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MOHAMMED GHALY 

Islamitische jurisprudentie en embryologie: Heilige 

Schriften versus Joodse en Griekse artsen 

ISLAMIC JURISPRUDENCE AND EMBRYOLOGY: HOLY SCRIPTURES VERSUS 

JEWISH AND GREEK PHYSICIANS 
This article unravels a hitherto unstudied chapter in the relationship between science 

and religion in the Islamic tradition. The main focus here is the discourse of the 13th-

century Muslim jurist al-Qarāfī on the development of embryos during pregnancy; the 

opinions of four other jurists are also outlined. These juristic discussions show that 

religious rulings relevant to embryology were drafted not only with the help of relevant 

references in the Islamic Holy Scriptures but also by consulting medical writings. The 

medical works attributed to Hippocrates as well as those of Jewish physicians proved to 

be influential in these juristic discussions. 

Dit artikel bestudeert een tot op heden onbesproken hoofdstuk van de relatie 

tussen religie en wetenschap binnen de islamitische traditie. Het gaat hier om 

de visie van de dertiende-eeuwse moslimjurist Shihāb al-Dīn al-Qarāfī (gest. 

1285) over de ontwikkeling van de foetus en het embryo in de baarmoeder tij-

dens de zwangerschap.
1
 Deze embryologische ontwikkeling wordt niet alleen 

uiteengezet in de medische wetenschap, maar ook beschreven in de isla-

mitische heilige Schriften. De beschrijving daarvan die te vinden is in de 

heilige Schriften vormde de basis voor het ontwikkelen van verschillende 
_____________ 

 De inhoud van dit artikel heb ik gebruikt voor het openingscollege van het academiejaar 2011/2012 van 

het Leids Instituut voor Godsdienstwetenschappen, Universiteit Leiden. Dit onderzoek maakt onderdeel uit 

van mijn VENI-project no. 275-63-003, toegekend door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 

Onderzoek (NWO), over “Islam en medische ethiek”. Mijn hartelijke dank gaat uit naar mijn wetenschap-

pelijke assistent Abdurraouf Oueslati (Universiteit Leiden) voor het proeflezen van eerdere versies van dit 

artikel. Ik ben ook de anonieme referenten dankbaar voor de kritische opmerkingen die hebben bijgedragen 

aan het verbeteren van de kwaliteit van de eindversie.  

1 Al-Qarāfī behoorde tot de Malikitische wetschool. Binnen de Soennitische traditie zijn er vier hoofdwet-

scholen voor islamitisch recht: de Ḥanafitische school genoemd naar de moslimjurist Abū Ḥanīfa (gest. 

767), de Malikitische school genoemd naar Mālik b. Anas (gest. 795), de Shāfiʿitische school genoemd 

naar Muḥammad b. Idrīs al-Shāfiʿī (gest. 820) en de Ḥanbalitische school genoemd naar Aḥmad b. Ḥanbal 

(gest. 855). Zie M. H. Fadel, ‘Schools of Jurisprudence’, in J.W. Meri Medieval Islamic Civilization: An 

Encyclopedia, New York-London 2006, 702-704.. 
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voorschriften in de islamitische jurisprudentie. Deze beschrijving kwam ech-

ter niet altijd overeen met de embryologische kennis van de medische weten-

schap. Al-Qarāfī had een unieke en vernieuwende kijk op deze spanning. 

Enerzijds had hij oog voor de medische expertise op dit gebied en wilde hij 

recht doen aan de embryologische inzichten van beroemde klassieke artsen 

zoals Hippocrates en twaalfde- en dertiende-eeuwse Joodse artsen. Anderzijds 

wilde hij de islamitische heilige Schriften niet buiten beschouwing laten, daar 

het uiteindelijk om religieuze bepalingen gaat. De benadering van al-Qarāfī 

bleek invloedrijk te zijn en vormde de aanzet voor veel latere discussies onder 

moslimjuristen, van wie er vier aan de orde zullen komen in dit artikel. De 

vragen die in dit artikel centraal staan, zijn: hoe kwamen de moslimjuristen tot 

juridische bepalingen met betrekking tot embryologie? Volstonden zij met be-

schrijvingen uit hun heilige Schriften of hebben ze ook de in hun tijd beschik-

bare medische theorieën in ogenschouw genomen? Hoe gingen zij om met 

eventuele spanning tussen wat er in hun heilige Schriften stond en wat de me-

dische specialisten concludeerden? 

Islam en wetenschap: de historische context 

Van de achtste tot en met de tiende eeuw vond er in de islamitische wereld 

een proces plaats waarbij op grote schaal Griekse werken, vooral op het ge-

bied van natuurwetenschappen, naar het Arabisch werden vertaald. Het resul-

taat daarvan is dat er nu nog een grote hoeveelheid literatuur beschikbaar is 

over dit historische proces. Daarin staat beschreven waarom, hoe en wanneer 

dit vertaalproject heeft plaatsgevonden.
2
 Opvallend genoeg komen de boven-

genoemde vragen, die centraal staan in dit artikel, nauwelijks aan de orde in 

deze werken. De wetenschapshistoricus, en professor aan Harvard University, 

Abdelhamid Sabra heeft hierover een stelling geponeerd in zijn invloedrijke 

artikel ‘The Appropriation and Subsequent Naturalization of Greek Science in 

Medieval Islam: A Preliminary Statement’. Hij is van mening dat de receptie 

van de Griekse (natuur)wetenschappen binnen de islamitische beschaving is 

begonnen met wat hij noemt de fase van toe-eigening (appropriation). Gedu-

rende deze fase werden de Griekse natuurwetenschappen beschouwd als 

‘gast’ van buitenaf. Daarna volgde er een fase van naturalisatie (natu-

ralization) waarin personen met normatieve kennis van de islamitische 

traditie, zoals Ibn al-Nafīs (gest. 1288) en Ibn al-Shāṭir (gest. 1375), niet 

_____________ 

2 Voor een goed overzicht van, en ook analytische opmerkingen over, dergelijke literatuur zie, J. Stearns, 

‘Writing the History of the Natural Sciences in the Pre-modern Muslim World: Historiography, Religion, 

and the Importance of the Early Modern Period’, History Compass 9/12 (2011), 923-951. 
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alleen gedegen kennis opdeden op het gebied van natuurwetenschappen maar 

ook een succesvolle carrière hadden op het gebied van islamitische jurispru-

dentie of in andere relevante islamitische disciplines. Het is deze groep gelukt, 

zo stelt Sabra, om deze natuurwetenschappen binnen het kader van de islami-

tische levensbeschouwing te plaatsen.
3
  

Dit artikel zal zich focussen op moslimjuristen die oog hadden voor de na-

tuurwetenschappen en dan met name de medische wetenschappen, in plaats 

van de door Sabra genoemde wetenschappers die affiniteit hadden met islami-

tische jurisprudentie. De belangrijkste taak van een moslimjurist is normaal 

gezien het distilleren van religieuze voorschriften (aḥkām) uit de bronnen van 

islamitische wetgeving, namelijk de Koran en Soenna. Opvallend genoeg heb-

ben de juristen uit de dertiende en veertiende eeuw, het tijdperk van ‘naturali-

satie’, die in dit artikel worden besproken, niet alleen de islamitische bronnen 

geraadpleegd, maar hebben ook kennis genomen van de beschikbare Griekse 

en Joodse medische werken, soms zelfs tot in de kleinste details. Volgens de 

stelling van Sabra deden deze moslimjuristen dit omdat de medische weten-

schappen, die hun herkomst vinden in de Griekse traditie, waren genaturali-

seerd en geassimileerd in de islamitische traditie. Het was daarom niet meer 

dan ‘natuurlijk’ dat de moslimjuristen uit die tijd de medische theorieën in be-

schouwing namen.  

De keuze voor de vijf moslimjuristen die besproken worden in dit artikel, 

is vooral bepaald door de beschikbare informatie. Ik ben me niet bewust van 

academische studies die naar andere moslimjuristen hebben verwezen. De 

meeste informatie in dit artikel wordt, voor zover ik weet, nu voor het eerst 

geïntroduceerd in de wereld van het academische onderzoek. De moslimjuris-

ten die worden besproken behoren tot drie van de vier soennitische wet-

scholen, namelijk de Ḥanafitische, Malikitische en Ḥanbalitische scholen. Het 

is mij nog niet gelukt een Shāfiʿitische moslimjurist uit die periode te vinden 

die over dit onderwerp heeft geschreven. Uit dit artikel komt echter naar vo-

ren dat het behoren tot een bepaalde wetschool geen beslissende factor is om 

een specifieke positie in te nemen ten opzichte van aannames in de embryolo-

gie. We zullen bijvoorbeeld zien dat twee Malikitische juristen tegenstrijdige 

posities innemen. Wat wel een beslissende factor blijkt te zijn is de opvatting 

van moslimjuristen over de mate van waarschijnlijkheid of zekerheid van de 

betekenis van bepaalde passages uit de bronnen van islamitische wetgeving 

_____________ 

3 A.I. Sabra, ‘The Appropriation and Subsequent Naturalization of Greek Science in Medieval Islam: A 

Preliminary Statement’, History of Science 25 (1987), 223-243. 
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tegenover de embryologische theorieën die de artsen hebben ontwikkeld. De 

juristen waren altijd bezig met vragen als: staan deze passages uit de Koran en 

Soenna open voor verschillende (metaforische) interpretaties? Hebben de 

artsen hun embryologische beschrijvingen gebaseerd op waarneming en be-

trouwbare experimenten of juist op speculatieve berekeningen? 

Embryo’s in de hoofdbronnen van de islam  

De islamitische traditie kent twee Schriften die door moslimjuristen als heilig 

en onfeilbaar beschouwd worden en die derhalve ook de hoofdbronnen vor-

men van de religieuze wetgeving, te weten de Koran (het woord van God) en 

de Soenna of Hadith (de uitspraken en handelswijze van de profeet van de is-

lam). De Koran staat onder moslimjuristen bekend als de expliciete openba-

ring (waḥy ẓāhir). Elke letter in de Koran wordt gezien als afkomstig van 

God. Daarnaast staat de Soenna bekend als de impliciete openbaring (waḥy 

bāṭin). Volgens moslimjuristen is de inhoud van de Soenna afkomstig van 

God terwijl de bewoording ervan afkomstig is van Mohammed, de profeet van 

de islam.
4
 

Zowel de Koran als de Soenna bevat talrijke passages met beschrijvingen 

van de ontwikkeling van de foetus en het embryo in de baarmoeder tijdens de 

zwangerschap. Twee verzen uit de Koran die een belangrijke rol spelen in dis-

cussies onder de vroege en hedendaagse moslimjuristen over embryo’s zijn:  

(1) ‘Moeders dienen hun kinderen twee volle jaren te zogen.’ (02:233) 

(2) ‘En zijn dragen en spenen nemen dertig maanden in beslag.’ (46:15) 

Er bestaan ook talrijke uitspraken toegeschreven aan de profeet van de 

islam die embryologische beschrijvingen bevatten. Een van die uitspraken 

speelt een centrale rol in zowel de vroege als de moderne islamitische juridi-

sche discussies. Moslimjuristen zijn het erover eens dat deze uitspraak, die be-

kend staat als de Traditie van Ibn Masʿūd, via betrouwbare overleveraars toe-

geschreven wordt aan de profeet van de islam. De tekst hiervan luidt:  

De schepping van ieder van jullie wordt tot stand gebracht in de buik van zijn 

moeder in veertig dagen. Vervolgens wordt hij een bloedklonter (ʿalaqa) in een 

periode die net zo lang duurt en daarna een (vormloze) klomp (muḍgha) wederom 

in een periode die net zo lang duurt. God stuurt dan een engel aan wie is bevolen 

om vier dingen op te tekenen. Hij is opgedragen om [van het nieuwe schepsel] op 

te tekenen: [hoe hij in] zijn levensonderhoud [zal voorzien], zijn [datum van] 

_____________ 

4 Y. al-Qaraḍāwī, Taysīr al-fiqh li al-muslim al-muʿāṣir (De versoepeling van de islamitische juris-

prudentie voor de hedendaagse moslim), Cairo 1999, 43, 50-51; M.H. Kamali, Principles of Islamic 

Jurisprudence, Cambridge 2003, 79.  
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overlijden, en of hij gezegend of miserabel zal zijn. Vervolgens wordt hem de ziel 

ingeblazen.
5
 

Op basis van de twee bovengenoemde verwijzingen in de Koran conclu-

deerden moslimjuristen dat een zwangerschap minimaal zes maanden duurt. 

Dit is gebaseerd op het feit dat Koranvers 46:15 aangeeft dat de zwangerschap 

en de zoogperiode samen dertig maanden duren terwijl vers 02:233 stelt dat 

de zoogperiode alleen 24 maanden duurt. Er blijven dus slechts zes maanden 

over voor de zwangerschap. Deze periode wordt beschouwd als de minimale 

duur van de zwangerschap (aqall al-ḥaml) en juristen menen dat een embryo 

zich niet kan ontwikkelen tot een baby in een kortere periode. Deze mini-

mumduur van de zwangerschap is cruciaal voor het vaststellen van verschil-

lende andere bepalingen in de religieuze Wet. Bijvoorbeeld, een pas getrouw-

de vrouw die bevalt voordat zes maanden na de huwelijksvoltrekking zijn ver-

lopen wordt automatisch beschuldigd van een onwettige buitenechtelijke rela-

tie, die de oorzaak zou zijn van deze zwangerschap. Op basis hiervan krijgt dit 

kind niet de achternaam van de echtgenoot, en de vrouw loopt het risico op 

een straf voor overspel, die afhankelijk van nadere voorwaarden uit 100 

zweepslagen of steniging kan bestaan.
6
 

Daarnaast werd de bovengenoemde profetische traditie ook gezien als em-

bryologische ontwikkelingsgids voor moslimjuristen. De traditie laat in hun 

visie zien dat de inblazing van de ziel, die wordt geïnterpreteerd als het begin 

van het leven, plaatsvindt na een zwangerschapsduur van 120 dagen. Deze 

teksten en de interpretatie ervan door moslimjuristen waren ook cruciaal voor 

het ontwikkelen van verschillende andere bepalingen in de religieuze Wet, 

vooral met betrekking tot de (on)toelaatbaarheid van abortus. 

Embryo’s in de medische wetenschap, zoals gepresenteerd door al-Qarāfī  

Naast het verwijzen naar de bovengenoemde passages uit de islamitische hei-

lige Schriften, schenkt de moslimjurist Shihāb al-Dīn al-Qarāfī ruime aan-

dacht aan de embryologische kennis van de toenmalige medische wetenschap. 

Al-Qarāfī geeft aan dat de artsen een uitgebreide theorie hadden over de ont-

wikkeling van de foetus en het embryo in de baarmoeder tijdens de zwanger-

schap. Volgens hem bestaat deze theorie uit drie onderdelen. Het eerste onder-

deel is de kern ervan: het embryo ondergaat drie ontwikkelingsfasen tijdens 

_____________ 

5 Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Beiroet 1987, deel 3, 1212. 

6 Ibn Qudāma, Al-Mughnī (De voldoende), Beiroet 1985, deel 8, 97-98; Al-Qarafī, Anwār al-burūq fī 

anwāʻ al-furūq (de juridische verschillen), zonder plaats en datum, deel 3, 122-123. 
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de zwangerschap, namelijk de vorming of het vorm krijgen (takhalluq), waar-

in de ledematen worden gevormd, de beweging (taḥarruk), waarin het embryo 

zich begint te bewegen in de baarmoeder, en als laatste de bevalling (wilāda), 

die beëindigd wordt met de geboorte van de baby. Het tweede element van de 

theorie heeft betrekking op de rekenmethode voor de bepaling van de duur 

van elke fase, evenals van de duur van de gehele zwangerschap. Al-Qarāfī 

heeft deze rekenmethode als volgt uiteengezet. De tweede fase, namelijk die 

van de beweging, neemt een even lange periode in beslag als de eerste fase, 

namelijk die van de vorming, terwijl de derde fase, namelijk die van de beval-

ling, tweemaal zo lang duurt als de periode van de eerste twee fases samen. 

Het derde element van de embryologische theorie betreft de verschillende mo-

gelijkheden die er zijn voor de totale zwangerschapsduur. Volgens de artsen 

die al-Qarāfī citeert zijn er drie mogelijkheden, namelijk zes, zeven en negen 

maanden. Dit komt omdat normaliter de eerste fase van de zwangerschap 30, 

35 of 45 dagen duurt. Op basis van de bovengenoemde rekenmethode, zo stelt 

al-Qarāfī, zou, in het geval van 30 dagen voor de eerste fase, de bewegings-

fase nog eens 30 dagen in beslag nemen. De bevallingsfase duurt dan twee-

maal 60, dus 120 dagen, zodat de baby wordt gebaard na verloop van 180 da-

gen in totaal (30+30+120) oftewel zes maanden. In het tweede geval, als de 

eerste fase 35 dagen duurt, zou de tweede fase nog eens 35 dagen duren (sa-

men 70 dagen), en de derde fase 140 dagen. Dit betekent dat de baby wordt 

gebaard na 210 dagen in totaal (35+35+140) oftewel zeven maanden. De 

derde en laatste mogelijkheid is dat de eerste fase 45 dagen duurt, de tweede 

fase nog eens 45 dagen, dus samen 90 dagen, terwijl de derde fase dan 180 

dagen zou duren. Dit betekent dat baby geboren zou worden na 270 dagen 

(45+45+180) of negen maanden. Daarom, zo redeneert al-Qarāfī, vindt de na-

tuurlijke bevalling, die een levensvatbare baby op de wereld brengt, plaats na 

zes, zeven of negen maanden. Daarom ook is zijns inziens een na acht maan-

den geboren baby niet levensvatbaar. Alleen in uitzonderlijke situaties, door 

bepaalde aandoeningen in het sperma of de baarmoeder, kan de zwangerschap 

wat langer duren dan negen maanden, aldus al-Qarāfī.
7
 

De vraag hier is wie de artsen zijn die deze theorie over embryologie heb-

ben ontwikkeld. Als bron noemt al-Qarāfī ‘Ibn Jumayʿ en anderen’. Deze kor-

te verwijzing en daarnaast ook andere bronnen die al-Qarāfī niet heeft ge-

noemd, laten zien dat de bovengenoemde embryologische theorie zowel 

Joodse als Griekse achtergronden heeft. 

_____________ 

7 Al-Qarafī, Anwār al-burūq, deel 3, 123-124. 
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Ten aanzien van de Joodse achtergrond van deze theorie heeft al-Qarāfī 

zelf de naam van Ibn Jumayʿ aangegeven. Ibn Jumayʿ (gest. ca. 1198) was 

een Joodse Egyptische arts wiens reputatie en autoriteit weerspiegeld wordt in 

zijn bijnaam ‘de meester van zijn tijd’ (ustādh zamānih) zoals die in sommige 

bronnen wordt vermeld. Historici beschouwen hem als één van de grootste ex-

perts van zijn tijd op het gebied van geneeskunde. Hij was een van de lijf-

artsen van de islamitische heerser Saladin (gest. 1193). Ibn Jumayʿ staat ook 

bekend als iemand die onder de indruk was van de Griekse geneeskunde en de 

rol erkende van de invloedrijke Griekse artsen in de ontwikkeling van de ge-

neeskunde als volwaardige wetenschap. Met name Hippocrates (gest. ca. 375 

v.C.) en Galenus (gest. ca. 199 v.C.) stonden erg hoog in aanzien bij Ibn 

Jumayʿ en vormden voor hem belangrijke autoriteiten op het gebied van de 

medische wetenschap. Zijn medische geschriften laten dan ook zien dat hij 

beïnvloed werd door de Griekse geneeskunde, met name door Hippocrates en 

Galenus. Ibn Jumayʿ staat ook bekend als een belangrijke en productieve me-

dische auteur die meer dan acht boeken heeft geschreven. Er is echter maar 

één boek van hem dat gepubliceerd is, Al-maqāla al-Ṣalāḥiyya fī iḥyāʾ al-

ṣināʿa al-ṭibbiyya (Verhandeling opgedragen aan Saladin over de herleving 

van de kunst der geneeskunde).
8
 In dit boek komt embryologie niet ter sprake. 

Zijn belangrijkste werk, dat alleen beschikbaar is in manuscriptvorm, Al-

irshād li maṣālīḥ al-anfus wa al-ajsād (Leidraad voor het welzijn van zielen 

en lichamen) is een compendium van de gehele wetenschap van de genees-

kunde inclusief de anatomie. Één van de hoofdstukken van dit boek, onder de 

titel ‘zwangerschap en bevalling’, is gewijd aan de ontwikkeling van de foetus 

en het embryo in de baarmoeder tijdens de zwangerschap. De embryologische 

opvattingen die opgenomen zijn in dit hoofdstuk komen overeen met de pre-

sentatie van al-Qarāfī. Het enige verschil is dat Ibn Jumayʿ twee mogelijkhe-

den van zwangerschapsduur heeft aangegeven in plaats van drie.
9
 De moge-

lijkheid van een zwangerschapsduur van zes maanden ontbreekt in het boek 

van Ibn Jumayʿ. 

_____________ 

8 Zie M. Meyerhof, ‘Sultan Saladin’s Physician on the Transmission of Greek Medicine to the Arabs’, 

Bulletin of the History of Medicine 18 (1945), 169-178; H. Fähndrich, Treatise to Saladin on the Revival of 

Medicine, Wiesbaden 1983; P. Fenton, ‘The State of Arabic Medicine at the Time of Maimonides 

According to Ibn Ğumayʿ’s Treatise on the Revival the Art of Medicine’, in F. Rosner, S. Kottek (red.), 

Moses Maimonides: Physician, Scientist, and Philosopher, New Jersey enz. 1993, 215-229; H. Fähnrich, 

‘Ibn Jumayʻ’, in H. Selin (red.), Encyclopaedia of the History of Science, Technology, and Medicine in non-

Western Culture, Dordrecht enz. 1997, 421-422. 

9 Ibn Jumayʿ, Al-irshād li maṣālīḥ al-anfus wa al-ajsād, manuscript no. 6975, Damascus, al-Maktaba al-

Ẓāhiriyya, fol. 440-441. 
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Mozes Maimonides (gest. 1204) is een andere belangrijke Joodse arts die 

geschreven heeft over embryologie . Maimonides was een tijdgenoot van Ibn 

Jumayʿ en eveneens een lijfarts van Saladin. Maimonides heeft zijn ideeën 

over embryologie in grote lijnen opgenomen in Kitāb al-fuṣūl fī al-ṭibb (Het 

boek der medische aforismen). Hij was het eens met Ibn Jumayʿ over de kern 

van de bovengenoemde embryologische theorie, namelijk het verdelen van de 

zwangerschapsduur in drie fases, die van vorming, beweging en bevalling. 

Ook gaf Maimonides dezelfde twee mogelijke varianten aan van de totale 

zwangerschapsduur als Ibn Jumayʿ, namelijk zeven en negen maanden. De 

rekenmethode van Maimonides wijkt echter enigszins af van die van Ibn 

Jumayʿ. Volgens hem duurt de tweede fase van de zwangerschap tweemaal 

zolang als de eerste fase, terwijl de derde fase driemaal zo veel tijd inneemt 

als de eerste fase. Terwijl Maimonides hier dus gebruik maakt van een andere 

rekenmethode, is het totale aantal dagen van de zwangerschapsduur gelijk aan 

die van Ibn Jumayʿ.
10

  
De overeenkomsten tussen de embryologische ideeën van Ibn Jumayʿ en 

die van Maimonides mogen niet de onjuiste indruk wekken dat we hier te ma-

ken hebben met een exclusief Joodse theorie, zoals soms gesteld wordt.
11

 

In feite waren deze embryologische ideeën wijdverbreid in de islamitische 

wereld, waarin deze twee Joodse artsen leefden, ook onder moslimartsen, 

zelfs vóór de tijd van Ibn Jumayʿ en Maimonides. De tiende-eeuwse Abū al-

ʿAbbās Aḥmad b. Muḥammad b. Yaḥyā al-Baladī is hiervan een voorbeeld. 

Deze Iraakse arts bracht jaren van zijn leven door in Egypte. Hij schreef een 

bekend boek getiteld Tadbīr al-ḥabālā wa al-aṭfāl (De medische behandeling 

van zwangere vrouwen en baby’s) waarin hij ook de grote lijnen van de bo-

vengenoemde embryologische theorie aangaf.
12

 Belangrijk hier is dat al-

Baladī de Griekse achtergrond van deze embryologische theorie onthulde. Hij 

schrijft deze ideeën namelijk toe aan de beroemde Griekse arts Hippocrates 

die deze theorie, volgens al-Baladī, had opgenomen in zijn werk Kitāb al-

ghidhāʾ (Over Voeding). In de eeuwen waarover we spreken, zoals aangege-

ven door Jumayʿ, werd Hippocrates gezien als onbetwiste autoriteit in medi-

sche en andere wetenschappelijke kringen in de islamitische wereld. Het is 

echter nu bekend dat niet alle werken toegeschreven aan Hippocrates ook echt 

_____________ 

10 F. Rosner, The Medical Legacy of Moses Maimonides, New Jersey 1998, 150. 

11 S. Aksoy, ‘Can Islamic Texts Help to Resolve the Problem of the Moral Status of the Prenate?’, Eubios 

Journal of Asian and International Bioethics 8 (1998), 76-79. 

12 A. al-Baladī, Kitāb tadbīr al-ḥabālā wa al-aṭfāl wa al-ṣibyān wa ḥifẓ ṣiḥḥatihim wa mudāwāt al-amrāḍ 

al-ʻāriḍa lahum, Baghdad 1980, 113-114. 
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van hem zijn. Dit werk werd waarschijnlijk geschreven door verschillende 

Griekse artsen over een periode van ongeveer 50 jaar (420-370 v.C.).
13

 

Kitāb al-ghidhāʾ werd in de achtste eeuw vertaald naar het Arabisch, ver-

moedelijk door al-Biṭrīq die bekend stond om zijn interesse in de werken van 

Hippocrates en Galenus.
14

 Volgens deze Arabische vertaling stelt de Griekse 

auteur: 

Het embryo wordt gevormd in 35 dagen (letterlijk zonnen), het beweegt in 70 

dagen en het komt tot perfectie in 210 [dagen]. Anderen hebben gezegd dat het 

embryo gevormd wordt in 45 dagen, dat het beweegt in 90 dagen en naar buiten 

komt [wordt gebaard] in 270 dagen. Anderen hebben gezegd dat het gevormd 

wordt in 50 dagen, dat het beweegt in 100 [dagen] en tot perfectie komt in 300 

[dagen]. Anderen hebben gezegd dat het embryo gevormd wordt in 40 dagen, dat 

het beweegt in 80 dagen en naar buiten komt in 240 dagen. Het aantal dagen kan 

iets toe of afnemen zowel van het geheel als van de afzonderlijke periodes.
15

  

Een vergelijking van deze tekst met het citaat van al-Baladī laat zien dat 

al-Baladī een andere vertaling heeft gebruikt dan die van al-Biṭrīq. Het be-

staan van deze twee versies, evenals de opvattingen verstrekt door de boven-

genoemde twee Joodse artsen, helpen ons de tekst van Hippocrates beter te 

begrijpen. Terwijl de vertaling van al-Biṭrīq suggereert dat er vier verschillen-

de meningen zijn over de embryologische ontwikkeling en de duur van elke 

ontwikkelingsfase, geeft het citaat van al-Baladī aan dat het hier over vier ver-

schillende soorten embryo’s gaat die zich ontwikkelen op verschillende ma-

nieren in de baarmoeder en daarom zijn er vier verschillende mogelijkheden 

voor de zwangerschapsduur, namelijk zeven, acht, negen en tien maanden.
16

 

Het is duidelijk dat de twee Joodse artsen, Ibn Jumayʿ en Maimonides, de 

embryologische theorie uit Kitāb al-ghidhāʾ niet letterlijk hebben overgeno-

men. Beide artsen hebben bijvoorbeeld de derde fase van de embryologische 

ontwikkeling zelf afgeleid en gebruiken daarnaast ook een eigen rekenmetho-

de. Wat nog belangrijker is, is dat geen van beide artsen de tweede of vierde 

mogelijkheid van zwangerschapsduur genoemd heeft. We kunnen dan ook 

spreken over een embryologische theorie die een Griekse oorsprong heeft 

maar nader is uitgewerkt door andere artsen, zoals Ibn Jumayʿ en Maimoni-

des. 

_____________ 

13 K. Kelly, The History of Medicine: The Middle Ages, New York 2009, 107. 

14 J. Mattock, Hippocrates, ii. 

15 J. Mattock, Hippocrates, 17. 

16 A. al-Baladī, Kitāb tadbīr al-ḥabālā, 113. 
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De Koran en Soenna verzoend met de medische traditie 

De bovengenoemde embryologische theorie was voor al-Qarāfī de vrucht van 

betrouwbare wetenschapsbeoefening die gelijk staat aan zintuiglijke waarne-

ming. De theorie moest daarom serieus in beschouwing worden genomen 

door moslimjuristen. Al-Qarāfī maakt verder gebruik van een algemene regel 

in de Hadith-wetenschap: de ogenschijnlijke betekenis van een profetische 

traditie wordt metaforisch geïnterpreteerd wanneer deze niet overeenkomt met 

de zintuiglijke waarneming.
17

 Al-Qarāfī heeft daarom een poging gedaan om 

de relevante passages uit de Koran en Soenna over embryologie te verzoenen 

met de beschikbare medische theorieën. 

Ten aanzien van de bovengenoemde twee Koranverzen (02:233 en 46:15) 

en de hierop gebaseerde mening van moslimjuristen dat de minimale zwan-

gerschapsduur zes maanden bedraagt, gaf al-Qarāfī aan dat deze mening niet 

per definitie voor elke zwangerschap geldt. Volgens hem gaat het daarbij al-

leen om een zwangerschap die resulteert in de geboorte van een levensvatbare 

baby (kāmil al-khalq, letterlijk een volledig gevormd kind). Het is daarom 

mogelijk, voegt al-Qarāfī toe, dat een vrouw binnen een periode van minder 

dan zes maanden een baby baart die weliswaar enigszins gevormd is, maar 

nog niet volledig. Dit betekent dat een vrouw die minder dan zes maanden ge-

trouwd is alvorens zij bevalt niet automatisch beschuldigd hoeft te worden 

van een onwettige buitenechtelijke relatie; ook behoeft niet te worden gecon-

cludeerd dat haar echtgenoot niet de biologische vader is van het kind. Het 

gaat uiteindelijk, concludeert al-Qarāfī, om de mate van vorming (takhalluq) 

van het geboren kind in relatie tot de reeds verstreken duur van het huwelijk.
18

 

De embryologische theorie blijft vanzelfsprekend een betrouwbaar hulpmid-

del om deze relatie te toetsen en waaraan deze kan worden afgemeten. 

Met betrekking tot de Traditie van Ibn Masʿūd meende al-Qarāfī dat de 

tekst van deze profetische traditie aan metaforische interpretatie moet worden 

onderworpen. Volgens de embryologische theorie kan het embryo zich na 60, 

70 of uiterlijk 90 dagen al bewegen in de baarmoeder. Dit betekent ook dat 

het embryo al leeft in dit vroege stadium. Echter de Traditie geeft aan dat de 

beweging pas na 120 dagen tot stand komt. In het licht van de embryologische 

theorie zou de letterlijke interpretatie van deze Traditie impliceren dat de 

zwangerschap 12 maanden duurt. Een dergelijke zwangerschapsduur komt 

wel voor, zegt al-Qarāfī, maar zelden, terwijl de ogenschijnlijke betekenis 

_____________ 

17 Al-Qarafī, Anwār al-burūq, deel 3, 124-125. 

18 Al-Qarafī, Anwār al-burūq, deel 3, 122-123. 
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(ẓāhir al-naṣṣ) van de Traditie impliceert dat deze over de ontwikkeling van 

elk embryo gaat. 

Volgens al-Qarāfī is dus een metaforische interpretatie voor de Traditie 

van Ibn Masʿūd onvermijdelijk en deze is zijns inziens ook terecht. Hij geeft 

twee mogelijke metaforische interpretaties aan. De eerste interpretatie focust 

op het getal ‘veertig’ in de tekst van de Traditie: ‘De schepping van ieder van 

jullie (aḥadukum) wordt tot stand gebracht in de buik van zijn moeder in veer-

tig dagen.’ Volgens al-Qarāfī zou ‘veertig dagen’ hier verwijzen naar de duur 

van de eerste fase, namelijk die van de vorming. Een periode van veertig da-

gen is ongeveer het gemiddelde van de drie gangbare periodes die de eerste 

fase inneemt, namelijk 30, 35 of 45 dagen. De Traditie verwijst hier dus niet, 

redeneert al-Qarāfī, naar een specifieke zwangerschapsduur maar naar het ge-

middelde van de drie vaak voorkomende mogelijkheden. De tweede metafori-

sche interpretatie focust op het gegeven dat de bewegingsfase aanbreekt na 

120 dagen waardoor de totale zwangerschapsduur 12 maanden zou zijn. Al-

Qarāfī stelt dat dit gegeven alleen beschouwd kan worden als verwijzing naar 

een zeldzame zwangerschapsduur. Daarom moet de constructie aḥadukum aan 

het begin van de Traditie, anders dan haar ogenschijnlijke betekenis (namelijk 

‘ieder van jullie’), geïnterpreteerd worden als ‘een van jullie’, in de zin dat 

deze constructie naar een specifiek geval verwijst en niet naar een algemene 

regel.
19

 

Deze verzoeningspoging van al-Qarāfī leidde tot nieuwe conclusies en tot 

herziening van bepaalde religieuze bepalingen waarover tot dan toe vrijwel 

geen verschil van mening bestond onder moslimjuristen. Al-Qarāfī heeft ook 

verwezen naar een mogelijk argument dat van islamitische zijde tegen de gel-

digheid van zijn betoog zou kunnen worden ingebracht. Dit luidt dat deze 

artsen niet-moslim zijn en dat de uitspraken van de niet-moslims niet kunnen 

worden gebruikt als het over religieuze kwesties (sharāʾiʿ) of bepalingen 

(aḥkām) gaat. Als respons hierop redeneert al-Qarāfī dat de toepassing van 

deze regel niet categorisch is. Er zijn bepaalde religieuze kwesties en bepalin-

gen die wel degelijk gebaseerd kunnen worden op de uitspraken van niet-mos-

lims. In dit verband citeert al-Qarāfī onder meer de mening van de gezagheb-

bende moslimjurist Mālik ibn Anas (gest. 795) dat de uitspraak van een niet-

moslim over de vraag of een dier al dan niet ritueel geslacht is wordt aanvaard 

terwijl het hier een religieuze bepaling betreft, namelijk het al dan niet toelaat-

baar zijn voor een moslim om het vlees van dit dier te eten. In het verlengde 

_____________ 

19 Al-Qarafī, Anwār al-burūq, deel 3, 124. 
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hiervan, zo redeneert al-Qarāfī, worden de opvattingen van niet-moslims aan-

vaard als ze betrekking hebben op medische zaken (al-ṭibbiyyāt) die tot hun 

kennis- en expertisegebied behoren. Volgens sommige moslimgeleerden, 

voegt al-Qarāfī toe, wordt de uitspraak van niet meer dan één van hen reeds 

als voldoende beschouwd.
20

 

De medische en maatschappelijke overwegingen van al-Qarāfī 

Deze stellige verdediging van de validiteit van medische inzichten over em-

bryologie, zelfs als die afkomstig zijn van niet-moslim artsen, als basis voor 

een religieus-juridische bepaling, kan verklaard worden aan de hand van ver-

schillende factoren. Men kan denken aan al-Qarāfī’s visie op de ruimte voor 

onafhankelijke interpretatie van de heilige Schriften (ijtihād), de positie en het 

gezag van niet-theologische argumenten, bijvoorbeeld betrekking hebbend op 

geneeskunde. Hieronder wordt aandacht besteed aan twee specifieke factoren, 

omdat deze meer inzicht kunnen geven in de centrale vragen van dit artikel.  

De eerste factor is de affiniteit van al-Qarāfī met de exacte wetenschap-

pen. Een van zijn werken Al-istibṣār fī mā tudrikuh al-abṣār (Onthulling van 

hetgeen de ogen waarnemen) behandelt een dertigtal vragen over allerlei we-

tenschappelijke onderwerpen. De aanleiding voor dit werk waren vijf vragen 

die door de vorst van Sicilië gezonden waren aan een islamitische heerser, 

hoogstwaarschijnlijk de Ayyubidische koning al-Kāmil (1218-1238) in 

Egypte.
21

 Al-Qarāfī was dus iemand die de exacte wetenschappen koesterde 

omdat hij zelf niet ver afstond van de beoefening van deze wetenschappen. 

Volgens hem hebben artsen zoals Ibn Jumayʿ hun embryologische theorieën 

gebaseerd op wetenschappelijke experimenten op, en observatie van, de em-

bryo’s van zwangere vrouwen die de doodstraf hadden gekregen. Deze infor-

matie bevatte dus een hoge mate van waarschijnlijkheid of misschien zelfs 

wel zekerheid. Aan de andere kant is al-Qarāfī van mening dat de tekst van de 

Traditie van Ibn Masʿūd openstaat voor metaforische interpretatie.
22

 

De tweede factor betreft de zorg van al-Qarāfī om de sociale orde en co-

hesie in de samenleving zoveel mogelijk te behouden. In al-Qarāfī’s tijd, en 

nog steeds in verschillende islamitische en niet-islamitische samenlevingen, 

werd overspel gezien als een maatschappelijke schande en, onder bepaalde 

_____________ 

20 Al-Qarafī, Anwār al-burūq, deel 3, 125. 

21 Op grond van de wetenschappelijke theorieën die dit boek bevat was de wetenschapshistoricus Aydin 

Sayili van mening dat al-Qarāfī zou moeten worden opgenomen in de Introduction to the History of Science 

van George Sarton. Zie Aydin Sayili, ‘Al Qarafi and his Explanation of the Rainbow’, Isis 32:1 (1940), 16-

26. 

22 Al-Qarafī, Anwār al-burūq, deel 3, 124. 
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voorwaarden, vormt het ook onderdeel van de zogeheten ‘limietstraffen’ 

(ḥudūd) die kunnen leiden tot ingrijpende lijfstraffen zoals zweepslagen en 

steniging. Moslimjuristen hadden de neiging om deze straffen zoveel mogelijk 

te vermijden in geval van twijfel (shubha). Deze norm binnen het islamitisch 

recht is gebaseerd op een uitpraak die toegeschreven wordt aan profeet van de 

islam, ‘Vermijdt de limietstraffen in het geval van twijfel.’ Met zijn bovenge-

noemde redenering probeert al-Qarāfī de mogelijkheid om iemand te beschul-

digen van een dergelijke schande zoveel mogelijk te beperken. De embryolo-

gische theorie die de minimale duur van de zwangerschap terugdringt tot een 

periode van minder dan zes maanden dient dit doel. Bovendien was al-Qarāfī 

ook van mening dat een religieus-juridische bepaling soms gebaseerd moet 

worden op een zeldzaam geval en niet op een veel voorkomend geval, indien 

daarmee mensen behoed kunnen worden voor de beschuldiging van een 

schanddaad die zij misschien niet hebben gepleegd.
23

 

De Post-al-Qarāfī discussies 

Al-Qarāfī was niet de enige die geconfronteerd werd met een mogelijke span-

ning tussen heilige Schriften enerzijds en medische theorieën anderzijds. Wij 

zullen hieronder vier discussies onder de loep nemen die afkomstig zijn van 

vier moslimjuristen na al-Qarāfī, van wie twee het eens waren met de redene-

ring van al-Qarāfī terwijl de andere twee een andere mening hadden.  

De veertiende-eeuwse Indiase moslimjurist ʿUmar b. ʿIwaḍ al-Sunāmī 

(gest. ca. 1333) van de Ḥanafitische wetschool deelde de mening van al-

Qarāfī dat de Traditie van Ibn Masʿūd op een metaforische wijze geïnterpre-

teerd moest worden.
24

 De strekking van deze Traditie dat het inblazen van de 

ziel plaats vindt na 120 dagen moet niet aangenomen worden als algemene 

regel. ‘Op basis van experimenten, wier miskenning gelijk staat aan het mis-

kennen van feiten, ontkennen de artsen dat [de strekking van de Traditie] al-

gemeen van aard kan zijn’, redeneert al-Sunāmī. De door al-Sunāmī voorge-

stelde metaforische interpretatie komt overeen met één van de twee interpreta-

ties die al-Qarāfī aangaf. De constructie aḥadukum (normaal gezien vertaald 

als ‘ieder van jullie’) wordt dan begrepen als een verwijzing naar een spe-

cifiek geval. Om de aannemelijkheid van deze interpretatie te benadrukken 

verwijst al-Sunāmī naar twee Koranverzen (12:78
25

 en 18:19
26

) waarin 
_____________ 

23 Al-Qarafī, Anwār al-burūq, deel 4, 104. 

24 M. Izzi Dien, ‘Al-Sunāmī’, Encylopaedia of Islam, 2de editie, deel XII, 766. 

25 Versnummer aangeven ‘Zij zeiden: “O Aziez, hij heeft een zeer oude vader, neem daarom één van ons 

(aḥadanā) in zijn plaats.”’ 

26 Versnummer aangeven ‘Stuur dan één van jullie (aḥadakum) met deze zilveren munt naar de stad.’ 
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dezelfde constructie gebruikt wordt en de context van de verzen laat zien dat 

‘één van jullie/ons’ verwijst naar een bepaald geval of specifieke persoon.
27

 

De andere moslimjurist die de redenering van al-Qarāfī heeft verdedigd 

was de twintigste-eeuwse Mekkaanse geleerde Muḥammad b. ʿAlī b. Ḥusayn 

(gest. 1948), de moefti van de Malikitische wetschool in Mekka. Deze Mek-

kaanse moefti heeft zelf een commentaar geschreven op het boek van al-

Qarāfī, Anwār al-burūq fī anwāʿ al-furūq. Ḥusayn was het volledig eens met 

al-Qarāfī wat betreft de noodzaak om de Traditie van Ibn Masʿūd metaforisch 

te interpreteren. Hij vond dat beide metaforische interpretaties voorgesteld 

door al-Qarāfī acceptabel waren. Hij deelde ook de mening van al-Qarāfī dat 

de uitspraken van niet-moslims binnen het kader van hun medische expertise 

gebruikt kunnen worden ter beoordeling van religieuze kwesties. Ḥusayn ver-

wijst tevens naar het vaststellen van de minimale duur van de zwangerschap 

op zes maanden, gebaseerd op de eerder genoemde twee Koranverzen (02:233 

en 46:15). Volgens Ḥusayn moet de ogenschijnlijke betekenis van deze ver-

zen geïnterpreteerd worden als verwijzing naar een vaak voorkomende duur 

van zwangerschap zoals aangegeven door de artsen en niet per definitie als 

verwijzing naar de minimale duur van de zwangerschap.
28

 

Een van de moslimjuristen die het oneens waren met de redenering van al-

Qarāfī is Ibn al-Shāṭṭ (gest. ca. 1323) die, net zoals al-Qarāfī, tot de Malikiti-

sche wetschool behoorde en die tevens een commentaar heeft geschreven op 

het boek van al-Qarāfī. Ibn al-Shāṭṭ was het oneens met de genuanceerde be-

nadering van al-Qarāfī ten opzichte van de minimale duur van de zwanger-

schap van zes maanden. Volgens Ibn al-Shāṭṭ moet deze door de moslimjuris-

ten berekende periode van zes maanden onveranderd als minimum worden 

aanvaard. Deze juridische bepaling komt immers overeen met de strekking 

van het Koranvers ‘En zijn dragen en spenen nemen dertig maanden in be-

slag’ (46:15), zo benadrukt Ibn al-Shāṭṭ. Daarbij vindt hij het evenzeer be-

zwaarlijk dat al-Qarāfī zich baseerde op de opvattingen van de artsen. ‘Wat 

hij [al-Qarāfī] heeft overgeleverd op gezag van de artsen neem ik zelf niet in 

beschouwing, zelfs als het waar is, omdat het tegenstrijdig is met de strekking 

van het [Koran]vers. Het feit dat de religieuze wet afwijkt van wat de zintuig-

lijke waarneming impliceert (muqtaḍā al-ḥiss) is niet schadelijk,’ redeneert 

Ibn al-Shāṭṭ. Tenslotte was Ibn al-Shāṭṭ het ook oneens met al-Qarāfī dat de 

uitspraken van de niet-moslim artsen gebruikt kunnen worden als basis voor 

_____________ 

27 Al-Sunāmī, Niṣāb al-iḥtisāb, Mekka 1986, 278. 

28 M. Ḥusayn, Tahdhīb al-furūq, zonder plaats en datum, deel 3, 152-155. 
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religieuze bepalingen op grond van het feit dat de geneeskunde hun expertise-

gebied is. Volgens Ibn al-Shāṭṭ kan deze redenering alleen toegepast worden 

in noodgevallen terwijl het bepalen van de minimale duur van de zwanger-

schap dat niet is.
29

 

De tweede moslimgeleerde die het oneens was met al-Qarāfī was de be-

kende Ḥanbalitische jurist Ibn al-Qayyim (gest. 1350).
30

 In zijn boek over de 

religieus-juridische bepalingen met betrekking tot pasgeboren baby's Tuḥfat 

al-mawdūd bi aḥkām al-mawlūd citeert Ibn al-Qayyim de bovengenoemde 

embryologische theorie, zoals weergegeven in Kitāb al-ghidhāʾ. Hij neemt 

ook aan dat de theorie en het hele boek geschreven was door Hippocrates. 

Vervolgens noemt Ibn al-Qayyim de tegenstrijdigheid tussen deze embryolo-

gische theorie en de strekking van de Traditie van Ibn Masʿūd. Hij vindt het 

niet problematisch dat de Traditie aangeeft dat de ziel ingeblazen wordt na 

120 dagen, wat impliceert dat het embryo pas daarna kan bewegen, terwijl de 

bewegingsfase, volgens de embryologische theorie, veel eerder kan plaatsvin-

den. Dit lost hij op door het toepassen van een metaforische interpretatie, 

maar dan op de embryologische theorie zelf, en niet op de Traditie van Ibn 

Masʿūd. De bewegingsfase die Hippocrates noemt, legt Ibn al-Qayyim uit, 

gaat over een onwillekeurige en onbewuste beweging terwijl de welbewuste 

en opzettelijke beweging alleen kan plaatsvinden na inblazing van de ziel.
31

 

Ondanks deze poging tot harmonisering blijft Ibn al-Qayyim van mening dat 

de strekking van de Traditie van Ibn Masʿūd de voorkeur moet krijgen. Het 

argument van Ibn al-Qayyim hier is dat de fasen van de embryologische ont-

wikkeling zoals aangegeven door de betrouwbare openbaring (al-waḥy al-

ṣādiq) op gezag van de Schepper der mensen aanvaard moeten worden alsof 

deze gebaseerd zijn op waarneming met het oog (ʿayān). Verder trekt hij de 

betrouwbaarheid in twijfel van bepaalde bewijsvoeringen zoals astrologische 

en astronomische berekeningen die de voorstanders van de bovengenoemde 

embryologische theorie geïntroduceerd hadden. Volgens Ibn al-Qayyim zijn 

de enige betrouwbare bewijstechnieken die deze groep heeft geïntroduceerd 

die van de anatomie en die van het foutloze inductief redeneren. Hij ontkent 

de betrouwbaarheid van deze bewijstechnieken niet maar hij ontkent wel dat 

de embryologische theorie hierop gebaseerd is. Volgens Ibn al-Qayyim 

_____________ 

29 Ibn al-Shāṭṭ, Tahdhīb al-furūq, zonder plaats en datum, deel 3, 122-126. 

30 H.  aoust, ‘Ibn  ayyim al- J awziyya’, Encylopaedia of Islam, 2de editie, deel III, 821. 

31 Voor de relevantie van deze redenering voor de hedendaagse discussies over het begin van het leven 

vanuit een islamitisch perspectief, zie M. Ghaly, ‘The Beginning of Human  ife: Islamic Bioethical 

Perspectives, Zygon: Journal of Religion and Science 47/1 (2012), 174-212, 195-196. 
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hebben zijn voorgangers hoogstens sectie of vivisectie verricht op bepaalde 

gevallen van zwangerschap en op basis hiervan de ontwikkeling van sommige 

embryo's in bepaalde fasen kunnen beschrijven. Dit betekent echter niet dat 

zij het volledige traject van de embryologische ontwikkeling hebben gevolgd 

en beschreven op basis van sectie of vivisectie. Zij zelf hebben zoiets niet be-

weerd, benadrukt Ibn al-Qayyim.
32

 Het afwijzen van de geldigheid van de em-

bryologische theorie door Ibn al-Qayyim had dus te maken met een tweeledig 

aanname. Aan de ene kant stelt hij dat de embryologische ontwikkeling zoals 

beschreven in de profetische traditie niets anders is dan onbetwistbare infor-

matie afkomstig van God die middels openbaring tot de profeet gekomen is. 

Aan de andere kant is Ibn al-Qayyim van mening dat de embryologische theo-

rieën die de artsen hebben ontwikkeld zijn gebaseerd op onbetrouwbare bro-

nnen van kennis.   

Ibn al-Qayyim was niet iemand die de medische wetenschap of het Griek-

se erfgoed in het bijzonder in toto afwees. Hij heeft de opvattingen van Hip-

pocrates, Galenus en andere Griekse artsen vaak geciteerd in zijn werken en 

probeerde die te verzoenen met de relevante verwijzingen in de heilige Schrif-

ten.
33

 Ten aanzien van de relatie tussen openbaring en wetenschap nam Ibn al-

Qayyim zelf afstand van twee extreme groepen. De eerste groep waren de 

artsen die de openbaring afwijzen maar in plaats daarvan Hippocrates en zijn 

deelgenoten blindelings volgden. De tweede groep waren degenen die de we-

tenschappelijke gegevens in toto ontkennen en geloven dat deze altijd tegen-

strijdig zijn met de religieuze wet (Sharia), waarbij zij ook de wijsheid en uit-

muntendheid van God in Zijn schepping ontkennen. Beide standpunten moe-

ten in zijn ogen worden afgewezen.
34

 

Slotbeschouwingen 

De in dit artikel besproken discussies van een vijftal moslimjuristen rondom 

de ontwikkeling van het embryo in de baarmoeder bieden belangrijke in-

zichten: 

Ten eerste hadden verschillende moslimjuristen in de dertiende en veer-

tiende eeuw oog voor de relevante medische opvattingen in hun religieus-juri-

dische overwegingen en keken zij niet uitsluitend naar de religieuze bronnen. 
_____________ 

32 Ibn al-Qayyim, Tuḥfat al-mawdūd bi aḥkām al-mawlūd, Manṣūra Egypte 1999, 316-319; Ibn al-

Qayyim, Al-tibyān fī aqsām al-Qur'ān, Cairo zonder datum, 246. 

33 Ibn al-Qayyim, Tuḥfat al-mawdūd, 308-310; Ibn al-Qayyim, Al-tibyān, 247, 254, 255, 285, 286. 

34 Ibn al-Qayyim, Al-tibyān, 271-272; B. Musallam, ‘The Human Embryo in Arabic Scientific and 

Religious Thought”, in G. Dunstan (red.), The Human Embryo: Aristotle and the Arabic and European 

Traditions, Exeter 1990, 42.  
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Sommige juristen waren van mening dat deze medische theorieën serieus ge-

nomen moesten worden omdat deze het resultaat betreft wetenschappelijke 

experimenten en dus verzoenbaar moesten zijn met de heilige Schriften. De 

stelling van de wetenschapshistoricus Abdelhamid Sabra over de ‘naturalisa-

tie’ van Griekse natuurwetenschappen in die periode kan dienen als verklaring 

voor de door deze juristen ingenomen positie. Het voorbeeld van Ibn al-Shāṭir 

laat zien dat er toch uitzonderingen waren en dat er personen waren die meen-

den dat religieuze voorschriften uitsluitend gebaseerd moesten zijn op de isla-

mitische bronnen. Het feit dat de besproken discussies gevoerd zijn door mos-

limjuristen van verschillende islamitische wetscholen betekent dat deze bena-

dering niet typerend was voor een specifieke school maar een algemeen as-

pect was van het heersende religieus-juridische discours. 

Ten tweede, de religieus-juridische discussies waren reeds in die tijd (de 

dertiende en de veertiende eeuw) interdisciplinair en interreligieus van aard 

en, ook geografisch gezien, grensoverschrijdend. Wetgeleerden raadpleegden 

de medische bronnen; moslimgeleerden citeerden Joodse artsen; auteurs wo-

nend in de islamitische wereld maakten gebruik van Griekse bronnen en be-

antwoordden wetenschappelijke vragen die gesteld werden door de vorst van 

Sicilië. Het getuigt van een vorm van globalisering en wisselwerking tussen 

verschillende beschavingen, op wellicht minder problematische en veel rijkere 

manier dan de huidige vormen ervan. Het geloof in de heiligheid van de Ko-

ran en de Soenna van de profeet van de islam heeft al-Qarāfī en gelijkgestem-

de moslimjuristen niet beperkt in hun communicatie met andere groepen met 

een ander geloof of wellicht zonder geloof, noch met degenen die tot andere 

beschavingen behoorden. Dit is misschien een goede les voor de extremisten 

in ons land, moslims en niet-moslims, die denken dat het geloof in de Koran 

als heilige Schrift altijd resulteert in een onvriendelijke houding ten opzichte 

van de samenleving. 

Ik sluit af met een opmerking over de recente ontwikkeling op dit gebied 

en mijn toekomstige onderzoeksplannen. Na een periode van opmerkelijke 

stagnatie, die niet alleen Islam en biomedische ethiek maar zelfs het isla-

mitisch recht in zijn totaliteit heeft gekenmerkt, brak in de jaren tachtig van de 

twintigste eeuw een nieuwe fase aan waarin moslimjuristen de medische we-

tenschappen weer in beschouwing begonnen te nemen in hun religieus-juridi-

sche overwegingen. Gedurende dit tijdperk heeft het islamitische reveil (al-

ṣaḥwa al-Islāmiyya), dat vooral wordt gekenmerkt door het zoeken naar 

‘islamitische’ oplossingen voor hedendaagse vraagstukken, een hoogtepunt 

kunnen bereiken. Het ontwikkelen van islamitische ethische beschouwing met 

betrekking tot spectaculaire medische ontwikkelingen bleek onvermijdelijk. 

Deze ontwikkelingen hebben drastische veranderingen teweegbrachten, wat 
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tot gevolg had dat zelfs de betekenis van basisbegrippen als leven en dood op-

nieuw gedefinieerd moest worden. Aan de andere kant zijn hedendaagse mos-

limjuristen, door hun traditionele onderwijsachtergrond waarin biomedische 

wetenschappen en talen zoals Engels en Frans ontbreken, niet in staat om de 

medische en wetenschappelijke bronnen zelf te raadplegen. Deze situatie heeft 

geleidt tot een nauwe samenwerking tussen moslimjuristen en artsen. Deze sa-

menwerking heeft geresulteerd in een nieuw concept in het islamitisch recht, 

namelijk de collectieve interpretatie van de heilige Schriften (al-ijtihād al-

jamāʿī). Hiermee wordt de interpretatie van de heilige Schriften een gezamen-

lijke taak van zowel juristen als artsen en zo komen de heilige Schriften en de 

medische wetenschap als het ware weer bij elkaar. 
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