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  چکیده

یکی از انواع روایات، روایات طبی است که در منابع شیعه و سنی وارد شده است. در کنار روایات، برخی 
بخش  از آنجایی کهاند.  هایی است که دانشمندان مسلمان در موضوع طب تدوین کرده منابع علمی مسلمانان، کتاب

 نیا و اعتبار منشاء خصوص در یگوناگون يها دگاهید؛ لذا زیادي از روایات طبی از قوت سندي برخوردار نیستند
، درخصوص هاي بشري است ي دانش دیگر سو به دلیل موضوع این روایات که در زمره از. است شده مطرح ثیاحاد
یات ي اصلی روا است. در یک نگاه بدبینانه، شاکلهسه گمانه مفروض  یطب ثیو احاد یمتون کهن طب يي ماهو رابطه

ها در مجامع  اساس منابع طبی ساخته و پرداخته شده و با چسبانیدن اسانیدي بدانطبی، متونی جعلی هستند که بر
ي  طور کلی دانش طب بر پایه است؛ یعنی به اساس روایات طبیگاه مقابل آن تدوین منابع طبی براند. ن روایی وارد شده

ي این دو دسته  شکل گرفته است. احتمال سوم هم ماهیت جداگانهآنها و با حذف اسانید  ) ایات طبی معصومانرو
ي نخست آشکار خواهد  اند و در صورت اثبات آن، بطالن دو گمانه از منابع است که از دو منشاء متفاوت شکل گرفته

این دو دسته از منابع است. وجود موارد تشابه و ي سوم نیز بررسی تطبیقی میان  ي کشف درستی گمانه شد. الزمه
  سازد. ي سوم را نمایان می اختالف میان این دو دسته از منابع که حاصل یک بررسی تطبیقی است، درستی گمانه
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  مسئله طرح .1

که هستند  یطب یاتیو بحاراالنوار روا یسن، کافچون محا ییجوامع روا ثیاز احاد یبخش
و  یالنبمجزا چون طب ییهادر مجموعه اتیروا نیا يآورجمع و کیتفک با زیمحدثان ن یبرخ
اند. به دالیل مختلفی که پژوهشگران در را آسان ساخته اتیروا نیا نااالئمه کار مخاطبطب

ز روایات طبی از قوت سندي برخوردار اند، حجم بسیاري ا ها اشاره داشته آثار خود بدان
- 85زاده و دیگران،  قربان  ؛ 119- 118محمودي،   ؛ 99- 98نصیري،   ؛ 38-37(پاکتچی،   نیستند

هاي  ها و گمانه دیدگاه ات،یروا نیااعتبار  و حجیت منشاء،در خصوص از همین روي  ).86
                                                                    هاي فراوانی صورت گرفته است. مختلفی وجود دارد و پژوهش

هاي بشري است که از  ي دانش از دیگر سو به دلیل اینکه موضوع این روایات در زمره
هاي  دیرباز دانشمندان و حکماي بسیاري در آن پژوهش و مطالعه داشته و دست نوشته

 خصوص در یمختلف يها گمانهانده است؛ جاي مبسیاري به ویژه پس از اسالم از آنان بر
  .دارد وجود یطب کهن متون و اتیروا يمحتوا يماهوي  رابطه

اما نسبت روایات طبی با متون کهن طبی چیست؟ کدامیک از دیگري متأثر است و یا 
آیا به صورت دو منبع و دو واقعیت هم ارز و متمایز از هم هستند؟ اینها سؤاالتی است که 

ها خواهد بود. در این نوشتار، کوشش شده تا ضمن بیان  د متکفل بررسی آني موجو مقاله
ي ماهوي محتواي متون کهن طبی و روایات طبی، با  احتماالت موجود در خصوص رابطه
هاي  هاي مختلف، درستی گمانه ي نمونه الصحه و ارائه یک بررسی تطبیقی در موضوع حفظ

  مذکور بررسی گردد.
  

  مقدمه .2
ي این  بررسی نسبت محتوایی روایات طبی با متون کهن طبی، الزم است دامنهمنظور  به

  دو دسته از منابع در ابتدا تعیین گردد.
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  یطب اتیروا .2-1
 ) معصومان اتیاز موضوعات روا یکیبهداشت تن و روان،  یطور کل ي طب و به عرصه

هستند، به  یطب اتیکه شامل روا یثیاند. مصادر حد شده تیروا یثیاست که در مصادر حد
 در یاختصاصي  به گونه االئمه، طب والنبی  چون طب ،یشوند؛ برخ یم میتقس یکلي  دو دسته
 یبخش که هستند یکاف و محاسن چون یثیحد جوامع گرید یبرخ واند  گردآمده طب موضوع

 اتیروا که نمود تصور نیچن دینبا البته. است افتهی اختصاص موضوع نیا به ها آن اتیروا از
 ثیاحاد نیا از یبرخ بلکه ؛اند گردآمده الطب کتاب چون یابواب در فقط جوامع، نیا در یطب
 کتاب االشربه، کتاب المآکل، کتاب السفر، کتاب الطهاره، کتاب: چون گرید یابواب يالالبه در
 یطب اتیروا ییمحتوا قیدقي  دامنه است مناسب يرو نیاز هم 1اند. شده تیروا زین... و الماء
ارتباط تنگاتنگ  لی. ناگفته نماند که در طب عالوه بر امور مربوط به جسم، به دلگردد روشن

 یحت ایمورد توجه بوده و به منظور حفظ سالمت و  زیجسم و روان، مسائل مرتبط با روان ن
تحت عنوان  زیو غم ن يشاد جان،یچون خشم، ترس، ه يبه امور یدرمان مشکالت جسم

را شامل  اتیاز روا یعیوسي  حوزه یطب اتیروا نیشود. بنابرا یخته مپردا یاعراض نفسان
موضوعات  لیرا که در ذ یاعراض نفساني  موجود در حوزه اتیشود؛ اما اغلب، روا یم

ناظر به بهداشت تن با  اتیروا شتر،یدانند و ب یخارج از موضوع طب م ،اند آمده گرد یاخالق
  اند. شناخته شده یطب اتیعنوان روا

  
  منابع طبی .2-2

هاي بشري است که به دلیل ارتباط تنگاتنگ آن با  ترین دانش دانش طب یکی از کهن
ي حیات بشر، از دیرباز وجود داشته و به مرور تکمیل گردیده است. پس از  زندگی و ادامه

هاي عظیمی در این دانش پدید آمده است و حکما و  گیري تمدن اسالمی پیشرفت شکل
اند که آثار گرانقدري چون الحاوي، ذخیره و  میان مسلمانان برخاسته اطباي بزرگی از

                                                                                                                                        
  .44-38هریزي، مي برخی عناوین این آثار نکـ :  مشاهده . براي1
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ها محل رجوع اندیشمندان این حوزه است.  قانون از ایشان باقی مانده که حتی پس از قرن
انگیز این دانش پس از اسالم در میان مسلمانان یکی از دالیلی  ثبت این آثار و رشد شگفت

هاي اسالمی قرآن  ها و گزاره دانش طب را ملهم از اندیشهآن داشته تا  است که برخی را بر
  و حدیث بدانند و احادیث طبی را منبع تدوین این آثار برشمرند.

  
  یطب اتیروا و یطب کهن متون يمحتوا نسبت .3

 مهم موضوعات از یکی ات،یروا گرید همانند زین یطب اتیروا اعتبار و تیحج
ها مورد  اعتبار آن ،اغلب این روایات يسند فضع به توجه باو  است یثیحد يها دانش

 شده مطرح ثیاحاد نیا تیحج و منشاء خصوص در یگوناگون يها دگاهیدمناقشه بوده و 
معتقد به عدم  یخبر برخی معتقد به حجیت مطلق احادیث طبی بوده و در مقابل .است

 ؛ 72- 69: بستانی و دیگران، نکـ ( هستند  )صحت صدور این روایات از معصومان
اي هم موضع  در مقابل دو دیدگاه یاد شده، عده .)110- 108نصیري،   ؛ 48-45مهریزي،  

این روایات گرفته و معتقد به اعتبار روایات طبی بوده، ضمن اینکه  اي در پیش میانه
نصیري،   ؛ 17- 1/13شهري،  (محمدي ري تواند مشمول ضعف و جعل نیز واقع شود  می

 با یمجلس عالمه و صدوق خیش چون یبزرگاني  . روش مواجهه)52- 48مهریزي،   ؛ 105
                                                                                          .)50- 48 ،(همو                                                                                                                  ی بوده استقیتلف یدگاهید روایات طبی، چنین

اما یکی از مناقشات موجود در خصوص روایات طبی، نسبت محتواي این احادیث با متون 
 اتیروا از طب دانش کل استخراج بهمعتقد  یبرخعلمی و کهن طب در ادوار گذشته است. 

دانند  جعلی و ساخته شده از متون طبی می برخی این روایات راو در مقابل  )8(فرقانی،   هستند
هاي موجود در این حوزه  باره الزم است گمانه این . به منظور رسیدن به حقیقت در)7(بهبودي،  

  ها پرداخته شود. مشخص گردد و سپس به بررسی درستی یا نادرستی هر یک از آن
روایی از سه حال  نسبت محتواي این دو دسته از منابع، یعنی منابع کهن طبی و مصادر

  خارج نیست:
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 پرداخته و ساخته یطب نابعي اصلی روایات طبی که براساس م جعلی بودن شاکله - 1
  .اند شده وارد ییروا مجامع در ها بدان يدیاسان دنیچسبان با و شده

ي  تدوین منابع طبی براساس روایات طبی؛ یعنی به طور کلی دانش طب بر پایه - 2
  و با حذف اسانید شکل گرفته است. ) روایات طبی معصومان

  .اند اي که از دو منشاء متفاوت شکل گرفته تباین این دو دسته منبع به گونه - 3
  که در ادامه، این احتماالت سه گانه بررسی خواهد شد.

  

  بعامناز  دسته دو نیا انیم یقیتطب یبررس .4
ر بخش پیشین، الزم هاي مذکور د یک از گمانهمنظور بررسی درستی یا نادرستی هربه 

است میان متون کهن طبی و مصادر روایی طبی یک بررسی تطبیقی صورت پذیرد و 
اشتراکات و اختالفات این دو دسته از منابع آشکار گردد. سپس با بررسی این اشتراکات و 

ي منابع موجود در  که بررسی تطبیقی کلیه اختالفات، حقیقت امر روشن گردد. از آنجایی
فرسا و خارج از مجال این نوشتار است، لذا با یک  ضوعات طبی امري طاقتي مو کلیه

الصحه میان برخی منابع کهن طبی تا قرن هفتم و متون  بررسی مختصر در موضوع حفظ
  روایی، کوشش شده پاسخ مسئله آشکار گردد.

  
  اشتراکات .4-1

یل موضوع ي منابع طبی و مصادر روایی، برخی دستورات ذ ي اولیه در یک مطالعه
در ادامه چند نمونه از این  .شود الصحه میان این دو دسته از منابع مشترك دیده می حفظ

  گذرد. موارد، از نظر می
  

  خوردن به وقت گرسنگی .1- 4-1
هاي  ، غذا خوردن در وقت گرسنگی یکی از شاخصه) هاي اکید معصومان طبق توصیه

رك لذت غذا خوردن نیز از آثار آن حفظ سالمت انسان و پیشگیري از بیماري است که د
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. چندین روایت با مضامین مشابه و در شرایط گوناگون در این خصوص وارد شده 1خواهد بود
در وصیت خویش به فرزندشان   %امام علی 2شود. است که براي نمونه به یک روایت اشاره می

نیاز  ها از طب، بى مک آنپسرم! آیا تو را چهار نکته نیاموزم که به ک«فرماید:  می %حسن امام
اى؛ و از  نشینى، مگر آن هنگام که گرسنه شوى؟ گفت: چرا، اى امیرمؤمنان! فرمود: بر سفره نمى

خیزى، مگر در آن حال که هنوز میل خوردن دارى؛ خوب بجو؛ و به گاه خفتن،  سفره برنمى
» نیاز شوى بىخودت را بر خَال عرضه کن. اگر این چهار نکته را به کار بستى، از طب، 

                                                                                                                                                  .)224شبر،   ؛ 3ابنا بسطام،   ؛ 74الدین راوندي،  قطب  ؛ 229و  1/228، الخصال(صدوق،  
از کلیدهاي طول عمر و حفظ سالمتی در روایات، خوردن به وقت  گونه که یکی همان

اند که  ي طبیبان نیز بدون استثناء در آثار خود بر این نکته تأکید داشته گرسنگی است، همه
تا زمانی که غذاي پیشین هضم نشده است، نباید غذا خورد؛ زیرا سالمت کل بدن انسان به 

ته است. رازي در الحاوي بدین نکته چنین اشاره ي به ظاهر ساده وابس رعایت این نکته
کند که تا غذاي پیشین هضم نشده نباید غذایی خورده شود و یکی از عالمات هضم  می

ي  ي غذایی پیشین نیز وجود اشتها به غذاست؛ بنابراین وجود اشتهاي حقیقی نشانه وعده
. وجود اشتها )23/336(رازي،  هضم غذاي پیشین و آمادگی بدن براي غذا خوردن است 

تواند  هنگام خوردن به قدري اهمیت دارد که برخی بر این باورند که در افراد سالم می
ي مفیدي براي بدن نیز شود. حکما خوردن  موجب هضم غذاي مضر و تبدیل آن به ماده

دانند.  می 3پیش از احساس گرسنگی را موجب از بین رفتن قواي معده، فساد هضم و تُخَمه
                                                  )2/320، ذخیره خوارزمشاهیجرجانی،   ؛ 1/214، سینا کلیات قانون ابنسینا،  : ابنـ نک( 

شود که دو  چنین از دیدگاه ایشان، خوردن به وقت سیري، ادخال طعام نامیده می هم
                                                                                                                                        

1َظۀٍ لع و ی مالَ ... ف ام قَ لَ الس هی لَ نِ عسح ا الْ ب ت أَ ع م س :یان م الح ید م ح بد الْ نُ عى بی ح الَ ی امِ، . قَ نَ م لْ رُ أَلَذُّ ل هالس :ابِه ح ص عضِ أَ ب
یبِ ی طف زِید ی وع ج امِ   و الْ ع   .)141(حلوانی،  الطَّ

مجلسـی،    ؛ 60و  29ابنـا بسـطام،     ؛ 146طبرسـی،   ؛ 2/447(برقـی،   شواهد روایی نکــ :   دیگري  نظور مشاهده. به م2
  .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           )343و  107شبر،   ؛ 410و  63/380 همو  ؛ 1/226

ناگوارد، به معنى بدهضمى طعام کـه از  ؛ )2/90(جمعی از نویسندگان،   ههضم نشدن و فاسد شدن طعام است در معد. 3
  .)351(بهاءالدوله رازي،   ابتالى معده پیدا شود
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ذاي تازه خورده شده احتمال بر آن مترتب است. نخست آن که در صورتی که زمان هضم غ
تر از زمان خروج غذاي پیشین از معده باشد موجب فساد غذاي جدید خواهد شد.  کوتاه

که موجب امتالء و تخمه شود. گفتنی است که ورود غذا بر روي غذایی که در معده  دوم آن
ا، سین : ابننکـ ( فاسد شده است نیز موجب فساد غذایی که تازه وارد معده شده، خواهد شد. 

عن  الکلیه سینا الطبیه (دفع المضار من مؤلفات ابنسینا،  ابن  ؛ 2/284، القانون فی الطب
  .                                                                                                )67نفیس،  ابن  ؛ 50، )هاألبدان اإلنسانی

  

  ادمضر بودن خواب روز و بامد .2- 4-1
روز مضر خوانده شده است که  طور کلی در روایات، خوابیدن در برخی اوقات شبانه به

عبارت است از: ابتداي صبح، عصر و مابین نماز مغرب و عشاء. خواب ابتداي صبح شوم و 
خردي و همچون خواب مابین نماز مغرب و عشاء عامل فقر و مانع دریافت روزي  ناشی از کم

. در خصوص مذموم بودن )73/185؛ همو  24و  46/23: مجلسی نکـ (  عنوان شده است 
الطلوعین آنقدر تأکید وجود دارد تا جایی که در روایتی از مذموم بودن آن به نالیدن  خواب بین

  ؛ 4/20، من ال یحضره الفقیه(صدوق،  ن از خوابیدن بر روي آن در این زمان تعبیر شده است زمی
. عالوه بر نهی از خواب صبحگاهی، تبعاتی هم براي آن ذکر شده است. از )1/141، الخصال
للَّونَ و تُقَبحه و تُغَیرُه تَطْرُد الرِّزقَ و تُصفِّرُ ا مَةٌمشُو ةِالْغَدا مَةُنَو«روایت شده است:  % صادق امام

  ؛ 2/139، طوسی، تهذیب األحکام  ؛ 1/52، یحضره الفقیهمن ال(صدوق،  »  و هو نَوم کُلِّ مشْئُوم
ي مشترك مورد نظر در همین تأثیري است که خواب بامداد بر بدن  . نقطه)1/350، االستبصار

چه در روایات  و بامداد مضر خوانده شده و همانند آنانسان دارد و در آثار طبی نیز خواب روز 
آمده، رازي در الحاوي آن را موجب زردي رنگ چهره و دیگران موجب فساد رنگ چهره 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                .)24کرمانی،   ؛ 441و  440ابوزید،   ؛ 377و  23/372(رازي،   اند عنوان کرده
  

  درمانی قیخاصیت  .3- 4-1
د. گرد اخالط بد از بدنتواند موجب خروج  ي بدن میها یکی از استفراغبه عنوان قی 
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شود و گاهی هم طبیب  گاهی طبیعت براي خروج این مواد خود موجب تهوع و قی می
در روایات نیز  جوید تا به بیمار کمک کند. آور کمک می براي خروج مواد از داروهاي قی

 ... معرفی شدهون حجامت، حقنه ودرمانی در کنار مواردي چقی به عنوان یک روش 
ر«است:  اء أَ وا ْبَعَةٌالدج ح قَی الْحُقْنَةُو السعوطُ و  مَةُالْ و در جایی دیگر یکی از » ء و الْ
                                                                                                                       .)8/273(کلینی،   هاي تب نیز عنوان شده است درمان

در متون طبی نیز بر روي اثر درمانی قی تأکید گردیده تا جایی که جرجانی در کتاب 
باب بدان اختصاص داده است. وي در خصوص چرایی نیاز به قی  11ي خویش  ذخیره

هر روز از طعامى که اندر معده نگوارد لختى آلودگى اندر  باید دانست که«گوید:  چنین می
ن خمل معده به ماند، بدین تر باشد لختى اندر میا تر و لزج وى باز ماند، و از هرچه غلیظ

ها پاك کنند خاصه اگر معده سرد  چند گاه حاجت افتد که معده را از آن آلودگیسبب هر
رطوبت میان جرم معده و جرم طعام حایل باشد و اندر او رطوبت بسیار باشد و بسیارى 

گردد و معده را از مماست (در تماس قرار گرفتن)، طعام باز دارد، بدین سبب حرارت معده 
ها زیادت  به طعام نه رسد و بدین سبب طعام نگوارد و به سبب ناگواریدن طعام رطوبت

. در )3/517، ذخیره خوارزمشاهی(جرجانی،  » گردد، حاجت به پاك کردن زیادت باشد.
حقیقت قی، بیشتر به منظور دفع خلط بلغم از معده کاربرد دارد و یک روش درمانی و البته 

 هاي ناشی از خلط بلغم است. پیشگیرانه براي بیماري

زدایی از بدن نیز کاربرد دارد و  عالوه بر پاکسازي بدن که بدان اشاره شد، قی در سم
  .)59 سینا، (ابن  یک روش درمانی در این زمینه نیز هست

  الزم به ذکر است که موارد دیگري از این دست مشترکات چون نهی از خوردن در 
  لطافت و مفید بودن  2دست کشیدن از غذا پیش از سیر شدن کامل، 1حال سیري،

                                                                                                                                        
مـن الیحضـره    ،صـدوق  ؛6/269 ،کلینـی  ؛2/447 ،ي برخی شواهد روایی و طبی مورد نظر نکـ : (برقـی  . به منظور مشاهده1

 ).350و  345 ،23/332 ،رازي ؛9/93 ،تهذیب األحکام ،سیطو ؛619و  2/618 ؛همو ؛503و  1/120الفقیه، 
علـل   ،صـدوق  ؛229و  1/228 ،الخصـال  ،ي برخی شواهد روایی و طبی مورد نظر نکـ : (صدوق به منظور مشاهده .2

  ).3/391 ،ذخیره خوارزمشاهی ،جرجانی ؛224 ،شبر ؛3 ،اینا بسطام ؛19 ،مستغفري ؛2/497 ،الشرائع
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رعایت اعتدال در مدت  3خاصیت درمانی اسهال، 2مضر بودن خوردن یخ و برف، 1باران،آب 
  ها خارج از مجال این نوشتار است. یز وجود دارد که بیان تک تک آنو... ن 4زمان خوابیدن

  
  ها تفاوت .4-2

 چشم به هم ییها تفاوتعالوه بر وجود مفاهیم مشترك در میان این دو دسته از منابع، 
 سکوت و یطب اتیروا اختصاصات تضاد،: اند گونه سه بر خود ها تفاوت نیا. خورد یم

 در ییروا منابع سکوت و یطب منابع اختصاصات عکس هب و ها آن مورد در یطب منابع
ي این دو دسته از منابع الزم است این اختالفات نیز بررسی  براي کشف رابطه .ها آن مورد

  ها اشاره خواهد شد. هایی از آن شود که در ادامه به نمونه
  

  تضاد .4-2-1
ها وجود دارد،  به آنمنظور از تضاد مواردي است که در هر دو دسته از منابع اشاراتی 

هاي مذکور با یکدیگر در تضاد هستند و مخالف یکدیگرند. در ادامه دو نمونه  ولی توصیه
  گذرد. نظر می ي خوابیدن از ها در خصوص تحمل گرسنگی و نحوه از آن
  

  تحمل گرسنگی .4-2-1-1
 اتیروا دراثر تحمل گرسنگی مطرح شده در روایات طبی با متون طبی متفاوت است. 

                                                                                                                                        
 ؛ 124شـعبه،   ابـن   ؛ 6/387کلینی،   ؛ 2/574(برقی،    نکـ :برخی شواهد روایی و طبی مورد نظر  ي به منظور مشاهده .1

جرجـانی،    ؛ 146ابوسهل مسـیحی،    ؛ 1/136، القانون فی الطبسینا،  ابن  ؛ 1/117دمشقی،   ؛ 2/636، الخصالصدوق،  
  .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                )3/370، ذخیره خوارزمشاهی

رازي،   ؛ 1/117دمشـقی،    ؛ 6/388(کلینـی،    نکــ : ي برخـی شـواهد روایـی و طبـی مـورد نظـر        به منظور مشاهده .2
 .                                                                                                                                                                                                )151و  146ابوسهل مسیحی،   ؛ 1/136، القانون فی الطبسینا،  ابن  ؛ 23/331

 ،مـن الیحضـره الفقیـه    ،صـدوق   ؛8/273 ،نکــ : (کلینـی  ي برخی شواهد روایی و طبی مورد نظر  به منظور مشاهده. 3
 ؛107 ،ابـن زهـر   ؛392و  391 ،100 ،99 ،شـبر  ؛67و  55  ،51 ،ابنـا بسـطام   ؛1/249 ،الخصـال  ،صدوق ؛1/126

 ).521و  520 ،518 ،517 ،3/504 ،ذخیره خوارزمشاهی ،جرجانی
مجلسـی،    ؛ 289بحرانـی،    ؛ 289(تمیمـی آمـدي،    : نکــ  ي برخی شواهد روایی و طبی مورد نظـر   مشاهده ه منظورب .4

 .                                                                                                                                                                                                                                                                                             )75نفیس،  ابن  ؛ 376و  369، 23/367رازي،  ؛ 73/180 مو؛ ه261و  59/260 وهم  ؛ 49/27
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ع أدوء الدواء«ی با عباراتی چون طب جو  ال یجتمع الجوع و«و  )51(تمیمی آمدي،  » ألتّ
 یکل و عام صورت هب یگرسنگ تحمل )772تمیمی آمدي،   ؛ 533(لیثی واسطی،  » المرض

؛ اما در آثار طبی، چنین است شده یمعرف یدرمان يدارو نیبهتر و دیمف ،سالمت حفظ يبرا
هاي  مزاج و بیماري شود و این خاصیت درمانی فقط براي افراد بلغمی بیان عامی دیده نمی

کند که گرسنگی  ناشی از رطوبت مناسب خوانده شده است. رازي در الحاوي چنین نقل می
تشنگی براي افرادي که غلبه بلغم دارند مناسب بوده و به عکس براي افراد صفراوي  و

اند مضر است؛ زیرا موجب تولید صفرا در  ي صفرا شده مزاج و یا کسانی که دچار غلبه
هاي اصلی بدن موجب بروز تب دق  شان و در درازمدت به دلیل تحلیل رطوبت معده

رغم این خاصیت  البته علی .)361و  359، 358، 350، 329، 23/326(رازي،  خواهد شد 
درمانی، به طور کلی تحمل گرسنگی در درازمدت، مضر خوانده شده و همانند اثري که 

ي افراد در درازمدت  طور کلی بر صفراوي مزاجان دارد، در همه فراي مدت زمان آن و به
                                                  .)332و  23/328 (همو موجب تولید صفرا در معده و بروز تب دق خواهد شد 

  
  ي خوابیدن . نحوه4-2-1-2

ي  ي دیگر از این دست مفاهیم متضاد میان روایات و متون طبی، در مورد نحوه نمونه
 اتیروا در خواب، در بدن گرفتن قرار وضع شکل چهار. خورد یم خوابیدن هم به چشم

 ؛ 1/513(کلینی،   :است شده داده نسبت یگروه به االتح نیا از کی هر و شده نقل
                                                                                                                                                  )440طبرسی،   ؛ 1/262، الخصال  ؛ 1/502، من ال یحضره الفقیهصدوق،  

  اند. ي پیامبران است که در انتظار وحی بر پشت خوابیدن شیوه - 1
  .شود یم عمر شیافزا موجب و است مؤمنان ي وهیش دنیخواب راست يپهلو بر - 2
 هضم شانیغذا که است شاهزادگان و پادشاهان ي وهیش دنیخواب چپ يپهلو بر - 3
  .است شده خوانده منافقان ي وهیش گرید ییجا در و شود

 یمنف اثر به البته. است شده انیب روانشیپ و سیابل ي وهیش دنیخواب شکم يرو بر - 4
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  .است شده اشاره زین هست زودرس يریپ همانا که دنیخواب شکم يرو بر
 خواب، در بدن يریقرارگ مناسب شکلباورند که  نیاز حکما بر ا یمقابل برخ در
 ریسا از باالتر سر که يا گونه هب است شکم در ها ران شدن جمع و چپ يپهلو به دنیخواب
اما از دیدگاه اغلب حکما چون جرجانی و  .)446تا  444: ابوزید، نکـ (  ردیگ قرار اعضاء
نفیس بهتر است نخست اندکی بر پهلوي راست و سپس به مدت طوالنی بر پهلوي چپ  ابن

نیز باید فرد در نهایت  .)75نفیس،  ابن  ؛ 3/478، ذخیره خوارزمشاهی(جرجانی،  خوابید 
از خوابیدن به پشت نیز به دلیل مضراتی که  .)75 ،(همو دوباره به پهلوي راست بازگردد 

ذخیره جرجانی،   ؛ 375و  23/370: رازي، نکـ ( براي آن عنوان شده، نهی شده است 
                                                                                                                                                  .)75نفیس،  ابن  ؛ 3/478 خوارزمشاهی،

هاي مذکور در این دو دسته از منابع در ظاهر  دهد که توصیه چه گذشت نشان می آن
  توانند برداشت یکی از دیگري باشند. متفاوتند و نمی

 دراز به هیتوص توان مواردي چون یرا م اختالفات دست نیا از هاي دیگري ونهنم
نظر در سبب  اختالف 1و نهی از آن در متون طبی، اتیروا در غذا صرف از پس دنیکش

هاي گوگردي در روایات و بیان خواص  مذموم بودن آب 2بودن پرخوري براي بیماري تب،
و نیز حاصل بررسی تطبیقی میان منابع طبی  دانست که ...و 3درمانی آن در متون طبی

 یراحت به توان چه فراوان نیستند؛ اما موجود بوده و نمیاختالف اگر گونه اینروایی است. 
 یفعل بحث محل که ها آن از کی هر ینادرست ای یدرست از فارغ و گذشت ها آن کنار از
  .باشد منبع دسته دو نیا تیماه نیتبا بر یلیدل تواند یم خود باشد،ینم

                                                                                                                                        
تهـذیب  طوسی،   ؛ 6/299کلینی،   ؛ 2/449(برقی،  : نکـ رد ي برخی شواهد روایی و طبی در این مو منظور مشاهده . به1

 .                                                                                                                                                                                                )224، یهو المباحث العالئ هألغراض الطبیاجرجانی،   ؛ 345و  23/335رازي،   ؛ 9/100، األحکام
رازي،   ؛ 6/269کلینـی،    ؛ 2/447(برقـی،   : نکــ  ی شـواهد روایـی و طبـی در ایـن مـورد      ي برخـ  منظور مشاهده . به2

23/335(                                                                                            .  
، الخصـال صـدوق،    ؛ 390 و 6/389(کلینـی،   : نکــ  ي برخی شواهد روایی و طبی در ایـن مـورد    به منظور مشاهده .3

  .                                                                                        )371و  3/370، ذخیره خوارزمشاهیجرجانی،   ؛ 1/52
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  نسبت به منابع طبی اختصاصات روایات طبی .4-2-2
برخی محتواي روایات طبی اموري است که مختص این منابع بوده و در منابع و متون 

در خصوص  $اهللا کهن طبی سخنی از آنها به میان نیامده است. به عنوان مثال از رسول
م« :ا هنگام غذا خوردن روایت شده استه درآوردن کفش کُ الَ عوا ن اخْلَع م فَ تُ ه إِذَا أَکَلْ ، فَإِنَّ

.م کُ امد قْ أَ ل حور اي در مورد  ؛ اما در متون طبی چنین توصیه)311، األمالی(طوسی،   »أَ
خورد. همچنین در آداب نوشیدن آب، در چند روایت امام  ي غذا خوردن به چشم نمی نحوه
 کرد و آب را در سه نقل کرده که ایشان از دمیدن در آب نهی می $اهللا از رسول % علی

مستغفري،   ؛ 4/9، من ال یحضره الفقیه: صدوق، نکـ ( کرد  نوشید و بدان توصیه می نفس می
                                                                                          .)31طبرسی،   ؛ 23

 خوردن ذاغ از پس و شیپ ها دست شستن: چون ياریبس يها نمونهگونه روایات  از این
، نهی از  )4/355 و 3/359، یحضره الفقیهمن الصدوق،   ؛ 226، حدیث 2/425: برقی، نکـ ( 

   ؛ 613، الخصال ؛ 4/9، یحضره الفقیهمن ال ،صدوق ؛ 102شعبه،  : ابننکـ ( غذا  دمیدن در
روز  ایستاده و یا نشسته نوشیدن آب در ساعات مختلف شبانه، توصیه به )512، مالیاأل

یحضره من الصدوق،    ؛ 534و  383، 6/382کلینی،   ؛ 581و  580، 2/399: برقی، نکـ ( 
، االستبصار فیما اختلف من األخبارطوسی،  ؛ 9/94، تهذیب األحکامطوسی،  ؛ 3/353،الفقیه

 همو ؛249و  248، 1/97 الخصال: صدوق، نکـ (  نهی از رو به خورشید خوابیدن، )4/93
: کلینی، نکـ (  و یا نهی از تنها خوابیدن به دلیل امکان ابتال به جنون  )107 شعبه ابن  ؛ 2/617
چ ... وجود دارد که از اختصاصات روایات طبی بوده و حکما در متون طبی هیو  )534/ 6

 به دست نیا از یاختالفات ،شتریب مذکور موارد بر عالوه. اند ها به میان نیاورده سخنی از آن
 در که گردد میباز اعمال ستد نیا از و دنیخواب کردن، استحمام دن،یآشام خوردن، آداب
ي  هیادع ذکر. است شده پرداخته و توجه بدان يماد و يمعنوي  جنبه دو هر از ییروا متون

 ها تفاوت دست نیا از هم دنیخواب ای و ، استحمام کردندنیآشام خوردن، نگامه مختلف
عنوان نمونه عالوه بر دستوراتی چون عدم استحمام با آب سرد و عدم نوشیدن  به .هستند
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نِّی «روایت شده است که هنگام درآوردن لباس بگو: %در حمام از امام صادق ع زِع م انْ ه اللَّ
فَاقِرِبْقَةَ  نی عَلى الْإِیمانِ النِّ تْ ب نِّی أَعوذُ «بگو:  1ي اول حمام ؛ هنگام ورود به خانه»و ثَ م إِ ه اللَّ

نْ أَذَاهم یذُ بِک تَع س سی و أَ فْ رِّ نَ هب «ي دوم بگو:  ؛ و هنگام ورود به خانه»بِک منْ شَ م أَذْ ه اللَّ
ي د س رْ ج ه جس و طَ جس النِّ نِّی الرِّ بِی ع ي سوم حمام  ؛ و هنگام ورود و خروج به خانه»و قَلْ

ه «بگو:  لُ أَ س ارِ و نَ ه منَ النَّ قْوى «و هنگام پوشیدن لباس بگو: » الْجَنَّةَنَعوذُ بِاللَّ نی التَّ س بِ لْ م أَ ه اللَّ
دى نی الرَّ ب نِّ ج تون طبی به ؛ که اگر چنین عمل کنی از هر بیماري در امان عدم پرداختن م»و

و است ي متون روایی از متون کهن طبی  بر عدم برداشت کلیه این موضوعات خود دلیل
بر  یطب اتیرواي  همه نیتدو یعنی نخستي  گمانه رد بر یلیدل تواند یم ها، تفاوت نوع نیا

 همچونموارد جعل را  وجود توان ینکته که نم نیا بر دیتأک با البتهباشد.  یاساس متون طب
 به یطب اتیرواي  رد همه مذکور، زاتیتما لیدل به اما ؛گرفت دهیناد ،ثاحادی انواع گرید
  .ستین زیجا ،جعل لیدل

  
  اختصاصات منابع طبی نسبت به روایات طبی .4-2-3

 چیو در ه اند گردد که در متون طبی عنوان شده اختالفات نوع سوم به مفاهیمی بازمی
 یدر متون طب مینوع مفاه نیوع نقل نشده است. ادر آن موض یثیحد ،ییاز منابع روا کی
 ياریبس میمفاه با ،باشد داشته یطب متون در یکوتاه تورق ي،ا فراوانند و هر خواننده اریبس
 و آثار، ها آن از کی هر مضراتو  فوائد و ها آب انواع لیقب از گوناگون موضوعات در

 یتشنگ وقت به دنینوش سرد، آب دنینوش ،يپرخور چون: یمختلف يرفتارها عوارض
 شامل که غذاخوردن اصول اتیجزئ انیب ای و آن در طیتفر و افراط و دنیخواب کاذب،

 از مختلف هاي يماریب صیتشخ هاي روش شود، یم ها آن خوردن بیترت و غذاها يبند طبقه 

                                                                                                                                        
ک هاي قدیمی شامل چهار قسمت (خانه) بودند که به ترتیب سرد و خشک، سرد و تر، گرم و تـر و گـرم و خشـ    . حمام1

ي افـراد مناسـب    ي آخر نیز بـراي همـه   شد. خانه ها می بوده و فرد براي حفظ تعادل بدن خویش باید به ترتیب وارد آن
نمـود.   شد و در هر خانـه توقـف مـی    اي که مناسب حالش بود وارد می نبود و هر فرد بسته به مزاج خویش باید تا خانه

 و... رجوع کنید.)» ذخیره خوارزمشاهی«، »رساله دالکیه«منابعی چون  توانید به (براي اطالعات بیشتر در این زمینه می
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 احتباس کنترل باها  يماریب درمان و نبض عرق، مدفوع، ادرار، چون یگوناگون عالئم يرو
 روبرو...، و فصد حجامت، بادکش، اسهال، ،یق مدفوع، ادرار، چون یمختلف يها استفراغ و

که در  یحاتیو توض اتیبا جزئ ایو  نشده عنوان یطب اتیروا از کی چیه در که شد خواهد
ه رسالت متفاوت این امر نیز ب لیدلرسد  . البته به نظر میاندنشده انیآمده است، ب یمنابع طب
  .گرددیبازم ییسبت به متون روان یمتون طب
 انیب یطب متون در که است یفراوان اتیجزئ تفاوت،نوع  نیا در گرید تأمل قابلي  نکته
 اتیروا و متون نیا انیم اشتراك وجوه از آن اتیکل که یموضوعات در ژهیو به است؛ شده
 ها يماریب از ياریبس ي شهیر يپرخور بع،امناز  دسته دو هر در نمونه عنوان به. است یطب

اء منَ «روایت کرده است که  % کلینی در کافی از امام صادق است؛ شده خوانده لُّ د کُ
روداً و رِد ها تَ حمى فَإِنَّ . در مقابل در متون طبی براي )6/269(کلینی،  » التُّخَمۀِ ما خَلَا الْ

عرفی شده است که در ها آثار سوء و امراضی م ها و نوشیدنی پرخوري هر یک از خوردنی
اما به طور کلی جرجانی در این باب چنین  1ها نیست. این مقال، مجال بیان تک تک آن

و بباید دانست که ناگواریدن طعام و شراب و بسیار خوردن و بر امتالء خفتن «نویسد:  می
. رازي نیز در )6/308، ذخیره خوارزمشاهی(جرجانی،  » ها را زیان دارد ى حاست همه
هایی من جمله: سنگینی سر، سنگینی گوش، دردهاي ایجاد شده در  اوي از بیماريالح

ي قلب، طحال، کبد، سینه، پهلو و مفاصل، فساد دم، زردي چهره، ضعف قوا، اسهال  ناحیه
 ها عفونت و تب گوناگون، يها ورم بروز سده، جادیا قولنج، ،یوابخ صفراوي، افسردگی، بی

برد  نام می تهوع حالت و ییاشتها یب معده، سوزش نفخ، چون یگوارش عوارض نیهمچن و
   است امدهین انیم به ینام ها آن از ییروا منابع در از تبعات پرخوري بوده و یهمگکه 

 که دهاي فراوان دیگري از این مسئله نیز وجود دار نمونه .)361تا  23/342: رازي،  نکـ( 
 دسته دو نیا به یقیتطب یبررس کردیرو با که يپژوهشگر هر يبرا نخستي  وهله همان در
  .گردد یم آشکار کامال کند، رجوع منبع

                                                                                                                                        
  ها. ي خوارزمشاهی ذیل هر یک از بیماري . براي آشنایی بیشتر با هر یک از این موارد رجوع شود به ذخیره1
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 در یکل امور انیب. است منابع نیا رسالت تفاوت کرد،یرو تفاوت نیا آشکاري  جهینت
 و روزمره مختلف اعمال آداب انیب در شتریب ای و نادر موارد در اتیجزئ به ورود و اتیروا

 دیناام درمان از که يافرادي  مراجعه و خاص طیشرا در اغلب یدرمان اتیروا نقل نیهمچن
 ایاعمال مختلف و  يآثار و تبعات معنو لیاز قب يتوجه به امور معنو نیو همچن اند شده

همه و همه  ،یلیاعمال گوناگون و هم درمان تکم آدابخاص هم به عنوان ي  هیذکر ادع
 اتیروا انیب و نبوده طبابتي  حرفه جامعه، در )معصوماني  فهیوظاست بر آنکه  يدیتأک
 سمت به را مردم همواره و داشته يتگریهدا و یتیتربي  جنبه شتریب شانیا جانب از یطب
  .اند داده سوق ازین مورد مواقع در بانیطب

طبی  یعنی تدوین متون دومي  گمانه رد بر یلیدل تواند می زین آشکار تفاوت نبنابراین ای
  د.اساس روایات طبی باشبر

  
  مقاله جاینت

در  منابع طبی کهن و منابع روایی طبی انیمموردي  یقیتطب یبررس ر یکدکه چه  آن .1
  .دارد وجود هم یفراوان اختالفات و ستین مشترکات فقط ،خورد یچشم م بهالصحه  موضوع حفظ

اند: تضاد، اختصاصات  دسته منابع روایی و منابع طبی کهن سه اختالفات موجود میان .2
  ایات طبی و اختصاصات منابع طبی.رو

اختصاصات روایات طبی و سکوت منابع طبی در مواردي چون: توصیه به درآوردن  .3
ها پیش و پس از غذا خوردن، نهی از دمیدن در آب  ها هنگام غذا خوردن، شستن دست کفش

ا خوردن، ي مربوط به غذ و غذا، نهی از تنها خوابیدن به دلیل امکان ابتال به جنون، ادعیه
ي  ... نشان از این دارد که کلیهغیره که موجب حفظ سالمتی هستند وخوابیدن، استحمام و 

  اند. این روایات، با چسبانیدن اسانیدي به محتواي منابع طبی، ساخته و پرداخته نشده
ها و  آباختصاصات منابع طبی و سکوت روایات طبی در مواردي چون: بیان انواع  .4

ها و بیان ترتیب خوردن هر یک  بندي انواع خوردنی طبقه ها، یک از آنهر فوائد و مضرات
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 ادرار، چون یگوناگون عالئم يرو از مختلف هاي يماریب صیتشخ هاي روشها،  از آن
 ادرار، چون یمختلف يها استفراغ و احتباس کنترل باها  يماریب درمان و نبض عرق، مدفوع،
بیان آثار سوء و عوارض پرخوري هر یک ...، و صدف حجامت، بادکش، اسهال، ،یق مدفوع،

ي  ها به تفکیک و... نشان از این دارد که این متون کهن بر پایه ها و نوشیدنی از خوردنی
  اند. و با حذف اسانید تدوین نشده ) روایات طبی معصومان

منابع طبی و روایات طبی در برخی موضوعات چون: دستورالعملهاي ـ از بیان متضاد 5
توان دریافت که  ي خوابیدن، دراز کشیدن پس از صرف غذا و... می حمل گرسنگی، نحوهت

  توانند باشند. هیچ یک از این دو دسته از منابع رونوشتی از دیگري نمی
 که ...و ، خطاي راویانفیتحرتقطیع،  جعل،هایی چون:  آسیب وجود اگرچهـ 6
 ثیاحاد گرید همچون ثیاحاد گونه نیا در اند داشته دیتأک آن بر صدوق خیش چون یبزرگان
رغم وجود موارد مشترك میان این دو دسته از منابع، بر  طورکلی علی ؛ اما بهشود ینم رد

توان به تباین ماهیت  هاي موجود میان روایات طبی و متون طبی حکما، می اساس تفاوت
درون  يها شیالپس از پا اتیروا نیمتون ا بنابراین این دو دسته از منابع دست یافت.

و  رفتهمورد توجه قرار گ یثیارزشمند حد راثیتوانند به عنوان م یم ،یثیو برون حد یثیحد
  .مند گردد ها بهره نآطب از ي  بشر در حوزه
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