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 اعتبار و تبار ؛یطب اتیروا

  1یی مسعودعبدالهاد
 چکیده

هها  آن  گیهری از روایهات طبهی نیازمنهد تبارشناسهی، معناشناسهی و اعتبارسهنجی برای بهره
گوینهده   هستیم؛ یعنی مأخذ، سند و ناقالن هر روایت روشن شود و مفههو  مهتن و مقصهود 

کهاربرد  آن گیری روایات طبی نسبت به همگان و َروایی  گردد. اطمینان از فرا ها نیز بررسی 
کنونی نیهز نیازمنهد اعتبارسهنجی آن هها از طریه  سهنجش بها دانهش پزشهکی،  آن  در روزگار 

گیههاه هههای بههالینی اسههت. ایههن امههر بهها مههوانعی همچههون تقههد   شناسههی یهها تجربههه تغذیههه، 
کههافی بهها روش رو اسههت. مهها بهها  هههای بههن بسههت روبههه هههای تجربههی و راه روایههات، آشههنایی نا

گفه گها  مشهارکتی را پیشهنهاد  و تنگاهی به ضرورت ایهن سهنجش، راه حهل  گها  بهه  گهوی 
کوشیده ها برخی روایات طبهی مهرتب   ایم. در دل این بررسی داده و در زدودن برخی موانع 

 ایم. را نیز آورده

شناسی روایات طبهی، اعتبارسهنجی روایهات طبهی، معنایهابی احادیهث  مأخذ ها: کلیدواژه
گفت گا  مشارکتی. و طبی،  گا  به   گوی 

 درآمد

  ات طبی یک واقعیت تاریخی، علمهی و زیسهتی در تمهدن اسهالمی اسهت. و،ودشهان راروای
هها را در فرهنهب بهداشهتی، یهذایی و درمهانی ،وامهع  آن  توان نادیهده انگاشهت و اثرگهذاری نمی

کههارگیری اسههالمی نمههی کههرد. پههذیرش ایههن روایههات و بههه  ههها در عرصههه بهداشههت و  آن  تههوان انکههار 
ات، نیازمند پشت سر نهادن سهه مرحلهه اساسهی در قالهب سهه پهژوهش درمان، مانند دیگر روای

کهرد؛ یعنهی خاسهتگاه و منهابع  آن  تفصیلی و در طول هم اسهت. در ابتهدا بایهد هها را تبارشناسهی 
گاهی ما از این روایت کرد. سپس باید معنایابی نمود تا مفههو   اصلی و طریقه آ ها را شناسایی 

                                                   
 (.  h.masoudy@gmail.comیث ). دانشیار دانشگاه قرآن و حد1
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گهردد. در مرحلهه سهو  نیهز بایهد بهه اعتبارسهنجی ب هردازیم و  متن و مقصود دقی  هر روایهت در 
هههای  مضهمون روایههت را بها اسههتفاده از معیارهههای نقهد حههدیث و از ،ملههه تجهارب بشههری و داده

کنههههیم. ایههههن فرآینههههدی طههههوالنی و نیازمنههههد پههههژوهش کتههههاب علمههههی نقههههادی  شههههناختی،  هههههای 
یعنهی معنایهابی روایهات شناسی، در مرحله نخسهت اسهت. مرحلهه دو ،  سندشناسی، و ر،ال

کههارگیری روش فههم حههدیث و پیمهودن مسهیر آن اسههت. در مرحلهه سههو  نیهز نیازمنههد  نیازمنهد بهه 
 های بالینی هستیم.  های ناظر به موضوع یا انجا  آزمایش و تجربه گردآوری داده

 یطب اتیروای تبارشناس: نخست مرحله

کتهاب کارههایی در شناسهایی  گرفتههه و ههای رو در حهوزه حهدیث شهیعی،  ایهت طبهی صهورت 
 منسههوب بههه امهها  رضهها  رسههاله ذهبیهههماننههد  2برخههی از منههابع اصههلی و خههار در دسههتر ،

، نوشههته پسههران بسههطا ، یعنههی عبوعتههاب عبههد ا  و  طههب االهمهههکتههاب  3انههد. بررسههی شههده
یههده شههده اسههت 4حسههین کاو کمههی  ههها، اعتمههاد چنههدانی را بههه ایههن  حاصههل ایههن پههژوهش 5. نیههز 
قابهل اثبهات  ها به معصومان  آن  آورد. انتساب همه روایات نمی  رای ما به ارمغانها ب کتاب

گههردآوری روایههات گههاه در درسههتی و اسههتواری  ههها تردیههد شههده اسههت. افههزون بههر ایههن،  آن  نیسههت و 
کتاب ههای اخالقهی و  ناظر به برخهی توصهیه  طب االهمهها، به ویژه  بخشی از محتوای این 

که مینیز تعویذها و دعاه کرد. همچنین برخهی از ایهن  ایی است  توان از آن به طب معنوی یاد 
، بس مختصر و فاقد سندند. از این رو، قادر بهه اعتبارسهنجی  طب النبیها، مانند  کتاب

 6. آن نیستیم

کتاب کتاب این وضعیت در  که بر خهالف  های مشتمل بر احادیث طبی بهتر است؛  هایی 
                                                   

انهد )ر. : مقدمهه اسهتاد نگهاران از مولفهان آنهها نها  بهرده . برخی از منابع روایی طب به دست ما نرسیده است؛ اما فهرست2
کتاب  کتب حدیثی شیعه؛  طب االهمهمحمد مهدی خرسان بر   (. 962، ر2و ج 476، ر1، جفرهنب 

ههای مو،هود رسهاله، شهواهد تهاریخی و سهند و ه. در این مقالهه، نسهخ21 - 3ر« پژوهشی در اعتبار رساله ذهبیه». ر. : 3
کتاب، نیز نقد شده است. محققان،  نگارش رساله مو،ود را به دست مبار  اما  رضا   طرق آن ارزیابی و محتوای 

 اند.  ثابت ندانسته
کتاب، به تبار و اعتبار آن پرد1396. در سال 4  اند.  اختهش، آقای ملکیان و دکتر مجاهدی در مقدمه و ابتدای تصحیح 
 . 683، ر2، جطب االهمه. 5
کتاب ،عفر بن محمد حنفی، مشهور به ابو العبا  مستغفرى )6 ق( محهد  اههل سهنت در نسه   432 - 350. مقصود، 

و سهمرقند و   تهاریخ نسه ، الخطب النبویه سمرقند است. بیشتر تالیفات  او در حدیث و ر،ال و تاریخ است؛ مانند: 
کهه  روایهت از رسهول خهدا   150حهدود  طهب النبهیو ... .  فضاهل القرآن، اهل النبیشم، معرف  الصحاب ، کّش  دارد 

 (. 303 - 290، ر62، جبحار االنوارسندند )ر. :  همگی بی

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/896582/%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%b0%d9%87%d8%a8%db%8c%d9%87
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کتهاب پیشههین، بهه روایهات  گهاه صههدها  طبههی اختصهار ندارنههد، امها در درون خهود دهسهه  ههها و 
کتههاب روایههت طبههی را ،ههای داده کلینههی ) الکههافیههها  انههد. مشهههورترین ایههن  ق( و  329، نوشههته 
ق( و  290، نوشته برقی ) المحاسنق(، 381، نوشته شیخ صدوق ) کتاب من الیحضره الفقیه

کتههاب ق( هسههتند. دو 548، نوشههته طبرسههی ) مکههار  االخههالق هههای  کتههاب نخسههت، از زمههره 
کتاب دیگر نیز مشهور و تا حدودی مقبول این البته بهدان  7اند. چهارگانه و قابل اعتمادند و دو 

که ما از بررسی سندی و شناسایی هویت و شخصیت هر یهک از افهراد واقهع شهده  معنا نیست 
گسهترده بایهد یهک یهک اسهناد ا در سند خبر بی کهاوش  یهن روایهت بررسهی و نیهاز باشهیم. در یهک 

گههردد. خوشههبختانه نههر  ، تهیههه شههده از سههوی مرکههز «درایهه  النههور»افههزار قدرتمنههد  اعتبارسههنجی 
کهههه  کهههامپیوتری علهههو  اسهههالمی)نور( ایهههن توانهههایی را در اختیهههار مههها قهههرار داده اسهههت  تحقیقهههات 

یههان روایههت کلههی سههند و نیههز یکایههک راو کتههاب  وضههعیت  کتههاب مههن و  الکههافیهههای طبههی در دو 
یههابیم. بههر پایههه دسههتاوردهای ایههن نههر  حضههره الفقیهههالی تههوان تنههوع و تفههاوت اعتبههار  مههی  افههزار، را در

که بررسی محتوایی را الز   نماید. تر می  اسناد روایات طبی را تصدی  نمود؛ امری 

کتههاب ایهن   نکتهه دیگههر، ههای مشههتمل بهر احادیههث طبهی و نههه مخهتص آن، ماننههد  کههه روایهات 
هها و برخهی آداب بهداشهتی و  هها و نوشهیدنی بیشتر ناظر به خوار خوراکی ،الکافیو  المحاسن

کمتر به دستورهای درمانی مشابه طب سینوی و سنتی پرداختهه اخالق پزشکی انهد. ایهن  اند و 
کتههاب بههه عکههس   طههب االهمهههو  رسههاله ذهبیههههههای مخههتص روایههات طبههی، ماننههد  امههر در 

کلینههههی ) 274اسهههت. بهههها ایههههن تو،ههههه، تقههههد  زمههههانی برقههههی )  ق( و شههههیخ صههههدوق 329ق(، 
ق( و دیگهههر طبیبههان بههزرط دوره طالیهههی تمههدن اسههالمی )قهههرن 428سههینا )  ق(، بههر ابههن381) 

گونه روایت چهار  و پنجم هجری( قرینه کهه بهرای  هاست؛ نکتهه ای برای تأیید اصالت این  ای 
گفت کها و آیاز  آیهد. بهه  ر مهیگوی حدیث و دانهش پزشهکی و بهه تجربهه درآوردن روایهات طبهی بهه 

کتههاب گونههه  کههه  سههخن دیگههر، اعتمههاد بههه احادیههث ایههن  هههای حههدیثی، بههیش از روایههاتی اسههت 
کتههاب  توصهیه کتهاب قهانونهها و دسههتورهایی مشهابه بها  هههای طبهی دارنههد و  بهوعلی سههینا و دیگهر 

کم مأخذشان بی  اعتبار است.  سند یا 

کتههاب  کههه  ق( مشههتمل بههر روایههات 1110، نوشهته عالمههه مجلسههی ) بحههار االنههوارگفتنهی اسههت 
کتاب  ق( نیز از مآخذ خار روایات 1242، نوشته سید عبدا  شبر )  طب االهمهطبی و 

ههها،  انهد. روایهات ایهن دو امها، از منهابع پیشهین، برگرفتهه شهده و از ایهن رو، اعتبارسهنجی آن طبهی
                                                   

کتاب سندند، اما بسیاری از آن بی مکار  االخالق. روایات 7  های دیگر یافت.  ها در 
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کسهی   تابع اعتبارسنجی گهر  بهر بشهمرد، امها را معت رسهاله ذهبیههمنابع قبلی است؛ بهرای نمونهه، ا
نیهز نیازمنهد بررسهی  بحهار االنهوار دستورات آن را نیازمند بررسی ببیند، روایات نقل شده از آن در 

گر روایهت کتهاب  ههای بهی خواهند بود؛ یا ا گردونهه اعتبهار   طهب النبهیسهند  مسهتغفری را از 
 اعتبار خواهند بود.  های منقول از آن نیز بی کنار نهد، روایت

 یطب اتیروای ابیعنام: دوم مرحله

کار بردن دستور زبهان آن، بتهوانیم  گیری زبان عربی و به  که با فرا انتظار ابتدایی ما این است 
کمی سخت آن  احادیث را بفهمیم و از گر  کنیم، ها بهره ببریم. ا گیری لغت و یادگیری   گیری  فرا

کههن عربهی را نیهز مهی کهه بهرای   یث مهیالحهد افهزاییم. امها دانهش فقهه کار بها فرهنهب لغهات  گویهد 
گوینده حدیث، نیازمنهد طهی مراحهل متعهددیم. برخهی  رسیدن به معنای متن و سپس مقصود 

 . شمریم تر را بر می  از مراحل مهم

  یاصل متن بهی ابی دست

که پس از اطمینان از صحت انتساب متن بهه معصهو  و  فرامی   الحدیث در دانش فقه گیریم 
کامل بودن متن آن مطمئن شهویم. برخهی از ن 8فرایت از حدیث بودن متن، خست از درستی و 

کهم  انهد یها دسهت ها و عبارات در روایات، به دلیل اشتباهات انسانی بهه درسهتی نقهل نشهده واژه
  ههها و،ههود دارد؛ نمونههه زیههر بههه روشههنی ایههن موضههوع را نشههان آن  هههای متعههدد در قراهههت احتمههال

 دهد: می

َد  ون  م ند یند وَّّد َد ّلد ا أّیوب بن نوح:  
ونا َ د ند و د أ ا َسد َد ند و

ِلوا ا َوا د   ضد
ااذواود وَّد ا با

َد َد  وَّد َملائا
ووو  د ن » َ ا ید ُد ِوووا ُّا  َاّفد ووو َد َ ا ین اد وووَّد ِن َاّنن َد بووو وووان ید

ّند َا
َد ی  ُد ِوووا ووواا َاّفد ِد با ِا ب َد وووّ ن أس أفووو َا إّّن َ

لا  بد ااّند   9ی.« .. با
کاظم  که با اما   کسانی  ی حضور یافته بود، ا بر سر سفره اّیوب بن نوح: یکی از 

که اما   کرد  کوهی یا بنفش( خواست و فرمود: برایم نقل  من »، بادروج )ریحان 
کنم؛ زیهرا انسهدادها را مهی گشهاید، اشهتهاآور اسهت و  دوست دار  یذا را با آن آیاز 

 «.برد را از میان می  َسَبل

                                                   
هد  ا   ه معصهو . یک نمونه برای  اطمینان از صحت انتساب حدیث به8 هی َعبن ب 

َ
هَد ع نن هُت ع  َکلن

َ
: ع َفهی   هن  الن هد  بن  : ُمَحّمَ

َ  َعَلیهه   َعهَدَ  َقهّدَ ّنَ الن ّنَ ههُااَلی  َیقولهوَن: ن  هَداَ إ ن  هُت ف  لن ُت: ُ،ع  َعَدٍ ، َفُقلن یهًا. َقهاَل   َمَرَقً  ب  ، َو اَل : » َثَمهاُنوَن َنب  َکهَذُبوا، اَل َو ا  
َن  ُرو شن  (. 4/ 11965، ح12، جالکافی« )یاً َنب    ع 

 .14، ح215، ر66، جبحار األنوار؛ 3، ح364، ر6، جالکافی. 9
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گفتههه ،ههوهری، لغههت « َسههَبل»ی، دان بههزرط قههرن چهههار  هجههر بههر پایههه ایههن مههتن و بههر اسهها  
کههه رط گونههه  10آینههد. هههای قرمههز بههه صههورت تارهههای عنکبههوت درمههی ای بیمههاری چشههمی اسههت 

کتههاب  کههه در  ، واژه «الَسههَبل»همههین روایههت آمههده و بههه ،ههای  مکههار  االخهالقمشهکل ایههن اسههت 
ل» کرده است. 11آمده است.« الّس    12عاّلمه مجلسی این نسخه را نیز آورده و آن را تو،یه 

های دیگری مانند تقطیهع، تحریه ، سهق ، ادراج و اضهطراب نیهز  با آسیب گفتنی است ما
که ،ای بحث تخصصی   رو روبه   13،ا نیست. این ها در  آن  هستیم 

  یاصطالح و یلغو یمعنای جداساز

کار الز  دیگهر بهرای فههم درسهت مهتن، نیهامیختن معنهای سهاده عرفهی و معنهای اصهطالحی 
گاه یک آمیختگی ساده میان  گهردد؛ نمونهه  مهی  معنای عرفی و اصهطالحی، رههزن راه مهااست. 

کاسهتی سهاده ایهن   زیر بهرای کهافی  نگهری در فههم واژه کهه ضهرورت ایهن تو،هه و  هها را نشهان دههد، 
 است. وضو یک اصطالح فقهی است، اما درحدیث زیر معنای لغوی آن منظور شده است:

فح ن َهّللا   َا د  َاُ بن فاملَ  ن َإلناُ َاصااقَ  ن آبائا  َد   »رد و کثن هن أس ید َّد ن فد ند
ذلد  َد  

د
أ ّضد ود ن تد َ ا ند اا ِانا ضحرا طد َن نَّد  أ  ا

ّضد ود َد لید َد اا  ِا ی َن بد ی ون   خد ِم نا ِد و هن  وا د س فد ِوَّد ُا ا بد ِا
َاّفد

ها  َّا ند الءا س جد ند َابد ِسد نا َ ا  و اا َِ ز  «.ِا

قن  د َاّصااا  ِلا
ِم  َا د ُن بنن فالا َا ُد ی  »َا د  ا َا وَّا  ا  ا نولن َاید نوا لد ضووءن  ا ن ِم  َاون بند فوالا
هن  َِّد ُا ا بد ِا

ذلد َاّفد 14ی«َد
 

پیامبر خدا : »، از پدرانش به نقل از هشا  بن سالم، از اما  صادق   األمالی
کس از این خرسند می  که خیر و برکت فرمود: هر  اش بسیار باشد،  خانه  شود 

کس پ یش و پهس از یهذا وضهو بسهازد، در هنگا  آورده شدن یذا وضو بسازد؛ و هر 
کنار باشد زَید و از هر بالیی در تن خویش بر   «.گشایش  روزی ب 

گفت: اما  صادق  ای هشا  بن سهالم، مقصهود »به من فرمود:  هشا  بن سالم 
 «.ها پیش و پس از یذاست ، شستن دست    ،ا در این« وضو»از 

                                                   
 .1724، ر5، جالصحاح. 10
 .1312، ح389، ر1، جمکار  األخالق. 11
 .216، ر66، جبحار األنوار. 12
 ش.1391، عبدالهادی مسعودی، تهران، انتشارات سمت، شناسی حدیث آسیب. ر. : 13
بحههار ؛ 1، ح290، ر6، جالکههافی؛ 423، ح97، ر9، جتهههذیب األحکهها ؛ ر. : 1225، ح590وسههی(، ر)ط األمههالی. 14

 .40، ح364، ر66، جاألنوار
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  مشابه ثیاحادی گردآور

گردآوری همهه کار مهم احادیهث نهاظر بهه یهک موضهوع یها همهان تشهکیل خهانواده حهدیث  تر، 
گفتار و رفتار معصومان  است. ،مع در باره یک موضوع مشخص ما را بهه یهک  آوری همه 

رسهاند.   ههای بهه ظهاهر متفهاوت مهی و نقطهه مهورد اتفهاق در همهه روایهت   توصی  دقی  از مسهأله
داران فرزنهد،  برخهی روایهات بهه دوسهتای برای توضهیح مطلهب اسهت.  احادیث تخم مرغ نمونه

کرده  اند:  خوردن تخم مرغ را سفارش 

م َإلنوواُ  ووّ   َد ن ووأنن هن أس ید َد ند
د
ووأ َد  َ وواا ِا نوولا س َّند

وومد َاّند ّلد َا ووکا إِلد َهّللا  یوواءا َلد نذا
ووند َ د ّیووا نا ذا   إّسد ند

می  َهیا
نلن َد َاّند ثن کد َد لوَ  ِد بد َد  َ یضا کلا َابد

د
أ 15با

 

کمی  زاد و ولد در میان اّمت خویش، به درگهاه : یکی از اما  علی  پیامبران، از 
کههه مههرد  را بههه خههوردن تخههم مههرغ،  خداونههد عههز و ،ههل نالیههد. خداونههد، او را فرمههود 

کردنهد و از آن پهس، زاد و ولهد در میانشهان فهراوان  کهار را  کنهد. مهرد ، ایهن  سفارش 
 . شد

ان   »َالناُ َاکاظم  ّند َا
َد ی  یضا ند َابد اَ نا ر کثا َّا أ اد یَّن سا َاود ز   16ی«ید

که فرزند را افزون می فراوان تخم» ید   «.کند مرغ بخور

کردن کنار آن و نیز استغفار   اند:  فرمان داده 17برخی از روایات، به مصرف پیاز در 

نا  ند وتن إِل أ ا َسد
کد ّما   َلد د نم َسج ند َد اوا د ِل    مر بن أ   َد  . وَّا اد مد َاود

ّلد َ ا»َا را َهّللد فبا َد  َفو
لا  صد اابد یضد با لا َابد

  18ی«کن
کههاظم  کمههی  فرزنههد، اظهههار نههاراحتی عمههر بههن ابههی حسههنه ،ّمههال: نههزد امهها   ، از 

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

کرده گوشت توصیه   اند: برخی روایات نیز به خوردن تخم مرغ با 

وند َإلناُ َاصااق  ّ  نا ِا و
کا ند یواءا    َلد نذا

اوا د   َ د َد  . نولا
ومد َاّند ّلد َا ولا »إِلد َهّللا  و  ا جول 

کن

                                                   
 .8، ح46، ر66، جبحار األنوار؛ 1882، ح275، ر2، جالمحاسن. 15
، 1ج، مکهههار  األخهههالق؛ 130)ابنهههی بسهههطا (، ر طهههّب األهّمههه ؛ نیهههز ر. : 1887و   1886، ح276، ر2، جالمحاسههن. 16

 .12، ح46، ر66، جبحار األنوار؛ 1148، ح352ر

هیَن . اشاره به آیات سوره نوح است: 17 واٍل َو َبن  من
َ
هأ ُکمن ب  دن هد  رارًا. َو ُیمن هدن هماَی َعَلهیُکمن م  ل  الّسَ س  ارًا. ُیرن کاَن َیّفَ ُه  ّنَ ُکمن ن  ّبَ ُروا َر ف  َتغن َو  اسن

ه نن
َ
َعلن َلُکمن ع اٍت َو َیجن َعلن َلُکمن َ،ّنَ  .اراً َیجن

 .11، ح46، ر66، جبحار األنوار؛ 1885، ح276، ر2، جالمحاسن؛ 2، ح324، ر6، جالکافی. 18
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یضا  اابد حمد با
  19ی«َاّلد

کمهی  فرزنهدان، بهه درگهاه خداونهد عهز و ،هل اما  صهادق  : یکهی از پیهامبران، از 
 «.مرغ بخور گوشت با تخم»شکایت برد. خداوند فرمود: 

کههم یههان روایتهی نیههز آن را خههوراکی سههبک و ،هایگزینی  گوشههت ز   بههرای فرونشهاندن اشههتیاق بههه 
 داند: می

ذَّا َهّللا  َد أبو  د کد اا د   نرَزُ  ود َد  َ یضد و  »َابد یند َ ا اد حوما
ُا َاّلد َد و

اد و  د ن با ی ید
بیو   وان خد أنوا إّند

حما 
من َاّلد لد ان لائا    20ی«اد

کههرد و فرمههود:  از تخههم بههه نقههل از ُمههراز  : امهها  صههادق   الکههافی کههه »مههرغ یههاد  هههان 
گوشههت را فهرو مههی سههُبک اسههت. دل خهوراکی هههای  نشههاند؛ ولهی عارضههه دادگهی بههه 

 «.گوشت را هم ندارد

  داننههههد و سههههفیده آن را سههههنگین مههههی  در ایههههن حههههال برخههههی روایههههات، تنههههها زرده آن را سههههبک
 خوانند: می

خن   »َإلناُ َاصااق   ایل    نن یاضن یند َ اد َابد بی   یضا خد    21ی«َابد

 «.سُبک و سفیده، سنگین است مرغ، زرده تخم: »اما  صادق 

هها و نیهز الیهری انسهان  هایی نیز خوردن فراوان تخم مرغ را مو،هب بهروز برخهی بیماری روایت
 اند. دانسته

ویضا   »َإلناُ َاصااق  کلا َابد اناسن أ َا
َد اند   یت َید ا

د
ا َّا ... ا أّند اند  َید ا

م  الیند ّند ا یند نما م  ین الیند یند
ل ا 
کا اد َاّفد مد   22ی«اد َاّند
که چاق می: »اما  صادق  که الیر می سه چیز است  کند  کند و سه چیز است 

کههه الیههر مههی  مههرغ،  انههد از: اعتیههاد بههه خههوردن تخههم کنههد، عبهارت ... اّمها آن سههه چیههز 
 «.ماهی، و شکوفه خرما

یَإلناُ َارضا  جاا  سا َاود
لد ن نان َاکد ِراضن نا یضا ید کلا َابد  أ

من ند ََّاد   23  نن
                                                   

 .10، ح46، ر66، جبحار األنوار؛ 1884، ح276، ر2، جالمحاسن؛ 3، ح325، ر6، جالکافی. 19
 .15و  14، ح46، ر66، جبحار األنوار؛ 1888، ح276، ر2، جالمحاسن؛ 1، ح324، ر6، جالکافی. 20
 .16، ح47، ر66، جبحار األنوار؛ 1890، ح277، ر2، جالمحاسن؛ 5، ح325، ر6، جلکافیا. 21

و »بهدل « و الضهلع»و فیهها  4، ر طهّب األهّمه ؛ 309، ح127، ر1، جمکهار  األخهالق؛ 194، ح155، رالخصهال. 22
 .10، ح73، ر76و ج  5، ح45، ر66، جبحار األنوار؛ «الطلع

 . ّب اإلما  الرضاطعن  321، ر62، جبحار األنوار. 23



 

 

سال 
ث، 
حدی
لوم 
ع

ت و 
بیس

ومس
ماره 
، ش

 اول

10 10 

کنجهد  )َکهکخ: »اما  رضا  َمهک(  وردن همیشگی تخم مرغ، سبب پیدایش 
 «.شود در صورت می

َ اد   »َإلناُ َارضا  َا وَّد ِا أعا َةد  س رد
یاَواأ ِا َ ا 

حوا د لن َاّفن وان یوحرا ویضا ا إانانن کولا َابد َن أ َد ث
کد

ارد  بود اد َالبِتا لن َاّرد نلحقا یحرا یضا َةد ند َابد الءن نا ِا   24ی«َالن
ُپرز میتخم مرغ  : »اما  رضا  آورد  بسیار خوردن و معتاد شدن به آن، بیماری س 

یهههاد خهههوردن تخهههم پهههز،  مهههرغ آب و ایجادکننهههده بادههههایی در سهههر  معهههده اسهههت، و ز
 «.آورد بریدگی می تنگی و نَفس نَفس

که تخم مرغ را نباید همراه مهاهی  می  از یک روایت پیشین و نیز روایت پیش رو فهمیده شود 
 خورد:

وویضد ید   »َإلنوواُ َارضووا  ووکد َابد َِ و وو د س جد مد ج ... أس ذد رد وو د فوو  أس ذد کد   نبد وومد س َوواِ    اد َاّند
ضرَعا 

جد د َ د َ ا اد وَفیرا یاحد َابد ِا َ ا  نجد
ََّ َااواد

د
ّا ِا اد مد َد َ َج ما إود ن ّّند َا

َد ی  َِ َّد َا 25ی«اَ
 

کهه ... تخهم: »اما  رضا  زمهان در معهده  مهرغ و مهاهی را ههم باید از این ب رهیهزی 
رد آ رد آیند، قولنج، بهاد بواسهیر و دنهدانگ  گ  گاه این دو با یکدیگر  درد  وری؛ چه، هر 

 «.آورند به و،ود می

گونه نمی  بر پایه این روایات،  ای ساده، به خوردن تخم مرغ توصیه نمود و نیهاز اسهت  توان به 
گردند؛ مانند دانهش  چه در آن  مجموع روایات، تحلیل و با یک تالش ،دی، معنایابی و همسو 

گونهههه مهههوارد، در نظهههر آوردن تنهههها یهههک روایهههت یههها یهههک دسهههته،  مهههی  فقهههه صهههورت گیهههرد. در ایهههن 
گونه مشکل  شود. می   ای انتساب نادقی  یا نادرست به معصو  آفرین و 

  یعصر و یتمدنیهااختالف به توجه

کلی انسان و طبیعت عمومی بشر هستند. ای ن بسیاری از روایات اسالمی، ناظر به سرشت 
توانهد نهافی و،هود برخهی  نمهی  گونه روایات در هر ،ا و همیشهه قابهل عمهل و پیهروی هسهتند؛ امها

روایات ناظر به وضعیت خار زندگی در یک روزگار معین باشد. نمونه قابهل مطالعهه، روایهات 
یههان خوانهده کههه آن را مو،هب الیهری و ضهرر و ز کههه  26انهد، فهراوان خهوردن مهاهی اسهت  در حهالی 

                                                   
 .321، ر62؛ بحار األنوار، ج28، ر طّب اإلما  الرضا. 24

 نحوه. 321، ر62، جبحار األنوار؛ 63، ر طّب اإلما  الرضا. 25

مَت عّنَ الُهزاَل (: ». َفقاَل )الصادق 26 إ؟ آیا نمی  عما َعل  ة  َن الَمَضّرَ که الیهرى، خهود از صمصهداق م  یهان ههاى دانی  دیهدگی  [ ز
 .308، ر66، جبحار األنوار؛ 1798، ح254، ر2، جالمحاسن؛ 7، ح315، ر6، جالکافی« )؟إاست
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کنون توصیه  ،دی پزشکی است. ا

کارههای دشهوار در روزگهاران پیشهین را در نظهر  گر لزو  داشتن نیروی بهدنی فهراوان بهرای  حال ا
هها  نماینهد. در آن دوره فعالیهت بهدنی انسهان مهی  آوریم، روایهات نهاظر بهه خهوردن مهاهی، درسهت

کمتهر زیاد بوده و نیاز به یذاهای انرژی گونه متعهارف چربهی ذخیهره  انهد،  ی داشهتهزا داشته و به 
کمتههر اسههت و چههاقی کنههون تحههر  افههراد  کههه ا هههای بیمارگونههه بیشههتر اسههت. از ایههن رو،  در حههالی 

 بیند.  نمی  کند و خوردن ماهی را مو،ب ضرر می  دانش امروز به خوردن ماهی سفارش

یههم و نظهر نهههایی را در ایههن بهاره مشههروط بههه تحقیقههات  مههی  مها برخههی روایههات در ایهن بههاره را آور
کهه سهفارش دانهش تغذیهه  می  انی، بالینی و آزمایشگاهیمید کنیم؛ زیرا این احتمال و،ود دارد 

معاصر به افهراد فربهه باشهد یها خهوردن مهاهی بهه حهد اعتهدال و بهدون مهداومت باشهد. همچنهین 
کامههل  الز  اسهت بههه قیههود آمههده در روایهات ماننههد )الطههریم تههازه یهها ادمهانم مههداومت( نیههز تو،ههه 

  27مو،ودند. دانشنامه احادیث پزشکییات در داشت. همه روا

ْنم  »َالناُ َاصااق  ی ن َْسجا اسا ین ا َد ی  َْسا
ْکلن
د
 ی «أ

 «.کند خوردن ماهی، بدن را ذوب می»

ین   »َالناُ َاکاظم  را کن َاّفد مد َّد   َاّند ند د ی ن َْسج  ی «ین ا
 «.کند [ ماهی تازه، بدن را ذوب می خوردن  »ص

 َالنووواُ َاصوووااق 
د
وووا د أ َد وووْیِننا  د    َن َْةن یووو ْکووولد   »نا

د
وَ أ نن وووَّْنا تن ی ن   الد ووو ا وووان ین ّند َا

َد ی  کا ووومد   َاّند
َّد  ند د  «.َْسج

 «.کند به خوردن ماهی، مداومت مکنید؛ زیرا تن را ذوب می»

 یی ایجغرافیهاتفاوت به توجه

هههای  نکتههه قابههل تو،ههه دیگههر در فهههم حههدیث، احتمههال تههأثیر مخاطههب، محههی  و تفههاوت
گیههری حههدیث اسههت. ایههن امههر در احادیههث طبههی نیههز نمههود دارد؛ ،غرافیههایی در  عمومیههت و فرا

گیر گاه روایت به ظاهر عا  و فرا نماید، امها ممکهن اسهت بها تو،هه بهه روایهات دیگهر، بهه  می  یعنی 
کهه سهخن معصهو   ای اسهت. شهیخ  نهاظر بهه منطقهه خهار یها زمهان ویهژه این نتیجه برسیم 

کارآمههدی - صههدوق بههرای تو،یههه برخههی روایههات طبههی ههها در  آن  کههه بههه ظههاهر عهها  هسههتند، ولههی 
گفته است:  -برخی موارد مشاهده نشده است   نخستین احتمال را همین دانسته و چنین 

کهار بسهتن  ها ناظر بهه آب و ههوای مّکهه و مدینهه آن  برخی از هها در دیگهر  آن  انهد و بهه 
                                                   

 ) خوردن ماهی(.  485، ر2، جدانشنامه احادیث پزشکی. 27
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28 شرای  آب و هوایی درست نیست.
 

در  بها تو،هه بهه مصهرف سهرکه بهه ،های نمهک از سهوی امها  رضها بر پایه همهین اندیشهه، و 
کهه توصهیه بهه مصهرف نمهک  مهی  29منطقه سردسهیری خراسهان شهمالی، تهوان محتمهل دانسهت 

گرمسهیری و نهه همهه ،ها باشهد؛ ههر چنهد حهدیث زیهر از امها   30پیش و پس از یذا، برای مناط  
گرمسیری بوده است:را نیز باید در نظر داشت؛ زیرا منطقه زندگی ایشا صادق   ن هم 

سد » َا
َد ْمی  کن ْنَّد ِا  ا ْل امْلا لسد با

ؤن ْبَّد ا تد مد کد اَ  ند ْنَّد ّلا  ا اْس د  با
ن
أ ْبَّد ند ا اد ّند ْالد   إا ِد َّّن َْا َن ید ّلد اد   31«.َْس د

که شما با نمک آیاز می ما با سرکه آیاز می کنید؛ زیرا سرکه، عقهل را  کنیم، چنان 
 کند. استوار می

 یطب اتیروا  ینجاعتبارس: سوم مرحله

بهه منظهور تعبهد و عمهل بهه آن،   روایات طبی، مانند هر روایت دیگری، نیازمند اعتبارسهنجی
کههه روایههت کههردن آن اسههت. ایههن ضههرورت از آن روسههت  گونههه  یهها بههاور  هههای در دسههتر  مهها، بههه 

گهذر از ده آن  انهد. دریافهت نشهده مستقیم و بدون واسطه از معصهو   هها  هها در ،ریهان نقهل و 
گونههه مجمههوعی و ا،مههالی، دسههت هههای ریههز و درشههت، ماننههد  خههوش برخههی آسههیب نسههل، بههه 

گشته گهامی مههم   انهد. از ایهن رو، اعتبارسهنجی تحری  و ادراج و وضع و تقطیع  روایهات طبهی، 
بهههرون »و « درون حههدیثی»تهههوان آن را در دو بخههش نقهههد  مههی  هاسهههت و بههرای ،هههواز اسههتفاده از آن

 به انجا  رساند. « حدیثی

ونی اعتبارسنج   یثیحد در

کننهد،  پژوهان و ر،هال ابتدا به عهده حدیث کهه منبهع حهدیث را شناسهایی  شناسهان اسهت 
کنهونی بشناسهند، و  آن  هها و راه رسهیدن هویت و اعتبار مول  را دریابند، نسهخه هها را بهه روزگهار 

کننههد. همچنههین از ات صههال سههپس یههک یههک افههراد واقههع در سههند حههدیث را شناسههایی و بررسههی 

                                                   
 .115، راالعتقادات. 28
 .14، ح303، ر66، جبحار األنوار؛ 1931، ح286، ر2، جالمحاسن؛ 4، ح329، ر6، جالکافی. 29
ّیُ ».  رسول ا : 30 ییا َعل  ح  ف 

لن م  الن حن ب  َتت  َک   إ افن من  َطَعام  ت  َن   ، َو اخن ؛ َفإ  ح 
لن م  الن ح  َو َخَتَمُه   ب 

لن م  الن َتَتَح َطَعاَمُه ب  ، َدفَع اُ    َمن  افن ح 
لن م  الن   ب 

یَن  ع  ُه َسبن ُجَذاُ    َعنن َسُرَها الن ین
َ
َباَلی  ع َواع  الن نن

َ
نن ع عًا م   (.1931، ح286، ر2، جاسنالمح؛ 4، ح329، ر6، جالکافی« )َنون

َد الّر َضا 31 نن َکاَن ع  ّنَ َرُ،اًل 
َ
: ع ّی  َدان  َهمن ّیٍ الن ن  َعل  د  بن هَح  . ُمَحّمَ لن  َو م 

َهها َخهّلَ هَدَة َعَلین هه  َماه  َلین َمتن ن  ُخَراَساَن، َفُقهّد  َتَتَح  ب   ، فهافن
، َفَقاَل  َخّل  الن نن   ب 

َ
َتَنها ع َمرن

َ
هَداَ إ ع هُت ف  لن ُ،ُل: ُ،ع  ؟ َفَقهاَل:  الّرَ ح 

لن م  هالن َح ب  َتهت  هُل ههَذا »َنفن ثن َخهّلَ  -ههَذا م  هی الن ن  َخهَل  -َیعن ّنَ الن َیُشهّدُ   َو ن 
ل  

َعقن ی الن یُد ف  َن، َو َیز  هن  (.1915، ح283، ر2، جالمحاسن؛ 5، ح329، ر6، جلکافی)ا« الّذ 
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گسست و سسهتی روبهه حلقه شهوند، تهأثیر آن را    رو های سند به یکدیگر مطمئن شوند و هر ،ا با 
دار ایههن بخههش از نقههد  بهر اعتبههار سههند و حههدیث بکاونههد. دو دانههش نقهد حههدیث و ر،ههال، عهههده

کتاب از ایهن رو،  32ههای و معیارههای آن پرداختهه شهده اسهت. هایی چند به شیوه هستند و در 
 کنیم. می  ا بیشتر به بخش دو  اشاره، این در 

ونی اعتبارسنج بی )ثیحد بر  (یتجر

دهههد و بههه سههنجش محتههوای حههدیث بهها  بخههش دو  نقههد، بیههرون از حههوزه حههدیث روی مههی
کهار و فههم مشهتر  بها دانشهمندان اسهت و  واقعیت بیرونی مهی پهردازد. ایهن بخهش نیازمنهد یهک 

ههای بیهرون از آن و  دیث بهه وسهیله آزمهونتوان آن را اعتبارسنجی تجربی خواند. سنجش ح می
گزاره از دو خاستگاه متفاوت، مشکل به نظر می آید. به سهخن دیگهر، سهنجش یهک  مقایسه دو 

گهههزاره حهههدیثی، نیازمنهههد روشهههی بهههرای یهههافتن زبانهههه ههههای تمههها  و ایجهههاد  گهههزاره علمهههی و یهههک 
گفت زمینه روش متهداول تهالیفی  گو است. در ،ایی دیگر این امکان را سنجیده و به دو و های 

گههزاره گهها  و گفههت»سههازی متنههاظر اشههاره نمههوده و روش  و  گهها  بههه  را پیشههنهاد « گههوی مشههارکتی 
 دهیم. می  ،ا همان را با رویکرد به روایات طبی اراهه این در  33ایم. داده

  کامل یگردآور. 1

ک یها داروسهاز و پزشه     ،ها که در این -گر  پژوهش بر پایه روش مزبور، یک محق  حدیثی و یک 
گهردآوری یافته -های مرتب  است  دیگر رشته کننهد و  مهی  های خود را در یک موضوع مشخص 

کار خود را با سوی دیگر در میان کهه  آن   نههد. از مهی  سپس هر یک از طرفین، نتیجه ابتدایی  ،ها 
گفههت آن   گهها  بعههدی پههژوهش بههر اسهها  د، بایههد شههو مههی  آیههد، طراحههی مههی  گههو بیههرون و چههه از ایههن 

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

گونهه مسهتقیم، نهاظر بهه الیهر شهدن  نمی  آوریم، می  گرد کهه بهه  کتفها توان تنها به روایاتی  هسهتند، ا
کههه شهیوه گوشههزد نمود؛بلکهه الز  اسههت احههادیثی  کنههد نیههز  مههی  هههای زنههدگی منتهههی بههه الیهری را 

کهههه  یههک  کههردن. همچنههین روایههاتی  گردآینههد؛ ماننههد تعهههداد و چگههونگی حمهها   کنههار هههم  ،هها و 
کننههده و نیههز ،لوگیرنههده از چههاقی را معرفههی  خههورا  یههم. در  مههی  هههای چههاق  کننههد، بههه دسههت آور
کهه نبایهد بهه یهک دانش  پزشکی نیز به دنبهال اسهباب مختله  آن باشهیم. ایهن بهدان معناسهت 

                                                   
کتاب  . نگارنده نیز پیش32  ن پرداخته است.به آشناسی حدیث  آسیب و نیزوضع و نقد حدیث تر در 
 ش.1393، 4، شحدیث حوزه، مجله «های بشری تعامل حدیث و دانش. »33
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کل الحیتان یذیب الجسهم؛»مانند:  گزارۀ حدیثی از اما  صادق  خهوردن مهاهی، بهدن را  34ع
گهزارۀ پزشهکی در «کند می  آب کنهیم و آن را بهدون در نظهر آوردن روایهات مهرتب ، بها یهک  ، بسنده 

یهها کههه خههوردن مسههتمر مههاهی، بههه الیههری بههارۀ خههوردن مههاهی رو کنههیم؛ زیههرا محتمههل اسههت  رو 
گذشت که  گونه    35. بیانجامد؛ همان 

  کوین پرسش. 2

که نیمهی از  گر است و ،هت پژوهش پرسش نیکو، سکوی پرش  دهنده به حرکت او، چیزی 
گر از حدیث 36علم دانسته شده است؛ ه یا توان نظا  تغذی می  پژوه ب رسیم: چگونه برای نمونه، ا

درستی پرسیده باشیم؛ اّما آن قدر  یا سالمت انسان را از دیدگاه اسال  ترسیم نمود؟ شاید ساال
کههه  گسههترده و دامنههه پههژوه  گههر و حههدیث پههژوهش ههها در تههوان یههک  آن  گههویی بههه پاسههخ دار هسههتند 

کّلی را به پرسش نیست. باید پرسش گونه های  کرد؛ به  که بتوان بخشی از های ریزتر تقسیم   ای 
  میرا  حدیثی را به آن نهاظر دانسهت. در ییهر ایهن صهورت، پرسهش مها، نقشهر پهژوهش را ترسهیم

،ههوی احادیههث مههرتب  را حههد  بههزنیم. مهها بایههد  و مأخههذ و محههل ،سههت تههوانیم  کنههد و نمی  نمههی
کههه یهها خههود از مصههداق بتههوانیم ریزموضههوع یههم  هههای یههک مفهههو  طههرح شههده در  هههایی را پدیههد آور

گیرنهد.  مهی  های ،امع مطرح شهده در حهدیث قهرار یک دو واسطه در زیر عنواناند یا با  احادیث
گفهت    ،ا در این که نیاز بهه  گها   و ست  گها  بهه  گهران ههر دو حهوزۀ حهدیث و  پهژوهش گهوی دقیه  و 

 شود. می  دانش بشری احسا 

ن های بشری، باید ساال را بشکافد تا به عناصر بسی  تشکیل دهنهدۀ آ گر در دانش پژوهش  
کههن و باید گر حدیث هم  پژوهش برسد.  بتواند ههر یهک از عناصهر را در زیهر یهک مفههو  حهدیثی 

کههالن ماننههد بهداشههت یهها    تههوان مسههأله های آن قههرار دهههد؛ بههرای نمونههه نمی در دایههره مصههداق ای 
محههی  زیسههت و یهها نظهها  تغذیههه را بههه صههورت ریههز و خههرد نشههده در تعامههل بهها حههدیث قههرار داد. 

هههایی ترکیبههی،    و مههدیریت و دیگههر نیازهههای ،وامههع امههروزین، مسههأله 37ننههد ترافیههکههها ما ایههن
کالن را یک به یک شناسهایی نکنهیم، امکهان  پیچیده و درهم تنیده گر ا،زای این مساهل  اند. ا

گفت  شود. گوی فعال با احادیث ناظر فراهم نمی و برقراری 

                                                   
 .6، ح323، ر6، جالکافی. 34
 .324، ر6، جالکافی . ر. : صفحات پیشین: اختالف تمدنی به نقل از:35
 .99، ح32، رنزه  الناظر. 36
مههی، عههد  رعایههت حقههوق دیگههران، نظ ای از بههی سههوز، حاصههل مجموعههه هههای فرصههت بنههدان . بههرای نمونههه، مشههکل راه37

گاهی از قوانین و محدودیت شتاب کمبود تجهیزات، ناآ گذشت نکردن، فراوانی وسایل نقلیه،    ها، و ... است.زدگی، 
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 ثیحدی ها داده هیپا بر یساز هیفرض. 3

کلیهههد  آیهههاز پهههژوهش اسهههت و نقهههش راهنمههها را در فرآینهههد آن بهههه عههههده دارد. هسهههتر فرضهههیه، 
بنیادین دانش، شناسایی رویهدادهای بهه ههم وابسهته و تشهخیص متغّیهر مسهتقل از متغیهر تهابع 

کههه از پههس  پههژوهش تهوان حههد  عاقالنههه و احتمهال عالمانههر  مههی  اسهت. فرضههیه را گهری دانسههت 
کههانون اصههلی مشههکل را یافتههه و راه حّلههی اندیشههیدن بههه سههاال خههود و بهها مطالعههر مت مرکههز بههر آن، 

توانهد حدسهی باشهد و ههم  مهی  هرچند بدوی به نظرش رسهیده اسهت. ایهن راه حهّل مفهرو  ههم
برگرفته از حدیث. ما آزاد هستیم هر حدسی را به صهورت فرضهیه درآورده و آن را بیازمهاییم، اّمها 

گزیریم، فر هزینههه و فرصههت آزمههودن هههر چیههز را در اختیههار نههدار هههای خههود را  یم و از ایههن رو نهها
کهه از مقبولیهت نسهبی و احتمهال عقالیهی  یهم  کنیم و آن دسته را به مرحلر آزمهون در آور محدود 

که احادیهث این صّحت برخوردار باشند. در  گهر بتهوانیم  تواننهد یهاری مهی  ،است  گهر مها باشهند. ا
گفهتمسأله را بهه شهیوۀ مرحلهر پیشهین به  احادیث مرتب  با  تهوانیم بها  مهی   گهاه گهو بکشهانیم، آن و ه 

یهم. ایههن دسهته ههها، فرضهیه بنهدی آن  دسهته بنههدی   ههایی از درون حههدیث و نهه از بیههرون، پدیهد آور
 تواند متفاوت باشد.  می  مسأله  متناسب با هر علم و 

کهههن و معتبههری ماننهد  کههه در منهابع  برقههی و  المحاسههنبهرای نمونههه آن دسههته از روایهات طبههی 
کهه  طهب النبهیگذاری بیشتری دارند تها احادیهث  کلینی آمده، ارزش سرمایه الکافی مسهتغفری 

گهر ایههن را ب هذیریم، آن بهی سههازی در طهب متکههی بهه حههدیث، بههر  پههژوهش و فرضهیه  گههاه سههندند. ا
شههود، نههه دسههتورات خههار درمههانی مشههابه بهها طههب سههنتی و  مههی  ههها متمرکههز خههوار خههوراکی

که نتیجه فرا کتهاب ههای نهاظر بهه خهوار خهوراکی وانی روایتسینوی؛ امری  ههای معتبهر  هها در 
ههها و مقههدار  تههوان از ترکیههب مههی  ههها نیههز هههای بههالینی ایههن خههوراکی حههدیثی اسههت. بههرای آزمههایش

(doze) .38توصیه شده در طب سنتی سود ،ست   

 انتساب صّحت. 4

گز هنگا  آوردن فرآورده های دینی و علمی،  ارهها برای برقراری ارتباط و افکندن تناظر میان 
هر یک از طرفین باید بتوانند با اطمینان نسبی نظر اراهه شده را به حوزه شناختی خود منسوب 
یهههابی آیهههات  هماننههد و خهههانواده حهههدیث سهههود  دارنههد. از ایهههن رو، در حهههوزه دیههن بایهههد از روش باز

گر یک مجموعه با مضامین همسو و همساز فراهم آید، م توان اقدا   ی،ست. در این صورت، ا
                                                   

که می38 گزاره توان از آن. تعداد معتنابهی از احادیث هستند  کهرد. نمونهر تجربهه شهده ایهن  هایی آزمونها  پهذیر را اسهتخراج 
 (.23 - 21ردانشنامه احادیث پزشکی، بر بینایی است )ر. : «  اثمد م سرمه»کار، سنجش اثر 
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هههها بهههرای تحلیهههل و آزمهههایش نمهههود. در ایهههن مرحلهههه بایهههد از مفهههاهیم متکّلفانهههه و بههها  آن  بهههه اراههههه
گونههه واسهطه کهه بهها در اختیهار نهههادن  هههای دور و دراز اسهتنباطی و تحلیلههی، پرهیهز نمههود؛ بهه  ای 

ههن مضهمون، معنهای ادعها شهده بهه ذ تر،مه و به شرط تو،ه مخاطب به احادیث مشهابه و ههم
کند.   مخاطب نیز خطور 

گههردآوری احادیههث مههرتب  می واره آیههازین خههود را  تههوان، طههرح بهها تشههکیل خههانواده حههدیث و 
کههرد و دیههدگاهی ا،مههالی و نههه چنههدان شههفاف از متغیرهههای مسههتقل و وابسههته را تصههویر  تهیههه 

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

کند.  تو،یه 

 یپرداز هینظر نه وی زپردازیر .5

کی از برخی تجربه های  های ناموف  برای تهیه یک طرح ،امع در دانش تاریخ علم ایران حا
کالن سالمت و به گونهه  داشت اسالمی دسهت نیافتههبشری است. ما هنوز به طرح  ایهم؛ همهان 

کالن اسالمی را اراهه دهیم. این به ما که نتوانسته که  می  ایم نظا  سالمت روانی یا اقتصاد  آموزد 
کنیم؛ مسأله که در باره   از مساهل ریزتر آیاز  ها متون دینی و به ویژه حهدیث و،هود دارد  آن  هایی 

هههای  اند؛ ماننههد خههوراکی هههایی را ابههراز داشههته اختههه و نظریهههههها پرد آن  هههای نههوین نیههز بههه و دانههش
یهان گها  بعهدی و شهاید بههه   گهاه آور در دانهش تغذیهه، یها دسههتورهای بهداشهتی. آن سهودمند و ز در 

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

هها، از  خوان اسهت. در برخهی از رشهته های علمی هم این سیر علمی با پیشینه دیگر حرکت 
ها پیوند دادن مساهل ،زیهی، بهه  مساهل ،زیی و عینی آیازیدند و در مرحله بعد و از پس سال

کالن و ،امع روی آوردند. این به معنای در  نظریه کلی و بنیادین در پردازی  نظر نگرفتن اصول 
تهوان بها در نظهر  شناخت انسان از دیدگاه دین یا دانش بشری نیست؛ امها در دانهش پزشهکی مهی
کلهی بهه انسهان، بهه درمهان بیمهار پرداخهت یها توصهیه ههایی در بهاره  داشتن یهک نگهاه ا،مهالی و 
کتهاب  چگونه خوردن و چه خوردن و چهه نوشهیدن داشهت. شهکل بیشهتر احادیهث طبهی در دو 

کتههاب بههه بیههان خاصههیت برخههی  ، بهها ایههن نگههرش هههمالمحاسههنو الکههافی  سههو اسههت. در ایههن دو 
گههزاره علمههی، از تههأثیر آن بههر هههر مصههرف ههها پرداختههه خههوراکی گونههه یههک  کننههده سههخن  انههد و بههه 

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



یروا
 و تبار ؛یطب ات

عتبار
ا

 

 

 

17 

 آوریم: ها نمونه را می اند. چند نمونه از ده وردهنیا

ذفحسا شد َإلناُ َاصااق   َةد
وفد لد جد خد َ مفا اد ّزا رن

ذزد َ د ذفحسد خن وَ َةد من ِا َ أنوا    أط نان ء  أنبد ن نا
ی اّلأ ّلن َاََّّءد فد نن َ ا ید َد َّد ِا غن َةد َّبد ان ید 39إّند

 

که شکمن اما  صادق  کسی  کهه ههیچ چیهز، درد دارد، نان برنج بد : به  هید؛ چهرا 
کند  سودمندتر از آن به شکم  چنین بیماری در نیامده است. آن، معده را پا  می

کّلی از بدن بیرون می  کشد. و درد را به 

ا  ضد ا َّ ْ  َالناُ َا ح ا شد
ْنلن ْوفد َْةد لد جد خد ا اد ا د  ند َد ان  ّند

د
. أ ّزا رن

ْب ا َْ د ْن خن ان نا
ْنبد ن اد

د
40ء  أ

 

 هیفرض آزمون. 6

پس از پذیرش صحت احتمالی فرضیه و قبول تأثیر احتمالی توصیه بیهان شهده در روایهت، 
گستره تجربه کردن آن داریم. در  گفهت نیاز به تجربه  گهو بها برخهی پزشهکان،  و های فردی و بر پایه 

ها بهترند و بر آزمون درون آزمایشگاهی تر،یح دارنهد.  های بالینی برای سنجش فرضیه آزمایش
کی با تو،ه به نشر مقاله همچنین گیاهان و خورا تهوان مسهیر  می  ها، های متعدد در باره خوار 

کوتاه کی را بها   پژوهش و آزمودن را  گیاهی و خهورا کرد. از این رو، بهتر است هر یک از داروهای  تر 
ههههای علمهههی نشهههر یافتهههه در مقهههاالت و نیهههز رعایهههت  در نظهههر آوردن خهههوار ادعهههایی آن و تجربهههه

کهه امیهد چنهدانی بهه روشها احتیاط ههای  ی الز  بر روی بیماران داوطلب بیازماییم. بیمارانی 
گیهاه یها خهورا   معمول درمان ندارند و دست کم یک روایت مقبول، درمان بیماری او را با یهک 

 خار میّسر دانسته است.

گههر از امهها  صههادق  کههه:  بههرای نمونههه ا  41البطههیخ یههذیب الَحصههی فههی المثانههه؛»نقههل شههده 
سهاز و آن را بهرای ،لهوگیری از  بهاقال را خهون ؛ و یا اما  رضا «کند می  ربزه سنب مثانه را آبخ

کلیهه  ما می 42پوکی استخوان مفید دانسته باشد. که به بیماری سهنب  توانیم خربزه را به فردی 
که از پوکی استخوان رنج می کسی  مها برد در مقهادیر مختله ، ا یا مثانه مبتالست، و باقال را به 

کار را بر روی داوطلبان متعهّددی  اندازه گیری شده و با طول مدت درمان معین بخورانیم و این 
هههای معمههول دانههش پزشههکی،  بیازمهاییم و سههپس بههه روش تجزیههه و تحلیههل آمههاری و دیگههر روش

کههه  اثرگههذاری و موّفقیههت دارو را در درمههان بیمههار بسههنجیم. ایههن یکههی از دیگههر ،اهههایی اسههت 
                                                   

 .2، ح274، ر66، جبحار األنوار؛ 2، ح305، ر6، جالکافی. 39
 .1، ح305، ر6،  جکافیال. 40
 .36، حدیث 443، رالخصال. 41

َ  الّطَ : ». اإلما  الرضا 42 ُد الّدَ ، و ُیَوّل  ُخ الّساَقین  ّلی ُیَمّخ  کُل الباق  ّیَ ع  (.2، ح344، ر6، جلکافی)ا« ر 
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گفهه کارشههنا  داروسههازی و پزشههکی بههه عرصههه و تطههرف دیگههر  آیههد و نظههرش را در  مههی  گههو، یعنههی 
 پردازد. می  دهد و به تجزیه و تحلیل نتایج می  انتخاب روش مناسب ارایه

ون یاعتبارسنج مشکالت بی) ثیحد بر  (یتجر

گفته آمد، با برخی موانع روبهه آن هها و برخهی  هها و نقهص اسهت. یفلهت   رو چه در بخش پیش 
کا که در  گیری از سخنان معصومان  ها، راه بهره مینا ،ا بهه برخهی اشهاره  این را تنب نموده 
 دهیم. کنیم و در حّد توان راه حل خود را پیشنهاد می می

 ی نیدی ها داده تقّدس. 1

گهزاره یها نادرسهتی آن،  می  پژوهش و تحقی  با پرسش و شک آیاز شود. یقین به درستی یک 
گههزارهنقطههه پایههان پههژوهش و  کههه از پههیش مسههلم انگاشههته و  نههه آیههاز آن اسههت. از ایههن رو،  هههایی 

تواننهههد بهههه عرصهههه تجربهههه و آزمهههون و خطههها بیاینهههد. ایهههن، همهههان اصهههل  انهههد، نمی پذیرفتهههه شهههده
که در مبحث ما نیز باید مورد صدق بیابد. این  پذیری برای آزمون تجربی فرضیه ابطال هاست 

که نگاه ما به احادیهث گهزاره در حالی است  گونهه نیسهت. مها سهخنان اهمهه  و  ههای دینهی، ایهن 
کالمهی  نهیم و بنا بهه دلیهل داریم و حرمت می را همچون و،ود شری  آنان، پا  می  ههای 

ههها تفسههیر  آن  نشههانیم و خلقههت را بهها پذیرفتههه شههده، حههدیث آنههان را فراتههر از عقههل و هسههتی می
یری احادیث و ورود به فرآیند آزمون و خطا پذ کنیم. این هاله تقد ، مانع از قابلیت ابطال می
گههزاره می بههه شههمار  (Unjustified)دلیههل  هههای دینههی، باورهههای درسههت بی گههردد. در ایههن نگههاه، 
گهزاره می . بها ایهن نگهرش، (knowledge propositional)ههای درسهت مهدّلل و موّ،هه  آینهد، نهه 

ههایی اخالقهی و ارشهادی مبهّدل  یهنهند و به توص همه احادیث، به یکباره تاج تقّد  بر سر می
گا  می  نهند. پاسخ و راه حل چیست؟  نمی  شوند و به عرصه تجربه و آزمون 

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

گفتار معصو  است گونه مستقیم  بینهیم.  شهنویم و رفتهار او را نمهی را نمی ، نه خود آن. ما به 
گزارش گرفتهه اسهت  -ها  این  از خطاههای انسهانی در شهنیدن و  -کهه بهه وسهیله راویهان صهورت 

کهم گهزارش راویهان  کهه  نوشتن مصون نیستند؛ هر چنهد تنهها  خطها را ب هذیریم. سهخن ایهن اسهت 
ت خطهههای ایشهههان، هرچنهههد انهههد ، تجربهههه و آزمهههایش بهههر روی منقهههوالت یهههک راه بهههرای شهههناخ

 هاست.  آن

بنههدی احادیههث اسهت. احادیههث از نظهر سههند بههه قهوی و ضههعی  تقسههیم   نکتهه دیگههر، تقسهیم
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هها و تقویهت  شوند. حدیث قوی قابل انکار نیست، ولی حدیث ضعی ، تنها به مدد قرینه می
گشهودهمحتوا به احادیث قوی ملح  شود. از این ر   و، در احادیهث ضهعی ، ،ها بهرای پهژوهش 

توانههد مضههمون  هههای تههاریخی، تجربیههات قطعههی و علمههی می هههایی ماننههد داده شههود و قرینههه مههی
کند و بر اعتبار حدیث بیفزاید.  حدیث را تقویت 

شهوند. احادیهث صهریح، احتمهاالت  از نظر داللت نیز احادیث به صریح و ظاهر تقسهیم مهی
گون را بر نمی تابند، ولی احادیث ظاهر، دربردارنده چند احتمال معنایی هسهتند؛ هرچنهد  گونا

 یک معنا از دیگر معناهای محتمل، قابلیت استناد بیشتری به متن دارد.

برخههی روایههات طبههی، اسههناد قههوی و نیهههز صههراحت ندارنههد. ایههن روایههات از طریهه  همراههههی 
گون یها فراوانهی نقهل، اعتبهار می قرینهه گونها یهک از ایهن دو راه، قطعیههت  تیجهه ههیچیابنهد. ن ههای 

گردآوری قرینه حتمی و و،وب عمل نیست. این به معنای ،واز نقد و رّد آن ههای  ها، از طری  
که برای آیاز پژوهش میدانی و آزمایش کهافی اسهت. می مخال  است  تهوان ادعها  های تجربهی 

کههه احادیههث متعههددی در عرصههه آزمههایش، تههاب می ی صههحت یههک بینهه آورنههد، امهها پههیش کههرد 
 فرضیه، تأثیری در پیمودن فرآیند منطقی برای آزمودن آن ندارد. 

کهاوش از قرینهه ههای  افزون بر این، درآمیختگی روایات نادرست با احادیهث درسهت، زمینهه 
اعتبههاری روایههات نیسههت، بلکههه  آورد. ایههن بههه معنههای بههی درسههتی و اعتبههار حههدیث را فههراهم مههی

کههه رّد و اثبههات آن تههابع  دلیههل َروایههی تردیههد در هههر حههدیث، گههزاره مسههتقل اسههت  بههه عنههوان یههک 
کشیدن روایهت، تردیهد در عصهمت امامهان  و  بررسی موردی است. با این نگرش، به آزمون 

گاه حدیث خوانده شهده،  نپذیرفتن آن به معنای تقّد  زدایی از حدیث نیست. همچنین هر 
کنههار در فرآینههد تحقیهه  تههاب نیههاورد و در صههحت شههیوه و نتیجههه  آزمههون علمههی، شههکی نباشههد، 

 توان اشتباه راویان را محتمل یها انتسهاب آن را بهه معصهو   می  شود. در این حالت می  نهاده
هایی بیشتر برای فهم صهحیح مهتن؛  نابجا دانست، یا داللت آن را مبهم خواند و نیازمند قرینه

کههه شهاید بها پیمههودن راه قرینهه گهردآور ههایی  ههها و اسهباب صههدور  ی زمینههههای معمهولی، ماننههد 
آوری احادیهههث مشهههابه، بهههه دسهههت نیایهههد. در ایهههن صهههورت، تجربهههه عملهههی و  حهههدیث یههها ،مهههع

نیهز هراسهی از آزمهون و خطها نیسهت؛ چهه، ظههور،      ،ا گر ما باشد. این تواند باری می  آزمایشگاهی
کشدار است و از قّله صراحت تا دّره ابها ، امتداد دارد و فهر  تغی یهر معنهای اولیهه یک مفهو  

کشیدن از ظهور نیست.   و تبدیل آن به معنای ثانویه، مساوی دست 

کنهد نهه معنهای حهدیث را. از ایهن رو  می  به سخن دیگر، آزمون و خطا تواند فهم ما را دگرگهون 
یهابی  دهد تا از شکستن تقد  آن بهراسهیم. ایهن ماننهد دسهت نمی  تغییر در معنای حدیث رخ
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گاه فهم مها را از معنهای ابتهدایی حهدیث تغییهر میبه احادیث معار  اس که  چهه  آن  دهنهد. ت 
ههای تجربهی و  بنهدی بهه شهیوه درسهت فههم حهدیث اسهت؛ یعنهی داده رعایتش الز  است، پای

علمی، باید در فرآیند تعری  شده فهم حدیث بگنجند و با قواعهد زبهان عربهی و دیگهر ضهواب  
کم بر فهم نصور دینی، سازگار باشند.   حا

که شیخ صدوق نمونه تاریخی، برخی احادیث طّبی ها را نه از نوع احادیهث قهانونی و  آن  اند 
کامیههابی ایههن روایههات را در عمههل  کلههی، بلکههه از دسههته احادیههث خههار دانسههت. شههاید ایشههان 
کههه تو،ههه بههه شههرای  زمههانی و مکههانی و نیههز وضههعیت خههار  گههزارش شههده باشههد  ندیههده یهها بههه او 

  43. ه استمخاطب را الز  خواند

در بهاره رابطهه خهوردن انگهور و  تواند بررسی احادیث اما  صهادق  می  یک نمونه عملی نیز
 اندوه باشد. 

هن َهّللن  وو  ا جوول . َإلنواُ َاصووااق 1 َد ند
د
وأ َد  َ ووّمد یوواءا إِلد َهّللا  و  ا جوول َافد نذا

ووند َ د ّ  نا ِا و
ووکا ند   َلد

ی ند ا ِا کلا َا
د
أ   44با

اه خداوند عز و ،ل از اندوه، شکایت برد. خداوند عز پیامبری از پیامبران، به درگ
 و ،ل او را به خوردن انگور، امر فرمود.

و د .  نا 2 ند ِا ولا َا
کن یواا   َد  َهّللن إاد ا

د
وأ َد  َ وّمد کا إِلد َهّللا َافد و  د ن     إّسد نوَا َلد وان ید ّند َا

َد ی  اد َ دفوود
ی ّما اافد   45با

انگهور »خداوند بهه او وحهی فرسهتاد:  نوح، از اندوه، به درگاه خداوند، شکایت برد.
که اندوه را می  «.برد سیاه بخور 

وکد نوح:  .  نا 3 أی ولا َد و َد ووََ  ُا َةد موا ون  ا
َد َملواءن  د ند َد ا  ّ وَّیََّ اد    ةد زد وا َلد َد جد َد و جد

َد  م   هیا
لد وتد  د َ أن د اد د کد بنا ند کد با

لن مد یاا    َ  د َد  َهّللن    ا جل إاد ا
د
أ َد  . کد ّد لا لا اوا د  َلتد

َن د ا أتوووبن إاد  فبا َد ّبا  إّّن أفوو اد یوویووا رد وو د َ دفووود ند ِا وولا َا
کن یوواا أس  َد  َهّللن  وو  ا جوول إاد ا

د
ووأ َد  . کد

ی کد ّمد ین  ا د لد   46لا
کهه آب فهرو نشسهت و اسهتخوان ههای مردگهان، پدیهدار شهد، نهوح، ایهن را  هنگامی 

ل به او بدید و بدین سبب، بسیار آشفته و اندوهگین شد. سپس خداوند عز و ،
کهرد:  کهردیإ»وحهی  کهه تههو خواسهتیإ تهو آنهان را نفهرین  کهاری اسهت  گفههت: «. ایهن، 

                                                   
 .115، راالعتقادات. ر. : 43
 .9، ح149، ر66، جبحار األنوار؛ 1256، ح2262، ح362، ر2، جالمحاسن؛ 4، ح351، ر6، جالکافی. 44
 .10، ح149، ر66، جبحار األنوار؛ 1255، ح377، ر1، جمکار  األخالق. 45
 .11، ح149، ر66، جبحار األنوار؛ 2، ح350، ر6، جالکافی. 46
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کنم. سپس خداوند عز و  طلبم و به درگاه تو، توبه می پروردگارا، من از تو آمرزش می
 «.انگور سیاه بخور تا اندوهت از میان برود»،ل به او وحی فرستاد: 

حدیث دو  آن را به انگور سهیاه نسهبت داده حدیث نخست، زدودن یم را به مطل  انگور و 
نیازمند آزمایش هستیم تا مطل  و عا  بهودن انگهور یها مقیهد و خهار بهودن بهه    ،ا است. در این

کنیم. در  گر همه انگورها نیز در آزمون تاب نیاورند و یم را نزداینهد،  این انگور سیاه را روشن  ،ا ا
ای شخصهی بهه حضهرت  حهدیث سهو ، ایهن را توصهیهتهوان برابهر بها  باز ،ای نگرانی نیست. مهی

ههای ویهژه. در صهورت اخیهر، راههی بهرای  نوح در واقعه توفان دانست؛ یعنی افراد خار یا زمهان
گشوده گسترده دیگر را  یهابی شهرای  و زمینهه یک پژوهش  کهه راه درمهان  ایهم و آن باز ههایی اسهت 

کرده است.  پیشنهادی معصو    را موّ،ه و معقول 

که در صورت شایان  ایهم. دارویهی ارزان  تأیید، داروی بسیار پر ارزشی دست یافته ذکر است 
 قیمت و در دستر  برای مقابله با بیماری افسردگی.

 ی تجربی ها روش بایی ناآشنا. 2

گزاره کار بستن روش تجربی برای تحقی   کهه در دو  پژوهش های دینی، نیاز به  به  گرانهی دارد 
کنون  ای در  آموخته و تجربه اندوخته یوه مدرسهحوزه دین و علم به ش اند.این مطلوب، هم ا

گسترده حاصل نیست؛ و از این رو، باید به تربیت  گهران آشهنا بها ههر دو حهوزه  پژوهش به صورت 
 ب ردازیم.

 دهیرس بست بن بهی ها راه. 3 

کالن هر یک از علو  اسال باره برای پی هجو  نسنجیده و یک می، بدون ریزی نظا  ،امع و 
ای ،ههامع نرسههانده  هههای اساسههی، مهها را بههه نظریههه ههها و زیرسههاخت تو،ههه بههه انههد  بههودن داشههته

کلهههی نهههادقی  نیههز دچهههار ناهمهههاهنگی بههوده و نتوانسهههته واره اسههت. برخهههی طهههرح انهههد بهههرای  هههای 
کاربردی زمینه پژوهش کنند و از پاسخ به پرسش های  های ،زیهی و عملهی برآینهد. ایهن  سازی 

کههرده و ،ههدایی میههان عالمههان دو حههوزه علههم و دیههن را هشههدارسههیر، دیههدگ   اه نومیههدان را تقویههت 
 دهد.  می

 سخن جهینت

هاسهت. در  گیری از روایات طبی، نیازمند شناسایی منابع، فههم درسهت معنها و نقهد آن بهره
کنونی، اعتبارسنجی تجربی نیز میسر اسهت. مهی گفهت روزگار  گهوی علمهی  و تهوان بها درافکنهدن 
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کارشناسههان طهب و تغذیهه، و آیازیهدن از مسههاهل ریهز و مهورد نیهاز هههر دو  حهدیث میهان پژوههان و 
کار بهه وقهت گهذاری، روشهن اندیشهی در دو  سو، شاهد سود،ستن از احادیث طبی باشیم. این 

گفت گو و تحمل یکهدیگر نیازمنهد اسهت. دو سهوی ایهن تعامهل بایهد در حهوزۀ تخصصهی  و سوی 
های یربیان  شتابزدگی ب رهیزند. افزون بر این، نیکوست از پژوهشخود، عمی  بیندیشند و از 

گر بومی این فرآورده 47ای بهره ،ست. های میان رشته در پژوهش سهازی شهوند، تها حهدودی  ها ا
یههان و دانشههگاهیان از قابلیت گههاهی حوزو هههای هههر دو طههرف و  راهگشهها خواهنههد بههود. امههروزه، آ

انههههی، بههها آن همهههه سهههابقه درخشهههان تمههههدنی و مانهههدگی ،امعهههه ایر احسههها  درد مهههزمن عقهههب
اندیشهی و همکهاری مشهتر  علمهی را  های نژادی و فرهنگهی، دگربهار ضهرورت ایهن ههم قابلیت

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

 کتابنامه

 ش.1391 ، عبدالهادی مسعودی، تهران، انتشارات سمت، اول،شناسی حدیث آسیب  _

ق(، تحقی : عصا  عبدالسهّید، بیهروت، دارالمفیهد، دو ، 381، شیخ صدوق ) االعتقادات  _
 ق.1414

 ق.1401ق(، بیروت: دار التعارف، اّول، 460، شیخ طوسی ) االمالی  _

ق(، 1110محّمد باقر بن محّمد تقی مجلسی )  بحار األنوار الجامع  لدرر عخبار األهّم  األطهار، _
 ق، دو .1403لوفای، بیروت: ماسس  ا

کتابخانهر آیهه  ا  مرعشههی نجفههی، اول، بصهاهر الههدر،ات _ ، محّمههد بههن حسهن صههفار قمههی، قههم: 
 ق.1404

(، نسهماعیل بهن حمهاد الجهوهری، تحقیه : عحمهد عبهد الصهحاح) تاج اللغ  و صحاح العربی  _
 ق، چهار .1407الغفور عطار، بیروت: دار العلم للمالیین، 

کبهر یّفهاری، قهم: 381)  ، ابن شعب  حّرانیتح  العقول عن آل الرسول _ ق(، تصهحیح: علهّی ع
 ق، دو .1404ماسس  النشر اإلسالمی، 

ق، 1401ق(، بیههروت: دار التعههارف، 460، شههیخ طوسههی ) تههذیب األحکهها  فههی شههرح المقنعه  _
 اّول.

کبر یفاری، قم: ماسس  النشر االسهالمی، 381، شیخ صدوق ) الخصال  _ ق(، تحقی : علی ا
                                                   

ای در آمههوزش عههالی؛ نظریههه و عمههل، نوشههتر باالسههاب رامانیهها  چانههدرا  یههادگیری و تههدریس میههان رشههته». ماننههد مجموعههر 47
 ش.1389موهان، تر،مر دکتر محمدرضا دهشیری، ... تهران، نشر پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و ا،تماعی، اول، 
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 ار .ق، چه1414

محمههدی ری شهههری، قههم: موسسههه علمههی فرهنگههی دار  ، محمههددانشههنامه احادیههث پزشههکی _
 ش، ششم.1385الحدیث، 

ق(، تحقیهه : آصهه  بههن علههی عصههغر فیضههی، 363، قاضههی نعمههان مغربههی) دعههاهم اإلسههال   _
 ق، اول.1383قاهره: دار المعارف، 

ت الشههههههری  ، ابنههههههی بسههههههطا  النیسههههههابوریین)قرن چهههههههار (، قههههههم، انتشههههههاراطههههههّب األهّمهههههه  _
 ش، دو .1370الرضی،

 . بحار االنوار، نشر یافته در درون رساله ذهبی ،مشهور به  طّب اإلما  الرضا _

کلینههی، ) الکههافی _ کبههر یفههاری، تهههران، دار الکتههب 329، ثقهه  اإلسههال   ق(،، تصههحیح: علههی ا
 ق.1388االسالمیه، 

عالمی ألههل البیهت ق(، تحقی : سید مهدی ر،اهی، قم: المجمع ال280، برقی ) المحاسن  _
 ق، اّول.1413، 

، باالسهاب رامانیها  «ای در آموزش عالی؛ نظریه و عمل یادگیری و تدریس میان رشته»مجموعر  _
چانهههدرا موههههان، تر،مهههه: دکتهههر محمدرضههها دهشهههیری، تههههران: نشهههر پژوهشهههکدۀ مطالعهههات 

 ق.1389فرهنگی و ا،تماعی، اول، 

ق(، قههم: منشهههورات الشههری  الرضهههی، 548، حسهههن بههن فضهههل الطبرسههی ) مکههار  االخههالق  _
 ق، ششم.1392

 .63، شماره 1391، نشریه دانشگاه قرآن و حدیث، بهار مجله علو  حدیث _




