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  چکیده

های کـاربردی روایـات هسـتند.     طور خاص روایات تغذیه، یکی از گونه روایات طبی و به
الحـدیثی را دو چنـدان   سی فقـه تأثیر مستقیم این روایات بر سالمتی مردم، اهمیت برر

های نخسـتِ  خاص روایات مانند نقل شفاهی و عدم کتابت در سال هایکند. ویژگی می
ها بـا   نقل، روایات را دستخوش تصرفات لفظی کرده است. این تصرفات لفظی که از آن

شود، در سه مقیاس حروف، واژگان و عبارات رخ داده اسـت.   عنوان کلی تحریف یاد می
ن جستار، موارد تحریف حروف در روایات تغذیه ذیل عناوین افـزودن یـا کاسـتن    در ای

نقطه، تبدیل پایه، تغییرحرکات، تکرار و افزودن یا کاسـتن حـروف، بـا روش توصـیفی     
های رخ داده تـا   دهد که تحریف تحلیلی بررسی شده است. نتایج این پژوهش نشان می

معصوم (ع) تأثیر گذارد. بدیهی است عـدم  تواند بر فهم مخاطب از سخن  چه اندازه می
تواند  ها و در نتیجه به کارگیری روایات محرّف در زمینه تغذیه، می توجه به این تحریف

  ها را با مخاطراتی جدی روبرو سازد. سالمتی انسان
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  . مقدمه1
هـاي  عربی در طی قرون متمادي تغییـرات بسـیاري داشـته اسـت. در سـده     خط 

در خط عربـی، نبـود سیسـتم    » نقط و شکل«نخست هجري به دلیل فقدان نظام 
در مقایسـه بـا    ،کتابت و عدم آگاهی نسبت به اهمیت ضبط روایات معصومین(ع)
ح انـد. در اصـطال  کتابت قرآن، همـواره روایـات در معـرض تصـرفات لفظـی بـوده      

لفظی با واژگانی چون تصـحیف، تحریـف و لحـن یـاد      الحدیث از این تصرفات علم
تعاریف متفاوتی از این سه اصطالح ارائه های مختلف،  پژوهان در دوره حدیثشده است. 

   ).271-269، پاکتچی: ـ نک( اند کرده
برخی از حروف عربی و همچنـین   ةتحریف در سطح حروف، به دلیل شباهت بین پای

هـا،  حروف به وجود آمده اسـت. در اثـر ایـن شـباهت    ه جایی نقطه بین زیر و زبر پای جابه
: پـاکتچی،  ـ (نکـ  آیدجایی، تکرار، قلب، زیادت و نقصان حروف به وجود می احتمال جابه

بار تأثیر تحریف حروف روایات تغذیه بر فهـم  در این پژوهش، برای نخستین .)285-297
ها ممکن اسـت  بررسی شده است. این تحریف ز این روایاتهای احتمالی ا متن و برداشت

در اثر خطا در نوشتار یا شنیدار توسط راوی یا ناسخ به وجود آمده باشـد. بـرای بررسـی    
ها بر فهم مـتن، برخـی از خـواص مـذکور در طـب      تر روایات تغذیه و تأثیر تحریف دقیق

  سنتی و نوین برای مواد غذایی نیز ذکر شده است. 
گیاهی و معدنی،  توان بر اساس منشأ حیوانی، مورد استناد در این مقاله را می روایات

بندی کرد. برای نمونه برخی  ها دسته مواد غذایی مذکور در آنطبی روش استفاده و آثار 
موضعی و حتی برخی با بوییـدن حاصـل    ۀاز این آثار و نتایج، با خوردن، برخی با استفاد

یج استفاده از مواد غذایی مـذکور در روایـات نیـز متفـاوت اسـت.      شود. انواع آثار و نتا می
ها کـاربرد دارنـد.    اثرات پیشگیرانه داشته و برخی در درمان بیماری ،برخی از مواد غذایی

گذارند و برخی دیگـر اثـرات    همچنین برخی از مواد غذایی بر روی جسم انسان تأثیر می
  و روانی کاربرد دارند. های روحی غیرجسمی داشته و در درمان بیماری

بیان خواص مختلف برای مـواد غـذایی در اثـر تحریـف و در نتیجـه تفـاوت در نـوع        
دارویی از این مواد، تـأثیری مسـتقیم و بـا اهمیـت بـر زنـدگی روزمـره و رونـد          ةاستفاد

هـا   ها دارد. از این رو عـدم شناسـایی و بررسـی ایـن تحریـف      پیشگیری و درمان بیماری
عـالوه   سالمت افراد جامعه در پی داشته باشـد.  ةب جبران ناپذیری در زمینتواند عواق می

بر آنکه نرسیدن به نتایج مطلوب از رهگذر عمل به روایات محـرّف، ممکـن اسـت سـبب     
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هر چند در برخی از مـوارد   های دینی شود.اعتمادی به سخنان معصومین (ع) و آموزه بی
ت معناداری در فهم و برداشـت از ایـن روایـات    نیز، تحریف حروف در روایات تغذیه، تفاو

  هایی از آن در ادامه بیان شده است. ایجاد نکرده است که نمونه
  
  تحقیق ۀ. پیشین2

محمـد   ۀنوشت ،فیالتحر و فیالتصحتوان به  از جمله آثار مرتبط با تصحیف و تحریف می
بن حسن اصفهانی؛ ابو عبدهللا حمزه  ۀنوشت ،فیالتصح حدوث یعل هیالتنبراغب الطباخ؛ 

 ایمـن قضـا  حسـن بـن عبـدهللا عسـکری؛      ۀنوشت ،فیالتحر و فیالتصح هیف قعیشرح ما 
 و اتیـ روا در فیآفـت تصـح  از احمد رزق مصطفی؛  ،فیالتحر و فیحالتص: یالعرب الحرف

 .، اشاره کردراد و سید علی دلبریاز محمد علی مهدوی آن ییشناسا یراهکارها
 ۀنوشـت  ،یپزشـک  اتیـ اعتبـار روا  یمبانگوناگونی از جمله  روایات طبی آثار ۀدر زمین

سـید محمـدکاظم طباطبـایی،     ۀنوشـت  ،یطبـ  اتیمحتوا و استناد در روامهدی مهریزی، 
 ۀبر آثـار حـوز   هیبا تک یپژوهمتن یشناسدر روش یو درنگ یطب اتیفهم روا یهاچالش

 ثیاحادز علی نصیری، ا ،یطب اتیروا یتبارشناساحمد پاکتچی،  ۀنوشت ،اسالم و سالمت
قاسم بستانی بـه نگـارش درآمـده اسـت؛ امـا      تۀ نوش ،یشناس و گونه تیحج منشأ، ؛یطب

پژوهش مستقلی صورت  ،گذارد تأثیری که تحریف حروف بر فهم روایات تغذیه می ۀدربار
تصحیف و تحریـف در حـدیث نیـز آثـاری بـه نگـارش        ۀنگرفته است. همچنین در زمین

 ثیالحدعللهای تحریف در دو کتاب بندی گونهین پژوهش از دستهدر ا درآمده است که
ۀ نوشـت  ،ل لفـظ) ئمسا بر هیتک(با  ثیالحدفقهو  عهیالشرمتن مصباح یبازشناس ۀمیبه ضم

  احمد پاکتچی استفاده شده است.
  

  شناسی تصرفات لفظی در حدیث . اصطالح3
طالحاتی چـون تصـحیف،   الحدیث در طول تاریخ فرهنگ اسـالمی از اصـ  دانشمندان علم

انـد. کاربسـت    های مختلف تصرفات لفظی اسـتفاده کـرده   تحریف و لحن برای بیان گونه
ها در بیان تصرفات معنـایی   متفاوت و گاه متضاد این اصطالحات، نیز کاربرد مشترک آن

(اعم از عمدی و سهوی)، ضرورت تعیین و تبیین نوع اسـتفاده از ایـن اصـطالحات را در    
در علـوم   ،کند. از سویی معنای مشهور و رایج اصطالح تحریـف  دو چندان میهر پژوهش 

الحدیث، یعنی تغییر و به حاشیه راندن عمـدی معنـای کـالم،    مختلف اسالمی حتی علم
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های تصرفات لفظی در حدیث بـا دشـواری    کاربست این اصطالح را به عنوان یکی از گونه
ف مختلف دانشمندان از این اصطالحات ارائه روبرو ساخته است. بر این اساس ابتدا تعاری

  تعریف عملیاتی مورد استفاده در این مقاله تبیین خواهد شد. ،و در ادامه
از نظر برخی، تصحیف، تغییر سهوی قسمتی از سـند یـا مـتن حـدیث بـه کلمـه یـا        

و برخی هم تحریف و تصـحیف در   )110، شهید ثانی؛ 83 ،(ابوریهعبارت مشابه آن است 
. همچنین گروهـی دیگـر   )354 /7، شبیری؛ 280، (کنیاند  را به یک معنا دانسته روایات

اند و ضرورتی برای جدا کردن این دو از یکدیگر نمیتصحیف را بخشی از تحریف دانسته
شـود   بینند. یعنی تحریف اعم از تصحیف بوده و هرگونـه تغییـر در کـالم را شـامل مـی     

). برخی نیز تحریف را معادل تصحیف و بـه  287، یطناح؛ 132 ،میرداماد؛ 43، (مامقانی
یکـی از   ).390 /1 ،(تهـانوی  کننـد  معنای تغییر حدیث از موضع و جایگاهش تعریف می

دانشمندان، کاربرد هر دو را در جایی دانسته که صورت خط در سیاق لفـظ حفـظ شـده    
 ،گـذاری باشـد  هبا این تفاوت که مواردی را که عامـل تغییـر واژه، اشـتباه در نقطـ     ،باشد

ـکل) باشـد       ،تصحیف و مواردی را که عامل این تغییر، دگرگـونی حرکـات و سـکنات (شَ
. برخی هم تصحیف را تنها قسمتی از تحریـف مـی  )94، (ابن حجرتحریف خوانده است 

شـود   دانند که در آن تغییر واژه از یکسانی یا شباهت لفظی یا کتبی دو کلمه ناشـی مـی  
ح لحن بیشتر ناظر به خطاهای تلفظی، شامل تخفیف، تشدید یـا  اصطال). 26؛ (فراهیدی

لحن را برای خطـای در اعـراب بـه     ةواژدر قرن چهارم  ).91 /1 ،(جاحظاعراب نابجاست 
رفتـه بـا اهمیـت یـافتن     رفتـه  .)2193، 6 ،جـوهری  ؛41 ،(ابوهالل عسکریبردند  کار می

ه از اصـطالح لحـن کمتـر    ضبط نوشتاری و کاربست اعراب و تشدید در حـدیث، اسـتفاد  
شده و تحریف بیشتر به کار رفته است. با بررسی مجمـوع ایـن تعـاریف بـه ایـن نتیجـه       

باشـد؛  خـط   هپایـ رسیم که تصحیف، تغییراتی در ضبط کلمات است که خطای آن از  می
گـذاری و اعـراب اسـت و تحریـف، هرنـوع       لحن، تغییراتی در ضبط کلمات از نظر حرکت

در تلفظ یا نوشتن کلمات یا ترکیبی از کلمات باشد. بـر   ی از تصرفتغییری است که ناش
بنـا  ). 271 ،(پـاکتچی این اساس تحریف نسبت به تصحیف و لحـن عمـوم مطلـق اسـت     

براین در این پژوهش برای سهولت و جلوگیری از تکـرار ایـن سـه اصـطالح کـه امکـان       
عـم از دو اصـطالح دیگـر    ها وجود دارد، اصطالح تحریف کـه ا های متفاوت از آن برداشت

دهـد بـه    است، انتخاب شده و به معنای هرگونه دخل و تصرف لفظی که در واژه رخ مـی 
 . کار رفته است
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    حروف ۀ. تحریف مبتنی بر افزودن یا کاستن نقط4
حروف است کـه در آن بـه    ۀهای رخ داده در سطح حروف، تحریف نقطبخشی از تحریف
 دهد. جا شده و تحریف رخ می جابهها، تنها نقطه  علت شباهت پایه

  
  . آثار گرسنگی کشیدن1. 4

در دو روایت منقول از حضرت علی (ع) در مورد آثار گرسنگی، تحریفی به شرح زیـر رخ  
 :داده است

لَ«الف) در روایتی از امام علی (ع) نقل شده است:  نُ عَ وْ عَ ـرِ    ینِعْمَ الْ رِ الـنَّفْسِ وَ کَسْ سْ أَ
وُّ جَ تِهَا التَّ بـر   یا دهنـده  یکشـیدن، چـه نیکـو یـار     ی: گرسنگ)494، (لیثی واسطی ».عُعَادَ

  اسیرکردن نفْس و شکستن عادت آن است.
ر«ب) اما در روایتی دیگر از همین امام، واژه  شَ ر«به جای » أَ سْ بـه کـار رفتـه اسـت     » أَ

     .)9942، ح(تمیمی
ر« ـر « ).20/ 4، (ابـن منظـور  و طغیان آمـده اسـت   شدت نشاط  به دو معنای» أشَ » أشَ

ر«بطر است. و شدت  است کـه از وفـور نعمـت و     یطغیان و خود گم کردن به معنای» بَطَ
ر«همچنین  .)87 /1(نورانی، شود مي یقدرت ناش سْ به معنـای گرفتـار کـردن، بسـتن     » أَ
  .)7/293 (فراهیدی، و به شدت به بند کشیدن است )1/81 (قرشی،

رود بر اثر نوشتار ایجاد شـده  قطه که احتمال میدر این دو روایت افزودن یا کاستن ن
ـر « ۀشود. حـدیث اول کـه در آن از واژ  باعث تغییر برداشت می ،باشد سْ اسـتفاده شـده   » أَ

کنـد و  است، به این معنا است که گرسنگی کشیدن، نفسِ سرکش را اسیر و گرفتـار مـی  
ر« ۀژبرد. اما روایت دوم که در آن وارا از بین میعادات ناپسند آن کار رفتـه اسـت،    به» أشَ

دهنده بر سرکشـی نفـس   کند که گرسنگی کشیدن، یاریاین معنا را به ذهن متبادر می
توانـد در   در ایـن دو روایـت، مـی   » ش«بـه  » س«بوده که مذموم اسـت. بنـابراین تبـدیل    

سـبک   ،از روایت اثر گذاشته و عمل به یکی از این دو روایـت  غیر عرب ۀبرداشت خوانند
ـرِ  «که با دقت در سـیاق کـالم و توجـه بـه تعبیـر      در حالیی او را تغییر دهد. زندگ وَ کَسْ

تِهَا ر« ۀ، نادرست بودنِ کاربست واژ»عَادَ البته اگـر علـی    شود. در این روایت روشن می ،»أشَ
ـر «را به معنای بر علیه در نظر بگیریم نیز تنها جای ممدوح و مذموم بودن دو تعبیر  سْ » أَ

ر«و  کند و تأثیری بر اختالف این دو نخواهد داشت؛ زیرا حرف علی بر سـر   غییر میت» أشَ
  است. هر دو واژه آمده
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بر اساس تعالیم دینی، خودگرسـنگی یـا روزه، تمـرین صـبر و تقواسـت. روزه سـبب       
شـود. روزه انسـان را از   تضعیف قوای شهوانی و عدم تسلط شیطان بـر نفـس آدمـی مـی    

. بنابراین بـه نظـر   )693، (نراقیکند و او را شبیه فرشتگان می باالتر برده ،حیوانی ةدرج
ر«رسد در روایت مورد بحث،  می ر«تحریفی از » أشَ سْ بوده و سه نقطـه بـه اصـل روایـت     » أَ

  کند. اضافه شده باشد. این نظر را مفهوم قسمت دوم روایت هم تأیید می
  
  . خواص سیب برای معده2. 4

امـام  کـه در روایتـی از   سـیب ذکـر شـده اسـت. چنـان      در روایات، خواص بسیاری برای
حمومیکُمُ التُّفّاحَ؛ فَما مِن شَي«(ع) آمده است: صادق (برقـی،   »ءٍ أنفَعَ مِنَ التُّفّـاحِ  أطعِموا مَ

همچنـین  داران خود، سیب بدهید؛ هیچ چیز، سودمندتر از سیب نیست.  ): به تب2/551
هـا  مهمتـرین آن  ده اسـت کـه از  در طب جدید هم خواص بسیاری برای سیب کشف شـ 

ایـن   . بنـابر )270، (حـاجی شـریف   خوشبو کردن دهـان و برطـرف کننـدگی تـب اسـت     
از اهمیـت   ،سیب و خواص درمانی آن ۀتشخیص روایات محرّف و فهم دقیق روایات دربار

تـأثیر سـیب بـر معـده بـر       ۀبـه دو روایـت دربـار    ،باالیی برخوردار است. در متون روایی
میـان   ةجایی نقط حروف است؛ جابه ةها در افزودن یا کاستن نقطتفاوت آنخوریم که  می
وح« ةدر دو کلم» ض« و» ص« صُ وح«و » یَ   »:نَضُ

عدَة«الف) در روایتی به نقل از امام صادق (ع) آمده است:  وحُ الْمَ  /2 (برقی،» التُّفَّاحُ نَضُ
   .معده است ۀبوکنند خوش یا: سیب، پاالینده )553

ـوح « ۀر روایتی دیگر از امام علی (ع) بـه جـای واژ  ب) همچنین د ـوحُ « ةواژ ،»نَضُ صُ » یَ
  .)2/553، (برقیآمده است 

وحُ« صُ وح«است. اما » کند یخشک م« یفعل مضارع به معنا» یَ  کننـده اسـت  پـاك » نَضُ
ای دیگر از تحریف است نیز گونه» ی«و » ن«بین  ،. البته جابجایی نقطه)2/446(صاحب، 

 کلمه رخ داده است.  که در این دو
 .)2/307 مطـرزی،  ؛2/618(ابن منظـور،  پاشی کردن آمده است به معنای آب» نضح«

وح«همچنین  بـه  » صـوح « .)5/70، (ابن اثیـر شود  آن پخش می خوش به معنای بوی» نَضُ
لـذا بـر اسـاس روایـت      .)2/519 منظـور،  ابـن (معنای خشک کردن و خشک شدن است 

روایت دوم، سیب باعـث   معده است؛ اما بر اساس ۀبوکنند شخو یانخست، سیب پاالینده 
هـای  اکتفا به متن این روایـات بـدون آزمـایش    ،شود. بدیهی است معده میخشک شدن 
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های بـالینی،  تواند معنای جامعی از این دو روایت به دست دهد. اگر در آزمایش بالینی، نمی
شـود، ایـن    شدن معـده مـی  خوشبو  یااک پسبب  ،این نتیجه حاصل شود که خشک شدن

احتمال وجود دارد که یکی از این دو روایت نقل بـه معنـای روایـت دیگـر باشـد؛ امـا اگـر        
خوشبو شدن آن نداشته باشد، یا باید یکـی   یاارتباط مستقیمی با پاک  ،خشک شدن معده

از این دو روایت را محرّف و دیگری را اصل دانست و یا اثرات متفـاوت سـیب را مـرتبط بـا     
. بنـابراین فهـم آن نیـاز بـه     را مصرف مـی کنـد، تحلیـل کـرد    نوع آن و مزاج فردی که آن

های طبی دارد. البته با توجه با اینکه روایت اول از امـام صـادق(ع) و روایـت دوم از     بررسی
  امام علی(ع) است، احتمال این که هر دو روایت صحیح باشد هم وجود دارد.

  
  جانخوردن بادن . زمان مناسب3. 4

اهمیـت   ةخواص بادنجان آمده که نشـان دهنـد   ةدر روایات بسیاری از معصومین(ع)، دربار
. امـا  )59/ 1 انصاری،؛ 373/ 6، (کلینیباشد  های غذایی می فراوان مصرف این میوه در وعده

در مورد بهترین زمان برای خوردن بادنجان دو روایت از امام صادق(ع) نقل شده اسـت کـه   
  است:» جَذَاذ«و » جَدَاد« ةدر دو واژ ،»د« ةر افزودن یا کاستن نقطه در پایها دتفاوت آن

ـلِ  «الف) در روایتی از امام صادق (ع) آمده است:  خْ ادِ النَّ جَانِ عِنْدَ جَدَ نْ وا مِنَ الْبَاذَ أَکْثِرُ
رُ عُ نُ الْ لَیِّ هِ وَ یُ جْ وَ هَاءِ الْ زِیدُ فِي بَ اءٍ یَ لِّ دَ هُ شِفَاءٌ مِنْ کُ بِ َفإِنَّ ـلْ زِیدُ فِي مَاءِ الصُّ  ،(نـوری ». وقَ وَ یَ

ــی؛ 16/430 ــی؛ 184 ،طبرس ــاچین)223 /66، مجلس ــاد ن، بادی: در فصــل خرم ــان زی ج
کند و  یها را نرم مسازد، رگ یاست، فروغ چهره را افزون م یبخورید؛ زیرا درمان هر درد

  افزاید. یمآب استخوان پشت (نیروی جنسی) به 
اد« ةهمین امام به جای واژ ب) در روایتی دیگر از اذ« ۀواژ» جَدَ نقل شـده اسـت.    ،»جَذَ

  .)66/224 ،مجلسی؛ 184(طبرسی، 
در این دو روایت که در آن به بسیار خوردن بادنجان توصیه شـده اسـت، تحریـف دو    

اد« ةواژ اذ«و » جَدَ نخل،  ۀچیدن و قطع کردن میوه و دربار» جداد«خورد. به چشم می» جَذَ
قطـع  به معنای » جذاذ«و  .)3/141 ،؛ ابن بابویه3/112(ابن منظور، است  قطع میوه نخل

 ۀ. با افزایش یـا کـاهش نقطـه در پایـ    )3/479 ،(ابن منظوراست چیزی شکستن کردن و 
اد« ۀدو واژ ،»د« اذ«و » جَدَ کـردن  اگر هر دو را به معنـای قطـع  ؛ اند از هم متمایز شده» جَذَ

جـایی هـم در    رود که این تغییـر و جابـه  حتمال این میاو در معنا اثری نداشته بگیریم، 
اگـر هـم معنـای چیـدن را بـرای       مقام نوشتار و هم در مقام شنیدار به وجود آمده باشد.
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اد« اذ«تفاوت چندانی با  ،در نظر بگیریم »جَدَ گونـه مـوارد    البته در این نخواهد داشت. »جَذَ
البته اگر معنای  رود. نقل به معنا هم میاحتمال  ،تأثیر چندانی در معنا ندارد ،که تحریف

  شود.   معنا و مفهوم دو روایت متفاوت می ،شکستن مد نظر باشد
  

  حروف ه. تحریف مبتنی بر پای5
حروف است. این نوع  هجایی بین پای ها، مربوط به جابه اي از تحریف بخش گسترده

جود آیـد. ایـن   تحریف، ممکن است هم در مقام نوشتار و هم در مقام شنیدار به و
هاي نخست، ناخوانا بودن نوشته ها به علت کامل نبودن خط عربی در سدهتحریف
  نزدیک بودن مخرج بعضی از حروف در زبان عربی به وجود آمده است. ناسخ و یا

  
  . خواص سنجد1. 5

در روایات معصومین (ع) فواید بسیاری برای سنجد ذکر شده است. پیامبر(ص) هنگـامی  
، (دریـایی لی (ع) تب داشتند، به ایشـان دسـتور خـوردن سـنجد را دادنـد      که حضرت ع

. اما در دو روایت از امام صادق(ع) خواصی برای سنجد ذکر شده است که تحریفی )459
  ها رخ داده است:مبتنی بر پایه حروف در آن

هِ (ع):  بَا عَبْدِ اللَّ هُ یُنْبِتُ ال«الف) أَ حْمَ اءِ إِنَّ لَ رَ غُبَیْ هُ فِي الْ عَظْمَ وَ جِلْدَ هُ یُنْبِتُ الْ حْمَ وَ عَظْمَ لَّ
اسِـی      وَ ـانٌ مِـنَ الْبَ مَ ـوَ أَ عـدَةَ وَ هُ بُغُ الْمَ نِ وَ یَدْ لْیَتَیْ نُ الْکُ خِّ هُ یُسَ جِلْدَ وَ مَعَ ذَلِکَ َفإِنَّ رِ وَ یُنْبِتُ الْ

امِ بِإِذْ جُذَ نِ وَ یَقْمَعُ عِْرقَ الْ وِّي السَّاقَیْ هِالتَّقْطِیرِ وَ یُقَ  ،ابنـا بسـطام  ؛ 176، (طبرسـی .  »نِ اللَّ
رویاند و استخوانش  یگوشت غبیراء (سنجد) گوشت م :)188/ 63، مجلسی؛ 320

کنـد و معـده را    یرا گـرم مـ  ها  ها، کلیهاین ۀاستخوان و پوست آن پوست و با هم
هـا را نیـز محکـم    نماید و از بواسیر و چکیدن ادرار در امان است. سـاق  یم یدباغ
  کَند.  ید و رگ جذام را به اذن خدا مکن یم

 آمـده اسـت  » التَّقْطِیـرِ « ةبه جـای واژ » التَّقْتِیرِ« ۀب) در روایتی دیگر از همین امام واژ
 ).361 (کلینی،
معیشـت  به معنـای  » تَقْتِیر«و  )394/ 2 ،(مهناقطره چکاندن به معنای قطره» تَّقْطِیر««

گونه که مشاهده همان .)25 صینی، ؛5/70، منظور (ابنو تنگی معیشت آمده است اندک 
شود دو کلمه از لحاظ نوشتار، متفاوت هستند. این احتمال وجود دارد کـه بـه دلیـل    می

، راوی بـر اثـر اشـتباه در شـنیدار، روایـت و      »ط«و » ت«نزدیک بـودن مخـرج دو حـرف    
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روایـت  نساخ کرده باشد. بر اساس روایت اول، سنجد سـبب رفـع تسلسـل ادرار و در    ستا
شود؛ اما قدر متیقن آن اسـت   میدر امان ماندن از سختی در معیشت دوم، سنجد سبب 

تـر از روایـت    قابل قبولدر روایت نخست سخن از تأثیری درمانی است؛ به دلیل آنکه که 
 معیشـت سـخت و انـدک   در روایت دوم سخن از تأثیر یـک خـوراکی در   زیرا  ؛دوم باشد
    نماید. ر از ذهن میدو اساس سیاق روایتبر است که

 
  . آثار خوردن انار2. 5

ای اسـت و در قـرآن کـریم نیـز از آن بـه عنـوان یکـی از         العـاده انار، دارای خواص فـوق 
یاد شـده اسـت.   )، 1 التین،(و زیتون  )67 النحل،(های بهشتی در کنار انگور وخرما  میوه

هـای بـالینی   سـط آزمـایش  هـا، تو در طب نوین اثرات فراوانی برای انار در درمان بیماری
ها اثر ضد افسـردگی آن اسـت. ترکیبـات فنولیـک اسـید      کشف شده است که یکی از آن

رود. ایـن ترکیبـات بـا بهبـود     جهت رفع افسردگی به کار میانار  ةاستخراج شده از عصار
. امـا در دو  )39، (نوجـوان شـوند  عملکرد قلب سبب بهتر شدن وضعیت خُلقی بیمار مـی 

ـأَتْ « ۀتحریـف در دو واژ  ،خواص انار اسـت  ةدربار روایت زیر که طْفَ ـارَتْ «و » أَ طَ سـبب  » أَ
 تفاوت معنایی دو روایت شده است:

ـهُ    «انار آمده است: ۀ الف) در حدیثی از امام موسی کاظم (ع) دربار ـانِ َفإِنَّ مَّ ـیْکُمْ بِالرُّ لَ عَ
نَارَتْ  إِلَّا أَ عدَةِ ّ سَةِلَیْسَ مِنْ حَبَّةٍ تَقَعُ فِي الْمَ وَ سْ وَ أَتْ شَیْطَانَ الْ طْفَ : انـار  )2/545(برقـی،  » وَ أَ

کنـد و   یمگر این کـه دل را روشـن مـ    ،افتد یاز آن بر معده نم یا بخورید، زیرا هیچ دانه
  کند.  وسوسه را خاموش میآتش 

ـأَتْ « ةب) اما در روایتی دیگر از امام صادق (ع) به جای واژ طْفَ ـارَتْ « ۀواژ» أَ طَ  آمـده » أَ
  .)2/545 ،(برقی است
بـه معنـای   » اطـاره «و ) 508/ 4، (ابن منظوربه معنای خاموش و سرد کردن آتش » اطفاء«

ـیْطَانَ « ۀهمچنـین واژ . )459/ 7، (فراهیدی به پرواز در آوردن است ـیْطَانَ  «در ترکیـب  » شَ شَ
 ).2/868(ابن درید،  به معنای آتش گرفتن است» شیط« ۀ، مصدر برای ماد»الْوَسْوَسَةِ

ــأَتْ« ۀتحریــف رخ داده در دو واژ طْفَ ــارَتْ«و » أَ طَ کــه ممکــن اســت در اثــر اشــتباه » أَ
سـبب تفـاوت    ،به وجـود آمـده باشـد    »راء«و اضافه کردن » فاء«در حذف حرف  نوشتاری

أَتْ« ةشود. اگر روایت را با واژمعنایی در برداشت از روایت می طْفَ بخوانیم به ایـن معنـا   » أَ
 ۀشـود و وسوسـ  وسوسـه در انسـان مـی   آتـش  ر باعث خاموش شدن است که خوردن انا

طَارَتْ«ایستد؛ اما اگر روایت را با  شیطان از حرکت باز می متفـاوت   بخوانیم، معنا کـامالً » أَ
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کند که خـوردن انـار سـبب بیـدار شـدن و      شود. در این صورت خواننده برداشت میمی
مَّانِ«تعبیر از آنجا که سیاق روایت با  شود.تحریک وسوسه می لَیْکُمْ بِالرُّ در مقـام ذکـر   » عَ

طَارَتْ« ةخواص مثبت انار است، واژ   تواند صحیح باشد. نمی »أَ
نظـر   و فعلی که پس از آن آمده است، بـه » انارت«لذا از منظر لزوم تناسب معنایی میان فعل 

فسـردگی و  هـای انـار بـرای جلـوگیری از ا    روایت نخست به صواب نزدیکتراست؛ دانـه  ،رسدمی
    کنند.   شوند و دل را روشن و نورانی می نگرانی بسیار مفید بوده و موجب شادابی می

  
    . خواص سرکه3. 5

غـذایی   ۀسرکه، بیانگر اهمیت ایـن مـاد   ۀروایات فراوان وارد شده از معصومین (ع) دربار
ذایی مـواد غـ   ۀکننـد و لطیـف  ءقوای ادویه بـه اعضـا   ةاست. سرکه سریع النفوذ و رسانند

 ،پاچه را با آن بپزنـد یـا همـراه آن بخورنـد    است؛ اگر مواد غلیظ مانند گوشت گاو یا کله
با بررسـی متـون روایـی دو روایـت را      ).338 /2، (ابن بیطارشود  سبب هضم بهتر آن می

  شود:  بینیم که با تفاوت در پایه حروف سبب تحریف به صورت زیر می می
ـلُّ «ع) آمـده اسـت:   الف) در روایتی از امام صـادق (  خَ ـبَ   الْ لْ ؛ 321، (عقیـل » یُنِیـرُ الْقَ

  کند.: سرکه قلب را نورانی می)140، شبر؛ 332 /63، مجلسی
ـدِیرُ «  ۀب) اما در روایتی دیگر از همین امام واژ  ۀجـای واژ  ) بـه دهـد  حرکـت مـی  (» یُ

 ).92/ 25، حرعاملی ؛ 327/ 1، (انصاریآمده است » یُنِیرُ«
ور«و » نور«یعنی » یُدِیر«و » نِیریُ« ۀدو واژ ۀریش بـه معنـای   » نـور «مشـهور هسـتند.   » دَ

فراهیـدی،  ؛ 827 ،(راغـب  سـازد روشنایی و ضد تاریکی اسـت کـه دیـدن را ممکـن مـی     
ور« ).2/629 فیومی،؛ 8/275   .)2/376 (قرشی،به معنای گردش و حرکت است » دَ

ر اشتباه راوی در شـنیدار بـه علـت    ممکن است بر اث» یُدِیرُ«و » یُنِیرُ« ۀتحریف در دو واژ
ایـن دو   ةو یا در هنگام نوشتار، به علت شباهت پای» ن«و » د«نزدیک بودن مخرج دو حرف 

به ایـن معنـا   » یُنِیرُ«زبان عربی به وجود آمده باشد. در روایت اول  ةالخط اولیحرف در رسم
این معنا بـه   ،»یُدِیرُ«ورد کند. در روایت دوم در مقلب را نورانی و روشن می ،است که سرکه
آورد؛ یعنـی سـرکه مـی   قلب را به حرکت و گـردش در مـی   ،کند که سرکهذهن خطور می

روایتی که از امام علی(ع) آمده است که سرکه مـی  ۀسبب فعالیت قلب شود. به قرین ،تواند
ـمَ «کند؛ تواند باعث فعالیت و زنده شدن قلب شود، روایت دوم هم معنایی روشن پیدا می   نِعْ

  .)6/329، (کلینی»  الْإِدَامُ الْخَلُّ، یَکْسِرُ الْمِرَّةَ، وَ یُطْفِئُ الصَّفْرَاءَ، وَ یُحْیِي الْقَلْبَ
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هر دو معنایی مثبت دارند و در هـر دو صـورت   » یُدِیرُ«و » یُنِیرُ«در هر صورت با اینکه 
تفـاوت   ،ز سـرکه سخن از تأثیری مثبت بر روی قلب است؛ اما در بیان خـواص حاصـل ا  

ای از حرکـت و   البته شاید بتـوان نـورانی شـدن قلـب را اسـتعاره     اند. معنایی ایجاد کرده
  تواند صحیح باشد. در این صورت هر دو روایت میفعالیت بیشتر قلب دانست که 

  
  . ارزش غذایی تره4. 5

کند می بدن را گرم و افراط در مصرف آن، چشم را تار ،تره) ی(نوع  در طب سنتی، کراث
رماتیسـم   یهـا کمک به عمل دستگاه هاضمه و در بیماري ی. از آن برا)105 /2 ،نورانی(

شـود کـه    یاستفاده مـ  ،روده یها ، تصلب شرائین، فشار خون، التهاب و انگلی، جلدیقلب
  ،. تـره )95 /1 (نورانی، شود مصرف میگیاه  ۀبه صورت جوشانده، خیسانده، عصاره و شیر

صدا، مسکّن درد مفاصل و  یسرفه و گرفتگ ، مسکّن قولنج، ضد سیاهنقرس و یبوست ضد
ها بوده و مصـرف آن   تخمیر در روده معده است. همچنین ضد یدرمان درد گوش و ترش

. در دو روایـت از امـام جعفـر صـادق(ع) بـه      )396 ،(دریـایی کنـد   یبه هضم غذا کمک م
  یم:خوربر می» یَقْمَعُ«و » یَقْطَعُ« ةتحریف در دو واژ

اثِ « ۀالف) امام جعفر صادق (ع) در پاسخ به سؤالی که دربار ـرَّ از ایشـان پرسـیده    »الْکُ
اثِ فَقَالَ  شود میمی رَّ نِ الْکُ هِ (ع) عَ و عَبْدِ اللَّ بُ : سُئِلَ أَ فَ قَالَ حْنَ نِ أَ اتِ بْ رَ نْ فُ هُ «فرمایند: عَ لْ کُ

هَةَ  بُ النَّکْ بَعَ خِصَالٍ یُطَیِّ امِ   َفإِنَّ فِیهِ أَرْ ـذَ جُ مَانٌ مِـنَ الْ وَ أَ اسِیرَ وَ هُ وَ یَاحَ وَ یَقْطَعُ الْبَ رُدُ الرِّ وَ یَطْ
هِ لَیْ نَ عَ مَ نْ أَدْ را تـره پرسـیدند. فرمـود: آن    ۀاز امام صـادق (ع)، دربـار   )؛364 ،(کلینی» لِمَ

سـازد؛ بادهـا را از بـدن     یاست: بوی دهان را خوش مـ  یبخور؛ چرا که در آن، چهار ویژگ
 ۀکه  بر خوردن آن مـداومت ورزد، مایـ   یکس یکند؛ و برا یکن م؛ بواسیر را ریشهراند یم

  از جذام است. یایمن
ـعُ « ۀب) اما در روایتی دیگر از همین امام به جای واژ ـعُ « ةواژ» یَقْطَ آمـده اسـت   » یقْمَ

  .   )510، (برقی
مثـل   ،شـود است که یا با چشم درک مي یبه معنای بریدن و جدا کردن چیز» قطع«

هم از همین نـوع اسـت    ءیا با بصیرت و فهم، مثل امور معقول، و قطع اعضا یاجسام ماد
ردع و دفــع )؛ 8/294، منظــور (ابــنبــون ؛ بــه معنــای خــواری و ز»قمــع. «)677، (راغــب

اث «. همچنـین  )684 ،(راغبباز داشتن و منصرف کردن است  و )39 /6 ،(قوصونی ـرَّ » الْکُ
  .)349/ 5، (فراهیدی شودبه سبزی کشیده گفته می
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 ،که ممکن اسـت » یَقْمَعُ«و  »قْطَعُیَ« ۀدر دو واژ فیشود، تحریطور که مشاهده مهمان
 ،بـه وجـود آمـده باشـد     هیـ الخط اولدر رسم» م«و » ط«دو حرف بر اثر شباهت در نوشتار 

ـعُ «. از آنجـا کـه   کنـد  ینمـ  جادیا تیاز متن روا یو برداشت متفاوت ییتفاوت معنا و » یَقْطَ
ـعُ « بـا بـار  کاین امکان وجود دارد که ی ،کندینزد گریکدی به معنا لحاظ از» یَقْمَعُ« و  »یَقْطَ
  ه باشد.شد نقل به معنااینکه  ای باشد شده صادر »یَقْمَعُ«بار با کی

  
  آثار خوردن آویشن بر معده. 5. 5

بـرگ  در طب سنتی در درمان دردهای مفاصل و رماتیسمی به صورت ضماد از گل و 
بـوده، بـرای   اسـت؛ آویشـن شـیرازی ضـد سـم و تشـنج       آویشن که گرم باشد یاد شده 

آن از ریـزش مـو جلـوگیری     ۀهای ریوی و نارسائی کبـد مـؤثر اسـت و جوشـاند     عفونت
در اهمیـت  . )148 ،نژاد (پاکآویشن و سیر در سیاه سرفه مؤثر است  ۀنماید؛ جوشاند می

آن در دو روایت زیر به عنوان داروي امام  این گیاه همین بس که امام کاظم (ع) از
 کند: علی (ع) یاد می

ـا      «الف)  لً عـدَة خَمْ صِـیرُ فِـي الْمَ ـهُ یَ ولُ إِنَّ رَ وَ کَانَ یَقُ عْتَ مِنِینَ (ع) الصَّ مِیرِ الْمُؤْ اءُ أَ وَ کَانَ دَ
يَ وِ لِ الْقَطِیفَةِ وَ رُ خَمْ عـدَة   کَ بُغُ الْمَ رَ یَدْ عْتَ نَّ الصَّ منین ؤداروی امیرالمـ  :)594/ 2 ،(برقـی » أَ

مخمل  ةفرمود: آویشن برای معده، پرزی همانند پرز پارچعلی (ع) آویشن بود. ایشان می
  کند.شود و همچنین روایت کرد که صعتر معده را پاک میمی

رَ« ةب) و در روایت دیگری از ایشان به جای واژ عْتَ رَ« ۀواژ» الصَّ عْتَ  نقل شده است ،»السَّ

  .)375 ،(کلینی
و در روایـت  » صـاد «با حـرف   ،گیاهی که داروی امیرالمؤمنین استدر روایت اول نام 

اند: صعتر همان سـعتر اسـت و    نقل شده است و در توجیه آن نوشته» سین«دوم با حرف 
، در کتـب طبـی   »شـعیر «با » سعتر«تر است؛ اما به دلیل شباهت نوشتاری  با سین صحیح

؛ 4/367، (ابـن منظـور  اشتباه نشـود  شعیر نویسند تا با  را با صاد و به صورت صعتر میآن
. در نهایت تبادل میان این دو پایه در )2/629، انصاری ؛7/93زبیدی، ؛ 175/ 1 قوصونی،

گذارد. درست است که در کتب طبی بـرای جلـوگیری از تحریـف    فهم از متن اثری نمی
اند؛ امـا از آنجـا کـه ایـن      نوشته» صعتر«و به صورت » صاد«را با آن» شعیر«به » سعتر«

» سین«تدبیر، تدبیري پسینی است، طبیعی است که در روایات، این واژه با حرف 
» ص«بیان شده باشد که به دلیل ابتدایی بودن خط و تکیه بر شنیدار، بـه حـرف   

  تحریف شده است.
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   . تحریف مبتنی بر حرکات حروف 6
ودن خط، تکیه بیشتر بر نقل شفاهی های نخست هجری، به عللی چون ابتدایی بدر سده

عدم آگاهی برخی از راویان غیر عرب نسبت به قواعد زبان عربـی، تحریـف    ،و در مواردی
  در سطح حرکات حروف رخ داده است.

  
  . ویژگی سبزی تره1. 6

تحریف در  ،خواص سبزی تره نقل شده است ۀدربار ،در دو روایت زیر که از امام رضا (ع)
   رخ داده است:سطح حرکات حروف 

لٍ«الف)  جُ نْ رَ اوُدَ عَ بِي دَ نِ أَ اوُدَ بْ نْ دَ اثَ مِـنَ    یرَأَ  عَ ـرَّ لُ الْکُ أْکُ اسَانَ یَ رَ نِ (ع) بِخُ حَسَ بَا الْ أَ
ـيْ   ـهُ شَ لَقُ بِهِ مِنْ عْ وَ فَقِیلَ إِنَّ فِیهِ السَّمَادَ فَقَالَ لَا یَ اسِـیرِ    الْبُسْتَانِ کَمَا هُ وَ ـدٌ لِلْبَ ـوَ جَیِّ » ءٌ وَ هُ

، امام رضا(ع) را در خراسـان دیـده   یداوود: مرد یبه نقل از داوود بن اب )؛512/ 2، (برقی
خورد. چون به ایشان گفتنـد: ایـن،    یچیند و م یگونه که هست، مکه تره را از باغ، همان

چسـبد و   یها به این نمـ از آن یبه همراه داشته باشد، فرمود: چیز یممکن است فضوالت
  درمان بواسیر، خوب است. ی، برایاین سبز

لَّقُ« ةب) اما در روایت دیگری واژ عَ ـقُ  « ةبه جای واژ» لَا تَ لَ عْ ـا یَ بـه کـار رفتـه اسـت     » لَ
  .)365 ،(کلینی
لَق« را از کند و آن یکه صاحبش به آن تعلق پیدا م یقیمت و نفیسیعنی چیز گران» عَ

لَق«نماید.  یخود دور نم . )579 ،(راغـب یزی است دست آویختن و تشبث نمودن به چ» عَ
لَقُ« ۀاین دو روایت در سطح حرکت حروف دو کلم عْ لَّقُ«و » یَ عَ زیـر   ۀو همچنین در نقط» تَ

ـقُ «با یکدیگر تفاوت دارند. در روایت اول » ی« ۀو زبر پای لَ عْ و در » ع«بـا سـکون حـرف    » یَ
عث تغییـر  آمده است. البته این تغییر حرکت با» ع«در حرف  ،روایت دوم با حرکت فتحه

  شود.چندانی در معنا و برداشت از فهم روایت نمی
  
  . تحریف مبتنی بر تکرار حروف  7

تواند  تکرار حروف است که می ،دهد هایی که در سطح حروف رخ می یکی دیگر از تحریف
   در اثر اشتباه راوی یا ناسخ در شنیدار یا نوشتار به وجود آمده باشد.

 
  . خواص باقال1. 7

ی آمده است که باقالی تازه، طبع سرد و تر داشته و خشـک آن، بیشـتر بـه    در طب سنت
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سـبز در   یمیوه باقال ۀسمت سردی و خشکی است. باقال مدرّ و ضد تشنج است؛ جوشاند
مـزمن را   یاز وجود سنگ و رسوبات مفیـد اسـت. شـکم روشـها     یدرمان ورم مثانه ناش

و با پوست بخورند، اسهال حاصل از زخم کند؛ باقال را اگر با سرکه و آب بپزند  یمتوقف م
رفـع خشـونت حلـق و     یکنـد و آب پختـه بـاقال بـرا     یاسهال مزمن را قطع مـ ها و  روده

. در )1/318 (میرحیـدر، ها مفید است از تولید سنگ مثانه و باز کردن گرفتگی یجلوگیر
   یر:روایات نیز توصیه فراوانی به خوردن باقال شده است؛ از جمله در دو روایت ز

ـاقِلَّ «خواص باقال آمده است:  ةدربار ،الف) در روایتی از امام صادق (ع) لُ الْبَ یُمِـخُّ   یأَکْ
يَّ    ـرِ ـدُ الـدَّمَ الطَّ وَلِّ مَاغِ وَ یُ زِیدُ فِي الدِّ نِ وَ یَ : خـوردن بـاقال، مغـز    )506/ 2، (برقـی  »السَّاقَیْ

سازد و خون تازه تولید  یم دهد، توان مغز را افزون یم یساق را تراکم درون یها استخوان
  کند. یم

خِّخُ« ةواژ ،ب) در روایتی دیگر از امام صادق (ع) آمـده اسـت   » یُمِـخُّ « ۀبه جای واژ» یُمَ
 .)506/ 2، برقی؛ 344/ 6(کلینی، 

 )7/12؛ ازهری، 305/ 4ود (ابن اثیر، ش به خالص و بهترین از هر چیز گفته می، » مخّ«
 ؛4/147 (فراهیـدی،  چیزی است که درون آن استوان و به معنای مغز استخو در اینجا 

 .)1/109شـود (ابـن دریـد،     گفتـه مـی   » مـخّ «از این رو به مغز سر هم  ،)2/461، انصاری
ن مغز اسـتخوان اسـت   در باب افعال به کار رود به معنای زیاد شد» مخخ« ۀهنگامی ریش
 .)5/269(ابن فارس، 

خِّخُ«و ب افعال از با»   یُمِخُّ«در این دو روایت فعل  از باب تفعیل آمده اسـت کـه در   » یُمَ
. پس از بررسـی  بار بیشتر تکرار شده استیک» خ«باب تفعیل نسبت به باب افعال، حرف 

در بـاب تفعیـل کـاربرد نـدارد و بـه       ،»مخـخ « ۀشود که ریش ، روشن میهای لغت فرهنگ
  .)53و  3/52(ابن منظور،  باشد همین دلیل روایت دوم نادرست می

  
  . تحریف مبتنی بر کاستن یا افزودن حروف  8

رود در اثر کم دقتی ناسخ در استنسـاخ رخ داده  کاستن یا افزودن حروف، که احتمال می
 رود. های تحریف به شمار مییکی دیگر از گونه ،باشد

  
  . آثار درمانی باذروج1. 8

، (طریحـی وهی اسـت  در حدیث آمده است که باذروج سبزی امیرالمؤمنین و نوعی ریحان کـ 
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. اما در سه روایت منقـول  )3/292 (زبیدی،گیاه معروف خوشبو که مقوی قلب است  ).2/276
 درمان با باذروج، تحریفی به شرح زیر رخ داده است: ۀدربار ،از امام کاظم (ع)

نِ (ع)) الْمَائِدَ«الف)  حَسَ بِي الْ رَ مَعَ (أَ نْ حَضَ وحٍ عَمَّ نِ نُ وبَ بْ یُّ نْ أَ وجِفَدَة عَ ـالَ    عَا بِالْبَاذَرُ فَقَ
بُ بِالسِّ هَ عَامَ وَ یَذْ هِّي الطَّ هُ یَفْتَحُ السُّدَدَ وَ یُشَ عَامَ وَ إِنَّ سْتَفْتِحَ بِهِ الطَّ نْ أَ حِبُّ أَ مَا إِنِّي أُ ـا    لِأَ وَ مَ

عَامِ وَ إِنِّي لَ هُ مِنَ الطَّ عْدَ تُ بَ لْ تُ بِهِ مَا أَکَ حْ نَا افْتَتَ ا أَ بَالِي إِذَ ـا     أُ لَمَّ ـالَ فَ ـةً قَ ـا غَائِلَ اءً وَ لَ خَافُ دَ ا أَ
ـ  لَ هُ عَ هُ یَتَتَبَّعُ وَرَقَ یْتُ ْیضاً وَ رَأَ اءِ دَعَا بِهِ أَ غَدَ رَغْنَا مِنَ الْ ـهُ وَ      یفَ ـاوِلُنِي مِنْ ـهُ وَ یُنَ لُ أْکُ الْمَائِـدَةِ وَ یَ

هُ  عَامَکَ َفإِنَّ ولُ اخْتِمْ بِهِ طَ لُ کَمَا یُیَقُ ئُ مَا قَبْ رِ ـبُ      یُمْ ـلِ وَ یُطَیِّ بُ بِالثِّقَ هَ ـذْ ـدُ وَ یَ عْ ـا بَ هِّي مَ شَ
هَةَ جُشَاءَ وَ النَّکْ : بـه نقـل   )179 طبرسی،؛ 19/442، فیض کاشانی؛ 88/ 25، (حرعاملی». الْ

حضور یافته بود، برایم  یا که با امام کاظم (ع) بر سر سفرهیاز کسان یاز ایّوب بن نوح: یک
من دوست دارم غذا را با آن آغـاز  «خواست و فرمود:  هیریحان کونقل کرد که امام (ع)، 
برد و اگر غذا را بـا آن   یرا از میان م  گشاید، اشتهاآور است، سل یکنم؛ زیرا انسدادها را م

ندارم؛ چرا که در این صورت، از زیـان   یآغاز کنم، پس از آن، هر چه را بخورم، از آن بیم
را خواسـت  به پایان بردیم، امام (ع) باز هـم آن ترسم چون غذا خوردن را  ینم یا و عارضه
خـورد و بـه مـن هـم      یرفـت و از آن مـ   یمـ  یاین سبز یرا دیدم که دنبال سینو ایشان

، یا تر خـورده  خود را با آن به پایان ببر؛ چرا که آنچه را پیش یغذا«فرمود:  یاو م داد. یم
را از  یسـازد، و سـنگین   یمـ  یداشتن ، دوستیخور یو آنچه را پس از آن مسازد  گوارا می
  کند. یبو م برد و آروغ و دهان را خوش یمیان م

لِ« ۀواژ ،ب) در روایتی دیگر از امام کاظم (ع) ـلِ « ۀبه جای واژ ،»السَّبَ نقـل شـده   »  السِّ
  .)2/198(موسی، است 

لِ« ۀج) و در روایتی دیگر از همین امام همام واژ   .)6/364آمده است (کلینی، »  السُّبُ
لا« کنـد کـه    زخمی در ریه ایجاد مـی و الغر کرده را بدن نوعی بیماری است که » لسِّ

بیمــاری ســل از ورم و  ؛)1/183؛ دمشـقی،  216شـود (هــروی،   شـدید مــی  ۀسـب ســرف 
ل« .)115ن قره، ب آید که عالج آن دشوار است (ثابت بادکردن ریه به وجود می ؛ باران »سَبَ

بیمـاری چشـم    همچنـین نـوعی   ؛)2/181راغـب،  (گویند در حال ریزش از آسمان را می
سطح غشـای نـازک داخلـی کـه بـر       . تورم عروق)577؛ انطاکی، 8/507، (ابن سیداست 

چشم و زخـم   ۀ. ترکیبی از عفونت پرد)537/ 3(فیروزآبادی، شود  میروی چشم کشیده 
ل«در بیماری  .)42 (هروی،باشد  چشم می  تمـام سـفیدی و سـیاهی    های قرمز،رگ ،»سَبَ

ل . «)1/489 (موسـی، گیـرد   چشم را مانند تار عنکبوت دربرمـی  ـبَ ای ضـخیم و   پـرده ، »سَ
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شود  آید و سبب خارش چشم می روی چشم پدید می رنگ است که از یک سمت برسرخ
چشـم اسـت کـه غشـا و      ۀملتحمه و قرنیـ  ۀاین بیماری از امراض پرد .)74بن قره،  (ثابت

با توجه به عالیم بیمـاری تـراخم    .)577(انطاکی، شود  بافتی دودی بین آن دو ایجاد می
کند و پس از درگیری قرنیه، چشـم را قرمـز و تحریـک     ملتحمه ورم می ۀکه در ابتدا پرد

ل«را معادل توان آن می ،)39کند (نوری،  پذیر می   در طب سنتی دانست. ،»سَبَ
مـؤثر   ،سـلّ در روایت اول از امام (ع) نقل شده است که بـاذروج در درمـان بیمـاری    

ل« ةهای دیگر به جای واژ نقلاست؛ اما در  ل« ۀواژ ،»السِّ ل«و » السَّبَ آمـده اسـت. در   » السُّبُ
 ةنسبت بـه واژ  ،در هریک از این دو واژه دندانه و نقطهجایی یکتنها با جابه ،این تحریف

ـلِ ال« ةکند. اگـر واژ ، نوع بیماری تغییر کرده و خواننده را دچار سردرگمی میالسل را » سِّ
ل«اصل روایت بدانیم یعنی باذروج در درمان بیماری سل مفید است و اگر  را اصـل  » السَّبَ

در درمان بیماری چشم مفیـد   ریحان کوهیبه این معنی است که  احتماالً ،روایت بدانیم
لِ«است. با توجه به اینکه  ، (راغـب گـذر اسـت   جمع السَّبِیل به معنای راهی سـهل  ،»السُّبُ

رود کـه در ایـن واژه،   آید این معنـا درسـت نباشـد و احتمـال آن مـی     به نظر می ؛)395
ل« ۀنسبت به واژ ،تحریف در سطح حرکات حروف بینیم می رخ داده است. بنابراین  »السَبَ

شـود و فهمیـدن مـتن را بـا     که این نوع تحریف چگونه باعث ایجاد تغییـر در معنـا مـی   
اینکه ریحان کـوهی در درمـان سـل کـاربرد داشـته و      با توجه به کند. دشواری روبرو می

همچنین برای سوء تنفس مرطوب هـم مفیـد   ؛ )4/52رازی، کند ( زخم ریه را خشک می
توان گفت در درمـان بیمـاری سِـل مـؤثر اسـت. از سـویی        می ؛)2/494است (ابن سینا، 

تی کـه در  بنا بر این روای ؛)110کند (عقیل،  مصرف زیاد ریحان کوهی چشم را ناقص می
ل« ۀآن واژ   نماید. به کار رفته است، نادرست می ،»السَّبَ
  

  درمانی روغن زیتون و روغن حیوانی  . آثار2. 8
عالوه بر قرآن، که از زیتون به عنوان درخت مبارکی یاد کرده و به آن قسم خورده اسـت  

 ۀن مـاد در روایات بسیاری، خواص آن ذکر شده است که بیـانگر اهمیـت ایـ    ،)35 :النور(
هاسـت. در طـب نـوین هـم کاربردهـای       غذایی در پیشگیری و درمان بسیاری از بیماری

های انجام شده بر روی حیوانات، اثـرات ضـد   فراوانی برای آن ذکر شده است؛ با آزمایش
های پوستی و بسته شدن سـریع محـل زخـم     التهابی مالیدن روغن زیتون در بهبود زخم

اثـر درمـانی    ۀبا توجه به تحقیقات انجام شده دربـار  .)101 (موسوی،مشخص شده است 
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تحریـف در یـک    ،بینیمروغن زیتون و روغن حیوانی بر روی جوش، در دو روایت زیر می
  دهد:    واژه، روش درمانی را تغییر می

لُ «الف) در روایتی از امام صادق (ع) آمده است:  مَّ راجُ أوِ الدُّ لِ مِنکُمُ الخُ جُ رَجَ بِالرَّ إن خَ
یتٍ أو سَمنٍ ربِطهُ، وَ لیَتَداوَ بِزَ لیَ از شما، جـوش یـا    یاگر از بدن کس ؛)359 /4، (کلینی »فَ

  ، درمان کند.             یرا ببندد و با روغن زیتون یا روغن حیوانبیرون زد، آن یا آماسه
لیَبِطهُ« ۀواژفقط  همام ب) در روایتی دیگر از همین امام بـه جـای    ،را بشکافد)(آن »فَ

ربِطهُ« ۀژوا لیَ    .)349 /2، (ابن بابویهآمده است » فَ
بطَ« محکم و به شدت  )،422 /7 ،(فراهیدی، به معنای برقراری ارتباط بین دو چیز »رَ

به معنای شکافتن دمل و هـر چیـزی کـه از      »بَطّ«و  )549 /2، عقیل؛ 48، (صینیبستن 
  .)1/135 ابن اثیر،؛ 7/261، (ابن منظورها است شود و مانند این بدن خارج می

ربِطهُ« ةتحریف در دو واژ ،استدر دو روایت باال که از امام صادق (ع) نقل شده  لیَ » فَ
لیَبِطهُ«و  اتفاق افتاده است. در روایت اول از امام (ع) نقل شده است که هرگـاه جـوش   » فَ
ایت دوم یک را با روغن زیتون یا روغن حیوانی ببندید؛ اما در روآن ،ای بیرون زد آماسهیا 

ربِطهُ«فعل حرف از  لیَ لیَبِطهُ«شده و به صورت  حذف» فَ آمده است؛ یعنی هرگاه از بـدن  » فَ
را بشکافید و سپس با روغـن زیتـون یـا روغـن     ابتدا آن ،ای بیرون زد شما جوش یا آماسه

بـه وجـود    در ظاهر تفاوت ،شود در دو روایتطور که دیده میحیوانی درمان کنید. همان
در طـب سـنتی بـرای درمـان دمـل یـا        ؛ اماکندد و خواننده را دچار سردرگمی میآیمی

خـالی و پـس از    ،سرنگ یا نیشتری ظریـف ة جوش چرکی، چرک داخل دمل را به وسیل
در ادامه پس از رفـع کامـل چـرک و عفونـت، بـا       کنند. کامل، محل دمل را پر می ةتخلی

بنـا بـراین در طـب سـنتی      .)71روازاده، کننـد (  درمان را کامل مـی  ،استفاده از پانسمان
 در این صورت این احتمال وجود دارد که هـر شود.  ترکیبی از شکافتن و بستن انجام می

قدر متیقن آن است که روغـن زیتـون در درمـان زخـم و     دو روایت هم صادر شده باشد. 
  .های پوستی مفید استجوش
  
  گیرینتیجه

کـه در برخـی مـوارد،    دهـد   تغذیه نشـان مـی   پژوهش در انواع تحریف حروف در روایات
عالوه بر تغییر در روند درمان یـک بیمـاری یـا نـوع      های متفاوت از این روایات، برداشت

غذایی، موجبات نوعی دلزدگی نسبت بـه سـخنان معصـومین (ع) را     ةاستفاده از یک ماد
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نـد ضـمن   توا مـی  ،فراهم آورده است. استخراج و تعیـین مـوارد تحریـف در ایـن روایـات     
بـالینی الزم  های  مفاد این روایات، زمینه را برای آزمایشنادرست از  ةجلوگیری از استفاد

های مختلف تحریف حروف در  فراهم آورد. بر اساس نتایج این پژوهش، میزان تأثیر گونه
  شود: ها اشاره می تغذیه متفاوت بوده است که به برخی از آنبرداشت از روایات 

ـر «و » أَسْر« ۀنی بر افزودن یا کاستن نقطه حروف، تحریف دو واژ. در تحریف مبت1 ، »أشَ
 ۀتغییر معناداری در آثار گرسنگی کشـیدن ایجـاد کـرده اسـت. همچنـین تحریـف دو واژ      

ۀ کنـد. امـا تحریـف در دو واژ    خواص متفاوتی بـرای سـیب مطـرح مـی     ،»نَضُوح«و » یَصُوح«
  برای مصرف بادنجان ایجاد نکرده است. ،مناسب تغییر چندانی در زمان ،»جَذَاذ«و » جَدَاد«

تأثیر درمانی سـنجد   ،»تَقْتِیر«به » تَقْطِیر«. در تحریف مبتنی بر پایه حروف، تحریف 2
ـأَتْ « ۀرا با تأثیر آن در فقیر شدن جابجا کرده است. همچنـین تحریـف در دو واژ   طْفَ و » أَ

طَارَتْ« وی خواننده قـرار داده اسـت. البتـه در    را برای مصرف انار پیش رمتفاوتی آثار  ،»أَ
بِلُ«و » یُذِیبُ« ۀبرخی موارد مانند تحریف دو واژ روایات مربـوط بـه آثـار خـوردن      در» یُذْ

  ماهی تازه، تفاوت معنایی چندانی ایجاد نشده است. 
لَقُ«. در تحریف مبتنی بر حرکات حروف، هر چند در دو واژه 3 عْ لَّقُ«و » یَ عَ تحریـف  » تَ

حروف هم رخ داده است؛ اما تغییـر چنـدانی در معنـای دو روایـتِ مربـوط بـه        در نقطه
  ویژگی سبزی تره ایجاد نکرده است. 

ـخُ «. در تحریف مبتنی بر تکرار حروف، تحریـف فعـل   4 خِّ از بـاب تفعیـل و فعـل    » یُمَ
ص روایات مربوط به خـوا  ةهای متفاوتی را پیش روی خوانند از باب افعال برداشت»   یُمِخُّ«

  داده است. نباقال قرار 
ـل «. در تحریف مبتنی بر کاستن یا افزودن حروف، تحریف واژگان 5 ل «، »السِّ ـبَ و » السَّ

ل« برداشت از روایات مربوط به آثار درمانی باذروج را با تغییر جدی مواجه سـاخته  » السُّبُ
ربِطهُ«است. همچنین تحریف در دو فعل  لیَ لیَبِطهُ«و » فَ درمـان  اوت بـرای  متفـ  ةدو شیو» فَ

  ارائه کرده است.جوش و دمل را 
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