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چکیده

حدیث «ال عدوی» ،به معنای نفی مطل سرایت بیماری از بیمار به فرد سالم ،در منهابع
حدیثی فریقین به پیامبر

منتسب است .این حدیث از سویی با مسلمات تجربهی و

پزشکی و از سوی دیگر ،بها برخهی روایهات معتبهر در تعهارض اسهت .از ایهن رو ،مهورد توجهه

اندیشههمندان و پههژوهشگههران مباحههث حههدیثی بههوده و توجیههههههایی بههرای معنههای آن بیههان

کردهاند؛ اما هیچ یک از آن توجیهها با ظاهر حهدیث و فضهای صهدور آن سهازگار نیسهت.
همچنین ،احتمال نسخ و تصحی

و نقل به معنا نیز در آن مردود است .ایهن روایهت ،بها

مالحظهه ایهن اشهکاالت و بها توجهه بهه ضهع

اعتبهار آن در منهابع شهیعی و تردیهد یها انکههار

برخهی از راویهان اصهلی آن در منهابع سهنی انتسهاب آن بهه پیهامبر

اساسی است.

مهورد تردیهد جهدی و

تالش این نوشتار بر اعتبار سنجی این حدیث و مفهوم شناسی آن استوار اسهت و ضهمن

تبیین و تشریح اشکاالت فوق و بررسی اعتبار سندی حدیث و وجوه مختلفی که در باره

معنای آن میتوان مطرح کرد و رد آنها ،احتمال جعل آن را تقویت میکند.

کلیدددوا ها :ال عههدوی ،سههرایت بیمههاری ،مفهههوم شناسههی حههدیث ،فقههه الحههدیث ،وضههع

حدیث.

مقدمه
احادیث دشوارفهم بخشی از میراث حدیثی است .شارحان و مؤلفان کتابهای حدیثی،
 .1پژوهشگر پژوهشکده علوم و معارف حدیث (.)karimian.mahmood@yahoo.com
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هر یک به تناسب زمان ،برخی از احادیث دشوارفهم را تبیین کردهاند؛ اما گذر زمان و آشهنایی

با علوم جدید گاهی باعث میشود دید دیگری در فهم حدیث پدید آید و احتمهال جدیهدی را

در پی آورد و یا احتمالهای قبلی مردود شود.

یک ههی از احادی ههث مش ههکل ،ح ههدیث «الع ههدوی» اس ههت .ای ههن عب ههارت ،بخش ههی از ح ههدیثی

است کهه در کتهاب الکهافی ،از منهابع حهدیثی شهیعه و در صهحیح البخهاری و صهحیح مسهلم و

همن حههدیثی از پیههامبر
دیگههر کتههب معتبههر حههدیثی اهههل سههنت آمههده و در ضه ر

گههزارش شههده

است و شارحان این کتهب سهعی کهردهانهد معنهایی قابهل پهذیرش بهرای آن و تهوجیهی در جمهع
بین این حدیث و احادیثی که معارض آن به نظر میرسد ارائه دهند 2.از آنجا که این حدیث،

معارض دارد ،در بحث تعارض یا اختالف حدیث ،نیز مورد اشاره و نقد و بررسهی اجمهالی قهرار

گرفته است.

3

حدیث ال عدوی به معنای نفی سرایت بیماری بهه طهور مطله  ،از یهک سهو بها روایهاتی چهون

«ال یوردن الممرض علی المصح» 4و «فر من المجذوم فرارک من األسد» 5در تعارض است و از

سوی دیگر ،با مسلمات تجربههای بشری در زمینه های پزشکی و سرایت برخهی از بیمهاریهها
و مسری بودن آنها 6ناسازگار است.

آنچه را که در اینجا میتوان به بحث کشید ،این است که «عدوی» در لغت و اصهطالح بهه

چه معنا است و در این حدیث چگونه معنها مهیشهود و مخاطبهان نخسهتین حهدیث از آن چهه

فهمیده اند؟ اگر عدوی به معنای سرایت بیماری باشد ،آیها نفهی آن در ایهن حهدیث بهه معنهای
انکار مطل آن است یا آن که ناظر به قضیه خاصی است؟ اگر نفی آن به طور مطله باشهد ،بها

احهادیثی کهه در مسهری بهودن برخهی بیمهاریهها ظههور دارد ،چگونهه سهازگار اسهت؟ اعتبهار ایهن

حههدیث و احادیههث معههارض آن در چههه حههدی اسههت؟ بهها تصههور عمههومی زمههان صههدور حههدیث
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پزشکی چگونه قابل جمع است؟ احتمال تصحی  ،نقل به معنا و یا جعل در این حهدیث تها

چه حد است؟

پاسههخ بههه ایههن پرسههشههها مسههتلزم پژوهشههی اسههت کههه فهههم ایههن حههدیث را  -کههه از احادیههث
مشکل به نظر میرسد  -قدری آسانتر کند و نوشتار حاضر در پی آن است.
آنچه در علم پزشکی و تجربه بشری به اثبات رسیده سرایت برخی از بیماریهاست ،بنا بر
ایههن ،اشههکال اصههلی حههدیث ال عههدوی در اطههالق آن اسههت و ا گههر قرینههه متصههل یهها منفصههلی بههر
تخصیص و تقیید آن یافت میشد ،مشکلی در بین نبود.
ر
«ال عهدوی» و شههبهات مر بهوط بههه آن ،برگرفتههه از حهدیث نسههبتا مفصهلی در کتههاب الکههافی و
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مبنه ههی به ههر سه ههرایت بیمه ههاریهه هها و نیه ههز به هها مسه ههلم به ههودن سه ههرایت برخه ههی بیمه ههاریهه هها در عله ههم

صحیح البخاری است.
حدیث در الکافی:
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حدیث ال عدوی در صحیح البخاری نیز بسیار تکرار شده اسهت 8.یکهی از نقهلههای آن در
این کتاب چنین است:
قال« :ال عد ک و ال صَر و ال امة»ق فَال اعرا! :یا رسول اَّلل! مففا افال
إن رسول اَّلل
إاِل شکون یف الرم ْأهنا الضباف فیأی البعیر الجرب فیدخ بیهنا فیْر ِبفاق فَفال« :مففن
9
أعدک ال ل»ه

آنچه مورد بحث و شبهه است و ایهن نوشهته بهه آن پرداختهه ،تعبیهر «ال عهدوی» و قسهمتی از

حدیث است که با آن مرتبط است؛ اما بخشهای دیگر حدیث  -که در منابع حهدیثی شهیعه
و سنی با سندهای متعدد و معتبر گزارش شده است  -در جای خود مورد بحث و تشریح قرار
 .7الکافی ،ج ،8ص ،196ح.234
 .8ر.ک :صحیح البخاری ،ج ،7ص 27 ،26 ،19و .31
 .9همان ،ج ،7ص.31
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گرفته است 10و با مشکل خاصی مواجه نیست؛ بهه خصهوص عبهارتههای فقههی آن همچهون:

«ال رضاع بعد فصال» 11و «ال یتم بعد ادراک».

12

در ایههن نوشههتار ،احتمههاالت گونههاگون در معنههای حههدیث ال عههدوی تحلیههل خواهههد شههد و

صحت انتساب روایت به رسول خدا از منظر سندشناسی و متن شناسی بررسی خواهد شد.

واژهشناسی
در این حدیث دو واژه «عدوی» و «جرب» به معناشناسی نیاز دارند.

عههدوی بههه معنههای سههرایت بیمههاری از بیمههار بههه فههرد سههالم اسههت در کتههب لغههت و غر یههب

الحدیث همین معنا بهرای عهدوی ارائهه شهده اسهت 13.نفهی «عهدوی» و قهرار گهرفتن آن در کنهار

چیزهای دیگری که نفی شده ،چون طیره و شؤم و ...در نفی مطل سرایت بیماری ظهور اولی

دارد .فهههم کسههانی کههه روایههت را گههزارش کردهانههد و نیههز اعرابههی کههه از پیههامبر سههؤال کههرده از واژه
عهدوی همههین معنهها اسههت و بها اولههین نگههاه بههه گهزارشهههایی کههه از روایههت شهده ایههن مطلههب بههه

 .10بههه عنههوان نمونههه ر.ک :شههرح الکههافی (مازنههدرانی) ،ج ،12ص263 – 260؛ بحههار االنههوار ،ج ،55ص322 - 319؛ فههتح
الباری ،ج ،10ص.137 - 132
 .11به عنوان نمونه ر.ک :الکافی ،ج ،5ص ،443ح 2 ،1و 3؛ کتاب من ال یحضره الفقیه ،ج ،3ص ،360ضمن ح4273؛
صحیح البخاری ،ج ،6ص125؛ سنن ابن ماجه ،ج ،1ص ،626باب ال رضاع بعد فصال.
 .12به عنوان نمونه ر.ک :الکافی ،ج ،5ص ،443ضمن ح5؛ کتاب من ال یحضره الفقیه ،ج ،3ص ،360ضمن ح4273
ج ،4ص ،361ضمن ح5761؛ سنن ابی داود ،ج ،1ص ،657ح.2873
 .13به عنوان نمونه ابن اثیر در این زمینه میگو یهد« :العهدوی :اسهم مهن اإلعهدا ،،کهالرعوی و البقهوی ،مهن االرعها ،و االبقها.،
یقال :أعداه الدا ،یعدیه إعدا ،،و هو أن یصیبه مثل ما بصهاحب الهدا( »،النهایه فهی غر یهب الحهدیث ،ج  ،3ص .)192
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َْ
العد َو ی :ما یقال إنه ْیع ردی من جرب أو دا .،و فی الحدیث :ال
خلیل فراهیدی به عنوان لغتشناس کهن عرب گوید« :
ر
ْ
َعد َو ی و ال هام و ال صفر و ال غول و ال طیرل.أی :ال ْیع ردی شی ،شیئا» (العین ،ج ،2ص .)213در لسان العرب چنین
آمده است« :قال األزهری :العدوی أن یکون ببعیر جرب أو بإنسهان جهذام أو بهرص فتتقهی مخالطتهه أو مؤاکلتهه حهذار أن
یعدوه ما به إلیک أی یجهاوزه فیصهیبک مثهل مها أصهابه .و یقهال :إن الجهرب لیعهدی أی یجهاوز ذا الجهرب إلهی مهن قاربهه
حتهی یجههرب ،و قهد نهههی النبهی  ،مههع إنکهاره العههدوی ،أن یههورد مصهح علههی مجهرب لههئال یصهیب الصههحاح الجههرب
فیحق صاحبها العدوی .و العدوی :اسم مهن أعهدی یعهدی ،فههو معهد ،و معنهی أعهدی أی أجهاز الجهرب الهذی بهه إلهی
غیره ،أو أجاز جربا بغیره إلیه ،و أصله من عدا یعدو إذا جاوز الحهد» (لسهان العهرب ،ج  ،15ص  .)39همچنهین طریحهی
مهیگو یهد« :و فهی الحهدیث( :ال عههدوی و ال طیهرل) أی ال یتعهدی األمهراض مهن شههخص إلهی آخهر ،و ال طیهرل أی ال یتشههائم
بالشئ إذا لم یواف الحال ،فالعدوی اسم من األعدا ،کالدعوی و التقوی من االدعا ،و االتقا .،یقال :أعداه الدا ،یعدیهه
ر
إعدا ،و هو أن یصیبه مثل ما یصاحب الدا ،،و ذلهک أن یکهون ببعیهر جهرب مهثال فیتقهی مخالطتهه بابهل أخهری حهذرا أن
یتعدی ما بهه مهن الجهرب إلیهها فیصهیبها مها أصهابه و قهد أبطلهه االسهالم ،ألنههم کهانوا یظنهون أن المهرض بنفسهه یتعهدی،
فأعلمهم أنه لیس کذلک و إنما اهلل هو الذی یمرض و ینهزل الهدا .،و لههذا قهال فهی بعه األحادیهث( :فمهن أعهدی
األول) أی من أین صار فیه الجرب» (مجمع البحرین ،ج ،3ص.)138

از حههدیث و واژه «عههدوی» فهمیدهانههد و بنهها بههر همههین معنهها بههه جمههع بههین آن بهها احههادیثی کههه
مضمون آن سرایت بیماری است ،پرداختهاند.
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واژه «جرب»  -که در کتب لغت و غریب الحدیث به بیماری پوسهتی معهروف معنها شهده و

شرح و تفسیری برای آن ارائه نشده است -15به معنای نوعی بیماری عفونی پوسهتی اسهت کهه

در آن جههوشههها و دانههه هههای ر یههزی روی پوسههت ظههاهر شههده و موجههب خههارش مههیشههود.خارش
شایعترین عالمت این بیماری است و میتواند آنقدر شدید باشد که فرد را در تمام شب بیدار

حدیث «العدوی» :انتساب و مفهوم شناسی

دست میآید .مؤلفان کتب حدیثی  -که آن را نقل کردهانهد  -و شهارحان آن نیهز همهین معنها را

نگاه دارد.

اثههر ایههن بیمههاری روی پوسههت گههاهی بههه شههکل کهیههر ،گز یههدگیهههای کوچههک ،گههرههههای ر یههر

پوستی و سفت ظاهر میشود و گاه وضعیتی مشابه «اگزما» را نشان میدهند .خارش پوسهت

مههیتوانههد بههه زخههم و در نتیجههه عفونههت منجههر شههود .عال ئههم آن در انسههان بیشههتر روی دسههتههها،
پشت کمر و ریر بغل ظاهر میشود و در حیوانات از جمله شتر در قسمت جلوی دهانشان و به

اصطالح پوزه آنها.

عامههل ایههن بیمههاری نههوعی انگههل میکروسههکوپی از گههروه مایههتههها یهها هیههرهههها بهها نههام علمههی

 Sarcoptes scabieiاست .مایهتهها مه هوج ه هوداتی شبی ه ه ه هه کنهه ،امها بسیه ه ه ه هار که ه هوچه ه هکت ه هر و
میکروسکوپی هستند و مادههای آنها با اندازهای در حدود  0/3میلیمتر از نرها بزرگترند.

ایهن انگههل ر یههز از نههوع بنههدپایان بههوده و پههس از ورود جههنس مههاده آن بههه پوسههت انسههان و برخههی

حیوانههات چههون شههتر ،گههاو ،گوسههفند و برخههی پرنههدگان ،در مههدت زمههانی کوتههاه حفههرههههای در

پوست ایجاد کرده و با تخمگذاری در آنها به تولید مثل مشغول میشود .تراوشهای بدنی این

انگل موجب خارش شدید پوست و در نتیجه زخم و عفونت میشود.

16

این بیماری در انسان گال نامیده میشود کهه از ر بهان فرانسهوی گرفتهه شهده اسهت 17و از راه

تمههاس بههدنی بهها شههخص بیمههار و یهها اسههتفاده مشههترک از حولههه یهها لبههاسهههای ر یههر بههه فههرد سههالم
 .14به عنوان نمونه مال صالح مازندرانی میگوید« :قال الطیبی العدوی تجاوز العل عن صاحبها إلی غیره» (شهرح الکهافی

(مازنهدرانی) ،ج ،12ص .)259عالمهه مجلسهی مهیگو یههد« :العهدوی اسهم مهن األعههدا ،کالهدعوی و التقهوی مهن االدعهها ،و
ر
االتقا ،،یقال :أعداه الدا ،یعدیه إعدا ،،و هو أن یصیبه مثل ما بصاحب الدا ،،و ذلک أن یکون ببعیر جرب مثال فتتقی
ر
مخالطته بإبل أخری حذرا أن یتعدی إلیها ما به من الجرب فیصیبها ما أصابه» (بحار األنوار ،ج  ،55ص.)319
 .15ر.ک :العین ،ج ،6ص112؛ معجم مقاییس اللغه  ،ج ،1ص449؛ لسهان العهرب ،ج ،1ص259؛ مجمهع البحهرین ،ج،2
ص(23جرب)
 .16ر.ک :دایرل المعارف بیماریهای منتقله به وسیله بندپایان ،بخش جرب یا گال.
 .17لغتنامه دهخدا.
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سههرایت کههرده و موجههب بیمههاری در وی مههیشههود .از ایههن رو ،در جاهههایی کههه افههراد ر یههادی گههرد

هههم جمههع شههدهاند و بهداشههت بههه طههور کامههل رعایههت نمیشههود یهها امکههان رعایههت آن نیسههت،
ش ههیوع ر ی ههادی دارد .در حیوان ههات نی ههز ب هها تم ههاس ب ههدنی و ی هها آبش ههخور مش ههترک از حی ههوان بیم ههار

بههه سههالم سههرایت مههیکنههد .واگیههردار بههودن ایههن بیمههاری از مسههلمات علههم پزشههکی و تجربههه

بشری است.

پیشینه بحث
در باره حدیث ال عدوی چند گونه تحقی یافت مهیشهود .در کتهاب االمهالی سهید مرتضهی

بحهث مختصههری در تبیههین حهدیث و نقههد و رد نظههر ابههن قتیبهه در بههاره آن و در نهایههت ،پههذیرش
حدیث و توجیه احادیث معارض ارائه شده است.

18

در کتههابهههایی چههون فههتح البههاری ،شههرح مسههلم از نههووی ،شههرح الکههافی از مازنههدرانی ،مههرآل

العقول و بحار االنوار به تبیین حدیث و جمع بین آن و احادیث معهارض پرداختهه شهده اسهت،
اما به شبهات آن اشارهای نشده است.

19

در برخه ههی از کته ههابهه ههایی که ههه به ههه عله ههوم حه ههدیث پرداخته هههانه ههد و بحه ههث تعه ههارض و یه هها

اختالف حدیث را مطرح سهاختهانهد ،بهرای مثهال بهه حهدیث ال عهدوی و احادیهث معهارض آن

اشاره شده است.

20

اما هیچ یهک از نوشهتارهای مهذکور بها رویکهرد بررسهی احادیهث پزشهکی بهه تبیهین حهدیث ال

عدوی نپرداختهاند.

در نگاشهته هههای حهدیثی معاصههر تحلیهل و تفسههیری قابهل اعتنهها در مهورد ایههن حهدیث یافههت

نشد ،آنچه از نوشته های معاصر در باره این حدیث به دست آمد بحثهی اسهت از جنهاب دکتهر
تیجانی سماوی در رد این حدیث اما با نگاهی تهاجمی بهه احادیهث سهنی و بهدون مالحظهه و

بررسی گزارشهای شیعی از آن حدیث.

8

21

 .18ر.ک :االمالی (سید مرتضی) ،ج ،4ص.115 - 110
 .19ر.ک :شههرح مسههلم (نههووی) ،ج ،14ص229 - 213؛ فههتح البههاری ،ج ،10ص 132ه  137و ص208 - 206؛ مههرآل العقههول،
ج ،26ص97 - 96؛ بحه ههار األنه ههوار ،ج ،55ص 322 -318و ج ،72ص131 - 130؛ شه ههرح الکه ههافی (مازنههههدرانی) ،ج،8
ص 359 - 358و ج ،12ص.260 - 258
 .20ر.ک :الرواشههح السههماوی  ،ص247 - 244؛ نهای ه الدرای ه  ،ص 170 - 167؛ دراسههات فههی علههم الدرای ه  ،ص49 - 48؛
رسائل فی درای الحدیث ،ج ،1ص129 - 128؛ تأو یل مختل الحدیث ،ص.99 - 96
 .21ر.ک :فاسألوا أهل الذکر ،ص.298 – 293

حدیث «ال عدوی» در منابع حدیثی معتبر اهل سنت از جمله صحاح سته با گزارشهای
گونهاگون و از طر یه راو یهان مختلفهی چهون ابهوهریره 22،ابهن عمهر 23،انهس 24،ابهن مسهعود 25،ابهن
عباس 26و عبداهلل بن عمرو عاص 27آمده است و چهون در صهحیح البخهاری و صهحیح مسهلم
گزارش شده ،از دیدگاه ایشهان حهدیث صهحیح تلقهی مهیشهود 28.ابهن حجهر پهس از بیهان تردیهد
ابوهریره در گزارش خود از حدیث «ال عدوی» میگوید:

حدیث «العدوی» :انتساب و مفهوم شناسی

اعتبار سنجی حدیث

اخبار وارده از طری راویان دیگر غیر از ابوهریره در نقل حدیث «ال عدوی» بسهیار

است و مشهور؛ بر خالف روایاتی که در مقابل و در تعارض با آن است.
29

و سپس به بیان ضع سندی روایات مقابل حدیث العدوی میپردازد.
هیثمهی نیههز در مجمههع الزوائهد طههرق آن را بررسههی نمهوده و بسههیاری از سههندهای آن را حتههی در

غیر صحیح البخاری و صحیح مسلم صحیح ارریابی کرده است.

30

در منههابع حههدیثی شههیعه نیههز کلینههی در روض ه الکههافی آن را بهها سههندی ضههعی

نقههل کههرده

است 31.راوی اصلی این حدیث نضر بهن قهرواش شهتردار (جمهال) اسهت کهه در منهابع رجهالی
توثی و مدحی برای وی وجود ندارد 32و ههر چنهد سهایر راو یهان موجهود در سهند از اجهالی روات

 .22ر.ک :صههحیح البخههاری ،ج ،7ص31 ،19 ،17؛ صههحیح مسههلم ،ج ،7ص 32و 33؛ سههنن أبههی داود ،ج ،2ص– 230
 ،231ح 3911و 3912؛ مسند احمد ،ج ،2ص267؛ السنن الکبری ،ج ،7ص 135و ...
 .23ر.ک :صحیح البخهاری ،ج 16 - 15 ،7و ص27 – 26؛ صهحیح مسهلم ،ج ،7ص34؛ سهنن ابهن ماجه  ،ج ،1ص،34
ح 86و ج ،2ص ،1171ح3540؛ مسند احمد ،ج ،2ص 25 – 24و ص 152و ...
 .24ر.ک :ص ههحیح البخ ههاری ،ج32 – 31 ،7؛ س ههنن أب ههی داود ،ج ،2ص  ،232 – 231ح3916؛ س ههنن اب ههن ماجه ه  ،ج،2
ص ،1170ح3537؛ سنن الترمذی ،ج ،3ص ،85ح 1664و ...
 .25سنن الترمذی ،ج  ،3ص  ،306 – 305ح2230؛ مسند احمد ،ج ،1ص.440
 .26ر.ک :سهنن ابههن ماجه  ،ج ،2ص ،1171ح3539؛ مسههند احمههد ،ج ،1ص269؛ سههنن الترمههذی ،ج ،3ص،306 – 305
ذیل ح.2230
 .27ر.ک :مسند احمد ،ج ،2ص.222
 .28ر.ک :المجموع ،ج ،1ص4؛ بدای المجتهد و نهای المقتصد ،ج ،1ص.42
 .29فتح الباری ،ج ،10ص.133
 .30ر.ک :مجمع الزوائد ،ج ،5ص.102 - 101
 .31سند کامل حدیث چنین است :محمد بن یحیی ،عن أحمهد بهن محمهد بهن عیسهی ،عهن الحسهن بهن محبهوب قهال:
أخبرنا النضر بن قرواش الجمال قال :سألت أبا عبد اهلل (الکافی ،ج ،8ص ،196ح.)234
 .32در بخش اصحاب ابهی جعفهر و ابهی عبهداهلل (عهل) از رجهال الطوسهی و رجهال البرقهی تنهها نهام وی بها عنهوان النضهر بهن
قرواش الخزاعی ،النضر بن قرواش الکوفی و یا جمال آمده است (ر.ک :رجال الطوسی ،ص ،148ش 1636و ص، 315
ش4685؛ رجال البرقی ،ص.)41
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هستند و طب این سند حسن بن محبوب این روایت را از نضهر بهن قهرواش نقهل کهرده ،امها ایهن

مطلب در پذیرش روایت او کفایت نمیکنهد؛ ر یهرا کثهرت روایهت نهدارد 33.حسهن بهن محبهوب

نیز روایت دیگری از وی گزارش نکرده است.

همچنین ،این حدیث در نهج البالغه در ضمن یکهی از حکمهتهها بها ایهن عبهارت گهزارش

شده است:

العد ک لیست حبقه

34

حههدیث ال عههدوی در دیگههر منههابع معتبههر حههدیثی شههیعه یافههت نشههد .تنههها سههید مرتضههی

آن را بههه طههور مرسههل در االمههالی گههزارش کههرده 35و در بههاره معنههای آن سههخن گفتههه و نیههز عههوالی
اللئالی 36و دعائم االسالم 37آن را نقل کردهاند که البته در این دو کتاب روایات مرسل است و

روایات عامه بسیار یافت میشود .سید بن طاووس نیز آن را با طریقی سنی در الطرائ
کرده است.

38

گزارش

بنا بر این ،حدیث در منابع حدیثی سنی سندهای متعدد دارد و از دیهدگاه ایشهان صهحیح

است و در منابع حدیثی شیعه با ضع

سند به طور جدی رو به رو است.

از ط ههرف دیگهههر حهههدیث العهههدوی بههها مع ههارض رو بهههه رو اسهههت و احادیهههث معهههارض آن در

منههابع معتبههر حههدیثی شههیعه و سههنی گههزارش شههده اسههت 39و ایههن تعههارض بههر ضههع

حدیث میافزاید.

اعتبههار

در این نوشتار برای تحلیل بهتهر درسهتی و یها نادرسهتی حهدیث «ال عهدوی» از دو منظهر آن را

بررسههی مههی کنههیم :نخسههت از منظههر صههدور حههدیث تهها مشههخص شههود کههه آیهها قههایالن بههه صههدور

حدیث ،در بهاره مهتن صهادر شهده ،ههم داسهتانانهد و یها معتقدنهد کهه در مهتن مهذکور در مرحلهه

10

 .33با جست و جوی النضر بن قرواش در نرم افزارهای حدیثی ،تنهها چههار حهدیث غیهر تکهراری از وی بهه دسهت آمهد و ههر
چند سهه تهن از راو یهانی کهه از او نقهل حهدیث کردهانهد ،از بزرگهان روات و محهدثین شهیعه هسهتند (حسهن بهن محبهوب،
بزنطی و علی بن حکم) ،اما چون تعداد احادیث وی بسیار اندک است و هر یک از ایشان بیش از یهک حهدیث از نضهر
نقل نکرده اند ،در پذیرش حدیث وی نمی توان به نقل اجال اکتفا کرد .الزم به ذکر است که برنامه درایه النهور بهر اسهاس
مبنای اصحاب اجماع وی را امامی ثق علی التحقی معرفی کرده است.
 .34نهج البالغه ،حکمت .408
 .35االمالی (سید مرتضی) ،ج ،2ص.44
 .36عوالی اللئالی ،ج ،1ص ،32ح 6و ص ،447ح.176
 .37دعائم اإلسالم ،ج ،2ص ،141ح.495
 .38الطرائ  ،ص ،212ح.310
 .39ر.ک :مقدمه ،در آنجا دو حدیث و برخی از نشانیهای آن آمده است.

دوم بررسی احتماالتی است که در بهاره فهمیهدن مقصهود گوینهده از سهوی شهارحان بیهان شهده

اسههت و یهها مههی تههوان چنههین احتمههاالتی را در نظههر گرفههت تهها از نسههبت سههاختگی بههودن حههدیث
رهایی یافت .هم اکنون از منظر نخست به حدیث «ال عدوی» مینگریم:

حدیث «ال عدوی» از منظر صدور

حدیث «العدوی» :انتساب و مفهوم شناسی

دریافت حدیث و یها در مرحلهه استنسها در واژ گهانش تغییراتهی صهورت پذیرفتهه اسهت؟ منظهر

در مرحلهه نخسهت بایهد ثابهت شهود کهه مهتن حهدیث همهان واژ گهانی اسهت کهه ههم اینهک در

کتاب های حدیثی درج شده است .تصحی  ،تحری  ،نقل به معنا و نسخ از جمله عهواملی
است که امکان دارد درستی متن در اختیار ما را با تردید جدی رو به رو گرداند .طبیعهی اسهت
کههه ا گههر در ایههن مرحلههه واژ گههان حههدیث تغییههر یافتههه باشههد و مههتن حههدیث «ال عههدوی» در اصههل

گونههه ای متفههاوت از مههتن فعلههی باشههد ،نیههازی بههه بررسههی محتههوایی و مفهههوم شناسههی حههدیث

نخواهد بود .مهمترین احتماالت در این مرحله در حدیث «ال عدوی» عبارت است از :نسخ،

تصههحی  ،نقههل بههه معنهها .نخسههتین احتمههال نسههخ اسههت کههه برخههی از دانشههیان پههس از دیههدن
روایات معارض به نسخ شدن حدیث ال عدوی باور پیدا کردهاند.

در گزارشههی از حههدیث در صههحیح مسههلم ،پههس از نقههل هههر دو حههدیث از ابههوهریره و درگیههری
لفظی بین وی و حارث بن ابی ذبهاب بهر سهر نقهل متعهارض حهدیث ،ابهو سهلمه  -کهه راوی ایهن
جریان است  -میگوید:
خ
الَدلی اآلخر؛
فَل ادرک أنیس أبد ر مرة أو نسخ أَد

نمهی دانهم ابهوهریره حهدیث دیگهر را فرامهوش کهرده بهود و یها نسهخ یکهی توسهط دیگههر
حدیث ر داده است.

نقد احتمال نسخ

نووی پس از صحیح دانستن هر دو حدیث ،در نقد احتمال نسخ میگوید:
احتمال نس خ جایی مطرح است که وجه جمعی برای دو حدیث در بین نباشهد؛
در حالی که در اینجا می توان بین دو حدیث جمع کرد .عهالوه بهر آن کهه در نسهخ
باید تاریخ صدور حدیث و تأخر صدور ناسخ معلوم باشد.

او سپس به بیان جمع بین دو حدیث میپردازد.
 .40ر.ک :شرح صحیح مسلم (نووی) ،ج ،14ص214و ص.228

40
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ابن حجر نیز نسخ را مردود میداند؛ چرا که نسخ بها صهرف احتمهال قابهل اثبهات نیسهت؛ بهه

خصوص در جایی که وجه جمع وجود داشته باشد.

41

مال صالح مازندرانی احتمال نسخ را از برخی عامه و رد آن را از برخهی دیگهر از ایشهان بها ایهن

بیان نقل می کنهد کهه اصهل ،عهدم نسهخ اسهت و از طرفهی در نسهخ بایهد تهاریخ صهدور حهدیث و

تأخر ناسخ معلوم باشد و در این دو حدیث چنین نیست.

42

عالوه بهر مطالهب فهوق ،مهیتهوان گفهت نسهخ در اینجها معنها نهدارد؛ ر یهرا یهک حکهم اعتبهاری

فقهی یا غیر فقهی در میان نیست تا احتمال نسخ و عدم نسهخ آن مطهرح باشهد ،بلکهه سهرایت

یا عدم سهرایت بیمهاری بهه عنهوان یهک واقعیهت خهارجی مهورد بحهث اسهت و نسهخ در آن معنها

نههدارد ،مگههر گفتههه شههود زمههانی بیمههاری سههرایت مههیکههرده و زمههانی دیگههر سههرایت نمی کههرده و یهها
برعکس که این مطلب بسیار بعید و دور از واقعیت به نظر میرسد.
احتمال تصحی

و نقل به معنا نیز صحیح نیسهت؛ چهرا کهه سهؤال اعرابهی از پیهامبر

نیز نضر بن قرواش از امام صهادق

و

در بهاره تهرس از سهرایت بیمهاری جهرب از حیهوان بیمهار بهه

حیوانههات سههالم و شههیوع آن اسههت؛ عههالوه بههر آن کههه در برخههی گههزارشههها بعههد از ایههن کههه پیههامبر

فرمود« :ال عدوی» ،شخص اعرابی می پرسد :پس چگونه است کهه شهترهای مهن ماننهد آههوان
در بیابان مشغول چریدن هستند و با ورود یک شتر مبتال به جرب آنها نیز به این بیماری مبهتال

میشوند؟ پیامبر بر اساس این نقل در پاسخ می گوید :فرد اول بیماری را از چه کسی گرفهت یها
بیماری از چه کسی به اولی سرایت کرد 43.ایهن مطالهب ،گهواه آن اسهت کهه آنچهه از ابتهدا نقهل

شده ،همان تعبیر «ال عدوی« بوده است؛ بدون تصحی

و تحری

و نقهل بهه معنها .و آنچهه از

آن فهمیهده شهده نیهز نفهی مطله سهرایت بیمهاری بهوده اسهت .بنها بهر ایهن ،احتمهال تصهحی

نقل به معنا منتفی است.

و

تحلیل محتوایی حدیث «ال عدوی»
دومههین منظههر بههرای بررسههی حههدیث ال عههدوی ،بررسههی محتههوایی آن اسههت .در منظههر صههدور

دانسته شد که هیچ یک ا ز احتماالت در بهاره تغییهر مهتن حهدیث پذیرفتهه نیسهت .بنها بهر ایهن،

آنچههه در کتههاب هههای حههدیثی آمههده ،بههه همههان صههورتی اسههت کههه راوی نخسههت حههدیث آن را
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 .41ر.ک :فتح الباری ،ج ،10ص.207
 .42ر.ک :شرح الکافی (مازندرانی) ،ج ،8ص.358
 .43ر.ک :صحیح البخاری ،ج ،7ص19 – 18؛ مسند احمد ،ج ،1ص440؛ الکافی ،ج ،8ص ،196ح.234

راوی و یا دیگران حدیث را برساخته و به معصوم نسهبت داشهته باشهند ،احتمهاالت محتهوایی

حدیث را بررسی میکند:

در معنای حدیث ال عدوی از سوی اندیشمندان گذشته وجوهی ذکر شده اسهت .وجهوهی

را نیز به صورت احتمال میتوان به آن افزود و تمامی آنها را مورد نقد و بررسی قرار داد.

پهژوهشگهران در مباحههث حهدیثی در مهورد تفسههیر و توجیهه حهدیث «العههدوی» و جمهع آن بهها

حدیث «العدوی» :انتساب و مفهوم شناسی

مطرح کرده است .این منظر متن روایت را فهار از آن کهه حهدیث صهادر شهده باشهد و یها آن کهه

آنچه از مسلمات پزشکی است ،یعنی سرایت بیماری ،به این وجوه اشاره کردهاند:

نفی استقالل طبیعت در سرایت بیماری
بها ایهن بیهان نقهش مسهتقل طبیعهت را در سهرایت بیمهاری
مقصود این است که پیهامبر
نفی نموده و به نقش خدا در امور از جمله سرایت بیماری توجه دادهانهد .بنها بهر ایهن تها خداونهد
نخواهد بیماری سرایت نمی کند و طبیعت (شامل میکروب ،ویروس ،انگهل ،ههوا ،غهذا ،آب و
شخص بیمار) نمیتواند در سرایت بیماری به طور مستقل و بدون اراده خداوند متعهال نقشهی
داشته باشد 44.در نتیجه ،علتههایی کهه مهیتواننهد نقشهی در بیمهار شهدن یهک انسهان یها یهک
حیوان داشته باشند ،همه علتهایی ناقصههانهد و نمهیتواننهد تهأثیری مسهتقل داشهته باشهند و
45
هر آنچه صورت میگیرد ،با خواست و مشیت خداوند است.
برخی نیز از نظریه فوق چنین تعبیر کردهاند کهه بیمهاری ،اسهتقاللی در سهرایت خهود نهدارد و
سرایت آن منوط به خواست خداوند است.

46

ایههن احتمههال را بسههیاری از اندیشههمندان بههزرگ شههیعه و سههنی ،همچههون مههال محمههد صههالح

مازندرانی 47،عالمه مجلسی 48،میرداماد 49،شعرانی 50،ابن حجر 51،ابهن اثیهر 52و ابهن جهوزی

53

 .44ر.ک :الرواش ههح الس ههماوی  ،ص 246؛ بح ههار األن ههوار ،ج ،55ص319؛ ش ههرح ص ههحیح مس ههلم (نهههووی) ،ج ،14ص213؛
االستذکار ،ج ،8ص422؛ التمهید ،ج ،24ص 188ه 196؛ شرح معانی اآلثار ،ج ،4ص 303ه .311
 .45ر.ک :کتاب من ال یحضره الفقیه ،ج ،3ص ،557الهامش.3
 .46ر.ک :النهای فی غریب الحدیث ،ج ،3ص( 192عدا)؛ شرح الکافی ،ج ،12ص258؛ فتح الباری ،ج ،10ص.135
 .47ر.ک :شرح الکافی (مازندرانی) ،ج ،12ص.260 – 258
 .48ر.ک :بحار األنوار ،ج ،55ص ،319ذیل ح .9
 .49ر.ک :الرواشح السماوی  ،ص.247 - 244
 .50ر.ک :تعلیقه بر شرح مازندرانی ،ج ،12ص.258
 .51ر.ک :فتح الباری ،ج ،10ص.135
 . 52ر.ک :النهای فی غریب الحدیث ،ج ،3ص( 192عدا).
 .53ر.ک :الطب النبوی ،ص.121 - 116
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مطرح و یا آن را نقل و تأیید کردهاند.

در نقههد ایههن احتمههال مههیتههوان گفههت ظهههور اولههی حههدیث  -کههه مخاطههب اول نیههز همههان را

فهمیههده  -نفههی مطل ه سههرایت بیمههاری اسههت و قیههدی نسههبت بههه اسههتقالل و عههدم اسههتقالل
طبیعت و نقش آن در سرایت بیماری ندارد .ادامه کالم اعرابی و پاسخ پیامبر

نیز  -که در

برخی نقلهها آمهده  -گهواه آن اسهت کهه نمیتهوان از حهدیث نفهی اسهتقالل طبیعهت در سهرایت
بیمههاری را برداشههت کههرد ،بلکههه آنچههه بههه دسههت مههیآیههد ،همههان ظهههور اولههی روایههت ،یعنههی نفههی
54

مطل سرایت بیماری است.
ر
ثانیا مگر فرد مسلمان بهرای طبیعهت ،اعهم از علهل و عوامهل بیمهاری و یها شهخص بیمهار و یها

خهههود مه ههرض اسهههتقاللی در سه ههرایت بیمه ههاری و یههها ایجه ههاد آن قایه ههل اسهههت؟ هه ههیچ مسه ههلمانی

کههه شههناخت درسههتی از خههدای متعههال و اراده و مشههیت او و شههناخت هسههتی داشههته باشههد،

جایگههاه مسههتقلی بههرای علههل و عوامههل نمههیبینههد و ایههن مطلههب شههامل تمههامی زمینهههههها و امههور

هسههتی مههی شههود؛ نههه فقههط بیمههاری و سههرایت آن .تهها اراده و خواسههت خداونههد متعههال بههه چیههزی

تعله نگیهرد ،تحقه نمهییابهد .ا یهن مضهمون ،بهه صهراحت ،در آیهات و احادیهث بسهیاری مهورد
تصریح قرار گرفته است و کسی که کمترین آشنایی با معارف دین اسالم داشهته باشهد ،بهه آن

اقرار دارد.
ر
ثالثا مگر آن شتردار سؤال کننده از پیامبر

یا امهام صهادق

از نقهش مسهتقل طبیعهت

در سرایت بیماری سؤال کرده بود که حضرت با این بیان آن را نفی نماید؟

انتشار رایحه بیماری
ابن قتیبه در تأویل حدیث «ال عدوی» میگوید:
ایهن کهالم همهان معنههای ظهاهری خهود را دارد و صهحیح هههم هسهت؛ ر یهرا بیمههاری

سرایت نمیکند ،بلکهه آنچهه از بیمهار منتشهر مهیشهود ،رایحهه بیمهاری اسهت و آن
اسههت کههه منجههر بههه بیمههار شههدن هم نشههین بهها شههخص بیمههار و یهها همسههر وی و...

میشود! و پزشکان نیز که از همنشینی با بیمار نهی کردهانهد ،بهه خهاطر آن اسهت
که آن رایحه بیماری را استشمام نکنند.

55

بههه اعتقههاد او در واقههع سههرایت بیمههاری در کههار نیسههت ،بلکههه انتشههار رایحههه بیمههاری سههبب
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 .54ر.ک :صحیح البخاری ،ج ،7ص.19 – 18
 .55ر.ک :تأویل مختل الحدیث ،ص 96ه .97

نقد این وجه در کالم سید مرتضی آمده است و میتوان به همان بسنده کرد .ایشان پهس
از طرح کالم ابن قتیبه ،به طور مفصل ،در رد آن میفرماید:
آنچه نزد اطبا سبب سرایت بیماری اسهت ،همهان رایحهه بیمهاری و استشهمام آن

اسههت .پههس در واقههع سههرایت بیمههاری از طر یهه همههان انتشههار رایحههه بیمههاری از

شخص بیمار صورت میگیرد و این همان «عدوی» است.

56

حدیث «العدوی» :انتساب و مفهوم شناسی

بیماری میشود.

ّ
نفی سرایت بیماری برای متوکلین
این فرضیه بدین معنا است که ظاهر «ال عدوی» همان نفی سرایت بیماری به طهور مطله
است و همین معنا مراد حدیث است و اگر کسی توکهل کامهل و اعتمهاد بهه خهدا داشهته باشهد،
هیچ گونه مرضی از شخص بیمار به وی سرایت نمیکنهد ،بلکهه بهه ههر کسهی ههر آنچهه بهرای او
مقدر شده و نوشته شده است میرسد.
57
ابن حجر این وجه را از ابن خزیمه و طبری نقل میکند.
از عبارت سید مرتضی نیز بر میآید که ظاهر حدیث و نفی سرایت بیماری را به طور مطله

پذیرفته و در رد نظریه مخال

میگوید که کالم پیامبر را در نفی سهرایت بیمهاری کنهار نههاده و

به کالم طبیبان اعتماد کهرده اسهت .او حهدیث نههی وارد شهدن بیمهار بهر سهالم را چنهین توجیهه

نموده که این کار در حقیقت ضرری متوجه فرد سهالم نمی کنهد و او را بیمهار نمیسهازد ،امها بهه

لحههاآ آن کههه فههرد سههالم تصههور مههیکنههد ممکههن اس هت بیمههاری بههه وی سههرایت کنههد ،غمگههین

مهی شههود و همهین مقههدار اذیهت او محسههوب شههده و حضهرت بههه همهین لحههاآ از ایهن کههار نهههی

نموده است.

58

برخی دیگر نیز با پذیرش ظهور اولی حدیث ال عدوی ،حدیث نههی از ورود بیمهار بهر سهالم و

نیههز دسههتور فههرار از مجههذوم را بههر سههد ذرایههع 59حمههل کردهانههد تهها نکنههد فههرد همنشههین بهها بیمههار بههه
بیماری مبهتال شهود و بهه سهرایت بیمهاری اعتقهاد پیهدا کنهد .مبهارکفوری 60ایهن مطلهب را از ابهن

 .56ر.ک :األمالی (سید مرتضی) ،ج ،4ص 111ه .113
 .57ر.ک :فتح الباری ،ج ،10ص.136
 .58ر.ک :األمالی (سید مرتضی) ،ج ،4ص .115 – 113
 .59یعنی بستن تمامی راه ها با هدف جلوگیری از یک احتمال و یا یک اعتقاد ،مصداق آن در اینجا چنین است که برای
جلوگیری از احتمال سرایت بیماری از فرد بی مار به فرد سالم و یا اعتقاد پیدا کردن به آن ،از همنشین شدن بیمار با فرد
سالم نهی شده است.
 .60ر.ک :تحف األحوذی ،ج ،5ص .199 – 198
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حجر در کتاب شرح النخب و مجلسهی 61آن را از برخهی عامهه و مرحهوم غفهاری 62آن را از شهیخ
االسالم نقل میکند.

در نقد این نظریه میتهوان گفهت آنچهه بشهر بهه طهور قطهع در تجربیهات خهود بهه آن رسهیده ،بهر

خالف این مطلب است و به یقین میتوان گفت سرایت بیمهاری از فهرد بیمهار بهه فهرد سهالم در

برخی از بیماری ها قابل اثبات است .اعتقاد به خدا و نقهش اساسهی اراده او و توکهل بهر او و نیهز

اعتقاد به مقدرات الهی و لوح محفوآ و سرنوشت منافاتی با اعتقاد به تأثیر امور در جهانی که
خدای متعال خهود آن را بهه شهکل علهت و معلهولی بنها نههاده و برخهی را سهبب برخهی دیگهر قهرار

داده ندارد؛ به خصوص با توجه به حدیث «أبی اهلل أن یجری االمور إال بأسهباب» 63و نیهز آیهات
و احادیههث فراوانههی کههه نقههش طبیعههت را در پدیههدار شههدن پدیههدههههای هسههتی البتههه بهها ارده و

خواست خداوند بیان میدارد.

تخصیص حدیث
بههدین بیههان کههه حههدیث ال عههدوی تخصههیص خههورده اسههت و شههامل تمههامی بیمههاریه هها

نمیشههود .مازنههدرانی در جمههع بههین حههدیث ال عههدوی و حههدیث «فههر مههن المجههذوم فههرارک مههن
االسد» ،اصل حدیث ال عدوی و نفی سرایت در بیمهاریهها را پذیرفتهه ،امها نهه بهه طهور مطله ،
بلکه میگوید:

حدیث فرار دال بهر وجهوب فهرار اسهت و حهدیث ال عهدوی را تخصهیص مهیزنهد و

گهزارش ههایی کههه حهاکی از همنشههینی و ههم غهذا شههدن یکهی از معصههومین بها فههرد
مبههتال بههه جههذام اسههت ،داللتههی بههر جههواز آن بههرای دیگههران نههدارد؛ چههرا کههه معصههوم
64
میداند که خداوند او را از سرایت بیماری محفوآ میدارد.

در نقد این احتمال میتوان گفت کهه اطهالق و عمهوم حهدیث ال عهدوی ابهای از تخصهیص

دارد؛ به خصوص آن که در کنار نفی ههای متعهدد و مطلقهی آمهده کهه تخصهیص بهردار نیسهت؛
ماننهد :ال طیههرل ،ال هامه  ،ال تعههرب بعههد الهجههرل ،ال عته قبههل ملههک و ...عههال وه بههر آن کههه ا گههر ال

عدوی قابلیت تخصیص داشته باشد ،بایهد بهه مهورد خهود  -کهه جهرب اسهت  -نیهز تخصهیص

بخورد؛ چرا که در پزشکی مسلم است که این بیماری مسری است و ابهتالی بهه آن و شهیوع آن
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 .61ر.ک :بحار االنوار ،ج ،72ص ،131ذیل ح.30
 .62ر.ک :دراسات فی علم الدرای  ،ص.49 – 48
 .63الکافی ،ج ،1ص ،183ح.7
 .64ر.ک :شرح الکافی (مازندرانی) ،ج ،8ص.359 - 358

شا مل مورد خود نشود .این مطلب چنان واضح است که نیاز به بحث ندارد.

به جز وجوهی که از اندیشمندان گذشته در معنای ال عدوی نقل شد ،میتهوان احتمهاالت

دیگری را طرح و نقد و بررسی کرد .این احتماالت عبارتاند از:

 . 1اختصههاص حههدیث بههه بیمههاری در حیوانههات؛ بنهها بههر ایههن احتمههال ،مقصههود از حههدیث ال

عدوی نفی سرایت بیماری در خصوص حیوانات است.

حدیث «العدوی» :انتساب و مفهوم شناسی

از راه انتقههال و سههرایت از بیمههار اسههت؛ ماننههد جههذام .در حههالی کههه معنهها نههدارد عههام و مطلقههی

ایهن احتمههال نمی توانههد درسههت باشههد؛ چههرا کههه بههر اسههاس علههم پزشههکی و تجربههه قطعههی بشههر

برخههی از بیمههاریههها ،از جملههه جههرب  -کههه مههورد سههؤال اسههت  -از بیمههاریهههای واگیههردار در

حیوانهات شهمرده مههیشهود؛ عهالوه بههر ایهن کهه از همههان زمهان صهدور حههدیث ال عهدوی تها کنههون
اطالق و شمول عام از آن فهمیده شده و بر اساس همین فهم هنگامی که ابوهریره حهدیث «ال

یورد الممرض علی المصهح» را نقهل مهی کنهد ،پسهر عمهوی وی حهارث بهن ابهی ذبهاب دوسهی بهه

وی می گوید :تو کهه حهدیث ال عهدوی را از پیهامبر نقهل کهردی ،پهس چگونهه ایهن حهدیث را نقهل
می کنی؟ و بحث آن دو به مشاجره شدید کشیده تا جایی که ابوهریره بهه ناسهزا گفهتن بهه ر بهان

حبشی رو میآورد؛ 65در صورتی که اگر این احتمال درست بود ،ابوهریره میتوانست در پاسهخ
بگوید که حدیث ال عدوی در مورد حیوانات است و حدیث «ال یورد الممرض علی المصح»

مربوط به انسانها .همچنین ،بسهیاری از نقهلههای حهدیث ال عهدوی در منهابع حهدیثی سهنی
مطل و بدون پیش زمینه سؤال در خصوص بیماری جرب در حیوانات است.

 . 2اختصاص حدیث به مسلمانان؛ بدین بیان که مقصود ،نفی سرایت بیماری در جامعهه

اسههالمی و میههان مسههلمانان اسههت .ایههن احتمههال نیههز ب ه ا اطههالق حههدیث و تجربههه بشههری سههازگار

نیست و مردود است.

 . 3اختصاص حدیث تنها به مورد سؤال؛ طب این احتمال ،مقصود نفهی واگیهردار بهودن در

خصوص مورد سؤال راوی ،یعنی بیماری جرب است.

ایههن احتمههال عههالوه بههر اشههکاالت احتمههال قبلههی ،بهها ایههن اشههکال مواجههه اسههت کههه مههورد

نمیتواند مخصص عام و یا مقید مطل باشد .این مطلبی است که در مبحث عهام و خهاص

یا مطل و مقید از علم اصول به اثبات رسیده است؛ 66عالوه بهر آن کهه اکثهر نقهلههای حهدیث
در مورد خصوص بیماری جرب نیست ،بلکه مطل است؛ همانگونه که در نقد احتمهال اول

 .65ر.ک :صحیح مسلم ،ج ،7ص 32 – 31؛ السنن الکبری ،ج ،7ص.217
 .66ر.ک :مصباح االصول ،ج  ،2ص600؛ اصول الفقه ،ج ،1ص.186
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گفته شد.

 .4نفههی سههرایت بهها نبههود زمینههه آن؛ بههر اسههاس ایههن احتمههال ،مقصههود از حههدیث آن اس ههت

کههه ا گههر زمینههه سههرایت بیمههاری در فههرد سههالم نباشههد ،سههرایت صههورت نمی گیههرد و یهها بههدن آن

را دفع میکند.

این احتمال نیز توسط اطالق حدیث از این جهت رد مهیشهود؛ چهرا کهه نهه در خهود حهدیث

چنین قیدی برای آن ذکر شده و نه قرینهه خارجیهه در احادیهث دیگهر یافهت شهد کهه دال بهر ایهن
قید باشد .اندیشمندان حدیثی نیز نفی سرایت در حهدیث را از ایهن جههت مطله دیدهانهد کهه
بههه بحههث در بههاره معنههای آن و جمههع آن بهها آنچههه از مسههلمات تجههارب بشههری و علههم پزشههکی

محسوب میشود و نیز با احادیث معارض آن پرداختهاند و اگر امکان داشت حهدیث را بهدین
صورت مقید کرد ،نیازی به این مباحث نبود.

 .5عههدم حجیههت حههدیث در امههور تجر بههی؛ یعنههی گفتههه شههود پیههامبر

در امههور تجر بههی

تخصص نداشته است؛ مانند آنچهه در منهابع حهدیثی سهنی در مهورد بهارور کهردن درخهتههای
67

نخل به آن حضرت نسبت داده میشود.
پاسهخ ایههن احتمهال واضههح اسههت؛ ر یهرا بههر فههرض کسهی اتصههال پیههامبر

بهه منبههع وحههی و

عالم باال را در تمامی امور نپذیرد و عصمت آن حضرت را نیز در همه شهؤون ،جهز ابهال وحهی و
رسههالت نپههذیرد و آن را در امههور اجتمههاعی و تجر بههی و ...بهها تردیههد همههراه کنههد ،بههاز هههم شههأن و

شخصههیت و سههیره قطعههی آن حضههرت بههر اسههاس متههونی کههه گههزارش شههده ،اقتضهها نههدارد کههه در

امری دخالت ورزد که نسبت بهه آن تخصهص و یها آ گهاهی نهدارد و بها ایهن مداخلهه و اظههار نظهر

دیگران را به انحراف و تحمل ضرر بکشاند.

 . 6نفی انحصار؛ بنها بهر ایهن احتمهال؛ مقصهود از حهدیث نفهی انحصهار ابهتالی بهه بیمهاری از

طری انتقال و سرایت از بیمار است؛ یعنی سرایت تنها عامل ابتالی به بیماری نیست.

ایههن احتمههال عههالوه بههر آن کههه خههالف ظههاهر حههدیث اسههت و نمیتههوان چنههین مطلبههی را از

حدیث برداشت کرد ،با نقل هایی از حدیث که در آنهها سهؤال اعرابهی گهزارش شهده نیهز سهازگار

نیسهت؛ چههرا کهه فههرد اعرابهی از آوردن حیوانههات مبهتال بهه جهرب بههه میهان حیوانههات سهالم سههؤال

می کند و تهرس او از سهرایت بیمهاری اسهت و معنها نهدارد بهه وی پاسهخ داده شهود کهه ابهتالی بهه
بیمهاری تنهها از راه سهرایت نیسهت؛ چههرا کهه ا گهر یکهی از راهههای ابههتال ههم باشهد ،تهرس اعرابههی و

پرهیز وی از این کار بجا است.
18

 .67ر.ک :صحیح مسلم ،ج ،7ص95؛ مسند احمد ،ج ،1ص.162

روانی بستر بیمار شدن کمتر مهیا میشهود؛ چنهان کهه ا گهر اعتقهاد بهه سهرایت باشهد ،زمینهه ابهتال

بیشتر است؛ چرا که با این اعتقاد ت رس از ابتال غلبهه کهرده و منجهر بهه ضهع

بهدن و در نتیجهه

مساعد شدن آن برای دریافت بیماری میشود .و یا این نههی از طهرف پیهامبر تکلیفهی باشهد بهر

خالف طبیعت؛ یعنی هر چند به طور طبیعی سرایت در بیماری هست ،اما مسلمان تکلیه

دارد اعتقادی به آن نداشته باشد.

ایههن احتمههال بهها ظهها هر حههدیث و سههیاق آن سههازگار نیسههت؛ چههرا کههه پیههامبر

حدیث «العدوی» :انتساب و مفهوم شناسی

 .7نهی در قالب نفی؛ یعنی پیامبر با تعبیر ال عدوی مهیخواهنهد بفرماینهد نبایهد اعتقهاد بهه
سرایت بیماری باشد؛ به قصد این که با اعتقاد به عدم سرایت بیمهاری و تلقهین آن ،از جههت

در فقههرات

بعدی حدیث ،در صدد نهی از اعتقاد به آنها نیست ،بلکه در صدد نفی حقیقت آنها و یا آثهار

و احکام مترتب بهر آنهها اسهت؛ عهالوه بهر ایهن کهه تفهاوت بهین فقهره ال عهدوی و فقهرات دیگهر ،آن

اسهت کهه سهرایت بیمهاری واقعیهت خههارجی دارد و از مسهلمات علهم پزشهکی و تجربیهات بشههر
است بر خهالف امهوری چهون فهال بهد زدن و شهوم بهودن چیهزی و ...و معنها نهدارد پیهامبر در مهورد

چیزی که واقعیت دارد ،نهی از اعتقاد به واقعیت داشتن آن نماید .و نیز صدور روایت در مورد

سههرایت بیمههاری در حیوانههات مطههاب برخههی از گههزارشهههای ایههن حههدیث بهها ایههن احتمههال قابههل

جمع نیست؛ چرا که در حیوانات اتقاد و عدم آن معنا ندارد.

 . 8نفی نقش فاعلی بیمار؛ طب این احتمال حضرت با عبهارت ال عهدوی در صهدد سهلب

نقش فاعلی از بیمار در سرایت بیماری است؛ یعنی اگر بیماری از بیمهار بهه فهرد سهالم سهرایت

کرد ،شخص بیمار در این زمینه نقش فاعل و سرایت دهنهده نهدارد .بنها بهر ایهن ،مقصهر نبهوده و
گناهی بر او نیست و نباید تنفر و کینهای نسبت به او در دل پدید آید.

ایهن احتمهال ههر چنهد مطلهب معقهول و قابهل قبهولی بهه نظهر مهیرسهد و بها چهارچوب معهارف

اخالقی دین سازگار است و در بسیاری از آیات و روایات سفارش به مهر و همهدلی و عطوفهت
و مهربانی و رفع کینه و تباغ

بهین مؤمنهان و مسهلمانان شهده و بهه طهور کلهی افهراد در جامعهه

اسههالمی نسههبت بههه یکههدیگر بایههد دل هههایی خههالی از بههدبینی و نفههرت داشههته باشههند 68،بهها ایههن
حال ،این معنا از ظاهر حدیث ال عدوی بر نمیآید ،مگر نقهل بهه معنها شهده باشهد و در نقهل آن

انحرافههی جههدی ص ههورت گرفتههه باش ههد کههه گفت ههه شههد گزارشه ههای رسههیده از ح ههدیث آن را رد
می کند .عالوه بر مطلبی که در نقد احتمال قبل گفتهه شهد کهه بهر فهرض پهذیرش ایهن احتمهال،
حههدیث بههه جامعههه انسههانی و سههرایت بیمههاری در انسههانههها اختصههاص پیههدا مههیکنههد و شههامل

 .68به عنوان نمونه ر.ک :وسائل الشیع  ،ج ،12ص ،312 - 5ابواب احکام العشرل.
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حیوانات نمیشود؛ در حالی که برخی گزارشها از این حدیث در مورد حیوانات است.

نظر برگزیده
به نظر میرسد از احتمهال ههای فهوق در معنهای حهدیث ال عهدوی بتهوان ایهن احتمهال را کهه

مقصهود ،سهلب نقهش فههاعلی بیمهار در سهرایت بیمهاری باشههد پهذیرفت و آن را تقو یهت کهرد؛ امهها

همان گونه که اشاره شد ،ا ین احتمال نیز با مشکالتی مواجه اسهت و قابهل توجیهه نیسهت .بنها
بر این ،با توجه به مشکالتی که حدیث ال عدوی با آن مواجه اسهت و نبهود تهوجیهی مناسهب و

قابههل پههذیرش در معنههای آن ،و نقههد و رد توجیهههاتی کههه در مههورد آن ممکههن اسههت گفتههه شههود،

انتساب این حدیث به پیامبر با تردید جدی رو به رو است و هیچ حجتی برای انتسهاب آن بهه
پیههامبر در بههین نیسههت؛ حتههی ممکههن اسههت وضههع ایههن حههدیث مطههرح و تقو یههت شههود .آنچههه

میتواند احتمال جعل این حدیث را تقویت کند ،عبارت است از:

 . 1تردید یا انکار برخی از راو یهان حهدیث و یها مخهاطبین آن در همهان دوره اول و زمهان بسهیار

نزدیهک بهه صهدور بهر اسهاس نقهلهههایی از حهدیث در منهابع حهدیثی سهنی .بخهاری پهس از نقههل
حدیث ال عدوی از پیامبر توسط ابوهریره و از طری ابو سلمه میگوید:

ابوسلمه حدیث «ال یوردن ممرض علی مصح» را نیز بهه نقهل از ابهوهریره از پیهامبر
نقل نمهود و حهدیث ال عهدوی را انکهار کهرد و چهون بهه او گفتهیم مگهر تهو حهدیث ال
عدوی را از پیامبر نقل نکردی؟ به ربان حبشی چیزهایی گفت.

69

در صحیح مسلم نیز پس از نقل هر دو حدیث توسط ابو سلمه از ابوهریره میگوید:
ابههوهریره هههر دو حههدیث را از پیههامبر بههرای مهها نقههل مههیکههرد ،امهها دیگههر از حههدیث ال

عدوی ساکت شده و تنهها حهدیث ال یهورد ممهرض علهی مصهح را نقهل مهیکنهد و

حهارث بههن ابههی ذبهاب  -کههه پسههر عمههوی او اسهت  -بههر سههر نقهل ایههن دو حههدیث بهها
ابوهریره درگیر شد تا جایی کهه ابهوهریره خشهمگین شهد و چیهزی بهه ر بهان حبشهی

گفت که نفهمیدیم .سهپس ابهو سهلمه مهیگو یهد نمهیدانم ابهوهریره دچهار فراموشهی

شده یا یکی از این دو حدیث ناسخ دیگری است.

70

این گزارشها و تعابیری شبیه بهه آن در دیگهر منهابع معتبهر حهدیثی اههل سهنت نیهز انعکهاس
20

 .69صحیح البخاری ،ج ،7ص.31
 .70صحیح مسلم ،ج ،7ص.31

بنا بر این ،هر چند حدیث ال عدوی در منابع اهل سنت با طرق صحیح گزارش شهده ،امها

در همههان گههزارش ههها شههک و تردیههد نسههبت بههه آن نیههز درج شههده اسههت و اص هلیترین راوی آن
ابوهریره خود گاه انکار حدیث می کند و گاه ادعای فراموشی آن را و این امور تردیهد اساسهی در

انتساب حدیث به پیامبر را در پی دارد.

 .2شههتردار بههودن راوی اصههلی روایههت کههه در نقههل الکههافی آمههده اسههت .ایههن مطلههب مههیتوانههد

حدیث «العدوی» :انتساب و مفهوم شناسی

یافته است.

71

انگیزه جعهل را تقو یهت کنهد؛ چهرا کهه ممکهن اسهت وی حیوانهاتی مبهتال بهه بیمهاری داشهته و بهه
دنبال راهی برای فروختن آنها با قیمت مناسب بهوده اسهت .از طرفهی فقهرات بعهدی حهدیث از

احادیههث مشهههور بههوده و ضههمیمه کههردن عب ههارت کوتههاه ال عههدوی در ابتههدای آن چنههدان ک ههار

دشواری نبوده ،مجهول بهودن راوی از دیهدگاه رجهالی و نداشهتن مهدح و توثیه و نیهز کهم روایهت

بودن وی این احتمال را تقویت میکند.

 .3پیامبر حکیم است و خود فرموده است« :نحن معاشر االنبیا ،امرنا أن نکلم الناس علهی

قدر عقولهم» 72.چگونه چنین حکیمی در پاسخ به سؤال اعرابی در باره شهیوع بیمهاری جهرب

در حیواناتش مطالبی را میگوید که هیچ ارتب اطی با سؤال ندارد و برخی از فقراتش یک قاعهده
فقهی است و فقها مدت ها بر سر معنا و مفهوم آن بحث و بررسی میکنند!
. 4ضههع

سههندی حههدیث در منههابع حههدیثی شههیعی .چنههان کههه در ارر یههابی اعتبههار حههدیث

گفتههه شههد ،ایههن حههدیث در منههابع حههدیثی شههیعه اعتبههاری نههدارد و قههراین و شههواهدی نیههز کههه

ض هع

آن را جبههران کنههد و بتههوان بهها گههردآوری آنههها بههه صههدور حههدیث اطمینههان پیههدا کههرد ،در

دست نیست .مهمترین نکته قوت حدیث ال عدوی در منابع حدیثی شیعه نقل آن در کتاب
الکافی است که البته در بخش روضه و با سندی ضعی

گزارش شده است.

 .5مخالفت حدیث ال عدوی با یکی از قطعیتر ین مسلمات پزشکی و تجربههای بشری،

یعنی سرایت بیماری حداقل در برخی موارد.
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این مشکلی بود که اکثر کسانی که در مورد این حدیث سخن گفتهاند ،بهه آن توجهه داشهته

و در صهدد توجیهه آن بوده انهد؛ امها همههان گونهه کهه گذشهت ،توجیهههات ذکهر شهده قابهل پههذیرش
 .71به عنوان نمونه ،ر.ک :سنن البهقی ،ج ،7ص .217جست و جو با کلید واژه «رطن بالحبشی » یا «فرطن بالحبشی » ما
را به برخی از گزارشها میرساند.
 .72الکافی ،ج ،1ص ،23ح 15و ج ،8ص ،268ح394؛ المحاسن ،ج ،1ص ،195ح.17
 .73ر.ک :فاسألوا أهل الذکر ،ص .298 – 293
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نیسهت و دچههار ضههع

و مشهکل اسهت .حتههی بنها بههر اکثههر نقهلهههای حههدیث ،خهود اعرابههی هههم

آن را با مسلمات تجربی معارض دیده و در باره آن از پیامبر سؤال کهرده و طبه ایهن گهزارشهها
پیامبر در پاسخ فرمهود « :فمهن اعهدی االول؛ اولهین بیمهار آن را از چهه کسهی گرفهت یها چهه کسهی

بیماری را به فرد اول سرایت داد» .واضح اس ت که این پاسخی نیست که در شأن پیهامبر

باشههد ،بلکههه پاسههخی اقنههاعی و بههر خههالف واقعیههت هسههتی اسههت؛ چههرا کههه فههرد اول مههیتوانههد از

طبیعت و از راه آب ،هوا یا خاک آلوده بیماری را دریافت کرده باشهد؛ امها واسهطه انتقهال آن بهه

دیگر افراد شود.

.6وجود احادیثی معارض با آن در منابع معتبر حدیثی شیعه و سهنی و بها سهندهای معتبهر.

دو حدیث از آن احادیث همراه ذکر منابع آن گذشت.
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نتیجه
انتساب حدیث ال عدوی به پیامبر

بسیار مشکل اسهت و بها در نظهر گهرفتن معیارههای

نقد حدیث نمی توان آن را به پیامبر نسهبت داد؛ ر یهرا نفهی سهرایت بیمهاری بهه طهور مطله  -کهه
مضههمون ایههن حههدیث اسههت  -از امههور تجر بههی بههه حسههاب مههیآیههد و معیههار نقههد آن عههالوه بههر
معیارهای کلی در ارزش و اعتبهار سهنجی روایهات ،عرضهه آن بهه نتهایج قطعهی و مسهلم تجر بهی

اسههت .ایههن حههدیث بهها یههک امههر قطعههی در تجربیههات بشههری و علههم پزشههکی کههه مههیتوانههد معیههار

سههنجش احادیههث در ایههن زمینههه باشههد ،سههازگار نیسههت و اصههل سههرایت بیمههاری در برخههی از

بیماریها پذیرش حهدیث و انتسهاب آن را بهه پیهامبر رد مهیکنهد؛ عهالوه بهر آن کهه بها معیارههای
کلههی نقههد و سههنجش حههدیث نیههز قابههل اسههتناد و انتسههاب آن بههه پیههامبر نیسههت و بهها مشههکالتی

مواجههه اسههت؛ ماننههد ضههع

سههند و نبههود آن در منههابع متعههدد و معتبههر حههدیثی شههیعه و تردیههد

راو یههان و مخههاطبین حههدیث از ابتههدای نقههل آن در منههابع حههدیثی سههنی و نیههز وجههود احادیههث

معارض با آن در منابع حدیثی شیعه و سنی و با سندهای معتبهر .بها توجهه بهه ایهن مشهکالت و

قراین و شواهدی کهه وجهود انگیهزه جعهل را تقو یهت مهیکنهد ،مهیتهوان احتمهال وضهع حهدیث را

تقو یهت کرد.البتههه ایهن وضههع بهه صههورت ضهمنی 75اسههت؛ یعنهی عبههارتی در کنهار عبههارتهههای
مشهور و معتبر حدیثی قرار گرفته است.
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 .74حدیث «ال یوردن الممرض علی المصح» و حدیث «فر من المجذوم فرارک من األسد» که در مقدمه گذشت.
 .75برای توضیح بیشتر در مورد این گونه از وضع حدیث ،ر.ک :وضع و نقد حدیث ،ص ،159 - 156شیوهها و قالبهای
وضع ،وضع جزئی.

_ االسههتذکار ،ابههن عبههد البههر (م 463ق) ،تحقی ه  :سههالم محمههد عطهها و محمههد علههی معههوض،
بیروت :دار الکتب العلمی  ،چا

اول2000 ،م.

_ اصول الفقه ،محمد رضا المظفر (م1383ق) ،قم :اسماعیلیان ،چا

پنجم1375 ،ش.

_ االمالی ،علی بن طاهر موسهوی (سهید مرتضهی)( ،م436ق) ،قهم :مکتبه المرعشهی النجفهی،
چا

اول1325 ،ق.

حدیث «العدوی» :انتساب و مفهوم شناسی

کتابنامه

بحار االنوار ،محمد باقر مجلسی ،بیروت :مؤسس الوفا1403 ،،ق.

_ بدای ه المجتهههد و نهای ه المقتصههد ،ابههن رشههد محمههد بههن احمههد (م595ق) ،تحقی ه  :خالههد
العطار ،بیروت :دار الفکر1415 ،ق.

_ تأو یههل مختل ه

الحههدیث ،عبههد اهلل بههن مسههلم بههن قتیبههه (ابههن قتیبههه) (م276ق) ،بیههروت :دار

الکتب العلمی  ،بی تا.

_ تحف األحوذی ،محمهد المبهارکفوری( ،م1282ق) ،بیهروت :دار الکتهب العلمیه  ،چها
1410ق.

اول،

_ التمهید ،ابن عبد البر (م463ق) ،تحقی  :مصطفی بهن أحمهد العلهوی و محمهد عبهد الکبیهر
البکری ،مغرب :وررات اوقاف1387 ،ق.

_ الخصال  ،محمد بن علی بن بابویه القمی (شهیخ صهدوق) ،تحقیه  :علهی اکبهر غفهاری ،قهم:
منشورات جامعه مدرسین1362 ،ش.

_ دایههرل المعههارف بیمههاریهههای منتقلههه بههه وسههیله بنههدپایان ،ترجمههه :منص هوره شههایقی ،مهههدی
خوبدل ،محمد ابطحی حسینی ،بینا :انتشارات غاشیه ،چا

اول1390 ،ش.

_ دراسههات فههی علههم الدرای ه  ،علههی اکبههر غفههاری ،تهههران :دانشههگاه امههام صههادق
1369ش.

 ،چهها

اول،

_ دعائم اإلسالم ،النعمان بن محمد بن منصهور (قاضهی نعمهان مغر بهی)( ،م363ق) ،تحقیه :
آص

بن علی اصغر فیضی ،قاهره :دار المعارف1383 ،ق.

چا

اول1342 ،ش.

_ رجال البرقی ،احمد بن محمد بن خالد برقی( ،م274ق) ،تههران :انتشهارات دانشهگاه تههران،
_ رجههال الطوسههی ،ابههو جعفههر محمههد بههن الحسههن الطوسههی (شههیخ طوسههی)( ،م460ق) ،تحقیه :
جواد قیومی اصفهانی ،قم :موسس النشر االسالمی ،چا

اول1415 ،ق.

رسههائل فههی درایهه الحههدیث  ،أبههو الفضههل حافظیههان البههابلی ،قههم :دار الحههدیث ،چهها

اول،

23

علوم حدیث ،سال بیست و یکم ،شمار اول

1382ش.

_ الرواشه ههح السه ههماوی  ،میه ههر دامه ههاد محمه ههد به ههاقر حسه ههینی (م1041ق) ،تحقی ه ه  :غالمحسه ههین
قیصریه ها ،نعمت اهلل جلیلی ،قم :دار الحدیث ،چا

اول1380 ،ش.

سههنن ابههن ماجههه ،قزوینههی ،محمههد بههن یز یههد ،تحقی ه  :محمههد فههؤاد عبههد البههاقی ،بیههروت :دار

الفکر ،بیتا.

_ سههنن ابههی داود ،داوود بههن اشههعث سجسههتانی ،تحقی ه  :سههعید محمههد اللحههام ،بیههروت :دار
الفکر ،چا

اول1410 ،ق.

الفکر ،چا

دوم1403 ،ق.

_ سههنن الترمههذی  ،عیسههی بههن سههوره ترمههذی ،تحقیه  :عبههد الوهههاب عبههد اللطی ه  ،بیههروت :دار
_ السنن الکبری ،احمد بن حسین بیهقی ،بیروت :دار الفکر ،بیتا.

_ شرح الکافی ،مال محمد صالح مازندرانی( ،م1081ق) ،تحقیه ابهو الحسهن شهعرانی ،بیهروت:
دار احیا ،التراث العربی ،چا

اول1421 ،ق.

_ شرح مسلم ،محی الدین النووی (م676ق) ،بیروت :دار الکتاب العربی1407 ،ق.

_ شههرح معههانی اآل ثههار ،احمههد بههن محمههد بههن سههلم (م321ق) ،تحقی ه  :محمههد زهههری النجههار،
بیجا ،دار الکتب العلمی  ،چا

سوم1416 ،ق.

صحیح البخاری ،محمد بن اسماعیل بخاری ،بیروت :دار الفکر1401 ،ق.

_ صحیح مسلم ،مسلم بن حجاج نیشابوری ،بیروت :دار الفکر ،بیتا.

_ الطههب النبههوی ،ابههن قههیم جههوزی (م751ق) ،تحقی ه  :عبههد الغنههی عبههد الخههال  ،بیههروت :دار
الکتب العلمی  ،بیتا.

_ الطرائه

فهی معرفه مهذاهب الطوائه  ،علههی بهن موسهی بههن طهاووس (سهید بههن طهاووس) ،قههم:

خیام ،چا

اول1399 ،ق.

_ عمدل القاری ،عینی (م855ق) ،بیروت :دار احیا ،التراث العربی ،بیتا.

_ عههوالی اللئههالی ،محمههد بههن علههی بههن ابههراهیم احسههایی (ابههن ابههی جمهههور) ،تحقی ه  :مجتبههی
عراقی ،قم :سید الشهدا ،،چا

اول1403 ،ق.

_ فاسألوا أهل الذکر ،محمد تیجانی سماوی ،لندن :موسس الفجر ،بیتا.

_ فتح الباری ،ابن حجر شهاب الدین عسقالنی (م852ق) ،بیهروت :دار المعرفه  ،چها
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بیتا.

دوم،

_ الکههافی ،محمههد بههن یعقههوب الکلینههی (م329ق) ،تحقی ه و تصههحیح :علههی اکبههر غفههاری،

_ کتاب العین  ،خلیل فراهیهدی ،تحقیه  :مههدی مخزومهی ،إبهراهیم سهامرائی ،قهم :مؤسسهه دار
الهجرل ،چا

دوم1409 ،ق.

_ کتاب من ال یحضره الفقیهه ،محمهد بهن علهی بهن بابو یهه قمهی (شهیخ صهدوق) ،تحقیه  :علهی
اکبر غفاری ،قم :مؤسسه نشر اسالمی ،چا

دوم ،بیتا.

_ لسان العرب ،ابن منظور محمد بن مکرم ،قم :نشر ادب الحوزل1405 ،ق.

حدیث «العدوی» :انتساب و مفهوم شناسی

تهران :دار الکتب االسالمی  ،چا

پنجم1363 ،ش.

_ مجمههع البحههرین ،فخههر الههدین طریحههی (م1085ق) ،تحقی ه  :سههید احمههد حسههینی ،مکتههب
النشر الثقاف اإلسالمی  ،چا

دوم1367 ،ش.

مجمع الزوائد ،هیثمی ،علی بن ابی بکر ،بیروت :دار الکتب العلمی 1408 ،ق.

_ المجموع ،محی الدین النووی( ،م676ق) ،بیروت :دار الفکر ،بیتا.

_ مجموعه کتب آموزش بهورزی ،امور بهورزی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهیراز،
چا

اول ،بهار 1391ش.

_ المحاسن ،احمد بن محمد بن خالد برقهی ،تحقیه  :سهید جهالل الهدین حسهینی ،تههران :دار
الکتب اإلسالمی 1330 ،ش.

_ مسند احمد ،احمد بن حنبل ،بیروت :دار صادر ،بیتا.

_ مصباح االصول ،بهسودی (م1411ق) ،قم :مکتب داوری ،چا

پنجم1417 ،ق.

_ معجم مقاییس اللغ  ،ابو الحسین احمد بن فارس بن زکریا (م395ق) ،تحقیه  :عبهد السهالم
محمد هارون ،قم :مکتب االعالم االسالمی1404 ،ق.

_ نهای الدرای  ،سید حسن صدر (م 1351ق) ،تحقی  :ماجد الغرباوی ،قم :نشر مشعر ،بیتا.

_ النهای فی غریب الحدیث ،ابن اثیر الجزری (م606ق) ،تحقی  :طاهر احمد الهزاوی ،محمهود
محمد الطناحی ،قم :موسسه اسماعیلیان ،چا

چهارم1364 ،ش.

_ نهج البالغه ،گردآورنهده :محمهد بهن حسهین موسهوی( ،سهید رضهی) ،قهم :دار الهذخائر ،چها
اول1370،ش.

_ وسائل الشیع  ،محمد بن حسن حر عاملی ،قم :مؤسسه آل البیت
_ وضع و نقد حهدیث  ،عبهدالهادی مسهعودی ،معاصهر ،قهم :چها
1388ش.

 ،چا

دوم1414 ،ق.

و صهحافی مههر ،چها

اول،
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