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مقدمه
اما در قرآن به صورت استطرادی بدان پرداخته شد .يكی از مهمترين آيات

محمد (ص) اساس و پايهاى است كه علم بهداشت بر آن بنيان گذارده شده

در اين عرصه آيه «كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ ال تُسْرِفُوا» است كه به رعايت تعادل در

است و پزشكان امروز با تمام مهارتى كه دارند نمىتوانند سخنى گرانبهاتر از

خوردن و آشاميدن فرمان مىدهد كه مهمترين اصل در پيشگيری به شمار

آن بگويند ( .)5میتوان گفت كه آنچه از قرآن و نيز پيامبر اسالم (ص) درباره

میآيد .نيز آيه «فَلْ َينْظُرِ الْإِنْسانُ إِلى طَعامِهِ» ( )1كه انسان را مكلف میكند

طب روايت شده بهترين عالج بيماریها است چون آن حضرت اين سخنان

به غذايى كه مىخورد درست بنگرد و در آن تحقيق كند؛ زيرا بدن انسان

را از كسى استفاده كرده كه بيمارى و دوا را پديد آورده و مرض و شفا را

مانند زمين است كه بايد در غذا دادن و آب دادن به آن تدبير به كار رود و

مقدر كرده است .نيز امام رضا (ع) فرمود« :انا وجدنا ان ما احل اهلل فقيه

وقتی بدن را با غذا و آشاميدنیهای گوارا تغذيه و مراقبت كردی سالم میماند

صالح العباد و بقاءهم لهم اليه الحاجه و وجدنا المحرم من االشياء بالعباد اليه

و همه اعضای آن وظايف خود را به خوبی انجام میدهند ( .)2بنابراين،

و وجدنا مفسدا )6( »...؛ علت اينكه خداوند استفاده و مصرف برخی از مواد

شناخت تغذيه سالم و پاک از منظر وحی در پيشگيری و درمان ،امری مهم

غذايی را برای بندگان حالل و بالمانع شمرده ،همانا به جهت اسباب سالمتی

و ضروری است .اين موضوع در مجامع حديثی نيز به صورت مستقل مورد

و حيات و نياز بدن به آن بوده است ،چه اينكه علت استفاده و مصرف برخی

توجه قرار گرفت .پيشوايان اسالم به مناسبتهايى در مورد بهداشت و درمان

از مواد غذايی را تحريم و منع نموده به خاطر اين است كه اثرهای مخرب

و خواص بعضى از غذاها ،علت حليت و حرمت برخی از مشروبات و ماكوالت

به بدن دارد و ضرورت و نياز به مصرف آن نيست ( .)7نيز نقل شد كه بدن

مطالبى بيان داشتهاند كه بخشهايی از آن روايات منقول ،هم اكنون به

مانند يک زمين و بستر پاک میباشد و وقتی آن زمين را آباد كردی و آبياری

صورت كتب طب النبی (ص) و طب االئمه (ع) در دست است .به عنوان

نمودی و به ميزانی كه نياز دارد آب دهی ،مسلماً آن زمين آباد میماند و

شاهد میتوان به اين روايات اشاره كرد كه فرمود« :ال خير فی الحياة الّا مع

زراعت آن زياد میشود و محصول آن خوب و پاكيزه میشود و اگر از عمران

الصحة»؛ ( )3خيرى در زندگى نيست مگر با صحت و سالمتی« .ما گروهى

و آبادانی آن غفلت ورزيدی آن زمين فاسد میگردد و علف و گياهی در آن

هستيم كه تا گرسنه نشديم نمىخوريم و چون خورديم ،سير نشده از غذا

نمیرويد .بدن نيز مانند اين زمين است كه بايد در غذا دادن و آب دادن به

دست بر مىداريم» ( .)4شايد در آن عصر ،اسرار اين سخنان بر مردم روشن

آن تدبير به كار رود و وقتی بدن را با غذا و آشاميدنیهای گوارا تغذيه و

نبود و تنها به عنوان سخنى حكمت آميز مورد پذيرش قرار مىگرفت ،ولی

مراقبت كردی سالم میماند و همه اعضای آن وظايف خود را به خوبی انجام
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هر چند قلمرو و گستره بحث تغذيه و بهداشت يک بحث طبی است،

امروز دانشمندانی مانند «مسترداز انگليسى» با شگفتى میگويد كه اين سخن

نشريه اسالم و سالمت ،دوره اول ،شماره ( ،)0زمستان  ،39صفحه72-04 :
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میدهند ( .)2همچنين اين مقوله مطمع نظر دانشمندان اسالمی نيز قرار

مواد و روش ها

گرفت .از همان قرون اوليه اسالمى تاكنون در اين باب كتب فراوانی ترجمه

پژوهش حاضر از نوع تحقيق كيفی توصيفی -تحليلی و شيوه استخراج

و تأليف شد .از كتابهاى مهم طبى مىتوان از فردوس الحكمه تأليف على

اطالعات و جمعآوری مطالب بر اساس شيوه كتابخانهای و با بهرهگيری از

بن ربن طبرى و كتابهاى متعدد محمد زكرياى رازى مانند الحاوى و الطب

قرآن كريم و احاديث اسالمی و كتب تاليف شده در باب احاديث پزشكی و

المنصورى و من ال يحضره الطبيب و نيز كتابهاى ابن سينا مانند قانون نام

مشخصاً كتاب طب النبی (ص) ،اثر ابوالعباس مستغفری انجام گرفت .برای

برد (.)5

انجام اين تحقيق نخست تمام روايات كتاب طب النبی مستغفری مطالعه و

نيز در زمان مأمون عباسى ،هشتاد جلد كتاب طبى كه بيشتر آنها از

بررسی و در چهار بخش احاديث مرتبط به آداب خوردن و آشاميدن ،احاديث

جالينوس و بقراط بود به عربى ترجمه شد كه از جمله آن میتوان به اين

معرفی مطعومات و مشروبات مناسب سالمت جسم ،احاديث پيشگيری از

كتب اشاره كرد :مرضهاى حاد و اپيدمى به ترجمه عيسى بن يحيى ،تشريح

بيماری و احاديث مرتبط به عالج و درمان بيماری دستهبندی شد و آنگاه

رحم به ترجمه حبيش االعسم ،آب و هوا و طبيعت انسان و نيروى غذاها،

بررسی سندی و به دنبال آن تحليل داللی صورت گرفت و با دادههای علمی

پزشک و فيلسوف به ترجمه حنين بن اسحق و پادزهر به ترجمه ابن بطريق

در حوزه علوم پزشكی تطبيق داده شد .با توجه به اهميت سالمت و تاكيد

اشاره كرد .پس از مرحله ترجمه ،دانشمندان اسالمی ،خود به تأليف كتابهاى

آموزههای اسالمی بر آن ،اين پژوهش به دنبال آن است كه از معارف حديثی

طبى پرداختند و ابتكارات و نوآورىهاى خود را به رشته تحرير در آورده كه

معصومين (ع) در ارتقای فرآيند سالمت بهره گيرد.

تعداد آن تا چهل كتاب میرسد (.)2
افزون بر اين آثار تخصصی ،كتب روايی نيز تدوين شد كه كتاب الطب

يافته ها

النبوى اثر ابن السنى دينورى (م  ،)363كتاب طب النبی اثر ابو العباس جعفر

 .1گونه های روايات طبی از منظر اعتبارسنجی سند و

بن محمد مستغفر نسفى (م ،)432كتاب الطب النبوى ابو نعيم اصفهانى (م

داللت :طب النبی مجموعهای از احاديث پيامبر اكرم (ص) درباره امور

 ،)432كتاب االحكام النبويّة فی الصناعة الطبّية ابو الحسن حموى (م ،)727

پزشكی و بهداشت و سالمت جسمی و روانی میباشد .برخی از علمای

كتاب الطب النبوى اثر شمس الدين ذهبى (م  )742از زمره آن است .بنا به

اسالمی معتقدند كه پيامبر برای طبابت مبعوث نشد و چون منشأ احاديث

گفته عالمه آقا بزرگ تهرانی ،رساله ذهبيه امام رضا (ع) اولين آنها است (.)9

پزشكی وحی نيست لذا عمل به آنها نيز الزامی نمیباشد .چنانچه امثال ابن

همچنين در مجامع حديثی الكافی ،المحاسن ،الدعوات ،مكارماألخالق،

خلدون گفتهاند؛ ايشان به عنوان يک انسان ساكن در سرزمين حجاز كه

وسائلالشيعه ،مستدرک الوسائل و بحار االنوار ،عناوينی مانند كتاب طب،

ممكن است در اثر تجربه درباره طب و بهداشت اطالعاتی داشته باشد ،در

كتاب اطعمه و اشربه ،باب صحت و سالمت و  ...گشوده شد و احاديث طبی

اين زمينه آموزههايی را در دسترس قرار داده است كه در اين صورت ،اين

به صورت گستردهای آورده شد .در سالهای اخير نيز كتابهايی در اين باب

دست از آموزهها فاقد اعتبار خواهند بود ( .)17در عين حال برخی ديگر بر

تاليف شد.

اين باورند كه فرق طب النبی با طبابت پزشكان در اين است كه اولی متيقن

مع الوصف ،در هيچ يک از اين منابع به تحليل سند و محتوای اين

و قطعی و از وحی الهی و كمال عقل صادر شده است .پيامبر (ص) با حيثيت

احاديث اهتمام نشده است و بيشتر تالش بر نقل بوده است .اين پژوهش به

پيامبری و در مقام تشريع سخنانی را در باب طب و بهداشت ارايه كرد كه

اين كاستی توجه نموده و در گام نخست مشخصاً به اعتبارسنجی سندی و

در اين صورت گفتار ايشان در اين زمينه به مثابه گفتار ايشان در ساير

داللی احاديث طبی عالجی مرتبط با عسل ،شير ،انجير ،زيتون ،خرما ،انگور،

حوزههای دينی همچون عبادات معتبر خواهد بود .به عبارت روشنتر بين

انار از كتاب طب النبی مستغفری پرداخته است كه تاكنون از اين نگاه مورد

علمای اسالمی اختالف است كه آيا معيار حجيت روايات طبی تعبد محض

تحليل و ارزيابی قرار نگرفته است .بنابراين پرسش اصلی تحقيق اين است:

است يا تجربه محض؟

آيا احاديث طبی كتاب طب النبی مستغفری از نگاه رجالی و درايی از سند و

روايات طبی به سان روايات در ساير عرصههای دينی همچون عقايد،

محتوای معتبری برخوردارند؟ و آيا اين احاديث ،منشأ وحيانی دارد كه در اين

اخالق و احكام از نظر ميزان درجه اعتبار منبع و نيز چند و چون اسناد آنها

فرض اين روايات متيقن و قطعی و قابل عمل است و يا آنكه صدور اين

دارای مراتب مختلفند كه میتوان آن را به چند دسته تقسيم كرد:

خاص جغرافيايی گرمسيری حجاز بوده كه در اين صورت ،اين دست از

منابع اصيل نيز آمدهاند و محتوای آن نيز مورد پذيرش است .البته اگر اثبات

آموزهها فاقد اعتبار در تعميم خواهد بود و عمل به آنها نيز الزامی نمیباشد.

شود كه متن آنها با يكی از دستاوردهای قطعی علم دارای تضاد و تناقض

پيرامون اين چالش بين علمای اسالمی اختالف است و دو ديدگاه عمده

است در اين صورت علیرغم صحت سند ،بايد روايت را كنار گذاشت و حكم

وجود دارد .هر چند روايات طبی مانند روايات در ساير عرصهها همچون

نمود كه چنين روايتی به اشتباه به معصوم نسبت داده شده است؛ زيرا معصوم

احكام از نظر ميزان درجه اعتبار منبع و اسناد آن ،دارای مراتب مختلفی است،

هرگز گفتاری مخالف آنچه واقع و حقيقت است بيان نمیكند .به عبارت

لكن به اعتقاد نگارنده روايات ،صحيح السند فراوانی در اين عرصه وجود دارد

روشنتر هرگز ميان آموزههای دينی و علمی تناقض راه نمیيابد .به عنوان

كه داللت آنها نيز با دادههای علوم پزشكی سازگار است و قابل تعميم

مثال برای قسم اول میتوان به روايت مستند از اميرالمومنين (ع) اشاره كرد

میباشد.

كه در يک مجلس  477مورد از مسائل مرتبط با بهداشت و درمان را بيان
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احاديث در اثر تجربه در باره طب و بهداشت و منحصر به عصر و محيط

دسته اول :برخی از روايات طبی دارای صحت سند میباشد و در

Islam and Health Journal. 2014; 1(4): 27-40
Content and documentary validation of medical hadiths of Mostaghfari’s Teb-al-Nabi (PBUH)/ Hosseini Karnami SH

فرمود كه برخی از آنها مشابه احاديث نبوی مندرج از كتاب طب النبی

موضوع همه آنها طب و سالمة األبدان است و اكثر آنها روايات كوتاهى است

مستغفری میباشد« :أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْيَقْطِينِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ

كه از يكى دو سطر تجاوز نمىكند .در باب ارزش اين كتاب بايد گفت كه

جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

كتاب «طب النبی» در ميان علماى شيعه مشهور است و بسيار سفارش به

قَالَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ جَدِّی عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَّمَ أَصْحَابَهُ فِی

مطالعه آن شده و خواجه نصير الدين طوسى از وى تعبير به «شيخ» و «امام»

مَجْلِسٍ وَاحِ ٍد أَرْبَعَمِائَ ِة بَابٍ مِمَّا يَصْلُ ُح لِلْمُؤْ ِمنِ فِی دِينِ ِه وَ دُنْيَا ُه قَالَ ع »...

مىكند .همچنين محقق طوسى ،در كتاب آداب المتعلمين از آن نام برده و

( .)11چنين رواياتی در عالیترين درجه اعتبار سند و مقبوليت قرار دارند.

مىگويد« :از جمله علومى كه الزم است انسان ياد بگيرد طب است و در اين

دسته دوم :دستهای كه دارای ضعف سند و يا فاقد سند اند و به

زمينه استفاده از كتاب امام ،ابوالعباس مستغفرى به نام طب النبى (ص) بسيار

خاطر ارسال و قطع سند ،يا ضعف يكی از راويان در حوزه عقيده واخالق

نيكو است» .نيز اين كتاب يكى از مآخذ بحار االنوار است كه عالمه مجلسى

دچار ضعفاند .اين دست از روايات قابل عمل و استناد نيستند .زيرا تنها راه

آن را به صورت كامل در جلد  59بحار االنوار تحت عنوان باب  29نوادر،

باورمندی به متون روايات طبی انتساب آنها به معصوم است و با وجود ضعف

ی المنسوب إلى الشيخ
آورده و در آغاز مینويسد« :نورد فيه كتاب طب النب ّ

سند روايت ،انتساب آن به معصوم مخدوش است .مگر آن كه متن چنين

أبی العباس المستغفری» ( )11وی پس از نقل كامل تمام احاديث آن كتاب،

روايتی از هر جهت با دستاوردهای قطعی علم هماهنگ باشد كه در اين

به تحليل كلی آن احاديث در چند سطر پرداخته است.
تنها شرحى كه بر اين كتاب يافت شده چنانكه عالمه آقا بزرگ

صورت میتوان به صحت آن تن داد.
دسته سوم :شماری ديگر از روايات طبی مجعول و بسان برخی

تهرانی نيز در الذريعه اشاره كرده ،از مرحوم خاتون آبادى است .در هر حال

ديگر از عرصههای سنت همچون اعتقادات ،از سوی مخالفان و معاندان به

كتاب طب النبی مستغفری در يک جلد از سوی انتشارات رضى در قم در

هدف تخريب باورهای دينی مردم جعل و بر ساخته شدهاند .در منابعی كه

سال  1362شمسی چاپ شد و متن ديجيتال آن نيز در نرم افزار جامع

معرفی روايات مجعول اختصاص يافته موارد قابل توجهی از اين دست از

االحاديث شيعه ،مركز تحقيقات كامپيوتری علوم اسالمی قم درج گرديده

روايات بر شمرده شده است نظير روايت ذباب كه در آن به خاطر شفابخشی

است .سه نكته در باب اين كتاب قابل دقت است:

بال مگس به شناور ساختن آن در غذا به هنگام افتادن در غذا توصيه شده

نکته اول :مستغفری كه قصدش تهيه كتابى طبى بوده ،تنها متن

است يا روايتی كه از شفا بخشی بادنجان نسبت به همه بيماریها سخن به

روايات را نقل نموده و اسناد همه آنها را حذف كرده و تمام روايات آن مرسل

ميان آمده است .مردود بودن اين دست از روايات جای هيچ گونه ترديدی

است و به ذكر قال (ص) و قال رسول اللّه (ص) ،اكتفا نموده است .در آغاز

ندارد (.)12

ب النَّ ِبیِّ ص
كتاب تحت عنوان المدخل آمده« :هَذِهِ الرِّسَالَةُ الْمَوْسُو َمةُ بِطِ ِّ

ما در باب احاديثى كه در طب وارد شده اين است كه آنها بر چند وجه است:

مىشود با حذف اسناد ديدم كه چنين نوشته شده است» .به همين جهت اين

برخی از روايات ناظر به اقليم جغرافيايی خاص گرمسير همانند حجاز وارد

اثر يک كتاب روايى معتبر محسوب نمیشود ،گرچه بزرگانى همچون عالمه

شده است كه آن هم برای آن شرايط مورد پذيرش قطعی است و استعمال

مجلسى ،كه قائل است به اينكه در بحار تنها روايات معتبر و مورد اعتماد را

آن در غير آن اقليم جائز نيست .قسمى ديگر بنا بر آنچه كه معصوم از آن

نقل مىكند ،تمام اين كتاب را در بحار االنوار نقل كرده است.گفتنی است

بيماری و از طبيعت شخص مُعيّن فرد شناخته ،آن را فرمود ،ولی مكان تجاوز

بسياری از اين روايات را هم میتوان در منابع شيعی يافت و هم میتوان

از آن شخص را اعتبار نفرمود .بخش ديگر رواياتی است كه مخالفان در

سند آن را پيدا نمود يعنی روايت مسند به همين مضمون يافت میشود .به

كتابها جعل كردهاند تا هويت و صورت مذهب حق را در نظرها زشت نمايند.

ت تَشْتَهِی؛ بخور! در
عنوان نمونه حديث «كُلْ وَ أَنْتَ تَشْتَهِی وَ أَ ْمسِکْ وَ أَنْ َ

برخی از روايات نيز دچار توهم يا سهو شخص راوى شده و يا در خاطر و

حالی كه اشتها داری ،و [از خوردن] دست بردار! در حالی كه [هنوز] اشتها

ذهن راوی ناتمام و ناقص مانده و همان گونه نقل شد و بالنهايه دستهای

داری» كه در كتاب مورد بحث آمده است ،در منابع شيعی نيز اين حديث با

مانند روايات وارده در باب عسل كه شِفاء هر دردى است ( ،)13حديث صحيح

همين متن از مستغفری نقل شده است ( .)11-15لكن مشابه اين حديث از

میباشد ( .)14به اعتقاد نگارنده ،روايات معتبر فراوانی در اين عرصه وجود

نظر محتوا و در تعيين حد برای خوردن طعام در روايات شيعی بازگو شده

دارد كه داللت آنها با دادههای علوم پزشكی نيز سازگار است .اين روايات

است .به عنوان مثال در كتاب بشارت المصطفی آمده است« :عماد الدين

عصری نبوده و در تمام زمانها برای سالمت معنوی و جسمی ،پيشگيری و

الطبری فی بشارة المصطفى :عن أبی البقاء ابراهيم بن الحسين البصری ،عن

درمان و عالج بيماری قابل تعميم است.

أبی طالب محمد بن الحسن بن عتبة ،عن أبی الحسن محمد بن الحسين بن

 .7نگاهی به کتاب طب النبی مستغفرى :كتاب طب النبی

أحمد عن محمد بن وهبان ،عن علی بن أحمد العسكری ،عن أحمد بن

(ص) نوشته ابوالعباس ،جعفر بن محمد بن معتز بن محمد بن مستغفر نسفى

المفضل أبی سلمة ،عن أبی علی راشد بن علی القرشی ،عن عبد اهلل بن

سمرقندى نخشبى حنفى ،معروف به ابوالعباس مستغفرى ،متوفاى 432

حفص المدنی ،عن محمد بن اسحاق ،عن سعد عن زيد بن ارطاة  ،عن كميل

هجرى قمرى است .همچنان كه از نامش پيدا است ،اين كتاب در موضوع

بن زياد ،عن أمير المؤمنين (ع) فی وصية له طويلة  -قال :يا كميل ... ،ال

طب و به زبان عربی است و قواعد طب را از طريق سنت نبوى بيان مىكند.

ترفعنّ يدک من الطّعام اال و انت تشتهيه فاذا فعلت ذلک فانت تستمرئه ()16

اين كتاب  32صفحه و دارای  152روايت نبوى گردآورى شده است كه

دست از غذا مكش ،مگر در حالی كه هنوز ميل به آن داری؛ پس اگر اين
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شيخ صدوق نيز در تحليل جامع و دقيقی در اين باب می گويد :اعتقاد

وُجِدَتْ بِحَذْفِ الْأَسَانِيدِ مَكْتُوبَةَ ...؛ اين رسالهاى است كه «طب النبى» ناميده

نشريه اسالم و سالمت ،دوره اول ،شماره ( ،)0زمستان  ،39صفحه72-04 :
اعتبارسنجی محتوايی و سندی احاديث طبی کتاب طب النبی مستغفری /سید حسین حسینی کارنامی

كار را كردی ،آن [غذا] را گوارا و دل پذير خواهی يافت» .نيز حضرت علی

 .9تقسیمبندی احاديث طبی کتاب مستغفری :در اين

(ع) خطاب به فرزندش ،امام حسين (ع) دستورالعملی بهداشتی صادر میكند

پژوهش پس از بررسی دقيق مجموعه احاديث طبی مندرج در اين اثر ،آن را

كه هر كس آن را به كار گيرد ،هرگز نيازی به طب پيدا نخواهد كرد .وی

به چهار بخش (به جز چند روايت كه مربوط به احتكار و پرهيز از اسراف بود

میفرمايد« :يا بنیّ اال اعلّمک اربع خصالٍ تستغنی بها عن الطّبّ؟  -فقال:

و ارتباط به اين اقسام چهارگانه نداشت) به شرح زير تقسيم نموده و به روايات

س علی الطّعام اال و انت جائعٌ و ال تقمْ
بلی يا اميرالمؤمنين - .قال :ال تجل ْ

مربوطه اشاره مینماييم .البته اين چهار دسته از روايات نيز به نوبه خود به

عن الطّعام اال و انت تشتهيه وجوّد المضغ و اذا نمت فاعرض نفسک علی

روايات طبی توصيفی و روايات طبی دستوری قابل تقسيماند .مثالً توصيف

الخال فاذا استعملت هذه استغينت عن الطّب ()16؛ ای پسرجان! آيا به تو

و اخبار از گرمی مزاج در سالمتی و طول عمر و سردی در بيماری و ريشه

چهار خصلت ياد ندهم كه به سبب آن از طب بینياز شوی؟ امام حسن (ع)

امراض بودن« :بَشِّرِ الْمَحْرُورِينَ بِطُولِ الْعُمُرِ» و يا «أَصْلُ كُلِّ دَاءٍ الْبُرُودَةُ».

عرض كرد :آری [ياد بده] ای امير مؤمنان .فرمود :اول اين كه بر سر سفره

سپس بر حسب مجال اين مقاله به بررسی سندی و داللی پارهای از روايات

غذا منشين ،مگر در حالی كه گرسنهای؛ و دوم اين كه از سر سفره غذا بر

بخش چهارم میپردازيم.

مخيز ،مگر در حالی كه هنوز به آن ميل داری؛ و سوم اين كه خوب غذا را

الف .بخشی از اين روايات به آداب غذا خوردن مربوط است ،مانند:

بجو؛ و چهارم اين كه هرگاه خواستی بخوابی به توالت برو؛ پس هرگاه اين

غذا خوردن با جماعت و به صورت جمعی و با افراد بيشتر ،چنانچه فرمود:

چهار عمل را انجام دهی ،از طب بینياز خواهی شد».

«دوست داشتنىترين طعام نزد خدا طعامى است كه دستهاى بسيارى سوى

س
ت كُلِّ دَاءٍ وَ الْحِمْ َيةُ رَأْ ُ
و يا به عنوان مثال دوم روايت «الْ َمعِدَةُ بَيْ ُ

آن دراز شود» .نيز فرمود« :با هم غذا بخوريد و متفرق نشويد كه بركت در

كُلِّ دَوَاءٍ فَأَعْطِ نَفْسَکَ مَا عَوَّدْ َتهَا» در عَوَالِی الآلَّلِی همين روايت را از پيامبر

جماعت است» .خوردن غذا با خادمان و كارگران ،فرمود« :خوردن همراه با

مرسالً نقل نموده است ( .)17محدث نوری نيز مضمون اين روايت را بدون

خادمان از تواضع است ،پس هر كس با آنان غذا بخورد ،بهشت مشتاق او

سند و مرسالً در مستدرک از امام علی (ع) اين گونه آوردهاند« :وَ فِی دَعَوَا ِتهِ،

مىشود» .غذا را با دست و با سه انگشت خورن ،چنانچه فرمود« :خوردن با

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع الْمَعِدَةُ بَ ْيتُ الْأَدْوَاءِ وَ ا ْلحِمْيَةُ رَأْسُ الدَّوَاءِ لَا صِحَّةَ مَعَ

يک انگشت ،خوردن شيطان است و با دو انگشت خوردن عياران است و با

النَّهَمِ» ( .)15نيز هم او از امام هفتم (ع) با اندكی تفاوت اين گونه آورده

سه انگشت ،خوردن پيامبران است» .آب را ايستاده ننوشيدن ،چنانچه فرمود:

است« :وَ عَنِ الْعَالِمِ ع قَالَ الْحِمْ َيةُ رَأْسُ الدَّوَا ِء وَ الْمَعِدَةُ بَيْتُ الدَّاءِ وَ عَوِّدْ بَدَناً

«هيچ يک از شما ايستاده آب نخورد و اگر خورد برگرداند».

مَا تَعَوَّدَ» ( )15لكن محدث شهير شيعی شيخ صدوق در علل الشرائع در

درآوردن كفش به هنگام خوردن غذا ،چنانچه فرمود« :وقتى غذا

ضمن حديثی طوالنی از امام صادق (ع) اين روايت را مسند آورده است كه

مىخوريد كفشهاى خود را درآوريد كه آن باعث راحتى پاهاى شما و يک

سند آن چنين است[« :علل الشرائع] محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطَّالَقَانِی

سنت زيباست» .پرهيز از خوردن طعام در كوچه و بازار ،فرمود« :خوردن در

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَدَوِیِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ الرَّبِي ِع

بازار از پستى است» .خوردن غذا با اشتها و ميل خانواده ،فرمود« :مؤمن با

صَاحِبِ الْمَنْصُورِ قَالَ حَضَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَ ُر بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ ع مَجْلِسَ

اشتهاى خانوادهاش غذا مىخورد و منافق خانوادهاش با اشتهاى او غذا

جعَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّ ِه
الْمَنْصُو ِر يَوْماً وَ ِعنْدَهُ رَجُلٌ مِنَ الْهِنْدِ يَقْرَ ُأ ُكتُبَ الطِّبِّ فَ َ

مىخورد» .خوردن غذا از آنچه كه مقابل اوست و همراهی ديگران تا پايان

الصَّادِقُ َجعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع يُنْصِتُ لِقِرَا َءتِهِ .)13-12( »...

اطعام ،فرمود« :وقتى غذايى گذاشته شد ،پس آنچه را كه مقابل اوست بخورد

نکته دوم :مؤلف به جهت اختصارِ كتاب و وحدت موضوع ،آن را

و باالى آن را نخورد و چون بركت از باالى آن مىآيد و هيچ يک از شما از

فصل بندى نكرده و از ابتداى كتاب با عبارت قال رسول اللّه صلى اهلل عليه

پيش غذا بلند نشود و دست خود را از آن نكشد مگر بعد از آنكه ديگران

و آله شروع نموده و با همان سياق نيز كتاب را به اتمام رسانده است .تنها

دست خود را كشيدند اگرچه سير شده باشد چون اين كار باعث خجالت

نكته در سياق كتاب اين است كه اولين روايات كتاب رواياتى جامع و قواعدى

همنشين مىشود».

خاص است شروع شده است .وی در آغاز كتاب ،نخست به موضوع درد و

نبريد كه آن از كارهاى عجمهاست و آن را با دندان بخوريد كه گواراتر و

درمان اشاره كرد كه خدا هر دردی را آفريد درمان آن را نيز آفريد .وی به دو

بهتر است» .يا آنكه فرمود« :بركت در وسط طعام است پس از كنارههاى آن

حديث از پيامبر (ص) اشاره نموده كه فرمود« :مَا خَلَقَ اللَّهُ َتعَالَى دَاءً إِلَّا َو

بخوريد و از وسط آن نخوريد» (هر فردی از جايی كه طعام به او نزديکتر

خَلَقَ لَهُ دَوَاءً إِلَّا السَّامَ؛ خداوند مرضى را نيافريده مگر اين كه براى آن دوايى

است شروع كند) .خوردن غذای حالل و پاک و پرهيز از غذای حرام ،فرمود:

آفريده است مگر مرگ» .نيز فرمود « :الَّذِی أَنْزَلَ الدَّاءَ أَنْزَلَ الشِّفَاءَ ؛ كسى

«شيطان ياران خود را مىخواند و مىگويد بر شما باد گوشت و مسكر و ناى

كه بيمارى را نازل كرده ،دوا را هم نازل كرده است» .آنگاه  156حديث نبوی

(يک نوع آلت موسيقى) كه من مجموعه شرها را جز در آنها نيافتم .و فرمود:

را بدون هيچ تبويب و دستهبندی آورده است.

هر كس ميوه را به تنهايى بخورد به او ضرر نمىرساند» .نبريدن نان با چاقو،

نکته سوم :اينكه به نظر عالمه مجلسى اكثر روايات اين كتاب از
طريق عامه نقل شده است .مذهب مؤلف كتاب دقيقاً مشخص نيست .عالمه

فرمود« :نان را با چاقو نبريد و آن را گرامى بداريد كه خدا آن را گرامى داشته
است».
ب .بخشی ديگری از اين احاديث به معرفی مطعومات و مشروبات و

مجلسى و شيخ طوسى او را شيعه مىدانند ،اما صاحب رياض احتمال حنفى
بودن او را تقويت كرده است.

ميوهجات مناسب پرداخته است ،مثل :معرفی آب و نان به عنوان سرور اطعمه،
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كلى است و از اواسط كتاب ،روايات موردى ،كه درباره غذاى خاص و يا اثرى

پرهيز از بريدن گوشت با چاقو در سفره« :گوشت را در سفره با چاقو

Islam and Health Journal. 2014; 1(4): 27-40
Content and documentary validation of medical hadiths of Mostaghfari’s Teb-al-Nabi (PBUH)/ Hosseini Karnami SH

«سرور نوشيدنیهاى دنيا و آخرت آب است» .معرفی گوشت به عنوان برترين

كن كه طعام داغ بركت ندارد» .مراعات اوقات غذا به ويژه در هنگام سحر و

خورشت :بهترين خورشت در دنيا و آخرت گوشت است .نيز فرمود« :هر كس

صبح و پرهيز از خوردن غذا در شب ،چنانچه فرمود« :بركت در سه چيز است:

چهل روز گوشت نخورد اخالقش بد مىشود» .يا فرمود« :هر كس چهل روز

جماعت ،سحور و تريد» و يا فرمود« :سحرى بخوريد كه در آن بركت است».

گوشت نخورد قلب او قساوت مىگيرد» .البته گوشت گوسفند را ترجيح بر

نيز فرمود« :بر خالف اهل كتاب سحرى بخوريد» .استفاده از حنا برای درمان

گوشت گاو دادهاند و فرمود :گوشت گاو بيمارى و شير آن دواست و گوشت

سردرد ،تقويت نور چشم و تقويت قوه باه« ،خداوند براى ما خوشايندتر از حنا

گوسفند دوا و شير آن بيمارى است .معرفی برنج به عنوان رئيس غذاها:

گياهى نيافريده است» .فرمود :حنا خضاب اسالم است ،عمل مؤمن را زياد

«برنج در ميان غذاها مانند رئيس در ميان قوم است و من در ميان پيامبران

مىكند و سردرد را از بين مىبرد و به چشم ،تيزى مىبخشد و بر جماع

مانند نمک در غذا هستم» .توصيه به خوردن ميوه نوبر و پرهيز از خوردن

مىافزايد و آن سرور گياهان در دنيا و آخرت است .معرفی حجامت به عنوان

ميوه در خارج از فصل آن« :بر شما باد ميوهها به هنگام نوبر آن كه آن بدنها

راهكار مداوای بيماری ،فرمود« :در شبى كه به معراج رفتم به هيچ فرشتهاى

را سالم مىكند و غمها را برطرف مىسازد و آنها را به هنگام تمام شدن رها

نمىگذشتم مگر اينكه مىگفت :اى محمد امت خود را به حجامت كردن

كنيد كه آن بيمارى براى بدنهاست».

دستور بده و بهترين چيزى كه با آن بيماریها را مداوا مىكنيد حجامت

معرفی انگور ،خرما ،خربزه ،ليمو ،انجير به عنوان بهترين ميوهها و

كردن و سياه دانه و جوز است».

محبوب پيامبر« ،بهترين غذاى شما نان و بهترين ميوه شما انگور است».

د .بخش چهارم احاديث عالجی كه به مقوله درمان اشاره مینمايد،

«پيامبر از ميوهها انگور و خربزه را دوست مىداشت» .نيز فرمود« :نوح از

مثل آنكه :خالل كردن دندان پس از طعام موجب سالمت آن میشود« :پس

غصه به خدا شكايت كرد به او وحى شد كه انگور بخورد كه انگور غصه را

از خوردن طعام خالل كنيد و دهانتان را با آب بشوييد كه باعث سالم بودن

از بين مىبرد» .فرمود :وقتى زنى بچهاى به دنيا آورد نخستين چيزى كه آن

دندانها مىشود» .نيز فرمود« :خالل كنيد كه آن از نظافت است و نظافت

زن مىخورد رطب و خرماى شيرين باشد ،زيرا كه اگر بهتر از آن چيزى بود،

از ايمان است و ايمان با صاحب خود در بهشت است» .خوردن غذا با چوب

خداوند به مريم وقتى عيسى را به دنيا آورد ،مىداد و فرمود :خانهاى كه در

به جای دست و يا فلزی ديگری مثل قاشق استيل باعث ايمنی از درد كليه

آن خرما نباشد ،در واقع طعامى در آن نيست و فرمود :خرما را با آب دهن

میگردد :هر كس (در غذا خوردن) از دو چوب استفاده كند ،از درد دو كليه

بخوريد كه كرم را مىكشد و فرمود :چه خوب است كه مؤمن سحرى خرما

در امان خواهد بود .خوردن نمک قبل از غذا ،فرمود« :سه بار نمک خوردن

بخورد و فرمود :هر وقت رطب آمد به من تهنيت بگوييد و هر وقت رطب

پيش از غذا از فرزند آدم هفتاد و دو نوع بال را مىگرداند كه از جمله آنها

رفت به من تسليت بگوييد و فرمود :هر كس خرما داشته باشد ،با آن افطار

است جنون و جذام و برص» .نيز فرمود« :سرور خورشتهاى شما نمک

كند و اگر خرما نداشته باشد با آب افطار كند كه آن پاکكننده است .فرمود:

است»« .هر كس پيش از هر چيز نمک بخورد سيصد و سى نوع بال از او

بر شما باد ليمو كه آن قلب را نورانى مىكند و بر عقل مىافزايد و فرمود:

دفع مىشود كه آسانترين آنها جذام است» و «با نمک شروع كنيد كه آن

انگور را دانه دانه بخوريد كه گواراتر است.

دواى هفتاد درد است».

است طعم آن تلخ است ولى در آن شفاى هر دردى است» .نيز فرمود :بهترين

را به صورت مكيدن بخوريد و پى در پى نخوريد» .نيز فرمود« :پى در پى

چيزى كه روزهدار با آن افطار مىكند ،كشمش و خرما و يا يک چيز شيرين

خوردن باعث تشنگى مىشود» .نهی از خوردن مغز استخوان ،فرمود:

است .توصيه به خوردن سبزيجات به صورت عام و خصوصاَ استفاده از كرفس

«بدترين امت من كسانى هستند كه مغز استخوان را بخورند» .توصيه به

و كاسنی ،بادمجان ،سركه« :سفرههاى خود را با سبزى زينت دهيد كه

خوردن گوشت شتر ،فرمود :بر شما باد به خوردن گوشت شتر بر خالف يهود

خوردن آن همراه با گفتن بسم اللَّه ،شياطين را مىراند»« .كرفس سبزى

(كه نمىخورند) .پخت گوشت با شير جهت درمان ضعف جسمی« :خداوند

پيامبران است» نيز فرمود« :بر شما باد كرفس كه اگر چيزى عقل را بيافزايد،

به يكى از پيامبران خود كه از ضعف شكايت كرده بود ،وحى كرد كه گوشت

همان است» .نيز فرمود« :هر كس سركه بخورد ،فرشتهاى به پا مىخيزد و

را با شير بپزد كه شفا و بركت در آنهاست» .استفاده از روغن بنفشه كه در

براى او استغفار مىكند تا وقتى كه از آن فارغ شود» .بادمجان بوته بهشتی:

تابستان ،سرد و در زمستان ،گرم است« :با روغن بنفشه خود را چرب كنيد

«زياد بادمجان بخوريد كه آن درختى است كه در بهشت ديدهام ،پس هر

كه آن در تابستان ،سرد و در زمستان ،گرم است»« .برترى روغن بنفشه بر

كس آن را با اين قصد بخورد كه بيمارىآور است بيمارى مىآورد و هر كس

ساير روغنها مانند برترى اسالم بر ساير اديان است».

با اين قصد بخورد كه دواست دوا مىشود» « .هيچ برگى از كاسنى نيست
مگر اينكه بر آن قطرهاى از آب بهشت است».

نوشيدن شير دارای آثاری چون كاهش حرارت قلب ،تقويت قوه باه،
افزايش حافظه ،جال دادن چشم است ،فرمود :بر شما باد شير كه آن حرارت

ج .بخشی از اين احاديث جنبه پيشگيری از بيماری را دارد ،همانند:

را از قلب برطرف مىكند همان گونه كه انگشت ،عرق را از پيشانى برطرف

پرهيز از پرخوری ،چنانچه فرمود :هر كس به خوردن زياد طعام و آب عادت

مىكند و نيز خوردن شير ،پشت را محكم مىكند و بر عقل مىافزايد و ذهن

كند قلب او قساوت مىگيرد .نيز فرمود« :معده ،خانه بيمارى و پرهيز ،سرآمد

را ذكاوت مىدهد و چشم را جال مىبخشد و فراموشى را از بين مىبرد.

هر دو است و به نفس خود آنچه را كه عادت دادهاى بده» .پرهيز از خوردن

استفاده زن حامله از شير موجب ازدياد عقل بچه در رحم او میگردد:

طعام داغ و استفاده از غذا پس از سرد شدن ،چنانچه فرمود« :طعام را سرد

«زنهاى حامله خود را شير بدهيد كه آن عقل بچه را زياد مىكند» .نيز شير
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خوردن هليله سياه« ،بر شما باد هليله سياه كه آن از درخت بهشتى

نوشيدن آب به صورت مكيدن ،فرمود« :وقتى ميل به آب داشتيد آن

نشريه اسالم و سالمت ،دوره اول ،شماره ( ،)0زمستان  ،39صفحه72-04 :
اعتبارسنجی محتوايی و سندی احاديث طبی کتاب طب النبی مستغفری /سید حسین حسینی کارنامی

دارای چربی است و پس از نوشيدن دندان را بايد شستشو نمود« :هر وقت

شستشوی شكم مفيد است و بيمارى را از بين مىبرد ،فرمود :خربزه بخوريد

شير خورديد دهانتان را بشوييد كه در آن چربى است» .خوردن پنير با گردو،

و آن را با دندان بخوريد كه آب آن رحمت و شيرينى آن از شيرينى ايمان

فرمود« :خوردن پنير بيمارى است و گردو دوا است و اگر با هم باشند دوا

است و ايمان در بهشت است ،پس هر كس قدرى خربزه بخورد ،خدا براى

هستند» .فرمود :ده چيز باعث فراموشى مىشود :خوردن پنير ،خوردن بازمانده

او هفتاد هزار حسنه مىنويسد و از او هفتاد هزار سيئه محو مىكند .فرمود:

موش و خوردن سيب ترش و گشنيز و حجامت كردن با نقره و رفتن از ميان

خربزه ده خصلت دارد (كه پيش از اين گفته شد) و اينكه براى پيامبر از طائف

دو زن و نگاه كردن به كسى كه بر دار زده شده و تعزيه و خواندن سنگ

خربزهاى آوردند آن را بوئيد و بوسيد سپس فرمود :خربزه را با دندان بخوريد

قبرها .فرمود :پنير بخوريد كه آن خواب مىآورد و طعام را هضم مىكند.

كه آن از زينتهاى زمين و آب آن از رحمت خدا و شيرينى آن از بهشت

نوشيدن عسل باعث تقويت حافظه و رفع ناراحتی سينه میگردد« ،جسم با

است و فرمود :هيچ زن حاملهاى خربزه نمىخورد مگر اينكه نوزاد او زيبا روى

سه چيز شاد مىشود و رشد مىكند :عطر و لباس نرم و خوردن عسل» .نيز

و خوش خلق مىشود .فرمود :خربزه پيش از غذا شكم را شست و شو مىدهد

فرمود« :بر شما باد عسل ،سوگند به كسى كه جان من در دست اوست

و بيمارى را به كلى از بين مىبرد و فرمود :بر شما باد مرزنگوش آن را ببوييد

خانهاى نيست كه در آن عسل باشد مگر اينكه فرشتگان به ساكنان آن خانه

كه براى «خشام» خوب است و «خشام» يک بيمارى است .فرمود :سياه دانه

طلب آمرزش مىكنند .پس اگر كسى آن را بخورد هزار دوا در درون او وارد

دواى هر دردى است بجز مرگ .فرمود :هر كس اسپند بخورد و بخوابد از

مىشود و هزار هزار بيمارى از او خارج مىشود و اگر در حالى كه عسل در

سرگيجه در امان خواهد بود .سير و پياز تقويت عصب و قوه باه ،فرمود:

درون اوست بميرد بدن او را آتش نمىگيرد و فرمود :چه خوب است خوردن

«وقتى به شهرى وارد شديد از سبزى يا پياز آن بخوريد كه بيمارى آن شهر

عسل كه رشد مىدهد و ناراحتى سينه را از بين مىبرد و فرمود :هر كس

را از شما دور مىكند و رنج را از بين مىبرد و عصب را محكم مىكند و باه

حافظه بخواهد ،عسل بخورد».

را افزايش مىدهد و تب را مىبرد .فرمود :هر كس سير و پياز و چيز بدبو

خوردن خربزه موجب شستشوی مستانه و تقويت قوه باه و قطع سردی

بخورد به ما نزديک نشود و به مسجد نزديک نشود».

است ،فرمود :بهار امت من انگور و خربزه است و فرمود :خربزه را به عنوان

 .0بررسی و تحلیل سندی و داللی پارهای از احاديث طبی

ميوه بخوريد كه آن ميوه بهشتى است و در آن هزار بركت و هزار رحمت

بخش چهارم :با عنايت به اين تقسيم و موضوعبندی احاديث كتاب

است و خوردن آن شفاى هر دردى است .و فرمود :خربزه را با دندان بخوريد

مستغفری ،نگارنده به فراخور محدوديت يک مقاله ،به بررسی سندی و داللی

و آن را قطعه قطعه نكنيد كه آن ميوه مبارک و پاكى است ،دهان را پاک و

پارهای از احاديث از مجموعه از اقسام مزبور همانند عسل ،شير ،گوشت،

قلب را مقدس و دندانها را سفيد مىكند و خدا را خشنود مىسازد ،بوى آن

عدس ،انجير ،زيتون ،خرما ،انگور ،انار ،موز ،سير ،پياز ،كدو ،خيار ،ريحون،

از عنبر و آب آن از كوثر و گوشت آن از بهشت و لذت آن از جنت و خوردن

تره كه از اهميت بيشتری از نظر خاصيت بهداشتی و درمانی و طبی برخوردار

آن از عبادات است و از ابن عباس نقل شده كه پيامبر فرمود :بر شما باد

میباشند و بيان كننده اعجاز بيان و سخن نبوی است ،خواهد پرداخت (.)4

خربزه كه در آن ده خصلت است :غذا و نوشيدنى و مسواک و داراى بوى

 .2تحلیل سندی و داللی روايات خواص درمانی عسل :واژه

خوش است و مثانه را شست و شو مىدهد و سردى را قطع مىكند و شكم

عسل با همين لفظ يک بار به معنای «شراب» (نه به معنای عسل زنبور) به

را مىشويد و آب پشت را زياد مىكند و جماع را افزايش مىدهد و سردى را

صورت تشبيه درباره نعمات بهشتيان در قرآن استعمال شده است« :وَأَنْهَا ٌر

قطع مىكند و بشره را پاک مىسازد.

مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى» ()1؛ جویهايی از عسل مصفی .نيز دو بار به مفهوم عسل

هم بخوريد كه آن دباغكننده معده است ،هيچ دانهاى از آن در درون شما

ف
كه يک بار به صورت روشن در يک جمله «يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَ ِل ٌ

قرار نمىگيرد مگر اينكه قلب نورانى مىشود و چهل روز انسان را از وسوسه

أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ» درآيات  62و  69سوره نحل آمده است «وَ اَوحَی

شيطان حفظ مىكند .خوردن انجير در درمان قولنج و خوردن به ،در از بين

جبَالِ بُيُوتًا َومِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ * ثُ َّم
رَبک إِلی النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِی مِنَ الْ ِ

بردن تاريكى چشم ،فرمود :خوردن انجير امان از قولنج است و فرمود :خوردن

ف
ن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِی سُبُلَ رَ ِّبکِ ذُلُلًا َيخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْ َتلِ ٌ
كُلِی مِ ْ

به ،تاريكى چشم را از بين مىبرد .خوردن كشمش در تسكين رنج و فرو

أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ» و يک بار به مفهوم

نشاندن بلغم و محكم كردن عصب ،فرمود :بر شما باد كشمش كه رنج را از

غير صريح و تاويلی و با كلمه ای ديگر اين مفهوم در قرآن آمده است« :وَ

بين مىبرد و بلغم را فرو مىنشاند و عصب را محكم مىكند و بدگويى را

أَنْزَلْنا عَ َليْهِمُ الْمَنَّ وَ السَّلْوى» ( )1اين آيه نعمتهايی كه خدا به بنى اسرائيل

مىبرد و قلب را نيكو مىكند .خوردن كدو برای تقويت حافظه ،فرمود :بر

در آن بيابان ارزانى داشت و آنان را به دادن اين بركت منت نهاد ،غذايی

شما باد كدو كه آن بر عقل مىافزايد .نيز فرمود :كدو بخوريد كه اگر براى

پاكيزه ،مطبوع ،لذيذ و نيرو بخش به نام «مَنّ» بود .مفسران در مفهوم «مَنّ»

خدا گياهى سبکتر از آن بود ،آن را براى برادرم يونس مىرويانيد .نيز فرمود:

تفسيرهاى گوناگونى ابراز داشتند كه يكی از آن تفاسير اين است كه «مَنّ»

«وقتى يكى از شما آبگوشت تهيه مىكند ،در آن بسيار كدو بريزد كه بر عقل

يک نوع عسل طبيعى بوده كه بنى اسرائيل در طول حركت خود در آن بيابان

و فكر مىافزايد» .خوردن انجير در درمان بواسير و نِقرس موثر است ،فرمود:

به مخازنى از آن رسيدند و از آن استفاده كردند .اين تفسير با بيانی كه در

«انجير بخوريد كه به بواسير و نقرس منفعت دارد» .فرمود« :عناب تب و

عهدين در باره وجود عسل در اراضی مقدس آمده همخوانی دارد« .اراضى

سرفه را از بين مىبرد و قلب را نورانى مىكند» .خربزه پيش از غذا برای

مقدسه به كثرت انواع گلها و شكوفهها معروف است و بدين لحاظ است كه
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خوردن انار دباغ كننده معده است ،فرمود :بر شما باد انار و پى آن را

به همين معنای شهد زنبوران ،بدون كاربرد واژه آن در قرآن استعمال گرديد

Islam and Health Journal. 2014; 1(4): 27-40
Content and documentary validation of medical hadiths of Mostaghfari’s Teb-al-Nabi (PBUH)/ Hosseini Karnami SH

جماعت زنبوران همواره در شكاف سنگها و شاخ درختان و خانههاى مردم

قَدْ سَقَيْتُهُ فَلَمْ يَزِدْ إِلَّا اسْتِطْلَاقاً فَقَالَ ص اسْقِهِ عَسَلًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ جَاءَ فِی

مىنشينند ،به طورى كه فقيرترين مردم عسل را مىتوانند خورد» .به هر

ق
الرَّابِ َعةِ فَقَالَ اسْقِهِ عَسَلًا قَالَ قَدْ سَقَيْتُهُ فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا اسْتِطْلَاقاً فَقَالَ ص صَدَ َ

حال «من» يک نوع عسل كوهستانى و يا ماده قندى نيرو بخشى مشابه آن

اللَّهُ وَ كَذَبَ بَطْنُ أَخِيکَ اسْقِهِ عَسَلًا فَسَقَاهُ فَبَرَأَ انْتَهَى » ( )19مردى نزد رسول

بود كه يكى از مفيدترين و پرانرژىترين غذاها به شمار میآمد ( .)6يكی از

خدا (ص) آمد و از آن حضرت در باره درمان بيماری شكم برادر خود راهنمايی

مواد غذايی دارويی كه در حديث نبوی مورد تاكيد قرار گرفت عسل است.

خواست ،رسول خدا (ص) فرمود كه او را عسل بخورانيد .آن مرد برادرش را

مستغفری در كتاب طب النبی چند روايت در باب خواص درمانی و بهداشتی

عسل خورانيد ،ولی افاقه نداد .او مرتبه دوم [در برخی از نقلها تا بار چهارم]

عسل نقل كرده كه رسول خدا فرمود« :نوشيدن عسل باعث شادی جسم،

نزد پيامبر آمد و گفت كه عسل خوراندم ولی فايده نداد! آن حضرت برای بار

تقويت حافظه ،رفع ناراحتی سينه میگردد» .در ذيل به تحليل و بررسی آن

دوم نيز فرمود كه او را عسل بخورانيد؛ زيرا كه خداى تعالى راست مىگويد

میپردازيم:

[فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ] و شكم برادر تو دروغ! سپس آن مرد رفت و برادرش را

الف« -ثَلَاثَةٌ يَفْرَحُ بِهِنَّ الْجِسْمُ وَ يَرْبُو الطِّيبُ وَ لِبَاسُ اللَّيِّنِ وَ شُرْبُ

عسل خوراند و برادرش شفاء يافت.
تحلیل محتوا :اما از نظر تحليل محتوا بايد گفت كه در قرآن و

الْعَسَلِ» جسم با سه چيز شاد مىشود و رشد مىكند :عطر و لباس نرم و
خوردن عسل.

روايات اسالمى روى خاصيت درمانى عسل تكيه شده است .عسل

ب« -عَلَيْكُمْ بِالْعَسَلِ فَوَ الَّذِی نَفْسِی بِيَدِهِ مَا مِنْ بَيْتٍ فِيهِ عَسَلٌ إِلَّا وَ

مقویترين غذاها و هديه پرارزش خداوند است كه در كتاب آسمانی قرآن از

تَسْتَغْفِرُ الْمَلَائِ َكةُ لِأَهْلِ ذَلِکَ الْبَ ْيتِ فَإِنْ شَرِبَهَا رَجُلٌ دَخَلَ فِی جَوْفِهِ أَلْفُ دَوَا ٍء

آن به عنوان محصول شفابخش و داروی دردهای مردم ياد شده است« :فِي ِه

وَ خَرَجَ عَ ْنهُ أَلْفُ أَلْفِ دَاءٍ فَإِنْ مَاتَ وَ هُوَ فِی َجوْفِهِ لَمْ تَمَسَّ النَّارُ جَسَدَهُ» ؛ بر

شِفَاءٌ لِلنَّاسِ» ( .)1واژه «شفاء» در قرآن تنها در باره قرآن ( )1و عسل ( )1به

شما باد عسل ،سوگند به كسى كه جان من در دست اوست خانهاى نيست

كار برده شد .عسل ،شفاء از دردهای جسمی و قرآن ،شفاء دردهای قلبی

كه در آن عسل باشد مگر اينكه فرشتگان به ساكنان آن خانه طلب آمرزش

است .پيامبر اكرم (ص) فرمود« :بر شما باد دو درمان ،عسل و قرآن»-27( .

مىكنند .پس اگر كسى آن را بخورد هزار دوا در درون او وارد مىشود و هزار

 )11در سخنی ديگر نيز فرمود« :شفاء امت من از رنجها در سه چيز است،

هزار بيمارى از او خارج مىشود و اگر در حالى كه عسل در درون اوست

آيتى از قرآن و نيشتر حجامت كننده و نوشيدن مقدار يک انگشت از عسل»

بميرد بدن او را آتش نمىگيرد.

( .)21عالمه جرجانی در كتاب تفسير خود پس از نقل روايت نبوی مزبور

ن الصَّدْرِ؛ چه خوب است
ج -نِعْمَ الشَّرَابُ الْعَسَلُ يُرْبِی وَ يُذْهِبُ دَرَ َ
خوردن عسل كه رشد مىدهد و ناراحتى سينه را از بين مىبرد».
د -مَنْ أَرَادَ الْحِفْظَ فَلْيَأْكُلِ ا ْلعَسَلَ هر كس حافظه بخواهد ،عسل
بخورد» (.)4

مینويسد كه قرآن شفاء تمام مرضها و نيشتر حجّام شفاء از امراض خونی
است و اما عسل شفاء امراض بُلغمى (ادوية حارة) و امراض صُفراوى و
ترشیها و امراض سُودايى و چربیها است؛ از اين رو كمتر تركيب دارويی از
تراكيب دارويی حكماء است كه عسل در آن نباشد (.)21

اوالً مويد به قرآن است كه به نص روشن عسل را مايه شفا دانسته و ثانياً

مردم به چيزى مانند عسل استشفاء نمىكنند ( .)7يا در نقل ديگر آمده است:

اين احاديث متضافر است و مورد عمل مشهور دانشمندان اسالمی قرار گرفته

«لم يستشف مريض بمثل شربة عسل»؛ هيچ بيمارى به مانند شربت عسل

است و نيازی به توصيف سندی نمیباشد .مضافاً بر اين ثقه االسالم كلينی

درمان نكرده است( .همان) نيز در احاديث ديگری عسل براى درمان دل درد

ل» باز كرده و پنج حديث مستند
در كافی شريف بابی تحت عنوان «بَابُ الْعَسَ ِ

توصيه گرديده و از پيامبر (ص) نقل شده كه فرمود :كسى كه (ال اقل) هر

از ائمه اهل البيت (ع) نقل كرده كه بيشتر آن صحيح السند میباشد ،مانند

ماه يک بار عسل بنوشد و شفائى را كه قرآن از آن ياد كرده بطلبد ،خدا او را

اين روايت« :عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی

از  77نوع بيمارى شفا مىبخشد ( .)22امام رضا (ع) در مورد عسل فرمود:

نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا

«در عسل موجبات شفا از هر دردی موجود است و كسی كه يک سر انگشت

اسْتَشْفَى النَّاسُ بِمِثْلِ الْعَسَلِ» .نيز برخی از اين احاديث را محدث نوری از

عسل ناشتا مصرف كند موجب قطع (ازدياد) ترشحات بلغمی يا مخاطی و

كتاب مستغفری با ديد پذيرشی نقل كرده است ( .)15همچنين محدث حر

مواد صفراوی و از بين رفتن حالت حساسيت و هم چنين موج پاكيزگی ذهن

عاملی در مجلد  25وسائل الشيعه باب تحت عنوان «بَابُ أَكْلِ الْعَسَلِ وَ

و فكر و فزونی قوای حافظه میشود ،چنانچه همراه با جويدن كندر باشد»

الِاسْتِشْفَاءِ بِهِ» گشوده و  15روايت مسند در همين موضوع نقل كرده است.

( .)11-15قتاده میگويد« :عسل داروی دردهای مردم است» .ابن مسعود

نيز محدث نوری در مستدرک الوسائل  12روايت در باره خواص عسل آورده

نيز میگفت« :دو چيز شفای دردهاست قرآن و عسل ،آنها را ترک نكنيد»

است ( .)15افزون بر روايات منقول از سوی اماميه ،احاديث فراوانی مرسالً و

( .)27امام رضا (ع) در مورد عسل فرمودند« :در عسل موجبات شفا از هر

مسنداً از طريق اهل سنت نيز در اين باب نقل شده كه به عنوان نمونه به

دردی موجود است و كسی كه يک سر انگشت عسل ناشتا مصرف كند

يک حديث اشاره مینماييم« :حدثنا محمد بن المثنى و محمد بن بشار واللفظ

موجب قطع (ازدياد) ترشحات بلغمی يا مخاطی و مواد ضفراوی و از بين

البن المثنى قاال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن أبی المتوكل

رفتن حالت حساسيت و هم چنين موج پاكيزگی ذهن و فكر و فزونی قوای

عَنْ أَبِی َسعِيدٍ الْخُ ْدرِیِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّ ِبیِّ ص فَقَالَ إِنَّ أَخِی اسْتَ ْطلَقَ

حافظه میشود چنانچه همراه با جويدن كندر باشد» ( .)11-15در روايتی از

ک
بَطْنُهُ فَقَالَ ص اسْقِهِ عَسَلًا فَسَقَاهُ ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ َ

پيامبر اكرم (ص) آمده است« :نعم الشراب العسل و قال من اراد الحفظ
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اعتبارسنجی سندی :از نظر سند ،اين احاديث مقبول است؛ زيرا

در روايات متعددى نقل شده كه «ما استشفى الناس بمثل العسل»؛

نشريه اسالم و سالمت ،دوره اول ،شماره ( ،)0زمستان  ،39صفحه72-04 :
اعتبارسنجی محتوايی و سندی احاديث طبی کتاب طب النبی مستغفری /سید حسین حسینی کارنامی

فلياكل العسل؛ چه نوشابه خوبی است عسل» و نيز فرمودند« :كسی كه

و هوش را تقويت میكند ،بدان جهت است كه عسل به علت داشتن گلوكز

میخواهد حافظهاش زياد شود پس بايد عسل بخورد» (.)15

زياد ،سهل التجزيه و انرژیزا است و تاثير مهمی در تحريک و تقويت

خواص غذايی ،بهداشتی و درمانی عسل از ديدگاه علوم

عضالت قلب دارد ( .)27از نظر علمی صمغ موجود در عسل ،جدار عروق را

پزشکی :دانشمندان براى عسل ،خواص بسيار زيادى گفتهاند كه هم جنبه

نرم نگه میدارد؛ در نتيجه ،مواد غذايی بهتر به مغز و اعصاب میرسد و

درمانى ،هم پيشگيرى و هم نيرو بخشی دارد .تركيبات عسل بيش از 77

مطالب بهتر در حافظه میماند و كمتر به دست فراموشی سپرده میشود .از

فايده گوناگون دارد كه برای بدن انسان الزم است .عسل دارای انواع

طرفی ويتامين  Dموجود در عسل ،اعمال بين كلسيم و فسفر را تنظيم

ويتامينهای شش گانه  A, B, C, P, K, Eمیباشد ( .)23دارای انواع

میكند در نتيجه اعصاب كار خود را خوب انجام میدهند ( .)22نيز عسل به

پروتئين ،اسيد امينه ،اسيدهای آلی مثل اسيد فورميک ،مقداری آنزيم و

علت داشتن بعضی آنزيمها به هضم غذا كمک میكند .مثل ليپاز ،آميالز و

محرکهای حياتی و رايحههای معطر میباشد .امالح معدنی در عسل

ساكاراز و از شدت اسيد معده میكاهد و میتواند در افراد مبتال به ترش

فراواناند؛ از جمله :كلسيم ،سديم ،پتاسيم ،منگنز ،آهن ،كلر ،فسفر ،گوگرد و

كردن (رفالكس) موثر باشد .برای زخم معده و التهاب آن نيز مفيد است.

يد ( .)24عسل از  77نوع ماده مختلف تشكيل شده است و مهمترين منابع

عسل زود جذب خون مىشود و در خون سازى فوق العاده مؤثر است و به

شيرين عسل شامل  15نوع از انواع شكرهاست كه مهمترين آنها قند فروكتوز

همين جهت نيرو بخش است (.)29

به ميزان ،%47قند گلوكوز به ميزان  %37و قند قصب به ميزان  %4میباشد.

 .5شیر :نوشيدن شير دارای آثاری چون كاهش حرارت قلب ،تقويت

عسل جزء اولين مواد غذايی كامل است؛ شامل مجموعهای از ويتامينهای

قوه باه ،افزايش حافظه ،جال دادن چشم است .اين آثار و مانند آن در احاديث

 B6 ,B5 ,B3 ,B2 ,B1و ويتامين  Cو ويتامين  A, E, Kبه مقادير كم

فراوانی آمده است كه مستغفری نيز در كتاب طب النبی از پيامبر خدا (ص)

ولی مفيد میباشد (.)25

نقل نموده است .مانند« :أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى نَبِیٍّ مِنْ أَنْبِيَائِهِ حِينَ شَكَا إِلَيْهِ

مهمترين ويژگی عسل اين است كه با گذشت زمان فاسد نمیشود

ضَعْفَهُ أَنِ اطْ ُبخِ اللَّحْمَ مَعَ اللَّبَنِ فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُ الشِّفَاءَ وَ الْبَ َركَةَ فِيهِمَا» و

مشروط بر اين كه دور از رطوبت نگهداری شود و بيش از  67درجه حرارت

ق
حديث «عَلَيْكُمْ بِالْأَلْبَانِ فَإِنَّهَا تَمْسَحُ الْحَرَّ عَنِ الْقَلْبِ كَمَا يَكْسَحُ الْإِصْبَعُ الْعَ َر َ

نبيند .علت فاسد نشدن عسل اسيد فرميک است كه زنبور عسل آن را

صرَ َو
عَنِ الْجَبِينِ وَ تَشُد ال َّظهْرَ وَ َتزِيدُ فِی ا ْلعَقْلِ وَ تُذَكِّی الذِّهْنَ وَ تَجْلُو الْبَ َ

میسازد .اسيد فرميک ضد عفونی كننده طبيعی و ضرری ندارد و ضد

تُذْهِبُ النِّسْيَانَ» (.)4

رماتيسم است؛ در عين حال نيرو بخش و قندش قند بسيارخوبی است كه

اما از نظر سند بايد گفت كه احاديث متضافر بلكه متواتری در باب

مقوی قلب است و سبب بهبود وضع فشار مايعات بدن میشود .كمی و زيادی

خواص و آثار شير وجود دارد و از بحث سندی بینياز میگرداند .ثقه االسالم

فشار خون را عالج میكند و امراض كبدی را معالجه میكند ( .)24خواص

كلينی در كتاب الكافی جلد ششم ابوابی با عنوان «بَابُ الْأَلْبَانِ ،بَابُ أَلْبَانِ

عسل كه مهمترين ويژگی كه عسل را به عنوان يک دارو از ساير داروها

الْبَقَرِ ،بَابُ أَلْبَانِ الْابِل  »...دهها حديث را در آن ارتباط نقل كرده است .بخشی

متمايز میسازد نداشتن عوارض زيانآور جانبی بر ساير اندامهای بدن است

از اين احاديث مسند و صحيح میباشند .به عنوان مثال :در حديث مسندی

بلكه بر عكس ،حال عمومی ساير دستگاهها را نيز بهبود میبخشد .اين عامل

از امام باقر (ع) نقل میكند كه فرمود« :شير ضعف جسمی را تقويت میكند

در كوتاه كردن زمان بيماری و سرعت درمان موثر است (.)26

ن
و گوشت بدن را میروياند و استخوان را قوی مینمايد؛ عَلِی بْنُ مُحَمَّدِ بْ ِ

عسل و بیماری قلبی :طبق آنچه در روايات آمده عسل به قلب

بُنْدَارَ وَ غَيْ ُرهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ َعنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ

نشاط میبخشد عسل به علت داشتن گلوكز زياد سهل التجزيه و انرژیزا

الْجَوْ َهرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَصْبَهَانِیِّ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ ال َّلهِ ع فَقَالَ لَهُ

است و تاثير مهمی در تحريک و تقويت عضالت قلب دارد (.)27

ن
رَجُلٌ وَ أَنَا أَسْمَعُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی َأجِدُ الضَّ ْعفَ فِی بَدَنِی فَقَالَ لَهُ عَلَيْکَ بِاللَّبَ ِ

عسل و بیماریهای گوارشی :عسل به علت داشتن بعضی

فَإِنَّهُ يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ يَشُد الْعَظْمَ» ( .)37در حديث ديگری امام موسی بن جعفر

آنزيمها به هضم غذا كمک میكند .مثل ليپاز ،آميالز و ساكاراز و از شدت

ن
فرمود كه« :شير و عسل قوه باه و ضعف جنسی را تقويت مینمايد؛ عَنْهُ عَ ْ

اسيد معده میكاهد و میتواند در افراد مبتال به ترش كردن (رفالكس) موثر

نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَمَّنْ ذَكَ َرهُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ا ْلأَوَّلِ ع قَالَ مَنْ تَغَيَّرَ عَ َليْهِ مَا ُء

باشد .برای زخم معده و التهاب آن نيز مفيد است (.)22

حلِيبُ وَ الْعَسَلُ» ( .)37و برای دباغی كردن معده
الظَّهْرِ فَإِنَّهُ يَنْفَعُ لَهُ اللَّبَنُ الْ َ

عسل (اعم از وحشى و اهلى) از بين برود يكصد هزار نوع از گياهها و گلها

ل شَكَوْتُ إِلَى أَبِی جَعْفَرٍ ع ذِرْب ًا
إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَا َ

و ميوههاى ما از بين خواهد رفت و از كجا كه اصوالً تمدن ما از بين نرود؟»؛

وَجَدْتُهُ فَقَالَ لِی مَا يَمْنَعُکَ مِنْ شُرْبِ أَلْبَانِ الْبَقَرِ فَقَالَ لِی أَ شَرِبْتَهَا قَط فَقُلْتُ

زيرا نقش زنبوران عسل در جا به جا كردن گردههاى نر گلها و بارور ساختن

لَهُ نَعَمْ مِرَاراً فَقَالَ كَ ْيفَ وَجَدْتَهَا فَقُ ْلتُ وَجَدْتُهَا تَدْبُغُ الْمَعِدَةَ وَ تَكْسُو ا ْلكُلْيَ َتيْنِ

گياهان ماده و به دنبال آن پرورش يافتن ميوهها آن قدر عظيم است كه

ت إِلَى يَنْبُ َع
الشَّحْمَ وَ تُشَهِّی ال َّطعَامَ فَقَالَ لِی َلوْ كَا َنتْ أَيَّا ُمهُ لَخَرَ ْجتُ أَنَا وَ أَنْ َ

بعضى از دانشمندان حتى آن را از عسلسازى زنبوران هم مهمتر مىدانند).

حَتَّى نَشْرَبَهُ» (.)37

اين سخن او اهميت تعبير قرآن را آشكارتر مىسازد ( .)23آثار و خواصی كه

درباره تحليل داللت اين احاديث بايد بگوييم كه شير يكی از غذاهای

برای عسل در روايات بيان شده ،با دادههای پزشكی روز قابل اثبات است.

پر ارزش است و از آن جهت كه غذايی نسبت ًا كامل و خوش طبعی است در

مثالً طبق آنچه در روايات آمده كه عسل به قلب نشاط میبخشد و حافظه

هر عصر و زمانی مورد توجه بشر بوده است .مواد معدنی شير گاو  2تا  9گرم
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ن
ن يَحْيَى بْ ِ
ن أَحْمَدَ ْبنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَ ْ
سودمند است« :عِ َّدةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَ ْ

Islam and Health Journal. 2014; 1(4): 27-40
Content and documentary validation of medical hadiths of Mostaghfari’s Teb-al-Nabi (PBUH)/ Hosseini Karnami SH

در ليتر است كه شامل سديم ،پتاسيم ،كلسيم ،منيزيم ،روی و به مقدار كمتری

ن
درد را تسكين میدهد؛ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَ ْ

منگنز ،مس ،آهن ،فلور ،كلرايد ،گوگرد ،فسفر ،برم ،آرسنيک است ( .)26شير

خ ِر
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ التِّينُ يَذْهَبُ بِالْبَ َ

بهترين منبع برای كلسيم است وجود كلسيم برای رشد استخوانها و

وَ يَشُد الْعَظْمَ وَ يُنْبِتُ الشَّعْرَ وَ يَذْهَبُ بِالدَّاءِ وَ لَا يُحْتَاجُ مَعَهُ إِلَى دَوَاءٍ وَ قَالَ

استحكام آن ضروری است .وجود كلسيم تنها برای استخوانها و دندانها و

التِّينُ أَشْبَهُ شَیْءٍ بِنَبَاتِ الْجَ َّنةِ .قَالَ الْكُلَيْنِی وَ رَوَاهُ سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

موها الزم نيست بلكه برای محكم كردن عضالت نيز وجودش الزم است

ث عَنْ َأحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ أَيْضاً مِثْلَهُ أَقُولُ وَ رَوَاهُ الْبَرْقِی فِی
الْأَشْعَ ِ

مخصوصاً برای عضالت قلب كه دائم در حال حركت میباشند.

الْمَحَاسِنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ» ( .)7-37نيز محدث حر عاملی

خواص درمانی شیر :شير به عوامل بيماریهای خطرناک و عفونی

بابی تحت عنوان مداوای به انجير و درمان مفاصل «بَابُ التَّدَاوِی بِالْحُلْبَةِ وَ

اجازه نشو و نمو و فعاليت نمیدهد .مسكن اعصاب و تقويت كننده حافظه

التِّينِ» باز نموده و از امام موسی كاظم (ع) روايت میكند كه« :مُحَمَّدُ بْنُ

است .شير عامل زيبايی و سالمت انشان است ( .)26شير گاو كثير الغذا و

يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ

برای درمان افراد سرد مزاج مفيد است .مولد خون و تقويت كننده قلب است.

قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع يَقُولُ مِنَ الرِّيحِ الشَّابِكَةِ وَ الْحَامِ وَ الْإِبْرِدَةِ فِی

تن را فربه میكند .غم و غصه را از بين میبرد ( .)26شير شامل انواع ويتامين

الْمَفَاصِلِ تَأْخُذُ َكفَّ حُلْ َبةٍ وَ كَفَّ تِينٍ يَابِسٍ َتغْمُرُهُمَا بِالْمَاءِ وَ تَ ْطبُخُهُمَا فِی قِ ْد ٍر

 B, Cو ويتامين Pو ويتامين  A, Eاست كه ويتامين  Aو Dدر شير نسبتاً

شرَبُهُ يَوْماً وَ َتغِب يَوْماً حَتَّى تَشْرَبَ مِنْهُ تَمَامَ
نَظِيفَةٍ ثُمَّ تُصَفِّی ثُمَّ تُبَرِّدُ ثُمَّ تَ ْ

بيشتر است ( .)26رسول اكرم (ص) راجع به شير فرمودند« :سيد االشربه

أَيَّامِکَ قَدْرَ قَدَحٍ رَوِیٍّ» (.)7

اللبن؛ جزو سرور نوشيدنیها شير است» .همچنين فرمودند« :بر شما باد به

سند اين روايت صحيحه است و مشابه آن نيز روايات فراوانی وارد

مصرف شير زيرا حرارت را از دل و اندرون پاک میكند همانطور كه انگشت،

شده است و از نظر داللت نيز بايد گفت كه انجير ميوهای خوش طعم و

عرق پيشانی را پاک میكند و محكم میكند ستون فقرات را و موجب فزونی

مغذی است .مواد غذايی موجود در انجير عموماً برای سوخت و ساز بدن

عقل و خردمندی و پاكی ذهن و فكر و جال و تقويت قوای بينايی و از بين

ضروری است .مصرف انجير «بدن را نيرومند و صورت را با طراوت میكند

رفتن فراموشی میشود» (.)15

و عضالت را نشاط میآورد» ( .)35انجير به جهت داشتن فسفر و كلسيم ،در

تغذيه کودک با شیر مادر :كودک درآغاز تولد تا پايان سال دوم

پرورش هوش و حافظه بسيار موثر است و بهترين ميوه برای بيماران عصبی

زندگی در حال رشد است .از سال دوم به بعد اندكی از اين سرعت كاسته

و افراد تند مزاج است .خوردن اين ميوه به جهت اينكه باعث افزايش ادرار و

میشود و مجدداً در نزديكی بلوغ ،رشد سريع میشود .مناسبترين غذا برای

عرق میشود سموم و مواد زايد بدن را دفع میكند ،بوی بد دهان را نيز بر

كودک در  5-6ماه اول زندگی شير است زيرا تركيب آن و خواص موادی

طرف میكند و برای تقويت لثهها الزم است (.)36

كه در آن است همان است كه طفل شيرخوار به آن نياز دارد ( .)31شير

 .9زيتون :زيتون برای تقويت قوه باه و دفع باد جسم موثر است .نيز

روزهای اول بعد از تولد آغوز يا مان نام دارد كه زرد رنگ و بسيار مغذی

روغن زيتون موجب از بين رفتن خشم و غضب میشود ،چنانكه امام رضا

است .شير مادر از بروز بيماریهای حساسيتی میكاهد ( .)32شير مادر

(ع) فرمودند« :روغن و طعام آن غذای خوبی است زيرا موجب پاكيزگی دهان

آلودگی ميكروبی ندارد و به جوشاندن نيازی ندارد ( .)31پزشكان امروزه به

و از بين رفتن مواد و ترشحات بلغمی میشود ،رنگ چهره را مصفا و روشن

اين مطلب رسيدهاندكه برای جلوگيری از پوسيدگی دندانها در آينده ،كودک

و اعصاب را تقويت میكند و حالت خستگی و بیحالی و ناتوانی را از بين

بايد از شير طبيعی مادر تغذيه كند زيرا گذشته از اين كه شير مادر تمام موارد

میبرد .حالت خشم و غضبناكی را خاموش میكند .همچنين موجب دور

مورد نياز رشد دندانها مانند كلسيم و ساير ويتامينها را در بر دارد تغذيه با

شدن ميكروب میشود» ( .)15پيامبر (ص) فرمودند« :كسی كه از آن (روغن

شيشه پستانک موجب میشود كه سطح بين دندانها دچار پوسيدگی گردد

زيتون) بخورد و با آن روغن مالی كند شيطان (ميكروب) تا  47روز به او

( .)33شير مادر تنها ماده غذايی است كه ضريب هوشی كودک را  1تا 3

نزديک نمیشود» (.)7

واحد افزايش میدهد ( .)31از اثرات معنوی شير ،زياد كردن عقل و از بين
بردن غم و غصه میباشد.

ثقه االسالم كلينی در كافی شريف و به تبعه او محدث حر عاملی در
وسائل الشيعه بابی تحت عنوان « بَابُ الزَّيْتِ وَ الزَّيْتُونِ»( )7-37گشوده و

ل ص أَكْلُ التِّينِ أَمَانٌ مِنَ الْقُولَ ْنجِ»
درمان بواسير و نِقرس موثر است؛ وَ قَا َ

حديث نقل نموده كه برخی از آنها از نظر سند موثقه میباشد .به عنوان

( .)4پيامبر (ص) در مورد مصرف انجير فرمودند« :انجير ،چه تازه و چه خشک

نمونه« :عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَ ْبدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ

آن را بخوريد زيرا موجب قوای جنسی و قطع شدن بواسير میشود و همچنين

ن إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَوْ غَيْ ِرهِ قَالَ
يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَ َلةَ عَ ْ

برای نقرس و دردهای رماتيسمی مفيد و سودمند است» ( .)15انجير از نظر

ن يُهَ ِّيجُ الرِّيَاحَ فَقَالَ إِنَّ الزَّيْتُونَ يَطْرُ ُد
ن الزَّيْتُو ُ
قُلْتُ لِأَبِی عَبْ ِد ال َّلهِ ع إِنَّهُمْ يَقُولُو َ

معنوی موجب رقت قلب میشود ،در حديثی در اين زمينه آمده است« :هر

الرِّيَاحَ» ،نيز «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ َعبْدِ ال َّلهِ بْنِ جَعْفَرٍ رَ َفعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْ ِد

كه خواهد رقت قلب پيدا كند به خوردن انجير ادامه دهد» ( .)34ثقه االسالم

اللَّهِ ع الزَّيْتُونُ يَزِيدُ فِی الْمَاء»ِ ( .)37از نظر داللت ،علم پزشكی اين دادههای

كلينی در كافی شريف و به تبعه او محدث حر عاملی در وسائل الشيعه بابی

حديثی را تاييد میكند ،چرا كه زيتون يک ماده غذايی بسيار ارزشمند است

ب التِّينِ» گشوده و در خواص انجير روايت نقل نمودهاند
تحت عنوان « بَا ُ

كه مقدار زيادی چربی ،پروتئين و آهن و فسفات را در خود دارد .همچنين از

كه« :انجير بُخُور را زايل ،لب و استخوان را مستحكم ،رويش مو را تقويت و

نظر ويتامينهای D A, B,بسيار غنی است.
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 .2انجیر :پيامبر (ص) فرمود« :خوردن انجير در درمان قولنج و

در خواص زيتون و روغن زيتون روايات فراوانی آوردهاند .تنها در كافی هفت

نشريه اسالم و سالمت ،دوره اول ،شماره ( ،)0زمستان  ،39صفحه72-04 :
اعتبارسنجی محتوايی و سندی احاديث طبی کتاب طب النبی مستغفری /سید حسین حسینی کارنامی

فوائد روغن زيتون :مصرف روغن زيتون ،فشار خون را پايين

أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ ا ْلعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ ال َّلهِ ع قَالَ لَمَّا حَسَرَ الْمَا ُء

میآورد به همين علت پايينترين ميزان مرگ و مير در كشورهايی است كه

عَنْ عِظَامِ الْمَوْتَى فَ َرأَى ذَلِکَ نُوحٌ ع جَزِعَ جَزَعاً شَدِيداً وَ اغْتَمَّ لِذَلِکَ فَأَوْحَى

روغن زيتون استفاده میكنند .مصرف منظم زيتون تسكين بيماری

ب إِنِّی
ت عَ َليْهِمْ فَقَالَ يَا رَ ِّ
ت دَعَوْ َ
ک أَنْ َ
اللَّهُ عَ َّز وَ جَلَّ إِلَيْ ِه هَذَا عَمَلُکَ بِنَفْسِ َ

روماتيسيم میشود .همچنين روغن زيتون صفرا بر است و باعث تخليه كيسه

ب
ن كُلِ الْعِ َنبَ الْأَسْوَدَ لِيَ ْذهَ َ
ک فَأَوْحَى اللَّ ُه َعزَّ وَ جَلَّ إِ َليْهِ أَ ْ
أَسْتَغْفِرُکَ وَ أَتُوبُ إِلَيْ َ

صفرا میشود و از ايجاد سنگهای صفرا جلوگيری میكند .مادرانی كه روغن

غَمکَ» ( .)37در روايتی از امام صادق (ع) نقل شده انگور خشک شده يا

زيتون استفاده میكنند نوزادان آنها از نظر قد ،وزن و رفتارهای روانشناسی

كشمش طائف موجب تقويت اعصاب و از بين رفتن حالت خستگی و مريضی

بهتر هستند .روغن زيتون با كمک به جذب كلسيم باعث رسوب آن در

و نيز موجب خوش طبعی تنفس میشود ( .)7خوردن انگور موجب شادی و

استخوانها و مانع پوكی استخوان میشود .روغن زيتون كه از ميوه زيتون

نشاط میشود .در روايتی از امام صادق (ع) نقل شده كشمش به علت گلوكز

استخراج میشود در مقايسه با روغنهای ديگر ارزش غذايی بيشتری داشته

فراوان و خالص خستگی را از تن بيرون میكند .همچنين از ايشان نقل شده

و مزه بهتری دارد .ويژگی مهم اين روغن آن است كه اسيدهای چرب داخل

كه پيامبری از پيامبران خدا (و در روايتی ديگر حضرت نوح) شكايت كرد از

آن اشباع نيستند و مانع از باال رفتن كلسترول خون میشوند (.)26

غم و حالت افسردگی پس خدای عزوجل به او امر كرد به اين كه انگور

 .3خرما :پيامبر اعظم (ص) فرمود« :به زنی كه بچه به دنيا آورد

بخورد ( .)32ثقه االسالم كلينی در كافی شريف بابی تحت عنوان «بَابُ

نخستين چيزى كه آن زن مىخورد رطب و خرماى شيرين باشد ،زيرا كه اگر

الْعِ َنبِ» گشوده و شش حديث مسند آورده است كه برخی موثقه و صحيحه

بهتر از آن چيزى بود ،خداوند به مريم وقتى عيسى را به دنيا آورد ،مىداد؛

میباشد ( .)37بنا بر اين سند اين احاديث مشكلی نخواهد داشت.

إِذَا وَلَدَتِ الْمَرْأَةُ فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَأْكُلُ الرطَبَ ا ْلحُلْوَ وَ التَّمْرَ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ شَیْ ٌء

و اما در تحليل داللت آن و مطابقت آن با دادههای علم پزشكی بايد

ت عِيسَى (ع)» .نيز رطب را بهترين
أَفْضَلَ مِنْ ُه أَ ْطعَمَ ُه ال َّلهُ َتعَالَى مَرْيَمَ حِينَ وَلَدَ ْ

گفت كه انگور رسيده ميوه مفيدی در درمان يبوستها ،التهاب معده و روده،

طعام دانسته كه صائم ،افطار را با آن باز نمايد و سحری را با آن شروع نمايد:

سياه سرفه ،سل ريوی ،احتقان كبد و طحال ،كم خونی و نقرس است ولی

ن التَّمْرُ» و «مَنْ وَجَدَ ال َّتمْرَ فَلْيُفْطِرْ عَلَ ْيهِ وَ مَنْ لَمْ يَجِ ْد
«نِعْمَ السَّحُورُ لِلْمُؤْمِ ِ

بايد توجه داشت از انگوری استفاده شود كه پوست نازک داشته باشد؛ زيرا

فَلْيُفْطِرْ عَلَى الْمَاءِ فَإِنَّهُ طَهُورٌ» ( .)4در اين زمينه روايات به صورت متضافر

پوست زخيم انگور به تنهايی قابل هضم نيست .انگور سه اثر موثر و مفيد در

بلكه متواتر وارده شده است و ما را از بحث سند شناسی بینياز مینمايد.

مزاج دارد :مسهل ،ملين و پاک كننده خون و مغذی بدن است .آب انگور قوا

اما از نظر داللت و محتوا نيز علم طب ،مساند و معاضد آن است.

را تجديد میكند و ترشيدگی معده را برطرف میسازد .انگور عالوه بر اثرات

تحقيقات نشان میدهند كه تركيبات فعالی در خرما وجود دارد كه میتواند

جسمی نظير پاک كنندگی معده و خون ،دارای اثرات معنوی از جمله از بين

با تقويت عضالت رحمی در آخرين ماههای بارداری ،اتساع اين عضالت را

رفتن غم و غصه نيز میباشد (.)26

در حين وضع حمل تنظيم كرده و از سويی ديگر با كاهش ميزان خونريزی

 .11انار :خوردن انار دباغ كننده معده است ،پيامبر (ص) فرمود« :بر

هنگام زايمان ،از دردها و بسياری ديگر از عوارض زايمان بكاهد ( .)37در

شما باد انار و پى آن را هم بخوريد كه آن دباغكننده معده است ،هيچ دانهاى

خرما موادی يافت میشود كه باعث كاهش فشار خون زائد برای مدت

از آن در درون شما قرار نمىگيرد مگر اينكه قلب نورانى مىشود و چهل روز

كوتاهی میشود و اين امر به كاهش ميزان خونريزی حين زايمان و پس از

انسان را از وسوسه شيطان حفظ مىكند» ( .)4نيز از امام علی (ع) مشابه اين

آن منجر میگردد ( .)26استاد شهيد پاکنژاد مینويسد« :خرما در كشورهای

روايت نقل شده است و افزوده است كه به كودكانتان انار بخورانيد كه قدرت

مختلف به خصوص در مناطق خشک پرورش میيابد و دارای مقادير زيادی

تكلم آنها سرعت میبخشد ( .)32امام رضا (ع) خوردن انار شيرين را موجب

پتاسيم ،سديم ،كلسيم ،منيزيم ،آهن ،مس ،فسفر و گوگرد است (  .)23فقدان

نيرومندی جسمی و نيز خوش رويی فرزند دانسته است ( .)11همچنين

پتاسيم موجب بروز زخم معده میشود .برخی از خستگیها و سردردها در اثر

خوردن انار از بعد معنوی موجب نورانيت قلب و طرد شيطان میشود .انار

كمی سديم است .خرما دارای ويتامينهای  C, Bو دارای قند و سلولز و

يكی از ميوههايی است كه تمام قسمتهای آن برای انسان قابل استفاده

امالح مدنی است و به علت داشتن منيزيم ضد سرطان است .مصرف خرما

است .وجود ماده غذايی به نام تانن موجود در انار برای استحكام معده مفيد

در زنان باردار موجب تميز شدن روده بزرگ میشود .تميز بودن رودهها به

است .وجود ويتامين های گروه  ،Bامالح ،منيزيم و پتاسيم ارزش غذايی آن

ويژه روده بزرگ ،زايمان را آسانتر میكند (.)35

را زياد كرده و به مطبوعی و مفرح بودن آن میافزايد .آب انار در بيماریهای

«كَانَ النَّبِی يُحِب الْفَاكِهَةَ الْعِ َنبَ وَ الْبِطِّيخَ» .پيامبر (ص) انگور را بهترين ميوه

ضد انگلی از قسمتهای مختلف انار به خصوص پوست ريشه آن در دفع

دانست« :خَيْرُ فَاكِهَ ِتكُمُ الْعِنَبُ» و فرمود« :بهار امّت من انگور و خربزه است؛

كرم كدو استفاده میشد (.)39

«رَبِيعُ أُمَّتِی ا ْلعِنَبُ وَ الْ ِبطِّيخُ» .نيز فرمود« :انگور را دانه دانه بخوريد كه گواراتر
است؛ كُلِ الْعِ َنبَ حَبَّةً َحبَّةً فَإِنَّهَا أَ ْهنَأُ» .نيز فرمود« :نوح از غصه به خدا شكايت

بحث و نتیجه گیری

كرد به او وحى شد كه انگور بخورد كه انگور غصه را از بين مىبرد؛ شَكَا نُو ٌح

چنانچه مشاهده شد ،روايات طبی از نظر ميزان درجه اعتبار منبع و اسناد

إِلَى ال َّلهِ تَعَالَى ا ْلغَمَّ فَأَوْحَى اللَّهُ إِ َليْهِ أَنْ يَأْكُلَ الْعِنَبَ فَإِ َّنهُ يُذْهِبُ الْغَمَ» (.)4

دارای مراتب مختلفاند .برخی از روايات طبی دارای صحت سند میباشد و

همين روايت را كلينی با سند چنين آورده است« :عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ الزَّيَّاتِ عَنْ

در منابع اصيل نيز آمده است .در اين پژوهش با محوريت كتاب ابوالعباس
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 .14انگور :پيامبر از ميوهها ،انگور و خربزه را دوست مىداشت؛

دستگاه ادراری و صفراوی مفيد است .قبل از ابداع داروهای شيميايی و جديد

Islam and Health Journal. 2014; 1(4): 27-40
Content and documentary validation of medical hadiths of Mostaghfari’s Teb-al-Nabi (PBUH)/ Hosseini Karnami SH

مستغفری روايات وارده در اين باب به چهار دسته تقسيم شده و سپس

علمی هم آن را تاييد میكند .لذا میتوان دريافت كه آموزههای حديثی

احاديث دسته چهارم مورد تحليل قرار گرفت .در نتيجه میتوان گفت كه

قابليت تعميم در همه زمانها و مكانها را دارد و میتواند برای ارتقای

احاديث درمانی در خصوص استشفای به عسل ،شير ،انجير ،زيتون ،خرما،

سالمت مورد توجه قرار گيرد .نيز اين احاديث نشانگر اعجاز علمی احاديث

انگور و انار از لحاظ سند رجالی و داللت درايی مورد وثوق میباشد و يافتههای

معصومين (ع) در اين گستره میباشد.
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Introduction: Having attention to medicine by the leaders of Islam made Moslems
pay attention to the medical science and write books about it. One of the oldest books
in > this regard is Teb-al-Nabi by Mostaqfari. The aim of this article was to study
the documentation and authenticity of the above-mentioned book and compare its
findings with the findings of medical sciences.
Methods: This study is a qualitative, descriptive and analytical and the data
collection method is based on library research and surveying into the medical
hadiths in this book. Then, the teachings of the Hadiths are compared with findings
in the medical science.
Findings: findings of the study show that the hadiths in this book can be classified
into four categories, namely rules of eating and drinking, introduction of solid and
liquid foods appropriate to physical health, disease prevention and curing of the
diseases. The study of the authenticity of the above mentioned hadiths shows the
teachings of hadiths in the above-mentioned areas are not related to Nabavi era, and
can be extended to several ages and places and even in this era they can be used to
improve the health of the society.
Conclusion: This study shows that medical hadiths about the curing effects of foods
such as honny, fig, olive are well accepted and valued in terms of documentation
and authenticity and scientific findings also confirm the findings of this study.
Keywords: document analysis, content analysis, medical hadiths, teb-al-Nabi by
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