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Abstract

The Infallible Imams (p.b.u.t) paid great attention to concepts such 
as health, sickness, and treatment with a realistic approach to human. 
The Islamic medicine narrations attributed to them have been subject to 
discussion and challenge for long. With the recent tendency of scientists 
in various fields of medical sciences towards traditional and Islamic 
medicine, at times they go to extremes concerning acceptability of Islamic 
medicine by experimental sciences, specifically medicine. Some believe 
that we should treat these kinds of traditions, as with jurisprudential ones, 
as divine statements that were made by the Infallibles whose knowledge 
was divinely granted, which cannot be erroneous. However, by having a 
deeper look, there appear to be serious challenges in the case of medical 
narrations and noting these problems prevents us from error in thought. The 
article at hand deals with some of the problems related to these narrations 
and how to solve them. This study with reference to original documents 
of religious narrations and other related sources tried to introduce the 
serious problems of these medical traditions and studied the problems that 
go back to the citation, whole concepts, addressee, and meanings of the 
terms. This study aimed to prove that medical traditions are like other 
Islamic narrations and infallible statements. They should be studied and 
evaluated in a specialistic way, with avoidance of prejudgments. To use a 
narration as a reason, one needs to be familiar with about fifteen fields of 
basic Islamic sciences, to reference to a medical narration. This reference 
would be useful only as evidence if it has all the necessary conditions. 
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مقاله پژوهشی
دوره سوم، شماره دوم، سال 1394  صفحه: 59-66.

دين و سالمت

رویکردی نو در استناد به احادیث پزشکی

محمد شمس الدین دیانی تیلکی1*، محمد امامی2

چکیده
ــاری  ــامتی، بیم ــم س ــه مفاهی ــان، ب ــه انس ــه ب ــگاه واقع گرایان ــا ن ــوم )ع(، ب ــان معص امام
و درمــان او توجــه کامــل داشــته اند. روایــات طــب اســامی بــه جــای مانــده از آنــان، 
ــترش  ــا گس ــروزه ب ــت. ام ــوده اس ــش ب ــدی و پرچال ــث ج ــروزه از مباح ــه ام ــا ب ــاز ت از دیرب
ــه طــب ســنتی و اســامی، افــراط  گرایــش دانشــمندان حوزه هــای مختلــف علــوم پزشــکی ب
و تفریط هایــی در زمینــه ی هم نوایــی علــوم تجربــی، به ویــژه طــب بــا روایــات مشــاهده 
ــز  ــی نی ــث طب ــات و احادی ــه روای ــد ب ــه بای ــد ک ــود می آی ــاور به وج ــن ب ــی ای ــود. گاه می ش
هماننــد احادیــث فقهــی بــا ایمــان و تعبــد عمــل کــرد؛ زیــرا ایــن ســخنان از زبــان یــک معصــوم 
صــادر شــده اســت. معصــوم یعنــی کســی کــه از آبشــخور وحــی، مســتقیماً ســیراب شــده و بــه 
عمــق حقیقــت راه یافتــه و خطــا و لغــزش در گفتــار و کــردار او راه نــدارد. بــا نگاهــی عمیــق 
ــان  ــت در آن، انس ــه دق ــود ک ــاهده می ش ــکی مش ــات پزش ــی در روای ــر، چالش های و ژرف ت
ــی و  ــات طب ــن پژوهــش برخــی از چالش هــای روای را از خطــا در اندیشــه بازمــی دارد. در ای

ــردد. ــی می گ ــا بررس ــن چالش ه ــل ای ــه ح ــده در زمین ــای آین افق ه
ایــن پژوهــش بــا مراجعــه بــه برخــی منابــع حدیثــی مرتبــط بــا موضــوع، در پــی شــناخت 
و بیــان چالش هــای موجــود در اســتناد بــه ایــن دســته از روایــات بــوده و چالش هــای مربــوط 
بــه ســند، مخاطــب، داللــت و معنــای واژه هــای بــه کار رفتــه در ایــن احادیــث مــورد بررســی 
قــرار گرفتــه اســت. یافته هــای پژوهــش حاکــی از آن اســت کــه مراجعــه بــه احادیــث 
پزشــکی همچــون دیگــر احادیــث صــادره از معصومیــن )ع(، کاری تخصصــی بــوده و در ایــن 
ــه رأی، نیازمنــد آگاهــی  زمینــه ضمــن پرهیــز از هــر نــوع پیــش داوری و اجتنــاب از تفســیر ب
تخصصــی نزدیــک بــه 15 دانــش از علــوم پایــه حــوزی اســت، تــا بتــوان بــه روایتــی اســتناد 
ــد  ــاهد می توان ــک ش ــوان ی ــا به عن ــرایط الزم، تنه ــتن ش ــورت داش ــتناد در ص ــن اس ــود. ای نم

مفیــد واقــع شــود.

واژه های کلیدی: احادیث، استناد، پزشکی، خطاب، سند
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مقدمه
مراجعــه بــه احادیــث و روایــات پزشــکی از دیربــاز 
ــوده  ــوم ب ــیعیان مرس ــژه ش ــلمانان به وی ــن مس در بی
ــه  ــزون ب ــش روزاف ــا گرای ــر ب ــال های اخی اســت. در س
ــش  ــه افزای ــار رو ب ــن آم ــامی ای ــنتی و اس ــب س ط
اســت. شــاید نخســتین کتابــی کــه در ایــن زمینــه بــه 
ــا  ــه« ی ــاله ذهبی ــاب »رس ــده، کت ــر درآم ــته تحری رش
ــی  ــفارش  های طب ــه در آن س ــت ک ــا)ع( اس طب الرض
ــرت  ــات حض ــان حی ــا )ع( و در زم ــام رض ــرت ام حض
ــردآوری شــده  )حــدود ســال  200هجــری قمــری( گ
»طب النبــی«،  کتاب  هــای  آن  از  پــس   .)1( اســت 
نهایــت  در  و  »طب الصــادق«  نبــوی«،  »طــب 
محمــدی  آیه ــاهلل  الطّبیّــة«  األحادیــث  »موســوعة 
ری شــهری بــا عنــوان فارســی »دانشــنامه احادیــث 
ــات  ــث و روای ــادر احادی ــن مص ــه ای ــکی« از جمل پزش

می  باشــد. پزشــکی 
از آنجــا کــه شــیعیان بــه پیــروی از دســتورات ائمــه 
)ع( تأکیــد و اهتمــام ویــژه دارنــد، معتقــد هســتند کــه 
ــه  ــا، چ ــام زمینه  ه ــام در تم ــان علیهم الس ــم امام عل
ــی  ــتقیم لدن ــر مس ــور غی ــه به ط ــتقیم و چ ــور مس به ط
ــان  ــم آن ــه عل ــی ک ــن معن ــه ای ــت؛ ب ــدادادی اس و خ
ــه مســائل پزشــکی،  ــان ب ــه شــریعت هماننــد علــم آن ب
فیزیــک، شــیمی و دیگــر علــوم تجربــی می باشــد. 
ــی  ــات طب ــای روای ــرای بررســی چالش ه ــه ب ــن مقال ای

ــت: ــل اس ــش های ذی ــه پرس ــخگویی ب ــام پاس در مق
چــه  طبــی  روایــات  ســند  در  دقــت  میــزان 
ــی  ــات طب ــد از روای ــد درص ــت؟ چن ــوده اس ــزان ب می
ــی  ــات طب ــب روای ــا مخاط ــتند؟ آی ــند هس صحیح الس
ــد  ــا مانن ــد ی ــده می باش ــرد مراجعه کنن ــه ف ــر ب منحص
فقــه و براســاس اشــتراک در تکلیــف، می تــوان احادیــث 
ــزو  ــی ج ــث طب ــا احادی ــم داد؟ آی ــم تعمی ــی را ه طب
ــدی  ــورت تعب ــد به ص ــوند و بای ــوب می ش ــنت محس س
ــدارد  ــد راه ن ــی تعب ــور تجرب ــا در ام ــه شــوند ی پذیرفت
ــا  ــد؟ آی ــالت نمی  گنج ــن و رس ــرو دی ــا در قلم و این ه
ــه  ــد ب ــی، مقی ــات فقه ــد روای ــکی مانن ــات پزش روای

ــردم  ــه منحصــر در م ــا اینک ــان نیســت؟ ی ــکان و زم م
همــان عصــر بــا ویژگی هــای تغذیــه ای و آب و هوایــی 
ــرده شــده  ــام ب ــی ن ــواد غذای ــا م خــاص می  باشــد؟ آی
ــرکه،  ــیر، س ــل، س ــد: زنجفی ــات مانن ــات و روای در آی
برنــج، خیــار، و غیــره همیــن مــوادی اســت کــه امــروز 
ــور  ــا در تط ــیم؟! ی ــام می شناس ــن ن ــا همی ــا آن را ب م
تاریــخ معانــی آن هــا ماننــد ســایر لغــات تغییــر کــرده 

اســت. 

بیان مسأله  -1
قبــل از ورود در بحــث، بــرای روشــن شــدن اهمیت 
موضــوع یــک نمونــه واقعــی مراجعــه بــه حدیــث طبــی 
نقــل  )ص(  اعظــم  پیامبــر  از  می شــود:  بررســی 
شــده اســت کــه فرمــود: »َمــْن أََکَل لَْحــَم َجــُزوٍر 
ــأ)1(«. ظاهــر حدیــث یعنــی هــر کــس گوشــت  َفلَْیَتَوَضّ
شــتر خــورده اســت، وضــو بگیــرد. پیامبــر اکــرم )ص( 
ــه از  ــی ک ــوردن غذای ــد از خ ــخن را روزی بع ــن س ای
ــا  ــود و در هنگامــی کــه ب ــه شــده ب گوشــت شــتر تهی
ــد. برخــی از  اصحــاب خواســتند نمــاز بخواننــد فرمودن
ــن  ــی، از ای ــای حنبل ــد فقه ــنت مانن ــل س ــای اه علم
روایــت اســتفاده فقهــی کرده انــد و گفته  انــد کــه 
ــر  ــه، ن ــا ناآگاهان ــه ی ــتر آگاهان ــت ش ــوردن گوش »خ
ــا و  ــوردن امع ــی خ ــزرگ و حت ــا ب ــه ی ــاده، بچ ــا م ی
ــی  ــود )2(؛ ول ــو می ش ــان وض ــب بط ــتر، موج دل ش
ــأن  ــه ش ــه ب ــا توج ــنت، ب ــل س ــان اه ــی از فقیه برخ
تبلیغــی آن  از شــأن  برخاســته  را  صــدور، حدیــث 
ــی  ــم فقه ــده حک ــته و آن را در بردارن ــرت دانس حض
ــی  ــوردی اخاق ــخن برخ ــن س ــد ای ــته و گفته ان ندانس
ــت؛  ــوده اس ــران ب ــی حاض ــروی برخ ــظ آب ــرای حف ب
ــود  ــده ب ــل ش ــش باط ــاب وضوی ــی از اصح ــی یک یعن
ــرت  ــد، حض ــو کن ــد وض ــا تجدی ــد ت ــرمش می آم و ش
ــانی  ــام کس ــو از تم ــن وض ــرای گرفت ــت ب ــا درخواس ب
ــتند  ــد، خواس ــورده بودن ــذا خ ــس غ ــه در آن مجل ک
ــدون وضــو نمــاز  ــا ب ــرد خاصــی شــرمنده نشــود و ی ف
ــه  ــد ک ــز گفته  ان ــه نی ــان امامی ــد. برخــی از فقیه نخوان
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محمد شمس الدین دیانی تیلکی و همکار

ــتر  ــوردن گوشــت ش ــا خ ــی نیســت ت ــم فقه ــن حک ای
ــه  ــت ب ــن روای ــو در ای ــه وض ــد؛ بلک ــو باش ــض وض ناق
ــت  ــتن دس ــه و آن شس ــه کار رفت ــوی اش ب ــای لغ معن
ــر  ــر )ص(، ام ــتور پیامب ــن دس ــس ای ــد )3(. پ می باش
ارشــادی عــادی یــا بیــان یــک دســتور بهداشــتی 

ــت.  ــوده اس ــامتی ب ــظ س ــور حف به منظ
ــل ســنت  ــه اه ــث ک ــن حدی ــا ای ــر، آی از طــرف دیگ
ــی  ــد، از نظــر ســند درســت اســت!؟ یعن ــت نموده ان روای
ــادر  ــر)ص( ص ــود پیامب ــان از خ ــخن فرم ــن س ــل ای اص
ــان صــدور  ــه زم ــر صــادر شــده، قضی شــده اســت؟ و اگ
ــر اصــل ســخن داشــته اســت؟!  ــری ب ســخن چــه تأثی

ــک  ــده از ی ــه ش ــتنباط های گفت ــه اس ــه ب ــا توج ب
ــوان  ــی نمی ت ــه به راحت ــود ک ــخص می ش ــث، مش حدی
بــه روایــت »مــن أکل لحــم جــزور فلیتوّضــأ« بــر وجوب 
ــت  ــل بهداش ــت به دلی ــتن دس ــوب شس ــا وج ــو ی وض
ــب در  ــن ترتی ــه ای ــود. ب ــتفاده نم ــد آن اس ــا مانن و ی
ــع اســامی آســیب  هایی وجــود دارد  ــه مناب ــه ب مراجع
کــه مراجعه  کننــدگان غیرمتخصــص در جریــان آن 
ــد موضــوع: ســند  ــن آســیب ها در چن ــد. ای ــرار ندارن ق
ــاب و مخاطــب  ــت، خط ــه و روای ــت آن آی ــع، دالل منب
اصطاحــات  در  مفهوم شناســی  و  بیــان  مقــام  آن، 

ــه اســت: ــرار گرفت ــورد بررســی ق ــی م طب

2- سند احادیث
ــی و حکمــی  ــات فقه ــه در روای ــه اینک ــا توجــه ب ب
بــرای رســیدن بــه حقیقــت، هیــچ مرجعــی جــز 
ــادی  ــت زی ــت؛ دق ــترس نیس ــات در دس ــن روای همی
در ســند ایــن روایــات می شــود. هــر روایــت براســاس 
ــه اقســام مختلفــی از قبیــل: صحیــح، حســن،  ســند، ب
موثــق، ضعیــف، مســند، مرســل، معنعــن، مرفــوع، 
واحــد، متواتــر، مســتفیض، شــاذ، مقطــوع و غیــره 
ــت  ــک روای ــه ی ــورت مقایس ــود و در ص ــیم می  ش تقس
ــام و  ــد: ع ــری مانن ــام دیگ ــه اقس ــات ب ــر روای ــا دیگ ب
ــر و  ــن، ظاه ــل و مبی ــد، مجم ــق و مقی ــاص، مطل خ
ــی  ــن در حال ــردد)4(. ای ــیم می  گ ــره تقس ــن و غی باط

ــاز  ــات غیرحکمــی به دلیــل عــدم نی اســت کــه در روای
ــی  ــه چندان ــا توج ــند آن ه ــه س ــدی، ب ــل تعب ــه عم ب
ــر آن  ــل ب ــه عق ــی ک ــات اخاق ــد روای ــود مانن نمی  ش
ــت  ــه می  بایس ــکی ک ــات پزش ــا روای ــت و ی ــواه اس گ

ــد.  ــت نمای ــه آن را ثاب تجرب
در طــول تاریــخ، علمــای شــیعه در ایــن دو دســته 
مراجعــه  نیــز  غیرشــیعه  کتاب هــای  بــه  روایــات 
ــادی  ــکاش زی ــز کن ــند آن نی ــاره س ــد و درب می کردن
ــاِل اهلّل  ــن إج ــوی »ِم ــت نب ــد روای ــد. مانن نمی نمودن
ــرام  ــورد احت ــه در م ــلم« ک ــیبِه الُمس ــاُل ذي الَشّ إج
ــه  ــع غیرشــیعه )5( گرفت ســالخوردگان اســت و از مناب
ــیعه )6(  ــی ش ــی اخاق ــب روای ــه در کت ــر چ ــده؛ گ ش
ــر  ــل و فطــرت اســت. ب ــد عق ــورد تأیی ــده و م ــز آم نی
ــُم  ــاِن ِعلْ ــُم ِعلَْم ــروف »الِْعلْ ــت مع ــن اســاس، روای همی
ناصحیــح  و  جعلــی   )7( األْبْــَدان «  ِعلْــُم  َو  األْْدیَــاِن 
اســت)8(؛ امــا بســیاری از علمــا بــدون دقــت در ســند 
ــه کســی  ــی ب ــل اینکــه زیان ــت آن، به دلی ــی دالل و حت
ــه کار  ــا ب ــت را بی محاب ــن روای ــاند، ای ــی نمی  رس و جای

ــد.  می بردن

3- داللت احادیث
ــات  ــک از روای ــر ی ــح ه ــای صحی ــرای درک معن ب
ــه  ــاز ب ــد، نی ــت« می  گوین ــت روای ــه آن »دالل ــه ب ک
دانســتن بیــش از 10 علــم از علــوم پایــه حــوزوی 
ــه و  ــه اللغ ــان، فق ــی، بی ــو، معان ــرف، نح ــامل: ص ش
ــان صــدور روایــت، درایــت  ــرای شــناخت زب اشــتقاق ب
ــرای شــناخت ســند احادیــث، فقــه  الحدیــث، رجــال ب
الحدیــث، اصــول فقــه، منطــق )و حتــی فلســفه( بــرای 
شــناخت داللــت، معنــی و مفهــوم حدیــث، علــم تاریــخ 
ــای  ــناخت فض ــرای ش ــل ب ــل و نح ــم مل ــیره، عل و س
ــیر،  ــرآن و تفس ــم ق ــث، عل ــزول حدی ــأن ن ــزول و ش ن
ــق  ــن و تطبی ــت روح دی ــم درس ــرای فه ــه ب ــم فق عل
مثــال  به عنــوان   .)9( قــرآن می باشــد  بــا  روایــات 
ائمــه )ع( در خصــوص یکــی از راه هــای تشــخیص 
حدیــث صحیــح از ناصحیــح فرمودنــد: »مــا واَفــَق 
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رویکردی نو در استناد به احادیث پزشکی

کتــاَب اهلل فخــذوه ومــا خالَــَف کتــاب اهلل فدعــوه« 
ایــن  اکثــر  )10(؛ همان گونــه کــه مشــاهده شــد، 
ــت  ــت دالل ــرای دریاف ــال، ب ــم رج ــر از عل ــوم، غی عل

حدیــث و درایــت روایــت اجتناب ناپذیــر اســت.

4- خطاب در احادیث
یکــی از مســائل مــورد توجــه در روایــات، مخاطــب 
پیــام معصــوم و بــه اصطــاح »مــن خوطــب بــه« 
ــتراک در  ــه اش ــه ب ــا توج ــرعی ب ــکام ش ــت. در اح اس
ــا  ــد ی ــرد باش ــب ف ــه مخاط ــن چ ــن مکلفی ــف بی تکلی
ــر چــه اســتثنائاتی وجــود  ــد. اگ ــی نمی کن جمــع، فرق
دارد، از ایــن نمونــه می تــوان دســتور امــام کاظــم 
)ع( بــه علــی بــن یقطیــن، در وضــو گرفتــن بــه شــکل 
ــام  ــوده را ن ــا نظــر اهــل ســنت ب ــق ب خــاص کــه مطاب
بــرد )11(؛ امــا در احــکام غیرشــرعی ماننــد دســتورات 
ــب  ــاب و مخاط ــکی، خط ــفارش های پزش ــی و س عمل

ــتند. ــته هس ــد دس چن
مخاطــب  هــم  گاه  شــخصی:  خطــاب   .1-4
و لفــظ خطــاب بــه فــرد اســت و گاهــی مخاطــب 
ــی  ــرد؛ ول ــان ف ــه هم ــت ب ــراد روای ــوده و م ــخص ب ش

ــت. ــع اس ــاب جم ــظ خط لف
ــاص:  ــان خ ــا مخاطب ــی ب ــاب جمع 4-2. خط
ــراد  ــا م ــت؛ ام ــی اس ــا جمع ــردی ی ــاب ف ــی خط گاه
بــه آن  مثــًا حضــرت  همــه مخاطبــان می باشــد؛ 
مخاطبــان کــه در مدینــه  هســتند و غذایشــان به طــور 
عمــده دارای طبیعــت گــرم اســت، می فرمایــد: »برنــج 
ــاری  ــر بیم ــک و از ه ــت خن ــی اس ــه غذای ــد ک بخوری

عــاری می  باشــد« )12(.
ــه  ــل ب ــی در عم ــد خاص ــه تبع ــدوق ک ــیخ ص ش
اخبــار و احادیــث دارد، در ایــن زمینــه می گویــد: 
»بــاور مــا دربــاره احادیــث طبــی ایــن اســت کــه بایــد 

ــود: ــیم ش ــته تقس ــد دس ــه چن ب
احادیثــی کــه براســاس هــوای مکــه و مدینــه 
گفتــه شــده و در هواهــای دیگــر اســتعمال آن هــا 

جایــز نیســت.

طبــع  از  آنچــه  براســاس  امــام  کــه  احادیثــی 
قابل تعــدی  از آن محــدوده  و  ســؤال کننده فرمــوده 
نیســت؛ چــرا کــه امــام طبــع او را می شــناخته اســت.

ــا  ــب م ــت در کت ــل بی ــان اه ــه مخالف ــی ک احادیث
ــزد  ــت را ن ــا صــورت مذهــب اهــل بی ــد، ت وارد کرده ان

ــد. ــردم زشــت گردانن م
ــل در  ــرف ناق ــهوی از ط ــم و س ــه وه ــی ک روایات

ــت. ــده اس ــا وارد ش آن ه
ــی از  ــا بخش ــده ی ــظ ش ــمتی حف ــه قس ــی ک روایات

ــت« )13(. ــه اس ــان رفت ــده و از می ــع ش آن ضای
ــاره عســل  ــا آنچــه درب ــد: »ام شــیخ صــدوق می افزای
ــح  ــت، صحی ــاری اس ــر بیم ــفای ه ــه ش ــده ک ــل ش نق
می باشــد و بدیــن معنــی اســت کــه عســل، بــر هــر نــوع 
ــد.  ــفا می باش ــزد، ش ــرد برخی ــع س ــه از طب ــاری ک بیم
آنچــه دربــاره بادنجــان و شــفای ناشــی از آن گفتــه شــده، 
ــرادی  ــرای اف ــا و ب ــان رســیدن خرم ــرای زم ــم ب ــن ه ای
اســت کــه خرمــا می خورنــد، نــه بــرای وقت  هــای 
ــات و  ــان آی ــان )ع(، هم ــح امام ــس طــب صحی ــر. پ دیگ
ســوره های قــرآن و یــا دعاهایــی اســت کــه بــا ســندهای 
قــوی و روش هــای صحیــح بــه مــا رســیده باشــند« )14(. 
ــع  ــا جم ــرد ی ــاظ ف ــب از لح ــناخت مخاط ــن ش بنابرای
بــودن، در فهــم محتــوای حدیــث طبــی اهمیــت دارد تــا 
ــده  ــاص مراجعه کنن ــرد خ ــب ف ــا مخاط ــود آی ــوم ش معل
ــاص  ــی خ ــه جغرافیای ــک منطق ــوص ی ــا مخص ــوده ی ب

ــت دارد. ــت و کلی ــا عمومی ــوده ی ب

5- مقام بیان
ــک  ــان ی ــام بی ــوم )ع( در مق ــان معص ــی امام گاه
ــائل آن  ــر مس ــای دیگ ــه جنبه  ه ــتند و ب ــوع هس موض
ــام  ــی از ام ــال کس ــوان مث ــدارد.؛ به عن ــًا کاری ن فع
ــری  ــا بکارگی ــه: »آی ــد ک ــش می  نمای ــادق )ع( پرس ص
دنــدان میــت وکاشــتن آن در دهــان زنــده جایــز 
نــدارد«  »اشــکالی  می  فرمایــد:  حضــرت  اســت؟« 
ــام  ــؤال، در مق ــن س ــه ای ــخ ب ــرت در پاس )14(. حض
ــان  ــام بی ــا در مق ــد؛ ام ــتفاده می باش ــواز اس ــان ج بی

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jr

h.
m

az
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               5 / 8

https://jrh.mazums.ac.ir/article-1-222-fa.html


 دین و سالمت، سال سوم، شمــاره 2، پاییز و زمستان 641394

محمد شمس الدین دیانی تیلکی و همکار

ــی اســت  ــی نیســت. طبیع ــزوم اذن از بســتگان متوف ل
ــه بخــش  ــوط ب ــش مرب ــا بازماندگان ــرد ی ــه اذن از ف ک

ــد. ــر می باش دیگ
گاهــی بیــان یــک روایــت از معصــوم، به دنبــال اصــاح 
اعتقــاد کســی اســت. در ایــن مــوارد، فقــط بایــد از همــان 
ــه روایتــی بیــان  ــرای نمون ــه روایــت پرداخــت. ب ــه ب زاوی
ــد:  ــان )ع( می  فرمای ــر مومن ــه امی ــی ک ــود: هنگام می ش
ــوردن  ــه خ ــاد ب ــما ب ــر ش ــا »ب ــد!..« و ی »گوشــت بخوری
گوشــت!« )15(، ایــن گونــه ســخنان اگــر چــه ظاهــرش 
ــام اذن و اجــازه  ــا در مق ــری دارد؛ ام ــان و ام ــت فرم حال
بــه خــوردن گوشــت یــا نهــی از تــرک خــوردن گوشــت 
بــوده کــه در بیــن رهبانــان و هندوهــا رواج داشــته اســت 
و پیــروان متمایــل بــه زهــد امیــر مومنــان، بــه آن تمایــل 

داشــتند )16(.
ــه  ــفارش ب ــام س ــی را در مق ــوم مطلب ــی معص گاه
کســی بیــان می کنــد کــه اگــر چــه ظاهــرش عمومیــت 
ــد در نظــر  ــگاه پاســخی آن بای ــا جای و اطــاق اســت؛ ام
ــد:  ــان می فرمای ــر مومن ــه امی ــی ک ــود؛ هنگام ــه ش گرفت
»اِیّاکــم و أکل الّســمک«، اگــر چــه کلمــه »اِیـّـاک« ظاهــر 
در نهــی و »تحذیــر« می باشــد و معنــای آن » از خــوردن 
ماهــی، حــذر کنیــد!« اســت؛ امــا در ادامــه  دلیــل آن آمده 
ــی خــوردن  ــمک یشــّل الجســم«؛ یعن ــاّن الّس اســت: »ف
ــاید  ــد )17(. ش ــال می کن ــدن را سســت و بی ح ــی ب ماه
ایــن روایــت در زمــان و مکانــی خــاص همچــون هنــگام 
ــه  ــا ب ــره و ی ــا بص ــه ی ــی کوف ــرجی و رطوبت ــوای ش ه
مخاطبیــن خــاص ماننــد: خطــاب بــه لشــگریان در هنگام 
آمادگــی جنگــی صــادر شــده باشــد؛ بنابرایــن نمی  تــوان 
ــد  ــت را بای ــن روای ــه ای ــود؛ بلک ــتناد نم ــی آن اس ــه نه ب
ــد:  ــن فرموده ان ــه معصومی ــری ک ــات دیگ ــار روای در کن
ــه خــوردن  ــاد ب ــر شــما ب ــَمِک«؛ یعنــی »ب ــم بِالسَّ »َعلَیُک

ــا کــرد )18(. ــرار داد و معن ماهــی« ق

یا مفهوم 6- تشخیص واژه 
ــات  ــی از روای ــتناد در برخ ــکات اس ــی از مش یک
طبــی و پزشــکی، بحــث واژه هــا و مفاهیــم اســت. 

به عنــوان نمونــه: »کلــوا الثــوم وتــداووا بــه، فــإن 
ــوم«  ــی »ث ــبعین داء« )19(؛ یعن ــن س ــفاء م ــه ش فی
بخوریــد و خــود را بــا آن مــداوا نماییــد کــه مایــه شــفا 
ــا  ــی ب ــی خوردن ــوم« گیاه ــت. »ث ــاری اس از 70 بیم
طعمــی تنــد و ســنگین و بویــی نامناســب و زننــده بــا 
خــواص دارویــی بســیار زیــاد می باشــد کــه در روایــات 
ــه مســجد نهــی شــده  از خــوردن آن قبــل از آمــدن ب
اســت؛ امــا آیــا آن همیــن »ســیر« اســت کــه امــروزه 
ــه  ــه ب ــا اینک ــام شــناخته می شــود؟! ی ــن ن ــن ای ــه ای ب
اســم دیگــری مثــًا: موســیر، رافــه، تــره فرنگــی، نوعــی 
ــان  ــرور زم ــه در م ــوده ک ــاه دیگــری ب ــا گی ــک و ی وال
منقــرض شــده و جــای خــود را بــه گیــاه شــبیه خــود 
ــار  ــای خی ــه معن ــه ب ــاء« ک ــن »قث داده اســت. همچنی
ــکل  ــا، ش ــور م ــر در کش ــال اخی ــل س ــت؛ در چه اس
ــیاری  ــی بس ــرات ودگرگون ــار تغیی ــار دچ ــم خی و طع
ــده اســت را  ــات آم ــوان آنچــه در روای ــا می ت شــده، آی

ــود؟! ــیم نم ــروز می شناس ــه ام ــه ک ــر آنچ ــل ب حم
دیگــر  اصطاحــات  از  برخــی  در  شــبهه  ایــن 
ــب  ــراد در ط ــی از اف ــود دارد. برخ ــم وج ــث ه حدی
حضــرت  روایــت  بــه  کرده انــد  اســتناد  ســنتی 
ــَمَک یُِســلُّ الِجســَم«)20(.  امیرمومنــان )ع(: »َفــإِنَّ السَّ
ــی  ــه در برخ ــته و اینک ــث گذش ــر از مباح ــرف نظ ص
ــا  ــده شــده اســت؛ آی نســخه ها »یشــل الجســیم« خوان
ــل« در  ــا »س ــت؟! و آی ــل اس ــای س ــه معن « ب ــلُّ »یُِس
ــروزه  ــل ام ــای س ــن معن ــی )ع( همی ــام عل ــان ام زم

)بیمــاری عفونــی واگیــردار(، را داشــته اســت؟!
اگــر احتمــال تغییــر پیــش بیایــد بــا توجــه بــه اصــل 
ــال،  ــاء االحتم ــی »اذا ج ــی و فقهی-حقوق ــده علم و قاع
بطــل االســتدالل« یعنــی هــرگاه احتمــال دیگــری 
باشــد، اســتناد و اســتدالل باطــل می شــود، دیگــر 
ــود )21(. ــتناد نم ــه آن اس ــوان ب ــع نمی ت ــور قط به ط

نتیجهگیری
ــه  ــه، روشــن شــد ک ــا بررســی های صــورت گرفت ب
ــات  ــه روای ــتناد ب ــات و اس ــه روای ــه ب ــه عالمان مراجع
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رویکردی نو در استناد به احادیث پزشکی
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ــت  ــه رعای ــاز ب ــژه نی ــورت وی ــه  ای به ص ــی و تغذی طب
بــودن تخصــص  دارا  و  مقالــه  در  اصــول ذکرشــده 
ــه مرتبــط دارد.  حدیث شناســی و تخصص  هــای 15 گان
ــا احــراز تخصــص کامــل، می تــوان بــه روایــت طبــی  ب
ــاس  ــه براس ــود. البت ــتفاده نم ــا اس ــه و از آن ه مراجع
اصــول مذهــب اســام تردیــدی وجــود نــدارد کــه آنچه 
ــرای  ــده، ب ــادر ش ــن )ع( ص ــرات معصومی ــه از حض ک
ــد؛  ــا می باش ــاً راهگش ــث، قطع ــژه آن حدی ــب وی مخاط
زیــرا معصــوم کســی اســت کــه خطــا، لغــزش در گفتــار 
ــه  ــت راه یافت ــق حقیق ــه عم ــدارد، ب ــردار او راه ن و ک
ــا رویکــرد  و از آبشــخور وحــی ســیراب شــده اســت. ب
روشــمند میان رشــته ای، بیــن صاحب نظــران علــوم 
پزشــکی و علــوم حــوزوی، می تــوان امیــد داشــت کــه 
ــکاری  ــه پزشــکی راه ــان )ع( در زمین ــث معصوم احادی
الهام بخــش و گره گشــا بــرای بســیاری از نیازهــای 
ــب  ــل ط ــه تکام ــد رو ب ــد و رون ــروز باش ــکی ام پزش
جامــع و کل نگــر بهبــود بخشــد و نقــش دیــن در 

ــد.  ــر نمای ــترده تر و مؤثرت ــه را گس ــامت جامع س

حمایتمالی
حمایت مالی ندارد.

مالحظاتاخالقی
ــاظ  ــات لح ــام مطالع ــی در انج ــن اخاق ــه موازی کلی

ــده اســت. ش

تضادمنافع
تضاد منافعی وجود ندارد.

تشکروقدردانی
ــه مــا را  از همــه افــرادی کــه در تدویــن ایــن مقال
ــد تشــکر و سپاســگزاری مــی شــود. یــاری رســانده ان

پیشنهادات
ــث  ــرداری از احادی ــره ب ــود در به ــی ش ــنهاد م پیش

ــود. ــتفاده ش ــامی اس ــوم اس ــان عل ــکی از محقق پزش
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