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اعجااز علمای قارآن را ات اا   سوره انسان می خواهند از آیۀ دومین قرآن گروهی از مفسر

ند در این مقاله قصد بررسی ایان موواو  د و در نتیجه حقانیت قرآن را از آن نتیجه بگیرکنن

   ر نتیجه حقانیت قرآن را تابت کرد یا نه؟که آیا از این آیه می توان اعجاز علمی و درا داریم 

 : که آیۀ دوم انسان به این صور  است 

 اجَعَلْنَاهُ سَمِیعَا بَصِیر  نَّ ْتَلِیهِ فَ  نُّطْفَۀٍ أَمْشَاجٍإِنَّا خَلَقْنَا الْانَسانَ مِن 

یعنی نطفاه ا  امشاج جمع مشج است و به معنی )مخلوط ها( می باشد و در نتیجه نطفه امشاج 

هاست خلق کاردیم   گوید ما انسان را از نطفه ا  که مخلوطآیه می که مخلوط ها است پس 

د نطفاه ا  و؟ از این آیه استفاده می شاحال این ع ار  یعنی چه؟ مراد از مخلوط ها چیست

مخلاوط. حاال  است. آن هم نه یاک مخلاوط بل اه چناد مخلوط ن خلق شدهکه انسان از آ

منظور از این مخلوط ها چیست؟ مفسرین در مصداق این مخلوط ها موارد  گفته اند کاه در 

 زیر به آنها اشاره می شود : 

 (نطفۀ زنمخلوط آب مرد و زن )نطفۀ مرد و  -1

 مخلوطی از اسپرم و اوول )تخمک( -2

 ها  زن و مرد مخلوطی از ژن -3

 مخلوطی از صفا  پدر و مادر  -4

 زن و مرد نطفۀمخلوطی از رنگها   -5

 مخلوطی از عناصر تش یل دهندۀ نطفه یا منی  -6

 مخلوطی از ط ایع مختلف در انسان )برود ، حرار  و... ( -7

(إِنَّا خَلَقْنَا الْانسَانَ مِن نُّطْفَۀٍ 1ا مَّذُْکور ا)ئ مَِّن الدَّهْرِ لَمْ یَ ُن شَی عَلىَ الْانسَانِ حِینٌ هَلْ أَتىَ 

 (2هُ سَِمیعَا بَصِیر ا)أَمْشَاجٍ نَّ ْتَلِیِه فَجَعَلْنَا
 

(ما بی 1آیا زمانی از دهر)طول زمان جهان(بر انسان گذشت که چیز  قابل ذکر ن ود؟!)

حال آن ه او را همواره می آزماییم پس  گمان انسان را از نطفه ا  مخلوط آفریدیم

 شنوا و بینایش  کردیم.
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ساته اسات پیام ر در آن محیط عرب جااهلی چگوناه توان با مطالعه   موارد فوق باید گفت ؛

پیش یعنی ق ل از آن اه علام پزشا ی باه کال اد  دههتا چند  چنین مطلب علمی را بیان کند؟!

نداشات  اطالعاا  دقیقایجسام خاود م انیزم ها  ش افی انسان مسلط شود کسی در مورد 

مثال  مردم بوجود آمدن کودک را منحصرا  به پدر نس ت مای  .بخصوص در مورد خلقت انسان

. 1تاا آنارا بپارود کردند که بذر  در آن کاشته می شود فرض می یندادند و مادر را تنها زمی

دو یعنی پدر و مادر می داند  فرزند را ازهر این آیه با این ه در چنین محیطی نازل شده است

مرد و نطفۀ زن است خلق شده  اسات )ایان آیاه و می گوید از نطفه ا  که مخلوط از نطفۀ 

 در باال بیان شد (.که  اشاره به مخلوط ها  دیگرهم کرده است

مشاخ  .حال به بررسی این آیه می پاردازیم تاا قرآن بود  تفاسیر مختلفاین، خالصه ا  از 

   ا  این آیه اعجاز علمی قرآن است یا خیر؟عآیا واق شود

 بررسی آیه دوم سورۀ انسان: 

گفتی تقری ا  می توان این حرف را پذیرفت که مطل ی که در این آیه گفتاه شاده ی ای از شا

زماانِ  ماردم ا ها  علمی قرآن است چرا که ظاهر این است که این مطلب بر خالف تصور

دخیل باودن هار دو جانس ماذکر و مونا  در  .بوده است  ف رآنانتباالتر از  ونزول قرآن  

در سده ها  اخیر کشف گردیده است ل ن با مطال ی کاه  ی است کهمطل بوجود آمدن بچه 

 تابت کرد: درصد 111به طور  را قرآن از این آیه اعجاز علمی نتوانی آوریم شاید در زیر م

امشاج، م هم است و صراحتی ندارد که کدام یک از مخلوطها  گفته شده منظاور   لفظ -1

 است بوده محمد همان موارد  کسی بگوید منظور است و با توجه به این مطلب مم ن است

)مخلوطی از اچهارمبه آن پی ب رد مثل مورد  اند هم با کمی ف ر می توانستهروزگار  آنکه در 

)مخلوطی از ایاوای اوهفاتم )مخلطی از اعناصراتشکیلادهندۀانطفهایاامنو (و ششم صفاتاپدراوامادر(

 . مختلفادرازنسانا)برودت،احرزرتاو...ا(

                                                 
و اگر دختر شده . یا مثال گروهی قائل بودند اگر بچه ، پسر شد نطفۀ پدر در بوجود آوردن او دخیل بوده  1

 . نطفۀ مادر در بوجود آوردن او دخیل بوده است
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  برخی پزش ان قدیمی مثل جالینوس ح یم گفته بودند که زن و مرد هر دو نطفه دارند و -2

دارند ولی قدر  بذر مارد قاو  تار از زن اسات.  )ش ل دادن به بچه(قدر  تصو هر دو  

و عالمۀ مجلسای نیاز از ارساطو و ا(235ا-232صاا2)زلقانطناف ازلطب،ازلمقالهازالول امنازلقازلعشورینا ا

نقل می کند که زن، منی اصطالحی ندارد اما رطوبتی شا یه  باه منای دارد کاه  برخی ح ما

و  فاعال ،می گویند که منی مرد با آن مخلوط می شود هر چند که منی مردمجازا  به آن منی 

 (391ص 57)بحار االنوارجاست.   لنفعم ،منی زن

پس معلوم می شود مخلوط بودن نطفۀ زن ومرد ق ل از قرآن نیز مطرح بوده اسات و کساانی 

مثال انی که پیام ر ن وده اند به آن اشاره کرده اناد. ال تاه ایان مطلاب دقات شاود کاه کسا

جالینوس و ارسطو باالخره شخصیتها  علمی هستند در حالی که به نقل تاریخ پیام ر یک فارد 

امی بوده است و چیز  نمی دانسته و درسی نخوانده بوده و این حرف را بیان کارده اسات. 

بنابراین بیان چنین حرفی از طرف محمد امی عجیب بنظر می رسد. ال ته مم ن اسات کسای 

نسل باه نسال از زماان شنیده بوده  چراکه این مطلب  را را بدهد که محمد این این احتمال

و محمد هم از رو  شنیده هایش ایان مطلاب را  به عربستان رسیده بوده است علما  گذشته

علمی باوده  غیر با توجه به محیط آن روز عربستان که یک محیط ال ته باید بگوییم،گفته است 

 ن هم هنوز ترجمه نشده بوده این مطلب بعید بنظر می رسد. و از طرفی کتب علما  یونا

مم ن است کسی بگوید در صورتی که این مطلب واقعا  یک مطلب علمی باشد این حرف  -3

انت از این مطلب با اطال  شده است. باید بگاوییم هرا محمد از اجنه گرفته است و بصور  ک

ن پیشگوئی ها  قرآن وارد است و تنها به که این اش ال به تمام مطالب علمی قرآن و همچنی

 ارائاه بح  جداگانه ا  باید راجع بااین مطلاب د . بنابراینواین مورد خاص مخت  نمی ش

 شود که در جا  خود  مورد بررسی قرار داده ایم . 

: با توجه به اش اال  گفته شده از این آیه نمای تاوان اعجااز علمای و در ینتیجۀ نهای

تابت کرد ولی از باب احتمال و با توجه به آیاا  دیگار  %111ن را به طور نتیجه حقانیت قرآ

علمی قرآن شاید بتوان از این آیه یک تأیید  برداشت کرد. بنابراین این آیاه شااید بتواناد 

 یک مؤید باشد نه دلیل .


