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 Ideological مسائل آيدئولوژيک

  
  داکتر سھا

 ٢٠١۵  اگست ٠۵
 

  نقد قرآن
۴  

  :به ادامۀ گذشته

 جنين و بارداري

  است پستي آب  مني

ِثم جعل نسله من ساللة من ماء مھي َّ َّ ِ َِّّ ٍ َ ََ ُ ُ ْ َ َ َ َ    سجده﴾٨﴿ٍن ُ

 ٨ ) فرمود مقرر پست آبى چكيده از را )انسان( او نسل سپس: ترجمه

 حال در ۀزند اسپرم ميليونھا آنۀ قطر ھر در .است حياتي ھاي پديده برترين از يكي مني كه است شده مشخص امروزه

 كه كرد مي گمان گذشته اطالع بي انسان اما .دارند وجود حفاظتي مواد و آب و غذا مثل الزم موادۀ ھم با ھمراه فعاليت

 از تآي اين اگر .است كرده قرآن وارد محمد،  را عوام غلط ۀايد ھمين. است انگيز نفرت و ارزش بي و پست آبي مني

 اين بنابر  .دانست نمي پست را آن و است ارزشمند العاده فوق و خلقت عظمتھاي از مني كه دانست مي ًقطعا بود خدا

  .خدا نه است مدمح كالم مذكور تآي

 

  :ھا قبرغه و فقرات ستون بين از مني خروج

َفلينظر اإلنسان مم خلق  ِ َّ ُِ ُ َ َِ ْ ِ ُ ْ ٍ خلق من ماء دافق ﴾۵﴿َ ِ َّ ِ َِ َ ِ يخرج من بين الصلب والترائب ﴾۶﴿ُ ِ ِ َِ َ ََّ َ ْ ُّ ِ ْ ُ ُ    الطارق﴾٧﴿ْ

از صلب مرد و ميان ] هك[)۶(اى خلق شده  از آب جھنده)۵(پس انسان بايد بنگرد كه از چه آفريده شده است 

  )٧(آيد   زن بيرون مىۀاستخوانھاى سين

  .است قبل آيات ھمان مؤيد كه است برگرفته انسان پشت از را آدم نسل گويد مي نيز زير تآي در

ِوإذ أخذ ربك من بني آدم من ظھورھم ذريتھم وأشھدھم على أنفسھم ألست ب ُ َ َ َْ َ َ َ َْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ َُ َ َ َْ َ َُ َُ ََّ ُِّّ ُ ِ ُ َ ْ َّربكم قالوا بلى شھدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا ِ ُِ ِ َِ ََ َ َ َْ ْ ْْ ُ ُُ َ ََ ْ ِ َ َ َ ْ ِّ

َكنا عن ھذا غافلين  َ َِ ِ َ َ ْ َّ   اعراف-﴾١٧٢﴿ُ

 گواه خودشان بر را ايشان و برگرفت را آنان )نسل( ذريه آدم فرزندان پشت از پروردگارت كه را ھنگامى و : ترجمه

 غافل ]امر[ اين از ما يدئبگو قيامت روز مبادا تا داديم گواھى چرا تندگف نيستم شما پروردگار آيا كه ساخت

 )١٧٢(بوديم
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 مي خارج ادرار مجراي از و شود مي ذخيره منيۀ كيس در و شود مي ساخته ھا بيضه در مني كه است مشخص امروزه

 .است فاحش غلطي قرآن،ۀ گفت اين پس .ندارد سينه و فقرات ستون به ربطي ھيچ آن خروج مسير و ساخت محل و شود

 ً:مثال .دارد باستاني خرافات در ريشه غلط، اين

Hippocrates  نخاع وارد سپس و گيرد مي سرچشمه مغز از مني كه بود معتقد قبل سال ٢۵٠٠ در يوناني پزشك 

 تورات در ھمچنين  .١ رود مي ادرار مجراي و بيضه و كليه به آنجا از و شود مي فقرات ستون در موجود

 گويد مي يعقوب به خطاب در خدا جمله از است شده اشاره مطلب ھمينه ب متعدد موارد در )پيش سال٣٠٠٠( 

 "آمد خواھند پديد تو )صلب( پشت از بسيار پادشاھان"

 وارد خدا اسم به را عاميانه غلط يك محمد كه بينيد مي .٢است . شايع امروز حتي و قديم از نيز اعراب بين در غلط اين

  .يابد مي جريان و ساخته كجا در مني داند نمي كه خدائي بيچاره .است كرده قران

 گويد مي كه اينست طارق ۀ سور آيات در ديگر واضح خطاي

 مني مورد در فقط جھنده آب .شود مي ساخته جھنده آب از انسان كه شده گفته چون  .شود مي ساخته مرد مني از انسان

 انتقال كه دارد رحم و تناسلي مجراي ۀديوار در ترشحاتي تنھا و است مني فاقد ًاصوال زن چون .است صادق مرد در

 ديگر طرف از  .نيست جھنده آب و شود مي آزاد تخمدان جدار شدن پاره با ھم زن تخمك و  كند مي تسھيل را اسپرم

 نه برد مي كاره ب تثنيه صورته ب را جھنده آب بايد شود مي ساخته زن و مرد مني از انسان كه بگويد خواست مي اگر

 را بچه كه بود قديمي غلط باور يك ھم اين  .است نشده اي اشاره نطفه در زن نقش به قرآن جاي ھيچ در عالوهه ب .مفرد

 رايج غلط اين محمد كه بينيد مي بازھم .بود رايج جوامع در نيز اخير ھمين تا حتي و دانستند مي مرد مني حاصلً صرفا

 در .است شده مرد و زن آب از صحبت رواياتي در كه است ذكر به الزم .است داده نسبت خدا به و كرده قرآن وارد را

 سعي حديث در و است شده قرآن در خود خطاي اين متوجه محمد كه رسد مي نظره ب مذكور روايات صحت صورت

  .است غلط است آمده قرآن در آنچه صورت ھره ب ولي است كرده آن اصالح در

 

  علقه از پس ماده و نر تعيين

َألم يك نطفة من مني يمنى  ْ ُْ ٍّ ِ َّ ِّ ً َ ْ ُ َُ َ َّ ثم كان علقة فخلق فسوى ﴾٣٧﴿َ َ َ َ ََ َ ََ ََ ً َ َّ َفجعل منه الزوجين الذكر واألنثى ﴾ ٣٨﴿ُ ُ ْ َ َ َ َ َ ََ َّ ِ ْ ْ َّ ُ ْ ِ    قيامت- ﴾٣٩﴿َ
 خداوند و آمد در بسته خون صورته ب سپس ) ٣٧ ( نبود شود مى ريخته رحم در كه منى از ىئھا نطف او آيا :ترجمه

 )٣٩(آفريد زن و مرد زوج دو او از سپس و ) ٣٨ ( ساخت موزون و آفريد را او

 :جمله از است آمده واحد مضمون با احاديثي فوق آيات تفسير در

 مي فرشته ..فرستد مي آن سويه ب را اي فرشته سپس گيرد مي قرار شب ۴٠ مدته ب رحم در نطفه  :گفت پيامبر -

 ٣.دھد مي قرار زن يا مرد را او خدا سپس زن؟ يا باشد مرد خدا اي پرسد

 جنين جنسيت چون است، فاحش غلطي كه شود مي معين علقه ۀمرحل از پس جنين بودن ماده و نر كه گويند مي آيات اين

  .است مشخص )جنسي آميزش از پس ۀاولي ساعت چند در تخمك و اسپرم تركيب( تخم سلول تشكيل محض به

 

 جنين رشد مراحل

  :است كرده ذكر را جنين رشد مراحل زير آيات در قرآن

ٍولقد خلقنا اإلنسان من ساللة من طين  : مؤمنون ِ ِِّ ٍ َ َ ََ ُْ َ َ ِ ْ َ َْ َ ٍثم جعلناه نطفة في قرار مكين ﴾ ١٢﴿َ ِ َّ ِ ٍَّ َ َ ََ ًَ ْ ُ ُ َ ْ َثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا ﴾ ١٣﴿ُ َ َ َْ َْ َ ََ َ َ ًَ َ ْ ُّ َّ ُ

َالعلقة مضغة فخ ََ َ ًَ ْ ُ َ َ َلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك هللا أحسن الخالقين ْ َِ ِ َّ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ُْ َ َ َ َ َْ ْ َْ َُ َّ َ َ ًَ ُ ُْ َ َُ ً ًَ ََ َ َْ ْ﴿١۴﴾  

 ( داديم قرار استوار جايگاھى در اى نطفه را او سپس ) ١٢ ( آفريديم گل از ھاى عصار از را انسان يقين به و :ترجمه

 قرار )مضغه(شده جويده گوشت را علقه آن پس درآورديم )علقه( بسته خون صورت به را نطفه نگاهآ ) ١٣
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 آورديم پديد ديگر آفرينشى آنگاه پوشانيديم گوشتى با را استخوانھا بعد گردانيديم ىئاستخوانھا را مضغه آنگاه و داديم

  )١۴( است آفرينندگان بھترين كه خدا بر باد آفرين

 تبديل سپس و )مضغه( شده جويده گوشت به تبديل وسپس )علقه( بسته خون به نطفه تبديل  :از عبارتند هشد ذكر مراحل

 .ديگر آفرينش سپس و شود مي پوشيده گوشت توسط استخوان وسپس استخوان به

 :است آمده) مشابه آيات و( فوق تآي تفسير در عليه متفق و صحيح حديثي

 مضغة يكون ثم ذلك مثل علقة ثم يوما أربعين أمه بطن في يجمع أحدكم إن قال مصدوقال الصادق وھو هللا رسول حدثنا -

 سنن و ۴٧ / و ۶٣۶۶ بخاري صحيح( سعيد أو وشقي وأجله برزقه بأربعة فيؤمر ملكا / و  ٢۴٣٣هللا يبعث ثم ذلك مثل

 ۴ داوود ابي سنن ٢٢٨) ۴/ مسلم صحيح / ١۴ حيان ابن صحيح و ٢٠٣۶ / ۶ نسائي

 مقدار ھمانه ب شود مي علقه سپس و روز ۴٠ مدته ب آيد مي گرد مادرش شكم در شما از يك ھر گفت پيامبر  : ترجمه

 امرمي چيز چھار به و فرستد مي را ملكي خدا سپس )روز ۴٠ ( مقدار ھمانه ب شود مي مضغه سپس و )روز ۴٠ (

 .بودن سعيد يا بودن شقي و مرگ و رزق به شود

 از منظور اما  .شود مي روز ۴٠ نيز مضغه مدت و روز ۴٠ نيز علقه مدت و روز ۴٠ نطفه مدت حديث اين اساس بر

 كشاف، طبري، تفاسير در عباس ابن جمله از صحابه چندين از نقل به( است جنين در روح دميدن ديگر، آفرينش ايجاد

 .)الجاللين و المنثور الدر

  .كنيد مراجعه توانيد مي دانشگاھي شناسي جنين كتاب ھر به جنين رشد ھاي واقعيت با شده ذكر مراحل ۀمقايس براي

 انتھاي تا لقاح اآغاز از جنين رشد  .ام آورده زير اشكال در را جنين رشد مراحل اختصار،ه ب اينجا در امر تسھيل براي

 چپ سمت رد  . شود مي تقسيم مرحله ٢٣ به )است (stage) و شده ايجاد جنين كلي فرم كه روز ۶٠ حدود( ھفتگي ٨

 تغييرات نوع راست سمت در و متر ميلي حسب بر جنينۀ انداز و زمان مراحل شكل،

 و قسمتھا تمام و كند مي رشد سرعته ب جنين ھفتگي ٨ از بعد  .است كرده ذكر را افتد مي اتفاق مرحله ھر در كه مھمي

 ارگانھا و بافتھا برخي رشد مراحل البته .)شكل آخرين( تولد ھنگام تا يابند مي تكامل سرعته ب بافتھا و داخلي ارگانھاي

 تكامل و تغيير حال درً دائما جنين كنيد مي مشاھده كه ھمانطور .يابد مي ادامه ھم تولد از پس عصبي سيستمً مخصوصا

 در مراحل اين از كدام ھيچ  .روح دميدن كدام و استخوان كدام و مضغه كدام و است علقه مراحل از كداميك حال است،

  .ندارند وجود جنين رشد ۀدور
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 استخوان اي مرحله ھيچ در و نيست جويده گوشت) شبيه( اي مرحله ھيچ در و نيست بسته خون اي مرحله ھيچ در جنين

 استخوان به تبديل جنينء ابتدا كه اين نه روند مي پيش ھم با استخوان و عضله جمله از بافتھا تمام رشد ًاساسا .نيست

 اتفاق جنين در باشد روح دميدن نشانگر كه تغييري ھيچ ھمچنين .گيرد فرا را استخوانھا اطراف شتگو سپس و شود

 .افتد نمي

 روز ۴٠ علقه از قبل كه گفته حديث  .كنيد بررسي آيات با ھمراه را فوق حديث اگر شود مي بدتر ھم اين از وضعيت

 و اسپرم لقاحا( نطفه كه صورتي در  .بود خواھد نطفه ۀدور روزه ۴٠ ۀدور اين فوق آيات طبق برً طبعا شود مي طي

 چطور  .شود مي تغيير مرحله ١۶ شامل روز ۴٠ و شود مي تشكيل روز يك از بخشي در )تخم سلول تشكيل و تخمك

 )بسته خون( علقه صورته ب جنين بعد روز ۴٠ تا ١۶ ۀمرحل از حديث طبق  .ناميد نطفه را مراحل اينھمه شود مي
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 داراي جنين مدت اين تمام در كه حالي در شود مي مضغه روزگي ١٢٠ تا بعد به روز ٨٠ از و است معني بي كه است

 در احاديث و آيات در آنچه تمام بنابراين .ندارد جويده گوشت به شباھتي ھيچ و )آخر شكل( است انسان كامل طرح

 .است غلط، است آمده جنين رشد مراحل مورد

 از منظور كه اند گفته .بسازند معجزه غلط اينھمه از و بيايند محمد كمك به كه اند كرده عيس تراشان معجزه از اي عده

 مي رحم ۀديوار به زالو مثل چون .زالوست شبيه جنين كه بگويد خواسته مي قرآن يعني  .بسته خون نه زالوست علقه

 گذشته سال ١۴٠٠ در صحابه و ديني المانع و مفسران تمام فھم و نظر مخالفً اوال چون است باطل نظر اين اما .چسبد

  .غليظ خون معني به است علق جمع علقه گويد مي تفسيرش در سيوطي چنانچه .است

 از بعد جنين چون شود نمي حل لهأمس بازھم زالوست منظور و اند كرده اشتباه دين بزرگان تمام كه كنيم فرض اگر: ًثانيا

 كه شود مي جنيني ھاي دوره تمام شامل علقه گفت بايد بنابراين است چسبيده رحم ۀديوار به ماھگي ٩ آخر تا اولۀ ھفت

 ۀخميد شكل خاطره ب بلكه رحم به چسبيدن خاطره ب نه جنين ناميدن زالو كه بگويند است ممكن  .است قرآن نص خالف

 ماه ٩ آخر تا سوم ۀھفت از جنينً ثانيا و نيست خميده زالو عادي شكلً اوال چون شود نمي حل مشكل بازھم اما .است جنين

  است قرآن نص خالف كه شود مي جنيني ھاي دوره تمام شامل علقه كه گفت بايد بازھم بنابراين دارد خميده فرم

 زمانھا آن جوامع در اسالم از قبل قرنھا از جنين رشد مراحل مورد در قرآن ۀگفت اين كه بدانيد كه اينست ھمه از جالبتر

 فعلي ۀتركي در )محمد از لبق سال ۴۵٠ ( ميالد از پس ١۵٠ سال حدود در يوناني مشھور پزشك گالن .است بوده رايج

 :است نوشته

 خون با كه وقتي ....است غالب )نطفه معادل (مني شكل كه اول ۀمرحل .شود مي تقسيم مرحله چھار به جنين خلقت "

 قابلۀ انداز و است جسميت داراي ولي است شكل بي و اند نشده ساخته كبد و مغز و قلب ھنوز و) علقه معادل(پرشد

 در كه ..آيد مي دنباله ب سوم ۀمرحل....مني نه )مضغه معادل( دارد گوشت شكل و است دومۀ مرحل اين دارد اي مالحظه

 واضحتر را مشخصء جز سه پيدايش .است مشاھده قابل ديگر قسمتھاي ۀ ھم وراي كلي طرح يك مشخص، جزء سه آن

 مي توليد )سازند مي را ھا پا يا دستھا كه برجستگي( شاخه آنھا سپس  .را پاھا و دست و مبھمتر را معده بيني مي

 كامل طوره ب حيوان چون كند مي حركت و ...اند شده مشخص اندامھا قسمتھاي ۀھم نھائيۀ مرحل و چھارمين در.كنند

 .كند كامل و كند مرتبط ھمه ب دقيق طوره ب را ارگانھا كه است رسيده فرا طبيعت براي آن زمان.....است شده ساخته

 را ليگامنتھا استخوانھا انتھاي در و ... كند رشد استخوانھا اطراف و رو بر گوشت كه شود مي موجب طبيعت بنابراين

 گفته پريوستئال آن به كه داد قرار اي پرده استخوان اطراف سراسر در و دارد مي نگه ھمه ب را استخوانھا كه قرارداد

 ۵ ".شود مي

 كه دليل اين به بيشتر صحت .است گفته بيشتر صحت و دقت با را قرآن توسط شده ذكر مراحل گلن كه بينيد ميً انصافا

 و اطراف در خوني رگھاي چون است تر قبول قابل شناسي جنين نظر از ولي نيست درستً كامال گرچه خون از پرشدن

 جنين كه گفته گلن بعد ۀمرحل در .است غلط شده بسته خون اام شوند مي تشكيل جنين ۀاولي ساختار درون

 زدن جوانه بعد مراحل در .است كرده تحريف را معني شده جويده مفھوم اما دارد تناسب مضغه با كه شده گوشت شبيه

 رد گوشت رشد ھمچنين .است نيامده حديث و قرآن در ولي است داده توضيح بدرستي را آنان تكميل و پاھا و دستھا

 كه برده كاره ب را قرآن غلط بيان گلن صحيح بيان جايه ب محمد ولي است درست كه كرده ذكر را استخوانھا اطراف

 در گوشت سپس و است غلط كه )است استخوان جنس از جنين مرحله اين در يعني( شود مي تبديل استخوان به مضغه

 سرزمينھاي به تركيه از ديگر روابط و تجارت طريق از گلن ھاي انديشه اين رسد مي نظره ب .رويد مي آن اطراف

 آورده قرآن در اصل، از تر ناقص صورته ب و شنيده ناقص طوره ب را اينھا محمد و رسيده عربستان جمله از ديگر

  .خدا براي نه است طبيعي امري انسان يك براي البته كه است
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 گيري قرض اين .شود مي گرفته قرض ديگران از ناقص طوره ب كه ايست معجزه چه اين پرسيد بايد تراشان معجزه از

 .است قرآن منشأ بودن الھي غير بر قطعي دليلي محمد توسط ھا ايده ناقص

  :است شده ذكر ماه ٣٠ شيردھي و بارداريۀ دور مجموع زير تآي در ماه ۶ حمل ۀدور

ُ◌وصينا اإلنسان بوالديه إحسانا حملته أمه و ُُّ ِ ُِ ْ َ َ َ َ ًَ ْ ْ ِْ َ ََ َِ ِ ْ َ َّ َكرھا ووضعته كرھا وحمله وفصاله ثالثون شھرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ َ ََ َ َ ََ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َُ َّ ُ َّ ُ َُ ِ ً ْ ْ َْ َ ُ ُ َُ ُ ُ ُِ ْ ً ًْ

َأربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضا َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ َْ َ َ ًَ ِِّ ِ َّ ِ ِ ِ َِ َْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ ََ َ ََّ َ َ َ َ ََ َ ْ ْ َّ ُ ْ ِ ْ َ ِه وأصلح لي في ً ِ ِْ ْ َ َ ُ

َذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين َ َِ ِ ِ ِْ ْ ُْ ْ ِّ ِِّ ِ َِ َ ُ ُ َّ ِّ  احقاف ﴾١۵﴿ .ُ

 تحمل با و شد باردار او به رنج تحمل با مادرش كرديم سفارش احسان به مادرش و پدر به ]نسبت[را انسان و :ترجمه

 .است ماه ىس او شيرگرفتن از و باربرداشتن و آورد دنيا به را او رنج

  .است گرفته نظر در) ماه ٢۴ ( دوسال را شيردھي ۀدور زير تآي در

ُووصينا اإلنسان بوالديه حملته أمه وھنا على وھن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير  ُ ُ ُِ َّ ِ ِ ِ ِ ِ ُّ ِ َِ َ َْ َ َ َِ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َُ ْ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ ٍَ ْ ًْ ُ ْ ْ َ  لقمان-﴾١۴﴿َّ

 باز شير از و سستى روى بر سستى شد باردار او به مادرش كرديم سفارش مادرش و پدر ۀبار در را انسان و :ترجمه

  لقمان١۴-است من سوى به ]ھمه[ بازگشت كه باش مادرت و پدر و من شكرگزار كه است سال دو در گرفتنش

 .است غلط كه شود مي ماه ۶ بارداريدر نتيجه به حکم قرآن  . ۶ ) ماه ٣٠ از شيردھي ۀ دور كردن كم با = ٢۴- ( ٣٠

 .اند برآمده آن از دفاع پي در معقولي غير سخنان با و اند شده غلط اين متوجه نيز مفسران از اي عده

  

  خون و سرگين بين از شير خروج

ًوإن لكم في األنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبن ًَ َ َ ََّ ٍُ َ َ ٍَ ْ ْ ْ َْ ِ ِ ِ ِ ِ َّ ِ ِ ُِ ِّ ُ ُّ َُ َِ ْ َ ْ َّ َا خالصا سآئغا للشاربين ِ ِ ِ َّ ِ ِ ًِ َ ً   نحل-﴾۶۶﴿َ

 مى شما به ناب شيرى خون و سرگين ميان از آنھاست شكم در آنچه از است عبرتى شما براىً قطعا دامھا در و :ترجمه

 نحل- )۶۶(گواراست نوشندگان براى كه نوشانيم

  باشد خداۀ گفت تواند نمي هك است غلطي و معني بي سخن خون، و سرگين بين از شير خروج كه است واضح
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