
 

 
 

 بّيشناسي احاديث و شناسايي منابع طکلیني و احاديث طبّي: پژوهشي در گونه

 الکافي

 1اقریحمید ب

 چکیده
حمد تألیف ابوجعفر م ،به احادیث طبّی اختصاص دارد. كتاب الكافی (بخشی از روایات معصومان)ع

ترین جامع حدیثی امامی بخش قابل توجهی از این روایات را در ق( مهم329بن یعقوب كُلینی )م 

تفاده اس ،یجامعیت موضوع ،خود جای داده است. عوامل مختلفی همچون شخصیّت برجستة نویسنده

از منابع معتبر و گزینش در نقل احادیث سبب اهمیت این كتاب شده است. شیخ كلینی برای تألیف 

الكافی از منابع و مكتوبات پیش از خود به دو شیوۀ مستقیم و با واسطه استفاده كرده و طریقی به آن 

 اند.را در خود جای داده هایی است كه احادیث طبّیكتاب ،ها داشته است. از جملة این منابعكتاب

توان به دو گونة تألیفات مستقل و آثار ضمنی تقسیم كرد. مقصود از تألیفات مستقل آن این آثار را می

كتاب »هایی هستند كه تنها به نقل روایات طبّی اختصاص دارند كه عمدتاً با عنوان عمومی دست كتاب

هایی است كه روایاتی در موضوعات مختلف كتاب اند. مقصود از آثار ضمنی نیز آنمعرفی شده« الطب

 روایاتی را نقل كرده است ،اند. شیخ كلینی از برخی از این منابعاز جمله احادیث طبّی را نقل كرده

روایات تجویزی. در روایات  .2روایات توصیفی؛  .1توان به دو گونه تقسیم كرد: یكه آن روایات را م

ها و چیزهای دیگر بیان شده است. روایات تجویزی خوراكی ،هانیفواید و مضرّات نوشید ،توصیفی

كوشد كنند. این نوشتار میمصرف غذایی خاص را توصیه می ،هم با دو رویكرد پیشگیری یا درمان

شناسی روایات طبّی در الكافی پرداخته و نیز منابع مكتوب مورد استفادۀ هایی به گونهضمن بیان نمونه

 اید.وی را شناسایی نم

 گان کلیديواژه
 شناسی، منابع مكتوبمحمد بن یعقوب كلینی، الكافی، احادیث طبّی، گونه
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كلینی، ) های برابر از گیاه سبر و تلخه و كافور برای درمان ضعف بینایی،كشیدن به سهم

و  روغن بنفشه برای درمان سر درد (583، ح383و ص 581و  580، ح383، ص8، ج1363

 كلینی،) مفید بودن سُداب برای درد گوش، (5، ح521، ص6، ج1363 كلینی،) چشم درد،

سودمندی مخلوطی از كاشِم )نوعی زیرۀ كوهی( و شكر برای  (2، ذیل ح368، ص6، ج1363

استحمام یك روز در میان برای بازگشت گوشت  (227، ح192، ص8، ج1363 كلینی،) سرفه،

 .(4، ح497، ص6، ج1363 كلینی،) به جسم

 منابع طبّي الکافي. 6

یابیم كه مؤلفان در تدوین و ارائه حدیث، در نگاهى گذرا به مجموعه نوشتارهاى حدیثى درمى

هاى اى را ابداع نموده یا از شیوهاى براى خویش شیوهشكل نیستند. معموالً هر نویسنده كبه ی

تالف را باید در اموری همچون اخ سرّ این تنوع و گوناگونی تألیفاته است. كردپیشین پیروى 

 ها و تفاوت نیازها جستجو كرد.نگرش

هاى مختلف، در یك موضوع، به رشته هایى كه طى قرننگاهى به عناوین و محتواى كتاب

سازد. همچنین هاى مختلف نگارش در آن موضوع آشنا مىتحریر در آمده، ما را با شیوه و گونه

یك یا چند شیوه خاص نگارشى مدنظر قرار گرفته، با این نگاه  از آنجا كه در هر برهه از زمان

نگارشى در آن  ۀزمانى، به یك یا چند شیو ۀدور یكتوان به میزان رویكرد عالمان، در مى

 . موضوع دست یافت

یا موضوِع تألیف رو به رو  كها با تنوع سبنگارى نیز همچون دیگر عرصهدر زمینه طبّ 

تب آثار و ك، در پنج قرن نخست اسالمى، امدادهانجام دیگر كه پژوهشى  ةهستیم. بر پای

ن كتاباینگاشته شده است. آنها  یا مشتمل بر احادیث طّبی معصومان)ع( با موضوعمتعددی 

 بندی كرد: یك تألیفات مستقل؛ دو. تألیفات ضمنی. توان در دو بخش كلی دستهها را می

اند، ستند كه صرفاً مشتمل بر احادیث طبّیمقصود از تألیفات مستقل آن دست آثاری ه

برخالف تألیفات ضمنی كه بخشی از محتوای آنها شامل احادیث طبّی است. این آثار عمدتًا 

ای خاص از اند. این دست از آثار طبّی را باید شاخهیاد شده« كتاب الطب»با عنوان عمومی 
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های بشمار آورد كه در سده« های موضوعیتك نگاری»های حدیثی با عنوان سبك نگارش

 نخستین رواج داشته است. 

ك. تك شوند: یتألیفات ضمنی نیز به نوبة خود شامل دو سبك نگارشیِ آثار حدیثی می

غیر طبّی در  ِ های موضوعیهای موضوعیِ غیر طّبی؛ دو. جوامع حدیثی. تك نگارینگاری

یث طبّی نیست، بلكه مشتمل هایی هستند كه موضوع محوری آنها احاداینجا آن دست كتاب

یثی مشتمل بر احاد ،موضوع هستند كه به تناسب آن بر موضوعی اصلی و محوری به جز طبّ 

وص هایی كه در خصنگاری توانند در مسائل طبّی مورد استفاده قرار گیرند. تكهستند كه می

(، گیاه32«األدویة»ها )(، ادویه31«أغذیة»، «أطعمة و أشربة)»ها و نوشیدنی هاخوردنی 30طبائع،

ترین نمونة این آثار اند روشن( تدوین شده34«المنافع)»و چیزهای سودمند  (،33«الریاحین)»ها 

هاى حدیثى تدوین شده و سعى شود كه از اصلجوامع حدیثى بر كتبى اطالق مىهستند. 

 .(27ص، 1372چی، مدیرشانه) شده كه حاوى مجموعه احادیث باشد

                                                           
حمد بن حسین بن . در این خصوص دو كتاب شناسایی شد. یك اثر با عنوان عمومی كتاب الطبائع از احمد بن م30

. با توجه به دوران حیات وی، احتمال استفادۀ 223، ذیل ش90ص ق،1416 نجاشی،ق(. نك: 350حسن دؤل قمی )م 
ق( ـ متكلم بزرگ امامی از شاگردان 199ای است كه هشام بن حكم )م رسد. اثر دیگر ردیهكلینی از آن دور از ذهن می

(. دربارۀ این اثر 1164، ش433ص ق،1416 نجاشی،الطبائع تألیف كرده بود )امام صادق)ع( ـ با عنوان الردیة علی أهل 
 در ادامه سخن خواهیم گفت.

ق( شناسایی شد )نك: 350. در این خصوص تنها كتاب األغذیة اثر احمد بن محمد بن حسین بن حسن دؤل قمی )م 31
 رسد.ستفادۀ كلینی از آن دور از ذهن می( كه با توجه به دوران حیات وی، احتمال ا223، ذیل ش90ص ق،1416 نجاشی،

 ،نجاشی. در این خصوص تنها كتاب األدویة اثر احمد بن محمد بن حسین بن حسن دؤل قمی شناسایی شد )نك: 32
 رسد.( كه با توجه به دوران حیات وی، احتمال استفادۀ كلینی از آن دور از ذهن می223، ذیل ش90ص ق،1416

ر با عنوان كتاب الریاحین از ابواحمد عبدالعزیز بن یحیی بن احمد بن عیسی جلودی أزدی . در این باره تنها یك اث33
(. ظاهراً به سبب معاصرت با كلینی، 640، ذیل ش243ص ق،1416 نجاشی،ق( شناسایی شد )330بصری )م بعد از 

 روایتی از او در میان احادیث طبی الكافی نقل نشده است.
 جاشی،نبا عنوان كتاب المنافع از ابوجعفر احمد بن محمد بن خالد برقی شناسایی شد )نك: . در این باره تنها یك اثر 34

(. این كتاب فصلی از كتاب مفصل مؤلف المحاسن است كه 65، ش62ق، ص1417؛ طوسی، 182، ش76ص ق،1416
باب است كه  6در  حدیث 33های موجود از این كتاب، امروزه در دسترس است. كتاب المنافع مجموعاً دارای در بخش

باب  -2باب االستخارۀ؛  -1محتوای آنها به هیچ روی با مسائل پزشكی در ارتباط نیست. ابواب كتاب از این قرار است: 
. برای محتوای كتاب باب قبول النصح -6باب كتمانالوجع؛  -5باب القرعة؛  -4باب االستشارۀ؛  -3القول عند االستخارۀ؛ 

 .604-598، ص2ق، ج1370المنافع. نك: برقی، 
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ق( مشهور 450)م نجاشی ابوالعباس فهرست هرستی كهن امامی یعنی با جستجو در منابع ف

آثاری در حوزۀ طبّ و پزشكی  35ق(460و كتاب فهرست شیخ طوسی )م « رجال نجاشی»به 

 های مختلف آن قابل شناسایی است.در گونه

تر گفتیم كه شیخ كلینی برای تألیف كتاب الكافی از منابع و مكتوبات حدیثی پیش از پیش

به دو گونة مستقیم یا با واسطه استفاده كرده است. وی در یاد كرد منابع خود به شیوۀ خود 

ها از این رو در كتاب خود تقریباً نام هیچ یك از كتاب ،عالمان قرون نخستین عمل كرده است

او تنها به نقل سند حدیث تا معصومان را  36و منابع مورد استفادۀ خود را ذكر نكرده است.

 سند وی به كتابی است ،. این َاسناد در حقیقت دارای دو بخش هستند: بخش اولآورده است

سندی است كه مؤلف آن كتاب ِ منبع برای احادیث  ،كه از آن نقل كرده است و بخش دوم

نقل شده در كتابش ذكر كرده است. عدم اشاره به نام منبع از سوی كلینی، فرآیند شناسایی 

شود تر میسازد. شناسایی منابع كلینی زمانی پیچیدها دشوار میمنابع وی در تألیف الكافی ر

 كه در سند یك حدیث نام چندین صاحبِ كتاب ذكر شده باشد.

بررسی گذرای اسناد روایات طّبی در الكافی حاكی از آن است كه بیشترین منبع كلینی در 

ثار قابل توجهی از آ نقل این روایات، منابع ضمنی بوده است؛ دلیل این امر آن است كه بخش

ز اند. از جمله آثار مستقل طبّی كه كلینی امستقل طبّی، معاصر یا پس از حیات او تألیف شده

توان این كتب را برشمرد: طبّ األئمة اثر دو آنها احتماالً به همین دلیل استفاده نكرده است می

حمد بن ابی القاسم عبیداهلل بن كتاب الطبابوعبداهلل م 37برادر حسین و عبداهلل فرزندان ِبسْطام،

                                                           
. این دو عالم برجستة شیعی در این دو اثر خود به شناسایی و معرفی میراث روایی امامیه و مؤلفان آنها تا سدۀ پنجم 35

سازد كه محتوای همه یا بخشی از آنها روایاتی اند. مراجعه به این دو اثر ما را با شماری از آثاری روبرو میهجری پرداخته
 بوده است.با موضوعات طبی 

. شیوۀ یادكرد منابع در تدوین متون اسالمی عمدتاً به یكی از این دو روش بوده است. در روش نخست، نویسنده تنها 36
كند. نقل از منابع در چهار قرن نخست معموالً تابع به ذكر نام مؤلف و معموالً بدون نام بردن از عنوان كتاب بسنده می

تألیفات حدیثی كه به صورت نقل زنجیره وارِ سند از نویسنده تا صاحب سخن این روش بوده است. به خصوص در 
، 1379كرد. در این باره نك: جعفریان، بوده است. در روش دوم، نویسنده عنوان كتاب منبع خود را آشكارا ذكر می

 .242ص
، زیاد و حفص، از ثقات بسطام و عموهایش زكریا انچندان اطالعى در دست نیست. پدرش این دو برادراز زندگى . 37

حسین بن . خوانسارى (280، ش110ص ق،1416 نجاشی،) اندو امام كاظم)ع( روایت كرده( بوده و از امام صادق)ع
 .309، ص2ق، ج1390خوانساری،  .دانسته است( ق368م ابن قولویه قمى ) ق( و329)م  را هم طبقة كلینى بِسْطام
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كتاب الطبابونَضر  (947، ش353ق، ص1416 نجاشی،) ،عمران جنابی برقی ملقب به ماجیلویه

 ،طوسی) ،ق(320محمد بن مسعود بن محمد بن عیاش سلمی سمرقندی معروف به عیاشی )م 

 مكتاب الطبابوالحسن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی ) (604ش ،212ص ق،1417

پدر شیخ  (392، ش157ق، ص1417؛ طوسی، 684، ش261ق، ص1416 نجاشی،) ق(329

صدوق، كتاب الطبابواحمد عبدالعزیز بن یحیی بن احمد بن عیسی جلودی أزدی بصری )م 

كتاب الطباحمد بن محمد بن  38(640، ذیل ش243ق،ص1416 نجاشی،) ،ق(330بعد از 

كتاب  (223، ذیل ش90ق، ص1416 نجاشی،) ق(،350حسین بن حسن دؤل قمی )م 

 نجاشی،) ،ق(363الطبابوجعفر محمد بن احمد بن محمد بن رجاء بَجَلی كوفی )م ذی الحجة 

كتاب الطبابوالحسن موسی بن حسن بن عامر بن عمران بن عبداهلل  (920، ش342ق، ص1416

ر كلینی از یك اث ،. افزون بر اینها(1078، ش406ق، ص1416 نجاشی،) بن سعد اشعری قمی

مستقل طبّی دیگر نیز كه هرچند پیش از او تألیف شده بود استفاده نكرده است كه دلیل این 

 تألیف اسماعیل بن شعیب عریشی استامر به روشنی دانسته نیست. این اثر كتاب الطب

 .(33، ش47ق، ص1417؛ طوسی، 66، ش31ق، ص1416 نجاشی،)

ر طبّی های موضوعی غینگاریر از تكدر میان منابع ضمنی نیز بیشترین استفادۀ وی از غی

 توان نام برد.بوده است كه از جملة آنها كتاب المحاسن احمد بن محمد بن خالد برقی را می

در ادامه از این اثر و دیگر منابع كلینی در نقل احادیث طبّی سخن خواهیم گفت. پیش از 

ه به واسطة به صورت مستقیم و گا اشاره به این منابع گفتنی است كه استفادۀ كلینی از آنها گاه

 39كتابی دیگر بوده است.

                                                           
 ( گزارش كرده است. 128ود )ص. سال وفات وی را ابن ندیم در فهرست خ38
. گفتنی است كه پژوهش حاضر در خصوص شناسایی منابع طبی كلینی در تألیف الكافی، آغاز راه است و تكمیل 39

 طلبد كه امید است توفیق الهی رفیق صاحب این قلم در مسیر تتمیم آن گردد.تری را میدقیق آن مجال و فرصت وسیع
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 ابومحمد ابن فَضّال کوفي . کتاب الطب1ّ

یكی دیگر از راویانی كه اثری مستقل در حوزۀ احادیث طبّی تألیف كرده بود ابو محمد حسن 

به گفتة هرچند  ،مذهب بود 40بن علی بن فضال بن عمر بن أیمن كوفی است. او فََطحی

بعدها از این باور خود برگشت و جزو خاّصان امام رضا )ع( شد. شیخ طوسی  ،كَشّیابوعمرو 

صراحتاً او را جلیل القدر خوانده و به زهد و پارسایی ستوده و مورد اعتماد در حدیث خوانده 

وی جزو طبّقة سوِم اصحاب اجماع بوده است. تنها شیخ طوسی است  ،است. بنابر یك نظر

ق از 224كتاب الطب را جزو تألیفات وی نام برده است. او در سال  ،یمكه به نقل از ابن ند

نام وی در سند تعداد قابل توجهی از احادیث طبّی در الكافی آمده است. این  41دنیا رفت.

 ،«شستن سر با خطمی در هر جمعه مایة پیشگیری از پیسی و دیوانگی»احادیث چنین است: 

گاو برای  شیر توصیه به استعمال» (2، ح504ص ،6و ج 10، ح418، ص3ج ،1363 كلینی،)

 (1، ح23، ص6ج ،1363 كلینی،) ،«نوزاد نورس به ترتیبی خاص و بیان تأثیرات طبّی آن

پرهیز از » (1، ح42، ص6ج ،1363 كلینی،) ،«بدكاره و دخترشپرهیز از دایه گرفتن زن »

توصیه به خوردن » (10، ح270، ص6ج ،1363 كلینی،) ،«طغیانگری آن پرخوری و بیان تأثیر

توصیه به ذكر نام » (10، ح289، ص6ج ،1363 كلینی،) ،«شام برخالف نظر طبّیبان آن روزگار

، 6ج ،1363 كلینی،) ،«خدا بر غذا و تأثیر طبّی آن كه به هیچ درد و رنجی گرفتار نشود

 (2، ح315، ص6ج ،1363 كلینی،) ،«گوشت سردست مورد خوشامد پیامبر» (18، ح295ص

توصیة پیامبر به » (4، ح322، ص6ج ،1363 كلینی،) ،«رهیز پیامبر از خوردن غذای داغپ»

بیان تأثیر طبّی » (1، ح331، ص6ج ،1363 كلینی،) ،«خوردن زیتون و استفاده از روغن آن

تأثیر برنج و سماق در بهبودی شكم » (1، ح341، ص6ج ،1363 كلینی،) ،«برنج در التیام درد

، 6ج ،1363 كلینی،) ،«دماغ خونسویق سیب درمان » (7، ح342، ص6ج ،1363 كلینی،) ،«درد

                                                           
آن  پس از شهادتح هستند. ملقب به اَفطَ  پسر امام جعفر صادق)ع( عبداهلل ین به امامتفَطَحّیه یا أفطَحیه معتقد. 40

، پسر بزرگ وی، عبداهلل، ادعای جانشینی امام را نمود. ادعای او دوام چندانی نیافت و عبداهلل هفتاد روز پس از حضرت
به امامت امام  ی سرگردان شده، عموماْشهادت امام صادق)ع( از دنیا رفت و چون فرزند و جانشینی نداشت، پیروان و

ّضال نیز فَو همانند بن برخی از بزرگان امامی .بازگشتند و عمر این عقیده در همان ابتدای ظهور به پایان رسید كاظم)ع(
 .به عبداهلل گرویدند؛ ولی بسیاری از آنان در میانه راه و یا با مرگ وی از این مسیر بازگشتند

 ق،1415 ،؛ طوسی164ذیل ش ،124-123ص ق،1417 ،طوسی؛ 72، ش36-34ص ق،1416 شی،نجا. دربارۀ وی نك: 41
 .1067ش ،565ص ،1050ش ،556ص ،993ش ،515و ص 639ش ،345ص ،1348 ،طوسی؛ 5242و  5241ش ،354ص
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، 361، ص6ج ،1363 كلینی،) ،«خرمای تازه با خربزه سیرۀ پیامبر در خوردن» (6، ح356ص

، 6ج ،1363 كلینی،) ،«توصیة جبرئیل به مسواك و خالل كردن دندان و حجامت» (2ح

، 487، ص6ج ،1363 كلینی،) ،«ز بیمارینوعی پیشگیری ا ،كوتاه كردن سبیل» (2، ح376ص

سرمه كشیدن » (1، ح493، ص6ج ،1363 كلینی،) ،«توصیه به دفن مو و ناخن در خاك» (8ح

در جال  ،اِثْمِدتأثیر سرمة » (5، ح494، ص6ج ،1363 كلینی،) ،«سبب تر و تازه بودن دهان

تأثیر » (7ح ،494، ص6ج ،1363 كلینی،) ،«بخشیدن چشم و پرپشت شدن مو و زوال اشك

مسواك سبب زوال » (8، ح494، ص6ج ،1363 كلینی،) ،«سرمه در افزایش توان همبستری

تشبیه جایگاه بنفشه در میان » (7، ح496، ص6ج ،1363 كلینی،) ،«و جالی دیده ریزشكْاش

تمجید از روغن »و  (4، ح521، ص6ج ،1363 كلینی،) «گیاهان به معصومان در میان مردم

 .(1، ح522، ص6ج ،1363 كلینی،) «بنفشه و خِیری

 . کتاب الطبّ ابوالحسن ابن فَضّال کوفي2

ابوالحسن علی بن حسن بن علی بن فَضّال كوفی، مؤلف یكی دیگر از كتب مستقل طبّی است 

نام و نَسب كامل وی به گزارش شود. كه نام وی در اسناد احادیث پزشكی الكافی دیده می

 ولىم أیمنلی بن الحسن بن علی بن فضال بن عمر بن أبوالحسن ع»نجاشی چنین است: 

معرفی شده است.  هادی و امام حسن عسكری)ع( او از راویان امام«. الفیاض ربعی بن عكرمة

یه، اند. او فقوی از خاندان شناخته شدۀ ابن فضال بود كه همگی جزو فقیهان شیعه یاد شده

های عه در كوفه بوده است كه دیدگاهشخصیت سرشناس و مورد اعتماد و خبیر به حدیث شی

ترین عالمی او را فقیه ،وی در حدیث مورد پذیرش كوفیان بود. محمد بن مسعود عیّاشی

دانسته كه در خراسان و عراق آن روزگار مالقات كرده بود. هرچند وی به لحاظ مذهب 

ی، تنها ایراد و اما به گفتة نجاشی، لغزشی در روایات وی وجود نداشته است. ،بود« فََطحی»

های او را با وجود اختالف نقلِ هرچند اندك از راویان ضعیف بود. شیخ طوسی نیز دیدگاه

كتاب ـ در موضوعات  30داند. او تألیفات بسیاری ـ اش نزدیك به اثنی عشریه میمذهبی

 42اخالقی و تاریخی داشته است كه از جملة آنها كتاب الطب است. ،كالمی ،مختلف فقهی
                                                           

، ق1415؛ طوسی، 392، ش273-272، صق1417؛ طوسی، 676، ش258-257ص ق،1416 نجاشی،. دربارۀ وی نك: 42
 .1014، ش530و ص 639، ش345، صق1348؛ طوسی، 5869، ش400صو  5730، ش389ص
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حدیث طبّی در الكافی آمده است كه احتمااًل از همین اثر طبّی وی نقل  6وی در سند  نام

شده است. اینكه كلینی به طور مستقیم به این كتاب دسترسی داشته با توجه به تعداد اندك 

تأثیر حجامت در تسكین و »نماید. این احادیث عبارتند از: روایات از آن دور از ذهن می

تأثیر استنجاء با مُشك در پیشگیری » (231، ح194، ص8ج ،1363 كلینی،) ،«درمان درد دندان

 نی،كلی) ،«های دهاناز ابتال به باد بواسیر و خوردن آن بعد از غذا در پیشگیری از بیماری

، 22، ص6ج ،1363 كلینی،) ،«تأثیر میوۀ به در زیبارویی فرزند» (3، ح378، ص6ج ،1363

خوردن گوشت گاو همراه » (3، ح286، ص6ج ،1363 كلینی،) ،«توصیه به خوردن نان» (2ح

، 369ص و 1، ح310، ص6ج ،1363 كلینی،) «های سفید روی پوست بدندرمان لكه با چغندر

( 2ها و ( خوابیدن به پشت در حمام كه موجب ذوب چون چربی كلیه1پرهیز از »و  (3ح

 .(19، ح500، ص6ج ،1363 كلینی،) «شودسنگ پا كشیدن كه سبب جذام می

 ابو عبداهلل سَیّاري . کتاب الطب3ّ

از دیگر آثار مستقل طبّی كه روایاتی از آن در الكافی نقل شده كتاب الطب ابوعبداهلل احمد 

( است. او بیشتر به سَیّاری شهرت دارد. در میان ق255بعد از بن محمد بن سَّیار بصری )م 

از كاتبان آل طاهر بوده است. به لحاظ  راویان امامی به او در زمان امام حسن عسكری)ع(

شخصیت رجالی، فردی ضعیف است. بنابر گزارش نجاشی، در روایات وی غلو و تخلیط 

وجود داشته است. او به سبب تألیف كتاب القراءات كه حاوی روایات بسیاری دال بر وقوع 

كتاب، این آثار  تحریف در قرآن كریم است در میان راویان امامی شهرت دارد. افزون بر این

 ،وادركتاب الن ،كتاب الطب ،كتاب ثواب القرآننیز در زمرۀ تألیفات وی معرفی شده است: 

 43.كتاب الغارات

حدیث از احادیث طبّی الكافی به چشم  8با وجود ضعف این راوی، نام وی در سند 

 قلّت خورد كه احتمااًل از این كتاب وی نقل شده است. وضعیت رجالی وی شاید دلیلمی

 ینی،كل) ،«بیان ویژگی نان برنج»روایات او در الكافی بوده باشد. این احادیث عبارتند از: 

                                                           
، 57ق، ص1417؛ طوسی، 192، ش80ص ق،1416 نجاشی،؛ 40ق، ص1422. برای این اطالعات نك: ابن غضائری، 43
 .606ق، ص1348طوسی، ؛ 5819، ش397و ص 5652، ش384ق، ص1415؛ طوسی، 70ش
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مذمّت گوشت »44(3، ح307، ص6ج ،1363 كلینی،) ،«فایدۀ سَویق» (3، ح305، ص6ج ،1363

تأثیر » (2، ح312، ص6ج ،1363 كلینی،) ،«مرغ و تأیید گوشت جوجة تازه از تخم درآمده

تأكید » (3، ح312، ص6ج ،1363 كلینی،) ،«( در كاستن خشمانجیركیر )كبگوشت كَبكَنج

 كلینی،) ،«بیان فواید طبّی ُترُب» (6ح، 371، ص6ج ،1363 كلینی،) ،«پیامبر بر خوردن كدو

فایدۀ »و  (4، ح374، ص6ج ،1363 كلینی،) «بیان فواید طبّی پیاز»» (2، ح371، ص6ج ،1363

 .(1، ح523، ص6ج ،1363 كلینی،) «( برای بدنروغن زنبق )رازقى

 . کتاب الطبّ ابوجعفر اشعري قمي4

شود و اثری در طبّ نوشته راوی دیگری كه نام وی در اسناد احادیث طّبی الكافی دیده می

است ابوجعفر محمد بن احمد بن یحیی بن عمران بن عبداهلل بن سعد بن مالك اشعری قمی 

معرفی كرده «( ثقة فی الحدیث)»اعتماد در حدیث ق( است. نجاشی وی را فرد قابل 280)م 

كرد بی توجه بود یا از راویان ضعیف جز آنكه از نسبت به راویانی كه از آنها روایت می ،است

ترین كتاب تألیفی وی نوادر الحكمة نمود. مهمكرد و احادیث مرسل روایت مینقل حدیث می

هرت باالیی برخوردار بوده است. افزون كتابچه ـ است كه در روزگار خود از ش 22ـ شامل 

زار و كتاب اإلمامة و كتاب الم (ع)كتاب المالحم و كتاب الطب و كتاب مقتالل حسین ،بر این

نیز جزو تألیفات او یاد شده است. تنها نجاشی است كه از كتاب الطب در زمرۀ تألیفات وی 

 45یاد كرده است.

حدیث طّبی در الكافی آمده است كه  4ند نام ابوجعفر محمد بن احمد اشعری قمی در س

راوی همة آنها محمد بن یحیی العطار قمی از اوست. محتوای این احادیث از این قرار است: 

دۀ معده و كه پاك كنن ،اى دیگر یا خرما یا آب ولرمتوصیة پیامبر به افطار با حلوا یا شكرینه»

موهای زیر تراشیدن » (4، ح153-152، ص4ج ،1363 كلینی،) ،«جگر و دافع سردرد است

 ،1363 كلینی،) ،«از َكندنشان و زدودن ]به نوره و همانند آن[ از تراشیدن نیز بهتربغل بهتر 

                                                           
 .گویندمى« پوره»یا « قاووت»امروزه به آن  هك شدگفته مى« پست»به آن در فارسى قدیم،  «سویق. »44

؛ طوسی، 623، ش411-408ق، ص1417؛ طوسی، 939، ذیل ش349-348ص ق،1416 نجاشی،. دربارۀ وی نك: 45
 .6262، ش438ق، ص1415
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 افزایش ،های ساقفوائد خوردن باقال كه موجب تراكم درونی استخوان» 46(5، ح508، ص6ج

قبول هدیة عطر »و ( 1، ح344، ص6ج ،1363 كلینی،) «شودتوان مغز و تولید خون تازه می

 .(4، ح513، ص6ج ،1363 كلینی،) «و تعارف شیرینی از سوی پیامبر

 . کتاب الطبّ ابوالعباس ِحمْیَري5

یكی دیگر از منابع مستقل طبّی كلینی در نقل احادیث طبّی كتاب الطب ابوالعباس عبداهلل بن 

عالم ثقه و  ق( است. وی290جعفر بن حسین بن مالك بن جعفر حِمْیَری قمی )زنده در 

محدّث بزرگ امامیه در قم و بزرگ ایشان بوده است. در دهة آخر قرن سوم سفری به كوفه 

داشت و از محدثان آنجا احادیث بسیاری شنید. شیخ طوسی در رجال خود از او در شمار 

هادی و امام حسن عسكری)ع( یاد كرده است. وی محدّثی پرتألیف بوده است  راویان امام

تنها نجاشی به كتاب الطب در  47ترین آنها، كتاب قرب اإلسناد است.شدهة شناختهكه از جمل

های مجموعه آثار او اشاره كرده است. به گفتة نجاشی، محمد بن یحیی العطّار راوی همة كتاب

 48ابوالعباس حمیری از جمله كتاب الطب وی بوده است.

ها در الكافی وجود دارد از این قرار اى كه نام ابوالعباس حمیری در اسناد آناحادیث طبّی

فایدۀ طبّی » 49(14، ح307، ص6ج ،1363 كلینی،) ،«سویق جو درمان بیماری بَرسام»است: 

 ،«كاهش بلغم قرائت قرآن و جویدن كندر سبب» (7، ح332، ص6ج ،1363 كلینی،) ،«زیتون

خوردن آن روی تأثیر گالبی در پاالیش معده و سودمندی » (4، ح332، ص6ج ،1363 كلینی،)

تأثیر آلوی سیاه تازه در فروكاستن » (2، ح358، ص6ج ،1363 كلینی،) ،«غذا و همگونی با بِهْ

حرارت بدن و صفرا و سودمندی آلوی سیاه خشك در آرام كردن خون و دفع دردهای بی 

فایدۀ برگ چغندر در درمان بیماری و » (1، ح359، ص6ج ،1363 كلینی،) ،«درمان از بدن

                                                           
 .6، ح327، ص4ج ،1363 كلینی،. همین روایت با سندی دیگر نك: 46
 ق.1413قمی،  . كتاب قرب اإلسناد وی موجود و چاپ شده است. حمیری47

ق، 1415؛ طوسی، 439، ش167ق، ص1417؛ طوسی، 573، ش220ص ق،1416 نجاشی،. برای اطالعات دربارۀ او نك: 48
 .5859، ش400و ص 5727، ش389ص
شود و در صورت رسیدن حرارت آن به مى ارض( عو قلب میان كبد)پردۀ  ۀ دیافراگمبرسام، التهابى است كه در پرد. 49

 .شودگفته مى« مبرسم» گوید. به فرد مبتال به این بیمارىمى مغز، بیمار، هذیان
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تأثیر » (4، ح369، ص6ج ،1363 كلینی،) ،«ایگونه عارضهاختن خواب وی بدون هیچآرام س

توصیه به » 50(1، ح372، ص6كلینی، ج) ،«خوردن شلغم در سوزاندن ریشة جُذام از بدن

بیان طبع خوراكی بادمجان » (2، ح373، ص6ج ،1363 كلینی،) ،«خوردن خیار از انتهای آن

م است و در همه اوقات، معتدل و در هر هر حال خوب كه در سرما، سرد و در گرما، گر

 كلینی،) «( برای بدنروغن زنبق )رازقىفایدۀ »و  (2، ح373، ص6ج ،1363 كلینی،) «است

 .(1، ح523، ص6ج ،1363

 ابوجعفر بَرقي . المَحاسِن6

های حدیثی است كه به دست یكی از محدثان بزرگ امامی المَحاسِن عنوان یكی از مجموعه

ق( تدوین شده كه یكی از منابع كلینی 280یا  274عفر احمد بن محمد بن خالد برقی )م ابوج

ینی در ترین منبع كلاست. شاید بتوان گفت كه المحاسن مهم در نقل احادیث طبّی در الكافی

این خصوص است كه بیشترین احادیث طبّی نقل شده در الكافی از این اثر اخذ شده است. 

است كه احادیثی  51یكی از فصول برجای ماندۀ المحاسن «كتاب المآكل»از  بیشینة این احادیث

 نقل كرده است. هاها و آشامیدنیپیرامون احكام خوردنیرا 

در  نویسد كه كلینییكی از محققان معاصر دربارۀ استفادۀ كلینی از المحاسن برقی می

 392: 6) به تا ابواب انبذهو كتاب أشر به بعد( 263: 6) مجلد ششم در كتاب اطعمه»الكافی 

، 1387)شبیری،  است بهره گرفته «بسیار از محاسن به بعد( 535: 6) به بعد( و كتاب دواجن

                                                           
 «.زانَدسوهیچ كس نیست كه در او رگى از جذام نباشد، اّما شلغم، این رگ را مى». در این روایت تصریح شده است كه 50
كتاب به شرح  11حدیث در  2604آنچه از این كتاب به دست ما رسیده تنها بخشی از این جامع حدیثی، دربردارنده . 51

بكار رفته و همچنین وصایای پیامبر)ص(و  10تا  3ها اعداد كتاب األشكال و القرائن، شامل روایاتی كه در آن. 1:زیر است
 152كتاب ثواب األعمال، شامل روایاتی درباره اجر و پاداش انواع اعمال خیر) .2 ؛حدیث( 51اهل بیت)ع( آن حضرت)

كتاب الصَفوَۀ و  .4؛ حدیث( 143روایاتی پیرامون گناه و مجازات انواع اعمال ناپسند)كتاب عقاب األعمال،  .3؛ حدیث(
 201) النور و الّرحمة، شامل روایاتی درباره مقام و منزلت رسول خدا)ص( و اهل بیت)ع( آن حضرت و شیعیان آنان

كتاب العَِلل، شامل علل  .6؛ ث(حدی 467) كتاب مصابیح الظَُلم، در بر دارنده مباحث شناخت و معرفت حق .5؛ حدیث(
كتاب الَمآكل، پیرامون  .8؛ حدیث(160) كتاب السفر، شامل احكام و روایاتی درباره سفر .7(؛ حدیث130) احكام شرعی

كتاب المَنافع،  .10؛ حدیث( 114) هاكتاب الماء، شامل احكام آب .9؛ حدیث( 979) هاها و آشامیدنیاحكام خوردنی
 174) كتاب المَرافق، شامل احكام منزل و نظافت و وسایل رفت و آمد .11؛ حدیث( 33) و مشورت رهشامل احكام استخا

 .حدیث(
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ظاهراً كلینی روایات متعددی را در ابواب اطعمة و اشربة و دواجن نقل كرده است  (.27ص

 52یل اسنادكلینی با تبد شود. بنا به گفتة همو،كه نام برقی جز در اسناد روایات اندكی دیده نمی

 این روایات آنها را نقل كرده است. وی دو نمونه در این باره گزارش كرده است:

باب التمر از كتاب األطعمة كافی دقیقًا با باب التمر از كتاب المآكل محاسن  نمونه اّول:»

، 785، 784، 780، 779 تا ششم این باب كافی،در محاسن با ارقام مرتبط است. حدیث اول

نقل شده كه ترتیب آنها دقیقاً یكسان است و هرچند تنها در حدیث اول و دوم نام احمد  794

، 773، 770، 769این باب نیز در محاسن با ارقام  16-8محاسن است. حدیث  بن محمد بن

بیند ترتیب این احادیث هم دقیقاً یكسان است چنانچه می 817، 806، 804، 778، 775، 774

واقع شده و سائر احادیث  كافی 9و  8نام احمد بن أبی عبد اللّه تنها در دو حدیث  و با اینكه

 .ظاهراً تمامی احادیث كافی برگرفته از محاسن برقی است با اسناد گوناگون نقل شده،

 ،6ج) از كتاب األطعمة كافی «أكل الرجل فی منزل أخیه بغیر اذنه» عنوان باب نمونه دوم:

باب  شود و ظاهراً عنوان(دیده می415)ص21باب  كتاب المآكل، اسن،دقیقاً در مح (277ص

دوم نام  روایت وجود دارد كه تنها در روایت 5كافی از محاسن اخذ شده است. در این باب 

ن مشابه در محاس ()تقریباً روایت با ترتیبی 5این  ولی شود،احمد بن محمد بن خالد دیده می

گونه یكسانی یا شباهت بسیار ترتیب نقل شده است. این 177، 176، 174، 175، 172 با ارقام

از جلد ششم  )همگی دواجن اشربه، های اطعمه،محاسن را كه در كتاب احادیث كافی و

ر بلكه از اقتباس احادیث از محاسن خب دانست، توان تصادفینمی شود،فراوان دیده می كافی(

تصریح شده است.  ر اندك مواردی از اسناد فوقهرچند به نام صاحب محاسن تنها د دهد،می

، 1387)شبیری،  «شودهم دیده می 49353-488 شبیه این امر در كتاب روضه كافی ارقام

 .(30-29ص

                                                           
خ طوسی كتب شی كتب شیخ صدوق، كافی، بصائر صفار، هایروشی در میان قدماء محدّثین معمول بوده كه در كتاب. 52

محّدث قسمتی از سند را كه به یك راوی  روش، یندر ا بسیاری دارد كه مجال طرح آنها در این مقال نیست، مصادیق
ایی هاین روش با وجود شباهت داده است،قرار می حذف و به جای آن سند دیگری گردد،مشهور و شناخته شده منتهی می

تفاوت جوهری با آن دارد. هدف از این روش تصحیح سند با حذف  در نزد متأخران دارد، «تعویض اسناد نظریه» كه با
واسطه )كم لّو اسنادع این تبدیل، شده است، غرض ازند غیر معتبر نیست، بلكه سند معتبر به سند معتبر دیگر تبدیل میس

 .شوداز اقسام علو سند دیده می «بدل» هایی از آن در اصطالح علم درایه با عنوانو نشانه است بودن سند(

 .21، 16، 12، 13، 10، 9 رقام، ا348-346ق، ص1370،برقیر.ك. . 53
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توان یشود ماز دیگر احادیثی كه نام برقی در سلسله اسناد احادیث طّبی الكافی دیده می

برای هر لقمة غذا و تأثیر آن در عدم زیان  توصیه به ذكر نام خدا»به این موارد اشاره كرد: 

روز سویق در توانمندی  40تأثیر خوردن » (19، ح295، ص6ج ،1363 كلینی،) ،«غذا به انسان

تأثیر خوردن سویق تهیه شده با روغن زیتون » (12، ح306، ص6ج ،1363 كلینی،) ،«بازوان

 لینی،ك) «یش توان جنسیها، نازك شدن پوست و افزادر رویین گوشت، استحكام استخوان

تأثیر خوردن سویق در جداسازی تلخه از تن و بلغم از معده و »، (7، ح306، ص6ج ،1363

 ،1363 كلینی،) «توصیه به كم خوری» ،(11، ح306، ص6ج ،1363 كلینی،) «گونه بال 70دفع 

 كلینی،) «شودپرهیز از خوردن غذا در حالت سیری كه موجب برص می»، (1، ح268، ص6ج

، 73، ص5ج و 6، ح287، ص6ج ،1363 كلینی،) «تمجید نان»، (7، ح269، ص6ج ،1363

 .(5، ح288، ص6ج ،1363 كلینی،) «اندازۀ یك كلوچهتوصیه به خوردن شام حتی به »، (13ح

برای ابو جعفر احمد بن محمد بن خالد برقی، اثری با عنوان كتاب الطب گزارش شده 

( كه ظاهراً جزوی از 65، ذیل ش64هرست، ص؛ طوسی، ف182، ش76است )نجاشی، ص

كتاب المحاسن و از اجزای آن بوده است. شاهد این سخن، عبارت نجاشی است كه پس از 

یاد كرد كتاب المحاسن، به معرفی اجزای درونی آن از جمله كتاب الطب پرداخته و در پایان 

های المحاسن ذكر كرده این فهرستی است كه محمد بن جعفر بن بُطة از كتاب»افزاید: می

بخش كتاب الطِب المحاسن امروزه در اختیار نیست.  54.(77ق، ص1416 نجاشی،) «است

شاید مواردی از احادیث طبّی كه كلینی در الكافی از ابوجعفر برقی روایت كرده و در نسخة 

 كنونی المحاسن موجود نیست از همین بخش مفقود بوده باشد.

 برخي منابع احتمالي

ه منابع احتمالی كلینی، كتاب الرَّدُّ علی أهل الطّبائع ابو محمد هشام بن حَكَم كِندی )م از جمل

است. بنابر اطالعات فهرستی، ابن ابی عمیر  (ق( از شاگردان امام صادق و امام كاظم)ع199

 .(493ق، ص1417؛ طوسی، 433ق، ص1416 نجاشی،) های او بوده استراوی همة كتاب

 (2، ح288، ص6ج ،1363 كلینی،) ،«پرهیز از نخوردن شام»ی طبّی است: سه روایت با محتوا

                                                           
 .48ص تا،، بی؛ ابن شهرآشوب64ص ق،1417. نیز نك: طوسی، 54
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 هاروغن «روغن بنفشه بهترین»و  .(2، ح341، ص6ج ،1363 كلینی،) «توصیف فوائد برنج»

عَِلیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیِه ». كلینی روایت اول و سوم با سند (1، ح521، ص6ج ،1363 كلینی،)

و روایت دوم را با سند « عُمَیْرٍ عَنْ هَِشامِ بِْن الْحَكَمِ عَنْ أَبِی عَْبدِ اللَّهِ علیه السالمعَنِ ابْنِ أَبِی 

ْن عَلِیُّ بْنُ إِبَْراهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ ِإسْمَاعِیَل بْنِ مَرَّارٍ وَ غَْیرِهِ عَنْ ُیونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ اْلحَكَمِ عَ»

م بن حكم در میان راویان امامیه بیشتر به عنوان عالمی متكلم نقل كرده است. هشا« زُرَارَۀَ

 اند. كتابشود و بیشتر آثارش نیز با همین رویكرد كالمی و جدل آمیز تألیف شدهشناخته می

اى بر گروهی از اندیشمندان زمان خود كه با به مثابة ردّیه ،مذكور وی نیز با همین رویكرد

 ،تألیف شده است. با وجود رویكرد كالمی این اثر ،یاد شده از آنها« أصحاب الطبائع»عنوان 

های ها و كاركردهای طبّی به ویژه با توجه به برخی اندیشهگیریوجود احادیثی با جهت

 در این اثر دور از ذهن نیست. 55،در كتب گذشتگان« أهل الطبائع»برجای مانده از 

ب األطعمة و كتاب األشربة در در پایان این بخش، در خصوص آثاری كه با عنوان كتا

اند گفتنی است كه نام برخی از مؤلفان آنها در اسناد احادیث طبِّی منابع فهرستی معرفی شده

و  های سی گانة حسینشود. یكی از این آثار، كتاب األشربة از مجموعة كتابالكافی دیده می

ق، 1417طوسی، ؛ 137-136، ش58ق، ص1416 نجاشی،) حسن فرزندان سعید اهوازی است

 56شودحدیث طبِّیالكافی دیده می 8. نام حسین بن سعد اهوازی در اسناد (230، ش112ص

ها است، از این رو با موضوع كتاب األشربة برادران كه محتوای همة آنها در خصوص خوردنی

هاست متفاوت است، جز آنكه گفته شود در این كتاب احادیث اهوازی كه مشتمل بر نوشیدنی

 ها نیز وجود داشته است كه صرفاً احتمالی بیش نیست.ط به خوردنیمربو

 .(664ش ،253ق، ص1416 نجاشی،) اثر دیگر كتاب األشربة علی بن مهزیار اهوازی است

تأثیر نوشیدن سویق عدس در »نام او در سند دو حدیث طّبی الكافی آمده است؛ یكی 

و دیگری  (2، ح307، ص6ج ،1363 كلینی،) «جلوگیری از خونریزی شدید عادت ماهانه
                                                           

ق، 1411؛ طوسی، 14، ص2ق، ج1405؛ سید مرتضی، 121-120ق، ص1404. برای آرای آنها نك: مفضل بن عمر، 55
، 21، ج80، ص29، ج225، ص4، ج152، ص2تا، ج؛ فخررازی، بی53، ص11ق، ج1406؛ سرخسی،  400، ح421ص
-363، ص56ق، ج1403؛ مجلسی، 134، ص4تا، ج؛ ابن تیمیة، بی219، ص2تا، ج؛ غرناطی، بی184، ص27، ج94ص
 .146، ص2ق، ج1418؛ طوری قادری، 364
و  1، ح342صو  2، ح288صو  1، ح272، ص6جو  6، ح359، ص4، ج1363 كلینی،. برای این احادیث نك: 56
 .4، ح368صو  5، ح360صو  8، ح356صو  17، ح355ص
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در این باره  .(5، ح312، ص6، ج1363 كلینی،) «خوردن گوشت كباب شدۀ پرندۀ سنگخوار»

گفتنی است كه اوالٌ تنها محتوای حدیث نخست با موضوع كتاب األشربة همخوانی دارد؛ ثانیًا 

ب به این كتابا توجه به تعداد كم روایات نقل شده دور از ذهن است كه كلینی مستقیماً 

 دسترسی داشته باشد.

ق( است كه كتاب األشربة در زمرۀ 290دیگری محمد بن حسن بن فروخ صَفّار قمی )م 

 1نام وی تنها در سند  .(948ش ،354ق، ص1416 نجاشی،) تألیفات وی معرفی شده است

ستن ش بهترین چیز برای بدن دست ،تأثیر منفی داروها در كنار فوائدشان»حدیث طبّی الكافی 

 آمده است. (409، ح273، ص8ج ،1363 كلینی،) «از آنچه بدان نیاز ندارد

 گیرينتیجه

شیخ كلینی حجم قابل توجهی از احادیث معصومان)ع( در موضوعات و مسائل مختلف . 1

طبی نقل كرده است. وی كه با هدف تدوین كتابی جامع در مسائل دین دست به تألیف كتاب 

ددی را در موضوعات مختلف دینی از جمله مسائل طبی روایت كرده الكافی زد، احادیث متع

است. شمار این روایات كه براساس آنچه در دانشنامة احادیث پزشكی از این كتاب نقل شده، 

یابد. حدیث تقلیل می 480حدیث طبّی است كه با حذف مكررات شمار آن به  605حدود 

حدیث،  2055ت موجود در این دانشنامه یعنی حدیث در مقایسه با شمار كل روایا 605تعداد 

شود، حكایت از از كل روایات دانشنامة احادیث پزشكی را شامل می % 44/29كه حدود 

 وجود حجم قابل توجهی از روایات طبّی در كتاب الكافی دارد.

ان و طبّ رو جسم )بدن(طبّ  ةدو دست توان دربندی مییك تقسیمدر را روایات طبّی . 2

ی خود به روایات طبّی توصیفی و روایات طبّ ةكرد و این دو دسته از روایات نیز به نوب تقسیم

و درمان  پیشگیری ةدو مرحلدستوری نیز عمدتًا شامل اند. روایات طبّی قابل تقسیم تجویزی

ها و ها و خوراكیشوند. در روایات توصیفی، فوائد و مضرات و خواص بعضی نوشیدنیمی

توان از آنها در موضوعات طبی بهره جست. روایات تجویزی، شده است كه می امور دیگر بیان

)ع( است كه با دو رویكرد پیشگیری یا ها و پرهیزها و دستورات معصومانمشتمل بر توصیه

 اند.درمانی قابل استفاده
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كلینی در تألیف این كتاب از منابع مختلف پیش از خود بهره برده است. این منابع . 3

بر تألیفات مستقل طبی و آثار ضمنی است. مقصود از تألیفات مستقل آن دست  مشتمل

هایی هستند كه تنها به نقل روایات طّبی اختصاص دارند كه عمدتاً با عنوان عمومی كتاب

هایی است كه روایاتی در اند. مقصود از آثار ضمنی نیز آن كتابمعرفی شده« كتاب الطب»

اند. تألیفات ضمنی نیز به نوبة خود دیث طبّی را نقل كردهموضوعات مختلف از جمله احا

های موضوعِی غیر طبّی؛ دو. شوند: یك. تك نگاریشامل دو سبك نگارشِی آثار حدیثی می

هایی هستند كه های موضوعیِ غیر طبّی در اینجا آن دست كتابجوامع حدیثی. تك نگاری

ل بر موضوعی اصلی و محوری به جز موضوع محوری آنها احادیث طبّی نیست، بلكه مشتم

ل طبّی توانند در مسائمشتمل بر احادیثی هستند كه می ،طبّ هستند كه به تناسب آن موضوع

ها، ها و نوشیدنیهایی كه در خصوص طبائع، خوردنینگاریمورد استفاده قرار گیرند. تك

 جوامع حدیثى بر كتبىد. ترین نمونة این آثار هستناند روشنها تدوین شدهها و گیاهادویه

هاى حدیثى تدوین شده و سعى شده كه حاوى مجموعه احادیث شود كه از اصلاطالق مى

 .باشد

هرچند شناسایی دقیق منابع كلینی به دلیل عدم اشارۀ صریح به آنها دشوار است، اما . 4

ستقل ان منابع متوان برخی منابع احتمالی او را شناسایی كرد. از میبنابر شواهد و قرائنی می

. كتاب الطّب 1طبی شیخ كلینی در تألیف الكافی، احادیثی را از این آثار نقل كرده است: 

. كتاب الطبّ ابو 3؛ . كتاب الطبّ ابوالحسن ابن فَّضال كوفی2ابومحمد ابن فَضّال كوفی؛ 

. كتاب 5ق(؛ 280. كتاب الطبّ ابوجعفر اشعری قمی )م 4؛ (ق255بعد از )م عبداهلل سَیّاری 

 ق(.290الطبّ ابوالعباس حِمْیَری )زنده در 

بررسی گذرای اسناد روایات طبّی در الكافی حاكی از آن است كه بیشترین منبع كلینی . 5

در نقل این روایات، منابع ضمنی بوده است؛ دلیل این امر آن است كه بخش قابل توجهی از 

ترین اند. در میان منابع ضمنی نیز بیشدهآثار مستقل طبّی، معاصر یا پس از حیات او تألیف ش

های موضوعی غیر طبّی بوده است كه از جملة آنها كتاب نگاریاستفادۀ وی از غیر از تك

 توان نام برد.ق( را می280یا  274المحاسن احمد بن محمد بن خالد برقی )م 
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ی تألیف كلینجالب توجه آنكه، نام مؤلفان برخی از آثار مستقل طبی كه پیش از شیخ . 6

ألیف ت شود. این آثار عبارتند از: كتاب الطبشده بودند در اسناد احادیث الكافی دیده نمی

طبّ األئمة اثر دو برادر حسین و عبداهلل فرزندان بِسْطام، كتاب  اسماعیل بن شعیب عریشی،

ونَضر كتاب الطب اب ،الطب ابوعبداهلل محمد بن ابی القاسم جنابی برقی ملقب به ماجیلویه

كتاب الطب ابوالحسن علی بن حسین بن بابویه قمی )م  ،ق(320محمد بن مسعود عیاشی )م 

كتاب الطب  ،ق(330ق(، كتاب الطب ابواحمد عبدالعزیز بن یحیی جلودی )م بعد از 329

ق(، كتاب الطب ابوجعفر محمد بن احمد بََجلی كوفی )م 350احمد بن محمد دؤل قمی )م 

 ب الطب ابوالحسن موسی بن حسن اشعری قمی.كتا ،ق(363ذی الحجة 

 منابع
 قرآن كریم.

 چ سوم. ،بیروت: دار األضواء ،إلی تصانیف الشیعة ، الذریعة(ق1403)طهرانی آقابزرگ

 دار صادر. :، الكامل فی التاریخ، بیروت(ق1386)ابن اثیر، علی بن ابی الكرم

 عة الشیخ عبدالرحمن بن قاسم، بی جا.طب ،، مجموع الفتاویتا()بیتقی الدین احمد ،ابن تیمیة

 مؤسسه االعلمی. :، لسان المیزان، بیروت(ق1390)عسقالنی ابن حجر

 ، تاریخ، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، چ چهارم.)بی تا(ابن خلدون

 .ةالحیدری ةالمطبع :رجال، نجفال، (ق1392)ابن داود حلی، حسن بن علی

 .المطبعه الحیدریه: معالم العلماء، قم ،(تابی) ابن شهر آشوب، محمد علی

 دارالفكر. :دمشق، بیروت ة، تاریخ مدین(ق1415)ابن عساكر، علی بن حسن

، الرجال، تحقیق: سید محمدرضا جاللی حسینی، قم: دار ق(1422)ابن غضائری، احمد بن حسین

 الحدیث.

 .دار احیاء التراث العربی بیروت:كمال، إلا ،(تابی)ابن ماكوال

 ، لسان العرب، قم: نشر أدب الحوزۀ.ق(1405)منظور، محمد بن مكرم ابن

 ، الفهرست، تحقیق: رضا تجدد، بی جا.)بی تا(ابن ندیم، محمد بن اسحاق

 .قم: مكتبة آیة اهلل العظمی المرعشی النجفی، ۀ، جامع الرواق(1403)اردبیلی، محمدعلی

لتها علی األحكام الشرعیة، بیروت: مؤسسة ، أفعال الرسول)ص( و دالق(1424)اشقر، محمد بن سلیمان

 الرسالة، چ ششم.



 جستارهايي در مناسبات اسالم و طب    316

 

، مدی اإلحتجاج باألحادیث النبویة فی الشؤون الطبیة والعالجیة، م(1986)اشقر، محمد بن سلیمان

 چهارمین همایش الطب اإلسالمی در اسالم آباد، كویت: المنظمة اإلسالمیة للعلوم الطبیة.

ره دو، صحیفة مبین، «شیوۀ كلینی در گزینش احادیث كافی»، ش(1392)مهدی و همكاران ،اكبرنژاد

 .، تابستان و پاییز53، شماره 19

 ، قم: دار الحدیث. سناد، ثالثیات الكلینى و قرب اإلق(1417)امین ترمس عاملى

بندی روایات طبی كتاب الكافی، بر اساس اعتبار استخراج و دسته»، (1392)ایلخانی و قاضی مرادی

 .1 سال دوم، شمارهقرآن و طب،  ، مجلة«سندی

 .31، مجله كیهان فرهنگی، شدر عرصه روایت و درایت حدیث ش(،1365)محمدباقر ،بهبودی

 ةبمكت :محمدصادق بحرالعلوم، تهران :، تحقیقة، الفوائد الرجالی(ش1363)محمدمهدی سید بحرالعلوم،

 .الصادق

 .سالمیشر اإلمؤسسة النقم: ، ۀ، الحدائق الناضر)بی تا(بحرانی، یوسف

 هران: دار الكتب اإلسالمیة.ت، المحاسن، تحقیق: محدث ارموی، ق(1370)برقی، احمد بن محمد

 .)ع(آل البیت : مؤسسة، نقد الرجال، قم(ق1418)تفرشی، محمد بن حسین

، 11دوره  ،مجلة آینة پژوهش ،«موارد پژوهی و بازسازی متون مفقوده» ش(،1379)رسول ،جعفریان

 .بستان، تا63شماره 

نشر  قم:جواد قیومی،  :الرجال، تحقیق ةقوال فی معرفاأل ة، خالص(ق1417)حلی، حسن بن یوسف

 .ةالفقاه

 ق(، قرب اإلسناد، تحقیق: مؤسسه آل البیت علیهم السالم.1413حمیری قمی، عبداهلل بن جعفر)

، تهران: لماء و الساداتفی َاحوالِ العُرَوضاتُ الجَنّات، ق(1390)خوانساری، محمدباقر بن زین العابدین

 مكتبة اسماعیلیان،.

 نا.جا: بیبی ، معجم رجال الحدیث،(ق1413)خویی، ابوالقاسم

 اهلل البالغة، تحقیق: سید سابق، قاهره: دار الكتب الحدیثة. ت، حجتا()بیدهلوی، احمد بن عبدالرحیم

سال یازدهم، اسالمی،  مجله تحقیقات ،«جنبش قرمطیان بحرین»ش(، 1375رضا)لنگرودی، رضازاده 

 .58-11، ص2و1ش ،بهار و تابستان 

 .ةالرسال ةمؤسس :عالم النبالء، بیروتأ، سیر (ق1413)ذهبی، محمد بن احمد

 بیروت: دار المعرفة. ،، المبسوطق(1406)محمد بن احمد ،سرخسی

 .ةالحیدری ةالمطبع :، نجفةالمهج ۀلثمر ة، كشف المحجق(1370)سید بن طاوس، علی بن موسی
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 دمشق: دار حَّسان، چ سوم. ،ة، الجامع فی اخبار القرامطق(1407)زكارسهیل 

 قم: دار القرآن الكریم. ،رسائل الشریف المرتضی ق(،1405)سید مرتضی

 ، شهریور.131و  130، كتاب ماه دین، ش«منابع كافی»، ش(1387)شبیری، محمدجواد

 بصیرتی. كتبةم قم: منشوراتیر السعادتین، ، مشرق الشمسین و اكستا()بیشیخ بهایی، محمد بن حسین

 ، اإلعتقادات، تحقیق: عصام عبدالسید، چ دوم.ق(1414)صدوق، محمد بن علی بن بابویه

تحقیق: زكریا عمیرات، بیروت: دار  ، تكملة البحر الرائق،ق(1418)محمد بن حسین ،طوری قادری

 الكتب العلمیة.

: عبداهلل الطهرانی و علی احمد ناصح، قم: مؤسسة تحقیق ،، الغیبةق(1411)محمد بن حسن ،طوسی

 المعارف اإلسالمیة.

 مؤسسه النشر االسالمی. :جواد قیومی، قم :، رجال الطوسی، تحقیق(ق1415)طوسی، محمد بن الحسن

تحقیق: حسن  ،«رجال الكشّی»إختیار معرفة الرجال مشهور به  ش(،1348)طوسی، محمد بن حسن

 هد.مصطفوی، مشهد: دانشگاه مش

 .ةنشر الفقاهمؤسسة جواد قیومی،  :، الفهرست، تحقیق(ق1417)طوسی، محمد بن حسن

تحقیق: عبداهلل الخالدی، بیروت: شركة دار  ،، التسهیل لعلوم التنزیلتا()بیمحمد بن احمد ،غرناطی

 األرقم.

 .، الكلینی و الكافی، قم، مؤسسه النشر االسالمی(1416)رسولالغفار، عبد

 بی جا. ،تفسیر ا(،ت)بیفخررازی

 ، الشفاء بتعریف حقوق المصطفی، بیروت: دار الفكر.ق(1409)قاضی عیاض

 ، السنة مصدر للمعرفة و الحضارۀ، قاهره: دار الشروق.ق(1417)قرضاوی، یوسف

هران: دار الكتب اإلسالمیة، چ تاكبر غفاری، ، الكافی، تحقیق: علیش(1363)كلینی، محمد بن یعقوب

 پنجم.

 بیروت: مؤسسة الوفاء، چ دوم.نوار، بحاراأل، ق(1403)حمدباقرم ،مجلسی

تحقیق: سید هاشم محالتی، طهران: دار الكتب اإلسالمیة، مرآۀ العقول، ، ق(1404)باقرمحمد ،مجلسی

 چ دوم.

 ، دانشنامة احادیث پزشكی، قم: دار الحدیث.ش(1383)شهری، محمدمحمدی ری

یث، قم: دفتر تبلیغات اسالمى جامعه مدرسین حوزه درایة الحد، (ش1372)مدیرشانه چی، كاظم

 .علمیه
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تحقیق: كاظم المظفر، بیروت: مؤسسة الوفاء، چ  ،التوحیدق(، 1404)مفضّل بن عمر جعفی)منسوب(

 دوم.

وت: بیر ،تحقیق: حسین درگاهی ،ات اإلمامیةعتقادإصحیح ت ،ق(1414)محمد بن محمد بن نعمان ،مفید

 چ دوم. ،دار المفید

 ، رجال النجاشی، قم، مؤسسه النشر االسالمی.(ق1416)احمد بن علی نجاشی،

 ة.الرسال ةسسؤم :، بیروتالطب النبوی و العلم الحدیث م(،1996)النسیمی، محمود ناظم

 ،شماره چهارم ،مجله پژوهش نامة قرآن و حدیث ،«تبارشناسی روایات طبی» ش(،1387)علی ،نصیری

 .112-93صص

 دین السلطان )البرهان(، بیروت: األهالی. ،م(1997)نیازی، عزالدین

  


