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 پیشگفتار مترجم
کپی نه ،او نسخههی اصخیل را به همراه داشخ  .شخهات ی از قهیل کپیبرداری قرآن از انجیل و ورات و یت
کپیبرداری از علوم یونتن بتستتن بدون شک دلیلی بر حقتنی قرآن اس .
فردی که میگوید قرآن کپیبرداری اسخ یعنی اذعتن میکند که محمد (صخلی الله علیه وسخلم) فردی
مجنون و متوهم نهوده اسخ  .قرآن کتتبی اسخ که از ه یتن و چرندیتت و خودبتفتگیهت و خودسختختگیهت
بهدور اس .
هر یاودی و نصختری که ادعت کند قرآن کپیبرداری از کتب مقدس آنتن اسخ در واق اذعتن میکند که
قرآن هم متنند کتهشختن مقدس و کالم خداسخ و بتید بپ یرند که این قرآن همتن وحیی اسخ که بر انهیتء
(صلوات الله علیام وسالمه) نتزل شده اس  ،مگر نه آنکه ورات و انجیل و زبور بر انهیتء وحی می شد؟
هر ملحدی که ادعت کند که قرآن کپیبرداری از علوم یونتن بتسخختتن اسخخ  ،در واق دارد اذعتن میکند
که محمد (صخلی الله علیه وسخلم) از خود چیزی به قرآن نیفزوده اسخ و در واق علم مامی را به جتمعهی
ای از دانش آن روز عرضه کرد.
اگر بگویند قرآن کپیبرداری (از ورات و انجیل و علوم یونتن بتسختتن) اسخ  ،بتید بپ یرند که قرآن کتتبی
اس خ وحیشخخده بر انهیتء و کالم خدا و کتتب دانشافروز و یگتنه کتتبی اس خ که علم و اخالو و تریخ را بت
هم به زیهت رین روش عرضه میکند.
اگر بگویند که قرآن کپیبرداری(از ورات و علوم یونتن بتسختتن) اسخ  ،بتید بپ یرند که در قرآن خهری از
اشخخختهتهتت ارسخ خ و و افالطون و بقراط و جتلینوس و فیثتغورث و...نیسخ خ و خهری از حریفت ی همچون
ام به خداوند و انهیتء (علیام صخخلوات الله وسخخالمه) نیس خ و خهری از ثلیث مسخخیحی و خداانگتری
مسخی (علیه السخالم) نیسخ و بتید بپ یرند قرآن همتن کتتبی اسخ که برای اصخال اشختهتهتت مردمتن روان
شده اس .
مت که میگوییم قرآن کپیبرداری نیس  ،پس دلیل وجود برخی از شهته هت چیس ؟
.................... ................................ ................................ ................................
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]آل معران[64 :

«بگو :ای اهل کتتب به سخوی سخهن دادگرانهای که میتن مت و شخمت مشخترک اسخ بیتیید و جز خداوند یگتنه
را نپرسخختیم ،و چیزی راشخخریک او قرار ندهیم ،و برخی از مت برخی دیگر را ،به جتی خداوند یگتنه ،به خدائی
نپخ یرد .پس هرگخته (از این دعوت) سخخخربر ختبنخد ،بگوئیخد :گواه بختشخ خیخد کخه مخت فرمختنهر (اوامر و نواهی خخدا)
هستیم».
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دلیل وجود برخی از شخخخهته هت در این اسخ خ که ورات و انجیل حریف شخخخدهاند و دلیل فتوتهت هم
همین حریف کتب متقهل اس .
بله آیت ی که از سخخرچشخخمه خود ،وحی الای ،فتصخخله گرفتهاند به ابت ال و ام آلوده گشخختهاند و قرآن
این اشتهتهتت را صحی کرده اس .

 پیشگفتار نویسنده
برخی از اهخل کتختب  -و بخه ه آناخت ،ملحخدین ]م - [.ادعخت میکننخد کخه قرآن در ق خ خیخهی «رشخخخد و نمو
دانشمندان یونتن بتستتن کپیبرداری کرده اس ؟
جنین» از
ِ
آنات بهطور ختص ادعت میکنند که سخیدنت رسخول الله (صخلی الله علیه وسخلم) از آثتر ارسخ و ،فیلسخو و
خمند  -قرن دوم قهل از میالد  -یونتن
عالمهی یونتن بتسخختتن و یت از نوشخختههتی جتلینوس ،پزشخخک و دانشخ ِ
بتستتن کپیبرداری کرده اس
برای پتسخخگویی به این ا اتم و اثهتت اینکه قرآن یک سخرق ادبی نیسخ  ،بلکه کالم الله اسخ  ،از منظر
پژوهشهتی اسالمی به آن میپردازیم.
...................................... ................................ ................................

 آیا شباهتداشتن داللت بر سرقت ادبی دارد؟
برای پتسخخخ به شخخهاهی کپیبرداری پیتمهر (صخخلی الله علیه وسخخلم) در زمینهی «جنینشخخنتسخخی» از
دانشخمندان یونتنی بتید دلیل فلسخفی سخرق ِ ادبی و یت کپیبرداری  -که مسختلزم داشختن دلیل اسختنتتجی
اسخ  -در مورد شخهته این دو (قرآن و علوم یونتن بتسختتن) مورد بحث قرار گیرد .بگ ارید بت یک مثتل این
موضوع را اندکی وضی دهیم.
دو اختراع به ادارهی ثه اختراع انگلسختتن فرسختتده شده اس و مسلول بررس ِی اختراعتت ،هر دو مورد
را بررسخی میکند ،به نظر میرسخد که هر دو اختراع از یک طر مشختبه اسختفتده کردهاند آیت مسخلول ثه
اختراع می واند ادعت کند که این یک کپیبرداری اسخ ؟ نه ،زیرا مسخلول ثه اختراع برای اثهتت این ادعت
بتیسخختی از هر دو نفر دعوت کند ت به نزد او بیتیند و از هر دوی آنات سخخوال ی را بپرسخخد .در صخخورت وجود
نخداشخخختن یخک راه عملی برای اثهختت کپیبرداری هر یخک از طرفین از دیگری ،متامکردن هر یخک از آناخت،
بیاسختس و غیرقتبل دفتع اسخ  .مت نیز از این روش برای اثهتت عدم کپیبرداری برای رسخول الله (صخلی الله
علیه وسلم) از دانشمندان یونتن بتستتن در موضوع جنینشنتسی استفتده خواهیم کرد.
......................................................................................
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وقتی که موضخوعی بین  Xو  Yمشختبه بتشخد ،برای اسختنتت و اثهتت اینکه  Xاز  Yکپی شخده اسخ و یت Y
از  Xکپی شخده اسخ  ،بتید شخواهد مورد نیتز را ارائه داد؛ در غیر این صخورت ،این ادعت غلط و سخفسخ هآمیز
استدلل غلط و بدون پشتوانهی شواهد کتفی« ،مغتل ه به جال» گفته میشود.
خواهد بود .به این
ِ
براسختس م تلب م کور ،بتید روابط مسختقیم و ختصخی بین قرآن و دانشخمندان جنینشخنتسخی یونتن وجود
بودن نظریتت دانشخمندان یونتنی به
داشخته بتشخد و شخواهد غیرمسختقیمی بهمتنند فرضخیه متداول و مشخاور ِ
اندازهی کتفی برای اثهتت سخخرق ادبی قرآن و یت کپیبرداری کتفی نیسخخ .اسخختنتت هتی م ر شخخده بر
اسخختس چنین فرضخی بسخیتر ضخخعیف هسخختند ،مگر اینکه اثهتت شخخود احتمتلت دیگر ،یت خ ت هسخختند و یت
بهصورت غیرمحتملی وضی داده شدهاند؛ بهعنوان مثتل:
برخی از مورختن ادعت کردهاند که هتدلت فرهنگی بین یونتنیتن ،رومیتن و اعراب وجود داشخخته اسخخ .
شخواهد برای اثهتت این ادعت شختمل مسخیرهتی جتری و انجتم عمل حجتم و داغکردن اسخ  .بت این حتل
بر اسختس این اسختنتت  ،آیت می وان ادعت کرد که پیتمهر (صخلی الله علیه وسخلم) دانش جنینشخنتسخی را از
دانشمندان یونتن بتستتن کپی کرده اس ؟
ستختتر استدلل به شکل زیر ارائه میشود:
 مبادالت فرهنگی و تجاری بین اعراب و یونانیان وجود دارد.
ّ
ّ
ّ
 پیامبر (صلی الله علیه وسلم) یک عرب است.
ّ
ّ
ّ
 پیامبر (صلی الله علیه وسلم) علوم یونانیان باستان را کپیبرداری کرده است.
بت وجه به مراحل بتل براستس کدام دلیل من قی به نتیجهگیری کپیبرداری رسیدهاند؟
افرادی که ادعت میکنند پیتمهر (صخخلی الله علیه وسخخلم) جنینشخخنتسخخی قرآن را از دانشخخمندان یونتن
بتسخختتن کپیبرداری کرده اسخ  ،ادعتیشخختن بیاسخختس میشخخود چون موجه نیسخ  ،از این جا که  -در
یتت پناتن زندگی پیتمهر (صخلی الله علیه وسخلم)
صخورت صخح ادعتیشختن  -آنات دلیل خود را بر اسختس فرضخ ِ
م ر کردهاند.این فرضیتت عهترتاند از:
ّ
ّ
ّ
 پیامبر (صللی الله علیه وسللم) جنینشلناسلی یونانی را از کسلانی یاد گرفته اسلت که وود ببً در
مدارس یونانی« ،طب» را آمووته باشند.
 یک پزشک معروف یونانی این موارد را به جامعهی اعراب برن هفتم میًدی یاد داده باشد.
ّ
ّ
ّ
 پیلامبر (صللللی اللله علیله وسللللم)  -نعوذ بلاللله  -دروغ گفتله اسلللت کله برآن کًم ولداسلللت،
درحالیکه آن را از علوم یونانی کپیبرداری کرده است.
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 برآن و کشفیات یونان باستان در زمینهی «جنینشناسی» مشابه هم هستند.
ً
بت بررسخی هر یک از این فرضخیتت پی خواهیم برد که اول :آیت قرآن از علوم یونتن بتسختتن کپی شخده اسخ
ً
یت نه .ثتنیت :آیت پیتمهر (صخخلی الله علیه وسخخلم) طب یونتنیتن را از کس خی که به علوم یونتنی آشخخنتیی داشخخته
اس  ،آموخته اس ؟
بت وجه به شخخر حتلهت و س خیرههتی مهتلف از زندگی پیتمهر (صخخلی الله علیه وسخخلم) نات کس خی که بت
علوم یونتن بتسخخختتن آشخخخنتیی داشخخخته اسخ خ و بت پیتمهر (صخخخلی الله علیه وسخخخلم) در متس بوده اسخ خ ،
حترثبنکلده بوده اسخ  .ابنکلده در اواسخط قرن  6هجری در قهیلهی ثقیف در طتئف به دنیت آمد .برخی
از مورختن معتقد هسخختند که حترثبنکلده ،آموزشهتی پزشخخکی خود را در مدرسخخهی جندی شخختپور طی
1
کرده اس که در آن آموزش پزشکی ،ح تثیر نظریتت ارس و و جتلینوس بود.
خب اسخخخالمی و یونختنی در اواخر دوران
خب ختریهخدانختن ،بختیخد ار هختطی عمخده بین ط ِ
بخت وجخه بخه این م ختل ِ
ستستنیتن وجود داشته بتشد.
در دوران ظاور اسخالم ،جندی شختپور یکی از باترین و مام رین دانشخکدههتی پزشخکی جاتن بود 2که
ً
آمیهتهای از علوم یونتن ،هندی و ایرانی در زمینهی پزشخکی بود و قریهت یک دانشخگته جاتنی  -سخنتی بود
3
طب اسالمی میشد.
که بتید زمینهستز ِ
بر اسخختس این روای  ،عدادی از مورختن بر این بتور هسخختند که رسخخول الله (صخخلی الله علیه وسخخلم) از
طریق حترثبنکلده علوم جنینشخنتسخی ارسخ و و جتلینوس را یتد گرفته اسخ و در قرآن ذکر کرده اسخ ،
ولی این دلیل از پتیه بی استساس  ،4به دلیل متعددی که در ذیل بیتن میشود:
 .1ادعتی اینکه پیتمهر(صخلی الله علیه وسخلم) دانش پزشخکی یونتنی را از طریق ابنکلده یتدگرفته بتشخد
هیچ دلیل واض خ و مشخخهص خی ندارد ،الهته مسخخلولی اثهتت این امر بر عاده کس خی اس خ که این ادعت را
م ر کرده اسخ  5.از دیدگته تریهی هیچ شخواهد صخحی و صخریحی که نشختن دهد پیتمهر (صخلی الله علیه
وسلم) مشتهدات خود را در امر جنینشنتسی از طریق ابنکلده یتد گرفته بتشد وجود ندارد.
___________________________________________________________________________________________________________________

1. M.Z.Siddiqi. Studies in Arabic and Persian Medical Literature. Calcutta University.1959, pages 6-7.
 .2الهته به جز ختندان پتدشتهی و موبدان و جنگجویتن ،مردم عتدی هیجکدام حق آموختن سواد نداشتند.
3. H. Bailey (ed). Cambridge History of Iran, vol 4. Cambridge University Press 1975 page 414.
4. A. A. Khairallah. Outline of Arabic Contributions to Medicine. American Press, Beirut. 1946, page 22 .
 . 5بنتبر قتعدة حقوقي «الهینة علي المدعي».
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آنات بهطور کلی معتقد هسختند که ابنکلده فترغالتحصخیل دانشخکده پزشخکی جندی شختپور اسخ  .بت این
عنوان «آغختز علم
حختل برخی از مورخختن برجسخ ختخه مختننخد آقختی دیویخد .سخ خی .لینخدبر  1در کتختب خود ،بخت
ِ

غرب» ،دانشگته جندی شتپور را یک افستنه میداند.
آبای دیوید میگوید« :یک افسلانه بدرتنند وجود دارد که به شلدت رشلد داشلته اسلت ،آن افسلانه
این اسللت که میگویند در نزدیکی شللهرهای مسلیحینشلین ایرانی یک دانشللگاه در شللهر جندی
شاپور در جنوب غربی ایران وجود داشته است .با توجه به این افسانه ،جندی شاپور در برن ششم
به یک مرکز فکری بزرگ تبدیل شلده اسلت که توسلع تعدادی از عًبهمندان (به علم) تأسلیس شلده
بود و در آن تنام علوم یونانی آموزش داده میشلد .ادعا شلده اسلت که جندی شلاپور یک دانشلکده
پزشلللکی بلا یلک برنلامله درسل لی بر اسللللاس کتلابهلای اسلللکنلدریله و یلک بینلارسلللتلان بلهملاننلد
بینارسللتانهای بیزانسللی بوده اسللت که توسللع یک پزشللک آموزش دیدهشللده در یونان تهیه و
سلرپرسلتی میشلد .یکی از مهمترین مشلصهلههای جندی شلاپور این بود که نقش مهنی در ترجنه
کتابهای درسلی یونانی به زبانهای واور نزدیک داشلته اسلت ،یعنی تنها مسلیری اسلت که علوم
یونانی را به دسللت اعراب برسللاند .تحقیقات اویر یک وابعیت شللگرف را که کنتر مورد توجه بوده
اسلللت ،نشلللان می دهد .ما هیچ شلللواهد بان کنندهای برای وجود یک مدرسللله پزشلللکی و یا یک
بینارسلتان در جندی شلاپور در اوتیار نداریم ،اگرچه به نظر می رسلد یک مدرسله مههبی و یا شلاید
یک درمانگاه بوده است.
بدون شلک ،جندی شلاپور صلحنه تًش جدی فکری تعدادی از پزشلکان حرفهای در برن هشلتم
در دوران وًفت عباس لی بود ،ولی جای تردید اسللت که در طوا ادوار گهشللته هنیشلله یک مرکز
اصللللی آموزش پزشلللکی بوده باشلللد (!) اگر چه جزئیات جندی شلللاپور غیربابل اعتناد اسلللتّ ،اما
2
کاربری آموزشی آن معتبر است».
آقتی روی پور ر 3در کتتب «بیشخخترین باره به انسخختن؛ تریهچه پزشخخکی بشخخری » مینویسخخد«:جندی
شلاپور بععا یک محل مًبات برای اعراب ،یونانیها ،سلریانیها و روشلنفکران یهودی بوده اسلت،

___________________________________________________________________________________________________________________

1. David C. Lindberg
2. David C. Lindberg. The Beginnings of Western Science. University Of Chicago Press. 1992, pages, 164-165.
3. Roy Porter
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ّاما هیچ مدرکی وجود ندارد که یک دانشللگاه پزشللکی وجود داشللته اسللت .تنها در اوایل برن نهم
1
هجری بود که دانشگاه پزشکی آن تأسیس شد».
بت وجه به گفتههتی آقتی پلنیو ،2فرهیهته و تریخنگتر پزشخخخکی به نظر میرسخخخد که هیچ شخخخواهدی از
وجود یک مدرسخه پزشخکی بزر در دو قرن شخشخم و یت هفتم میالدی وجود ندارد .او در کتتب « تریهچهی
پزشخکی» میگوید«:براسللاس مناب فارسلی ،هیچ وبری از ادعای تأثیر مهم جندی شللاپور در تاریخ
3
پزشکی وجود ندارد».
بخه این نکتخه جختلخب نیز وجخه داشخ ختخه بختشخ خیخد کخه از قرن پنجم خت قرن هفتم میالدی هیچ مخدرک ختریهی
موثقی مهنی بر وجود دانشآموز و دانشآموختهای در جندی شخختپور وجود ندارد و این مسخخلله نیز شخخک و
ردیخد را افزایش میدهخد کخه چگونخه ممکن اسخخخ یخک مرکز مام علمی در دوران بختسخخختختن هیچ دانش
آموختهای نداشته بتشد؟
5
4
 .2ختریخنگخترانی همچون مختنفرد اولمختن و فرانتس روزنتختل از حخترثبنکلخده بخهعنوان یخک شخخخهصخ خیخ ِ
افستنهای نتم میبرند 6.پروفسور جرالد هتو ینگ 7در مقتلهاش ،بت عنوان « دوین زندگینتمهی حترثبنکلده

و راب ه اسخخالم و پزشخخکی» مینویسخخد« :در مناب اویرالهکر ،اطًعات در مورد حارثبنکلده بسللیار
نابص اسلت .اطًعاتی که او را یک پزشلک معرفی میکند ،متنابض و غیرثابت هسلتند و اینعور به
نظر میرسلد که اطًعات کنی در مورد ماه ّیت پزشلکی و درمانی او یا جزئیاتی در مورد زندگی وود
8
او وجود دارد».
از این جا  ،اسختنتد به روایتت تریهی غیر قتبل اعتمتد در مورد حرفهی پزشخکی حترثبنکلده خود بر
ضعف شهاهی «کپیبرداری پیتمهر (صلی الله علیه وسلم) از پزشکتن هم عصر خود» دلل میکند.
___________________________________________________________________________________________________________________

1. Roy Porter. The Greatest Benefit to Mankind: A Medical History of Humanity. Fontana Press.1999, page, 94.
2. Plinio Prioreschi.
3. Plinio Prioreschi. A History of Medicine. 2nd ed. Omaha: Horatius press. Vol. IV, 2001, pages 369 – 372.
4. Manfred Ullmann
5. Franz Rosenthal
6. M. Ullman. Die Medizin im Islam. Leiden ad Cologne. 1970, pages 19-20; F. Rosenthal, apud his translation of Ibn Khaldun’s
Muqaddima, II, 373.
7. Gerald Hawting
8. The Islamic World: From Classic to Modern Times. Edited, C. E. Bosworth et al. Darwin. 1991, page 129 .
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 .3گزارشهتی تریهی حتکی از آن اس که ابنکلده به اسالم گرویده و بهعنوان یکی از اصحتب پیتمهر
(صلی الله علیه وسلم) شنتخته شده اس .
آقتی ویلیتم برایس ،1جتمعهشخخنتس و زبتنشخخنتس در کتتب «اطلس تریهی اسخخالم» مینویسخخد«:او به
ّ
ّ
ّ
2
اسًم گرویده بود و به عنوان یکی از اصحاب پیامبر (صلی الله علیه وسلم) شناوته میشد».
 .4منتب سخنتی که بت دق اطالعت ی را در مورد ابنکلده و ار هتطش بت پیتمهر (صخلی الله علیه وسخلم)
از جمله معجزات ایشختن (صخلی الله علیه وسخلم) و فصختح فووالعتده اسختدلل ِت قرآنی سخهن گفته اسخ ،
تریخ طهری اسخ خ  .از آن جتیی که در این کتتب تریهی از گمتنههت و شخخختیعتت و نقلقولهتی عتمیتنه نیز
بسخیتر اسختفتده شخده اسخ و بت وجه به اینکه بهعنوان مرجعی که در مورد ابنکلده نیز سخهن گفته اسخ ،
عقل ایجتب میکند که بت وجه به اصخل صخداق بیچونوچرای پیتمهر (صخلی الله علیه وسخلم) و اینکه هیچ
ذکری از کپیبرداری و یت درسآموزی آن ح خخرت (صخخلی الله علیه وسخخلم) وسخخط ابنکلده  -چه وسخخط
پیتمهر (صلی الله علیه وسلم) و چه وسط شتیعتت مشرکین و حتی منتب ضعیف  -گزارش نشده اس  ،در
نتیجه ادعتی کپیبرداری و سرق ادبی عیف میشود.
 .5ابنکلده اهل طتئف بود و اولین ار هتط او بت اسخخالم در سخختل هشخختم هجری ذکر شخخده اس خ و اولین
پزشخخک ذکرشخخده در طول آن دوران بوده اس خ  ،بنتبراین غیرممکن خواهد بود که پیتمهر (صخخلی الله علیه
وسخخلم) از نظرات ابنکلده در مورد جنینشخخنتس خی در قرآن اسخختفتده کرده بتشخخد ،چراکه آیت ی که در مورد
3
رشد جنین ذکر شدهاند در سورهی «المؤمنون» قهل از اسالمآوردن ابنکلده نتزل شده اس .
 .6آقتی جرالد هتو ینگ وضخخی میدهد که بت وجه به رسخخخم متداول قرون طالیی ،تریخشخخخنتسخخختن و
شر حتلنویستن از آن دوران در پی پیداکردن ار هتطی میتن جندی شتپور و علوم اسالمی هستند
در ایخن زمخیخنخخه هخختو خیخنخخگ مخی گخویخخد ... « :ایلن ولود یللک ملحلرب بلرای بسلللعدادن ارتلبللا بلیلن
4
حارثبنکلده ثقفی با ایران و فرهنگ یونان باستان است».

___________________________________________________________________________________________________________________

1. William Brice
2. William Charles Brice. An Historical Atlas of Islam. Brill. 1981, page 355.
 . 3این سوره مکی اس  ،یعنی آیتت آن قهل از هجرت به مدینه نتزل شدهاند .غزوهی طتئف بعد از هجرت رخ داد.
4. The Islamic World: From Classic to Modern Times. Edited, C. E. Bosworth et al. Darwin. 1991, page 137.
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 .7حتی اگر گزارشهختی ختریهی در مورد پزشخخخکبودن حخترثبنکلخده را دقیق و معتهر فرض کنیم ،بختز
شخخخک و ردیخدی جخدی وجود دارد کخه آیخت حرفخهی پزشخخخکی او ا هختذشخخخده از یونختن بختسخ ختختن بوده اسخ خ ؟
تریخشخنتسختن گزارشهتی مربوط به رویکرد پزشخکی ابنکلده را وصخیف کردهاند ،بهعنوان مثتل ابنکلده
در درمتن سخعدبنابی وقتص (رضخی الله عنه) مهلوط نوشخیدنی از خرمت و حهوبتت و چربی را جویز کرد که
1
این درمتن بتز تبی از ایدههتی پزشکی پیتمهر (صلی الله علیه وسلم) اس نه علوم پزشکی یونتن بتستتن.
بت وجه به م تلب م کور ،ار هتط بین ابنکلده و نظریتت جتلینوس و ارسخ و در رشخد و نمو جنین انسختن
ت بهحتل بینتیجه متنده اس خ و ادعتی سخخرق ِ ادبی قرآن از طریق ابنکلده غیر محتمل اس خ  ،عالوه بر
این ،روایتت تریهی در مورد ابنکلده ،مت ختد ،قتبل ردید و خدشخهآمیز اسخ  ،بنتبراین اسختنتد به ابنکلده
به عنوان رابط بین پیتمهر(صخلی الله علیه وسخلم) و علوم یونتن بتسختتن بیاسختس اسخ  .برای وضخیحتت
کمیلی در مورد این موضخخخوع می وانیخد بخه مقختلخه الیختس کریم و خختلخد الهزراجی بخت عنوان «حخترثبنکلخده
2
دانش پزشکی پیتمهر (صلی الله علیه وسلم)» مراجعه کنید.
منه
ِ
علوم پزشکی یونتنی در اوایل قرن هفتم برای اعراب شنتختهشده و کتتبهتی علمی یونتنی نیز به عربی
رجمه شده بودند.
برخی ادعت میکنند که دانش جنینشخنتسخی یونتنی در اوایل قرن هفتم در منتطق عرب زبتن رایج بود.
دلیل این دیدگته این اسخ که بین یونتنیتن و رومیتن و اعراب مهتدلت فرهنگی وجود داشخ  .درآغتز ظاور
ً
اسخخالم این مهتدلت فرهنگی وجود داش خ  ،ولی م لقت نمی وان نتیجه گرف که در این مهتدلت فرهنگی
علوم یونتنی و دانش پزشخخکی یونتنی در میتن اعراب دارای محهوبی بوده اسخخ  .چنین ادعتیی ،غیر قتبل
دفتع اس
نکتت زیر اثهتت میکند که علوم جنینشخنتسخی یونتنی از طریق مهتدلت فرهنگی انتشختر نیتفته اسخ و
اعراب همعصر پیتمهر (صلی الله علیه وسلم) رایج نهوده اس .
در میتن
ِ
 .1پیتمهر (صخخلی الله علیه وسخخلم) نمی وانسخخ دانش جنینشخخنتسخخی یونتن بتسخختتن را از طریق آثتر
مکتوب بهدس آورده بتشد.
اولین رجمه از کتتبهتی جنینشخخنتسخخی یونتنی به زبتن عربی حداقل  150سخختل بعد از وفتت پیتمهر
(صلی الله علیه وسلم) آغتز شده اس .
___________________________________________________________________________________________________________________

1. Ibn al-Athir. Usud al-Ghabah fin Ma’rifat as-Shahabah. Vol. 1. Beirut: Dar al-Fikr. 1993, page 469.
2. http://islampapers.com/2011/10/02/was-al-harith-the-source-of-the-prophets-medical-knowledge.
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روی پور ر 1در کتتب «بیشخخترین خدم به انسخختن؛ تریهچهی پزشخخکی بشخخری از دوران بتسخختتن ت به
امروز» مینویسد:
«تنها در اوایل برن نهم میًدی بود که فاز اوا احیای جنبش ترجنه به دسللت پزشللکان شللکل
گرفت ،آن هم در زمان سللللعنلت هارونالرشل لید ( 786تا  809میًدی) و فرزندش مامون ( 813تا
 833میًدی) کله بله دلیلل وجود فضلللای ابتهلللادی و اجتنلاعی معلوب و احسلللاس نیلاز در میلان
مسللنانان و مسلیحیان برای دسلترسلی به کتابهای طب باسلتان به زبان عربی آنها را به ترجنه این
2
کتب مشتاق شدند».
در این دوران ،در بغخداد ،پختیتهخ امپراطوری اسخخخالم ِی حخ حکومخ خلفختی عهختسخ خی ،بیت الحکمت
بهعنوان مرکزی که طیف گسخختردهای از متون رجمه و گردآوریشخخده به زبتنهتی عربی در آن جم آوری
شخده بود ،شخنتخته میشخد .اولین رجمه مسخیحیتن به ل ف آشخنتیی بت زبتنهتی سخریتنی و یونتنی وسخط
حنینبناسخخحتو در سخختل  873میالدی انجتم شخخد .بعد از او ،در یکی از شخخارهتی جنوبی عراو «الحرا»
شخخخهصخخی معرو به  ASJOHANNITIUSبت دانشآموزان خود  129اثر جتلینوس از زبتن سخخخریتنی را به
زبتن عربی رجمه کردند و بتعث آشخنتیی جاتن عرب بت متون پزشخکی جتلینوس شخدند و موجب زندهمتندن
3
علوم یونتنی و طب جتلینوسی ت به امروز شد.
بخت وجخه بخه گفتخههختی دونختلخد کمپهخل ،4ختریخنگختر پزشخخخکی ،اولین رجمخه از کتخب طخب یونختنی بخه زبختنی
غیریونتنی( سخریتنی) حداقل پنچته سختل بعد از وفتت پیتمهر (صخلی الله علیه وسخلم) وسخط یک یاودی به
اسم متسرجتواهیه در سوریه انجتم شد.
جتن د گرامریتن 5و آرون د پرسخهتیتر 6که در اسخکندریه و در دوران پیتمهر (صخلی الله علیه وسخلم) در سختل
ً
 622زندگی میکردند و  AARONعداد سخی کتتب به زبتن سخریتنی که عمد ت از علوم یونتنی مشختق شخده
بودند ،نوشخته بود .این کتتبهت «  » PANDECTS OF AAROنتمیده میشخدند و گفته شخده اسخ که این

___________________________________________________________________________________________________________________

1. Roy Porter
2. Roy Porter. The Greatest Benefit to Mankind: A Medical History of Humanity from Antiquity to the Present. Fontana Press.
1999. Page 94.
3. ibid: page 95.
4. Donald Campbell
5. John The Grammarian
6. Aaron The Presbyter
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کتتبهت در سختل  683میالدی وسخط « » MASERJAWAIHیاودی در سخوریه ،به عربی رجمه شخدهاند.
1
این مورد اولین الش ق عی در رجمه آثتر علمی  -پزشکی یونتنی به عربی اس .
وجه داشخته بتشخید که در قرن شخشخم میالدی ،دوران حیتت پیتمهر (صخلی الله علیه وسخلم) کتتبهتی
یونتنی به زبتن سریتنی رجمه شده بودند ،نه عربی.
راههتی دیگری که ممکن اسخ پیتمهر (صخلی الله علیه وسخلم) به دانش جتلینوس و سختیر دانشخمندان
یونتن بتسختتن دسخ پیدا کرده بتشخند رجمه ل ین و سخریتنی کتب یونتنی اسخ  .بت این حتل محمد (صخلی
ً
الله علیه وسخخلم) زبتن ل ین و سخخریتنی را نمیدانسخخته اس خ  .بنتبراین این گزینه ق عت غیرمحتمل اس خ .
همچنین این احتمتل وجود داشخ که پیتمهر (صخلی الله علیه وسخلم) علوم جنینشخنتسخی را از یک پزشخک
یونتنی یت یک پزشخک آشخنت به علوم یونتنی یتدگرفته بتشخد که نات گزینهی ممکن ،حترثبنکلده میبتشخد،
ً
که قهال مورد بررسی قرار دادیم.
تریخنگتران هیچ مدرکی مهنی بر کسخخب دانش پزشخخکی یونتن وسخخط اعراب ت قهل از قرن هشخختم ارائه
نخدادهانخد ،بلکخه حتی رجمخهی کتختبهختی یونختنی از طریق رجمخهی آنهخت بخه زبختن سخخخریختنی و بعخد از زبختن
سخخریتنی به زبتن عربی بوده اس خ و بدین گونه اعراب برای اولین بتر بت آثتر علمی یونتن آشخخنت شخخدند .جتن
میونخدور  ،ختریخنگختر ،در مقختلخه خود بخه نختم «بیزانس و جلی اسخخخالم» نکختت مامی را م ر میکنخد .وی
میگوید« :تا پایان دوره وًفت اموی این مسیحیان سوریه و یا ببعیان مهری بودند که با ترجنهی
کتابهای یونانی به سلریانی و از سلریانی به عربی جامعهی علنی اعراب را با نظریات و آثار ارسلعو،
2
افًطون و جالینوس و فلوطین آشنا کردند».
بخت وجخه بخه اینکخه اولین رجمخهی عربی از کتختبهختی طخب یونختن حخداقخل  50سخخخختل پس از وفختت
پیتمهر(صخلی الله علیه وسخلم) انجتم شخد و آن ح خرت (صخلی الله علیه وسخلم) نیز زبتن سخریتنی و یونتنی را
نمیداسخ ت به این کتتبهت دسخترسخی داشخته بتشخد ،پس این نظریه نیز از اعتهتر سختقط میشخود ،چراکه
این نظریه وانتیی پتسخ به سوالت زیر را ندارد:
أ) اگر دانش جنینشخخخنتسخخی قرآن حتصخخخل دسخخخترسخخی پیتمهر (صخخخلی الله علیه وسخخخلم) به کتتبهتی
رجمهشخدهی یونتنی اسخ  ،پس چرا در تریخ ذکری از رجمهشخدن آن کتتبهت در دوران پیتمهر (صخلی الله
علیه وسلم) نیس ؟
___________________________________________________________________________________________________________________

1. Donald Campbell. Arabian Medicine and its Influence on the Middle Ages. Vol. 1. Kegan, Paul, Trench, Trubner & co. 1926,
page 47.
2. John Meyyendorff. Byzantine Views of Islam. Dumbarton Oaks Papers, Vol. 18, 1964. page 115.
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ب) چرا دیدگته قرآن و دانشمندان یونتن بتستتن در مورد رشد و نموی جنین متفتوت اس ؟
) شخواهد تریهی نشختن میدهد که دانش جنینشخنتسخی یونتنیتن برای اعراب دوران پیتمهر (صخلی الله
علیه وسخلم) شخنتختهشخده نهود .در این زمینه ،فرض بر این اسخ که پیتمهر (صخلی الله علیه وسخلم) به آثتر
رجمهشخده یونتنی و سخریتنی دسخترسخی داشخته اسخ که این نیز امری غیرممکن و غیرمن قی اسخ  ،چراکه
بس خیتری از افراد در آن دوران به منتطق سخخریتنی و یونتنی زبتن سخخفر میکردند و این غیرمن قی اس خ که
ادعت شود پیتمهر (صلی الله علیه وسلم) نات شهصی بوده که به این آثتر دسترسی داشته اس ؛ حتی اگر
کپیبرداری قرآن از جنینشخنتسخی در این کتتبات را فرض محتل بگیریم ،بتز بین جنینشخنتسخی قرآن و یونتن
بتستتن فتوتهتی عمدهای وجود دارد.
شکل خود پ یرفته
 .2محمد (صلی الله علیه وسلم) نمی وانسته اس که علم پزشکی یونتن را به همتن
ِ
بتشخخد .هیچ شخخواهد صخخری تریهی که نشخختن دهد دانش پزشخخکی یونتنی در جتمعه عربی اوایل قرن هفتم
میالدی استفتده میشده اس  ،وجود ندارد.
بخهعنوان مثختل ،روی پور ر میگویخد« :تنهلا در اوایلل برن نهم میًدی بود کله دانش پزشلللکی یونلانی
توسلع تعدادی از پزشلکان تدریس می شلد» ،در حمتی از این دیدگته ،دونتلد کمپهل وضخی میدهد
که « :پزشکان منتاز عرب در برن هشتم میًدی توانستند امکان تحهیل در رشته پزشکی یونانی
1
را به ارمغان بیاورند».
ابنخلخدون در مورد طهقخهبنخدی محهوبیخ درمختنهخت در قرن هفتم میالدی ،مواردی را ذکر میکنخد کخه
فتصخخله میتن دانش پزشخخکی یونتن بتسخختتن بت اعراب دوران پیتمهر (صخخلی الله علیه وسخخلم) را بیشخختر نمتیتن
میکند .وی میگوید«:درمان بیشلتر بر اسلاس تجربه فردی اسلت که آنها نوع درمان را از شلیوخ و
زنان بدینی ببیله به ارث میبردند که بروی از آنها گاهی اوبات منکن اسلت درسلت باشلد با این
حاا این درمانها نه بر اسللاس هنجار طبیعی و نه بر اسللاس انعباق درمان ،بلکه بر اسللاس اوتً
طب بود .بسیاری از این درمانها در میان اعراب وجود داشته است ،آنها پزشکان شناوتهشدهای
مانند حارثبنکلده و دیگران داشلللتند .این درمان ذکرشلللده در سلللنت دینی ،هنان درمان بدوی
2
است».

___________________________________________________________________________________________________________________

1. Ibid, page: 59.
2. al-Muqqadimah Ibn Khald n.d. The Muqaddimah: An Introduction to History (Franz Rosenthal, Trans.). London: Routledge
)& K. Paul.1958, p. 150
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در خیییخد دیخدگخته ابنخلخدون ،پلینیو پریورسخخخچی ،ختریخنگختر پزشخخخکی ،خیکیخد میکنخد کخه در قرن هفتم
میالدی در عربسخ ختختن درمتنهتی یونتنی بههیچوجه م ر نهودهاند .وی میگوید« :در ببلل از اسلللًم و
اوایلل دورهی اسلللًمی هیچ تغییر بلابللتوجهی در طلب وجود نلداشلللت .در اسل لنلاد تلاریصی موارد
دارویی مورد اسلللتفاده اعراب در بروی از بیناریها ،ادار شلللتر ،شل لیر شلللتر و محهلللوالت گیاهی
مصتلف  -مانند حنا و روغن زیتون  -و سللایر فرآوردههای حیوانی  -مانند چربی گوسللفند و عسللل
1
 نیز به عنوان دارو در نظر گرفته شدهاند».ویویختن نو ون ،ختریخنگختر ،در مقختلخهی «ظاور پزشخخخکی» 2وضخ خی میدهخد کخه دانش پزشخخخکی اعراب از
دانش پزشکی یونتن متمتیز بوده اس و ت پس از وفتت پیتمهر (صلی الله علیه وسلم) دانش پزشکی اعراب
روا داش .
او مینویسخخخد« :فتوحات اعراب در برن هفتم میًدی باعث ایجاد یک نظم سللیاسلللی جدید در
جامعهی سلریانی-زبان اسلاسلا مسلیحی شلد ،اگرچه اعراب ،پزشلکی وود را بر اسلاس گیاهان و یا
3
مناجاتهای مههبی استوار کرده بودند».
برخی معتقخد هسخخختنخد کخه اعراب در اوایخل قرن هفتم میالدی از حجختمخ اسخخختفختده میکردنخد کخه عمخل
یونتنیتن بود ،بنت بر این ادعت میگویند که دانش پزشخخکی یونتنیتن در میتن اعراب روا داشخخته اس خ  .الهته
ً
هیچ مدرکی وجود ندارد که صخخریحت این ادعت را اثهتت کند .هرچند مشخختبا برخی از ش خیوههتی پزشخخکی
دلیخل بر کپیبرداری و یخت اسخخختفختده از دانش پزشخخخکی طر مقختبخل نیسخخخ  .عالوه بر آن ،یختدگیری دانش
جنینشخنتسخی نیتزمند آموزش بوده اسخ و هیچ شخواهد تریهی وجود ندارد که اثهتت کند محمد (صخلی
الله علیه وسلم) دانش جنینشنتسی را از شهصی یتدگرفته اس و یت در جتیی آموزش دیده اس .
 .3پیتمهر (صخخلی الله علیه وسخخلم) نمی وانسخ دانش جنینشخخنتسخی را از علوم پزشخخکی عربسخختتن فرا
گرفته بتشد.
محمد سخلیم ختن در کتتب «طب اسخالمی» مینویسخد« :اعراب پیش از اسلًم با کار اندامهای مهم
داولی بلدن آشل لنلا بودنلد ،اگرچله فقع بله کلیلات آنهلا آ گلاه بودنلد .بلهطور کلی عنلل جراحی در نزد
آنها به داغکردن و حجامتکردن محدود بود .مراببت از بینار بر عهدهی زنان بود .هیچ نشللانهای
___________________________________________________________________________________________________________________

1. A History of Medicine. 2nd ed. Omaha: Horatius press. Vol. IV, 2001, pages 205 – 206.
2. The Rise of Medicine
3. The Rise of Medicine by Vivian Nutton in The Cambridge History of Medicine. Edited by Roy Porter. Cambridge University
Press. 2006, page 57.
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از وجود کتاب و یا رسلالههایی در مورد دارو و درمان وجود ندارد .بیشلتر درمانهای آنها اسلتفاده از
طب عامیانه و بهرهگیری از سللحر و جادو بود .این نیز بابل توجه اسللت که اعراب ببل از اسللًم با
وجود ارتبا با مهلللر باسلللتان ،یونان ،ایران و هند  -که در این کشلللورها شلللیوههای درمانی بهطور
گسللتردهای پیش لرفت کرده بودّ ،اما هیچ موردی که نشللان دهد اعراب از این شللیوهها برای درمان
بهره میگرفتند ،وجود ندارد .این وابعیت تعجبآور اسلللت که اعراب جاهلی در زمینه شلللعرگفتن
1
پیشرفت ووبی داشتند».
ّ
ّ
ّ
 آیا پیامبر (صلی الله علیه وسلم) یک دروغگو بوده است؟
منتب تریهی از اوایل زندگی پیتمهر (صخخلی الله علیه وسخخلم) نشخختن از صخخداق ایشخختن دارد و اثهتت
میکند که پیتمهر (صخخلی الله علیه وسخخلم) دروغگو نهودهاند و این ادعت قتبل دفتع اسخخ  .پس فرض اینکه
آیت ی از قرآن کپیبرداری از دانش یونتن بتسخختتن اسخخ  ،درحتلیکه پیتمهر (صخخلی الله علیه وسخخلم) ادعت
کرده اس کالم خداس  ،بت راستگویی پیتمهر (صلی الله علیه وسلم) در عترض میبتشد.
دلیل فراونی در اثهتت صخخداق پیتمهر (صخخلی الله علیه وسخخلم) وجود دارد ،حتی دشخخمنتن از ایشخختن
2
(صلی الله علیه وسلم) بهعنوان «محمد امین» نتم میبردند.
.....................................

مدارکی بیشختری جا اثهتت صخداق پیتمهر (صخلی الله علیه وسخلم) در دسخترس اسخ ؛ بهعنوان مثتل
یک شخه دروغگو همیشخه در جا افزایش ثروت دنیوی در حتل الش اسخ  ،امت پیتمهر (صخلی الله علیه
3
وسلم) درحتلیکه برای پیتم خود در رنج و سهتی بود ،متم پیشناتدهتی دنیوی مهتلفتن را رد کرد.
قتبل وجای بهختطر ابالغ پیتم خود و اعتقتدا ش
ایشختن (صخلی الله علیه وسخلم) ثروت را رد کرد و بهطور ِ
دچتر آزار و اذی شخد .هعید از شخار زادگته خود ،مکه ،گرسخنگی و حریم اقتصختدی ،وفتت همسخرشختن ،و
همچنین اصخخحتب و دوسخختتن محهوب ایشخختن (صخخلی الله علیه وسخخلم) مورد شخخکنجه و آزار و اذی قرار
4
گرفتند.
روانشخنتختی پیتمهر (صخلی الله علیه وسخلم) نشختن میدهد که شخهصخی ایشختن (صلی الله علیه وسلم) بت
یک دروغگو نتهمهوان بوده اسخ  .اسختتد بتزنشخسخته در زمینهی م تلعتت اسخالمی و زبتن و ادبیتت عربی
___________________________________________________________________________________________________________________

1. Islamic Medicine. Muhammad Salim Khan. Routledge & Kegal Paul. 1986, page 6.
2. Martin Lings. Muhammad: his life based on the earliest sources. The Islamic Texts Society. 1983, page 34.
3. Ibid, page 52.
4. Ibid, pages 53 – 79.
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ّ
ّ
ّ
ویلیتم مونتگومری وات در کتتب «محمد در مکه» مینویسخد« :شلکیبایی ایشلان (صللی الله علیه وسللم)
در برابر اذیلتهلایی کله بلهولاطر بلاورهلایشلللان بر ایشلللان تحنیلل میشلللد ،شلللصهل لیلت اوًقملدار
ّ
ّ
ّ
پیروانشلللان و احترامی که بهعنوان رهبر برای آنحضلللرت (صللللی ال له علیله وسللللم) بائل بودند و
ّ
ّ
ّ
ّ
متعالیبودن هدف غایی آنحضلرت (صللی الله علیه وسللم) هنه داا بر صلدابت بنیادی آنحضلرت
ّ
ّ
ّ
(صلی الله علیه وسلم) است .فریبکار پنداشتن محند بیش از انکه به حل مسأله بیانجامد ،مسائل
1
دیگری را معرح میکند».
این صداق محمد صلی الله علیه و سلم بود که بتعث موفقی در زمینه هتی م ههی و سیتسی شد.
سخخخیمون اوکلی ،ختریخنگختر ،در کتختب « ختریخ امپراطوری مسخخخلمختنختن» میگویخد« :بزرگترین موفقیلت
2
زندگی محند متأثر از بدرت اوًبی ناب ایشان بود».
 آیا دیدگاه قرآن و یونان باستان در زمینه جنینشناسی مشابه است؟
فکیک واژههتی مر هط و کلیدی در مورد رشخخخد و نمو جنین در قرآن ،درک درسخخختی از این م لب به مت
میبهشد:
 ن فة
این واژه دارای معتنی مهتلفی اس  .بهعنوان مثتل:
-1در زبختن عربی می وانخد بخه معنی یخک ق ره ،یخک ق ره منی و یخت چکیخده بختشخخخد 3.همچنین در فرهنخگ
.................

لغتت لستنالعرب چنین آمده اس « :یک بعره از آب بابیمانده در یک دلو والی».

4

-2بت وجه به احتدیث نهی (صلی الله علیه وسلم) ،ن فه رکیهی از آمیزش ن فه مرد بت ن فه زن اس .

5

 -3قرآن بیشختر وضخی میدهد که ن فه یک واحد و یت یک جزء از گروهی بزرگتر از نوع خود اسخ  .آنجت
که بیتن فرموده اس ن فه از منی آمده اس .
ََ َ ُ ُ َ
َّ ي ُ َ
ن﴾
ی ْ
ْمنْ ْ
ِّم ْ
طفةْ ِ ْ
لْیْ ْن ْ
﴿ ْأ ْ
ٍِ

]القیامة[37 :

___________________________________________________________________________________________________________________

1. W. Montgomery Watt. Muhammad at Mecca. Oxford. 1953, page 52.
2. Edward Gibbon and Simon Oakley. History of the Saracen Empire. London, 1870.
3. Hans Wehr. A Dictionary of Modern Arabic. Edited by J Milton Cowan. 3rd Edition. 1976, page 974.
4. Lisan Al-Arab dictionary, Book 5, page 725.
5. Musnad Ahmad, Vol. 1, page 465.
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«آیت او ن فهی نتچیزی از منی نیس که پرت و ریهته میگردد».

این وضی بهخوبی نشتن میدهد که ن فه متی منی نیس  ،بلکه یکی از اجزای متی منی اس .

1

ابن کثیر ،از مفسخران قرآن کریم ،در مورد ن فه بیشختر وضخی میدهد .او می گوید« :معنی آیه چنین
است :آیا انسان بعرهای بیارزش از مایعی پست بهنام منی مرد نیست؟»
 -4وضی بیشتر در مورد ن فه در قرآن در آیهای دیگر آمده اس :
ُ َّ َ َ َ َ َ
ُ َ َ ن َ َّ
ُ
ِّم ْْما ٍ ْ ْم ِْهی ٍ ْن﴾
ل ٍلْ ْ
ْس ْ
ِّم ْ
علْ ْنسلْ ِ ْ
ج ْ
﴿ث ْ ْ

]السجدة[8 :

«سپس خداوند ذریهی او را از عصترهی آب (بهظتهر) ضعیف و نتچیزی (بهنتم منی) آفرید».

همتنطور که پیش ر گفته شخخخد( ،سخخخاللة) به معنی عصخخختره ،پتک رین و اسخخختسخخخی رین جزء یک متده
اس خ  .وضخخیحتت بتل ،معنی «ن فة» را چنین بیتن میکنند که ن فه یک ق ره از عصخخترهی منحصخخربفرد
ً
حتوی همک یت اسپرم اس  .بنتبراین ن فه صرفت یک متراد برای متی منی نیس .
 -5از صخحتبی محمد (صخلی الله علیه وسخلم) و مفسخر قرآن ،ابنعهتس (رضخی الله عنامت) روای اسخ که
2
میگوید« :ن فه یک ق ره ضعیف از آب متی زن و مرد اس ».
بت وجه به این وضخخی ابنعهتس (رضخخی الله عنامت) به نظر میرسخخد که ن فه فقط یک سخخیتل اسخخ .
بنتبراین برخی از مفسخران ادعت میکنند که این نشختن میدهد ن فه یک متراد برای متی منی اسخ  .این
ادعخت فختقخد درکی جختم اسخ خ  .بخهعهخترت دیگر آنهخت نتوانسخ ختخهانخد بخه جم بنخدی کلی بین دیگر آیختت قرآن و
احتدیث در مورد کلمه «ن فه» برسخخند .در احتدیث پیتمهر (صخخلی الله علیه وسخخلم) در هنگتم وصخیف متی
منی از کلمه منی استفتده شده اس  .می وان احتدیث مر هط به این موضوع را در کتب ابنمتجه و نستئی
و ابوداوود و بهتری پیدا کرد.
بخهعنوان مثختل ،در کتختب طاخترت در سخخخنن رمخ ی ،عختیشخخخه (رضخ خی اللخه عناخت) روایخ میکنخد کخه منی
چسخهیده به لهتس پیتمهر (صخلی الله علیه وسخلم) را شخسخته اسخ  3.بت این وصخیف ،منظور ابنعهتس (رضخی
الله عنامت) از ن فه ،جزئی از متی منی اسخخ  ،نه همهی آن .به عالوه در آیتت قرآنی بهوضخخو ذکر شخخده
اس که ن فه جزئی از متی منی اس که عصتره متی منی را در خود جتی داده اس .
___________________________________________________________________________________________________________________

 .1فسیر ابنکثیر
 .2نویر المقهس من فسیر ابنعهتس
3. Sunan at-tirmidhi Chapter no: 1, Taharah (Purification) Hadith no: 117[Muslim 289, Nisai 294, Ibn e Majah 536, Abu Dawud
373, Bukhari 230].
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بت وجه به م ختلب بتل ،ن فخه می واند یک ق ره از متم متی منی بتشخخخد که حتوی مواد ضخخخروری متنند
اسخخپرم و همک اس خ  .همچنین کلمه ن فه می واند یک اسخخپرم از مجموعه میلیونهت اسخخپرم موجود در
متی منی بتشد یت یک ق ره که از همک زن از میتن بسیتری از همکهتی دیگر بتشد.
ً
 -6عالوه بر موارد فوو ،قرآن معختنی دیگری را برای ن فخه نیز بیختن کرده اسخ خ ؛ مثال :رکیهی از مهلوط
مواد (امشت ).

﴿

َ َ
َ
ب َ
َّ َ َ َ
اج...
مس ْ
طف ٍةْ ْأ ْ
ِّمْنْ ْ
سانْ ِ ْ
ْالن ْ
قیا ِ ْ
خ ْ
ِ ْإَّنْ ْ
ٍ
«مت انستن را از ن فهای آمیهته آفریدیم»...

﴾ ]الإنسان[2 :

 ستختتری چسهنده«:علقه»
این کلمه به معتنی مهتلفی از جمله :چسخخخهیدن ،به حتل معلق در آمدن و آویزان اسخ خ  .همچنین به
معنتی گرفتن و گرفتتر و ضخخمیمهشخخدن یت اضخختفهکردن اسخخ  1.معتنی دیگر علقه :یک مادهی زالو مانند.
ش ت اه داش ت ب ب یک کرم ،تمایل ب مکیدن خون ،خاک رس چس ت یدهب دس ت  ،خون و در مفهوم کلی
2
خون لخ شده و چس یدهب هم هستند.
 یک وده گوش :م غة
این کلمه به معنی جویدن ،جویدهشخده 3و یک ق عه از گوشخ اسخ
آنکه به مرحلهای دیگر میرسخخد و به گوش خ

 4و همچنین در وصخیف جنین پس

هدیل میش خود ،بهکتر میرود 5.معتنی دیگر آن عهترتاند از:

چیزی که بت دندان جویدهاند و عالئمی قتبلمشتهده از جویدن بر آن بتقی متنده اس .

6

در قرآن در دو جت از م غه ذکر شده اس :

﴿

َََ ُ
ُ
ُ َ ُ َ َّ َ
َّ
َّ
ثْ ِِّمَْعق ٍةْث ِِّْمْمضغ ٍةُْملق ٍ ْ
ة

﴾ ]احلج[5 :

«آنگته از خونی بسته و سپس از پترهگوشتی نقشیتفته آفریدیم».

___________________________________________________________________________________________________________________

1. Hans Wehr, page 634.
2. An Arabic-English Lexicon. Librairie Du Liban. 1968. Volume 5, page 2134.
3. An Arabic-English Lexicon. Librairie Du Liban. 1968. Vol. 8, page 3021.
4. Hans Wehr, page 912.
5. Ibid, Vol. 5 page 2134.
6. http://www.elnaggarzr.com/en/main.php?id=94
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کلمه عربی مهلقه در اینجت می واند به معتنی ولیدشده یت شکلگرفتهشده بتشد.

1

 ارسطو و قرآن
این ا اتم که آیتت قرآن در موضخوع جنینشخنتسخی شخهیه دیدگته ارسخ و در این زمینه اسخ  ،نتدرسخ و
قتبلدفتع اس ؛چراکه:
غیر ً ِ
اول ،ارسخ خ و معتقخد بود ناخت مرد مختی لزم برای شخ خکخلگیری و رشخخخد جنین (مختدهی ژنتیکی) را ولیخد
میکند .او صخور میکرد که منی مرد ،سختختتر فعتل در لقت اسخ و زن فقط پ یرای این متده اسخ  .این
دیدگته مهتلف علم جنینشخنتسخی مدرن اسخ  .در واق ارسخ و اعتقتد داشخ که اسخپرم بت خون قتعدگی
زنتن مهلوط و منعقد میگردد و جنین شخخکیل میشخخود .این دیدگته مهتلف قرآن وجنینشخخنتس خی مدرن
اس .
ارس خ و در نوشخخته هتی خود نوشخخته اس خ « :اگرچه زن سللهنی از منی برای تناسللل ندارد ،اما ][...
چیزی از بدن او در تناسل دویل است .مصتهر بگویم ،هنان مادهای که آبگونهی حیض او را شکل
میدهد ] [...اگر مرد ،شللریک جنسللی فعاا اسللت ،جنسللی که حرکتها را ایجاد میکند ،زن نیز
چون دیگر مادینهها ،جنس منفعل اسلت .آنچه زن به منی مرد میدهد ،بهطور بع  ،منی نیسلت،
بلکله یلک ملاده اسلللت .این درسلللت هنلان چیزی اسلللت کله در وابعیلت رخ میدهلد .از این رو ،بلایلد
2
مادهی طبیعی آبگونهی حیض را در گروه مواد بنیادی برار داد».
............................ ................................ ................................ ................................

آیتت قرآن و دیدگته مفسخران قرآنی بت دیدگته ارسخ و در ختد اسخ  .در قرآن ،ن فه ،بهعنوان رکیهی از
هر دو مختی زن و مرد آمخده اسخ خ  ،نخه فقط مختی مرد .همچنین طهق قرآن ،هر دو جنس نر و مختده مسخخخلول
سختختتر ژنتیکی کودک هسختند .ابنقیم از علمت و مفسخران قرآن در قرن  14میالدی بت اسختنتد به احتدیث
مهتلف نهوی و آیختت قرآنی بخه این واقعیخ خی کیخد دارد«:مختی منی مرد ،بخه ناختیی مسخخخلول فرزنخدآوری
نیسخ  3».ابن قیم چنین میاندیشخد که اگر زنتن متی منی ندارند ،پس نگهداری فرزندان در (شخکم آنتن)
بیدلیل اسخخ  .متی منی مرد به ناتیی نمی واند یک کودک را بهوجود آورد ،چراکه مفاوم (ن فه) نات در
4
صورت مهلوطی از اسپرم مرد همک زن معنت مییتبد.
___________________________________________________________________________________________________________________

1. Muhammad Mohar Ali. A Word for Word Meaning of the Qur’an. Volume II. JIMAS. 2003, page 1044.
2. Aristotle. Generation of Animals.English trans. A. L. Peck, Heinemann. 1942 edition, page 111, 729a.
3. Ibn al-Qayyim, 1994.al-Tibyan fi Aqsam al-Qur’an, ed. Fu’ad Ahmad Zamrli. Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi
 .4همتن منه .
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پس ادعختی سخخخرقخ ادبی و کپیبرداری قرآن از ارسخ خ و بیدلیخل اسخ خ  .آیختت قرآن ،بسخ خیختر علمی ر و
دقیق ر از نظریتت ارسخ و اسخ  .در ضخمن ،کلمه ن فه در عربی برای اشختره به خون قتعدگی نمیآید ،بلکه
1
کلمهی «حیض» برای این متده بهکتر میرود.
ً
ثتنیت ،ارسخخ و اعتقتد دارد که جنین م کر در سخخم چر رحم و جنین مؤنث در سخخم راسخخ از رحم
ایجتد میشود .درحتلیکه قرآن به این م لب اشتره نمیکند.
ارس خ و اعتقتد داش خ که نیمهی بتلی بدن زود ر از نیمهی پتیین بدن شخخکیل میش خود .یعنی پس از
آنکه ،قسخخم بتلی بدن در جنین شخخکل گرف  ،قسخم پتیینی آن نیز شخخروع به رشخخد میکند 2.خهری از
این دیدگته هم در قرآن نیس .
برخی ادعت میکنند که پیتمهر (صلی الله علیه وسلم) این دیدگته را از ارس و کپی کرده اس .
«بصشهای گوشلتی جنین ،پیرامون اسلتصوان رشلد میکنند و توسلع نوارهای لیفمانند به آنها
3
متهل میشوند و دلیل این رشد و پیوند ،صرفا وجود استصوانهاست».
َ َ

َ

َ

َ

َ
ْالعط َامْحلمْ﴾
﴿فَک َّن ِ

«بعد بر استهوانهت ،گوش میپوشتنیم».

الهته به فرض صخح ادعتی شخهته داشختن این دو مورد ،بتز فرضخیه کپی قرآن کریم اثهتت نمیشخود،
بلکه خود یک تئید برای قرآن اسخ  ،چراکه اگر پیتمهر (صخلی الله علیه وسخلم) از ارسخ و کپیبرداری کرده
بتشد ،چگونه اطالعتت غلط او را ح کرده اس و دیدگته هتی درس او را ذکر کرده اس ؟
چگونه اسخخ که قرآن از ارسخخ و کپیبرداری کرده اسخخ  ،ولی دیدگته ارسخخ و بت علوم جدید در خختد
اس  ،ولی دیدگته قرآن موافق علوم جدید اس ؟
چگونه مواردی در قرآن ذکر شخده اسخ که در کتب ارسخ و ذکر نشخده اسخ  ،ولی بت علوم جدید م تبق
دارد؟
پیتمهر (صخلی الله علیه وسخلم) بت وجه به اینکه بیسخواد و امی بوده اسخ  ،چگونه وانسخته اسخ صخحی
و غلط را از م تلب ارسخخ و شخخهی داده بتشخخد؟ درحتلیکه این م تلب از سخخ درک مردم قرن هفتم
میالدی بتل ر بوده اس ؟ پس این نشتن می دهد که قرآن کالم الله اس .
___________________________________________________________________________________________________________________

1. An Arabic-English Lexicon. Librairie Du Liban. 1968. Vol. 2 p 687.
2. Aristotle. Generation of Animals. Translated by A. L. Peck. Heinemann. 1942
 . 3همتن منه .
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 قرآن و جالینوس
برای اثهتت و یت رد شخخهته قرآن بت دیدگته جتلینوس بتید سخخعی کنیم که مراحل رشخخد جنین در قرآن و
دیدگته جتلینوس در این مورد را مقختیسخخخه کنیم .پس از جزیه و حلیخلهتی فراوان از آثتر جتلینوس ،معختنی
مهتلفی از کلمتت ن فة وعلقة و م غة پیدا شد که بت موارد استنتد این کلمتت در قرآن متفتوت اس .
جختلینوس در کتختب خود در مورد مختی منی میگویخد« :اجلازه دهیلد دوبلاره ترکیلب اولیله حیوانلات را
بهمنظور دسلترسلی به موارد روشلن و شلفاف دوباره بررسلی کنیم .ایجاد جنین در  4مرحلهی زمانی
صللورت میگیرد .اوا بنابر آنچه که در کالبدشللکافی جنین سللقعشللده دیده میشللود مای منی
غالب اسلت .از هنه شلگفتانگیزتر اینکه بقرا هنوز ترکیب جنین در روز شلشلم را به اسلم واصلی
1
ننیشناسد .به هنین دلیل آن را هنوز هم مای منی میدانیم».
..................... ................................ ................................ ................................

جتلینوس به وضخو میگوید که دیدگته او حتصخل کتلهدشخکتفی جنینهتی سخقطشخده اسخ  .سخپس در
ادامه وضخ خی میدهد که اولین مرحلهی شخخخکلگیری جنین در شخخخکل  ΣΠΈΡΜΑΤΟΣاسخ خ کلمه
 ΣΠΈΡΜΑΤΟΣدر زبتن یونتنی به معنی اسخپرم اسخ  ،ولی معنی این کلمه را ت قرن  17کسخی متوجه
نشخخده بود 2.دیدگته جتلینوس در قرن دوم میالدی حتصخخل مشخختهده بت چشخخم غیرمسخخل و کتلهدشخخکتفی
اسخخ  .بت این وصخخف ،اگر قرآن از جتلینوس کپیبرداری شخخده بود ،بتید در قرآن برای وصخخیف مرحله اول
رشد جنین از کلمه منی استفتده میشد .همتن ور که در احتدیثی در این مورد ،این کلمه ذکر شده اس ،
ولی در قرآن ،کلمهی ن فه برای مرحلهی اول جنین ذکر شخده اسخ و این خود نشختن از یک فتوت عظیم
میدهد.
الهته اختال فقط در این نیس  ،چراکه در قرآن ،منی جزئی از ن فه ذکر شده اس  .بهعنوان مثتل:

﴿

ََ َ ُ ُ َ
َ ٍّ ُ َ
ن ْ
ألْيكْنطفة ِِّْمْمنْيم ْ
ِ

﴾ْ ]القیامة[37 :

شخختیتن ذکر اس خ که جتلینوس اعتقتد داش خ که متی منی از خون به دسخ میآید .جتلینوس در این
مورد مینویسخد« :یک سلرورگ و سلیاهرگ که هر کدام در یک مسلیر مسلتقیم به بیضلهها رفتهاند،
___________________________________________________________________________________________________________________

1. Corpus Medicorum Graecorum: Galeni de Semine (Galen: On Semen) (Greek text with English trans. Phillip de Lacy,
AkademicVerlag, 1992) section I:9:1-10 pp. 92-95, 101 & Aristotle. On the Parts of Animals. Translated by William Ogle.
New York: Garland Pub. 1987, page 40.
2. Corpus Medicorum Graecorum: Galeni de Semine (Galen: On Semen) (Greek text with English trans. Phillip de Lacy,
AkademicVerlag, 1992) section I:9:1-10 pp. 92-95, 101.
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در اثر پیچوتابهایی که در داول بیضلهها ووردهاند ،به تدریج سلفید شلده اسلت ] [...وون در طی
1
مراحلی به منی تغییر حالت داده است».
جتلینوس ادعت داش خ که متی منی مهلوطی از متی زن و مرد و خون قتعدگی اس خ  .او در کتتب خود
در مهختلفخ بخت ارسخ خ و میگویخد کخه شخخخکیخل جنین حختصخخخل رکیخب مختی منی زن و مرد بخهعالوهی خون
2
قتعدگی اس .
این موارد بتعث وسخی ر شخدن شخکت بین قرآن و جتلینوس میشخود و هیچ کدام از این موراد در قرآن
ذکر نشخده اسخ  .اگر قرآن کپیبرداری از دیدگته جتلینوس بود ،چرا در قرآن ذکری از مهلوطشخدن منی بت
خون قتعدگی نیتمده اس ؟
جتلینوس می گوید« :بلب با وون پر شللده اسللت و مغز و کبد هنوز شللکل نگرفتهاند .در این زمان،
یک هنبسلتگی بابل توجه وجود دارد و این مرحلهی دوم اسلت .در این مرحله منی به شلکل جنین
3
در آمده است .بقرا هم به این شکل از منی ،جنین گفته است».
در این مرحلخه جختلینوس گفتخه اسخخخ بخدن در حختل پرشخخخدن بخت خون اسخخخ  .کلمختت کلیخدی یونختنی
استفتدهشده عهترتاند از ΠΛΗΡΩΘΗ :به معنی «پر» 4و  ΑΊΜΑΤΟΣبه معنی «خون» 5میبتشد.
اگر قرآن کپیبرداری از جتلینوس بود ،کلمتت «پرشخخخده» و «خون» در قرآن ذکر میشخخخد؛ یعنی کلمتت
«دم» و «مالت»6؛ولی در قرآن ،علقخه ذکر شخخخده اسخخخ  .این کلمخه می وانخد بخه معنی خون لهتخهشخخخده و
چسخهیدهشخده بتشخد 7.این کلمه به معنی محفظهی پر از خون نیسخ  ،آنگونه که جتلینوس اعتقتد داشخته
اس .
در فرهنگ لغتت عربی-انگلیسخخی  LEXICONدر مورد معنی علقه ذکر شخخده اسخخ که علقه به معنی
8
لهته خون چسهیده اس .

___________________________________________________________________________________________________________________

1. Corpus Medicorum Graecorum: Galeni de Semine (Galen: On Semen) pages, 107 – 109.
2. Ibid, pages 162-167.
3. Corpus Medicorum Graecorum: Galeni de Semine (Galen: On Semen) pages 92 – 95.
4. Greek-English Lexicon. 7th Edition. Harper and Brothers. 1883, page 1227.
5. Ibid, page 36.
6. An Arabic-English Lexicon. Librairie Du Liban. 1968. Vol. 7 page, 2730 & Ibid, Vol. 3 page, 917.
7. Ibid, Vol. 5 page 2134.
8. An Arabic-English Lexicon. Librairie Du Liban. 1968. Vol. 5, page 2134.
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جتلینوس در مورد مرحله سخخوم میگوید« :دوره سللوم اینگونه سللپری میشللود و میتوان این سلله
بصش اصللی را بهوضلوح مشلاهده کرد ،انگار طرح اصللی و سلایهننایی از اندامهای اصللی بدن شلکل
گرفته اسللت شللکلگیری معده تارتر از دیگر اندامهای جنبشللی اسللت .بقرا بصشهایی از معده و
1
ویلی از موارد دیگر را بهدلیل شباهت با شاوه ،شاوچه نامیده است».
در قرآن خهری از معده و شخختخهبندی و شخخهته بت شخختخه نیس خ و این نیز خود اثهتت میکند که قرآن
بههیچوجه ،کپیبرداری از علوم یونتن بتستتن و فرضیتت دانشمندان آن دوران نیس .
 اولین ترجمه یونانی از قرآن
در قرن نام میالدی اولین رجمخهی یونختنی از قرآن ارائخه شخخخد و این خود ،شخخخهاخهی کپیبرداری قرآن از
جنینشخنتسخی جتلینوس را خعیف میکند ،چراکه اسخالمسختیزان یونتنی که گفتههتی برخی از آنهت را در
ً
پتیین ذکر می کنیم ،بت خواندن قرآن فورا این م لب را کشخف میکردند که قرآن ،کپیبرداری از علوم آنتن
اس  ،ولی هیچکدام چنین نگفتهاند.
به عنوان مثتل نیکتتس بیزانتیوم که از معرو رین اسخالمسختیزان مسخیحی یونتنی در قرن نام میالدی
بود 2،در مورد واژه علقخه وضخ خیحختت جختلهی میدهخد .او میگویخد« :برآن میگویلد کله انسللللان از زالو
................................. ................................ ................................

 ΒΔἑΛΛΗΣولق شده است».

3

و جتلب این اسخ که این گفتههتی نیکتتس به مدت  500سختل دسخ آویز دشخمنتن برای طعنه به دین
اسخالم شخد 4.ولی نیکتتس بت وجود شخدت ضخدی بت دین اسخالم و م تلعه قرآن ،چرا به وجود شخهته بین
قرآن و دیدگته ارس و و جتلینوس پی نهرد؟
در دیگر اسخنتد تریهی ذکرشخده که آنتثمتس از اسخالم به مسخحی غییر دین داد .او دلیل نفرت از اسالم
را این نکته عجیب ذکر کرد«:دلیل نفرت من از آموزههای محند مراحل تشلکیل انسلان بود ،جاییکه
___________________________________________________________________________________________________________________

1. Corpus Medicorum Graecorum: Galeni de Semine (Galen: On Semen) (Greek text with English trans. Phillip de Lacy,
AkademicVerlag, 1992) section I:9:1-10, pages 92-95.
2. Christian Hogel. Una traduccion griega anonima temprana del Coran. Los fragmentos de la Refutatio de Nicetas de Bizancio y
la Abjuratio anonima [An early anonymous Greek translation of the Qur’ān: The fragments from Niketas Byzantios’ Refutatio and
the anonymousAbjuratio]. Collectanea Christiana Orientalia 7. 2010, pages 66 and 72.
3. Christos Simelidis. The Byzantine Understanding of the Qur’anic Term al-Samad and the Greek Translation of the Qur’an.
Speculum 86, 2011, page 901.
4. Kees Versteegh. Greek Translations of the Qur’an in Christian Polemics (9th Century A.D), page 55.
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محنلد میگویلد انسلللان از گرد و غبلار و یلک بعره ملای  ΣΤΑΓΌΝΟΣو زالو  ΒΔἑΛΛΩΝو مواد
1
جویدهشده  ΜΑΣΉΜΑΤΟΣتشکیل شده است».
 ΣΤΑΓΌΝΟΣکخه بخه معنی یخک ق ره ΒΔἑΛΛΩΝ 2،بخه معنی زالو 3و  ΜΑΣΉΜΑΤΟΣبخه معنی
چیزی اس که جویدهشده 4اس .
کریسخختوس سخخیملیدس ،تریخنگتر فرهیهته میگوید« :ترجنهی یونانی برآن در برن نهم میًدی،
5
اگرچه والی از اشتباهات نبود ،ولی بیشتر یک ترجنهی لغوی و تفسیری بود».
این م ختلخب نشخخختن میدهخد کخه درک متعصخخخهین یونختنی از درک ملحخدین فعلی باتر بود ،چراکخه هیچگخته
ادعت نکردند قرآن کپیبرداری از علوم آنتن اس ] .م[.
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1. The Byzantine Understanding of the Qur’anic Term al-Samad and the Greek Translation of the Qur’an. Speculum 86, 2011,
page 901.
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