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 مستغفري النبی طب کتاب طبی احادیث سندي و محتوایی سنجیاعتبار
 
 

  25/4/94 پذیرش مقاله:          11/2/94 دریافت مقاله:
 چکیده

 از یکی. دنماین تالیف کتبی باره این در و آورده روى پزشکى علم به مسلمانان که شد باعث طب از اسالم پیشوایان اشارات سابقه و هدف:

 با نآ هايداده تطبیق نیز و مزبور کتاب طبی احادیث داللی و سندي بررسی مقاله این هدف. است مستغفري النبی طب آن، ترینکهن

 .باشدمی پزشکی علوم هايیافته

 احادیث در جستجو و ايکتابخانه شیوه اساس بر مطالب آوريجمع شیوه و باشدمی تحلیلی -توصیفی کیفی تحقیق نوع از مواد و روش ها:

 .شد تطبیقی تحلیل و تجزیه پزشکی علم هايداده اساس بر حدیثی هايآموزه آنگاه و بوده النبی طب کتاب پزشکی

 آشامیدن، و خوردن آداب به مرتبط بخش چهار در مستغفري النبیطب کتاب احادیث که دهدمی نشان پژوهش این هايیافته یافته ها:

 ثاحادی داللی بررسی نیز. است برداريبهره قابل درمان انجام و بیماري از ريیپیشگ جسم، سالمت مناسب مشروبات و مطعومات معرفی

 امکنه و ازمنه در تعمیم قابل بلکه نیست، نبوي عصر به منحصر فوق چهارگانه هايعرصه در حدیثی هايآموزه که دهدمی نشان مزبور

 .جست بهره جامعه درمان و سالمت ارتقاي براي آن از توانمی نیز عصر این در و باشدمی گوناگون

 داللت و سند لحاظ از...  و زیتون انجیر، شیر، عسل، به استشفاي خصوص در درمانی احادیث که دهدمی نشان حاضر مطالعه نتیجه گیري:

 .کندمی تایید را آن هم علمی هايیافته و باشدمی پذیرش و وثوق مورد

 مستغفري النبی طب طبی، احادیث محتوا، تحلیل سند، تحلیل واژگان کلیدي:

 

 مقدمه

 ت،اس طبی بحث یک بهداشت و تغذیه بحث گستره و قلمرو چند هر

 اتآی ترینمهم از یکی. شد پرداخته بدان استطرادي صورت به قرآن در اما

 در لتعاد رعایت به که است »ُتْسرُِفوا ال وَ اْشرَُبوا وَ ُکُلوا« آیه عرصه این در

 مارش به پیشگیري در اصل ترینمهم که دهدمى فرمان آشامیدن و خوردن

 کندمی مکلف را انسان که) 1( »َطعامِهِ إِلى الْإِْنسانُ َفْلَیْنُظرِ« آیه نیز. آیدمی

 انانس بدن زیرا کند؛ تحقیق آن در و بنگرد درست خوردمى که غذایى به

 و رود کار به تدبیر آن به دادن آب و دادن غذا در باید که است زمین مانند

 ماندیم سالم کردي مراقبت و تغذیه گوارا هايآشامیدنی و غذا با را بدن وقتی

 بنابراین، .)2( دهندمی انجام خوبی به را خود وظایف آن اعضاي همه و

 همم امري درمان، و ريیپیشگ در وحی منظر از پاك و سالم تغذیه شناخت

 ردمو مستقل صورت به نیز حدیثی مجامع در موضوع این .است ضروري و

 درمان و بهداشت مورد در هایىمناسبت به اسالم پیشوایان. گرفت قرار توجه

 ماکوالت و مشروبات از برخی حرمت و حلیت علت غذاها، از بعضى خواص و

 هب اکنون هم منقول، روایات آن از هاییبخش که اندداشته بیان مطالبى

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

 مع ااّل الحیاة فی خیر ال« :فرمود که کرد اشاره روایات این به توانمی شاهد

 گروهى ما. «سالمتی و صحت با مگر نیست زندگى در خیرى) 3( ؛»الصحۀ

 غذا زا نشده سیر خوردیم، چون و خوریمنمى نشدیم گرسنه تا که هستیم

 روشن مردم بر سخنان این اسرار عصر، آن در شاید .)4( »داریممى بر دست

  لیو گرفت،مى قرار پذیرش مورد آمیز حکمت سخنى عنوان به تنها و نبود

 

 سخن این هک گویدمی شگفتى با »انگلیسى مسترداز« مانند نیادانشمند امروز

 دهش گذارده بنیان آن بر بهداشت علم که است اىپایه و اساس) ص( محمد

 از بهاترگران سخنى توانندنمى دارند که مهارتى تمام با امروز پزشکان و است

 ربارهد) ص( اسالم پیامبر نیز و قرآن از آنچه که گفت توانمی .)5( بگویند آن

 سخنان این حضرت آن چون است هابیماري عالج بهترین شده روایت طب

 ار شفا و مرض و آورده پدید را دوا و بیمارى که کرده استفاده کسى از را

 فقیه اهللا احل ما ان وجدنا انا: «فرمود) ع( رضا امام نیز. است کرده مقدر

 الیه دبالعبا االشیاء من المحرم وجدنا و الحاجه الیه لهم بقاءهم و العباد صالح

 دامو از برخی مصرف و استفاده خداوند اینکه علت ؛)6...» ( مفسدا وجدنا و

 متیسال اسباب جهت به همانا شمرده، بالمانع و حالل بندگان براي را غذایی

 رخیب مصرف و استفاده علت اینکه چه است، بوده آن به بدن نیاز و حیات و

 مخرب هاياثر که است این خاطر به نموده منع و تحریم را غذایی مواد از

 بدن که شد نقل نیز .)7( نیست آن مصرف به نیاز و ضرورت و دارد بدن به

 آبیاري و کردي آباد را زمین آن وقتی و باشدمی پاك بستر و زمین یک مانند

 و ماندمی آباد زمین آن مسلماً دهی، آب دارد نیاز که میزانی به و نمودي

 عمران از اگر و شودمی پاکیزه و خوب آن محصول و شودمی زیاد آن زراعت

 نآ در گیاهی و علف و گرددمی فاسد زمین آن ورزیدي غفلت آن آبادانی و

 هب دادن آب و دادن غذا در باید که است زمین این مانند نیز بدن. رویدنمی

 و تغذیه گوارا هايآشامیدنی و غذا با را بدن وقتی و رود کار به تدبیر آن

 انجام خوبی به را خود وظایف آن ياعضا همه و ماندمی سالم کردي مراقبت

 *PhD(1( کارنامی حسینی حسین سید
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