چند فرضیه روایی جهت بررسی شرایط کار آیی در مقابله با کرونا
علی

بدری 8

با بیماری های واگیردار ،اختصاص دارد .در روزگار معصومان^  ،رعایت این دستورات  ،موجب

مخاطبان معصومان^ با امروز تفاوتی کرده که گزارههای پیشین  ،عینا پاسخگوی بیماریهای

امام صادق× میفرمایند:
دس ت خود را بعد از ادرار ،یک بار و بعد از غائط ،دو بار و بعد از
جنابت ،سه بار بشوی.
و نیز میفرمایند:
دست خود را بعد بیدارشدن از خواب یک بار
 . 8دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث  ،دانشگاه تهران  ،پردیس فارابی قم.
 .1من ال یحضره الفقیه  ،ج ، 8ص.12
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امروزین نباشد .با این حال ،میتوان از چنین احادیثی به عنوان فرضیه های پیشگیری بهره گرفت و
با آزمایش ،شرایط کارآیی آن را تعیین کرد .حتّی روایات ضعیف این حوزه از دانش نیز قابل
راستی آزمایی در آزمایشگاه های پزشکی و با روش های مدرن است .امروزه روشن شده که وجود
بیماری های خاص ،احتمال ابتال به برخی از ویروس ها از جمله کرونا را افزایش میدهد .در روایات،
گزاره هایی برای پیشگیری یا درمان چنین امراضی نیز وجود دارد .این گزاره ها هم نیازمند بررسیهای
آزمایشگاهی است .آشنایی با این گزاره ها ،راه بررسی های بیشتر در زمینه مبارزه با بیماری را باز
میکند.
برای پیشگیری از بیماری ،ر اهکارهای بسیاری در روایات آمده است .بخشی از این روایات با
هدف پیشگیری از بیماری صادر شده و برخی دیگر ،اهداف عبادی را دنبال میکند و حکمت
پیشگیری از بی ماری را نیز در خود دارد .در این جا تنها به روایات مرتبط با شستن دست اشاره میشود.

قرآ ن و حدیث

پیشگیری از بیماری شده و یا درمان مریض را در پی داشت .شاید نتوان گزارههای مطرحشده در
این روایات را به عنوان راه پیشگیری امروزین ،برشمرد؛ زیرا چهبسا ویروس های آن روز و شرایط

دانش اه و آموزه اهی

روایات بسیاری در حوزه سالمت از اهل بیت^ رسیده است .شماری از این احادیث به رویارویی

در روای ت دیگری به شستن دست ،پیش و پس از غذا سفارش شده

است3 .

اهل بیت^ به وضو گرفتن سفارش بسیاری کرده اند .وضو ،مجموعه ای از اعمال است که

دانش اه و آموزه اهی

شستن دست را نیز در خود دارد .این رفتار عبادی ،پیش از اعمال مختلفی مانند خوابیدن  1سفارش
شده است؛ همچنین پس از امور متعدّدی توصیه شده است؛ مانند خروج غائط 9 ،بول 2 ،خون
استحاضه 1 ،خون حیض 1 ،منی  ،5باد 81 ،ترشّح بدبو 88 ،مذی 81 ،ودی 83 ،هر نوع رطوبت از مخرج بول و
غائط 81،کِرم از مقعد 89 ،لمس فرج و آلت  82 ،داخل مقعد و سگ 81 ،لذّت جنسی بدون انزال 81 ،دستدادن
دستدادن با کسی که از کثیفی و نجاست پرهیز نمیکند 85 ،گرفتن ناخن 11 ،کندن سبیل 18 ،تراشیدن
سر 11 ،جاری شدن خون از بینی و لثه  13و استفراغ11 .

قرآ ن و حدیث

به این فهرست میتوان وضوهای واجب و وضوهایی که پیش از عبادات دیگر ،مستحب شمرده
شده مانند وضوی پیش از تالوت قرآن را نیز افزود.
غسل ،یکی دیگر از دستورات شرعی است که شستن دست را نیز در خود دارد19 .

سال سوّم ،شمارۀ نهم ،تابستان 8355

از سوی دیگر مشکالت تنفّسی و ریوی که خود ،بیماری و زمینه بیماری های ویروسی مانند
کروناست ،در روایات ،مورد توجّه قرار گرفته است.

 .3ن .ک :الكافی  ،ج ، 81ص 391؛ تهذیب االحکام  ،ج ، 5ص ، 51ح .113
 .1ن .ک :الکافی  ،ج ، 9ص.881
 .9ن .ک :همان.
 .2ن .ک :همان.
 .1ن .ک :همان  ،ص.125
 .1ن .ک :همان.
 .5ن .ک :عوالی ال لّآلی  ،ج ، 1ص 821؛ وسائل الشّیعة  ،ج ، 1ص.185
 .81ن .ک :تهذیب االحکام  ،ج ، 8ص.1
 .88ن .ک :الکافی  ،ج ، 9ص.881
 .81مایعی که بر اثر لذّت جنسی بیرون آمده ولی پاک است.
 .83مایعی که بعد ا ز ادرار خارج میشود.
 .81ن .ک :تهذیب االحكام  ،ج ، 8ص 11و.811
 .89ن .ک :همان  ،ج ، 8ص.88
 .82ن .ک :همان  ،ج ، 8ص.11
 .81ن .ک :همان  ،ج ، 8ص 19و 15و.311
 .81ن .ک :همان  ،ج ، 8ص.11
 .85ن .ک :همان  ،ج ، 8ص.311
 .11ن .ک :همان  ،ج ، 8ص.312
 .18ن .ک :همان.
 .11ن .ک :همان.
 .13ن .ک :همان  ،ج ، 8ص .83
 .11ن .ک :همان  ،ج ، 8ص .83
 .19ن .ک :الکافی  ،ج  ، 83ص.899
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مفضّ ل بن عمر از امام صادق× درباره تنگی نفسی پرسید که او را مجبور میکند تا بی ن خانه
خود تا خانه امام× – با اینکه مسافت اندکی بوده  -دو بار بنشیند .امام× پاسخ میدهند:
برای تنگی نفس  ،ادرار شتر ماده بنوش.
میشود12 .

کرد و من نیز حاضر بودم .حضرت فرمود :کف دست خود مقداری
کن .ابن اذینه می گوید :پس از آن روز ،آن شخص را دیدم که
میگفت :تنها یک بار این کار را انجام دادم و بیماری ام

از بین رفت3 8 .

در روایتی از امام رضا× آمده:
امام کاظم× بیمار شدند و به پزشکان خبر دادند .آنها داروهای
عجیبی درس ت کردند .حضرت به آنان فرمود :به کجا میروید؟ تنها
به بهترین دارو اکتفا کنید که آن ترکیبی از هلیله سیاه ،رازیانه و شکر
سرخ است و در تابستان و زمستان هر ماه سه بار خورده شود و در
زمستان به جای رازیانه ،مصطکی قرار

دهید3 1 .

 .12طبّ االئمّة^  ،ص  813؛ الفصول المهمّة  ،ج  ، 3ص 111و نیز ن .ک :تحریر الوسیلة  ،ج ، 1ص.821

 .11ن .ک :طبّ االمام الرّضا ×  ،ص.81
 .11ن .ک :الخصال  ،ج ، 8ص.181
 .15همان « انجدان رومی» گیاهی شبیه به گلپر است با این تفاوت که انجدان رومی بویی ندارد و رنگ آن سفید است و میان آن
لکه ای قهوه ای شبیه زیره است  ،انجدان ایرانی سبز یا زرد است .ن .ک :درس طب در روایات  ،عبّاس تبریزیان .51/1/81 ،
 .31شکر طبیعی یا شکر نیشکر.
 .38الكافی ( االسالمیة)  ،ج ، 1ص .853
 .31طبّ األئمّة^  ،ص.91
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کاشم  15و به همان میزان ،شکر  3 1بریز و آن را یک یا دو روز مصرف

قرآ ن و حدیث

عمر بن اذینه می گوید :شخصی از سرفه به امام صادق× شکوه

دانش اه و آموزه اهی

او نیز این کار را انجام داده و خوب
همچنین در روایات توصیه شده که برای پیشگیری از تنگی نفس ،تخم مرغ زیاد نخورید11 .
سرفه ،یکی دیگر از بیماری هایی است که مورد توجّه روایات قرار گرفته است .البته سرفه میتواند
نشانه بیماری های دیگری باشد و گاهی هم سودمند دانسته شده است 11 .در برخی از احادیث
درمان هایی برای سرفه و یا بیماریی که سرفه ،نشانه آن است ،شمرده شده که قابل بررسی و آزمایش
میباشد.

بیماری های قلبی ،یکی دیگر از امراض خاص ی است که خطر ابتال به ویروس ها را افزایش
میدهد .در روایات برای پیشگیری یا درمان ضعف قلب سفارش هایی شده است.
امام علی× خوردن «به» را باعث تقویت قلب ضعیف و شجاعت ترسو

می شمرند3 3 .

در روایت دیگری ،خوردن «مویز» موجب تقویت قلب و پاک سازی معده و رفع بیماری دانسته
شده است3 1 .

دانش اه و آموزه اهی

همچنین یکی از فواید «سرکه» تقویت قلب  3 9و آسودگی آن  3 2شمرده شده است.
در روایت دیگری ،خوردن نان با سرکه انگور ،موجب از بین رفتن ویروس های معده دانسته شده
است3 1 .

قرآ ن و حدیث
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بیماری کلیه نیز از امراضی است که در روایات مورد توجّه قرار گرفته است .در برخی از روایات
مصرف بعضی از مواد غذایی ،گرم کننده کلیه شمرده شده است .به نظر میرسد که گرمکردن کلیه
به معنای کمک به عملکرد آن باشد .در روایتی  3 1خوردن گردو را در زمستان ،موجب گرمشدن کلیهها
می شمرد .در روایتی دیگر  3 5ترکیب گردو و زنیان را سودمند برای گرمی کلیه میداند .سنجد نیز
موجب گرم شدن کلیه شمرده شده است 11 .همین ویژگی برای هویج هم ذکر شده است  18که احتماال
منظور از آن همان زردک باشد.
میتوان پس از بررسی این گزارهها با روش های امروزین ،شرای ط کارآیی آن را کشف کرد و به
عنوان دارو و یا راهکار پیشگیری در اختیار مردم نهاد؛ همان گونه که امروزه ،شستن مکرّر دستها
به عنوان راهکاری برای پیشگیری از کرونا ،عنوان میشود.

 .33ن .ک :الكافی (االسالمیة)  ،ج ، 2ص.391
 .31ن .ک :االمالی  ،ص.321
 .39ن .ک :الكافی (االسالمیة)  ،ج ، 2ص.331
 .32ن .ک :المحاسن  ،ج ، 1ص.111
 .31ن .ک :الكافی (االسالمیة)  ،ج ، 2ص.331
 .31ن .ک :همان  ،ج ، 2ص.311
 .35ن .ک :مكارم االخالق  ،ص.858
 .11الكافی (االسالمیة)  ،ج ، 2ص.328
 .18ن .ک :همان  ،ج ، 2ص.311
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