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قُْل سيروا في اَألرضِ

  بگو سير کنيد در زمين پس  بنگريد اهللا بر همه چيز تواناست 
فَانْظُروا كَيفَ بدَأ الْخَلْقَ

چگونه آغاز کرد آفرينش راچگونه آغاز کرد آفرينش را
ثُم اللَّه ينْشُئ النَّشَْأةَ الَْآخرةَ 

باز اهللا پيدا کند آن پيدايش باز پسين را هر آيينه
يرقَد ءلَى كُلِّ شَيع اللَّه ِإن

اهللا بر همه چيز تواناست
]٢٠: ا������ت[



اين بحث و مقاله فقط جهت معلومات عمومي و شناخت محض نيست ! به خاطر اهللا دوستتان دارم 

، بلکه عبادتي است براي اهللا متعال و لبيک گفتن به فرمان اهللا متعال است در آنجا که مي 

تا اينکه بتوانيم با اين نگاه  ٥: الطارق )پس انسان بنگرد که از چه چيزي آفريده شده است(:فرمايند

بسم اهللا الرحمن الرحيم
الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على  

سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

تا اينکه بتوانيم با اين نگاه  ٥: الطارق )پس انسان بنگرد که از چه چيزي آفريده شده است(:فرمايند

همانا که ايشان بر بازگشت انسان قادر و (:، قدرت اهللا را در خلقت بعد از مرگ ، درک کنيم

تفکر و انديشيدن در خلقتها و آفريده هاي اهللا ، آن عبادتي بس بزرگ است که  ٨: الطارق )تواناست

ي م اهميت آن از نماز ، روزه و زکات کمتر نيست براي اينکه اين انديشيدن نفس انسان را پااليش

کند و انسان را در برابر عظمت و بزرگي آفريده ها متواضع مي سازد ، بلکه ايمان مؤمن زيادتر 

. .مي شود و تسليم او در برابر اهللا متعال بيشتر مي شود



......فلينظر اإلنسان مم خُلقفلينظر اإلنسان مم خُلق
 پس بنگرد انسان که از چه چيزي آفريده شده استپس بنگرد انسان که از چه چيزي آفريده شده است 

در اين سفر ايماني ، نگاهي خواهيم  
داشت به مراحل خلقت انسان چنانچه  داشت به مراحل خلقت انسان چنانچه  
که وسايل تحقيقاتي دانشمندان در 

آنرا به تصوير کشانده اند ،   ۲۱قرن 
و تأملي خواهيم داشت که چگونه  

قرن قبل اين مراحل را به   ۱۴قرآن ، 
.تصوير کشانده است 



خاک
اولين مرحله خلقت است

امروزه دانشمندان تأکيد دارند بر اينکه تمام عنصرهاي تشکيل دهنده ي بدن انسان  
در خاک وجود دارد ، و اين همان چيزي است که قرآن از آن سخن گفته است ،  

ومن آياته أن خلقکم من تراب ثم اذا انتم (  :اهللا تعالي مي فرمايد 
از نشانه هاي اهللا اين است که شما را از خاک  (  ٢٠ :الروم )بشر تنتشرون 

 .)آفريده است و در حالي که شما بشري پراکنده هستيد 



آب
همانا اهللا تعالي هر چيز زنده اي را از آب آفريده است  
، و دانشمندان پي برده اند به اينکه نسبت ترکيب تمام  

درصد ازآب تشکيل يافته ،   ۷۰مخلوقات زنده بيش از  درصد ازآب تشکيل يافته ،   ۷۰مخلوقات زنده بيش از 
:  و براي همين است است که اهللا تعالي فرموده اند 

٣٠: األنبياء[ وجعلنا من الماء كلَّ شيء حي[

.و آب را سبب زندگي هر چيزي قرار داده ايم 

]٤٥: النور[واهللا خلق كلَّ دابة من ماء 

  .و اهللا تعالي هر رونده اي را از آب خلق نموده است 



زماني که انسان به اصل خود پي مي برد که گل هست ، سپس نطفه که به چشم   

...اي انسان 
...اصل خود را بشناس 

� ! "

زماني که انسان به اصل خود پي مي برد که گل هست ، سپس نطفه که به چشم   
عادي ديده نمي شود ، به تواضع و فروتني انسان اضافه مي گردد و از کبر و غرور  

يا َأيها الِْإنْسان ماغَرك بِربك  (:رهايي پيدا مي کند ، اهللا تعالي مي فرمايد
في َأي صورة ماشَاء *الَّذي خَلَقَك فَسواك فَعدلَك*الْكَرِيمِ
ككَّبآن خدايي که بيافريد تو را *اي آدمي چه چيز فريفت تو را به پروردگار بزرگوارتو(].٨-٦:االنفطار[)ر

)در هر صورتيکه خواست ترکيب داد تو را*پس درست اندام کرد تو را پس معتدل قامت کرد تو را



١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
تريليون سلول۱۰۰  تقسيم سلولي ديده نمي شود مگر با ذره بين

 ماه۹بعد از 

!از عجيب ترين نمونه هاي خلقت در طبيعت خلقت انسان است 
تريليون سلول تبديل مي شود ، چگونه اين عمليات صورت  ۱۰۰يک سلول به 

مي گيرد ، چه کسي اين برنامه ريزي دقيق را انجام مي دهد ، آيا اين به  
صورت طبيعي خود به خود به وجود آمده يا اينکه خالق و آفريننده طبيعت او  

را پديد آورده ؟



از عجيب ترين مسايل اين است که سلول مادري که تقسيم مي شود نتيجه تقسيم 

چه کسي برنامه ي زندگاني  
را پديد آورده است ؟

از عجيب ترين مسايل اين است که سلول مادري که تقسيم مي شود نتيجه تقسيم 
همان نمونه سلول قبلي نيست بلکه سلول هاي متنوع ساخته مي شود و مثل  

... سلول هاي پوست و استخوان و مغز و سلول هاي چشم و قلب 
چه کسي اين سلول ها را از مسئوليت و کارش  آگاه نموده با اين همه  

:پيچيدگي ؟ مگر نه اهللا است که مي فرمايد 

َرهُ تَْقِديًرا(  ].٢: الفرقان[ )َوَخلََق ُكلَّ َشْيٍء فَقَدَّ

  و بيافريد هر چيزي را پس اندازه کرد او را اندازه کردني



مراحل 
  خلقت  خلقت

جنين در 
 قرآن



  *ولَقَد خَلَقْنَا الِْإنْسان من سلَالَة من طينٍ 

  *�742" 62$3454 2د0/ را از -,+" اي از )' و ه$  

*ثُم جعلْنَاه نُطْفَةً في قَرارٍ مكينٍ  
  *ار);< ا>:�ار$=;ز >;-:37 2د0/ را از ! �" در 9

:مي فرمايد  ۱۴تا  ۱۲اهللا تعالي در سوره مومنون آيه 

  
ثُم خَلَقْنَا النُّطْفَةَ علَقةً فَخَلَقْنَا

  خَلْقًا َآخَر َأنْشَْأنَاه ا ثُمملَح ظَامنَا الْعوا فَكَسظَامغَةَ عضغَةً فَخَلَقْنَا الْمضلَقَةَ مالْع
 ينالْخَاِلق نسَأح اللَّه كارفَتَب  

=;ز >;-:37 2ن ! �" را -�ن =D:" =;ز >;-:37 2ن -�ن =D:" را )�A@ ?;ر< ?C >;-:37 2ن )�A@ ?;ر< را  

ا>:�Jا!I;ي A�? C? 5�K;!3457 =$ 2ن ا>:�Jا!I;ي )�A@ را =;ز 62$3454 او را H�4$62/ دF= C? $G4رگ 

ا>@ -5ا !N�O7;رL4$M 62$5��4);ن

::در اين مراحل هفتگانه  مي انديشيم در اين مراحل هفتگانه  مي انديشيم همراه با تصوير همراه با تصوير   االن کمياالن کمي



 نم لَالَةس نم انخَلَقْنَا الِْإنْس لَقَدينٍوط  لْنَاهعج خَلَقْنَا النُّطْفَةَ  نُطْفَةًثُم ينٍ ثُمكارٍ مي قَرلَقَةًفع
باز ساختيم آن نطفه * باز ساختيم آدمي را از نطفه در قارگاه استوار* آيينه آفريديم آدمي را از خالصه اي از گل و هر 

 را خون بسته

  خَلْقًا َآخَرثُم َأنْشَْأنَاه  لَحمافَكَسونَا الْعظَام  عظَامافَخَلَقْنَا الْمضغَةَ  مضغَةًفَخَلَقْنَا الْعلَقَةَ 
باز ساختيم آن خون بسته را گوشت پاره پس ساختيم آن گوشت پاره را استخوانهاي چند پس پوشانيديم بر  

١١٢٢٣٣

ينالْخَاِلق نسَأح اللَّه كارفَتَب
پس بزرگ است خدا نيکوکارترين آفرينندگان  

باز ساختيم آن خون بسته را گوشت پاره پس ساختيم آن گوشت پاره را استخوانهاي چند پس پوشانيديم بر  
  آن استخوانهاي گوشت را باز آفريديم او را آفرينشي ديگر

٤٤٥٥٦٦٧٧



گل
تعالي انسان را از آب و خاک آفريده است و در پي آن مي بينيم کهاهللا 
آب تشکيل مي دهد ، و همچنين زماني که آب و خاک  يک سوم بدن انسان را 

.  مي دهند و آن همان اصل ايشان است  با هم مخلوط مي شوند گل را تشکيل
 )طينٍ ولَقَد خَلَقْنَا الِْإنْسان من سلَالَة من(:اهللا تعالي مي فرمايد 

].١٢: المؤمنون[
.آفريديم  آيينه آدمي را از خالصه اي از گلو هر 



دن انسان از عنصرهايي که در خاک وجود دارد ، دانشمندان كشف كرده اند كه ب
است ، بلکه دانشمندان روزانه رموزهاي جديدتري از خاک زمين را   تشکيل شده

  از اين اکتشافات اين است که بعضي از انواع گل حامل کشف مي کنند ، و يکي
باشد از بين بردن ميکروب هايي مؤثر است که مي تواند در آنتي ويروس

بخاطر همين مسئله است که امروزه به فکر آن هستند با استفاده ازخاک
!!را بسازند واکسن هايي   !!را بسازند واکسن هايي  

به همين دليل است که واقعا اهللا هنگامي که تو را از خاک خلق نمود  ! اي انسان 
.تو را کرامت و ارزش عطا نمود 



نطفه اي که انسان از آن ساخته مي شود بخاطر کوچکي حجم آن نمي شود با  

  اسپرم

و آن چيزي است که بدن مرد آن را توليد  
.مي کند 

sperm

نطفه اي که انسان از آن ساخته مي شود بخاطر کوچکي حجم آن نمي شود با  
را ديد و لکن تحقيقات پزشکي آن را کشف کرده که راز زندگي   چشم عادي آن

است و آن چيزهايي است که در عمق نطفه گنجانيده  انسان کوچکتر از اين نطفه
مي نامند که حامل همه معلومات الزم جهت خلقت   DNAشده است که آنرا نوار 
  .يک انسان عاقل است 

باز ساختيم آدمي را از   ، ]١٣: المؤمنون[ )ثُمَّ َجَعْلنَاهُ نُْطفَةً فِي قََراٍر َمِكينٍ (
همان رحم مادر است ، و  قرار المکين و منظور از نطفه در قرارگاه استوار

!!هزار بار بزرگتر مي شود  والقراردانشمندان مي گويند رحم بعد از حمل 



نطفه ها براي رسيدن به تخمک با  
همديگر مسابقه مي دهند و تالش  

سؤال  .  نفوذ کنند  مي کنند به
چه  : مهمي اينجا پيش مي آيد 

کسي به اين نطفه آموخته است که  
اين راه در داخل تخمک اين    

تاريکي را بپيمايد ؟ و چه کسي او  

STJMSTJM
oocyteoocyte  

تاريکي را بپيمايد ؟ و چه کسي او  
را به طرف تخمک راهنمايي مي  

َأفَمن  :کند ؟ اهللا تعالي مي فرمايد 
يخْلُقُ كَمن ال يخْلُقُ َأفَال 

ون١٧: النحل تَذَكَّر
آيا کسي که مي آفريند مانند کسي است که 

نمي آفريند آيا پند نميگيريد
� !� !""spermatozoonspermatozoon  



مجموعه ي بزرگي از نطفه ها  
تخمک را احاطه مي کنند ) اسپرم ها(

در حالي که فقط يک نطفه مي تواند 
به داخل تخمک نفوذ پيدا کند و 

.تشکيل بافت نمايد 
زمانيکه نطفه با تخمک مخلوط 

اگر . مي شود در آن ذوب مي گردد 
تخمک   به ترکيب شيمي نطفه يا تخمک   به ترکيب شيمي نطفه يا

نگاهي داشته باشيم متوجه مي شود 
که بيشتر آن از آب تشکيل شده است  
به همين دليل است که اهللا تعالي مي  

ْنَساُن ِممَّ ُخلَِق ُخلَِق  فرمايد فَْليَْنظُِرا8ِْ

پس انسان بنگرد  ٧_۶:الطارقِمْن َماٍء َدافِقٍ 
از چه چيزي خلق شده است از آب جهنده 

.خلق گرديده است 
 تخمک که زن ماهانه آن را توليد مي کند



 طول اسپرم کمتر از قسمتي از يک درصد ميليمتر استطول اسپرم کمتر از قسمتي از يک درصد ميليمتر است

..ميليون نطفه از خود بجاي مي گذارد ميليون نطفه از خود بجاي مي گذارد   ۳۰۰۳۰۰مرد در هر بار بيش از مرد در هر بار بيش از   

نطفه دم طوالني دارد که او را در شنا کردن و رسيدن به هد فش کمک مي کند در 
حاليکه اين دم زمانيکه نطفه به داخل تخمک راه پيدا مي کند ، از آن جدا مي شود 

سر نطفه همه ي برنامه ها و معلومات الزم براي ساخت جنين در بر دارد ، يعني 
و قرآن به نقش نطفه در تعيين . مسئول تعيين نوع جنس نوزاد مي باشد  اينکه آن

َكَر ( : اهللا تعالي مي فرمايد. جنسيت اشاره نموده است  ْوَجْيِن الذَّ َوأَنَّهُ َخلََق الزَّ

]٤٥- ٤٤: النجم[ )ِمْن نُْطفٍَة إَِذا تُْمنَى* َواEُْْنثَى 
)از نطفه چون ريخته شود در رحم* و آنکه خدا آفريد دو قسم نر و ماده را (

حاليکه اين دم زمانيکه نطفه به داخل تخمک راه پيدا مي کند ، از آن جدا مي شود 
.و فقط سر او در تخمک داخل مي شود 



أََولَْم يََر ا8ِْنَساُن أَنَّا َخلَْقنَاهُ ِمْن 

نُْطفٍَة فَإَِذا ُھَو َخِصيٌم ُمِبينٌ 
آيا ندانسته است آدمي که ما (  

آفريديم او را از نطفه پس ناگهان وي  
)خصومت کننده آشکار شد 

هنطف

تخمك

]٧٧: يس[ 

بعد از داخل شدن اولين نطفه به درون تخمک و اين تخمک فوراً ماده اي از خود بعد از داخل شدن اولين نطفه به درون تخمک و اين تخمک فوراً ماده اي از خود 
..بسته مي شودبسته مي شودکند که باعث مي شود جلد دور تخمک بر روي ديگر نطفه ها کند که باعث مي شود جلد دور تخمک بر روي ديگر نطفه ها  ترشح ميترشح مي

از خود ترشح مي کند و اين همان چيزي  hCGبعد از اين ترکيب سلول تلقيح هورمون
که آبستن شدن را آشکار مي سازد اين هورمون به جسم آموزش مي دهد که دوره که آبستن شدن را آشکار مي سازد اين هورمون به جسم آموزش مي دهد که دوره  که

..ي ماهيانه توقف کند و به زن شروع حاملگي را خبر مي دهد ي ماهيانه توقف کند و به زن شروع حاملگي را خبر مي دهد 

تخمك



النطفة األمشاج

.ساعت که از داخل شدن نطفه به تخمک گذشت اولين تقسيم اتفاق مي افتد  ۳۰بعد از 
 و سلول شروع به تکثير شدن مشکله النطفه االمشاج مي کند و اين مسئله بعد از گذشت تقريباً

zygotezygote  

 و سلول شروع به تکثير شدن مشکله النطفه االمشاج مي کند و اين مسئله بعد از گذشت تقريباً

  و کمتر از آن است که. چهار روز است و حجم اين خانه بسيار کمتر از سر سوزن است 

ْنَساِن ِحيٌن ِمَن ( :ديده شود و به همين دليل اهللا تعالي مي فرمايد  َھْل أَتَى َعلَى ا8ِْ

ْھِر لَْم يَُكْن َشْيئًا َمْذُكوًرا  ِإنَّا خَلَقْنَا الِْإنْسان من نُطْفَة  *الدَّ
]٢: اإلنسان[ )َأمشَاجٍ نَبتَليه فَجعلْنَاه سميعا بصيرا

هر آيينه ما آفريديم آدمي را از * آمده است بر آدمي مدتي از زمان که نبود چيزي ذکر کرده شده يينه آهر (  
  )يکپاره ي مني در هم آميخته از چند چيز که بيازماييم او را پس ساختيمش شنوا ي بينا 



ُر لَهُ اEَْْسَماُء اْلُحْسنَى يَُسبُِّح لَهُ َما  ُ اْلَخالُِق اْلبَاِرُئ اْلُمَصوِّ ُھَو هللاَّ

َماَواِت َواEَْْرِض َوُھَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ   فِي السَّ
اوست خدا آفريدگار نوپديدآرنده ي نگارنده ، او راست نامھاي نيک به پاکي ياد مي کند او را ھر چه در (  

 )آسمان ھا و زمين است و اوست غالب با حکمت 

چه کسي به اين سلول کوچک خبر داده که بايد چه کسي به اين سلول کوچک خبر داده که بايد 
تقسيم شود و زياد گردد تا اينکه انساني را تشکيل تقسيم شود و زياد گردد تا اينکه انساني را تشکيل 

دهد ؟دهد ؟

تصويري است که بوسيله ي ذره بين  
الکتروني از جنيني که عمر آن سه روز  

و آن عبارتست از  !! است گرفته شده 
سلولي که به هشت سلول ديگر تقسيم 
شده اين مجموعه داراي قدرت تقسيم  

تريليون   ۱۰۰است تا اينکه به بيشتر از 
!سلول مي رسد 



كبمِ رْأ بِاساقْر  
  بخوان به برکت نام پروردگار خود

 الَّذي خَلَقَ
 که آفريد

جنين در تاريكي در جسجوي مكاني 
است تا به آن معلق شود

!;�0!;�0 L7�\ "آ / L7�\ "آ /
=" 2ن �0_^ =" 2ن �0_^ 

�A /0د�A /0د
 که آفريد

   انخَلَقَ الِْإنْس
 آفريد آدمي را

 نملَقع
  از خون بسته

  د�4ار< دا-_/ ر`3د�4ار< دا-_/ ر`3

�A /0د�A /0د



خون  
  لخته

د�4ار< دا-_/ ر`3د�4ار< دا-_/ ر`3

-�ن -�ن 
":J�":J�

بعد از ترکيب شدن نطفه با تخمک ماده تقسيم شدن شروع مي شود ، و تخمک  
باردار شده مي رود که خود را به جداره رحم برساند و بچسبد و معلق گردد ، به  

ُھَو الَِّذي َخلَقَُكْم ِمْن تَُراٍب ثُمَّ ِمْن ( :همين دليل اهللا تعالي مي فرمايد 

].٦٧: غافر[ )نُْطفٍَة ثُمَّ ِمْن َعلَقَةٍ 

... )اوست آنکه آفريد شما را از خاک باز از نطفه ي مني باز از خون بسته (  

د�4ار< دا-_/ ر`3د�4ار< دا-_/ ر`3



سلول باردار شده کامالً به شکل متفاوت ديگري تغيير مي کند که همان لخته خون  
روز   ۱۲تا۶است ، و اين همان مجموعه اي از سلولهاست که سعي مي کنند در مدت 
!بهترين جاي رحم را انتخاب کنند و به ديواره ي آن بچسبند 

-�ن  
 ":J�

دانشمندان در حيران هستند  دانشمندان در حيران هستند  
چه چيزي باعث شده اين          چه چيزي باعث شده اين          : : 

گروه از سلول سوق دهد  گروه از سلول سوق دهد  
که به ديواره ي رحم معلق  که به ديواره ي رحم معلق  
شوند تا اينکه از آن تغذيه  شوند تا اينکه از آن تغذيه  

!!نمايند ؟نمايند ؟

 ":J�

دا-' ر`3دا-' ر`3



 تکه گوشت

از اين مرحله ي جنين به تکه گوشتي شبيه مي گردد که آثار جويده شدن بر  بعد 
  :آن است ، و قرآن کريم درباره ي اين مرحله از قول اهللا تعالي مي فرمايد 

َ̀;ِم ( lٍhَm_Jَ0ُ lٍoَpْ0ُ Lْ0ِ m3qُ َوLَj7�َ�ُ�ِ lٍhَm_Jَ0ُ $ِ7ْnَ 3ْ�ُ�َ َوُ!g$hِ 6ِ/ اfَ�ْْر
rsTDَ0ُ 'ٍ\ََأ r�َُء ِإ;Hَ!َ ;0َ ( ]xy٥: ا�.[

تا واضح سازيم براي شما و  ) مي گوييم (باز از گوشت پاره صورت داده (  
... )قرار مي دهيم در رحم ها چيزي را که خواهيم تا ميعاد معين 



در اين مرحله چه در اين مرحله چه 
اتفاقي مي افتد ؟اتفاقي مي افتد ؟

 نم ثُمغَةضم خَلَّقَةرِ مغَيو خَلَّقَةم

اتفاقي مي افتد ؟اتفاقي مي افتد ؟

در اين مرحله دستگاههاي مهمي مثل سيستم عصبي قلب و مغز شروع به ساخته  
حسي ظاهر مي شود ، قلب شروع به ضربان   شدن مي کند ، و بعضي از آثار

زدن مي کند ، و دستگاههاي زيادي مثل دستگاه تنفسي و کليه و کبد سريع  
!شروع به رشد کردن مي کنند 

 ميلي متر است ۴طول جنين االن کمتر از 



١٢

، چنان نشان مي دهد انگار که بر آن  ) تکه گوشت ( شکل جنين در اين مرحله مضغه 
آثار دندان وجود دارد ، و تشخيص آن با چشم عادي مشکل است ، نياز به ذره بين  

در حالي که اهللا تعالي وصف اين مرحله را براي ما توصيف نموده اند و آن را  . دارد 
!!به تصوير کشانده اي مانند اينکه ما آنرا مي بينيم 

٣



هفته است آيا مي دانيد طول اين جنين چقدر است ؟ او کمتر از   ۷عمر اين جنين 
دو سانتي متر است ، و اين در حالي است که استخوانهاي او در اين مرحله  

.شروع به شکل گيري مي کند 



مرحله 
 استخوان بندي

چيزي که دانشمندان را به حيرت وا داشته چيزي که دانشمندان را به حيرت وا داشته 
اينست که چگونه اين سلولها مي دانند که حقيقاً اينست که چگونه اين سلولها مي دانند که حقيقاً 

در اين وقت به استخوان تبديل شوند ؟در اين وقت به استخوان تبديل شوند ؟
 

استخوان ترقوه تشكيل مي شود

در اين مرحله استخوان بندي شروع مي شود ، و اين در هفته ششم تا هشتم 
استخوان بندي شکل مي گيرد و رشد آن تا بعد از تولد ادامه دارد ، اهللا تعالي  

).ِعظَاًمافََخلَْقنَا اْلُمْضَغةَ ( :مي فرمايد 

Bone formation 



جنين در اين موقع از عمرش  
ضربان قلب او مي زند و مغزش  

تشخيص مي دهد تحت تأثير صداي  
مادر خودش قرار مي گيرد ، و در 
برابر آنچه مي گويد عکس العمل  

نشان مي دهد به همين دليل شايسته  نشان مي دهد به همين دليل شايسته  
است مادر در خواندن قرآن بيشتر 

براي اينکه مغز جنين  . کوشا باشد 
تحت تأثير صداي قرآن قرار  مي  

!!گيرد 



  مرحله گوشت گيري

 سانتي متر استسانتي متر است  ۳۳االن طول جنين االن طول جنين 

در اين مرحله عضله ها شروع به شکل گيري مي کند و ماهيچه ها استخوان  
ها را مي پوشانند اين مرحله طوالني است و ادامه دارد ، يعني مرحله شکل  

 :اهللا تعالي مي فرمايد . گيري استخوان 
). فََكَسْونَا اْلِعَظاَم لَْحًما(

 )سپس استخوان را با گوشت مي پوشانيم ( 



و6/ 
أ!�3�D أ6, 

�Mُ}$ون
آيا در وجودتان 
فکر نمي کنيد ؟

هفته است و مرحله گوشت گيري بر آن مشاهده مي شود به طوري که استخوان   ۸تا ۷نوزاد عمرش 
همچنان اليه . ها بوسيله عضالت پوشيده مي شود در ابتداي هفته ي هشتم عضالت حرکت مي کنند 

هاي پوست شروع به شکل گيري مي کند و جسم را مي پوشاند ، با هم نگاهي به کالم اهللا مي کنيم که 
].٢٥٩: البقرة[ )وانْظُر ِإلَى الْعظَامِ كَيفَ نُنْشزها ثُم نَكْسوها لَحما( :مي گويند 

  )و نگاه کن به سوي استخوانها چگونه به حرکت در مي آوريم آن را بعد از آن مي پوشانيم بر آن گوشت را (  

فکر نمي کنيد ؟



!!استخوان فک پايين که با گوشت پوشيده شده است استخوان فک پايين که با گوشت پوشيده شده است 

!!تصوير سر نوزاد که استخوان فک پايين آن پيدا است 

 هفته ي دوازدهمهفته ي دوازدهم



نمونه اي 
ديگر از 

 خلقت

در اين مرحله نوزاد شکل نهايي به خود مي گيرد اعضاء دست وپا و چشمها و 

   االن طول جنين کمتر از چهار سانتي متر استاالن طول جنين کمتر از چهار سانتي متر است

در اين مرحله نوزاد شکل نهايي به خود مي گيرد اعضاء دست وپا و چشمها و 
گوشها و بقيه اعضاء بدن شروع به حرکت مي کند و قلب فعاليت الکتريکي خود 

و ديگر . را آغاز مي کند و مغز بسيار پيچيده است و نصف وزن بدن را داراست 
تغييرات و پيدايش بعدي عبارت است از رشد اين اجزا و کامل شدن خلقت آن و 

  :اين مرحله تا پايان حمل ادامه دارد ، اهللا تعالي مي فرمايد 
].١٤: المؤمنون[) ثُمَّ أَْنَشأْنَاهُ َخْلقًا آََخرَ (

) باز آفريديم او را آفرينشي ديگر( 



هشت هفته ي اول از عمر نوزاد   
و  . مرحله هاي متفاوتي را در بردارد 

شکل هاي گوناگوني پيدا مي کند که با  
.هم خيلي تفاوت زياد دارند 

وبعد از آن شکل آن تقريباً ثابت مي  
.  ماند تا اينکه نوزاد متولد مي شود 

به همين دليل مر حله هايي که قرآن از  
آن براي ما صحبت کرده در ضمن  

هشت هفته ي اول جنين است و مرحله  هشت هفته ي اول جنين است و مرحله  
ي آخر از ماه هشتم تا زمان تولد ادامه  

دارد و اين همان مرحله اي است که  
قرآن از آن به نام خلقت ديگر تعبير  

ثُمَّ أَْنَشأْنَاهُ َخْلقًا آََخَر  . نموده است
باز آفريديم او را آفرينشي   (١٤: المؤمنون
 )ديگر 

اکنون عمر نوزاد هشت هفته است و نود درصد 
دستگاههايي که بدن بزرگ انسان از آن بهره مي 

و تعداد سلولهاي اين نوزاد بيشتر . گيرد دارا است 
از هزار ميليون سلول است ، چه کسي اين سلول ها  

 را آفريده است ؟



...فتبارك اهللا أحسن الخالقين
پس بزرگ است خدا نيکوکارترين آفرينندگان

.ميليون بار ميزند  ۵۴ضربان قلب نوزاد در موقع حمل 



نوزاد انگشتان خود را مي مکد و زبان خود را حرکت مي دهد   :هفته ي نهم 

و بدن مادرش را لمس مي کند اعضاء تناسلي دختر يا پسر بودنش معلوم مي 

. شود 

آثار انگشتان و ناخن او به وجود مي آيد ، و نوزاد شروع به   :هفته ي دهم 

.خميازه کشيدن مي کند 

ثُم َأنْشَْأنَاه خَلْقًا َآخَر فتَبارك اللَّه َأحسن الْخَاِلقينثُم َأنْشَْأنَاه خَلْقًا َآخَر فتَبارك اللَّه َأحسن الْخَاِلقين
باز آفريديم آفرينشي ديگر پس بزرگ است خدا نيکوکارترين آفرينندگانباز آفريديم آفرينشي ديگر پس بزرگ است خدا نيکوکارترين آفرينندگان

اعضاء بدن نوزاد سريع به رشد خود ادامه  :هفته هاي بعدي تا موقع والدت 

مي دهد ، احساس را درک مي کند خنده و گريه مي کند مادر خود را 

احساس مي کند ، خود را براي شيرخواري عادت مي دهد و انگشت خود را  

مي مکد لب خود را باز و بسته مي کند تا اينکه هنگامي که خارج مي شود 

!آماده ي خوردن شير مادر خود باشد 

.خميازه کشيدن مي کند 

اعضاء تناسلي واضح مي شود و حرکت روده ها شروع مي   :هفته ي يازدهم 

.شود 



سؤاالتي که بسياري دانشمندان از  
:آن در حيرت اند 

چگونه امکان دارد يک سلول   -
بدين شکل دگرگون شود به طوري  

که شکل عجيب به خود بگيرد و  
مخلوق پيچيده اي به نام انسان  

ماه عمر دارد و   ۴اکنون نوزاد 
مي تواند آنچه که در اطرافش  

.مي گذرد بشنود 

مخلوق پيچيده اي به نام انسان  
درست شود ؟

چه کسي به اين سلول ها   -
وظايفشان را گوشزد کرده است ؟

چه کسي کارخود را تنسيق مي   -
دهد بدون هيچ خطايي ؟

!گرم وزن دارد ۱۴۰سانتي متر است ،و تقريباً  ۱۲طول نوزاد 



در پايان ماه ششم ساخت نوزاد کامل مي 
شود و اين کمترين مدتي است که مي  

همچنين . تواند نوزاد سالم به دنيا بيايد 
 :اهللا تعالي مي فرمايد 

َوَحْملُهُ َوفَِصالُهُ ثrََثُوَن َشْھًرا
50ت =;ر )L:6$ او و از 7A$ =;ز N$دن او >/ 0;< 50ت =;ر )L:6$ او و از 7A$ =;ز N$دن او >/ 0;< 

  ا>@

ماه  ۲۴به آن دليل که مدت شيرخوارگي 
است و کمترين مدت حمل شش ماه مي 

.باشد 

٦=  ٢٤ -  ٣٠ ;0>
تعيين کمترين مدت حمل ، اين   معجزه 

!ي قرآن است 

نوزاد عمرش شش ماه  نوزاد عمرش شش ماه  
..است است 



S4 0;ه"0;ه" ٩ 

بيانديشيم در حجم نوزاد زماني  
که عمرآن يک ماه است که  

.ميلي متر است  ۴کمتر از 
و زماني که نزديک تولد است  

طولش صد مرتبه بزرگ تر مي  
!شود 

S4 0;ه"0;ه" ٩ 

چه کسي اين نوزاد را در اين سفرش او را به طرف زندگيش هدايت مي نمايد؟ 

]٥٠: طه[ا�mِ�ي َأْ�َ r ُآ'Aَ mْ/ٍءَ-ْ_m3qُ "ُhَ َه5َى :همانا اهللا تعالي ميفرمايند

به طلب معاش  ( که داد هر چيزي را صورت خالص او باز راه نمودش ( 
) )زندگي 



بعد از نه ماه نوزاد خارج  
مي شود تا اينکه طفلي شنوا و  

بينا شود مغزش حاوي يک  
تريليون سلول است چگونه نوزاد 
ميداند که االن دقيقاً وقت خارج  

!  شدن است ؟؟
به درستي که اهللا تعالي              

                       :مي فرمايد                       :مي فرمايد

,ً�ْ�ِ 3ْ�ُ\ُ$ِJْ4ُ m3qُ
 ]$6;n :٦٧.[

باز بيرون مي آرد شما را  ( 
 )کودک شده 



درحالي که تو گريان بودي مادرت تو را زاييد            و اطرافيانت در حالي که خوشحال بودند مي خنديدند

 

 در روز مردنت و تو خوشحال و خندان باشي      پس کاري کن که هنگامي که مي روي همه گريه کنند



از جمله دعاهايي که پيامبراني که از نعمت همسر و يا فرزند از جمله دعاهايي که پيامبراني که از نعمت همسر و يا فرزند 
..محروم بوده اند مي خواندند محروم بوده اند مي خواندند 

•  ينارِثالْو رَأنْتَ خَيا ودي فَرنلَا تَذَر بر
 /!;qوار L4$:I= �M و ;I�M ار 0$ا�G0 L0 اي ?$ورد);ر

• اءعالد يعمس ةً ِإنَّكبةً طَييذُر نْكلَد نِلي م به بر
 اي ?$ورد);ر LN ; � L0 0$ا از !Fد -�د !D' ?;� ه$ ��A �M "�742اي دا!;4/ 

 /!;qوار L4$:I= �M و ;I�M ار 0$ا�G0 L0 اي ?$ورد);ر

• ينتَّقلْنَا ِللْمعاجنٍ ويةَ َأعنَا قُراتيذُراجِنَا ووَأز نلَنَا م بنَا هبا  رامِإم
اي ?$ورد);ر �J�= ;0 0; را از ز!;ن 0; و از 6$ز!5ان 0; رو3HK /�A و 9$ار د< 0; را ?�H7اي 7h:0;ن 

• يررٍ فَقخَي نم لْتَ ِإلَيا َأنْزِإنِّي ِلم بر
3\;:y0 @T�! از L0 2!�" 6$ود 2وردي =" >�ي "= L0 ه$ �742" ي L0 اي ?$ورد);ر 



کيسه ي دور نوزاد او را تغذيه مي کند  کيسه ي دور نوزاد او را تغذيه مي کند  
غذا و هوا ونوشيدني او را تأمين مي غذا و هوا ونوشيدني او را تأمين مي 
کند موادي که باعث اذيت جنين باشد کند موادي که باعث اذيت جنين باشد 

راه نفوذ به آن را نمي دهد و  راه نفوذ به آن را نمي دهد و  
هورمونهايي را از خود خارج مي سازد  هورمونهايي را از خود خارج مي سازد  
که باعث تنظيم درجه حرارت جنين مي که باعث تنظيم درجه حرارت جنين مي 
شود و دانشمندان مي گويند همانا اين  شود و دانشمندان مي گويند همانا اين  
کيسه از نوزاد نگهداري مي کند به کيسه از نوزاد نگهداري مي کند به 
طوري که چندين برابر بهتر از اتاق  طوري که چندين برابر بهتر از اتاق  

  placentaplacenta  كيسه كيسه 

آن روزي که در شکم مادرت معلق بودي ، رزق و  ! اي خواننده ي عزيز 
غذايي برايت محيا مي شد و هر چيزي بدون کوچکترين تالش برايت محيا مي  

بلکه اگر اين  ! شد ، آيا اهللا بلند مرتبه لياقت سجده کردن و تشکر را ندارد ؟
اهللا را بخواني االن ، آيا از روزي رساندن به تو عاجز است ؟

طوري که چندين برابر بهتر از اتاق  طوري که چندين برابر بهتر از اتاق  
مخصوص نگهداري نوزادان مي باشد ، مخصوص نگهداري نوزادان مي باشد ، 

!!پس پاک و منزه است اهللا پس پاک و منزه است اهللا 



!جنين خنده مي کند 
همانا نوزاد در حالي که در شکم  همانا نوزاد در حالي که در شکم  

مادرش مي باشد شروع به خنديدن مي  مادرش مي باشد شروع به خنديدن مي  
کند سپس لحظه ي اول که به دنيا وارد  کند سپس لحظه ي اول که به دنيا وارد  
مي شود گريه مي کند ، به همين دليل  مي شود گريه مي کند ، به همين دليل  
است که اهللا تعالي در مورد پي در پي  است که اهللا تعالي در مورد پي در پي  است که اهللا تعالي در مورد پي در پي  است که اهللا تعالي در مورد پي در پي  
بودن اين دو عمل يعني خنده و گريه  بودن اين دو عمل يعني خنده و گريه  

  ::اهللا تعالي مي فرمايند اهللا تعالي مي فرمايند . . خبر داده است خبر داده است 

٤٣: النجم َوأَنَّهُ ُھَو أَْضَحَك َوأَْبَكى

)و آنکه او را خندانيد و گريانيد ( 



 هِملَيالْخَلْقُ ع هفَتَشَاب هخَلَقُوا كَخَلْق كَاءشُر لُوا ِللَّهعج َأم
ارالْقَه داحالْو وهو ءخَاِلقُ كُلِّ شَي قُلِ اللَّه

آيا مقرر کرده اند خدا را شريکاني که آفريده باشند مانند آفريدن خدا پس متشبه شده است 
  آفرينش برايشان بگو خدا آفريننده ي هر چيز است و اوست يگانه ي غالب

١٦: الرعد

 جنين گربهجنين انسان 

در بين جنين موجودات زنده شباهتهاي زيادي وجود دارد خاصتاً در مراحل اوليه  
!ي شکل گيري واين داللت براين دارد که آفريننده ، يکي و بلند مرتبه است 



در اينجا شباهت بسياري بين شکل کهکشان در آغازين شکل گيري وجود دارد  
با شکل جنين انسان در مرحله ي اول آن ، همه ي اينها داللت دارد بر اينکه  

  :آفريننده يکي است و پاک ومنزه و بلند مرتبه است ، و ايشان مي گويند 
  !پس اهللا پاک ومنزه است ، ) ا� -;�^ آ' A/ء(

 تصويري از جنين انسان در مراحل اوليه اش تصويري از کهکشان دور در مراحل اوليه اش



همچنين شباهت عجيبي بين بافت مغزي نوزاد و بين بافت دنياي کهکشانها  
به طوري که تشخيص بين اين دو منظره براي انسان خيلي  !! وجود دارد 

مشکل است و اين داللت دارد بر اينکه آفريننده ي جهان هستي ، همان  
 !!آفريننده ي انسان است 

 بافت جهان کهکشانيبافت جهان کهکشاني بافت مغزيبافت مغزي



اين حقيقت ها شاهدي بر يگانگي آفريننده  اين حقيقت ها شاهدي بر يگانگي آفريننده  
 ي متعال استي متعال است

و در آخر ناچاريم به اينکه سؤالي را براي آن دسته از کساني را که ادعا مي کنند  
:قرآن کتاب داستانهاي کهن است طرح کنيم 

  ”+_r ا� �_7" و>_3“ پيامبري که سواد خواندن ونوشتن نداشتند اسم او محمد  ”+_r ا� �_7" و>_3“ پيامبري که سواد خواندن ونوشتن نداشتند اسم او محمد
است از کجا توانسته اين موضوع را با اين همه تفاصيل دقيق از مرحله هاي  

آفرينش جنين در قرن هفتم به دست بياورد ؟
و چگونه توانسته همه ي مرحله ها را با بهترين توصيف تعيين نمايد با بهترين  
تعبيري که مطابق حقيقتهاي علمي باشد ؟ در حالي که ما پزشکاني را در اروپا  

سراغ داريم که در قرن هيفدهم هم در اين علم سردرگم هستند و گمان مي کنند که  
در نطفه يک انسان کاملي وجود دارد ، و به فکرشان خطور نکرده که از مراحل  

و اين يک  ! خلقت جنين حرفي بزنند چنانچه که قرآن اين کار را انجام داده است 
!دليل مادي و حسي است بر راستي و درستي رسالت اسالم 



لَدو لَه كُونضِ َأنَّى يالَْأرو اتاومالس يعدبلَدو لَه كُونضِ َأنَّى يالَْأرو اتاومالس يعدب
آفريننده ي آسمانها و زمين است چگونه باشد او را فرزنديآفريننده ي آسمانها و زمين است چگونه باشد او را فرزندياو او 

 يملع ءبِكُلِّ شَي وهو ءخَلَقَ كُلَّ شَيةٌ وباحص لَه تَكُن لَمو يملع ءبِكُلِّ شَي وهو ءخَلَقَ كُلَّ شَيةٌ وباحص لَه تَكُن لَمو**

  **نبود او را زن و بيافريد هر چيز را و او به هر چيز داناست نبود او را زن و بيافريد هر چيز را و او به هر چيز داناست  و حال آنکهو حال آنکه

ذَِلكُم اللَّه ربكُم لَا ِإلَه ِإلَّا هو خَاِلقُ كُلِّ شَيء فَاعبدوه وهو علَى كُلِّ ذَِلكُم اللَّه ربكُم لَا ِإلَه ِإلَّا هو خَاِلقُ كُلِّ شَيء فَاعبدوه وهو علَى كُلِّ 
 **شَيء وكيٌل شَيء وكيٌل  **شَيء وكيٌل شَيء وكيٌل 

اين است خدا پروردگار شما نيست هيچ معبود بر حق مگر او آفريننده ي هر چيز است پس اين است خدا پروردگار شما نيست هيچ معبود بر حق مگر او آفريننده ي هر چيز است پس  
 **پزستش کنيد او را و او بر هر چيز کار ساز است پزستش کنيد او را و او بر هر چيز کار ساز است 

ارصالَْأب رِكدي وهو ارصالَْأب رِكُهلَا تُدارصالَْأب رِكدي وهو ارصالَْأب رِكُهلَا تُد
    وو  و او در مي يابد چشم ها راو او در مي يابد چشم ها را) ) يعني در دنيا يعني در دنيا ( ( در نمي يابند او را چشم ها در نمي يابند او را چشم ها  

يفُ الْخَبِيراللَّط وهويفُ الْخَبِيراللَّط وه١٠٣١٠٣--١٠١١٠١: : األنعاماألنعام[[  و[[

اوست مهربان آگاهاوست مهربان آگاه وو
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ربنَا ما خَلَقْتَ هذَا باطالً 
 سبحانَك فَقنَا عذَاب النَّارِ

F7Kي !�A /Tد  و در =$ا=$ اI:h7h` L4;ي `7$ت 2ور 
 $G0 @�(:
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