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 مقدمه

 

انساان   پزشكان یاا عممااب بارای جناين    عامه، حدود پنجا  سال قب  در دنيای معاصر ما احدی از مردم 

حتاي  ناه پزشاكي و ناه     ،نه عمام تجرباي  . رواني قائ  نبود فعاليتآگاهي و یا ، شعور، احساس خاص

 . کرد که جنين دارای روان و نفسي انساني باشدافكار خيال پردازان تصور نمي

همگي اعتقاد داشتند که جنين در رحم مادرش فقط به عنوان یك عضاو جساماني اسات کاه در     

-گمدان رشاد ماي  ر که دانه لوبيا در همانطوکند رشد و نمو مي، حال حاضر به مادر ممحق شد  است

 .  شودن تولدش فرا برسد از مادر جدا ميهنگامي که زماو  کند

تواني تصور کني که دانه لوبيا چيزی را بفهمد یا احسااس کناد و یاا    ؛ آیا ميخوانند  گرامي شما

اینطور        مسمما . را به طرب و تحرك وا دارد یا صدای موسيقي او لبخند بزند یا چيزی را به یاد آورد؟

کردندکه دارای ساد  تارین ساطو    تصور مي ای موجود زند فقط نيز جنين را آنها . کنيدميتصور ن

کناد و ماواد   ت است کاه جناين از ماادرش تهذیاه ماي     درس. زندگي در حد یك زندگي نباتي است

و از لحاظ روحاي و رواناي    نكرد کند ولي او چيزی را درك و فهم مي زریقخون او ت بهرا  شزائد

 . گذاردتأثير مي پذیرد و نه برمادرش ينه تأثير م

اش ندیاد  بودناد و   ر تا کنون جنين را در حالت جنيناي های دواز زمان هامشك  این بود که انسان

االت و ار حا کارد یاا د  دا ماي اشد و یا نقصاي پيا  شتند مگر زماني که جنين بيمار ميتماسي نداآن  با

-دنياا ماي  ه یا پيش از موعد و ناارس با   شد وميگرفت که منجر به سقط طرناکي قرار ميارایط خاش

دانست که جنين هنگامي که صحيح و سالم و دست نخاورد  در رحام ماادر قارار     نمي يکس و. مدآ

همانناد  آنهاا   این چنين باود کاه   .ناشناخته بود خالصه جنين بكر و به طور و  گذردبر او چه مي دارد

 . دادندناصحيح مي ناروا و هایيکردند و به او نسبتتمگر برای او حكمي غيابي صادر ميافراد س

ش فعا  و انفعااالت رواناي    رعمم پزشكي تا حدود نيمه قرن بيستم در رابطه با پاذی ، عالو  بر این

هاای  انفعااالت در پياداش و باروز بيمااری    به طور کمي نسبت به نقاش ایان   ، جنين نيز در تردید بود 

حارارت اجساام قابا  سانجش و      زشكان هرچيزی را کاه مانناد  لذا پ، جسماني مردم نيز در جه  بود

یاا بيناي را در   که مكان قمب  مث  وقتيمشخص کنند آن را  توانستند مكانگيری نبود و یا نميانداز 

در خياال  را به فيمسوفان و افرادی که توانایي زیادی تحقيق دربار  آن ، کنندجسم انسان مشخص مي

-از حيطه فعاليات ، های روحي رواني انسانها وپردازشلذا فعاليت. کردندپردازی داشتند واگذار مي



بارای رسايدگي باه     فرصاتي ، هاا آن های پزشكان خاار  باود و ناوغ شاه  پزشاكان و فرصات کام       

 . داديتصورات رواني و افكار بيماران را به آنان نم

 گفت:حصي  شد  بود به من ميا  فارغ التاه چهادر دهکه ي انازشكاپي از ایك

بيماار قارار    کجا؟ ما وقتاي مقابا    ما کجا و این همه انتظار و توقع برای درمان رو  و روان بيمار

و تصاور  مشخص و واضح دیاد   فقط به عنوان یك پدید  جسماني با اندام و اعضای را  او گيریممي

برایماان  مانناد خورشايد   هاای جساماني او کاه    خواهياد کاه بيمااری   آیا از ما پزشاكان ماي  . کنيممي

های پنهااني اضاطراب و احساساات    های پنهان افكار و ریشهو به الیه کرد کند را رها خودنمایي مي

اش خمماي و نقصاي   د است که در یكي از اعضای جساماني مریض یك موجو رواني او توجه کنيم؟

وظيفه پزشك این است که به رسالت خود که همان تشاخيص عمات بيمااری و تسامط      وایجاد شد  

 .  چيزی است که ما باید انجام دهيمآن  و این تمامعم  کند رآن است ب

تحات   کاه پارورش یافتاه بود   به دست اساتيد پزشكکه  آوردميبه زبان  پزشكياین جمالت را 

روز حااکم و در آن رایا     بر جامعاه آن ميالدی  18قرن  مادی بودند که از تاثير و وابسته به تفكرات

هااا کشااا و اثبااات بيماااریو تاااثيرش در ایجاااد روانااي  هااایواکاانشکااه آن  یعنااي قباا  از. بااود

کاه تااثير    )روان تني( باه وجاود آیاد و قبا  از ایان      1که عمم سایكوسوماتي قب  از اینشود.همچنين 

و بيمااری  مفارط   چااقي زخم معاد  و  مث   های دستگا  هاضمهعاطفي در بيماری-رواني تابااضطر

جساماني  -بيماری رواني هاکه دانسته شود که اینآن  قب  از .کشا شودعروقي و فشار خون  -قمبي

که عمام   آن باالخر  قب  از و رواني استآن  شود ولي منشأ اصمياست که به شك  جسمي ظاهر مي

یاك حقيقات    ی کاه دو بعاد  .بداناد جسام و روان   برگرفته از دو بعاد انسان را  کام  شد  وپزشكي 

 . را مي سازندانسان به نام واحد 

نحاو  خمقات    ماا در ماورد   هاای آموختاه و انقالبي در  تهييردو عام  بسيار مهم  صورتبه این و 

 این دو امر عبارتنداز:. گرددمنجر مي دشوبه آن مبتال ميسان ااهایي که اناریاابيمایجاد انسان و 

در تشاخيص   های عمماي و باه کاار گياری تكنولاو ی     پژوهش تسهي  کنند  پيشرفت ابزارآالت -1

 .  و سونوگرافي تكنولو ی دیدن داخ  مفاص آن  در رأس و هابيماری

ها همه بيماریایجاد عوام  جسماني در  گزاری آنها همانندو تأثير  يروانعوام  اعتراف به نقش  -2

 . سالمتي انسانیا در بهبودی و  و
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دیادن   و کسي نيز توقع کسي ندید  بودآن  عام  بزرگ به کشفياتي منجر شد که قب  از این دو

پس بایاد طارف دیگار ایان کشافيات را کاه باه        . نداشت و بر ذهن کسي نيز خطور نكرد  بودآن را 

هماان مرحماه    یعناي ، را نيز مورد توجه و مطالعه قرار دهيم مربوط استمراح  ابتدایي زندگي انسان 

 .  آفرینش و شك  گيری دوران جنيني

 2مطالعاتي پیرامون جنین

کاه باه ماادر     جسماني و فقط به عنوان عضوی استکه جنين موجودی پيچيد   معتقدند پژوهشگران
ساونوگرافي   اساتفاد  از  باا . هيچ تشابهي به دانه ساد  لوبيا نادارد در دنيای شباهت نيز و  نيستمتص  

حساسايت و   ،محايط  نسابت باه شارایط                                         نين به شاكمي کاامال  واضاح و قطعاي     که ج شودميمشاهد  

باه  آن را  بساط و شار  و  کارد   خالصاه  را  آن سااد   چناد عباارات             که فعال  با  دهدواکنش نشان مي
 .  سپاریمبعد ميصفحات 

عالئم شادی و خوشحالي و نيز درد ، غمگين شد یا شاد و  تواندمشاهد  شد  است که جنين مي 
است که بگویيم جنين چيازی   سخت. کنداش ظاهر حرکات جسمانينيز در بر چهر  و  را و ناراحتي

باه  اش  هرگا  ذائقاه . است مطمبآید ولي رفتار او گویای این ا دوست دارد و یا از چيزی بدش مير

آزماایش بارای او   یاك  در . کناد جذب ماي را  آني فراوان هایبا اشتتمای  داشته باشد غذای شيرین 
پس مشااهد   سا  تزریاق کردناد  ، داردنام  3آمنيونمحيطي او که ی     مهذ  شكر محمول در مایعمقداری 

ه ناام ليبارول کاه    طعم ب دایي بپس برای او ماد س، مكيدرا  آن شد و جذبآن  به سویجنين شد که 
هنگامي که یاك  . پشت کردآن  بيزاری جست و با کراهت بهآن  از شبيه ید است تزریق شد ولي او

مانناد کساي کاه بارای     با کمانچه برای مادرش اجرا شد مشاهد  شاد کاه جناين    بخش موسيقي آرام

و بارعكس بارایش   بارد  ماي از آن لاذت  رسايد کاه   ه نظر ميآرام گرفت و ب، کندميشنيدن سكوت 
را جماع  مشاهد  کردند که مضطرب شد  و دسات و پاایش   را پس او ، موسيقي خشن پخش کردند

ما  هفتم صدای مردان زیادی را برای او پخش کردند و سپس دیدند که او تحریاك   زبعد ا. کندمي
ی  تشخيص داد  و لهجاه آن را  رسد کهنظر ميه صدای پدرش خوشحال شد و ب شد و هنگام شنيدن

 .  شناسدپدرش را مي

                                                           
                                                                                                                       مشاهدات وبررسي ها از دیدن جنين انسان تا دیدن جنين برخي حيوانات مث  گوسفند ادامه یافت و تا آنجا پايش رفات کاه ماثال       2

عاش ابوسيمه ضبط صوت بر روی نوار صدای زوز  گرگ را ضبط کرد  و پس از پخش آن جنين گوسفند در شكم مادرش به ارت

 کند)سبحان اهلل(.يمانند اینكه دارد فرار م كاپو افتادااو ت

3 amnion 



شان  که موسيقي خ شبيه به زماني نفرتياو  کنداقدام به استعمال دخانيات ميکه مادرش  و زماني

 . 4از خود نشان داد شنيد  بود

 خوانند  عزیز؛

اشار  کردیم حال به شار  و  آن  مطالبي که به صورت خالصه به تكمي ایي که برای طبق وعد  

. نيم مراح  تكام  و خمقت جنين را معرفاي کنايم  کممي سالمت روان پرداخته و سعي ميتوضييح ع
 پرداخت عبارت خواهد بود از: خواهيمآن  لذا مطالب عممي بعدی که به

                                                           
فرماایش    باه   باا توجاه    مطر  کرد تحت این عنوان که: این کشا عمماي را  الي را ابود سو  ي در رابطه با مطالعاتي که در مورد جنين ها شد یدانشجو 4

دانياد( چگوناه تفساير داد  و    که چيازی نماي   ان خار  نمود درحاليمي فرماید: )و خداوند شما را از شكم مادرانت  16/87قرآن کریم که در سور  نح  

 تطبيق مي دهيم؟

آورد شما را  فرماید) از شكم مادرتان بيرونته شد  دقت کن که ميدهيم که: به آن چه در آیه گفچنين پاسخ ميدانشجو  به آنما 

دانياد را  کنيد(. پاس عباارت نماي   کنيد یا درك نمي  است )درحالي که چيزی را حس نميونفرمود دانيد(درحالي که چيزی نمي

ذارد ایان  گا بار آن صاحه ماي   کنيم و تكنولو ی ساونوگرافي نياز   ست ولي آنچه ما دربار  آن بحث ميکار برد  اه ب "عمم"دربار  

ار بود  و واکانش هاایي   بمكه فقط از نوعي زندگي برخورد  است که جنين به هيچ درجه ایي از عمم نائ  نشد  است و عممي ندارد

دهد. عمم اگر همرا  با قدرت تشخيص و دقت و تفكر نباشد عمم نيست و مشاهداتي کاه بوسايمه ساونوگرافي از جناين     پاسخ ميرا 

ه از سوی محققين بررساي  شد  است نيز بيانگر این نيست که جنين دارای قدرت تشخيص و تفكری دقيق است، بمكه تمام آنچه ک

                                                                                     ال  به تحرکات توجه دارد و نيز بيانگر آماادگي جناين بارای شاناخت محايط پيراماوني       شود بيانگر این است که جنين عمو بيان مي

ز دانشامندان نياز   هايچ یاك ا   و گذاردبه این دنيا مي ا ی است که جنين با آنها پخود است. و این آمادگي و استعداد یكي از غرائز

 کند.  آن را انكار نمي

دهاد کاه ساال هاسات     آن را آشاكار کارد  و نشاان ماي     ،نيروی ذهن خود  با  وپس جنين این استعداد را حفظ کرد  و رشد داد  

   .کنندين از آن به نطق )صحبت( تعبير ميمحقق

تاالش ناوزاد و جایگاا  او در گارو       و کنجكااوی  ،شاود کاه تناساب باا هاوش     ي این آمادگي ها تبدی  به عمم ميسپس بعد از زماني طوالن

البته عموم، تجربيات بيشتری را در این رابطه کشا خواهند کرد. تجرباه هاای مرباوط باه     هستند خواهد بود. و گروهي که اطراف اخانواد  و 

ایي از آیات الهي است که در کتاب شریفش به ما وعد  فرمود  است آن جا که مي فرماید: بازودی آیاات   او، نشانه جنين و تفاسير جسماني

 ها نشان خواهيم داد.خود را هم در آفاق و هم در نفوسشان به آن

دانايم کاه هماه انساان هاای اطاراف ماا دارای        ماي  کنم و آن اینكاه؛ هماه ماا    آن دانشجو سوال دیگری را مطر  ميحال من در برابر سوال 

د ؟ وجدان اخالقي و طبيعتي متمایز از هم هستند، آیا ما مي توانيم بگویيم که وجدان فالن انسان در ساعت هفت شك  گرفتاه و بوجاود آما   

                                                                                                                           مثال  بگویيم وجدان او در عصر روز دوشنبه یا چهارشنبه و در پن  ماهگي یا شانزد  ماهگي عمرش شك  گرفته است؟ چناين ساخني محاال    

است، چرا که این سوال اگر در مورد تكام  و خمقت هر انساني مطر  شود این ساخن پايش ماي آیاد کاه:آیا آن انساان قبا  از آن تااریخ         

 احساسات بود  است؟بدون وجدان و بدون 

و پاسخ صحيح این است که: وجدان اخالقي و طبيعت زیبای هر انساني به صورت استعدادهای قبمي در رحم مادر به وجاود آماد    

هاای واضاح تبادی  شاد  اسات. و ایان هماان درك و        ها به ادراکات و شناختها و استعدادشك  گرفته است، سپس این آمادگي

   دین ماست که عمم نوین آن را کشا و آشكار کرد  است. شناختي است که در عق  و



، تهييارات خمقاي و رشاد ونماو جناين     ، تكام  اعضااب جناين  ، يح عبارت سالمت رواني به معني عامتوض 

ایاي نيسات بمكاه باه حادی      بيهاود   امار بررسي تفكری که اعتقاد دارد که سالمت دساتگا  رواناي در جناين    

د نا جسام مان  کند چراکه دستگا  رواني وبندی وشك  گيری اعضاب او کمك مي تاثيرگذار است که به پيكر

 . دو صورت برای یك حقيقت واحد به نام انسان هستند

هاایش پيراماون   کاه در پاژوهش   الهياثم  بان حسان  ادامه از سخنان دانشمندان گرامي همچنين در 

 گوید: مند خواهيم شد که ميبينایي و نورشناسي مطر  کرد  است بهر 

دهايم کاه چاه    کنيم و تشخيص ماي بينش و دقت بيشتری پيدا مي، خوریمبر مي ایوقتي به حادثه

یقيناي کاه   ، کنايم کاه در درون خاویش باه یقاين برسايم      ست و سعي ميحقيقي و اص  ا ،چيز ثابت

 . کندنوراني ميآن را  رسيم که قمبمان را گرم وسپس به حق و حقيقتي مي. نيستآن  لهزش در

 گوید: بریم که ميبهر  مي ،سپس از سخنان فيمسوف گرامي آقای غوبمو و

هايچ عمماي وجاود    آن و معيار صحت و درستي عمم است.  اساس عمم و مرکز و سند «وقایع و پدید  ها»

پدیاد آماد    و حقاایق  شك  وقایع  که بهواقعيت است  همان عمم .حقایق انطباق بر نخواهد داشت مگر بوسيمه

 در دو اص  به تفاهم برسيم: ابتدا بایدما به تمامي این امور اشار  خواهيم کرد ولي . است

 . معني سالمت روانالا( 

 .  ارتباط سالمت روان با تكام  اعضای جسماني جنينب( 
 


