
 

 

 !«نظام سالمت در اسالم»نقدی بر سخنان دکتر پاکتچی در کارگاه 

  

افپت،اخ عداحسلناتلم ایخه  تااحوخه اار ا یخهالمااتکاخهالت ااقظ ما خالصه ای ای اقد ا احلیل اخهان داتر پاک ر  داتکار که  اا

 .یخ اش  اح للفا اقگ کشایخالتد،اعیوماتلدقا اکژ هشگپ

ییناقد ،اهزی  ای ای ات نایصهیداتلا شه ا اوز ت ایص ات ناتکال لکار   ،احوخ اقگ کق  اتل پمایخ  تاخ عدافپت،اتن شپاخویه ااا

 .ش 

  

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

امقدمه

ر که  اه یدای اخهو ا  یک اور یشه اتکاتر اوپکخداتا حماتپووباو اور یش ا اتکت داتکاااا۴۹ح اشهرپیوکااا۴۹ی اشهرپیوکاخه  ااا

یخههالماحشههگل اهپتی ا اخههانپیق دات ه ت او احل  اه  اتا یفایینایتپاکپتیخ ن ا اخههپیقک مات یپر اتف پاوکاخههن دا  یک ا

یعالمافپتوتق :ار کهپ  اقظ ماخههالت اتکایخههالمار ات حدایخهه اتکاتف پاوکاا۴۹کاور یشهه اکلپ  تن یق اتکاک  ه  اک ی قداشههرپیو

ییپیقدا  یک اور یشه احشهگل اشه  ،ات  اخه اخ  اک  اتوطو اوکاییپیقداوپکخدار کشن خدایقک ماتیت ایخ ننناق لک احم مایینااااا

اه اییناووتار ات اتوطوعداو اق ماوکایخالتداق یکیمنوپکخد

ا:ا و مطالبی که در نقد آن خواهد آمد تذکر چند نکته ضروری استدر مورد این کارگاه ه

   سخنران این کارگاه ها تنها حدود ده نفر از کارشناسان حوزوی و دانشگاهی بوده اند. کارگاه ها با کارشناسی

انی که تخصص ویژه ای در مورد علوم ساعت سخنرانی یک جانبه و در حضور کس ۰۳افرادی معدود و با حدود 

ا.اسالمی و طب اسالمی نداشته اند برگزار گردیده است

    با برجستته ستازی نکاس سلبیم مطالب ااباتی که در سخنان کارشناسان این کارگاه ها وجود داشته است به

ا.کلی نادیده گرفته شده است

  ان کارشناسان و تکیه بر مباحث سلبی ارائه مدیر محترم دفتر طب ستنتی با نادیده گرفتن نکاس ااباتی سخن

ا.شده در کارگاه هام اقدام به نفی و انکار طب اسالمی کرده اند

  در این جوابیه در ابتدا به نقد مباحث ستتلبی طرش شتتده در کارگاه ها و در بخم دوم به نکاس ااباتی خواهیم

ارشتتناستتانی که بر جنبه های ااباتی طب پرداخت. البته ظاهراً برگزار کنندگان کارگاه ها در نشتتر ستتخنان ک

ا.اسالمی تأکید داشته اند اهتمامی نداشته و برای عرضۀ گستردۀ آن اقدامی نکردند



    حجتۀ اسستتالم طبتاطبایی رئیو پژوهشتتکده دار الحدیث و دکتر پاکتچی مدیر گروه علوم قرآن و حدیث

هستند که با اتکا به موقعیت خود در حوزه و دانشتگاه امام ااد  علیه السالم دو تن از کارشناسان کارگاه ها  

دانشتگاه بیشترین هجمه را به طب اسالمی و روایاس طبی وارد کرده اند و مباحث ایشان از ییر ااولی ترین  

ا.مطالب طرش شده در کارگاه ها است

  یرا پیم از این منتشر کرده ایم و در اینجا به نقد سخنان دکتر پاکتچجوابیه سخنان حجۀ اسسالم طباطبایی 

ا.خواهیم پرداخت. ان شاء اهلل

ابخم اول  

ر کاون  اتکا یلعاو اهلچا ت ایکحا وداو احو  اوکا وکاخهن داق یکتا احو  ار کاحاصصدایماتکاحو  ا اعیومالپندا ح یمایخ اا

اوکاوه اتقاه  اییناهسههه لمار او ویقلمایهاحید اه  ایکحا وداولناحو  ا ات  له  الپندا اح یما احو  ات  له  ااا" اواله ه ا

اخن داو ا توتاول  کیمن

انقد بخم اول

أناچن قگ انشن یداو احل  ا اوس پاک یی  افدرد،ایع د ت ،ایخاللد،احفسلپ ا انننای ا یژهداه ا ایلزیت  اخ صاهپایهای اییناحو  اه ا

 ت داص  کاک یی  اایخه ،اولماتکاحو  اک یی  اواداقلزاقل  تن انشن یداو اتا حماوکایخالودا ایح و اوپاهف م داا لکاواداتکا

یخه ار ات سخهف ق او ایلپیکاخهانپیداتل پماییناح یل ا یژهداتکاییش دا توتاق یکتناو اهملناتر اوسل ک ای ات  لکاوپداش  اااا

احوخ اییش داهذش  ای انخلکاه  اتل ویید،اتچ کاطهفاخ خ  ک اووت ا او ل اعاو االپاحپف ای اووتداقد ه اتن رداهپتی  ایخ ن

کحا بات اخوی اتل داک یی  اوادا اتواواداح رماتکاعصپاص  کاک یی  ،انشن یداو اوکاخن داکییجاتکات کۀارنوقدا ناهذشه  ای ایا

قلزاوپی اییک تایکحا باولنات احو  اطهپ ک ایخه ا ات سخهف ق اخانپیداتل پماچن قگ افپتوت ایق ایشپیزا  ماوپاییناتا حماکیاقلزاااا

اق یکق ن

دداولنات احو  اوکا اتین،ایشپیزار ت اوپاک یی  اوادا اوپکخدار ت اتلپیثالپنقدا اح یثداجناخوتلناشپباییک تایکحا باتن 

ک یی (ای اتل داهزیکیداا۰۳تکاحو ۀاوکا اکزشههگدایخهه او اهملناتر اقد ایق واقموق اه  ارمایهمل ا اکپانخههلکاوتکاح  تاا

او  دات قا یک اتل دات احو  اتن رداشوتنک یی اواداحوخ اخانپیداتل پماو اهلچا ت اقمداحویق او ایکحا باصللحا ا

تناوپی اوپکخههدایهاتکموع ای اهزیک اه  اقظ ماتن ار اتکایینک اعا ک ای اتکموعآانی  ا اک یی  اوادایخهه ،اح یل اتن قال و اا

اشدای ام مای اوکذیپشا اقد اک شهمن ،احوت او اهزیک اه  ایصیداییناقظ ما یک ایخ نایهپاواویهلماو اشگ ایصولداو اقفدای ایبا  احا

ییناتکموع اوپپتی یماتن قاولماحگماتدارن اتکایو  یاو ایک شاهذیک ایصهو ا اقد انخلکاه اتکاحو  الویع ا اریل  ا ک تارپت اا

 اخههپجاتزال  ا ایتوکافپعداییناتکموع اکیاوپکخههداقم یلمناح  انقگ ار کشههن ماتل پماو  داحوت او الویع اک شاشههن خ داودا

او ا اتا قد،او اوپدا اقد انخلکاه  اتوکت اکلپیتوداتزال  اق چلپ ای اییناتکموع اکپتیخ  ایق نهلچایش ک ای او ایص

هههههاناشوکوا  ق او ی او اییناقگ  اقلزایش ک اقموتار ار کشن ماتل پماتکاحو ۀاشن خ اح یما احف   احو ۀاه  اهوق هوداح یثدا

 لد،االپایصولدا اح دانخلکا ت ایخ ناو اهملناتر اتکاوسل ک اهمایشهپیزاعملدداق یشه  ا ایوالع  اییش داتکایینا تلن اخاا
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ی اتا حماو ا ی اه  اکنر داتا حماکت لدا اح یثداتکاقگپشاه  اتا یفاحوت اقگپت ا اتچ کاخ  ه یداوجاف حشاشهه  ایق ار ا

او اوپخدای اییناتویکتاتکاواشاه  انحدایش ک اخویهلماتیش ن

ابخم دوم  

اتکایینات اولماعس اهس ن(اا۸قاو ای اشمجایل یناذهاداوی اعیم  الپداار  وداچ پاش  او اق مایل ک

تداتیقمار اتسهلی اعسه ایگدای اییناتویکت ایخه ار اخلیداحوت ات خه  داکیاتکحو  ا اوکاخن داو اخوتشاتیکارپت ننننا  ااااا

 الو ایهللاحه لدایاپت اتناو وق اشههپی اتا یفا"ولماتکا یلعایینایخهه ار او  ایل  یباو لهسهه ا وه اوالف صههی اندانی ا اتهپ زا

دایخ اواله  ًا و اصپیح اتیکتاحوطلحاتداته اکیتعاو ایینگ او اهپاح  اعس اه یداهس ن ایینانی ا الپنا"یلویدافل اشف بالین م

ار اتداحویقن او اکقگاه  اتا یفداو شن ا اتکانداشف یدایخ اوپی اتپتمن

 او اهت خه  دار او احو  ا اصهپزا اقلواعپودا ایتول  اعپودانشهن یدار فداتیکق اتداتیقن ار اعا ک اشف باقگپ ایخ ا ایهپاواویااا

شف یداوپی اتپتمایخ ناون وپیینایخ اپیجارپتدایهاحگماوسل کریدای ایینا ایینگ ات اعس ا"ف کخداحپتم اشوت،او ی احپتم اوشوتا

کیاو اعنویدایهاشهف  ا یژ اتکاقظپاوگلپیم،اوپی اولفا خهلهدای اولم ک اه اوح   اتناتیکمایح ل باتدارنماچودانل ی داتداهوین ااا

ی اهپاولم ک اعس اکیاحکویزاتدارنن ،اییناتسسل اوپخالزاظ هپانی ایخ ای اقظپاتس ا ایتول  اعپ ا ای اقظپاهم ا اولم ک اه (اوپ

صهپزا اقلواعپودا لدات لکایخه ار اییشه داتکایتیت ایشه ک اتدارنن او ایفپیت ار او ایینانی احمسهارپتق ا اوپایخ مایینانی ،ااااا

اص تکاوگن نخهدارپتق ار ایهاحگماریداتکو ک اشف اووتداعس ا

ا  نقد بخم دوم

أناظ هپیًاحهکل اخ صدار اتکایکیاآاتا حما توتاتیش  اخاکاش  ایخ اح اتل ا اح اعا  ماتکاوسل ک ای ات  لکار کشن ماتل پما

 اعا ک اذهاداقلسهه ،اویگ او«او  ایل  یباو لهسهه »صههوک اقگلپت،او اعنویداتث  اتکات یادار ای ایل کایلناو اذهاداقد اهپتی  ا

خه آات یگ  اکپیهمل دار اصللحاوا ک اتکاقزتایه اخن اتیکتاح ات یدار انداکیاوه ای ار   ایلرداته اپاحپینار   اتداتیقن ،اا ی

او  اتکت داو اعس »ذهاداو احوت او ایینا یژهد،اوپی اوپتسه  اقموتدایهمل اعسه اتداقویس :اوا ک او وداکیاو اعنویدااا عس ااو «

ااا ک :او  ایل  یباو لهس (نیخ ص صاتیت ایخ اووو اعیل ایل

 ناو ایینگ اظ هپیًار کشهن ماتل پماحسللف حداتکا تلن الپندارپیماتیکق ،ا لداتکاتوکتاحفسهلپا احفرلمانی اتوکتاولمایقص زا  ماکیااا

پیف ایآاشتپیع  اقگپت ا او اعی احالشاتفپباوپی اودایک شاقش داتیتداتیش  اه  ایخالتداتکا تلنآاکزشگد،اقگ  افپی یقداکیار ان

اوپی ایکیاآا یژهدا ایهمل اعس اتکاوپتیکت،اق تی  اهپف  ایق ار او ایق ردای اوسل کایش ک اتدارنلم:

ا۱ ق ماهذیک اییناخهوک او اق ماقل ایهندا قاوکاعسه او احوت او ا توتاخه یپانی  ا اتی تلنا یژ ای ار اتکاییناخوک ا توتاتیکت،اااان

خه ار ایهمل ا قاوکاعس اقلزاق شدای ایت ل   ایخ ار احولل اعس اوپی اییناقو ای ااقشه دای ایهمل ا قاوکاعسه اتیکتا اک شهنایااا

ا قاوکاو ایکتغ دان کت ایخ ن

ا۲ تکاچر کانیآاکل کدار اتکاییناخهوک اکلپیتوداخ اقوشل قداوالهد:اعس ،اشلپا اقوش و اه  او اتخ انت  ای اخپت ا ایقگوکانت  ،اان

ه  ایخ خداو ات اتوکتاتیگپاتیکتنای  ًاتکاتوکتاحولل اعس ای ا یژ ا حدارپتدایخ ف ت االلنات انیآاذرپاشه  اتکاتوکتاعسه احف   اا

هپتی  ا اب قل ًات انی او اندایخ صه صاتیت اشه  ایخه ا اب لث ًاتکاح لدار اوپی اشلپای اتزی اهویکیاووتدا اوپی اشپو اه ای اتزی اااا



خاپاتیت اش  ایخ او ایینگ اخویصاحغذی ای ا اتکت قداشلپا اقوش و اک قاقلگوای تاش  اتکاتوکتاعس ای اتزی اشف اواشدا اتکت دا

اه  او اتخ انت  ای اخپت ا ایقگوکاقلزاوسل کاترما ال و احوت ایخ ن

ا۰ قگ  افپی یقداتکایینات انی ا توتاتیکتار او اتر ایخ صه کای انداتداهذکیما احنر اولماشهف اواشداعس اکیار اتوکتاحلدلپا ااان

 پمالپیکاهپف  ایخه ،ایق ردا یاتدار  یم:ار کشهن ماتل پمافپتوت ایق :اتکاحپتمآافل اشهف بالین م،اچوداشف اااایقگ کار کشهن ماتلا

قگپ ایخه او ی اوگویلم:اتکاعس اشف یداهس اق ایینگ ا یژهداتکت قداخ صداتیش  او ش ا او اهملناتر اهمایخ اپیجاحگماریداا

خ ناتف تاخاناییش دایینایخ ار اشف  ای تاش  اتکانیآاشپیف ات یکاوپی اشهف اووتداعس اصللحاقلس ا اوپاخالزاظ هپانی ایا

ترما ا یژ ای اقلس اح او ویدای انداوپی اعس ،احگمداریداو اتخ ان کتا اعس اکیاشف ا اتکت قگپاولفال و احوتردای اولم ک اه ا

اتیقس ن

ویق اتفل اته قدات ه ت ای اتمی :احنویع،ایفپیت،اتکاک خههااییشهه داو ی اهف :اچن قگ اتیقشههمن یداعیوماوالا اهف  ایق احنگلپ،اتداحاا

حهظلم،احگثلپ،احلدلپا احدیل او ش نایهنداحنویناحنگلپاقش قآاحذزاصف داتکاتمی ایخ ناتثالًا ل داتداهویلمافالداشاصاولم ک ا

لم ک ایخ ای ای اتیکت،اتمگنایخه او احد یپاصهف احذزاشه  اتنظوکاییناو شه ار اشهاص،ایهاولم ک اتیکتای اتیکی اقوعدای اوااااا

ولم ک اترمداتیکتای اولم ک ارمایهمل داتیکتناون وپییناقگپ او  دا توتاحد یپاصف اتلذ ز،اق لصا اوداتهن خ ناو اهملناتر ا

صهف اتلذ زاکیاو ی او احوت او الپیاناتیخیدای اخ کتداو اتخ ان کتناتکانیآاشپیف اقلزالف اشف ب او احوت او احنویناحنگلپاقش قگپاا

یخ ار ال ه َاییناصف ات ل اوپایهمل اشف اواشداعس اتیکتنا یپیاچن قگ اهف لمالپیاناتیخیداهم وداق ماخوک ا احذزاصهف داا

لف ا حدا ا یژهداه  ات ه ت ار اخ ی ق اوپی احرلآاعسهه احوخهه ا قاوکاذرپافپتوت ا اتکاک ی دای انداو اعنویدانی داوپی ایه ااا

تی اوپاحهظلما احفالماتیکتا اتکاالپاییناصوک اچپیاتکار   ایلردا یژۀاشف احنر احفگپای تارپت ایخ ،اهمگداقش دای احذزاصف دا

وپی الپندا اعسه او ار کاوپت اشه  ایخه گایهپاتکاعس اشف اواشداتل  تا ایق ردا توتاتیکتاچپیای اتویتاوالهداشف اواش،اتکاااا

ار   ایلرداحنر اعس اتوکتاحوت الپیکاهپف  ایخ گ

ا۹ ر کشهن ماتل پماتوکتاافی الپیکاهپف  ا اتغ ل  اتزووکاکیاشهگ اتیت ،ایینایخ ار اهلچاک یی دا ااااقگ  اتیگپ ار اتکاخهان دان

هلچاوالادای ایینانی اچنلناوپتیشهه اقگپت ایخهه ار اهپاقو ای ایقوی اعسهه اوپی اهپقو ای ایقوی اولم ک ا او اهپاقلو ای ایقل  ااا

ف ایش ک اتدارن ایقوی اعس او احوت او ابمپیحدار ا قاوکای اندایخ ف ت ایخه ف ت ،اتفل ا اشهف اواشایخ ،اویگ اهم قگوق ار انیآاشپیاا

رپت ایخه ا اخه یپاشهپیی ات ف   اخویه اووتا ایصو ًاقگپ اووتداشف ب ا ایتپاو احفگپاتکاک ی دانی اظ هپیًاوپی ایش ک او اییناحدلد اااا

کاتکت داتیکتناهذشه  ای ایین،اهلچاشف یداهمگ قداایخه ار اشهف اووتداعسه اوسه گداو احم تدایینایتوکا اقلوۀاو ار کاهلپ انداتاااا

قلسه اح داخ ی ق ار اتکاتوکتاشهف واشداتهنو الپندارپیماتدافپت ی :ای اییر ایلن مال ات ا گماتوعظآاتناکوگما اشف بالم افدااا

ایلص  ک،اتکانی ای اتیگپاتدافپت ی ا ا یزی ایلظ لملنای اخس کیًن

لپندارپیماهمال این ار اچودالف اشف باتکاشف بالم افدایلص  کاقگپ ایخ اکجاتکالپندااطهمنانقگ انی ار کشهن ماتل پماتکاتوکتاا

اهماشف  ال و احوتردا توتاق یکتگ!!

تفسپیداوزکگالپندارپیمای اشله ا اخنداق احنر اشف اواشداعس اکیاتکاولفا خلهدای اولم ک اه اخالزاظ هپانی اق یقس  ایق ،انا۵

ایتپاح رل ا ک ی  ایق نویگ اوسل ک ای اییش داوپایینا

ابخم سوم 



تکایتیت اتناوپی ایینگ او اتی ه  اتیگپیدانشهن اوشهویم،احوت ات خ  داکیاتیکاتدارنماو ات  لاداتکوکای ام ای خل اعا یهللاشاپنااا

ن خ  اتداتکتر داحشلعاهس ن انننایگدای انب کشاپ،اهملنار  ودایخ او اق ماوکای ام اشا۱۰ ۱۲خهل اعا یهللاشاپای اعیم  الپداا

شهوتا اروشهشهدارپتاتکاکیخه   ایهاوپخوکتاشس  ا کف  او اتکموع اک یی  ا انی حدار اتکییناتوکتا توتاتیکتناتکایینات احوت ااااا

ت خ  داکیاتیکاتدارنماو ایینگ اتکاتکموع ای ای اک یی  اشله او اقد ای اتهصوتلناو (ات  لاداتکاتوکتاشف اووتداعس اوپی اهپا

ا یکتایلگو ات ی  اتداشویمن"یگ ات ایینک ار تالولم ک اذرپاش  ار ات

خ ماتداشههوتاو ایهاح وهدا اخلیداکیح ات اتداا"تکانداتوکت ار اتیشهه ماخ ت ات خهه  داتداخویق ماتکو ک احک،اتسههلی اقر ی  

زاکیاتداناحپوپی ات احک اقلس ،اخن اقلس نایهافپتاع ت االپاتهصومایخ ار اتیکتاییا"حویقسه لماوگویلمالو اییناح وهدایلزیت ا

تکاتد ماحفسلپالپند،او اتهصوماقسا اتیت اتداشوتا اتوطو ایهاتد یکاکل ل  احپاتداشوتا اا" ق نا لدا ل دار ایینات یکاقر ی  

اتیگپاو ایینانخ قداقمداشوتاو اییناتسلی اتویت اش ن

خههیسههی اخههن او اقد ای ایت ماتهفپاات اتالحظ اتدارنلمار اتکار کاح یثدات ای اتمی اتکر فدا اتل خههناوپلدایینات یکاو ایه

ص تقاو (ای ایتلپیلموتنلناو (اهف  اتداشوتالهقایلهس اشف باتنار اتیبا ل دار ارسداتک یلعاعس اکیاتکاته داتک یلعاو پخ ق ا

لمالسهه  او احهالپ اومگ نایینای اهپاولم ک اقک  اکل یاخویه ارپتا اتکایتیت اوپی ایینگ ایتلپیلموتنلنافپطههداوچودات ات ملناق

فپت یشایتلپیلموتنلناو شه (اکیایبا  ارنن اقش داتداتهن ار ای ارک اتیکق ایینات یکاکیاول داتدارنن ایینانی ااا"یینافپت یشا یله 

اکیاتداخویقلمار ایاپجاتناو وق اشپی اتا یفایلویق افل اشف بالین مایهنداهم دانی اکیالپیا اتدارنن ن

شداقد اتدارن ار ایینات یکاتک یلعاکخ ق  اش  اخن شاو ایتلپیلموتنلناو (ار افپت اتداتکایتیت اح داو  او اقد ای احفسلپعل 

ت او ایهاتپیته اواداو احیپ اتویت اهس لما افپت اتدانی ا اتداهوی اا"نی اخ ت احیپ ا ای اییش داخوألداتدارن ا اتللد 

تویت اییم(ا حیهپ اشپ  اتدارنن اتث ایهاکزشه،اااو اییناک ی  ا او للندا"تنای اق حل ا اشهگم،ایحسه ماتکتاتدارنماور تالاا

خوأ حداکیای اییش دایقک ماتیتدا اوه ای ایینگ اخوأ  اکیایقک ماتداتهن ،اتکا یلعاو  او انی ا ایاپجاتنای وق ایش ک اتدافپت ین ا ا

وپی اتکت داخو اچ او ی ارپتگااوه اتکاقر ی اهماو اییناقگ  ایشه ک اتدارنن ار اتکایینک او اهپح  ای عس اتداشوتایخ ف ت ارپتا

و ی اکذیپف ناو اهپاح  اتهصههوماهماا"و اقظپاتداکخهه ار ات اتکاهم نلناتویکت ،اتیگپاتکاشههپیی دالپیکاهپف لمار اتیگپاح م ا

اهملناکیاهف  ا ایینانی ای ایخ ار ا ل داحوخ اتهصوماهماحفسلپاش  او ش ،اتیگ اکتخوکاهماق یکتن

انقد بخم سوم 

و ایینگ اخوتاکیات اصهصاتا حمالپندا اح یماتهپفدارپت ایق ،ا لدات سخهف ق او الوی ماولماحاصصدا اعیمدااار کشهن ماتل پماا

اک یان اقلس ن ناتکاییناواش،اقگ  ا یپال و احوت ایخ :

یخن تایخ اکف  ایق نار  ودار اا۱۰أناو اچ ایقگلز ای اتکاولماحاصهصهداک یید،ار کشن ماتل پماو اخپیکار  ودار ات هیقاو الپدااا

یخ اا۹تکانداحذزاش  ا اک یی  اته اپا االپاته اپاتکارن کاهمالپیکاهپف  ایخ گاتکاح لدار اک یی اعل شداتپووباو ای یی الپدا

ا اتکاحفسلپاعل شدار اچ پاه  ات ه ت ای انداتکاتخ پمایخ اتوتوتاتداو ش ن

لپداف صی ای اا۱۳داقگپف  ا او اتناهداتخه اچن ما او اا ناو اچ اعی اک یی اتپووباو اتل خهناوپلدا ار فداکیاتکاتن وعایصهیداکاا

تن وعایصهیدایکت  اتیت ایق گا  ماو اذرپایخه ار اییناک یی اواشهدای اک یی اته اپایکوهم ا ایخ ار اهذش  ای اریلندا اوپلدار اااا

 یی اته اپایخ ار اچنلناواشاه یدای انداکیاذرپارپت ایق ،اشهلااصه  قات نار ت انداکیاتکار   اخص  ان کت ایخ نایهپاییناکاا



یخ ا اتکاولمای اخاناص  قاتکار   ایع د تیحشاو انداخویهلماکپتیخ ،اچپیار کشن ماتل پماو ارن ی ا احهپیضایتلپایلمؤتنلنا

انداکیافپطداو احس  ان کت ایق گ

 ات  اخان داییش داو اجناون  ار کشهن ماتل پمایصهو ًاوپاقفداوکایخهالتدا اودایع ا کاتیو اتیتدایح تیماوادایخ ا اتکات ااا

 طوداییناتر اهلپ اتشاصایخ ناو اهملناتر اتکایینات اقلزاو اتفپ ضاهپف ناودایع ا ک اک یی  ا یکت اکلپیتوداشف اواشدا

عسه او اصهپیح اتداهوین ایهپاک یی داخن او اتهصوت داکخ ق اکی اودایع ا کارپتدا ای احکل اخ ل ارپتدانداتد یک اخا ا ااا

ایگپاکتاخاناتهصوماهم قن اکتاخاناتک ه ا اح وه داقلس نکل ل  ایخ اچودات

تناچن دار اتکاک یی  انت  ا ار کشهههن ماتل پماهماو اظ هپاتکایتیت اهملناتا حمانداکیاتداکذیپق ،اور پیناتفسهههپالپندارپیم،ا

ریداا اشف بالین ماوپتیش کل تاپایرپما ات قشهلن داتهصومانداحیپحن ،ا لداچوداعدل ۀار کشن ماتل پمایینایخ ار اقا ی ای افلا

واداتیشه ،احالشاتدارنن اهپاک یی دار اتکاشهف واشداعس او انیآاشپیف ایخ ن تارپت اتوکتاحمی الپیکاتهن ا او ات  انقگ ای ااا

حفسهلپاک ییداقسها او انیآاشهپیف ایخ ف ت ارنن ار ایقم ایهپزایلدپنداتناخووکاو احالشاتدارنن او افرما اکلشافپضاق تکخ اااا

 داتا لفار کن ت یداه  احکپوداو ابا اکخهل  اتکاحشپیحاخویصاتکت قداوداشم کاعس ایخ ،اک یی  اته اپ ار اشف ااخوتار اح

اووتداعس اکیاو احفسلپانی اشپیف اتوکتاحسرل الپیکاتیت ایق اتوکتاحمساپالپیکاتهن ن

و اهملناتر اتکایینک ا اتکاواشاه  اتیگپاههههههانار کشههن ماتل پماظ هپیًای اول داخههان داالپات  وقاو ا یلعاقلزایو یداق یکق ناا

ت  لاداکیار اتکاک یی  ا توتاق یکتاتکاتر اهلک قداقموتدافیههه  اولماو اتپأ احم ماو اک یی  اتدایفزیین ناتکاک یی اعل شهههدا

پای اهمسههح دایهاخههؤی اکلپیتوداعالیماو للنداولم ک ا توتاق یکتا احنر اخههؤیلدار احیههپ ای اولم کاکپخههل  ایق ایینایخهه ار ان

تیک گا اییناکپخهشاقلزاوپی اندایخ ار احیپ اتداخویهن اولم کاوپی احرلآاعس ای اترپیآاهمسپشایخ ف ت اقم ی ار اتکالپنداا

رپیمای اواشهشهدار ا ق دای اترپیآاخوتاتدارنن او اشهلپیندا اهویکییداحهالپاهپتی  ایخه ا اخؤی احیپ اهلچاکو داو اعالیمااااا

اولم ک اق یکتن

اقلزاو اییناصوک انت  ایخ ن(ا۱۸۹ک یی ایفز داوپاحفسلپاعل شداتکاتعوی ال کاکی ق  اوصاا ناطمن ًایین

 ناهذش  ای اتن وعاشله ،ایه اخن اقلزاییناتیموداکیاق او اصوک اتکت داشاصداویگ او اعنویدایهاتکت داهمگ قدای ایتلپاتؤتن دا

اک یی ارپت ایق ن

ابخم چهارم 

هکپ المپ اتداشههوتاهف ار ا۰۸۱و السههم دای ار   ای ع د تی ای اننناشههلااصهه  قات وفدتناحوت ات خه  داکیاتیکاتدارنماا

یق  اخ  ار ای اح کیاایخالماتداهذکتناهپا ت قداا۱۹۳۳تشهروکحپینا اکپیبپحپینا اتؤبپحپیناتل ثاشله اهس ن اتکاوو اولشای اا

ر او اح یماحوت ا ا یژ ای اتیش ن ،ایش ک ای اار اتکاح کیاافپهنگاشهله الپیکایخ اکیتعاو اتل بلنا ایصل  اح یما ارس قدا

وشهوت،ای للنافپت ار ایقگشه ایش ک او اخم ای الپیکاتداهلپتاشلااص  قایخ ا ایینگ اح دا ت قدار اهف ا هوتداشوتاتکتوکتااا

ف او احفگپاتا لاحفگپایت ر ت اتکاتد و احفگپک یید(ایوناو ووی او اعنویداش خصداتهپفداتداشوتای ا"شلو اه  احفگپی اتینداوتثال

یت ر ت ا احگل اوپاحفگپاک یید،اچلز ار ایتپ   اولشهه پاحل اعنویدایخا کیگپ ای انداق ماوپت اتداشههوتنانننایوناو ووی ایهاچرپ ا ا

اش خصاتکاییناتوکتایخ ن



ننناح  اتداخویهمار ایهالسم دای ار   ایع د تی اشلااص  قاکیاو اهماواویقلمنار اننناتکاتوکتاک یی  اتپووباو اعس اهماصلا ا

توطهوعشایینایخه ار اییش داتداهوین ایهاتسیم داشله ا اته د ،او ی اییناااا"رپت ایخه نار   ایع د تی اشهلااصه  قاتللد ااا

یهاو وداتیکتاییش دار افگپارنماوپی ات خ  داتکاحو  اوکاخن داخلیدات لکایخ نا اح دااتکموع ایع د تی اکیاتیشه  او شه اننناا

تکاح ایهاک ی داق ت اهماو اعنویداحلیل ا احوطهههلحاییناو  ای ار   ایع د تی اح داقوشههه  اا"و اقظپمات اتیکتاک  اییناو  اتثال

اشوتن

وکا یکتاش ق ،ا تو اتا یفداتیکق ننناوهیدای انقر ایخا ک ایخ ار ااننناییشه داحوطهلحاتداته ار او ایع د تات ایخا ک ار اتکا یلعاا

فد اتکاتوکتان ا هوی اتگ ا ات ین اهف  اشه  ا ایت   ا ایخ هم  اندایخا کاتکاتوکتاتیگپان ا اهویه ا توتاق یکتناوهیدای انقر اا

تیقس  ایخ ا،هف  ایخ ا اقمداشوتاییناکیاایوالع حدایخه ار انداع لمایهنداتهصوماو اتلل انق  ار ای اواعانداخوأ ارنن  ،اتدا

حهملماتیتاو اهم ا انتماه ناوهیهدای انقر ،انقر یدایخه ار اتا لفلنانت  ایق او اح للجا اشل ت او ایام اقسا اتیتق اوپی ایینگ ااا

شهههله ،اچ ااصههوک اتذهکاکیاقزتاتپتمارپی اتیو او هن نا او اتپتماوگوین اوفپت یل اتذهکاشههله ایینایخهه ناوالنل اتکاتذهکااا

عد ی  اتکو  اوکاکل یاتداشوتنایهندایوناو ووی احوت اتیش  اوهیدای ایینایخا کاییند کاشپیی اش داو ایخ ار اتداحویقن اتوتکا

اییش دایهاهم نلناوپتیش داتیکتای اتسلی نننا۹حدالحاشله اتکاتنظپعموتداو شن ناو اتیقشالپدا

انقد بخم چهارم 

 اتن  اشلااص  قاعیل ایلپحم او  داحوت او اقگ  افپی یقدار اقل  تن احلیل ا اوپکخداتکاییناواش،اخهاناتل ثاوزکگاشهلهاا

ایخ احوخ ار کشن ماتل پماتخ ات یآاحلدلپاک یی  اوادالپیکاهپف  ایخ ن

و اخپکپخ دار کشن ماتل پماتن شپاهپتی  ،او ا«اتسه  که یداتکایع ا کاخهنکدا افرماک یی  اواداا»هم نلناتکار  ودار او اق ما

رپی ا اتکاتد   ات ه تاخهاناصه  قاو اصهوک االپار کشهن خهداوپداهپتی  ا او ایخ ن تاو ال ه حدای ارالما  ،ایک شاک یی  اااااا

اواداتوکتاحپتی ا یلعاش  ایخ ن

ییناخهان داخهاکاشه  ایخ اح ارس قدار اظ هپیًانشن یدال و احوترداو اک شاص  قا اشلوۀاتل ب دا اتا حماح یثداق یکق اقلزاااا

اص  قاکیاتلل اتوترداوپی ایقگ کاک یی  اواداشمپت ا اکی اکیاوپی احنگارپتداعپص اوپاوکایخالتداهمویکاخ  ق عا کی ا

و احوت او انق  اهذشه ا ای انقک ار اهمویک اخهاناص  قاهم قن اچم لداوپاخپاک یی  اواداقویخ  اش  ا اوداهلچاحست ا اتکقگدااا

ا ل ا اخانپیقداتن د اهپتی  ایخ ،اطپ ک ایخ ا:چنلنات  لادای اییناتد ل ا اخانپیقداو انداتد

ای  ًاو اشاصل اص  قا اتشداح یثدا  اور پانشن اشویم

اب قل ًاتواح رماوادا ایع د ت اندا ت داکیاوشن خلم

واداا ب لث ًاو احلیل ات  لکاو  اک یی  اوادای ار   ایع د تی ا  اوپپتی یماح اکی اتخ ای ف ناو اقظپاقر یداص  قاقسا او اک یی 

اکیاح اح  ت اهمویکاخ  یم:

اجو حاکم طبی و اعتقادی دوران ادو  . ۲



أناو ی احوت ارپتار اطهپ ک احهیلماخویصایت ی ا ایاذی احوخه ایام اکیاع  ای او اا لل داقسا اتیت ایق ،ایهنداییناتسسل اتکات ک ااا

ت داه  ایخلپاقلزاتکاتل دات گیم داو اچشههماتداخوکتای اوو قداتیکی اوه اتنفدایع د ت اووت ایخهه ا اود ی  اییناوپ احفگپاح ا 

ار او ایخ ص کاچن اقموق ای انداتکاکداتدانی :

تداقویسه :اوپخدای ال ت  اشهله اتداهوین :اقصکایت ماوپاخ ی ق ا  مااا(ا۲۵۹،اصا۲ نافاپاکی  اتکای کوهلنافدایصهو ایل یناوجا

و تا ای اخههمومارشههن  انه هشهه داخهه  تا احپف اه ا اصههن یعاکیاو انق دااایخهه اح او اتپتماچگوقگدا اخویصااذیه ا اتیک ه اکیاول ت

اوشن خ ق ا ای اخ پی ا اتریگ  انه هش داخ  تن

تداقویسه :اا لل داشهله اقصکایت ماکیاوپاخ یا یتکاتداتیقن اح او اتپتمالغ  اکیااا(ا۲۰۹صاا۵جناحف   یقداقلزاتکاشهپدایلمد صه اوجاا

اوما اهم نلناحپف اه ا اصن ع  اکیانتو شاته ا انق داکیای انف اه ا اخ پی ات کاقگر یکتنول تو تا ارلفل ایاذی ا ایت ی ا اخم

تناتکار کارالتداشهله اقلزاوهیهدای اوزکه دایینات یکاکیاو اعا کیحداتش و ،او اا لل داقسا اتیت ایق ،ای اتمی :اص کایلم سلرلناتکااا

ان۹ اور بایل یناقلیداتکاتن اکای قویکایلمیللآ،اصاا۹۷۵،اصا افل ضا هلکداتکاهوهپاتپیتا۹۹۴،اصا۲شپدایصو ار فد،اج

ههههانا  ماو اذرپایخ ار ایینایتپاکیش اتکایخ الفداتیکتار اتکاحگم اوهث ایقال اتل دات گیم داتکاتپی داووت ایخ نا یپیاوسل ک ا

الپایلرداو یقن ا اع  ای اقلزاوپایلرداای ایه اخهن ایصهپیکاتیشه  ایق ار اوکا اهم نلناحهیلماحپف اه ا اصن یعاکیایتپ احکپودا ااا

ووتدایینایتوکاحسرل ا ک ی  ایق ناو اهملناتر اتکاتل دات گیم داوپاخههپایینایتپار انی ایگدای ا ظ یفایقال باحهیلماوکا اصههن یعا ا

تی  ایخ اتویفد داحپف اه اووت ای اق ایخ الزا توتاتیشه  ایخه نا لدایینایخ الزاقظپاهنگ تدار اتکاتوکتایت ت داشله ات پداهپاا

اطپ ک انه هداواشدایام اتکاتف هلماواداو اایوات رماهش  ایق ن

 ناو اعنویداقموق افاپاکی  اتکاتلصه اتکاطمنایتل الز ماوهث ایقال ا توهداکیاذرپاتدارن ا اهلچایهای انقر اکیاتس یزماایواقمداا

ی  اش  ایق ااذیاهس ن ا اوپخداتیک ا اوپخداخماهس ن ا اشهمپت:ا ت اچر کمای ا تو اذرپاشه  :اوپخدای ایشل ادار اتکا تلنانفپاا

حکپو اوپی اشهن خ اییناخ ای ایگ یگپاقل  تن اهذش نا ت داه  اوسل کاوو قدا ایرثپیًاتکوپتیکق  اخ پایخ ا اوهث اکل تاپیداییناا

اتداشوتناف ی  اکیاتیکتار اواعااذیه ا اتیک ه ا اخموما اتن فعانقر او  داخ پا اطپکاوپی اتپتماتهیوم

 ناح دا  اتکا ت ای  تهماتداقویسهه :ایگدای ات ی الز ماوهث اکل تاپیداطههپ ک اکیهنم یدا انتو شاصههن یعاتفل ایخهه ا ایینااا

یخهه    اکیاقد اتدارن ار اخ ی ق اتکالپندارپیماتدافپت ی ات او اتی تاصههنه ا ک اخهه   اکیانتوخ لما ای او اقوداک شارشهه داا

حوت او ایینگ اقل  او اصهن یهداچوداک کچ او فدا اکشهماکیسدا ات ت ات   ا اخ خ م داخ   ا ایتث  اااخه   اکیانتو شاتیتیما او اا

نقر ای ا ک اخهه   اوسههل کاحل حداحپاووت ایخهه ،ایهپاخ ی ق ایقسهه داکیاکه اتدارپتاح او احکپوآاحنر او اییناحویقمن  اه اتخهه ای و اااا

املناعی اوهث اکل تاپیداوپاخ ی ق ا یتکایخ نتشگال ا اخ پی اوزکهدات وت ایقس داتداهپتی ا او اه

دناو احوت او انق  اهذش اک شناتداشوتار اتیقشمن یداشله اولنات اتلذ کالپیکاتیش  ایق :ای اخویداک یی  اواداته اپا افپی یقدا

ل  اس داکیاحوخ ای لی اکلشهویی داتهصوماو اتخ ش داکخل  اووت ایخ ار اطپ ک اول داک ک ای ای اتا حماتپحا او اخالت اتسمایقا

یلردایبا  اتدارن ا ای اخهو اتیگپاحصهپیحاو اول داتسه ا اواداحوخه ایام اقشه ق ای ای اایوالیم یتاتداهپتی  ایخ ،او اهملناااااا

تر اتیقشهمن یداشله اتکار کارالتدا ایع د ت اخوتاچن یداو اییناحدلد احصپیحاقگپت ا ایینایتپاکیاو اخاکاحدل ا اتیوهلپ اا

ت تل او اایواو ایش ک ا ارن ی اوپهزیکارپت ایق ،ا لداتکار کاح یثدا افدرداون اوپایع د تاخویشاکف  کارپت ا او اقد ای ات رماشه دایا

اییناک یی  ا اطپ ک اورپ اوپتیک انداحسرل ا ک ی  ایق ن



و اول دا تو اذرپاکجای اقد اعا ک اکلشاهف آافاپاکی  ار ا(ا۰۷۹بناو اعنویداتث  اتپحوماخویت اووخهداتکاقد ایلملص اوصاا

شهه  اتکاطههپ ک اوهث ایقال اتداکپتیخ اتداقویسهه :ایقال باو ات اوکا اواله اهل ه داکیاقل توخ  ایق ا اهم نلناتکایتلآا تو اا

ا۹۳۷قصکایت ماوصا طپ ک احهیلمالغ  ا احملزاشن خ ایاذی اتفل ای اخموماحوخ ایام اکیاو اا لل داقسا اتداته ناتکاح لدار ا(

یگدای افویی اوهث ایقال اکیاحهپیفا ایف تۀاتن فعا اتیهه کاتداشههم کتا اعالتآاحیدانداکیاو اتیناهوق اا(ا۰۷۰ د تاوصاتکاحکپی ای ع

شهپداتداته :اک ک ای ای ایشل باوپی ات اخوتتن ق اهم قن اوسل ک ای ااذیه ا اتیک ه ا اک ک ای ای انقر اوپی ات اتیپق اهم قن اوسل ک اا

تکوایینایتوکاق حویدایخه ا او اوهث ایقال بایخه ار اییناف ی ۀاوسهل کاترماح صه اتداشوتناو اهملنااااای اخهموما اهل ه دا اعد ای اا

تر اخویتآاووخهداو انقگ اوپاطپ ک احهیلماوکاحوخ اکل تاپا ایام اعیل ا اعیلرمایلسالماتکار کایع د ت ایشایصپیکاقمدا ک ت،اا

عیماچنلناحوصههل اتدارن ار او ی اتوین ۀاتیقشای اعیماکزشههگداقلزاا لداتکار   انتی ایلم هیملناخوتاو اتیقشههکوی دا او لا دا

تا حثداول تو تا اییناتیقشاکیاو اک یی حدار اتکاوکا یکتاش  اکداهلپ ارن ا اوپی اییناتنظوکاتیقشاکژ ه داکیاو ار   اوکایلنادا

ا(ن۹۳،اص۲تس غفپ ایکت  اتداته اوات تعایلمد ت  اج

گ  اقلزاطهپ ک ایخه ار ات یکاتن سهکاو ااال ایینایخه ار احهیلماوکای اعی ا تو اقصکااااا ناتکاک ی داییناواشاحذرپاییناق

یام ایخ اهپاچن ار اصل ایینایق س  اچن یداک شناقلس ا لداقد انتو  اه  اوادا ایینگ ایه اول اتا حثدای اوکاو اکلپ یدا

اخوتا اخ یپاتپتمانتوخ  او شن اکیاهلچارجاقش ق اا لداووتداقشمپت ایخ ن

دارسهه قداهم وداصهه  قا ایونایلولل او احم ما ی ی ای ار او اک یی  اا لل ق اتیشهه  ایق اواح انقک ار اشههلو ا اک شاتشهه یاالماکیاح 

یخا کاوادافپی یقداکیاک یی ارپت ایق نا(اا۱۳۱تهل کاا لل ق اووتداک یی  ای اا لل ق اقاوتدانداتداتیقسهه  ایق ،ایع د تی اصهه  ق،اصاا

وپخداقد اک یی  اواداکیاقش داا لداووتداکی ی داتیقس  ایق او اهلچا ت ال و اکذیپشاقلس اوحسنایقص ک ،ای ااون وپیینایینایتپار 

ا(ن۲۹۱تلپیثااال ار   اوکای ام اتنسو او اکسپیداوس  م،اصا

اتحلیل مطالب باب روایاس طبی از کتاب اعتقاداس ادو .. ۰

 ت اذرپارپت ا احلیل ات تهدای اندایکیا اقم یلم؛ا یپیات سخف ق ایرثپارس قدار اتکایو  یا  مایخ احپتم اعا کی اص  قاکیاو اووکار

و اخاناص  قایخ ن تارپت ایق اواشاه  اک ی قداخانای اکیاق اتی  اهپف  ایق اتکاح لدار اوپی ایک ی وداییناو  ای ار   ایع د تی ا

ل وی اند،ات  لکاییناو  اکیاتداحویداو اچر کاواشاصه  ق،اشهپبایقصه زاحلیل ار ت ات  لکاندایخه اق اوپخوکتاهزینشداو اتاااا

احدسلمارپت:

 :  ابخم اول از کالم ادو

ایع د تات اتکو ک ایخا کا یکت اتکاوکایینایخ ار اییناک یی  اچن اتخ  ایق :

اک یی حدار او اهویىاتگ ا ات ین ایخ ص صاتیکق ا او ار کاوپتدانداتکاخ یپاهویه ىاتیگپاک یاقلس ننا۱

ا۲ ک یی حدار ایت ماوپایخه ماشهن خ دار ای اواعاخهؤی ارنن  احشهالصاتیت اول دارپت ایخه ا اشپداح  اخؤی ارنن  اکیاته اپاااااان

ذرپاش  ایخ ار اظ هپیًاهملنا«ا المایه اپاووصف »ق یقسه  ایخه ا یپیایت ماور پای اخوتاولم کاو اواعای انه  اووت ایخه ناوتکاول کاااا

ا لمای ه اتوطه »ت او اظ هپیًاحصللفداکخاتیت ا او ات  انداصللحایخ ،ا لداتکایع د تی ا نت  ایخ ار او اعا کی الا ا اوه ا«

اخ  ه کاقلس (ن



اک یی حدایخ ار اتا لف داوپخ خ  ا اتکار کاشله ا یکتارپت ایق اح اتذهکاشله اکیاقزتاتپتما ش اقش داتهن ننا۰

اک یی حدار او اخروا ایش ا  اکی ی داتچ کاهش  ایخ ننا۹

اک یی حدار اک ک ای ای اح یماحف اش  ا اک ک ای ای اندافپیتوشاش  ایخ ننا۵

اتکاحوطلحاییناواشاو ی اهف :

أناتنظوکاص  قای اک یی  ا یکت اتکاوک،اک یی حدایخ ار اتوکتایع پیضالپیکاهپف  ا اتیمودانداه او اظ هپاتا لفانتو  اه  اکییجا

ک یی  اواداو ش ،ای  ًاچپیاص  قاص ه اک یی اواداکیاتکار کاخوتاقد ارپت ایخ ااواداووت ایخ ،ا یپیایهپاتدصوتاص  قاحم تد

و اخصوصاتکاتنا ایلیپ ایلفدل ار ار   اف وییدای خ گا اب قل ًاو اچ اعی السماششمداهماوپی اک یی  اته اپالپیکاق یت ،ایهندا

اتل داک یی  اوادا توتاق یش  ایخ گی اقظپاص  قایهاک یی اع ما اته اپار او  داحصللفا ایش ا  او ش اتکا

 ناون وپییناک شهنایخ اتپیتاص  قای ایخا کا یکت اتکاوکایخا ک ایخ ار ای ا اوزکه دایه اح یماهم وداوپلدا اریلنداقلزانقر اا

نار او ات  اییکیاقپذیپف  ا اتکار کاخویشاقل  کت ایق ؛ا یپیاتکاالپاییناصوک ا او احوت او اتشداک ییداص  ق،اوپا  ا  ماووتاح ا

تکار   ایع د تیحشاو اودایع ا ک احم ماک یی  اواداوپپتی ت،اتکار کافدردا اک یاداخوتاو انف  اییناک یی  ایشههه ک ارپت ا ای اقد ا

نقر اخوتتیک ارن نا ای اشاصل داچوداتن  اص  قاکذیپف  اقلس ار اک یی حداکیاولناخوتا اخ ی ق احک الیم یتارن ار ایگدای ا

اکنکگ ق افوقاتکانقر ا توتاتیکتنیح م   ا

 : ابخم دوم از کالم ادو

 انق  ار اتکاتوکتاعسه اک یی اشه  ار اشهف ىاهپاولم ک ایخه اصللحایخ او اییناتهندار اعس اتکت داولم ک اه  اق شدای ااااا

ا احپیک او ش ا اک یی وپ ت ایخ ا انق  اتکاتوکتایخ نک باو ان اخپتاوپی اولم کاوویخلپ اک یی اش  اتکاصوکحدایخ ار اوویخلپای

اشف واشداو تقک داتپووباو ا ت داکخل داکوکا اوپی ارسدایخ ار اکوکاتداخوکتاق اخ یپایفپیتا اق اتکاخ یپای ل  ن

احوطلح:

أنات سخهف ق ار کشهن ماتل پما اوپخداتیگپای ارسه قدار او اقد اخاناص  قاکپتیخ  ایق اییناخ اک یی اکیاتص یقاک یی حدافپضاااا

کی  اواشهدای اح یماکیاحف ا اواشهداکیافپیتوشارپت ایخه ناتکاح لدار ایهپارسداو اک شاح یثداص  قا ال ت ااااارپت ایق ار 

نشهن او شه اتداتیق ار اییناحیدداق صهوی ایخ نا یپیاتن  اص  قاحصپیحاتدارن ار اییناک یی  اصللحایخ ا اصل ال ت یداوپاااا

ناخ کتل ایخه نایهندا ل داصه  قاحگماو اصهل اییناخ اک یی ااااخالزاصهل ات سخپیناوپنین  ای اتکمو اخهن ا ات نا الپیااا

افپتوت ایخ ایهنداهماکی  اییناک یی اتچ کانف اقسل دا اخوباح فظ اقاوت ایخ ا اهماتیموداخاپاته اپا ال و ایخ ن تایخ ن

وکتالف اح کۀاو اقسل داتچ کا ناوپافپضار اوپذیپیماتکاک یی ای  ،اکی  الف او کتاکیافپیتوشارپت ایخه ا اتکاک یی ات ماقلزاتکاتا

شه  او شه ،ا لدانی اتداحویداکذیپف ار اتکاخهوتلناک یی ،اقلمدای اح یمای ای تاکی  اکف  او ش ا او  هماص  ق،اک یی اکیاصللحاااا

اول قگ کتناوپی اک شناش داولش پات یک،اییناخ اک یی اکیاتکاتن وهدار اتکاتخ پمایخ اتپ کاتدارنلم:



شاه یدای اح یمایکوهم اآایخه ار احوخه اتن  اص  قاتکاخص  او اخن اته اپا اتکاحلفایلهدو احپیقداااجناک یی ای  ا ات ماوا

وی اته صهپیداصه  ق(او  داخن اذرپاهپتی  ایخ ناح یمایکوهم اآاتش م اوپاچر کص انتو  ایخ ار ایتلپاتؤتن داعیل ایلسالماتکااا

نایخه :اح بن اأوداکطدایهللاعن ال  اح بن اخه اوناعا ایهللاایهاتکیجاو ایصهل  اخوتاحهیلمافپتوت ا اخهن انداتکاخصه  اچنلااا

ل  اح بنداتلم اوناعلسه اوناعال ایللد لنداعنایلد خهماونایلل اعنات  ایللسهناوناکیش اعناأوداوصلپا اتلم اوناتسیماااا

أکوهم اآاو  اتم ایصههیحانو ا ا اأداأتلپایلمؤتنلنا اعیماأصههل و افداتکیجا یح ااعناأوداعا ایهللا ال  اح بنداأوداعنات  اعن

الیمسیمافداتین ا اتقل  ن

تنای انقک ار اییناک یی اتکاوپتیکق ۀاچر کاصه انتو  ایخ ،اقد اندال ع ح ًاو ی ای اک  ار   ا اقوش  او ش ای اکی  اندارسداهم قن اا

ودایخ ،ا بوقا ایوملن داحم تداکت للیوووصلپاو ش ار اون وپیینار اق ولن اووت ،ا لدای اک یحدایخ ار اتکارثپ احف ا ابا ل ،اتوکتا

ایلا  اواقاخن اخص  اک یی اهمای ایوووصلپا اهمای اتلم اوناتسیماقد اش  ایخ ار اتکاتالل اهپات اهلچاشگدا توتاق یکتان

 ایخاههانات لکاحوت انقگ اتکاتوکتاییناک یی احهالپاش  ایخ ار اتکوپتیکق ۀاچر کص او  ای ایتوک ایخ ار افپتاتسیم داش یس  

نداکیاتکایتوکاتینا اتقله  اخویشاو ار کاون تا ات لکاحپانقگ اولشای اهف  تاون ای اییناچر کاصههه انتو  او اتسههه ا اوادا ایتوکاا

تپحا او اخهالت اتسهمایقسه دایخ صه صای ف  ایخه ا احم تدانقر او اصهوک اع ماوپداهپتی  ،ایهنداق ایخ ص صداو ایه اتگ ا ااااااا

لداشهاصهدا اتزاداول داش  ایخ اواتکاک ی داییناواشاو اچن افپی اواداترمای اییناک یی ایش ک ااات ین اتیکتا اق اتکاک خهااخهؤیاا

اخویهلمارپت(ن

 ناتپحوماتکیسهداتکاذی اح یمایکوهم ا اتداقویس :اییناک یی ای اقظپات د تلناتکاقر ی اصل ا ا ب ل ایخ ا اوزکه داتل بلناا

ااشاه  ات ه ت ای انداکیاتکار   اشپیفار فداقد ارپت ایخ نوپاندایع م تارپت ایق ا ای اتمی اتن  اریلنداو

 نایلا  اک یی ای اقظپاوسهل ک ای ات سخپیناهماته اپایخه نا یپیاهپچن ایوناایه اپ ،ال خهماونایللدا ات شاحسههناوناکیش اکیااااا

هللا ایق ناتپحومانی ایحیههلفارپت ایخه ،ا لداوزکه قداهم ودانی ایهللاخواد،اییناحیههلفاکیاو ا یخه آاحصهللحاص  قاقپذیپف ااااا

خواداتکایینا تلن اتداقویسه :ال خماونایللدابد ایخ ا احگماص  قاو اصل ا ی کحدار ای ا  اقد ارپت ا احصپیحاقموت ایخ اا

ر ایینا ی ک ،اصللحاحپینا ی کی احیپ اخل ایلشر یاعیل ایلسالمایخ اتؤی ا ب ل ال خماونایللدایخ ناهذش  ای انق  انی ایهللا

ت ایق اعا ک ایع د تی اصه  قاقلزار احصهپیحاو اصهل اک یی ایکوهم ا اقموت ایخ ات ل اوپایع ا کال خما ات شاتیکتنااااخویدافپتو

طههمنانقگ اک یی ایتالاداهم قن ایحم اوناتلم اوناعلسههدا اتلم اوناعلسههداوناعال ا اتلم اونایوداعملپاقزتاوسههل ک ای اااا

صانقگ اکی  ار   ال خهمارس قداچودایحم اوناتلم اوناعلسدایشهپ ا ااوزکه دایه اح یماقشه ق ایع ا کاندات ایخه او اخصهوااا

تلم اونایللسناونا لل ایق ا اواه ًارس قدار او اقظپاص  قاتکاو  اک یی  اوادایع د تیحشایخ شر تاتدارنن اقمداحویقن اقظپای ا

اکیاتکاتوکتاصل اک یی ایکوهم ا ایقگ کاقم ین ن

ا۹۲۰ کۀاعسه انت  اتکاخص  اص  قاوصاادناعا کحدار اتکاح یمایکوهم ا اتکو چنلنایخ ا:الهقایلهس اشف ب اتنار ّاتیبٍال  ایلیّ ا(

حا کوا احه ل ایاپجاتناو وقر اشپی  اتا یف األویق افل اشف ب الینّ ما اهواتعالپیبۀایلدپندا اتیغایلیّا دایذیکایلایغمناتن  اریلندا

و  ایلهسه (او اوپیقاخوتای ال خماونایللداو اهملناصوک اقد ارپت ااا۰۰۲صاا۹قلزاییناواشای اح یمایکوهم ا اکیاتکار فداوجا

ایخ ن

بناکلشای اییناتکاتوکتات یقای اتدل اووتداشهف اواشهداعسه ،او ایخ الزاتل ب دا اتفسهپیداتکایینا تلن ایش ک ارپتیمناتپحومااااا

ت،ای اتمی اعا کحدار اتکایتیتآاییناون ای اک یی اصه  قاوپایخ مافرماک ییداخوتایح م  احدلل اکیاکذیپف  ا او احوت او الپیاناتوتوا



یکوهم ا انت  ا ای ال عاویغماور اقم تاکووو ا اخهپت ایخه (او ا یخه آایخه ف ت ای اعسه ا ارن کاخهاناهف  ایخ ،اک یی  اشف ااااااا

ل ب دا افدلر داواشهداعسه اکیاتنلصهپاتکاییناقو ای اولم ک اه اتیقسه  ایخ ا احفسلپاک یی  اوپایخ مالپیانایتپ اکییجاتل داتاااا

یخه ا او اتهن  افپیتوشار کاووتداکی  اک یی  ات ید اقلس نایلا  اهپاچن ایهپاحفسلپاتدل اص  قاکیاقلزاوپذیپیماو  اهماو اهف آاا

تهصهوماعیل ایلسهالماقلمدای اولم ک اه ال ویل اتکت داو اعسه اکیاخویهن اتیشه ،ا لدات  خهف ق اخههاناصهه  قاو اصوکحدات پداااااا

اوی ایصو ًاشف اواشاووتداعس ایتپ احالیدا اخ خ  ا اکپتیخ آات عالداح یما اتک کاهوی دایخ نهپتی  ایخ ار اه

(ا۹۱۲ ناعا کحداهمار اتکاتوکتاوویخهلپاتکاح یمافوقانت  او یناشپدایخ :ا ای خ نک باو لم بایلا کتاید عایلاویخلپاوخص  ،اصاا

حم اونایوداعا ایهللاوپلدای ال خهماونایللداقد ارپت ایخ اواحرذیکاا اشهلااووخهداقلزاییناواشای اح یمایکوهم ا اکیای اوپیقایاا

ا۰۵۹،اصا۱ی حگ م،اج ان تکاییناتوکتاقلزاص  قاعیل ایلپحم او احوت او اتا قداوکاتزیتداک یی اکیاو اصوک اتدل اکذیپف  ایخ ؛ا(

یک او شن ناکجاتکاییناتوکتاقلزاخانای ا یپیات  وقاتان  اعالجاو اطه ،اوپ ت اتکاتکت داولم ک اه یداتؤبپایخه ار اق شدای احپاا

فپیتوشار ک اکی  اقلس ،اویگ الپیاناخ کتداخاکاش  ایخ اح اص  قاچنلنافرمدای اک یی افوقاتیش  او ش نایلا  ایینایخ نا با

ایخ اصه  قاخ لدای اتن لش اقلس ناچپیار اون وپایصو اوکاتزیتد،اوویخلپات ول ای اخوداخوتییدایخ ا اهپاچن ار اخوتیاتمگنا

ی ایح پیقایخالباهپمای اتپوو اقلزاح تثاشهوت،ا لدای اخوید:اوپ ت ات قعای ایحس  اعپ قا اتذ اولش پاخوداخوتییداخویه اش اا

 اخوداتول اخهوتیاکیای او ف اه  انخهلکاتی  ات کاتداخ  تا ای اخو اتیگپ:اتکت داتوطهداوویخلپ،اهم دال عات ت ا اتفعاخوتی ااا

یلآاو ف اولم کایخ ار ایکحا وداو اخپت ای اهپتداتنشساولم ک اق یکتناو اهملناتر ،اهم داووکار اتداتوتوتاتکارن کاحپتلما ای 

احویدای احپیک او  اتکال عاو ف اولم کاورپ اوپتاتکاتکت داتوطهداتداحویداو اوپ ت او  ا ایقکم تاقلز،او ف اولم کاکیاکیش ارناقموتن

إذیاأتکوا»نت  :ا(ا۵۲۵،اصا۲وت ایق اتف تات اک یی ایخهه ار اتکاتل خههناوپلداوجااونانق  اتن  اصهه  قاتکاتوکتاو تقک دافپتا

ایلا ذقک داعن اتذیذایلنا ا اتیبافل » ا«ایلپوکا قیجاذهکاطپکایلا ذقک د  تپحوماص  قاک یی حداکیار ات یقایق ،احم اوپایینا«ن

رداییشه داقسها او اک یی  اتپووباو او تقک دایخهه ا ایصالًااات اک یی اتدل ارپت ایق ناون وپیین،انق  اول دارپت ایق افرماح یثدا افد

اصلا ای افپیتوشداکی  ای اخد اتکاک یی  اقلس ن

ت لکاحوت انقگ اتپحوماریلنداووپاخالزاصه  ق(اک یی  ات ید اکیاحپتلحاتیت ا ای اتل خناوپلدافد اییناک یی اکیاوپهزی  ایخ :اا

 ال  اأووایللسههنایلث لماعیل»ا ات اک یی ات یقاتیگپاکیاهمای ار کاتیگپاقد ارپت ایق :ا«اریویایلا ذقک دافإق ایذهکایل یبا  اتیبال »

یلسهالمالاهضالر کت  :ایخ گثپ یالن اتنایلا ذقک دافإق اح کافدا ل ایللپیکۀا و کتافدا ل ایلاپ تۀاته   افدایو ل  اریر اتل اعی اا

ار اح   ن اتنایلا ذقک د،افد  ال اتس فرم ً:ایلا ذقک دگال  :اقهم،ایلا ذقک دات تعال  الاهضاتویلل :األی الن اتنایلاصه ا أرثپالا» ا«

یل هم،اتنفدایل یب،اصه لحالی الهآ،اتنصهفافداأحویل ،اص لحالیشلاا یلش  ،اته   افداحپیکح ا وپ تح ،اح کافداتگ دایللپیکۀا و کتااا

  اریلند،اک یی  ات یقاکیال و احدلل اق یقسهه  ا اوپی ا اع ماذرپاک یی  اتدل  اتکار فداقشهه داتداته ار اتن«نافداتگ دایلاپ تۀ

اک یی  اتدل  اتفروتدال ا اقش  ایق ن

اون وپیینارسداقمداحویق اتیگپیداکیایتا کاو اکذیپشاقظپاتن  اص  قارپت ا اقظپاتپحوماریلنداکیاق تی  اوگلپتن

آاذرپاش  اتکارالماص  قاو یقلم،اور پایخ اییناک یی ا ناطهمنانقگ ایهپاواویهلماک یی او تتک داکیاتص یقایگدای اتویکتاکنجاه قا

کیای اتص تیقا ت ای  او احس  ان کیم،ا یپیاخوکتداو تتک داتکا ل اکوکا اتکاتن وددار اکوکاخوکت اتداشوتاحهالپاتیگپ ای ا

ا داقلمدای اک یی ات رمشهپیا ان ا اهوییداتگ ا ات ین ایخه ا او اییناصوک اتیگپاقل   اقلس اح اکی  اکیاو افپیتوشگ ک ا اقسلاا

رپتا اتل بداهم قن اصه  قاکیاتلگوماقموتاح او اصهل اک یی داحگمارن ار اته د ایخ اکی  اوداتا   اند،اقصفاح یماکیای ااا

ای تاوپت ایخ ن



منات یکاتیگپاندایخه ار اقظپاصه  قاو اعنویداح یماشهن ما اخالپاو اکت  اتکاتوکتاصل اک یی اوپی ات احکل اتیکت،ا لداااا

 ر تا افرمافدردای اوپی ات احک اقلسه ا اقظپی ایت ر ت اییشه داحنر اتداحویق او اعنویداصه حکاقظپاکیهگش  ایه افن،الپیکاااایت

اهلپتا اطپ ک ایخ ار اک یی  ات ن خکاو اهپاعصپا ا ت قداتوکتات یل ا یلعاشوتن

و اهملناتر اتداولنلمار اتکاتویکتات ه ت اتک ر یدا ات گیم دا اح داتل ب داشله او اقظپی ایگ یگپا ای اتمی اشلااص  قا

اتا لف ارپت ایق ا ایت ر تاتکاتگ کایه اول اکیاو اچنلناک یگپت اهمویک اکوی ا ا یی اقگر یش  ایق ن

م ماحاصصا احویقمن  ای ار اتکایینا تلن اتیش  ایق اقل  تن اقد ا اح  ار اقظپی ا ایخ نا و  افدردا اح یثداتن  اص  قاو اح

اوپکخدایخ ،احگیلفایت ر تی اواداییش دار اظ هپیًاحاصصداهماتکانداق یش  ایق او اخووداک شناتداشوتن

مایش ک اتدارنلادناتکاک ی داییناواشاو اچن افدپ ای افدپی اواداک یی ایکوهم ا ار ای اقظپاتن  اصه  قاهماته اپا اصللحایخ ا

ح اک شهناشهوتار انتو  اه  افپی یداته اپ اتکا تلنآاتا حماوادا توتاتیکتار او اصوک اع ماحوخ ایه اول اعیلرمایلسالماو ااا

اکلپ یقش دایلد باش  ایخ ن

تسیم داامناچن قگ اکلشای اییناهف لم،اییناچر کصه انتو  اتکایهاتکیجاو اعنویدانتیوداعموتدار اتصهیحاتقل ا انخپ اهپافپتاا

یخه ای اخهو ایتلپاتؤتن داعیل ایلسالماول داهپتی  ایخ نات لکاحوت انقگ ای للناون ای اچر کص انتو ۀاییناک یی او اطپ ک ایقک مااا

حک ت او اعنویدا خلیآاکلشگلپ ا اتکت داولم ک اه  اتسمدا اک یقدانا  اش  ایخ اواإدایللک تآاحصلحایلا دا احش ایلهد (ا ا

اک یی او  اهماوپاطپ ک ایقک ماحک ت احسرل اش  ایخ او اعیلگماو للک تآ(اناتکاون اه  اک ی قد

ییناحسرل اقشه داتداته ار احک ت ایتپ اطپ ک اتکاعپصآاکلشگلپ ا اتکت دایخ ا اح داوپارس قدار اتمگنایخ اتا قداوکاا

ناخن ایلرداوپپتی ق نا یپیایوالقاییناک یی اتزیتداکیالاو اق یش  او شن ا  مایخ ایهپاخوتاکیاکلپ ایه اول اتداتیقن او احپ یجایی

ا اعموتل اندال و ایقگ کاقلس ا اقمداحویدانداکیاو ا ت دا اتگ داخ صداتل  تاقموتن

  : ابخم سوم از کالم ادو

اون وپییناتکت داولم ک اه ار او اصهوک اصهللحای ایت ت داعیلرمایلسهالماکخل  اهم دایتعل ا انی  ا اخوک اه  الپندایخ ،ات  وقااا

اش  ایخ نانق  او اخن ه  اتلگما اوپقاصللحاک یی 

یت ماصه تقاعیل ایلسهالمافپتوت:اتکاهذشه  اکزشههاکیاته لک ارنن  اتداق تل ق ناتوخ اوناعمپیداهف :اکپ کته کی،اتکتای ارلس گااااا

و ایینا خههلی اتلاوشاافپتوت:ای اتناهف :اتکت دای ارلسهه گافپتوت:ای اتنناهف :اکجاتپتماو اته لک ارنن  اچ اتدارنن گافپتوت:

اشوق نای اییناک اوالکاکیاوالکاق تل ق ا ایص اتکاوالکاتیتداتیک ایخ نت 

احوطلحا:

وپایخ ماحلیل اکلشاهف  ار اتپحوماص  قاتکایینار   اون اتیش  ایخ اح او ایتم  ای اتا حماوادا اک یی  اواداعاوکارن ا ای ا

داهزین ،اولماکیاو اخو ایتعل ا انی حدار اتکاک یی  اوپی اتکت داولم ک اه ا یکتاییناک اطهمنایینگ ای ایحر ماشله او اایوات ک اتا

شههه  اتنلپزارپت ا ای ایقگ کای اکذیپشار ت اک یی  اواداخهههپو  اتدا ق نا او اول داک یی دار اخ ی ق اکیاوالکا یلهداتهپفداتدا

ارن ،اتپیته او اکزشگ داکیا خلی ای اوپی اتکت دایلرداتهپفداتدارن ن



 اخم چهارم از کالم ادو : ب

هپاک  اتکاتلپی اتی تاعیل ایلسالماهل هداتداک یل ا او اتی تاتداهف اتپیاوپاهلپار اوپی افالداچلزا افالداچلزاتفل ماح انقگ اتکا

پاگک ی داعمپشاهل هداتکاتلپی اک یل ،اتی تاکپخل اق ماحواچلس گاهل  اهف :اخپقو ناتی تاهف :اتلپی ا یپیداش نای انداکجاتی

اهل هداتکاتلپی اتی تاقپ یل ن

اکل تاپاصی ایلیّ اعیل ا انل ا اخیمافپتوت:ارس ار اخوکۀاحم ای اکیاشف اق ه ،اخ ی ق اشف یشاق ه ن

احوطلح:

ییناواشای ارالماصه  قاقلز،او  اوپات اکریواووتداتا حماییناو  اصل اتداهذیکت؛اچپیار اص  قاو  داحصپیحاو ایینایتپار ایام اا

مای اوکانه  اووت ایق ا اتیگپیداکیاقلزای انتو  اه  اوادانه  اخه خ  ایق اتکاتل داولمای ایتعل ا انی  اشف اواش،او ااعیلرمایلسهالا

ول داک یی داتداکپتی تار اتنشهساشهن خ اوپخدای اهل ه دا اتیک ه  اشهف اواشاکیاتی تاکل تاپاتهپفداتدارن ا ایینایتپاقش داتداااا

تدارن ار ای اقظپاشههله ار ایت ت داکیات قشههلناکل تاپیداتداتیق ،اییناحویقمن  ا اطههپ ک اتکااته ار اصهه  قاو ا و دارن ی اول د

توکتاکل تاپایخهالما ایه اول اتهصهوما  اقلزاب و ایخه نا ای اچ اتفروتداتیکتار اص  قاتکاولمای اودایع ا ک اک یی  اواداو اااا

انقر اوپپتی تنحویقمن  اتی تاتکاخاناهف ناو اهل ه دا ارسکایوال ای اخویصا

اوپی احسیل اقگ حدار اکلپیتوداواشاه  اچر که قآاخاناص  قاهف  اش ا اق لک اهلپ اقر یداحذرپاچن اقگ  اطپ ک ایخ :

أناشهلااتفل اعیل ایلپحم اشه هپتاو  دا یخه آاص  قایخ ،ا  افدل ا ات گیمدایخ ار او اصپیح احم مای اعد ی اشله اتف  اتداااا

پی اصه  قاکیاحوطهلحاتیت ای اقد اتدارن ناییشه داوپار   ایع د تی اصه  قاقد ا احوطلل  ات ه ت ااااارن ا اتکاتویکتات ه ت اقظ

اتیکتار اتداحویق اکیهگش  افرمارالماص  قا ایخ الف  اتگ کالما اوغ یتاو ش ن

ا ناحپتمآاعا کی اتفل اکلپیتوداییناو  ای ایع د تی اص  قاچنلنایخ :

ب و اش  ایخ ا اکی اتخ ای ف ناو اندا حدایخ ا اتیق ی داو اعیماوکانداکیای اکل تاپیدااوکایتپ اصللحا اتیقشاو انداحدلد د

نتوخ  ایق ؛اچپیار اشههن خ احدلد اولم ک اتزاو اشههنل دای ایقال باح صهه اقمداشههوتا اکیهداوپی اشههن خ اتکت داتزاحوللفاواا

پی اکخل داو اتیقشاکزشگداشنل دای اخ ی ق ات ه  ا اتکی ف ای اتن وعایلردا ا حل قد(اقلسه ناکجاب و اتداشوتار احنر اتسلپاوا

اتیق  او ایتوکاقر قدایخ ن

ک یی حدار ای اکلشهویی داتهصهوماقد اشه  او ارالمایتلپاتؤتن داعیل ایلسهالم،احفسلپاتداشوتار اته  اخ ق اولم ک اه خ ا اکپهلزااااا

ل کاتداشوتاتیک یداتکاوپخدای اتن وقاوپی اولم ک اخ صداخپنت اتیک ه ا اهپاو قداکیاوپانداو یکار او یداع ت ارپت ایخ نا یپیاوس

تؤبپا یلعاتداشههوتا لدایهپاهم داتیک اکیاشههاصههدای اخهه یپاتن وقاوپی اهم داولم ک اوگ کاهلپتاهالواتداهپتتا اچ اوسهه اوپی ا

ایلویتدار اتیکی اع تحداهس ن اچلز اخوتتن ا اوپی ارس قدار اچن داع تحداق یکتاتیپاو ش ن

عیلرمایلسهالماو اوپخدای اولم کیداتخ وکاتداتیتق اح اچلز اکیار اوپی انداولم ک اتیپایخ ایخ ف ت ارنن ا اتکاعلناا اتهصهوتلناا

ح  او انق داطهپک اقمداکخهل ؛اچپیار اتهصهوتلنای اک ی داعی اولم ک انه  اووتق ا اولم کیقدار انداتخ وکاکیایقک ماتداتیتق اتکاااا

خ ف ت ارپت اووتق ا اخوتش دای اتوطو اوداخاپاووتق نا انه هداتهصوت دای اییناتوطو ای احدلد اتکاح  اخهالت دای انداتخ وکایا



ت قکاخ ی ق ایخه اح اتهکز ای اوپی انق داو ش ا اوپه قداوپایخ ص صاعیمانداو اییش دا االپاع ت اووتداعیمش دناو اهملناتر اا

خ او اای انداکیاو ار کاتداوس ن ا ا ی داتداتی ق نا اییناهپ هدار اهم داتدارپتق اییناتخه وکاو ا توتاعی اولم ک اخوتتن ایا

 تردال و ایع م تایخهه ار اصهه  قانداکیاذرپاقگپت ایخهه ا ا توهداکیار اذرپارپت اچن دایخهه ار اهف  ا اتکاک یی  ایینا تو ا

ا(ن۱۹۹تل م ایخ اچن قگ ا صفشاهذش اوحصللحایع د تی ای ت تل ،اصا

به اتراحت علم طب را علمی دانسته که راه دستیابی به آن مناب  الهی و   چنانکه در کالم مفید آمده ایشتان  ن۱

وحی استت ببرخال  اتدو  که این امر را با حدیث داود و بدون تصریب بیان کرده بودو و با بیان الهی بودن   

اتعلیم طب به روشنی بر یالیانه بودن این امرخط بطالن می کشد.

نکته دیگر در کالم مفید تکیه بر عاداس افراد و اقوام استت که روایاس طبی را با دستور حضرس امیر مبنی بر   ن۲

رعایت عادس ها به عنوان یک ااتل کلی تفستیر می کندم تا روشتن شتتود که راه فهم احیب احادیث طبی    

اادله و تفسیر آن است.همانند روایت فقهی و اعتقادیم توجه به ااول مکتب طبی اهل بیت و جم  میان 

مطلب ستومی که مفید بیان کرده درمان هایی استت که برای نشتان دادن علم امامم به اورس خر  عادس و     ن۰

اعجاز در روایاس ذکر گردیده و مرحوم مفید این روایاس را بخم دیگری از وجوه ذکر شده توسط ادو  ذکر 

بر ستتر روایاس طبی ای که موافط طب رایآ آن می کند. این فرمایم جناب مفید نشتتان می دهد که اختال  

زمان بوده و عموم مردم از آن منتف  می شتدند نبوده استم بلکه وجوه ذکر شده در کالم ادو  و وجهی که  

مفید ذکر کرده مربوط به استتننائاتی است که امنال ادو م برقی و کلینی از نقل آن در کتب خود خودداری  

اکرده اند.

کلمانی همانند مفید یا عالمه حلی و ... که تبیین مسائل طبی و خواص ادویه و امنال آن البته روشتن است مت  ن۹

را از وظایف انبیاء و اواتیای ایشتان می دانندم بر این حقیقت اارار می ورزند که همان طور که آدم ابوالبشر   

درمان بیماری ها و سایر  احکام عبادی و آموزه های الهی را به فرزندان خود آموخته سزم است ااول تغذیه و

نیازمندی های ضتروری انسان را نیز با تکیه بر وحی به آنان آموخته باشد و البته به موازاس گستر  نیازهای  

دینی و دنیوی انستتان ستتایر انبیتاء نیز این آموزه ها را تکمیل کرده اند. منالً چنانکه در روایاس آمده داود و  

با توجه به نیازهای زمان خود توسعه داده اند و طبیبان با آموختن این ااول سلیمان ااول درمان با گیاهان را 

الهیم شیوه های جدید درمانی و داروهای دیگری را کشف کرده و متناسب با تال  و تجربۀ خود به کار بسته 

م و مبر اکراند. البته طبیعی استت که در مواردی نیز دچار اشتباه و انحرا  گردیده باشند و به همین جهت پیا 

ااهل بیت بر ااول درمانی خاای بیشتر اارار ورزیده و از برخی از رو  های درمانی نیز من  فرموده اند.

جناتپحوماتکیسهداقلزا ت اتیگپ اکیاوپا تو اشهشاه ق اصه  قا اتفل ایفز ت ایخ ار ایام او اوپخدای ایفپیتاحوصل اه  اتکت قداااا

کاقاوت ایخ ،ا لداشلهل داتایصانداکیاوگ کاوس  ا اتکت داتداش ق نایینافپت یشاتپحومای اتدارپت ایق ار او الویع اواداخه  ه ا

تکیسهداقلزاحسیل اتیگپ اوپاییناحدلد ایخه ار اخهاناص  قاکو داو اک یی  اواداع ماق یکتا اولماتکاتوکتاک یی حدایخ ار اااا

اوکاتزیتداحویداحلیل ا افرمانداکیاق یش  ایخ ن

ا  بخم پنجم



ژهداه  ایح تیماتکتر دایخههالمایینایخهه ار اتیکی ایهاخههیسههی اخههن اهسهه ن نایهنداتکموع ای ای اکی ی دایگدای انننایگدای ا ی

تکاحو  ا افد ،افدر یدار اواویهن ایهاحگماا"تیگپ ،اخههلن او اخههلن اح یثداکیاقد ارپتق ،اح اوپخهه او اتهصههومننناون وپییناتثال

دایینایخه ار اخن انداح یماکیاوپکخداوگنن ناوالنل ارداییناح یماکیاقد اافدرداکیای ایهاح یمایخه نا باوگنن ،ی للنال تشه اا

ارپت اچد کاتداشوتاو اییناح یمایع ا کاواشل ای اقااشل گ

مدایقک ماقا"ح ایتپ  اتناق ی مانننارسدانت  او ش ا اک  ایینایح تیماوادایهار کاخن  ال و الاو ایقک ماتیت او ش نایینار کایصال

 ایین،یها طعاخ پق رداکیاو ا توتاتدان کتنننا توتایهاقفپانتماالپال و ایع م تاتکار ا قکلپ انداح یمااشهوتا اتپخهوماقلس اا

اکیای اتییپ ا ایخ ن تاخ کجاتدارن نا انداح یماکیاتکاتهپضاکپخشالپیکاتداته نات اقمداحویقلماو اییناح یمایع م تاوگنلمن

داه یداکیاتیشه لمار او ات یید،اح یماته اتدارپتق نات ی اتا یفایخه ااات اتکاوو اح کیااحشهلعاو ایخهالماو اووکارید(اتپی اا

ه هدای ل  ایینات ی ات ی افپل ای ایق نننایگدای ات ییدار اتنات نایشاکیاهماخویهماخویق ،ا توتاتیش  اوپی ایینگ ایفپیتاح یما

 کالو ایخ اتکاحو  ا ایح تیماوادنایهنداته ارنن ،اتسهلی ا ارسهکاتکنت ا ارسهکاتن فعایخه انننایینایقگلز ا اته ،اوسلاااا

و ایقگلز ا اتیکاتن فعا ارسهکاتکنت ،ایح تیثداکیاته ارپت او شههن ،ایقگلز ا اوسهل کالو ایخهه ناون وپیینات اااا"یینگ ایفپیت اتللد 

ا کایینایفپیتاتکهلپتولهدار اتیکیماکت  اکیاتوکتاوپکخدالپیکاتداتهلم،اییناتس ا اوپی ات ای اقظپولوهپیفداخلیداترمایخ نار اچد

اعم اواداووت ایق اننن

ا"یص الح ا"یگدای اتسه ایدار ات اتکاحو  ا ایح تیماواداو اند،اتویت اهس لم،ایینایخ ار السم اعم  ا ایح تیماواد،ایصالا

اخن اق یکق نننانا"ت اتداهویلماتکپتای اخن یق ناعپی دایق نایصال

انقد بخم پنجم  

پماوپایخن تاک یی  اکذیپف  اقلس ؛ا یپیاک شاوزکه دافدر ا اتل ب داچنلناقاوت ایخ ار احنر اوپاأناحگلآاولشای اح ار کشن ماتل 

یخهن تاک یی  احگل ارنن ا اهپاک یی داکیار او  داخن ای اتیکی ایکخ  او ش ای احلزایق ف  اخ ل او یقن ناون وپییناهپاچن اخن اک یی اا

و اییناتهنداقلس ار اک یی  اوداخن ار تالًاو  دایک شا ایع ا کاو شن ناک شاه  اتکایع ا کانداتیکی ات یگ  ا یژ ای ایخه ،اللگناا

ت ناشهن خ دا اتناعاح یما اتپخ اک یی ا نننا،ای اکی اه  ایک ی وداتیگپ ایخ ار اوزکه داتل ب دا افدلر داو او ار کاهلپ اییناا

خ  ایق ناو اهملناتر اوسههل ک ای اح یماشههن خهه دااخههنک اه او احدوی ایع ا کاک یی حدار ای اتر  اخههن  اتچ کاتشههگین اکپتیا

تپخال ایونایوداعملپ،اوزق دا اصفویداونایللداکیاهم پی اتسن ی اییش داتیقس  ایق ناهم نلناع  ای ای اوزکه داتپخال اص  قا

پا تالپیکاهپف  ا اوکیاته اپاتیقسه  ایق ناهذشه  ای اتویکتاخ صاذرپاش  اوسل ک ایکاک یی  اتپفو ا اتپخ اتکار کافدرداتوکتایخ ناا

اواقانداف ویاتیت اش  ایخ ا ایع ا کاواشداک یی احنر او اکی ی دانداح یماتل  تاقمداشوتن

 نار کشهن ماتل پماول دارپت ایق ار ا توتایهافپتاالپاته اپاتکاخهیسیآاک ی اح یم،اک یی اکیاالپال و ایع م تا اخ پق واتدااا

ر احصوکاع  ای ایینایخ ار ای ا ت داکل تاپایرپماح ا ت داالا ،اهمویک اع  ای ااخه  ت،اریل ایینات یکال و اکذیپشاقلسه ؛اچپیاا

ی اک ی اشهله ایبنداعشهپ ا او ایصه الدابدآاع  ایت تداتکارن کاتهصوتلناحیوکاتیش  ایق ا اهپانق  ای ات  لکافدرد،ایع د ت ،اااا

ی  اتیگپ او اهملناخصوصل  اتن د اتدارپت ایق ا ایخاللدا اوادار ای اییشه داص تکاتداش  اکیابا ا اطا ارپت ا انداکیاو اکا

همگدایینا یژهداه اکیای ا ت داحلم اح احل یماحف اتدارپت ایق ناح  انقگ ا یلهل ایتپاو اچنلناحالیداهزیکیدافپخههنگاف صههی اا

 داق لالداح یما اتکاتیکتناوسههل ک ای اک ی اته اپایصههو ًایت تداقلسهه ن ،اک ی اف لد،ا ی  ،اع تد،اا لد،ا یلفدا اق شههن ماتکاتل

ر کاته اپاک ییدا توتاتیکق ا او اک یی  انق داو اک شاه  اتهمو اتکافد ایخه ن تاتداشوتاهلچاخ پ اهمافد اکیاحر ی اقمدارن اا



 ایهپاون او ش ار احنر او ایح تیماصللحایعالادار ابدآاع  ایت تداک یی ارپت ایخ ،اعم اشوتاچلز ای افد ا افد ه او لداقاویه ا

ا نت ق

جنایینایتپار اع  ای اوپی ارسهههکاتن فعاو اته اح یماوادا ا طهههعاک  اول  کق ایتپ ال و اکذیپشایخههه ،ا لدایینگ اوگویلما

وزکه قدار او اقد اییناک یی  اکپتیخ  ایق ،احویداحشهالصاییناتوطو اکیاق یش  ا ای اهپا ط  ا اته لداک یی اقد ارپت او شن ا ات اا

ماو او اتخه ان کتداولوهپیفداخهیسیآاک ی ا او اخصوصاشغ ا احپفآاییش داحشالصاتهلمار اچوداااوه ای اهزیکاخه  اتداخویهلا

کی  افالداک یی اواد،اع  کای اعشه  ای اوالکاووت اکجاک یی ای االپاته اپایخه ،او اونزا افگ ه اولشه پاشال ایخ اح ا یلهل ناااا

یق اق او اشههغ ا احپفآاکی  ا ات اوه ای اهزیکاخهه  اتداخویهلماا یپیار کاکت  ،اح ایرثپاو ا ب ل ا اتذهکا ار کاک ی اکپتیخ  ا

حم مایفپیت اکیار اتکاخهیسیآاخن اک یی  ا یکتاش  ایق ای اقظپاحپف ا اشغ ا اتن وعاتکنت  اتوکتاوپکخدالپیکاتهلماح اتا تیای اقظپاا

 اول اعیلرمایلسالماک یی اواداقد ارناشغیداتکهلپاتا حما ایعم  اواداقاوت او شن نناهذش  ای ایین،ایینگ اشاصاوالکای ایه 

یتپ اوسهل کاوالهدایخه ا او اصپزاوالکاووتداقمداحویدای اکیات رماو ا طعا اته اقموتا احپفآاکی  اکیاتلزیدایع ا کاک یی  ای ااا

ر اک انااتیقسه نا ایهپار کشهن ماتل پماهماک انافپ شا ا ی  اووت،اواه ًایگدای اخؤی اه  اوالهداییش دای اتهصوتلناییناووتاا

 ی وداچ اخویصا افویی  اتیکتا ایهپاییشه دافویی اک انا ی وداکیار ای ایت ماشهنل  اووت،اوپی اتیگپیداقد اتدارپتاقمداحویقس لمااا

اییش داکیاو اته اح یماوپی ارسکاتکنت ات رمارنلمن

ابخم ششم  

فد احف   اه یداکیاتیکیماولنافد اشله ا افد ایه اخن نا توتاییناحف   اه او عماش  ار اعزیزید،او اهنگ ماقد اا"ت اتکاولماتثال

ییناخصوصل اکیاق یش  او ش او ایع ا ک ار اوک،او او داا"خن  ،اخلیداک  اتذهکاکی  احسرل اتیش  او شن ننناش ی اوکات هل  

پایکحا وداو احف   اه  اتذهاداق یکتناییناحیددار اوک،اکو داو احف   اه  اتذهاداق یکتا احشلعا ایقسه داتپووباتداشوتا اتیگا

حسهنن،ایینات ایهمل داق یکت،او عماشه  ار ایهاقو اخوشاولند،اقسها او ایح تیماواداتوتوتاتکار کایه اخن ،اوپی اعیم  اااا

اشله او ا توتاول ی اننن

تکاحو  ا اوکایهاتشگیداکیاو ا توتان کت نای ایهاوپز،ات ایخا کایه اخن اتکو ک ااییناخوشاولنداقسها او ایخا کایه اخهن اا

 اوهکاکیاخوشاولناهسههه لماوه اند،او اتلل ایینگ اتداهویلماتکاوک،ار ایخ الزاتذهاداتهن یداق یکتنای ایهاوپزاعیم  ات ،ااا

تیقشاخوتشاکیاتداخویخهه  ،ایینر ایهپاتدااتیقشاکت للشهه داتل  تاو اکت  اشههله اووت نات  له ارپتداوپاک  اکت  ایه اخههن ،

خویخههه ن اک  انداک یی  ار که  ایق د ت ایقک ماو هن ،ایوالع  اکت لداکیاق یشههه ن ار او ویقن اندار کایق د ت اکیاک  انقر ایقک ما

یقک مااو عماشه  ار اییناخهیسهی اخهن ه احذزاوشهوق ناخو ،اچلز اکیار الپیکاقلس ات ار کاخ صداک یشاااااا"و هن ناخوتشاعمال

و هلم،اچ اتللیداتیکتا ل اخوتت داکیاصههپزاوگنلماوپی ا یپا اک ارپتداندا اییناهم ا ل اصههپزاوگنلماوپی ابا ایینایوالع  ،ا

وسههل ک ای ایح تیماوادار ای ار کایه اخههن او اتن وعاشههله اکی اکل یارپتق اور اتناتکایتیت اصههلا اخویهمارپت(اننناو انقر االپا

و عماشه  ات ایهاخپ انخلکاه یداکیاتکاحو  ا ات وداشلهداخوتت دای او و ایح تیما یکتیحد،اتکی ف ااحپف ای اوپخوکتاشه  ا ا

ارنلمن

انقد بخم ششم

أناتکاصهوکحدار اتیقشهمن یداشهله احم تداک یی  اوادایه اخن اکیایگسپ اکذیپف  اووتق ،ایتع  ار کشن ماتل پمال و الاو اووتاااا

کحا وداق یکتا اتپووباو او دایقس دایخ ،افدر ا اتل ب داشله اک یی  اوادایه اخن اکیار اچوداک یی  اوادایه اخهن او افد ایا



تکوسهه ا ای اخههپاخوشاولنداکذیپف  ایق ناتکاح لدار اچنلناقلسهه ا اتل ب داشههلهداو اتکاقظپاهپف ناتالر  اتوتوتاتکاعد ی اا

وادایه اخن ا ت ا ای اقد اک یی  اواداوسل ک اشهله ا اک یی  اوادایه اول اعیلرمایلسهالماتخه او اهزینشاوپخدای اک یی  اااا

اخوتتیک ارپت ایق ن

 ناوپخالزاهف آار کشهن ماتل پماقد اک یی  ایه اخهن ،اتنلصهپاتکاک یی  اواداقلسه ا افدر  اشهله اتکاوسل ک ای اتا حماااااا

 قکافدر ا توتاتیشهه  او اشههگ افدرداقلزاو اک یی  ایه اخههن ایخهه ن تارپت ایق نا ایینایتپار اوپاتذهکاکی  احسرل ا یژ ای ای ات

ل ع  ای اع ما افپیهلپاالپال و اکذیپشا اوپاخالزاک شافدر ا اتل ب داشهله ایخ ناتپحوماشلاایل  افآاووخداتکایینا تلن اتداا

 اخقویسه :ایهپاکی  االپاشله او ش ا اک یی داکیای ایه اول اقد ارن ار اتللیداوپاو الدانداقلس ا اتویفقایصو ا اک یی  اشله ایا

عم او انداک یی ا  مایخه ا اخهپجاتدافپت ی او اهملناتر ایخ ار اشله او اک یی ایفپیت اهم وداحفصاوناال ثا اال ثااا

اوناریو ا اخگوقداو اشپیی اذرپاش اعم اتدارنن ن

یش  ایق ،ا یپیاجناحذزایخن تاتکاک یی  اواداق ای اییناتر ایخ ار اتل ب دا افدر  اشله ایوالع  اکت لداک ی ایه احسنناکیاق 

تخه پخداو ایوالع  اک ی اخندای اشله ایتپ ایخ ار اوپی اتیقشمن یداتذیهکاتا یفاترل اووت ایخ ا اوسل ک ای اک ی اخندا اا

شهله اتکار   اتیقشهمن یداتذیهکاتیگپاقد ا اوپکخهداش  ایق ناقگ هداهذکیاو ار کاکت لدایینایتع  ار کشن ماتل پماکیاکتاتداااا

اقم ی ن

ر اتل ب دا افدر  اشهله اتکاوسل ک ای اک یی  اع تداو اخن انداقمداکپتی ق او اییناعی ایخ ار اییناخیسی ایخن تای اااتنایینایتپ

قظپاشهله اته اپاقلسه ا اکی ی داندار ای اته ق یدا اتشمن دایه اول اووت ایق اقل   او اوپکخداق یش  ایق ناو اهملناتر او ایینااا

 داخهن ا اوپایخه ماک شاه  ات ناشهن خ داکف  کاشه  ا ایخه خه ًایخن تاچنلناک یی حدای اقگ  اااااااک یی  اهم قن اک یی  اتپخه ا او ا

وزکه داشهله ال ویل ا ایک شاوپکخداق یش  ایخ ا ای احسی اوسل ک ای اوزکه داشله اوپاکت  ا اک یی  ایه اخن ای ا یطل  االپاا

ال و ایقگ کایخ ن

فدر  اوزکگاشله اتکاتوکتاک یی  اوادار ای ار کا اوپقایه اخن اقد اهپتی  ،ااههههانایحر ماالپاحپف ای اکف  کارپتداتل ب دا 

ایتع  اهزیزا وسل کاق تکخ دایخ ار اتکایتیتآاتا حما اتکاقد اتث  اه  ار کشن ماتل پماو انداخویهلماکپتیخ ،ایداش بایهللن

ابخم هفتم  

ناحپزاکیا ت ،او اح کیجاچنلناحیدداش  ار اییناحپز،اواشهدای اییناح یماقم ه اتویکت اهس ن ار ایهافپت ،ایهاحگلمد،اییا

حپزاکل تاپای اتهصهوتدایخه نایگدای اتویکتاوسل کاتن خکاوپی اییناولماییناعا ک ایخ ار اهف  اتداشوتایلمه  اول ای ت یبا ااا

اداشوتنیللمل اکأمایل  یبا اعوتار او داوم ایع  تاننناییناو اعنویدایهاح یمایخ ای اکل تاپایرپموص(اقد ات

یینات یکاو اعنویدایهاح یمای ایتلپیلموتنلناو (اهماقد اش  ار اشم اتداولنل ای للناو کاشلااتفل ایخ ار اتکار   احصللحا

ی ع د تاخوتشاو ایهاهم نلناح یثدایشههه ک اتدارن ا اوه ال کاکی ق  اتکار   ایل عوی اننناو اقد ای ایت مار ظمو (اتکار   ا

ما اتکار   اتگ کمای خالقاواپخهدانت  ناقگ  ای ار اتکاییناولنات لکاحوت ایخ ،ایینایخ ار اتکااوکای ام ا اکسهپیداوسه  اا

ولناحم مایینات وقدار اتکایینک ایخهماوپتیمافد اوکای ام اکسپیداوس  ماهس ن ار اخیسی اخن اتیکق نهلچار یمای اودل ،اخیسی اا

اخن اق یکق ن



ک ان کت ایق گ ار   اوکای ام اکسهپیداوسه  ماهم،اییناخاپشاتند عایخه نایهنداخیسی ااااون وپیینات اقمداتیقلماییناک یی اکیای ار

خهن ات صهیداق یکتناییناقگپیداتدارن ات اکینایهندا ل دات او ایهاهم نلناشپیی داتویت اهس لم،اشهاتدارنلماتکایینگ اچد کااا

ایین،او اعنویدایهاح یمات پداو ش نننا" یله 

یت اوپخدای اتلددلنا اتن د ین،اک  اییناح یمار کارپتق ا اقشهه داتیتق ار اییناح یماتک یلع،اح یماقلسهه ناعا ک ایینایخهه ا

یلا ن  اکأمایل  یبا ایللمل اکأمایل  یبا اعوتار او داوم ایع  تاوحهالپاشههگمایخهه اتک یلعاح  احهالپاتیگپ ایخهه ای اته  (ایینا

حگلما والکاعپ ،الا ای ایخالمنایهنداو اعنویدایگدای ایوا باعپ الا ای ایخالماییش داشن خ  اخهاندایخه ای اح کثایوناری  ،ااا

تداشوتن اییناعا ک ات  اییش دایخ ا ایونایودایصلاه اتکار   ایلهلودای قا بافداواد  ای وا بایینات یکاکیاتکاشپداح  اح کثا

ایوناری  ان کتن

ق اتکاییناتوکتنایگدافپت ایخ او اق مااز ار ار  وداتیکتاو اق مایلک یللسلجار ار   ا ات اقفپاحلدلقاح یماشن خ دایقک ماتیت

وسهل کات لادایخه اتناهماتکاولماه  اوه  ایتپ  مای ایینار   ا ی تایخه ف ت ارپتما اخ ت ات خ  قماتهپفدایشاتدارنماییناااا

داقوشهه  اشهه  اتکو ک ا ایینگ ات  له ارپت او اصههوک احاصههصهها"یینار   ایصههالا"یلک ایللسههلجافدات اللجاو اح یم"ر   اکی

تویکت اکیار اح یماقلسه ن ،ا لداوپایخ مایهاخوباحف هم،ح یماشن خ  اش ق اتکایینار   اییش دار کاتللقاک  اعا ک ایلا   اا

ب و ااح یماقلسهه ناو اعنویدایهاح یماهپهزا توتشا"ول ایل یبایقک ماتیت ا اتکا یلعاق لک ا اقر یدایینایخهه ار ایین،ایصههالا

اقش  ا اهم داریم ا الص کاح کثایوناری  ایخ ن

تپحوماشهه ق اییشهه داهمایهاحلدلقاخلیدات لکاتکاتوکتاییناح یمااا"ی اعیم  ات ی حپاهمانل  اعا ایلر ت ایلفیههیدار ایخلپی

اح یماقلس ا اتپووباو اح کثایوناری  ایخ نا"یقک ماتیتق نا اقش داتیتق ار ایین،ایصال

انقد بخم هفتم 

 کشهن ماتل پماتکایینک او ارالماتپحوماتر پافیهیدا ااز اع تپ ایخه شر تارپت ایق ار احلدلد  ایینات احنایبا  اتدارن ااااأنار

اعا ک ایلمه ۀاول ار اتیب،اح یماقلس ا ای اریم  الص کاح کثاوناری ۀایخ ناتکایینا تلن او ی اهف :

کق ناتپحومافییداتکار   ایصو ایلل یماو اعنویداتث  اوپی اوپخدایینات احناهلچایخ   لداوپی اح یماقاوتداعا ک افوقاق ینا۱

ی ایقوی ا طهع،اول داتدارنن ار اتکاتویکت اتی  اش  ایخ ار اشاصاته ارنن  اعا ک اشاصاحگلمای اتیقشمن  اکیاو اتهصوماا

إلدایلمهصههومنا اتثیویال او للگمآاقسهها اتداته :اأدایهم ایلپی  اإلداتسبوکۀاتنارالماأح ایللگم باأ ایلهیم باأ الپهم ا اینسهها اا

یلمشههروکۀ:ایلمه ۀاول ایل یب،ا ایللملآاکأمار ات یب،ایل داهداتناحگمایلل کثاوناری ۀایلثدفدا اقسههار ایلپی  ایلویطههعاإلدایلنادا

اوص(ا ایلمذروکافدار   اوعلودایوقا ب،احپتمآایلل کثاوناری ۀ(ا:ایلا نآاول ایل یبا ایللملآاکأمایل  یبن

وکار اتداولنلماییشه داتداقویسه اوپی اییناقو ا طعاو ارالماح کثاوناری  اتث  ا ت ایق ا اخپجاو اعا ک اذرپاش  اتکاااهم داو

علودای قا بار او اک یی احف   اه یداتیکتایشههه ک ارپت ا اهلچاتلل اتیگپ اوپی ایینگ اییناعا ک ،اح یماقلسههه ایکیا اقمدارن نا

ح یماشن ماو احس  اقمدانین ا احمپرزاییش داولش پاتکاحسللفار کاتکخدا اتا حماطمنانقگ اتپحومافییدای اشاصل اه  ا

احدپیادایخ ن

شهاصاتیگپ ار ار کشهن ماتل پم،احلدلد حداکیاتکاتوکتاح یماقاوتداییناعا ک او ای اقسها اتیت ایق ،ایحم اوناعا ایلگپیماااانا۲

 اق ای اقظپاح کیادا اق او الل ظاشاصل اح یثدایک شالمپ ا ای ات سخپیدایخه ا اخانا اا۱۱۹۰از اع تپ ایخه نای ات وف  اا



چن یقداق یکتنا  اهلچا یژهداخ صهداتکا تلنآاشهن خ اح یماق یش  ا ار   ایلک ایللثلما  اتکاحدلد اخالصآار   ای حد دااا

ی ااعا ک ات شاتداو شه ا احلدلد  اشهاصهدای اقلسه نا اتکاهلچارک ارسداو ار   ایلک ایللثلما  ایخ ن تاقگپت ایخ ناحم ماااا

لة کثثباودنثارَیَ ةۀَاأَ دااَلدپث با ةفبداکلپیتوداییناحه یهماچنلنایخههه :ایلدمةههب ةۀتاوةلد اایل َیببا ةیلدلبمدلةآتاکةأدماایل َ ةیبب،الَلدجةاوثلة بیمٍاوة داتبندارَالمثایلدااا

یة اعة ابشههَآایلدستماتة ةیب اا"تةخَ َاعةیَلدرة ا ةهبدةاحَشههد َگبدافَدَ  َالَرة اا- ةخههیمااصههی ایهللاعةیَلد با-أَق اا-کةطههبدایهللاعةندرة اا-تةهدنَ  ااتة اتة بةاعةناعة ابشههَآا

ناچن قگ اتکایینار   انت  ،ااز اهپچن اییناعا ک اکیاح یماق یقسهه  ،ا لدای  ًاو اطههپمال وعااا" ةیلدمةهب ةۀتاوةلد اایوَتد ةیببانننایلدلة بیمَا

 اب قل ًاو اک یی دایشهه ک ارپت ایخهه ار او الل ظاتهنداهم قن اعا ک اتذروکایخهه ا اتکایتیتآاانداکیاو اح کثاوناری ۀاقسهها اق یت 

ولماو انداخویهلماکپتیخ ا ات سخهف ق ار کشن ماتل پماو ات کای ایقص زاعیمداهلچایش ک ای او اییناواشای ارالمااز ا اک یی اا

اع یش اقگپت ایخ ا!!!

ت ای اقگ کق  اشه ،اوو ا احفصلیدایخ ار ار کشن ماتل پماتکو کۀاقد اح یماتکاا ناقگ  اتیگپ ار اخهاکاحیفاشه دا ل ا ی اا

وکای امآاکسهپیداوسه  ماتیت ا ات عداش  ایخ ار اییناعا ک اتکایینار   او اصوک اتند عای خن تاذرپاهپتی  ایخ ناقگ کق  ااا

ص ارپت ا لداتکار   اوکای ام ای اییناک یی ایبپ او ایینگ الاالًاحم مات یکواییناک یی اکیاو اتن خها اقگ کشاتد ل ای اتمعا ایحا

قل ف  اووتم،او اق چ کاتک تیًاوپی ای ف ناح یمای اتشه ور  انداو اقسهااتا یفاوکای ام ا اول کایل یماقموت ا او اق لک ای اتخ ااا

 تآاتپحوماخپخ داوپاوکاقل ف مناو  خپ اتهیوماشه او  اهماحهکل ار کشن ماتل پماو عماش  ایخ اتیموداییناک یی ار اتکاتدا

ی ام انت  ای اک یی  اتند عای خهن تار   اکسپیداوس  ماو اشم کان کت اشوتا اییناش  وزتهدای ارسدار اص حکاتد   اتیقشن ت اا

ای ایخ اوسل کاحسخفاوپیقگلزایخ ن

ت حدایخ ار اهپاچن احفصل اجناوپکخهداصهل ایق س  اییناعا ک او اح کثاوناری  ا ایتع  اح یماقاوتداند،اقل  تن اول داتد اا

ند،اتکاحوصهیآاییناتویول اقلسه ،ا لداو احوت او اخهان قدار اتکاییناتوکتا اتویکتاتش و ،او  داحهمقا  مای اخو ایفپیتاتا یفاااا

احگپیکاتداشوت،اق چ کیماو اهوش ای ای اییناتا حماو اصوکحداهذکیایش ک ارنلم:

ا۱ کلپیتودایت ت ایینایخ ار اکل تاپایرپماصیدایهللاعیدا انل ا اخیماتیکی اتد ماعصم ایع د تاشهله او احوت او ایتلآاعدیدا اقدیداان

 اهم نلناعیمایلرداووت ایق ا او اهملناتر ا  مایخه ات قشهلن دانداحیهپ اقلزای اعیمایلردا اعصهم اوپخوکتیکاو شن ا احنر ااااا

ا داعیلرمایلسالماتداو شن نرس قدار اتیکی اچنلنا یژهداه یداووت ایق ،ایتلپاتؤتن دا افپ ق یداییش

 لدالپیا اکخههمداتکاتل دایه اخههن ار او احصههللحاخالف اا صهها قآاخیف اتداکپتی تاوپی ایقگ کاییناحدلد ،اهمویک ات اخ اانا۲

ایخ خداکیاتکاحم ماتا حمایع د ت ،افدردا اح یثداحهدلکارپت ایخ :

صههوماووت ایق او اکل تاپایرپما اوپی اکفعایینایع پیضار ات قشههلنای  :او احوت او اع ماحن خههکاتل داخیف ار ایفپیت اع ت ا االپاته

کل تاپاو ی احن خهکا اشها ه داو انداحیپ اتیش  او ش ،احالشارپت ایق اتد مال خداکل تاپاکیاه هارپت ا او ایق س  ایتوکاتا یفااا

 اعیمایلردانداحیههپ ،اخالف ایفپیتااییناتد مال خههداکیاو ات یگ هداعپفدا اع ک ای اعیما اعصههم احنز اتهن اح او ایقگ کاعصههم 

اع ت ا االپاتهصوماکیایتپ اوالهداتیو اتهن ن

ت م:او ایقگ کافیه ی ایه اول اعیلرمایلسالم،ایتع  اشله اوپاطپ ک ات قشلندارس قدار اتیکی ا یژهداه یداهم قن اکل تاپاووت ایق اا

یداوپی ایتع  ای لوی اییش داوپی ات قشلنداکل تاپاو لداقمداکیاالپاتوت اتیو اتهن ،ا یپیاکجای ایقگ کاعیما اعصهم ایه اول ،ات ا

ات ق ا اخالف ایفپیتاع ت احوتل اتداهپتتن



ا۰ وپی احلدقایینات اکیهاپت،احز ایتو ار اخهپتت یکاقظپی اکپتی  اه  ایه اخهن ا اونداه شماخ لز او اشم کاتدانین ،ایل یمااان

 ناییناتش و اخ   اه اه  او ات یداکخل  ایخ ار افی ی ایینایفپیتاع ت ای او اتشه و اخه   اوپی اکل تاپا ای صهل  اییش دارپت ایقااا

فی ی اکل تاپاقلزاکلشداهپف  ایخ ناو اعنویداتث  اته  ی اتکات یداخوتاکیاوپحپای اکل تاپاصیدایهللاعیل ا انل ا خیماتیو اتداته ا ا

لم اکیاو اکل تاپ اوپیقگلا اتکاح لدار ای ایتداووت،اق اتکو کۀاخوتاتداقویسه :اییناق تآاته  ی ،اص حکا حداخ ی ق  ایخ ار اتا

تداخویق ا اق اتداقوشه ،ا اوپی ای ا  یپا اقویسهن  ای ایتلناوپهزی ا اچن داشه ار ا حداوپاتلم اق   اتداش ا اتنانداکیاتداااا

ا یخ  اقاوتنقوش ماتکاح لدار اتلم اقمداتیقس اتناچ اتداقویسم،اتکاق لک اولناتنا اخ ی ق اهلچارجای اخیقای ا

ا۹ ته  ی ا اخیف  ایتو اوپی احل ایلشه  الپیکاتیتداوپحپ اذیحداکل تاپایرپماصیدایهللاعیل ا انل ا اخیما ایتلپاتؤتن داعیل ایلسالمان

 ایقگ کاعصههم ا اعیمایلرداییشهه د،اتخهه او اهپاتایگ ک ا اتن ی دا ت ایق ا اوپی اتوت اتیو اتیتدااصههکاخالف او اتنگاک یقدا

 اک  ان کت ایق ار اقموق اه  افپی یقدای اییناخهل خ او   اتکار کاح کیاا اح یمانت  ایخ نای اتمیآاییناتنگاک یقدااحم ماعل ک

اتکاتر اتلوافی ی ایه اول ،اشاصل اخ   اه  اتک الناعیمدا افپهنگدایخ ن

ا۵ شالپندالیم یتاتدارن ا اح داتکا  اوه اکپتیخ اهزین اه  اهزیزاو ات عالداح یم،ال ح ایتلپاتؤتن داکیاتوکتات دا اخههه  یان

واشن تآاکخمداو ار کهزیکیداخوتاتخ وکاتداته ای اهپارسدار افی ی ایتلپاتؤتن دا اخ ق یقشاکیاقد ارن اوپیا اوکوین ا افپت دا

ا استداته اح اهپافیلی دار اوپی اعیداعیل ایلسالمایخ اوپی اخ یپاخیف ا اصل و اته ارپت ا افی ی انداحیپ اکیاو اتیگپیداق

تهن اح اق ما ای تاقلهانداحیهپ اتکاتل داتپتماو اریداتلوا اق ووتاهپتتناییناخهل خه او اح  اش ی اووت ایخ ار او اهف آایوواااا

تهفپایخگ فدای اعیم  ایه اخن ،ایهپایکیت ا احگم ایلرداقاوتاو اییناهم اتاپا افش کا اصپزاهزینآاتشمن دایه اول ،اقا ی ایها

اپاتؤتن داتکاح کیااو لداتدات ق نفیلی ا اتندا اوپی ایتل

ا۹ و احوت او انق  اهذشه ،اکذیپشایینایتپانخه داخویه اشه ار اتشمن دایه اول ،اوسل ک ای اریم  ا احگم اه ا افی ی ایه اااان

 اا ول اکیاو اخه یپاصهل و ا اخیف اتن سکارپت ایق ،ا لداچودایح تیماعیمدا اکزشگدا ایتث  انداکیاقمداحویقس  ایق او ایفپیتاع تاا

الپات اصهصدار ات یگ  اعیمدانق داوپی اهمگ داک شناووت اقسا اتهن ،او اهملناتر اتخ او ار کاش  ا او اشاصل احپیشداا

کپتیخ  ایق ناتکایینک او احن خههکاولم،او ات اقفپای ارسهه قدار اه زاشههاصههل اکپتی  اتکاتا حماوادالپیکاهپف  ایق ایشهه ک اتدا

ارنلم:

االف. حارث بن کلدۀ  

ق ماوپت اش  ایخ ،ای اتمیآاهملنا«اوالکایلهپ »فپی یقدا توتاتیکتار اشاصل اح کثاوناری  ابدفد،ار ای ای او اعنویداالپییننا۱

شاصل اخ   اه  اخ ق یدایتو ایخ نای اوالکاتکت اچن تدایخ ار اخل خ ایتو ایصپیکاتیکتاح ا یژهداه ا انتو  اه  اترما ا

خهلی ای ا  احگلمداحپی ای  اوس  تاح اتیقشاواداکل تاپا ایه اول اعیلرمایلسالماکیاتکاایک شهمن  اکیاو ای اقسها اته ا او ایینا اا

اوپیوپا  ارمپقگاتیو اته ن

ا۲ ح کثاوناری  اتیکی ا یژهداه یدایخه ار احویقس  او ایگدای اهزین اه  اتن خکاوپی اشاصل اخ   اتکاوپیوپاکل تاپاصیدایهللاان

الماحا ی اشوتنای اچن قگ اولش پاتیقشمن یداکت لدایه اخن احصپیحارپت ایق او ایینگ اتکاعیل ا انل ا اخهیما ایه اول اعیلرمایلسهاا

عصهپایخهالماتدا یسه  ای الاو ایخهالماخوتتیک ارپت ایخ او اهملناتر ای اصل و اتلسو اقمداشوتا ای اتایپتلنایخ نای ااااا

تدانین ا ایرثپی انق داو ایخههالما اکل تاپایرپمااخههو اتیگپابدفدایخهه ا الالیآاوندابدلف،احیلفا اهماکلم داوندایتل او اشههم کاا

تشهمنداتیشه  ایق اح ات یدار اکل تاپاصیدایهللاعیل ا انل ا خیمای انق داتکاتل دالا ی اتوکتاایکاخویشای تافپتوت ایق ناهم نلنااا



  ک اکیاپباه  االپال و اوبدفل دای الا ییداهسهه ن ار اتیپحپای اخهه یپالا ی ،ایخههالماکیاکذیپف  ا اوپی اکذیپشانیلنایلرداکلشاشهها

احهللنارپت ایق ن

انق  ای افی ی ا ا ق هداح کثاوناری  اتکار کاح کیاا اح یمانت  اتشلودای اعک یکا احن لی  افپی یدایخ ننا۰

ا۹ یگدای اتهپر اه  اتوتوتار اتخ ات یآایقگ کاعیماتهصوتلناو اوکا اکزشگداهپتی  ایخ ،اتیخ  داولم ک اخه اونایودا ل صان

خهه اونایوداکیفع،اواقاوپخدای اک یی  (ا ایکت  ای او اح کثاوناری  احوخه اکل تاپایرپماصیدایهللاعیل ا انل ا خیمایخ نایلا  ااااوی 

ع  ای ایینایهاتوکتایکت  اکیاحهملماتیت ا ایتع ارپت ایق ار اکل تاپاصهیدایهللاعیل ا انل ا اخیماق احنر ایصل  اکیاحوصل اتدارپتق اا

ای  اتپیته ارنن ،اویگ اخوتش داقلزاو ا  اکتو اتدارپت ایق نر او اح کثاونار

تکاح لدار اهلچاتسهه ن  اوپی ایینایتع ا توتاق یکتناوپف انقگ اهلچاتوکتال و احوت اتیگپ او اتزاییناک یی ،ای ایکت  اکل تاپاو ا

  ات ه ت ایخ ار او اوپخدای انقر اح کثاوناری  احگ ی اقمدارن ا ایکت  اخهه اونایودا ل صاو اح کثاقلز،اقل  تن اوپکخهداقگاا

ایش ک اتدارنلم:

 ح کثاوناری  ،ابدفدا اخههه رناو افاووت ایخههه ا اتل اوا و ا  اقلزاواقاهزیکشاه  اح کیاداتکاهم داشهههرپالپیکا

تیشه  ایخ ا ایینگ اتهپ زاهپتی  ار اکل تاپایصل  اخوتاکیاوپی اتکت داو ای ایکت  اتداتیت ایق اخ لدای ااپیو اقلس ناا

رلیوت پاا۰۵۳پیاچگوق اتمگنایخهه ایه ات ین اوپی اخوتاوالاداق یشهه  ا اولم کیقشهه داکیاو او افا اتگ اواو اح  تااا ی

اف صی (ایعزیمارنن ن

هذشه  ای ایین،او افا اتگ اح ا ت داف حاتگ اوخ  اهش ماهکپ (اتکایخ ل کاتشپر داووت ایخ ،اچگوق اتسیم ق داخ رنات ین اتداا

اکف ا انت اتیش  او شن گحویقس ن او اتپرزارف کا

   برخی از تاریخ نویستانم ارجا  سعد بن ابی وقاص به حارث بن کلدۀ را مربوط به حجۀ الودا  یا فتب مکه می

داننتدم این امر هر چند تا اندازه ای قابل قبول استتتم ولی باز هم با توجه به روایاس متفاوتی که در این زمینه  

دانم پزشتتکی قلمداد نمود. زیرا در برخی از مناب  وجود داردم نمی توان آن را دلیلی برای نا آگاهی پیامبر از 

اهل ستنتم پیامبر اکرم بیماری ستعد را تشخیص داده و داروی آن را هم به او می گویند و تنها برای ساخت   

دارو او را به نزد حارث بن کلده می فرستند که این هم امری طبیعی است و اولین گزینه برای به دست آوردن 

ابزار ساخت داروم مراجعه به طبیب معرو  آن منطقه بوده استممفرداس دارویی و ا

هم نلناحکپوآا  ماتکایقک ماتخ وکایلهم اتکت قداکیاقلزاو ی اتکاقزتاچنلنارسداتس کواقموتناتکاحدلد ایکت  اکل تاپاو اح کث،ا

اتخ پماصوک اتداهپف  ایخ نهم قن ایکت  او افص تا احک مایخ ار او اووکاوالهداو اقزتیهاحپینا اتشروکحپینایفپیتاتکا

   البته داستتان سعد تا آنجا که در کتب مشهور اهل سنت نقل شده سعی در نا آگاه جلو دادن پیامبر الی اهلل

علیه و آله و سلم از مسائل طبی و ااباس عظمت علمی حارث بن کلده دارد و هر چه از این قرائت رسمی اموی 

ایان می شود. این موضو  در اکنر مباحث فقهیم اعتقادی و علمی فااله می گیریمم حقیقت داستان بیشتر نم

به چشتم می خورد. و شاید دستور اهل بیت علیهم السالم به مخالفت با عامه اشاره به همین امر داشته باشد.  



بنابراین می توان گفت در مستائل اختالفیم هر روایتی که از نظر قرائت رستتمی اهل سنت احیب تر باشد از  

اق  باید آن را ضعیف تر شمرد.نظر وا

و اعنویداتث  اتکایهاوپکخهدایتم لد،اک یی  ار   اوا ک ا اتسهیمای ا یلهل اوسهل کات کاحپق اح اخهه یپاصههل داخ  ا اهپاچ اییناااا

ف صهی اولشه پاتداشوت،اتداحویداک یی  ایصل احپ اکیاتکار کاک ییدایه اخن ای ف ناح داو اوپخدای اک یی  ایصل ا اته اپ،احنر ااا

اتکاتل دار اداتداحویداتخ اکل یارپتار او اقد ایح تیماتوطوع اکپتیخ  ایق ن

کجای اول داحوطهلل  ایتم لدا اک شهناشه داهوشه اه یدای اتواح رماوپاحو ۀاح یثدایه اخن اور اتکاواشاه  انحداقلز،او ااااا

ای ایلمه ۀاول ار اتیباننناتداکپتی یم:قگ  اتیگپ اتکایینا تلن اخویهلماکپتیخ (او اقد اخان دار کاشن ماتل پماکلپیتوداک ی

أناتکایو  یاو اوپخدای اتل ب قدار اح یماکیاذرپارپت ایق ایشه ک اتدارنلماح اخهلپاح کیاداقد اک یی اتکاتل داتیقشههمن یداشله ا ااا

اخنداح اح  ت اک شناشوت:

ا۱ اداعیداعیل ایلسالماقد ارپت ایخ اهههههاناق(اک یی اکیاو اییناتیمودای ایتلپتؤتن ا۰۳۷ل طهدایووایهیداتوصیداوت وف  اان  ال  ا»

ا«انعید:ایلمه ۀاول ایل یب،ا ایللملآاکأمایل ک،ا ایله تۀاواعاب د

ا۲ هههههاناق(اتش و اتیمودافوقاکیاو اییناعا ک ای اکل تاپایرپماصیدایهللاعیل ا انل ا خیماقلزاا۰۳۷ل طدایووایهیداتوصیداوت وف  ان

اقد ارپت ایخ :ا یو مات یب،ایلمه ۀاول ایل یب،ا اعوّت یار ا»عیل ا اخیّماأق اتخ اعیلر ا اهداحش گدافد  الر :ااع اشآاعن اصیّ ایلیّ »

ا«انو دات ایع  ت

ا۰ :اهههههاناق(او اعا ک ایک  اعنایله لمار اظ هپیًاتپیتاحیهپ ار ظماعیل ایلسهالمایخ ان کت :اأقّ ال  ااا۰۲۴عیدایوناو ووی اوت وف  ان

اۀاول ایوت یبا اعوّتاو قهات احهوّتنانیللملآاکأمار ّات یبٍا ایلمه 

هههههاناق(ایینال ه اکیاتکاطمناح یثداوو قدای احیپ اص تقاعیل ایلسالماک یی ارپت ایخ ا اع  اا۰۸۱شلااص  قاوت وف  انا۹

دایبا ایللملآاهی اهم دارپت ایق ار احیهپ انداکیاو اکل تاپاصهیدایهللاعیل ا انل ا اخیماقسا اتیت ایق نا اأعیماأدّایلمه ۀاول ایل ّاا

ایل ّ یبا اأعوّتایلا دات ایع  تن

ههههاناق(اتیمودا یپاکیاو اصپیح او ایتلپاتؤتن داعیل ایلسالماقسا اتیت ا انداکیاتالواحفسلپاک یی  اا۹۱۰شلااتفل اوت وف  انا۵

اواداتیقس  ایخ :ایلمه ۀاول ایوت یبا ایللملآاکأمایل  یب،اعوتار او دات ایع  تن

ا۹ هههههاناق(اک یی اکیاو اییناعا ک او اکل تاپاصیدایهللاعیل ا انل ا اخیماقسا اتیت ایخ :ا ال  اا۹۰۲ غفپ اوت وف  ایوویلها ماتسن

ایلمه ۀاول ار ّاتیبٍا ایللملآاکأمار ّات یبٍافسع اقفسهات اعوّتحر ناص

ا۷ ی اع اشآایللملآات یبا،ا یلمه ۀاول ااهههههاناق(ای اکل تاپایرپماخ   او اع یشآاک یی ارپت ایخ :ا۹۰۴أوواتلم ایلاال اوت وف  ان

ایوت یبا عوت یاو ق ات ایع  تن

ا۸ هههههاناق(ای ایتلپتؤتن داقد ارپت ایخ ار ا:ایلمه ۀاول ایل یبا یللملآاکأمایل کا،ا یله تۀاواعاا۹۰۴أوواتلم ایلاال اوت وف  ان

اب دافهوت یاو ق ات ایع  تن



ا۴ ک یی اکیاو ایت مار ظماعیل ایلسهالماتن سکاقموت ایخ :اعنایله لما ال  :اااهههههاناق(او اییناعا ک ا۵۹۸شهلااواپخهداوت وف  ااان

ایللملآاکأمایل ّ یبا ایلمه ۀاول ایل ّیباعوّتاو ق ًات احهوّتن

هههههاناق(اک یی اکیاو اهمپی ات افدپ اتیگپاو اییناصههوک ای ایتلپتؤتن داتیقسهه  ایخهه :ا ال  اأتلپااا۵۷۰ل کاکی ق  اوت وف  انا۱۳

ایلمه ۀاول ایوت یبا ایللملآاکأمایل ّ یبا اعوّتار ّاو دٍات ایع  تا اصلّآاتعایلنّرما اتپضاأطن اتنالیّآایلهد ،انایلمؤتنلنا 

هههههاناق(اک یی اکیاو اییناتیهمودای اکل تاپاصیدایهللاعیل ا انل ا اخیماقد ارپت ااا۴۳۳یونایوداتمروکایحسه اداوت وف  اح  تاانا۱۱

اناللملآاکأمایل ّ یبا اأع ار ّاو دٍات اعوّتح یخ :ایلمه ۀاول ایل ّیبا ای

ههاناق(اییناک یی اکیای اکل تاپایرپماصیدایهللاعیل ا نل ا اخیماتکاح لدار ایهافدپ اتیگپ اا۴۱۱عا ایلپحمناخلووداوت وف  انا۱۲

یل  یبا اأص ار اتیبایلاپتۀا اوپافدپی اخه اه ق اح یمایفز ت اشه  اقد ارپت ایخ :ال  ایلنادّاص:ایلمه ۀاول ایل یبا ایللملآاکأمااا

اعوت یار اتسمات ایع  تان

ا ناو اقگ هدایتم لداو اقد اه  افوقاقگ  ا یپال و احوت اخویه اووت:

ا۱ هذشه  ای ایینگ اتل ب داشهله ا اخهند،اک یی اکیاهمای اکل تاپایرپماصیدایهللاعیل ا نل ا اخیما اهمای ایتلپاتؤتن داعیل ایلسالماااان

 داشههله اییناتیههموداکیای ایت ماصهه تقا ار ظماعیلرم ایلسههالماقلزاک یی ارپت ایق ا اتکاصههوکحدار ات اهم قن اقد ارپت ایق ناتل ب

ر کشهن ماتل پماوپذیپیمار ایق سه  اییناک یی او اکل تاپاب و اقلسه ،ا لداو احوت او احه تاقد اک یی ای اخه یپاتهصوتلناعیلرمااااا

حه تاقد اندا ایخ الزاق لالداتکاتناعاک یی ،اوپی ایهافپتاشههله اته اپا ال و ایلسههالماو  اهماییناک یی او اخصههوصاو احوت او اا

ایخ ن تاخویه اووتن

ا۲ ر کشهن ماتل پم،اشلااتفل اکیای للناق ل اح یمای احیپ ایتلپاعیل ایلسالماتیقس  ایق ،اتکاح لدار اچنلناقلس ا ایووایهال اان

ایاهمای اکل تاپا اهمای اعیداعیلرم ایلسالماقد ارپت ایخ نتوصیداخنداتذهکاولشای ایهالپدالا ای اتفل ،اک یی اک

ا۰ شهلااتفل اک یی اتذروکاکیاو ایق ی  ای اته اپاتیقسه  ار انداکیاتالواکذیپشا احاللناخه یپایح تیماکزشهگدالپیکاتیت ایخ ا ااااان

ت ا اکیای اکل تاپایرپماک یی اقگپایح م  ایینگ اییش داحل احسبلپاشرپ اح یم،انداکیاکذیپف  او ش اوهل ایخ ؛اچپیار اتفل ،اح یم

انداکیای احیپ ایتلپاتیقس  ایخ ،اتکاح لدار اواقاقد اتشروک،اح یماو اکل تاپایرپماصیدایهللاعیل ا نل ا اخیماتن سکایخ ن

تکاک ی دات  اییناکپخهشاهسه ار اچپیار کشهن ماتل پماو اصهوک اتگپکای اییناتوطو ایظر کاقگپیقداتدارنن ار اعا کحدای ااااانا۹

ح کثاوناری ۀاو اکل تاپایرپماقسا اتیت اش  او ش ،ا لداهلچاقگپیداقلس ن ار اش ی ایصیدار اتداحویق ای ا یپاون ه  اوکایخالتدا

لپیکاهلپت،او اتیگپ اقسا اتیت اشوتناتکاح لدار او احوت او اقد اه  ات ه ت،ایق س  اییناک یی او اتهصوتلناعیلرمایلسالم،اوسل کا

داو اح کثاوناری  ایخ ا اچن قگ اکلشای ایینای ایونایودایصلاه اقد اش ،ای اقلزار ات اصصاتکاح کیاا اقد اتس ن احپای اقسا ان

اریم  ایوا ایخ اتکاتوکتاچنلنایق س وداو احپتی اخاناهف  ایخ ن

ا۵  االپاته نداو ایلا  اچن قگ اکجای اییناخویهلماهف ،اظ هپیًار کشن ماتل پمایتع ه  اودایخ مارس قداچودایحم ااز اع تپن

 ایوناتو  ات هصهکاه  وا ایوناللماخهیفداشهله اخه لزاکیاوپاحشالصاوزکه قداچوداشلااتفل ا اشلااص  قا اعیداوناو ووی ااااا

احپتلحاتیت ا انق داکیاو احم ماحهصکا ایقلپیفش د،اح یماشن ماحپا احپف ای احپای اوزکه داشله اتداتیق ن



ابخم هشتم 

ننناوه اعنویدایههاتسهههیم دا یت ،ای اهم داروترد،ایگدای ای للناچلزه یدار او ات اتدانتوخ ن ،اکیو  ا اولناکنلپا اهپت اووتناو ااا

اعنویدایهاتخ وکاور یش دایینگ اکنلپاو ی او اهپت اخوکت اشوتاح ارپیه شاوپتیش  اشوتن

تکو ک اا۹ور  ودایخهه ار اعا یلپحمناتو  ای اعیم  الپدااشهه ی اییناهماو اقا شهه احوت او انداتکار   ایلموطههوع  ایوناتو  ا

ایخمار   ایخ ار   ایلموطوع  نار   ایح تیماتهیدانننا"یح تیماتهیداقوش ن (ایصال

ییشه داو اصهپیح اتداهوی اهذیاح یماتوطهو اعیداکخهو ایهللاییناح یماته اشه  ا او احیپ اقسا اتیت اش  ایخ نا اوه اااااا

حوطلح،ایینایخ ار ات تپیاوپاتداهپتتاو ایینگ اتاپال ایوناوا ایشو ات  اکار اتهپزاحیوکااحوطهللداتداتهن ناح صه اییناا

هم ا ات خهه  قدار اتکاحو  ا اح کیااوکار کاتدارنن ،اییناکزشهههاتستوداووت ایخهه نا اکلشاتستوداتدانی ا اتستوداکیتکایها

ستودایینایخ ار اشم اییناحوصل ا ااذییداکیاکع ی اح  اتسهمداق تن خهاداتداولن نا خالصه ،ایگدای احوصهل اه  اییش د،او اتاااا

رنل اح اتشگیداوپیی  داکلشاقل ی ناییناحوصل ا اکزشهاتستودایخ ار اتکایتیت ،او اعنویداتیخ  قداقد اش  ار انقگ  اتستوداتیکتا

اییناکیاو اعنویداح یثدای اکل تاپاوص(اقد اتدارن ن

ا لشو احا ی اتداشوتاو ارالماحیپ ار اوس ایشاکیات خ  داتداحویقن اتکا او اییناحپحلکاخهاناکزشههاتستود،اتاپال ایوناواا

ار   ایلموطوع  ایوناتو  اواویقن ن

انقد بخم هشتم 

ی انقک ار ار کشن ماتل پماو ارپی ای اعا ایلپحمنایوناتو  ا ار کای او اخصوصار   ایلموطوع  ا  اق ماوپت ا ایوناتو  اکیا

الصایح تیماتکهو اتهپفدارپت ایخههه ،ا  مایخههه اقگ حداکیای  ًاتکا تلنآاشهههن خ ار   او اعنویدایهافپتاحپف ای اتکاحشههه

اتوطوع  ا اتؤلفاندا اب قل ًاتکاتوکتاک یی اکنلپا اهپت ای تن کاشویم:

ابخم اول: ابن جوزی و کتاب الموضوعاس 

قاعیل ایلسالماتزینایخ ا انداهماتکارشوک اأناو ی اوسهل کات سخهفاووتار ات یپاهپ  الپندا اح یماتیقشگ هدار او اق مایت ماص تاا

ر اتذهکاکخهمدانداتهفپ ایخه ،اح ایینایق ی  اقسها او اتا قداح یثدا احف   اتی ه  اتل ب داشهله ا اخهنداق انه  او ش ار اااااا

قلو ا اچگوقگداحشهالصا طعا اته ایح تیماکیاتکار   اشاصداتقا  ارن ار ای ات ش تیداقسا او اک ی اشله ا اتذهکایه اا

ول ایخهه اح انقک ار ای اقگ  ای احم مافد اشههله ایت تل او و ا اخالزایتم  اتسههیملنایخهه ناوا لد ا طههه ایلپیفیههآار  و افدایلفد ا

ا(۰۰۸،اصا۱ خمو اتذهکایإلت تلآا ذرپ یافل ات ایاپقاإتم  ایلمسیملناوالاتلل اأصالنایلموطوع  ،اج

شاصل ایتث  ایوناتو  اق انشن اووت او ش ا او ایخ ن تاو اخان دا ناچگوق اتمگنایخه ایهاشهلهآات اصهصاتکاعیوماح یماو اااا

چنلنارسهداور ای اتر احهصهکا اعن تاقسها او اشله ا ایامآاتهصوتلناعیلرمایلسالماتزباخالماحپینایفپیتایخ ا اح دارسداااا

د اک یی  ارپت ا اقظپی ا  اکیاهم ودایوناحلملآاخهیفدا ات هصک،اک ک ای ای ایحر ت  ا  اقسا او اشله اکیاقمداکذیپت(ایل یماو اقا

او اعنویداتل بداحپف ای ا ات اصصاتکاحشالصایح تیماتکهو ،او اکلپ یدایت ماص تقاعیل ایلسالماتهپفدارن ن



جنای اقگ  ایوناتو  اشلهل داو اخ اهپ  احدسلماتداشوق :اهپ  ای  ،ارس قدار ایح تیثداکیاشنل  ایق ا اتکانداو اته ا ارما ا ی تا

مارپت ایق ناهپ  ات م،ارسه قدار او  داشهنل دایح تیماوپاتهفپاص تقاتک کاوس  ایق ناهپ  اخوم،اعویماق تیقدار اهپاچ ااارپتدایل ی

ا(ن۰۰۸،اصا۱تداخویهن اتداهوین ا ار ک اق یکق ار اتک اش داو اعد اخ  ه کاو ش ای اقا ش ناویلموطوع  ،اج

شهله او اووکاع ماتک اگوا ا ط  ا اته  ایخ ،افد اقو اتک اگویداخ ااچن قگ اتکاییناحدسهلماون  اتداولنلم،ای اقظپایوناتو  اا

هپ  ات ف   ایخ نا  اتکاحسیل اقگ  اخوتاو اشلهل د،ای احم تاوناخیمآاقد اتدارن ار ایگدای اشلوخاکیفی اتداهف :اهنگ تدار ا

وح بنداشلاالرمایهن ایلپیفیآال  ا:اات ات کاهماهپتاتدانیلما اچلز اکیاکسن ی  اتداشمپیمانداکیاو اصوک اح یماتکتدان کیمن

ا(نا۰۴،اصا۱رن اإذیایت مهن ایخ لسن اشلل اتهین  اح یث نایلموطوع  ،اج

تنایوناتو  ،افپتاه  ردایخ ار اوزکه دایه اخن ا اح داعیم  احنایدا اهماتذهکای اقلزای اوهنا اتپدا  اتکایت داقاوت ایق نا

لپتاقشه دای اک یداولم کا  اتیکتنای اهپاک یی اطهلفا اتکهولداکیار اتکاتذت اشله اایلف ظدار ای اوپی اتپداتیگپیداو ار کاتداه

 یکتاشه  ،اته اپا ال و ایخه ن تاتداتیق ا اهپاک یی داکیار اتکات دایه اول ای ای اوپیقاشهله اک یی اش  ،اتکهو اتداشم کت،اح اااا

پت ا اشهههله اکیات رماتدارن ار الپنداکیاک ک اک ک ارپت ایق ا ات یدار او اقد ایتع ه  اتک الن،اکیفیهههل داکیای ایروتاو حپاتهپفدار

اخوداتسیم ق داکیاتا داتداتیقن ا ارلن اتاپال اکیاتکات اتیکق ا اننن

هههههانای اهنگ تدار او اک ی اشهله اتداکخه اعن دایخ ل کای ارفاتیت ا او افل شداتداکپتی تناو اعنویداتث  اتل ب داتنصفایه ااا

 ایووایلصهی اهپ  اچنلناحهالپارپت ایق :اص  ق،ال اتن رلپا ار دای شلعنا لدایوناتو  اتکاتوکتا  اتدااخهن اهم قن ایوناحکپایا

هوی :ار دارذیو اکیفیهل اخالث ناچنلناحه ولپ اتکاریم  اتن  ایوناتو  افپی یدای ف اتداشوت،ای اتمی :اا لل افدایل شلعا یهل افداا

،اهذ ای ح تیماریر اتنا طههعایلپیفیهه ،اا لل افدایل شههلعاتفپو افل ،اتنایلغال افداایلل یم،اا لل افدایلپفض،ار دایغیوافدایل شههلع

ایلپفضن

 نایوناتو  اق احنر اتکاتوکتاک ی اشههله او او  و قداک  اتدان کت،اویگ اتکاتوکتایه اول اعیلرمایلسههالماقلزاو اه  رداتداکپتی تنا

هللای احیهپ اعسهگپ اقد اشه  اتداقویسه :اهذیاح یماتوطو ااااا  اتکاتوکتاک یی دار اتکافیهلی احیهپ اف وم اعیلر اخهالمایااا

 یللسهناوناعیداصه حکایلهسگپاهوایللسناوناعیداوناتلم اوناتوخداوناتهفپایوواتلم ایلهسگپ ،انخپاتناحه د ایلشله افل ااا

ای ت تآ،اک  اهذیایلل یماعنانو ا ا للجاوشدبن

ی الو ات شای احیپ اعسگپ اعیل ایلسالماو اقد اک یی داکپتیخ  اییناتکاح لدایخه ار اقوۀایوناتو  اتکار   احذرپۀایلاویصاا

 احیههپ اکیاو اعنویداع لمابد ای تاتدارن ا ای ایوواقهلمایصههفر قداتکاتوکتاح یماتداقویسهه :اهذیاح یماصههللحاب و اک ح ایله پۀا

ایل لاآن

نداتمی اتداحویداو اک یی :ایق ات ینآایلهیما اعیدا نای اک یی  اته اپافپی یقداکیار اتکات دایتلپتؤتن دایخهه اتکهو اشههمپت ار ای ا

او ور ا اک یی :اعیدای  ایلدومایخالت ًا اک یی اکتایلشمجا اک یی اخ ایووی ا اک یی  ات ه تاتیگپایش ک ارپت:

ادناحف ظا اتل ب داوزکگایه اخن ار   ایلموطوع  ا  اکیاق اته اپا اقل  تن اقد ا اک  یشاتداتیقن 

یی  اته اپافپی یقداتکار کایوناتو  اتوطو ا اتکهو اشمپت اش  ایخ ،اللگناو احن خکاولم،او اذرپاچن اقموق ابناهپاچن اک 

ای ایح تیماواداتکار   ایلموطوع  ا  اتداکپتی یمن



ابخم دوم: روایت جم  بین پنیر و گردو 

  اذرپاش  ا اوپخدای انقر اه ودار   الد ااأناوناتو  او اوکاتزیتدا الل خهدانشهن ایخ ا اق ماولشای ات ار   اواداتکانب کاا

یلمن فعافدایل ک،او اچ پاقلزاکخهل  ایخ نای اییناک ا  اوسل ک ای اک یی  اکیاچوداو اوکا ت داخوتاهم هنگاقمداتی  ،اتکاتوکتاا

ا ایخ ننقر اه هداحگماو ا طعا اتکهو اووتداقموت ا اه هدانداه اکیات  وقاوکاحکپودایعپی ا االپال و اکذیپشاتیقس 

افدایللاآایلسهوتیباشهف باتنار اتیباا»  اتکالد ایلمن فعاتکاتوکتاح یما ر اتکاصللحاوا ک ا اتسیمانت  ا اقمداحویقس  انداکیا«

تکهو الیم یتارن ،اتداقویس :اخل  اتیق ای اتیک اه  اعپ ایخ اوهمگ قداقلس (ا یپیاعموماولم ک اه  ایعپی ای اخپت ا اکووو ا

اووت ایخ ن

نقک ار اتداتی  ایخههه اکنلپاکییجاتکاندا ت داور اظ هپیًاررن ا اتمیوداووت ا اچن قگ اتپحوماتکیسهههداتکاول کای قویکا نا  ای ا

تکاذی اح یمان کت ایق ،اوپخداتیگپاقلزاییناتیههموداکیاتاصههوصاکنلپاح  ۀاوداقمهار اتیکی اواعاخههپتایخهه اااا۱۴۸،اص۹۰ج

ک یی  ات ه تاتکاتوکتاتمعاولناکنلپا اهپت اکیاو اکیح داتکهو اشمپت ا او اول دااتیقس  ایق (اهپمایخ ا اهپت اقلزاواعاهپماتیکت،

ل ع  ای اریداقگ  اخوتاو اک یی  اواداکیاول دارپت ا اتداقویسهه :اکل تاپاحگلماحپیناحگلم داووت ایخهه ا اتکانیلنانداحیههپ ،اا

نایهپاح یثدای ف ل ار اکزشگ دایینا ت داو انداتویفقاچلز ار او الویع احگم ا اکزشهگداتن ف  اتیشه  او ش ا توتاق یکتناون وپییاا

اقلس ن او یقل ار اییناوکاعپودایخ ا اتویفقاتزیجاییش دایخ ن

یلا  ایوناتو  اتکاولش پاقظپی حشاتچ کاحذوذ ا احغللپاتوطعایخ ا ایینایتپایخ ص صداو اتا حماواداق یکتا احفصل انداکیاو ی ا

ماح  وقاشهپ ا اوکاچن قگ ایشه ک اشه اتکایهار   اتا لف او اوکاکییجاکیاقش داتکهو ااااتکات  اخوتاکلگلپ اقموتنا لداتکاول

اووتداح یما اتکار   اتیگپاقش ق ای ای ایخ ص صداووتداک یی اوپی ایعپی اندا ت داتیقس  ایخ ن

شله ایخ اوپپخلم:ااجناح  او ی ای اتن  ایوناتو  ار او اهف آار کشهن ماتل پم،افپت اح یماشهن ما احپف ای احپای اتل ب داا

یهپاتکاک یی  اواداته اپاهم قن اک یی اخل ه یق ات  لادا توتاتیکتار او اقظپاشم او اوکاتزیتداخ  ه کاقلس ،اکجاتمگنایخ ا

تکاتوکتاق خه  ه ک اخ یپاک یی  او اوکاتزیتداهماو اخ  اکف  او شل ار ای اتمیآایینایح تیم،اک یی اشف اواشداتمعاولناکنلپا اا

نا یپیای او ی اک یی اصهللحاوا ک ا اتسیماکیاتکهو او یقل ار اچنلناچلز اتکاتل داتشروکایه اخن ای ارفپاهماو  حپااهپت ایخه ا

ایخ ا ای ایلپیکارنل ار افرماشم ای اوکاقمداحویق اتالواتهیداووتداک یی  اواداو ش ن

وا داکیاو ار   اتوطوع  ایوناتو  ایکت  اتیت اتنار کشهن ماتل پم،اوپی ایبا  اتکهو اووتداح یماتمعاولناکنلپا اهپت ،اتا ا

یخه ناتکاح لدار ایوناتو  اتکایینار   اهلچایخ   لداولشای انق  اهذش اوپی اتهیداووتداح یماقل  کت ایخ ا احنر ای الو اا

ی اداشوتاک ح رماقلشه ووک اقد اتدارن ار اچوداتکایگدای اخه اوپیقاک یی ،اق تدای اتاپال اوناوا لشهو انت  ،اکجاتهیوماتااا

اتچ کایش ا  ا احایل اش  ا اخانایوناوا لشو اکیاو اکل تاپاقسا اتیت ایق ن

اتکاتوکتاییناخانایوناتو  ا اقد ای ای اح رماقلش ووک اچن اقگ  ال و احذرپایخ :

ا۱ خوماو اقد ای اتکات اقد اتیگپای اک یی ار اخوتایوناتو  اقلزاتکاتوطهوع  ان کت اخهاندای ایوناوا لشهو اقلس ا اتکاک یی اااان

أداتاپی اوناوا لشهههو ایلم  لکاتخ اعی ایلمستودا هوایسر اتو یا تان افد  ا:ای اأتلپایلمؤتنلنا»ره حهکاتستودانت  ایخههه :ااا

تمه اولناتیبین،ایلکاناتیبا یلکو اتیب،افد  :ات اح بنداأوداه ک دایلپشههل اعناأول ایلمر ىاعناأول ایلمنصههوکاعناأول اعنات  اا



ال  اکخهو ایهللاصهی ایهللاعیل ا خهیما:ایلکاناتیبا یلکو اتیبافإذیایت مه اص کیاشف بیناااعنایوناعا مال  ا ح  اچگوق اتداحویدایینا«

اقد اکیاتلل اوپایش ا  اک ی اتیقس اتکاح لدار اتستوداو اصپیح انداکیای اکل تاپایرپما اتکاکتاهف آایوناوا لشو اقد ارپت ایخ ن

ا۲ یصهو ًاچگوق اتمگنایخه اوگویلماک ی ،اخانایوناوا لشو اکیاو اکل تاپاقسا اتیت ایق اتکاح لدار ایوناوا لشو اقم ین ۀاوکااان

لل خهداندا ت دایخه ا اشف اووتدات اعنصپاولم ک ا یاوچن قگ اشاصایوناتو  انداکیاتلپیبدای اوکاالپاعیمدا اتا لفاحگم ااا

ازکه داوکالل خداندات کیداقسا اتیتنتداتیق (اکیاقمداحویداو ایگدای او

اههاناتکاتوکتاتمعاولناکنلپا اهپت اتکار کاته اپاشله ات اک یی اقد اهپتی  ایخ :

محمتد بن یحی،م عن ححمتد بن محمتدم عن ابن محبوبم عن عبتد العزیز العبدی قال: قال حبو عبد اهلل علیه      ن۱

وذن افترقا کان فی کل واحد منهما داء. بالمحاسنم  الستالم: الجبن والجوز ذذا اجتمعا فی کل واحد منهما شفاء 

او.۰۷۳م ص ۶و فیه: عنه عن الحسن بن محبوب؛ الکافیم ج  ۷۹۴م ۲ج

محمتد بن یحی،م عن ححمد بن محمدم عن ذدریو بن الحستتنم عن عبید بن زرارۀم عن حبیهم عن حبی عبد اهلل   ن۲

او.۰۷۳م ص ۶ذا افترقا کانا داء بالکافیم ج علیه السالم قال: ذن الجوز والجبن ذذا اجتمعا کانا دواء وذ

یینات اک یی اهپاچن ای اقظپاخن اون وپاوپخدای اتا قداکت لداصللحاتلسو اقمداشوق ،ا لدای انقک ار ای اخویداحسناوناتلاو ا

نلناو احوت او ای ایصههل  ایتم  ایخهه ا ای اخههو اتیگپاک یی  ای ا ایونایوداقکپیدای اعا ایلهزیزاعا  ال و احوت اتداو شهه ا اهم 

احه ط اتیمودات اک یی ا اع مایقفپیتاند،اتداحویداو اص  کاتیموداح یمای احیپ اص تقاعیل ایلسالمایوملن دای ف ن

یلا  اح دایهپارسهداص  کاییناتیمودای ایت ماص تقاعیل ایلسالماکیاقلزاقپذیپتاو احوت او انقگ اقد اییناتیموداحوخ ایصل  انداا

لمپ ا یلعاهپتی  ،ایینات اک یی الپینآاک شندایخ ار اقد اییناتیمودای اا۱۵۳کیک اتکاح  تاخ  احیهپ اتلپ ایخه ا افو ا اا

و اخالف اکخل  او اواقاهزیکشاه  اح کیادار ایوناوا لشو اکجای اا۱۴۸یوناوا لشهو اتکاحیهوکاتستوداعا خهدار اتکاخه  ااااا

ادایق س  اییناخاناو ایوناوا لشو اکیاک شناتداخ  تنهذش ناچن اخ  ای اخالف اتستوداو احیوکای او کای ف  (اوداک ی اووت

ا  بخم نهم

ننناتسهلی ا احکل اخاپا یح اتکاحو  ا اتسه ا اواداتسهلی ای اوسهل کات  ا اترمدایخ نننایخا ک ا توتاتیکق ار اننناو اح ااااا

ت   اتیکیمار ات یدار اعیمال هداحویحپاقمداکخهه انننایخا کانح ت،اتفل اعیماقلسهه ن ناتفل اظنایق اننناکپخههشایینایخهه ار انی ات ای

اق یکیم،او اظنا اهم دایر ف باوگنلمگ

نننتکییناو ک ای للناکپخهشایینایخه ار اخو اشهم اییناکیاوپی اچ اتصپفداتداخویهل گنننایها ل اهس ار ات اتصپفداتیکیمار اااا

زات ایینایخ ار افپتیاک  الل ت اتصهپزات ،اتصهپزافدردایخ ناه ااا"فپضارنل ار اتثالا"وپی انداتصهپز،اعذکر فداتیکیمناتثالا

ر اخ ی ق ات اکیاتلشوکارپت،یهپای ات اکپخل ار اچپیاقم   اکیاو ایینافپماخویق  ،اوگویلمار اخو ایینایخا کاو ات اکخل  اووتاننناوه ا

خا کاعم اوگنلمنای ات اتداکپخهههن ار ارداو اشهههم اهف  اووتاو اندایخا کاعم ارنل گنننشهههم اخوتح داو ات ایت   اتیتی ار او اندای

اخ ی ق اهماتداهوی اخو ،الاو ایخ ناتناتداکذیپمای اشم ن



عی اا"یص الداحک اکیاوپی اهملناو ار کاتداوپق نننایت ات اتداخویهلماو یقلماننناتثالا"یهنداتسهلی ا ات ایح ک جایخه انقک ایصالاا

 کا یح اتکایهاهم نلنا تلن ای اتداحویقن او اتنگوللسهماچدایخ گا اچ ایخ ال اژقن لگداتمگناو عماتنگوللسماو ش گانی ایخاا

ات ارمهاوگنن گننناکخل داو اتوی اییناخوأ ،انی ای اوپیقاظنوقدار ای اکی ایخا کا یح اح ص اتداشوق ،ال و الاو ایخ گ

داهوی اقظپی ا توتاتیکتنایهاقظپی ایینایخهه ار اتا۰تکاولماه  افدردا ل دالپیکایخهه ات اک خههااخ یاکیاتکاک  الل ت او هلماا

ا" اشپع ا"حک ایق نایهاقظپی اتداهوی ار ایخا کا یح اعدالا"یخا کا یح احک ایق اعیدای والقاهملشه احک ایق ا اتک یلعاعدالا

حک اقلسهه ن نایهنداو اهلچاتللیدات اقمداحویقلماو ایخا کا یح ایع م تارنلمنایهاقظپاولناولنا توتاتیکتار اتداهوی ،یخا کا یح ا

حک اقلسهه ن ،او اییناتهن ار اعد اقمداهوی او ایخا کا یح اعم اوگنل ،ا لداا"حک ایق ناعدالا" لداشههپع حک اقلسهه ن اا"عدال

شههپ او ات اییناتکو اکیاتیت ار او ایخا کا یح اعم اوگنلمنانداچلز ار ایهاخوکت اخل  ات اکیاکیح اتدارن ا اتداهویلمات اتداا

او اشپعدایخ ار اتکایینک اص تکاش  ایخ نحویقلمافپتیاک  الل ت اتوی اخ یاکیاو هلم،اییناتک

تکاولناعیم  اشهله ایت تل اتکاوو اح کیاات ایهاهپ  اکیاتداشهن خهلم،اتث اشهلااتفل ا اخهل تپحیدا ایتث  ایینر ار اته د ق اااااا

دل احدلحک اقلس ن نوح داتکافد (نا ل داتکافد احک اقا شن ،و اوپیقای لداتکاعیوتدار اتوطوع  اا" اشپع ا"یخا کا یح ،عدال

کیات  له اتدارنن ،احک اقلس ن نایینایهاهپ  ،ایهاهپ  ارس قداکیاتیکیماتث اووخدا اوزکه قدای الال اییش دار اته د ق ایخا کا

حک ایق نا لداچوداشپ اتکو اص تکارپت اوپی اعم او ایخا کا یح ،احک ایق ، لدات اکیاو اا" یح اعدالًحک اقلسه ن ،ا لداشهپع اا

اتکاشله اق یکیمنا"ننناهپ  اخوماکیات ایصال"یلزیت احدلد ا یص اقمدارنن 

تکار کایصهو افد اهمات خه  دایهپاقگ  اوگنن ،اهف ن نار اوهیدای اعیم  اع ت او الو اخومایهندایینگ ایخا کا یح اعدالًحک ایق ااا

ال ا اووتق ا لدات اتکاشله اهلچارجاکیاق یکیمار او اییناتوطو ال ا اووت او ش ن

حک اا"خ ل ا احشلعاخاپا یح اکیاعدالا۱۹۳۳ماخلیداترماکیاتکاوپاتیکتناهلچاتیقشمن اشن خ  اش  ای اتکاح کیااییناقگ  ایهاکل 

تک  اقلس لماو اخاپا یح اعم اوگنلمناتگپایینگ ایهاتکو اشپعداوپاییناتوطو اص تکاا"ق یقس  ،اهلچاتیقشمن  ناون وپیینات اعدال

اطوع  احدلدل اق یکتناییناخلیداقگ  ا اترمدایخ نش  او ش ناص  کاتکو اشپعد،ایکحا وداو اتو

و اهملناتلل ایخهه ار اتپحوماوا وا ید،اتکایهاولماتفصههیداتکایلملزیدا اهملناووکاتیگپاعیم ،اکیتعاو اییناتوطههو ااا"تللد 

(هما ترداق یکتناصهلا ارپتق ناعالت اوا وا یداتدافپت ی ار ایخه ن تاو ایخا کا یح اتکاالپافد اوح داح کیاایخالما ایتث  اذلهاا

اتک  اقلس لماو اییناتسلی اعم اوگنلمن

حوصل اتدارنماو ات خ  قدار اتک تلن ا اولماه  ایخ ف ت ای ایح تیماتکاحو  ا ات  له  اوکایخالتداور اتیکق ار کاا"تنات ی

ص افد او اوکافپقاتیکتناتدارنن (اتکاییناتوطهو ،اتوطو اروچگداقلس ناو اکیح داقمداشوتای ارن کاییناتسلی اکتاش اننناص اتکا

اهپهزاقمداشوتایینایلگوه اکیاتکایینات اکل ت اخ   ارپتن

ننناو اییناتهن ار اتکفد اتییپ او  حپایخه ناتکاوکاتییپ اوسه  احپایخ ناتکاوک،ات اولش پاتکا یلعاتکاتیلد اهس لمای اقظپایینگ او ااا

 ن تاوگنلمگچوداتسلی ا ات ،اییناقلس ار افد افپتیاک  او اچ اخهانداتداحویقلمایخه ن تاوگنلمگا او اچ اخهانداقمداحویقلمایخااا

اخ ی ق اتوی او هلمناتسلی ا ات ایینایخ ار اتمگنایخ ایهاولم ک ات قشاکیاوگلپیما او ارش ناو هلمن

انقد بخم نهم 



ا حماعیماح یمات سخهف ق ار کشهن ماتل پماتکاییناواشاتپحگکاتغ ل  اه  اهوق هوقداش  ا اتا حماعیمایصو اکیاقلزاهم قن اتاا

او اصوکحداق تکخ ا اتا ذ ،اتکاتر اودایک شاقش داتیتدانتو  اه  اوادایخالتداو ار کاهپف  ایخ ن

اکلشای اقد ات  لکاییناواشاحذرپاچن اقگ  اطپ ک ایخ :

احجیت در علم ااول با حجیت در منطط متفاوس است. ن۱

می تواند بر خال  حکم عقل و حجآ بر استتام مکتب اهل بیت علیهم الستتالم جعل و اعتبار حجت ااتتولی ن ن۲

اذاتی باشدم همان طور که بر اسام مذهب شیعهم امکان نفی حجیت عقلی ممکن نیست.

عقل نستبت به حجیت اعتباری ساکت است؛ یعنی توان نفی یا ااباس آن را به اورس مستقل ندارد. خواه این   ن۰

اجانب اکنریت. اعتبار از جانب شار  باشد یا از جانب عقال و کارشناسان یا از

هر چند علوم به دو دستتۀ حقیقی و اعتباری تقسیم می شوندم ولی بر خال  آنچه که برخی می پندارند مراد   ن۹

از اعتباری بودنم بی ارز  بودن این دسته از علوم در برابر علوم حقیقی نیست. بلکه هر یک از این دو دسته 

ند جایگزین دیگری شتتود. در حقیقتم علوم حقیقی و از علوم دارای کارکردی متفاوتند که هیچ یک نمی توا

اعتباری با توجه به نیازهای متفاوس بشتر شکل گرفته و بسیاری از تعامالس بشری بدون وجود علوم اعتباری  

اناممکن است.

او احوت او اتد ت حدار اهذش او اقد ات  لکار کشن ماتل پماتداکپتی یم:

أنار کشهههن ماتل پمات عداشههه  ایق ار اتکاتا حماوادا اعیوماحدلدداوپاخالزافد ار او ایتوکایع ا ک اتداکپتی ت،ات یداوپی ا

اتا حماحکل اقلس ن

اتکاک خاایینایتع او ی اهف :

در این جا میان حجیت منطقی و ااتولی خلط شتده و مغالطه ای روشتن را داده است. روایاس طبیم به امور     ن۱

و حقوقی نمی پردازد تا حجیت آن بر اسام مبانی علم ااول بررسی شود. به عنوان منال روایتی که اعتباری 

می گوید سیاهدانه داروی هر بیماری است به امری حقیقی یعنی درمان بیماری عینی و حقیقی می پردازد نه 

ااولی در مباحث طبی به وجوب یا استحباب خوردن سیاهدانه در هنگام بیماری. بنابراین طرش بحث حجیت 

نادرستت استتم زیرا همان گونه که کارشنام محترم معترفندم حوزۀ طبم حوزۀ حجیت ااولی یا به تعبیری   

عراتۀ معذریت و منجزیت نیستت. جایگاه حجیت ااتولی در تشریعیاس است نه در امور تکوینی. به همین    

ه با خبر واحد و نه با خبر متواتر و نه حتی جهت ااول اعتقاداس که در شمار امور عینی و حقیقی هستند نیز ن

با ستخنی که از دو لب معصتوم شنیده شود قابل ااباس نیست و کسی نمی تواند بگوید خدا هست چون امام   

اااد  به من فرمودند خدا هست.

از حجیت ااتولی در علومی می توان ستخن گفت که به مباحث تشتریعی می پردازند و به ااطالش دائر مدار     ن۲

ار معتبر هستتتندم خواه تشتتری  و قانون گذاری الهی باشتتد یا انستتانی. در حالی که علومی که به مباحث اعتب

حقیقی می پرازنتد و تکوینیاس را که ما بازاء خارجی دارند وامی کاوند و با اعتبار معتبرانم تغییر ماهیت نمی  

ادهند جایگاه حجیت منطقی است نه حجیت ااولی.



کر شده این است که گویا فقها و محداان روایاس طبی را حجت شرعی دانسته اند در یکی دیگر از مغالطاس ذ ن۰

حتالی کته اگر چنین بود باید محداان نص گرای شتتیعه که روایاس کتب اربعه را معتبر می دانند بر طبط این   

حجت روایاس به عنوان وظیفه ای شتترعی عمل می کردند و همچنین مجتهدان شتتیعه که خبر اقه را معتبر و 

می شتتمرنتد باید بر طبط آن فتوای الزامی می دادند. در حالی که هیچ فقیه و محدای از روایاس معتبر طبیم  

حکمی الزامی استتنباط نکرده است. منالً هر چند روایاس حجامت و نوره و ... معتبر و متعدد است و در آنها بر  

اوجوب چنین اموری فتوی نداده است. لزوم به کار گیری این امور تأکید گردیده تا به حال کسی بر

 نار کشن ماتل پمات عداش  ایق :ات اتکاتا حماواداو ی او ال عا ایدلنایخ ن تارنلماق او اهم دا ایتوکاظندا ای انقک ار ایخا کا

انح ت،اتفل اعیماقلس ن اتکاتا حماواداته اپاقمداو شن ن

اتکاتوکتایینایتع اقلزاو ی ات ذرپاچن اقگ  اش :

پیم از این کارشنام محترم بیان کرده بودند که اگر روایتی از جهت سند معتبر باشد و دسلت آن نیز هرچند  ن۱

روشتن باشد می توان به آن روایت استناد کردم لیکن در اینجا به کلی اعتبار روایاس طبی را به اورس مبنایی  

سد یقین آور نیست و ااوسً در مباحث ییر معتبر اعالم می کنند. زیرا حتی اگر روایتی به حد استفاضه نیز بر

طبی که از علوم ییر اعتباری است به زعم ایشان نمی توان به امور ظنی استناد کرد و بر اسام این دیدگاه و 

بتا توجه به ییر متواتر بودن روایاس طبی باید از تمامی معار  اهل بیت علیهم الستتالم که در این زمینه وارد  

اشده دست شست.

پزشتکان جهان در گذشته و حال هیچگاه ادعا نکرده اند که در پزشکی فقط بر اسام علم و یقین  بزرگترین  ن۲

عمل می شتتود و داده های ظنی و احتمالی جایی در پزشتتکی ندارد. ااتتوسً تمامی داده های علوم تجربی بر  

ن شود. بنابرای اسام فرضیه و آزمون و خطا شکل می گیرد و پو از تجربیاس مکرر تبدیل به االی علمی می

ادعای عدم کاربرد ظن که احتمالی نزدیک به یقین استتت در علوم تجربی و پزشتتکی بیشتتتر به طنز و فکاهه 

شتبیه استت. به همین جهت در پزشکی مدرن و رایآ هنوز برای بسیاری از بیماری ها درمان قطعی و یقینی   

رو  درمانی مناسب تر اختالفاس فراوانی  وجود ندارد و در درمان یک بیماری میان متخصصان برای برگزیدن

وجود دارد. همچنین داروهای فراوانی که پو از ستالیان ستال از بازارهای دارویی جم  آوری می شوندم گواه   

ییر قابل انکاری است که پزشکی همواره بر پایۀ احتماسس بسیار ضعیف و آزمون و خطا حرکت کرده است نه 

انی.بر اسام داده های قطعی و یقی

اخیراً رئیو یکی از مرکز تحقیقاس پزشتکی شتخصی دانشگاهی به اراحت اعالم کرده است: در حال حاضر    ن۰

 ۷۳دراتتد در حوزه دیابتم حدود  ۷۰ها و داروها در حوزه ستترطان در جهانم حدود دراتتد درمان ۴۷حدود 

ظر کارشنام محترم دهد. آیا از ندراد به افسردگی جواب نمی ۰۳دراتد در حوزه مشتکالس قلبی و حدود   

این ستخن که به اورس های گوناگون در مجام  علمی پیشتاز در حوزۀ پزشکی مدرن تکرار می گرددم نشان  

از ییر یقینی بودن بستتیاری از رو  های پزشتتکی نداردا آیا کارشتتنام محترم با علم به چنین اعترافاتی  

خدو  و پر تناقض پزشکی نوین را قطعی و روایاس معتبر طبی را ظنی و ییر قابل استتناد و دستتاوردهای م  

ایقین معرفی می کندا



نظریه پردازان فلستفه علم مدرنم پو از عبور از ااباس گرایی به ابطال گرایی یا تفکر پارادایمی و حتی بعضاً   ن۹

به آنارشیسم و آشوب رسیده اندم آیا جای این پرسم نیست که یک مسلمان معتقد به علم ماورایی و عصمت 

الهی در کجای این چرخۀ معیوب قرار داردا آیا ااتتوسً در این هیاهوی بی پایان نظریه پردازیم جایی  اولیتای 

برای اتحبت از یقین و علم قطعی وجود دارد تا ما روایاس معتبر طبی را ییر علمی و دستاوردهای ییر قطعی  

او پارادیمی پزشکی رایآ را علمی و یقینی بپنداریما

که تفکر پارادایمیک رایآم بر حقانیت نسبی هر یک از مکاتب طبی در ظر  خاص خود آیا مگر نه این استت   ن۵

احه می گذارد و یا حداقل از تحلیل آن اظهار عجز می کندا پو چگونه است که از نظر کارشنام محترم در 

ا میتان این همته مکتاتتب طبی گونته گون از طتب مولکولیم آیورودام طتب چینیم یونانی و ایرانی گرفته ت       

اهومئوپاتیم انرژی درمانیم سنگ درمانی و ... تنها طب اسالمی و مستنداس آن ظنی و نا معتبر استا!!!

جناتکاتوکتایتعه  االپاته اپاووتداخاپاالپات ویحپاقگه حداکیاوتکاحه ایصهههو افده اتپحوماتظفپار ای ایو  ییداحپینار کاکییجاتکااااا

انتو شاعیمایصو ایخ (ای تن کاتداشویم

رم برای ااباس بی اعتباری اخبار آحاد طبی به کلماس بزرگانی همچون شتتیخ مفید و ستتید کتارشتتنام محت  ن۱

مرتضتی تمستک کرده اند در حالی که کلماس این بزرگان در جهت ااباس یا نفی حجیت ااولی و امکان تعبد   

اند و بنا شرعی به خبر واحد است و ااوس این بزرگان در مورد حجیت اعتباری و شرعی خبر واحد بحث کرده 

به اقرار کارشتنام محترمم مباحث طبیم تعبد پذیر و اعتباری نیستت. پو استناد به کالم فقیهان و ااولیان   

ادر این زمینه اشتباه و مغالطه ای روشن است.

بر فرض بپذیریم که بحث حجیت خبر واحد در کالم ااتولیان عام بوده و اختصتااتتی به روایاس فقهی و امور    ن۲

اشد؛ توجه به این نکته ضروری است که به اقرار بزرگانی همچون شیخ انصاریم انکار حجیت تشریعی نداشته ب

شرعی خبر واحد به قول مطلط منحصر در چند تن از فقهای شیعه است که در قرن های اخیر مدافعی ندارد و 

ی آن ناسازگار چنانکه مرحوم مظفر نوشته استم رو  فقهی منکران حجیت خبر واحد نیز با ادعای بی اعتبار

ا.است

از این گذشته چنانکه دانشمندان ااولی گفته اند: خبر واحدی که در علم ااول ییر معتبر تلقی شدهم خبری  ن۰

استتت که محفو  به قرائن نبوده باشتتد. زیرا عمدۀ مباحث فقهیم مبتنی بر حجیت خبر واحد استتت و حتی  

ا معتبر نمی دانند نیزم به اخبار آحاد محفو  به فقیهانی همچون مفید و مرتضتتی و ابن ادریو که خبر واحد ر

قرینه استتناد کرده اند؛ چرا که اگر اعتبار خبر واحدم یکستره انکار شودم چیزی از فقه و فقاهت باقی نخواهد   

ا.ماند

بنتابر آنچته گذشتتتم بحث از حجیت خبر واحدم مختص اخبار ییر محفو  به قرینه استتت و بر طبط مبانی    ن۹

شتتامل ورود خبر در کتب اربعه و ستتایر کتب معتبر یا اخباری که مورد عمل ااتتحاب قرار  مختلفم این قرائن

گرفته و یا اخبار اقاس و ... خواهد بود و مشتی عملی جمی  فقهای شتیعه نشان می دهد که چنین اخباری را   

ا.محفو  به قرینه و علم آور دانسته اند



 یح اکیاتکافد اوشپع ا اعدالا ای اعدال(احک اقمداتیقن ،ات عداش  ایخ ار ااتنار کشهن ماتل پماو اول دایینگ اعیم  اشهله اخاپاا

هلچاتیقشههمن اشههله ای اخاپا یح اکیاعدالاحک اقمداتیق ا اتکاق لک ایخا کانح تاتکاوکا اعیوماحدلدداقلزاو اوپیقای لداحک ا

ا.قاویهن اووت

اتکاییناتوکتاقلزاقگ حدال و اذرپایخ :

پیم از این گفتیم عتدم حجیت عقلی در امور تشتتریعی و اعتباریاس به معنای عدم ادراس استتتقاللی عقل   ن۱

نسبت به چنین اموری است و با توجه به تفاوس ذاتی علوم عینی و حقیقی با علوم تشریعی و اعتباریم قیام 

قه بکه به مطالعۀ اعتباریاس می این دو حوزه با یکدیگرم قیاستتی م  الفار  استتت و این ادعا که اگر امری در ف

پردازدو حجیت نداشت به طریط اولی در علوم حقیقی نیز معتبر نخواهد بودم سخنی نسنجیده است. بر اسام 

آنچه گذشت و بر خال  آنچه کارشنام محترم بیان نموده اند که هیچ دانشمند شیعه ای قائل به حجیت خبر 

قلی ادلۀ ظنی در هنگام انسداد باب علمم مورد توافط ااولیان واحد بر مبنای حکم عقل نشده استم حجیت ع

استت و از آنجا که کبرای کلی آن یعنی ضرورس ترجیب مورد مظنون و راجب بر طر  موهوم و مرجوشم امری  

عقلی و ییر منحصر در احکام فقهی و امور اعتباری است و با توجه به این موضو  که اخبار وارد شده در کتب 

برم اگر موجب علم یا اطمینان عرفی نباشتندم حد اقل موجب ظن قوی به ادور این روایاس خواهد  روایی معت

ابودم می توان حجیت اخبار ییر فقهی را عقالً ااباس نمود.

قگ آاتیگپ ار اطپ ک احوت او اک یی  اواداکیاحدوی اتدارن اییناحدلد ایخ ار اتیقشات کدا اکس ات کدایتپ  او اهلچا ت ا

عیمدا ایدلنداووتداک ی اه  اتهپف دا اق ات عدال هدا ایدلنداووتداتخهه   کته  اعیمدا احکپوداک  ایخهه ا او اهف آااق ات عد

کوکپاور ایتپ   افپطهههلآایو   اهپییدای اتکاحمللزاعیمای اشههها اعیماتکاقزتاوپخدای ایفپیتاهم ودا حداتنز او احسههه  اتدانی (:ا

 اعزماع لم داو الاو انقر ایخه ا ای اییناتر ،اهزیک اه  اک ی ای اتنجاتویطه  اوا اق ای ااکذیپشاهزیک اه  اک ی ،اتنوباو احویفقای

ا .تنجایدلنل  (او اشم کاتدانین 

تکااکوکپار او اقفداقگ  اکو ی لویسه د،احکپو اکیاتکایبا  اعیمداووتدافپطل اه اق ر کنت اتداکن یکتاو اصپیح ایعالماتدارن :احکپو ا

اقر ت ایخ احد اعم کایخ ایفپیش  اوپاو حاللداعیمداحلوک اه  ار خهویدا،اویگ یخ اقزت احگل اکو تینداخ ودا،اوپاهلچعلنداعیوم

یلناحپای اک انایهپایتپ  احلپواه اکیاوپا تلندو حالقارک خهه اییناح ار اقلسهه اتهیومارجتکاو حالقا اوپاهلچافپ کف  اوپاحلپواه  

تدااحلپواه اتخ ای افپ وپتدهنگ تداا،ات افد ییمکخل  اتلگمای ک ی او ار ایخ انداتلل او ا،اق رنلمقمدااقصهکاا هسهاار یین

ا.ون اوپنی احلمّ ای اعر ۀات ّحداوپی ارماتخ ار اهس ال کاخا اندا یآا یپینای ولمایوملن دار ارشلم

یت ا اهمایع پیزاو اظنداووتداک ی اه ا اتخه   کتاه  اتیقشات کداحوخه ایق یشمن یدا احلیل ااایلا  اهماولماحکل اظنایقسه ا

هپیدافیسهفآاعیم،ای اتا حماکپاتیتن ایخه ار اوپکخهدا ارنگ شاهس پت ای اکیاویکاتدارن اح اک شناشوتار احمللزاعیمای اشا اااا

تکایینک احنر ایشهه ک او ایینا یلهل ایخهه ار اح دایهپااعیم،اح داتکاعیوماحکپودا اعلنداو اخهه تهداتلسههپاقلسهه ناللگناه زات 

حکپول  اعیمداوشهپ ،اوداصه ه اخه  اقلزایو   اقشهوق ،احویداهم  کت او انتو  اه  ایلرداکیاقاویهن اتیش نا یپیاییناحکپول  ،ااااا

نداتکاخ یپا ی اه او ااتا نداوپاشهویه  ایخه ار اهپاچن اتمگنایخه اتکا ی اه  ای لل اتوفقاو اشم کانین ا لداحاه  ا ایبپی ااا

نخه قدال و ایک ی وداقاویه اووتا ای اقگ  ایهاتسیم داشله ،احکپول  اوشپ اح ای اتلهاحسیل انتو  اه  ایلرداخپوین اولپ داقل ین اا

ا .تکاشم کاتص تکی ا اتویطه  اتشگووا اتوهوماتخ  اون  اخویهن اش 



و اکیشا اوداکیشا ار خههه اه  اتیکاحپای انشاو اهنکلن اه  اوه اهملناتره اچو احپیتدار اع  ای ای اتسهههیم دا یت اه  ااا

تهپف دا انتو  اه  ایخههالتداتدا قن ا او انخهه قداوپخدای اییشهه داحم ماک یی  اواداکیاظند،اق اته اپا االپال و ایح ک جالیم یتاا

پتن ک اتیت اه ا اچ اتکات یگ  اتکاصهه انداکیاودایک شایعالماتدارنن ،اچ اتکاتد ماها۴۴ح اا۸۵رپت ا اوپخداتیگپاخهها  حمن یق ا

اتی ک اتکاخوتتن  اق  یجا اک شاه ،اح داو اتکی ف اه  ایق یشمن یدااپوداقلزاهماویقداق یکتن

ههههانار کشن ماتل پماو اول دایینگ اص  کاتکو ای ات قکاش ک اتکاتوکتایخ ن تاو اخاپا یح ایکحا وداو اتوطوع  احدلدداق یکت،او ا

قسها اتیت ایق ار اییشه داخاپا یح اکیاتکاالپاتا حمافدرداح داتکاتا حماح کیاایخهالماقلزال و ایخ ن تااااتپحوماعالتآاوا وا ادا

ا.ق یقس  ایق 

اچن اقگ  :

پیم از این گفتیم که مجوز استناد به روایاس معتبر در امور عینی و حقیقی از جمله مباحث طبیم عقلی است  ن۱

و کارکرد آن هم منحصر در مباحث اعتباری و تشریعی  نه نقلی؛ چرا که حجیت شترعی امری اعتباری استت  

ا .است

بخشتی از نظراس مرحوم عالمه را از المیزان و حاشتیۀ کفایه ایشتتان نقل می کنیم تا روشتتن شتتود انتساب    ن۲

ا:کارشنام محترم دقیط و کامل نیست

 القرائن المفیدۀ للعلم حعنی حن اآلحاد من الروایاس س تکون حجۀ عندنا ذس ذذا کانت محفوفۀ ب: ۱۷۱م ۳المیزان: ج

الواو  التام الشتخصتی ستواء کانت فی حاتول الدین حو التاریخ حو الفضائل حو ییرها ذس فی الفقه فلن الواو      

ا .النوعی کا  فی حجیۀ الروایۀ کل ذلک بعد عدم مخالفۀ الکتاب

حک ایخ اخوی اتکایصو اتینای اح کیاا ااتکایینک اتپحوماعالت او اصهپیح اول داتدارنن ار اتکاصهوک ا بوقاشاصداخاپا یح اا

ا.ی اخ یپاتا حماحدلددا االپافدرد،ا لداتکافد اح دا بوقاشاصداقلزا  ماقلس ا ا بوقاقوعدار فدایخ 

 ان الحجآ حلتی یسمیها حججا ظنیۀ یعدها العقالء من العلم فاإلدراس الّذی س یعتنی : ۱۹۱م ص۲حاشیه کفایۀ: ج

س یرتاب فیه من تأمل جریاناتهم فی باب العمل فتری ححدهم یقول لصتتاحبه ان  باحتماله الخال  علم عندهم

ا زید فیعد الخبر دلیال علمی به زید حو قاله لیکذا کذا فیقول له اتتاحبه من حین علمت ذلک فیقول هو حخبرنی 

ا  به .او من ییر حجیۀ خبر مواو ... و کیف یمکن استقرار نظام اسجتما  من ییر حجیۀ ظهور لفظی

یلا  اظ هپیًار کشن ماتل پماو  داحوت او اتا قدایصولداتپحوماعالت اوپخدای اعا کی اییش داکیاوار اتپحا او ایخا کا یح  ایخ ا

ر اتوتکا بوقاشاصدای اقوعداقمداشوق ا اتپحوماعالت ای اع ماحکل اشپعدانقر اخاناهف  (او احم تدایخا کانح تا او احم تدا

اک احهملماتیت ایق تا حماحدلددا ایع ا 

طمن ًای تن ک اییناقگ  اطپ ک ایخ ار اتپحوماعالت اوا وا یداک شاتنلصپاو افپت اکیاتکاحفسلپاک ی اهذیک ارپت ایق ار الوی ما

خ صههداکیاتداویا ا اچن قگ اتکاتد تآایلملزیدافپتوت ایق ،او اک شاحفسههلپالپنداو الپنداحالشارپت ایق اح اهپاقو اوپتیشهه دار ای ا

وپالپنداحلمل اتداشهوتاکیای اخ ح ار   ایلرداوزتیین ناییش داتکاییناحفسلپاحنر اوپاتان  اتلگم  الپنقدا اوپیهلنایدلنداااخ کج



حپر ارپت ایق او اصهوکحدار اهپارجای اهپاقلی ا اتذهاد،او ارن کاهذیشه ناحهصها  او ویق ات  لکاییناحفسههلپاکیافرمارپت ا او اااا

 نخ قداوپذیپتن

پماتکاک ی داییناواشات عداشه  ایق ار اتکافد اتخ ات او  حپایخ ا لداتکاوکاتکاتیلد اهس لما اقمداحویقلماا نار کشهن ماتل ا

او اخ یاتوی اتهلم؛اچوداتمگنایخ ات دایهاولم کاکیاوگلپیمن

اتکاتوکتایینایتع اچن اقگ  اکیای تن کاتداشویم:

و کارکردی نیزم ادعای کارشنام محترم گذشتته از تفاوس مبنایی میان دو حوزۀ طب و فقهم در عراتۀ عملی    ن۱

نادرستت استت؛ چرا که مباحث فقهی و تشریعی دارای یک بعد مهم خارجی و عملی است که مباحث طبی و   

عینی از این جهت بسیار کم اهمیت تر به شمار می آید. به همین جهت نیزم متکلمان و فقها برای احت تعبد 

اهمیت خاای قائل شده اند؛ زیرا از یک سو این انتساب در اورس به ادلۀ ظنی و انتستاب مفاد آن به شتار    

عدم قطعیت سزمم موجب بدعت و هرج و مرج در شتتریعت شتتده و از ستتوی دیگر یک فتوای مبتنی بر دلیل 

اظنی نا معتبر ممکن است جان و مال و آبروی عدۀ بسیاری را بی جهت به مخاطره بیافکند.

ااتتوسً هیچ روایت طبی معتبری وجود ندارد که جان انستتانی را به خطر بیاندازد و چنین ستتخنانی فقط به   ن۲

اورس فرض و تخیل و بدون وجود حتی یک مورد شاهد خارجی و ااباس شدهم از سوی کسانی تکرار می شود 

حجامت کند ممکن است که هیچ تخصتص عملی ای در این زمینه ندارند. بله اگر کستی منالً یک ماه هر روز   

دچار عوارض و مخاطراتی شتود ولی این امر ناشتی از زیاده روی و عدم تخصص در فهم روایت بوده و همانند   

ااهدای خون بیم از حد مجاز است که خطراتی بسیار فراتر از حجامت را در پی دارد.

ن روایاس طبی وجود داشته باشدم بر فرض اگر در اار عملکرد ناشتیانۀ برخی از افرادم مخاطراس اندکی پیرامو  ن۰

در مورد بسیاری از فتاوا و احکام فقهی به خصوص در ابواب جهادم حدود و قصاص و ... م جان هزاران انسان نه 

بته اتتورس احتمتالی کته یقیناً در معرض مخاطره قرار می گیرد. پو وجود خطر جانی مالس اهمیت طب و    

اپزشکی نسبت به فقه نیست.

از کارشتنام محترم باید پرستید اینکه می گویید چون ممکن استت در طب جان یک انسان را بگیریم پو     ن۹

مجتاز نیستتتیم کته بته روایاس طبی ظنی عمل کنیمم آیا این مجاز نبودن یک فتوای فقهی و حکم به حرمت    

یرا از سویی قائلید شترعی در دائرۀ علوم اعتباری استم که در این اورسم دچار تناقضی آشکار خواهد بود؛ ز 

در علوم حقیقی و از جمله در علم طب نمی توان به اعتباراس فقهی استناد نمود و از سوی دیگر بر اسام یک 

استتحستان ظنیم به عدم جواز استتناد به روایاس طبی فتوا می دهید. و اگر به لحاق عقلی و سیرۀ عقالییم    

چنین نیست و ااوسً علوم تجربی متکی بر ظن و احتمال و  استناد به روایاس طبی را مجاز نمی دانید که قطعاً

افرضیه و آزمون است.

حال از کارشنام محترم می پرسیم: پزشکی که منالً با استناد به روایاس متعدد و معتبر و با تجربیاس روشن و  ن۵

دچار ضعف و بی ااباس شتده اقدام به درمان بیمار به وسیلۀ حجامت نموده و اتفاقاً بیمار  برای چند ساعت  

حالی گردیده استتتم حجت معتبرتری نزد خداوند دارد یا پزشتتکی که با استتتناد به ظن نامعتبر حااتتل از  

ادعاهای یک شترکت داروسازی اقدام به درمان بیماران با داروی تالیدومید کرده و سبب تولد هزاران کودس  

امرده و ناقص الخلقه شده استا



وان با این بهانه که حجیت اخبار آحاد امری فقهی و اعتباری است و در علوم با توجه به آنچه گذشت آیا می ت ن۹

حقیقی به کار نمی آیدم امروز ارز  روایاس طبی را انکار کرده و فردا روزی نیز تمام آموزه های الهی پیرامون 

ی خالاه شده حقایط ییر فقهی هستتی را بی ارز  قلمداد کنیما و آیا مگر آیین الهی در فقه و علوم اعتبار 

است و آیا معار  گوناگون ییر فقهی فراوانی که از اهل بیت علیهم السالم به دست ما رسیده بخشی از تبیین 

حقایط هستتی نیستتا و آیا نباید پرسید که ااوسً به چه علت اهل بیت علیهم السالم به سراب بیان مسائل   

هت شتترعی و نه از جهت عقلی فایده ای دارد بیان طبی رفته و اموری را که به نظر کارشتتنام محترم نه از ج

کرده اند و ستتپو راویان و محداان بی کاری نیز این حجم عظیم از احادیث بی فایده را نقل کرده و در کتب 

خویم ابت و ضتتبط کرده اندا و آیا اگر اخبار و روایاس راویان معتبر در مورد خواص ستتیب و انار و چغندر و 

باشدم چگونه ممکن است به روایاتی که همین رواس در مورد عر  و کرسی و لوش و قلم شتلغم اعتبار نداشته  

انقل کرده اندم تمسک نمودا

اک ی د
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