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چکیده

برای بهره گیهری از روایهات طبهی نیازمنهد تبارشناسهی ،معناشناسهی و اعتبارسهنجی آنهها

هستیم؛ یعنی مأخذ ،سند و ناقالن هر روایت روشن شود و مفههو مهتن و مقصهود گوینهده
آنها نیز بررسی گردد .اطمینان از فراگیری روایات طبی نسبت به همگان و َروایی کهاربرد

آن در روزگار کنونی نیهز نیازمنهد اعتبارسهنجی آنهها از طریه سهنجش بها دانهش پزشهکی،
تغذیههه ،گیههاهشناسههی یهها تجربههههههای بههالینی اسههت .ایههن امههر بهها مههوانعی همچههون تقههد

روایههات ،آشههنایی نا کههافی بهها روشهههای تجربههی و راههههای بههن بسههت روبهههرو اسههت .مهها بهها

نگاهی به ضرورت ایهن سهنجش ،راه حهل گفهتوگهوی گها بهه گها مشهارکتی را پیشهنهاد
داده و در زدودن برخی موانع کوشیدهایم .در دل این بررسیها برخی روایات طبهی مهرتب

را نیز آوردهایم.

کلیدواژهها :مأخذشناسی روایات طبهی ،اعتبارسهنجی روایهات طبهی ،معنایهابی احادیهث

طبی ،گفتوگوی گا به گا مشارکتی.

درآمد
روای ات طبی یک واقعیت تاریخی ،علمهی و زیسهتی در تمهدن اسهالمی اسهت .و،ودشهان را

نمیتوان نادیهده انگاشهت و اثرگهذاری آن هها را در فرهنهب بهداشهتی ،یهذایی و درمهانی ،وامهع
اسههالمی نمههیتههوان انکههار کههرد .پههذیرش ایههن روایههات و بههه کههارگیری آنههها در عرصههه بهداشههت و

درمان ،مانند دیگر روای ات ،نیازمند پشت سر نهادن سهه مرحلهه اساسهی در قالهب سهه پهژوهش
تفصیلی و در طول هم اسهت .در ابتهدا بایهد آن هها را تبارشناسهی کهرد؛ یعنهی خاسهتگاه و منهابع
اصلی و طریقه آ گاهی ما از این روایت ها را شناسایی کرد .سپس باید معنایابی نمود تا مفههو
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متن و مقصود دقی هر روایهت در

گهردد .در مرحلهه سهو نیهز بایهد بهه اعتبارسهنجی ب هردازیم و

مضهمون روایههت را بها اسههتفاده از معیارهههای نقهد حههدیث و از ،ملههه تجهارب بشههری و دادههههای

علمه ههی نقه ههادی کنه ههیم .ایه ههن فرآینه ههدی طه ههوالنی و نیازمنه ههد په ههژوهشهه ههای کته ههابشه ههناختی،

سندشناسی ،و ر،الشناسی ،در مرحله نخسهت اسهت .مرحلهه دو  ،یعنهی معنایهابی روایهات
نیازمنهد بهه کههارگیری روش فههم حههدیث و پیمهودن مسهیر آن اسههت .در مرحلهه سههو نیهز نیازمنههد

گردآوری داده های ناظر به موضوع یا انجا آزمایش و تجربههای بالینی هستیم.

مرحله نخست :تبارشناسی روایات طبی
در حهوزه حهدیث شهیعی ،کارههایی در شناسهایی کتهابههای روایهت طبهی صهورت گرفتههه و

برخههی از منههابع اصههلی و خههار در دسههتر  2،ماننههد رسههاله ذهبیههه منسههوب بههه امهها رضهها

بررسههی شههدهانههد 3.کتههاب طههب االهمههه

 ،نوشههته پسههران بسههطا  ،یعنههی عبوعتههاب عبههد ا و

حسههین 4نیههز کمههی کاو یههده شههده اسههت 5.حاصههل ایههن پههژوهشههها ،اعتمههاد چنههدانی را بههه ایههن
کتابها برای ما به ارمغان نمیآورد .انتساب همه روایات آنها به معصومان

قابهل اثبهات

نیسههت و گههاه در درسههتی و اسههتواری گههردآوری روایههات آن ههها تردیههد شههده اسههت .افههزون بههر ایههن،

بخشی از محتوای این کتابها ،به ویژه طب االهمه

ناظر به برخهی توصهیهههای اخالقهی و

نیز تعویذها و دعاهایی است که میتوان از آن به طب معنوی یاد کرد .همچنین برخهی از ایهن

کتابها ،مانند طب النبی

آن نیستیم.

 ،بس مختصر و فاقد سندند .از این رو ،قادر بهه اعتبارسهنجی
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این وضعیت در کتاب های مشتمل بر احادیث طبی بهتر است؛ کتابهایی که بر خهالف

 .2برخی از منابع روایی طب به دست ما نرسیده است؛ اما فهرستنگهاران از مولفهان آنهها نها بهردهانهد (ر : .مقدمهه اسهتاد

؛ فرهنب کتب حدیثی شیعه ،ج ،1ر 476و ج ،2ر.)962
محمد مهدی خرسان بر کتاب طب االهمه
 .3ر« : .پژوهشی در اعتبار رساله ذهبیه» ر .21 - 3در این مقالهه ،نسهخه ههای مو،هود رسهاله ،شهواهد تهاریخی و سهند و

طرق آن ارزیابی و محتوای کتاب ،نیز نقد شده است .محققان ،نگارش رساله مو،ود را به دست مبار اما رضا
ثابت ندانستهاند.
 .4در سال  1396ش ،آقای ملکیان و دکتر مجاهدی در مقدمه و ابتدای تصحیح کتاب ،به تبار و اعتبار آن پرداختهاند.
 .5طب االهمه ،ج ،2ر.683
 . 6مقصود ،کتاب ،عفر بن محمد حنفی ،مشهور به ابو العبا مستغفرى (432 - 350ق) محهد اههل سهنت در نسه
سمرقند است .بیشتر تالیفات او در حدیث و ر،ال و تاریخ است؛ مانند :الخطب النبو یه  ،تهاریخ نسه و سهمرقند و

ّ
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کش ،معرف الصحاب  ،شماهل النبی ،فضاهل القرآن و  . ...طهب النبهی حهدود  150روایهت از رسهول خهدا
همگی بیسندند (ر : .بحار االنوار ،ج ،62ر.)303 - 290

دارد کهه

روایههت طبههی را ،ههای دادهانههد .مشهههورترین ایههن کتههابههها الکههافی ،نوشههته کلینههی ( 329ق) و
کتاب من الیحضره الفقیه ،نوشته شیخ صدوق ( 381ق) ،المحاسن ،نوشته برقی ( 290ق) و

مکههار االخههالق ،نوشههته طبرسههی ( 548ق) هسههتند .دو کتههاب نخسههت ،از زمههره کتههابهههای
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سهه کتهاب پیشههین ،بهه روایهات طبههی اختصهار ندارنههد ،امها در درون خهود دهههها و گهاه صههدها

چهارگانه و قابل اعتمادند و دو کتاب دیگر نیز مشهور و تا حدودی مقبولاند 7.این البته بهدان
معنا نیست که ما از بررسی سندی و شناسایی هویت و شخصیت هر یهک از افهراد واقهع شهده

در سند خبر بینیهاز باشهیم .در یهک کهاوش گسهترده بایهد یهک یهک اسهناد ایهن روایهت بررسهی و

اعتبارسههنجی گههردد .خوشههبختانه نههر افههزار قدرتمنههد «درایهه النههور» ،تهیههه شههده از سههوی مرکههز
تحقیقههات ک ههامپیوتری علههو اس ههالمی(نور) ایههن توان ههایی را در اختیههار م هها قههرار داده اس ههت ک ههه

وضههعیت کلههی سههند و نیههز یکایههک راو یههان روایههتهههای طبههی در دو کتههاب الکههافی و کتههاب مههن

الیحضههره الفقیههه را در یههابیم .بههر پایههه دسههتاوردهای ایههن نههر افههزار ،مههیتههوان تنههوع و تفههاوت اعتبههار
اسناد روایات طبی را تصدی نمود؛ امری که بررسی محتوایی را الز تر مینماید.

نکتهه دیگههر ،ایهنکههه روایهات کتههاب ههای مشههتمل بهر احادیههث طبهی و نههه مخهتص آن ،ماننههد

المحاسن و الکافی ،بیشتر ناظر به خوار خوراکیهها و نوشهیدنیهها و برخهی آداب بهداشهتی و

اخالق پزشکیاند و کمتر به دستورهای درمانی مشابه طب سینوی و سنتی پرداختههانهد .ایهن

امههر در کتههابهههای مخههتص روایههات طبههی ،ماننههد رسههاله ذهبیههه و طههب االهمههه

بههه عکههس

اس ههت .بههها ایهههن تو،هههه ،تقهههد زمهههانی برقهههی ( 274ق) ،کلینهههی ( 329ق) و شهههیخ صهههدوق

( 381ق) ،بههر ابههنسههینا (  428ق) و دیگههر طبیبههان بههزرط دوره طالیههی تمههدن اسههالمی (قههرن
چهار و پنجم هجری) قرینهای برای تأیید اصالت این گونه روایتهاست؛ نکتههای کهه بهرای

آیاز گفتو گوی حدیث و دانهش پزشهکی و بهه تجربهه درآوردن روایهات طبهی بهه کهار مهیآیهد .بهه
سههخن دیگههر ،اعتمههاد بههه احادیههث ایههن گونههه کتههابهههای حههدیثی ،بههیش از روایههاتی اسههت کههه

توصهیههها و دسههتورهایی مشهابه بها کتههاب قهانون بهوعلی سههینا و دیگهر کتهابهههای طبهی دارنههد و
مأخذشان بیسند یا کماعتبار است.

گفتنهی اسههت کههه کتههاب بحههار االنههوار ،نوشهته عالمههه مجلسههی ( 1110ق) مشههتمل بههر روایههات

طبی و کتاب طب االهمه

 ،نوشته سید عبدا شبر ( 1242ق) نیز از مآخذ خار روایات

طبهی انهد .روایهات ایهن دو امها ،از منهابع پیشهین ،برگرفتهه شهده و از ایهن رو ،اعتبارسهنجی آنههها،
 .7روایات مکار االخالق بیسندند ،اما بسیاری از آنها در کتابهای دیگر یافت.
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تابع اعتبارسنجی منابع قبلی است؛ بهرای نمونهه ،ا گهر کسهی رسهاله ذهبیهه را معتبهر بشهمرد ،امها
دستورات آن را نیازمند بررسی ببیند ،روایات نقل شده از آن در بحهار االنهوار نیهز نیازمنهد بررسهی

خواهند بود؛ یا اگر روایهتههای بهیسهند کتهاب طهب النبهی

کنار نهد ،روایتهای منقول از آن نیز بیاعتبار خواهند بود.

مسهتغفری را از گردونهه اعتبهار

مرحله دوم :معنایابی روایات طبی
انتظار ابتدایی ما این است که با فراگیری زبان عربی و به کار بردن دستور ز بهان آن ،بتهوانیم

احادیث را بفهمیم و از آنها بهره ببریم .اگر کمی سختگیری کنیم ،فراگیری لغت و یادگیری
کار بها فرهنهب لغهات کههن عر بهی را نیهز مهیافهزاییم .امها دانهش فقههالحهدیث مهیگو یهد کهه بهرای
رسیدن به معنای متن و سپس مقصود گوینده حدیث ،نیازمنهد طهی مراحهل متعهددیم .برخهی

از مراحل مهمتر را بر میشمریم.
دستیابی به متن اصلی

در دانش فقهالحدیث فرامی گیریم که پس از اطمینان از صحت انتساب متن بهه معصهو و

فرایت از حدیث بودن متن 8،ن خست از درستی و کامل بودن متن آن مطمئن شهویم .برخهی از

واژه ها و عبارات در روایات ،به دلیل اشتباهات انسانی بهه درسهتی نقهل نشهدهانهد یها دسهتکهم

احتمههالهههای متعههدد در قراهههت آن ههها و،ههود دارد؛ نمونههه ز یههر بههه روشههنی ایههن موضههوع را نشههان
میدهد:
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ّایوب بن نوح :یکی از کسانی که با اما کاظم بر سر سفرهای حضور یافته بود،

برایم نقل کرد که اما

 ،بادروج (ریحان کوهی یا بنفش) خواست و فرمود« :من

دوست دار یذا را با آن آیاز کنم؛ ز یهرا انسهدادها را مهیگشهاید ،اشهتهاآور اسهت و
َس َبل را از میان میبرد».
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قولهون :ن ّن ال َعهد َ قهد َ علیهه ث َمهانون نبیها .قهال« :کهذ ُبوا ،ال َو ا  ،و ال
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عشرون نبیا» (الکافی ،ج ،12ح.)4 /11965
 .9الکافی ،ج ،6ر ،364ح3؛ بحار األنوار ،ج ،66ر ،215ح.14

گونهههای بیمههاری چشههمی اسههت کههه رط هههای قرمههز بههه صههورت تارهههای عنکبههوت درمههیآینههد.
مشهکل ایههن اسههت کههه در کتههاب مکههار االخهالق همههین روایههت آمههده و بههه ،ههای « َ
السه َهبل» ،واژه
ّ
12
« ّ
السل» آمده است 11.عالمه مجلسی این نسخه را نیز آورده و آن را تو،یه کرده است.
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بههر پایههه ایههن مههتن و بههر اسهها

گفتههه ،ههوهری ،لغههتدان بههزرط قههرن چهههار هجههریَ « ،سه َهبل»

گفتنی است ما با آسیب های دیگری مانند تقطیهع ،تحر یه  ،سهق  ،ادراج و اضهطراب نیهز

روبهرو هستیم که ،ای بحث تخصصی آنها در این،ا نیست.
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جداسازی معنای لغوی و اصطالحی

کار الز دیگهر بهرای فههم درسهت مهتن ،نیهامیختن معنهای سهاده عرفهی و معنهای اصهطالحی

است .گاه یک آمیختگی ساده میان معنای عرفی و اصهطالحی ،رههزن راه مها مهیگهردد؛ نمونهه

زیر بهرای ایهنکهه ضهرورت ایهن تو،هه و کاسهتی سهادهنگهری در فههم واژههها را نشهان دههد ،کهافی
است .وضو یک اصطالح فقهی است ،اما درحدیث زیر معنای لغوی آن منظور شده است:
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األمالی به نقل از هشا بن سالم ،از اما صادق  ،از پدرانش « :پیامبر خدا

فرمود :هر کس از این خرسند میشود که خیر و برکت خانهاش بسیار باشد،

هنگا آورده شدن یذا وضو بسازد؛ و هر کس پ یش و پهس از یهذا وضهو بسهازد ،در
گشایش روزی ب َزید و از هر بالیی در تن خویش بر کنار باشد».
هشا بن سالم گفت :اما صادق

به من فرمود« :ای هشا بن سهالم ،مقصهود

از «وضو» در این،ا ،شستن دستها پیش و پس از یذاست».

 .10الصحاح ،ج ،5ر.1724
 .11مکار األخالق ،ج ،1ر ،389ح.1312
 .12بحار األنوار ،ج ،66ر.216
 .13ر : .آسیبشناسی حدیث ،عبدالهادی مسعودی ،تهران ،انتشارات سمت1391 ،ش.
 .14األمههالی (طوسههی) ،ر ،590ح1225؛ ر : .تهههذیب األحکهها  ،ج ،9ر ،97ح423؛ الکههافی ،ج ،6ر ،290ح1؛ بحههار
األنوار ،ج ،66ر ،364ح.40
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گردآوری احادیث مشابه

کار مهمتر ،گردآوری همهه احادیهث نهاظر بهه یهک موضهوع یها همهان تشهکیل خهانواده حهدیث

است، .معآوری همه گفتار و رفتار معصومان
توصی

در باره یک موضوع مشخص ما را بهه یهک

دقی از مسهأله و نقطهه مهورد اتفهاق در همهه روایهتههای بهه ظهاهر متفهاوت مهیرسهاند.

احادیث تخم مرغ نمونهای برای توضهیح مطلهب اسهت .برخهی روایهات بهه دوسهتداران فرزنهد،
خوردن تخم مرغ را سفارش کردهاند:

د
د
ّد د ّد
د
د
د د
َاننوول س ّدَن اِو اواَ دَووأ دن دَ نه أس دیو ن
َإلنوواُ و ّ
وأن دَ ن م
َهّلل اَلووم
ّإس ن اذ ّیووا انو دون َ انذیو اواء َلووکا إِل ا
ا
د
ن
د د د د د ن د ّد
15
د
َهیمی
ابأ ا
کل َاب ا
یضَ َبِلوَ َکثَ َاننل ا
اما علی  :یکی از پیامبران ،از کمی زاد و ولد در میان ّامت خویش ،به درگهاه

خداونههد عههز و ،ههل نالیههد .خداونههد ،او را فرمههود کههه مههرد را بههه خههوردن تخههممههرغ،
سفارش کنهد .مهرد  ،ایهن کهار را کردنهد و از آن پهس ،زاد و ولهد در میانشهان فهراوان

شد.

َالناُ َاکاظم

دد
د ّد
16
د د
َاوا اَّ»ی
یضی َ اَن نا دیز نیَّ اس
«أ اکثراَ انن َاب ا

«فراوان تخممرغ بخورید که فرزند را افزون میکند».

برخی از روایات ،به مصرف پیاز در کنار آن و نیز استغفار کردن 17فرمان دادهاند:
َس ّما دَل دک ن
وت إِل أ د
مر بن أ دَ دننم ج د
َس دن ان
ا
ن د د
18
یض ب د
ااب دص ال»ی
ک ال َاب
ا
ّ
عمههر بههن ابههی حسههنه ،مههال :نههزد امهها کههاظم

ّد د د د د د
د
فبر د
َهّللَ ا
اَلم َاوا اوََّ .اوا ِل «َفوَ ا ا

 ،از کمههی فرزنههد ،اظهههار نههاراحتی

کرد  .به من فرمود« :از خداوند ،آمرزش بطلب و تخممرغ با پیاز بخور».

برخی روایات نیز به خوردن تخم مرغ با گوشت توصیه کردهاند:
َإلناُ َاصااق

8

د
دَلکا دن ّ
یواء
وِ ان دون َ انذ ا
ا

د د ن
ّد د ّد
د
نولَ .اوا «ک اول
إِل ا
َهّلل و ا جول اَلوم َان ا

 .15المحاسن ،ج ،2ر ،275ح1882؛ بحار األنوار ،ج ،66ر ،46ح.8
 .16المحاسههن ،ج ،2ر ،276ح 1886و 1887؛ نیههز ر : .طه ّهب ّ
األهمهه (ابنهههی بسهههطا ) ،ر130؛ مکههار األخههالق ،ج،1
ر ،352ح1148؛ بحار األنوار ،ج ،66ر ،46ح.12
َ
َ
َ ُ َّ
َّ َ َ َ ُ ن ن ً
ً
َ
ّ
ن
َ
ُ
هین وَ
راراَ .و ُی نمهد ند ُک نم بهأ نموال َو َبن َ
 .17اشاره به آیات سوره نوح است :ناس َتغف ُروا َر ّبک نم نن ُه کان یفارا .ی نرسل السهمای علهیکم مهد
ٍ
َ َ ن َ ن َ ُ ن َن ً
ن َ ُ
َ
ات و یجعل لکم عنهارا .
َی نج َعل لک نم َّ ،ن ٍ
 .18الکافی ،ج ،6ر ،324ح2؛ المحاسن ،ج ،2ر ،276ح1885؛ بحار األنوار ،ج ،66ر ،46ح.11

اما صهادق

 :یکهی از پیهامبران ،از کمهی فرزنهدان ،بهه درگهاه خداونهد عهز و ،هل

شکایت برد .خداوند فرمود« :گوشت با تخممرغ بخور».

روایات طبی؛ تبار و اعتبار

د
ّ د د
یض»ی
َالحم ابااب ا

19

روایتهی نیههز آن را خههوراکی سههبک و ،هایگزینی کههمز یههان بههرای فرونشهاندن اشههتیاق بههه گوشههت

میداند:

ّد
د
د د د د
د د
ّد ن د
حومَ ا ا دینو
َابیضَ َاا «أنوا إنوا خبیو ی دیو ن ابا دوَ اُ َال ا

دد
د
َهّلل
نرَزُ و ک دَ أبو اذَّ ا
د ن د ن ّد
20
حم»ی
اا لا ائلم َال ا
الکههافی بههه نقههل از ُمههراز  :امهها صههادق از تخههممههرغ یههاد کههرد و فرمههود« :هههان کههه
خهوراکی سه ُهبک اسههت .دلدادگهی بههه گوشههت را فهرو مههینشههاند؛ ولهی عارضههههههای

گوشت را هم ندارد».

در ایهههن حهههال برخهههی روایهههات ،تنهه هها زرده آن را سهههبک مهههیداننهههد و سهههفیده آن را سه ههنگین

میخوانند:

د د ن د
د
ن ن د
َابیاض ینایل»ی
یض خبی َ ا
َإلناُ َاصااق
«نخ َاب ا
اما صادق « :زرده تخممرغُ ،
سبک و سفیده ،سنگین است».
21

روایت هایی نیز خوردن فراوان تخم مرغ را مو،هب بهروز برخهی بیماریهها و نیهز الیهری انسهان

دانستهاند.

ّد ّد د د د
د د
ن
الینم نی ا ّد د د د د
د
ویض
«ین
َإلناُ َاصااق
نمن ا ینالینم َی ا ان ...ا أنا َایت َی ا ان َ اَاناس أ ا
کل َاب ا
د ّد
22
دا ّد
ک ا َافل ا »ی
َان دم ا
اما صادق « :سه چیز است که چاق میکند و سه چیز است که الیر میکند
ّ ...امها آن سههه چیههز کههه الیههر مههیکنههد ،عبهارتانههد از :اعتیههاد بههه خههوردن تخههممههرغ،

ماهی ،و شکوفه خرما».
ن د
ن ددن
د ن
23
َاک دل ن س د
د
جای
ِرض اننا
َإلناُ َارضا
َاو ا
ا
یض ی ا
نََّانم أ ا
کل َاب ا

 .19الکافی ،ج ،6ر ،325ح3؛ المحاسن ،ج ،2ر ،276ح1884؛ بحار األنوار ،ج ،66ر ،46ح.10
 .20الکافی ،ج ،6ر ،324ح1؛ المحاسن ،ج ،2ر ،276ح1888؛ بحار األنوار ،ج ،66ر ،46ح 14و .15
 .21الکافی ،ج ،6ر ،325ح5؛ المحاسن ،ج ،2ر ،277ح1890؛ بحار األنوار ،ج ،66ر ،47ح.16

 .22الخصهال ،ر ،155ح194؛ مکهار األخهالق ،ج ،1ر ،127ح309؛ ط ّهب ّ
األهمه
الطلع»؛ بحار األنوار ،ج ،66ر ،45ح 5و ج  ،76ر ،73ح.10
 .23بحار األنوار ،ج ،62ر 321عن ط ّب اإلما الرضا .

 ،ر 4و فیهها «و الضهلع» بهدل «و
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اما رضا

َ
« :خوردن همیشگی تخم مرغ ،سبب پیدایش کنجهد (کهک َمهک)

در صورت میشود».
أ
ن ّن د
د ن
نن
یاَوا س درأع د
د
َة اِ دوَّ اََ دا
َافحوا َ ا اِ
یوحرل
َإلناُ َارضا
ویض ا إانانوا ا
«ک دثََ أ ا
ا
کول َاب ا
ن
د 24
د
د
د
ا ن د
د
د
ّ
َالبِتار»ی
یحرل َار بو ا ا
نلحق ا
یض َة ا
َالنِالء انن َاب ا
اما رضا « :تخم مرغ بسیار خوردن و معتاد شدن به آن ،بیماری س ُپرز میآورد

و ایجادکنن ههده بادههههایی در س ههر معهههده اسهههت ،و ز ی ههاد خ ههوردن تخ ههمم ههرغ آبپ ههز،
َ
َ
نفستنگی و نفسبریدگی میآورد».

از یک روایت پیشین و نیز روایت پیش رو فهمیده میشود که تخم مرغ را نباید همراه مهاهی

خورد:

د
د د
د د د
ویض دا ّد
د
« دی دنبف و أس ذ و در ...أس جذ دم و د س دج ِوَووک َابو
َإلنوواُ َارضووا
َانو دومک س َووا ِ
د د د ّد
د د د د
د
25
د
د
د
د
ا د د ّد ن
ضرَع»ی
وَفیرَ ا اج َ
اَََّ َِی َ اَّنما إوَ َجَمِا ااََّ َااوانجَ ا اِ یاح َاب ا
ا

اما رضا

« :باید از این ب رهیهزی کهه  ...تخهممهرغ و مهاهی را ههمزمهان در معهده

گرد آوری؛ چه ،هر گاه این دو با یکدیگر گرد آیند ،قولنج ،بهاد بواسهیر و دنهداندرد
به و،ود میآورند».

بر پایه این روایات ،نمیتوان به گونهای ساده ،به خوردن تخم مرغ توصیه نمود و نیهاز اسهت

مجموع روایات ،تحلیل و با یک تالش ،دی ،معنایابی و همسو گردند؛ مانند آنچه در دانهش

فق ههه ص ههورت م ههی گی ههرد .در ای ههن گون ههه م ههوارد ،در نظ ههر آوردن تنه هها ی ههک روای ههت ی هها ی ههک دس ههته،
مشکلآفرین و گونهای انتساب نادقی یا نادرست به معصو

میشود.

اختالفهایتمدنی و عصری

توجه به

بسیاری از روایات اسالمی ،ناظر به سرشت کلی انسان و طبیعت عمومی بشر هستند .این

گونه روایات در هر ،ا و همیشهه قابهل عمهل و پیهروی هسهتند؛ امها نمهیتوانهد نهافی و،هود برخهی
روایات ناظر به وضعیت خار زندگی در یک روزگار معین باشد .نمونه قابهل مطالعهه ،روایهات

فهراوان خهوردن مهاهی اسهت کههه آن را مو،هب الیهری و ضهرر و ز یههان خوانهدهانهد 26،در حهالی کههه
ّ .24
طب اإلما الرضا
ّ .25
طب اإلما الرضا
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 ،ر28؛ بحار األنوار ،ج ،62ر.321

 ،ر63؛ بحار األنوار ،ج ،62ر 321نحوه.
َ َ َّ ُ َ َ َ َ
المض َّرةإ؟ آیا نمیدانی که الیهرى ،خهود از صمصهداقههاى] زیهاندیهدگی
)« :عما علمت عن الهزال من

َ َ
 .26فقال (الصادق
است؟إ» (الکافی ،ج ،6ر ،315ح7؛ المحاسن ،ج ،2ر ،254ح1798؛ بحار األنوار ،ج ،66ر.308

حال اگر لزو داشتن نیروی بهدنی فهراوان بهرای کارههای دشهوار در روزگهاران پیشهین را در نظهر

آوریم ،روایهات نهاظر بهه خهوردن مهاهی ،درسهت مهینماینهد .در آن دوره فعالیهت بهدنی انسهانهها

زیاد بوده و نیاز به یذاهای انرژیزا داشته و به گونه متعهارف چر بهی ذخیهره کمتهری داشهتهانهد،

روایات طبی؛ تبار و اعتبار

اکنون توصیه ،دی پزشکی است.

در حههالی کههه اکنههون تحههر افههراد کمتههر اسههت و چههاقیهههای بیمارگونههه بیشههتر اسههت .از ایههن رو،

دانش امروز به خوردن ماهی سفارش میکند و خوردن ماهی را مو،ب ضرر نمیبیند.

مها برخههی روایههات در ایهن بههاره را مههیآور یههم و نظهر نهههایی را در ایههن بهاره مشههروط بههه تحقیقههات

میدانی ،بالینی و آزمایشگاهی میکنیم؛ زیرا این احتمال و،ود دارد کهه سهفارش دانهش تغذیهه
معاصر به افهراد فربهه باشهد یها خهوردن مهاهی بهه حهد اعتهدال و بهدون مهداومت باشهد .همچنهین
الز اسهت بههه قیههود آمههده در روایهات ماننههد (الطههریم تههازه یهها ادمهانم مههداومت) نیههز تو،ههه کامههل

داشت .همه روایات در دانشنامه احادیث پزشکی مو،ودند.
َالناُ َاصااق

ْ
« دأ ْک نل ْ د
َس ْنم»ی
َسیَ ااس نی ا ی ن اج
ا

27

«خوردن ماهی ،بدن را ذوب میکند».
ْ
ّد د ن ّد
َافر نی نی ا ی ن ج د
َس دن دَّ»ی
َالناُ َاکاظم
«َانمک ا
«صخوردن] ماهی تازه ،بدن را ذوب میکند».
د
د د د
ْ
َةو ْووینن د
کی دََ ّدنو نووا نیووو ا ی ن
د ن ْ ن ْ د ّد د
َالنوواُ َاص ووااق
َوووا أ انیو نووَ ن ِ ا
«ال توووَّ اننوَ أ کووول َانوووم ا ا
ْجد
َس دن دَّ».
«به خوردن ماهی ،مداومت مکنید؛ زیرا تن را ذوب میکند».
تفاوتهایجغرافیایی

توجه به

نکتههه قابههل تو،ههه دیگههر در فهههم حههدیث ،احتمههال تههأثیر مخاطههب ،محههی و تفههاوتهههای

،غرافیههایی در عمومیههت و فراگیههری حههدیث اسههت .ایههن امههر در احادیههث طبههی نیههز نمههود دارد؛
یعنی گاه روایت به ظاهر عا و فراگیر مینماید ،امها ممکهن اسهت بها تو،هه بهه روایهات دیگهر ،بهه

این نتیجه برسیم کهه سهخن معصهو

نهاظر بهه منطقهه خهار یها زمهان و یهژهای اسهت .شهیخ

صههدوق بههرای تو،یههه برخههی روایههات طبههی  -کههه بههه ظههاهر عهها هسههتند ،ولههی کارآمههدی آنههها در

برخی موارد مشاهده نشده است  -نخستین احتمال را همین دانسته و چنین گفته است:
ّ
برخی از آنها ناظر بهه آب و ههوای مکهه و مدینههانهد و بهه کهار بسهتن آنهها در دیگهر
 .27دانشنامه احادیث پزشکی ،ج ،2ر ( 485خوردن ماهی).
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شرای آب و هوایی درست نیست.

28

بر پایه همهین اندیشهه ،و بها تو،هه بهه مصهرف سهرکه بهه ،های نمهک از سهوی امها رضها

در

منطقه سردسهیری خراسهان شهمالی 29،مهیتهوان محتمهل دانسهت کهه توصهیه بهه مصهرف نمهک
پیش و پس از یذا ،برای مناط گرمسهیری و نهه همهه ،ها باشهد؛ 30ههر چنهد حهدیث ز یهر از امها

صادق

را نیز باید در نظر داشت؛ زیرا منطقه زندگی ایشان هم گرمسیری بوده است:

ن د ْ د دّ د ن ن ْ ْ د
ّد د د ْ د ن ْ د ّ ْ د د د د د ْ د ن د ْ ْ
31
لس اب ااملل اِ ا ْن دَّک ْمی َ اَ دس َسل ا دیَ َّّ َا دِال».
« اإنا انبَّأ اباس ال ا نَّناَ کما تبَّؤ
ما با سرکه آیاز میکنیم ،چنان که شما با نمک آیاز میکنید؛ زیرا سرکه ،عقهل را

استوار میکند.

مرحله سوم :اعتبارسنجی روایات طبی
روایات طبی ،مانند هر روایت دیگری ،نیازمند اعتبارسهنجی بهه منظهور تعبهد و عمهل بهه آن،

یهها بههاور کههردن آن اسههت .ایههن ضههرورت از آن روسههت کههه روایههتهههای در دسههتر

مستقیم و بدون واسطه از معصهو

مهها ،بههه گونههه

دریافهت نشهدهانهد .آنهها در ،ر یهان نقهل و گهذر از دههها

نسههل ،بههه گونههه مجمههوعی و ا،مههالی ،دسههتخههوش برخههی آسههیبهههای ر یههز و درشههت ،ماننههد

تحری

و ادراج و وضع و تقطیع گشتهانهد .از ایهن رو ،اعتبارسهنجی روایهات طبهی ،گهامی مههم

بههرای ،ههواز اسههتفاده از آنهاسههت و مههیتههوان آن را در دو بخههش نقههد «درون حههدیثی» و «بههرون

حدیثی» به انجا رساند.

اعتبارسنجی درون حدیثی

ابتدا به عهده حدیثپژوهان و ر،هالشناسهان اسهت کهه منبهع حهدیث را شناسهایی کننهد،

هویت و اعتبار مول

را دریابند ،نسهخههها و راه رسهیدن آنهها را بهه روزگهار کنهونی بشناسهند ،و

سههپس یههک یههک افههراد واقههع در سههند حههدیث را شناسههایی و بررسههی کننههد .همچنههین از اتصههال
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 .28االعتقادات ،ر.115
 .29الکافی ،ج ،6ر ،329ح4؛ المحاسن ،ج ،2ر ،286ح1931؛ بحار األنوار ،ج ،66ر ،303ح.14
 .30رسول ا « :یا َعل ُّیإ ناف َتت نح ب نالم نلح فی َط َعام َ
کَ ،و ناخت نم ب نالم نلح؛ َفإ َن َمن ناف َت َت َح َط َع َام ُه ب نالم نلح َو َخ َت َم ُه ب نالم نلحَ ،د َفع ا ُ
ن َ َ
ن َ
َ ن ُ َ ن َ َ ً َن
ین ن نوعا م نن عن َواع ال َبالی ع نی َس ُر َها ال ُجذا ُ » (الکافی ،ج ،6ر ،329ح4؛ المحاسن ،ج ،2ر ،286ح.)1931
عنه سبع
َ
َ َّ
ن
َ َ
َ
ن
 َّ َ ُ 31ن َ ّ ن َ ن َ ّ َّ َ ُ ً َ َ ن َ ّ َ
ُ َ َ َ َُ ّ
ان ،فقهد َم نت نل نیهه َماههد َة َعل نی َهها خهل َو مل َهح ،فهاف َت َت َح
بخراس
الرضا
 .محمد بن عل ٍی الهمدانی :عن ر،ال کان عند
ن َ َّ
َ ن َ َ ُ ُّ
َ نُ َ
ََ َ
ن ن
َ َ َ َن
ن َ ّ َ َ َ َّ ُ ُ ُ ن ُ َ
هت فهدا َ إ ع َم نرت َنها ع نن نف َتهت َح بهالملح؟ فقهال« :ههذا مثهل ههذا َ -ی نعنهی الخهلَ -و ن ّن الخهل َیشهد
بالخل ،فقال الر،ل، :عل
ّ
ن ن
ُ
الذ نه َنَ ،و َیز ید فی ال َعقل» (الکافی ،ج ،6ر ،329ح5؛ المحاسن ،ج ،2ر ،283ح.)1915

بهر اعتبههار سههند و حههدیث بکاونههد .دو دانههش نقهد حههدیث و ر،ههال ،عهههدهدار ایههن بخههش از نقههد

هستند و در کتابهایی چند به شیوهههای و معیارههای آن پرداختهه شهده اسهت 32.از ایهن رو،

در این،ا بیشتر به بخش دو اشاره میکنیم.

روایات طبی؛ تبار و اعتبار

حلقه های سند به یکدیگر مطمئن شوند و هر ،ا با گسست و سسهتی رو بههرو شهوند ،تهأثیر آن را

اعتبارسنجی برون حدیثی (تجربی)

بخههش دو نقههد ،بیههرون از حههوزه حههدیث روی مههیدهههد و بههه سههنجش محتههوای حههدیث بهها

واقعیت بیرونی مهی پهردازد .ایهن بخهش نیازمنهد یهک کهار و فههم مشهتر بها دانشهمندان اسهت و

میتوان آن را اعتبارسنجی تجربی خواند .سنجش حدیث بهه وسهیله آزمهونههای بیهرون از آن و

مقایسه دو گزاره از دو خاستگاه متفاوت ،مشکل به نظر میآید .به سهخن دیگهر ،سهنجش یهک
گ ههزاره علم ههی و ی ههک گ ههزاره ح ههدیثی ،نیازمن ههد روش ههی ب ههرای ی ههافتن زبان هههه ههای تم هها

و ایج ههاد

زمینههای گفتوگو است .در ،ایی دیگر این امکان را سنجیده و به دو روش متهداول تهالیفی
و گههزارهسههازی متنههاظر اشههاره نمههوده و روش «گفههتوگههوی مشههارکتی گهها بههه گهها » را پیشههنهاد

دادهایم 33.در این،ا همان را با رویکرد به روایات طبی اراهه میدهیم.
 .1گردآوری کامل

بر پایه روش مزبور ،یک محق حدیثی و یک پژوهشگر  -که در این،ها پزشهک یها داروسهاز و

دیگر رشتههای مرتب است  -یافتههای خود را در یک موضوع مشخص گهردآوری مهیکننهد و

سپس هر یک از طرفین ،نتیجه ابتدایی کار خود را با سوی دیگر در میان مهینههد .از آن،ها کهه

گهها بعههدی پههژوهش بههر اسهها

آنچههه از ایههن گفههتوگههو بیههرون مههیآیههد ،طراحههی مههیشههود ،بایههد

بکوشیم از آسیب گردآوری ناقص ب رهیزیم؛ یعنهی ههر یهک از دو طهرف ،همهه گهزارههها و اسهناد
پژوهش مرتب با موضوع را یک،ا گرد آورند؛ برای نمونه اگر روایات ّ
طبی را در باره علل الیهری

گرد میآوریم ،نمی توان تنها به روایاتی کهه بهه گونهه مسهتقیم ،نهاظر بهه الیهر شهدن هسهتند ،اکتفها
نمود؛بلکهه الز اسههت احههادیثی کههه شهیوههههای زنههدگی منتهههی بههه الیهری را گوشههزد مههیکنههد نیههز

یههک ،هها و کنههار هههم گردآینههد؛ ماننههد تعههداد و چگههونگی حمهها کههردن .همچنههین روایههاتی کههه

خههورا هههای چههاق کننههده و نیههز ،لوگیرنههده از چههاقی را معرفههی مههیکننههد ،بههه دسههت آور یههم .در

دانش پزشکی نیز به دنبهال اسهباب مختله

آن باشهیم .ایهن بهدان معناسهت کهه نبایهد بهه یهک

 .32نگارنده نیز پیشتر در کتاب وضع و نقد حدیث و نیز آسیبشناسی حدیث به آن پرداخته است.
« .33تعامل حدیث و دانشهای بشری» ،مجله حدیث حوزه ،ش1393 ،4ش.
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گزارۀ حدیثی از اما صادق

مانند« :ع کل الحیتان یذیب الجسهم؛ 34خهوردن مهاهی ،بهدن را

آب میکند»  ،بسنده کنهیم و آن را بهدون در نظهر آوردن روایهات مهرتب  ،بها یهک گهزارۀ پزشهکی در

بههارۀ خههوردن مههاهی رو یهها رو کنههیم؛ ز یههرا محتمههل اسههت کههه خههوردن مسههتمر مههاهی ،بههه الیههری
بیانجامد؛ همان گونه که گذشت.

35

 .2پرسش نیکو

پرسش نیکو ،سکوی پرش پژوهشگر است و ،هتدهنده به حرکت او ،چیزی که نیمهی از

علم دانسته شده است؛ 36برای نمونه ،اگر از حدیثپژوه ب رسیم :چگونه میتوان نظا تغذیه یا
یا سالمت انسان را از دیدگاه اسال ترسیم نمود؟ شاید ساالدرستی پرسیده باشیم؛ ّاما آن قدر
گسههترده و دامنهههدار هسههتند کههه پاسههخگههویی بههه آنههها در تههوان یههک پههژوهشگههر و حههدیثپههژوه
ّ
نیست .باید پرسشهای کلی را به پرسشهای ریزتر تقسیم کرد؛ به گونهای که بتوان بخشی از
میرا

حدیثی را به آن نهاظر دانسهت .در ییهر ایهن صهورت ،پرسهش مها ،نقشهر پهژوهش را ترسهیم

نمههی کنههد و نمیتههوانیم مأخههذ و محههل ،سههتو،ههوی احادیههث مههرتب را حههد

بههزنیم .مهها بایههد

بتههوانیم ریزموضههوع هههایی را پدیههد آور یههم کههه یهها خههود از مصههداقهههای یههک مفهههو طههرح شههده در

احادیثاند یا با یک دو واسطه در زیر عنوانهای ،امع مطرح شهده در حهدیث قهرار مهیگیرنهد.

در این،است که نیاز بهه گفهتوگهوی دقیه و گها بهه گها پهژوهشگهران ههر دو حهوزۀ حهدیث و
دانش بشری احسا

میشود.

پژوهشگر در دانش های بشری ،باید ساال را بشکافد تا به عناصر بسی تشکیل دهنهدۀ آن

برسد .پژوهشگر حدیث هم باید بتواند ههر یهک از عناصهر را در ز یهر یهک مفههو حهدیثی کههن و

در دایههره مصههداقهای آن قههرار دهههد؛ بههرای نمونههه نمیتههوان مسههألهای کههالن ماننههد بهداشههت یهها
محههی زیسههت و یهها نظهها تغذیههه را بههه صههورت ر یههز و خههرد نشههده در تعامههل بهها حههدیث قههرار داد.

ایههنههها ماننههد ترافیههک 37و مههدیریت و دیگههر نیازهههای ،وامههع امههروزین ،مسههألههههایی ترکیبههی،
پیچیده و درهم تنیده اند .اگر ا،زای این مساهل کالن را یک به یک شناسهایی نکنهیم ،امکهان

برقراری گفتوگوی فعال با احادیث ناظر فراهم نمیشود.
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 .34الکافی ،ج ،6ر ،323ح.6
 .35ر : .صفحات پیشین :اختالف تمدنی به نقل از :الکافی ،ج ،6ر.324
 .36نزه الناظر ،ر ،32ح.99
 .37بههرای نمونههه ،مشههکل راهبنههدانهههای فرصههتسههوز ،حاصههل مجموعهههای از بههینظمههی ،عههد رعایههت حقههوق دیگههران،
شتاب زدگی ،گذشت نکردن ،فراوانی وسایل نقلیه ،کمبود تجهیزات ،ناآ گاهی از قوانین و محدودیتها ،و  ...است.

فرضههیه ،کلیههد آی ههاز پههژوهش اسههت و نق ههش راهنمهها را در فرآینههد آن ب ههه عهههده دارد .هس ههتر
بنیادین دانش ،شناسایی رو یهدادهای بهه ههم وابسهته و تشهخیص ّ
متغیهر مسهتقل از متغیهر تهابع

روایات طبی؛ تبار و اعتبار

 .3فرضیهسازی بر پایه دادههای حدیث

اسهت .فرضههیه را مههیتهوان حههد عاقال نههه و احتمهال عالمانههر پههژوهشگهری دانسههت کههه از پههس
ّ
اندیشههیدن بههه سههاال خههود و بهها مطالعههر متمرکههز بههر آن ،کههانون اصههلی مشههکل را یافتههه و راه حلههی
ّ
هرچند بدوی به نظرش رسهیده اسهت .ایهن راه حهل مفهرو ههم مهیتوانهد حدسهی باشهد و ههم
برگرفته از حدیث .ما آزاد هستیم هر حدسی را به صهورت فرضهیه درآورده و آن را بیازمهاییمّ ،امها
هزینههه و فرصههت آزمههودن هههر چیههز را در اختیههار نههدار یم و از ایههن رو نههاگزیریم ،فر

هههای خههود را

محدود کنیم و آن دسته را به مرحلر آزمهون در آور یهم کهه از مقبولیهت نسهبی و احتمهال عقالیهی
ّ
صحت برخوردار باشند .در این،است که احادیهث مهیتواننهد یهاریگهر مها باشهند .ا گهر بتهوانیم

احادیث مرتب با مسأله را بهه شهیوۀ مرحلهر پیشهین بهه گفهتوگهو بکشهانیم ،آنگهاه مهیتهوانیم بها

دسهتهبنهدی آنههها ،فرضهیه ههایی از درون حههدیث و نهه از بیههرون ،پدیهد آور یهم .ایههن دسهتهبنههدی
متناسب با هر علم و مسأله میتواند متفاوت باشد.

بهرای نمونههه آن دسههته از روایهات طبههی کههه در منهابع کهههن و معتبههری ماننهد المحاسههن برقههی و

الکافی کلینی آمده ،ارزش سرمایهگذاری بیشتری دارند تها احادیهث طهب النبهی مسهتغفری کهه

بهیسههندند .ا گهر ایههن را ب هذیریم ،آنگههاه پههژوهش و فرضهیهسههازی در طهب متکههی بهه حههدیث ،بههر
خههوار خههوراکیههها متمرکههز مههیشههود ،نههه دسههتورات خههار درمههانی مشههابه بهها طههب سههنتی و

سینوی؛ امری که نتیجه فراوانی روایتههای نهاظر بهه خهوار خهوراکیهها در کتهابههای معتبهر

حههدیثی اسههت .بههرای آزمههایشهههای بههالینی ایههن خههوراکیههها نیههز مههیتههوان از ترکیههبههها و مقههدار

) (dozeتوصیه شده در طب سنتی سود ،ست.

38

ّ .4
صحت انتساب

هنگا آوردن فرآورده ها برای برقراری ارتباط و افکندن تناظر میان گزارههای دینی و علمی،

هر یک از طرفین باید بتوانند با اطمینان نسبی نظر اراهه شده را به حوزه شناختی خود منسوب

دارنههد .از ایههن رو ،در حههوزه دیههن بایههد از روش باز یههابی آیههات هماننههد و خههانواده حههدیث سههود
،ست .در این صورت ،اگر یک مجموعه با مضامین همسو و همساز فراهم آید ،میتوان اقدا

 .38تعداد معتنابهی از احادیث هستند که میتوان از آنها گزارههایی آزمونپهذیر را اسهتخراج کهرد .نمونهر تجربهه شهده ایهن
کار ،سنجش اثر «اثمد م سرمه» بر بینایی است (ر : .دانشنامه احادیث پزشکی ،ر.)23 - 21
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ّ
ب ههه اراه ههه آنه هها ب ههرای تحلی ههل و آزم ههایش نم ههود .در ای ههن مرحل ههه بای ههد از مف ههاهیم متکلفان ههه و ب هها

واسهطه هههای دور و دراز اسهتنباطی و تحلیلههی ،پرهیهز نمههود؛ بهه گونهههای کهه بهها در اختیهار نهههادن
تر،مه و به شرط تو،ه مخاطب به احادیث مشهابه و ههممضهمون ،معنهای ادعها شهده بهه ذههن

مخاطب نیز خطور کند.

بهها تشههکیل خههانواده حههدیث و گههردآوری احادیههث مههرتب میتههوان ،طههرحواره آیههازین خههود را

تهیههه کههرد و دیههدگاهی ا،مههالی و نههه چنههدان شههفاف از متغیرهههای مسههتقل و وابسههته را تصههویر

نمود .این فرضیه ابتدایی این مقدار اعتبار دارد که گردآوری مقالههای علمی و حتهی ورود بهه
فرآیند درازمدت و پرهزینه آزمون و تحقیقات میدانی را برای کاربردی کردن گزارههای حدیثی

تو،یه کند.

 .5ر یزپردازی و نه نظریهپردازی

تاریخ علم ایران حاکی از برخی تجربه های ناموف برای تهیه یک طرح ،امع در دانشهای

بشری است .ما هنوز به طرح کالن سالمت و بهداشت اسالمی دسهت نیافتههایهم؛ همهان گونهه

که نتوانستهایم نظا سالمت روانی یا اقتصاد کالن اسالمی را اراهه دهیم .این به ما میآموزد که
از مساهل ریزتر آیاز کنیم؛ مسألههایی که در باره آنها متون دینی و به ویژه حهدیث و،هود دارد

و دانههشهههای نههوین نیههز بههه آنههها پرداختههه و نظر یههههههایی را ابههراز داشههتهاند؛ ماننههد خههوراکیهههای
سهودمند و ز یهانآور در دانهش تغذیهه ،یها دسههتورهای بهداشهتی .آنگهاه در گها بعهدی و شهاید بههه

وسیله نسلهای بعدی ،از طری کنار هم نهادن یافته های این تحقیقات به سوی یک فرضیه
،امع حرکت کنیم؛ فرضیهای که الز نیست واحد باشد ،یا برای همیشه بماند و ب اید.

این سیر علمی با پیشینه دیگر حرکتهای علمی همخوان اسهت .در برخهی از رشهتههها ،از

مساهل ،زیی و عینی آیازیدند و در مرحله بعد و از پس سالها پیوند دادن مساهل ،ز یهی ،بهه

نظریه پردازی کالن و ،امع روی آوردند .این به معنای در نظر نگرفتن اصول کلی و بنیادین در

شناخت انسان از دیدگاه دین یا دانش بشری نیست؛ امها در دانهش پزشهکی مهیتهوان بها در نظهر

داشتن یهک نگهاه ا،مهالی و کلهی بهه انسهان ،بهه درمهان بیمهار پرداخهت یها توصهیهههایی در بهاره

چگونه خوردن و چه خوردن و چهه نوشهیدن داشهت .شهکل بیشهتر احادیهث طبهی در دو کتهاب

الکههافی و المحاسههن ،بهها ایههن نگههرش هههمسههو اسههت .در ایههن دو کتههاب بههه بیههان خاصههیت برخههی

خههوراکیههها پرداختهههانههد و بههه گونههه یههک گههزاره علمههی ،از تههأثیر آن بههر هههر مصههرفکننههده سههخن
16

گفتهههانههد .در ایههن روایههت ههها بیمههار را مههد نظههر قههرار داده و از بههاور و عقیههده او سههخنی بههه میههان

اما صادق

ن
شکمدرد دارد ،نان برنج بدهید؛ چهرا کهه ههیچ چیهز،
 :به کسی که

سودمندتر از آن به شکم چنین بیماری در نیامده است .آن ،معده را پا
ّ
و درد را به کلی از بدن بیرون میکشد.
د
د ّد ن د د د د د د د ْ د ْ د ْ ن د ْ د ْ د د
ّ د
ْ ن ْ ْ ن ّ 40
شء أنب ن ا نا انن خب ا َ ر از.
َاَضا أنا َا نا اخل جوف َةنلح ا
َالناُ ا

روایات طبی؛ تبار و اعتبار

نیاوردهاند .چند نمونه از دهها نمونه را میآوریم:

د
د
د
َة د ن د ن ّ د د د د د د
أطِ نموَ د
ذفحس شء أنب ن ان نناَ أنوا
َإلناُ َاصااق
ا
ذفحس خذز َ ر ازَ مفا اخل جوف َة ا
د د د ّن
أ
ّ
ّ
39
ّدإن نا دی د
د
َّب نغ د
َة اَََِّ ا ی ننل َاََّء دفالی

میکند

 .6آزمون فرضیه

پس از پذیرش صحت احتمالی فرضیه و قبول تأثیر احتمالی توصیه بیهان شهده در روایهت،

نیاز به تجربه کردن آن داریم .در گستره تجربههای فردی و بر پایه گفهتوگهو بها برخهی پزشهکان،

آزمایشهای بالینی برای سنجش فرضیه ها بهترند و بر آزمون درون آزمایشگاهی تر،یح دارنهد.
همچنین با تو،ه به نشر مقالههای متعدد در باره خوار گیاهان و خوراکیها ،میتهوان مسهیر
پژوهش و آزمودن را کوتاه تر کرد .از این رو ،بهتر است هر یک از داروهای گیاهی و خهوراکی را بها

در نظههر آوردن خ ههوار ادعههایی آن و تجرب ههه ه ههای علمههی نش ههر یافت ههه در مقههاالت و نی ههز رعای ههت

احتیاطها ی الز بر روی بیماران داوطلب بیازماییم .بیمارانی کهه امیهد چنهدانی بهه روشههای

معمول درمان ندارند و دست کم یک روایت مقبول ،درمان بیماری او را با یهک گیهاه یها خهورا
خار ّ
میسر دانسته است.
41
بههرای نمونههه ا گههر از امهها صههادق نقههل شههده کههه« :البطههیخ یههذیب َ
الحصههی فههی المثانههه؛

خربزه سنب مثانه را آب میکند»؛ و یا اما رضا

بهاقال را خهونسهاز و آن را بهرای ،لهوگیری از

پوکی استخوان مفید دانسته باشد 42.ما میتوانیم خربزه را به فردی که به بیماری سهنب کلیهه

یا مثانه مبتالست ،و باقال را به کسی که از پوکی استخوان رنج میبرد در مقهادیر مختله  ،امها
ّ
اندازه گیری شده و با طول مدت درمان معین بخورانیم و این کار را بر روی داوطلبان متعهددی
بیازمهاییم و سههپس بههه روش تجز یههه و تحلیههل آمههاری و دیگههر روشهههای معمههول دانههش پزشههکی،
ّ
اثرگههذاری و موفقیههت دارو را در درمههان بیمههار بسههنجیم .ایههن یکههی از دیگههر ،اهههایی اسههت کههه

 .39الکافی ،ج ،6ر ،305ح2؛ بحار األنوار ،ج ،66ر ،274ح.2
 .40الکافی ،ج ،6ر ،305ح.1
 .41الخصال ،ر ،443حدیث .36
َ
ّ
َ
َ
ّ
ُ
ّ
ُ
َ
الساقین ،و ُی َولد الد َ ّ
 .42اإلما الرضا « :ع ُکل الباق ّلی ُی َمخخ ّ
الطر ّی» (الکافی ،ج ،6ر ،344ح.)2
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طههرف دیگههر گفهتو گههو ،یعنههی کارشههنا

داروسههازی و پزشههکی بههه عرصههه مههیآیههد و نظههرش را در

انتخاب روش مناسب ارایه میدهد و به تجزیه و تحلیل نتایج میپردازد.
مشکالت اعتبارسنجی برون حدیثی( تجربی)

آنچه در بخش پیش گفته آمد ،با برخی موانع روبههرو اسهت .یفلهتهها و نقهصهها و برخهی
را تنب نموده که در این،ا بهه برخهی اشهاره

ناکامیها ،راه بهرهگیری از سخنان معصومان
ّ
می کنیم و در حد توان راه حل خود را پیشنهاد میدهیم.
ّ .1
تقدس دادههای دینی

پژوهش و تحقی با پرسش و شک آیاز میشود .یقین به درستی یک گهزاره یها نادرسهتی آن،

نقطههه پایههان پههژوهش و نههه آیههاز آن اسههت .از ایههن رو ،گههزارههههایی کههه از پههیش مسههلم انگاشههته و

پذیرفت ههه ش ههدهان ههد ،نمی توانن ههد ب ههه عرص ههه تجرب ههه و آزم ههون و خط هها بیاین ههد .ای ههن ،هم ههان اص ههل

ابطالپذیری برای آزمون تجربی فرضیه هاست که در مبحث ما نیز باید مورد صدق بیابد .این
در حالی است که نگاه ما به احادیهث و گهزاره ههای دینهی ،ایهن گونهه نیسهت .مها سهخنان اهمهه
را همچون و،ود شری

آنان ،پا

میداریم و حرمت مینهیم و بنا بهه دلیهلههای کالمهی

پذیرفتههه شههده ،حههدیث آنههان را فراتههر از عقههل و هسههتی مینشههانیم و خلقههت را بهها آنههها تفسههیر

می کنیم .این هاله تقد  ،مانع از قابلیت ابطالپذیری احادیث و ورود به فرآیند آزمون و خطا
می گههردد .در ایههن نگههاه ،گههزارههههای دینههی ،باورهههای درسههت بیدلیههل ) (Unjustifiedبههه شههمار
ّ
هدلل و ّ
مو،هه ) .(knowledge propositionalبها ایهن نگهرش،
میآینهد ،نهه گهزارهههای درسهت م
ّ
ّ
همه احادیث ،به یکباره تاج تقد بر سر مینهند و به توصیهههایی اخالقهی و ارشهادی مبهدل
میشوند و به عرصه تجربه و آزمون گا نمینهند .پاسخ و راه حل چیست؟

بههرای پاسههخ ،اشههاره بههه دو نکتههه الز اسههت .نکتههه نخسههت تو،ههه بههه مفهههو واقعههی روایههت و
تفاوت آن با ّ
سنت است .روایات در روزگار کنونی ،گهزارش گفتهار و حکایهت رفتارمعصهو

است ،نه خود آن .ما به گونه مستقیم گفتار معصو

را نمیشهنویم و رفتهار او را نمهیبینهیم.

این گزارشها  -کهه بهه وسهیله راو یهان صهورت گرفتهه اسهت  -از خطاههای انسهانی در شهنیدن و

نوشتن مصون نیستند؛ هر چنهد تنهها گهزارش راو یهان کهمخطها را ب هذیریم .سهخن ایهن اسهت کهه

ی ههک راه ب ههرای ش ههناخ ت خط ههای ایش ههان ،هرچن ههد ان ههد  ،تجرب ههه و آزم ههایش ب ههر روی منق ههوالت

آنهاست.
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نکتهه دیگههر ،تقسهیمبنههدی احادیههث اسهت .احادیههث از نظهر سههند بههه قهوی و ضههعی

تقسههیم

محتوا به احادیث قوی ملح شود .از این رو ،در احادیهث ضهعی ، ،ها بهرای پهژوهش گشهوده

مههیشههود و قرینههههههایی ماننههد داده هههای تههاریخی ،تجربیههات قطعههی و علمههی میتوانههد مضههمون
حدیث را تقویت کند و بر اعتبار حدیث بیفزاید.

روایات طبی؛ تبار و اعتبار

می شوند .حدیث قوی قابل انکار نیست ،ولی حدیث ضعی  ،تنها به مدد قرینههها و تقو یهت

از نظر داللت نیز احادیث به صریح و ظاهر تقسهیم مهیشهوند .احادیهث صهریح ،احتمهاالت

گوناگون را بر نمی تابند ،ولی احادیث ظاهر ،دربردارنده چند احتمال معنایی هسهتند؛ هرچنهد
یک معنا از دیگر معناهای محتمل ،قابلیت استناد بیشتری به متن دارد.

برخههی روایههات طبههی ،اسههناد قههوی و نیههز صههراحت ندارنههد .ایههن روایههات از طر ی ه همراهههی

قرینهه ههای گونهاگون یها فراوانهی نقهل ،اعتبهار مییابنهد .نتیجهه ههیچیهک از ایهن دو راه ،قطعیههت
حتمی و و،وب عمل نیست .این به معنای ،واز نقد و ّرد آنها ،از طری گردآوری قرینهههای
مخال

است که برای آیاز پژوهش میدانی و آزمایشهای تجر بهی کهافی اسهت .میتهوان ادعها

کههرد کههه احادیههث متعههددی در عرصههه آزمههایش ،تههاب میآورنههد ،امهها پههیشبین هی صههحت یههک
فرضیه ،تأثیری در پیمودن فرآیند منطقی برای آزمودن آن ندارد.

افزون بر این ،درآمیختگی روایات نادرست با احادیهث درسهت ،زمینهه کهاوش از قرینههههای

درسههتی و اعتبههار حههدیث را فههراهم مههیآورد .ایههن بههه معنههای بههیاعتبههاری روایههات نیسههت ،بلکههه
دلیههل َروایههی تردیههد در هههر حههدیث ،بههه عنههوان یههک گههزاره مسههتقل اسههت کههه ّرد و اثبههات آن تههابع
و

بررسی موردی است .با این نگرش ،به آزمون کشیدن روایهت ،تردیهد در عصهمت امامهان
ّ
نپذیرفتن آن به معنای تقد زدایی از حدیث نیست .همچنین هر گاه حدیث خوانده شهده،
در فرآینههد تحقیه تههاب نیههاورد و در صههحت شههیوه و نتیجههه آزمههون علمههی ،شههکی نباشههد ،کنههار

نهاده میشود .در این حالت میتوان اشتباه راویان را محتمل یها انتسهاب آن را بهه معصهو

نابجا دانست ،یا داللت آن را مبهم خواند و نیازمند قرینههایی بیشتر برای فهم صهحیح مهتن؛

قرینههههایی کههه شهاید بها پیمههودن راهههای معمهولی ،ماننههد گهردآور ی زمینههههها و اسهباب صههدور

حههدیث ی هها ،م ههع آوری احادی ههث مش ههابه ،ب ههه دس ههت نیای ههد .در ای ههن ص ههورت ،تجرب ههه عمل ههی و

آزمایشگاهی میتواند باریگر ما باشد .این،ا نیهز هراسهی از آزمهون و خطها نیسهت؛ چهه ،ظههور،
یک مفهو کشدار است و از ّقله صراحت تا ّ
دره ابها  ،امتداد دارد و فهر تغییهر معنهای اولیهه
و تبدیل آن به معنای ثانویه ،مساوی دست کشیدن از ظهور نیست.

به سخن دیگر ،آزمون و خطا میتواند فهم ما را دگرگهون کنهد نهه معنهای حهدیث را .از ایهن رو

تغییر در معنای حدیث رخ نمیدهد تا از شکستن تقد

آن بهراسهیم .ایهن ماننهد دسهتیهابی

19

علوم حدیث ،سال بیست و سوم ،شماره اول

به احادیث معار

اس ت که گاه فهم مها را از معنهای ابتهدایی حهدیث تغییهر میدهنهد .آنچهه

رعایتش الز است ،پایبنهدی بهه شهیوه درسهت فههم حهدیث اسهت؛ یعنهی دادهههای تجر بهی و
علمی ،باید در فرآیند تعری

شده فهم حدیث بگنجند و با قواعهد ز بهان عر بهی و دیگهر ضهواب

حا کم بر فهم نصور دینی ،سازگار باشند.
نمونه تاریخی ،برخی احادیث ّ
طبیاند که شیخ صدوق آنها را نه از نوع احادیهث قهانونی و

کلههی ،بلکههه از دسههته احادیههث خههار دانسههت .شههاید ایشههان کامیههابی ایههن روایههات را در عمههل

ندیههده یهها بههه او گههزارش شههده باشههد کههه تو،ههه بههه شههرای زمههانی و مکههانی و نیههز وضههعیت خههار

مخاطب را الز خوانده است.

43

یک نمونه عملی نیز میتواند بررسی احادیث اما صهادق

اندوه باشد.

َ .1إلنواُ َاصووااق
د
44
َاِ دن ا ی
کل ا
ابأ ا

در بهاره رابطهه خهوردن انگهور و

د
د
د
د
َافو ّدومَ دَوأ دن دَ نه ن
دَلووکا دن ّ
َهّلل و ا جوول
َهّلل و ا جوول
وِ انو دون َ انذیو اواء إِل ا
ا

پیامبری از پیامبران ،به درگ اه خداوند عز و ،ل از اندوه ،شکایت برد .خداوند عز

و ،ل او را به خوردن انگور ،امر فرمود.
د
د
ن د
ن
د
د
د
د
َاف ّدومَ دَوأ د
َاِ دنو د َ د
فوو دای دََ ّدن نوا دیو د ن
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 .2نا
یوا ک اول ا
َهّلل إا ا
ّإس نوَا َلکا إِل ا
ا
د ّ 45
ابااف امی
نوح ،از اندوه ،به درگاه خداوند ،شکایت برد .خداوند بهه او وحهی فرسهتاد« :انگهور
سیاه بخور که اندوه را میبرد».
د
َةوو ََ دَ دوَأی اول د
د ّةا دَ دن دَ ن
َملواء د ون ا مواُ د
دج دوَ دَ دج دز وا َلوَّیََّ دا
وک نوح:
 .3نا
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د
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د دد د دد
د دن
د
د ّد
ن
د
د
د
د
بنکَ أن ا وت ل اهیم َاوا
َلت ال الکَ .أاَ َهّلل ا جل إا ایا د َ ملک ابن ا
د
د
ن
ّ
د
اَ ن
ک .دَووأ د
ووب دإای و د
فب نَ د ا أتو ن
َاِ دن و د َ فو دوو دا
َهّلل و ا جوول إایو اوا أس کو اول ا
یووا در اّب إّن أفووَ ا
د د ّد د 46
ال نی ا لمکی
هنگامی کهه آب فهرو نشسهت و اسهتخوانههای مردگهان ،پدیهدار شهد ،نهوح ،ایهن را
بدید و بدین سبب ،بسیار آشفته و اندوهگین شد .سپس خداوند عز و ،ل به او

وحهی کهرد « :ایهن ،کهاری اسهت کهه تههو خواسهتیإ تهو آنهان را نفهرین کهردیإ» .گفههت:
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،ل به او وحی فرستاد« :انگور سیاه بخور تا اندوهت از میان برود».

حدیث نخست ،زدودن یم را به مطل انگور و حدیث دو آن را به انگور سهیاه نسهبت داده

روایات طبی؛ تبار و اعتبار

پروردگارا ،من از تو آمرزش میطلبم و به درگاه تو ،توبه میکنم .سپس خداوند عز و

است .در این،ا نیازمند آزمایش هستیم تا مطل و عا بهودن انگهور یها مقیهد و خهار بهودن بهه
انگور سیاه را روشن کنیم .در این،ا اگر همه انگورها نیز در آزمون تاب نیاورند و یم را نزداینهد،
باز ،ای نگرانی نیست .مهیتهوان برابهر بها حهدیث سهو  ،ایهن را توصهیهای شخصهی بهه حضهرت
نوح در واقعه توفان دانست؛ یعنی افراد خار یا زمهانههای و یهژه .در صهورت اخیهر ،راههی بهرای

یک پژوهش گسترده دیگر را گشودهایهم و آن باز یهابی شهرای و زمینههههایی اسهت کهه راه درمهان
را ّ
مو،ه و معقول کرده است.
پیشنهادی معصو
شایان ذکر است که در صورت تأیید ،داروی بسیار پر ارزشی دست یافتهایهم .دارو یهی ارزان

قیمت و در دستر

برای مقابله با بیماری افسردگی.

 .2ناآشنایی با روشهای تجربی

به کار بستن روش تجربی برای تحقی گزارههای دینی ،نیاز به پژوهشگرانهی دارد کهه در دو

حوزه دین و علم به شیوه مدرسهای در

آموخته و تجربه اندوختهاند.این مطلوب ،هم اکنون

به صورت گسترده حاصل نیست؛ و از این رو ،باید به تربیت پژوهشگهران آشهنا بها ههر دو حهوزه

ب ردازیم.

 .3راههای به بنبست رسیده

هجو نسنجیده و یکباره برای پیریزی نظا ،امع و کالن هر یک از علو اسالمی ،بدون

تو،ههه بههه انههد بههودن داشههتهههها و زیرسههاختهههای اساسههی ،مهها را بههه نظر یهههای ،ههامع نرسههانده

اسههت .برخههی طههرحواره هههای کلههی نههادقی نیههز دچههار ناهمههاهنگی بههوده و نتوانسههتهانههد بههرای
پژوهشهای کاربردی زمینهسازی کنند و از پاسخ به پرسشهای ،ز یهی و عملهی برآینهد .ایهن

سههیر ،دیههدگ اه نومیههدان را تقو یههت کههرده و ،ههدایی میههان عالمههان دو حههوزه علههم و دیههن را هشههدار
میدهد.

نتیجه سخن
بهره گیری از روایات طبی ،نیازمند شناسایی منابع ،فههم درسهت معنها و نقهد آنهاسهت .در

روزگار کنونی ،اعتبارسنجی تجربی نیز میسر اسهت .مهیتهوان بها درافکنهدن گفهتوگهوی علمهی
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میهان حهدیث پژوههان و کارشناسههان طهب و تغذیهه ،و آیاز یهدن از مسههاهل ر یهز و مهورد نیهاز هههر دو
سو ،شاهد سود،ستن از احادیث طبی باشیم .این کار بهه وقهتگهذاری ،روشهن اندیشهی در دو

سوی گفتو گو و تحمل یکهدیگر نیازمنهد اسهت .دو سهوی ایهن تعامهل بایهد در حهوزۀ تخصصهی

خود ،عمی بیندیشند و از شتابزدگی ب رهیزند .افزون بر این ،نیکوست از پژوهشهای یربیان

در پژوهشهای میان رشتهای بهره ،ست 47.این فرآوردهها اگر بومیسهازی شهوند ،تها حهدودی
راهگشهها خواهنههد بههود .امههروزه ،آ گههاهی حوزو یههان و دانشههگاهیان از قابلیتهههای هههر دو طههرف و

احس هها

درد م ههزمن عق ههبمان ههدگی ،امع ههه ایرانهههی ،ب هها آن هم ههه س ههابقه درخش ههان تمهههدنی و

قابلیت های نژادی و فرهنگهی ،دگربهار ضهرورت ایهن ههماندیشهی و همکهاری مشهتر علمهی را

برمینماید و از این رو ،امید به ثمردادن این همکاری دوباره ،وانه زده است.
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