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ایـن حـدیث پیگیـرب و آنگـاه بـا بـهکـارگیرب قواعـد و مایارهـاب
حدیث شناختی و واکاوب قرینههاب مو ود ،سند و راویـان حـدیث
مزبور به محك نقد کشیده و در نتیجه نشان داده شده که هـی یـك
از ارق این حدیث خـالی از ضـان نیسـتج بـا ایـن حـال بـا فـر
صدور حدیث از سرچشمه علم نبوب«ص» به تحلی محتـوایی آن بـا
تو ه به مبانی فقه الحدیثی ،منابع پزش ی ماتبر و اب قدیم و دید
پرداخته و بـا خره نتیجـه گرفتـه شـده اسـت کـه بـه فـر

صـدور،

روایت در قضیه یا منطقه خاص صادق خواهد بودج
واژههای كلیدی :وضو ،برص ،تسخین الماءج
مقدمه
حدیث به عنوان دومین منبـع ماتبـر اسـتنباح اح ـام شـرعی پـر از قـرآن از ایگـاه
ویژه اب در میان مسلمانان برخوردار استج مسلمانان پرداختن بـه حـدیث را از همـان دوران
صدور در دستور کار خود قرار داده و این حرکت با نقـد و پـا یا احـادیثی کـه در اـول
قرنها توسط گذشتگان دست به دست شده و اکنون به دست ما رسیده ،همراه بـوده اسـتج
فهـم د لــت مــتن حـدیث پــر از اربــات صـدور آن نیــز گــام مهـم بل ــه هــد

نهــایی در

بررسیهاب حدیثی به شمار می آیدج این مهم با مطالاـه ر ـالشناسـی و فـرورفتن در بطـون
حدیث و بهره گرفتن از د لتهاب زبانی و متنی و سایر قرائن تا حدب قاب دستیابی استج
در میان احادیث ،حدیثی به پیامبر اکرم«ص» منسوب است کـه بـا تاـابیر متتـاوت در
پارهاب از منابع حدیثی شیاه و سنی ورود یافته که بر اساس آن از وضو و غس با آبی که بـا

حرارت خورشید دا شده باشد ،منع گردیده؛ زیرا باعث ابتال به برص میشـود« :الْ َماءُاالذاي ا
اَ َا»؛ آبــی کــه در
ي َس ا ذن ا اال ذما ْامااَ اتَا َو ذ
ضااووااهااَ َاااَ اتَا ْسلَسااِوااهااَ َاااَ اتَا ْ ِِ اوااهااَا َ ذااَايااوُِاالْا ََ

آفتاب دا شود ،با آن وضو نسازید ،خود را با آن نشویید و بـا آن ،آرد خمیـر ن نیـد؛ زیـرا
مو ب برص میشودج
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در مقاب  ،روایاتی و ود دارد که وضو با چنین آبی را ایز دانسته استج سؤال مطرح
این است که چرا با و ود خاصیت ضد عتونیکنندگی خورشید ،وضو و یا غس با آبی که
توسط خورشید دا شده ،مستلزم بیمـارب باشـدچ چـه خصوصـیتی در چنـین آبـی اسـتچ و
برص در این روایت به چه ماناستچ
در این مقاله ضمن ستجوب روایت در منابع حدیثی فریقین و سپر به فر

صـدور

آن از ماصوم ،تالش میشود که فهم صـحیحی از روایـت ارائـه و سـپر بـراب رسـیدن بـه
هد

نهایی ،مصادیق آن در علم اب قدیم و دید بررسی گرددج

 .1حدیث مورد نظر در منابع شیعه
کهنترین منابع حدیثی شیاه که این روایت در آن آمده ،فروع کـافی اسـت و سـپر
شیخ اوسی آن را در تهذیب در بابهاب «دخول الحمام و ا غسال» نق کرده است:

اعا ْ اْس ََْءعیا َا
ااْلَ َس اهْ اأَِب ْ
اع ْ
اعا ْ اساَِْی َمء َباهْا ا َج ْ َفار َ
ااْل َس ْْياالْ َفءِساِّ َ
اهیماع ْ اأَهیَ َ
«عِیاهْ ااهر َ
ضاوواا
ذامااَ اتَا َو ذ
اءَلا َ َ
اعْداااالِذاَاقَاا َ َ
اعا ْ اأَِب َ
هْ اأَِبازيَاءٍ َ
اءَ َاِساوَاالِذاَا« »لا«الْ َماءُاالذاي ات َسانَِاالم ْ
اَ »ج (کلینــی ،13۶1 ،ج ،2ص532؛ اوســـی،
هااَ َاااَ اتَا ْسلَسااِوااهااَ َاااَ اتَا ْ ِِ اوااهااَا َ ذااَايااوُِاالْا ََ
 ،13۶4ج ،1ص)380
بادها حدیث مزبور از همین اریق به مجموعههاب حدیثی متأخر شـیاه ماننـد :وسـای
الشیاه و چه حدیث راه یافته استج عالوه بر منابع حدیثی و فقهی ،در منابع ابی نیز به این
روایت استناد شده استج
شیخ اوسـی در اإلستبصـار ایـن حـدیث را بـا سـند و التـات متتـاوت ولـی مضـمون

اعِاِّاهْا ا
اءاَِاا اََ ذماااهْا َ
مشترك از امام موسی کاظم«ع» به صورت زیـر نقـ مـیکنـدَ « :أَذم َ
اءام َ
اءَلا
اعا ْ اأَِب ْا
اعْداا ْ
ااْلَ َسا اقَااَ َ
ااْلَمیاا َ
یماهْا َ
اْ َ
یسالاالْ دَْیاا َ
ََْدوب َ
اعا ْ اٍِ ْس َ
اعا ْ اْسهْا َاراه َ
اع ْ اََ ذماااهْا اع َ
اْا
ذاماا َاَ َ
اءاها َياا َاَءلَ ْ
ضا َ ْ
لاعءئ َماَ َاااَا ْا َاا َ
ااعَِ َ
ٍَ َخ َ َاِسوَاالِذَاق َ
ام َ
ْاَ ْمَ َملَ َ اءا االم ْ
اَاُ َ
اءَلا«يَاءامَ ْ َ
اَ َا»ج شیخ نوشته است :و منظـور از کراهـت
اج َسا ا َاَ َ
ِّاا َ
أَ ْغس َاِأْس َ
ءَاَ اتَا وٍ ا َ ذَاياوُِاالْ ََ
در این حدیث ،حرمت (استتاده از آب گرم) نیستج (اوسی ،13۶5 ،ج ،1ص)412
شیخ اوسی در اب دیگر کتاب اإلستبصار از أبی القاسم اتر بـن محمـد از پـدرش
از ساد بن عبداهلل از حمزة بـن یالـا از محمـد بـن سـنان از امـام صـادق نقـ مـیکنـد کـه
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میفرماید« :وضو گرفتن با آبی که در آفتاب گرم شـده ،اشـ الی نـدارد»ج (اوسـی،13۶5 ،
ج ،1ص)412
در تر مه «ا رباون» شهید اول ،به عنوان چه حدیث ،سند کام تـرب آمـده اسـتج
ایشان روایت را از شیخ صدوق و هشت راوب قب از شـیخ صـدوق بیـان مـیکنـد کـه ایـن
روات با سند زیر آمده است:
أخبرنی به السید ا مام عمید الدین أیضا عن ده ا مام النسابه فخرالدین أبی الحسـن
علی بن األعرج الحسینی عن السید الاالمه النسّابه الل الدین ابـی القاسـم عبـد الحمیـد بـن
فخار عن والده عن السید النسابه الل الدین عبد الحمید بن التقـی عـن السـید ا مـام ضـیاء
الدین الراوندب عن السید شر

الساده الم رتضـی بـن الـداعی الحسـینی الـرازب عـن الشـیخ

التقیه الاالمه أبی عبداهلل اتربن محمد بن أحمد بن الاباس الدوریستی عن الشیخ الصـدوق
اعا ْ اأَهیاَا
یم َ
أبی اتر محمد بن بابویه القمی عن السید حمزه بن محمد القزوینـیَ :عِاِّاهْا اْسهْا َاراه َ
اعا ْ اْس ََْءعیا َا
قاِبااسحءقااهراهیمااه
اْلَ َس اهْ اأَِب ْ
اهءشمااع اا ْ
اج ْ َفار َ
ااْل َس ْاْياالْ َفءِساِّ َ
َ
اعا ْ اساَِْی َمء َباهْا َ
ذاماا
هْ اأَِبازيَءٍ
ءَلا َ َ
اعْدااالِذَا«َ»ا َ َ
االسكويناع ْ اأَِب َ
َ
ءَ َاِسوَاالِذَا« »لا«الْ َماءُاالذاي اي َسا ذن ا االم ْ
َ اتلَ َوضذووااهَ َاااَااتَا ْسلَسِوااهَ َاااَ اتَا ْ ِِوااهَا َ ذَايوُِاالْ َََ َا»ج (شهید اول ،1407 ،ص)24
از میان محدران متأخر ،شیخ حر عاملی در وسای الشـیاه در چنـد بـاب از ملـه بـاب

«کراهه الماء» و محمدباقر مجلسی ،این حدیث را عیناً از تهذیب نق کرده اندج (حر عـاملی،
 ،1412ج ،1ص207؛ مجلسی ،1403 ،ج ،81ص)30
 .1-1بررسی احوال راویان حدیث در منابع شیعه
با بررسی یك یك راویان در منابع ر ـالی شـیاه (بـه خصـوص ر ـال رمانیـه) بیشـتر
راویان فروع کافی ،تهذیب و استبصار به ز «حَسَنِ بْنِ أَبِی الْحُسَیْنِ الْتَارِسِیِّ» توریق شدهاندج
(کلینی ،13۶1 ،ج ،2ص 532؛ اوسی ،13۶4 ،ج ،1ص 380و  ،13۶5ج ،1ص)412
نجاشی از این شخص با عنوان ابن ابی ا سـحاق یـاد مـیکنـد (نجاشـی ،141۶ ،ج،1
ص )243که در هی یك از منابع ر الی رح و تادی نشـده اسـتج شـهید رـانی در مـورد
راوب دیگر یانی «درست» مینویسد :و هو ابن أبی منصور واقتی غیـر مورـقج (شـهید رـانی،
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 ،1419ج ،2ص )245و محقق حلی ذی روایت مـینویسـد :سـند آن واضـ نیسـت؛ چـون
ابراهیم بن عبدالحمید و درست واقتی هستندج (محقق حلی ،13۶4 ،ج ،1ص)40
شهید اول با آن ه از کتاب تهذیب روایت را نق میکند ولی در سند بین شیخ و علی
بن ابراهیم ،حمزه بن محمد قزوینی را آورده اسـت ،درحـالیکـه در نسـخههـاب مو ـود از
تهذیب ،شیخ بدو ن واسطه از علی بـن ابـراهیم ایـن حـدیث را نقـ کـرده اسـتج (اوسـی،
 ،13۶4ج  ،1ص )380
راویان اریق امام صادق« ع» (در کتاب چه حدیث) همه مورق و ممدوح اند به ـز
فخرالدین أبی الحسن علی بن األعرج الحسینی که مجهول است (شهید اول ،1407 ،ص)24
و در منابع ر الی مدح و ذمی از وب وارد نشـده اسـت و در مـورد ضـیاءالدین الراونـدب و
شر

الساده المرتضی بن الداعی الحسینی الرازب مطلب روشنی که حـاکی از توریـق آنـان

باشد ،نیامده است ز این که ابن شهرآشوب در مورد راوندب مینویسد :السید ضـیاءالدین
الراوندب الذب یروب مع کثیر من المشایخ األ لة وأسااین الـدین و الملـة ،از ضـیاءالدین
راونــدب مــع زیــادب از شــیو عــالیقــدر و بزرگــان دیــن روایــت کــردهانــدج (ابــن
شهرآشوب ،1380،ج ،1ص)۶9
نمودار سه طریق روایت در منابع شیعه

رسول خدا(ص)

امام كاظم (ع)

امام صادق(ع)

امام صادق (ع)

(استبصار)

(فروع کافی و التهذیب)

(چه حدیث)

ابراهیم بن عبدالحمید

اسماعی بن زیاد س ونی

درست

سلیمان بن اتر

محمد بن عیسی

حسن بن ابی الحسین فارسی

محمد بن علی محبوب

اسماعی بن زیاد س ونی

سلیمان بن اتر

حسن بن ابی الحسین فارسی ابراهیم بن هاشم
علی بن ابراهیم

حمزه بن محمد قزوینی

شیخ صدوق

ابی عبداهللجججالدرویستی

الساده رازب

ضیاءالدین راوندب

شر

ابراهیم بن هاشم

اللدین بن التقی

عن والده

علی بن ابراهیم

الل الدین بن فخار
الحسینی

فخرالدین ا عرج
سید عمید الدین
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 .1-2واكاوی متن حدیث در منابع شیعه
متن این حدیث در منابع شیای به دو صورت نق شده است:
 -1از امام صادق«ع» :پیامبر اکرم«ص» فرمودند:

اَ َا»،
«الْ َمءُاالذي اي َس ذن ا االم ْ
ذمااَ اتَا َوضذووااهَا َااَ اتَا ْسلَساِوااهاَ َاااَ اتَا ْ ِِاوااهاَا َ ذاَاياوُِاالْ ََ
با آبی که توسط خورشید گرم شده ،وضـو نگیریـد و غسـ ن نیـد و بـا آن خمیـر درسـت
ن نید؛ چراکـه باعـث بـرص مـیشـودج (کلینـی ،13۶1 ،ج ،2ص532؛ اوسـی ،13۶4 ،ج،1
ص)380
 -2امام کاظم«ع» نق میکند که:

اءاها َياا
ذاماا َاَ َ
ضا َ ْ
الاعءئ َماَ َاااَا ْا َاا َ
ٍَ َخ َ َاِسوَاالِذاَا« »ا َعَِ َ
ام َ
ْاَ ْمَ َملَ َ اءا االم ْ
اَاُ َ
اءَلا«يَاءامَ ْ َ
اَ َا» ،پیامبر«ص» بر عایشه وارد شـد،
اج َسا ا َاَ َ
َاَءلَ ْ
ِّاا َ
ْاأَ ْغس َاِأْس َ
ءَلاَ اتَا وٍ ا َ ذَاياوُِاالْ ََ
دید قمقمهاب را در زیر آفتاب قرار داده ،فرمود :اب حمیـرا (عایشـه) ،ایـن چیسـتچ عایشـه
گتت :براب شستشوب سر و بدنم است ،پیامبر«ص» فرمود :این کار را ن ـن؛ چراکـه باعـث
برص میشودج (اوسی ،13۶5 ،ج ،1ص)412
با اندك تتاوت در متن ،مضمون کلی هر دو حدیث ی ی است یانی هـر دو اسـتتاده
از آبی که توسط خورشید گرم شده را نهی کرده استج
 در حدیث منقول از امام صـادق«ع» نهـی بـه صـورت عـام بـوده و فـرد خاصـی مـورد
خطاب قرار نگرفته ولی در حدیث امام کاظم«ع» نهی خاص و خطاب پیـامبر اکـرم«ص» بـه
عایشه استج
 در حدیث امام صادق«ع» نهی از وضو ،غسـ و خمیـر درسـت کـردن اسـت ولـی در
حدیث امام کاظم«ع» فقط از شستن سر و بدن نهی شده استج
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 در حدیث امام کاظم«ع» زئیاتی دیگر آمده است :علت صدور حدیث اینگونه بیان
شده است :عایشه (قمقمه) ظرفی را پر آب کرده و در آفتاب قرار داده بـود تـا بـا آن سـر و
بدنا را شستشو دهد ،وقتی پیامبر«ص» آن را دید ،از آن کار نهی کردج
این روایات با روایت دیگرب که شـیخ اوسـی در التهـذیب آورده و در آن وضـو بـا
چنین آبی را بیاش ال دانسته ،در تاار

ذ
اَاالسال:اَاءَلا اهاأ اهاأبا
است« :عا اأِباعداااالِاَاعِی ق

االماما» ،امام صادق«ع» فرمـود :وضـو گـرفتن بـا آبـی کـه توسـط
يلوضأاهءملءُاالذاي ايوضايفا ق
ق
خورشید گرم شده ،اش ال نداردج شـیخ اوسـی ایـن حـدیث را مرسـ مـیدانـدج (اوسـی،
 ،13۶4ج ،1ص)3۶۶

 .2حدیث مورد نظر در منابع اهل سنت

این حدیث در مهمترین منابع اه سنت مانند :صحاح سته ،مسـند ابـن حنبـ و مواـا
مالك نیامده است ولی در کتبی ماننـد :السـنن ال بـرب بیهقـی(ج  ،1ص ،)۶سـنن دارقطنـی
(ج ،1ص ،)38الضاتاء ال بیر عقیلی (ج ،2ص ،)17۶تنزیه الشـریاه ابـنعـراق کنـانی (ج،2

ص ،)۶9التوائـد المجموعـه شـوکانی (ص  ،) 8الن ـت البـدیاات (ص ،)41مجمـع الزوائــد
هیثمی (ج ،2ص )214و لسان المیزان (ابن حجر ،ج  ،3ص )12۶آمده استج
راویان اصلی این حدیث در مرحله اول از سه صحابه یانی عمر بن الخطاب ،عایشـه و
انر بن مالك است ،پر بررسی خود را روب متن و سند روایـت در کتـب السـنن ال بـرب
بیهقی ،سنن دارقطنی و الضاتاء ال بیر عقیلـی محـدود و متمرکـز خـواهیم سـاخت؛ چراکـه
راویان همه منابع فوق در این سه کتاب مع شده است:

احا ذاثَاَِءا
وس ْ اهْا ازيَءٍ َحا ذاثَاَِءاْسهْا َاراهیم ْ
احا ذاثَاَِ َ
ءاٍااٍاهْا اِ َش ْایا َ
ااْلَ ْارح َ
 -1عمر بن خطابَ « :ح ذاثَاَِءاأَه َ
اءَلا« تَا ْسلَسااِواا
اح ذسااء َباهْا اأ َْزَها َارأَ ذباع َما َاراهْا َ اا َْ ذااءباا َا َ
اع ْماار َ
اُا ْف َواباهْا َ
ْس ََْءعیا اهْا َ
احا ذاثََ َ
ااعا ْ َ
اعیذااءَّ َ
اَ َا» ،با آبی که با آفتاب گرم شده ،شستشو ن نید؛ چونکه باعـث
هءلْ َمءُالْم َم ذماا َ ذَاياوُِاالْ ََ
برص میشودج (دارقطنی ،1424 ،ج ،1ص)38
 -2انر بن مالك :أنبأنا ابوالحسن الاتیقی حـدرنا یوسـن بـن الـدخی حـدرنا الاقیلـی
حدرنا صال بن شایب حدرنا اسماعی بن عبداهلل بـن زراره حـدرنا علـی بـن هاشـم ال ـوفی
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اَ َا»ج
حدرنا سواده عن انر انه سمع رسولاهلل«ص» یقول « :تَا ْسلَسِواهءلْ َمءُالْم َم ذماا َ ذاَاياوُِاالْ ََ
(عقیلی ،1429 ،ج ،2ص)17۶
 -3عایشه :حدیث منقول از عایشه به پنج اریق آمده است که سند و متن آن به شـرح
زیر است:

طریق اول

اْل َس ْاْيا
َخ ََََاءاأَهو ْ
فاهْ اأ ْ
وس یاااهْ ااأل َْع َاراحاأ ْ
أْ
َخ ََََءاأَهوََ ذما َعْداالِذَاهْ ايوس َ
َمَ َاااأل ْ
َُدَ َاءِنقا َح ذااثاََِءاأَه َ
ءاسا ْ َاابا
صافذءِا َ َ
َخ ََََءاْسا ََْءعی اهْ اََ ذماااال ذ
اعْداالِذَاهْ اه ْمَرا َباالْ َ ْالِباهَاا ْس َا َاٍ اأ ْ
َعِ قلاهْ اََ ذمااهْ َ
احا ذاثاََِ َ
اءَ َ
انِْْا
اعءئ َم َ َاِض َا
الاالِذاَا َاعِْ َ اءا َءلَ ْ
اع ْا َ
اع ْاَااااهیَ َ
اع ْاه َمء:اهْ اع ْرَااةَ َ
ءاخءلااهْ اْس ََْءعی َ َ
هْ ا َ ْ
َس َ
صر َح ذاثاََِ َ
اْلاأ ْ
اَ َا»ج (بیهقـــی ،1404 ،ج،1
َمااءُىاااال ذما ْاماَا َاَا َ
اءَاالِذ ا ا« »لا« َتَا ْف َِاالايَااءمَْ ََاُا َ ذاَايااوُِاالْا ََ
ص۶؛ ابن عراق کنانی ،1399 ،ج ،2ص)۶9
طریق دوم

اعِِّاه ازكريءاأ دأ ءاعِِّاه اَمااه اهماراباأ دأ اءا
أ دأ ءاَمااه اعدااهللااه ا صراأ دأ ءاعدااهللااه ٍّ
اَءعی اه اَماااالصافءِاحا قاثِءاسا ااباها ا صاراحا قاثِءاخءلاااها ااَءعیا َاعا اهماء:اها اعارا اعا اأهیاَا

ع اعءيمَاَءلْ :جججج( 1بیهقی ،1404 ،ج ،1ص۶؛ ابن عراق کنانی ،1399 ،ج ،2ص)۶9
طریق سوم

أ دأ ءااملدءِكاه ااماااأل صءِ اأ دأ ءاثءهْاه اهِااِاأ دأ ءاأهواحءمااامااه اَمااالَءضاِّاحااثِءا

الااااَِ حاحاااثِءاَمااااها االفاالحاالَل سااِّاحاااثِءاامااااها اعدیااااحاااثِءا ءُااحاها ااهلیا ماها اعااا اعا ا
همااء:اه ا اعاارا اع ا اأهیااَاع ا اعءيمااَاع ا االِااِب« » ججج ج (بیهقــی ،1404 ،ج ،1ص7؛ ابــن عــراق
کنانی ،1399 ،ج ،2ص )۶9
طریق چهارم

أ دأ ااءااها اعدااااا ااءل اأ دأ ااءاأهااوا ااءهراها ايوساافاأ دأ ااءاَمااااها اعدااااملِ احاااثِءاعِااِّاها اعماارا
حااثِءاَماااها االفاالحاالَل ساِّاحااثِءاَمااااها ااْلسا اأهاواسا یااالدانازاحااثِءاعمااراها اَمااااألعسااما
1
اءَاالِذا اق الا َتَا ْف َِاالايَااءمَْ ََاُا
امااءُىاااال ذما ْاماَا َاَا َ
َسا َ
ج مــتن روایــت عــین قب ـ اســت و تتــاوتی نــدارد :أ ْ
انِْْ َ

َْ َا.
َ ذَايوُِاال ََ
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حاثِءا ِایحاعا االنهار اعا اعارا اعا اعءيماَاَءلاْلا«هناِّاِساوَااهلل« »اأبايلوضاأاهءملاءُااملمامااأاا
يسلس اهَااَءَلاْس اَاياوُِاالاَ »ج (بیهقـی ،1404 ،ج ،1ص 8؛ ابـن عـراق کنـانی ،1399 ،ج،2
ص)70
طریق پنجم

أ دأ ءاَمااها اأِبا اءهراأ دأ اءاأهاواَمااااعاوز اعا اأِبااْلسا االاااَِ حاعا اأِباحاء اها احداءبا
حاااثِءاعمااراها اسااِءباحاااثِءاامااااها االف ا االصااءئحاحاااثِءا ااوهلاها ااهلیا ماحاااثِءااها اها ااها اعا ا
همء:اه اعرا اع اأهیَاعا اعءيماَاَءلاْلا«أسانِْالرساوَااهلل« »اماءُا االماماا َاءَلا ات اوٍ ا
يءامَاُا َايوُِاالَ »ج (بیهقی ،1404 ،ج ،1ص8؛ ابن عراق کنانی ،1399 ،ج ،2ص)70
نمودار اسناد حدیث از اهل سنت

رسولاهلل (ص)

انر

عایشه

عمر

سواده

طرق ()1

طرق ()2

طرق ()3

طرق ()4

طرق ()5

علی بن هاشم

عروه

عروه

عروه

عروه

عروه

اسماعی بن عبداهلل

هشام بن عروه

هشام بن عروه

هشام بن عروه

الزهرب

هشام بن عروه

صال بن شایب

خالدبن اسماعی

خالدبن اسماعی

الهیثم بن عدب

الاقیلی

سادان بن نصر

سادان بن نصر

احمدبن عبید

یوسن بن الدخی

اسماعی بن صتار

اسماعی بن صتار

ابوالحسن الاتیقی

فلی

وهب بن وهب

محمدا عسم

نوح بن الهیثم

محمدبن التت

محمدبن الحسن

احمد بن التض

ابوالحسین بن بغدادب

علی بن محمد

الدارقطنی

التت القالنسی

عمربن سنان

ابوالساید بن ا عرابی

عبداهلل بن زکریا

ابوحامد قاضی

علی بن عمر

ابی حاتم بن حبان

ابومحمد بن اصبهاتی

محمدبن عبداهلل

رابت بن بندار

محمدبن عبدالملك

الدارقطنی

المبارك بن احمد

ابوااهر بن یوسن

ابومحمد الجوزب

ابن عبدالخالق

محمدبن ابی ااهر
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 .2-1بررسی اسانید حدیث موردنظر در منابع اهل سنت
چنانکه در نمودار نشان داده شد ،این حدیث توسط سه صـحابی از پیـامبر اکـرم«ص»
نق شده است:
اریق اول با عمر بن خطاب آغاز و توسط حسان بن ازهر و عـدهاب دیگـر بـه دسـت
ابوسه بن زیاد میرسدج (دارقطنی ،1421 ،ج ،1ص)38
اریق دوم با انر بن مالك صحابی شروع شده و سپر به دست سواده و دیگـران بـه
ابوالحسن الاتیقی میرسد (عقیلی ،1429 ،ج ،2ص)17۶
اریق سوم با عایشه شروع و سپر توسط عروه نق و پر از او شاخه شاخه شده و بـا
ارق متادد و افراد زیاد به دست ابو محمد بن اصـبهانی ،محمـد بـن عبـداهلل ،المبـارك بـن
احمد ،ابن عبد الخالق و محمد بن أبی ااهر مـیرسـدج (بیهقـی ،1404 ،ج ،1ص ۶و 7؛ ابـن
عراق ال نانی ،1399 ،ج ،2ص ۶9و  )70از میان سه اریق فوق ،اریـق سـوم بیشـتر مو ـب
رواج این حدیث و ابیاتاً بیشتر مورد گتتگوب حدیث شناسان قرارگرفته استج
 .2-1-1بررسی طریق اول (عمر بن خطاب)
نخستین کسی که این حدیث را نق نموده ،عمـر بـن خطـاب ،خلیتـه دوم ،اسـت و از
دیدگاه عامه وراقت او مسلّم و مترو عنه اسـت ولـی در ابقـه باـد افـرادب کـه آن را نقـ
میکنند ،مش

دار هستندج از مله إِسْمَاعِی بن عَیَّاش که نسائی او را ضاین قلمداد کـرده

استج (نسائی ،1407 ،ج ،1ص)310
در ابقــات باــدب ســواده قــرار دارد کــه او نیــز مجهــول اســت :شــوکانی در التوائــد
المجموعه آورده است :و فی إسناده سوادة و هو مجهولج (شوکانی ،1392 ،ص)12
 .2-1-2بررسی طریق دوم (انس بن مالك)
انر بن مالك انصارب ،صـحابی و خـادم رسـول خـدا«ص» و از صـحابی پـر روایـت
استج او عمرب بلند داشت و آخرین صـحابی اسـت کـه در بصـره درگذشـتج (ابـن سـاد،
 ،1410ج ،7ص17و2۶؛ بخـــارب ،1398 ،ج ،2ص 27و28؛ ذهبـــی ،1413 ،ج ،3ص 395و
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39۶؛ ابن حجر ،1417 ،ج ،۶ص 8و  )10اه سنت بر مبناب نظریه «عدالت صـحابه» بـر ایـن
باورند که صحابه همه عادل بوده و از رح و تادی مبرّا میباشند؛ بنابراین در بررسـیهـاب
حدیث شناختی خود همینکه صحابی بودن کسی رابـت شـد ،وراقـت او را بـه همـراه داردج
(ابــن اریــر ،1994 ،ج ،1ص10؛ ابــن حجرعســقالنی ،1415 ،ج ،1ص17؛ سرخســی،2010 ،
ج ،2ص134؛ قرابی ،1387 ،ج ،1۶ص)299ج
عالمان ر الی عامه انر را از صحابی بزرگ میدانند و وراقـت او مسـلّم اسـتج (ابـن
ساد ،1410،ج ،7ص17و2۶؛ بخارب ،1398 ،ج ،2ص 27و 28؛ ذهبی ،1413 ،ج ،3ص395
و 39۶؛ ابن حجـر ،1417 ،ج ،۶ص 8و  )10امـا در ابقـه باـد از انـر در منـابع اهـ سـنت
درباره حسان بن ازهر هـی مـدح و یـا رحـی نیامـده اسـتج (آلبـانی ،1405 ،ج ،1ص)53
شوکانی و ابن وزب این حدیث را به خاار ضاین بودن سواده الی میدانندج (شوکانی،
 ،1392ج ،1ص4؛ ابن وزب ،1415 ،ج ،2ص ) 7پـیا از ایـن بیـان شـد کـه اسـماعی بـن
عَیَّاش را نسائی تضاین کرده و گتته است :هو ضاینج (نسائی ،1407 ،ج ،1ص)310
 .2-1-3بررسی طریق سوم (عایشه)
عایشــه ،ام المــومنین همســر پیــامبر«ص» و از صــحابه بــزرگ زن از ملــه افــراد کثیــر
الحـــدیث اســـتج (عسـ ـ رب ،1387 ،ج ،1ص  39-31و ج ،4ص 945-948و  ،1418ج،1
ص )11او از ارج و منزلت وا یی نزد اه سنت برخوردار است اما از نظر ر الیان عامـه در
سلسله راویان این حدیث افرادب ضاین و ود دارند که ذیال به آن اشاره خواهد شدج
طبقه اول و دوم
در این دو ابقه خالد بن اسماعی قرار دارد که با دو واسطه (عـروه و هشـام) بـه راوب
اصلی (عایشه) میرسد (بیهقی ،1404 ،ج ،1ص ۶و 7؛ ابن عراق کنـانی ،1399 ،ج ،2ص۶9
و  )70و عالمان ر ال او را مورق نمیدانندج (ابن عـراق کنـانی ،1399 ،ج ،2ص )78محمـد
بن حبان آورده است« :خَالِد بْن اسماعی یروب عَن الْاَجَائِب لَا یَجُـوز الِاحْتِجَـاجُ بِـهِ» ،خالـد
ابن اسماعی چیزهاب عجیب نق میکند که ایز نیست به او احتجاج کردج (دارمی بُسـتی،
 ،139۶ج ،2ص)213
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همچنـین ابـو احمـد بـن عـدب ر ـانی مـیگویـد« :خالـد بـن اسـماعی ابـو الولیـد
المخزومی ،یضع الحدیث علـا رقـات المسـلمین» ،خالـد از مسـلمانان مورـق حـدیث اـ
میکردج ( وز انی ،1414 ،ج ،5ص )3و در کتاب الضاتاء آمده است« :خَالِد بن إِسْمَاعِی
أَبُو الْوَلِید المَخْزُومِی یروب عَن عبیـداهلل بـن عمـر بِالْمَنَـاکِیرِ» ،خالـد ابـن اسـماعی ابـو وَلِیـد
مَخْزُومِی از عبیداهلل بن عمر احادیث من ر نق میکند (اصـبهانی ،1405 ،ج ،2ص )7و ابـن
وزب نیز این حدیث را به سبب و ود خَالِد بْن اسماعی در سند «ناصحی » خوانـده اسـت
و گتته :از رقات مسلمین حدیث ا میکندج (ابن وزب ،1415 ،ج ،2ص )8نسـائی او را
«ضاین» قلمداد کرده استج (نسائی ،1407 ،ج ،1ص)310
طبقه سوم
در میان راویان این ابقه هیثم بن عدب قرار دارد کـه عالمـان ر ـال او را درو گـو و
متروك الحدیث میداننـدج (ابـن عـراق کنـانی ،1399 ،ج ،2ص )79و ابـن ـوزب از زبـان
یحیی ،او را درو گو و از قول رازب ،متروك الحـدیث و از قـول سـادب ،سـاقط الحـدیث
میداندج (ابن وزب ،1415 ،ج ،2ص )8عبدال ریم بن احمـد بـن شـایب نسـایی دربـاره او
آورده است« :هومَتْرُوك الحَـدِیث»ج (نسـائی ،1407 ،ج ،1ص )311خطیـب بغـدادب نیـز از
هیثم بن عدب با عبارت «هیثم بْن عدب متروك الحـدیث» یـاد مـیکنـدج (خطیـب بغـدادب،
 ،1417ج ،13ص)21
طبقه چهارم
در این ابقه نیز راویان زیادب سلسله سند را همراهی میکنندج در میان آنـان فـردب بـه
نام «عمرو بن محمد ا عسم» است که از نظر ر الیان فـردب غیـر مورـق اسـتج (ابـن عـراق
کنانی ،1399 ،ج ،2ص )79عبدالملك قرشی در مورد او مـیگویـد« :هـو من ـر الحـدیث»
(خطیب بغدادب ،1417 ،ج ،4ص112؛ ذهبی ،2009 ،ج ،3ص )28۶و ابن حبان مـیگویـد:
« ا کننده اب است که از افراد رقه احادیث من ر نق میکند و ایز نیست به او احتجـاج
کرد»ج (نسائی ،1407 ،ج ،2ص )231ابن وزب نیز با همین شـ

از او یـاد مـیکنـدج (ابـن

وزب ،1415 ،ج ،2ص )7أبونایم أحمد بن مهران اصبهانی در کتاب الضاتاء خود از او بـا
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لتظ «سَاقِط الحَدِیث» یاد میکند (اصبهانی ،1405 ،ج ،1ص )120و شمرالدین ذهبی او را
«واضع حدیث» میداندج (ذهبی ،1421 ،ج ،3ص 85و  ،2009ج ،3ص)28۶
طبقه پنجم
با کن اش و ستجو در کتب ماتبر همه راویان این ابقه مورق هستند به ز «وهب بن
وهب ابوالبخترب قاضی مدنی» (ابن عراق کنانی ،1399 ،ج ،2ص )80کـه بـا سـه واسـطه از
پیامبر«ص» این حدیث را آورده استج
ابو اتر محمد بن عمـرو بـن موسـی بـن حمـاد عقیلـی در کتـاب الضـاتاء دربـاره او
میگوید« :از ابی البخترب حدیث صحی نشنیدم و هرچه نق میکند ،باا است»ج (عقیلی،
 ،1429ج ،3ص )128و در اب دیگر آورده« :خدا ابی البخترب را نیامرزد ،او درو گـویی
بود که حدیث ا میکرد»ج (عقیلی ،1429 ،ج ،3ص)135
ابن وزب او را رئیر درو گویان مـیدانـدج (ابـن ـوزب ،1415 ،ج ،2ص )8و ابـن
ساد گتته است« :او حدیث من ر نق میکند»ج (ابـن سـاد ،1410 ،ج ،2ص )44وز ـانی
مــیگویــد« :وهــب بْــن وهــب أَبُــوالبخترب هوک ـذّاب»ج ( وز ــانی ،1414 ،ج  ،5ص321؛
بخارب ،1398 ،ص )542قشیرب نیشابورب او را متـروك الحـدیث خوانـده اسـت (قشـیرب
نیسابورب، 1984،ج ،2ص )423و نسایی نیز با همین لقب از او یاد میکنـدج (نسـائی،1407 ،
ج ،1ص )104ر انی در مورد او گتته :وهب بن وهب ،اّـال حـدیث اسـت ( ر ـانی،
 ،1418ج ،1ص)213ج
 .2-2قضاوت حدیث شناسان اهل سنّت درباره راویان و سند حدیث
چنان که گذشت از دیدگاه اه سنّت ،راویان اصـلی ایـن حـدیث از صـحابی بـزرگ
بوده که هی خللی در حدیث آنان نیست و همه آنان عادلاند ولی در میـان راویـان باـدب،
افرادب و ود دارند که از نظر آنان رد شده و نمیشود به آنان اعتماد کردج
نووب درباره حدیث میگوید« :هُوَ حَدِیثٌ ضَاِینٌ بِاتِّتَاقِ الْمُحَدِّرِینَ» ،بـه عقیـده همـه
محدران این حدیث ضاین استج (بهوتا ،1410 ،ج ،1ص)25
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و ابن وزب که این روایت را در فهرسـت روایـات ضـاین در کتـاب الموضـوعات
آورده ،درباره آن میگوید« :هذا حدیث یص ّ عن رسول اهلل«ص»» (ابـن ـوزب،1415 ،
ج ،2ص )8و عقیلی میگوید « :یص فی الماء المشمر حـدیث مسـند»ج (عقیلـی،1429 ،
ج ،3ص)181
 .2-3بررسی متن حدیث در منابع عامه
حدیث موردنظر در منابع عامه به اش ال زیر ضبطشده است:
الف) تَا ْسلَسِوااهءلْ َمءُالْم َم ذماا َ ذَايوُِاالْ َََ َاج (دارقطنی ،1424 ،ج ،1ص)38
ب) أسانِْاماءُا االماماا َااءَاالِاِب« »لا اتف ِاِّايااءاماَاُا ء اَايااوُِاالاَ ج (بیهقــی،
 ،1404ج ،1ص7؛ ابن عراق کنانی ،1399 ،ج ،2ص)۶9ج
أبايلوضأاهءملءُااملممااأاايسلس اهاَاااَاءَاْس اَاياوُِاالاَ ج (بیهقـی،
ج -هنِّاِسوَاهلل« »ا
ق
 ،1404ج ،1ص8؛ ابن عراق کنانی ،1399 ،ج ،2ص)70
د -أساانِْالرسااوَااهللامااءُا االمااماا َااءَاِسااوَااهلل« »لا ات ااوٍ ايااءام اَاُا ااَايااوُِا
الَ ج (بیهقی ،1404 ،ج ،1ص8؛ ابن عراق کنانی ،1399 ،ج ،2ص)70
با دقت در احادیث فوق مشخص میشود که افاالی که حاکی از نهی است ،بـا التـات
متتاوتی بیان شده است ( تَا ْسلَساِوا ،اتف ِاَِّاهناِّاابالا ات اوٍ ) و خطاب حدیث گاه خـاص
یانی عایشه است و گاهی عام بوده و فرد خاصی نیستج
بنابراین مالوم میشود که تنها انتهاب حدیث ( ء َاياوُِاالاَ ) و مضـمون آن در همـه
منابع به اور ی سان نق شده است و احتمال ورود نق به مانی در ریان نق آن قوب است
و نیز احتمال میرود که باضی از التات ،افزودههاب راویان باشد که به قصد تبیین بر حدیث
اضافه شده استج
 .3دیدگاه فقها درباره این حدیث
افزون بر منابع حدیثی ،این روایت به منابع فقهی نیز راه یافته است:
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 .3-1فقهای امامیه
در کتب فقهی امامیه افراد زیادب به این حدیث پرداختهاندج (صدوق ،1385 ،ص281؛
محقق حلـی ،13۶4 ،ج ،1ص242؛ حـر عـاملی ،1412 ،ج ،1ص )۶5و هـر یـك تو یهـات
مختلتی را براب آن ذکر کرده اند:
 . 3-1-1داللت نهی بر كراهت و جواز استفاده از آب گرم شده در اضطرار
 .3-1-1-1-1شیخ اوسی در اإلستبصار از امام موسی کاظم«ع» به صورت زیر نق

یماهْا ا
اعِِّاهْ َْ
ْ َ
یسلاالْ دَْیا َ
اَدوب َ
ءاَِاا اََ ذمااهْ َ
اع ْ اٍِ ْس َ
میکندَ « :أَذم َ
ءام َ
اع ْ اْسهْااَراه َ
اع ْ اََ ذمااهْ اع َ
ْاَ ْمَ َملَ َ ااءا ا
اع ا ْ اأَِب ْ
َعْدااا ْ
ااْلَ َس ا ا«َ»اَا َ
ضا َ ْ
الاعءئ َم اَ َاااَ ا ْا َاا َ
لاٍ َخ ا َ َاِسااوَاالِذااَا« »ا َعَِا َ
اءَ َ
ااْلَمیااا َ
اَ َا»ج
اج َسااا ا َاَا َ
ذاماا َاَا َ
اءاها َياا َاَءلَا ْ
اما َ
الم ْ
اِّاا َ
اَاُ َ
اْاأَ ْغسا َاِأْسا َ
اءَاَ اتَا اوٍ ا َ ذااَايااوُِاالْا ََ
اءَلا«يَااءامَ ْ َ
شیخ نوشته است :و منظور از کراهت در این حـدیث ،حرمت(اسـتتاده ازآب گـرم) نیسـتج
(اوسی ،13۶5 ،ج ،1ص)412
 .3-1-1-1-2شیخ اوسی در اب دیگر کتاب اإلستبصار ازأبی القاسـم اتـر بـن
محمد از پدرش از ساد بن عبداهلل از حمزة بن یالا از محمد بن سـنان از امـام صـادق نقـ
میکند که میفرماید « :وضـو گـرفتن بـا آبـی کـه در آفتـاب گـرم شـده ،اشـ الی نـدارد»ج
(اوسی ،13۶5 ،ج ،1ص)412
 .3-1-1-2شیخ حر عاملی در کتاب وسای الشیاه در باب «الماء المطلـق» در شـرح
این حدیث مینویسد:
منع پیامبر«ص» به منظور کراهـت اسـت و در مواقـع اضـطرار ،اسـتتاده از آن اشـ الی
نـدارد و در تأییــد نظــر خـود حــدیثی از امــام صـادق«ع» مــیآورد« :در صــورت اضــطرار و
مریضی اش الی ندارد که از آبی که با آفتاب گرم شده براب شستشـو اسـتتاده کـرد»ج (حـر
عاملی ،1412 ،ج ،1ص)151
 .3-1-2استفاده از آب آفتابخورده در مناطق معتدل
وحید بهبهانی با توضیحی که درباره این روایت آورده ،آن را با قید ظرفی که آب در
آن نگه داشته میشود ،تو یه میکندج وب مینویسد« :او  ،استتاده از آب آفتابخورده در
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ظروفی غیر از ستالی و اال و نقره اش ال نداردج رانیاً ،نهی استتاده از این نوع آب در منـااق
گرمسیرب است ،نه ماتدل؛ چون در ایـن منـااق حـرارت خورشـید بـر ظـرو

سـتالی ارـر

گذاشته و نوعی انگ (قارچ) در آن رشد و ت ثیر مـیشـود ،بـهخصـوص آبهـایی کـه در
برکهها میماند عام این نوع قارچها هستند»ج (عالمه حلی ،1410 ،ج ،1ص)22۶
 .3-1-3نهی مخصوصِ تازیان
در کتاب یَواقیت الالوم در شرح این حدیث آمـده اسـت :ایـن نهـی مخصـوص آبـی
است که تازیان در آفتاب سوزان حجاز در ظر هاب مِسی و رویی گرم میکردند و بر ارـر
«قوّت حرارت آفتاب ججج ذرّههاب خُرد ججج از ِرم آن اَوانی مُنح ّ ججج و به آب آمیخته میشـد
و چون کسی آن آب را بر اندام ریزد ،آن ذرّهها در مَسامّ ( سـورا هـاب پوسـت ) نشـیند و
مسام ببندد و چون مسام بسته شود ،سط پوست سخت گردد و بخار اندر تن مُحتقِن شود و
راوبت غلیظ گردد و ازآنجا برص پدید آید»ج (نامالوم ،1345 ،ص)213
 . 3-1-4تضعیف روایت و عدم كراهت استفاده از آب گرم شده با آفتاب
نویسنده کتاب القواعد باد از شرح این حدیث عقیده حنابلـه را متـذکر مـیشـود کـه
آنان سند «حدیث اسخان» را ضاین میدانند و دراین بـاره اعتقاددارنـد بایـد عمـ صـحابه
مالك قرار گیردج صحابه از این نوع آب استتاده میکردند و در تأیید سخن خود به حدیث
محمد بن سنان از امام صادق«ع» (عدم کراهت اسـتتاده از آب گـرم شـده توسـط آفتـاب )
اشاره میکندج (بجنوردب ،1377 ،ج ،1ص)280
 .3-2فقهای عامه
در کتب فقهی اه سنت در باره این حدیث شروح و تو یهاتی آمده است:
 .3-2-1داللت نهی بر كراهت
عثمان بن علی بن محجن بارعی و شهابالـدین یـونر شِّـلْبِی و بـدر الـدین عینـا در
ذی حدیث عایشه میآورند« :نهی پیامبر«ص» د لـت بـر کراهـت دارد»ج (البـارعی،1313 ،
ج ،2ص552؛ شِّلْبِی ،1313 ،ج ،3ص55؛ عینا ،1420 ،ج ،1ص)399
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ابن عابدین دمشـقی در ذیـ حـدیث عمـر متـذکر مـیشـود کـه فقهـا در مـورد نهـی
پیامبر«ص» دو عقیده دارند :عدهاب نهی پیامبر«ص» را دلی بر کراهت میدانند؛ مانند :احمد
بن حنب و مالك بن انـرج برخـی نیـز ماننـد امـام شـافای علـت کراهـت را بـه دلیـ ابـی
مــیداننــد« :و أکــره المــاء المشــمر إ مــن هــة الطــب»ج (دمشــقی حنتــی ،1412 ،ج،1
ص180؛ شافای ،1410 ،ج ،1ص)1۶
 .3-2-2نهی مقید به مکان
«منظــور از کراهــت آب آفتــابخــورده در منــااق گــرم ماننــد عربســتان اســت ،نــه
کشـورهاب ماتــدلی مثـ مصـر و روم»ج (وزارة األوقــا

والشــئون اإلســالمیة ،1427 ،ج،39

ص)3۶3
 .3-2-3رد روایت به دلیل علمی
برخی این حدیث را از نظر علـم اـب بررسـی کـرده و مـیگوینـد« :بـه ا مـاع همـه
پزش ان آب آفتابخورده هی تأریرب در برص ندارد»ج (بهوتی ،1410 ،ج ،1ص) 2۶
 .4بررسی داللت حدیث
با این که به لحات سندب هی یك از اسانید حدیث خالی از ضـان نیسـت و از سـوب
دیگر وقوع پدیده ا در تاریخ انتقال حدیث غیـر قابـ ان ـار اسـت امـا احتیـاح و دقـت
علمی ایجاب می کند که ابتدا اص را بر صدور حدیث از سرچشمه علـم نبـوب دانسـته و از
این رو بررسی د لت یا تحلی محتواب حدیث از مله راه ارهاب مطلـوب در برخـورد بـا
این گونه احادیث است و اگر هی راهی بـراب تو یـه آن نیـافتیم آن را کنـار بگـذاریم امـا
همواره باید تو ه داشت که اظهار نظـر نهـایی در بـارة یـك روایـت کـارب بـر دشـوار و
نیازمند ای مسیرهاب پژوهشی و چند انبه استج
 .5برص چیست؟
ی ی از واژه هاب کلیدب در این روایت واژه برص استج
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 .1- 5برص در منابع طب قدیم و محققان پیشین
بوعلی سینا در کتاب قانون میآورد :پیسی یا برص عبارت از ل ههایی هستند کـه بـر
پوست بدن دیده میشوند ،در پوست و گوشت نتوذ میکند و تا سر استخوان میرسـدج در
اب دیگر میگوید« :بیمارب سب و برص نیز از مله بیماربهاب واگیـر هسـتند»ج (بـوعلی
سینا ،1370 ،کتاب اول ،ص 158و )1۶0
ساید بن هبة اهلل بغدادب ،سرپرست پزش ان بیمارستان عضدب بغداد در بخا بـرص
و بهق 1،میگوید« :بهق در سط

سـم پیـدا مـیشـود و بـرص در عمـق سـم»ج (بغـدادب،

 ،1374ص)159
در کتاب بستان ا اباء و روضه ا لبا ،تصنین ابونصر اساد بن الیاس بن مطران آمده
است« :ابن رأس الطنبور در کتاب برص خود گتته است :برص از ظاهر پوسـت بـه گوشـت
زیر آن تجاوز میکند و حتی تا استخوان هم میرسد»ج (ابن مطران ،1311 ،ج ،1ص)45
در اب دیگر آمده است :برص ،بیمارب صابالاال ـی اسـت ،بـهویـژه آن گـاه کـه
او نیمدت و رو به گسترش باشدج اگر بیمارب اـول ب شـد در گوشـت و اسـتخوان تـأریر
میگذارد تا آن که مو و خون عضو مبتال ستید میشـودج (ارزانـی ،1277 ،ج ،2ص ،148بـه
نق از مصطتوب ،ذی واژه «برص»)
« .5-2برص» در منابع پزشکی معاصر
اما تلقی ابیبان پیشـین بـا پزشـ ان امـروزب بسـیار متتـاوت اسـتج فرهنـ

نامـههـاب

پزش ی مااصـر ،واژة ( )vitiligoرا ماـادلِ تـینِ «بـرص» دانسـته و آن را چنـین توضـی
دادهاند:
برص ،لك و پیر ،حالتی ناشی از نقص در تش ی مالنین پوست است که در باضـی
نواحیِ پوست به صـورت ل ـهاب سـتید شـیرب رنـ
(دورلند ،بیتا ،ص)215

 1ج نام دیگر برص

بـا حاشـیه پررنـ

ایجـاد مـیشـودج
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پزش ان نیز در تشری این بیمارب مـیگوینـد :بـرص و پیسـی عبـارت اسـت از یـك
بیمارب پوستی اکتسابی کـه در ارـر از بـین رفـتن رنـ
سلولهاب سازندة رن

دانـه پوسـتی ایجـاد مـیشـودج فقـط

را در یه سطحی پوسـت از بـین مـیبـرد و بـه هـی و ـه بـه عمـق

پوست و گوشت و استخوان صدمهاب نمی زندج این بیمارب تنها پوستی بوده و بیخطر است
و عام عتونی در ایجاد آن دخالتی نداردج (محمدب ،1375 ،ص)375
 .5-3عامل «برص»
 .5-3-1عامل «برص» در طب قدیم
پزش ان و محققان قدیم ،حدوث برص را عموماً ناشی از غلبة بَلْغَم (خِلط بلغمـی) بـر
خون و ضان «قوّة مُغیِّره» (نیروب دگرگونکننده) یانی قوهاب کـه بـه گمـان قـدما ،غـذاب
مو ود و ارب در خون را تماماً موافق مزاج اَ زاب انـدامهـا مـیگردانـد ددر فـالن انـدام
یانی اندامی که پوست آن دچار پیسی شده است ،درصورتیکه آن ضان از بَـدب و فسـادِ
مزاجِ سرد باشد ،دانستهاندج (ابرب ،1987 ،ص321؛ ابنسـینا ،1370 ،ص282؛ ابـن مَطْـران،
 ،1311ج ،1ص)144
 .5-3-2عامل «برص» در طب جدید
این کلمه در فارسا به «پیسا» یا «ستید شدن موضاا پوست در نقاح مختلن بـدن»،
تابیر شده است ولا در پزش ا عارضه تغییر رن

بر ارر اختالل در رن

(چه افزایا و چه کاها و از بین رفتن سـلولهـاب حـاور رنـ

دانههـاب پوسـت

دانـه) بـه دو گونـه ایجـاد

میشود:
1ج به صورت رانویه که شـایعتـر اسـت و بـیاتـر در ارـر بیمـاربهـاب مـزمن کبـدر،
اختال ت غددر بهویژه غده فوق کلیور ،بیماربهـاب خـود ایمنـا ماننـد بیمـارر لوپـوس
( ،) sleکمبودهار ویتامینا ،مصر

داروهار خاص ،مانند داروهار ضد سـراان و تمـاس

با ماده شیمیایا ایجاد میشودج مواردر از این دست در ریان نـ

تحمیلـا رژیـم باـث

عراق علیه ایران اسالما در ارر بمبهاب شیمیایا نیز دیده شده است کـه در ایـن مـوارد بـا
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درمان نهایا و یا بهتر شدن بیمارر زمینهاب و یا قطع تماس با ماده شیمیایا ،این اختالل نیـز
بهتر شده و یا کامالً خوب میشودج
2ج تغییر رن

به ش

اولیه بوده که در این صورت یا به واسطه بیمـارر مـادرزادر و

اررا ایجاد میگر دد؛ بدین گونه نـوزاد از آغـاز تولـد مبـتال بـه کمبـود فاالیـت سـلولهـاب
رن

دانه اب است و عالوه بر ستید شدن پوست ،عموماً با تغییر رن

نیز تغییر رن

و ستید شـدن موهـا و

مردمك چشم و ضـایاات دیگـر چشـما همـراه اسـت و آن را در اصـطالح

پزش ا « »albinismمینامند و یا در اول زندگا بروز نمـوده کـه مم ـن اسـت تـوأم بـا
بیماربهاب دیگر بوده و یا عالمت بروز ی ا از آنها باشد که درصد نسبتاً کمـا را شـام
میشود و یا بهتنهایی بروز نموده و مم ن است هی گونه علـت واضـحا نداشـته باشـد کـه
بیا تر موارد چنین است و آن را در اصطالح پزش ا » »vitiligoمینامند و ظـاهراً کلمـه
«پیسا» در فارسا به این نوع اختالل پوستا گتته میشودج
در نوع البینیسم ( )albinismاختالل ،درمان نهایا ندارد ولا در نوعا کـه بـا از بـین
رفتن بدون علتِ رن

دانه و ستید شـدن موضـاا پوسـت ایجـاد مـیشـود ( ،)vitiligoدر

بررسیهاب آمارر مشخصشده که تا حدود یكسوم موارد مم ن است خود به خود و بـه
تدریج خوب شود و رن

دانههاب پوست به حالت ابیاا بازگرددج (فرهودر)137۶ ،

« .5-4برص» در قرآن و كاربرد آن در فقه
ماده برص دوبار در قرآن به صورت صـتت بـهکاررفتـه اسـت و شـتاب آن و شـتاب
کور مادرزاد و زنده ساختن مردگان از ملـه ماجـزات حضـرت عیسـی«ع» برشـمرده شـده

استْ« :س ْذاَ َ ذ
اعِالااال َاات َ اْس ْذاأَيذا ْات َ اهاراهلاالَْاا ات َكِاما
ام ْارََْااذْك ْارا ْ َمايا َعَِْیا َ َاا َ
اءاعیسالااهْا َ َ
اءَاالِاَاي َ
الِْا اما َ اال ااْيا َك َ ْیوَااَا
ااإ ْجیا َ َاااْس ْذ َ
اءب َاا ْ
ْماَ َااااللذ ْاوِا َة َاا ْ
الِذاء َ ا االْ َم ْ ااا َااا َك ْ الى َاااْس ْذ َ
اعِذ ْملا َ االْكلا َ
ااْلك َ
ااألَهْا َار َ اها ْذينا َااْس ْذالْارُاالْ َم ْاوتلاها ْذينججج»؛
ااألَ ْك َماََ َاا ْ
ال ذ ْاَاها ْذينا َالَاِْفُا ی اءا َالَكاوبا َ ْاَاىاها ْذينا َااتا ْاَُ ْ
دیاد کن هنگامی را که خدا فرمود :اب عیسی پسر مریم ،نامت مرا بر خود و بر مـادرت بـه
یادآورجججو آنگاه که بـه اذن مـن از گـ دچیـزب بـه شـ

پرنـده مـیسـاختی ،پـر در آن
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میدمیدب و به اذن من پرندهاب میشد و کور مادرزاد و پیر را بـه اذن مـن شـتا مـیدادبج
(آلعمران 49:و مائده)110 :
مطالاه شیوه کاربرد ماده «برص» در قـرآن و روایـات و اح ـامی کـه در فقـه بـر ایـن
عنوان مترتب شده ،با تارین پزش ان مااصر چنـدان هماهنـ
عارضه بیخطر و غیرواگیرب که پیامدب ز تغییر رنـ

بـه نظـر نمـیرسـدج شـتاب

پوسـت نـدارد و قرارگـرفتنا در

ردین ماجزاتی چون زنده ساختن مردگان ،حـاکی از آن اسـت کـه بـرص در گذشـته در
ماناب دیگرب به کار می رفته استج
در برخی احادیث از بیمارب ذام و نون در کنار ایـن بیمـارب نـام بـرده شـده کـه
اح ام فقهی خاصی بر آن ها مترتب شده؛ از مله ذام ،نون ،ناتوانی نسی و غیره کـه
مجوز انحالل ن اح است و در کنار آن ابتالب زن بـه بـرص ،مجـوز بـر هـم زدن ازدواج از
سوب شوهر دانسته شده استج (نجتی ،1300 ،ص )331یا «فرد مبتال به برص نباید عهـدهدار
حضانت کودك گردد»ج (شهید رانی ،1413 ،ج ،8ص)425
اح ام فقهی فوق درباره مبتال به برص در حد و اندازه تارین امروزب برص نیسـت؛
زیرا با تو ه به اهتمام و ارزشی که اسالم براب تش ی و بقاب خانواده قائ است و از اـالق
نهی فرمـوده ،ایـن نـوع نگـرش بـه خـانواده بـا تجـویز منحـ سـاختن آن ،بـه علـت و ـود
بیمارب اب که اررب غیر از تغییر رن

پوست ندارد ،هماهن

و متناسب نیستج شریاتی کـه

کورب یكچشم را مایه بر هم خوردن ازدواج ندانسته ،چگونه تغییر رن

پوسـت را عامـ

فسخ ن اح مارفی کرده استچ درباره عل فسخ ازدواج با اندك تأملی میتوان فهمیـد کـه
چرا فردب که به نون و ذام مبتالست ،نباید عهدهدار سرپرستی کـودك گـردد ،اگرچـه
زئیات اح ام را باید از شریات گرفت اما درباره برص با تارین فـوق ،ایـن ح ـم محـ
تأم و نیازمند بررسی بیاتر است؛ عالوه بر اینکه بـا تاریـن دیـد بـرص ،ایـن بیمـارب
تناسبی با بیماربهاب دیگرب که در مسائ فوق همردین آنها قرارگرفته ،ندارد.
نتیجه گیری
ازآنچه گتته شد بهاور خالصه نتایج زیر حاص میشود:
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ضاووا هاَا َاا َا تَا ْسلَساِوا هاَا َاا َا
ذاماا َا تَا َو ذ
1ج اسانید و ارق حدیث «الْ َمءُا الذي ي َسا ذن ا ا الم ْ
تَا ْ ِِوا هَا َ ذَا يوُِا الَْ » ،چه ارق عامه و چه ارق خاصـه ،از ضـان سـند رنـج مـی بـرد.

اأبايلوضاأاهءملاءُاالذاي ا
محتواب حدیث نیز با حدیث امـام صـادق«ع» کـه فرمـودهانـد « :اهاأ اه
ق

االماما» (اوسی ،13۶4 ،ج ،1ص )3۶۶ماار
يوضيفا ق

است ،اگرچـه ایـن حـدیث نیـز بـه

لحات سندب ضاین است؛ زیرا شیخ اوسی این حدیث را مرس میداندج (اوسـی،13۶4 ،
ج ،1ص)3۶۶ج
2ج ازآنجا که ضان سند همیشه و لزوماً به مانـاب ضـان مـتن نیسـت ،بایسـته اسـت
د لت حدیث بررسی شده و به ماناب صحی آن دستیافت و در صورت نیاز به آن استناد
کرد.
3ج در میان امامیه عدهاب بر این عقیدهاندکه :فقط در صورت اضطرار ،میتوان ازآب
گرم شده ،استتاده کردج برخی بر ایـن باورنـد کـه از آب آفتـابخـورده در منـااق ماتـدل
میتوان بهره بردج باضی ماتقدندکه اگر نهی بر عدم استتاده باشـد ،نهـی مخصـوصِ تازیـان
عربستان و به خصوص حجاز بوده استج برخی به نر ظرفی که عایشه آب را در آن نگـه
میداشت اشاره کردهاند و احتمال تأریر حرارت بر روب ظر

را مطرح کردهاند و برخی به

عدم کراهت استتاده از آب گرم شده توسط آفتاب با استناد به روایت امام صادق«ع» ح م
کردهاندج
4ج در میان عامه برخی بر این نظرند که نهی در حـدیث بـر کراهـت د لـت دارد ،نـه
حرمتج عده اب ماتقدند :نهی بهرهگیرب از آب گرم شـده توسـط آفتـاب ،مقیـد بـه م ـان
است و گروهی روایت(اسخان) را به دلی علمی و پزش ی رد میکنندج
5ج با مرا اـه بـه لغـتنامـههـا و منـابع پزشـ ی روشـن شـد کـه مانـی واژه «بـرص»
درگذشته که یك بیمارب مسرب خطرناك و همردین ذام بوده ،با کاربرد امروز آن کـه
یك بیمارب غیرمسرب است و گاهی بنا بر عل روحی ناشی از استرس و اضـطراب و یـا بـه
دلی ارری ،پوست رن

دانههاب خود را از دست میدهد ،فرق دارد.

۶ج تحقیقات پزش ی تا امروز استامال آب آفتابخورده را عاملی براب بـروز بـرص
به مانی یك بیمارب خطرنـاك تأییـد ن ـرده اسـت و بـه فـر

صـدور روایـت از ماصـوم
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میتوان آن را در خصوص نر ظر

یا موقایـت م ـانی کـه آب در آن گـرم مـیشـده،

محدود کردج
7ج مقصود از برص ،که در قـرآن و روایـات بـهکاررفتـه و در فقـه اسـالمی موضـوع
اح ام خاصی قرارگرفته ،چیزب نیست کـه امـروزه فارسـیزبانـان و پزشـ ان دیـد بـه آن
برص میگویند و نمیتوان بـا اعتمـاد بـه ایـن اصـطالح نوظهـور ،مـاده «بـرص» در قـرآن و
روایات را مانا کرد بل ه براب فهم ماناب واژههاب قرآن و روایات بایـد بـه عـر

رایـج در

زمان نزول قرآن و صدور روایت بازگردیم که آن چیزب غیر از این ماناب دید استج
منابع
 قرآن كریمج ابن اریر ،علی بن أبی کرم (1994م) ،أسد الغابة فی معرفةة الصةحابة ،بـی ـا :دار ال تـبالالمیةج
 ابن وزب ،عبدرحمان (1415ق) ،الموضوعات ،بیروت :دارال تب الالمیهج ابن حجرعسقالنی ،احمد (1415ق) ،اإلصابة فی تمییز الصحابة ،بیروت :دار ال تب الالمیةج ــــــــــــــــــــــــــ  1329( ،ق) ،لسان المیزان ،حیدر آبادج ــــــــــــــــــــــــــ  1417( ،ق) ،تهذیب التهذیب ،تحقیق :خلیـ مـامون شـیحا ،بیـروت:دارالمارفهج
 ابن ساد ،محمد ( 1410ق) ،الطبقةات الکبةری ،تحقیـق :محمدعبـدالقادرعطا ،بیـروت :دارال تب الالمیةج
 -ابن شهرآشوب ،محمد ( 1380ق) ،معالم العلماء ،نجن :انتشارات حیدریهج

 ابن عراق کنانی ،نور الـدین ( ،)1399تنزیةه الشةریعة المرفوعةة عةن ارخبةار الشةنیعةالموضوعة  ،تحقیق :عبد الوهاب عبد اللطین و عبـد اهلل محمـد صـدیق غمـارب ،بیـروت :دار
ال تب الالمیة ج
 ابن مطران ،اساد بن الیاس ( 1311ق) ،بستان االطباء و روض االلبا ،بیروت :دار المارفةج ابنبابویه ،محمد ( 1385ق) ،علل الشرایع ،نجن :م تبه المرتضویهج -ــــــــــــــــــــــــــ 1390( ،ق) ،عیون أخبار الرضا ،نجن :انتشارات حیدریهج
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 ابن سینا ،حسین بن عبداهلل (1370ش) ،قةانون در طةب ،تر مـه :عبـدالرحمن شـرف ندب،تهران :سروشج
 ارزانی ،ح یم محمد اکبر (1387ش) ،طب االكبر ( طب اكبةری) ،ایـران :موسسـه احیـاءاب ابیایج
 اصتهانی شافای ،احمد بن عبداهلل ( ،)1405الضعفاء ،مغرب :دارالثقافهج ألبانی ،محمد ناصر الدین ( ،)1405إرواء الغلیل فةی تخةریأ أحادیةث منةار السةبیل،بیروت :الم تب اإلسالمیج
 بارعی ،عثمان بن علی بن محجـن ( 1313ق) ،تبیین الحقایق شرح كنز الدقایق ،القـاهرة:المطباة ال برر األمیریةج
 بجنوردب ،حسن ( ،)1377القواعد الفقهیة ،قم :نشر الهادبج بخارب ،محمد بن اسماعی ( 1398ق) ،التاریخ الکبیر ،بیروت :دارالت رج بستانی ،بطرس (بیتا) ،دایرةالمعارف ،بیروت :دار المارفهج بغدادب ،ساید (1374ش) ،الحدود و الفروق ،بیروت :مجمع البحوث ا سالمیة للدراسات والنشرج
 بهبهانی ،محمدباقر وحید ( 1424ق) ،مصابیح الظالم فی شرح مفاتیح الشةرایع ،بـی ـا:موسسه وحید بهبهانیج
 بهوتا حنبلا ،منصور بن یونر ( 1410ق) ،كشاف القناع عن متن اإلقنةاع ،القـاهرة :دارال تب الالمیةج
 بیهقی ،احمد ( 1404ق) ،سنن الکبری ،به کوشـا :محمـد ضـیاءالرحمان اعظمـی ،کویـت:دارالخالفهج
-

ر انی ،بن عـدب ( 1418ق) ،الکامل فةی ضةعفاء الرجةال ،تحقیـق :عـادل أحمـد عبـد
مو ود ،بیروت :ال تب الالمیةج

-

وز انی ،ابراهیم بن یاقوب ( 1414ق) ،احوال الرجال ،پاکستان :اکادمی حدیثج

-

وینی ،ابواسحاق ( 141۶ق) ،الیالی المصةنوعه فةی ارحادیةث الموضةوعه ،بیـروت:
دارالمارفهج

 حرعاملی ،محمد بن حسـن ( 1412ق) ،وسایل الشةیعه الةی تحصةیل مسةایل الشةریعه،تحقیق :عالمه شارانی ،بیروت :داراحیا التراث الاربیج
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 -ـــــــــــــــــــــــــــ  1412( ،ق) ،هدایة ارمة إلة

أحکةام ارمةة (ع) ،مشـهد :مجمـع

البحوث ا سالمیهج
 خطیب بغدادب ،أبو ب ر أحمد بن علی ( 1417ق) ،تاریخ بغداد ،تحقیـق :مصـطتا عبـدقادرعطا ،بیروت :دار ال تب الالمیةج
 خویی ،سید ابوقاسم موسوب ( 1983م) ،معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة،بیروت :بیناج
 -دارقطنی ،علی بن عمر ( ،)1424سنن دارقطنی ،بیروت :الرسالةج

 دارمــی بُســتی ،محمــد بــن حبــان ( 139۶ق) ،المجةةروحین مةةن المحةةدلین والضةةعفاءوالمتروكین ،تحقیق :محمود إبراهیم زاید ،حلب :دار الوعیج

 -دمشقی حنتی ،ابن عابدین ( 1412ق) ،رد المحتار عل

الدر المختار ،بیروت :دار الت رج

 دورلند (بی تا) ،فرهنگ پزشکی دورلند ،تر مه :محسن ار مند ،بی ا :انتشارات رهنماج ذهبی ،محمد بن احمـد ( 1421ق) ،المغنةی فةی الضةعفاء ،تحقیـق :نورالـدین عتـر ،مصـر:دارالماار ج
 -ــــــــــــــــــــــــــ  1413( ،ق) ،سیر اعالم النبالء ،بیروت :موسسه الرسالهج

 -ــــــــــــــــــــــــــ  ،)2009( ،میزان اإلعتدال ف

نقد الرجال ،بیروت :دار المارفةج

 سرخسی ،محمد بن أحمد ( ،)2010أصول سرخسی ،األمة بیروت :دار المارفةج سید رضـی ،محمـد ابـن حسـن ( 1378ش) ،نهةأ البالهةه ،تر مـه :اتـر شـهیدب ،تهـران:انتشارات علمی و فرهنگیج
 شافای ،محمد بن إدریر ( 1410ق) ،ارم ،بیروت :دار المارفةج شلبی ،أحمد بن محمد ( 1313ق) ،الحاشیة ،القاهرة :المطباة ال برر األمیریةج شوکانی ،محمدبن علی ( ،)1392الفواید المجموعه ،بیروت :بیناج شهید اول1407( ،ش) ،چهل حدیث ،قم :مدرسة ا مام المهدر«عج»ج شهید رانی ،زینالدین علی عـاملی( 1413ق) ،مسالك االفهام الی تنقیح شرایع االسةالم،قم :موسسة الماار

ا سالمیهج

 ــــــــــــــــــــــــــ  1419( ،ق) ،استقصاء اإلعتبار فی شرح اإلستبصار ،قم :مؤسسه آلالبیت «ع» إلحیاء التراثج
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 ابرب ،محمد بن ریر بن یزید ( ،)1987تةاریخ ارمةم و الملةوت (تةاریخ الطبةری)،بیروت :دار ال تب الالمیةج
 اوسی ،محمد ( 13۶4ش) ،تهذیب االحکام ،به کوشـا :حسـن موسـوب خرسـان ،تهـران:دارال تب ا سالمیهج
 ــــــــــــــــــــــــــ  13۶5( ،ش) ،استبصار فیما اختلف مةن االخبةار ،تصـحی  :محمـدآخوندب ،قم :دارال تاب ا سالمیهج
 عس رب ،مرتضـی ( ،)1418احادیث ام المومنین عایشةه ،تهـران :دانشـ ده اصـولالـدینتهرانج
 ــــــــــــــــــــــــــ  ،)1387( ،نقش عایشه در تاریخ اسالم ،قم :موسسه علمی  -فرهنگیعالمه عس ربج
 عقیلی ،محمد بن حماد ( 1429ق) ،الضعفاء ،تحقیق :محمود إبراهیم زاید ،بیروت :دارالحزمج عالمه حلی ،حسن بن یوسن (1410ق) ،نهایة االحکام فی معرفة االحکةام ،قـم :موسسـهاسماعیلیانج
 -عینا ،بدر الدین ( 1420ق) ،البنایة شرح الهدایة ،بیروت :دار ال تب الالمیةج

 فرهودب ،محمد (« ،)137۶متهوم برص در قرآن و ارتباح با مسای پزش ی» ،مجله پژوهشهای قرآنی ،ش  11و 12ج
 قرطبی ،محمد بن احمد ( ،)13۸۷الجامع الحکام القرآن (تفسةیر قرطبةی) ،قةم:دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم مركز اطالعات و مدارت اسالمی.

 -قشیرب نیشابورب ،مسلم بن حجاج ( ،)1984الکن

وارسماء لإلمةام مسةلم ،مدینـة منـورة:

عمادة البحث الالمی بالجاماة اإلسالمیةج
 کلینی ،محمد ( 13۶1ش) ،كافی ،به کوشا :علیاکبر غتارب ،قم :موسسه النشر ا سالمیهج مجلسی ،محمدباقر ( 1403ق) ،بحاراالنوار ،بیروت :موسسه الوفاءج محقق حلی ،ابوالقاسم اتر بن حسن ( 13۶4ش) ،المعتبر ،تحقیـق وتصـحی  :ناصـر م ـارمشیرازب ،قم :مؤسسة سید الشهداء«ع»ج
 -موسوعة التقهیة ال ویتیة ( 1427ق) ،کویت :وزارة األوقا

والشئون اإلسالمیةج

 -نامالوم ( ،)1345یواقیت العلوم و دراری النجوم ،تهران :بنیاد فرهن

ایرانج
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 نجاشی ،احمدبن علی ( ،)1416رجةال (فهرسةت اسةماء مصةنفی الشةیعه) ،قةم:موسسه النشر االسالمی.
 نجتی ،محمدحسن ( ،)139۶جواهر الکالم ،تهران :م تبة ا سالمیهج ــــــــــــــــــــــــــ  ،)1300( ،جةواهر الکةالم فةی شةرح شةرایع اإلسةالم ،بیـروت:دارا حیاءالتراث الاربیج
 نَسایی شافای ،احمد بن شُـایب ( ،)1407الضةعفاء و المتةروكین ،بیـروت :مؤسسـه ال تـبالثقافیهج
 -هیثمی ،نورالدین ( 1408ق) ،مجع الزواید و منبع الفواید ،بیروت :دارال تب الالمیهج

