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مه مقد  
، 1385مختـار،  (. عـاني اسـت  م ةبررسـي و مطالعـ   دانش، )Semantics(معناشناسي 

ـ  )20ص ـ  طــوره ب و  وينــدگميــان واژه و معنـا را معناشناســي مـي  پيونـد  ي، بررســي كلّ
. باشـد معناشناسي زباني، به دنبال كشف عملكرد ذهن در درك معني از طريق زبان مـي 

و  عينـي هـاي   خواص مربوط بـه معـاني را بـه شـيوه     دربارةپژوهش ، نوين شناسي زبان
هـا را در نظـر    هـا و بيـان   وسـيعي از زبـان   ةبال نموده و در اين راه دامنـ سيستماتيك دن

تـر از   شناسـانه بيشـتر و وسـيع    هاي زبـان  بدين ترتيب، گوناگوني و ابعاد شيوه. گيرد مي
در  هـا همحـدودتري از جملـ   ةو فالسفه با تمركز بر دامنـ  هايست كه منطق ا هايي روش

  )30، ص1379ي، صفو(. اند گرفته كار درون يك زبان به
كاربرد، برخي أسماء و افعالي است كه از آن ريشه، تنها يـك بـار   منظور از واژة تك

بايستي توجه داشت، احتمال دخيل بودن واژگـان تـك   . در قرآن كريم به كار رفته است
كاربرد به علت كاربرد محدودشان بسيار است؛ از اين جهت، بررسي ايتمولوژي و تطّور 

  . باشدر فهم دقيق معناي آن و در نتيجه در تفسير آيات تأثيرگذار ميمعنايي واژه د
  شناسي واژه أمشاجريشه

بـه كـار    2در سورة انسان آية » مشج«بار در قرآن كريم از ريشة واژة أمشاج تنها يك
فَجعلْنـاه   إِنا خلَقْنا الْإِنسانَ من نطْفَة أمشـاج نبتليـه  ﴿): 667، 1372عبدالباقي، (رفته است 

ج «، جمع مكسر از ريشة مشج است و مفـرد آن  »امشاج«واژة  ﴾سميعاً بصرياً شـو يـا  » م
ر اسـت پـس،      )85، ص1416سجستاني، (. است» مشيج « و چون ايـن واژه جمـع مكسـ

و چون داراي همزه است، يكي از ) 176، ص1379فهمي حجازي، (اي سامي است واژه
ق، 1413سـامرائي،  (. نـي حـروف حلقـي را بـه همـراه دارد     هاي واژگان عربي يعنشانه
اي دخيـل از  دانند و برخي آن را واژهبرخي آن را صورتي ديگر از واژة مزج مي) 14ص
  ) 379، ص1372جفري، (. دانند مي. . . هاي اكدي، آرامي، سرياني، عبري وزبان

ـ  ه واژگـان مشـابه در   اين واژه، با توجه به كاربردش پيش از نزول قرآن و با توجه ب
زبان عربي، مانند مزج، مرج و موج كه همه داراي معاني مشابه هستند؛ احتماالً بايسـتي  
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. باشـد » مـج «و يا ريشة ثالثـي  ) 41ق، ص1413سامرائي، (» مج«برگرفته از ريشة ثنائي 
تدريجاً تغييرهاي آوايـي در ايـن واژه رخ داده و واژگـان    ) 328، ص1367عبدالتواب، (

هـاي سـامي از   در زبـان » ش«و » ج«وتي را به وجود آورده است؛ چـرا كـه حـرف    متفا
در » ج«و » م«هرگاه دو حرف ) 199م، ص1999قدور، (. آيند  حروف اخوات بشمار مي

. . . مانند، جنّ، مجنون، . رسانند اي با هم قرار بگيرند، مفهوم به هم آميختگي را مي واژه
  )470، ص1تا، جمطرزي، بي(

 , Hassan bar buhlule (. بكار رفته است . ان سرياني اين ريشه مشجدر زب

chapter 2 page 1164(   ي اي از واژهاگرچه به گفتة آرتور جفري، صورت تغييـر يافتـه
، 1372، يجفـر (. شـود نيز در زبان سرياني ديـده مـي  » مزج«أمشاج و بر گرفته از ريشة 

عربي باشد؛ چرا كه واژگان مشـابه، نيـز ماننـد    واژه، احتماالً بايستي اين ريشة ) 379ص
  :اندمج، مزج، موج و همرجه با معنايي مشابه در شعر جاهلي ديده شده

نةلْسٍ وطَعقد خ تنطَع ةرِشم           جما ي قرن عاجلَ مفو س1قال  
املي بر اصالت ريشه اگر چه دليل ككاربرد فراوان يك واژه با مشتقات و واژگان هم

فهمـي  (. آيـد  اي مهم بـراي آن بـه شـمار مـي     يك واژه در زبان خاصي نيست، اما قرينه
  )203، ص1379حجازي، 

  اي واژة أمشاجنامهمعناي لغت
براي واژة امشاج در كتابهاي واژه شناسي، معاني گوناگون بسياري گفته شـده اسـت   

جـزو معـاني مصـداقي آن دانسـت؛      توانكه برخي از آنها معاني مفهومي و برخي را مي
ولي در هر صورت در همة اين معاني يك معنا دربارة آن اتّفـاق نظـر وجـود دارد و آن    

  . است» آميختگي«
  

                                                           
در ضربه زدن به او چنان پيش دستي كردم و نيزه را در بدنش چنان : ربيعه بن جحدر هذلي گفت. 1

، 1414ابن منظور، . (مي كند، بيرون زد فرو بردم، كه خون از رگهاي او چونان كسي كه بسيار استفراغ
  . است كه به معناي موج زدن و پاشيدن آمده است» يمج ّ«شاهد مثال واژه ) 361، ص2ج
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  معناي مفهومي 
هـاي لغـت يـادآوري    اختالط است كه در كتاب، يكي از معاني مفهومي واژة أمشاج

رادف آن و همچنـين مقارنـه   ولي دقّت در واژگان مشابه و هم ريشه و يا متـ . شده است
ميان واژة أمشاج در زبان عربي با همين ريشه در زبان سرياني رهنمون به نكتة ديگـري  

توضيح . كند كه افزون بر مفهوم آميختگي، مفهوم ظرفيت نيز در اين واژه وجود داردمي
سـت؛  شود، دو كلمـه ا كه ابن فارس يادآور ميدر زبان عربي آن چنان» مج«آنكه؛ ريشة 

يكي به معناي آميختگي و ديگري به معناي بيرون ريخـتن چيـزي از ظرفـي همـراه بـا      
سرعت و شدت، مانند مضمضه كردن آب در دهان كـه يكـي از معـاني مصـداقي واژة     

  )269، ص5ق، ج1404ابن فارس، (. است» مج«
نخسـت، بـه معنـاي    : به دو معنا به كار رفته اسـت » مشج«در زبان سرياني نيز ريشة 

ظرفي كه در آن آبي براي شستشو وجود دارد و ديگري به معناي چيز منسـوج و بافتـه   
ي أمشاج در قرآن كريم نيـز  اين معنا، در واقع همان معنايي است كه در واژه. شده است
  )Hassan bar buhlule , chapter 2 page 1164(. شودديده مي

در واقع يك كلمـه اسـت كـه     »مج«رسد واژة بر خالف تصور ابن فارس، به نظر مي
هر دو معنـا وجـود   » مشج«هر دو معناي محوري در آن وجود دارد و يا حداقل در واژة 

آميختگي در مفهوم ظرفيت است و كاربرد اين واژه در قرآن ، در واقع واژة امشاج. دارد
-نهما. پس، اين واژه تنها به معناي آميختن نيست. گردد به اين نكته رهنمون مي 1كريم

گونه كه ابن عباس در توضيح معناي اين واژه گفته است؛ در آميختن نطفة مرد به نطفـة  
  ) 11، ص2، ج1376بنت الشّاطي، (. زن هنگامي كه در درون رحم جاي گيرد

نكتة ديگري كه در مفهوم واژة امشاج وجود دارد، همان اختالط و آميختگي اسـت   
شود كه شيء مركّب، خـود داراي اجـزاي   يو آن اينكه به نوعي از اختالط مشج گفته م

بـر  . شـود  بنابراين، به هر نوع از اختالط و آميختگي، امشاج گفته نمـي . ديگري نيز باشد
آنگونه آميختگي كه در مفهوم ظرفيت و داراي اجزاي بسـيار باشـد، واژة امشـاج قابـل     

                                                           
 )٨/ سجدة( . ثُم جعلَ نسلَه من ساللَة من ماٍء مهني). ١٣/ مؤمنون( قَرارٍ مكني  ثُم جعلْناه نطْفَةً يف .1
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، أمشاج قابـل  شود كه در تفسير علميتر مياهميت اين نكته زماني روشن. اطالق است
هـا   تر كه بر روي كرومـوزوم جا، اجزاي كوچكباشد و در اينها مياطالق بر كروموزوم

  )64، ص1420فيضي، محمد، (. باشند 1هاژن توانندوجود دارند مي
  معناي مصداقي 

شناسـان در ايـن   با توجه به بافت و سياق آيات و كاربرد قرآني اين واژه، بيشتر واژه
توان مصـداقي از مفهـوم كلّـي آميختگـي بـه      اند كه هر كدام را ميذكر كردهباره معانيي 

؛ آميختگي )367، ص2، ج1405ابن منظور، (سفيدي آميخته با سرخي: شمار آورد؛ مانند
ابن فارس، (؛ آميختگي خون و مني )41، ص6، ج1404فراهيدي، (نطفه مرد با نطفه زن 

اي هايي كه در كيسـه از خون؛ رگ؛ آب خالص و صاف؛ مخلوطي )326، ص5، ج1404
. ي اخير از ابن مسعود نقل شده اسـت معنا) 478، ص3، ج1414زبيدي، (. گيردقرار مي

  ) 156، ص26، ج1360طبرسي، (

  ﴾امشاج﴿تطور لغوي واژة 
  پيش از نزول قرآن ﴾امشاج﴿واژة 

د ريشـة  خورد؛ اما كـاربر اين واژه پيش از نزول قرآن در اشعار جاهلي به چشم نمي 
چنين كاربرد اين واژه در عصر نـزول  در اشعار قبل از نزول از ريشة مشج و هم» مشيج«

دهد كه ريشة مشج به معناي آميختـه در عصـر جاهليـت كـاربرد داشـته      قرآن نشان مي
  . همراهي آن با واژة نطفه، ظاهراً مربوط به پس از نزول قرآن است. است

                                                           
 ة، تعيين كنند)هاي آنتركيب ژن(آرايش ژنتيكي يك موجود زنده . ت هستندها واحد وراث ژن .1

ها اطالعات مربوط بيشتر ژن. هاي يك جانور يا بوي گل يك گياه استمشخصات آن، مانند رنگ چشم
ژنهاي . شوند ره مييذخ اي -ان -ديهاي مولكول را در بر دارند و معموالً در توالي هاپروتئينبه ساخت 

براي اينكه يك ژن بتواند اثر خود را نمايان . دنشو ره مييذخ اي - ان-آرصورت ه ب هاويروسبرخي 
- آرديگري بنام  هاي ماكرومولكول ةها با واسطژن ةترجم. ئين ترجمه شودبه پروت نخستبايد ، سازد
  )75، ص1386؛ ايرمر، ژوليت، 92، ص1384استانفيلد، ويليام، . (دشو انجام مي) RNA( اي -ان
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امشاج داده اسـت،   پرسش نافع بن ازرق از واژةدر شعري كه ابن عباس در پاسخ به 
  : گيردمشيج به معناي آميختن آب مرد به آب زن است؛ چون در رحم جاي مي

نهوالفَوقَينِ م كَأَنَّ الرِّيش               خَاللِ النَّصـلِ خالَطَـه م 1417شـنقيطي،  ( 1شـيج ،
  )330، ص2ج

چنان به معنـاي آميختـه بكـار    واژه هم ظاهراً در عصر نزديك به نزول قرآن نيز اين 
شود، ولـي بـاز   رفته است، با اين تفاوت كه اين واژه در همان شكل أمشاج ديده ميمي

سـروده   ةبراي ابي وجـز » ابن بري«اين واژه در ارتباط با نطفه نيست؛ مانند اين شعر كه 
    :است

      شَقَّها خُلُق منه، و قد قَفَلَت قد         علَالحٍ، كَلى مشْـق  نِوشـاج المابـن  ( 2 ، أَم
  )345، ص10، ج1405منظور، 

چه در حوزة معنايي واژة امشاج و اصل پيدايش انسـان پـيش از نـزول قـرآن،     اما آن
هـاي گونـاگون دربـارة اصـل     قابل بررسي است، آن است كه پيش از نزول قرآن، نظريه

  :گرددررسي ميها بپيدايش انسان مطرح بوده است كه برخي از آن
اين  پايةبر . آيد جنين از خون قاعدگي پديد ميباور داشت وي  :نظرية ارسطو -الف

نمايد و مرد فقط قدرت و توانايي شـروع   مين ميأتوليد مثل را ت ةنظريه، زن هميشه ماد
ه ساليان فراواني فرض بر اين بود كه زن به طور اولي. سازد فرآيند توليد مثل را فراهم مي

ـ  ثّؤو م زن  ةي تعيـين جـنس نـوزاد را نيـز از ناحيـ     ر در ايجاد بارداري نقـش دارد و حتّ
بر اين باور بود كـه انسـان بـه شـكل مينيـاتور      ، ارسطو و پيروان وي ةعقيد. دانستند مي

وجود ) شود ناميده مي» تخمك«كه امروزه ( توليد مثل زن ةدر ماد) خيلي كوچك و ريز(

                                                           
ي فوقاني آن خالل و پره پيكان است كه تركيب خون آن را به هم گويي پر و دو شاخه: ترجمه. 1

 . آميخته است
يد كه همه از اطراف آن پراكنده گردند، مانند رنگ پيراهن آنكه با گل رفتار تند آن مرد، سبب گرد .2

  . شاهد، واژه أمشاج است كه به معناي آميختگي آمده است. سرخ آغشته شده است
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مرد را مانند پنير مايه » مني«ارسطو . گردد و رشد آن مي مرد باعث تحريك» مني«دارد و 
  .شود تا پنير توليد گردد دانست كه موجب انعقاد شير مي مي

قرن هفدهم نيز مورد پذيرش  ةدر نيم، 1با عنوان آفرينش خود به خودي، اين تئوري
بـود در  وي معتقد . قرار گرفته بود» ويليام هاروي«فيزيولوژيست معروف : مانندي، افراد

باشد و آميزش از طريـق   هي به مرد نمياصل بارداري، نياز اساسي و وابستگي قابل توج
نمايـد كـه در    اي تحريك مي او را به گونه، ايجاد يك حالت تمايل و تخيل در ذهن زن

  )149نورمحمدي، بي تا، ص(. انجامدينهايت به بارداري زن م
نيز در قرن هفدهم » بونه«و » هالر«، »نيتز اليب«افرادي مانند : ي اليب نيتزنظريه -ب

پنداشتند يـك ريزموجـود    را مطرح نمودند كه مي 3يا تئوري شكافتن 2و هجدهم تكامل
توليد مثل زن وجود دارد كه با آميزش، اين ريزموجود شروع به تكامل نموده يا  ةدر ماد

  )504، ص2008اراوي، (. نمايد رشد مي، با شكافتن ديواره خود
قرن هجدهم عدم اعتقاد به ارتباط  ةشناختي تا نيم مشترك همة اين آراي جنين وجه 
يستي و بيولوژيكي جنين به پدر و مادر و مشاركت واقعي آن دو در پيدايش جنين ز

زن را به عنوان » تخمك«كه ) GrafDe( »گراف. د«افرادي مانند  ياي كه حتّ به گونه، بود
اراوي، (. قرار دارد» تخمك«كه مينياتور جنين در  كرد ترين سلول يافت گمان مي بزرگ
  )504، ص2008

شـود، جـز   دربارة خلقت انسان در متون مقدس مطلب قابل توجه چنداني ديده نمي
اينكه خداوند خواست كسي مانند صورت خود را خلق كنـد پـس انسـان را بـه شـكل      

و ) 27–26صتـورات، سـفر تكـوين،    (خودش و زنان را نيز به اين شـكل خلـق كـرد    
دربارة خلقت زن گفته شده است كـه هنگـامي كـه آدم خـواب بـود، از دنـدة چـپ او        

                                                           
1 Generation Spantaneous .  

.2 Evolution .  
3 .Perforation  
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–22همـان، ص (. استخواني را كند كه در محل آن گوشت روييـد و زن را از آن آفريـد  

21(  
. در اساطير بابلي و سومري و ايراني به خلقـت انسـان از خـاك اشـاره شـده اسـت      

   )19، ص2008اراوي، (
كهن ديني موجود، تنها قرآن مراحل خلقت را مرحله به مرحله مطـرح  در بين متون 

شده است كه بـا  في ولي در ميان عرب جاهلي، عامل توارث، مرد معرّ ،)همان(نمايد  مي
مانند دختران همسران  ؛)261، ص1، ج1999جواد علي، ( هاي علم جديد سازگاري دارد داده

  : سرودندمي زاييدند، اين چنين مردي كه فرزند دختر مي
  و هو في البيت الذي يلينا                        ما البي الزلفاء ال ياتينا

  1و انما نعطي الذي اعطينا                        يغضب ان لم نلد بنينا 
  واژة امشاج در عصر نزول قرآن

 رائندر قرآن كريم، اين واژه به عنوان توصيفي براي واژة نطفه آمده است و برخي ق

  2. نمايد كه اين واژه داراي مفهوم ظرفيت در قرآن كريم استين نكته را تأييد ميا
آرتور جفري، معتقد است كه اين واژه در قرآن به عنوان يك اصطالح زيست طبيعي 

  )130، ص1372جفري، (. به كار رفته است
  توان واژة امشاج را يك اصالح علمي دانست؟پرسش اين جاست كه آيا مي

  : توان براي پاسخ به اين پرسش دادپاسخ كلّي، مي سه
توان اين واژه را يك اصطالح علمي دانست، بلكه صرفاً همـان معنـايي   نمي: نخست

تـوان  به نظر اين گروه نمي. فهميده استاز واژه در نظر است كه عرب جاهلي آن را مي
                                                           

آيد، اگر ما براي وي فرزند  ما نمياو را چه شده است، كه به نزد : زلفاء گفتند دختران همسران ابي. 1
  . شود كنيم كه به ما داده مي شود، اما ما تنها چيزي را متولّد مي پسر نياوريم از ما عصباني مي

گويد، اين شعر و برخي اشعار ديگر نشان مي دهد كه عامل توليد مثل از نظر اعراب مردان  جوادعلي مي
  )261، ص1، ج1999جواد علي، . (اند بوده

اند؛كه درون كيسه قرار مانند، گفتار برخي لغويون كه مفهوم اين واژه را به معناي رگ هايي دانسته .2
 )360، ص2، ج1405ابن منظور، . (دارند
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ايـن آيـات مربـوط بـه     هاي علمي دانست و سياق اين نوع واژگان را مرتبط به اين داده
اين آيات، تنها براي بيان خلقت انسـان از چيـز   . كندخلقت انسان اين نكته را تأييد نمي

ارزشي مانند خاك يا علق يا امشاج است كه براي بيـان قـدرت خداونـد و ترسـاندن     بي
قرآن، بر اساس فهـم اعـراب    1)20، ص2م، ج2004بنت الشاطي، (. مردم از عقاب است

. ل شده است، بنابراين در تفسير آن، نبايد از فهم عرب آن روز فراتـر رفـت  آن زمان ناز
در اين صورت تنها معناي امشاج همان معناي آميخته خواهد  )113، ص1375حسيني، (

بود و منظور از اين واژه، احتماال با توجه به كاربردهاي واژة نطفه همـان آميختـه شـدن    
  . نطفة مرد با نطفة زن است

ه به علوم روز، فهم جديدي داشت و آن اينكـه  كه ميآن :مدوتوان از اين واژه با توج
باشـد و فهـم   اي از مراحل آميزش جنسي و پيدايش جنـين مـي  امشاج مربوط به مرحله

ر در افـق     2ديگري از آن متصور نيست و تنها، فهمي از اين واژه صحيح اسـت كـه مفسـ
  . يابدخود از آن درمي

                                                           
اين دسته از مفسران، متأثر از روش تفسيري هرمنوتيكي شالير ماخر و يا همان هرمنوتيك كالسيك . 1

چه بشري و چه مقدس و در تفسير، هدف تأويل تمام هستند؛ از منظر وي قلمرو فهم، متن است؛ 
 ) 285، ص29، ش1388بهرامي، . (زندگي مؤلف است نه تنها نيت وي

تاباند و در ماوراي  اي است كه ذهنيت و انديشه ما را بر مييعني متن، چون آينه ؛آينه انگاري متن. 2
ا متن، ثابت است، ام يآينه. آيد در مي متن به تصوير ةدنياي ذهني خواننده در آين. آينه چيزي نيست

اين نگاه هرمنوتيكي به متن چيزي جز همان تفسير به رأي نيست . معنا، تابع دريافت كننده متن است
معنا، در اين رويكرد . ت به پرهيز از اين نوع تعامل با متن توصيه شده استكه در روايات به شد
ر است و مؤلّجايگاهش ذهن و ذهنيدانشمندان . شود و دنياي ذهني او يكسره كنار گذاشته مي فت مفس
براي «: ف را در فهم متن نفي كردند و گفتندو گادامر، نقش نيت مؤلّ هايدگرون چهرمنوتيك فلسفي هم

متن «و يا به تعبير ديگر »  مفسر مدارى« ». مفسر اهميتي ندارد كه گوينده قصد القاي چه معنايي دارد
ما هرگز به مقاصد   كتاب سر و كارى ندارد و عذر آنان اين است كه ةپديد آورند دبا مقاص»  مدارى

مؤلف   توان آن را به نمىكه،  نگريم پيش فرضهاى ثابت مى  زيرا ما به متن با يك ؛ف راه نداريممؤلّ
  پيش ةآنان معتقدند تفسير هر متن به وسيل. اند كرده اين نظريه را هايدگر و گادامر مطرح. نسبت داد

 اصوالً. سازد ر مىفهم متن را ميس رمفس شود، و پيش داورى ر ممكن مىهاى مفسو پيش داوري  هافرض
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تواند هر دو  هاي مختلف و سطوح معنايي متفاوتي است و مياليهقرآن داراي : مسو
معنا را همزمان افاده كند، چرا كه سخن گفتن متناسـب بـا سـطح فهـم مخاطـب عصـر       

  . جاهلي منافاتي با داشتن سطوح معنايي باالتر ندارد
اين باورند كه چگونگي داللت واژگـان در قـرآن    گروهي مانند عالمة طباطبايي، بر 
اي هـا بـه گونـه   است؛ يعني يك واژه بر معاني بسياري بر پاية مراتب فهم انسـان  طولي

مبناي اين ديدگاه عالمه، شايد مطلبي باشد كه ايشان در زمينة وضع . مطابقي داللت دارد
  : نويسد مي الميزانايشان در مقدمة تفسير . كندالفاظ مطرح مي

ك لفـظ در يـك معنـي از آن    وضع الفاظ به لحاظ هدف است؛ يعني بكـارگيري يـ  «
چه از معني مقصود است، بيان گـردد؛ امـا شـكل عينـي و     گيرد كه آنجهت صورت مي

تجسم يافتة مفهوم، دخالتي در وضع لفظ ندارد؛ بنابراين، واژة چـراغ در هـر معنـي كـه     
هايي ابتـدايي باشـد يـا    رود، چه به صورت چراغنشان دهندة روشنايي باشد، به كار مي

  ) 320، ص2، ج1417طباطبايي، (» . ي يا غير ماديالكتريك
توان دايرة معنايي واژة امشاج را بنابراين، با توجه به كاربردهاي قرآني واژة نطفه، مي

ا     تواند در آيههر دو معنا مي: تر نمود و گفتمشخص نظـر باشـد؛ امـ از واژة امشاج مد
ن واژه پيـدا شـده اسـت در بخـش     چون اين معاني در دورة پس از نزول قرآن براي ايـ 

  . گردد بعدي بررسي مي
  پس از نزول قرآن  ﴾امشاج﴿واژة 

معنايي كه اين واژه، در دوران پس از نزول قرآن، در ميـان مفسـران از خـود داشـته     
هـاي غيـر علمـي، مـورد     تواند از دو منظر كلّي تفسير علمي و تفسير با روش است، مي

  . بررسي قرار گيرد
  

                                                                                                                                        
بنابراين هر متن از ديدگاه و منظر . بيهوده است يتالش، فرض بدون پيش جستجوى فهم و تفسير

تفسير نهايى و عينى  عاًشمار است، طب هاى افراد بى گيرد و چون ديدگاه قرار مى ر مورد تفسيرخاص مفس
  )295، ص1380واعظي، (. ندارد وجود
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  غير علمي از واژة أمشاج تفسيرهاي 
واژة امشاج در همان مفهوم كلّي آميخته به معنـاي آميختگـي نطفـة زن و مـرد و يـا      

صادقي تهرانـي،  (منظور از آن آميختگي رنگ سفيدي نطفة مرد به زردي نطفة زن است 
/ 415، ص5 جق، 1412شوكاني، / 122، ص20 جق، 1417، طباطبايي/ 579صق، 1419

و گاهي به تنهايي بـه  ) 330، ص2ق، ج1417شنقيطي، / 1897، ص4 جتا، بي ,ابن عربي
در روايتي از ابن مسعود، امشاج به عروقي كـه در   1. معناي آميختگي در نطفة مرد است

حـاتم،   ابـي  ابـن / 292، ص8ق، ج1412بغـوي،  (. نطفه جمع اسـت تفسـير شـده اسـت    
  )137تا، صفيروزآبادي، بي/ 357، ص12ق، ج1419

  ي از واژة أمشاج تفسيرهاي علم
» جـان هـام  «و شاگردش » ليون هوك« م1677پس از اختراع ميكروسكوپ در سال  

در تخمـدان  » هـا  تخمـك «نيز  1827در سال . مرد شدند» مني«موفق به كشف اسپرم در 
توليد مثـل و   دربارةات ، دور جديد نظري»تخمك«و » اسپرم«با كشف . زن كشف گرديد

ـ      پيدايش جنين آغاز گرديد ت ط ا اين كه تئـوري ميـراث والـدين در قـرن هجـدهم توس
و » شـليدن «ه سلولي نظري ئةپس از ارا. ه و گسترش يافتئارا )Maupertuis(موپرتويس

هـاي حيـاتي در سـال     و پذيرش اسپرم و تخمك به عنوان ياخته 1829در سال » شوان«
توانست چگونگي ) Hertwig(» هرتويگ«لين بار براي او 1875باالخره در سال ، 1859

ـ   تـوارث كرومـوزومي    ةنظريـ  ةاوليـ  ةعمل لقاح اسپرم و تخمك را توضيح دهد كـه پاي
  )197، ص1415بار، محمد علي، (. كنوني گردد

هاي جديدي دربـارة منشـأ خلقـت انسـان بـه      در پي استفاده از اين تكنولوژي، داده
ات مربـوط بـه خلقـت    ها در تفسير و فهم آيدست آمد، مسلمانان به پيروي از اين داده

  . انسان تحوالتي به وجود آوردند

                                                           
ق، 1405ابن منظور، . (دانداين نظر شايد برگرفته از ديدگاهي است كه عامل توليد مثل را مرد مي .1
 ) 367، ص2ج
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هـاي   دادهبـا  گونه تعـارض   تنها هيچ  قرن گذشته نه 14آيات قرآن با وجود نزول در 
ـ    رشـته  گر ميـان بلكه پژوهش، فعلي ندارد توانـد   ب مـذهبي مـي  اي بـدون هرگونـه تعص

  . نمايد د شناسي را نيز تأيي فعلي دانش جنين آوردهاي هماهنگي آيات با دست
هـا   مطرح گرديـده اسـت كـه بـه آن     ﴾امشاج﴿» هنطف« ةدي دربارمتعدنو تفسيرهاي 

  :گردد اشاره مي
ه هـا مـاد   از ده» منـي «يعنـي   ؛مرد است» مايع مني«ـ منظور از اين اصطالح، همان  1

  :باشد گوناگون و آميخته با هم تركيب شده است كه شامل دو بخش عمده مي
  . گردند ساز در بيضه توليد مي هاي مني ه در لولههايي ك الف ـ اسپرم

 هاي  اپيديديم و كيسه 3، و ليتره 2و مري 1ستات، غدد كوپروپر ةب ـ مايعي كه از غد
  . شود ح ميذخيره كننده مني ترشّ

مـايع  «: يعني دو تركيب وجود دارد ؛زن و مرد دارد ةـ اشاره به اختالف رنگ نطف 2
  . زن كه زرد رنگ است» خمكت«مرد كه سفيد است و » مني

مرد با خون قاعدگي زن است كـه هرگـاه   » مايع مني«و » نطفه«ـ منظور آميختگي  3
  . شود قاعدگي او تمام مي، زن باردار شود

4      ماننـد  ، د رشـد و تكامـل  ـ اشاره به تركيـب و آميختگـي جنـين از مراحـل متعـد  
  . است... علقه ـ مضغه و

ز صفات متضاد و عناصر گوناگوني است كه در درون ـ اشاره به آميختگي جنين ا 5
  . گيرد او قرار مي

باشد كـه در درون   ها مي ـ اشاره به استعدادهاي مختلف از نظر عامل وراثت و ژن 6
  . باشند به هم آميخته مي» اسپرم«

                                                           
1 .)Cooper(  
2 .)Mery(  
3 .)Iittre(  
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شناسـي معـادل    آميختگي و تركيب سلول جنسي نر و مـاده، كـه از نظـر جنـين     - 7
)Zygot(  يا)Fertilized Ovum (در روايات نيز بـه ايـن تفسـير اشـاره گرديـده      . است

تعتلج النطْفَتان في الـرحمِ فَأَيتهمـا كَانـت أَكْثَـر جـاَءت      « :فرمايـد  مي) ع(اميرمومنان ؛است

 و الَهوأَخ بِهشت اَءتج أَكْثَر أَةرطْفَةُ الْمن تا فَإِنْ كَانهبِهشت   ـاَءتج لِ أَكْثَـرجطْفَةُ الرن تإِنْ كَان

  :)340، ص57 ج، 1403مجلسي، ( ».  تشبِه أَعمامه
گردند، در ايـن صـورت،    در رحم با يكديگر آميخته مي) گامت زن و مرد(دو نطفه« 

 شود، پس اگـر نطفـه   مي) گامت(تر باشد جنين شبيه آن نطفه هر كدام از آن دو كه غالب
) اقـوام مـادري و ژنتيـك آنـان    (هـاي خـود    جنين شبيه دايي، تر باشد زن غالب) گامت(

اقوام پدري و (جنين شبيه عموهاي خود، تر باشد مرد غالب) گامت(گردد و اگر نطفه مي
  )150نورمحمدي، بي تا، ص( ».شود مي) ژنتيك آنان
ق،  1403مجلسي، ( ً»خْتَلَطَا جميعاا ةماء الرَّجلِ و ماء الْمرْأَ«: فرمايد نيز مي) ع(امام باقر

 ». گـردد  مرد و زن هر دو با هم مخلـوط و آميختـه مـي   ) گامت(مايع « :)376، ص57ج
اي است كـه بـر چيـزي كـه     أمشاج، در زبان مفسران واژه )47نور محمدي، بي تا، ص(

توانـد صـفات مختلـف ارثـي     مركّب از اجزاي مختلف است قابل اطالق است كـه مـي  
  . را براي نوادگان حفظ نمايد گذشتگان

كنـد كـه   گيـري تخـم اشـاره مـي    اي از شـكل  اي است كه به مرحلـه أمشاج واژه -8
، 1415بـار،  (. شـوند هاي نر و ماده به شكل خاصي بـه يكـديگر متّصـل مـي     كروموزوم

  )140، ص2008نجار، / 202ص

  
  

ده اسـت كـه   شود كه در شهود ميكروسكوپي ديده شـ اين ديدگاه، زماني تقويت مي
چه از ابن مسـعود  اي است و اين معنا با آن ها شبيه چيز بافته شده شكل اين كروموزوم
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چنين اين معنا بـا  هم . دربارة عروق پيچيده شده در داخل كيسه نقل شد هماهنگي دارد
  . معناي ريشه مشج در زبان سرياني سازگار است

  
  ي امشاجبررسي روابط مفهومي واژه

بهتـرين راه حـل بـراي روشـن     : از زبانشناسان معاصر چنين مـي گويـد   مارزو يكي
متضـاد و  , ساختن معناي يك واژه، فراهم آوردن، مقايسه كردن همه اصطالحات مشابه 

ي معنـايي ايـن   بنابراين براي تبيين حوزه. معادل را در ارتباط با يكديگر قرار دادن است
. ن ديگر در قرآن كريم در نظر گرفتا واژگاواژه درقرآن، بايستي روابط مفهومي آن را ب

 ) 159، ص1378ايزوتسو، (

  أمشاج ةمعنا با واژواژگان مترادف يا هم
. 5ج, ق1404ابن فارس، (باشد به معناي آميخته شدن همراه با اضطراب مي: مرج* 
   1. و در قرآن كريم براي آميختگي آتش و آب به كار رفته است) 315ص

هاي بهشتي در قرآن كـريم بـه كـار رفتـه     در ارتباط با نوشيدني» مزج«واژة : مزج* 
اي دخيل به شمار آرتور جفري باور دارد اين واژه سرياني است و در قرآن واژه 2. است
  ) 379، ص1372جفري، (. آيدمي

  

                                                           
 )٥٣/ فرقان(» هو الَّذي مرج الْبحرينِ و«؛ )١٥/ محنرال(» و خلَق الْجانَّ من مارِجٍ من نارٍ«. 1
  ). ٢٧/ مطففني(» و مزاجه من تسنيمٍ«؛ )١٧/ إنسان(» و يسقَونَ فيها كَأْساً كانَ مزاجها زنجبيال«. ٢
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  واژگان مرتبط با أمشاج
داراي دو اصل است، يكـي بـه معنـاي ريخـتن و انـداختن و      » نطف«ريشة : نطفه* 

اي از  گري به معناي زينت و زيور و واژة نطفه به معناي آب خاص و صاف، اسـتعاره دي
، 2ق، ج1410فراهيـدي،  / 255، همـان، ص 1404ابـن فـارس،   (. معناي نخسـت اسـت  

اين واژه در قرآن كريم در سه شكل و حالت به ) 219، ص22تا، جزبيدي، بي/ 102ص
  : كار رفته است

، و بـه  1است» مني«كل كاربرد، نطفه تنها به مفهوم نطفة مختص به مرد؛ در اين ش. 1
گـردد، اطـالق    گردد و منشأ وجود انسان مـي  اي كه نطفه از صلب پدر خارج مي مرحله

  )160، ص17، ج1419، مدرسى(. گرديده است
برخي از آيات، نطفه را به مرحله تشكيل تخم اطـالق  . )غير مخصبه(نطفة ناتمام . 2
تـوان   چسبد، و هنـوز نمـي   از ايجاد به جداره ديوار رحم مي اند كه سلول تخم پس كرده

  )78، ص1420فيضي، ( 2. گفت كه جنين كامالً شكل گرفته است
نطفه در برخي آيات، همان طور كه سياق اين آيـات نشـان   . )مخصبه(نطفة تمام . 3
ه، اي كه سلول تخم رشد يافته و شكل گرفته، و تراكم سلولي پيدا كرد دهد به مرحله مي

  )همان(3. گردد ديگر وارد مرحله شكل گيري و پيدايش اندام گرديده است، اطالق مي
گيري و اجراي امور است و به همـين جهـت بـه آب انسـان     به معناي اندازه: مني* 

شـود و  شود، چرا كه براي خلقت انسان مقدار خاصي در نظـر گرفتـه مـي   مني گفته مي
ايـن واژه، در قـرآن در   ) 276، ص5، ج1404ارس، ابن فـ (. آيدانسان از آن به وجود مي

                                                           
» أَ لَم يك نطْفَةً من منِي يمىن«؛)٣٧/ كهف(» بِالَّذي خلَقَك من ترابٍ ثُم من نطْفَة ثُم سواك رجالً. . . «. 1

  ). ٣٧/ تقيام(

 )١٣/ مؤمنون(» قَرارٍ مكنيٍ  ثُم جعلْناه نطْفَةً يف«. ٢
٣ .»هرفَقَد لَقَهخ طْفَةن ن١٩/ عبس(»  م( شاجٍ«؛أَم طْفَةن نسانَ ما الْإِنلَقْنا خإِن «)٢/ إنسان .( 
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بـه كـار رفتـه اسـت و بـه عنـوان منشـأ        » تمني و يمني«و فعلي » مني«دو حالت اسمي 
  1. تشكيل نطفه از آن ياد شده است

آب، آن . ترين مفاهيم بشـري اسـت  ترين و ابتدايياز روشن» موه«ي از ريشه: ماء* 
گردد و چون آب، مـايعي روان اسـت بـه    يچيزي است كه باعث رفع تشنگي در بشر م

ا در زبـان عربـي    . شودبسياري از چيزهايي كه داراي اين ويژگي باشند، ماء گفته مي امـ
ابـن فـارس، همـان،    (. اسـت ) منـي (ترين مصاديق مـاء، همـان آب انسـان   يكي از شايع

در قرآن كريم ) 508، ص36تا، جزبيدي، بي/ 101، ص2ق، ج1410فراهيدي، / 286ص
اما يكي از معاني كه 2. ز واژة ماء بيشتر به معناي باران و مايعي سيال به كار رفته استني

و در جاي ديگـر   3اين واژه در آن معنا به كار رفته است همان مفهوم آب انسان است و
؛ خداوند ايـن آب را مايـة   4برداحياناً آن را به صورت خاص دربارة نطفة مرد به كار مي

  . كندگي معرفي ميحيات بشر و زند
عجل داراي دو ريشة لغوي است يكي به معناي سرعت گرفتن و ديگري به : عجل*

در قرآن كريم، احتماالً اين واژه به سرعت منـي   5. معناي عضو و بخشي از حيوان است
  )325، صق1419، صادقى تهرانى(. ها اشاره دارديا همان اسپرم

  ﴾امشاج﴿حوزة معنايي واژة 
كند، از  در قرآن كريم، به يكي از عوامل مؤثّر در پيدايش انسان اشاره مي واژة أمشاج

هاي مختلفي در شكل گيري شخصـيت انسـان تـأثير دارنـد، واژة      نگاه قرآن كريم زمينه
هاي شخصيت و وجود هاي وراثتي مرتبط است، در يك نگاه كلّي، ريشه أمشاج به زمينه

اگرچـه خداونـد   . چهـار دسـتة كلّـي تقسـيم نمـود      توان، بهانسان از ديدگاه قرآن را مي

                                                           
١ .» كي ىنأَ لَممي نِيم نطْفَةً م٣٧/ تقيام(»  ن(  

٢ .»يالْماِء كُلَّ ش نلْنا معج و ي٣٠/ انبياء(» ٍء ح(  

  )٤٥/ نور(» و اللَّه خلَق كُلَّ دابة من ماٍء«. ٣

  )٦/ طارق(﴾  خلق من ماٍء دافق؛ ﴿)٨/ سجده(» ثُم جعلَ نسلَه من ساللَة من ماٍء مهنيٍ«. ٤

  )٣٧/ انبياء(» فَال تستعجِلُون  خلق الْإِنسانُ من عجلٍ سأُريكُم آيايت«.٥
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كند، ولي در نهايـت آنچـه در پيـدايش و    كاركرد عوامل را به صورت جزئي تصديق مي
خلقت، تأثير نهايي و قطعي دارد، خداست و اين خواست و مشيت الهي اوست كه امور 

  . دهد، تا به دنبال آن انسان به وجود آيدجزئي را كنار يكديگر قرار مي
  هاي وراثتي زمينه: الف

. هـاي وراثتـي اوسـت   هاي وجودي و شخصيتي انسان، زمينهترين ريشهيكي از مهم
اين كه چه خصوصيات جسمي و روحي را از پدر و مادر خود به ارث برده باشد و يـا  
مراحل تكوين وي از ابتداي كار تا تشكيل جنين و رشد و نمو آن به چه صـورتي طـي   

هـا امـوري انتخـابي    سياري موارد، متأثر از زمينه هاي وراثتي است، ايـن در ب. شده باشد
گيـري  هـا جلـو  توان از بروز بسياري ويژگـي نيستند و با پيشرفت دانش ژنتيك، باز نمي

هـاي هوشـي، عـاطفي، قـدرت     ويژگي. ها را به وجود آوردنمود و يا بسياري از ويژگي
-انسان، خوشبختي و يا بدبختي وي ميگيري شخصيت كه همه در شكل. . . جسماني، 

إِنا خلَقْنا الْإِنسانَ مـن نطْفَـة أمشـاج نبتليـه     ﴿خوانيم؛ در قرآن كريم مي. تواند مؤثّر باشد

با در نظر گـرفتن ارتبـاط معنـاييش بـا      ﴾أمشاج﴿واژة ) 2/انسان( ﴾فَجعلْناه سميعاً بصرياً
گردد كه نطفة زن و مرد بـه يكـديگر   لقت انسان مياي از خواژة نطفه، مربوط به مرحله

  . شوندآميخته مي
سـورة انسـان    2ي پرسش اساسي و بسيار مهم آن است كـه چـرا خداونـد در آيـه     

نمايد و از سوي آميختگي را به عنوان همراهي الزم براي عامل پيدايش انسان معرفي مي
هد؟ پاسخي كه برخي دانشمندان دديگر خلقت از اين نطفه آميخته را به خود نسبت مي

هـاي  دهند، آن است كه عامل پيدايش بسياري از ويژگـي طب معاصر به اين پرسش مي
هاي زن و مرد است كه از طريـق بـه هـم    مختلف روحي و جسمي در انسان، همان ژن

  . آيدها به وجود مي پيوستن كروموزوم
تقال خصوصيات مختلفـي را بـه   هر كروموزوم، قابليت ان ،علم ژنتيك هاي بنابر يافته

تواند داراي ژن چشم آبي رنـگ و هـم داراي ژن   مثالً يك كروموزوم هم مي. طفل دارد
ا نمـي   چشم قهوه داننـد آن چـه ويژگـي اسـت كـه دقيقـاً باعـث انتخـاب         اي باشـد؛ امـ
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شـود كـه مـثالً باعـث     خصوصياتي مشخّص از ميان صدها هزار احتمال براي طفل مـي 
، 1376ان، . جـونز، ار (. اي شـود نهايت چشم كودك آبي رنگ و يـا قهـوه  گردد، در  مي
إِنـا خلَقْنـا الْإِنسـانَ مـن نطْفَـة      ﴿دهد كه  خداوند در اينجا به روشني پاسخ مي )155ص

هـاي  حتّي اگر دانشمندان امكان يك يا چند خصوصيت را از طريق يـافتن ژن . ﴾أَمشاجٍ
باز هزاران هزار خصوصيت پنهان و آشكار وجـود دارد كـه   مورد نظر داشته باشند، ولي 

قدر زيـاد  ها آن كنترل آن امري بسيار دور از ذهن و واقعيت است؛ چرا كه تعداد اين ژن
است كه اگر خواسته شود، حدود تقريبي آن را با نقاط كوچكي مشخّص كـرد، فاصـلة   

  )140، ص2008نجار، / 202ص، 1405بار، (تقريبي ميان زمين تا خورشيد را الزم دارد 
اي را براي بنابراين، اين قدرت و خالقيت اوست كه از ميان احتماالت مختلف گزينه

چنانكـه در يـك   . آفريند كه بديع و تازه اسـت گزيند و او را با شرايطي مي انسان بر مي
  . آيندهايي كامالً متفاوت به وجود مي خانواده و از يك پدر و مادر انسان

منشأ خلقت انسان از نطفه است، ولي تمامي مراحل از پيدايش نطفه، حركت اگرچه 
مراحل رشـد   5؛ 4، تعيين جنسيت جنين3، شكل گيري تخم2گيري آن در رحم، جاي1آن

همـه و همـه بـه خواسـت خـدا       7و شكل گيري صـورت انسـان   6جنين و تغييرات آن 
توانـد  وجـود دارد كـه مـي   گيرد و در تمامي اين مراحل احتماالت فراوانـي   صورت مي

                                                           
   )٨/سجده(» ثُم جعلَ نسلَه من ساللَة من ماٍء مهني«؛ )٣٧/ انبياء(» خلق الْإِنسانُ من عجلٍ«. 1

  )٢١/تمرسال(» قَرارٍ مكنيٍ  فَجعلْناه يف «. ٢

٣ .»هرفَقَد لَقَهخ طْفَةن ن١٩/ عبس(» م(  

- ٣٧/ قيامت(» يفَجعلَ منه الزوجينِ الذَّكَر و الْأُنث يثُم كانَ علَقَةً فَخلَق فَسو  لَم يك نطْفَةً من منِي يمىنأ«. ٤

٣٩(  

٥ .»و نِ الذَّكَريجوالز لَقخ هأَن ث وىن  يالْأُنمإِذا ت طْفَةن ن٤٦/ جنم(  »م(  

  )٨/ رعد(» ٍء عنده بِمقْدارٍ و ما تغيض الْأَرحام و ما تزداد و كُلُّ شي ياللَّه يعلَم ما تحملُ كُلُّ أُنث« . ٦

 )٦/ عمران آل(»  هو الْعزيز الْحكيمهو الَّذي يصوركُم في الْأَرحامِ كَيف يشاُء ال إِله إِالَّ«. ٧
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سرنوشت جنين را تغيير دهد، ولي اين خواست الهي است كـه در هـر مرحلـه مقـدري     
  . گيردبراي مخلوق خود در نظر مي

بـه دو شـكل اظهـار نظـر      ِ﴾ نَبتَليـه ﴿مفسران دربارة ارتباط اين واژه با عبارت پسين 
و ) 121، ص20، ج1417ايي، طباطب(اند، برخي، آن را مربوط به طي مراحل جنيني كرده

ديـدگاه  ) 616، ص10، ج1372طبرسي، (. بعضي آن را به معناي آزمايش الهي گرفته اند
بر مفهوم عبـارت پسـين نيـز تأثيرگـذار اسـت، فعـل        ﴾أمشاج﴿تفسيري جديد از واژة 

و در زبـان عربـي بـه دو معنـا آمـده اسـت؛ نخسـت؛ تقـدير و         » بلو«از ريشه  ﴾َبتَليه﴿
به ) 292، ص1، ج1404ابن فارس، (. به معناي آگاهاندن و خبر دادن: ي و دومگير  اندازه

رسد، در اين آيه معناي نخست، مد نظر باشد؛ به اين معنا كه ما انسان را از نطفه  نظر مي
و از ميان هزاران نوع احتمال، به صورتي كه خود اندازه گيري نموديم خلـق   ﴾أمشاج﴿

سيري با تفاسير گذشته در اين اسـت كـه تفاسـير گذشـته،     كرديم، تفاوت اين ديدگاه تف
ولـي  ) 182، ص29 ، ج1418صافى، (، در معناي دوم اگر چه جمله حاليه است﴾نبتليه﴿

كه در مفهـوم دچـار ابهـام و     در نظر گرفتند در حالي»  جعلناه سميعا بصيرا لنبتليه«آن را 
، ﴾نبتليـه  ﴿ولي در ايـن تفسـير   ) 214، ص3بي تا، جفراء، (نيازمند تقديم و تأخير بود، 

است و در تفسيري كه صرفاً مفهوم نطفه آميختگـي،   ﴾أمشاج﴿جمله حاليه و حال براي
به معناي طي حاالت جنيني  ﴾نبتليه﴿شد،  فهميده مي ﴾أمشاج﴿نطفة زن و مفرد از واژة 

بود نه همه  ﴾نطفة امشاج﴿يكي پس از ديگري بود، در حالي كه اين عبارت، حال براي 
به همين مرحله از آفرينش يعني، تعيـين خصوصـيات    ﴾نبتليه﴿مراحل جنيني، در اينجا 

و آيه در مفهوم خود كامالً رسا و گويا . گردد انسان از ميان احتماالت مختلف مرتبط مي
  . نمايد است وگره از اين مشكل تفسيري باز مي

  هاي محيطي زمينه: ب
ني دارند و يـا افـرادي كـه انسـان بـا ايشـان       افرادي كه با انسان ارتباط خو: خانواده
هاي كوچـك اجتمـاعي اسـت كـه     ترين نهادترين و مهمكند، يكي از اساسيزندگي مي

در قرآن كـريم بـه   . آيدهاي شخصيتي در انسان به شمار ميگذار بسياري از ويژگيبنيان
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ت و مواظبـت  نقش اين نهاد بسيار مهم در شخصيت انسان توجه شده است، مانند مراقب
 3و يا تقواي پدر و مـادر  2و خصوصاً دعاي ايشان در حق فرزندان 1خانواده؛ پدر و مادر

  4.در صالح فرزند موثر است
تـوان  به جز پدر و مادر، نقش خواهران و برادران در حمايت و حفظ انسان را نمـي 

همچنين  و 5ناديده گرفت؛ مانند نقش خواهر موسي در حفظ جان اين پيامبر بزرگ الهي
و يـا نقـش يوسـف     6در به سرانجام رسيدن رسالت وي) ع(همچنين نقش برادر موسي 

نقش خانواده در شكل گيـري و   7.در نگاه داشتن برادرش از شر برادران بدخواهش) ع(
كند، اما هنگـامي كـه   حفظ شخصيت انسان بسيار مهم است و قرآن اين اثر را انكار نمي

گـذاري  ايمان قرار گيرد ديگر مقدس نيست و اين اثـر اين تأثير در مقابل خدا و جريان 
  8.بايستي به حداقل برسد

  
  

                                                           
 )٢٣٣/ هبقر(» و الْوالدات يرضعن أَوالدهن حولَينِ كاملَينِ «. ١
  )٣٨/ عمران آل(» من لَدنك ذُريةً طَيبةً إِنك سميع الدعاء  هنالك دعا زكَرِيا ربه قالَ رب هب يل«. ٢

  » . . . لحاً لَنكُوننفَلَما تغشاها حملَت حمالً خفيفاً فَمرت بِه فَلَما أَثْقَلَت دعوا اللَّه ربهما لَئن آتيتنا صا «. ٣

  )١٨٩/ أعراف(

٤ .»لَيعافاً خافُوا عةً ضيذُر هِملْفخ نكُوا مرت لَو الَّذين شخلْي ديداًوالً سقُولُوا قَولْيو قُوا اللَّهتفَلْي ٩/ نساء(» هِم .(  

٩ .(  

» . . .  فَقالَتو قالَت لأُخته قُصيه فَبصرت بِه عن جنبٍ و هم ال يشعرونَ و حرمنا علَيه الْمراضع من قَبلُ«. ٥

  )١٢ -١١/ قصص(

  )١٤٢/ أعراف(»  و أَصلح و ال تتبِع سبيلَ الْمفِْسدين  قَومي  يف  هارونَ اخلُفْين لأَخيه  يقالَ موس «. ٦

/ يوسف(»  دينِ الْملك إِالَّ أَنْ يشاَء اللَّه نرفَع درجات من نشاُء  كَذلك كدنا ليوسف ما كانَ ليأْخذَ أَخاه يف «. ٧

٧٦(  

٨.»دولإِنْ جاهع يب  ياك رِكشفَال  أَنْ ت لْمع بِه لَك سوفاًما لَيرعيا مني الدما فهبصاحما وهعط٨/ عنکبوت(» ت (  

٨ (  
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و 1اش با جريان كفر و شرك در برابر پدر خوانده) ع(و يا مانند شروع مبارزه ابراهيم 
   2.ايمان و كافر كاري نيستدر مقابل نيز پدر و مادر را با فرزند بي

  جامعه
و يا احياناً سـقوط شخصـيت انسـان، بسـيار     سالمت يا فساد جامعه در رشد و ارتقا 

شد و اين بـه  مؤثّر است؛ مانند قوم لوط كه عمل بسيار ناپسندشان امري عادي تلقي مي
بنابراين، فضاي جامعه را بايسـتي پـاك و    3. گير جامعه بوداي بود كه گريبان دليل تباهي

ديق گسـترش فسـاد و   توانـد از مصـا  سالم نگاه داشت و حتّي بيان يك رفتار ناپسند مي
گيـرد و  فحشاء در جامعه به شمار آيد؛ چرا كه به تدريج گناه صورتي عادي به خود مي

   4. ها سمي خطرناك استناين براي جامعه و شخصيت انسا
اي هر چند كوچك را از گرداب اما باز، اين خواست و مشيت الهي است كه جامعه 

هر چند بزرگ را به جهت گناه و ظلمشان نابود اي  و يا جامعه 5بخشدنابودي نجات مي
  6. كند نابود مي
  هاي فردي زمينه: ج

ارادة فردي انسان، تأثير مستقيمي در سعادت و يا شقاوت انسان دارد و ايـن بعـد از   
. گيري شخصـيت انسـان اسـت   ترين و تأثير گذارترين زمينه در شكلخواست الهي مهم

هد و هر انسان بـه ميـزان تـالش فـردي خـود از      تواند تغيير دعاملي كه همه چيز را مي

                                                           
١ .»ةً إِنهناماً آلذُ أَصختأَ ت رآز أَبيهل راهيمإِذْ قالَ إِب يف يو كمقَو و بنيٍ  أَراكاللٍ م٧٤/ أنعام( »ض( 
٢ .»ي أَعإِن لْمع بِه لَك سئَلْنِ ما لَيسحٍ فَال تصال رلٌ غَيمع هإِن كلأَه نم سلَي هإِن وحقالَ يا نهود(» . . . ظُك /

  )٤٦/ هود(

  )٢٩/ عنكبوت(» . . . ناديكُم الْمنكَر  أإِنكُم لَتأْتونَ الرجالَ و تقْطَعونَ السبيلَ و تأْتونَ يف« .٣

»  . . . لَّه يعلَمإِنَّ الَّذين يحبونَ أَنْ تشيع الْفاحشةُ في الَّذين آمنوا لَهم عذاب أَليم في الدنيا و الْآخرة و ال«.٤

  ). ١٩/ نور(

  )٧٢/ أعراف(» ذين كَذَّبوا بِآياتنا و ما كانوا مؤمننيفَأَنجيناه و الَّذين معه بِرحمة منا و قَطَعنا دابِر الَّ« . ٥

 )١١/ أنبياء(» و كَم قَصمنا من قَرية كانت ظالمةً و أَنشأْنا بعدها قَوماً آخرين«. ٦
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و هر انساني در پرتو آنچـه اراده نمـوده اسـت بـه      1گرددهدايت و سعادت بهره مند مي
ي فـردي غلبـه   اما باز اين خداست كـه اراده او بـر اراده   2حيات خود ادامه خواهد داد؛

  3. دارد
  هاي الهي زمينه: د

گيـري وجـود انسـان همـان قـدرت و      شكلتر از همة اين عوامل، در تكوين و مهم
و يـا   4دمـد نيروي خالقيت الهي است، اين خداوند است كه از روح خود در انسان مـي 

هـاي شـروع و   ؛ انسان از اولـين لحظـه  5دهدانسان را خليفه خود بر روي زمين قرار مي
سـپرم  خداوند است كه به سلول ا. 6آيد تكوين در منظر الهي و تحت مراقبت او پديد مي

هـايي را بـراي انتقـال     ژنهـاي مختلـف    دهد و اوست كه از بين ژن فرصت تلقيح را مي
گزيند و اوست كه در تمامي لحظات زنـدگي، وي را تحـت مراقبـت    صفات ارثي برمي

؛ ودر 8كنـد  و در پايان اوست كه جان مخلوق خـود را دريافـت مـي    7دهد خود قرار مي
  9. نهايت با او تنها خواهد ماند

  
  

                                                           
١ .» . . .تبسا اكْتها ملَيع و تب٢٨٦/ هبقر(» لَها ما كَس(و يا؛١» ل سأَنْ لَي عوإِالَّ ما س سانيلْإِن «)٣٩/ جنم( 
 )٣٨/ مدثر(» كُلُّ نفْسٍ بِما كَسبت رهينة «. ٢
٣ .»يشل قُولَنال ت و سيتإِذا ن كبر اذْكُر و شاَء اللَّهغَداً إِالَّ أَنْ ي كلٌ ذلي فاع٢٤ -٢٣/ كهف(» . . . ٍء إِن( 
٤ .»فَخن و هتيووحيفَإِذا سر نم فيه ساجِدين  ت وا لَهـ ) ٢٩/ حجر(  »فَقَع» و هوحر نم فيه فَخن و اهوس ثُم

 )٩/ هسجد(  »جعلَ لَكُم السمع و الْأَبصار و الْأَفْئدةَ قَليالً ما تشكُرون
  )٣٠/ هبقر(» رضِ خليفَةو إِذْ قالَ ربك للْمالئكَة إِني جاعلٌ في الْأَ«. ٥

  )٢/ إنسان(» إِنا خلَقْنا الْإِنسانَ من نطْفَة أمشاج نبتليه فَجعلْناه سميعاً بصريا«. ٦

  )٤٨/ طور(  »و اصبِر لحكْمِ ربك فَإِنك بِأَعينِنا و سبح بِحمد ربك حني تقُوم«. ٧

  )٤٢/ زمر(» ى الْأَنفُس حني موتهااللَّه يتوفَّ«.٨

  )١١/ مدثر(» و من خلَقْت وحيداً  ذَرين«.٩
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   گيري يجهتن
اي تك كاربرد است كه به لحاظ خصوصيات ممتاز صوتي و زبـاني  واژة أمشاج واژه

بررسي روابط مفهومي اين . است» دهر«ساز و اثرگذار در سورة مباركة  از واژگان مفهوم
دهد، در ايـن واژه  واژه با واژگان مترادف و مقارنه بين اين واژه با زبان سرياني نشان مي

وجود دارد كه در ديگر واژگاني كه به مفهوم اختالط و آميزش اشاره دارند، خصوصيتي 
وجود ندارد و آن مفهوم پنجره پنجره بودن و منسوج بودن است كه از تطبيق اين مسأله 

شود كه احتماالً كاربرد اين واژه به صورت خاص و براي اولـين  با دانش روز روشن مي
ر پيـدايش انسـان و انتقـال خصوصـيات ارثـي بـه وي       هـا د بار ناظر به تأثير كروموزوم

تواننـد آن را  نمـي . . . اي بود كه ديگـر واژگـان ماننـد خلـط، مـزج و     اين نكته. باشد مي
-برسانند و اين نتيجة جديدي است كه در عرصة دانـش تفسـير از طريـق دانـش زبـان     

اژه را بـا حقـايق   تـوان ايـن و  گذارد و مي شناختي و كاربرد آن در حوزة تفسير تأثير مي
  . علمي تطبيق داد

دهد كـه خداونـد از نخسـتين روز پيـدايش     بررسي حوزة معنايي اين واژه نشان مي
انسان تا هنگام مرگ همواره، همراه انسان است و خالقيت وي را بر عهده دارد و توجه 

تقـرّب   گذارد كه احساس نزديكي وبه اين نكته ثمرة رواني مهمي را در انسان به جا مي
دهد غافـل نيسـت؛ او كـه از    گاه از او و آنچه انجام ميخدايي كه هيچ. به خداوند است

توجـه  . گزينداي بر ميميان هزاران احتمال در صورت و سيرت، سيرت و صورت ويژه
سـازد تـا همـة تـالش خـود را در جهـت       ها راضي ميبه اين مسأله، انسان را به تقدير

  . هايش بكار گيردمنديي از توانبري بهينه و حداكثر بهره
  
  
  
  
  


