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یملع نابز ا یفرع شناوخ ؛نآرق
يروار یهلارون.م

)(

:همدقم

«،ناونع تحت ناشا زا اریخا هک یا هبحاصم رد غابد شورس

 زا یلوق لقن ،حاضا تهج هب هبحاصم هنایم رد، تسا هتفا راشتنا نوتز تاس بو رد و »

 زا دنچ یتاآ هب رظان اصاصتخا،»یند یرکفنشور تایهلا« هلاقم صوصخ رد ار شهاگدد هک دنا هدروآ،)بناج نیا( کشزپ ک

 یوگتفگ ، شدنارود ناموه،هبحاصم نیا رد(.تسا هدومن حرطم ،هتفرگرارق دانتسا دروم راتشون نآ رد هک،قراط هکرابم هروس

).تسا یندناوخ هک،تسا هتفرگ یپ »شورس مرکلادبع یرکف هژورپ«صوصخرد ار یلصفم یداقتنا

 کروئت نییبت هنیمز رد ناشا  یاه هدا و اه هتشون تاهما زا منک یم روصت هک هلاقم نیا صوصخ رد ما هتشاد قیفوت بناجنا

 ادیپ یرتشیب قیمعت،»هنالوسر یاور ات یوبن هبرجت زا« ناونع اب ناشا رگد هلاقم بنج رد و تسا یند یرکفنشور تایهلا

.مراذگب نایم رد ددج یبرجت مولع میهافم هب انشآ کشزپ ک هاگدد زا ار دوخ یاه تشادرب و منیشنب وگتفگ هب وا اب ،دنکیم

 و]۱[ ما هدوبن قفوم )دنا هدومن هبحاصم نآ رد ناشا هک یلوق لقن ساسارب(ناشا هب متارظن حیحص تروص یاقلا رد هک اجنآ زا

 ،مشاب هدرک یکشزپ ملع و نآرق قح رد ییافج هک متشادن اور هکنا هب هجوت اب و تسا هدش نآ زا باوصان تشادرب بجوم عبطلاب

 ک رب لمتشم تسخن شخب . مزادرپب شخب ودرد تایئزج رکذ و رت حقنم نییبت اب ،هاگدد نآ ییوگ زاب هب متسناد تحلصم

 زار یایندرد(ددج یتخانش تسز-کژولویب یاه هتفا اب اهنآ ندز کحم و قراط هروس زا فرش تارقف نآ نیب یقیبطت تاور

 اب سایق رد یقیبطت تاور نیا زا یند -یتایهلا تشادرب لآملاب و شرگن نیا تبسن و طبر مود شخب و دوب دهاوخ)!!هدش یئادز

 و)هنالوسر یاور یروئت نداد رارق رظندم اب ( غابد شورس رترخاتم یاه هتشون و »یند یرکفنشور تایهلا« رد جردنم تارظن

 ،دراد ناشا تاور هب یند یرکفنشور صوصخ رد لیدب شرگن یاعدا هک ،یند -یتایهلا روحم نیا زا یداقتنا یناوخزاب اتاهن

.دوبدهاوخ

 ار روکذم هلاقم رد جردنم یاه هدا هکنا یارب »یند یرکفنشور تایهلا« مرتحم هدنسون هک تسا یرورض هتکن نیا رکذ

 نآ لیذ ات ردص هب ،رگا و دنک هدافتسا فرش فحصم هرقف نیرتامن ضراعتم زا یتساب اقطنم, دامن رت مهف لباق و با ناسآ

 تاآ ،مرتحم هدنسون و تسا هداد لیکشت ار هلاقم تارقف نوتس ،فرش تاآ نآ ،دوش هدنکفا رطن تریصب هدد هب راتشون

.تسا هداهن»یند یرکفنشور تایهلا« نیرتو رد ار امن ضراعتم

 حرطم لیالد نآ رب یدج ددرت هاس ،فرش تاآ نآ یناشیپ زا ضراعت رابغ ندودز اب هک تسا نآراتشون نیا یاعدم

.داتفا دهاوخ ،راتشون نآ رد هدش

(تسین نید زا روبع یپ رد شورس مرکلادبع
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:عوضوم طسبو حرط

 رد رگدک زا»یند شنک« و»یند تفرعم«،»یند هبرجت« نایم کیکفت را س »یند یرکفنشور تایهلا«رد غابد شورس

 نییبت رگدک اب دناوتب ار اهنآ طابترا هوحن و نید فلتخم تاحاس هک تسا ددج یداهنشیپ یتایهلا لدم ک نداد تسدب یپ

.دنک

 یوبنو یند براجت لوصحم هک سدقم نتمزا دنمشور و هجوم مهف تروصب نا فرعت زا س و»یند تفرعم« شخب رد وا مه

:تسا هدروآ»یند تفرعم« و»یند یرکفنشور«نایم نییبت ردو تسا ربمایپ

 یراوزاس و مالت لوغشملد زیچ ره زا شیب و تسا هدوشگ یرشب یتفرعم یاهدرواتسد هب تبسن یند یرکفنشور      

.تسا سدقم نتم زا دنمشور مهف نداد تسدب و یرشب فلتخم فراعم نایم

:دوگ یم زارف دنچ زا س و

 نایم دنآ و دنور و یجنس تبسن رب تسا فقوتم هک ارچ درادن یفقدح, سدقم نتم زا هجوم مهف زارحا دنارف  

 ودئازت هب ور امئاد یرشب فراعم هک ارچ درادن یتاهن و تسا یمئاد هک یدنآرف;”ها ریغ یاهرواب“ و ”ها یاهرواب“

.تسا شرتسگ

:هک دنکیم یریگ هجیتن تامدقم نیا را ناشا

 ”سدقم نتم هیلوا یتخانش تفرعم تیجح”, نوگانوگ یاه هزومآ نیا نایم گنهآ زارد لماعت و دنآ و دنور رد      

.دیسر سدقم نتم را یهجوم شناوخ هب ناوت یم اتاهن و الامهکوحن هب;دوشیم ناصقن و تداز لومشم

 راچد“ هنوگچ لمع رد هک دنزادرپ یم مرک نآرق زا یقادصم نایب هب ،رتشیب حاضا تهج هب ناشا ،هیلوا یدنب تروص نیا زا س

 هروس۷-۵  تاآ یانبمرب ار”نآ زا یهجوم شناوخ“ هب ندیسرو ”سدقم نتم هیلوا یتخانش تفرعم تجح ندش ناصقن و تداز

.دوش یم راب سدقم نتم زا یقادصم ِناینب نیا رب ،هیلوا یدنب تروص نآ هلکاش یعون هب و دننک نییبت قراط

 هنامز و هنیمز هک دنا هدرک یریگ هجیتن ،دآ یم رظن رد رما یداب رد فرش تاآ نیا رد هک یضراعت ساسا رب سپس غابد شورس

 لماش فرع نآ و تسا هدومن یوریپ هنامز فرع زا نآرق و تسا هدرک شزیر نآ رد و هتشاد تیلخدم یحو هدد رد ربمایپ

:هک دنا هدیسر یدنب عمج نیا هب تاهن رد هلمجلا یف ،تسا هدوب راگزور نآ لوبقم و جیار یاه هرظن و تاقدصت و تاروصت

 هدنهج یبآ زا هنوگچ و هدیسر اجک هب اجک زا ناسنا هک تسا رما نیا رب دیکات قراط هروس هراشا دروم تاآ زا دارم      

 یاه هتفا اب قباطم یتخانش تسز یاه هزومآ قیقد نییبت ماقم رد نآرق عبطلاب و هدمآ دد یا هدیچیپ مسیناگرا نینچ

 ددج یرجت مولع یاه هتفا اب قباطم و قیقد هدش هدافتسا ینآرق هرازگ هک ینعم نیا هب(.تسا هدوبن ددج یبرجت مولع

)تسین

:دنا هدومن فرعتریز رارق هب”یند تفرعم“ ثحب رد ار روصتم ِشناوخ هس ناشا
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نتشاگنا یملع نابز ار نآرق نابز و هنافلکتم شناوخ )۱

ندرک دادملق یفرع نابز ار نآرق نابز )۲

.ندرک ددرت ددج مولع یاهرواتسدرد )۳

 نیا و هدرک دادملق”یند یرکفنشور تایهلا“ یانبم ار,ندرک دادملق یفرع نابز ار نآرق نابز ینع مود شناوخ،مرتحم فلوم

.دنا هدزگرب ار تاور

 و دنکیم ادیپ یرتشیب حوضو ثحب هنیمز ،سدقم نتم تاآ اب ههجاوم و لیوات و ریسفت رد هناگ هس یدنب میسقت و فرعت نیا اب

 کژولویب و یتخانش تسز مولع اب تبسن رد قراط هروس هراشا دروم تاآ یقیبطت هساقم هک،یلصا ثحب هب دورو یارب ام هار

.دوش یم رتراومه تسا

 اجنآ زا .میهد رارق یسررب و هقادم دروم ار مود و لوا یاه تئارق یتساب و تسا یهیدب موس تئارق عانتما هک تسا ادیپ هتفگان

 رب و لوا تئارق  یواکاو هب و هدومن ظفح روصتم ضورفمودزا یک ناونع هب ار نآ ،تسا مرتحم فلوم یاعدم ،مود تئارق هک

 یم )ما هداد تروص هنافلکتم شناوخ ک مینک روصت یملع نابز ار نآرق نابز رگا ینع( تسا هدما هلاقم رد هک یقادصم ساسا

.مزادرپ

:دشاب یم ریز تاآ هدافتسا دروم قادصم دش هتفگ هک روطنامه

.]۲[بئارتلاو بلصلا نیب نم جرخ,قفاد ءام نم قلخ,قلخ مم ناسنالا رظنیلف

-یتش ءاشنم هک تسا هدش قلخ یا هدنهج بآ زا ناسنا هک دامرف یم دنوادخ هک تسنا تاآ نیا رد هدش حرطم ضراعت

.درادن تقباطم ددج یتخانش تسز تاحیضوت اب“ ارهاظ و دراد یا هدند

 و هدوبن رگدک یفان و عمجلا عنام هک ،دش دهاوخ هدافتسا نایب ود زا ددج مولع و تاآ نیا نایم یجنس تبسن و قیبطت یارب

.دنشاب رگدک لمکم دنناوت یم یعون هب

:لوا نایب

 رشان هک دشاب یم ]۳[ لازنا یژولویزیف ناونع اب یملع عجرم ک زا تسا هدش هدافتسا نآ زا لوا نایب یارب هک یتاحیضوت یانبم

 نتم تسا هدش یعس و دشابیم دنلکا یکشزپ زکرم رد یژولوروا نامتراد هب طوبرم و springer(( یکشزپ فورعم تاراشتنا نا

.ددرگ با ناسآ و لوصولا لهس ناکمالا یتح نآ هدیچیپ و یملع

:تسا هدمآ هراشا دروم راتشون همدقم رد

 نیا یگدیچیپ زا تاکح هک”تسا زیچان رایسب نآ صوصخ رد اهینتسناد یا هناروابان ”تروصب،لازنا هدد ندوب ریگارف مغریلع

.دنکیم )!! رصاعم هدش یئادز زار یایند رد یتح( کژولویزیف هدد

 و کیموتانآ یاهناگرا اتاهن و،عاخن،زغم زا دنترابع هک تسا هدش یفرعم هسورپ نیا ندش یتایلمع یارب حطس هس همادا رد

 هدغ-زاس ینم یاه هسیک -هضیب لماش اهنآ نیرتمهم هک،دنراد تکراشم و ترشابم دنآرف نیا ییاهن یارجا رد هک کیماند

.دوشیم هدناهج نوریب هب نآ قیرط زا ییاهن لوصحم هک ]۴[هارزیم ناا رد و هناثم ندرگ-تاتسورپ
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 لیوطت و تایئزج رکذ زا تسا رتهب هک دشاب یم قلغم و هدیچیپ نادنچ ،لازنا هدد رد لیخد لماوع و اهناگرا نیب یگنهامه

 نیا نییبت تقاط و تجاح ردق هب اما دنامن هعجارم راتشون لصا هب ،لیامت تروص رد لضاف ناگدنناوخ و دوش یراددوخ مالک

:دوگ یم ]۵[» لازنا یزکرم یژولویزیفورن«شخب رد فلوم ،بلطم

 وراوزاس حیضوت ک ،هتشذگ ههد رد لقادح ،دوش یبصع یگنهامه بجوم هک]۶[ یعاخن یلازناروتارنژ ک دوجو   

.تسا هدوب لازنا هدد س رد هتفهنیژولویزیف یارب مجسنم

 راتشون فلوم و)نییا تمس هب یتش مهد هرهم دودح زا( تسا عاخن ییاهتنا هیحان تسا دنآرف نیا ریگرد هک عاخن زا یا هعطق

:دوگیم عاخن زا هعطق نیا تیمها و دیکات تهج رد

 هکنا مغریلع دنا هتشاد)یتش مهد هرهم( حطس نیا یالاب تمسق رد ،عاخن یعطق هک یدارفا رد لازنا مسیناکم لرتنک   

 یروحم تیمها،رما نیا(.تسا هدوب ریذ ناکما،دراد دوجو )زغم( یعاخن قوف یاه تمسق و عاخن نیب طابترا مدع ک

)دزاس یم صخشم دنارف نیا رد ار یتش -یرمک عاخن زا تمسق نیا

:راتشون نامه همادا رد

 کیمالاتویناپسا یاهلولس« ناونع تحت اهنآ زا هک تسا هداد ناشن ار یعاخن ِیبصع یاهلولس زا هورگ ک ،ام تاقیقحت

.تسا لازنا هدد ندرک لاعف رد نیداینب و یزجتال ءزج هکدوشیم هدرب مان »یرمک

 هرازگ راهچ زا هک هلاقم یناا هصالخ رد فلوم هک تسا یا هزادنا هب لازنا هدد رد اهلولس نیا تیمها هک تسا رکذ لباق

 رد مه رگد هرازگ هس یقابلا و تسا هداد صاصتخا یعاخن تیمها اب ِیاهلولس نیا هب ار اه هرازگ نآ زا یک  تسا هدش لیکشت

)دنتسه لئاق هدد نیا یارب ار یبصع هام نب ک ،نادنمشناد هک ینعم نیدب(.تسا هدد نیا یبصع نییبت صوصخ

:راتشون نامه

 هطساو ک دسریم رظن هب هک دنا هدش فشک)LSt( یرمک کیکالاتویناپسا یاهلولس زا لکشتم یعاخن لازناروتارنژ ک

.دشاب لازنا هسورپ رد رثوم یساسا و یروحم

 هکنا ندروآرظن رد اب و دوش تقد ،دراد لازنا هسورپ رد یروحم و یساسا هطساو هک»یعاخن لازناروتارنژ « یدیلک هژاو هب رگا

 .دش دهاوخن هدد قراط هروس فرش تاآ نآ رد یضراعت هنوگچیه ،ددرگ تانع تسا یتش هیحان رد نآ کیموتانآ هاگاج

 ترشابم ءاضعا هیقب و )تسا هدش عقاو یرمک-یتش هیحان رد و(دنکیم نیمات ار لازنا یگدنهج تلاح هک تسا روتارنژ نا عقاوب

 و تشگنا رگا و تسا رشابم تلآ،جراخ هب هلولگ ندناهج رد گنفت هلول ،نهذ هب برقت یارب و دنراد دنآرف نیا رد تکراشم و

.دش دهاوخن هدناهج نوریب هب یا هلولگ ،دشابن هدنناکچ نهذ و مشچ

:مود نایب 

 دریگ رارق هجوت دروم دناوت یم لمکم نییبت ناونعب قراط هکرابم هروس زا هراشا دروم تارقف رتهب مهف تهج رد هک یمود نایب

.تسا لمات لباق حرش نیا هب یا همدقم،نایب نآ حرط زا لبق اما ،دمآ دهاوخ لیذ رد زین
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 هک موش یم فقاو رما نیا هب میئامن یم رظن فطع ،یلک دد ک اب تسا هدما ناسنا نیوکت صوصخرد هک نآرق تاآ هب یتقو

 هروس زا۱۴-۱۳تاآ لیلحت و تقباطم هب نآ رتهب مهف یارب و دراد یگنررپ )هناسانش نینج( کژولویربما یاه هبنج تاآ نیا

 )نوسناج لاشرام رتکد ریظن( نارظن بحاص رگد ءارآ ندرک ظاحل و ]۷[روم ثیک روسفورپ تاور هب هدجس هروس  ۹ ها و نونموم

 دروم تاآ مهفرب یدمآرد شیپ ناونعب مه و )مّعالاب(نآرق تاآ یملع تقباطم صوصخ رد تواضق هنیمزرد مه هک مزادرپ یم ]۸[

.دوب دهاوخ هدننک کمک )ّصخالاب(قراط هروس هراشا

:تسا هدما نونموم هروس هدزیس هآ رد

نیکم رارق یف هفطن هنلعج مث  

 هک دریگ رارق ناسنا هروس ود هآ بنج هآ نیا رگا ،»میهدیم یاجراوتسا هاگرارق رد و هدروآرد یا هفطن تروصب اروا سپس«   

:دامرفیم

جاشما هفطن نم ناسنالا انقلخ انا   

 ریبعت جاشما هب نآزا نآرق یبرع ناسل رد هک هتخیمآ هفطن نیا تلوهسب هک »مدرفآ )جاشما( هتخیمآ یا هفطن زا ار ناسنا ام«     

 هتخیمآ هفطن نیا هک دوش یم لصاح هجیتن نیا ،)توگز (دشاب لووا و دیئوزوتامرپسا ندش هتخیمآرگنایب دناوت یم تسا هدش

.دوشیم هتشاک )راوتسا هاگرارق( محر هراوید رد )توگز نامها(

 تریح رایسب لبق نرق هدراهچ دودح رد ،”هتخیمآ هفطن“ نیا یارب”راوتسا هاگرارق“ نایب زین و جاشماهژاو را هدافتسا    

 تیلهاج رگا اصوصخ،هتشادندوجو ناسنا نیوکت هسورپ ِماخ و هیلوا عاونا زا یتح،یروصت چیه نامز نآ رد(.تسا زیگنارب

).تسا هتشاد شزیر نارق تاآ ،نآ ِعبط هب و لوسر یحو رد هک تسا نآ رب اعدا هک دریگ رارق تانع دروم نیمزرس نآ

:تسا هدمآ نونموم هروس زا هدراهچ هآ یادتبا رد

هقلع هفطنلا انقلخ مث

 ار هملک نیا و دبسچیم ییاج هب هک تسا یزیچ یبرع نابز رد قلع یانعم .تسا هتفر تبحص »هقلع« هب »هفطن« لیدبت زا هک

 هک تسا)۷-۲۴ یاهزور( ینینج هلحرم نا زا یبسانم ریبعت و دکم یم ار نآ نوخ و هدیبسچ ندب هب هک دنرب یم راک هبولاز یارب

.دنک یم قازترا ردام نوخ زا و هدیبسچ محر لخادرادج هب ،هقلع هب لیدبت ِهفطن نآ

 هک ییاج نا زا و تساولاز هب هیبش رایسب کژولوفروم و یرهاظ یامن ظاحل هب ینینج هلحرم نیا هک تسنا تیمها رئاح هتکن

 عبطلاب )تسا هدمآ دد پوکسورکیم و زنل دعب نرق هد دودح(تسا هتشادن دوجو پوکسورکیم و زنل یدالیم متفه نرق رد

.تسا هدوبن علطم ولاز و ینینج هلحرم نیا یرهاظ هباشت زا سکچیه

 یارب یناسنا هزور راهچ و تسیب نینج ک نآ یناتحت تمسق رد و هدش روصم ولاز ک زا ییامن سکع نیا یناقوف تمسق رد

.تسا لمآت ِلباق رایسب نآ ِنیوکت زا هلحرم نیا رد نینج ک ِیولاز ِهیبش ِیامن و تسا هدش هدروآ تقباطم
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 ثیک روسفورپ فیلات   A scientific interpretation of references to embryology in the QUR’AN :هلاقمزا سکع نیا

.تسا هدش جارختسا روم

:هک میناوخ یم ،نونموم هروس هدراهچ هآ همادا رد

هغضم هقلعلا انقلخف  

]۹[ اه تیموسو دراد ییامن نینچ عقاوب هزور تشه و تسیب نینج و تسا هدش هدوج ءیش ک ا هدوت ک یانعم هب »هعضم«

.دوش روصتم ,هدوت ک یورب نادند یراشف رثا تروصب دناوت یم دنتسه نینج تارقف دمآرد شیپ هک

 ک تسار تمس رد . دراد هدوج تشوگ ِیامن هک یناسنا نینج ک زاplasticine( (نیسیتسال لدم ک پچ تمس رد 

 marksteeth هب هیبش هک )beadlike( حیبست هناد لکش هب ددعتم یاه تیموس هک هدش هدروآ یناسنا هزور ۲۸ نینج زا ریوصت

.تسا هدمآ پچ تمس رد هک تسا یلدم رد

 ثیک روسفورپ فیلات   A scientific interpretation of references to embryology in the QUR’AN :هلاقمزا سکع نیا

.تسا هدش جارختسا روم

:نونموم هروس هدراهچ هآ همادا

امحل مظعلا انوسکف امظع هغضم قلخف    

.دنوش یم هدیشوپ تشوگ اب اهناوختسا نیا ،نآزادعب و هدش لیکشت یفیعض یاهناوختسا ،هدش هدوج هدوت نیا زا    

 شیپ و فیعض ناوختسا ناونع هب( فورضغ ادتبا هک هتشاد نیزورما یسانش نینج شناد اب مامت و مات تقباطم مه هلحرم نیا

 یم هدناشوپ ناوختسا رب )هچیهام( تشوگ ،یملع هدش هتخانش یلاوت قبط مهنآ زا س و هدش لیکشت ) ییاهن یاهناوختسا دمآرد

.تسا هجوت لباق رایسب نآ یلاوت تاعر و تایئزج نیا هب هجوت هک ،دوش
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:دامرف یم نونموم هروس هدراهچ هآ یناا تمسق رد

رخا اقلخ هناشنا مث 

]۱۰[درک میهاوخ یرگد هددو هدیشخب یا هزات شنرفآ اروا س نآ زا و

 دریذ یم تروص یّدج یلاوحا رییغت و هدش لیدبت ]۱۱[ سوتف هب ویربما تقیقح رد, تسا متشه هتفه دودح هک هلحرم نیا رد

 دجاو یتح هک تسا یرتمیلیم دنچ یناسنا لدم ک عقاوب و ،تسا یجراخ و یلخاد یاهناگرا مامت دجاو نینج نامز نیاردو

 ،یا هتفه تشه یروتاینیم دوجو نیا ییوگ هک تسا هتفریذ تروص یا هنوگ هب لاوحا رییغت و نیوکت نیاو تسا بلق نابرض

.تسا هتفا لیدبت و رییغت همهنآ زا س یا هزات قلخ

:دوب دهاوخن فطل زا یلاخ هلحرم نیا رد هدجس هروس مهن هآ ندروآ

هدفالاو رصبالاو عمسلا مکل لعجو

)دیمهفب ودرگنب و دونشب ات( درفآ اهلد و اهمشچ و اهشوگ امش یارب و

 هدننک کاردا ناگرا و هرصاب و هعماس یاوق ناسنا یارب دنوادخ هک دوشیم صخشم هدجس هروس مهن هآ تمسق نیا هب هعجارم اب

 شنیچ نیمه اب هک تسنآ یلاوت و بیترت, تاملک نیا رد هتفهن زار و باجعا .تسا هداد رارق دشاب یم زغم نامه هک )هدئفا(

 ندمآدد زا س و دوش یم لیکشت مشچ زا لبق شوگ ناگرا ْشیپ هک ینعم نیدب ،دنبا یم نیوکت اهناگرا نیا ،هناسانش نینج

.دبا یم نیوکت و هدش زیامتم )زغم( هدننک کاردا ناگرا ،مشچ

 زا رذگ زا س ناسنا نیوکت هک مهم نیا هب قیقد ندرب یپ یکشزپ ملع خیرات رد هک ،میئامن تافتلا مهم هتکن و هقیقد نیا هب رگا

 یم صاخ هلحرم نآ هب صتخم و درف هب رصحنم تاصتخم و تاصخشم یاراد مه هلحرمره( دریذ یم تروص فلتخملحارم

.دش میهاوخ فقاو نآرق رد لحارم نیا نایب تیمها هب تسا هدوب ینامز هچ زا ,)دشاب

 پوکسورکیم و زنل فشک زا س, یکشزپ ملع ریسرد لحارم نیا دوجو زا عالطا هک دش رکذتم یتساب مهم شسرپ نیا هب خسا رد

.تسا هدوب ۱۹۴۰-۱۹۷۰ یاهلاس دودحرد لحارم نیا قیقد نییبت خیرات ،عقاولا یف و هدوب مهدفه نرق رد

 یساسا موهفم ک )لحارم نآ قیاقد رکذاب( نینج نیوکت و دشررد stages(( لحارم دوجو هک نآرقرد یدیلک هتکن نیا هب نطفت

 یسانش نینج ملع رد ،ددج هدش فرعت لحارم اب لماک تروص هب و تسا هتفرگ تروص لبق نرق هدراهچ دودحرد هک تسا

 و نیوکتردstages(( لحارم دوجو رکذ هب طقف نآرق رگا یتح و تسا هدنهد ناکت و زیگنارب باجعا رایسب,دراد تقباطم نیون

.دوب نیرفآ تفگش دوخ یدوخ هب مه ،تخاس یمن المربار هلحرمره تاصخشم قیقد زارو درک یم افتکا و هدنسب نینج نوکت

 تلاهج رد هن دوش رادد نآ زا ناسنا مان هب یدوجو اباهن ات دنک یم رذگ یصاخ لحارم زا نینج هکنا زا یروصت چیه(

)تسا هتشادن دوجو دعب نرق هد دودح ات ناهج زا یرگد یاجک چیه هن رد و ناتسبرع

؛دوگ یم یم هک تسا لمأت لباق ،نوسناج لاشرام روسفورپ زا لوق لقن نیا ، راتشون زا تمسق نیا ناا رد

…مرادن تسا هتفرگ تراع هب یرگد لحم زا ار تاعالطا نیا،])ص(دمحم[ درف نیا هکنا رب ِّلاد یدهاش چیه نم    

.درادن دوجو ،تسا هتفگ دمحم هچنا رد لیخد یهلا ِءاشنم ک رب یبنم هدا نیا اب لباقت رد یا هتکن چیه عبطلااب،

 فراعم نییبت رد هک دوش یم هدوشگ مرک نآرق هناسانش ناسنا تاآ لیواتوریسفت رد یددج باب, یقیبطت یسررب نیا زا س
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.دوب دهاوخ دنمدوسو اشگهار قراط هروس هراشا دروم تاآ هلمج زا و ینآرق

:هناسانش نینج یاه هوس ساسا رب ددج مئالع اب قراط هروس۵–۷ تارقف یرهاظ ضراعت نییبت –  

 یذ یاهناگرا کژولویربما هاگتساخ هب رظن فطع،ناسنا یفرعمرد ,نآرقرد هناسانش نینج یاه هوس ندوب گنررپ, حیضوت زا س

.تسا اشگهار ،هراشا دروم تاآ رت قیمع مهف یارب ، لازنا هدد رد طبر

 یم ءاشنم نآزا اه هضیب و اه هیلک هک تسا یکرتشم تفاب زا دنشاب یم هفطن دیلوت لحم هک اه هضیب یلصا هاگتساخ عقاوب

.دراد رارق یرمک یاه هرهم تاذاحم رد کرتشم تفاب نیا لحم و دنریگ

 لماکت یط رد جیردتب و دنک یم دشر هب عورش و هدش کفنم تفاب نیا زا )نورتسوتست( هنادرم نومروه ریثات تحت اه هضیب

.دریگ رارق ندب زا نوریب و هضیب هسیک رد، دوخ یلصا هاگاجرد ات دنکیم یط ار یریسم، ینینج

 هدزاود نینج رد و دنا هدیبسچ یرمک مهدزاود و مهدزا یاه هرهم هیحان رد،رمک هب اه هضیب ، ههامود نینج رد تقیقحرد

 دصقم هب هتفه ود و یس نینج رد ،لاناک نیا یط رد تکرح زا س و هدیسر )نار هلاشک رد(ینبغم لاناک یادتبا هب ههام

[۱۲].دنسر یم هضیب هسیک رد،ییاهن

:یریگ هجیتن و هصالخ

 هدوبن عمجلا عنام هک ددرگ دانتسا لالدتسا ودرب،نیون مولع یاه هتفا اب قراط هروس ۵-۷ تارقف رد ضراعت مدع نییبت یارب –

 هدنهج بآ ا قفاد ءام ءاشنم،روکذم تاآ رد هک دریگ یم همشچرس اجنا زا ،یرهاظ ضراعت لصا.دنتسه رگدک لمکم عقاوب و

.دسر یم رظن هب ضراعتم ددج مولع اب هکدوش یم یفرعم )بئارت و بلص( یا هدند یتش ا یا هنیس یرمک هیحان زا

 ضماغ هدد نیا ماجنا و یگنهامه رد یروحم شقن هکدش هداهن دیکات تشگنا هدد نیا یبصع ءاشنم رب لوا لالدتسا رد –

 یرمک کیمالاتویناپسا یرورض و یروحم یاهلولس ورمک هیحان رد یعاخن یلازناروتارنژ  ک شودرب هدد نیا یلصا راب و دراد

.تسا هدوب مجسنم و راوزاس حیضوت ک،هتشذگ ههد رد هک دش هداهن

 یا هدند-یتش هیحان رد عقاوب هک تفر هدد نا رد لیخد یاهناگرا ِکژولویربما هاگاج زا تبحص ،مود لالدتسا رد –

 رد ناسنا نیوکت نایب رد هناسانش نینج یاه هوس تیمها اب، نآ طبر و دنا هتفرگ رارق )تسارظن دروم اه هدند یفلخ تمسق(

. ددرگ ظاحل نآرق

 ضراعت مدع دشاب نایم رد یفلکت هنوگچیه هکنا نودب ،دریگ رارق رظندم یرواد شیپ نودب ،طوسبم اتبسن تاحیضوت نیا رگا –

 نییبت تاآ نیا لیوات و ریسفت رد لمتحم حوطسزا حطس ک لقادح و هدش لصاح نیون مولع اب قیبطت رد ینآرق یاه هرازگ نآ

.دشاب هتشاد دوجو دناوت یم عبطلاب و تسین لمتحم ریغ ،یلیوآت و یریسفت رگد یاه هالدوجو ناکما هچرگ،تسا هددرگ

:تسا هدروآ قراط هروس تاآ اب طبترم  ضراعت نییبت رد غابد شورس  
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 هدنهج یبآ زا هنوگچ و هدیسر اجک هب اجک زا ناسنا هک رما نیارب دیکات دسر یم رظن هب،قراط هروس تاآ رد،لثملا یف    

 یتخانش تسز یاه هزوما )قیاقد( نییبت ماقم رد هکنا ات هدوب رظن حمطم ، هدمآ دد یا هدیچیپ مسیناگرا نینچ

.دشاب ددج یبرجت مولع یاه هتفا اب قباطم

 داب ارچ“میلع دنوادخ“ هک دوب دهاوخ نیا تسا تیمها اب رایسب و دش دهاوخ جاتنتسا تالمج نیا زا هک یمهم لاوئس    

 ار نارود نآ ، تنوعررس زا  و یدنمتردق لاحرد و تسا هدوب زیچانودرخرایسب الثم هک ناسنا هتشذگ یروآدا یارب

 یرکفنشور تایهلا“ هلاقم نیرتو رد نآ زا هک دنک هدافتسا ضراعتم و یملع ریغ یا هرازگ زا،هدرک شومارف

 ییاهیروئت روهظ یارب یا هنیمز و !!؟هدنارورپب نهذرد ار“قح“ترضح ندوب میلع“ریغ“ههبش و هدش هدافتسا”یند

.دنک یم لیامتم یحو ریظن یلاعتم یا هدد یارب، ”یرشب یعون“ هب ِهیجوت تمس هب ار ینادنمشدنا هک دشاب یلیدب

 یآر و دناوخ هنافلکتم شناوخ ار نآرق نابز نتشاگنا یملع،تفر نآ رکذ البق هک روطنامه یند یرکفنشور تایهلا مرتحم فلوم

 ،دمآ هک یتاحیضوت اب اما .دومن رداص یند یرکفنشور تایهلا رظن زا ار“ ندرک دادملق یفرع نابز ار نآرق نابز“ ندومن رایتخا رب

 هچرگ ،تسین نآ زا هنافلکتم شناوخ اب قواسم )نیون مولع اب نآ یاه هرازگ ضراعت مدع ا و( نارق نابز نتشاگنا یملع عقاوب

.دشابیمن رظن حمطم زین تسه )Textbook ( عجرم یملع سنارفر ک ،نارق هکنا یاعدا

 زا یریسفت و یلیوآت فلتخم حوطس دوجو اب هک دشاب هدش راکشآ صاخ ثحبم نیا یارو رد مه مهم رما نیا ،دسر یم رظن هب

 دنک ییاسانش نآرق تاآ مامت رد ار اه هال نیا مامت دناوتب اصخش رفن ک هکنا ناکما ،دشاب روصتم دناوت یم هک فرش فحصم

 و فرعت یلیوط و ضرع یاههورگراک،رتکچوک یسب ییاهراک یارب هک زورما یایند رد و تسا عنتمم،دایب ار نآ تبسن و طبر و

 هدومزآ راک و صصختم دارفا یتساب ،روصتم و لمتحم یاه هال نیا فشک و مرک نآرق اب ههجاوم رد مرجال دوش یم هتفرگ راکب

.دنشاب هتشاد تکراشم ،ثحبم ره اب طبترم

:اه یقروا و تاحیضوت

:تسا رارق نیدب روکذم هلاقم رد غابد شورس تاور هب کشزپ نآ هاگرظن ]۱[

 نیب نم جرخ قفادءام نم قلخ“ هآ هک یا هدروآ ”یند یرکفنشور تایهلا“ هلاقم رد امش تفگ یم داقتنا رد رابک ناشا

 بآ هک درادن دوجو ییاضف هنیس یاهناوختسا و بلص نیب رد نوچ(دراد تافانم ددج یکشزپ ملع اب :“ بئارتلا و بلصلا

 سدقم نتم نوچ مرادن یراک تاآ نیا یظفللا تحت یانعم اب ام ییوگ یم ساسا نیمه رب و )دوش جراخ نآ زا ینم ا هدنهج

.مرادن نارق زا یراظتنا نینچ اساسا ام و تسین یملع باتک

 اما دوش یم جراخ نآزا ینم هک دراد دوجو یئاضف بئارت و بلص نیب  میناد یمن نالا ناکشزپ ام دنچ ره هک تشاد رارصا ناشا

.درک داقتنا نم زا ساسا نیمهرب یو،دراد دوجو بئارت و بلص نیب یئاضف نینچ دوش یم مولعم یزور هرخالاب  انئمطم

 نهذرد هاگرظن نآ زا ،یباوصان هراگنا نینچ هک ما هدوبن قفوم مهاگدد لاقتنا رد تسژولویدار کشزپ ک ناونعب نم عقاوب

 هتشر هک( یکشزپ ددج یرادربریوصت یاه شور زیگنارب باجعا یاه تفرشیپ هب هجوت اب ریدقت رهب اما تسا هدش ناشا

 نتفا لامتحا ،دراد ناسنا ندب یلخاد یاشحا زیلانآ و یبازرا هنیمز رد رتمیلیمود ات ک دودح رد یتقد و )تسا ما یصصخت

 حمطم هیضرف نیا عبطلاب و تسا رفص هب برق دوش جراخ هدنهج بآ نآ زا هک یا هدند-یتش هیحان رد ،صاخ یاضف ک

.دشاب نآرق و یکشزپ ملع هب یافج دناوت یم نم زاریبعت نیا و تسا هدوبن نمرظن
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۵-۷ تاآ قراط هروس ]۲[

John P.Mulhall, Wayland Hsiao, Men’s Sexual Health and fertility, chapter 2, [3] physiology of 

ejaculation, Sprinager, 2014

Urethra ]4[

Central neurophysiology of ejaculation ]5[

Spinal ejaculatory generator ]6[

 وتنروت هاگشناد رد یحارج نامتراد زا یموتانآ شخبرد هتسشنزاب روسفورپ وا مه، ۱۹۳۵ ربتکا ۱۵ دلوتم،روم نوئل ثیک رتکد ]۷[

 نمجنا سسوم وضع وا مه .تسا هدوب ۱۹۸۴ ات ۱۹۷۶ یاهلاس رد یموتانآ شخب سیئر روم ثیک رتکد .تسا )اداناک-ویراتنا(

 یاهباتک هدنسون،روم رتکد.تسا هدوب۱۹۸۹–۱۹۹۱ یاهلاس رد نمجنا نیا تندزرپ و )AACA( اکرمآ لاکینیلک یاه کیموتانآ

 یم ددعتم تالاقم فلومو Clinically Oriented Anatomy  ، Essential Clinical Anatomy ریظن یموتانآ هتشر رد عجرم

.دشاب

 )ایناولسین–ایفلدالیف ( نوسرفج ساموت هاگشناد رد ار دوخ کیمداکآ رمع رتشیب .تسا ۱۹۳۰دلوتم ,نوسناج لاشرام رتکد]۸[

۱۹۷۲ لاس رد یموتانآ نامتراد سیئر نوسناجرتکد .تسا یلماکت یژولویب نامترادرد هتسشنزاب روسفورپ وا مه .تسا هدنارذگ

.دشاب یم )هلاقم و باتک( رثا ۲۰۰ زا شیب فلوم و تسا هدوب

Somites    ]۹[

.تسا لدمرخ داتسا همجرت زا هتفرگرب نارق تاآ همجرت ]۱۰[

Fetus ]11[

 ،ناکین الهش و ناکین بوقع یاهمان هب ینیلاب ناکشزپ زا نت ود هلاقم هب ار لضاف ناگدنناوخ، مالک لیوکت زا زیهرپ تهج هب  ]۱۲[

 تاس رد ۰۷/۰۴/۱۳۹۵ خیرات رد ”هنالوسر یاور ” یروئت دقن رد یملع تاحیضوت ناونع تحت هک مهد یم عاجرا اداناک زا

.تسا هدش رشتنم نوتز

:بلطم نیا یراذگ کارتشا
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طبترم
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