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 Promoting religious doubts is one of the ways for enemies to confront Islam, 
which has intensified today and, according to circumstances, appears in 
various forms at different times. The purpose of some of these douts (such as 
the one described in this study) is to prove medical contradictions with 
religious teachings. With the outbreak of the Covid-19 pandemic virus as well 
as its rapid spread, this suspicion was raised that based on some narratives 
from the Prophet (PBUH) - known as La Adavi - the possibility of disease 
transmission from person to person was denied and the Prophet (PBUH) did 
not know that the disease was transmitted. The purpose of this research, which 
is done by descriptive-analytical method and based on library sources, is to 
resolve the conflict between the hadith in question and medical findings 
through the use of internal evidence (conceptual analysis of hadith) and 
external evidence (other narrations of the Prophet (PBUH) and the 
interpretation of elders of hadith) .According to the results of this research, the 
Prophet (PBUH) denied the superstitious and spontaneous transmission of the 
disease without believing in divine providence, not the transmission itself. 
This interpretation of the conceptual analysis of the hadith is based on the 
unity of context and other hadiths of the Prophet (PBUH) in which the issue of 
disease transmission and the need for health care such as quarantine and social 
distancing during the outbreak of the disease are explicitly mentioned 
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 8931 زمستان، 5، شماره 4دوره   پژوهشی قرآن و طب  -نامه علمیفصل

های پزشکی با احادیث نبوی بررسی ادعای تعارض یافته

 امکان سرایت بیماریباره در
 

 حسین رضایی
-دانشجوی دکترای علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران و کارشناس

 ارشد مدیریت منابع انسانی   
 *رامین اژدری

  ن و حدیث دانشگاه تهرانآی علوم قرادانشجوی دکتر
 

 چکیده
های مقابله دشمنان با دین اسالم است که از ممله روشترویج شبهات دینی، 

ی مختل  به اشکال زمان، در مقاط  شرایطامروزه شدت گرفته و به فراخور 
این  مانند موردی که –ای از این شبهات یابد. هدف دستهگوناگون ظهور می

نی های دیآموزههای پزشکی با  تعارض یافتهاثبات  -دهشدار تبیین آن تحقیق عهده
گیر و همچنین سرعت انتشار چشم 83ووید ک گیر ویرو  همهبا شیوع  .است

 -)ص( روایات منقول از پیامبربر مبنای برخی آن، این شبهه مطرح شد که 
نفی  امکان سرایت بیماری از فردی به فرد دیگر -معروف به روایت  عدوی

پژوهش حاضر هدف  شود. دانسته که بیماری منتقل میمین )ص( و پیامبر شده
ای انجام شده، حل تحلیلی و بر اسا  مناب  کتابخانه-که به روش توصیفی

ی استفاده از مؤیدات  های پزشکی، بواسطهتعارض حدیث مورد بحث با یافته
داخلی )تحلیل مفهومی حدیث( و مؤیدات خارمی )سایر روایات پیامبر و 

پیامبر )ص( سرایت  برداشت اکابر حدیبی( است. بر اسا  نتایج این تحقیق،
خودی بیماری، بدون اعتقاد به مشیت الهی را نفی کرده است، نه  خرافی و خودبه

اصل سرایت را. این برداشت از تحلیل مفهومی حدیث بر مبنای وحدت سیار و 
آید که در آنها صراحتاً به موضوع سرایت سایر احادیث پیامبر)ص( بدست می

گذاری ی از قبیل قرنطینه و رعایت فاصلههای بهداشت بیماری و لزوم مراقبت
 امتماعی در هنگام شیوع بیماری اشاره شده است.

-  عدوی، سرایت بیماری، مسائل پزشکی، شبهه احادیث نبوی، :یکلیدگان واژ

 پژوهی
 21/2/8933تاریخ دریافت: 
 21/9/8933تاریخ پذیرش:  

:نویسنده مسئول Ramin.azhdari1391@gmail.com 
 

 لهأمقدمه و بیان مس
شاهد رشد سری  علوم مدید بود. اما  بعد از رنسانس، مهان غرب

علم مدید در درون خود، نطفة تعارض با دین هم داشت، لذا 
تدریج  بعدها به«. تعارض علم و دین»ای به ومود آورد به نام  لهأمس

مسأله کالمی درآمد و با عنوان نسبت علم  کاین مسأله به شکل ی
برخی از  .(8)و دین موضوع مطالعة فیلسوفان دین قرار گرفت

ن اسالم نیز با استفاده از تعارض کلیسا با علم در عصر امخالف
روشنگری اروپا و قیا  آن با اسالم، شبهاتی را در باب تعارض 

ا و قیا  انجام علم با اسالم مطرح نمودند که البته اسالم از آن مبر
الفارر بود؛ چراکه بنای قرآن که اسا  اسالم است، با علم شده م 
  است. از طرفی دایره« علم»و تمام متعلقات آن نیز مرتبط با  8بوده

علم وسی  و منحصر در علم تجربی نیست، هرچند این علم نیز نه 
ش تنها معارض اسالم نبوده بلکه بر اسا  تعالیم اسالمی، بدان سفار

نیز شده است. تعارض میان نقل قطعی و موارد قطعی علوم تجربی 
_________________________________ 

زل شده : بدانیدکه این کتاب به علم خدا نافَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ. 8
 (.84)هود/

نیز غیرممکن است، زیرا نقل، وحیی است از سوی پروردگار؛ 
پروردگاری که خودش خالق هستی است و به تفاصیل اوضاع 

. در نتیجه ممکن 2مهان و قوانین آن و همه مزئیاتش آگاه است
لم باشد و این به نیست که چیزی از وحیِ او مخال  قطعیات ع

سبب کمال علم خداوند و حکمت اوست. بر اسا  گواهی قرآن، 
و همان  9سخنان پیامبر اکرم )ص( نیز بر مبنای وحی الهی بوده

ویژگی راستی و درستی را داراست. لذا اگر نقل قطعی از پیامبر 
 )ص( به ما رسیده باشد، ممکن نیست مخال  قطعیات علم باشد.

دارند تا  هی برخی از مغرضان، شبهاتی را بیان میاما هر از چند گا
های علمی کنونی با اقوال پیامبر  از این رهگذر، ثابت کنند که یافته

السالم تعارض داشته و بنا به شرایط هر زمان،  )ص( و ائمه علیهم
ی  یابد. در مقوله این موضوع در مصادیق خاص ظهور و بروز می

دار تبیین آن عهده این تحقیق ای که تعارض اسالم با علم، شبهه
گردیده، مربوط به بهداشت و پزشکی در اسالم است. با شیوع 

( در ایران و مهان، و همچنین سرعت 83ویرو  کرونا )کووید 
گیر آن، این شبهه مطرح شد که روایات منقول از انتشار چشم

مبنی بر عدم امکان شیوع و سرایت بیماری از  پیامبر گرامی اسالم
و مشاهدات عینی کامالً  های پزشکی به فرد دیگر، با یافته فردی

شود؛  و پیامبر ندانسته که بیماری منتقل می 4باشد متعارض می
شود. با  دانند که بیماری منتقل می درحالی که علم و تمام مردم می

عنایت به اهمیت موضوع و نیز تومه به اینکه تاکنون پژوهش 
اشاره انجام نشده، در این تحقیق  مامعی در رابطه با شبهات مورد

سعی شده ضمن بررسی دقیق شبهه مذکور، برای آن پاسخ قاط  ارائه 
 نماید.

 
 پیشینه تحقیق

عدم امکان سرایت »شبهه مربوط به حدیث پیامبر )ص( مبنی بر 
ده و در شاولین بار نیست که مطرح « بیماری از فردی به فرد دیگر

است.  عناوین مختل  مطرح شده طول تاریخ به فراخور اوضاع، با
از آنجایی که این شبهه، برخاسته از یک حدیث نبوی است و با 
برخی روایات تعارض دارد، مورد تومه اندیشمندان و پژوهشگران 

شیعه و  یمباحث حدیبی قرار گرفته و نظرات متعددی در بین علما
است. به طور  تسنن در توضیح و شرح این حدیث بیان شده  اهل
بحث مختصری در « ا مالی»سید مرتضی در کتاب شری   مبال

قتیبه درباره آن و در نهایت، تبیین حدیث و نقد و رد نظر ابن
؛ (2) پذیرش حدیث و تومیه احادیث معارض ارائه کرده است

، عالمه مجلسی در (9)«شرح الکافی»مرحوم مازندرانی در 
فوری در  مد مبارکمح ،(5)«شرح مسلم»نووی در  ،(4)«بحارا نوار»
علی  ،(1)«فتح الباری»حجر عسقالنی در ابن ،(1)«تحفه ا حوذی»

و ( 1)« ایضاحی بر حدیث   عدوی»امیری در مقاله خود با عنوان 
در  ضمن ( 3)«طب نبوی؛   عدوی و   طیره»عبداللطی  النمر در 

مطالب خود به اممال و یا تفصیل به این موضوع پرداخته و سعی 
اند معنایی قابل پذیرش برای آن و تومیهی در مم  بین این  کرده

 رسد، ارائه دهند.حدیث و احادیبی که معارض آن به نظر می
پژوهان همچون محمود کریمیان در مقاله برخی دیگر از دانش

برای « شناسی، انتساب و مفهوم"  عدوی"حدیث »خود با عنوان 
_________________________________ 

آفریده [ همه مومودات را] . أَلَایَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُوَاللَّطِی ُ الْخَبِیرُ: آیاکسیکه2
 (84است، نمیداند؟ وحال آنکه او لطی  و آگاه است )ملک/

: و هرگز به هوای نفس سخن  * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْیٌ یُوحى . وَ مایَنْطِقُ عَنِ الْهَوى9
 (.4 و 9)نجم/  !گوید چیزی مز وحی که بر او نازل شده نیست * آنچه میگوید نمی

 2۸-8های واگیر، ص رک: مجموعه کتب آموزش بهورزی بیماری. 4
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اند  بودن حدیث گشته طرف کردن چنین تعارضی، قائل به معلی بر
از آنجا که این حدیث، معارض دارد، این شبهه در میان . (8۸)

صاحبان کتب اختالف الحدیث نیز مورد بحث بوده و مورد اشاره 
و نقد و بررسی اممالی قرار گرفته است. اما نکته قابل تومه این 

های مذکور با رویکرد شبهه پژوهی و  است که هیچ یک از نگاره
اند. در  نپرداخته« حدیث  عدوی»ادیث پزشکی به تبیین بررسی اح

این نوشتار بر آنیم تا با بررسی احادیبی که سبب پیدایش چنین 
های پزشکی با  ای شده، ثابت کنیم که تعارضی میان یافته شبهه

احادیث نبوی؛ خاصتاً در موضوع امکان سرایت بیماری ومود 
 ندارد. 

 
 روش تحقیق

حوه گردآوری داده از نوع توصیفی و بر این تحقیق بر حسب ن
است. روش تحقیق در این ای انجام شده اسا  مناب  کتابخانه

پژوهش نیز از نوع تحلیل محتواست که برای بررسی محتوای 
آشکار پیامهای مومود در یک متن استفاده شده که مهمترین 

-های یک متن و همچنین استنباط منبهکاربرد آن توصی  ویژگی
. این روش تحقیق دارای دو مرحله اساسی است (88)پیام است های 

که عبارت اند از: بررسی مواد )پیام( و پردازش نتایج. پیامها در این 
اند از روایات صحیح و حسن و شروح اکابر حدیبی تحقیق عبارت

گیرد. گیری قرار میبر این احادیث که مورد پردازش و نتیجه
پژوهش، کتب حدیبی شیعه و سنی و مامعه مورد مطالعه در این 

باشد. های انجام شده پیرامون موضوع تحقیق میسایر پژوهش
اسناد و  کلیه واست منطبق  مورد مطالعهبر مامعه ، مامعه نمونه

  .دنگیر مورد استفاده قرار می قابل دستر  مدارک مومود
 

 تفصیل شبهه
آمار  گیر که طبق عنوان یک بیماری همه به 83کووید بیماری 
 4( بیش از 28/2/33)تا تاریخ مهانی بهداشت سازمان سایت 

ای عفونی  را در سراسر مهان مبتال کرده است، بیماریمیلیون نفر 
شود.  ایجاد می اثر کرونا ویرو  سندرم حاد تنفسی است که بر

افتد که شخصی  انتقال و سرایت  این بیماری معمو ً زمانی اتفار می
ص آلوده )مبالً قطرات سرفه( در تما  باشد. با مایعات ترشحی شخ

تواند  زایی ویرو ، سرفه، عطسه و دست دادن می بسته به بیماری
سبب انتقال شود؛ تما  با لوازم و اشیایی که شخص آلوده لمس 

این ویرو ، (. 8گردد )تواند باعث انتقال بیماری  کرده است نیز می
رهای کشو همهبه  تقریباًبا سرعت انتشاری که داشته توانسته 

سرایت کند، با این ومود مسلمانان روایاتی را از پیامبر خود مهان 
لَا عَدْوَى وَ لَا طِیَرَةَ وَ لَا هَامَةَ وَ »شده   ن بیانآکنند که در  نقل می

فرد   به ای، امکان سرایت از یک فرد یعنی در هیچ بیماری؛  ...«
و  های پزشکی دیگر ومود ندارد در حالی که این با یافته

های الحادی در )منب : کانال مشاهدات عینی کامالً متعارض هست
 فضای مجازی(

 
 حدیث   عدوی و اعتبارسنجی آن

و « الکافی»بخشی از حدیبی است که در کتاب « لَا عَدْوَى»عبارت 
و « صحیح البخاری»همچنین برخی از مناب  معتبر اهل سنت مانند 

اهلل علیه و آله و  بی از پیامبر )صلیحدی به عنوان، «صحیح مسلم»
سلم( گزارش شده است. اندیشمندان شیعه و اهل سنت و شارحان 

_________________________________ 
1. https://www.who.int 

اند و  ها نظرات متعددی در معنا و مفهوم آن بیان کرده این کتاب
 اند معنایی قابل پذیرش برای آن ارائه دهند. سعی بر آن داشته

 ت:به این شکل آمده اس« الکافی» روایت در کتاب شری  
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ 

عَنِ  -قَالَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ قِرْوَاشٍ الْجَمَّالُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
مَخَافَةَ أَنْ یُعْدِیَهَا مَرَبُهَا وَ  الْجِمَالِ یَکُونُ بِهَا الْجَرَبُ أَعْزِلُهَا مِنْ إِبِلِی

الدَّابَّةُ رُبَّمَا صَفَرْتُ لَهَا حَتَّى تَشْرَبَ الْمَاءَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ 
أَعْرَابِیّاً أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی أُصِیبُ الشَّاةَ وَ 

بِالبَّمَنِ الْیَسِیرِ وَ بِهَا مَرَبٌ فَأَکْرَهُ شِرَاءَهَا مَخَافَةَ أَنْ  الْبَقَرَةَ وَ النَّاقَةَ
یُعْدِیَ ذَلِکَ الْجَرَبُ إِبِلِی وَ غَنَمِی فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا أَعْرَابِیُّ 

لَا هَامَةَ  فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا عَدْوَى وَ لَا طِیَرَةَ وَ
وَ لَا شُؤْمَ وَ لَا صَفَرَ وَ لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ وَ لَا تَعَرُّبَ بَعْدَ هِجْرَةٍ وَ لَا 
صَمْتَ یَوْماً إِلَى اللَّیْلِ وَ لَا طَلَارَ قَبْلَ النِّکَاحِ وَ لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْکٍ وَ لَا 

 (82).  یُتْمَ بَعْدَ إِدْرَاک
راوش ممال )شتردار( گوید: از امام صادر نضر بن قترممه: 

به مرض مرب  شترانى هستند که مبتال»السالم پرسیدم:  علیه
ها را از تر  اینکه به حیوانات دیگر  )گرى( هستند و من آن

کنم، گاهى هم  سرایت نکند از میان شتران دیگرى که دارم مدا می
د: حضرت فرمو«. زنم که آب بخورند براى چهارپایان سوت می

مرد عربى نزد رسول خدا )ص( آمده گفت: من به گوسفند و گاو و 
مبتال است، خوشم « مرب»خورم که به  شتر ارزان قیمت برمی

آید که آن را بخرم، مبادا مربش به شتر و گوسفندم سرایت  نمی
اى مرد عرب اولین بار این مرض از »رسول خدا )ص( فرمود:  کند.

سپس رسول خدا )ص( فرمود: « کجا به این حیوان سرایت کرده؟
نه سرایت، نه فال بد، نه فال پرنده شب، نه سوت زدن، نه »

شیرخوارگی بعد از فصال و از شیر گرفتن، نه تعرّب بعد از هجرت 
روزه سکوت از روز تا شب، نه طالر قبل از ازدوا ،   و ایمان، نه

ری  نه آزادی پیش از بردگی و نه یتیمی بعد از بلوغ ]در اسالم تش
 «.نشده است[

در برخی کتب « الکافی» مدای از ومود این حدیث در کتاب 
صورت تقطی  وارد شده است؛ به  دیگر نیز همراه با اضافات و یا به

آن را گزارش داده و به  (89) «ا مالی»طور مبال سید مرتضی در 
دعائم »ن پرداخته است. همچنین ابن حیون در آشرح و تبیین 

و مجلسی  (85) « عوالی اللئالی»ممهور در ابی و ابن( 84)« ا سالم
« مرآه العقول»و مجلسی پسر در   (81) «روضه المتقین»پدر در 

 اند. متعرض این حدیث گشته( 81) «بحارا نوار»و  (81)
اولین راوی این حدیث، نضر بن قرواش شتردار )ممال( است که در 

بن قرواش  اعی، النضربن قرواش الخز مناب  رمالی با نام النضر
السالم و امام  الکوفی و یا ممال در بخش اصحاب امام باقر علیه

سایر راویان این حدیث  (.2۸، 83) السالم آمده است صادر علیه
ق هستند؛ لذا این حدیث از حیث اتصال، مسند و از حیث ثوم

 .2باشد می حسناعتبار، 
نیز حدیث   ممله صحاح سته در مناب  حدیبی معتبر اهل سنت از

کرات با مضامین مختل  و از طریق راویان مختلفی   به«    عدوی»

_________________________________ 
مرآةالعقول فی شرح أخبار آل ».  زم به ذکر است که عالمه مجلسی در 2

(. اما 31، ص21، 84۸4ی، اعتبار سند را مجهول ارزیابی نموده )مجلس« الرسول
با تومه به اینکه نام بردن از راوی در ذیل اصحاب ائمه )بدون ذکر ذمی از او( 

 توان سند حدیث را حسن ارزیابی نمود.خود یکی از اسباب مدح است، لذا می
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و  5، ابن عبا 4، ابن مسعود9، انس2، ابن عمر8هریره همچون ابو
از « صحیح بخاری»آمده است. مبالً در  1عمروعاصبن عبداهلل 
 شده: چنین نقل

نَا إِبْرَاهِیمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِیزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَ»
عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِی أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ غَیْرُهُ أَنَّ أَبَا 
هُرَیْرَةَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: لَا 

وَ لَا صَفَرَ وَ لَا هَامَةَ، فَقَالَ أَعْرَابِیٌّ: یَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا بَالُ إِبِلِی   دْوَىعَ
تَکُونُ فِی الرَّمْلِ کَأَنَّهَا الظِّبَاءُ فَیَأْتِی الْبَعِیرُ الْأَمْرَبُ فَیَدْخُلُ بَیْنَهَا 

الزُّهْرِیُّ عَنْ أَبِی سَلَمَةَ وَ سِنَانِ  فَیُجْرِبُهَا، فَقَالَ: فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ؟. رَوَاهُ
 (28« )بْنِ أَبِی سِنَانٍ.

بیماری منتقل » گوید که رسول خدا فرمودند: ابوهریره میترممه: 
شود و هامه و صفر حقیقت ندارد. مرد اعرابی گفت: ای پیامبر  نمی

دارد  "گر"خدا! شتر مانند آهو کامالً سالم است، ناگهان شتری که 
گیرد! پیامبر )ص( فرمود: پس چه  می "گر"آید و او نیز  ن مینزد آ

 «کسی این ]بیماری[ را به نخستین ]شترِ بیمار[ انتقال داده؟
ابن حجر پس از بیان تردید ابوهریره در گزارش خود از حدیث 

اخبار وارده از طریق راویان دیگر غیر از »گوید:  می«   عدوی»
بسیار است و مشهور؛ «   عدوی»ابوهریره در نقل حدیث 

(. 22« )برخالف روایاتی که در مقابل و در تعارض با آن است
هیبمی نیز در مجم  الزوائد طرر آن را بررسی نموده و بسیاری از 
سندهای آن را حتی در غیر صحیح البخاری و صحیح مسلم صحیح 

این حدیث در مناب  اهل سنت نیز به . لذا (29است ) ارزیابی کرده
اینکه هم در کتب صحیحین آمده و هم رمال آن مورد دلیل 

، 24باشد ) باشند، صحیح تلقی شده و قابل پذیرش می می اطمینان
25). 
 

 شناسی واژه
نیازمند این خواهد بود « عدوی»درک درست از حدیث و واژه 

نشین چه عباراتی شده و در چه بافت و  که ببینیم این واژه هم
ان گطور مختصر به بیان برخی واژ بهسیاقی مطرح گشته است. لذا 

 پردازیم: مومود در این حدیث می
( و 23-21العال  پوستی است )مرب: بیماری سخت و صعب

عالئمی شبیه به زخم و خارش دارد. اثر این بیماری روی پوست 
های ریز پوستی و  های کوچک، گره گاهی به شکل کهیر،گزیدگی

را نشان « اگزما»ه و گاه وضعیتی مشاب 1شود سفت ظاهر می
دهند. به نظر اکبر اطبای قدیم، این عارضه چه در انسان و چه  می

در حیوانات، قطعی مسری بوده و به آن تصریحات مکرر شده 

_________________________________ 
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در عرب « اعدی من الجرب»المبل  است تا آنجا که حتی ضرب
 .(92-9۸) مشهور بوده است

سرایت »است و به معنی « اعداء»عدوی: مانند تقوی، اسم مصدر 
از واژه  (. این معنا94، 99است )« بیماری از کسی به فرد دیگر

مشترک و نیز ها  ن کتب حدیبی و شارحان آناعدوی میان مؤلف
 .(91، 95است) مورد پذیرش بوده

طِیَرَه: از مادّة تطیُّر به معنى فال بد زدن و شوم دانستن امری 
ای است که با  دهباشد. اعراب بر این اعتقاد بودند که طیره پرن مى

 .(91، 91دیدن آن یا شنیدن صدای آن بد شومی در انتظار است )
ای است که عرب بدان فال بد میزند و آن از  هامه: نام پرنده

عرب تصور داشته که  اندهای شب، همانند مغد است. گفته پرنده
خواهی صورت نگیرد روحش  هر کسی کشته شود و برای او خون

کشد  آید و فریاد می و می« هامه»گردد به نام  یای وارد م در پرنده
-93گردد ) باز می ،و چون انتقام او گرفته شد« اسقونی اسقونی»

48). 
اند از ممله: عرب تصور  ن معانی متعدد نقل کردهآصفر: برای 

که چون انسان « صفر»ماری است به نام  ،داشته که در شکم
ابطال »مقصود از آن  اند گزد. برخی گفته شود او را می گرسنه می

اند  است که در ماهلیت رسم بوده است. برخی گفته« نسیء
مقصود از این عبارت نفی هموم و نحوست ماه صفر است که میان 

اند مقصود از آن نهی از سوت  مردم معروف بوده است. برخی گفته
 (49، 42باشد. ) زدن می

 
 تحلیل مفهومی حدیث

ها  ری بودن برخی بیماریدانش و علم طب قدیم به مسأله مس
تأکید و  -چه در انسان و چه در حیوانات–ازممله بیماری مرب 

به معنای « عدوی»تصریح داشته است؛ از نظر لغت نیز بدون شک 
سرایت بیماری از فردی به فرد دیگر است و نفی از آن به معنای 

طبی و  اصولاما چنین مفهومی با  .نفی سرایت بیماری است
در تعارض است. لذا از این عبارت چنین معنایی  ومدانیات ما
شود و لذا باید به دنبال منظور پیامبر از نفی سرایت  استظهار نمی

بگردیم. به عبارتی، ثقل این روایت، «   عدوی»بیماری و عبارت 
ن، نیاز به رموع به آفهم و درک منظور از سؤال اعرابی است که 

ه نشینان دارد. اگر دریابیم تاریخ عرب و مستار در احوا ت بادی
اعرابی چه نوعی از سرایت را در ذهن خود داشته است که مومب 

ن از پیامبر آخوف او از سرایت بیماری مرب شده و به خاطر 
 خدا سؤال نموده است، استظهار از این روایت روشن خواهد شد. 

قطعاً پاسخ به این مسأله نیازمند قرائنی است که به دلیل گذشت 
المبل اگر ما در عصر  ن، بخشی از آن قرائن حذف شده است. فیزما

شک آگاه بر خرافات و اعتقادات  زیستیم، بی صدور این حدیث می
و نسبت به سؤال اعرابی ارتکاز و تبادر  ن عصر بودهآاشتباه مردم 

اولیه داشتیم. اما با این ومود با در نظر گرفتن برخی قرائن و 
توان به معنای موردنظر  رمی( میمویدات متصل و منفصل )خا

 دست یافت.
رسد پیامبر گرامی اسالم، به دنبال نفی مطلق سرایت به نظر می

را در کنار «   عدوی»اند بلکه در این روایت، ایشان نفی  نبوده
دهند که از باورهای غلط ماهلی بوده است.  مواردی قرار می

، «طیرة»رد همچون برخی از این موارد اشاره به اعتقادات خرافی دا
و برخی دیگر اعتقادات و اعمال حکمی « صفر»، «شؤم»، «هامة»

رضاع » :اند از اشتباه و مرسوم در بین اعراب بوده است که عبارت
طالر قبل »، «صمت یوما إلى اللیل»، «تعرب بعد هجرة»، «بعد فصال
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بدیهی است که هیچ یک از این امور، «. یتم بعد إدراک»و « النکاح
مشترکشان  اطی با حوزه سالمت و طبابت ندارد، بلکه ومه ارتب

و در  شمرد ها را تماماً نحس می این است که عرب ماهلی آن
 بدون آنکه حسابی برای مشیّت الهی باز کند،  صورت موامهه،

بود؛ گویی ذهن أعرابی پر از  منتظر وقوع حادثه ناگواری می
قصد آگاه نمودن  است و حضرتخرافات و اعتقادات اشتباه بوده
 اند. داشتهرا اعرابی از سایر اعتقادات باطلش 

رسد که احتما ً سؤال پرسیده  با تومه به این مسأله، به نظر می 
شده از حضرت که همان سرایت بیماری مرب به شتران دیگر 

ه مورد باشد. احتما ً اعرابی منس و هم سنگ این نُ بوده است، هم
ای غیر از سرایت متبادر در ذهن  و نحوهبه سرایت بیماری به شکل 

که - ما اعتقاد داشته و نسبت به آن سرایت معهود در ذهن خود
از  -است هایی خرافی یا اشتباه بوده بدون شک آمیخته با آموزه

حضرت و سؤال نموده و طبیعتاً پیامبر اکرم و هم در مقام رد آن 
را «  عدوی »پاسخ  -و نه هر نوع سرایت بیماری-نحوه سرایت 

 اند. فرموده
، منظور پیامبر «وحدت سیار»به عبارتی دیگر با تومه به قرینه 

اهلل علیه و آله و سلم( از نفی سرایت، نفی از اعتقاد  اکرم )صلی
اهلل علیه و آله و سلم(  به همین دلیل، نبی خدا )صلی .خرافی است

 ها را یکجا و در یک سیار انکار کرده است و اعراب همه آن
ماهلی را به نقش خداوند و مشیت الهی در وقای  زندگی یادآور 

أنّه : »گویدمیدر کتاب الماء نیز ر(  411ازْدی )م  چنانکه کند. می
نفی لِما کانت تعتقده العرب من أنّ المرض یُعدی بطبعه من غیر 

: همانا پیامبر )ص( آنچه را که اعرابی معتقد بود اهلل اعتقاد تقدیر 
اری به خودی خود و بدون اعتقاد به تقدیر خداوند که این بیم
برای این تلقی از  ید دیگرؤ(. م44« )کند را نفی کردسرایت می

است. این که حضرت « فمن أعدى األول؟»عبارت  حدیث،
« چه کسی بیماری را به شتر اولی سرایت داده است؟»اند:  فرموده

عرابی تو که تر  ای ا»خواهند به اعرابی بفرمایند:  گویی ایشان می
داری که شتر بیمار به این نحو خرافی یا اشتباه بیماری را به 
شترهای سالم انتقال دهد، پس بگو ببینم به آن شتر اول چگونه 
بیماری سرایت کرده و چه کسی مرض را به مان اولین گوسفند 

و -عنوان یک مواب نقضی یعنی پیامبر اکرم و به «انداخته است؟ 
کستن اعتقاد خرافی یا اشتباه اعرابی را در نحوه قصد ش -نه حلى

یعنی  .«  عدوی»اند:  نهایت فرموده اند و در انتقال بیماری داشته
 کند، سرایتی نیست. کنی بیماری سرایت می گونه که تو تصور می این

 مؤیدات خارمی
 

 )ص( سایر روایات پیامبرال : 
م و بارزی یکی از مواردی که همواره در فهم روایات نقش مه

  باشد. منظور از خانواده های حدیبی می تومه به خانواده دارد،
حدیث، احادیث مشابه، هم مضمون و ناظر به یک موضوع 

ها با یکدیگر، به فهم  آن محوری است که با شناختِ نسبت میان
ی  بنابراین اگر بخواهیم درباره. (45) یمشو دقیق حدیث نزدیک می

ای صحیح و کارآمد  روایی به نتیجه یک موضوع و یا یک مفهوم
برسیم، باید تمام احادیث ناظر به آن موضوع را مطالعه کرده و 

باری  های مدی و زیان بررسی کنیم، در غیر این صورت با آسیب
 ( 41) موامه خواهیم شد.

السالم، احادیبی ومود دارد  در بین روایات پیامبر و معصومان علیهم
یعنی معنایی  .معارض هستندظاهر  به«   عدوی»که با حدیث 

 .ندابیان کرده را مقابل معنای این حدیث

باشد  در تعارض می«   عدوی»ممله احادیبی که با حدیث  از
کند که نقل می )ص(حدیبی است که ابوهریره از پیامبر اکرم 

: مری  نباید بر لَا یُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِح» فرمایند: حضرت می
(. این حدیث با مقداری اختالف در 43-41« ) د شودسالم وار

بر . (58، 5۸صحیح مسلم و معانی ا خبار نیز وارد شده است )
فرمایند: شود چرا که ایشان می اسا  این حدیث، بیماری منتقل می

یا...{ را نباید بر سالم وارد نمود، پس ایشان  انسان، حیوانمری  }
ود ولی با اذن و اراده و فرمان ش دانسته است که بیماری منتقل می

خدا نه اینکه خود به خود و بدون اراده خدا منتقل شود. با تومه 
به این حدیث، پُر واضح است که کنترل نمودن و پیشگیری از 

خصوص امراض واگیردار و مُسری مورد سفارش اسالم هها ب بیماری
بودی باشد و فرد بیمار با شخصی که سالم است تا زمانی که به می

 نباید باهم در یک مکان باشند. ،شود حاصل می
حدیبی دیگر از پیامبر اکرم )ص( ومود دارد که به ما در فهم 

السالم به  کند. امام صادر علیه کمک می«  عدوی»معنای حدیث 
فِرَّ مِنَ »کنند که  چنین نقل می )ص( نقل از پدرانشان از پیامبر
(. این حدیث به طرر دیگر نیز 52« )دالْمَجْذُومِ فِرَارَکَ مِنَ الْأَسَ

فرمایند از کسی که  وارد شده است. در این حدیث پیامبر می
گریزی. به عبارتی با  مبتالی مذام است بگریز، چنانکه از شیر می

 نمایند.  یک تمبیل پیامبر به سرایت بیماری و فرار از آن اشاره می
عتم بالطاعون إذا سم»فرمایند:  در حدیبی دیگر پیامبر )ص( می

: بأرض فال تدخلوها، وإذا وق  بأرض وأنتم بها فال تخرموا منها
که شنیدید در سرزمینی طاعون آمده به آن شهر داخل  هنگامی

نشوید و اگر در شهر بودید ]برای فرار از طاعون[ از شهر خار  
ن در مورد اآنچه محقق»گوید:  امام نووی می (.54، 59) «نشوید

ای است که بسیاری از مردم در  اند بیماری هطاعون بیان داشت
شوند که در کبرت انتشارش با  ای از زمین بدان دچار می منطقه

مشترک   های عادی متفاوت است و یک نوع بیماری سایر بیماری
است برخالف سایر اوقات که بیماری مردم باهم تفاوت دارد. با 

ای  به منطقهتومه به این حدیث و احادیث ]مشابه آن[ وارد شدن 
و همچنین برای فرار از  بوده ممنوع ،که طاعون در آنجا شای  است
باشد. لیکن خرو  به سبب ومود  آن، خار  شدن ممنوع می

این « وَبا»(. ایضاً در مورد بیماری 51، 55)« عارضه اشکالی ندارد
از عبدالرحمن « احیاء العلوم»اند. غزالى در  حدیث را روایت نموده

یت کرده است که گفت: من از رسول خدا صلّى اهلل بن عوف روا
گفت: إذَا سَمِعْتُمْ بِالْوَبَاءِ فِى أرْضٍ فَلَا  علیه و آله و سلم شنیدم که مى

تَقْدَمُوا عَلَیْهِ، وَ إذَا وَقَ َ فِى أرْضٍ وَ أنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُمُوا فِرَاراً مِنْهُ. 
یز تأثیرگذار بود. در سال (. این حدیث در یک واقعه تاریخی ن51)

رسید به « سرع»هجری وقتی که راهی شام بود هنگامی که به  81
او گفتند که در آنجا وبا آمده است و او با استناد به این حدیث 

گونه  (. این احادیث همان1۸-51همراه ممی  یارانش برگشت. )
صراحت به اصل قرنطینه در اسالم اشاره دارد تا   بینید به که می

آنجا که امری همانند امر شهید برای افراد در قرنطینه بیان شده 
لَیسَ مِن أحَدٍ یَقَ ُ الطّاعونُ فَیَمکُثُ فی »است: قال النبی األکرم )ص(: 

بَلَدِهِ صابِراً مُحتَسِباً یَعلَمُ أنَّهُ   یُصیبُهُ إ ّ ما کَتَبَ أللّهُ لَهُ إ ّ کانَ لَهُ 
 زم به ذکر است که با تومه به شیوع . (18« )مِبلُ أمرِ شَهیدٍ

-بیماری کرونا و لزوم رعایت قرنطینه، این احادیث تومه رسانه
های عمومی داخل و خار  را به خود ملب کرده و به عنوان 

سال قبل مورد  84۸۸های بهداشتی پیامبر اسالم )ص( در توصیه
 (.12تقدیر و تحسین قرار گرفته است )
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دهد پیامبر گرامی اسالم به مبحث می پنجمین حدیبی که نشان 
انتقال بیماری آگاه بوده و مسلمان را با گفتار و اعمال  سرایت و

اند، حدیبی است که کتب  داده خویش نسبت به آن تنبیه می
کَانَ فِی وَفْدِ ثَقِی ٍ »اند:  گانه اهل سنت آن را روایت کرده شش

إِنَّا قَدْ »یُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ رَمُل  مَجْذُومٌ. فَأَرْسَلَ إِلَیْهِ النَّبِ
در این واقعه تاریخی یک شخص مبتال (. 11-19« )بَایَعْنَاکَ فَارْمِ ْ

به مزام که خواست با پیامبر )ص( بیعت کند، وقتی پیامبر )ص( 
دانست که این شخص مبتال به مذام است، فرمودند  زم نیست که 

برای بیعت( صورت گیرد و بیعت تو را مصافحه )دست دادن با هم 
ها  پذیرفتم و برگرد. این حدیث اشاره به مُسری بودن برخی بیماری

دارد و اینکه باید مانب احتیاط را رعایت نمود و از آن دوری 
که  ضمن اینکه باید بر خداوند متعال نیز توکل کرد چرا ،مست

 ها بالذات تأثیری ندارند.  این بیماری
 

 اکابر و بزرگان حدیبیبرداشت ب: 
 علما، شود برداشت مؤید دیگری که مومب تقویت این استظهار می

نسبت به تحلیل از این روایت  و بزرگان حدیبی شیعه و سنی اکابر
 است. 

خویش،  11در ذیل مجلس « ا مالی»سید مرتضی در کتاب شری  
 پردازد می««   عدوى و   هامة و   طیرة»به مبحث تأویل خبر  
ابن قتیبه، مورد ادعای این مقاله را  یآرا و ضمن نقد مفصل

پردازد  پذیرد و به تومیه و مم  میان احادیث معارض آن می می
(. مالصالح مازندرانی نیز در شرح خویش بر کافی متعرض این 11)

موضوع گشته است و ضمن بیان ذهنیت فرد اعرابی مبنی بر اینکه 
کند، به رد این نظر  ی سرایت میبیماری به صورت مستقل به دیگر

انما المراد به نفى ما یعتقدونه من أن »دارد که  پردازد و بیان می می
تلک العلل المعدیة مؤثرة بنفسها مستقلة فى التأثیر فاعلمهم أن 

: همانا مراد از  ا مر لیس کذلک و انما هو بمشیئة اللّه تعالى و فعله
یماری و تأثیر مستقل آن آن نفی اعتقاد سرایت خود به خودی ب

آموزد که امر اینگونه نیست، بلکه به مشیت است و به آنها یاد می
عنوان بهترین نظرات  نگاه این نظر را بهآو « الهی و به فعل اوست

شمارد  و احادیث معارض برمی«   عدوی»برای مم  بین حدیث 
(11 .) 

های  افتهبا ی«  عدوی»عالمه مجلسی نیز رد این موضوع که حدیث 
المراد نفی »اند:  پزشکی در تعارض است، ذیل این روایت فرموده

: مراد نفی سرایت استقالل العدوى بدون مدخلیة مشیته تعالى
میرداماد نیز  .(1۸، 13« )بیماری بدون دخالت مشیت الهی است
 .(18) قریب به همین مضمون را نقل نموده است

» پس از بیان معنای « حدیثالنهایه فی غریب ال»ابن اثیر مزری در 
دهد که اعراب بر این عقیده بودند که  به این معنا تومه می« إعداء

کند و لذا پیامبر با این کالم  مریضی مستقالً سرایت پیدا می
 (. 12) اند خودشان، سعی در اصالح چنین تفکری داشته

الباری چنین مفهومی را مورد پذیرش ابن حجر عسقالنی در فتح
در هنگام موامهه با احادیث معارض،  ، هرچند کهدهد قرار می

برخالف حدیث  عدوی  ؛نماید آنان را از حیث سندی تضعی  می
(. نووی نیز در هنگام 19داند ) ن را مشهور و کبیر النقل میآکه 

کند  موامهه با این حدیث در صحیح مسلم، بر این نکته تأکید می
توان مم  کرد و  متعارض میظاهر  که میان این دسته از احادیث به

باشد. او همچنین  شیوه مم  وی نیز بر اسا  مدعای این نگاره می
گویند این دو دسته قابل مم  نیست و باید در نقد کسانی که می

احتمال نسخ مایی »گوید:  دسته شد، می قائل به نسخ یکی از این دو

مطرح است که ومه ممعی برای دو حدیث در بین نباشد؛ 
توان بین دو حدیث مم  کرد. عالوه بر آن  که در اینجا می یدرحال

که در نسخ باید تاریخ صدور حدیث و تأخر صدور ناسخ معلوم 
 (14« )باشد

این احتمال را بسیاری از دیگر بزرگان شیعه و سنی همچون 
 اند. اند و به آن تأکید کرده شعرانی و ابن موزی قبول کرده

 
 گیری نتیجه

)معروف به نقول از پیامبر گرامی اسالم م بر مبنای حدیث
)ص( امکان سرایت بیماری را نفی پیامبر  عدوی( ادعا شده که 

که این موضوع در  شود که بیماری منتقل می کرده و نمی دانسته
باشد. این تحقیق با تبیین های قطعی پزشکی میتعارض با یافته

-ی را عهدههای پزشکمفهوم اصلی روایت، حل تعارض آن با یافته
دار گردید. نتیجه بررسی مفهومی حدیث   عدوی، نفی سرایت 

خودی بیماری، بدون اعتقاد به تقدیر و مشیت الهی خرافی و خودبه
است. این برداشت از تحلیل مفهومی حدیث بر مبنای وحدت سیار 

آید. همچنین بررسی سایر روایات پیامبر )ص( در این به دست می
ید که نه تنها پیامبر )ص( از امکان سرایت نمارابطه اثبات می
های اند، بلکه برای ملوگیری از شیوع آن، توصیهبیماری مطل  بوده

گذاری بهدشتی مابنی بر لزوم رعایت قرنطینه و نیز رعایت فاصله
اند که اتفاقاً مورد تومه رسانه های عمومی داخلی امتماعی داشته

 و خارمی نیز قرار گرفته است.
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