نوع اسپر م .اشاره دارد مرد بالغ مکان های خونسازی 
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 این آیه ای . است پس حسب   نسب فرزند،حق مالکیت، نا م خانوادگ   غیره به پدر مربوط م  شود ( مؤن 

 .بت م  کنداست که این ادلا را ثا

اسم ثالث  )  پس چرا صمب.صمب   ترائب هر د  از مجموله ی استخوان  تشکیل شده اند   چندین بزء دارند 

با توبه به بد ل م  توان  ؟به صورت بمع آمده است (بمع مکسر برای ترییه ) ترائب به صورت  مفرد   (مجرد 

لددی فرد   مجموع ابزای استخوان « الصمب»استخوان های چراکه مجموع ابزای  .به بواب قانع کننده ای رسید

آیه ای .  این حاک  از توبه دقیق   ظریف خدا ند به بزء بزء  بود انسان است.لددی ز ج است« الترائب»های 

 (ربوع شود به بخش آناتوم  ! ) دیگر ، نشانه ای از الجازی دیگر 

 (جمع)الترائب  (مفرد)الصلب 

 تعداد اجزاء تعداد اجزاء

 5 بناغ سینه 1 استخوان هیپ

 14 دنده ها 5 استخوان خاب  

 51 مهره های سینه ای 5 استخوان دنیالچه

 7 مهره های گردن 1 مهره های کمری

 ترقوه 1 سر استخوان ران

  کتف

 سر استخوان باز 

1 
1 
1 

 12                                   55:                               مجموع

 

 نتیجه گیری: بخش هفتم ***

توان گفت آیه ششم سوره طارق ، از شگفت  های  م  نکات ادب  آیات مورد بح توبه به لمو م پزشک     با

 [6]. پزشک  در قرآن   آیه ی هفتم از الجاز پزشک  در قرآن محسوب م  شوند

  «خُمِق  مِن ماء ٍ دافِق»

 (.مایع من )آب  گر م  بهنده ( بعض  از )آفریده شده از ( انسان)-٦
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 «یَخرُجُ مِن بَینِ الصُمبِ  َ الت رآئِب»

خارج م  شود از میان ِ مغز استخوان ِ استخوان های لگن خاصره   ستون ( مایع من  به  اسطه ی خون  )که -٧

 .فقرات   استخوان های قفسه ی سینه   گردن   شانه ها

 

 

 سخن آخر ***

معارف قرآن م  رسیم ، حقایق   معارف  که در هر چه بیشتر با قرآن مأنوس باشیم بیشتر به الماق   بطن های  از 

 ...تفکر   تأمل در آیه آیه ی این کتاب اربمند آدم  را به نور ، هدایت   از پست    ضاللت د ر م  کند 

چه خدا ند چه بسیار معان    حقایق  را با زبان   ادبیات لرب  در اختیار ما قرار داده ، چه بسیار الجاز های  ،

چه هشدار ها های  لمو م طییع  که به ظاهر در آیات نیستند از دنیای تمسکوپ  تا دنیای میکر سکوپ  ،بسیار رابطه 

قابمیت  که زبان  ... از آینده ای که پیش ر  داریم  بوده ایم ، از دنیای  که هستیم    از لالم  که ،  چه  اخیار های 

  ادبیات لرب با داشتن  دایره ی  سیع  از لغات   دستور های زبان ، حرف ها   حرکت ها ، زمان افعال ،  زن ها 

 الترائب

 

 الصلب

مهره های گردنی    

کتف    

ترقوه    

 جناغ سینه 

 دنده های سینه 

 مهره های سینه ای

 دو سر استخوان بازو 

 

 

 

 

 

 

  

 مهره های کمری

 خاجی

دنبالچه    

 هیپ 

 دو سر استخوان ران



34 
 

دارد ، در هیچ ادبیات   دستور زبان  چنین قابمیت گسترده ای نیست که  ...   ، مفرد یا بمع بودن ، نقش کممات

  درك این الجازها حاصل نم  شود مگر با تفکر   !!  اینها یعن  معجزه     همه ی.نمایانگر نور   هدایت باشد 

که ما آن را قرآنى ؛ إِنَّا ى نْز لْناهُ قُرْآناً لَر بِیًّا ل عَمَّکُمْ ت عْقِمُون  : برای همین خدا ند م  فرماید  شاید....تعقل ذیل آیات 

 (8/ یوسف) .ایم شاید تعقل کنید لربى نازل کرده

د ً  َ شِفاءٌ  َ الَّذین  ال بَعَمْناهُ قُرْآناً ى لْجَمِیًّا ل قالُوا ل وْ ال فُصِّم تْ آیاتُهُ ءَ ى لْجَمِ ٌّ  َ لَر بِ ٌّ قُلْ هُوَ لِمَّذین  آمَنُوا هُ َ ل وْ 

کردیم  اگر ما قرآن را غیر لربى نازل مى    ؛ آذانِهِمْ  َقْرٌ  َ هُوَ لَم یْهِمْ لَمًى ىُ لئِكَ یُنادَ ْن  مِنْ مَکانٍ بَعیدٍ  یُؤْمِنُون  ف 

گفتند چرا آیاتش بدا  از هم نیست   چرا با لرب به زبان غیر لربى   یا غیر فصیح صحیت  آن  قت لربها مى

بگو این قرآن برا  کسانى است که ایمان بیا رند که اگر لرب باشند   یا غیر لرب قرآن برا  آنان هدایت . کند مى

آ رند در حقیقت گوششان دچار سنگینى شده   همین قرآن مایه کور  آنان  نى که ایمان نمى  شفاء است   کسا

(44 /فصمت ) .شوند  ا  د ر ندا مى ز فاصمهاست   به همین بهت در قیامت ا  

 با استفاده از لمم فیزیولوژی دریافتیم که آیه ی ششم به من  مرد بالغ اشاره دارد ، با استفاده از لمم هماتولوژی

دریافتیم که خون از میان استخوان های سفت   سخت از بافت نر م مغز استخوان تشکیل م  شود ، از لمم آناتوم  

اما آیا هدف خدا ند از بیان چنین آیات  دریافت این لمو م بود ؟ ... دریافتیم که چرا صمب مفرد   ترائب بمع است 

 ا خدا ند به اندیشیدن   استدالل خمقت انسان امر فرموده ؟ براست  چر! راز این معما حل شد ، اما مقصود چه بود ؟

طرح چنین میاح  لمم  در قرآن بهانه ای است برای توبه ، تثییت   تفکر به میان    اخیارات کتاب حاضر یعن  

ن سال پیش ، بمکه برای هدایت   رشد انسا 5422کتاب  که سخن هیچ بشری نیست ، کتاب  که نه تنها برای !! قرآن 

های همه ی زمان هاست ،از انسان های  که مرکیشان ر زی  شتران   استران  بود تا زمان حال حاضر که انسانها  

آشنا با دنیای شگفت انگیز هوا   فضا ، سمول های بنیادی ،شییه سازی انسان   حیوان ، پیوند مغز استخوان ، دنیای 

یادشان م  ر د این ! کیست « خُمِق»  د که فالل د  فعل مجهول گشته اند    گاه  یادشان م  ر... نانو ، پمیمر   

!  دنیا با تما م پیچیدگ  ها   لمومش ، خالق  دارد ستودن  ، یادشان م  ر د در قیال این نعمات مسئول   مکمفند 

را لرب آیا این نشانه ها ردپای  از با ر   یقین بر دلهای خداترس باق  نم  گذارد ؟ پس چطور م  شود که خدا 
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زبان م  خوانند ؟ چطور م  شود که پیا م های راهگشای قرآنش را فقط مخصوص لرب باهم  م  دانند ؟  آیا 

 !  این لمو م به اثیات رسیده ی امر زی در قرآن مخصوص هزار سال پیش است   بس ؟

سخت   محکم  همانطور که خدا ند انسان را در بهترین حالت آفریده   لضوهای حیات  ا  را در پوشش های

قطعاً   حتماً از ... محافظت م  کند   با تولید ر زانه ی خون از بستر این پیکر فقیر حیات را به ا  ارزان  م  دارد 

ر ح ، نفس ، المال ، افکار ا  با محافظان   محافظت م  کند تا در ایام  دیگر با همین بزء بزء استخوان  که 

برای برانگیختن آماده نم  شود ؟؟  آیا هنوز هم به الجاز قرآن    لده ی پس چرا .برشمردیم د باره زنده شود 

 نزدیك شك دارد ؟؟

همانا هیچ مؤمن  نیست از مرد   زن   آزاده   برده ،مگر آنکه به خدا سوگند بر ا  حق  است  ابب (: ص)پیامیر

 ....که از قرآن بیاموزد   در آن تحقیق   تفقه کند 

 .به خدا که خدا ند برای خمقش در کالمش تجم  کرده است   لیکن مرد م آن را نم  بینند سوگند( : ع)اما م صادق 

 

بارالها به من رحم کن به قرآن   برایم اما م   نور   هدایت   رحمت قرار ده ، بارالها به من یادآ ر شو آنچه 

ال ت آیات قرآن را در لحظه تفراموش کرد م   به من تعمیم ده آنچه نسیت به آن بهل دار م   ر زی من قرار ده 

 ! های شب   ر ز ،   نیز آن را برای من حجت قرار ده ، ای پر ردگار لالمیان 

 الحمد هلل رب العالمین 
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 :پ  نوشت***

 

 :دفق( الف  اژه شناس  [ : 5] 

   یؤیّد هذا المعنى .هو االنصیاب بشدّة بحی  یتراء  منه الدفع، ى  االراق  بدفع: انّ األصل الواحد ف  هذه المادّة

   یدلّ لمى هذا.فانّ بین هذه الکممات اشتقاق اکیر،   یجمعها مفهو م الدفع -الدفع، الدفّ،   الدفأ،   الدفر -کممات 

   هکذا سائر مشتقات.دقّ، طرق، ضرب، قرع -(دافق) -قاموس لیر .مفهو م الکمم  ف  المغ  العیریّ : األصل ىیضا 

 .االنصیاب، اإلهراق   غیرها -فارق بینها   بین مادّةفهذا القید هو ال.الکمم  

فیمحاظ الحرک  :   ىمّا مفهو م اإلسراع ف  المش ،   دفق المّه الر ح،   تدفیق الکفّ الند ،   سیل دفاق،   غیرها

د ف  بمیع المشیه  باالنصیاب مع دفع، فکأنّ الجریان   المش    الحرک ، انصیاب بالدفع،   ال بدّ ىن یالحظ هذا القی

 .المصادیق،   لیست تمك المفاهیم بإطالقها بحقیق 

ء، فکأنّ بعض ابزائه یدفق بعضا آخر، فهو دافق ف  نفسه،  فانّ صف  الدفق إذا کانت الزم  لش :    ىمّا کمم  الدَّافِقِ

 . لیس لفظ الفالل بمعنى المفعول،   هذا التعییر لممیالغ    الثیوت

 اشارة الى غای  خسّته   حقارته، فانّ االندفاع هو یعادل:  مِنْ بَیْنِ الصُّمْبِ  َ التَّرائِبِ  الخر ج  ف  التوصیف بالدفق   ب

  -الطرد   الردّ خالف الثیوت   الجریان الطییع ،   الخر ج من هذا المیدى ىیضا فیه دناءة   اشمئزاز لقربه من داخل 

 (842: ، ص3 التحقیق فى کممات القرآن الکریم، ج ) الیدن   المعدة   بهاز الهضم

   ف  مَشیه،   األُنثى  یَتدفَّق  سریع: ، مثل هِجَفّ دِف قٌ    بمل. ىی سریعاً  سار القو مُ سیْراً ى دفق : یقال. هو ى قصى العَن ق
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فیها   یُسْرِع؛   إذا ى سرعَ   بالَدَ خ طْوَه،   ه  مِشْی  یتدفَّق  الدِّفِقَّى    هو یمش .    دِف قَّى    دِف قَّ ٌ   دِفِقَّى    دِفاق  دَفُوق

 (99: ، ص16 لسان العرب، ج)

 :صلب( ب

   ىمّا.الرخاء، کما ىنّ القوّة یقابل الضعف هو ما یقابل المین،   امّا الشدّة فهو ما یقابل: ىنّ األصل الواحد ف  هذه المادّة

 قد استقرّ ف  ىصمب بزء من الحیوان: فیمحاظ هذا األصل، فانّ الودك: الودك   الظهر   الشدّ لمى الصمیب -مفاهیم 

 ا م فانّه ىصمب األلضاء،   هو متشکّل من العظ:   ىمّا الظهر.   هو العظم، فیسمّى به بالتیار شدّة   صالب  ف  محمّه 

 ثمّ .فانّ المصموب یشدّ ف  الصمیب بصالب  حتّى ال یتمکّن من التخمص:   ىمّا الصمب.   لیس فیه لین ( األضالع)

 .اصطمب الربل،   ثوب مصمّب،   غیرهما: یشتقّ منها باالشتقاق االنتزال  بعض الصیغ، فیقال

 .0 3/ 20 - تَّرائِبِ َ ال  الصُّمْبِ  خُمِق  مِنْ ماءٍ دافِقٍ یَخْرُجُ مِنْ بَیْنِ

 یراد ماء الربل   هو دافق یخرج من بین العمود الفقری   الفخذین، ى  من بین لظا م الورك   لضالته   الفخذ،  

 .الترائب کما سیق بمع تریی    ه  ما کان منخفضا   خاضعا   لیّنا ف  مقابل الصمب 

 الهاضم ، فانّ هذا الماء إنّما هو یتحصّل من فضم  الد م الجاری،ى  لعمّها إشارة الى میدى تولّد ذلك الماء،   هو الجهاز 

 فالمن ّ هو محصول من الغذاء   الد م، یأخذه   یتصرّف فیه األنثیان،   .  الد م إنّما یتحصّل من التغذّی   هضم الغذاء 

 .الصمب   الترائب بینإنّ ذلك الماء یخرج من مراکز الهضم   الد م الواقع  فیما : فیصحّ ىن یقال .هماکالثدیین 

 إشارة الى لظا م الربل،   الترائب الى رحم المرىة،   الماء یتشکّل منهما، ثمّ یکون   الصُّمْبَ  إنّ:   لکنّ الحقیق ىن یقال
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  میدى لنشوء الجنین،   الدافقیّ  موبودة فیهما، إلّا ىنّها ف  المرىة ضعیف  لعد م الحاب  الى الشدّة فیها، بخالف ماء الربل

 فیها ( ا  ل)فیها به  صالب    قوّة،   نطف  المرىة ( اسپرماتوزئید)فال بدّ منها حتّى یصل الى الرحم،   نطف  المرء 

 به  لین    تأثّر   انفعال،   هذا المعنى یناسب التعییر بمادّت  الصمب   الترائب،   ال ییعد ىن یکون المراد من الصمب

 (313: ، ص0 التحقیق فى کممات القرآن الکریم، ج ).لشدّة، فیکون مقابال لمتربی ف  هذا المورد مطمق القوّة   ا 

 : ترب( ج

  لمّا کان التراب مصداقا کامال لهذا المعنى، لغای  . هو المسکن    الخضوع الکامل: ىنّ األصل الواحد ف  هذه المادّة

  من هذا المعنى المترب  بمعنى . التراب   سائر مشتقّاتهفأطمق لمیه : انخفاضه   استکانته بحی  إنّه  اقع تحت األقدا م

فهو بمع ترب کخشن،   هو من ثیت له     ىمّا الْأ تْر ابُ .المسکن    الفاق ،   هکذا قولهم ترب الربل إذا افتقر

   الخضوع   اتّصف باالنخفاض   االنقیاد   التسمیم،   بهذا المعنى یطمق لمى الحور العین من به  اطالتهن

فانّها بمع تریی    ه  فعیم ،   ه  ما کان :   قریب منها کمم  الترائب.خضولهنّ غای  الخضوع   نهای  الطال 

 .3/ 20 - خُمِق  مِنْ ماءٍ دافِقٍ یَخْرُجُ مِنْ بَیْنِ الصُّمْبِ  َ التَّرائِبِ .منخفضا   خاضعا، ى  لینا ف  مقابل الصمب

 .ه   منه یتکوّن المولود،   ىمّا ماء المرىة فه  قابم  منفعم ،   لیست فیها به  فالمیّ یراد ماء الربل فانّ الدافق صف  ل

 فمعلّ المراد خر به من بین العمودالفقر    هو الصمب المنته  الى العجز  :    ىمّا خر به من بین الصمب   التَّر ائِبُ

 بین الفخذین المعیّر لنهما بالترائب لکونهما من ىسافل األلضاء، ى  خر به من بین لظا م الورك کالحرقف    ه  

  ىمّا تفسیر اآلی  الکریم  بالخر ج من بین ظهر الربل   .صمی    من بین لضالت الورك   الفخذ   ه  لیّن  منقادة 

ما فسّر هما،   ألنّ الماء ال یخرج من بین ظهر الربل   صدر فغیر صحیح، فانّ حقیق  المفظین غیر : صدر المرىة

  القوة   هذا  فانّ بعل شخص خاضعا مسکینا فرع القدرة: بمعنى استغنى  ى تْر بَ    ىمّا قولهم.المرىة ى  من  سطهما
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هما،   هذا المعنى یالز م فیالتیار نفى التفوّق   التکیّر لن کلّ  احد من:   ىمّا معنى التسا ی.لیارة اخر  لن االستغناء

 .الخضوع   االستکان    نفى التشخّص

   فیها .   11/ 32 -ثُمَّ مِنْ نُطْف  ٍ  تُرابٍ  خ م ق کُمْ مِنْ...  تُرابٍ  ، ى نْ خ م ق کُمْ مِنْ...  تُرابٍ  ، خ م قْناکُمْ مِنْ...  تُرابٍ  خ م ق كَ مِنْ

 ات هو التراب، بواسط  ى  بوسائط، مضافا الى کونه ف  غای  الفقر   االستکان ،دالل  لمى ىنّ میدى تکوّن اإلنسان کالنیات 

 (418: ، ص1 التحقیق فى کممات القرآن الکریم، ج ).بحی  إنّ النطف    العمق  من المراحل المتأخّرة 

 ، األ خیرة لن   التَّرِیبُ    التِّرْیَبُ    التَّیْرابُ    التَّوْرابُ    التَّیْر بُ    التَّرْباءُ   التُّر باءُ   التَّوْرَبُ    التُّرابُ  التُّرْبُ  :ترب

   لم یُسمع لسائر هذه المغات بجمع،   الطائف  من کل. ، لن المحیان  ى تْرِب ٌ   تِرْبانٌ  التُّرابِ  کراع، کمه  احد،   بَمْعُ 

 ى رضٌ: یقال.  احد، إال ى نهم إذا ى نَّثُوا قالوا التُّرْب    التُّرابُ  التُّرْبُ: المی .    التِّرْیَبُ  التَّیْر بُ    بفیهِ. تُرْب ٌ   تُراب ٌ  ذلك 

 .تُراب ،   تمك ال تُدْرَكُ بالنَّظ ر دِقّ ً، إال بالتَّوَهُّم: قمت  التُّراب  ط یِّی ُ التُّرْب ِ ى ی خِمْق ُ تُرابها، فإذا لَن یْتَ طاق ً  احدةً من 

 .  خ م ق فیها الجِیال  یو م األ حَد   خمق الشجَر یو م االثْن یْنِ. یعن  األ رضَ.التُّرْب   یو م السیت  خ م ق  المّهُ:   ف  الحدی  

: ، ص1 لسان العرب، ج ).األ رضُ ن فْسُها:   التَّرْباءُ. بالتَّرْباءِ  أل ضْرِبَنَّه حتى یَعَضَ: یقال.  التُّراب  التَّرْباءُ ن فْسُ: المی  

883)  

 گزیده ی تفاسیر [ :2] 

    ( 428/  16 کشف األسرار   لدة األبرار، ج) .فوحّد المتزابهما. مائین؛ ماء الرّبل   ماء المرىة 

باء القو م دفق  یعنى مجتمعین که ماء الربل   ماء : در رحم مرئه،   ممکن است مراد مجتمع باشد چنانچه گفتند

    ( 33/ 14 اطیب الییان ف  تفسیر القرآن، ج .)رحم مجتمع میشوندالمرىة در 
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ىی خمق من ماء مدفوق یخرج من الظهر   الترائب لکل من الربل   المرىة، فهو إنما یکون مادة لخمق اإلنسان إذا 

   (118/  36 تفسیر المراغى، ج. )خرج من بین الربل   المرىة    قع فى رحم المرىة

نواح  الصدر،  احدتها تریی ، فإن من     َ التَّرائِبِ  لمربل،   هو العظم الذی ف  ظهره مرکز المن   صُّمْبِِمنْ بَیْنِ ال

 (020/  2 تقریب القرآن إلى األذهان، ج .)المرىة مرکزه هناك

الجامع .) اماء المرىة، الن اإلنسان مخموق منهما، لکن بعمهما ماء  احدا المتزابهم -ماء الربل  : ىراد ماءین - 

    ( 4/ 86 ألحکا م القرآن ، ج

    ( 302/  2 تفسیر القرآن العظیم، ج .)المن  یخرج دفقا من الربل   المرىة، فیتولد منهما الولد، بإذن المّه لز   بل

منظور آب میان پشت مردان   میان استخوان های سینه زنان است،چون ماده ی منویت در صمب   ترائب بیشتر 

 (.811/یج ،تفسیر الهیج اله.)است 

در قرآن( صلب)ریشه [ :3]  

  .... َ ى نْ ت جْمَعُوا بَیْن  الْأُخْت یْنِأَصْالبِکُمْ   َ حَالئِلُ ى بْنائِکُمُ الَّذین  مِنْ ...83: النساء ( 1) 

.. َ لکِنْ شُیِّهَ ل هُمْ  َ  صَلَبُوهُ َ ق وْلِهِمْ إِنَّا ق ت مْن ا الْمَسیحَ لیسَى ابْن  مَرْیَمَ رَسُول  المَّهِ  َ ما ق ت مُوهُ  َ ما  123: النساء (8)  

  ..ى  ْ تُق طَّعَ یُصَلَّبُوا ساداً ى نْ یُق تَّمُوا ى  ْالْأ رْضِ ف  إِنَّما بَزاءُ الَّذین  یُحارِبُون  المَّهَ  َ رَسُول هُ  َ یَسْعَوْن  فِ  33: المائدة (3)

.ى بْمَعین  لَأُصَلِّبَنَّکُمْ ل أُق طِّعَنَّ ى یْدِیَکُمْ  َ ى رْبُم کُمْ مِنْ خِالفٍ ثُمَّ 184: األلراف (4)  

  ...ف ت أْکُلُ الطَّیْرُ مِنْ رَىْسِهِ فَیُصْلَبُرَبَّهُ خ مْراً  َ ى مَّا الْآخ رُ   یا صاحِیَ ِ السِّجْنِ ى مَّا ى حَدُکُما ف یَسْق  41: یوسف (2)

   .النَّخْلِ  َ ل ت عْم مُنَّ ى یُّنا ى ش دُّ لَذاباً  َ ى بْقىبُذُ عِ   ف لَأُصَلِّبَنَّکُمْ ف م أُق طِّعَنَّ ى یْدِیَکُمْ  َ ى رْبُم کُمْ مِنْ خِالفٍ  َ  ... 31: طه (0)

  .ى بْمَعین  لَأُصَلِّبَنَّکُمْالَّذی لَمَّمَکُمُ السِّحْر  ف م سَوْفَ ت عْم مُون  ل أُق طِّعَنَّ ى یْدِیَکُمْ  َ ى رْبُم کُمْ مِنْ خِالفٍ  َ ... 49: الشعراء (3)

  . َ التَّرائِبِ الصُّلْبِ یْنِیَخْرُجُ مِنْ بَ 3: لطارق ا(2)
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در قرآن( ترب) ریشه[ :4]  

  ...ءٍ ش  ْ  ف أ صابَهُ  ابِلٌ ف ت ر ک هُ صَمْداً ال یَقْدِرُ ن  لَمىتُرابٌ  ف مَث مُهُ ک مَث لِ صَفْوانٍ لَم یْهِ... 804: الیقرة ( 1) 

  .ثُمَّ قال  ل هُ کُنْ ف یَکُونُ تُرابٍ آد َمَ خ م ق هُ مِنْلِنْدَ المَّهِ ک مَث لِ   إِنَّ مَث ل  لیسى 29: ن رالم لآ(8) 

...خ مْقٍ بَدیدٍ ىُ لئِكَ الَّذین  ک ف رُ ا بِر بِّهِمْ    ى  إِنَّا ل ف  تُراباً  َ إِنْ ت عْجَبْ ف عَجَبٌ ق وْلُهُمْ ى  إِذا کُنَّا 2: الرلد (3)  

.ى ال ساءَ ما یَحْکُمُون  التُّرابِ هُونٍ ى  مْ یَدُسُّهُ فِ   ما بُشِّر  بِهِ ى  یُمْسِکُهُ لَمى مِن  الْق و ْمِ مِنْ سُوءِ  یَت وار  29: النحل (4)  

.ثُمَّ مِنْ نُطْف  ٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَبُالً تُرابٍ  قال  ل هُ صاحِیُهُ  َ هُوَ یُحا ِرُهُ ى  ک ف رْتَ بِالَّذی خ م ق كَ مِنْ 33: الکهف (2)  

 ...ثُمَّ مِنْ نُطْف  ٍ ثُمَّ مِنْ لَم ق  ٍ  تُرابٍ رَیْبٍ مِن  الْیَعْ ِ ف إِنَّا خ م قْناکُمْ مِنْ  هَا النَّاسُ إِنْ کُنْتُمْ ف یا ى یُّ 2: الحج (0)

 . َ لِظاماً ى نَّکُمْ مُخْر بُون  تُراباً ى  یَعِدُکُمْ ى نَّکُمْ إِذا مِتُّمْ  َ کُنْتُمْ 32: مؤمنون ال(3) 

 . َ لِظاماً ى  إِنَّا ل مَیْعُوثُون  تُراباً قالُوا ى  إِذا مِتْنا  َ کُنَّا 28: المؤمنون (2)

  . َ آباؤُنا ى  إِنَّا ل مُخْر بُون تُراباً  َ قال  الَّذین  ک ف رُ ا ى  إِذا کُنَّا  03: النمل (9)

 .مْ بَش رٌ ت نْت شِرُ ن  ثُمَّ إِذا ى نْتُ تُرابٍ  َ مِنْ آیاتِهِ ى نْ خ م ق کُمْ مِنْ 86: الر  م (16)

 ...  ثُمَّ مِنْ نُطْف  ٍ ثُمَّ بَعَم کُمْ ى زْ اباً  َ ما ت حْمِلُ مِنْ ىُنْثى تُرابٍ  َ المَّهُ خ م ق کُمْ مِنْ 11: فاطر ( 11)

  . َ لِظاماً ى  إِنَّا ل مَیْعُوثُون تُراباً ى  إِذا مِتْنا  َ کُنَّا  10: الصافات (18)

 .ذلِكَ رَبْعٌ بَعیدٌ  تُراباًذا مِتْنا  َ کُنَّا ى  إِ 3: ق (13)

  . َ لِظاماً ى  إِنَّا ل مَیْعُوثُون تُراباً  َ کانُوا یَقُولُون  ى  إِذا مِتْنا  َ کُنَّا  43: الواقع   (14)

  ...یُخْرِبُکُمْ طِفْالً ثُمَّ لِت یْمُغُوا ى شُدَّکُمْثُمَّ مِنْ نُطْف  ٍ ثُمَّ مِنْ لَم ق  ٍ ثُمَّ  تُرابٍ هُوَ الَّذی خ م ق کُمْ مِنْ 03: غافر (12)

 . َ لِظاماً ى  إِنَّا ل مَدینُون   تُراباً ى  إِذا مِتْنا  َ کُنَّا 23: الصافات  (10)

 .تُراباًکُنْتُ   کافِرُ یا ل یْت ن إِنَّا ى نْذ رْناکُمْ لَذاباً ق رییاً یَوْ مَ یَنْظُرُ الْمَرْءُ ما ق دَّمَتْ یَداهُ  َ یَقُولُ الْ 46: النیأ  (13)
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 .أَتْرابٌ   َ لِنْدَهُمْ قاصِراتُ الطَّرْفِ 28: ص  (12) 

 .   أَتْراباً َ ک والِبَ  33: النیأ (19)

   .أَتْراباًلُرُباً  33: الواقع  (86)

 .التَّرائِبِ یَخْرُجُ مِنْ بَیْنِ الصُّمْبِ  َ  3: الطارق (81)

 .  مَتْرَبَةٍى  ْ مِسْکیناً ذا  10: الیمد (88)

 .در نظر گرفته اند ( سینه زن ) مفسرانی که ترائب را [: 5]

ریختن  با فشار   « دفق».یعن  آب  که دارای بهش است ، دافق مانند البِن   تامر است ( خمق من ماءٍ دافق )-5

در رحم درهم م  آمیزند   [ مرد   زن ] خُمِق  مِن مائ ین دافقین ، چون هر د  آب : بهش است ، خدا ند نفرموده 

یَخرُجُ مِن » .با هم متحد م  شوند [   شش کر موز  م  با ترکیب اسپر م   ا  ل   تشکیل چهل] در آغاز آفرینش 

تربمه تفسیر . ) آن آب از میان پشت مرد   استخوان های سینه ی زن بیر ن م  آید  «بینِ الصُّمب ِ   الت رآئِب 

 ( 652/ 6بوامع الجامع ، ابولم  فضل بن حسن طیرس  ، 

بفتحتین،   الصمب  -الصمب:   قرئ. حی  تکون القالدة  ه  لظا م الصدر : من بین صمب الربل   ترائب المرىة-1

الکشاف . )العظم   العصب من الربل،   المحم   الد م من المرىة: صمب،   صمب،  قیل:   فیه ىربع لغات. بضمتین

 71/ 4 ،لن حقائق غوامض التنزیل 

مختصر ) ظا م الصدر   النحرصمب الربل   ترائب المرىة   المشهور ف  کال م العرب ىن الصمب   الترائب ه  ل-1 

 ...(147/ 1  ،مجمع الییان

    ( 226/  2 تفسیر نور الثقمین ،  .)الصمب الربل   الترائب المرىة   هو صدرها-4 

    ( 249/ 3 تفسیر الکاشف ،)   المراد بالصمب صمب الربل،   بالترائب ترائب المرىة،-2 
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   (  412/  8 تفسیر القم  ، )صُّمْبُ الرَّبُلُ  َ التَّر ائِبُ الْمَرْى ةُ  َ هِ َ صَدْرُهَا-0

 (188 / 7 ،تفسیر بامع .) آید از میان پشت پدر   سینه مادر  آب منى آب  که بیر ن مى-7

 (031/  2 الیرهان فى تفسیر القرآن ، ) الصمب لمربل،   الترائب لممرىة ..-8

 (فوالد ند ،تربمه قرآن کریم.)آید مرد   میان استخوانها  سینه زن بیر ن مى از صمب-9

  هو  -ف  قول ابن لیاس -فالصمب هو الظهر،   الترائب بمع تریی    هو موضع القالدة من صدر المرىة-52 

رىة من صدرها، إن نطف  الربل تخرج من ظهره،   نطف  الم:   قیل. قال المثقب. مأخوذ من تذلیل حرکتها کالتراب

التییان فى .) فإذا غمب ماء الربل خرج الولد إلى شیه ىهل بیت ىبیه   إذا غمب ماء المرىة خرج إلى شیه ىهل بیت ىمه

    ( 382  /16تفسیر القرآن، 

ن ف  بمعنى ذی دفق،   هو صب فیه دفع   المراد الممتزج من الماءی ماءٍ بواب االستفها م    خُمِق  مِنْ ماءٍ دافِقٍ-11

    ( 363/  2 ىنوار التنزیل   ىسرار التأ یل ،) من بین صمب الربل   ترائب المرىة   ه  لظا م صدرها  :الرحم لقوله

    ( 882/  14  تفسیر کنز الدقائق   بحر الغرائب،) .المرىة،   ه  صدرها« التّرائب»الرّبل،   « الصّمب»-51 

با  : لید المّه لیّاس گفت .ن، مفسّران خالف کردند در معنى ترائبآبى که بیر ن آید از پشت مرد   سینه ز-13 

« ترائب»مراد به : لوفى ر ایت کرد از ا  که. میان د  پستان زن باشد: از لید المّه لیّاس:   الی ّ گفت. قالده باشد

    سینه میان د ش:مجاهد گفت. گردن است: سعید بییر گفت. سینه است: لکرمه گفت. دست   پا    چشم است

: سعید بن مسیّب گفت. قتاده گفت، گمو باشد. زیر چنیر گردن باشد: باال  دستهاست، یمان گفت: سفیان گفت. 

    ( 882/ 86 ،  ر ض الجنان   ر ح الجنان فى تفسیرالقرآن .) با  دل باشد: گفتمعمّر المزن . پهموها باشد

 ( 314/ 2 الصافى ،تفسیر  .)صمب الرّبل   ترائب المرىة   ه  صدرها -54
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 (402/ 2 المحرر الوبیز فى تفسیر الکتاب العزیز ، )من بین صمب الربل   ترائب المرىة-12

بمع تریی ،   هى موضع القالدة من الصدر :   الترائب.  الصمب، فقار الظهر،   المراد به صمب الربل، ىی ظهره-10

    ( 1283/ 10 القرآنى لمقرآن ، التفسیر .. )  المراد بالتربی  هنا تریی  المرىة.. 

تربمه مسترحمى ؛ النص ؛ / لمل الشرائع . ) نطفه بهنده که از میان صمب پدر   سینه مادر بیر ن آمده-13

 (191ص

یَخْرُجُ مِنْ بَیْنِ الصُّمْبِ : المن  یخرج دفقا من الربل   المرىة، فیتولد منهما الولد، بإذن المّه لز   بل،   لهذا قال-12

    ( 302/  2 تفسیر القرآن العظیم،  .)یعن  صمب الربل   ترائب المرىة   هو صدرها  التَّرائِبِ  َ

تفسیر منهج الصادقین فى   .)  از استخوانها  سینه زنان که نزدیك بقالده است   َ التَّرائِبِ   از میان پشت مردان -19 

    ( 811/ 16 الزا م المخالفین، 

به این معناست که مطمی  طی  در قرآن آمده   سالیان بعد اسرار نهفته آن کشف شده است    «الجاز پزشک »[ : 6]

لیارت است از آموزه های طی  که در قرآن آمده  ل  « شگفت  پزشک  ».مرد م لصر نز ل نیز از آن اطالل  نداشتند

لصر بوده است   بعد از نز ل در لصر نز ل برای اکثر مرد م ر شن نیوده ،بمکه خالف دیدگاه مشهور پزشکان آن 

دکتر لالی    .)قرآن صحت آن مطالب کشف شده است  ل  قیل از قرآن به صورت غیر مشهور مطرح بوده است

/ 8حجت االسال م رضای ، الجازها   شگفت  های پزشک  در قرآن ،د  فصمنامه تخصص  لمم   قرآن ،شماره 

571) 
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