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چکيده
هدف :در آیات قرآن ،بحث زوجیت موجودات زنده ،به عنوان یک قاعدۀ کلی مطرح شده است .به غیر از قرآن،
عالمان علوم تجربی هم بحث زوجیت موجودات را مطرح کردهاند که تفاوتها و شباهتهایی با همدیگر دارند .هدف از
انجام این تحقیق ،بررسی وجود تطابق بین آیات قرآن و علوم تجربی بود .روش :در این تحقیق با روش تطبیقی-
تحلیلی ،نظر قرآن با علوم تجربی بررسی شده است .یافتهها و نتيجه گيری :در قرآن و علم ،زوجیت به عنوان یک
قانون کلی برای موجودات زنده به معنای نر و ماده مطرح شده است ،که تولید مثل موجودات گاهی از طریق جنسی و
گاهی از طریق غیر جنسی است .همچنین آیات قرآن بر گسترش زوجیت افراد داللت دارند؛ بدین معنی که خداوند
تمام افراد زوج را خلق کرده است؛ نه اینکه هر چیزی را که خلق کرده است ،زوج است.
واژگان کليدی :زوجیت ،قرآن ،علم تجربی ،تعارض قرآن و علوم.
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الف) مقدمه
در آیات متعدد قرآن کریم ،به مسئلۀ زوجیت موجودات پرداخته شده است؛ از جمله« :پاک و منزّه است
خداوندی که همۀ مخلوقات زوج را آفرید؛ چه گیاهان که از زمین مىرویند و چه آدمیان و چه موجوداتى
که نزد انسانها ناشناختهاند»(یس)36 :؛ یا« :و از هر چیزى دو زوج آفریدیم ،شاید شما عبرت گیرید»(ذاریات)49 :؛
یا« :و خداوند شما را از خاک ،سپس از نطفه آفرید .سپس شما را به صورت زوجهایی قرار داد»(فاطر.)11 :
دربارۀ معنای این آیات ،سؤاالت مختلفی مطرح میشود؛ از جمله اینکه :منظور از رویاندن از زمین در
قرآن چیست؟ و گسترۀ آموزۀ زوجیت موجودات در قرآن شامل چه دستهای از موجودات است؟ این
تحقیق ضمن پاسخگویی به این سؤاالت با روش تطبیقی -تحلیلی ،به دنبال پاسخ دادن به این سؤال اصلی
است که نتیجۀ بررسی تطبیقی قرآن و علوم تجربی در بحث زوجیت موجودات چیست؟
در بحث زوجیت موجودات ،عالوه بر مطالب مفسّران قرآن ذیل آیات مربوط ،پژوهشهایی نیز انجام
شده است؛ از جمله :بررسی «زوجیت اصناف در سورۀ یس» توسط خانم فرشته معتمد لنگرودی در مجلۀ
«علوم قرآن»؛ مقالۀ «بازخوانی مفاهیم زوج و زوجیت در قرآن کریم» توسط خانم پروین بهارزاده( )1392و
پژوهش آقای روحاهلل نجفی( )1395با عنوان «بررسی عمومی بودن زوجیت موجودات بر اساس آیات  3رعد
و  49ذاریات» .تفاوت اساسی این تحقیق با موارد مشابه ،در گستردگی تحقیق ،تالش برای استفاده از آیات
ناظر به همدیگر و بررسی تطبیقی این موضوع از دیدگاه قرآن و علوم تجربی است.

ب) رویاندن موجودات از روی زمين
آیاتی که در آنها دربارۀ رویاندن موجودات از روی زمین سخن گفته شده است ،از نظر نوع داللت به دو
صورتاند 9 .آیۀ صریح مربوط به رویش گیاهان در روی زمین است که نشاندهندۀ منشأ بودن زمین برای
رویش گیاهان است؛ از جمله« :وَ تَرَى الْأَرْضَ هامِدَهً فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَیْهَا الْماءَ اهْتَزَّتْ و رَبَتْ و أَنْبَتَتْ مِنْ کُلِّ
زَوْجٍ بَهیجٍ»(حج .)5 :در این آیه از مراحل خلقت انسان و رویش گیاهان سخن گفته شده است .این تقابل بین
خلقت انسان و رویاندن موجودات روی زمین ،به صراحت به رویاندن گیاهان در روی زمین داللت دارد.
در آیهای دیگر ،متعلق رویاندن ،حبوبات و انگور و سبزیها و زیتون و نخل است که صریح در رویاندن
این گیاهان از زمین است و نمیتواند به حیوانات تعلق داشته باشد« :فَأَنْبَتْنا فیها حَبًّا و عِنَباً و قَضْباً و زَیْتُوناً و
نَخْالً»(عبس .)27-29 :در آیۀ  261سورۀ بقره ،متعلق رویاندن گندم است که صریح در رویاندن گیاهان است.
در آیهای دیگر ،متعلق رویاندن ،باغها و دانههای قابل درو و نخلهاست که این آیه هم صریح در رویاندن
گیاهان است« :و نزلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً مُبارَکاً فَأَنْبَتْنا به جَنَّاتٍ و حَبَّ الْحَصیدِ»(ق .)9 :پنج آیه هم ظهور در
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رویاندن گیاهان دارند(شعرا7 :؛ لقمان10 :؛ ق7 :؛ حج5 :؛ حجر )19 :که معنای غالبی این دسته آیات ،رویش آنها از
زمین است.
اما یک آیه در مقابل صراحت و ظهورات آیات پیشین قرار دارد که میفرماید« :و اللَّهُ أَنْبَتَکُمْ مِنَ
الْأَرْضِ نَباتاً»(نوح)17 :؛ که ظهورش ،تعلق انبات(رویاندن) به انسانهاست .در لغت عرب و فرهنگ قرآنی،
رویاندن به گیاهان تعلق میگیرد و در همه جا وقتی از خلقت انسان و حیوانات سخن به میان آمده ،از دو
کلمۀ «فطر» یا «خلق» استفاده شده است .تنها در این آیه از ماده «انبات» برای خلقت انسان استفاده شده که
مراد از آن ،بیان قدرت مطلقۀ خداوند است؛ چون در صورت استفاده از مادۀ خلق یا فطر ،برخورداری انسان
از نوعی قدرت و اختیار متصور است؛ در حالی که در اینجا خداوند میخواهد قدرت مطلقۀ خود را بیان
کند .میفرماید :شما هم مثل گیاهان هستید که خدا نه فقط به صورت یک خالق ،بلکه به صورت یک
باغبان تمام شئون زندگی انسانها را بر عهده دارد(مکارم شیرازی ،1374 ،ج  .)78 :25بنابر این ،رویاندن در فرهنگ
قرآنی برای گیاهان است و اگر به دلیل یک نکتۀ بیانی ،در جایی از قرآن برای انسان به کار رفته است،
دلیلی برای تعمیم آن به انسان و حیوان و گیاه نیست.

ج) زوجيت در قرآن
زوجیت گیاهان در  9آیۀ قرآن بیان شده که مضمون آنها این است که گیاهان به صورت زوج خلق شدهاند.
این دسته آیات ،به سه صورت ذیل تفسیر شدهاند.
یک) گروهی زوجیت در گیاهان را به معنای اصنافی دانستهاند که طبعهای مختلفی مثل گرمی و
سردی ،تری و خشکی ،تابستانی و زمستانی بودن و  ...دارند؛ که در این صورت ،منظور از «زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ»
دو چیز در مقابل هم است .حقی بروسوی در این باره نوشته است :در این آیه« ،کُلِّ زَوْجٍ کَرِیمٍ» یعنی از هر
صنفى ،گیاه نیکو و پسندیده ،موجودات زیادی را خلق کرده است که بعضی در مقابل هم و بعضی مکمّل
هماند و این نوع خلقت ،بر حسن و جمال خلقت خدا افزوده است .وی بعد از تفسیر ،ضمن تعمیم آیۀ
قرآن ،نوشته است که در سرزمین قلوب عارفان هم چنین رویشی وجود دارد؛ که ایمان و توکل و یقین و
اخالص ،در قلب مؤمنان میروید و انواع عجایب عالم را خدا در گیاهان و درختها قرار داده است؛ طوری
که عقول بشر را به حیرت میاندازد و دلیلی بر وجود خالق حکیم است(.حقی بروسوی ،بیتا ،ج 263 :6؛ ج 72 :7؛ ج :9
107؛ رازی ،1420 ،ج 492 :24؛ ج 19 :7؛ ج 118 :25؛ خطیب ،بیتا ،ج 470 :13؛ مراغی ،1418 ،ج 90 :17؛ آلوسی ،1415 ،ج )500 :2

دو) تفسیر دوم این است که خداوند از تمام موجودات عالم ،دو چیز مقابل هم خلق کرده است؛ مثل
آسمان و زمین ،خیر و شر ،سعادت و شقاوت ،ترش و شیرین ،سرد و گرم و

(...مصطفوی ،1380 ،ج 130 :12؛

فضلاهلل ،1419 ،ج  .)176 :21طبق این تفسیر ،عالم وجود به گونهای خلق شده که هر چیزی از آن ،به غیر خودش
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محتاج است و تکامل موجودات در سایۀ پیوند بین موجودات امکانپذیر است؛ که نشاندهندۀ احاطۀ یک
تدبیر بر کل عالم

است(مدرسی ،1419 ،ج 462 :13؛ مراغی ،1418 ،ج 157 :26؛ ج 10 :27؛ سلطان علیشاه ،1408 ،ج 411 :13؛ ج :11

357؛ طبرسی ،1372 ،ج 329 :23؛ فیض کاشانی ،1415 ،ج 74 :5؛ آلوسی ،1415 ،ج 18 :14؛ ج 81 :11؛ زمخشری ،1407 ،ج 404 :4؛ رازی،

 ،1420ج  .)189 :28طبق نظر این گروه ،آیۀ «وَ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ خَلَقْنا زَوْجَیْنِ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ» ،داللت بر یکی از
معجزات علمی قرآن دارد که  1400سال قبل دربارۀ وجود زوجیت در همه چیز عالم صحبت کرده است و
بر وجود الکترون و پروتون در ریزترین اشیا داللت دارد(شاذلی ،1412 ،ج  .)3386 :6همانطور که مالحظه
میشود ،بعضی افراد مثل فخر رازی در جایی ،آیات قرآن را طبق نظر اول و در جایی دیگر ،طبق نظر دوم
تفسیر کردهاند.
ج) تفسیر سوم برای این دسته از آیات ،آن است که خداوند در زمین از هر صنفى از گیاهان و درختان،
زوج قرار داده است؛ یعنى یکى نر و دیگری ماده ،که محصول لقاح آنها در گلها ،به وجود آمدن گیاهان
جدید

است(.طبرسی ،1372 ،ج 329 :23؛ شاذلی ،1412 ،ج  2586 :5و )2787

برای کشف حقیقت دربارۀ معنای زوجیت بیانشده در این آیات ،شایسته است اول معنای موضوعٌله
لفظ را با استفاده از کاربردهای این کلمه در لغت عرب بررسی کنیم .سپس بررسی کنیم که آیا در آیات
قرآن به همان معنای عرفی به کار رفته یا اینکه حقیقتی قرآنی دربارۀ معنای این لفظ شکل گرفته و معنای
خاصی مدّ نظر قرآن است؟
از نظر فراهیدی ،این کلمه برای ارتباط بین یک جفت نر و ماده به کار میرود(فراهیدی ،1409 ،ج .)166 :6
زوج در لغت ،مقابل فرد و به معنای دو چیز قرین هم ،از یک صنف ،همجنس ،دو چیز مثل هم ،فردی از
افراد یک نوع و همسر به کار میرود و برای مذکر و مؤنث یکسان(زوج)

است(طریحی ،1375 ،ج 305-308 :2؛

راغب اصفهانی .)385 :1412 ،کلمۀ زوج برای هر دو جنس مختلف مثل سیاه و سفید ،ترش و شیرین و  ...به کار
میرود و اصل در زوج ،برای فهماندن دو چیز همصنف و همنوع است؛ ولی برای هر چیز قرین هم کاربرد
دارد(ابن منظور ،1375 ،ج  .)292-294 :2دربارۀ معنای لغوی ،گفتنی است که لغتشناسان اول معنای حقیقی و بعد از
آن معانی مجازی را بیان میکنند .بنابر این ،در زوج ،اول معانی حقیقی؛ یعنی ارتباط جنسی و بعد از آن
معانی دیگر را بیان کردهاند(.ابن منظور ،ج 292-294 :2؛ فیروزآبادى ،1426 ،ج )192 :1

همانطور که مالحظه میشود ،کاربرد زوج بسیار عمومی و فراگیر است؛ ولی با دقت در کاربردهای
آن مشخص میشود که این کلمه از موارد مشترک معنوی است که برای یک مورد جعل شده است و با
یک تعمیم ،دربارۀ هر نوع ارتباطی به کار میرود .در قرآن هم به همین معنای اصلی به کار رفته؛ ولی در
موارد زیادی به علت همراهی با قرائن مختلف ،در معانی دیگر هم به کار رفته است .بنابر این ،اصل کاربرد
قرآنی این کلمه ،دربارۀ دو موجودی است که رابطۀ جنسی دارند؛ مانند «اسکن انت و زوجک

الجنه»(بقره:

)35؛ ولی در مواردی با داشتن قرینه ،دربارۀ رابطۀ غیر جنسی هم به کار رفته است؛ مانند «ازواجاً ثالثه» یا
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«ثمانیه ازواج» و  ...که در خود این جمالت ،سهگانه بودن یا هشتگانه بودن ازدواج ،قرینه برای ارادۀ رابطۀ
غیر جنسی است .بنابر این ،دربارۀ گیاهان اگر دلیل یا قرینهای برای کاربرد این کلمه دربارۀ اصناف و طعمها
وجود نداشته باشد ،نباید به این معنی گرفته شود.
در سه آیه ،ظهور الفاظ برای ارادۀ معنای زوجیت به معنای جنسی بسیار روشن است؛ در یک آیه
میفرماید« :انه هُوَ أَماتَ و أَحْیا و أَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَیْنِ الذَّکَرَ و الْأُنْثى»(نجم)44-45 :؛ که بیان میکند موجوداتی که
به صورت زوج خلق شدهاند ،نر و مادهاند .در آیهای دیگر میفرماید« :وَ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ خَلَقْنا زَوْجَیْنِ لَعَلَّکُمْ
تَذَکَّرُونَ»(ذاریات)49 :؛ که به صورت تثنیه به کار رفته و نشاندهندۀ دو نفر بودن زوجهاست .بنابر این ،شامل
مزاجها و رنگهای مختلف نمیشود؛ زیرا تنوع این موارد بسیار زیاد است .در آیهای دیگر میفرماید« :فَبِأَیِّ
آالءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ فیهِما مِنْ کُلِّ فاکِهَهٍ زَوْجانِ»(الرحمن)51-52 :؛  ...هر میوهای دو زوج دارد .در اینجا منظور،
نر و ماده و دو طرف است و در نتیجه به طبعهای مختلف اشارهای ندارد؛ چون هیچ میوهای دارای دو طبع
نمیشود .در آیهای دیگر با تأکید و روشنی بیشتر میفرماید« :وَ مِنْ کُلِّ الثَّمَراتِ جَعَلَ فِیها زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ»؛ و
از تمام میوهها یک جفت در زمین قرار داد .در اینجا «اثنین» معنای تأسیسی ندارد که نشاندهندۀ چهار گیاه
باشد؛ بلکه تأکید و آشکار ساختن کامل زوجین است که در زبان عربی هم به همین معنا کاربرد دارد .این
نوع بیان ،اشاره به این حقیقت دارد که میوهها ،موجوداتی زنده و داراى نطفههاى نر و مادهاند و از طریق
تلقیح ،بارور مىشوند.
در پنج آیۀ دیگر قرآن ،به صورت «زوج بهیج» یا «زوج کریم» به کار رفته که نشان میدهد آنها دو
موجودیاند که در کنار هم واقع شدهاند و بر نر و ماده به صورت یکسان داللت میکند؛ در حالی که اگر
مراد خداوند اصناف و رنگها بود ،باید به صورت جمع به کار میرفت.
خداوند در قرآن میفرماید« :سُبْحانَ الَّذِی خَلَقَ الْأَزْواجَ کُلَّها مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ»(یس .)36 :ایجاد تقابل بین
انسان و گیاهان و موجودات دیگر ،نشاندهندۀ نر و ماده در موجودات است .این آیات نشان میدهند که
این نظام وابسته به تدبیر واحد عقلى دارای اتقان و رب واحدى است که علم و قدرت کامل دارد و همۀ
موجودات ،به خصوص انسان را به سوى سعادت جاودانه سوق مىدهد(طباطبایی ،1417 ،ج 399 :11؛ ج  .)79 :19در
آیۀ دیگری این حقیقت را روشنتر میسازد و میفرماید« :وَ أَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَیْنِ الذَّکَرَ و الْأُنْثى مِنْ نُطْفَهٍ إِذا
تُمْنى»(نجم .)46 :از این آیه فهمیده میشود که در فرهنگ قرآنی ،مطلق ارتباط داشتن به معنی زوجیت نیست؛
بلکه به معنای ارتباطی تعاملی و جنسیتی است .به همین دلیل ،عالمه طباطبایی مینویسد« :کلمۀ زوجین به
معناى هر دو چیزى است که مقابل هم باشند و یکى فاعل و مؤثر و دیگرى منفعل و متأثر از آن باشد؛ مانند
زن و شوهر»(.همان ،ج )573 :18
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«وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَنْبَتْنا فِیها مِنْ کُلِّ زَوْجٍ کَرِیمٍ»(لقمان)10 :؛ یعنى آبى از باالى سر شما نازل کردیم
و در آن از هر دو جفت نباتى شریف رویاندیم که منافع شما در آن است و برایتان فوایدى دارد .در این
بیان ،اشاره است به اینکه نباتات نیز مانند حیوانات ،نر و ماده دارند و نشاندهندۀ این است که زمین در
رویاندن گیاهان و رشد دادن آنها ،اثرى دارد نظیر اثر رحم در رویاندن فرزند که آن را از خاک گرفته به
صورت نطفه و سپس علقه ،آنگاه مضغه و آنگاه انسانى زنده درمىآورد(همان ،ج 316 :16؛ ج  )487 :14و مراد از
«زوج کریم» به معنى زوج نیکو ،نباتاتى است که خداى سبحان به صورت نر و ماده خلق کرده و در این
نوع خلقت ،آیاتی برای اثبات وجود خداست« :إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیَهً و ما کانَ أَکْثَرُهُمْ مُؤْمِنِینَ» و نشاندهندۀ
ارتباط موجودات با همدیگر است؛ که هر یک از این جفتها را ایجاد و نواقص هر یک از دو طرف زوج را
با دیگرى برطرف کرده و هر دو طرف را به سوى غایتى که بدان منظور ایجاد شدهاند ،سوق داده و به سوى
آن هدف هدایت کرده است .از طرفی،

همۀ این موجودات رابطۀ عینالربطی با خالق خود دارند(مصباح یزدی،

 ،1370ج  .)388-390 :2در این نوع خلقت ،خداوند احاطۀ علمی و قدرت خود در عالم را نشان میدهد که
چگونه زمین را گسترانده و کوهها ،نهرهاى آب و میوههاى گوناگون را ،آن هم با برنامۀ جفت بودن ،خلق
کرده و روز را که وسیلۀ نور و انرژیرسانی به موجودات است ،با شب پوشانده تا وسیلۀ استراحت
موجودات زنده را فراهم آورد .اینها همه نشاندهندۀ صفات علم و إحاطۀ قدرت و توانایى مطلق و حکمت
و تدبیر خداست(.طباطبایی ،1417 ،ج 349 :15؛ مصطفوی ،ج )131 :12

در آیهای دیگر میفرماید« :وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَ أَلْقَیْنَا فِیهَا رَوَاسِیَ وَ أَنْبَتْنَا فِیهَا مِنْ کُلِّ زَوْجٍ بَهِیجٍ»(ق.)6 :
کلمۀ «بهیج» از مادۀ بهجت ،به معناى حُسنى است که دیدنش لذتآور است و این زوجیت در گیاهان
نشاط و سرزندگی و ادامۀ حیات را تضمین میکند .این آیه عطف به جملۀ قبلی است که با همزۀ استفهامى
شروع میشود و نشاندهندۀ این است که جای تعجب است که چرا منکران مبدء و معاد به باالى سر نگاه
نمیکنند تا بنگرند چگونه آن را بنا نهادیم و آراسته گردانیدیم و به وسیلۀ ستارگان آن را زینت دادیم و
آسمان را با ستارگان و کهکشانها که بعضى از آنها باالى بعض دیگر قرار گرفته و نیز بین آنها را طورى پر
کردیم که هیچ جای خالی باقى نمانده است و نیز اینکه کفّار چرا به زمین نگاه نمیکنند تا ببینند چگونه آن
را روى آب گسترانیدیم و در آن کوهها را قرار دادیم که زمین را محکم نگاه دارند و در زمین از هر چیزى
جفت بهجتآور رویانیدیم(مکارم شیرازی .)235 :1374 ،دقت در مجموعۀ آیات نشان میدهد که «انبات»؛ یعنی
رویاندن ،که در این آیات به معنای رویاندن گیاهان از روی زمین به صورت زوج(نر و ماده) است ،نشاط و
شادابی را روی زمین ایجاد میکنند و وسیلهای برای تأمین نیازهای انسانها به منظور ادامۀ حیاتاند.
آیۀ  36سورۀ یس که از جایگاه ویژهای در بیان زوجیت موجودات زندۀ عالم برخوردار است ،دربارۀ
گیاهان و انسانها با قطعیت میفرماید :این دسته از موجودات به صورت نر و مادهاند؛ ولی در غیر آنها با ابهام
میفرماید« :و مما الیعلمون»؛ زیرا با توجه به عدم رشد علمی مردم در آن زمان نمیتوانست با صراحت همۀ
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مباحث علمی را بیان کند؛ در حالی که امروزه اثبات شده است بعضی از حیوانات و غیر آنها هستند که
بحث جنسیت در آنها مطرح نیست؛ ولی در گیاهان ،جنسیت به عنوان یک قاعدۀ عمومی وجود دارد.

د) زوجيت در علوم تجربي
مردمی که با نخل سروکار داشتند ،در زندگی عادى خود به این نتیجه رسیده بودند که مثالً اگر نخل را بر
ندهند؛ یعنى از نطفۀ نر روى قسمتهاى مادۀ گیاه نپاشند ،ثمر نخواهد داد؛ اما هیچ کس به درستى نمىدانست
که این یک قانون تقریباً همگانى است .در علوم جدید این حقیقت کشف شده که هر درخت و زراعتى
میوه و دانه نمىبندد ،مگر اینکه نر و ماده آن با هم درآمیزند .لینه ،دانشمند و گیاهشناس معروف سوئدى ،در
اواسط قرن هجدهم میالدى موفق به کشف این مسئله شد که زوجیت در جهان گیاهان ،تقریباً یک قانون
عمومى و همگانى است و گیاهان نیز همچون حیوانات از طریق آمیزش نطفۀ نر و ماده بارور مىشوند و
میوه مىدهند .شکى نیست که قبل از لینه ،بسیارى از دانشمندان اجماالً به وجود نر و ماده در بعضى از
گیاهان پى برده بودند.
در علوم تجربی و در علم اکولوژی ،بحثی به نام برهمکنش یا روابط متقابل 1مورد توجه است و مطابق
این اصل ،تمام گیاهان ،جانوران ،میکروارگانیسمها ،مواد شیمیایی و حتی عوامل محیطی و آب و هوایی هر
کدام ،هم با یکدیگر و هم با دیگر موجودات زنده انواع حاالت برهمکنش و روابط متقابل و فعل و انفعال
نشان میدهند؛ یعنی هر چیزی میتواند روی چیزهای دیگر تأثیرگذار باشد(اردکانی1399 ،؛ ممرآبادی .)1398 ،در
واقع؛ دنیای مادی ،دنیای اسباب و علل یا علت و معلول است و چیزی در دنیای مادی به صورت مستقل و
قائم به نفس و بدون ارتباط با سایر موجودات جهان نیست.
در جانوران و انسانها ،افراد نر و ماده کامالً از یکدیگر متمایزند .بکرزایی 2یکی از شیوههای تولید مثل
غیر جنسی در جانوران ،بدون نیاز به جفتگیری است که در شرایط اضطراری و تحت تنش برای ادامۀ
نسل و سازگاری برای بقا یا در شرایط نیافتن جفت صورت میگیرد .برای مثال ،در برخی خزندگان مانند
کرمها و مارها مثل بوآ و پیتون ،برخی ماهیها و کوسهها ،حشراتی مثل زنبورها ،شتهها ،شپشکها ،ساسها
و کنهها ،پرندگانی مثل بوقلمون و مرغ خانگی ،دوزیستان و نماتدها ،بکرزایی دیده میشود .گاهی بکرزایی
و تولید مثل جنسی به تناوب انجام میشود؛ برای مثال ،در کرمهای روتیفر ،جنس ماده ناشی از بکرزایی
است و در تابستان ظاهر میشود و جنس نر ناشی از تولید مثل جنسی و بارور شدن تخمکهاست که در

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Interaction
2. Parthenogenesis
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زمستان تشکیل میشوند و این کار در چرخۀ زندگی موجود ،دالیل خاص خود را دارد .در زنبورها نیز
جنس نر حاصل بکرزایی و جنس ماده ناشی از تولید مثل جنسی است(.راماچاندرا و مکدنیل)2018 ،

ادامۀ نسل در گیاهان به صورتهای مختلفی است .بعضی از آنها نر و ماده ندارند؛ اما بعضی از آنها نر و ماده
دارند و ادامۀ نسل آنها یا از طریق لقاح نر و ماده است یا به صورت غیر جنسی .گروهی از گیاهان نیز اصالً بحث
نر و ماده در بین آنها وجود ندارد؛ از جمله میوههای پارتنوکارپ ،مثل موز و آناناس(.ویجوربرگ و همکاران)2019 ،

بعضی از گیاهان از طریق غده و پیاز و قلمه تولید مثل میکنند و بعضی از زوجها در مواقعی با هم
آمیزش جنسی دارند و تولید فرزند میکنند و در مواقعی نیز آمیزش جنسی ندارند و تولید نسل از طریق غیر
جنسی است(.فارسی و باقری1386 ،؛ ویجوربرگ و همکاران)2019 ،

وجود نر و ماده در موجودات زنده ،یک حقیقت علمی است؛ ولی گیاهان در این قضیه تفاوتهایی با
هم دارند .گاهی نرینه و مادینه در یک بوته یا ساقه واقع شده است؛ مانند بیشتر درختان و گاهى عضو نرینه
در یک بوته یا ساقه و عضو مادینه در ساقه یا درختى دیگر واقع شده است؛ مانند درخت خرما .آن دسته که
عضو نر و ماده ،هر دو در یک بوتهاند؛ گاهى هر دو در یک گل قرار دارند ،مانند بوتۀ پنبه و گاه در دو
گل ،مانند بوتۀ کدو(طنطاوى ،بیتا ،ج  .)441 :7در گیاهان ،اندامهای نر و ماده شامل پرچم و مادگی ،در گلها
نمایان میشوند(.شکل ()1حسینی و همکاران)1397 ،

شکل  :1اندامهای جنسي نر(پرچم) و ماده(مادگي) در گلها
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در گیاهان پدیدهای به نام آپومیکسی 1وجود دارد که نوعی از بکرزایی است و در آن ،میوهها بدون
عمل لقاح تولید میشوند یا دانهای درون میوه تشکیل نمیشود؛ مثالً در پرتقال واشنگتنی ،نارنگی اونشو،
خرمالو ،انگور ،موز ،خیار ،آناناس ،پرتقال ،هندوانه و غیره(.ویجوربرگ و همکاران)2019 ،

در سلسلههای باکتریها و قارچها و آغازیان ،تولید مثل اغلب به صورت غیر جنسی صورت
میگیرد(آگریوس )2005 ،و این موجودات فقط در شرایطی خاص تولید مثل جنسی دارند .در این موجودات،
زوجیت همیشه به مفهوم لزوم آمیزش جنسی دو زوج نیست؛ بلکه گاهی نر و ماده در باکتریها یا برخی
قارچها و آغازیان به صورت مشخص و قابل تفکیک از یکدیگر وجود ندارد؛ اما این موجودات با افراد
دیگری از گروه خود که از نظر ژنتیکی با آنها متفاوتاند ،ترکیب و آمیزش دارند و نوترکیبی ژنتیکی را
فراهم میکنند .حتی در موجودات بسیار ریزی مانند نماتدها ،با بدن کرمیشکل و از سلسلۀ جانوران نیز
اندامهای جنسی نر و ماده مشخص دیده میشود(شکل ()2قادری و همکاران .)1397 ،در بقیۀ موجودات زنده،
شامل باکتریها ،قارچها و آغازیان ،گاهی اندامهای نر و مادۀ مشخصی وجود دارد؛ اما در اغلب موارد،
موجود نر و ماده از هم قابل تفکیک نیستند .در باکتریها زوجیت وجود دارد ،اما نه به مفهوم نر و ماده؛ به
این صورت که باکتریها در سطح خارجی سلولهای خود ،اندامهایی به نام پیلی 2دارند و در عمل تولید مثل
جنسی 3،دو عدد باکتری که از نظر ژنتیکی متفاوتند ،از طریق همین لولههای پیلی به هم وصل شده و
برخی ژنها از یک باکتری به باکتری دیگر منتقل شده و در باکتری پذیرنده ،صفات جدیدی را به وجود
میآورد(شکل  3و (.)4بهادر و پورحاجی باقر1396 ،؛ آگریوس)2005 ،

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Apomixis
2. Pili
3. Conjugation
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شکل  :2نماتدها و اندامهای توليد مثل جنسي نر و ماده در آنها

شکل  :3اتصال دو باکتری به یکدیگر از طریق پيلي برای انجام توليد مثل جنسي
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شکل  :4توليد مثل جنسي از نوع  conjugationدر باکتریها

در قارچها گاهی اندامهای مشخص نر و ماده به نامهای آنتریدیوم ،آسکوگونیوم و اگونیوم دیده
میشود(شکل  )5و گاهی نیز اندامهای نر و ماده تفاوت ظاهری با یکدیگر ندارند و تفاوت آنها فقط از نظر
ژنتیکی است(.شکل ()6خداپرست)1393 ،

شکل  :5برخي اندامهای جنسي مشخص نر و ماده در قارچها
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شکل  :6اندامهای توليد مثل جنسي مشابه در برخي قارچها(عدم تفکيک نر و ماده)

در سلسلۀ آغازیان نیز زوجیت دیده میشود(سوبرامونیوم )2018 ،و تولید مثل جنسی با تولید گامتها و ترکیب
آنها و نیز با پدیدۀ همیوغی 1یعنی ترکیب سلولهای مشابه صورت میگیرد(.شکل )7

شکل  :7زوجيت و توليد مثل جنسي در برخي از آغازیان

البته در تعداد اندکی از آغازیان و جانوران و قارچها هنوز زوج نر یا ماده شناخته نشده است یا وجود
ندارد و این موجودات با روش تولید مثل غیر جنسی تکثیر مییابند.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Conjugation
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مسئلۀ زوجیت انسانها و حیوانات و برخی گیاهان از زمانهای قدیم شناخته شده بود؛ اما بسیاری از
موجودات زنده در سلسلههای باکتریها و قارچها و آغازیان به دلیل میکروسکوپی بودن ،نه تنها وجودشان
برای انسانها ناشناخته بود ،بلکه حتی مسئلۀ زوجیت و نر و ماده بودن و تولید مثل جنسی در آنها نیز کامالً در
پردۀ ابهام قرار داشت .پس از کشف میکروسکوپ و دستیابی به فنّاوریهای مدرن ،تازه برخی از حقایق
مربوط به زندگی و تولید مثل آنها برای بشر روشن شده است .تولید مثل جنسی در برخی از قارچها و
آغازیان و باکتریها تا چندین سال قبل ،ناشناخته باقی مانده بود و کشفیات جدید توانسته است تا حدّی
پرده از راز آنها بردارد و حقایق و شگفتیهای آفرینش را آشکار سازد .با این حال ،هنوز هم موارد مبهم و
ناشناختۀ فراوانی در زوجیت و تولید مثل جنسی این گروه از موجودات زنده باقی مانده است که شاید در
آینده کشف شود.

هـ) اهميت زوجيت(به معنای وجود جنس نر و ماده) در حيات موجودات
تولید مثل غیر جنسی ،ساده و کمهزینه و آسان است و افراد مشابه فراوانی ایجاد میشود؛ برای مثال ،در
گیاهانی مثل سیبزمینی با استفاده از اندامهای غیر جنسی به نام غدهها صورت میگیرد یا در بسیاری از
گیاهان زینتی و درختان میوه و جنگلی از طریق قلمه و پاجوش و پیوند انجام میشود و در برخی از گیاهان
مانند سوسن ،سنبل ،نرگس ،گالیول ،پیاز خوراکی ،سیر و زعفران ،از طریق اندامهای غیر جنسی دیگری به
نام پیاز(فارسی و باقری .)1386 ،این کار در سلسلۀ قارچها از طریق تولید اسپورهای غیر جنسی و در باکتریها و
آغازیان از طریق تقسیم مستقیم یا دوتایی صورت میگیرد .در شرایط عادی ،تولید مثل غیر جنسی
شایعترین و راحتترین شیوۀ تکثیر است؛ اما در صورت نامساعد شدن شرایط محیطی(مانند سرما ،گرما،
خشکی ،شوری ،کمبود مواد غذایی و غیره) به علت یکنواخت بودن تمام افراد حاصل شده در این تولید
مثل ،همۀ آنها ممکن است از بین بروند .در صورت عدم وجود تنوع ژنتیکی ،نسل موجود زنده در اثر
شرایط نامساعد ،تهدید و در صورت ادامۀ شرایط ،باعث انقراض نسل خواهد شد .برای جلوگیری از بروز
چنین خطری ،خداوند مسئلۀ زوجیت جنسی ،یعنی وجود نر و ماده را به عنوان یکی از شاهکارهای خلقت
موجودات در نظر گرفته است.
در تولید مثل جنسی ،دو والد نر و ماده یا دو موجود که در ظاهر حالت نر و ماده را ندارند ،اما از نظر
ژنتیکی متفاوتاند ،با هم آمیزش میکنند و سلولهای جنسی یا گامتهای آنها با هم ترکیب میشوند .در این
نوع از تولید مثل ،تقسیم سلولی از نوع میوز دیده میشود .فرزندان یا نتاج حاصل از تولید مثل جنسی ،از
نظر ژنتیکی با والدین خود تفاوت دارند و ممکن است صفات جدیدی را بروز دهند که برتر یا ضعیفتر از
والدین خود باشند؛ برای مثال ،در حیوانات ممکن است تولید مثل جنسی منجر به ظهور فردی بزرگتر،
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قویتر ،سریعتر با تولید شیر و گوشت و تخم بیشتر و دارای صفات مطلوب دیگر شود یا برعکس .در
گیاهان ممکن است با تولید مثل جنسی ،گیاهانی متفاوت از نظر رنگ ،اندازه ،عملکرد محصول و مقاوم
نسبت به آفات و بیماریها یا به شوری و خشکی و غیره به وجود آید .میوه و دانه در گیاهان ،نوزادان و
تخمها در جانوران ،اسپورهای جنسی در قارچها ،سلولهای جدید در باکتریها و آغازیان ،حاصل تولید مثل
جنسی است .هدف از تولید مثل جنسی و وجود دو والد نر و ماده ،ایجاد نوترکیبی و تنوع ژنتیکی در
موجودات زنده است .تولید مثل جنسی بر خالف تولید مثل غیر جنسی ،عملی پرهزینه ،وقتگیر و در
مواردی همراه با مشکالتی مانند یافتن جفت است و گاهی نیز به خاطر شرایط نامساعد نمیتواند صورت
گیرد یا یکی از والدین ممکن است در طبیعت در دسترس نباشد .با این حال ،در تنشهای محیطی،
موجودات به سراغ تولید مثل جنسی میروند تا بقای خود را بهتر حفظ

کنند(.فارسی و باقری1386 ،؛ حسینی و

همکاران1397 ،؛ سوبرامونیام)2018 ،

و) بررسي تطبيقي آیات قرآن با علوم جانورشناسي و گياهشناسي دربارة
زوجيت
ظاهر برخی از آیات قرآن ،از جمله« :و اَنبَتَت مِن کُلِّ زوجٍ بَهیج»(حج« ،)5 :و اَنَبتنا فیها مِن

کُلِّ زوجٍ بَهیج»(ق:

« ،)7انبتنا فیها مِن کُلِّ زوجٍ کَریم»(شعرا« ،)7 :فانبتنا فیها مِن کُلِّ زوجٍ کَریم»(لقمان )10 :و «سُبْحَانَ الَّذِی خَلَقَ
الْأَزْوَاجَ کُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ و مِنْ أَنْفُسِهِمْ و مِمَّا لَا یَعْلَمُونَ»(یس ،)36 :بر عمومی بودن زوجیت در انسانها و
تمامی گیاهان داللت دارد؛ در صورتی که نتایج تحقیقات علمی دانشمندان علوم تجربی که از شواهد
خوبی هم برخوردارند ،گرچه بر عمومی بودن قانون زوجیت در حیوانات و گیاهان تأکید دارند ،اما
استثناهایی را هم در این قانون معرفی میکنند .لذا پیشرفتهای علمی با توجه به استثناهای آن ،این اعجاز را
زیر سؤال میبرد.
دقت در آیات قرآن میرساند که خداوند روی زمین از هر گیاهی که دارای سیستم زوجیت و زیبا و
باارزش باشد ،رویانده است؛ نه اینکه هر چیزی که در زمین روییده است ،نتیجۀ یک ارتباط جنسی است؛
بلکه لوازم توالد جنسی را دارند که در مواردی که الزمۀ ادامه حیات ،توالد جنسی باشد ،از این روش
استفاده میشود و در مواردی که بدون استفاده از این روش بتوان ادامۀ نسل را تضمین کرد ،از روش غیر
جنسی استفاده شده است.
دستاوردهای علم بشری هم با آیۀ  36سورۀ یس همخوانی دارد که میفرماید« :پاک و منزّه است آن
ذات اقدسى که همۀ مخلوقات زوج را آفرید؛ چه گیاهان که از زمین مىرویند و چه آدمیان و چه
موجوداتى که نزد انسانها ناشناختهاند» .در این آیه ،وجود زوجیت در انسان و گیاهان به صورت یک قانون
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عمومی بیان شده است؛ ولی دربارۀ موجودات دیگر به صورت ابهامآمیز میفرماید :بعضی از موجوداتی که
شما آگاهی نسبت به آنها ندارید ،به صورت زوج خلق شدهاند! میتوان احتمال داد که شاید منظور از
موجودات ناشناس مذکور در این آیه ،موجودات ذرهبینیاند که طی هزاران سال برای بشر ناشناخته بودند و
علم امروزی بخشی از حقایق مربوط به آنها را کشف کرده است؛ شاید هم موجودات غیر قابل رؤیت مانند
جنیان باشند که انسانها چیز زیادی دربارۀ آنها نمیدانند؛ شاید هم این موجودات هرگز برای بشر قابل درک
نبوده و در آینده نیز قادر به فهم آنها نباشند .از طرفی ،هر چند این آیه بر گسترش زوجیت داللت دارد ،اما
زوجیت همۀ موجودات را نمیتوان از آن نتیجه گرفت؛ زیرا اگر در معنی آیه دقت شود ،آمده است که
«تمام افراد زوج را خداوند آفریده است ،نه اینکه هر چه خداوند آفریده است دارای زوج باشد»؛ به این
مفهوم که «هر چیز سفید را خدا خلق کرده است» ،به این معنی نیست که هر چیزی که خدا خلق کرده سفید
است؛ یا وقتی میگوییم «همۀ افراد سیاهپوست را خدا خلق کرده است» ،به این معنی نیست که هر فردی که
خدا خلق کرده سیاهپوست باشد .در واقع؛ در جهان هستی بسیاری از موجودات زوج آفریده شدهاند و نیز
ممکن است موجوداتی باشند که دارای زوج نباشند ،در حالی که آنها را هم خداوند خلق کرده است .نکته
اینجاست که در این آیه به موجودات فاقد زوج اشاره نشده است .برای مثال ،در تعداد اندکی از آغازیان،
جانوران و قارچها ،هنوز زوج نر یا ماده شناخته نشده است یا وجود ندارد و این موجودات با روش تولید
مثل غیر جنسی تکثیر مییابند(.خداپرست1393 ،؛ سوبرامونیام)2018 ،

این نوع ادامۀ حیات ،واجبالوجود بودن خدا را میرساند؛ همانطور که در حدیثی از امام رضا(ع) به
این مسئله اشاره شده است« :و لَم یَخلُق شَیئا فَردا قائِماً بِنَفسِه دونَ غَیرِهِ لِلَّذى أَرادَ مِنَ الدَّاللَهِ عَلى نَفسِهِ ،و
إِثباتِ وُجودِهِ ،وَاللّهُ -تَبارَکَ و تَعالى -فَردٌ واحِدٌ ،ال ثانِىَ مَعَهُ یُقیمُهُ ،و ال یَعضُدُهُ و ال یُمسِکُهُ ،وَالخَلقُ
یُمسِکُ بَعضُهُ بَعضا بِإِذنِ اللّهِ و مَشِیئتهِ»(مجلسی ،1386 ،ج )316 :10؛ و [خداوند] چیزی را نیافریده که فرد و قائم به
نفس باشد و نیاز به غیر خود نداشته باشد .چنین کرد تا مردم را به خویش ،راهنمایی و هستى خود را اثبات
کند .پس خداوند تبارک و تعالى ،تنهایى است که چیز دیگرى با او نیست که هستى او به آن بستگى داشته
باشد و او را کمک کند و مستور دارد و آفریدهها همه هر کدام ،دیگرى را مىگیرند ،هستى هر یک قائم به
هستى دیگرى است و اتصال آنها به فرمان و خواست خداوند است.
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