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چکیده
مقدمه :قرآن و احادیث معصومان علیهم السالم ،دو منبع فیض الهی هستند .روایات طبی صحیح وارده از ایشان دارای ارزش و اعتبار
است .اکثر احادیث طبی منقول از پیامبر(ص) در اهل سنت و امامان معصوم در شیعه ،فاقد سند و یا دارای ضعف سندی و جزء
احادیث ضعیف هستند .وجود جاعالن حدیث ،باعث سلب اعتماد از احادیث ضعیف میگردد .جاعالن ،انگیزههای متفاوت دارند .روایات
طبی به دلیل رابطه مستقیم خود با سالمتی انسانها ،نمیتواند از قاعده ادله تسامح در روایات استفاده کند.
روش :پژوهش پیش رو با روش توصیفی -تحلیلی و با تکیه بر اسناد کتابخانه ای ،با نگاه به فضای حاکم بر پزشکی اسالمی به بررسی
علل و انگیزههای قوی در جعل روایات طبی پرداخته است.
نتایج :یافتههای تحقیق نشان میدهد که متصدیان امور طبابت دربار از راویان برخی احادیث طبی هستند که دس در روایات
معصومین را از سوی حاکمان سیاسی و متصدیان امور طبابت دربار ،امری محتمل مینماید .پژوهش ،در حوزه بازیابی روایات طبی
صحیح از روایات جعلی راهگشاست.

واژگان کلیدی :پزشکی اسالمی ،جعل حدیث ،راویان طبی ،انگیزه سیاسی

اکرم حسینزاده ،محمد شریفی

مقدمه
حدیث در کنار قرآن از منابع مهم استنباط احکام در میان
ن الهْوَى إِنْ هُوَ إِلَّا
مسلمانان است .به استناد آیه «وَمَایَنطِقُ عَ ِ
وَحْىٌ یُوحَى :و از سر هوس سخن نمى گوید .این سخن بجز
وحیى که وحى مىشود ،نیست( ».نجم )4-3/سخنان پیامبر
(ص) از وحی الهی سرچشمه گرفته و سنت وی نیز الزم االتباع
است .در کنار سنت پیامبر(ص) با استناد به حدیث ثقلین و
ل
همچنین آیه تطهیر« ...إِنَّما یُری ُد اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْ َ
الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهیراً :خدا چنین مىخواهد که هر رجس و
آالیشى را ا ز شما خانواده (نبوت) ببرد و شما را از هر عیب پاك
و منزه گرداند( ».احزاب )33 /سخنان اهل بیت پیامبر (ص) نیز
که «کلهم نور واحد» هستند؛ در میان شیعیان و همچنین
برخی اهل تسنن دارای قداست و ارزش واالیی است .شیعه
معتقد است سخنان معصومین علیهم السالم از سرچشمه وحی
نشأت گرفته و امامان معصوم علیهم السالم به دلیل وصل بودن
به منبع وحی الهی و دارا بودن ویژگیهای خاصی چون علم
لدنی ،مصون از خطا و لغزش و اشتباه بوده و سخنانشان نیز
برای پیروانشان حجیت کامل دارد.
با وجود اعتقاد مسلمانان به احادیث معصومین علیهم
السالم در شیعه و پیامبر(ص) و صحابه در اهل سنت ،پدیده
شوم جعل حدیث در طول تاریخ حتی از زمان پیامبر (ص)،
دامنگیر روایات اسالمی شده است .سخن پیامبر(ص) که
فرمودند« :ای مردم کسانی که بر من دروغ میبندند؛ زیاد
شده اند؛ هر کس به عمد بر من دروغ بندد؛ جایگاهش در آتش
خواهد بود .)1( »1نشان از وجود دروغگویان در زمان پیامبر
(ص) است و سخنانشان در احادیث اسالمی ریشه داونیده که
نوعی نگاه نقادانه به احادیث را میطلبد.
از جمله احادیثی که احتمال دسّ و جعل در آن میرود،
روایات طبی است که برخی را وادار به واکنشهای تندی علیه
اینگونه احادیث نمود .نگاه در خصوص روایات طبی سه گونه
است -1:پذیرش مطلق روایات به دلیل صدور آن از معصوم که
از قائلین به این دیدگاه شیخ مفید است :شیخ مفید در تصحیح
االعتقادات االمامیه معتقد است که« :طب صحیح است و علم به
آن ثابت است و راه آن وحی است .علماء آن علم را جز از انبیاء
نگرفتند چرا که راهی برای آگاهی از حقیقت درد جز گوش
سپردن به وحی نیست ،راهی برای شناخت دواء جز معلومات

أیها الناس قد کثرت علی الکذابة فمن کذب علی متعمدا فلیتبوء مقعده من
النار

آسمانی نیست در نتیجه ثابت شده که راه بدست آوردن این
علم شنیدن از خداوندی است که عالم به امور پنهان است و
اخبار وارده از صادقین علیهم السالم ،مفسر و بیان کننده
سخنان أمیر مؤمنان علی علیهالسالم است» (.)2
 -2رد اکثر روایات طبی :افرادی چون ابن جوزی در
موضوعات خویش روایات مربوط به خواص اطعمه ،اشربه و طب
را جعلی دانسته ( )10و دیدگاه برخی اندیشمندان معاصر نیز
رد اکثر روایات طبی و یا حداقل عدم امکان استناد به روایات
طبی جهت ایجاد یک نظام پزشکی است که البته بر فرض
پذیرش باید به محک آزمایش و تجربه گذاشت .برخی،
بیشترروایات طبی را جعلی و ساخته غالیانمیدانند ( 3و .)4
 -3برخی نیز روایات را بررسی کرده و قائل به رعایت
اعتدال شدهاند .افرادی چون شیخ صدوق به این نظر گرایش
داشته؛ میگویند”:اعتقاد ما درخصوص اخبار وارده در طب بر
چند وجه است -1 :برخی بر اساس هوای مکه و مدینه گفته
شده و جایز نیست در سائر آب و هوا استعمال شود -2.برخی از
روایات طبی را امام معصوم علیهالسالم بر اساس طبع سائل
بیان کرده و قابل تعمیم نیست -3 .برخی را مخالفان اسالم (یا
مخالفین معصومین علیهم السالم) در کتابها ،وارد کردند
(تدلیس) تا چهره مذهب را نزد مردم زشت جلوه دهند)  -4در
برخی از روایات ،سهو و اشتباه از ناحیه ناقل وارد شده است.
 -5و در برخی ازروایات نیز بخاطر ضبط راوی امکان اشتباه
وجود داشته که قسمتی از عبارات را از حفظ داشته و بقیه را
فراموش کرده است» ( .)5طبق نظریه شیخ صدوق ،در سه
قسمت آخر ،امکان جعل حدیث وجود دارد که در مرحله سوم
جعل قطعی است .ما در برابر احایث ضعیف سه گزینه پیشرو
داریم -1 :رد گستاخانه  -2پذیرش ساده لوحانه  -3رعایت
اعتدال ( )6که منجر به تحقیق میگردد بنابراین هدف از
پژوهش پیش رو ،یافتن علل و انگیزههای جعل در روایات طبی
است و اینکه عمدت ًا چه کسانی قادر بوده اند در این زمینه به
جعل حدیث بپردازند؟
پیشینه پژوهش
اگر از کتابهایی که در حوزه طب اسالمی نوشته شده و
همچنین کتابهایی که درباره احادیث موضوعه نگارش یافته
(چون الموضوعات تألیف ابن جوزی ،مال علی قاری ،اللئالی
المصنوعه فی االحادیث الموضوعه تألیف سیوطی و)...که بخشی
از روایات طبی را جعلی دانسته ،بگذریم میتوان به مقاالتی
اشاره کرد که در خصوص حجیت یا عدم حجیت احادیث طبی،
امکان و یا عدم امکان استناد به آن نوشته شده است .مقاالتی
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چون :قواعد فهم روایات طبی با تکیه بر نقش قرائن متصل از
(عیسی زاده و همکاران) ،تسامح در سند روایات طبی از (قربان
زاده و همکاران) ،تبارشناسی روایات طبی از (نصیری) ،روایات
طبی ،تبار و اعتبار از (مسعودی) ،بررسی و تحلیل سند احادیث
طبی در بحار االنوار بر اساس مجلد  59از (مهریزی طرقی و
فتحی اکبر آبادی) در این مقاالت سعی شده تا به روایات طبی
با توجه به ضعفهایی که در سند روایات آن وجود دارد ،اعتبار
بخشید اما نوشتار حاضر میکوشد تا علل و انگیزه جعل احادیث
طبی را بیابد .مقاله «پزشکی اسالمی» در دانشنامه بزرگ
اسالمی مرکز دایره المعارف بزرگ اسالمی به معرفی پزشکان
مشهور دوران اسالمی پرداخته است قسمتی از مقاله مذکور در
پژوهش پیش رو مورد استناد و در شناخت پزشکان عصر
معصومین علیهم السالم مورد استفاده قرار گرفته است.

بعضه) که به حافظه راوی بر می گردد ،امکان جعل حدیث از راه
تخلیط امکان پذیراست .تشخیص موضوع بودن روایات طبی با
وجود اینکه اکثر آنها سند قطعی ندارند و جزء روایات ضعیف
میباشند ،کار بسیار دشواری است و نمیتوان به آسانی احادیث
موضوعه را شناخت .بررسیهای سندی تا حدی راهگشاست اما
دو اشکال عمده وجود دارد :اول اینکه اکثر روایات طبی سند
ندارند و یا سند درستی ندارند و دوم اینکه بر فرض اینکه در
سلسله سند روایت فردی کذّاب و یا جاعل باشد نمیتوان صرف
جاعل بودن فرد ،حدیث را موضوع خواند زیرا «دروغگو نیز
گاهی راست میگوید» ( .)9مشکل بعدی این است که همانگونه
که شیخ صدوق اشاره کرده ،در خصوص روایات طبی ،مسئله
دسّ در روایات مطرح است یعنی جریان جعل به گونهای است
که قابل شناسایی نبوده و یا دشواریاب است .بنابراین هدف از
نوشتار پیش رو اشاره به علل و انگیزههایی است که میتوانسته
در جریان جعل احادیث طبی ،مؤثر باشد؛ به این معنا که با
جزم و یقین نمیتوان کسی را به وضع حدیث متهم نمود.

 -1حدیث موضوع:
برای حدیث موضوع در اصطالح ،معنای مختلفی ذکر شده
است .برخی گفتند« :حدیث موضوع ،همان ،سخن بیاساس
ساختگی منسوب به رسول خدا(ص) است به دروغ و بهتان،
خواه عمدی باشد یا از روی خطا صورت گرفته باشد.)7( »1
برخی در تعریف حدیث موضوع ،قیود اضافی باال را حذف نموده
و به هر نوع سخن ساختگی اطالق نموده و گفته اند”:حدیث
موضوع همان سخن دروغ بی اساس ساختگی است» (.)8
برخی دیگر گفتهاند« :حدیثی موضوع است که از واقعیت
خارجی تهی باشد .پس گفتار ،کردار و تقریری ساخته شده که به
دروغ به معصوم علیهالسالم منتسب شده است ،خواه گزارشگر در
ساختن مضمون نقش داشته و یا نداشته باشد» (.)6
با تعریف آخر از حدیث موضوع ،سه گزینه آخر که شیخ
صدوق در معرفی انواع ناقالن روایات طبی ،بیان کرده میتواند
مصداق جاعل حدیث باشد که در گزینه ( -ومنها  :ما دلّسه
المخالفون فی الکتب لتقبیح صورة المذهب عند الناس :برخی را
مخالفان اسالم (یا مخالفین معصومین علیهم السالم) در کتابها،
وارد کردند(تدلیس) تا چهره مذهب را نزد مردم زشت جلوه
دهند ).از بارزترین چهرههای جعل کننده هستند که بصورت
آشکار و جهت ضدیت با دین و برای زشت نشان دادن چهره
اسالم دست به جعل و وضع زدهاند .و در گزینه (ومنها  :ما وقع
فیه سهو من ناقله (امکان سهو ناقل از تصحیف و یا تحریف غیر
عمدی وجوددارد و در گزینه (-ومنها  :ما حفظ بعضه ونسی

-2انگیزههای جعل حدیث
آثاری که در حوزه احادیث موضوعه نگارش یافته به برخی
از علل و گاه انگیزههای جعل حدیث پرداختهاند .شناخت عوامل
و انگیزههای جعل به شناخت احادیث جعلی کمک خواهد کرد.
عواملی چون -1 :زنادقه  -2ناصران مذاهب  -3غافالن از حفظ
بدلیل اشتغال به زهد  -4کسانی که قصد تقرب به سالطین
داشتهاند  -5کسانی که دچار سهو و خطاء شدند و پس از توجه
به آن ،به اصالحش نپرداختند -6اختالط عقل در اواخر عمر
 -7پیروزی بر خصم در مناظره  -8قصاص  -9شدت ترغیب و
ترهیب برای هدایت مردم  -10اجازه وضع اسانید در کالم
حسن(نیکو)  -11وضع سیاسی ( )10 ،7از مهمترین عوامل
جعل حدیث هستند .ابوریه ،مهمترین انگیزهی وضع حدیث را
انگیزه ی سیاسی دانسته که از زمان معاویه شدت گرفته است
( .)7اگر از اختالف نظرها پیرامون دوران شروع جعل و یا شدت
و اوج آن بگذریم ( ،)6انگیزههای سیاسی و تقرب به سالطین
جهت بهرهمندی از مزایای مالی و جایگاه و موقعیت اجتماعی
از انگیزههای قوی در زمینه جعل احادیث پزشکی است تا جایی
که برخی آن را به سعادت تعبیر نمودند“ :هر که خدا او را در
درگاه امیران و درهای پزشکان بینیاز کرده ،خوشبخت است»2
( .)10ساخت سند برای سخنان نیکو نیز میتواند در این زمینه

والحدیث الموضوع هو المختلق المصنوع المنسوب الی رسول اهلل(صل
اهلل علیه و سلم) زوراً و بهتاناً سواء أکان عمداً أو خط ًأ

وقال أبوإسحاقالسبیعی من أغناهاهلل عن أبواب األمراء و أبواب األطباء فهو
سعید
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بسیار چشمگیر باشد زیرا احادیث و روایات طبی و پزشکی
معموالً سخنانی زیبا و نیکو هستند که با طبع افراد نیز
سازگاراست.
با توجه به قویترین انگیزه برای جعل احادیث پزشکی که
میتواند ناظر به درآمد زایی باشد ،برخی دنیاپرستان سودجو با
سوء استفاده از عقاید مردم ،آنان را با احادیث ساختگی
میفریفتند و کاال و خوراکیهای خود را با نام پیامبر(ص)
میفروختند؛ همانند روایتی که در تقدیس عدس وارد شده
است ( .)6حال با درك شرایط اجتماعی و فرهنگی در حوزه
پزشکی در دوان اسالمی میتوان به درك بهتری از جاعالن
روایات طبی دست یافت .به عنوان مثال :ابن جوزی در باب
خوردن پنیر و گردو ،سه طریق را ذکر میکند که تنها طریق
آخر آن را در پاورقی آورده شد که جبرئیل بن خنیشوع
(بختیشوع) طبیب بر مأمون داخل شد ،در حالی که مأمون
گردو و پنیر میخورد به او گفت :یا أمیر المؤمنین ،بین دو درد
را جمع کردهای ،گردو درد است و پنیر نیز درد است .مأمون
گفت :رسول خدا(ص) گفت :گردو درد و پنیر درد است اما
وقتی با هم باشند ،دواء هستند و شفا میشوند .ابن جوزی
حدیث ذکر شده از مأمون را موضوع دانسته که به دروغ بر
رسول خدا نسبت داده شده است .وی میگوید :چیزی در
شریعت پیامبر(ص) منافی حکمت و خارج از طب نیست .اگر
چیزی موافق طب امروزی نباشد ،جزو عادات عرب و طب آنها
و موافق با مزاج آنها بوده است .)11(1ابن جوزی یکی از
عوامل جعل در روایت فوق را ،ناسازگاری روایت با علم امروزی
و تخلیط راوی دانسته و اینکه راوی اصل حدیث را تغییر داده و
ن طَا ِهرٍ أَنْبَ َأنَا أَبُو بَکْ ٍر الْبَیْهَقِیُّ َأنْبَأَنَا ا ْلحَاکِمُ أَبُو
« طَرِیق ثَالِثَ :أنْبَأَنَا زَاهِ ُر بْ ُ
ی َأنْبَأَنَا أَبُو نصر
ن الطُّوسِ ُّ
ن ا ْلحَسَ ِ
ن أَحْ َم َد ْب ِ
ی ْب ُ
ی َأنْبَأَنَا عَلِ ُّ
عبد اهلل النَّیْسَابُورِ ُّ
ی
ب ا ْلمَهْدِ ِّ
ف ْبنِ إِ ْبرَاهِیمَ کَاتِ ُ
صرِیُّ َحدَّثَنِی َأحْمَ ُد ْبنُ یُو ُس َ
ع الْمِ ْ
مُحَمَّد ابْن وَکِی ٍ
ل
ن جِبْرِیل بن خنیشوع [بختیشوع] المتطیب دَخَ َ
حَدَّثَنِی َأبِی َعنْ أَبِیهِ " َأ َّ
ن
عَلَى الْمَأْمُونِ وَهُوَ یَ ْأکُلُ جَ ْوزًا وَجُبْنًا فَقَالَ :یَا أَمِیرَ ا ْلمُؤْمِنِینَ جَمَ ْعتَ بَیْ َ
ن أَبِی ِه
ن الرَّشِیدِ عَ ْ
ن دَاء والجوزداء ،فَقَالََ :م ْه حَدَّثَنِی َأبِی هَارُو ُ
دَاءَیْنِ ،ا ْلجُبْ ُ
ن ا ْبنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ َرسُول اهلل
ن َجدِّهِ عَ ِ
ن َأبِیهِ الْمَنْصُو ِر عَنْ أَبِی ِه عَ ْ
الْمَ ْهدِیِّ عَ ْ
ن دَاءٌ وَا ْلجَوْ ُز دَاءٌ فَإِذَا اجْتَمَعَا صَارَا ِشفَاءَیْنِ ".هَذَا
صَلَّى ال َّلهُ عَلَیْ ِه وَسَلَّمَ " :ا ْلجُبْ ُ
صلَّى ال َّل ُه عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ،کافأ اللَّه من یضع مثل
ل اهلل َ
ث مَوْضُو ٌع عَلَى رَسُو ِ
حَدِی ٌ
هَذَا لیضع من الشَّرِیعَة فینسب َرسُول اهلل صَلَّى ال َّلهُ عَلَیْهِ وَ َسلَّمَ إِلَى ضد
الْحِکْمَة ،وَنَبِینَا صَلَّى ال َّلهُ عَلَیْهِ َوسَلَّمَ کَانَ أحکم ا ْلحُکَمَاء وَلَ ْیسَ فِی شَرِیعَته
ن الطِّبَّ ،فإِن َرأَیْت شَیْئًا لَا یُوَافق عَلَیْ ِه االطباء
شئ یُنَافِی ا ْلحِکْمَة وَال یخرج عَ ِ
س
الْیَوْم هُ َو طب الْ َعرَب وعادتهم ،وَمَا یُوَافق أمزجتهم.فَأَما هَذَا الحَدِیث فَلَیْ َ
خلِیط الروَاة.قَالَ ا ْلحَاکِم:
من کَلَام رَسُول ال َّلهِ صَلَّى ال َّلهُ عَلَیْهِ َوسَلَّمَ ،وَهُوَ من تَ ْ
ی
ن الطُّوسِ ّ
هَذَا َحدِیث مُنکر وَمَا زلت أطلب أصال َلهُ حَتَّى َحدَّثَنِی أَبُو ا ْلحَسَ ِ
حدِیث ،یُشِیر إِلَى أَن الطَّبِیب َدخَلَ على الْمَأْمُون وَهُ َو یَ ْأکُل فَأَخذه
بِهَذَا ال َ
الروَاة فغیروه وأسندو»

برایش سند درست کرده است .مورد اخیر از دیدگاه ابن جوزی
نیاز به اثبات دارد که همان جعل حقیقی است .نوشته پیش رو
تنها درصدد بیان احتمالی عامالن جعل حدیث است و دیدگاه
صدردرصدی در این زمینه منظور نیست.
 -3پزشکی در دوران اسالمی
پزشکی نزد اعراب در دوران اسالمی در منطقه جزیره العرب
رونق نداشت .دانشگاه جندی شاپور در خوزستان و همچنین
پزشکان یونانی و هندی بیشترین تأثیر را در دوران اسالمی بر
پزشکی اسالمی گذاشتهاند .در این میان نقش ایرانیان در
مسئله گیاه شناسی و دارو سازی بسیار چشمگیر است .ایرانیان
در گیاه شناسی و دارو سازی بیشتر به سمت هندیها و در
پزشکی به سمت یونانیها گرایش داشتند ( .)12در روایات نیز
ادویههایی که معرفی شده ،قابلیت بازیابی دارد که بیشتر آنها از
منطقه شرق آسیا چون هند است و این نشان دهندهی دانش
هندیها در مسئله داروشناسی است .در روایتی از کتاب کافی
با سند ضعیف ،آمده که أبی عبداهلل علیهالسالم فرمودند :موسی
بن عمران علیهالسالم از تری و رطوبت به سوی خداوند شکایت
نمود ،خداوند به او فرمود :هلیله (هلیلج) و بلیله (بلیلج) و
آمله(املج) را با عسل مخلوط کند و مصرف نماید .امام حسین
علیهالسالم در ادامه حدیث گفت که آن دارو همان طریفل
است .)1(2سه واژه «هلیلج و بلیلج و املج» ثمره درختی
هستند که در هند زیاد میرویند( .همان) بنابراین توجه به این
مسئله در بازیابی روایات مؤثر است یعنی تأثیر آموزههای هندی
و یونانی بر پزشکی ایرانی و متعاقباً بر دانش پزشکی اعراب و
ورود آن در حوزه احادیث طبی .در پزشکی نیز یونانیان سرآمد
بودند ،چندان که یحیی بن خالد برمکی هنگام مقایسة جبرئیل
بن بختیشوع جندیشاپوری و صالح بنبهله هندی به هارون
الرشید گفته بود« :پزشکی جبرئیل ،پزشکی رومی (در واقع
یونانی) است و صالح بن بهله ،پزشکی هندی دارد» ( .)13با
حمله اعراب به ایران ،دانشگاه جندی شاپور مرکزیت خود را از
دست داده و پزشکان آن به بغداد منتقل و در آنجا به طبابت
مشغول شدند( .رك :مقاله پزشکی اسالمی ،دایره المعارف بزرگ
اسالمی) نظام پزشکی اسالمی را باید در زمان منصور عباسی
دانست هنگامی که بین دانشگاه جندی شاپور و دستگاه
محمد بن یحیى ،ع ن أحمد بن محمد بن عیسى ،عن سعید بن جناح،
عن رجل ،عن أبی عبد اهلل (علیه السالم) قال :إن موسى بن عمران (علیه
السالم) شکا إلى ربه تعالى البلة والرطوبة فأمر اهلل تعالى أن یأخذ
الهلیلج ،والبلیلج واالملج فیعجنه بالعسل ویأخذه ،ثم قال أبو عبد اهلل (علیه
السالم) :هو الذی یسمونه عندکم الطریفل
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نویسندگان روایات طبی ،علل و انگیزهها

خالفت ارتباط برقرار میشود ( .)5در فاصله زمانی بین پیامبر و
خلفای عباسی چندین پزشک درباری که بیشتر غیر مسلمان
(هندی ،ایرانی ،رومی) بودند به امر طباطبت در دربار مشغول
بودند.
 -4پزشکان درباری و روایات طبی معصومان
 -1-4اولین پزشک عرب در دوران اسالمی را باید حارث بن
کلده ثقفی دانست کسی که از او با عنوان «أطب الناس» یاد
شده ( ) 14وی کسی است که از پیامبر درخواست نموده تا
معجزه ای مبنی بر حرکت درخت به سوی پیامبر انجام دهد که
شرح آن در نهج البالغه آمده است ( )15و پس از انجام معجزه
وی شهادتین گفت و ایمان آورد ( )14و پیامبر به او امر کرد که
سعد بن ابی وقاص را درمان کند .وی تا زمان عمر زنده بود.
عدهای معتقدند که وی اسالم نیاورد ( .)16با توجه به پیشینه
پزشکی که حارث داشته و اگر روایت امر پیامبر (ص) مبنی بر
مداوای سعدبن ابی وقاص ،صحیح باشد پس مورد توجه نیز
بوده از اینرو برخی معتقدند :تعدای از احادیث طبی از
پیامبر(ص) نیست بلکه از سخنان حارث بن کلده است؛ مانند
حدیث« :معده خانه درد و رژیم غذایی رأس همه داروهاست»
( .)10عجلونی معتقد است که این حدیث مرفوع است و نسبت
دادن آن به رسول خدا درست نیست بلکه از سخنان پزشک
عرب ـ حرث بن کلده }الحارث بن کلده{ -و یا دیگران
است(.همان) چگونگی استناد حدیث به حارث بن کلده و یا
دیگران به درستی مشخص نیست اما شبیه سخنان حارث در
کتابهای دیگر آمده که از وی در دربار انوشیروان از بنیاد
پزشکی پرسیده شد که چنین پاسخ داد« :پرهیز از شکم بارگی
و نگهداری دو لب و آرام به کار بردن دستهاست» (.)17
-4-2نضربن حارث(پسرخوانده حارث بن کلده) نیز پزشک
بوده و به رغم خویشاوندی با پیامبر(ص) از دشمنان سر سخت
ن یَشْتَری لَهْوَ
س مَ ْ
وی بوده است ،همان کسی که آیه”وَ مِنَ النَّا ِ
ک
الْحَدیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ بِغَ ْیرِ عِلْ ٍم وَ یَتَّخِذَها هُزُواً أُولئِ َ
لَهُمْ عَذابٌ مُهین :و برخی از مردمان (فاسد فتنه انگیز) کسی
است که گفتار و سخنان لغو و باطل را (مانند قصّههای دروغ و
افسانههای شهوتانگیز مفسد اخالق و سرود مطرب) به هر
وسیله تهیّه میکند تا (خلق را) به جهالت از راه خدا (و
آموختن علوم و معارف قرآن) گمراه سازد و آیات قرآن را به
تمسخر و استهزا گیرد ،این مردمان (فاسد کافر) به عذاب ،با
خواری و ذلّت گرفتار شوند» (لقمان .)6 /در شأن او نازل شده

است ( .)18تهمتهای وی به پیامبر(ص) در منابع حدیثی نقل
شده است ( 19و  .)20وی در جنگ بدر به اسارت درآمد و
پیامبر (ص) دستور کشته شدن وی را داد ( .)21بنابراین
انگیزهها برای جعل حدیث در او قوی بوده است .کسی که در
مقام هماوردی با قرآن داستانهای قرآن را «اساطیر االولین»
میخواند جعل احادیث پزشکی برای او راحتتر مینماید.
-4-3ابن اثال و ابوالحکم که هر دو از پزشکان مشهور دربار
معاویه بودند .ابا الحکم پزشک مشهوری بوده که در دمشق
ساکن شده ولی ظاهراً از لحاظ اخالقی مورد پسند نبوده است
(.)22
معاویه از جمله افرادی بوده که انگیزههای بسیار زیاد برای
جعل حدیث داشته ،احادیث بسیاری را جهت ضربه زدن به
پیروان امام علی علیهالسالم جعل نموده و از هر حربهای جهت
ضربه زدن به اسالم استفاده کرده است .وی به هر نحوی کوشیده
تا نور نبوی در میان جامعه خاموش گردد و هرگونه اقدامی انجام
میداد تا به تخریب شخصیت پیامبر(ص) بپردازد .گزارش مغیره
بن شعبه از دوستان صمیمی معاویه در یک جلسه محرمانه برای
از بین بردن نام کامل پیامبر(ص) ( )6مؤیدی است بر این ادعا.
بنابراین جعل روایات طبی میتوانست سادهترین و راحتترین راه
و روش برای ضربه زدن به پیامبر(ص) باشد همانگونه که شیخ
صدوق به آن اشاره نموده است ( .)5روایات طبی میتوانست
زمینه خوبی را فراهم آورد تا پزشکان دربار وی هرگونه جعلیات
پزشکی را به پیامبر(ص) منسوب سازند .از این طریق دو نتیجه
بدست میآمد -1 :آنان که خود اهل فن و خبره بودند ،از پیامبر
و اسالم بیزار میشدند -2 .مردم نیز به مرور زمان و با تجربه
کردن دستورالعملهای طبی ،متوجه خطاهای پزشکی (منسوب
به) پیامبر(ص) میشدند و اینگونه چهره دین قبیح میگردید.
منع تدوین احادیث پیامبر(ص) ،موجب میشد تا احادیث
متکی به حافظه گردد و بعضاً به دست فراموشی سپرده شده و
یا اینکه به علت خطای انسانی دچار تصحیف ،تحریف و کم و
زیاد شود ،برعکس ،سخنان پزشکان دربار و دیگر پزشکان
میتوانست نوشته شود و منعی برای نگارش آن وجود نداشت و
چه بسا خلطهایی در روایات طبی از سخن پزشکان و احادیث
نبوی صورت گرفته باشد .زمان تدوین حدیث(دوران عمربن
عبدالعزیز ( 101 -99ق) ،میتواند زمان مناسب برای جایگزینی
احادیث جعلی در بین احادیث صحیح باشد .تاریخ گزارشی از
سختگیری در نگارش احادیث نبوی در دوران خالفت عمربن
عبدالعزیز ارائه نمیکند .در دوران حکومت بنی امیه ترجمه
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اکرم حسینزاده ،محمد شریفی

کتابهای پزشکی به زبان عربی زیاد شده بود و برخی پزشکان
نیز مقاالت خود را به کتابها میافزودند و «ترجمه کتاب
«اهرن» یکی از انواع کتابهاست که در کتابخانه دارالخالفه
بوده و عمربن عبدالعزیز پس از تفکر فراوان آن را در اختیار
عموم قرارداد» ( .)23بنابراین در همین دورانها ،قویترین
انگیزهها برای جایگزینی مطالب پزشکی میان سخنان
پیامبر(ص) وجود داشت.
پس از معاویه نیز مروانیان همان راه و روش را پیمودند و به
هر وسیله سعی در حفظ موقعیت خویش نمودند.
-4-4ماسرجویه از پزشکان دوران بنیامیه (بین سالهای
 70-85ق) مقارن با امامت امام سجاد علیهالسالم است .عالمه
مجلسی در بحاراالنوار از وی نام میبرد و جالب اینکه درتأیید
روایات طبی که در البحار آورده ،به سخن وی استناد میجوید:
در کتاب «محاسن برقی» آمده« :که أبا الحسن را در خراسان
دیدم تره را از باغ میخورد همانطور که هست به او گفته شد:
در آن کود است ،گفت :چیزی از آن به تره نمیچسبد و تره
برای بواسیر بسیار مفید است( .)241عالمه مجلسی روایت
دیگری را آورده که «کراث= تره) را برطرف کننده بواسیر
دانسته« :و منه عن محمدبنعلی.....عن أبی عبداهلل علیهالسالم
قال :الکراث یقمع البواسیر و هو أمان من الجذام :تره بواسیر را
سرکوب میکند و از جذام در امان است )25(».عالمه با استفاده
از سخنان ابوعلی سینا در قانون و استناد به قول ماسرجویه که
گفته «إذا دفنت المقعده ببزر الکراث أذهب البواسیر :زمانی که
در مقعد بذر تره گذاشتم ،بواسیر از بین رفت(».همان) سعی
نموده تا روایت معصوم را تأیید کند اما دو نکته در اینجا قابل
طرح است -1 :معصومین به علوم پزشکی قبل از خویش آگاه
بودند (با توجه به اینکه ماسرجویه قبل از امام صادق (ع)
میزیست)  -2ماسرجویه این علم را از پیامبر(ص) اخذ نموده
که امام صادق (ع) نیز از پدران خویش از رسول خدا (ص) نقل
نمودهاند .مانند روایتی در کتاب کافی که درباره خصوصیات
زنبق آمده که «چیزی برای جسم بهتر از روغن زنبق که همان
رازقی است ،نمیباشد.)26( »2
عالمه مجلسی از قول ماسرجویه در خصوصیات رازقی
آورده « :چربی رازقی گرم و لطیف است و برای دردهای ناشی از
عنه ،عن داود بن أبى داود ،عن رجل رأى أبا الحسن بخراسان یأکل
الکراث من البستان کما هو ،فقیل :إن فیه السماد ،فقال :ال یعلق به منه شئ
وهو جید للبواسیر  -خوردن تره نشسته از باغ با منش امام سازگار نیست.
 عن محمدبن یحیی عن عبداهلل بن جعفر عن السیاری رفعه قال قالالنبی (ص) ،إنه لیس شیء خیراً للجسد من دهن الزنبق یعنی الرازقی

سردی عصب و کلیهها سودمند است .)25( »3شیخ کلینی
حدیثی آورده که به کالم ماسرجویه شبیه است ،امام موسی
کاظم علیهالسالم از داروی شلیثا و زنبق بسیار داغ در دماغ
استفاده میکردند و امام رضا علیهالسالم نیز استفاده میکرد ،از
علی بن جعفر پرسیده شده که برای چه استفاده میشود؟ او
فرمود :آن را برای برخی متخصصان طبیب گفتم ،پس گفتند
که برای جماع بسیار مفید است .)26(4با توجه به اختالف
زمانی امام موسی کاظم و امام رضا علیهما السالم از ماسرجویه
و با توجه به روایت مرفوع کلینی از پیامبر(ص) این احتمال که
حدیث از پیامبر(ص) باشد ،وجود داشته است همچنان که با
توجه به ضعف سند میتوان احتمال جعل نیز داد .نکته مهم
اینکه بر فرض تجربه و آزمایش «کراث» برای درمان بواسیر و
اثر بخشی آن برای تمامی مزاجها ،آیا قطع و یقین به صدور
حدیث از معصوم علیهم السالم داده میشود یا نه؟ برخی
معتقدند که چنین امری ممکن نیست .حتی سخن درست و
صحیح را نمیتوان به معصوم منسوب کرد.
نمونه روایت بعدی مربوط به خواص کندس است که در
باب زکام آمده و این سخن نیز از امام صادق (ع) نقل گردیده و
ماسرجویه نیز در خصوص خاصیت آن مطالبی را بیان داشته
است (.)25
نکته قابل توجه تخصص ماسرجویه در درمان و تشخیص
بیماریها است و اینکه رازی درکتاب خود «الحاوی» از او در
اکثر موارد در مسئله درمان بیماریها یاد میکند و کمتر به
اطالعات دارو شناسی وی ارجاع میدهد (27؛ مقاله پزشکی
اسالمی ،مرکز دایره المعارف اسالمی ( .)5524 /13این مسئله
نشان دهندهی دانش باالی ماسرجویه در امر پزشکی بوده است.
 -4-5از پزشکان دوران عباسی افرادی چون جورجس بن
جبرئیل بن بختیشوع که پزشک منصور (در سال 148ق) طی
دوران امامت امام صادق (علیهالسالم) بوده و برای درمان درد
معده منصور به بغداد فراخوانده شده ( )28وی شاگردانی داشته
که برخی دارای وجاهت اخالقی نبودند اما در دربار عباسی
مشغول طبابت بودهاند ،برخی متهم به رشوهگیری از مسیحیان
و همکیشان خود شدند (.)29
 -3دهن الرازقی حار لطیف ینفع من وجع العصب والکلتین الذی یکون من
البرد.....
 -4محمد بن یحیى ،عن أحمد بن محمد بن عیسى....عن علی بن جعفر قال:
کان أبو الحسن موسى علیه السالم یستعط بالشلیثا وبالزنبق الشدید الحر
خسفیه قال :وکان الرضا علیه السالم أیضا یستعط به فقلت لعلی بن جعفر:
لم ذلک؟ فقال علی :ذکرت ذلک لبعض المتطببین فذکر أنه جید للجماع
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نام بختیشوع (یا ابنبختیشوع) در کتاب الکافی کلینی
(1363ش ،)513 /1 :الخرائج و الجرائح قطب راوندی (بیتا/1 ،
 ،)422-424البحار عالمه مجلسی (1403ق )262 /50 :آمده
که اشاره به حکایتی از خونریزی دستان حسن بن علی بن
محمد بن رضا علیهالسالم دارد که به سوی شاگرد بختیشوع
طبیب متوکل فرستاده و هر بار خونریزی دستان ادامه داشته و
طبیب از درمان عاجز مانده و به بختیشوع جهت راهنمایی
مراجعه میکند که با توجه به مسئله زمانی باید مراد از
بختیشوع ،بختیشوع سوم باشد که طبیب دربار متوکل بوده
است .ظاهراً میان پزشکان درباری و معصومین علیهم السالم
روابطی برقرار بوده است.
 -4-6خانواده طیفوری نیز از خانوادههای پزشکان ایرانی دربار
عباسی (مهدی عباسی پیش از 170ق) و به دین مسیحیت
بودند .از وی روایتی آمده که به حضور امام موسی کاظم
علیهالسالم رسیده؛ به این شرح :که أبی طیفور طبیب نزد امام
کاظم علیهالسالم رسیده و ایشان را از نوشیدن آب در حین غذا
نهی کرده است .امام فرمود :اشکالی در نوشیدن آب نیست
درحالی که آب طعام را در معده میگرداند و غضب را فرو
مینشاند و عقل و درك را زیاد میکند و مرهها را خاموش
میکند( .)261با اندکی تغییرات در الفاظ روایت و افزودن
(یذهب بالصفراء :صفرا را از بین میبرد) همین روایت در کتاب
مکارم االخالق طبرسی نیز بیان شده است ( .)30با توجه به
روایات فوق میتوان به دو نکته توجه نمود -1 :عالقه پزشکان
دربار جهت حضور نزد ائمه و پرسش و پاسخ از ائمه و تالش
برای کسب فیض از حامالن دانش الیزال الهی  -2به رخ
کشیدن علم خود بر ائمه و تالش برای از بین بردن وجهه اهل
بیت (علیهمالسالم).
 -7-4همانگونه که هارون بن موسی تلّعکبری گزارش کرده که
امام رضا نزد مأمون در نیشابور بوده و جمعی از فالسفه و
متطببین چون :یوحنابن ماسویه و جبرئیل بن بختیشوع و
صالح بن سلهمه(بلهمه) هندی که از پزشکان معروف بودند در
دربار حضور داشتند و بحثهای پزشکی و طب و سالمت به
میان میآید ،امام رضا علیهالسالم نامهای به مأمون مینویسد و

 « - 1سهل بن زیاد ،عن محمد بن الحسن بن شمون البصری ،عن أبی
طیفور المتطبب قال :دخلت على أبی الحسن الماضی علیه السالم فنهیته
عن شرب الماء فقال علیه السالم :وما بأس بالماء وهو یدیر الطعام فی المعدة
ویسکن الغضب ویزید فی اللب ویطفی المرار»

در آن مطالبی از طب بیان میدارد که به رساله مذهّبه (ذهبیه)
مشهور میگردد ( .)31با وجود انتقادهایی که به این رساله وارد
شده و تالش عالمه مجلسی برای توضیح و بیان برخی واژهها،
رساله فوق نیازمند موشکافی است .با این وجود تردیدهایی نیز
در نقل عالمه مشاهده میگردد که به اختالف نسخ مربوط است
(همان) .اگر از بحث مشکالت سندی رساله ذهبیه بگذریم،
اشکاالت داللی موجود در رساله نیز مسئله برانگیز است-1 :
حضور جبرئیل بن بختیشوع در دربار مأمون عباسی در فاصله
سالهای حرکت امام به سوی نیشابور و حضور امام در دربار
غیر ممکن است زیرا حدود سال ( 201تا  )203جبرئیل بن
بختیشوع در تبعید بسر میبرد ( .)32نکته حائز اهمیت ،مقایسه
متن رساله فوق با دیگر متون معاصر است که به ظاهر تفاوتی با
متون هم عصر خویش ندارد .سیدبن طاووس دو رساله در
خصوص سالمتی ذکر میکند که با رساله ذهبیه شباهت دارد:
کتابی که آن را قسطابن لوقا نوشته برای أبی محمدحسن بن
مخلد در تدبیر أبدان در سفر ،برای سالمت از مرض و خطر و
کتابی که دواء بعضی از جوارح انسان است و آنچه از ناراحتی
جسم در سفر بر انسان عارض میشود و آن کتاب )برء ساعة)
برای ابن زکریا است )33( ».با توجه به اینکه این دو فرد در
فاصله سالهای ( 240ق) به بعد میزیستند ،امکان استفاده و
استناد آنها از سخن امام رضا علیهالسالم میرود گرچه هیچ
کدام از آنها به سخنان امام رضا استناد نکردند .خصوصاً زکریای
رازی و ابن سینا که از مشاهیر پزشکی بودند ،مگر اینکه ثابت
شود این مطالب قبل از امام رضا علیهالسالم در کالم أطباء و
آثارشان وجود داشته است -3 .وجود ماده (ترکیبی) از مواد
دارویی که حاوی مواد حرام است (تریاق اکبر) ( )25که از
معصوم تجویز چنین مسئلهای بعید است .اگر اطمینان حاصل
شود که حدیث از امام رضا است ،بخشی از آن که مربوط به
دارویی ساخته شده از حرام می گردد ،جعلی است و سخن امام
به مأمون که گفته« :من این داروها را خودم تجربه کردهام»
نتیجه پذیرش کل حدیث ،نسبت انجام فعل حرام به معصوم
علیهالسالم است که قابل توجیه نیست .دلیل دیگر طرز خطاب
امام رضا علیهالسالم به مأمون است که با لفظ «یا
أمیرالمؤمنین» وی را مخاطب قرار داده در حالی که به اعتقاد
شیعه این لقب تنها شایسته امام علی (ع) است که جبرئیل از
بهشت بر رسول خداآورده است ( .)34حکیم محمد عبادیانی
استاد و متخصص طب سنتی میگوید« :رساله ذهبیه احتماالً
برساخته شخصی طبیب یا طبیبنما و یا توطئهای از مأمون
برای مخدوش کردن چهره آن حضرت و بهرهبرداریهای
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سیاسی بوده است .عمل به برخی از دستورهای این رساله نیز
خطرناك است وی میگوید :یکی از اهداف جعل احادیث،
تخریب چهره معصومان با روشهای سیاسیکارانه بوده است به
گونهای که عوام ،این دسته از روایات را تعریف و مدح معصوم
میپندارند و اهل تعقل آن را نوعی ذم و هجو میدانند» (.)35

با توجه به مشکالت عدیده که در رساله ذهبیه وجود دارد اگر
مصر بر صدور آن از امام رضا(علیهالسالم) هستیم ،حداقل
بخشی از آن را که موجب طعن به مقام عصمت ائمه معصوم
است باید از آن زدود و دست پلید سیاست و جعل را در آن
آشکارا دید.

-5یافتههای تحقیق
مقایسهای میان سخنان حارث بن کلده در کتاب عیون األنباء فی
طبقات األطباء ابن أبی أصیبعة(صفحات  ) 167-160با کتاب طب
النبی أبو العباس جعفر بن محمّد المستغفری شباهت میان سخنان
حارث و برخی سخنان پیامبر(ص) را نشان میدهد .کتاب طب النبی
مستغفری فاقد سند است.
طبیبان دربار اموی و عباسی افراد متخصص وخبرهای بودند .کتابهای
زیادی در طب و یا خواص گیاهان دارویی ..نوشتهاند .برخی کتابهای
یونانی ،هندی ،فارسی...در پزشکی ،خواص گیاهان دارویی و میوهها
توسط پزشکان به عربی ترجمه شده است.

نتیجه :برخی سخنان منسوب به معصومین(ع) از سخنان پزشکان است.

نتیجه :ساخت سند برای سخنان نیکو جهت اعتبار بخشی به آن سخنان
وجود داشته است .بخشی از روایات طبی منسوب به معصومین(ع) ترجمه
کتابهای یونانی ،هندی ..به عربی است .شهید مطهری و محمدباقر بهبودی
از معتقدان به آن هستند .شیخ صدوق از آن به تخلیط راوی نام میبرد.

برخی از طبیبان با معصومین(ع) نشست و یا مناظراتی داشتهاند.
برخی از آنان در سلسله سند روایات طبی حضور دارند.

نتیجه :روایاتی که طبیبان درباری بیان کردند یا جهت زشت نشان دادن
چهره دین است مانند خوردن تره نشسته آغشته به کود از باغ توسط امام
رضا(ع) .یا جهت بهرهمندی از حضور معصوم(ع) و استفاده از علم الهی
اوست.
نتیجه :کتابهایی چون الموضوعات ابنجوزی با بررسیهای سندی
روایاتهای زیادی را جعلی معرفی میکنند .بنابراین حجم زیادی از روایات
طبی به دلیل نداشتن سند صحیح جعلی شناخته شدهاند .ابن قیم جوزی در
کتاب المنار المنیف فی الصحیح و الضعیف از نشانههای روایات جعلی را
شباهت به کالم پزشکان طریقیه (دورهگرد) دانسته است.
نتیجه :مرحوم کلینی به سند روایات طبی توجه بیشتری داشته است با این
وجود ضعف سندی روایات طبی میزان قابل توجهی از روایات الکافی را در بر
میگ یرد .در تعداد انگشت شماری از روایات طبی الکافی طبیبان وجود دارند.
افرادی چون عمرو ا ْلمُتَطَبِّب و أبی طیفور الْمُتَطَبِّب وجود دارد.

95درصد روایات طبی بحاراالنوار دارای ضعف سندی است (مهریزی
طرقی ،مهدی /فتحی اکبرآبادی ،جواد؛ .)193 :1396

نتیجه :ممکن است روایات طبی ،سخنان صحیحی باشد که ناقل آن
معصوم(ع) نباشد .عالمه مجلسی از کسانی است که با وجود ضعف سندی و
متنی اکثر روایات طبی ،آنها را پذیرفته و در بیشتر موارد به توجیه آن
روایات پرداخته است .مانند حرمت تریاق اکبر که عالمه مجلسی معتقد است
بخش حرام این دارو از آن برداشته میشود (مجلسی1403 ،ق.)346 /59 :
نتیجه  :غالیان مبغض برخی مطالب از پزشکان را در کالم معصوم گنجاندهاند
تا دین و مذهب را زیرسؤال ببرند :مانند رساله ذهبیه که فقها قبل از عالمه
مجلسی به این رساله استناد نکردند .حرام بودن تریاق اکبر مورد تأیید
فقهایی چون محقق کرکی است و برخی دیگر چون عالمه مجلسی به توجیه
آنپرداختند (بحاراالنوارمجلسی1403،ق.)346/59 :

ابن جوزی و ابن قیم جوزی از معتقدان به جعلی بودن اکثر روایات
طبی هستند .آنان در مکتوباتشان1232 ،روایت در اطعمه و 825
روایت طب و بیماری را جعلی دانستهاند (اصفهانی ،سیدعبداهلل /عشریه،
رحمن.)56 :1399 ،
بررسی سندی روایات طبی در الکافی نشان میدهد که از مجموع
2233روایت1272 ،روایت صحیح و 961روایت ضعیف است .یعنی
حدود 60درصد روایات طبی الکافی صحیح است (ایلخانی ،رضا /قاضی
مرادی ،زهره.)33 :2013 ،

برخی معتقدند ،روایات طبی توسط غالیان به معصوم علیهم السالم
نسبت داده شده است .اولین راوی رساله ذهبیه محمدبن جمهور است
که در بررسی های رجالی متهم به غلو است (رجال شیخ طوسی،364 ،
رجال عالمه حلی .)364

 6ـ نتیجه
 -1آغاز جعل حدیث به زمان پیامبر صل اهلل علیه و آله و سلم
بر میگردد.
 -2برخی انگیزه های قوی برای جعل حدیث و انتساب آن به

معصومین (ع) وجود داشته ،حاکمان سیاسی جهت مقابله با
مخالفان خود که عموم ًا شیعیان بودهاند؛ انگیزه قوی برای
جعل حدیث داشتهاند.
 -3معاویه از شخصیتهای است که از هر گونه تالش برای
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نویسندگان روایات طبی ،علل و انگیزهها

جعل حدیث جهت مخدوش کردن چهره پیامبر صل اهلل
علیه و آله و سلم و در نهایت چهره دین فروگذار نکرد.
 -4راحتترین ابزار برای قبیح جلوه دادن چهره دین ،توسل به
جعل حدیث خصوصاً جعل روایات طبی بوده تا از این
طریق هم افراد خبره از دین بیزار شوند وهم عوام پس از
تجربه روایات طبی ناامید و سرخورده گردند.
 -5منع تدوین حدیث نبوی و در مقابل نگارش و ترجمه کتب
پزشکی ،راه را برای ورود احادیث جعلی هموار ساخت.
-6عمربن عبدالعزیز پس از فرمان تدوین حدیث ،سختگیری
زیادی نسبت به ضبط احادیث نبوی نداشته؛ در نتیجه
زمینه دس و جعل روایات ،خصوصاً روایات طبی امکانپذیر
بوده است.
 -7پزشکان دربار در دوران بنی امیه و عباسیان که عموماً غیر

مسلمان(هندی ،ایرانی ،رومی) بودند؛ جهت تقرب به
سالطین ،انگیزه جعل داشتند و یا حداقل دیگران دست به
جعل سخنان پزشکان زده و برای درآمدزایی و ارضای
مطامع دنیویی خود ،سخنان پزشکی منسوب به معصومین
علیهم السالم ساختند.
 -8ضعف سندی روایات طبی ،کار پذیرش روایات طبی را
دشوار ساخته اما رد عجوالنه روایات طبی نیز پسندیده
نیست .برخی روایات از طریق بازیابی سخنان پزشکان در
کتابهای پزشکی قابل ردیابی است .برخی احادیث نیز به
دلیل مخالف بودن با علم قطعی نیز شناسایی میشود.
 -9برخی روایات چون روایات ذهبیه و یا قسمتی از آن ،به
دلیل عدم تناسب با عصمت معصوم جعلی است.
good
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Abstract
Introduction: The Qur'an and the hadiths of the Infallibles (peace be upon them) are two sources of divine
grace. The correct medical narrations from them have value and credibility. Most of the medical hadiths
narrated from the Prophet (PBUH) in the Sunnis and the infallible Imams in the Shiites have no document or
have a weak document and are part of the weak hadiths. The existence of fabricators of hadith causes the loss
of trust in weak hadiths. Counterfeiters have different motives. Due to its direct relationship with human
health, medical narrations cannot use the rule of tolerance in narrations.
Method: The present study, with a descriptive-analytical method and relying on library documents, has
examined the causes and strong motives in fabricating medical narrations by looking at the prevailing
atmosphere in Islamic medicine.
Results: The findings of the study show that those in charge of court affairs are narrators of some medical
hadiths that make the narrations of the infallibles by political rulers and those in charge of court affairs
probable. Research in the field of retrieving correct medical narrations from fake narrations is a way forward.
Keywords: Islamic medicine, fabrication of hadith, medical narrators, political motivation
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