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 مالحظاتی درباره انتساب کتاب 
»الطب النبوی« به ذهبی

یسـت کـه در امتـداد نـگارش مجموعه هـای روایی  کتـاب »الطـب النبـوی« منسـوب بـه ذهبـی یکـی از آثار
کـه در زمینـه  بـا موضـوع سامت)جسـم، روح و روان( و بهداشـت در کام نبـوی)ص( و همچنیـن آثـاری 
»طـب دینـی/ شـرعی/ روایـی« بـه ویـژه پـس از قـرون میانه به رشـته تحریر در آمده گردآوری شـده اسـت.1 

که به سال 1989م در مجله »اإلجتهاد« بغداد به چاپ رسان دکتر عبدالحکیم النیس در مقاله ای 

کـه در سـال 1986م توّسـط دار المعرفـة بیـروت و بـا  کتـاب »الطـب مـن الکتـاب و السـنة«  د، ضمـن نقـد 
تحقیـق و تعلیـق دکتـر »عبدالمعطـی امیـن قلعجی« به عنوان اثـری از »عبداللطیف البغدادی« به چاپ 
کـه البتـه ارائـه شـواهد  کتـاب »الطـب النبـوی« منسـوب بـه ذهبـی دانسـته  رسـیده بـود آن را عینـا همـان 
کتاب  کرد تا نشان دهد نسبت  کرد.2 او سپس در مقاله ای دیگر تاش  بیشتر را به نوشتاری دیگر موکول 
»الطـب النبـوی« بـه ذهبـی نیـز اساسـی ندارد و هرگز نمی توان او را مؤلف کتاب دانسـت. نگارنده پیش از 
کتاب  که اّتفاقی با آنها مواجه شده و او را در تعیین مؤلف  کتاب به نقل هایی  پرداختن به نقد و بررسی 
کـرده اسـت. بـرای نمونـه از کتـاب “الجوهر المنضد فـي طبقات متأخـري أصحاب  یـاری رسـانده اشـاره 
کـرده که در آن  أحمد” اثـر یوسـف بـن الحسـن بـن عبـد الهـادي المعـروف بابـن المبـرد )840- 909هـ) یاد 
گـزارش، داود متطبـب مسـیحی  دربـاره دانشـمندی بـه نـام »داود المتطّبـب« نوشـته اسـت. بـر پایـه ایـن 
بـود و بـه دسـت ابـن تیمیـه اسـام آورد. ابـن المبـرد همچنیـن او را صاحب کتابـی به نام »الطـب النبوی« 
کـه بـر پایـه روایـات احمـد بـن حنبل نگارش شـده اسـت. آنگاه محقـق کتاب )دکتـر عبدالرحمن  دانسـته 

1. بـرای یافتـن اطاعـات بیشـتر دربـاره ایـن مفاهیـم ن.ک: میرحسـینی، جسـتارهایی در اعتبارسـنجی و فهـم روایـات طبـی، مقالـه 
یخی بر مفهوم و جایگاه طب النبی و طب الئمه، ص57-75. »مروری تار

2. از دوست دانشمند، جناب آقای دکتر حامد آرضایی بابت معّرفی این مقاله سپاسگزارم. 
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گزارش  کرده اسـت. طبق  العثیمین( در حاشـیه به کتاب “المعجم المختص بالمحدثين”  ذهبی اشـاره 
عبدالحکیـم النیـس در آن کتـاب اینگونـه آمـده اسـت: »داود بـن أبـی الفـرج، الشـیخ العالـم الدمنهـوری 
َد، وسـمع مـن جماعة،  ه، وتعّبَ

َ
الدمشـقی الطبیـب... أسـلم سـنة إحـدى وسـبع مئـة، وحفـظ القـرآن، وتفّق

ونسـخ صحیـح البخـاري وأتقنـه، ونسـخ کتبًا وأوقفهـا، و ارتزق بالمعالجة، وکان تقیًا مخلصًا، توفي سـنة 
ثین وسبع مئة عن أربع وستین سنة”  . سبع وثا

النیـس سـپس بـه مقایسـه اجمالـی محتـوای »الطـب النبـوی« بـا آنچـه دربـاره داود متطبـب وجـود دارد 
پرداخته است: 

1. اسـلوب كتـاب بـه گونه ايسـت كـه توّسـط يـک »پزشـک« نـگارش شـده نـه توّسـط محـّدث 
ناقدی همچون ذهبی.

كه درباره  گزارش هایی  ف كتاب حنبلی اسـت نه شـافعی، حال آنکه ذهبی به اّتفاق 
ّ
2. مؤل

او وجود دارد بر مذهب شافعی بوده است. 
3. ظاهـرا هیچیـک از كسـانی كـه دربـاره ذهبـی سـخن گفتـه كتابـی در طـب نبوی بـرای او بر 

نشمرده است. 

ی اشـاره کرده که البته شایسـته اسـت پژوهش 
ّ
او همچنیـن بـه تناقضـات موجـود در کتـاب بـه صورت کل

کـه نگارنده آن به آنها اسـتناد کرده  گـردد. بـرای نمونـه در کتـاب روایاتـی وجـود دارد  ی تکمیـل و مسـتند  و
کـه ذهبـی در »میـزان اإلعتـدال« همـان روایـات را ضعیـف و منکـر و ... خوانـده اسـت. برخـی  حـال آن 

شواهد دیگر عبارتند از:
كتـاب روايتـی از ابـن عّبـاس دربـاره غسـل بـا آب آفتاب خـورده آمـده اسـت3. نگارنـده  1. در 
العلـم بالحديـث: هـذا حديـٌث  گفتـه اسـت: »قـال أهـلُ  اينچنیـن  ادامـه حديـث  كتـاب در 
موضـوٌع« و صدورايـن كالم از ذهبـى كـه خـود از بزرگتريـن محّدثـان بـود بعيـد بـه نظـر مى رسـد و 

با اسلوب وی و همچنين ساير محّدثان در بيان احاديث و استشهاد به آنها سازگار نيست. 

كه نويسنده اثر، »پزشک« بوده است. مانند  2. برخی عبارات كتاب، نشان دهنده آن است 
آنچه درباره تحريم آمیزش در زمان حیض آمده است: »ألّنَ هذا الدم هو دٌم فاسٌد فیضّرُ بذَكر 
يقرُحه، وقد رأيُت ذلك«. این تعبیر اخیر و استناد به مشاهدات پیشین، نشان دهنده  الرجل و
آن است كه نگارنده پزشک بوده است و نسبت آن به ذهبی چندان موّجه به نظر نمی رسد. 

3. شـاهد ديگـر بـرای مـورد پیشـین ایـن عبارت اسـت: »وقد سـألني بعُض األخـوان أْن أذكر له 
شیئًا من التشريح، وكیف يصُل الغذاء إلی األعضاء فأجبت سؤاله«. طرح پرسشی اينچنین 

تخصصی از ذهبی نیز بعید به نظر می رسد. 

3. قال ابُن عباس: َمن اغتسَل بماٍء مشمٍس فأصابه وَضٌح فا یلومّنَ إل نفَسه
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پس از این نقد درونی، عبدالحکیم النیس به نسخی اشاره کرده)یکی در مصر و دیگری در ترکیه( که بر روی آنها 
ی غاف نسخه مصری اینگونه نوشته شده است: »کتاب  نام نویسنده حقیقی اثر نوشته شده است. مثا بر رو
 في الطب النبوي للشیخ اإلمام العالم العامة الشیخ داود بن أبي الفرج الحنبلي الدمشقي المتطبب«

کتاب به آنها نسبت داده شده است: که  کرده  النیس همچنین به افراد دیگری اشاره 
1.  أبو الفرج ابن الَجوزي )ت:597 هـ(

یة )ت:751هـ( 2.  ابن قّیم الَجوز
3. جلل الدین السیوطي (ت:911هـ(

کرده اسـت. برای نمونه به  گونه موجز برای هر یک ذکر  اما این انتسـاب ها را اشـتباه دانسـته و دلیلی را به 
کتـاب به »سـیوطی«)مانند آنچه در کتاب کشـف الظنون آمده( اشـاره  نکتـه مهمـی دربـاره نسـبت دادن 
کشف الظنون آمده قطعا اشتباه است. زیرا مؤلف  که در  کتاب به سیوطی آنچنان  کرده است: »نسبت 
یسـته اسـت. )بـه ایـن دلیـل کـه( چهـار نفـر را بـه عنـوان شـیوخ خـود نام بـرده که  یقیقنـا در قـرن هشـتم می ز

همگی در همان دوران بوده اند:
1. إبراهیم الرقي )ت:704هـ(

2. عماد الدین الواسطي )ت:711هـ(
3. ابن تیمّیة )ت:728هـ(

4. المزي )ت: 742هـ(

کتاب با دو اثر او در طّب نبوی متفاوت است. که این  مضاف بر آن 
کرده است: در پایان نیز مواردی را به عنوان منشأ احتمالی اشتباه ذکر 

1. ممکـن اسـت ذهبـی نسـخه ای از ایـن كتـاب را بـا خـّط خودش نوشـته و این توّهـم را ايجاد 
كتاب برای اوست.  كه  كرده 

2. محتمل اسـت كه كسـی فصل پايانی كتاب-آنچنان كه در يک نسـخه اينگونه اسـت_ را 
كرده و پس از نقل آن نوشـته اسـت: »تّمَ  ديده باشـد كه در آن مؤلف، سـخنی را از ذهبی نقل 

كتاب ذهبى است.  كه نويسنده  گمان شده است  كالُم ابن الذهبي«. بنا بر اين 

ایـن کتـاب از سـال 1870م بارهـا بـا نـام ذهبـی به چاپ رسـیده و النیس اظهار امیـدواری کرده که از این 
پس با نام مؤلف حقیقی آن »داود بن ابی الفرج الدمشقی« به چاپ برسد. 

گرچه برخی اّدعاهای مطرح شده در این نوشتار نیازمند یافتن مستندات بیشتر و قوی تر است اما آنچه 
ف 

ّ
کتاب به مؤل که پیش از انتساب یک  گون است  گونا اهّمیت دارد همان نگاه نّقادانه و توّجه به ابعاد 

آن باید در نظر داشت. 
حمیدرضا تمدن| 


