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 انتساب و مفهوم شناسی«: العدوی»حدیث 
وهشی در باره خاستگاه واگیردار نبودن بیماری  ها در اسالم پژ

کریمیان  1محمود 
 چکیده

یماری از بیمار به فرد سالم، در منهابع ، به معنای نفی مطل  سرایت ب«ال عدوی»حدیث 
مات تجربهی و  حدیثی فریقین به پیامبر منتسب است. این حدیث از سویی با مسل 

پزشکی و از سوی دیگر، بها برخهی روایهات معتبهر در تعهارض اسهت. از ایهن رو، مهورد توجهه 
ن هههایی بههرای معنههای آن بیهها گههران مباحههث حههدیثی بههوده و توجیههه اندیشههمندان و پههژوهش

ا هیچ یک از آن توجیه کرده ها با ظاهر حهدیث و فضهای صهدور آن سهازگار نیسهت.  اند؛ ام 
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 

یهان اصهلی آن  ی انتسهاب آن بهه پیهامبربرخهی از راو ی و  در منهابع سهن  مهورد تردیهد جهد 
 اساسی است. 

تالش این نوشتار بر اعتبار سنجی این حدیث و مفهوم شناسی آن استوار اسهت و ضهمن 
که در باره  تبیین و تشریح اشکاالت فوق و بررسی اعتبار سندی حدیث و وجوه مختلفی 

کرد و رد  آنها، احت معنای آن می  کند. مال جعل آن را تقویت میتوان مطرح 
ال عههدوی، سههرایت بیمههاری، مفهههوم شناسههی حههدیث، فقههه الحههدیث، وضههع  ها: کلیدددوا  
 حدیث.

 مقدمه 
کتاب های حدیثی،  احادیث دشوارفهم بخشی از میراث حدیثی است. شارحان و مؤلفان 

                                                   
 .(karimian.mahmood@yahoo.com) ژوهشگر پژوهشکده علوم و معارف حدیثپ .1
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کرده گذر  هر یک به تناسب زمان، برخی از احادیث دشوارفهم را تبیین  زمان و آشهنایی اند؛ اما 
گاهی باعث می شود دید دیگری در فهم حدیث پدید آید و احتمهال جدیهدی را  با علوم جدید 

 های قبلی مردود شود. در پی آورد و یا احتمال
 اسهههت. ایهههن عبهههارت، بخشهههی از حهههدیثی « العهههدوی»یکهههی از احادیهههث مشهههکل، حهههدیث 

کتهاب  کهه در  و  صهحیح مسهلمو  بخهاریصهحیح ال، از منهابع حهدیثی شهیعه و در الکهافیاست 
ت آمههده و در ضههمنر حههدیثی از پیههامبر کتههب معتبههر حههدیثی اهههل سههن  گههزارش شههده  دیگههر 

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

دارد، در بحث تعارض یا اختالف حدیث، نیز مورد اشاره و نقد و بررسهی اجمهالی قهرار  معارض
 3گرفته است.

حدیث ال عدوی به معنای نفی سرایت بیماری بهه طهور مطله ، از یهک سهو بها روایهاتی چهون 
در تعارض است و از  5«فر من المجذوم فرارک من األسد»و  4«ال یوردن الممرض علی المصح»

مات تجربهسوی دیگر،  هها  های پزشکی و سرایت برخهی از بیمهاری های بشری در زمینه با مسل 
 ناسازگار است. 6و مسری بودن آنها

که در اینجا می که  آنچه را  کشید، این است  در لغت و اصهطالح بهه « عدوی»توان به بحث 
شهود و مخاطبهان نخسهتین حهدیث از آن چهه  چه معنا است و در این حدیث چگونه معنها مهی

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

کهه در مسهری بهودن برخهی بیمهاری هها ظههور دارد، چگونهه سهازگار اسهت؟ اعتبهار ایهن  احهادیثی 
ی اسههت؟ بهها تصههور عمههومی زمههان صههدور حههدیث حههدیث و احادیههث  معههارض آن در چههه حههد 

                                                   
، 55، جبحهار االنهوار؛ 261 - 258، ص12)مازنهدرانی(، ج شهرح الکهافی؛ 115 -110، ص4)سید مرتضهی( ج االمالی. ر.ک: 2

، 14ج)نووی(،  شرح مسلم، 315 - 303، ص4، جشرح معانی اآلثار؛ 196 - 188، ص24، جالتمهید؛ 322 – 318ص
تحفههه  ؛ 248 – 246، ص21، جعمهههدل القهههاری؛ 208 – 206و ص137 - 132، ص10، جفهههتح البهههاری؛ 215 – 213ص

 .296 - 295، ص6، جاألحوذی
رسائل ؛ 49 - 48، صدراسات فی علم الدرای ؛ 170 - 167ص  نهای  الدرای ؛ 247 – 244، صالرواشح السماوی  :ک. ر.3

 .99 - 96، صاویل مختل  الحدیثت؛ 129 - 128، ص1، جفی درای  الحدیث
 .3911، ح231، ص2، جسنن ابی داود؛ 32و ص 31، ص7، جصحیح مسلم؛ 31، ص1، جصحیح البخاری .4
، 2، جمسهههند احمهههد؛ 9، ضهههمن ح 520، صالخصهههال؛ 4914، ضهههمن ح 556، ص3، جکتهههاب مهههن ال یحضهههره الفقیهههه.5

 .443ص
کتب آموزش به ر.ک: 6 .  .20 - 1ص  ،واگیر یها بیماریورزی مجموعه 
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م بههههودن سههههرایت برخههههی بیمههههاری مبنههههی بههههر سههههرایت بیمههههاری  ههههها در علههههم  ههههها و نیههههز بهههها مسههههل 
پزشکی چگونه قابل جمع است؟ احتمال تصحی ، نقل به معنا و یا جعل در این حهدیث تها 

 چه حد  است؟
کههه  پاسههخ بههه ایههن پرسههش کههه از احادیههث  -فهههم ایههن حههدیث را ههها مسههتلزم پژوهشههی اسههت 

کند و نوشتار حاضر در پی آن است. قدری آسان -رسد  مشکل به نظر می  تر 
هاست، بنا بر  آنچه در علم پزشکی و تجربه بشری به اثبات رسیده سرایت برخی از بیماری

گههر قرینههه متصههل یهها منفصههلی بههر  ایههن، اشههکال اصههلی حههدیث ال عههدوی در اطههالق آن اسههت و ا
 شد، مشکلی در بین نبود. ص و تقیید آن یافت میتخصی
کتههاب « ال عهدوی» هلی در  و  الکههافیو شههبهات مربهوط بههه آن، برگرفتههه از حهدیث نسههبتار مفص 

 است. صحیح البخاری
 :الکافیحدیث در 

َبا َعْبِد اَّلِل 
َ
ْلُت أ

َ
ا َسأ ا ِمْن ِإِبِِل َمخَ ْعِزُُلَ

َ
َرُب أ َ ا اْلج َماِل یُکوُن ِِبَ ا َعِن اْلجِ ُِبَ ْن یْعِدهَیا َجَر

َ
َفَة أ

ْرُ   ََ ا َصف َ َّبَ ُة ُر اَبَ ُبفد َعْبفِد اَّلِل   َو الَدَ
َ
فاَل أ ََ فاَفق َف فَیَ َشْرفَرَب اْاَ ََ فا  ُسفوَل َُلَ ََ َی 

َ
ْعَراِبیفا  أ

َ
: ِإَنَ أ

اَقَة ِبالاَّلِل  َرَة َو الَنَ ََ اَة َو اْلَب ِصیُب الَرَ
ُ
ُسوَل اَّلِل! ِإَّنِ أ ََ اَل: یا  ََ فا َجفَرب  ق َف َمِن اْلیِسیِر َو ِِبَ َثَ

ُسففوُل اَّلِل  ََ ففاَل َلفُ   ََ فَه َف َِ ففَرُب ِإِبففِِل َو َقَن َ ََ اْلج ْن یْعففِدک َ ِلف
َ
اَففَة أ ففَراَفَ ا َمخَ ِِ  ُُ َر ْْ

َ
: یففا َففأ
َل » ْعففَدک اْلََ َ

َ
ففْن أ َ ََ ْعففَراِ!! 

َ
ُسففوُل اَّلِل «أ ََ َمففَة َو ال َو ال ِطیففَرَة َو ال َ ا  ال َعففْدَ ک: »ق ُثََ َقففاَل 

یفِ  َو ال  فَرةو َو ال َصفْمَت مْدمفا  ِإَل الَلَ ْْ َب َبْعفَد ِ  َضاَع َبْعَد ِفَصاٍل َو ال َشَعَرُ ََ َر َو ال  ََ ْؤَم َو ال َص ُِ
ک ا ََ ٍَ َو ال یْْتَ َبْعَد ِإْد َکاِح َو ال ِعْتَق َقْبَ  ِمْل  7ه «َطََلَق َقْبَ  الَنِ

ههای آن در  یکهی از نقهل 8تکرار شده اسهت. نیز بسیار صحیح البخاریحدیث ال عدوی در 
کتاب چنین است:  این 
ق فَال اعرا!: یا رسول اَّلل! مففا افال «ال عد ک و ال صَر و ال  امة»قال:  إن رسول اَّلل

ِبفاق فَفال:  ْأهنا الضباف فیأی البعیر الجرب فیدخ  بیهنا فیْر مففن »إاِل شکون یف الرم  
 9«هأعدک ال ل

و قسهمتی از « ال عهدوی»بهه است و ایهن نوشهته بهه آن پرداختهه، تعبیهر آنچه مورد بحث و ش
ا بخش که با آن مرتبط است؛ ام  که در منابع حهدیثی شهیعه  -های دیگر حدیث  حدیث است 

گزارش شده است  ی با سندهای متعدد و معتبر  در جای خود مورد بحث و تشریح قرار  -و سن 
                                                   

 .234، ح196، ص8، جالکافی .7
 .31و  27، 26، 19، ص7، جصحیح البخاریر.ک:  .8
 .31، ص7همان، ج .9
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ههای فقههی آن همچهون:  بهه خصهوص عبهارت و با مشکل خاصی مواجه نیست؛ 10گرفته است
 12«.ال یتم بعد ادراک»و  11«ال رضاع بعد فصال»

گون در معنهههای حههدیث ال عههدوی تحلیههل خواهههد شهههد و  گونهها در ایههن نوشههتار، احتمههاالت 
ت انتساب روایت به رسول خدا از منظر سندشناسی و متن شناسی بررسی خواهد شد.  صح 

 شناسی واژه
 به معناشناسی نیاز دارند.« جرب»و « دویع»در این حدیث دو واژه 

کتههب لغههت و غریههب  عههدوی بههه معنههای سههرایت بیمههاری از بیمههار بههه فههرد سههالم اسههت در 
کنهار « عهدوی»نفهی  13الحدیث همین معنا بهرای عهدوی ارائهه شهده اسهت. گهرفتن آن در  و قهرار 

که نفی شده، چون طیره و شؤم و... در نفی مطل  سرایت بیماری  ظهور اولی چیزهای دیگری 
کرده گههزارش  کههه روایههت را  کسههانی  کههرده از واژه  دارد. فهههم  کههه از پیههامبر سههؤال  انههد و نیههز اعرابههی 

گهزارش کههه از روایههت شهده ایههن مطلههب بههه  عهدوی همههین معنهها اسههت و بها اولههین نگههاه بههه  هههایی 
                                                   

فههتح ؛ 322 - 319، ص55، جبحههار االنههوار؛ 263 – 260، ص12)مازنههدرانی(، ج شههرح الکههافیبههه عنههوان نمونههه ر.ک:  .10
 .137 - 132، ص10، جالباری

؛ 4273، ضمن ح360، ص3، جکتاب من ال یحضره الفقیه؛ 3و  2، 1، ح443، ص5، جالکافیبه عنوان نمونه ر.ک:  .11
 ، باب ال رضاع بعد فصال.626، ص1، جسنن ابن ماجه؛ 125، ص6، جصحیح البخاری

 4273، ضمن ح360، ص3، جکتاب من ال یحضره الفقیه؛ 5، ضمن ح443، ص5، جالکافیبه عنوان نمونه ر.ک:  .12
 .2873، ح657، ص1، جابی داود سنن؛ 5761، ضمن ح361، ص4ج
کهالرعوی مهن اسهم: العهدوی»گویهد:  به عنوان نمونه ابن اثیر در این زمینه می .13 . و االبقها، االرعها، و البقهوی، مهن اإلعهدا،، 

(. 192 ، ص3 ، جالحهدیث غریهب فهی النهایه « )الهدا، بصهاحب ما مثل یصیبه أن إعدا،، و هو یعدیه الدا، أعداه: یقال
گوید: ی به عنوان لغتخلیل فراهید کهن عرب  ی  : ما یقال إنه الَعْدَوی»شناس  : ال  أو دا،. و فی الحدیث  من جرب  یْعدر

ی  َعْدَوی چنین  لسان العرب(. در 213، ص2، جالعین« )، شیئار  شی  و ال هام  و ال صفر و ال غول و ال طیرل.أی: ال یْعدر
کلتهه أو مخالطتهه فتتقهی بهرص أو جهذام بإنسهان أو جرب رببعی یکون أن العدوی: األزهری قال»آمده است:   أن حهذار مؤا

 قاربهه مهن إلهی الجهرب ذا یجهاوز أی لیعهدی الجهرب إن: و یقهال. أصهابه مها مثهل فیصهیبک یجهاوزه أی إلیک به ما یعدوه
 الجههرب الصههحاح یصهیب لههئال مجهرب علههی مصهح یههورد العههدوی، أن إنکهاره ، مههعالنبهی نهههی و قهد، یجههرب حتهی
 إلهی بهه الهذی الجهرب أجهاز أی أعهدی معهد، و معنهی یعهدی، فههو أعهدی مهن اسم: و العدوی. العدوی صاحبها  فیحق
(. همچنهین طریحهی 39 ، ص15 ، جالعهرب لسهان« )الحهد جاوز إذا یعدو عدا من و أصله، إلیه بغیره جربا أجاز أو، غیره
 یتشههائم ال أی طیهرل آخهر، و ال إلهی شههخص مهن اضاألمهر یتعهدی ال أی( طیهرل و ال عههدوی ال: )الحهدیث و فهی»گویهد:  مهی

 یعدیهه الدا، أعداه: یقال. و االتقا، االدعا، من و التقوی کالدعوی األعدا، من اسم فالعدوی، الحال یواف  لم إذا بالشئ
 أن حهذرا أخهری بابهل مخالطتهه فیتقهی مهثالر  جهرب ببعیهر یکهون أن الدا،، و ذلهک یصاحب ما مثل یصیبه أن و هو إعدا،
یتعهدی،  بنفسهه المهرض أن یظنهون کهانوا االسهالم، ألنههم أبطلهه و قهد أصهابه مها فیصهیبها إلیهها الجهرب مهن بهه ما یتعدی
 أعهدی فمهن: )األحادیهث بعه  فهی قهال و لههذا. الهدا، و ینهزل یمرض الذی هو اهلل و إنما کذلک لیس أنه فأعلمهم
 (.138، ص3، جالبحرین مجمع« )الجرب فیه صار أین من أی( األول
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کتب حدیثی  .آید دست می کرده -مؤلفان  ا و شهارحان آن نیهز همهین معنها ر -انهد  که آن را نقل 
کههه  فهمیده« عههدوی»از حههدیث و واژه  انههد و بنهها بههر همههین معنهها بههه جمههع بههین آن بهها احههادیثی 

 14اند. مضمون آن سرایت بیماری است، پرداخته
کتب لغت و غریب الحدیث به بیماری پوسهتی معهروف معنها شهده و  -« جرب»واژه  که در 

کهه به معنای نوعی بیماری  -15شرح و تفسیری برای آن ارائه نشده است عفونی پوسهتی اسهت 
شههود.خارش  هههای ریههزی روی پوسههت ظههاهر شههده و موجههب خههارش مههی ههها و دانههه در آن جههوش

که فرد را در تمام شب بیدار  ترین عالمت این بیماری است و می شایع تواند آنقدر شدید باشد 
 .نگاه دارد

گزیههدگی کهیههر،  گههاهی بههه شههکل  گههره اثههر ایههن بیمههاری روی پوسههت  کوچههک،   هههای ریههر هههای 
گاه وضعیتی مشابه  پوستی و سفت ظاهر می گزما»شود و  خارش پوسهت  .دهند را نشان می« ا

ههها،  عالئههم آن در انسههان بیشههتر روی دسههت .توانههد بههه زخههم و در نتیجههه عفونههت منجههر شههود مههی
کمر و ریر بغل ظاهر می شود و در حیوانات از جمله شتر در قسمت جلوی دهانشان و به  پشت 

 اصطالح پوزه آنها.

گههروه مایههت  ههها بهها نههام علمههی ههها یهها هیههره عامههل ایههن بیمههاری نههوعی انگههل میکروسههکوپی از 
Sarcoptes scabiei کنهه، امها بسیههههههههوداتی شبیههههوجههههها م است. مایهت کهههههههههه  ر و ههههت کهههههوچهههههار 

 ترند. زرگمیلیمتر از نرها ب 3/0ای در حدود  های آنها با اندازه میکروسکوپی هستند و ماده
ایهن انگههل ریههز از نههوع بنههدپایان بههوده و پههس از ورود جههنس مههاده آن بههه پوسههت انسههان و برخههی 

کوتههاه حفههره گوسههفند و برخههی پرنههدگان، در مههدت زمههانی  گههاو،  هههای در  حیوانههات چههون شههتر، 
کرده و با تخم های بدنی این  شود. تراوش گذاری در آنها به تولید مثل مشغول می پوست ایجاد 

 16شود. موجب خارش شدید پوست و در نتیجه زخم و عفونت میانگل 
گال نامیده می گرفتهه شهده اسهت این بیماری در انسان  کهه از ربهان فرانسهوی  و از راه  17شود 

هههای ریههر بههه فههرد سههالم  تمههاس بههدنی بهها شههخص بیمههار و یهها اسههتفاده مشههترک از حولههه یهها لبههاس
                                                   

 شهرح الکهافی« )غیره إلی صاحبها عن العل  تجاوز العدوی الطیبی قال»گوید:  به عنوان نمونه مال صالح مازندرانی می .14
و  االدعهها، مهن و التقهوی کالهدعوی األعههدا، مهن اسهم العهدوی»گویههد:  (. عالمهه مجلسهی مهی259، ص12)مازنهدرانی(، ج

 فتتقی مثالر  جرب ببعیر یکون أن و ذلک، الدا، بصاحب ما مثل یصیبه أن وإعدا،، و ه یعدیه الدا، أعداه: یقال، االتقا،
 (.319، ص55 ، جاألنوار بحار« )أصابه ما فیصیبها الجرب من به ما إلیها یتعدی أن حذرار  أخری بإبل مخالطته

، 2ج ،مجمهع البحهرین؛ 259، ص1، جلسهان العهرب؛ 449، ص1، جمعجم مقاییس اللغه ؛ 112، ص6، جالعینر.ک:  .15
 )جرب(23ص

گال.وسیله بندپایانه های منتقله ب المعارف بیماری لدایرر.ک: . 16  ، بخش جرب یا 
 .نامه دهخدا لغت .17
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کههرده و موجههب بیمههاری در وی مههی گههرد  شههود. از ایههن سههرایت  یههادی  کههه افههراد ر  رو، در جاهههایی 
کامههل رعایههت نمی هههم جمههع شههده  شههود یهها امکههان رعایههت آن نیسههت،  اند و بهداشههت بههه طههور 

یهههادی دارد. در حیوانهههات نیهههز بههها تمهههاس بهههدنی و یههها آبشهههخور مشهههترک از حیهههوان بیمهههار   شهههیوع ر
مات علهههم پزشهههکی بههه سهههالم سهههرایت مهههی گیهههردار بههودن ایهههن بیمهههاری از مسهههل   و تجربهههه  کنهههد. وا

 بشری است.

 پیشینه بحث
گونه تحقی  یافت مهی کتهاب  در باره حدیث ال عدوی چند  سهید مرتضهی  االمهالیشهود. در 

بحهث مختصههری در تبیههین حهدیث و نقههد و رد  نظههر ابههن قتیبهه در بههاره آن و در نهایههت، پههذیرش 
18حدیث و توجیه احادیث معارض ارائه شده است.

 

کتههاب مههرآل از مازنههدرانی،  شههرح الکههافیاز نههووی،  شههرح مسههلم ،فههتح البههاریهههایی چههون  در 
به تبیین حدیث و جمع بین آن و احادیث معهارض پرداختهه شهده اسهت،  بحار االنوارو  العقول

19ای نشده است. اما به شبهات آن اشاره
 

کتههههاب کههههه بههههه علههههوم حههههدیث پرداختههههه در برخههههی از   انههههد و بحههههث تعههههارض و یهههها  هههههایی 
انهد، بهرای مثهال بهه حهدیث ال عهدوی و احادیهث معهارض آن  تهاختالف حدیث را مطرح سهاخ

20اشاره شده است.
 

اما هیچ یهک از نوشهتارهای مهذکور بها رویکهرد بررسهی احادیهث پزشهکی بهه تبیهین حهدیث ال 
 اند. عدوی نپرداخته
هههای حهدیثی معاصههر تحلیهل و تفسههیری قابهل اعتنهها در مهورد ایههن حهدیث یافههت  در نگاشهته

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

گزارش   21های شیعی از آن حدیث. بررسی 
                                                   

 .115 - 110، ص4)سید مرتضی(، ج االمالی ر.ک: .18
، مههرآل العقههول؛ 208 - 206و ص 137ه  132، ص10، جفههتح البههاری ؛229 - 213، ص14، ج(نههووی) شههرح مسههلم ر.ک:. 19

، 8، ج(مازنههههدرانی) شههههرح الکههههافی ؛131 - 130، ص72و ج 322 -318، ص55، جاألنههههوار بحههههار؛ 97 - 96، ص26ج
 .260 - 258، ص12ج و 359 - 358ص

؛ 49 - 48، صدراسههات فههی علههم الدرایهه ؛ 170 - 167، ص نهایهه  الدرایهه ؛ 247 - 244، صالرواشههح السههماوی  :ک. ر.20
 .99 - 96، صیل مختل  الحدیثتأو؛ 129 - 128، ص1، جرسائل فی درای  الحدیث

 .298 – 293، صالذکر أهل فاسألوار.ک:  .21
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 اعتبار سنجی حدیث 
ه « ال عدوی»حدیث  ت از جمله صحاح ست  گزارشدر منابع حدیثی معتبر اهل سن  های  با 

گون و از طریه  راویهان مختلفهی چهون ابهوهریره، ابهن  25ابهن مسهعود، 24انهس، 23ابهن عمهر، 22گونها
 صهحیح مسهلمو  صهحیح البخهاریآمده است و چهون در  27و عبداهلل بن عمرو عاص 26عباس

هی مهی ابهن حجهر پهس از بیهان تردیهد  28شهود. گزارش شده، از دیدگاه ایشهان حهدیث صهحیح تلق 
گزا  گوید:  می« ال عدوی»رش خود از حدیث ابوهریره در 

بسهیار « ال عدوی»اخبار وارده از طری  راویان دیگر غیر از ابوهریره در نقل حدیث 
که در مقابل و در تعارض با آن است.   است و مشهور؛ بر خالف روایاتی 

  29پردازد. و سپس به بیان ضع  سندی روایات مقابل حدیث العدوی می
ههی در  زوائهدمجمههع ال هیثمهی نیههز در طههرق آن را بررسههی نمهوده و بسههیاری از سههندهای آن را حت 

کرده است. صحیح مسلمو  صحیح البخاریغیر    30صحیح ارریابی 
کلینههی کههرده  روضهه  الکههافیدر  در منههابع حههدیثی شههیعه نیههز  آن را بهها سههندی ضههعی  نقههل 

کهه در منهاب 31است. هال( اسهت  ع رجهالی راوی اصلی این حدیث نضر بهن قهرواش شهتردار )جم 
و ههر چنهد سهایر راویهان موجهود در سهند از اجهالی روات  32توثی  و مدحی برای وی وجود ندارد

                                                   
 – 230، ص2، جداود أبههی سههنن؛ 33و  32، ص7، جصههحیح مسههلم؛ 31، 19، 17، ص7، جصههحیح البخههاریر.ک: . 22

 و ... 135، ص7، جالکبری السنن؛ 267، ص2، جاحمد مسند؛ 3912و  3911، ح231

، 34، ص1، جماجه  ابهن سهنن؛ 34، ص7، جصهحیح مسهلم؛ 27 – 26و ص 16 - 15، 7، جالبخهاری صحیحر.ک: . 23
 و ... 152و ص 25 – 24، ص2، جاحمد مسند؛ 3540، ح1171، ص2و ج 86ح

، 2، جماجههه  ابهههن سهههنن؛ 3916، ح232 – 231 ، ص2، جداود أبهههی سهههنن؛ 32 – 31، 7، جصهههحیح البخهههاریر.ک:  .24
 و ... 1664، ح85، ص3، جالترمذی سنن؛ 3537، ح1170ص

 .440، ص1، جاحمد مسند؛ 2230، ح306 – 305 ، ص3 ، جالترمذی سنن .25
، 306 – 305، ص3، جالترمههذی سههنن؛ 269، ص1، جاحمههد مسههند؛ 3539، ح1171، ص2، جماجهه  ابههن سهننر.ک: . 26

 .2230ذیل ح
 .222، ص2، جاحمد مسندر.ک:  .27
 .42، ص1؛ بدای  المجتهد و نهای  المقتصد، ج4، ص1ر.ک: المجموع، ج .28
 .133، ص10، جفتح الباری. 29
 .102 - 101، ص5، جمجمع الزوائد. ر.ک: 30
کامل حدیث چنین است: محمد .31 : قهال محبهوب بهن الحسهن عهن، عیسهی بهن محمهد بهن أحمهد عن، یحیی بن سند 

 .(234، ح196، ص8، جالکافی) اهلل عبد أبا سألت: قال الجمال قرواش بن النضر أخبرنا
تنهها نهام وی بها عنهوان النضهر بهن  رجهال البرقهیو  رجهال الطوسهیفهر و ابهی عبهداهلل )عهل( از در بخش اصحاب ابهی جع .32

ال آمده است )ر.ک:  ، 315و ص 1636، ش148، صرجال الطوسیقرواش الخزاعی، النضر بن قرواش الکوفی و یا جم 
 (.41، صرجال البرقی؛ 4685ش
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کهرده، امها ایهن  هستند و طب  این سند حسن بن محبوب این روایت را از نضهر بهن قهرواش نقهل 
کفایت نمی کثهرت روایهت نهدارد. مطلب در پذیرش روایت او  حسهن بهن محبهوب  33کنهد؛ ریهرا 

گزارش نکرده است.نیز روایت دی  گری از وی 
گهزارش  در ضمن یکهی از حکمهت نهج البالغههمچنین، این حدیث در  هها بها ایهن عبهارت 

 شده است:
 34العد ک لیست حبقه

  حههدیث ال عههدوی در دیگههر منههابع معتبههر حههدیثی شههیعه یافههت نشههد. تنههها سههید مرتضههی
کههرده االمههالیآن را بههه طههور مرسههل در  گفتههه و نیههز و در بههاره معنههای آ 35گههزارش  عههوالی ن سههخن 

کرده 37دعائم االسالمو  36اللئالی کتاب روایات مرسل است و  آن را نقل  که البته در این دو  اند 
ه بسیار یافت می ی در  روایات عام  گزارش  الطرائ شود. سید بن طاووس نیز آن را با طریقی سن 

 38کرده است.
ی سندهای متعدد دارد و از دیهدگاه ایشهان صهحیح  بنا بر این، حدیث در منابع حدیثی سن 

ی رو به رو است.   است و در منابع حدیثی شیعه با ضع  سند به طور جد 
 از طهههرف دیگههههر حههههدیث العههههدوی بهههها معهههارض رو بههههه رو اسههههت و احادیههههث معههههارض آن در 

گههزارش شههده اسههت ی   و ایههن تعههارض بههر ضههع  اعتبههار  39منههابع معتبههر حههدیثی شههیعه و سههن 
 افزاید. حدیث می
از دو منظهر آن را « ال عهدوی»نوشتار برای تحلیل بهتهر درسهتی و یها نادرسهتی حهدیث در این 
کههه آیهها قههایالن بههه صههدور  بررسههی مههی کنههیم: نخسههت از منظههر صههدور حههدیث تهها مشههخص شههود 

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

تنهها چههار حهدیث غیهر تکهراری از وی بهه دسهت آمهد و ههر  با جست و جوی النضر بن قرواش در نرم افزارهای حدیثی،. 33
کرده کهه از او نقهل حهدیث  ثین شهیعه هسهتند )حسهن بهن محبهوب،  چند سهه تهن از راویهانی  انهد، از بزرگهان روات و محهد 

بزنطی و علی بن حکم(، اما چون تعداد احادیث وی بسیار اندک است و هر یک از ایشان بیش از یهک حهدیث از نضهر 
که برنامه درایه  النهور بهر اسهاس  هنقل نکرد کرد. الزم به ذکر است  اند، در پذیرش حدیث وی نمی توان به نقل اجال اکتفا 

کرده است.   مبنای اصحاب اجماع وی را امامی ثق  علی التحقی  معرفی 

 .408، حکمت نهج البالغه .34
 .44، ص2، ج(سید مرتضی) مالیالا. 35
 .176، ح447صو  6، ح32، ص1، جعوالی اللئالی. 36
 .495، ح141، ص2، جدعائم اإلسالم. 37
 .310، ح212، صالطرائ . 38
 های آن آمده است.ر.ک: مقدمه، در آنجا دو حدیث و برخی از نشانی .39
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سها  در واژگهانش تغییراتهی صهورت پذیرفتهه اسهت؟ منظهر دریافت حدیث و یها در مرحلهه استن
گوینهده از سهوی شهارحان بیهان شهده  که در بهاره فهمیهدن مقصهود  دوم بررسی احتماالتی است 

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

 از منظر صدور « ال عدوی»حدیث 
کهه ههم اینهک در  کهه مهتن حهدیث همهان واژگهانی اسهت  در مرحلهه نخسهت بایهد ثابهت شهود 

های حدیثی درج شده است. تصحی ، تحری ، نقل به معنا و نسخ از جمله عهواملی  کتاب
گرداند. ط که امکان دارد درستی متن در اختیار ما را با تردید جدی رو به رو  بیعهی اسهت است 

گههر در ایههن مرحلههه واژگههان حههدیث تغییههر یافتههه باشههد و مههتن حههدیث  در اصههل « ال عههدوی»کههه ا
ای متفههاوت از مههتن فعلههی باشههد، نیههازی بههه بررسههی محتههوایی و مفهههوم شناسههی حههدیث  گونههه

عبارت است از: نسخ، « ال عدوی»ترین احتماالت در این مرحله در حدیث  نخواهد بود. مهم
کههه برخههی از دانشههیان پههس از دیههدن تصههحی ، نقههل بههه م عنهها. نخسههتین احتمههال نسههخ اسههت 

کرده  اند. روایات معارض به نسخ شدن حدیث ال عدوی باور پیدا 
گزارشههی از حههدیث در  ، پههس از نقههل هههر دو حههدیث از ابههوهریره و درگیههری صههحیح مسههلمدر 

راوی ایهن کهه  -لفظی بین وی و حارث بن ابی ذبهاب بهر سهر نقهل متعهارض حهدیث، ابهو سهلمه 
 گوید: می -جریان است 

مرة أو نسخ أَد الَدلیخ اآلخر؛  فَل ادرک أنیس أبد  ر
کهرده بهود و یها نسهخ یکهی توسهط دیگههر  نمهی دانهم ابهوهریره حهدیث دیگهر را فرامهوش 

 حدیث ر  داده است.

 نقد احتمال نسخ 
 گوید:  نووی پس از صحیح دانستن هر دو حدیث، در نقد احتمال نسخ می

که وجه جمعی برای دو حدیث در بین نباشهد؛ احتمال نس خ جایی مطرح است 
که در اینجا می کهه در نسهخ  در حالی  کرد. عهالوه بهر آن  توان بین دو حدیث جمع 

 باید تاریخ صدور حدیث و تأخر صدور ناسخ معلوم باشد. 
 40پردازد. او سپس به بیان جمع بین دو حدیث می

                                                   
 .228و ص214، ص14)نووی(، ج شرح صحیح مسلمر.ک:  .40
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که نسخ بها صهرف احتمهال قابهل اثبهات نیسهت؛ بهه داند؛ چر ابن حجر نیز نسخ را مردود می ا 
که وجه جمع وجود داشته باشد.  41خصوص در جایی 

مال صالح مازندرانی احتمال نسخ را از برخی عامه و رد  آن را از برخهی دیگهر از ایشهان بها ایهن 
کهه اصهل، عهدم نسهخ اسهت و از طرفهی در نسهخ بایهد تهاریخ صهدور حهدیث و  بیان نقل می کنهد 

ر نا  42سخ معلوم باشد و در این دو حدیث چنین نیست.تأخ 
گفهت نسهخ در اینجها معنها نهدارد؛ ریهرا یهک حکهم اعتبهاری  عالوه بهر مطالهب فهوق، مهی تهوان 

فقهی یا غیر فقهی در میان نیست تا احتمال نسخ و عدم نسهخ آن مطهرح باشهد، بلکهه سهرایت 
و نسهخ در آن معنها  یا عدم سهرایت بیمهاری بهه عنهوان یهک واقعیهت خهارجی مهورد بحهث اسهت

گفتههه شههود زمههانی بیمههاری سههرایت مههی کههرده و یهها  کههرده و زمههانی دیگههر سههرایت نمی نههدارد، مگههر 
که این مطلب بسیار بعید و دور از واقعیت به نظر می  رسد. برعکس 

کهه سهؤال اعرابهی از پیهامبر و  احتمال تصحی  و نقل به معنا نیز صحیح نیسهت؛ چهرا 
در بهاره تهرس از سهرایت بیمهاری جهرب از حیهوان بیمهار بهه  صهادق نیز نضر بن قرواش از امام

گههزارش کههه در برخههی  کههه پیههامبر  حیوانههات سههالم و شههیوع آن اسههت؛ عههالوه بههر آن  ههها بعههد از ایههن 
کهه شهترهای مهن ماننهد آههوان  ، شخص اعرابی می«ال عدوی»فرمود:  پرسد: پس چگونه است 

تر مبتال به جرب آنها نیز به این بیماری مبهتال در بیابان مشغول چریدن هستند و با ورود یک ش
گرفهت یها  شوند؟ پیامبر بر اساس این نقل در پاسخ می می کسی  گوید: فرد اول بیماری را از چه 

کرد. کسی به اولی سرایت  کهه آنچهه از ابتهدا نقهل  43بیماری از چه  گهواه آن اسهت  ایهن مطالهب، 
  و تحری  و نقهل بهه معنها. و آنچهه از بوده است؛ بدون تصحی» ال عدوی»شده، همان تعبیر 

آن فهمیهده شهده نیهز نفهی مطله  سهرایت بیمهاری بهوده اسهت. بنها بهر ایهن، احتمهال تصهحی  و 
 نقل به معنا منتفی است.

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

که هیچ یک ا ز احتماالت در بهاره تغییهر مهتن حهدیث پذیرفتهه نیسهت. بنها بهر ایهن، دانسته شد 
کتههاب کههه راوی نخسههت حههدیث آن را  آنچههه در  هههای حههدیثی آمههده، بههه همههان صههورتی اسههت 

                                                   
 .207، ص10، جفتح الباریر.ک:  .41
 .358، ص8)مازندرانی(، ج شرح الکافیر.ک:  .42
 .234، ح196، ص8، جالکافی؛ 440، ص1، جاحمد مسند؛ 19 – 18، ص7، جالبخاری صحیحر.ک:  .43
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کهه  کهه حهدیث صهادر شهده باشهد و یها آن  کرده است. این منظر متن روایت را فهار  از آن  مطرح 
نسهبت داشهته باشهند، احتمهاالت محتهوایی راوی و یا دیگران حدیث را برساخته و به معصوم 

 کند: حدیث را بررسی می
گذشته وجوهی ذکر شده اسهت. وجهوهی  در معنای حدیث ال عدوی از سوی اندیشمندان 

 توان به آن افزود و تمامی آنها را مورد نقد و بررسی قرار داد.  را نیز به صورت احتمال می
و جمهع آن بهها « العههدوی»توجیهه حهدیث گهران در مباحههث حهدیثی در مهورد تفسههیر و  پهژوهش

کرده مات پزشکی است، یعنی سرایت بیماری، به این وجوه اشاره   اند: آنچه از مسل 

 نفی استقالل طبیعت در سرایت بیماری
که پیهامبر بها ایهن بیهان نقهش مسهتقل طبیعهت را در سهرایت بیمهاری  مقصود این است 

انهد. بنها بهر ایهن تها خداونهد  ت بیماری توجه دادهو به نقش خدا در امور از جمله سرای  نفی نموده
کند و طبیعت )شامل میکروب، ویروس، انگهل، ههوا، غهذا، آب و  نخواهد بیماری سرایت نمی

تواند در سرایت بیماری به طور مستقل و بدون اراده خداوند متعهال نقشهی  شخص بیمار( نمی
کهه مهی در نتیجه، علت 44داشته باشد. بیمهار شهدن یهک انسهان یها یهک  تواننهد نقشهی در ههایی 

تواننهد تهأثیری مسهتقل داشهته باشهند و  انهد و نمهی هایی ناقصهه حیوان داشته باشند، همه علت
 45گیرد، با خواست و مشیت خداوند است. هر آنچه صورت می

کرده کهه بیمهاری، اسهتقاللی در سهرایت خهود نهدارد و  برخی نیز از نظریه فوق چنین تعبیر  اند 
 46به خواست خداوند است.سرایت آن منوط 

ایههن احتمههال را بسههیاری از اندیشههمندان بههزرگ شههیعه و سههنی، همچههون مههال محمههد صههالح 
 53و ابهن جهوزی 52ابهن اثیهر 51ابن حجر، 50شعرانی، 49میرداماد، 48عالمه مجلسی، 47مازندرانی،

                                                   
؛ 213، ص14)نهههووی(، ج شهههرح صهههحیح مسهههلم ؛319، ص55، جبحهههار األنهههوار؛  246، صالرواشهههح السهههماوی . ر.ک: 44

 .311ه  303، ص4، جشرح معانی اآلثار ؛196ه  188، ص24، جالتمهید ؛422، ص8، جاالستذکار
 .3، الهامش557، ص3، جکتاب من ال یحضره الفقیهک: . ر.45
 .135، ص10، جفتح الباری؛ 258، ص12، جشرح الکافی(؛ عدا) 192، ص3، جالنهای  فی غریب الحدیث. ر.ک: 46
 .260 – 258، ص12)مازندرانی(، ج الکافی شرحر.ک:  .47
 .9، ذیل ح 319، ص55، جبحار األنوارر.ک:  .48
 .247 - 244، صالرواشح السماوی . ر.ک: 49
 .258، ص12ر.ک: تعلیقه بر شرح مازندرانی، ج .50
 .135، ص10، جفتح الباریر.ک:  .51

 (.عدا) 192، ص3، جالنهای  فی غریب الحدیثر.ک: 52 . 
 .121 - 116، صالطب النبویر.ک:  .53
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کرده  .اند مطرح و یا آن را نقل و تأیید 
گفههت ظهههور اولههی حههدیث  در نقههد ایههن احتمههال مههی کههه مخاطههب اول نیههز همههان را  -تههوان 

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

کهه نمی -هها آمهده  برخی نقل یت تهوان از حهدیث نفهی اسهتقالل طبیعهت در سهرا گهواه آن اسهت 
کههرد، بلکههه آنچههه بههه دسههت مههی آیههد، همههان ظهههور اولههی روایههت، یعنههی نفههی  بیمههاری را برداشههت 

  54مطل  سرایت بیماری است.
ثانیار مگر فرد مسلمان بهرای طبیعهت، اعهم از علهل و عوامهل بیمهاری و یها شهخص بیمهار و یها 
 خههههود مههههرض اسههههتقاللی در سههههرایت بیمههههاری و یهههها ایجههههاد آن قایههههل اسههههت؟ هههههیچ مسههههلمانی 
کههه شههناخت درسههتی از خههدای متعههال و اراده و مشههیت او و شههناخت هسههتی داشههته باشههد، 

ههها و امههور  بینههد و ایههن مطلههب شههامل تمههامی زمینههه جایگههاه مسههتقلی بههرای علههل و عوامههل نمههی
شههود؛ نههه فقههط بیمههاری و سههرایت آن. تهها اراده و خواسههت خداونههد متعههال بههه چیههزی  هسههتی مههی

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

 اقرار دارد.
کننده از پیامبر از نقهش مسهتقل  طبیعهت  یا امهام صهادق ثالثار مگر آن شتردار سؤال 
که حضرت کرده بود   با این بیان آن را نفی نماید؟ در سرایت بیماری سؤال 

 انتشار رایحه بیماری
 گوید:  می« ال عدوی»ابن قتیبه در تأویل حدیث 

کهالم همهان معنههای ظهاهری خهود را دارد و صهحیح هههم هسهت؛ ریهرا بیمههاری  ایهن 
شهود، رایحهه بیمهاری اسهت و آن  کند، بلکهه آنچهه از بیمهار منتشهر مهی سرایت نمی

کههه منجههر بههه بیمههار شههدن هم نشههین بهها شههخص بیمههار و یهها همسههر وی و... اسههت 
کرده می که از همنشینی با بیمار نهی  انهد، بهه خهاطر آن اسهت  شود! و پزشکان نیز 

  55که آن رایحه بیماری را استشمام نکنند.
کههار نیسههت، بلکههه انتشههار رایحههه بیمههاری سههبب  بههه اعتقههاد او در واقههع سههرایت بیمههاری در 

                                                   
 .19 – 18، ص7، جالبخاری صحیحر.ک:  .54
 .97ه  96، صتأویل مختل  الحدیث. ر.ک: 55
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 شود. بیماری می
کال کرد. ایشان پهس  آمده است و می م سید مرتضینقد این وجه در  توان به همان بسنده 

ل، در رد  آن می کالم ابن قتیبه، به طور مفص   فرماید:  از طرح 
ا سبب سرایت بیماری اسهت، همهان رایحهه بیمهاری و استشهمام آن  آنچه نزد اطب 
اسههت. پهههس در واقهههع سههرایت بیمهههاری از طریههه  همههان انتشهههار رایحهههه بیمهههاری از 

 56است.« عدوی»گیرد و این همان  بیمار صورت می شخص

 نفی سرایت بیماری برای متوّکلین
که ظاهر  همان نفی سرایت بیماری به طهور مطله  « ال عدوی»این فرضیه بدین معنا است 

کامهل و اعتمهاد بهه خهدا داشهته باشهد،  کسی توکهل  گر  است و همین معنا مراد حدیث است و ا
گونه مرضی از شخص بیمار  کسهی ههر آنچهه بهرای او  به وی سرایت نمیهیچ  کنهد، بلکهه بهه ههر 
ر شده و نوشته شده است می  رسد. مقد 

  57کند. ابن حجر این وجه را از ابن خزیمه و طبری نقل می
که ظاهر حدیث و نفی سرایت بیماری را به طور مطله   از عبارت سید مرتضی نیز بر می آید 
کنهار نههاده و گوید  پذیرفته و در رد  نظریه مخال  می کالم پیامبر را در نفی سهرایت بیمهاری  که 

کهرده اسهت. او حهدیث نههی وارد شهدن بیمهار بهر سهالم را چنهین توجیهه  کالم طبیبان اعتماد  به 
کار در حقیقت ضرری متوجه فرد سهالم نمی که این  سهازد، امها بهه  کنهد و او را بیمهار نمی نموده 

کههه فههرد سههالم تصههور مههی کنههد، غمگههین کنههد ممکههن اسهه لحههاآ آن  ت بیمههاری بههه وی سههرایت 
کههار نهههی  مهی شههود و همهین مقههدار اذیهت او محسههوب شههده و حضهرت بههه همهین لحههاآ از ایهن 

 58نموده است.
برخی دیگر نیز با پذیرش ظهور اولی حدیث ال عدوی، حدیث نههی از ورود بیمهار بهر سهالم و 

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

                                                   
 .113ه  111، ص4ج مرتضی(، )سید مالیاأل. ر.ک: 56
 .136، ص10، جفتح الباری. ر.ک: 57
 .115 – 113 ص ،4ج مرتضی(، )سید األمالیر.ک:  .58
که برای یعنی بستن تمامی راه .59 ها با هدف جلوگیری از یک احتمال و یا یک اعتقاد، مصداق آن در اینجا چنین است 

کردن به آن، از همنشین شدن بیمار با فرد جلوگیری از احتمال سرایت بیماری از فرد بی مار به فرد سالم و یا اعتقاد پیدا 
 سالم نهی شده است.

 .199 – 198 ص ،5، جاألحوذی تحف ر.ک:  .60
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کتاب  آن را از شهیخ  62آن را از برخهی عامهه و مرحهوم غفهاری 61و مجلسهی شرح النخب حجر در 
 کند. االسالم نقل می

گفهت آنچهه بشهر بهه طهور قطهع  در نقد این نظریه می در تجربیهات خهود بهه آن رسهیده، بهر تهوان 
گفت سرایت بیمهاری از فهرد بیمهار بهه فهرد سهالم در  خالف این مطلب است و به یقین می توان 

ها قابل اثبات است. اعتقاد به خدا و نقهش اساسهی اراده او و توکهل بهر او و نیهز  برخی از بیماری
رات الهی و لوح محفوآ و سرنوشت منافاتی با ا که اعتقاد به مقد  عتقاد به تأثیر امور در جهانی 

هت و معلهولی بنها نههاده و برخهی را سهبب برخهی دیگهر قهرار  خدای متعال خهود آن را بهه شهکل عل 
و نیهز آیهات  63«أن یجری االمور إال  بأسهباب  أبی اهلل»داده ندارد؛ به خصوص با توجه به حدیث 

کههه نقهههش طبیعههت را در پدیههدار شههدن پدیهههده ی هسههتی البتههه بههها ارده و ههها و احادیههث فراوانههی 
 دارد. خواست خداوند بیان می

 تخصیص حدیث
کهههه حهههدیث ال عهههدوی تخصهههیص خهههورده اسهههت و شهههامل تمهههامی بیمهههاری هههها  بهههدین بیهههان 

فههر مههن المجههذوم فههرارک مههن »شههود. مازنههدرانی در جمههع بههین حههدیث ال عههدوی و حههدیث  نمی
رفتهه، امها نهه بهه طهور مطله ، هها را پذی ، اصل حدیث ال عدوی و نفی سرایت در بیمهاری«االسد

 گوید:  بلکه می
زنهد و  حدیث فرار دال بهر وجهوب فهرار اسهت و حهدیث ال عهدوی را تخصهیص مهی

کههه حهاکی از همنشههینی و ههم غهذا شههدن یکهی از معصههومین بها فههرد  گهزارش ههایی 
کههه معصههوم  مبههتال بههه جههذام اسههت، داللتههی بههر جههواز آن بههرای دیگههران نههدارد؛ چههرا 

که خداوند می  64دارد. او را از سرایت بیماری محفوآ می داند 
کهه اطهالق و عمهوم حهدیث ال عهدوی ابهای از تخصهیص  در نقد این احتمال می گفت  توان 

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

نیهز تخصهیص  -کهه جهرب اسهت  -عدوی قابلیت تخصیص داشته باشد، بایهد بهه مهورد خهود 
که این بیماری مسری است و ابهتالی بهه آن و شهیوع آن  م است  که در پزشکی مسل  بخورد؛ چرا 

                                                   
 .30، ذیل ح131، ص72، جبحار االنوارر.ک:  .61
 .49 – 48الدرای ، ص علم فی ر.ک: دراسات .62
 .7، ح183، ص1، جالکافی .63
 .359 - 358، ص8)مازندرانی(، ج شرح الکافیر.ک:  .64
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کههه معنهها نههدارد عههام و مطلقههی  از راه انتقههال و سههرایت از بیمههار اسههت؛ ماننههد جههذام. در حههالی 
که نیاز به بحث ندارد.شا  مل مورد خود نشود. این مطلب چنان واضح است 

گذشته در معنای ال عدوی نقل شد، می که از اندیشمندان  تهوان احتمهاالت  به جز وجوهی 
کرد. این احتماالت عبارت  اند از: دیگری را طرح و نقد و بررسی 

قصههود از حههدیث ال . اختصههاص حههدیث بههه بیمههاری در حیوانههات؛ بنهها بههر ایههن احتمههال، م1
 عدوی نفی سرایت بیماری در خصوص حیوانات است.

کههه بههر اسههاس علههم پزشههکی و تجربههه قطعههی بشههر  ایهن احتمههال نمی توانههد درسههت باشههد؛ چههرا 
گیههردار در  از بیمههاری -کههه مههورد سههؤال اسههت  -ههها، از جملههه جههرب  برخههی از بیمههاری هههای وا

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

کنهد، پسهر عمهوی وی حهارث بهن ابهی ذبهاب دوسهی بهه  را نقهل مهی« یورد الممرض علی المصهح
کهردی، پهس چگونهه ایهن حه وی می کهه حهدیث ال عهدوی را از پیهامبر نقهل  دیث را نقهل گوید: تو 
گفهتن بهه ربهان  می که ابوهریره بهه ناسهزا  کشیده تا جایی  کنی؟ و بحث آن دو به مشاجره شدید 

گر این احتمال درست بود، ابوهریره می 65آورد؛ حبشی رو می که ا توانست در پاسهخ  در صورتی 
که حدیث ال عدوی در مورد حیوانات است و حدیث  « ال یورد الممرض علی المصح  »بگوید 

ی  ها. همچنین، بسهیاری از نقهل وط به انسانمرب ههای حهدیث ال عهدوی در منهابع حهدیثی سهن 
 مطل  و بدون پیش زمینه سؤال در خصوص بیماری جرب در حیوانات است. 

که مقصود، نفی سرایت بیماری در جامعهه 2 . اختصاص حدیث به مسلمانان؛ بدین بیان 
ا اطههالق حههدیث و تجربههه بشههری سههازگار اسههالمی و میههان مسههلمانان اسههت. ایههن احتمههال نیههز بهه

 نیست و مردود است.
گیهردار بهودن در 3 . اختصاص حدیث تنها به مورد سؤال؛ طب  این احتمال، مقصود نفهی وا

 خصوص مورد سؤال راوی، یعنی بیماری جرب است.
کههه مهههورد  ایههن احتمههال عههالوه بههر اشههکاالت احتمههال قبلههی، بهها ایههن اشههکال مواجههه اسههت 

که در مبحث عهام و خهاص تواند مخص   نمی د مطل  باشد. این مطلبی است  ص عام و یا مقی 
کثهر نقهل 66یا مطل  و مقید از علم اصول به اثبات رسیده است؛ کهه ا ههای حهدیث  عالوه بهر آن 

که در نقد احتمهال اول  در مورد خصوص بیماری جرب نیست، بلکه مطل  است؛ همان گونه 
                                                   

 .217ص ،7، جالکبری السنن؛ 32 – 31 ص ،7، جمسلم صحیحر.ک:  .65
 .186، ص1، جاصول الفقه؛ 600، ص2، ج مصباح االصولر.ک:  .66
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 گفته شد.
 آن؛ بهههر اسهههاس ایهههن احتمهههال، مقصهههود از حهههدیث آن اسهههت . نفهههی سهههرایت بههها نبهههود زمینهههه 4

گههر زمینههه سههرایت بیمههاری در فههرد سههالم نباشههد، سههرایت صههورت نمی  گیههرد و یهها بههدن آن  کههه ا
 کند. را دفع می

کهه نهه در خهود حهدیث  این احتمال نیز توسط اطالق حدیث از این جهت رد  مهی شهود؛ چهرا 
کهه دال بهر ایهن چنین قیدی برای آن ذکر شده و نه قرینهه خارج یهه در احادیهث دیگهر یافهت شهد 

کهه  قید باشد. اندیشمندان حدیثی نیز نفی سرایت در حهدیث را از ایهن جههت مطله  دیده انهد 
بههه بحههث در بههاره معنههای آن و جمههع آن بهها آنچههه از مسههلمات تجههارب بشههری و علههم پزشههکی 

گر امکان  شود و نیز با احادیث معارض آن پرداخته محسوب می داشت حهدیث را بهدین اند و ا
کرد، نیازی به این مباحث نبود.  صورت مقید 

گفتههه شههود پیههامبر5 در امههور تجربههی  . عههدم حجیههت حههدیث در امههور تجربههی؛ یعنههی 
کهردن درخهت ی در مهورد بهارور  ههای  تخصص نداشته است؛ مانند آنچهه در منهابع حهدیثی سهن 

 67شود. نخل به آن حضرت نسبت داده می
کسهی اتصههال پیههامبر پاسهخ ایههن احتمهال واضههح بهه منبههع وحههی و  اسههت؛ ریهرا بههر فههرض 

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

کههه در  شخصههیت و سههیره قطعههی آن حضههرت بههر اسههاس متههونی گههزارش شههده، اقتضهها نههدارد  کههه 
گهاهی نهدارد و بها ایهن مداخلهه و اظههار نظهر  که نسبت بهه آن تخصهص و یها آ امری دخالت ورزد 

ل ضرر بکشاند.  دیگران را به انحراف و تحم 
. نفی انحصار؛ بنها بهر ایهن احتمهال؛ مقصهود از حهدیث نفهی انحصهار ابهتالی بهه بیمهاری از 6

 یمار است؛ یعنی سرایت تنها عامل ابتالی به بیماری نیست.طری  انتقال و سرایت از ب
کههه خههالف ظههاهر حههدیث اسههت و نمی تههوان چنههین مطلبههی را از  ایههن احتمههال عههالوه بههر آن 

کرد، با نقل گهزارش شهده نیهز سهازگار  حدیث برداشت  که در آنهها سهؤال اعرابهی  هایی از حدیث 
کهه فههرد اعرابهی از آوردن حیوانههات مبهتال بهه ه جهرب بههه میهان حیوانههات سهالم سههؤال نیسهت؛ چههرا 

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

کار بجا است.  پرهیز وی از این 
                                                   

 .162، ص1، جمسند احمد؛ 95، ص7، جصحیح مسلمر.ک:  .67
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خواهنهد بفرماینهد نبایهد اعتقهاد بهه  مبر با تعبیر ال عدوی مهی. نهی در قالب نفی؛ یعنی پیا7
که با اعتقاد به عدم سرایت بیمهاری و تلقهین آن، از جههت  سرایت بیماری باشد؛ به قصد این 

کمتر مهیا می گهر اعتقهاد بهه سهرایت باشهد، زمینهه ابهتال  روانی بستر بیمار شدن  کهه ا شهود؛ چنهان 
که با این اعتقاد ت کهرده و منجهر بهه ضهع  بهدن و در نتیجهه بیشتر است؛ چرا  رس از ابتال غلبهه 

شود. و یا این نههی از طهرف پیهامبر تکلیفهی باشهد بهر  مساعد شدن آن برای دریافت بیماری می
خالف طبیعت؛ یعنی هر چند به طور طبیعی سرایت در بیماری هست، اما مسلمان تکلیه  

 دارد اعتقادی به آن نداشته باشد.
کههه پیههامبرایههن احتمههال بهها ظهها در فقههرات  هر حههدیث و سههیاق آن سههازگار نیسههت؛ چههرا 

بعدی حدیث، در صدد نهی از اعتقاد به آنها نیست، بلکه در صدد نفی حقیقت آنها و یا آثهار 
کهه تفهاوت بهین فقهره ال عهدوی و فقهرات دیگهر، آن  و احکام مترتب بهر آنهها اسهت؛ عهالوه بهر ایهن 

کهه سهرایت بیمهاری واقعیهت خههارجی دا رد و از مسهلمات علهم پزشهکی و تجربیهات بشههر اسهت 
است بر خهالف امهوری چهون فهال بهد زدن و شهوم بهودن چیهزی و... و معنها نهدارد پیهامبر در مهورد 
که واقعیت دارد، نهی از اعتقاد به واقعیت داشتن آن نماید. و نیز صدور روایت در مورد  چیزی 

گههزارش یههن حههدیث بهها ایههن احتمههال قابههل هههای ا سههرایت بیمههاری در حیوانههات مطههاب  برخههی از 
که در حیوانات اتقاد و عدم آن معنا ندارد.  جمع نیست؛ چرا 

. نفی نقش فاعلی بیمار؛ طب  این احتمال حضرت با عبهارت ال عهدوی در صهدد سهلب 8
گر بیماری از بیمهار بهه فهرد سهالم سهرایت  نقش فاعلی از بیمار در سرایت بیماری است؛ یعنی ا

هر نبهوده و کرد، شخص بیمار در ا ین زمینه نقش فاعل و سرایت دهنهده نهدارد. بنها بهر ایهن، مقص 
کینه  ای نسبت به او در دل پدید آید. گناهی بر او نیست و نباید تنفر و 

رسهد و بها چهارچوب معهارف  ایهن احتمهال ههر چنهد مطلهب معقهول و قابهل قبهولی بهه نظهر مهی
سفارش به مهر و همهدلی و عطوفهت  اخالقی دین سازگار است و در بسیاری از آیات و روایات

کلهی افهراد در جامعهه  کینه و تباغ  بهین مؤمنهان و مسهلمانان شهده و بهه طهور  و مهربانی و رفع 
بهها ایههن  68هههایی خههالی از بههدبینی و نفههرت داشههته باشههند، اسههالمی نسههبت بههه یکههدیگر بایههد دل

ه باشهد و در نقهل آن آید، مگر نقهل بهه معنها شهد حال، این معنا از ظاهر حدیث ال عدوی بر نمی
گزارش گفتهههه شهههد  کهههه  گرفتهههه باشهههد  ی صهههورت  ههههای رسهههیده از حهههدیث آن را رد  انحرافهههی جهههد 

کهه بهر فهرض پهذیرش ایهن احتمهال،  می گفتهه شهد  که در نقد احتمال قبل  کند. عالوه بر مطلبی 
کنههد و شههامل  ههها اختصههاص پیههدا مههی حههدیث بههه جامعههه انسههانی و سههرایت بیمههاری در انسههان

                                                   
 لعشرل.، ابواب احکام ا312 - 5، ص12، جوسائل الشیع به عنوان نمونه ر.ک:  .68
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گزارش یحیوانات نم که برخی   ها از این حدیث در مورد حیوانات است. شود؛ در حالی 

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

کهرد؛ امهها  مقصهود، سهلب نقهش فههاعلی بیمهار در سهرایت بیمهاری باشههد پهذیرفت و آن را تقویهت 
که اشاره شد، ا گونه  ین احتمال نیز با مشکالتی مواجه اسهت و قابهل توجیهه نیسهت. بنها همان 

که حدیث ال عدوی با آن مواجه اسهت و نبهود تهوجیهی مناسهب و  بر این، با توجه به مشکالتی 
گفتههه شههود،  کههه در مههورد آن ممکههن اسههت  قابههل پههذیرش در معنههای آن، و نقههد و رد  توجیهههاتی 

ی تی برای انتسهاب آن بهه  انتساب این حدیث به پیامبر با تردید جد  رو به رو است و هیچ حج 
ههی ممکههن اسههت وضههع ایههن حههدیث مطههرح و تقویههت شههود. آنچههه  پیههامبر در بههین نیسههت؛ حت 

کند، عبارت است از: می  تواند احتمال جعل این حدیث را تقویت 
. تردید یا انکار برخی از راویهان حهدیث و یها مخهاطبین آن در همهان دوره اول و زمهان بسهیار 1
ی. بخهاری پهس از نقههل  زدیهک بهه صهدور بهر اسهاس نقهلن هههایی از حهدیث در منهابع حهدیثی سهن 

 گوید:  حدیث ال عدوی از پیامبر توسط ابوهریره و از طری  ابو سلمه می
را نیز بهه نقهل از ابهوهریره از پیهامبر « ال یوردن ممرض علی مصح»ابوسلمه حدیث 

کهرد و چهون گفتهیم مگهر تهو حهدیث ال  نقل نمهود و حهدیث ال عهدوی را انکهار  بهه او 
گفت.  69عدوی را از پیامبر نقل نکردی؟ به ربان حبشی چیزهایی 

 گوید:  نیز پس از نقل هر دو حدیث توسط ابو سلمه از ابوهریره می صحیح مسلمدر 
کههرد، امهها دیگههر از حههدیث ال  ابههوهریره هههر دو حههدیث را از پیههامبر بههرای مهها نقههل مههی

کنهد و  ال یهورد ممهرض علهی مصهح را نقهل مهی عدوی ساکت شده و تنهها حهدیث
بههر سههر نقهل ایههن دو حههدیث بهها  -کههه پسههر عمههوی او اسهت  -حهارث بههن ابههی ذبهاب 

کهه ابهوهریره خشهمگین شهد و چیهزی بهه ربهان حبشهی  ابوهریره درگیر شد تا جایی 
که نفهمیدیم. سهپس ابهو سهلمه مهی دانم ابهوهریره دچهار فراموشهی  گویهد نمهی گفت 

  70ن دو حدیث ناسخ دیگری است.شده یا یکی از ای
گزارش ت نیهز انعکهاس  این  ها و تعابیری شبیه بهه آن در دیگهر منهابع معتبهر حهدیثی اههل سهن 

                                                   
 .31، ص7، جالبخاری صحیح .69
 .31، ص7، جصحیح مسلم .70
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 71یافته است.
گزارش شهده، امها  ت با طرق صحیح  بنا بر این، هر چند حدیث ال عدوی در منابع اهل سن 

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

 انتساب حدیث به پیامبر را در پی دارد.
کههه در نقههل 2 توانههد  آمههده اسههت. ایههن مطلههب مههی الکههافی. شههتردار بههودن راوی اصههلی روایههت 

کهه ممکهن اسهت کنهد؛ چهرا  وی حیوانهاتی مبهتال بهه بیمهاری داشهته و بهه  انگیزه جعهل را تقویهت 
دنبال راهی برای فروختن آنها با قیمت مناسب بهوده اسهت. از طرفهی فقهرات بعهدی حهدیث از 
کهههار  کوتهههاه ال عهههدوی در ابتهههدای آن چنهههدان  کهههردن عبهههارت  احادیهههث مشههههور بهههوده و ضهههمیمه 

کهم روایهت دشواری نبوده، مجهول بهودن راوی از دیهدگاه رجهالی و نداشهتن مهدح و تو ثیه  و نیهز 
 کند. بودن وی این احتمال را تقویت می

م الناس علهی ». پیامبر حکیم است و خود فرموده است: 3 نحن معاشر االنبیا، امرنا أن نکل 
چگونه چنین حکیمی در پاسخ به سؤال اعرابی در باره شهیوع بیمهاری جهرب  72«.قدر عقولهم

که هیچ ارتب در حیواناتش مطالبی را می اطی با سؤال ندارد و برخی از فقراتش یک قاعهده گوید 
 کنند!  ها بر سر معنا و مفهوم آن بحث و بررسی می فقهی است و فقها مدت

یههابی اعتبههار حههدیث 4 کههه در ارر .ضههع  سههندی حههدیث در منههابع حههدیثی شههیعی. چنههان 
کههه  گفتههه شههد، ایههن حههدیث در منههابع حههدیثی شههیعه اعتبههاری نههدارد و قههراین و شههواهدی نیههز 

کههرد، در ضهه گههردآوری آنههها بههه صههدور حههدیث اطمینههان پیههدا  کنههد و بتههوان بهها  ع  آن را جبههران 
کتاب  دست نیست. مهم ت حدیث ال عدوی در منابع حدیثی شیعه نقل آن در  ترین نکته قو 

گزارش شده است. الکافی که البته در بخش روضه و با سندی ضعی    است 
های بشری،  ین مسلمات پزشکی و تجربهتر مخالفت حدیث ال عدوی با یکی از قطعی .5

 73یعنی سرایت بیماری حداقل در برخی موارد.
گفته که در مورد این حدیث سخن  کسانی  کثر  که ا اند، بهه آن توجهه داشهته  این مشکلی بود 

گذشهت، توجیهههات ذکهر شهده قابهل پههذیرش  و در صهدد توجیهه آن بوده کهه  گونهه  انهد؛ امها همههان 
                                                   

کلید واژه 217، ص7، جسنن البهقیبه عنوان نمونه، ر.ک:  .71 ما « فرطن بالحبشی »یا « رطن بالحبشی ». جست و جو با 
گزارش  رساند. ها میرا به برخی از 

 .17، ح195، ص1، جالمحاسن؛ 394، ح268، ص8و ج 15، ح23، ص1، جالکافی .72
 .298 – 293 ص ،الذکر أهل فاسألوار.ک:  .73
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کثههر نقهلنیسهت و دچههار ضههع  و مشهکل اسهه  هههای حههدیث، خهود اعرابههی هههم  ت. حتههی بنها بههر ا
گهزارش کهرده و طبه  ایهن  مات تجربی معارض دیده و در باره آن از پیامبر سؤال  هها  آن را با مسل 

کسهی »پیامبر در پاسخ فرمهود:  گرفهت یها چهه  کسهی  فمهن اعهدی االول؛ اولهین بیمهار آن را از چهه 
که در شأن پیهامبرواضح اس«. بیماری را به فرد اول سرایت داد که این پاسخی نیست   ت 

کههه فههرد اول مههی توانههد از  باشههد، بلکههه پاسههخی اقنههاعی و بههر خههالف واقعیههت هسههتی اسههت؛ چههرا 
کرده باشهد؛ امها واسهطه انتقهال آن بهه  طبیعت و از راه آب، هوا یا خاک آلوده بیماری را دریافت 

 دیگر افراد شود.
ی و بها سهندهای معتبهر. .وجود احادیثی معارض با آن در منابع م6 عتبر حدیثی شیعه و سهن 

گذشت.  74دو حدیث از آن احادیث همراه ذکر منابع آن 

 نتیجه
گهرفتن معیارههای  انتساب حدیث ال عدوی به پیامبر بسیار مشکل اسهت و بها در نظهر 

کهه  -توان آن را به پیامبر نسهبت داد؛ ریهرا نفهی سهرایت بیمهاری بهه طهور مطله   نقد حدیث نمی
آیهههد و معیههار نقهههد آن عههالوه بهههر  از امههور تجربهههی بههه حسهههاب مههی -ایهههن حههدیث اسهههت  مضههمون

م تجربهی  کلی در ارزش و اعتبهار سهنجی روایهات، عرضهه آن بهه نتهایج قطعهی و مسهل  معیارهای 
کههه مههی توانههد معیههار  اسههت. ایههن حههدیث بهها یههک امههر قطعههی در تجربیههات بشههری و علههم پزشههکی 

زگار نیسههت و اصههل سههرایت بیمههاری در برخههی از سههنجش احادیههث در ایههن زمینههه باشههد، سهها
کهه بها معیارههای  ها پذیرش حهدیث و انتسهاب آن را بهه پیهامبر رد  مهی بیماری کنهد؛ عهالوه بهر آن 

کلههی نقههد و سههنجش حههدیث نیههز قابههل اسههتناد و انتسههاب آن بههه پیههامبر نیسههت و بهها مشههکالتی 
بههر حههدیثی شههیعه و تردیههد مواجههه اسههت؛ ماننههد ضههع  سههند و نبههود آن در منههابع متعههدد و معت

ی و نیههز وجههود احادیههث  یههان و مخههاطبین حههدیث از ابتههدای نقههل آن در منههابع حههدیثی سههن  راو
معارض با آن در منابع حدیثی شیعه و سنی و با سندهای معتبهر. بها توجهه بهه ایهن مشهکالت و 

کهه وجهود انگیهزه جعهل را تقویهت مهی ا تهوان احتمهال وضهع حهدیث ر کنهد، مهی قراین و شواهدی 
کرد.البتههه ایهن وضههع بهه صههورت ضهمنی کنهار عبههارت 75تقویهت  هههای  اسههت؛ یعنهی عبههارتی در 

گرفته است.  مشهور و معتبر حدیثی قرار 
                                                   

گذشت. «فر من المجذوم فرارک من األسد»حدیث و « ال یوردن الممرض علی المصح»حدیث . 74  که در مقدمه 
گونه از وضع حدیث، ر.ک: 75 های  ها و قالب، شیوه159 - 156، صوضع و نقد حدیث. برای توضیح بیشتر در مورد این 

 وضع، وضع جزئی.
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