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هجري قمري و  14تا  3مراحل تكوين جنين از ديدگاه دانشمندان طب ايراني در بازه زماني قرن بررسي 

 شناسي علم نوين جنين
 

 *ج، بآسيه جوكار ،الفطاهره شاكري
 

 ايران ساري، ندران،ماز علوم پزشكي دانشگاه مركز تحقيقات طب سنتي و مكمل، الف

 پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي مازندران، ساري، ايران دانشكدة ايراني، طب گروهب

 ايران ساري، مازندران، پزشكي علوم دانشگاه اعتياد، پژوهشكدة مكمل، و سنتي طب تحقيقات مركز پژوهشي شوراي ج
 

 چكيده
اي بوده  گونه رفت. نظرات و تأليفات دانشمندان طب ايراني به     مي شمار به بشر والت و معماهايمجهاز  ها قرن برايتكوين جنين،  مختلف مراحل سابقه و هدف:

. در باشد يامروز علوم در پژوهش يبرا يمهم منبع تواند يمو توجه بوده  قابل شناسي همچنان علم جنين آور در شگفت هاي پيشرفت جودو با نيز اكنون است كه
 انجام شد.» شناسي قمري و علم جنين هجري 14تا  3بررسي مراحل تكوين جنين از ديدگاه دانشمندان طب ايراني قرن «ا هدف پژوهش حاضر باين ارتباط 

 كتب بر تمركز باكه  است) Summative qualitative content analysis( از نوع سوماتيو تحليل محتوا كيفيمطالعة  كپژوهش ي نيا: ها مواد و روش
وجوي  پس از جست هاي نوين، همچنين براي دستيابي به يافته .هاي طب ايراني، جنين و تكوين جنين انجام داده شده است يراني با كليدواژها مهم طب و مرجع

 بندي،  ها كدگذاري، طبقه تمامي يافته، Google Scholarو  ,Scopus, PubMed, SID, Noormagsهاي  پايگاه درها به زبان التين و عربي  كليدواژه
 مقايسه و در نهايت مكتوب شدند.

، بعهارشود: احالة اولي، دورة ماء يا نطفه؛ احالة ثانيه، مخلقه؛ احالة ثالثه، علقه؛ احالة  در متون طب ايراني مراحل تكوين جنين به هفت دوره تقسيم مي ها: يافته
طب  مياهو مف يكه بر اساس مبانجنين؛ احالة سابعه، نفخ روح؛  صورت دنش كامل مضغه؛ احالة خامسه، ذكوري و اناثي؛ احالة سادسه، خلقت تمامي اعضاء و

  منابع پزشكي نوين مغايرتي ندارد.جنيني در  زايگوتيك، روياني ومراحل ، با شده انيب ايراني
هاي جديدي از كميت و  اين آثار بتوان نظريهتر در  دقيق مطالعات با بسا چه، و دقت نظر دانشمندان طب ايرانينگر بودن طب مكمل  با توجه به كليگيري:  نتيجه

 كيفيت مراحل تكوين جنين ارائه داد.
 طب ايراني، جنين، تكوين جنين ها: كليدواژه

 

 

 :مقدمه
مجهوالت و از  ها قرن برايتكوين جنين،  مختلف مراحل

بشر توانست با  كه زمانياز  رفت و     مي شمار به بشر معماهاي
 نمو جنين راو  رشد كي، مراحلپيشرفت در تجهيزات پزش

 ).1گذرد (     نمي زيادي دهد، مدت قرار مورد بررسي
 پزشكي علوم مباحث ترين پيچيده از يكي شناسي جنين

 دورة پايان تا لقاح زمان از تكامل موجود زنده، و رشد كه است
 تخم( اولية جنين پزشكي، نظر از .)2(كند  مي بررسي را رحمي

 حاصل مرد و زن جنسي سلول دو لقاحِ از انسان) زيگوت يا

 هشتم هفتة پايان تا لقاح لحظة از رشدكننده و ياختة شود مي
 ).3( شود مي ناميده» جنين« آن از پس و» رويان«

شناسي در  رويان دربارة هاي مدون نخستين بررسي
وي در ). 4( شود ق.م) ديده مي 460 تا 377( هاي بقراط كتاب

در مورد مادة مني و توليد و » اجنه«نخستين جلد از كتاب 
تناسل به بحث در مورد ساخت اعضاء و رشد و نمو آن 

 تا 322( يوناني دانشمند و فيلسوف ارسطو ).5پرداخته است (
 مراحل آن در و نوشت شناسي رويان اي دربارة رساله ق.م) 384

 130-201( جالينوس نيز ؛كرد توصيف را جوجه تكامل

 98اسفند : افتيدر خيتار
 99خرداد  تاريخ پذيرش:



 ...  از ديدگاه بررسي مراحل تكوين جنين

 ايرانطب سنّتي اسالم و  ةمجلّ  --- 324

 تكامل شرح به» جنين تشكيل دربارة«به نام  ميالدي) در كتابي
 و جفت را ها آن امروزه هايي كه ساختمان و جنين تغذية و

 ).4( پرداخت نامند، جنيني مي هاي اليه
خود طي دوران  آثار طبي در دانشمندان طب ايراني نيز تهالب

خصوص  ). به6( اند پرداخته جنين پيدايش كيفيت به مختلف
در فن بيست و يكم با عنوان » قانون«بوعلي در كتاب 

 آوري، به شرح تكوين جنين پرداخته است بچه ابزار چگونگي«

 از جمله دانشمنداني بود كه در طب زنان و ). يوحنا7(
در رسالة معروف  هاي مستقلي داشت. وي شناسي رساله جنين

به شرح تكامل جنين » مقاله في الجنين و كونه في الرحم«
 پرداخته، كه يك نسخه از اين رساله در بغداد موجود است

)8 .( 
طي مراحل  و لقاح از پس كه در طب ايراني به موجودي

ن ظاهر شكل اعضا و خطوط آ وقتي كه ،نطفه و علقه و مضغه
كه از انسان  يافعال ةمعتقدند همها  ). آن9شود جنين گويند (

كه در بدن اوست و رشد و  ستيي اقوا ةواسط هب شود يصادر م
صورت بالقوه در هر  هكه ب ستقواهمين  ةواسط بهنيز  نينمو جن

 ةوجود دارد كه با رفتن به مرحل نيجن يتكامل ريمرحله از س
 ).10( ديآ     يصورت بالفعل درم هب يبعد

در متون طب ايراني از مراحل تكوين جنين با عنوان 
نام برده شده است كه » طور«و يا » احاله«يا » ينيجن يها دوره«

شود: احالة اولي، دورة ماء يا نطفه؛  به هفت احاله تقسيم مي
مضغه؛ احالة  بعه،ااحالة راحالة ثانيه، مخلقه؛ احالة ثالثه، علقه؛ 

 اناثي؛ احالة سادسه، خلقت تمامي اعضاء وخامسه، ذكوري و 
 .)11(جنين؛ احالة سابعه، نفخ روح  صورت شدن كامل

، بيشتر شامل دو جنين تكامل و رشد در منابع پزشكي نوين
 مرحلة روياني و يا سه مرحله است: مرحلة زايگوتيك، مرحلة

بويد پنج مرحلة  هاميلتون و ). هر چند موسمان13، 12جنيني (
مرحلة جنيني  اعضاء و تشكيل روياني، گزيني، زايگوتيك، النه
 ريبه س يرانيطب اماي ). ديدگاه حك14اند ( را مطرح كرده

، اركان( ايرانيطب  مياهو مف يكه بر اساس مبان ،نيجن يتكامل
؛ با تعاريف شده انيب و افعال) ارواح ،قوا ، اعضاء،مزاج، اخالط

 و مباني طب جديد بسيار متفاوت است. با اشاره به بعضي از 

 برايكه در كتب مرجع طب نوين  متعددي هاي بندي تقسيم

است و بيشتر دو يا سه مرحله  شده مطرح نينج تكامل و رشد
بندي در متون  توان به اهميت تقسيم ) مي3كنند ( را مطرح مي

طب ايراني پي برد. نظرات و تأليفات دانشمندان طب ايراني 
 هاي پيشرفت جودو با نيز اكنون اي بوده است كه گونه به

باشد  توجه مي قابل شناسي همچنان علم جنين آور در شگفت
)7.( 

 در نيجن يتكامل ريس بهطب ايراني  متفاوت نگاه نيا
و حتي پژوهش مستقل و  اندكبسيار  يپژوهش يعلم مقاالت

جامعي پيرامون موضوع مورد بحث با تكيه بر متون طب مكمل 
، نهيزم نيدر ا مطالعاتكمبود منتشر نشده است. عالوه بر 

 كاربرد انامك و ايو مكمل در دن يروزافزون از طب سنت ةاستفاد
 و بهداشتي نظام در مكمل و نوين طب هاي سيستم از دوگانه
ترين  كه مهم جايي از آن پژوهش است نيا اتياز ضرور درماني

 سوم قرن از خصوص هبطب ايراني  دانشمندان كتب درمباحث 
 يبرا يمهم منبع تواند يم، اين مطالعه دارد وجود بعد به يهجر

 .باشد يامروز علوم در پژوهش
دف از اين پژوهش بررسي مراحل تكوين جنين از ه

ق) و علم 14تا  3ديدگاه دانشمندان طب ايراني (قرن 
 شناسي است. جنين

 ها: مواد و روش
از نوع سوماتيو  تحليل محتوا كيفيمطالعة  كي پژوهش نيا

)Summative qualitative content analysis (زيرا در  است
و استفاده از  ا كلمات كليديتواند ب اين روش شروع مطالعه مي

گانة تحليل محتواي  منبع متون صورت گيرد؛ همة انواع سه
اي صورت  مرحله كيفي طي يك روند تحليلي مشابه هفت

 ).15گيرد ( مي
 ) سؤال پژوهش1

ترين سؤاالت محققان، چيستي تعريف  طي اين مطالعه مهم
 ها و مراحل تكوين جنين و بررسي بندي جنين، انواع تقسيم

گذاري مراحل از ديدگاه دانشمندان طب ايراني و در نهايت  نام
 مروري اجمالي در طب نوين مطرح بوده است.
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  325 ---1398چهارم، زمستان  ة، شمارسال دهم 

 ) انتخاب منابع مورد تحليل2
هاي سوم تا  در اين مطالعه كتب طب ايراني در طول قرن

چهاردهم هجري قمري كه در كوريكولوم آموزشي دانشجويان 
شده است   ان مرجع معرفيعنو دكتراي تخصصي طب ايراني به

هاي  ها و يا نسخه هاي خطي موجود در كتابخانه اعم از نسخه
 هاي افزار جامع نور و پايگاه الكترونيكي موجود در نرم

 Irandoc, PubMed SID, Scopus, Googleاطالعاتي 

Scholar, Noormags, جو شدند.و بررسي و جست 

زير شرح  هاي طب ايراني كه بررسي شدند به كتاب
ق)  3و 2(قرن  مقاله في الجنين و كونه في الرحمباشند:  مي

كامل )، 17ق) (3ربن طبري (قرن  فردوس الحكمه)، 16(
القانون )، 18ق) (4عباس اهوازي (قرن  بن ، عليالصناعه الطبيه

 يخوارزمشاه ةريذخ)، 19( )ق5 و 4 سينا (قرن ابن بالط يف
 قانونچه في الطب)، 20( )ق6و  5 (قرن يجرجان لياسماع ديس

الياس شيرازي  ابنتشريح منصوري )، 21ق) (7چغميني (قرن
 9گيالني الهيجي (قرن  التشريح خالصه )، 22( )ق8(قرن 

)، 9ق) (12-11حكيم ارزاني (قرن مفرح القلوب)، 23ق) (10و
 انوار الناصريه)، 24ق) (12عقيلي علوي (قرن خالصه الحكمه

الدين  شمس ن الملوكخزائ)، 25ق) (13خويي تبريزي (قرن
 ).26ق) (14و  13احمد (قرن 

 ) تعريف صريح و روشن اصطالحات3

هاي جنين، تكوين جنين، طب ايراني  واژه در متون كليد
بررسي شدند و براي دستيابي به مطالب جديد علم 

 Persianهاي اطالعاتي اصطالحات  شناسي در پايگاه جنين

Medicine, Embryo, Embryonic development  به زبان
الجنين به  اإليراني، تطور التين، و اصطالحات الجنين، الطب

مقالة مرتبط با موضوع  500شدند. از  وجو جستزبان عربي 
، Noormagsپژوهش كه بيش از نيمي از آن مربوط به پايگاه 

 SIDو بقيه در  PubMedمقاله  Google Scholar ،13 مقاله 132
 شترين كاربرد را داشت.مقاله بي 20بودند،   Scopusو

 بندي ) روند كدگذاري و دسته4

  وجو جستهاي حاصل از  طي دو مرحلة فوق، تمامي يافته

هاي  بندي متون طب ايراني تحت عناوين تعاريف و تقسيمدر 
مراحل تكوين جنين به همراه ديدگاه دانشمندان طب ايراني در 

 بندي شدند. قرون سوم تا چهاردهم كدگذاري و دسته

 ) قابليت اطمينان و اعتبارسنجي5

چنانچه محققي با متون طب ايراني بحث آشنايي داشته 
باشد و دانش كافي جهت درك متون طبي تاريخي را داشته 

هاي مذكور، به  در اين منابع با كليدواژه وجو جستباشد با 
 نتايج مشابه دست خواهد يافت.

 ) انتقال و ارائة نتايج6

، با توجه به اينكه نتايج صرف به بندي نتايج پس از دسته
منظور استفادة  و گاهي به زبان عربي، به زبان طبي و متون كهن

هاي پزشكي بود؛ لذا  ها و زيرگروه همكاران در ساير رشته
محققان تالش كردند تا جايي كه به مفاهيم تخصصي طب 

اي وارد نشود مطالب را به زبان فارسي روان  ايراني خدشه
 ه كنند.ترجمه و ارائ

 ها: يافته
 شناسي مروري بر پيشينة جنين

 كه دانست مي قطعاً انسان پيش، سال هزاران شايد و ها قرن
 مؤنث و مذكر زندة موجود دو هر وجود توليدمثل براي

شده،  هاي كشف پاپيروس به توجه ). با27است ( ضروري
اند  اطالعات زيادي در رابطه با بارداري و جنين داشته مصريان

 گردآوري م ق1900 حدود احتماالً كه كوهن ). در پاپيروس27(
 و جنين جنسيت بيني پيش بارداري، براي تعيين هايي روش شده

 ). بنا28( است شده بيان بارداري از جلوگيري براي هايي روش
 و جفت به ها مصري م، ق1400 حدود نيدهام تحقيقات به

 اند. همچنين كرده اشاره روح خروج جايگاه عنوان به آن اهميت
 ها مرغ كه با قرار دادن تخم كردند كشف ها مصري بار نخستين

 و شوند مي خارج ها از تخم ها جوجه، مصنوعي هاي اجاق در
 طول در جوجه رشد جنين مشاهدة يافتة مهم امكان اين

 ). 29فراهم آورده است ( مختلف را هاي دوره
 اثري را شناسي جنين دربارة مكتوب منابع ترين ازكهن يكي

  يونان در ).6( اند دانسته م ق1416 به متعلق سنسكريت زبان به
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 ايرانطب سنّتي اسالم و  ةمجلّ  --- 326

 فقط زن بود معتقد) م ق500تا  428( آناكساگوراس باستان
 تشكيل جنين در كه عضوي اولين دارد و را جنين رشد محل

) م ق485تا  435( است؛ اما شاگردش امپدوكلس مغز شود مي
 نخست و كنند مي وليدت اسپرم دو هر مرد و زن داشت اعتقاد
 گيرند مي شكل جنين هاي دندان و ها آخر ناخن و در قلب

)30 .( 
 كه بود معتقد تحقيقاتش از كتبي نوشتة اولين بقراط در

 رشد به شروع مادر از تنفس و رطوبت استخراج طريق از جنين
 كردن دنبال با شناسي جنين علم واضع ). ارسطو29( كند مي

 حتي و توصيف را جوجه اي جنين حلهنمو مر، بقراط كارهاي
وي معتقد  ).31كرد ( نيز مطرح را وراثت علم مباحث از بعضي

 مني و آيد مي پديد خون حيض و مني از اختالط بود جنين
 انعقاد موجب پنيرمايه كه طور همان ندارد، آن انعقاد جز نقشي

 را مرد و زن ارسطو خالف جالينوس بر ).32شود ( مي شير
 از جنين اصلي اعضاي اعتقاد داشت، اما دانست مي هنطف داراي
 ).27آيند ( مي وجود به مرد نطفة

اي بودن رشد جنين براي اولين  هاي مربوط به مرحله آگاهي
). 4بار در قرن پانزدهم ميالدي مطرح و به بحث كشيده شد (

 76 از بيش در قرن هفتم ميالدي، در» قرآن كريم«كه  درحالي
) 2آن را شرح داده ( مختلف تكاملي مراحل و جنين خلقت آيه

 بهتر دانش فهم اسالمي نيز در-و دانشمندان طب ايراني
شناسي در آن  اند. جنين گرفته كمك از اين آيات، شناسي جنين

طرف   اي بود؛ از يك زمان براي پزشكان ايراني مسئلة پيچيده
ي به هاي يونانيان را به ارث برده بودند و از طرف سوابق و نوشته

معتقدات قرآني دربارة حيات جنيني تمسك داشتند، با توجه به 
اين نكته كه هنوز اسپرماتوزوئيد و تخمك كشف نشده بود 

)33.( 
 با ولي نداشت، چنداني پيشرفت وسطي قرون در طب

 تغيير تدريج به اوضاع غرب جهان به اسالمي طبي متون ورود
 از كتاب برداشتي با »گارب فون« چهاردهم قرن در ).34(كرد 

نام  با ونيز در ميالدي 1502كرد كه درسال تأليف كتابي سينا ابن
يا كتاب بيست و  قانونشرحي در سير تكامل جنين جلد سوم «

 Exposito super capitula de generationsسينا ( پنجم ابن

embryonic III canonis seu XXV Avicennae «( انتشار 
 ).30، 27يافت (

 قرن در داوينچي لئوناردو به را رحم در جنين نقاشي اولين
در كتاب  است كه  حالي اين در )4(اند  داده نسبت ميالدي 15

 سال يكصد حدود كه شيرازي الياس ابن» تشريح منصوري«
زيسته، تصويري از رحم زن بارداري  مي داوينچي از جلوتر

نشان داده شده كه در آن، جنين به وضع نمايش ته يا مورب 
 ).35، 22(قرار گرفته است 

 »هوك لون« ميالدي 1677 در ميكروسكوپ اختراع از بعد
 را ها اسپرم مردان، مني مايع در شدند موفق »هام جون« و

 با» ولف«و » اسپاالنزاني«در قرن هيجدهم  كنند. مشاهده
هاي مختلف ثابت كردند كه زن و مرد هر دو در  آزمايش

و » شليدن«ميالدي  1829پيدايش جنين نقش دارند. در سال 
ها  اعالم كردند كه موجودات زنده مركب از ياخته» شوان«

شناسي و  هستند و اين ديدگاه زيربناي تشريح، بافت
 ).32شناسي جديد قرار گرفت ( رويان

 1719 سال در بار نخستين براي »شناسي جنين«اصطالح 
 در و مطرح »فايفر اگوست زيگموند« ميالدي در كتاب

از ديگر علوم  مستقل علمي نعنوا به شناسي ميالدي جنين1850
 بناي سنگ) ميالدي 1861( »كوليكر فون آلبرت«شد و  جدا

 به زمان مرور به و گذاشت را شناسي جنين هاي بندي تقسيم
 اي مقايسه شناسي جنين، تشريحي شناسي بزرگ جنين هاي شاخه

 ).27شد ( تقسيم علمي بر تجربة مبتني شناسي و جنين
 چگونگي با مشاهدة »هرتويگ« بار اولين ميالدي 1875 در

لقاح، ثابت كرد مرد و زن در تكوين تخم مؤثرند و در  عمل
ثابت كرد كه آن دو در تكوين جنين » وان بندن«ميالدي  1883

تنها قرآن به نقش  ). جالب توجه اينكه نه32نقشي برابر دارند (
مرد و زن هر دو در پيدايش و تكوين جنين، با ذكر مراحلي كه 

گذارد، اشاره داشته، بلكه در آثار دانشمندان طب  مي پشت سر
 ). پس36ايراني نيز با جزئيات بيشتري به تفصيل آمده است (

 دانش تخمك، و اسپرم عملكرد چگونگي كشف از
 ).37رسيد ( خود شكوفايي اوج بيستم به قرن در شناسي جنين

 ميالدي 1941 در »استرنر« را انساني جنين نمو بودن اي مرحله
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 را آن تر دقيق اي گونه به »اوراهيلي« ميالدي 1972 در و گزارش
 ). 4كرد ( بيان

 و پيشرفت با شناسي جنين دانش حاضر حال در گرچه
 و سلولي مولكولي عوامل بررسي به ريزبينانه ابزار از گيري بهره

 زواياي از بسياري همچنان اما پردازد، مي جنين ساختماني
است  مانده باقي اسرارآميز و ختهناشنا بشر براي جنين خلقت

)38.(  
 ايراني در مراحل تكوين جنينمباني طب 

به قواي موجود در  توجه با را نيجن طب مكمل تكوين
بدن (طبيعي، حيواني، نفساني) شرح داده كه در مباني طب 

بندي قواي  اي برخوردار است. در تقسيم ايراني از جايگاه ويژه
كبد كه مبدأ و منشأ تغذيه و رشد و نمو است،  منشأطبيعي با 

كنندة بقاي  ادهنده) و ناميه (رشددهنده) تأميندو قوة غاذيه (غذ
واسطة  فرد از تأثير بر غذا هستند؛ قوة غاذيه اين وظيفه را به

خادمان خود يعني قواي جاذبه (كشنده)، ماسكه (نگاهدارنده)، 
رساند كه  كننده) و دافعه به اتمام مي مغيره يا هاضمه (دگرگون

ود دارد و دو قوة هاي يكسان اين چهار قوت وج در همة اندام
-18مولده و مصوره نيز براي بقاي نوع و توليد نسل هستند (

 غاذيه قوة توسط كه موادي در »مغيرة اولي«مولده يا  ). قوة20

را در هضم چهارم (هضم  ها آن اثر و است شده فراهم غذا از
 را ها اندام تشكيل توانايي كند، همچنين مي مني به تبديل بافتي)

) و قوة مصوره يا 24، 9كند ( مي منتقل مني به هقو يك شكل به
عبارتي صورتگري  دهى و به وظيفة طراحى و شكل» مغيرة ثانيه«

 ). 21گيرد ( اعضاى مختلف بدن را بر عهده مي
هنگامي كه قوة جاذبه مني را به هنگام مباشرت جذب كرد، 
قوة مغيره تبديل مني زن و مرد را به موجود جديد بر عهده 

د؛ قوة ماسكه هم وظيفة نگهداشتن جنين در رحم را تا گير مي
گيرد و در انتها براي عمل  پايان دوران بارداري بر عهده مي

افتد و جنين را به بيرون هدايت  كار مي زايمان قوة دافعه به
  ).18كند ( مي

در مني زن، ماده و قوة مصوره وجود دارد و چون منعقد 
فعل ندارد، پس به چيزي شود داراي قوة منفعل است كه  مي

احتياج دارد كه اين قوه را كامل كند و آن مني مرد است كه در 
اجزايي كه متكون شده حاوي قوة فعل و عاقد است و آن 

ها  شوند. بنابراين بنياد اندام اجزاء با مادة زن تكثير و بزرگ مي
كه قوة مغيره و مصوره بيشتر  بيشتر از مني مادر است، درحالي

 ). 24، 20، 11پدر است ( از مني
 ق) 14تا  3هاي دانشمندان طب ايراني (قرن  بررسي ديدگاه

ق) با نقد و بررسي نظرات پيشينيان 3تا  2قرن ( ماسويه ابن
خصوص بقراط و جالينوس و تجربيات خود در زمينة  به

 مرحله شبيه رغوه (كف)، تشريح، مراحل تكاملي جنين را چهار
 هر بيان كرد و براي تصوير كامل مرحلة مضغه و شبيه دم،

كه زايمان  )ماه 10 ،9 ،8 ،7( هاي مختلف بارداري مرحله در ماه
را » مضغه«افتد روزهايي را در نظر گرفت. مثالً مرحلة  اتفاق مي

روز  12روز و در نه و ده ماهگي  9در هفت و هشت ماهگي 
جنبش و حركت جنين در رحم دو  بيان كرد. همچنين زمان

مان خلقت و سه برابر زمان جنبش و حركت زمان تولد برابر ز
 .)16، 11(اوست 
گويد:  مي» فردوس الحكمه«در كتاب  ق)3(قرن  طبري ربن

رسد پس از سپري شدن  هنگامي كه كشت مرد به رحم مي«
 14دهد و بعد از  آلود از آن دست مي اي كف شش روز ماده

روز چون خونِ دلمه شده  26روز مانند خون و پس از گذشت 
هاي زن  نفس شود. پس از آن است كه رشد كرده و همراه با مي

شكافد و  كند و سپس خون دلمه شده مي و ورود هوا پف مي
واسطة آن دم و بازدم به جنين  گيرد و به در آن ناف شكل مي

 ).17» (رسد مي

جنين را در » الطبيه الصناعه كامل«در ق)4(قرن  اهوازي
وقت نخست زماني است «داند:  چهار وقت پذيراي صورت مي

شود و هنوز صورت مني بر  روشن ميهنگام كالبدشكافي  كه به
نامند. وقت دوم زماني است  مي» مني«آن چيره است كه آن را 

مادة مغز و قلب و كبد  رسد و نظر مي كه مني پر از خون به
اند، در اين هنگام بدان  بسته و داراي برجستگي و اندازه شده

گويند. زمان سوم، هنگامي است كه شكل مغز و  مي» جنين«
هاي ديگر  روشني پديدار گشته و همة اندام د در آن بهقلب و كب

هايي  بينيد. زمان چهارم، هنگامي است كه همة اندام را در آن مي
شوند  ها و پاها هستند از يكديگر جدا و پديدار مي كه در دست

نامند؛ زيرا در اين هنگام  مي» كودك«و در اين هنگام جنين را 
 ).39» (فشارد اي خود ميجنبد و پاهايش را در ج آشكارا مي
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نطفه را اينگونه  مختلف ق) مراحل5و  4(قرن  سينا ابن
 است آن) كردن (كف »زبدي« مني حالت اولين« دهد: شرح مي

 در »خوني«حالت  پيدايش دوم. باشد مي مصوره قوة كار كه
توان  تا حدي، زيربناي ناف را مي است كه آن امتداد و صفاق

 (خون »علقه« صورت به مني تبدل و استحاله تشخيص داد. سوم
شدن است ) گوشت پاره» (مضغه«چهارم  است. حالت) بسته

هاي رئيسه احساس  ريزي و تخطيط اندام كه از آن، طرح
شود كه هر نقطه براي خلق  شود و در معاينه مشاهده مي مي

 و قلب شدن شكل و طرح درست كدام اندام است. پنجم
طور واضح آشكار  ست كه بهها آن هاي مكان و اصلي اعضاي

ها از يكديگر به چشم  شوند و جدا شدن و كناره گرفتن آن مي
 -آيند وجود مي كه بعداً به -هاي فاصل خورد و جايگاه پرده مي

 پاها و ها دست شدن و تخطيط ششم ساخته ظاهر است. حالت
تدريج  اند كه به است؛ اما از كالبد فرضي و آوندها جدا نشده

آيند. تكوين  وجود مي ناميم، به ها را دست و پا مي چيزي كه آن
گذراند كه بستگي به  ها يك يا دو مرحله را مي هر يك از اندام

 يكسان هر استحاله زمان و مدت حال و مزاج باردار دارد.
 .)40( است متفاوت نيز مؤنّث و مذكّر در نيست و

خصوص  ق) با توجه به نظر پيشينيان و به6و  5جرجاني (
آلود شدن نطفه را قوت مصوره و روح  لي، علت كفبوع

داند كه خداوند متعال در نطفه  نفسانى و طبيعى و حيواني مي
آيد. از  ها به رحم مادر مي آفريده است و از پدر با آن قوت

ها كفك  رطوبت نطفه و حرارت رحم و حركت بادها و قوت
 .)20(آيد  وجود مي به

» تشريح منصوري«ق) در كتاب 8الياس شيرازي (قرن  ابن
 پسر خلقت«ست با اضافه كردن حالت ذكوري و اناثي معتقد ا

» پنجاه روز تا چهل دختر و شود تمام روز چهل تا روز سى به
)41.( 

مرحلة » خالصه التشريح«ق) در 1004الهيجي (وفات 
تمايز سر از گردن، دست، پهلو و خلقت همة اعضاي بدن را 

 ).23آورده است (
با » مفرح القلوب«ق) در كتاب 12و  11حكيم ارزاني ( قرن

ت اطبا و حكما، شرح كيفيت تولد جنين را توجه به نظر اكثري
شش مرحله بيان كرده كه عين همين مراحل در كتاب وزين 

(وفات  خراساني عقيلي محمدحسين حكيم» الحكمه خالصه«
و » نطفه«ها در بيان تعريف  نيز آورده شده است. آن ق)1205

 زن منى با مرد منى چون«اند:  آورده» جنين«و » مضغه«و » علقه«
 چونو نامند  »نطفه« را آن يافت، استقرار و آميخت حمر در

 گرديد و ظاهر بر آن رقيقى غشاء و بگذشت آن بر روز چند
 مانند چونو نامند  »علقه« برسد، آن به خشكى هواى چون
 در اعضاء شكل چونو  نامند »مضغه« را او گردد، گوشتى قطعة

 حيوانيت مرتبه و رسيده اتمام به آن جماديت مرتبة و ظاهر آن
 آن بر حيوانى نفس -عزّ و جلّ -فياض مبدأ از و ظاهر آن در

 بر جنين اطالقو  گردد حيات صاحب »حيوانِ« گردد، فايض
 ).24، 9» (حقيقت به نه بود مجاز به بعد از آن، ما حاالت

شش و » انوار الناصريه«ق) در كتاب 13تبريزي ( خوئي
و ده و يازده روز » وهايام الرغ«هفت روز ابتدايي تخم بارور را 

  .)25(گفته است » بداء الخطوط و النقطه«آن را ايام 
 و جامع كتاب نويسندة ق)14احمد (قرن الدين شمس حكيم
 در اگر جنين«معتقد است » الملوك خزائن« ارزشمند

 در شود تمام خلقتش ساعت ونيم يك و روز وهشت چهل
 ايام چندان سه در و آيد حركت به ساعت سه و روز نودوشش

» شود متولد باشد ساعت نه و روز هيجده و ماه نه كه حركت
از جدول كتاب و با الهام  با توجه به مطالب بيان شده ).26(

 1صورت مشترك در جدول  ماسويه، نظرات دانشمندان به ابن
 آورده شده است.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 جوكار و همكار  

  329 ---1398چهارم، زمستان  ة، شمارسال دهم 

 بر مراحل تكوين جنين در متون طب ايراني : مروري1جدول

 روز تكميل هر مرحله بر اساس ماه وضع حمل بندي مراحل رشد جنين تقسيم نام دانشمند/كتاب قرن

6 7 8 9 10 

 ق) 3تا  2(
 ماسويه ابن

الجنين و كونه في في 
 الرحم

 6 6 6 6 - شبيه رغوه (كف)
 8 9 10 8 - شبيه دم
 12 12 9 9 - مضغه

 24 18 15 12 - شكل تام
 50 45 40 35 30 خلقت تام

 100 90 80 70 - تحرك
 303 270 240 212 - والدت

 ق) 3(
 ربن طبري

 فردوس الحكمه

 6 6 - 6 - شبيه رغوه
 - 14 - - - شبيه دم

 - 26 - - - شبيه دلمه
 50 45 - 35 - خلقت تمام

 100 90 - 70 60 تحرك
 300 270 - 210 180 والدت

 ق) 4(
 اهوازي

 كامل الصناعه

 - - - - - مني
 - - - - - شبيه خون: جنين

 - - - - - ساخته شدن همة اعضا
 - - - - - شكل تام: كودك

 نرينه خلقت تام
 مادينه

- 30 - 40 45 
- 35 - 45 50 

 نرينه تحرك
 مادينه

- 60 - 80 90 
- 70 - 90 100 

 نرينه والدت
 مادينه

- 180 - 240 270 
- 210 - 270 300 

 300 270 240 210 - والدت جنين

 ق) 5و  4(
 سينا ابن

 قانون

 - - 6-7 - - حالت رغوه (كف)

 - - 14-16 - - حالت دموي

  - 22-31 - - حالت لحمي

 50 45 40 35 30 تصوير

 100 90 80 70 60 تحرك
 300 270 240 210 180 تولد
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 مراحل تكوين جنين در متون طب ايراني : مروري بر1ادامة جدول

 

 روز تكميل هر مرحله بر اساس ماه وضع حمل بندي مراحل رشد جنين تقسيم نشمند/كتابنام دا قرن
6 7 8 9 10 

 ق) 6و  5(
 

 جرجاني
 ذخيرة خوارزمشاهي

 - - - 6-7 - رغوه
 - - - 9 - نقاط سرخ

 - - - 15 -- علقه
 - - - 27 - مضغه
 50 45 40 36 30 تصوير
 100 90 80 72 60 حركت
 300 270 240 216 180 تولد

 ق) 8(
 

 الياس ابن
 تشريح منصوري

 - - - 7 - رغوه
 - - - 4 - ظهور نقاط سرخ و منافذ عروق

 - - - 6 - علقه

 - - - 12 - مضغه

 - - - 3 - ذكوري و اناثي
 50 45 40 35 30 خلقت
 100 90 80 70 60 تحرك
 300 270 240 210 180 والدت

 ق) 10(
الهيجي  گيالني

 خالصه التشريح

 - - 6 - - شبيه رغوه
 - - 3 - - ها نقاط سرخ و خط

 - - 6 - - علقه
 - - 12 - - مضغه

 - - 9 - - تمايز سر از گردن و دست و پهلو
 - - 4 - - خلقت همة اعضاي بدن

 - 45 40 35 30 تصوير كامل
 - 90 80 70 60 تحرك
 - 270 240 210 180 دت)تولد (وال

 12و  11(

 ق)
 حكيم ارزاني
 مفرح القلوب

 - - - 7 - شبيه رغوه

 - - - 4 - ظهور نقاط سرخ و منافذ عروق

 - - - 6 - علقه

 - - - 12 - مضغه

 - - - 3 - ذكوري و اناثي، خلق اعضاي اصلي

 - - - 5 - خلق همة اعضاء، ظهور عروق و مفاصل

 50 45 40 37 30 امخلقت تم

 100 90 80 74 60 تحرك

 300 270 240 222 180 والدت
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 مراحل تكوين جنين در متون طب ايراني : مروري بر1ادامة جدول

 

 قرن
نام 

 دانشمند/كتاب
بندي مراحل رشد جنين تقسيم  

 روز تكميل هر مرحله بر اساس ماه وضع حمل

6 7 8 9 10 

 13و  12(

 ق)
 

  ويعل عقيلي
 خالصه الحكمه

 - - - 7 - شبيه رغوه

 - - - 4 - بروز نقاط سرخ و منافذ عروق

 - - - 6 - علقه

 - - - 12 - مضغه

 - - - 3 - ذكوري و اناثي، خلق اعضاي اصلي

 - - - 5 - خلق همة اعضاء و ظهور عروق و مفاصل

 50 45 40 37 30 خلقت تمام

 100 90 80 74 60 تحرك

 300 270 240 222 180 والدت

 ق) 13(
 خويي تبريزي

 الناصريه انوار

7-6 - - ايام رغوه  - - 

 - --10 - - بداء النقطه

 - - 12 - - علقه

 - --27 - - مضغه

 50 45 40 - - جنين

 100 90 80 - - تحرك

 300 270 240 - - والدت

 14و  13(

 ق)

الدين  شمس
 احمد

 الملوك  نخزائ
 

7-5 - طور اول: ظهور زبديت، نقاط سرخ، علقه  - - - 

 - - - - - طور دوم: مضغه

 - - - - - طور سوم: اندكي تمايز اعضاء، ظهور آثار نفس

طور چهارم: تكوين اعضاي اصلي و مزاج ذكور و 
 اناثي

- - - - - 

 - - - - - طور پنجم: تمايز اعضا، و خلقت تمام

 40 35 - رتصوي
5/1روز و  48يا  45  

 ساعت
50 

ساعت 3روز و  96يا  90 80 70 - تحرك  100 

 9روز و  288يا  270 240 210 - تولد جنين
 ساعت

300 
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طب مقايسة مراحل رشد و نمو جنين در طب ايراني و 

 نوين

بنـدي مراحـل تكـوين     بيشترين تقسـيم  در منابع طب نوين
 جنين  

انـد   بويد مطـرح كـرده   هاميلتون و موسمانست كه پنج مرحله ا
بنـدي در متـون طـب     كه ايـن تقسـيم   ، درحالي)14) (2(جدول

 ايراني هفت احاله بيان شده است.
 

شناسي طب نوين مراحل تكامل جنين در كتب جنين :2جدول  
 جنيني تشكيل اعضاء روياني گزيني النه زايگوت مرحله

 تا تولد 9هفته  8تا  3هفته  8تا  3هفته  هفته 2زمان باروري  از روز 3از زمان لقاح تا  زمان

 
 

     

 احالة اولي: نطفه

با درهم آميختگي مني مرد و «در متون طب ايراني:  
زن، از قوة عاقده در منى مرد و قوة منعقده در منى زن، 

شود و غليان و  امتزاجي پيدا و تخم منعقد و متجبن مى
رسد و مانند  هم مى برآمده) در آن بهكرده و  تعفينى (پف

شود و قوة مغيره و مصوره در آن تأثير و تصرّف  كفى مى
چهار نقطه در محل قلب، مغز، كبد و ناف، كنند و  مى

شود و نقطة ناف، مانند حبابى برآمده و برجسته  ظاهر مى
شود براي محافظت  و بر مجموع نقاط ديگر محتوى مى

همين كه ناف خلق ». ضاءحرارت غريزى و صيانت اع
شود. ليكن كف  شد، خلقتش با چشم ديده و احساس مي

بادآلود شالودة قلب و كبد و مغز هر چند قبل از خلق ناف 
يابند اما در رسيدن به حدي كه احساس شوند  تكوين مي

افتند. در حقيقت اولين اندام كه در جنين  از ناف عقب مي
نظر بقراط اولين آيد قلب است هر چند از  وجود مي به

آلودگي و  و آن كف «اندام مغز و چشمان جنين است 
كردنِ حاصل از تحريك قوة مصورة موجوده در منيين،  پف

و » احالة اولى«رسد و اين را  در هفت روز به اتمام مى
 ). 40، 24، 17نامند ( مى» نطفه«

 مرد هاي گامت آن در كه است فرآيندي در طب نوين لقاح

تركيب دو گامت و تداوم غشاي شوندكه  مي ادغام هم با زن و
  ).42(شود  سلولي، در طي سه مرحله انجام مي

 
 )42(: مراحل تركيب دو گامت و تداوم غشاي سلولي 1تصوير

 
با ورود يك اسپرم به داخل تخمك، غشاي تخمك ورود 

كند و سر اسپرم متورم و يك پيش  ها را غيرفعال مي ساير اسپرم
و بعد از  شود و دو پيش هسته با هم يكي اد ميهستة نر ايج

شود  چند ساعت تقسيم تخم به دو سلول جديد آغاز مي
 تر كوچك تقسيم هر طي هايي كه ). سلول43) (1(تصوير

تا  12روز در مرحلة  4-3گذشت  از شوند (بالستومر)، بعد مي
دهند  مي تشكيل (موروال) توت شاه به شبيه اي منظره سلولي 16

 رحم، آن را بالستوسيست فضاي ) كه با ورود به2) (2(تصوير

با چسبيدن به مركز ديوارة  6تا  5كه در روزهاي  نامند مي
گزيني انجام و پرز جفتي اوليه (تروفوبالست)  خلفي رحم النه

 ).3گيرد ( تدريج شكل مي به
 

 
 )42تخم از مرحلة دو سلولي تا آخر موروال ( رشد :2تصوير
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 قه احالة ثانيه: مخل
در اين دوره مني به نطفه تبديل شده و با تصرف قوة 

هاي عروق   مصوره در آن، نقاط سرخ ظاهر و منافذ و دهانه
طرف ناف جريان و از طريق آن  آيد و خون حيض به پديد مي

رسد. اين مرحله را كه در چهار روز كامل  به جگر طفل مي
اى باريك ه چينى مصور و كشيدن خط منزلة نقطه شود و به مي

» مخلقه«بين نقاط و شكل اجمالى اعضاء است، احالة ثانيه يا 
 ).19، 11، 9نامند ( مي

 كه بالستوسيست تودة دروني هاي سلول در طب نوين

منظم  الية دو به لقاح از بعد هشتم روز در منظمي ندارند، شكل
 كوچك (آمنيوتيك) حفرة و بالست) متمايز (هيپوبالست و اپي

 الية در نهم روز و در شود مي ظاهر بالست اپي الية در

شوند، به  نام الكونا ظاهر مي هايي به سيتوتروفوبالست حفره سن
اند  همين دليل اين مرحله از تكامل جنين را مرحلة الكونارگفته

)42.( 
 احالة ثالثه: علقه

 آمده خود بيرون كف همچون صورت از مني حالت اين در

 صورت علقه شدن قبول براي استعداد كسب به شروع و

 درآن رود كه مي سوي سرخي در تخم به جمع شده آب كند. مي

امتدادات بلند ترسيم شده است؛ اتمام آن به شش روز و 
 در مني استقرار ابتداي شود. از مجموع هر سه، هفده روز مى

 اعضا يعني شود؛ ايجاد علقه تا كشد طول مي روز 16 رحم،

 شبيه در اين مرحله د. جنينشون يكديگر مربوط به و متعلق

 مادر خون از را خود تنفسي و اي تغذيه است و نيازهاي زالو

 ).24، 11، 2كند ( مي دريافت
 الكوناها در مادر خون دوازدهم روز در منابع پزشكي از

 خون روز چند گذشت كند؛ با مي پر را ها حفره اين و وارد

 اين در كه دگير مي بر در را جنين تا دور دور كامالً مادري

است. بعد از اين  شده برقرار جفتي-رحمي خون گردش حالت
 مواد انتشار طريق از را خود تنفسي و غذايي نيازهاي جنين

 ). 42كند ( مي رسيده تأمين الكونا به كه مادر خون موجود در
 
 

 مضغه  رابعه:احالة 
شده به مانند پارچة گوشتى منعقد، قطعه قطعه  خون لخته

 ها دندان توسط كه آدامسي يا و نرم گوشت رسد، شبيه نظر مي به

شوند.  شود؛ بعضى اجزاء آن از يكديگر متمايز مى جويده
خورد. در اين ميان  چشم مي كشيده شدن رطوبت نخاعي نيز به

وضوح ديده و از هم  گانه يعني قلب، مغز و كبد به هاي سه اندام
 27د. در روز آي وجود مي اند و شكل قلب نيز درآن به جدا شده

مغز در سر جنين تشكيل شده است. از مدت علقه شدن تا 
شود و  ناميده مي» احالة رابعه«كشد كه  روز طول مي 12مضغه 

 اين در ). جنين40، 24، 11روز است ( 29اتمام آن در مجموع 

 از خود و است نرم سلولي تودة يك صورت به فقط مرحله

 ).2اند ( نگرفته شكل عضالت هنوز كه چرا ندارد حركتي
را با تحوالتي » مضغه«هاي علمي معموالً مرحلة  در بررسي

ها  هاي جنيني و پيدايش سومايت از هفتة چهارم آغاز دوره
 جانبي نماي در دوره اين ). در طب نوين در32اند ( تطبيق داده

 ظاهر »سوميت« نام به هم پشت سر و جدا قطعاتي جنين،

 عضالت و ها دنده ها، هرهم ساخت در ها سوميت .شوند مي

 نقاط بعضي از در و تنه خلف عضالت و پايين و هاي باال اندام

 اين در دارند. همچنين نقش پوست زيرين الية ساخت در بدن

 سر پديد برآمدگي زير در درست حلقي هاي قوس مرحله

 هاي حلقي مشاهده شكاف ها، قوس اين فاصل حد و در آيند مي

  ).12، 3 ،2) (3(تصويرشوند  مي
 

 
 )12مضغه در جنين انسان ( مراحل :3تصوير
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 خامسه: ذكورى و اناثى احالة
و   (جنسيت) ظاهر  در اين دوره مزاج ذكورى و يا اناثى

خلقت در اعضاي اصلى يعني صورت قلب، مغز، كبد، 
شود و از هم جدا  تمام مي  هاي مفرده و از مفرده به مركبه اندام

خورد.  ها از يكديگر به چشم مي شدن و كناره گرفتن آن
گيرد و تا بعد از تولد نيز ادامه  بندي شكل مي همچنين استخوان

 روز پس از ورود تخم به رحم 32عبارتي تا  دارد؛ به
ها، مفاصل و همة اعضاء خلق و عروق و مجاري و  استخوان

 ).40، 24روز است ( 3شوند. مدت زمان آن  مفاصل ظاهر مي

 مزودرمي و اكتودرمي هاي زاياي ن اليهشناسي نوي در جنين

 تمام سازند. تكامل هاي بدن را مي تمام دستگاه و اندودرمي،

 شود و در نتيجه مي خارجي آغاز و داخلي عمدة هاي ساختمان

 ايجاد بدن اصلي ظاهري مشخصات مختلف، اعضاي تشكيل

آورده شده است  3مهم آن در جدولكه خالصة وقايع شوند  مي
 مرحلة كه است نشان داده شناسي جنين مطالعات). 42، 12(

 ظهور با هفتة هفتم اوايل و ششم هفتة انتهاي در استخواني

 ).2شود ( مي شروع كوچك استخواني مراكز
 

 
 

 )42شناسي نوين ( از وقايع مهم دوران روياني در كتب جنين اي : خالصه3جدول

 روزها
تعداد 
 سوميت

طول 
جنين 

)mm( 
 هاي خاص ويژگي

15-14  0 2/0  ابتدايي شيار ظهور 

18-16  0 4/0   زرده كيسة در ساز خون هاي سلول ظهور نوتوكوردال، زائدة ظهور 

20-19  0 2-1   نافي هاي رگ گيري شكل ابتدايي، شيار تكميل اكتودرم، زير در روياني داخل مزودرم پخش 

21-20  4-1  3-2  رويان انحناي شروع عميق، يعصب ناودال تشكيل كرانيال، عصبي هاي چين برآمدگي 

23-22  12-5  قلبي لولة خميدگي شروع، دوم و اول هاي قوسظهور  گردني، ناحية در عصبي هاي چين ادغام شروع  5-3/3 

25-24  20-13  شنوايي صفحه ظهور، بينائي وزيكول تشكيل نوروپوركرانيال، شدن بسته سفالوكودال، انحناي ايجاد  5-3/4 

27-26  29-21  5-5/3  ويسرال قوس جفت پيشين و هاي اندام هاي جوانه ظهور هاي عصبي كودال، شدن چين بسته 

30-28  35-30  6-4  عدسي صفحهو  شنوايي وزيكول پسين، هاي اندام هاي جوانه ظهور ويسرال، قوس چهارمين تشكيل 

35-31  - 10-7  .است درآمده Cكلش به كامالً رويان ،بيني حفرات تشكيل، شكل پاروئي پيشين هاي اندام 

42-36  - 14-9  نافي فتق شروع، گوش تشكيل اللة، مغزي هاي پاها، ظهور وزيكول و ها دست در مانند شعاع انگشتان تشكيل 

49-43  - 22-13  بااليي  لب ها، نيپل و ها پلك تشكيل، انگشتان تفكيك، ظهور پيگمانتاسيون شبكيه 

56-50  - 31-21  
 نافي فتق دم، ماندن رفتن بين از پا، و دست انگشتان شدن باززانو،  و آرنج نواحي در ها اندام شدن طويل و تا

  سوم ماه انتهاي تا
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 .است شده آورده 4طب نوين، در جدولو ايراني  طب در  جنين تكوين مراحلبندي  تطبيق تقسيمها  توجه به يافتهبا 
 

وين: مراحل تكوين جنين در طب ايراني و طب ن4جدول
 طب نوين طب ايراني مراحل

 زايگوت احالة اولي: نطفه 1

 گزيني النه : مخلقهاحالة ثانيه 2

 احالة ثالثه: علقه 3

 )8تا  3مرحلة روياني و تشكيل اعضاء (هفتة 
 احالة رابعه: مضغه 4

 احالة خامسه: ذكور يا اناث 5

 سادسه: خلقت تمامي اعضا  احالة 6

 نيمرحلة جني نفخ روح 7

 
 

 گيري: بحث و نتيجه
تا  3هاي دانشمندان طب ايراني (قرن  در بررسي ديدگاه

شناسي در  ق) مشخص شد توجه به مسائل جنين و جنين14
صورت  هاي بعد به هاي اوليه مختصر بوده و در قرن قرن

» قانون«سينا در كتاب  تري بحث شده است. چنانچه ابن كامل
ستقل مباحث خلقت جنين و بسيار مفصل و كامل، در بخشي م

مراحل رشد و نمو آن در رحم را از دو جنبة مادي و فلسفي 
سينا عالوه بر طبيب،  جايي كه ابن از آن). 40شرح داده است (

هاي مختلف فلسفي و  فيلسوف و حكيم هم بوده به جنبه
هاي تنگاتنگي  فيزيولوژيكي رابطة بين نفس و بدن و پيچيدگي

همچنين ). 44دارد، توجه كرده است ( كه در اين رابطه وجود
ديدگاه دانشمندان طب ايراني در رابطه با  1با توجه به جدول

تشكيل نطفه و مراحل تكوين جنين در اكثر متون يكسان بوده 
هاي جزيي در نامگذاري مراحل و يا روزهاي آن  و فقط تفاوت

انوار «و » كامل الصناعه«وجود داشت. براي مثال در كتب 
سينا از  اند؛ يا ابن مراحل با يك كلمه توصيف شده» يهالناصر

نام برده است. » مضغه«و » علقه«حالت دموي و لحمي به جاي 
آوري مطالب پيشينيان بوده،  هاي باالتر كه بيشترجمع در قرن
 بندي مراحل با جزئيات بيشتري آمده است.  تقسيم

كه علم تشريح پاية شناخت جنين و مراحل  جايي از آن
اسالمي نيز -باشد، دانشمندان طب ايراني املي آن ميتك
بايست در بيان مراحل تكوين جنين، از تشريح بدن انسان  مي

اطالعات دقيقي داشته باشند. نتايج تحقيقات شاكري و 
اسالمي -نشان داد كه دانشمندان طب ايراني) 1398همكاران (

از  با توجه به عدم امكانات و تجهيزات نوين امروزي، گذشته
تصحيح متون يونانيان و نوآوري و ابداعات، بر مبناي تجربيات 

ها و نظراتي را بيان  گيري از آيات قرآني، ايده شخصي و با بهره
كردند كه در پيشرفت و شكوفايي علم تشريح در اروپا نقش 

 ).45سزايي داشته است ( به
و پژوهش ) 2012از طرفي مطالعة كعدان و نورالسيد علي (

      ش) نشان داد كه تقريباً تمامي1397همكاران ( شاكري و
مراحل تكوين جنين در منابع ديني و متون طب ايراني بر هم 
منطبق هستند با اين تفاوت كه در قرآن و منابع ديني اين 

صورت كلي و بدون اشاره به جزئيات آمده است ولي  مراحل به
ين مراحل حكماي طب ايراني در آثار و تأليفات خود جزئيات ا

 ).46، 36اند ( صورت كامل و مفصل شرح داده را به
، كامكار و )1396هاي صديقي ( عالوه براين پژوهش

 از  تطبيق اين مراحل ، به)1385و كاشفي () 1389همكاران (
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) هر چند 47، 6، 4منظر قرآن و علم نوين پزشكي اشاره دارند (
روياني و كه در طب نوين مراحل با الفاظ مرحلة زايگوتيك، 

 ).48اند ( جنيني مطرح شده

 نظر به) 4ها و جدول ( يافته به توجه ديگر با سوي از

طب نوين  درطب ايراني و مراحل رشد و نمو جنين كه رسد مي
 به تر عميق نگاهي با جز در مرحلة اول متفاوت هستند، اما به

شود طب نوين در هر مرحله،  مشخص مي بطن توضيحات
ضيح داده است كه دانشمندان طب ايراني چندين مرحله را تو

ها از اصطالحات طب  اند. هر چند آن ها را مشخص كرده آن
ها مرحلة  اند. شايد بتوان با توجه به يافته ايراني استفاده نكرده

هاي خوني  علقه را همسان مرحلة الكونارها و يا حوضچه
 دانست.

در در رابطه با مرحلة نفخ روح، هم در طب ايراني و هم 
به معناي » نفخ«طب نوين كمتر به آن پرداخته شده است. 

طور كنايه در تأثير  دميدن هوا در داخل جسمي است، ولي به
شود  گذاشتن و يا القاء امر غيرمحسوسي در چيزي استعمال مي

به گفتة مفسران ). 49و برقراري رابطه ميان بدن و روح است (
» علقه«است. براي مثال اين مرحله با مراحل قبل كامالً متفاوت 

» نطفه«هر چند از نظر اوصاف، خواص و رنگ و شكل و ...با 
جنس آن بود ولي در اين مرحله خدا به او  فرق داشت، ولي هم

جوهر ذاتي داد كه سنخ آن در مراحل قبلي نبود؛ يعني چيزي 
وجود آمد كه در ذات و صفات و خواص مغاير با سابقش  به

و همان ماده و غير آن است. چون نه در باشد. در عين حال ا مي
ذات با آن شركت دارد و نه در صفات، و تنها با آن نوعي اتحاد 

كار برد  و تعليق دارد؛ تا آن را در راه رسيدن به مقاصدش به
مانند قلم براي نويسنده. پس تن آدمي هم آلتي است براي جان 

 . )49(آدمي 
 ترين اثر طبيعي نفخ روح، حركت ارادي  در طب نوين مهم

 
 
 
 
 
 
 

جنين در رحم است كه چهار ماهگي غالباً براي مادران قابل 
گانة جنين نيز  حواس پنج درك است، فعال شدن يكي از

تواند دليلي بر نفخ روح باشد، هر چند احراز آن بدون  مي
هاي دقيق علمي شايد كاري دشوار باشد.  معاينات و آزمايش
هاي غيرارادي، تعيين جنسيت و كامل شدن  تپش قلب، واكنش

تنهايي سبب علم يا اطمينان به نفخ روح  يك به اعضاء، هيچ
 پايان با انسان جنين در ِالهي روح عبارتي دميدن به .)47(نيستند 

 معنوي و واقعي هويت و افتد ظاهري او اتفاق مي يافتن خلقت

 عالوه انسان رسد يعني جنين مي به كمال مرحله اين در انسان

 . )48(شود  هم مي معنوي بعد داراي مادي، بعد بر

در  3به توضيحات و جدول تر عميق ينگاه همچنين با
شود كه تقريباً مراحل تغييرات رشد  ها، مشخص مي مبحث يافته

تنها مغايرتي  و نمو جنين در طب ايراني و علم نوين پزشكي نه
 با هم ندارند، بلكه مكمل يكديگر نيز هستند.

با توجه به اين نكته كه دانشمندان طب ايراني قبل از 
ي و يا تخمك توسط ميكروسكوپ، شناخته شدن سلول جنس

در آثار خود، كيفيت تولد جنين و مراحل تكوين آن و اثبات 
رسد مراحل تكوين جنين  نظر مي اند، به اين مراحل را شرح داده

در طب ايراني و علم نوين اختالف معناداري با هم ندارند. 
نگر طب  براي درك بهتر اين مراحل در كتب دانشمندان كل

هاي علم  سي علمي و باليني بيشتر با توجه به يافتهايراني، برر
تر بتوان  دقيق مطالعات با بسا چه شود. نوين پزشكي پيشنهاد مي

هاي جديدي از كميت و كيفيت مراحل تكوين جنين  نظريه
 ارائه داد.

 تشكر و قدرداني:
 كاركنان كتابخانة تمامي از دانند مي الزم خود بر نويسندگان

 پزشكي دانشگاه علوم مكمل و سنتي طب تحقيقات مركز

 كنند. قدرداني تشكر و رحيمي خانم سركار ويژه به مازندران،
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