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جنسیت جنین از دیدگاه قرآن ،روایات و دانش جنین شناسی
مریم گوهری ،1سید محمد اکرمی ،2حمید رضا بصیری

*3

زمینه و هدف :قرآن ،کتاب هدایت بشر است؛ حتی گزارههای علمی آن نیز در راستای تامین همین هدف می
باشد .از جمله نکات علمی قرآن ،که در این نوشتار به آن پرداخته شده ،مسئله جنسیت جنین است که گرچه در قرآن
تصریحی بدان نشده ولی از فحوای آیات به دست میآید.
روش بررسی :در این تحقیق که از نوع توصیفی -تحلیلی بوده و با روش مطالعه کتابخانهای سامان یافته ،آیات و
روایاتی که متضمن تعیین جنسیت جنین استخراج و بررسی گردید.
یافتهها :یافتههای به دست آمده نشان داد که قرآن کریم اشاراتی به تعیین جنسیت جنین به لحاظ کروموزومی دارد و
البته زن نیز در تعیین جنسیت به طور غیر مستقیم نقش دارد که در روایاتی به آن اشاره شده است؛ با در نظر گرفتن این
نکته که اوال تعیین جنسیت جنین به دلخواه والدین به معنای نفی قدرت خدا نیست و ثانیا تشخیص جنسیت جنین با
بهرهگیری از دستاوردهای علمی مغایرتی با آیاتی که مبین علم خداوند به جنسیت جنین در رحم مادر میباشند ،ندارد
زیرا اوال بر اساس روایاتی ،مراد ،علم به تمام خصوصیات و سرنوشت نهایی انسان میباشد که در این صورت علم به
جنسیت جنین در هر مرحلهای حتی قبل از بستهشدن نطفه منافاتی با انحصار علم خدا به آن ندارد؛ احتمال دوم آن
که آیاتی که مبین علم خداوند به آن چه در ارحام است ،درصدد انحصار اطالع از ارحام به خدا نیست بلکه اصل علم
خداوند به ارحام را متذکر میشود.
نتیجه گیری :بر مبنای یافتههای این پژوهش میتوان نتیجه گرفت که قرآن و معصومین (ع) در بیش از  1400سال
پیش بدون داشتن امکانات و تجهیزات پزشکی و دانشگاهی به طور ضمنی به مسئله تعیین جنسیت جنین ،اشاره
فرموده اند.
کلمات کلیدی :قرآن ،روایات ،جنین ،جنسیت جنین ،گامت.

-1فوق لیسانس علوم قرآن و حدیث ،دانشکده الهیات دانشگاه عالمه طباطبایی
 -2دانشیار گروه ژنتیک پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
* -3استادیار گروه علوم قرآن و حدیث ،دانشکده الهیات دانشگاه عالمه طباطبایی (نویسنده مسئول)
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مقدمه

جنین ،قابل استنباط است که بدانها اشاره میشود:

قرآن ،کتاب علمی نیس��ت اما کتاب جامعی اس��ت که در
مورد علوم مختلف نیز دیدگاههای خدشه ناپذیری دارد؛ قرآن
نه کتاب پزش��کی اس��ت نه زیست شناس��ی ،نه روان شناسی
و ن��ه هیچ علم دیگر و اگ��ر از علمی س��خن میگوید با نگاه
متخصص��ان آن عل��م ف��رق دارد و این ناش��ی از آن اس��ت که
آموزهه��ای قرآن ناظر به هر دوحی��ات دنیوی و اخروی بوده و
برای هر دو س �را برنام��ه دارد .وجود آیات بس��یار که متضمن
حقای��ق علمی هس��تند نه یک مس��ئله اتفاقی اس��ت و نه قابل
ان��کار ،ضمن آن ک��ه در عصر ش��کوفایی دانشهای بش��ری
ب �رای اثبات حقانی��ت و عظمت ق��رآن ،توجه ب��ه بعد علمی
آن در خدمت هدف تربیتی و هدایت انس��ان میباش��د؛ زیرا
تمام��ی مطالب قرآن به منظور تربیت ،تعالی و تکامل اس��ت
حت��ی اش��ارات علمی گ��ذرا؛ از س��وی دیگر ،بررس��ی رابطه
معرف��ت دینی و تجربی که از آن به عنوان رابطه علم و دین یاد
میش��ود از مهمترین دغدغههای اندیشمندان در هر دو حوزه
بوده که در س��الهای اخیر به علت رش��د فزاینده علوم به ویژه
علوم تجربی به نحو چش��مگیری به آن پرداخته ش��ده و حجم
وسیعی از تحقیقات به مطالعات و پژوهشهای میان رشتهای
اختص��اص یافت��ه اس��ت و از آن جا که دش��منان دین ،خاصه
مخالفان اس�لام تم��ام عزم و همت خود را به کار بس��تهاند تا
دی��ن را ج��دای از علم جل��وه داده و آن را مانع پیش��رفت علم
و عق��ب ماندگی فکری و رکود علم��ی معرفی کنند ،پژوهش
در زمین��ه مطالب علمی قرآن و احادی��ث ضرورت و اهمیت
خاصی مییابد.

 -1عام��ل تعیین جنس��یت کروموزوم��ی از منظر
جنین شناسی

در ای��ن راس��تا ،ن��کات علم��ی قرآن و احادی��ث در زمینه
جنس��یت جنین حائز اهمیت است؛ گرچه هدف ،توجه دادن
به نش��انههای توحید و معاد میباش��د ولی موجب حیرت
و شگفتی همگان به خصوص متخصصان علوم پزشکی شده
است.
در این جس��تار ،آیات و روایات مربوط به جنس��یت جنین
در دو محور تعیین جنس��یت و تشخیص جنسیت بررسی می
شود.
الف) تعیین جنسیت جنین
ن��کات ش��گفتانگیزی در قرآن پیرامون تعیین جنس��یت

کلی��د تعیی��ن جن��س جنین ،کروموزوم  Yاس��ت .اس��پرم
حاوی کروموزوم  ،Xرویان ماده و اسپرم حاوی کروموزم ،Y
رویان نر ایجاد میکند؛ بنابراین جنس کروموزومی رویان در
زمان باروری تعیین میشود)1( .
 -2عام��ل تعیین جنس��یت کروموزوم��ی از منظر
قرآن
در قرآن حکیم ،عامل تعیینکننده جنس��یت جنین تلویحا
بیان شده است ،میفرماید« :و اوست که دو زوج نر و ماده را
آفرید از نطفهای هنگامی که خارج میشود)2( ».
در آی��ه دیگری آمده اس��ت« :آیا او نطف �های از منی که در
رحم ریخته میش��ود ،نبود؟ س��پس به صورت علقه درآمد و
خداوند او را آفرید و موزون ساخت و از آن دو زوج مرد و زن
را آفرید)3( ».
َ
«م ْن��ى» يعنى سرنوش��ت؛ ّ
«منی» به معنای چيزى اس��ت

كه هر جاندارى از آن س��اخته ميش��ود؛ بنابراین آیات مذکور
دالل��ت ب��ر این دارند ک��ه با ع��زت و قدرت اله��ى آن چه كه
نبود ،مقدر ش��د و به وجود آمدَ )4( .
«منى» به معنى تقدير و
اندازهگيرى اس��ت و نطفه را ّ
منى گويند زیرا با قدرت خداوند
اندازهگيرى ش��ده اس��ت؛ یعنی از آب اندكى آن گاه كه تقدير
و اندازهگي��رى م��ي ش��ود .احتماال دو آي��ه فوق اش��اره به این
مطلب دارند كه دس��ت تقدير ،پيوس��ته نطفه را در هر مرحله
اندازهگي��رى ميکن��د .مرگ را از این جه��ت ّ
«منيه» گويند كه
ّ
مقدر و اندازهگيرى ش��ده اس��ت .)5( .خداوند واژه «منی» را
به کار برده و نه واژگان دیگری را زیرا لفظ ،داللت بر تقدیر و
اندازهگیری دارد و مشخص شده است که صفات ارثی مردان
از طریق اسپرم منتقل شده و درحقیقت تقدیر میشود (.)6
در هر دو آیه وجود گامتها در مایع منی که الزمه تشکیل
جنین است ،قابل برداشت میباشد ولی از نظر برخی« ،یمنی
و تمن��ی» دال بر«ریختن» اس��ت و از نظر ع��دهای داللت بر
تقدیر و اندازه گیری دارد که دو دلیل برای آن ذکر شده ،برخی
معتقدند چون نطفه (گامت نر) با قدرت خداوند اندازهگيرى
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برخی معتقدند که بر اس��اس آیه  39سوره قیامت احتماال
ای��ن نطفه مرد اس��ت که زوجین (م��رد و زن) را پدید میآورد
و جنس��یت فرزند را تعیی��ن میکند ( .)10آیا انس��ان در آغاز
نطفهای از منی نبود که در رحم ریخته شد ،سپس این مرحله
را پشت سر گذارد و به صورت خون بسته درآمد و خداوند او
را آفرینش تازهای بخشید و موزون ساخت ،باز در این مرحله
متوق��ف نماند و خداون��د از همین نطفه دو جفت مرد و زن را
آفرید (.)11
ب��ر اس��اس این آی��ه ،عامل اصلی جنس��یت بچه فقط مرد
است یعنی اسپرمهایی که در مایع منی شناورند (.)12
در س��وره فرقان آمده اس��ت« :و او کس��ی است که از آب،
انس��انی را آفرید سپس او را نس��ب و (صهر) سبب قرار داد».
( .)13در ای��ن ک��ه منظ��ور از آب در این آیه کدام آب اس��ت
اقوالی وجود دارد:
 -1ممکن اس��ت منظور از «بش��ر» ،نخستین انسان یعنی
آدم (ع) باشد چرا که آفرینش او از طین یعنی معجونی از آب
و خاک بود (.)14
 -2ب��دون ش��ك بيش��ترين قس��مت وجود انس��ان را آب
تش��كيل مىدهد به طورى كه مىتوان گفت ماده اصلى وجود

اکثر مفسران «آب» را در این آیه نطفه یا مایع منی در نظر
گرفتهاند و به نظر میرس��د که نمیتوان یک تفس��یر را بهطور
قاطع پذیرفت و از بقیه چشمپوش��ی کرد زیرا هر یک در جای
خود صحیح اس��ت و حتی جمع آنها در ش��رح آیه قابل قبول
اس��ت و اگر «آب» را در این جا اشارهای به اسپرمهای شناور
در مایع منی در نظر بگیریم با توجه به این که عدهای «نسب»
را پس��ر و «صهر» را دختر میدانند ،نتیجه میش��ود که گامت
ن��ر تعیینکننده جنس��یت از نظ��ر کروموزومی اس��ت .عالمه
طبرس��ی ذیل این آیه ذکر نموده که برخی میگویند «نس��ب»
پس��ر و «صهر» دختر اس��ت یعنی از نطفه ،پسر و دختر آفرید
(.)17
ب��ا توج��ه ب��ه دیدگاههایی که ذیل آیه  46س��وره نجم و آیه
 39س��وره قیام��ه مطرح ش��د ،نتیجه میش��ود ک��ه مقصود از
نطفه ،گامت نر (اس��پرم) میباش��د .در ای��ن صورت خلقت
دو صن��ف ن��ر و ماده از نطف��ه نر ،مبین نقش مذک��ر در تعیین
جنس��یت به لحاظ کروموزومی اس��ت که ق��رآن قرنها پیش
ً
آن را تلویح��ا بیان فرموده ،البته نق��ش تعیینکننده گامت نر،
فرآیندی تکوینی و غیر ارادی اس��ت و قدرت انتخابی برای آن
وجود ندارد .چنین برداش��تی از آیه  54سوره فرقان را میتوان
به عنوان یک احتمال تفسیری در تعیین جنسیت کروموزومی
مطرح نمود.
 -3عام��ل تعیین جنس��یت کروموزوم��ی از منظر
روایات
پیامبر (ص) در پاس��خ فردی یهودی که از ش��باهت فرزند
به پدر و مادر و تعیین جنس��یت پرسیده بود ،فرمود« :آب مرد
سفید غلیظ است و آب زن زرد رنگ رقیق است ،اگر آب مرد
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برخی« ،نطفه» را در آیه  46سوره نجم ،آب مرد و زن که
از آن فرزند متولد میگردد ،میدانند ( .)7جمعی دیگر ،نطفه
را در ای��ن آیه به معنای منی میدانند ،یعنی خداوند ،نر و ماده
از انس��ان و حیوان را از منی ک��ه در رحم میریزد ،خلق نمود
ً
( .)8مقص��ود از نطف��ه در آیه مذکور ،ظاهرا نطفه مرد اس��ت
زيرا نطفه زن در آن وقت محسوس نبود (.)9

 -3منظ��ور از «آب» ،نطفه اس��ت و ب��ا آمیزش نطفه مرد
که در آب شناور است با نطفه زن ،اولین سلول انسان تشکیل
میشود .شیخ طوس��ی از جمله مفسرینی است که «آب» در
این آیه را به معنای نطفه میداند (.)16
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ش��ده ،این لفظ ب��ه کار رفته و برخی میگوین��د چون صفات
ارث��ی پدر از طریق اس��پرم انتقال مییاب��د و درحقیقت تقدیر
میش��ود ،این واژه به کار رفته است؛ پس آیات فوق داللت بر
گامت نر دارد و به نظر میرس��د اطالق ای��ن واژه به این دلیل
باش��د که ب��ه قدرت الهى آن چ��ه كه نبود ،به وج��ود میآید و
صف��ات ارثی درون گامتها به آن منتقل میش��ود .باید توجه
داشت که در آیات فوق ،مکان ریختن منی ذکر نشده و بر این
اساس در ترجمهها و تفاسیری که منی را ریخته شده در رحم
ً
ً
میدانند اش��کال وجود دارد زیرا اوال مکان گفته نش��ده و ثانیا
منی در مهبل ریخته میشود نه داخل رحم.

هر انس��انى آب است؛ احتمال دارد همه این معانی در مفهوم
آیه جمع باش��د یعنی هم بش��ر نخس��تین از آب آفریده شده و
ه��م پیدایش تمام اف �راد از آب نطفه (مایع منی) اس��ت و هم
مهمترین ماده س��اختمان بدن انس��ان را آب تش��کیل میدهد
(.)15
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بر آب زن غلبه کند ،فرزند به خواس��ت خداوند عزوجل پسر
خواهد بود و ش��بیه پدر میگردد و اگر آب زن بر آب مرد غلبه
پیدا کند فرزند به خواس��ت خداوند دختر خواهد ش��د و شبیه
مادر میگردد.)18( ».
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نکته مهم و قابل توجه روایت فوق اینس��ت که پیش��وایان
اس�لام تنها موضوع توارث و عوامل طبیعی را مؤثر نمیدانند،
ً
بلکه اراده و قدرت پروردگار را کامال مؤثر دانس��ته و لذا وقتی
بی��ان میدارند که اگر نطفهای بر نطف��ه دیگر غلبه کرد ،فرزند
از نظر جنس��یت و ش��باهت ب��ه والدین ،چنین خواهد ش��د،
بالفاصله میفرمایند« :باذن الله».
در ای��ن گون��ه روایات که به رنگ و ق��وام آب مرد و زن و غلبه
یکی بر دیگری که منجر به شباهت فرزند به یکی از والدین و
تعیین جنس��یت او میشود ،اشاره شده است ،به نظر میرسد
در اغل��ب م��وارد منظور از «آب» همان س��لولهای جنس��ی
اس��ت که حاوی ژنها میباشد و ژن غالب هر صفت متعلق
ب��ه هر یک از والدین باش��د ،فرزند در آن صفت ش��بیه همان
والد میش��ود؛ اما مقص��ود از این که آب مرد س��فید و غلیظ
است و آب زن زرد و رقیق چیست؟
جه��ت روش��ن ش��دن مطل��ب ،ذک��ر نکات��ی در رابطه با
فیزیولوژی گامتها ضروری است:
در زمان تولد نوزاد دختر هر تخمک توسط سلولهاي گرانوله
(س��لولهای بافت تخمدانی) احاطه ش��ده است؛ تخمک به
همراه این غالف سلولی ،فولیکول ))follicleنامیده میشود
( .)19فولیکول از یک مایع ش��فاف به ن��ام مایع فولیکولی پر
میشود؛ قبل از تخمکگذاری ،تخمک شفاف و به رنگ زرد
روش��ن اس��ت ( .)20مایع پروس��تات یک ظاهر شیری رنگ
ب��ه منی میدهد و آنزیم منعقد کننده مایع پروس��تات موجب
میشود که لخته ضعیف و نرمی تشکیل شود؛ بنابراین پس از
ان �زال ،مایع منی به حالت لخته اس��ت ولی پس از چند دقیقه
لخته حل میشود (.)21
از توضیح��ات فوق ،به دس��ت میآید که رن��گ تخمک زرد
روش��ن بوده و درون مایعی شناور است و مایع منی که حاوی
اسپرماتوزوئیدهاس��ت ش��یری رنگ و غلیظ می باشد و شاید
پیامب��ر (ص) به همین حقیقت اش��اره فرمودهاند ولی با توجه
ب��ه ای��ن که تخم��ک نقش��ی در تعیین جنس��یت ن��دارد چنین

ویژگیهای��ی چ��ه ربطی به تعیین جنس��یت جنی��ن دارد؟ این
ارتباط بدینگونه توجیه ش��ده که منظور از آب زن ،ترش��حات
تناس��لی اس��ت که حوالی روز تخمکگذاری بیشتر و رقیقتر
ش��ده و دامنه فعالیت اس��پرمهای پس��رزا در این زمان بیش��تر
میش��ود و در نتیجه احتمال این که فرزند ،پس��ر شود افزایش
مییابد ( .)22ترش��حات دهانه رح��م در حالت عادی ،زرد
رنگ نیست و در حوالی زمان تخمکگذاری شفاف ،چسبنده
و بس��یار رقیق میش��ود .ارتباط زمان تخمکگذاری و لقاح با
جنسیت جنین مطرح میباش��د ( .)23شاید بتوان با توجه به
یافتهه��ای علمی زی��ر ،حدیث مذکور را به نح��و منطقیتری
توجیه کرد:
کیسههای منی ( )seminal vesicleغدد ترشحی هستند
که قسمت اعظم مایع منی را ترشح کرده و احتماال با واکنش
قلیایی خود به همراه ترش��حات پروستات نقشی در حفاظت
اس��پرمها در برابر محیط اس��یدی واژن بر عهده دارند (.)24
بر اس��اس نظریهای سطح PHمحیط واژن در تعیین جنسیت
دخیل اس��ت؛ محیط اس��یدی به هر دو اسپر م نر و ماده آسیب
میرس��اند ولی میزان آسیب به اس��پرمهای نر بیشتر است اما
هر دو نوع اس��پرم با محیط قلیایی سازگاری داشته و در چنین
محیطی ش��انس ب��اروری افزای��ش مییابد؛ بنابرای��ن هر چه
محیط قلیاییتر باش��د ،شانس پسر شدن جنین افزایش یافته و
هر چه محیط اسیدیتر باشد ،شانس دختر شدن جنین بیشتر
میشود (.)25
به نظر میرس��د مشخصات ظاهری که در روایت مذکور
آمده ،اش��اره به مایع س��یمن در مرد و تخمک در زن میباشد
و منظور از ش��باهت فرزن��د به «آب غال��ب» وراثت غالب و
مغل��وب اس��ت و م �راد از غلبه ی��ک آب بر دیگ��ری به لحاظ
تعیین جنسیت ،غلبه محیط قلیایی بر اسیدی باشد که شانس
پس��رزایی را افزای��ش داده و ی��ا غلبه محیط اس��یدی بر قلیایی
باشد که شانس دخترزایی را افزایش میدهد.
 -4زمان تعیین جنسیت کروموزومی
نکته دیگری که از آیات مذکور قابل استنباط است مسئله
تعیی��ن جنس��یت کروموزومی هن��گام باروری اس��ت ،آن جا
که میفرماید« :و اوس��ت که دو زوج نر و م��اده را از نطفهای
هنگامی که خارج میشود ،آفرید)26( ».
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 -5نسخههای تعیین جنسیت جنین

 -6امکان انتخاب جنسیت جنین
ق��رآن حکیم میفرمای��د« :مالكیت و حاكمیت آس��مانها و
زمين از آن خداس��ت ،هر چه بخواه��د مىآفريند ،به هركس
اراده كند دختر مىبخش��د و به هركس بخواهد پس��ر يا پسر و
دختر (هر دو) را براى آنان جمع ميكند و هر كس را بخواهد
عقيم مىگذارد كه او دانا و قادر است)30( ».
على رغم تالشهای فراوان ،هنوز كس��ى نتوانس��ته اس��ت
به همه افراد نازا ،فرزند ببخش��د و ي��ا نوع فرزند را طبق تمايل
انس��ان تعيين كند گر چه نقش بعضى از غذاها و داروها را در
افزايش احتمال تولد پسر يا دختر نمىتوان انكار كرد ولى بايد
دانس��ت كه اينها فقط احتم��ال را افزايش داده و نتيجه قطعى
ندارند ( .)31معنای این آیات این نیس��ت که اس��باب طبیعی
مثل غذا و یا دارو نقش��ی در تعیین جنس��یت ندارد زیرا اینها
اس��بابی هس��تند که خداوند موثر قرار داده و اگر انس��ان موفق
به کش��ف روابط و تاثیر آنها ش��ود ،میتواند در تعیین جنس
جنین نقش داشته باشد و این به معنای نفی قدرت خدا نیست

ش��ایان ذکر اس��ت که همواره يك تعادل نس��بى ميان اين
دو جنس در همه جوامع بش��ری ديده مىش��ود؛ با اس��تناد به
آیه  39س��وره قیام��ت میتوان به تنوع مرموز انس��انها از نظر
جنسیت و تقسيم آنها به دو جنس در دوران جنينی و اهمیت
«نظام جنسيت در جهان بشريت» پی برد؛ گرچه در جوامعی
تعداد زنان كمى بيش��تر و در بعضی دیگ��ر تعداد مردان كمى
افزونتر اس��ت ولى به طور کلی یک تعادل نس��بی بین این دو
جنس وجود دارد که اگر اين تعادل به هم بخورد ،نظام جامعه
انس��انى نیز به هم مىخورد و مفاس��د بزرگی به وجود مىآيد
(.)33
ب) تشخیص جنسیت جنین
ب��ا پیش��رفت دانش پزش��کی ،امروزه متخصص��ان قادرند
ب��ا انجام س��ونوگرافی در حدود ماه س��وم ب��ارداری و حتی با
خ��ارج کردن مقداری از مایع آمینوتی��ک و آزمایش آن از نظر
کروموزومی در همان اوایل ش��کلگیری جنین به جنسیت آن
پی ببرند که از نظر شبههسازان چنین پیشرفتهایی در تناقض
با آیاتی از قرآن است.
متاسفانه برخی افراد که قائل به تاثیرپذیری قرآن از فرهنگ
عصر نزول در ُبعد علمی میباش��ند ،ش��بهاتی را مطرح کرده
و با اش��اره ب��ه برخی آیات در صدد الق��ای بطالن فرضیههای
علمی پذیرفتهش��ده در قرآن هس��تند .اینان ادعا دارند که قرآن
دانس��تههای علمی عربستان در  14قرن قبل را مبنا قرار داده و
آیات خود را بر اساس آنها آورده که برخی از آنها جایگاهی
در میان دانش��مندان ندارد؛ مانند اختصاص داشتن تشخیص
جنس نوزاد در رحم مادر به خداوند .در پاسخ به این افراد باید
گفت که قرآن کالم خداوند عالم به اس �رار آفرینش است پس
اگر در مواردی هماهنگی بین آیات قرآن و علم وجود ندارد یا
فهم آیه نادرست بوده و یا گزاره علمی صحیح نیست .بنابراین
چنی��ن تعارضاتی ظاهری اس��ت نه واقع��ی و میان محکمات
ّ
قرآن با مسلمات علمی تعارضی وجود ندارد (.)34
آیاتی را که برخی افراد در بحث تش��خیص جنسیت جنین
دستآویز خود قرار دادهاند ،از این قرار است:
«خداوند از آن چه که هر مادهای حمل میکند آگاه است».
()35
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گرچه تعیین کننده جنس جنین به لحاظ کروموزومی ،مرد
است ولی به لحاظ غیرکروموزومی ،هر دو جنس به خصوص
زن در تعیین جنس��یت نقش دارند؛ از این رو نسخههایی برای
تعیین جنس��یت فرزن��د وج��ود دارد که احتم��ال جنس مورد
نظر را افزای��ش میدهد .ارتباط زم��ان تخمکگذاری و لقاح
با جنس��یت جنین مدتهاس��ت که مطرح است و علت آن را
تغیی �رات هورمونی زمان تخمکگ��ذاری و در نتیجه تغییرات
متابولیس��می و یون��ی مخ��اط دهانه رح��م میدانن��د (.)27
نظریه برنامه غذایی و جنس��یت جنین بر پایه چهار نوع امالح
معدنی س��دیم ،پتاس��یم ،کلس��یم و منیزیم اس��توار است که
س��بب میشوند احتمال لقاح اس��پرم  Xیا Yبا تخمک بیشتر
ش��ود ( .)28در روایات اهل بیت (ع) نیز نس��خههایی جهت
تعیین جنس��یت ،یافت میش��ود؛ به عنوان مث��ال ،امام صادق
(ع) فرمود« :هر که میخواهد مال و اوالد ذکورش زیاد شود،
زیاد کاسنی بخورد.)29( ».
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همانطور که گفته ش��د جنس کروموزومی جنین در زمان
لقاح تعیین میش��ود و آیه مذکور نی��ز حاکی از همین مطلب
است.

(.)32
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«هیچ جنس مادهای باردار نمیش��ود و وضع حمل نمیکند
مگر به علم او)36( ».
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«آگاه��ی از زمان قیامت مخصوص خداس��ت و اوس��ت که
باران را نازل میکند و آن چه را که در رحمهاس��ت میداند».
( .)37برخی در ّرد این شبهه دالیلی را برشمردهاند:
 -1خداوند حتی پیش از لقاح از جنس��یت جنین آگاه است
در حال��ی که تالش مخلوق برای آگاهی از این مس��ئله مدت
معینی بعد از انجام لقاح صورت میگیرد.
 -2عل��م خداوند ب��ه آن چه در ارحام اس��ت همانند علم او
به هر چیز دیگری بینیاز به واس��طه و س��بب اس��ت در حالی
که مخلوق به اس��باب و ابزار متوس��ل ش��ده و مراحل تجربی
بسیاری را پشت سر میگذارد.
 -3علم خالق هرگز در معرض سهو و خطا قرار نمیگیرد در
صورتی که علم مخلوق ممکن است دچار خطا شود.
 -4علم باری تعالی به آن چه که در ارحام است علمی است
کامل ،ش��امل و در تم��ام ابعاد نه منحصر به جنس��یت جنین
بلکه آگاهی به شکل ،مدت عمر ،سعادت و شقاوت ،روزی،
اجل ،لحظه تولد و به س��ایر تفاصیل ولی علم مخلوق فقط به
جزیی از این موارد است (.)38
در تفسیر آیه  34سوره لقمان آمده است که علوم فوق با تمام
جزئیاتش��ان از قبیل مکان ،زمان و می �زان بارش و همچنین
ویژگیه��ای جس��می و روح��ی نهفت��ه در جنی��ن مختص به
خداوند اس��ت .لحن آی��ه نیز حکایت از ای��ن دارد که آگاهی
از قیام��ت ،ن��زول ب��اران و چگونگی جنین در رح��م ،اموری
که انس��ان در آین��ده انجام میدهد و محل م��رگ او در اختیار
خداوند اس��ت و دیگران را به آن راهی نیس��ت و از همه اینها
گذشته روایاتی که در تفسیر آیه وارد شده این حقیقت را تایید
میکند (.)39
هنگام��ی ک��ه امام علی (ع) از بعضی ح��وادث آینده خبر
م �یداد ،یک��ی از یاران ع��رض کرد :ای امی��ر مومنان از غیب
س��خن میگویی و به علم غیب آش��نایی؟ امام خندید و به آن
مرد که از طایفه بنیکلب بود ،فرمود:
«ای برادر کلبی! این علم غیب نیس��ت ،تنها آموختهای از
عالمی (پیامبر) اس��ت ،علم غیب تنها علم قیامت است و آن

چه خداوند سبحان در این آیه برشمرده که نزد اوست ....پس
خداوند سبحان از آن چه در رحمها قرار دارد آگاه است ،پسر
است یا دختر ،زشت است یا زیبا ،سخاوتمند است یا بخیل،
س��عادتمند است یا شقی ،چه کس��ی آتش گیره دوزخ است و
چه کسی در بهشت دوست پیامبران؟ اینها علوم غیبی است
که غیر از خدا کس��ی نمیداند و غیر از آن علومی است که به
پیامب��رش تعلیم کرده و او ب��ه من آموخت و برایم دعا نمود که
خدا آن را در س��ینهام جای دهد و اعضای پیکرم را سرش��ار از
آن سازد.)40( ».
با توجه به مطالب مذکور ،چنین استنباط میشود که علم
پروردگار به آن چه در رحم مادران است علمی است جامع و
در همه ابعاد و محدود به جنسیت جنین نمیشود ،ضمن این
که اگر مخلوق قادر به پرده برداش��تن از یک راز علمی بش��ود
جز به خواس��ت الهی ممکن نمیباش��د ،بنابراین اگر بش��ر به
جزیی از علم ارحام دست یافت جای شگفتی نبوده و دال بر
وجود تناقض در قرآن نمیباشد.
در خصوص آیه  34سوره لقمان دو احتمال مطرح است:
احتمال اول آن که انحصار علم به خداست و بر طبق روایات،
آن چ��ه که مراد اس��ت علم به تمام خصوصیات و سرنوش��ت
نهایی انس��ان میباش��د که در ای��ن صورت علم به جنس��یت
جنین در هر مرحلهای حتی قبل از بس��تهشدن نطفه مغایرتی
ب��ا انحصار علم خدا به آن ندارد زیرا چنین علمی جزیی بوده
و شامل تمام خصوصیات جنین نمیشود.
احتم��ال دوم آن ک��ه «و اوس��ت ک��ه باران را ن��ازل میکند
و آن چ��ه را ک��ه در رحمهاس��ت میدان��د» دو جمله معترضه
اس��ت که برخی نیز مطرح کردهان��د ( )41بنابراین علم به این
دو در انحصار خدا نبوده و در نتیجه علم به جنس��یت و س��ایر
خصوصی��ات چ��ه قبل از انعق��اد نطفه یا بع��د از آن در حیطه
دان��ش انس��ان نیز هس��ت .به بیان��ی دیگر آی��ه درصدد حصر
نمودن اطالع از ارحام به خدا نیس��ت بلکه اصل آگاهی خدا
از ارح��ام را یادآور میش��ود و منافاتی ندارد با این که بش��ر با
دستاوردهای علمی به جنسیت جنین پی ببرد.
الزم ب��ه ذکر اس��ت که معصومی��ن (ع) هم خواهان داش��تن
فرزندی س��الم برای خود بودند و هم ب �رای دیگران؛ این نکته
از دعاهای��ی که به اصحابش��ان تعلیم میفرمودند ،برداش��ت
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میشود ،به همین جهت از جنسیت مولود سوال نمینمودند.
در روایتی چنین آمده اس��ت« :هنگامی که به امام س��جاد (ع) مژده فرزند داده میشد از جنسیت مولود سوال نمیکرد بلکه از
سالمتیاش سوال مینمود و وقتی سالم بود ،میفرمود« :سپاس خدایی را که از من موجود ناهنجاری نیافرید.)42( ».

جدول چکیده یافته های پژوهش

عامل اصلی

مرد به لحاظ کروموزومی نقش دارد.

عامل غیر مستقیم

زن و مرد به لحاظ غیر کروموزومی نقش دارند ،نظیر اجرای برنامه غذایی خاص

نقش اختیار
والدین

تعیین جنسیت جنین به دلخواه والدین امکان پذیر است ولی اوال چنین انتخابی در صد در صد
موارد به جنس مورد نظر منتهی نشده و ثانیا این انتخاب ،قدرت خداوند را نفی نمیکند.

دستاوردهای علمی و پزشکی بشر مغایرتی با آیاتی که مبین علم خداوند به جنسیت جنین در رحم
علم به جنسیت جنین
مادر میباشند ،ندارند.

بحث و نتیجهگیری
بنابر یافتههای دانش جنین شناسی ،تعیین جنسیت جنین به لحاظ کروموزومی با مرد است و البته زن نیز در تعیین جنسیت
به طور غیر مس��تقیم نقش دارد .از فحوای آیاتی از قرآن کریم و نیز از مضمون روایاتی ،نکات مذکور قابل اس��تنباط است با در
نظر گرفتن این نکته که اوال تعیین جنس��یت جنین به دلخواه والدین به معنای نفی قدرت خدا نیس��ت و ثانیا تش��خیص جنسیت
جنین با بهرهگیری از دستاوردهای علمی مغایرتی با آیاتی که مبین علم خداوند به جنسیت جنین در رحم مادر میباشند ،ندارد.
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ام��ام باقر (ع) خطاب به یکی از یاران��ش فرمودند« :هرگاه میخواهی مجامعت کنی ،بگو خدایا به من فرزندی روزی فرما که
درخلقتش زیادی یا نقصانی نباشد و او را پرهیزکار و پاک قراربده و سرانجام زندگی او را نیک بگردان)43( ».

94

جنس�یت جنین از دیدگاه قرآن ،روایات و دانش جنین شناس�ی

دارای رتبه علمی ،پژوهشی

فصلنامه علمی ،پژوهشی

منابع

تابس�تان  -1396دوره - 26ش�ماره 2

 .1س��ادلر ،توماس .رویان شناسی پزش��کی النگمن .ترجمه
مس��لم به��ادری و عب��اس ش��کوری ،ته �ران :چه��ر،1380،
ص.43

 .17طبرسی ،فضل بن حسن .مجمع البیان فی تفسیر القرآن.
تهران :ناصر خسرو ،1372،ج ،7ص.237
 .18ابن بابویه ،محمد بن علی (شیخ صدوق) .علل الشرایع.
قم :داوری 1385 ،ق ،ج ،1ص.96

 .2قرآن کریم ،سوره النجم ،آیات .45-46

19. Guyton A., Hall J, Medical Physiology, eleventh edition, Philadelphia:Elsevier Saunders,
2006,p1013.

 .4راغب اصفهانی ،حسین بن محمد .مفردات الفاظ القرآن.
دمشق :دارالعلم الدار الشامیه ،چاپ اول1412،ق ،ص.780

 .20کانینگهام ،گری .بارداری و زایمان ویلیامز .ترجمه ملک
منصور اقصی .تهران :اش��ارت ،چاپ نوزدهم ،1372 ،ج،1
ص.51

 .3قرآن کریم ،سوره القیامه ،آیات.37-39

 .5قرش��ی ،س��ید علی اکبر .قاموس قرآن .ته �ران :دارالکتب
اسالمیه ،1371،ج ،6ص.295
 .6رضایی اصفهانی ،محمد علی .پژوهشی در اعجاز علمی
قرآن کریم .رشت :کتاب مبین ،1380،ج ،2ص.460
 .7طبرس��ی ،فضل بن حسن .مجمع البیان فی تفسیر القرآن.
تهران :ناصر خسرو ،1372،ج ،9ص.276
 .8مراغ��ی ،احمد بن مصطفی .تفس��یر المراغی .بیروت :دار
احیاء التراث العربی ،بی تا ،ج ،27ص.67
 .9قرشی ،سید علی اکبر.تفسیر احسن الحدیث .تهران :بنیاد
بعثت ،1377،ج ،10ص.426
 .10هاش��می ،اکبر و همکاران .تفس��یر راهنما .قم :بوس��تان
کتاب ،چاپ اول ،1382،ج ،59ص.579
 .11مکارم ش��یرازی ،ناصر ،تفس��یر نمونه .ته �ران :دارالکتب
االسالمیه ،1374،ج  ،25ص.320
 .12طباره ،عفیف عبدالفتاح .س��یری در قرآن .ترجمه محمد
رسول دریایی .تهران :وهاج ،1356 ،ص.237
 .13قرآن کریم ،سوره الفرقان ،آیه .54

21. Guyton A., Hall J, Medical Physiology, eleventh edition, Philadelphia:Elsevier Saunders,
2006,p999.

 .22پاک نژاد ،س��یدرضا .ازدواج مکتب انسان سازی .تهران:
اخالق ،چاپ نهم ،1374،ج ،3ص.74
 .23ری��ان ،کن��س .بیماریهای زن��ان کیس��تنر .ترجمه ژیال
امیرخانی ،تهران :اشارت ،1370،ج ،3ص.526
 .24باقرزاده ،علی اکبر .بهداشت باروری .تهران :سپید برگ،
چاپ اول ،1391 ،ص.31
 .25فیلیپ��س ،هیزل .جنس��یت فرزند خ��ود را انتخاب کنیم.
ترجمه فرزانه کریمی .تهران :قدیانی ،1387 ،ص.44
 .26قرآن کریم ،سوره النجم ،آیات 45-46
 .27قربانی ،ش��کوه ،پس��ر ی��ا دخت��ر .تهران :چه��ر،1371،
ص.71
 .28فیلیپ��س ،هیزل .جنس��یت فرزند خ��ود را انتخاب کنیم.
ترجمه فرزانه کریمی .تهران :قدیانی ،1387 ،ص.69

 .14مکارم ش��یرازی ،ناصر .تفس��یر نمونه .ته �ران :دارالکتب
االسالمیه ،1374،ج  ،15ص.126

 .29مجلس��ی ،محمد باقر .بحاراالن��وار الجامعه لدرر اخبار
االئم��ه اطهار .بی��روت :دار احیاء الت �راث العربی 1403،ق،
ج ،109ص.227

 .15مکارم ش��یرازی ،ناصر .تفس��یر نمونه .ته �ران :دارالکتب
االسالمیه ،1374،ج  ،15ص.126

 .30قرآن کریم ،سوره الشوری ،آیه.49-50

 .16طوس��ی ،محمد بن حس��ن .التبی��ان فی تفس��یر القرآن.
بیروت :دار احیا التراث العربی ،بی تا ،ج  ،7ص.499

 .31مکارم ش��یرازی ،ناصر ،تفس��یر نمونه .ته �ران :دارالکتب
االسالمیه ،1374،ج  ،20ص.483
 .32دریایی ،محمد .اس �رار خلقت و ش��بیه س��ازی انس��ان.

حمی�درض�ابصی�ریوهم�کاران

95
دارای رتبه علمی ،پژوهشی

 .34مس��عودی ،س��عید .ق��رآن و فرهنگ زمانه .قم :بوس��تان
کتاب ،1391 ،ص.127
 .35قرآن کریم ،سوره ّ
الرعد ،آیه.8

 .41مکارم ش��یرازی ،ناصر .تفس��یر نمونه .ته �ران :دارالکتب
االسالمیه ،1374،ج ،17ص.98

 .36قرآن کریم ،سوره فاطر ،آیه .11
 .37قرآن کریم ،سوره لقمان ،آیه.34
 .38دیاب ،عبدالحمید و قرقوز ،احمد ،طب در قرآن ،ترجمه
علی چراغی .تهران:حفظی ،1388 ،ص.52
 .39مکارم ش��یرازی ،ناصر .تفس��یر نمونه .تهران :دارالکتب

 .42طوس��ی ،محم��د بن حس��ن .تهذیب االح��کام .تهران:
دارالکتب االسالمیه ،چاپ چهارم 1407 ،ق ،ج ،7ص.439
 .43کلین��ی ،محم��د بن یعق��وب .الکافی (ط-االس�لامیه).
تهران :دارالکتب االس�لامیه .چاپ چه��ارم1407 ،ق ،ج،6
ص.10

تابس�تان  -1396دوره - 26ش�ماره 2

 .33مکارم ش��یرازی ،ناصر .تفس��یر نمونه .تهران :دارالکتب
االسالمیه ،1374،ج  ،25ص.322

 .40س��ید رض��ی ،محم��د بن حس��ین .نهجالبالغ��ه .تهران:
شرکت سهامی انتشارات ،چاپ چهارم،1372،ج.128

فصلنامه علمی ،پژوهشی

تهران :سمیع ،چاپ اول ،1387 ،ص.54

االسالمیه ،1374،ج ،17ص.97

 روایات و دانش جنین شناس�ی،جنس�یت جنین از دیدگاه قرآن

96
 پژوهشی،فصلنامه علمی

 پژوهشی،دارای رتبه علمی

Fetus Sexality from the perspective of the Quran, traditions
and embryology

Abstract
Backgrounds: The Quran is the human guidance book, even it’s scientific propositions provide
this target. From the scientific points of the Koran, which have been addressed in this paper, is the
sexuality of the fetus although the Quran has not stipulated it but it can be comprehended from
the context of some verses.

analysis method: In this paper which is organized by analytic and descriptive approach, verses and narrations extracted that involved determining the sex of the fetus.
Results: Findings showed that the Quran has pointed to determine the sexality of the fetus in
a chromosomal; Of course, women also have a role in the sex determination indirectly referred to
in some verses. Considering the fact that, firstly the sex determination of the fetus to the desired
parents does not deny the power of God. Secondly, the detection of the sexuality of the fetus and
the use of scientific achievements does not conflict with verses that express God’s knowledge of
the sex of the fetus in the womb; Because, firstly, according to some traditions, God’s knowledge
of the sex of the fetus means knowledge of characteristics and ultimate destiny of man; so knowledge of the sex of the fetus does not contradict God’s exclusive knowledge in any stage even
before conception. The second possibility is the verses that express God’s knowledge of what is
in the wombs, are not planning to restrict the knowledge of the wombs to God, but mention the
principle of God’s knowledge of the wombs.

Conclusion: According to the findings, we can conclude that the Quran and the innocent ones
(pbuh) have pointed to determine the sexality of the fetus implicitly Without medical and academic
facilities more than 1400 years ago.
Keywords: The Quran, Traditions, Fetus, Fetus sexuality, Gamete.
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