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  »یخرج من بین الصلب و الترائب«ان درباره مفهوم آیه نقد آراء مفسر
  

  ١*محمدحسین برومند
  یزد دانشگاهیار استاد

 )31/1/1388 :يریخ پذیرش نهایتا ـ 9/10/1387 :تاریخ دریافت مقاله( 
  

  چکیده
دیدگاههاي متفاوت و گاه متناقض مفسران، بیانگر اختالف نظري عجیب درباره مفهـوم  

این اختالف نظرها را بـا توجـه بـه ارتبـاط     . است» لب و الترائبیخرج من بین الص«آیه 
توان از بین برد؛ زیرا تنها در این صورت، بین مفهـوم  آیات و تعیین هدف این سوره مي

  .شودمطلوبي برقرارمیمعنایيآیات پنجم تا هفتم این سوره، با مفهوم آیه هشتم، ارتباط
  

   .ترائب ،صلب ،رجع ،طارق ها کلیدواژه
  
  ـ طرح مسأله 1

  » یخرج من بین الصلب و الترائب«درباره آیه 
اند که منظور خروج ماء دافق از میان پشت مـرد و  اکثر مفسران شیعی، مدعي شده) الف

اي و در گستره)  12/177قرشي، ؛ 5/471 طبرسی،(سینه زن یعنی صلب و ترائب است 
را دلیلي بر اعجـاز علمـي قـرآن    وسیعتر ـ در همین راستا ـ بعضي از اهل تسنن این آیه   

، اما وقوع خارجي و تحقیقـات  )30/113مراغي، (اند دانسته و درباره آن به افراط گرویده
نطفه زن پـس از   ،علمي نشان مي دهد که دفق و جهندگي تنها به مرد اختصاص داشته

سـي  رویـان شنا  النگمـن، : ـ نکـ (شـود  جدایي از تخمدان، به آرامي به لوله رحم وارد مي
  ). 30 پزشکي، ترجمه مسلم بهادري و عباس شکور،

 اند آن را فقط به مرد و خـروج منـي از بـین پشـت و دو    بعضي دیگر سعي کرده) ب
ـ که سماعي اسـت ـ چنـین تفسـیری را       ١استخوان ران پا اختصاص دهند؛ اما علم لغت

  .کنداطالق نمی» ترائب«پذیرد و به هر استخوان نرمي، نمی
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بینید، این دو اظهار نظر در مقایسه با یکـدیگر و نیـز بـا تحقیقـات     چنان که می 44

علمي و علم لغت، تعارض دارد؛ حال، با توجه به ایـن پـیش فـرض مهـم ـ یعنـي لـزوم        
 ٢های تفسیر حقیقی قرآن و دریافتهای قطعی علم بشریخواني بین دادههماهنگي و هم

ض بین دانشمندان علم جدید و لغـت  ـ درباره این اظهارنظرهای متعار) قانون نه فرضیه(
ظاهري و قابل  ،از یک طرف و مفسران قرآن از طرف دیگر، چه باید کرد؟ آیا این تعارض

  رفع است یا خیر؟
  

  ـ پیشینه بحث2
  ـ مروری بر اظهار نظر مفسران1ـ2

 عکرمه و مجاهـد نشـان   ،عباس، ضحاکبررسی دیدگاههاي متقدمان از قبیل ابن ـ الف
را کمـر مـرد و   » صلب و ترائـب «و منظور از » ماء«را » یخرج«ثر آنان، فاعل دهد که اکمی

  ).5/471طبرسی، : ـ نک( اندسینه زن دانسته
  : دهدبررسي تفاسیر شیعه نشان ميب ـ 
  . انددر نظر گرفته» ماء«را » یخرج«تقریباً، اکثر مفسران، فاعل  ـ1ب ـ

را اسـتخوانهای  » ترائب«د و منظور از را استخوان مر» صلب«ایشان معموالً، مقصود از 
اند و بر این اساس معتقدند، ماء دافق، از میان صلب مرد و اسـتخوانهاي  سینه زن دانسته

آدمـي از آب منـي آفریـده    «: مثالً در بعضی تفاسیر آمده اسـت . شودسینه زن خارج مي
طبرسـی،   :ـ نکـ ( »آیـد شده و آن آب، از پشت مرد و استخوانهاي سـینه زن بیـرون مـي   

  )20/228؛ ابو الفتوح رازی، 5/471
  

برخي از مفسران شیعه معتقدند، با توجه به صفت دافق، مقصـود از صـلب و    ـ2ب ـ 
  ٣).3/324طالقانی، (ترائب استخوانهاي مرد است و بحث درباره مجراي خروج مني است 

                                                                                                                             
 .ببینید 1پاورقی  47 توضیح بیشتر را در ص.1
، هیچگاه تعارض و )هاو نه فرضیه(در حقیقت، چون بین تفسیر حقیقي قرآن و در اینجا، قوانین علم تجربی  .1

اند و یا علم تجربي ران پیام الهي را به خوبي متوجه نشدهتناقضی نخواهد بود، از این رو، در مورد این آیه، یا مفس
 ).49عمیدزنجاني، : نکـ و نیز (است اي را عرضه کرده در این باره فقط فرضیه

                                                                                                     :براي اطالع بیشتر رک . 2
; porsojoo.com; farazesh.com;  balagh.net; arb3.com;lakil.com.narjes.org-www.m    
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 ،ج ـ بررسي اهم تفاسیر اهل تسنن نیز بیـانگر ایـن اسـت کـه عمـوم ایـن مفسـران        
هرچند فخررازی، به صورت  ١.دیدگاههایی مشابه اکثر مفسران شیعه در این زمینه دارند

 فخر رازی،: ـ نک( کنداحتمال به آبی که از پشت وسینه مرد خارج می شود نیز اشاره می
31/120(.   

را » صـلب و ترائـب  «کلمات  د ـ برخی از مفسرانی که معتقد به گرایش ادبي هستند، 
اند؛ به این معنا که به جای کلمات ذکر و انثی از صـلب و  از مرسل دانستهدر این آیه مج

ترائب استفاده شده است؛ زیرا چیزی به نام جزیی از آن نامیده شده اسـت؛ مـثالً گفتـه    
مرحوم طالقانی در نقد این نظـر  . شود یک رأس گوسفند و مقصود یک گوسفند استمی

فـق بـا سـیاق و تعبیـر آیـه نیسـت و قرینـه        مجاز گرفتن صلب و ترائب موا«: گفته است
یخـرج مـن بـین    «از دیدگاه برخـی دیگـر، جملـه    ) 3/331 طالقانی،( »مجازی هم ندارد
است؛ زیرا ضمیر لزوماً باید به نزدیکترین مرجع » ماء دافق«صفت برای » الصلب و الترائب

مرجـع خـود    در نقد این سخن نیز باید گفت، این که ضمیر به نزدیکترین. خود بازگردد
گردد، گرچه در بعضی مواقع سخنی درست است، اما کاربردی همیشگی و مطلـق  بازمی

 کند تا از این قاعده پیروی نکنـیم، مـثالً در سـوره   ندارد؛ ضرورت و قرینه به ما یاری می
گردد، در حالی که لـوط  ضمیر در له به ابراهیم برمی» و وهبنا له«آمده  26عنکبوت آیه 
  .نزدیکتر است

هـ ـ در برخی از تفسیرها با گرایش علمی، به مغز سر آدمی به عنوان مرکز ادراکـات   
مقصود از صلب، مرد «اشاره شده و با ربط دادن تحریک جنسی به نخاع، گفته شده است 

 )3/331؛ طالقـانی،  8/537؛ عـاملی،  15/355 طنطـاوی، : ـ نکـ ( »و از ترائب، زن اسـت 
ه تأثیر نخاع در پیدایش نطفه اشاره کرده و در پایان، همچنین آلوسی در روح المعانی، ب

 )15/309 آلوسـی، : ـ نکـ ( صلب را به نخاع و ترائب را به قلـب و کبـد ربـط داده اسـت    
طالقانی در نقد این دیدگاه گفته است که بیان و توضیح این مفسر معاصر درباره وحدت 

 مراغی نیز به گمـان خـود  ). 3/331 طالقانی،(آید ماء با وصف دافق و یخرج جور در نمی
. توجیهی دقیق و علمي براي آیه نقل کـرده اسـت   ،در تفسیرش ذیل آیه، از بعضي اطباء

_____________________________________________________________ 
 ؛8/475سیوطي،  ؛30/141طبري،  ؛4/499ابن کثیر،  ؛20/4قرطبي،  ؛1/3بیضاوي،  ؛4/735زمخشري، . 1

و  4/331نسفي،  ؛1/802محلی و سیوطي،  ؛9/82لمسیر، زاد ا ؛5/419شوکاني،  ؛4/473بغوي ، ؛4/402 ثعالبي،
 .1/458، )هـ ق 815(المصري 
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ای علمی دارد که در عصر نـزول از همـه پنهـان بـوده     اشاره به نکته ،از دید وی، آیه 46

شناسـی و تعیـین جـای جنـین در     وی با طرح نتایج مطالعات دانشـمندان جنـین  . است
) صـلب (که تقریبا وسط ستون فقرات، در میـان پشـت   ] در ابتداي امر[ها یهمجاورت کل

قرار گرفتـه  ) ترائب(های انسان بوده و بعداً به تدریج پایین آمده و میان پایین ترین دنده
برای  ؛3/113مراغی، (است، سعي دارد تعبیر قرآن را دلیلي بر اعجاز علمي آن برشمارد 

  ).26/366مکارم شیرازی،  :ـ مالحظۀ نقد این مطلب، نک
  ـ دسته بندي اظهارنظرها و نقد و بررسي2ـ2

  :توان به سه دسته تقسیم کرددیدگاههاي مختلف مفسران را درباره این آیه، مي
ماء «که به » هو«را » یخرج«، فاعل الف ـ اکثر قریب به اتفاق مفسران و مترجمان 

از . انداستخوان مرد و زن در نظر گرفتهرا به معناي » ترائب«و » صلب«گردد و برمي» دافق
  .دید ایشان آیه در صدد تبیین نقش زن و مرد در تکوین نطفه انساني است

تحقیقات . دفق یا جهیدن، فقط در نطفه مرد است: توان گفتدر نقد این دیدگاه می
علمي اثبات کرده است که نطفه زن، پس از گذشت پنج روز از عادت ماهانه، از تخمدان 

نطفه مـرد   ،اگر در این مدت مقاربت روی دهد. گیرددر لوله رحم قرار می ،ن جدا شدهز
امتزاجـی   ،وگرنـه [رساند و این کار منشأ ایجاد فرزند می شود خودش را به نطفه زن می

یابد و چیزی که بدیهي است براین اساس، ماء دافق هیچ ربطي به زن نمی] دهدرخ نمی
 ،پژوهشی در اعجاز علمی قرآن ،رضایي(جهش ندارد ) اووم ،ولاو(:شود از زنان خارج می

445.(  
دیگر، چون این مفسران، پیش فرض مداخله زن و مرد را در تکـوین نطفـه    به تعبیر

صلب را به مرد و ترائـب را   ،از این رو ،اندانسانی در ذهن داشته و در مقام اثبات آن بوده
توان به زن نسـبت  فق یعنی جهندگی را نمیاند؛ حال آنکه، صفت دبه زن اختصاص داده

هـای اصـلی   ضمن اینکه ایشان از برقراری ارتباط بین آیات ششـم و هفـتم بـا پیـام    . داد
-هـا اند و بررسی اهداف سوره و ارتباط آیات، نقشی در نقد و بررسیسوره، غفلت ورزیده
  . یشان نداشته است

  ب ـ معتقدان به اعجاز علمي
تقدان به تفسیر براساس گرایش علمی که مدعی اند جنین ابتدا بر نظریه برخي از مع

-قرآن میکه ها بوده سپس به تدریج پایین آمده، این اشکال وارد است در مجاورت کلیه
شود؛ یعنی هنگام خروج، آب از میـان  آب جهنده از میان صلب و ترائب خارج می: گوید
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حـال خـروج آب، نطفـه چنـین      گذرد؛ در حالی که طبق تفسـیر مراغـي، در  این دو می
وضعیتی ندارد؛ بلکه دستگاه نطفه ساز در آن موقعی که خود در شکم مـادر بـود، میـان    

مهمترین اشکال بر نظریه مراغـي ایـن اسـت کـه در آن      .صلب و ترائب قرار گرفته است
شود و خروج مـاء دافـق در دوره جنینـی    زمان، یعنی حالت جنینی، ماء دافق خارج نمی

بـه   .کند، دستگاه نطفه ساز در آن جا نیستارد و وقتي این خروج معنی پیدا میمعنا ند
  .عالوه که تفسیر ترائب به آخرین دنده پائین، خالی از بحث و گفتگو نیست

  ج ـ نظریه سوم
طرفداران این نظریه درصددند خروج ماء دافق و صـلب و ترائـب را بـه مـرد نسـبت      

استناد به عبـور مجـرای مـاء دافـق از یـک حلقـه        مرحوم طالقانی سعی داشته با. دهند
؛ امـا  )3/331 طالقـانی، : ـ نک( استخوان نرم شبیه ترائب ـ اما در مرد ـ آیه را تفسیر کند  

زیرا در لغت این نکتـه  . توجه نداشت که این کار در حقیقت، نوعی تحمیل بر لغت است
اسـتخوانها   دانستند، ایـن میعربها، اگر «: وی ـ قریب به این مضمون ـ گوید  . وجود ندارد

در حقیقـت،  زیـرا   ؛نیسـت  صـحیح ، اما این توجیه) همان: ـ نک( ».گفتندرا نیز ترائب می
الوقوع نیست و لغت سماعی بوده عرب این کار را نکرده است و این جمله شرطي، محقق

ق را اطال ١توان به هر استخوان نرمي در مرد، ترائبو نمیو محتاج وضع قوم عرب است  
شـود،  از قدما، فخررازی به صورت احتمال به آبی که از پشت و سینه مرد خارج می .کرد

). 2/449 رضـایي،  :ـ نکـ ( کند؛ ولی این مطلب، توجیه علمـی و مقبـول نـدارد   اشاره می
تـرین  شود و عمـده اند، منی از پشت و پیش روی مرد خارج میبعضی دیگر، مدعی شده

ایـن سـخن نیـز     باشد که در پشت مـرد واقـع اسـت؛   میعامل پیدایش آن، نخاع شوکی 

_____________________________________________________________ 
توانیم از میان می ،کنیمهای کاربردی و اشتقاقات گوناگون زبان عربي را بررسي میتوضیح اینکه، وقتي واژه. 1

دهد به ما نشان می... جنین و باغ، : بررسی جنّه به معنی سپر، جنت: آنها به ریشه و معنایی واحد دست یابیم؛ مثالً
توان بر این اساس به مروارید در صدف، زن در که ریشه مشترک در همه این کاربردها پوشیدگی است؛ اما آیا می

که همگی پوشیده هستند، این کلمه و مشتقات آن را جاری کرد؟ ... حجاب، معده و روده در بدن و پول در کیف و 
توان لغت سازی کرد؛ بر همین اساس، گرچه اصل لغت ترائب نرمی است، اما نمی مسلماً خیر، لغت سماعي است و

توان توان آن را تسری داد و یا گرچه، اصل لغت ترب به چیزهای جفت و مساوی در بدن اطالق شده ، اما نمینمی
) 32 طب در قرآن،(وز برای دو استخوان ران پا نیز ترائب به کار برد؛ از این رو، این سخن دکتر دیاب و دکتر قرق

یک خطای فاحش » ی توان آن را به کار برد، پس ماکنون که میدان معنا تا این حد گسترده است«: گویندکه می
توان توان اصلي را بیرون کشید و در مورد کاربردهای موجود براساس آن تحلیل کرد؛ اما نمیاست؛ زیرا در لغت می

بدیهي است این ویژگی، به ذات لغت و لغت سازی . وارد مشابه به کاربردبراساس آن اصل، لغت سازی کرد و در م
  .ربط داشته و قابل اجتهاد نیست
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متفـاوت اسـت و مـاء در     مکان عامل پیدایش با مکان خروج ماءزیرا ؛ نیست تدرس 48

مکـارم شـیرازی،   : ـ نکـ (حقیقت از بین اسـتخوانهای عانـه و خاصـره خـارج مـی شـود       
26/367(. 

  
  ـ اینک چه باید کرد؟3

ر مفسری، با استناد به دالیلی، سـعی دارد  ه. نظرها بسیار است چنان که دیدید اختالف
نظرها و تعیـین   در این میان برای پایان دادن به اختالف. نشان دهد نظرش درست است

  الخطاب و سخن نهایی چه باید کرد؟فصل
  حلی برای از بین بردن اختالفاتـ راه1ـ3

ت این سـوره  نظرها، از عدم برقراری ارتباط بین آیاحقیقت این است که این اختالف 
 را فقـط در پرتـو بررسـی   ) اجزا(نظر در مورد آیات  اختالف ،نشأت گرفته است؛ بنابراین

توان برطرف کرد و بررسـی  و با توجه به هدف اصلی سوره، می) کل(جمعی و کلی سوره 
  .توان سره را از ناسره گشودرابطه آیات به مثابه سنگ محکی است که به وسیلۀ آن می

ای این توصیه و دستیابی بـه راه حـل نهـایی، از دو زاویـه اجمـالی و      در راستای اجر
  .پردازیمتفصیلی به بررسی می

  ـ بررسی اجمالی1ـ1ـ3
 ،تحقیـق  با استفاده از تبیین هدف اصلی و ارتباط آیات در پاسخ بـه سـواالت اصـلی   

بـرای   و فضای الزم ]اینجا زن[ مقصود از صلب و ترائب، کل بدن انسان: گوئیممی اجماال
 یخـرج ( گـردد است کـه بـه انسـان برمـی    » هو«، جنین است و بر این اساس فاعل یخرج

  .)الصلب و الترائب من بین االنسان
و خداونـد بـا عرضـه     ١بدین ترتیب آیه در مقام تبیین خروج جنین از رحم زن است

مثالی محسوس و ملموس از رجع دنیوی یعنی تولد انسان و خـروج از رحـم مـادر مـی     
نظیر . اهد توجه او را به رجع نهایی و خروج از قبر و ورود به صحنه قیامت جلب کندخو

  .خروج از خاکهای نرم و سنگهای سخت قبر
، تذکّر به رجع نهایی و  10تا  8چون هدف اصلی این سوره در آیات  ،به عبارت دیگر

از ایـن رو،   خروج انسان از دنیا و ورود به آخرت که امری غیر محسوس است، بیان شده،
که همان  7تا  5به دو رجع محسوس اشاره کرده است؛ یکی، پیش از آن؛ یعنی در آیات 

_____________________________________________________________ 
 ). 2/449, رضایي (اند برخی بدون دلیل، این احتمال را ضعیف دانسته. 1
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کـه   14تـا   11است و دیگـری بعـد از آن در آیـات    ) انفسی(تولد و خروج از رحم مادر 
است تا بدین وسیله، باور آن امر نامحسوس را آسان ) آفاقی(همان رجع آسمانی و زمین 

   ١.گرداند
  بررسي تفصیلي ـ2ـ1ـ3

و بازگشت نفـس،   ٢با توجه به پیام و هدف اصلي این سوره، یعني القای مفهوم  رجع
حفظ ( توان بررسي آیات هفده گانه این سوره را به دو دسته الف ـ آیات اول تاچهارم مي

  :، تقسیم کرد)رجع نفس(ب ـ آیات پنجم تا هفدهم  )نفس
  الف ـ بررسي آیات اول تا چهارم؛ حفظ نفس

ان کل نفـس لمـا علیهـا    ( )النجم الثاقب( )و ما ادرئک ما الطارق( )والسماء و الطارق(
 خواهد قطعیت و اهمیت ایـن مسـأله  را ـ یعنـي هـیچ نفسـي      خداوند، چون مي) حافظ

وجود ندارد مگر اینکه حافظي دارد و بر هر نفسي حافظي گماشـته شـده اسـت ـ بیـان      
  .تمؤکد کرده اس ٣کند، آن را با سوگند

معـدوم نشـده،    ،پیام اصلي آیات چهارگانه این است که نفس انساني محفـوظ مانـده  
بینیـد ـ دارد،   باقي است و برگشت دارد و خدایي که توان حفظ آسمانها را ـ چنانکه مي 

-میان آسمانها و طارق از یـک . حفظ کند ،تواند نفس انساني را نیز با همه تغییراتشمي
 یعنـي . از دیـدگاه تفسـیري رابطـه حفـظ وجـود دارد      ،گرسو و نفوس بشري از سوي دی

خداوندي که آسمان را به پـا کـرده و اجـرام سـماوي را در مـدارهاي خـود بـه حرکـت         
انا زینـا السـماء الـدنیا بزینـه الکواکـب، و      «درآورده و آسمان را از زائل شدن حفظ کرده 

و نیـز  ) 40/یـس ( »کل في فلک یسبحون«، )7و  6/صافات(» حفظا من کل شیطان مارد
» ان السموات و االرض کانتا رتقا ففتقناهما«همان خدایي که آسمانها و زمین را باز کرده 

) 47/ذاریـات (» والسماء بنیناها بایید و انا لموسـعون «و آن را توسعه بخشیده ) 30/انبیاء(
 ،چــرخد به نحوي که هیچ گاه این اجرام به هم نخورده و هـر یک در مـدار خویش مـي 

_____________________________________________________________ 
لهم انه  اآلفاق و في انفسهم حتي یتبینسنریهم آیاتنا في«بندی به آفاقی و انفسی، با الهام از این تقسیم. 1
 . صورت گرفته است» الحق
منتقل ) 10تا  8آیات (قرآن خود پیام رجع را . است) متعدي(و بازگرداندن ) الزم( رجع به معني برگشت. 2

خلیل بن احمد، : نکـ  براي اطالع بیشتر درباره رجع. کرده و با این کار به حقانیت خود نیز اشاره کرده است
   .4/333حي، ، طری8/114، ابن منظور، 1/225

  .شودزیرا این امور با سوگند تأکید می. شوددر زندگي بشري نیز از سوگند براي چیزهاي مهم استفاده مي. 3
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این حفظ، توسط نیروهاي الهي انجـام  . تـوانـد نفـوس را حفظ کندمان خـدا مـیه 50

لَهُ مُعَقِّبـاتٌ مِـنْ بَـیْنِ یَدَیْـهِ وَ مِـنْ خَلْفِـهِ       « ،)61/انعام( »و یرسل علیکم حفظه«شود مي
آن این حفظ هم در این دنیا، درباره اعمـال و هـم در   ) 11/رعد(»  یَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّه

ان علـیکم لحـافظین، کرامـا    «شـود  دنیا است؛ حفظ اعمال توسط جنود الهي انجام مـي 
مکانیزمي دارد که با نیروهاي  ،حفظ الهي) 12تا  10/انفطار(» کاتبین، یعلمون ما تفعلون

چون نفس . این نفس، در قیامت نیز بازگشت دارد. گرددالهي مثالً مالئکه امکان پذیر مي
هـم  . شـود ر است؛  تغییراتش که تـابع اعمـال اسـت نیـز حفـظ مـي      دائما در حال تغیی

  .ماند و بین این دو فرقي نیستموجودیت نفس و هم عملکرد نفس هر دو محفوظ مي
  

  ب ـ بررسي آیات پنجم تا هفدهم؛ رجع نفس
تـوان  این مجموعه از آیات را به دلیل رجع نفس و عملکرد مخالفان در قبال آن، مـي 

  به دو دسته
  ـ آیات پنجم تا چهاردهم  1ب ـ 
  :آیات پانزدهم تا هفدهم ، تقسیم کرد  -2ب ـ

  
  ـ بررسي آیات پنجم تا چهاردهم                                                          1ب ـ 

اي آیـات پـنجم تـا هفـتم و     این مجموعه از آیات را به دلیل رابطه مصداقي و نمونـه 
، با توجه به آفاقي و رای پیام اصلي سوره، یعني آیات هشتم تا دهمیازدهم تا چهاردهم، ب

  :کنیمبه سه دسته ذیل تقسیم مي ،هاانفسي بودن نمونه
  )، تولد»انفسي«تر دنیوي تر و ملموسرجع محسوس: (ـ بررسي آیات پنجم تا هفتم1
  )رجع نهایي، بعث و سر برآوردن از قبرها: (ـ بررسي آیات هشتم تا دهم2
، آسـمان و  »آفـاقي «رجـع محسـوس دنیـوي،    : (بررسي آیات یازدهم تا چهاردهمـ 3
  ).زمین
  ـ بررسي آیات پنجم تا هفتم1

اي از رجعـي ملمـوس و محسـوس را متـذکر     در این مجموعه از آیات، خداوند نمونه
 ،هاي صلب و ترائب استفادهخداوند حکیم از تقابل واژه ،براي تبیین این رجع. شده است
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خاص را ترسیم کرده است؛ این فضا، یعني فضایي کـه اسـتخوانهاي زن آن را    ١و فضایي
چـون یکـي از    ،بـه تعبیـر دیگـر   . محلي براي جنین انسان و خروج از آن است ،سازدمي

 ،لذا با توجه بـه ایـن معنـا    ،معاني ذکر شده براي صلب و ترائب، معني پشت و جلو است
  .شودخارج مي ،سازدلو و عقب زن ميجنین و انسان از فضایي که استخوانهاي ج

اشاره به به دلیل جهندگي ماء، مربوط به مرد و » خلق من ماء دافق«، آیه ٢با این نگاه
اشـاره بـه مرحلـه    مربـوط بـه زن و   » یخرج من بین الصلب و الترائب«و آیه  مرحله رفت

رحـم وارد   به فضـاي ) اسپرم(انسان از طریق آلت » خلق من ماء دافق«در . بازگشت دارد
مرحله خروج از فضاي رحـم  » یخرج من بین الصلب و الترائب«شود و در دومي یعني مي

کنند که به مدد آن این دو جمعا رفت و برگشتي محسوس  را ترسیم مي .شودتصویر مي
 ،بـدین ترتیـب  . نتیجه گرفت ،را که امري نامحسوس است» انه علي رجعه لقادر«توان مي

افتـد  زند که همیشه پیرامون انسان اتفاق ميق مثالي را از رجع ميخداوند در سوره طار
مثـالي اسـت    ،خروج فـرد از رحـم  . شودو منجر به تولد او در این نشئه و جو دنیوي مي

  .براي خروج فرد از قبر
از آن جا که خروج انسان به صورت جنین از رحم مادر، بعد از ورود به صورت نطفـه  

لذا خداوند براي ما از این رجـع   ،یک رجع تمام و کمال استبه همان رحم، در حقیقت 
زند تا بـه ایـن   شود مثال ميمحسوس و ملموس که بارها در پیرامون ما واقع شده و مي

وسیله رجع نهایي را که فعالً قابل درک و تجربه نیسـت و فقـط یکبـار صـورت خواهـد      
یخرج من بین الصلب و «از اگر مقصود : است گفته شود ممکن. درک سازد ، قابلپذیرفت
وهللا اخـرجکم مـن   «مثـل  » بطون«چرا از کلمه  ،خروج جنین از رحم مادر است» الترائب

» صـلب و ترائـب  «استفاده نکرد و چه نیازي به استفاده از » بطون امهاتکم التعلمون شیئاً
چون خروج انسان از قبر، از میان خاک نرم و سـنگهاي سـخت   : بود؟ در پاسخ باید گفت

_____________________________________________________________ 
مجموع . ترائب را استخوانهاي جلوي بدن و صلب را پشت گرفته 26/359؛ مکارم شیرازی، 20/431طباطبائي، . 1

که » یخرج«قابل ذکر است خود عالمه وارد بحث فاعل . سازد که فضاي بدن انسان استاینها، فضایي را مي
ترجمه (نشده؛ اما مترجم آن، به اشتباه و با ذهنیت خود، فاعل را ماء دافق گرفته است  ،انسان یا ماء دافق است

تواند نشانه نوعي تایید بر ، البته ارجاع به تفسیر مراغي در پاورقي توسط عالمه، مي)تفسیر المیزان، ذیل آیه
 .از نظر وي باشد؛ گرچه که تصریحي در این زمینه نشده است» ماء دافق«ل بودن فاع

 .در کل قرآن، دافق فقط یک بار و همین جا به کار رفته است. 2
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استفاده شد تا با خروج از قبـر  » صلب و ترائب«هاي از این رو از واژه ،گیردصورت مي 52

 .متناسب باشد
  ـ  بررسي آیات هشتم تا دهم2

، بـه ایـن   چنانکه مالحظه شد، در بررسي آیات مقدماتي، یعني آیـات اول تـا چهـارم   
تا هفتم،  سپس، در بررسي آیات پنجم. کندرسیدیم که خداوند نفس را حفظ مي نتیجه

. دیدیم که خداوند براي انسان از رجعي محسوس، یعني تولد او نمونه و مثال آورده است
کنـد و چـرا   اینک جاي طرح این سؤال ضروري است که خداوند چرا نفس را حفظ مـي 

  کند؟چنین مثالي عرضه مي
در این مجموعه از آیات یعني آیات هشتم تا دهـم کـه پیـام اصـلي ایـن سـوره نیـز        

-پاسخ به این سؤاالت نیز عرضه شده است؛ یعني خداوند بدین وسیله مي ،کس شدهمنع
 ،خواهد قدرت خود را در خارج کردن نفوس از قبرها و نیز حاضر کردن در نشـئه دیگـر  

یادآوري کند؛ از آن رو که انسان در دنیا موجودي مختار بوده، در حقیقت پس از خروج 
 )و ان لیس لالنسـان اال مـا سـعي   (ه اعمال خود دارد از قبر، نوعي مواجهه با سعي و ثمر

تا نشان دهد، سرائر همـان اعمـال   ) یوم تبلي السرائر( :فرمایدلذا در ادامه مي ،)39/نجم(
  .اوست
  
  ـ بررسي آیات یازدهم تا چهاردهم3

سنریهم آیاتنا في االفاق و في انفسهم حتـي  «با الهام از آیه در این مجموعه از آیات، 
توان گفت که آیات پنجم تا هفتم، رجعي دنیوي، امـا انفسـي و   مي» هم انه الحقیتبین ل

ضمن این کـه  . گذارندآیات یازدهم تا چهاردهم رجعي دنیوي، اما آفاقي را به نمایش مي
    ١.آیات هشتم تا دهم به رجع نهایي ربط دارد

 ـ بررسي آیات پانزدهم تا هفدهم 2ب ـ 

_____________________________________________________________ 
را بعضي به معني باران و بعضي احساس طلوع و غروب ستارگان و بعضي رجع » و السماء ذات الرجع«. 1

را نیز » ذات الصدع«نظري جامع و بیانگر نوعي اعجاز علمي است؛ ، خیراند که نظر استارگان در مدارها گرفته
اند که این بعضي، شکافتن زمین و رویش گیاهان و بعضي خاصیت ماده و شکستن اتم و هسته آن در نظر گرفته

 . نظریه اخیر نیز شبیه مورد فوق، بیانگر نوعي اعجاز علمي است
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العمـل مخالفـان در برابـر    انزدهم تا هفدهم، بـه عکـس  دسته دوّم آیات، یعني آیات پ
، بـه عنـوان   ١قرآن،یعني مکر و کید آنان و نیز مکر متقابل الهي و سنت تمهیل و امهـال 

 .، اختصاص داردبازگشت مکر آنان
از این رو  ،کندنقشي محوري ایفا مي ،رجع، بدین ترتیب، چون در سرتاسر این سوره

ورود ( را به رفت» خلق من ماء دافق«گرفت و » انسان«را » جیخر«توان فاعل به راحتي مي
را بـه رجـع و   » یخرج مـن بـین الصـلب و الترائـب    «و ) انسان به صورت نطفه به رحم زن

-نمونـه  7و  6براین اساس، آیات . برگشت انسان یعني خروج جنین از رحم زن ربط داد
  .آن تکیه دارد اي از رجعي هستند که پیام اصلي سوره، یعني آیه هشتم بر

  
  نتیجه ـ4

نظرهاي متفاوت و گاه متعارض و متنـاقض دربـاره خـروج مـاء     چنان که دیدیم، اختالف
محتاج سنگ محک و الگویي بود تا به وسیله آن بتوان سره  ،دافق از میان صلب و ترائب

ایـن امکـان را    ،تعیین هدف اصلي سوره طارق، یعني تـذکّر بـه رجـع   . را از ناسره گشود
زیرا لزوم نمونه قـرار گـرفتن   . نظر مفسران پایان پذیردجاد کرد تا به وسیلۀ آن اختالفای
، براي فهم رجع نهایي، راهنمایي شد تا مقصود از صلب »یخرج من بین الصلب و الترائب«

  .و ترائب، فقط استخوانهاي پشت و جلوي زن باشد
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