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 مقدمه دبيرخانه دائمي جشنواره بين المللي امام رضا
جشنواره بني املللي امام رضا  مهه ساله به مناسبت ميالد باسعادت و سراسر نور 
عامل آل حممد  حضرت امام علي بن موسي الرضا  و کرميه اهل بيت حضرت 
فاطمه معصومه  در «دهه کرامت» ( از يکم تا يازدهم ذي القعده) به مهت مردم 
ــووالن خدوم در داخل و خارج از کشور به شکل با شکوهي برگزار  واليتمدار و مس

مي شود.
ــنواره بني املللي امام رضا  از اين جهت امهيت مضاعف مي يابد که مهه  جش
ــگران، هنرمندان و در يک کالم «پديدآوردندگان آثار  ــاله انديشمندان، پژوهش س
فاخر رضوي» با خلق آثار فاخر و ارزنده زمينه ترويج بيش از بيش فرهنگ، سريه و 

معارف رضوي را در يک فضاي معنوي فراهم مي منايند.

برنامه هاي موضوعي:
ــنواره بني املللي امام رضا  شامل آن  ــده در جش برنامه هاي موضوعي تعريف ش
دسته از برنامه هايي مي شود که در موضوعات فرهنگي، هنري سينمايي، مطبوعايت 
ــازنده در اين  ــامل و س ــابقه و در يک رقابت س ــانه هاي دجييتال به صورت مس و رس
ــنواره پرداخته مي شود که در حال حاضر ٥٢ شاخه از جشنواره بني املللي امام  جش

رضا  به اين موضوعات اختصاص دارد.



همايش ها:
مهايش هاي علمي و پژوهشي جشنواره بني املللي امام رضا  که عمدتا از طريق 
ــگاه ها و مراکز علمي و فرهنگي اجنام مي شود زير نظر اعضاي هيات علمي به  دانش
ــي در زمينه فرهنگ و معارف رضوي پرداخته مي شود  توليد مقاالت و آثار پژوهش
که هجده شاخه از جشنواره بني املللي امام رضا  با موضوعات علمي و پژوهشي 

اجنام مي شود.
امور بين الملل:

  ــنواره بني امللل امام رضا ــده براي خارج از کشور در جش برنامه هاي تعريف ش
ــمندان و دانشمندان جهان مهچنني  با بهره گريي از ظرفيت علمي، فرهنگي انديش
مشاکت ارادمتندان هشتمني اختر تابناک آمسان امامت و واليت در اقصي نقاط جهان 
ــي، فرهنگي و هنري برگزار مي شود. حموريت اين خبش با  با رويکرد علمي، پژوهش
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي و مهکاري نهادهاي فرهنگي مرتبط با خارج از 

کشور مي باشد.
برنامه هاي عمومي:

سازماندهي برنامه هاي عمومي جشنواره بني املللي امام رضا  با اجياد فرصت هاي 
معنوي دهه کرامت در سراسر کشور اعم از شهر و روستا در قالب جشن هاي مردمي 
  ــت قدمگاه هاي حضرت در مسري هجرت تارخيي امام رضا و خصوصا بزرگداش
ــزادگان و بقاع و اماکن متربکه در قالب  ــت امام از مدينه به مرو و مهچنني پاسداش

جشن هاي مردمي دهه کرامت  پيش بيين مي شود.
کتاب حاضر، گوشه اي است از آثار منتشره مرتبط با برنامه هاي علمي پژوهشي 
جشنواره در زمينه فرهنگ رضوي که با مهکاري ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمي 
استان هاي ميزبان برنامه هاي علمي پژوهشي جشنواره و  نظارت پژوهشگاه فرهنگ، 
هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي به مثر نشسته است تا انشاءا... مورد 

استفاده و بهره مندي عموم به ويژه اصحاب علم و حتقيق قرار گريد.
  دبيرخانه دائمي جشنواره بين المللي امام رضا



مقدمه پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
 ،سبط خامت االنبياء واملرسلني ،يب شک حضرت علي بن موسي الرضااملرتضي
فرزند فاطمه و يادگار امري املومننيـ   در ايران  اسالمي، افــزون بر آن که حجت 
ــت، بزرگ ترين پديده فرهنگي در ايران  ــول خداـ  ـ  اس خدا و امام و وصي رس
ــالمي است چه آن که ميليون ها نفر در سرتاسر اين سرزمني پهناور هر سال از  اس
سر عشق و شوق به زيارتش مي شتابند و از ژرفاي جان به ايشان عشق مي ورزند.

يکي از ابتکارهاي جشنواره بني املللي امام رضا در سال هاي ١٣٩٠ و ١٣٩١ 
آن است که پژوهش هاي بنيادي، ماندگار و مؤثري را در برنامه هاي خود گنجانيده 
ــنودم که اين طرح هاي ارزمشند به ّمهت حمققان اين پژوهشگاه  ــت؛ بسيار خوش اس
اجنام مي شود؛ يکي از اين طرح ها تهيه و تدوين جمموعه مقاالت جشنواره بني املللي 
ــکده مطالعات ديين فرهنگ در اين  ــت که با نظارت علمي پژوهش رضوي اس
پژوهشگاه به فرجام رسيده است. در اين جا بر خود الزم مي دامن از مهکارامن در اين 
ــکر کرده و از فرهيختگان و شيفتگان معارف  ــکده و جمري حمترم طرح تش پژوهش

رضوي خبواهم از سر لطف ما را مشمول پيشنهادهاي علمي شان بگردانند.
يحيي طالبيان
                      رييس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات





بازنگري در تعريف، مفهوم، محتوا و ويژگي هاي طب اسالمي 
 با الهام از رهنمودهاي امام علي بن موسي الرضا
دکتر محمدمهدي اصفهاني

چکيده
طرح مسئله طب اسالمي با نگاهي مهه سونگر و با اهلام از آموزه هاي آن امام مهام، 
ضرورت و امهييت خاص دارد تا به دور از افراط و تفريط، با پاي نهادن در جاي پاي 
ــان  و به ويژه با خوشه چيين از  رهنمودهاي پيامرب اکرم و اهل بيت مکرمش
ــکي حضرت ثامن احلجج ، تصويري روشن تر از سامانه   خرمن آموزه هاي پزش
طب اسالمي ارائه دهيم و مهان گونه که در صلوات شعبانيه آمده است نه پيشاپيش 
ــه دور و وامانده از حرکت معصومني  بلکه مهراه کاروان هدايت آن ها حرکت  و ن

ِزُم َهلُْم َالِحٌق» . ُر َعْنُهْم َزاِهٌق َو الالَّ ُم َهلُْم َماِرٌق َو اْملَُتَأخِّ کنيم که: «اْملَُتَقدِّ
کليدواژگان: طب اسالمي، آموزه هاي پزشکي اهل بيت، رساله ذهبيه
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مقدمه
مقدمه را با يک سوال ساده اما مهم آغاز مي کنيم و آن اينکه آيا کلمه طب اسالمي 
يک کلمه ساختگي است يا يک مفهوم قابل ارائه و دفاع و پيش نياز حبث هاي آينده 
ما است؟ در زمان وجود مقدس پيامرب اکرم بانکي وجود نداشت، نظام مجهوري 
ــد. اما در زمان ما هم بانکداري اسالمي و هم نظام مجهوري اسالمي  نيز ديده مني ش
داراي واقعيت و موجوديت و تعريف روشن و تقريبًا مقبول براي مهه در جهان است. 
بانکداري اسالمي، آن نظام معامالت بانکي است که در فرآيندهاي آن کاري مغاير و 
در تضاد با احکام فقهي صورت نگريد و ترجيحًا از معامالت پيش بيين شده و مصوب 

فقه اسالمي نيز در فرايندهاي بانکداري استفاده شود. 
مجهوري اسالمي نيز در حقيقت، يک نظام حکوميت مبتين بر آراء مردم است که 
ــد بلکه به  ــته باش در قوانني آن نه تنها نبايد در تضاد با آموزه هاي ديين نکته اي داش
گونه اي قانون گذاري و کشورداري شود که قوانني و رهنمودهاي حکوميت اسالمي 

حضور و حاکميت داشته باشد. 
ــخن مي گوييم به نظامي از عرضه  ــالمي س با اين توضيح، وقيت درباره طب اس
خدمات پزشکي در ابعاد آموزشي، پژوهشي، خدمات تامني، حفظ و ارتقاء سالمت 
ــاد با فقه و  ــا چيزي در خمالفت و تض ــيم که نه تنه ــه مفهوم جامع آن مي انديش ب
ــود بلکه حضور و اهلام خبشي رهنمودهاي  ــالمي در آن ديده مني ش رهنمودهاي اس
ــد. به اين ترتيب، طب اسالمي يک  ــالمي کاملًا در فرآيندهاي آن حمسوس باش اس
سامانه است که در هر حلظه براي هرکس و در هر جا مي تواند خدمات پزشکي مورد 



  ۱۳     ــ   بازنگري در تعريف، مفهوم، محتوا و ويژگي هاي طب اسالمي با الهام از رهنمودهاي امام علي بن موسي الرضا

نياز را البته در قاليب پاکيزه و مورد قبول اسالم، بدون ضعف و کاسيت و در کيفييت 
مناسب ارائه منايد و اگر به چيزي کمتر از اين طب اسالمي گفته شود بدون شک، 

به شان واال و رهنمودهاي متعايل اسالم جفا شده است.
از اين رو، در شرايطي که حتت عنوان طب اسالمي گاهي به چند رهنمود متفرق 
و غالبًا حمدود و غريقابل ارائه در برابر دانش گسترده و پيشروي روز و در يک حميط 
کاملًا سربسته، بسنده مي شود، نه تنها خدميت به اسالم نشده است بلکه در دنيايي 
ــالم نيز مي شود چنان  ــت مايه  وهن اس ــرفت اس که حلظه حلظه، علم در حال پيش
ــنيده امي يا مي شنومي و اگر انتقادي مطرح شود به  چه چنني مطاليب را کم وبيش ش

گونه اي ناپذيرفتين و شعارگونه به آن پاسخ داده مي شود.
با توجه به اين واقعيت ها، برآنيم که به ياري پروردگار و با پريوي از رهنمودهاي 
اسالمي، به معريف و طراحي سامانه اي با عنوان طب اسالمي مبادرت ورزمي که براي 

هر عنوان اساسي آن در اين سامانه مؤّيدايت از فرهنگ اسالم داشته باشيم. 

رسالت اسالم
ــازي، تکامل معنوي انسان و تامني  ــت است که رسالت اصلي اسالم، انسان س درس
ــت(اصفهاين،آيني تندرسيت،٢٣) اما با توجه به ابعاد  ــعادت دنيوي و اخروي او اس س
ــان در اين دين جامع، به مهه   ــود مادي، رواين، اجتماعي و روحي و معنوي انس وج
ــده است(مهان،٢١) و البته، معناي اين توجه اين نيست که در  نيازهاي او توجه ش
مورد جزئي ترين مسائل زندگي و انواع بيماري ها و مانند اين ها راهکار اجرائي داده 
شده است که آدمي بتواند بدون استفاده از عقل، علم و جتربه و تالش مستمر، مهه  
مسائل خود را به کمک آن راه کارها حل کند بلکه توجه به مسائل و نيازهاي انسان 
به معناي ارائه اصول و کليايت است که به کمک آن ها و مدد عقل و علم بشر مي تواند 

راه صحيح تر را انتخاب کند و به مرور آن را تکامل خبشد. 
در مرياث اسالمي، آموزه هاي فراواين در زمينه  تامني، حفظ، بازگرداندن و ارتقاء 
ــا آيه کرميه  قرآين،  ــد عالوه بر ده ه ــالمت وجود دارد(مهان،٢١) و به نظر مي رس س
  و امامان معصوم ــه هزار حديث غريتکراري از پيامرب اکرم حداقل حدود س
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ــي باشد، اگرچه در بررسي اوليه شايد اين گونه روايات  در اين زمينه قابل دسترس
ــد ليکن با حذف موارد تکراري، حدود سه هزار  متجاوز از ده هزار مورد به نظر برس

حديث به واقعيت نزديک تر است.
  ــوم يا چند معصوم ــات، مضمون واحدي را از يک معص ــي در اين رواي گاه
مي يابيم و صرف نظر از حبث هاي رجايل و سنجش اعتبارات حديثي، مضامني عايل 

آن ها آدمي را به پذيرش انتساب آن ها به مقام عصمت تقريبًا متقاعد مي سازد. 
ــي که حمققني  ــال، به رغم تالش ــفانه، در طول زمان بيش از يک هزار س متأس
ــي و نقد احاديث فقهي مصروف داشته اند،  ــلمان و به ويژه فقيهان در بازشناس مس
ــکي صورت گرفته است به مهني دليل، در ميان  تالش اندکي، در باب احاديث پزش
اين گونه احاديث، امکان وجود احاديث ضعيف السند يا احيانًا مغشوش، کم و بيش 
وجود دارد. شايد عالوه بر بازشناسي مضامني و حمتواي آن ها، حتليل علمي و کاربرد 

جتربه نيز مکمل تالش هاي سامانه يافته  ديگر باشد. 

پشتوانه طراحي ساختار طب اسالمي 
براي اين مقصود که سامانه اي نظام مند براي کاربرد پزشکي، مهسو با رهنمودهاي 
اسالمي و در عني حال، پاسخ گوي نياز مهگان در هر زمان طراحي شود و از جمموعه  
ــر در طي قرون و اعصار و حيت دستاوردهاي آينده  بشر بتوان با  ــتاوردهاي بش دس
 ــواهد فراواين در کالم و سريه  معصومني ــه  اسالمي بهره گرفت، ش تاييد انديش
ــالم،  ــي دارمي. لذا، جاي هيچ ترديدي وجود ندارد که اس ــتوانه هاي فقه و نيز پش
خواهان بهره گريي شايسته و بهينه از حداکثر توان بالقوه دانش پزشکي براي مهه 
و به خصوص اهل اميان است. البته، اين بهره گريي بايد در چارچوب امر و نهي اهلي 
صورت گريد و اين، مهان چيزي است که از آغاز تاکنون آن را در ذيل عنوان نظام 

طب اسالمي (البته نه فقط ذيل رهنمودهاي طيب اسالم) تعقيب کرده امي. 
ــتفاده از طبيبان زمان را براي درمان  ــريه  معصومني  از آغاز بعثت، اس در س
ــاس  ــاس دانش ماخوذ از وحي بلکه بر اس بيماري ها مي بينيم. طبيباين که نه براس
طب رايج زمان که حمصول انديشه و تالش حکيمان پيشني و معاصرشان بود طبابت 
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مي کردند. (جنم آبادي،ج ٢)
بعضي روايات جهت دهنده و حرکت آفرين نيز به وضوح مومنان را به فراگريي 
دانش ديگران و بهره گريي از اطالعات و جتارب آن ها تشويق و بلکه وادار مي سازد. 

از آن مجله: 
«َأْعَلُم النَّاِس َمْن َمجََع ِعْلَم النَّاِس ِإَىل ِعْلِمِه» (جملسي،١٦٣/١)

کلمه  «ايل علمه» به جاي «علي علمه» جاي تامل و توجه دارد. زيرا در حقيقت، 
ــت که با نظام انديشه  اسالمي اگر  برگرفنت جمموعه علوم ديگران مقيد به قيدي اس

مهسو نباشد الاقل نبايد در تضاد باشد. 

«َمْن َتَطيََّب َفْلَيتَِّق اَهللا َو لَْيْنَصْح َو لَْيْجَتِهْد»(مهان،٧٤/٦٢)
ــکي، به معناي نهايت سعي و کوشش را براي ارائه صحيح ترين  اجتهاد در پزش
ــکي است و حتقق اين امر،  ــب ترين و به کار بردن مقبول ترين خدمت پزش و مناس

مستلزم بازآموزي، پژوهش مستمر و بهره گريي از مهه  نوآوري ها است. 
«اْحلِْكَمُة َضالَُّة املُْْؤِمِن َفُخِذ اْحلِْكَمَة َو َلْو ِمْن َأْهِل النَِّفاق» (نهج البالغه،٤٨١)

ني ».(مهان) «اْطُلُبوا اْلِعْلَم َو َلْو بِالصِّ
و طبيعي است علمي که ممکن بود مثلًا از کفار چني گرفته شود، علم خداشناسي 
و احکام ديين نيست بلکه علوم مورد حاجت ديگر از مجله، علم طب مي تواند باشد. 
روايات متعدد ديگري هم وجود دارد که نيازي به ذکر آن ها مني بينيم. آنچه که 
از جمموعه اين ها استنباط مي شود، امهييت که اسالم براي استفاده اهل اميان از علوم 
ديگران قائل است (البته با مهان قيد عدم تضاد با آموزه هاي ديين و ترجيحًا مهسو 
بودن با آن ها) و فقط به تناسب عنوان سخنراين به يک مورد ديگر مربوط به رساله 
ــاره خواهيم کرد. در فقه اسالمي، به  ذهبيه حضرت امام رضا در جاي خود اش
ويژه فقه پويا و مترقي شيعه، قواعد متعددي است که مهه، مؤمنان و جامعه و نظام 
ــرفته ترين دستاوردهاي علمي از  ــالمي را مکلف به بهره گريي از پيش حکومت اس
ــکي مي کند از مجله  اين قواعد، قاعده  ضمان طبيب، قاعده  نفي  مجله در زمينه  پزش
سبيل کفار، نفي عسر و حرج، وجوب مقدمه واجب و حرمت مقدمه حرام و ... است.
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(اصفهاين، آيني تندرسيت،٣١تا٤٤)
با صداي بلند و اطمينان خاطر اعالم مي کنيم که با چنني پشتوانه هايي، جامعه 
اسالمي حق ندارد در علوم و از مجله، در مسائل پزشکي از کفار عقب تر باشد و اگر 
ــاس نياز (البته نه تعامل منطقي)  ــبت به آن ها احس ــته امي و نس هرجا به کفار وابس
مي کنيم، نتيجه  زير پا گذاشنت احکامي است که ما را به شدت براي پيشرفت علمي 

تشويق مي کند. 
تکرار اين تاکيدات براي اين است که بيش از اين شاهد طرح برخي ديدگاه هاي 
حمدود و عوام زدگي ها در مسئله اي به اين درجه امهيت در دنيايي اين گونه در حال 
پيشرفت و با سرمايه  عظيمي که از انديشه هاي اسالمي- متأسفانه غافالنه- بايگاين 

کرده امي نباشيم.

نگاهي دوباره به دو کلمه طب اسالمي و طب دوران تمدن اسالمي 
آنچه غالبًا در آثار منتشر شده توسط مولفان غريب و بسياري از نويسندگان مسلمان 
ــالمي ديده مي شود درحقيقت، مهان طب دوران متدن اسالمي  حتت عنوان طب اس
ــکان مسلمان و حيت  ــتاوردهاي پزش ــت از طب يوناين و دس ــت که آميزه اي اس اس
غريمسلمان دوره متدن اسالمي که از آموزه هاي اسالمي نيز تاثري پذيرفته و از جتارب 
ــکي ايراين باستان، هندي، چيين و غريه نيز بهره ها گرفته  و يافته هاي مکاتب پزش
ــت. طب اسالمي با اين ويژگي ها، تقريبًا مهان چيزي است که ما آن را با عنوان  اس
طب سنيت يا طب ايراين - اسالمي مي شناسيم. گرچه مهني اصطالح طب سنيت نيز 

براي توصيف اين گنجينه عظيم مرياث پزشکي به داليل بسيار نارسا است. 
ــالمي به مفهوم خاص آن است که به  ــت، طب اس اما آنچه که مورد حبث ما اس
طور مستقيم يا غريمستقيم از آموزه هاي اسالمي نشئت گرفته و اگر از مسري تالش 
انديشه و جتربه بشري نيز به دست آمده باشد با عبور از چارچوب ساختاري اصول 
و مباين و بايدها و نبايدهاي طب خالص اسالمي با حمتوا و ويژگي هاي طب اسالمي 

مهگون و سازگار شده است. 
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منشأ دانش پزشکي 
ــن) و قانونگذار حقيقي و خالق نظام  ــيت (کتاب تکوي خداوند، آفريننده  جهان هس
تشريع (کتاب تشريع) است. از مطالعه در کتاب نوين مي توان به دانش پزشکي راه 
يافت. اگرچه شواهد و قرائن و روايات قابل استناد معتنابهي وجود دارد که از نقش 
ــرت خامت انبياء ) در پيدايش، تدوين و  ــاء اهلي (از حضرت آدم  تا حض انبي
ــخن مي گويد. هم چنان که به وحي و عقل به عنوان دو  ــکي س تکامل دانش پزش
حجت خدا (يکي جهت بريوين و ديگري جهت دروين) اشاره شده و به هر صورت، 

پزشکي حمصول تالش و دريافت از اين دو حجت است. 
ــفي و چارچوب رفتار پزشکي را مي توان از آموزه هاي  ــاختار فلس به هر حال، س
ــريع) استنباط و تدوين منود. حال، اگر مهزمان و مهاهنگ با حتقيق  ديين (کتاب تش
ــکي، از  ــتفاده در پزش ــتيايب به نظامات و يافته هاي قابل اس در نظام آفرينش و دس
آموزه هاي ديين ناظر بر رفتار پزشکي غفلت نشود در حقيقت، طب اهلي يا در حبث 

ما طب اسالمي شکل مي گريد. 
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نگاهي دوباره به منشأ طب اسالمي و دوران تمدن اسالمي 
در حقيقت، طب اسالمي ساختار و چارچوب انديشه  اي اثرخبش و پويا در پزشکي و 
دانش  هاي وابسته به آن است که سرچشمه اصلي آن به طور مستقيم يا غريمستقيم 
ــتنباطات فقهي مبتين بر  ــنت پيامرب اکرم و ائمه معصومني و اس قرآن کرمي، س

مدارک چهارگانه (قرآن، سنت، امجاع و عقل) است. 
در چنني ساختاري دانش پزشکي حمصول افاضات و رهنمودهاي اسالمي (قرآن 
ــايي  کرمي و روايات پيامرب و معصومني ) و تالش عقل و جتربه آدميان در شناس

روابط قوانني حکمت آميز کتاب تکوين است. 

ــا اهلام از اصول  ــالمي، ب ــت که در طب اس بنابراين، عجيب و دور از انتظار نيس
ــه اسالمي، ضمن بهره گريي از دستاوردهاي گذشته و حال و  کلي و بنيادي انديش
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ــو نگر و ملحوظ داشنت  آينده متام جهان، در چارچوب يک تفکر و جهان بيين مهه س
ــکي با معيارهاي  حيات دنيوي و اخروي آدمي، مهواره اجزاء و ارتباطات نظام پزش
ــالمي بازنگري و در جهت اهداف واال و کمال جويانه و به عنوان يک  ــخص اس مش
واقعيت انکارناپذير به گزيين و سامان  خبشي شود. در مهني حال، از نظر دور خنواهيم 
ــت که در اين سامانه، رهنمودهاي مشخصي در زمينه تامني و ارتقاء سالمت،  داش
ويژگي هاي پزشکان و صاحبان مشاغل بهداشيت - درمان و آموزشي پژوهشي مداوم 

و مسئوالنه و صدها عنوان ديگر ارائه مي منايد. 
اما طب سنيت ما و ملل اسالمي در حقيقت، برگرفته از طب يوناين (طب مکاتب 
ــکي کنيد، کوس و اسکندريه) طب مکتب پزشکي سرياين (طب حران، اورفا،  پزش
ــا، رها و ...) و طب ايراين (طب آريائي، طب اقوام ايراين، مکتب پزشکي جندي  ادس
شاپور)، طب هندي، طب عريب، طب ملل خمتلف دور و نزديک و جتارب، نوآوري ها و 
کشفيات دانشمندان سرزمني  هاي اسالمي به ويژه سرزمني ايراين بزرگ است که در 

سايه قوانني، احکام و رهنمودهاي پزشکي اسالم تغيري و تکامل يافته است. 
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با وجود تاثريپذيري اين دانش پزشکي از آموزش هاي اسالمي، اطالق عنوان طب 
ــت و نويسندگان کتب اصلي اين دوران  ــالمي بر آن ناصواب و غريقابل دفاع اس اس
نظري: حممدبن زکرياي رازي، علي بن عباس جموسي اهوازي، ابن سينا، جرجاين، ابن 
مندويه، ابن بيطار و صدها شخصيت برجسته ديگر نيز هرگز چنني ادعايي نکرده اند 

و غالبًا، صادقانه به ماخذ آثار خود در منت تاليفاتشان به کّرات اشاره منوده اند. 
ــخين از طب عاميانه يا طب مردم(folk medicine) نيز  ــنيت، س در کنار طب س
مطرح مي شود. طب عاميانه صرف نظر از آميختگي آن با حقايق و اوهام، الاقل در 
ــرزمني فرهنگي ايران بزرگ، از آموزه هاي اسالمي نيز مهانند ديگر آموزه ها تاثري  س
ــالمي به معناي خاص کلمه ارائه  ــت و متقابلًا با تعريفي که از طب اس پذيرفته اس
ــرايط اتقان و سودمندي وارد طب اسالمي  داده امي، خبش هايي از آن مي تواند در ش

شود. 

نقش اسالم در رشد و شکوفايي دانش پزشکي 
ــتلزم نگاهي دوباره به نقش آيني مقدس  ــي طب اسالمي مس به هر حال، بازشناس
ــت که فقط فهرست وار به  ــد و تکامل و شکوفايي دانش پزشکي اس ــالم در رش اس
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ذکر عناوين حبث بسنده مي کنيم و در ذيل دو عنوان نقش غريمستقيم و مستقيم، 
منونه اي از نکته هاي مورد توجه آموزه هاي اسالمي را بازگو مي کنيم. 

الف - نقش غيرمستقيم: 
é در هم شکسنت نظام طبقايت ← عمومي شدن آموزش 

é تاکيد بر علم آموزي
é دانش، گمشده مومن

و  مقدمه  تهيه  پزشکي،  دانش   ← است  خدايي  کاري  شفاخبشي   é
اسباب براي حتقق اين کار خدايي است. 

é طبابت، ريشه در آموزش هاي وحي دارد - معجزه انبياء
ادعيه  در  اساسي  خواسته  يک  و  ديين  ارزش  يک  سالمت  تامني   é

است. 
é پزشکي و بهداشت، مقدمه الزم براي حتقق يک واجب اهلي است. 

ب - نقش مستقيم: 
é اعالم تسخري قواي زمني و آمسان ها 

é ارزش وجودي انسان و ضرورت حفظ حيات، سالمت و کرامت او 
é وجوب کفائي پزشکي (وجوب مقدمه واجب)

é ضمانت در خدمات پزشکي ← دانش پيش رو - دقت - مهارت 
- رفتار

           é مسئوالنه و پيش بيين هاي الزم 
اميد  و  پژوهش  به  تشويق   ← هستند  درمان  قابل  بيماري ها  متام   é

جدي به موفقيت
و  (انسان  کامسوس  ماکرو  و  کامسوس  ميکرو  متقابل  ارتباطات   é

کائنات) 
é ارتباطات روح و جسم 
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ويژگي هاي الزم و پسنديده براي ارائه کنندگان خدمات پزشکي: 
é ويژگي هاي خلقي و رفتاري فردي و حرفه اي 

é تقوا و بازآموزي
é تالش 

é نوآموزي 
é نظم 

é پژوهش 
é مهارت و حذاقت 

é خريخواهي
é اداي امانت 

é تعميم آموزش هاي کاربردي 
é جلب اعتماد 

é بصريت 
é رازداري

é وثوق 
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é توکل 
é رفق 

é تعبد و پاي بندي به مکارم و حماسن و احکام و ... 
é رسيدگي خوب 

برخي از رهنمودهاي ويژه و انديشه هاي نوآور در طب اسالمي 
از  سالمت  تعريف  در  بازنگري  (ضرورت  سالمت  و  بيماري  مفهوم 

ديدگاه سازمان جهاين بهداشت)

é نگاه مهه سونگر به انسان و مسائل او 
é نوآوري هاي بهداشيت و تغذيه اي 

é توجه ويژه به ياتروژين و عوارض جانيب داروها 
بر  طبيعي  و  غذائي  درمان  و  درمان  بر  پيشگريي  تقدم  بر  تاکيد   é

درمان دارويي و درمان دارويي بر جراحي 
é بازشناسي قوه مدّبره در بدن و امهيت اختاذ روش هاي منطقي در 
ارتقاء  و  حفظ  يا  بيماري ها  درمان  جريان  در  مذکور  قوه  به  کمک 
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سالمت 
وراثت  به  توجه  کنار  در  غريکروموزومي  وراثت  ساخنت  مطرح   é

کروموزومي 
منونه  صدها  با  اسالمي  آموزه هاي  در  کرونوبيولوژي  نوآور  دانش   é

علمي
é قواي خمتلف در حيات بيولوژيک و معنوي انسان و روابط مرموز 
اين  شناخت  از  جديدي  کاملًا  بهره گريي هاي  امکان  و  آن ها  ميان 
ارتباطات (مثلًا افزايش قدرت شنوائي با تقويت قوه هاضمه، ارتباط 
ارتباطات  گونه  اين  براي  بتوان  شايد   ... و  خواب  اجياد  و  گوش 
جاري  نهر  يک  با  خمتلف  عملکردهاي  و  اندام ها  رابطه  به  ناشناخته 
هومئواستاز  يا  مدبره  قوه   عنوان  ذيل  بدن  درون  انفعاالت  و  «فعل 

اشاره منود».

در  آن ها  ترکييب  نقش  و  زا  بيماري  عوامل  انواع  نقش  بازشناسي   é
بروز بيماري ها 

و صدها رهنمود ديگر از مجله، در زمينه چگونگي خلقت انسان، رشد 
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و منو، تغذيه کودکان، نقش آغوز و شري مادر (حق لبأ و حقوق دو جانبه 
شريدهي و شريخواري)، بهداشت جسمي، رواين، اجتماعي، معنوي، 
به  فيزيولوژيک  سن  جايگزيين  کار،  زيست،  حميط  غذايي،  جنسي، 
جاي سن تقوميي در بررسي هاي باليين، مفهوم حيات و مرگ، مفهوم 

شفا و...) (اصفهاين، حمتوا و ويژگي هاي طب اسالمي)

چند نکته و تاکيد براي سامانه  طب اسالمي 
ــاس يافته هاي  ــالمي در تعريف جامع آن، براس با توجه به خصوصيات طب اس

رهنمودهاي اسالمي موارد زير مورد تاکيد و توجه خاص است: 
(life style)تاکيد بر پيشگريي و اصالح شيوه زندگي é

é درمان روحي و رواين



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ۲۶    درآمدي بر طب از منظر امام رضا   

é درمان با غذا
é تدابري بهداشيت بر اساس فصول و ماه هاي هر فصل و نيز ايام خمتلف 

ماه قمري (در قالب کرونوبيولوژي يا گاه شناسي زيسيت)
 sprito،) مهچون  وندهائي  ميان  و  پسوندها  پيشوندها،  قراردادن   é
chrono، tempremento) و مانند اين ها براي بسياري از مصطلحات 
رايج پزشکي استفاده و توجه به کلمايت هم چون: خدا، آفرينش به جاي 

کلمات متداويل مهچون طبيعت 
 منابع دست يابي به رهنمودهاي طبي حضرت امام رضا

اين که تدوين سامانه طب اسالمي را با عنوان اهلام از رهنمودهاي طيب حضرت رضا 
ــو و حيت   زينت داده امي با تکرار اين واقعيت که کالم آن حضرت مهانند و مهس
در بسياري از موارد تکرار فرمايشات پيامرب اکرم و ديگر معصومني  است ما 
ــتقيمًا بيانگر رهنمودهاي آن حضرت  را بر آن مي دارد که عالوه بر منابعي که مس
 ،فقه الرضا ،ــا ــت مهچون: کتب عيون اخبار الرضا، صحيفه الرض اس
ــاله ذهبيه) و شروح متعدد آن و جست و جوي مستقيم سريه  طب الرضا (رس
و روايات رضوي  در منابع معترب روايي و تارخيي، رجوع به رهنمودهاي ذوات 
ــه ساير معصومني  را نيز مورد توجه قرار دهيم زيرا حيت مضامني واحدي  مقدس

را به نقل از چند معصوم  به کّرات ديده امي. 
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نگاهي به پيش گفتار، آغاز و پايان رساله ذهبيه 
ــي از الفاظي  ــه برخي کاتبان مزدور دوران عباس ــاله ذهبيه صرف نظر از اينک رس
مهچون امرياملؤمنني براي خماطب آن يعين مامون، خليفه غاصب و ستمگر عباسي به 
  ناحق استفاده منوده اند، در حايل که به يقني، چنني خطايب از ناحيه امام معصوم
به غاصب ستم کاري چون مامون صادر نشده است. زيرا اولًا، در متام جهان آفرينش 
ــر حق، حضرت علي بن  ــن لقب را جز براي وجود امام ب ــه نص روايات معتربه اي ب
ــب حيت براي هيچ امام معصوم ديگري مني توان به کاربرد و ثانيًا، اگر در  ابيطال
مقام تقّيه چنني سخين به هر دليل صادر شده باشد يک بار کايف بود نه اينکه اين لقب 
ــود. مضامني و حمتواي رساله  مطهر براي ناپاک ناصاحلي چون مامون پياپي تکرار ش
ــاين و مهسويي دارد و انتساب چنني رساله اي به آن  با ديگر روايات آن حضرت مهس
حضرت، صرف نظر از برخي کاسيت ها، زيادي ها و الفاظ براي اهل فن حمرز مي باشد. 
به هر حال، اينکه با مراجعه به جلد ٦٢ حباراالنوار چاپ تهران (صفحات ٣٠٧ تا 
ــل مجاليت از پيش گفتار، مقدمه و موخره اين کتاب گرانقدر، نکته هايي  ٣٠٩) و نق
ــتخراج و ارائه خواهيم کرد که مکمل مباحثي خواهد بود که ما را به تدوين  را اس

سامانه اسالمي به مفهوم جامع آن رهنمون خواهد شد. 

از پيشگفتار خطاب به مأمون: 
َتُه بِاالْخِتَباِر َو ُمُروِر اْألَيَّاِم َمَع َما َوَقَفِين َعَلْيِه  ْبُتُه َو َعَرْفُت ِصحَّ ِعْنِدي ِمْن َذِلَك َما َجرَّ
َلِف ِممَّا َال َيَسُع اْإلِْنَساَن َجْهُلُه َو َال ُيْعَذُر ِيف َتْرِكِه َفَأنَا َأْمجَُع َذِلَك َمَع  َمْن َمَضى ِمَن السَّ

َما ُيَقاِرُبُه ِممَّا ُحيَْتاُج ِإَىل َمْعِرَفِتِه.

از مقدمه: 
«اعلم! َأنَّ اَهللا َعزَّ َو َجلَّ َملْ َيْبَتِل الَْبَدَن ِبَداٍء َحىتَّ َجَعَل َلُه َدَواًء ُيَعاَجلُ ِبِه َو ِلُكلِّ ِصْنٍف 
َسْت َعَلى ِمَثاِل  َواِء َو َتْدِبٌري َو نَْعٌت َو َذِلَك َأنَّ َهِذِه اْألَْجَساَم ُأسِّ اِء ِصْنٌف ِمَن الدَّ ِمَن الدَّ

اْملُْلِك».
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و در پايان رساله:
«َو َمْن َعِمَل ِفيَما َوَصْفُت ِيف ِكَتاِيب َهَذا َو َدبََّر ِبِه َجَسَدُه َأِمَن ِبِإْذِن اِهللا َتَعاَىل ِمْن ُكلِّ َداٍء 
ِتِه َفِإنَّ اَهللا َتَعاَىل ُيْعِطي اْلَعاِفَيَة ملَِْن َيَشاُء َو ميََْنُحَها ِإيَّاُه َو  َو َصحَّ ِجْسُمُه ِحبَْوِل اِهللا َو ُقوَّ

اْحلَْمُد ِهللا اّولًا و آخرًا و ظاهرًا و باطنًا».
چند نکته از آغاز و پايان رساله ذهبيه: 

اگرچه نکات آموزنده  بسياري از اين رساله قابل استخراج و استنباط است اما به 
تناسب موضوع مورد حبث، به ذکر چند نکته بسنده مي کنيم:

  ١. از اطالعات و جتارب پزشکي ديگران مي توان استفاده کرد و حيت معصوم
 نيز ابايي از ذکر چنني استفاده اي ندارد. چنان که در خطب حضرت امرياملؤمنني

نيز استناد به اشعار شعراء غريمسلمان نيز کرارًا ديده مي شود. 
٢.پزشکي، عرصه جتربه و حتقيق است. 

٣.جتربه و آزمايش در طول زمان صورت مي گريد نه با اکتفا کردن به يک بار يا 
يک مورد يا يک زمان. 

ــند و براي هيچ  ــيت مي باش ٤.مهه نيازمند برخورداري از آگاهي هاي پايه  بهداش
کس در اين سطح عذري براي ندانسنت پذيرفته نيست. 

٥.دريافت اطالعات بيشتر از منابع متنوع 
٦.دستورالعمل هاي رساله  ذهبيه فقط ويژه  مامون عباسي نيست بلکه مشول عام 

دارد و ضامن سالمت مهگاين است. 

بازنگري در آموزه هاي اسالمي براي تدوين منشور آموزش و خدمات پزشکي 
ــيد در قالب مفهوم، منشا و نقش طب اسالمي در البه  آنچه به نظر ضروري مي رس
الي حبث هاي گذشته، گفته شد اما مي توان با بازنگري در آموزه هاي اسالمي موارد 
ــور آموزش و خدمات طب اسالمي، فهرست  زير را به عنوان پيش نياز تدوين منش

وار بيان کرد: 
ــاخته حکمت خداي  ــت س ــريع، هر دو دس ١.هم کتاب تکوين و هم کتاب تش
ــت و آنچه که به عنوان طب اسالمي  ــويي با يکديگر اس يکتا و در مهاهنگي و مهس
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ــتاوردهاي دانش پزشکي مهاهنگ با نظام  ــيم، بهره گريي از جمموعه دس مي شناس
تشريع است. 

ــان  ــالمت انس ــگاه خلقت آدمي، اصل کرامت او و امهيت حفظ حيات س ٢.جاي
ــکي را تقديس و در عني حال  ــر، پزش ــتيبان حيات و حقوق بش و قواعد فقهي پش

مسئوالنه به خدمت انسان ها فرا مي خواند. 
 (Biopsychosocial)٣.در طب اسالمي، برخالف منطق الئيسم که هويت انساين را
مي شناسد، آدمي هويت (spritobiopsychosocial) دارد. لذا، در اين مکتب پزشکي 
عالوه بر متام جنبه هاي مورد توجه مکاتب الئيک و در راس آن ها، تاثري عوامل روحي 

و ارتباط عاطفي و معنوي بر سالمت و بيماري مورد تاکيد قرار مي گريد. 
ــالمي  ــام مديريت جامعه و به عبارت ديگر، مهه ارکان مديريت جامعه اس ٤.نظ
ــئوليت خبش هاي مرتبط، براي حتقق تامني و ارتقاء سالمت آحاد مردم  عالوه بر مس

مسئوليت مشترک دارند. 
٥.طب اسالمي، بهره گريي از جمموعه دستاوردهاي قابل اطمينان پزشکي را براي 
ارائه صحيح ترين، منطقي ترين و سودمندترين خدمات پزشکي در حمترمانه ترين و 
ــئوالنه ترين کيفيت به گريندگان خدمت ضروري مي داند و در هرگام، حضور و  مس

نظارت اهلي را بر صحت، دقت و سودمندي رفتار تاکيد مي کند. 
ــوزش و ارائه خدمات از  ــجو و تفکيک ناپذيري آم ــتاد و دانش ٦.ويژگي هاي اس
ــت هاي مترقي فقهي، جمموعًا پزشکي را به مهه جوانب آن، شاه  ــت ها و نبايس بايس
ــان آ دميان قرار  ــم و ج ــالمت جس راهي براي وصول به مقام قرب اهلي و ارتقاء س

مي دهد. 

سالمت و اعتدال مزاج، زيربناي تکامل معنوي و سير الي اهللا 
ــرن ١٢ هجري) حديث  ــف مالعبدالرزاق الهيجي (ق ــرمايه اميان، تالي در کتاب س
ــيحي که از آن  ــخ به عامل مس زيبايي از بيان حضرت امام امرياملومنني  در پاس
حضرت با حلن استنکار سوال کرده بود آورده شده است که بسيار عميق و آموزنده 
و مهسو با ضرورت توجه به صحت بدن و اعمال آن به عنوان زيرساخيت براي تطامل 
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معنوي مي باشد و نقل آن سودمند است: 
«اليس من اعتدل طباعه صفي مزاجه؟ و من صفي مزاجه، قوي اثرالنفس فيه؟ 
و من قوي اثرالنفس فيه مسا ايل ما يرتقيه؟ و من مسا ايل يرتقيه فقد ختّلق باالخالق 
النفسـانيه؟ و من ختلق باالخالق النفسانيه فقد صار موجودًا مبا هو انسان دون ان 

يکون مبا هو حيوان فقد دخل يف الباب امللک الصوري و ليس له غري هذه الغاية» .

نتيجه گيري 
ــان مي برمي. در اين  ــجاديه به پاي ــا ذکر مجله اي از دعاي ٢٣ صحيفه س ــخن را ب س
ــت از پروردگار براي دستيايب  ــجاد ضمن درخواس مجله، وجود مقدس امام س
ــالمت  ــالمت کامل و جامع، به نکته  جالب و مهمي حتت عنوان ارتقاء س به يک س
ــت که بعد از ١٤ قرن و در  ــاره مي فرمايد و اين موضوع، مهان اس (عافيه ناميه) اش
ــرآغاز هزاره  سوم ميالدي، حتت عنوان (Health Promotion) به عنوان شاه بيت  س
انديشه هاي نوآور جهان علم به يک اشاره جهاين و افتخارآميز مورد توجه بسيار است. 



  ۳۱     ــ   بازنگري در تعريف، مفهوم، محتوا و ويژگي هاي طب اسالمي با الهام از رهنمودهاي امام علي بن موسي الرضا

منابع
عالوه بر قرآن کريم و نهج البالغه

١.اصفهاين، حممدمهدي(١٣٨٨).آئين تندرستي، چاپ دهم. 
٢. اصفهاين، حممدمهدي. محتوا و ويژگي هاي طب اسالمي، اولني مهايش ملي فرهنگ و 
مرياث پزشکي اسالم و ايران، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشيت، اسفندماه ١٣٨٧

٣.حرعاملي، حممد بن حسن، وسائل الشيعة
٤.قمي،شيخ عباس،مفاتيح اجلنان،ترمجه حمي الدين اهلي قمشه اي،اعمال ماه شعبان املعظم.

٥.جملسي، حممد باقر، حباراالنوار
٦.جنم آبادي، حممود.(١٣٧١). تاريخ پزشکي ايران. 





ويژگي هاي منحصر به فرد رساله ذهبيه
دکتر سيدسعيد اسماعيلي صابر
دکتر غالمرضا کردافشاري 
دکتر حوريه محمدي کناري 

چکيده
  رساله اي در باب حفظ الصحة خطاب به مأمون عباسي و منسوب به امام رضا
به دست ما رسيده است که در تاريخ به رساله ذهبيه يا رسالة املذهبة معروف است. 
نويسندگان متعددي نيز به شرح و حتشيه اين رساله پرداخته اند و کتاب هايي حتت 
عنوان طب الرضا منتشر شده است. مجعي از بزرگان علما چون: عالمه جملسي و در 
عصر ما، عالمه سيدمرتضي عسکري بر سند اين حديث صحه گذاشته اند. برخي نيز 

امروزه در نسبت اين رساله به امام رضا تشکيک مي کنند.
بررسي سند روايات بر عهده علماي علم رجال است اما اين رساله، به عنوان يک منت 
ــاير متون طيب  ــت و به عنوان يک طبيب اين منت را با س طيب قدميي در اختيار ماس

سنيت ايران مي توانيم مقايسه کنيم و در اين جهت، خود را جماز مي دانيم. 
در اين مقاله تالش بر آن بوده است تا کتب معترب و مهم طب سنيت از قرون اوليه 
تا به حال مورد بررسي قرار گرفته و مبحث حفظ الصحه آن با رساله ذهبيه مقايسه 
شود. بررسي خود را با کتاب فردوس احلکمه اثر علي ربن طربي که در بغداد و در 
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دربار متوکل عباسي نگاشته شده است و نزديک ترين کتاب مهم طب سنيت به زمان 
ــت آغاز و با کتاب املنصوري يف الطب رازي و کامل الصناعة  حضرت ثامن احلجج اس
علي بن عباس اهوازي و قانون بوعلي و ذخريه خوارزمشاهي سيدامساعيل جرجاين و 
هداية املتقني اخويين ادامه دادمي. از ميان آثار متاخرين اين علم نيز دو کتاب بسيار 
ــاين و حفظ الصحة ناصري تاليف  ــم و معترب يعين خالصة احلکمة عقيلي خراس مه
ــي شد. سپس، تفاوت هاي موجود بني  حکيم گيالين معروف به ملک االطباء بررس
ــته بندي شد. دسته اول: با عنوان  ــاله ذهبيه و کتب طيب در دو خبش عمده دس رس
ــلوب نگارش و دسته دوم: حتت عنوان تفاوت در حمتواي بيان شد. اين  تفاوت در اس
مقايسه ها ما را در اين جهت کمک مي کند تا ببينيم آيا اين منت طيب که اکنون در 
اختيار ماست و حتت عنوان رساله ذهبيه مشهور است مي تواند توسط يکي از اطبا 
نگاشته شده باشد مثلًا رساله اي مربوط به طربي، اهوازي، رازي يا بوعلي باشد و به 
اشتباه به امام رضا نسبت داده باشد؟ آيا اين رساله شباهيت به ساير نوشته هاي اين 
دانشمندان دارد؟ اصولًا وقيت کتب و رسائل يک دانشمند را با هم مي بينيم اسلوب 
ــأ واحد براي نگارش را به ما معريف کند. مثلًا،  نگارش و حمتواي آن ها مي تواند منش
ــه جرجاين و کتاب ذخريه وي را در کنار هم مي گذارمي و  ــيت کتاب اغراض الطبي وق
اسلوب نگارش و حمتواي مطالب را نزديک به هم مي بينيم و براي ما استبعادي ندارد 

که اين دو منت از يک نويسنده يعين جرجاين باشد. 
در اين حتقيق، تفاوت هاي موجود بني رساله ذهبيه و آثار بزرگان علم طب رمزگشايي 
ــت و در برابر ديدگان پژوهشگران و عالقه مندان قرار گرفته است تا خود  ــده اس ش

بينديشند که اين رساله از کيست.
کليدواژگان: امام رضا، رساله ذهبيه، انتساب، صحت،طب سنيت
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۱.يافته ها
اگر رساله ذهبيه منسوب به حضرت رضا را به عنوان يک منت طيب مورد مطالعه 
قرار دهيم در مي يابيم که اين رساله با رساالت و کتيب که در اين زمينه نگاشته شده 
ــت تفاوت هاي عمده اي دارد. اين رساله، عمدتًا معطوف به مسئله پيشگريي و  اس
حفظ سالميت است که در کتب طب سنيت حتت عنوان حفظ الصحه ذکر مي شده و 
در کتب خمتلف طيب جايگاه ويژه اي داشته و حکما رساله هاي جمزايي نيز در اين باب 
ــاله ذهبيه با مهه آنچه ما در اين جمال مورد بررسي قرار دادمي  ــته اند. لکن، رس نگاش
متفاوت است. اين تفاوت ها را مي توان در دو خبش تفاوت در متد و اسلوب نگارش 

رساله و تفاوت در حمتواي و ماهيت مطالب جاي داد. 

۱-۱. تفاوت در اسلوب نگارش 
۱-۱-۱.فصل بندي

ــاالت، حفظ صحت داراي شش اصل اساسي دانسته شده است  در اکثر کتب يا رس
و با تدبري هوا شروع و با اطعمه و اشربه، خواب و بيداري، حرکت و سکون، احتباس 
و استفراغ ادامه و با اعراض نفساين به پايان مي رسد و اين ها، به عنوان سّته ضروريه 
ــوند. روش علي بن عباس اهوازي در کتاب کامل الصناعة،  ــالميت شناخته مي ش س
جرجاين در ذخريه و اغراض، عقيلي خراساين در کتاب خالصه احلکمة و گيالين در 

حفظ الصحة ناصري و ... چنني است. 
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ــتني  ــب مي گويد: «... پايه هاي خنس ــاب املنصوري يف الط ــاي رازي در کت زکري
تندرسيت است براي درسيت و به اندازه بودن جنبش و آرامش، خوراک و نوشيدين ها 
ــريي رويدادهاي بد ... و  ــت خانه و پيگ و بريون راندن پس مانده ها و گزينش درس
ــت عادت ها...»(رازي، ٥٢). وي، در گفتار  ــت هاي رواين و نگاهداش توجه به خواس
چهارم که با عنوان پاسداشت تندرسيت ترمجه شده است عبارات فوق را آورده و به 

مهني ترتيب، مطالب فوق را به طور منظم شرح مي دهد. 
اما شايد نتوان مطالب موجود در رساله ذهبيه را فصل بندي کرد. در اين رساله، 
رعايت ترتيب سّته ضروريه رعايت نشده است و حيت به برخي از آن ها اشاره نشده 
ــت. عناوين مشهور ذکر شده نيز در ابتداي هر فراز از سخن به روشي که روش  اس

معمول اطبا است نيامده است. 
در ابتداي رساله، سخن از عالج پذيري هر بيماري مي آيد در حايل که طبق دأب 
اطبا اين عبارت مربوط به حبث حفظ الصحة نيست و در مبحث معاجلات بايد طرح 
ــپس، مثايل جهت فهماندن حنوه عملکرد بدن (فيزيولوژي) زده مي شود و  شود. س
ــود. منشأ  ــاره مي ش به حنوه عملکرد و فيزيولوژي برخي از اندام ها مانند حنجره اش
ــود که جاي هيچ کدام از آن ها طبق روش اطبا در مبحث  فرح و حزن بيان مي ش
ــت. سپس، با تشبيه بدن به زمني پاکيزه، امهيت توجه به اغذيه و  حفظ الصحة نيس
اشربه يادآوري مي شود و از اين طريق، وارد مبحث تغذيه مي شوند و در مورد حجم 
ــخن گفته مي شود. سپس، وارد تدبري فصول سال  و کيفيت غذا و دفعات تغذيه س
مي شوند برخالف روش اطبا که ذکر فصول را در مبحث هوا بيان مي کنند ذيل حبث 

تغذيه آن را مطرح مي منايند. 
ــنت به خصوصيات هر فصل  ــيوه رايج که پرداخ ــني مبحث نيز برخالف ش در مه
ــد. بعد از آن، حبث  ــاه و تدبري هريک از ماه ها مي پردازن ــت به خصوصيات هر م اس
ــند و روش تهيه آن را توضيح مي دهند و خواص آن  ــراب حالل را پيش مي کش ش

را مي مشارند. 
ــوند. در ادامه طبايع اربعه  ــپس، جمددًا وارد حبث هوا و تأثري آن بر مزاج مي ش س
(دم، صفرا، سودا و بلغم) را مطرح و جايگاه هريک در بدن را بيان مي کنند. ناگهان 
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ــود و خاصيت خواب و روش درست خوابيدن مطرح مي شود. در  حبث عوض مي ش
مهني حني به ختلي اشاره مي شود و سپس، بهداشت دندان مطرح مي شود. 

ــود و خصوصيات هر سين برمشرده  ــي از سن مطرح مي ش ــپس، تغيريات ناش س
مي شود. به طور عجييب حبث در اينجا خامته مي يابد و در ادامه، حبث حجامت و فصد 
مطرح مي شود. حبث در باب حجامت نيز بيش از آنچه که در کتب اطبا مورد توجه 

قرار گرفته است مطرح مي شود. 
جمددًا پس از امتام، حبث نسبتًا مفصل حجامت و فصد وارد حبث تغذيه مي شوند و 
از غذاهايي که با هم نبايد خورد و توصيه هايي در باب تغذيه سخن به ميان مي آيد 
و در البه الي حبث تغذيه، نکايت در باب مجاع مطرح مي شود. پس از امتام اين خبش از 

مبحث تغذيه، سخن از محام نوره، خواص و روش استفاده آن مي شود. 
ــگريي از چند بيماري خاص بيان مي شود. در مهني حني، چند  ــپس، راه پيش س
ــودا و ريح بيان مي شود. در ادامه، تدبري  قاعده کلي در درمان غلبه بلغم، صفرا و س
ــود و در البه الي اين حبث، مبحث انواع آب ها و تدبري آب بيان  ــافر بيان مي ش مس
ــربه را بيان  ــت که در کنار حبث اغذيه، اش ــود. در حايل که روش اطبا آن اس مي ش

مي کنند. در آخر رساله هم مبحث مجاع مطرح مي شود. 
مهان طور که مشاهده مي کنيم فصل  بندي راجيي که در نوشتار مهه اطبا در اين 
ــايد نتوان فصل بندي دقيقي را به  ــود رعايت نشده است و ش مبحث رعايت مي ش
ــاله حتميل کرد. روش نگارش اين رساله با روش بيان قرآن و خطب نهج  البالغه  رس
ــلوب گويش، يک فصل بندي  ــباهت دارد تا نوشتار اطبا. در قرآن نيز اس ــتر ش بيش
مشخص را برمني دارد. قرآن داراي فصل توحيد، فصل نبوت، فصل معاد و ... نيست. 
مطالب را درهم آميخته و پيوسته با هم بيان مي منايد. مثلًا توحيد را مطرح مي کند 
و در اين حني، داستاين را بيان مي کند و در حني آن، نبوت و معاد را مطرح مي شود. 
ــم مي گويد يعين يک معجوين به مشا مي دهد  ــه الي آن ها، احکام و اخالق ه در الب
ــازد و صرفًا يک کتاب براي مطالعه نيست. احکام  که مشا را تربيت مي کند و مي س
ــلوب  ــت. در خطبه هاي نهج البالغه هم مهني اس ــالق و عقايد درهم تنيده اس و اخ
ــود و با خلقت انسان و  ــود. گاهي يک خطبه با توحيد شروع مي ش ــاهده مي ش مش
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مالئکه ادامه مي يابد و با مسائل اجتماعي و اخالقي پايان مي يابد و ...
ــلويب دارد و مني توان آن را در قالب هاي خاص اطبا و  ــاله ذهبيه نيز چنني اس رس
حکما گنجاند. اين عدم فصل بندي به معناي پراکنده گويي نيست بلکه وقيت مشا از 
ابتدا تا آخر آن را مطالعه مي کنيد مطلب را کاملًا پيوسته و مرتبط با هم مي يابيد 
ــاله انسان را به ياد تغيري حلن هاي قرآن و يا حنوه  اما تغيري در حلن و موضوع در رس
خاص داستان سرايي آن و تغيري ناگهاين در صحنه هاي قصه هاي قرآين مي اندازد. 

۱-۱-۲. آوردن مطالب خارج از موضوع حفظ الصحه (طبق عرف اطبا)
- بيان اين مطلب که هر دردي درماين دارد؛

- تشبيه بدن به يک مملکت و توضيح عملکرد اعضاي خمتلف؛
- بيان جايگاه غلبه هر خلط در بدن؛ 

- بيان مزاج سين؛ 
- تفصيل حجامت و فصد و بيان جزئيات آن ها؛

- بيان اصول درمان اخالط خمتلف 
۱-۲. تفاوت در محتوي 

ــت: «َأنَّ اَهللا َتَعاَىل َملْ َيْبَتِل اْلَعْبَد املُْْؤِمَن بَِبَالٍء َحىتَّ  ــاله با اين عبارت اس ــروع رس ١. ش
َواِء َو َتْدِبٌري َو نَْعٌت» در  اِء ِصْنٌف ِمَن الدَّ َجَعَل َلُه َدَواًء ُيَعـاِجلُ ِبِه َو ِلُكلِّ ِصْنٍف ِمَن الدَّ
ــي از  اين عبارت، به کار بردن لفظ اهللا تعايل و عبد و حبث ابتالء مؤمن مني تواند ناش
گفتمان خارج از اسالم باشد و اين نوشتار، مني تواند ترمجه اي از کتب يوناين، فارسي 
يا هندي که مکاتب عمده و اصلي طيب آن روزگار را تشکيل مي دادند، باشد. مضاف 
ــون که از خاندان  ــه مترمجان اصلي بيت احلکمه مأم ــت ک بر اين، بايد در نظر داش
ــوع و نيز امثال حنني بن اسحاق بودند، مهگي نصراين بودند و چنني عبارايت  خبتيش
که در واقع به گفتمان هاي ناب اسالمي برمي گردد، از چنني نويسندگان و مترمجاين 

برمني آيد. 
ــيار صريح که خداوند براي هر بيماري درماين قرار داده  بيان عبارت دقيق و بس
است که به عنوان يک اصل طيب مهم مي تواند مطرح شود، در کتب اطبا و حکماء 
ــم مني خورد. اين عبارت، مشابه مهان تعبري رسول اکرم است  و مشاهري به چش
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که مي فرمايند:
«... َفَما َأْنَزَل اُهللا َداًء ِإالَّ َأْنَزَل َمَعُه َدَواًء»(جملسي،٦٥/٦٢) يا رواييت که از حضرت 
صادق رسيده است که: «انَزَل اُهللا الداَء و انَزَل الشفاَء و ما َخَلَق اُهللا داَء اال َجَعَل 
لُه دواء...»(مهان،٦٦/٦٢)بنابراين، عبارت رساله که منسوب به حضرت ثامن احلجج 

است مهان عبارايت است که از آباء گرامش نقل شده است. 
ــام از اجداد  ــاره مي کنند ن ــي که به دفعات غذا خوردن اش ــرت در خبش ٢. حض
طاهرينش مي برد و مي فرمايد: «و کذا امر جدي حممد صلي اهللا عليه و آله...» چند 
ــطر پايني تر جمددًا چنني اشاره اي وجود دارد که در حبث شراب حالل«و نَُعوُد ِإَىل  س
َعاِم» به کار بردن چنني  ِة ِيف ِصَفِة َشَراٍب َحيِلُّ ُشْرُبُه َو ُيْسَتْعَمُل بَْعَد الطَّ َقْوِل اْألَِئمَّ
عبارايت در کتب اطبا يب معين است. اين عبارات نه از جالينوس و بقراط است و نه از 
ــوع و جربئيل و ابن ماسويه و حنني بن اسحاق (که مهگي نصراين بوده اند) و  خبتيش

نه از علي بن ربن طربي، اهوازي، رازي و بوعلي. 
ــوم تا اين اواخر نيز ارجاع و استناد به قول پيامرب و  روش اطبا از قرون دوم و س
ــت. چنانکه مي بينيد که در کتب مهم طيب مانند کتب رازي، اهوازي  امام نبوده اس
ــود مگر موارد بسيار نادري. نکته مهم  ــتناد مني ش و بوعلي به قول پيامرب و ائمه اس
ديگر آن است که حضرت مي فرمايد «َکذا اَمر َجّدي حمَمد» و از پيامرب به عنوان 

جدي خويش ياد مي کنند. 
ــنت به خصوصيات ماه هاي خمتلف و ذکر تدابري آن ها: در متام کتب طيب  ٣. پرداخ

مهم و رسائل مربوط به حفظ صحت فصلي حتت عنوان تدبري فصول آمده است. 
طربي در فردوس احلکمه در گفتار پنجم از گونه خنست درباره چهار فصل بهار 
و تابستان و پاييز و زمستان و تدابري آن ها سخن گفته است. به عنوان مثال، در باب 
ــل بهار مي گويد: «در بهاران بايد از خوراکي هاي معتديل چون جوجه و تيهو و  فص
تذرو و ختم مرغ نيم برشته و ... بهره گريد...»(طربي،١٢٨). وي حدودًا چهار صفحه 

در مورد فصول سخن مي گويد اما به هيچ وجه وارد حبث ماه هاي خمتلف مني شود. 
ــاره به  ــني روش را دارد. تدبري هر فصل را بدون اش ــز مه ــوري ني رازي در املنص
ماه هاي خمتلف آن بيان مي کند. به عنوان منونه، مي گويد: «بهتر است در بهار پيش 
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از گرم شدن هوا به رگ زدن و خون گريي از تن و به کار بردن روان کننده ها روي 
آورند»(رازي،٢٧٢) 

اهوازي در کامل الصناعة در مبحث «يف الطبايع فصول السنة» در ابتدا به ماه هاي 
ــاره مي کند اما صرفًا زمان آغاز و پايان هر ماه را بيان مي کند. به  خمتلف فصول اش
عنوان مثال، در باب ماه هاي بهار مي گويد «... َفالَشـهُر اَالَول ُهَو ُدخوِل الَشمِس 
اَحلمل اوله الَيوم السابع عشر ِمن نيسان...»(اهوازي،٤٣٢/١) وي، ابتدا خصوصيات 
جنومي و تقوميي فصول و ماه هاي آن را بيان مي کند و سپس، امزجه فصول چهارگانه 
ــان مي کند اما وارد  ــوط به هر فصل را بي ــرار مي دهد و تدابري مرب ــورد حبث ق را م

خصوصيات و تدبري تک تک ماه ها مني شود. 
ــت و به صورت  بوعلي در قانون نيز حبث فصول را ذيل عنوان انتقاالت آورده اس
بسيار خالصه به حبث در باب فصول و تدبري آن پرداخته است اما به ماه هاي خمتلف 

فصل اصلًا اشاره اي نکرده است. 
اين روال در کتب فارسي طيب نيز مشاهده مي شود. از هداية املتعلمني تا ذخريه 

و اغراض و تا خالصه احلکمه مهني سبک و سياق مشاهده مي شود. 
ــاله ذهبيه برخالف مهه متون مهم طب سنيت، حبث فصول با جزئيات  اما در رس
ــان براي ماه اول بهار که آذار باشد استعمال  ــت. ايش ــده اس ماه هاي خمتلف بيان ش
غذاهاي لطيف و گوشت ها و ختم مرغ نيم برشت را توصيه و از خوردن سري و پياز و 

ترشي پرهيز مي دهند و توصيه به مصرف مسهل و فصد و حجامت مي کنند. 
اما در ماه دوم بهار که نيسان است توصيه مي شود غذاهاي بريان شده و غذاهايي 
که در آن سرکه استفاده شده است مصرف شود. در ماه سوم بهار يعين ايار توصيه 
ــتفاده نشود. توصيه به عدم  ــود گوشت هاي غليظ مثل کله و گوشت گاو اس مي ش
مصرف آب ناشتا در ماه نيسان و دخول در محام در اول روز در ماه ايار مطاليب است 
که در کتب طيب با اين دقت مورد توجه واقع نشده است. پرهيز دادن از پياز و سري 

و ترشي در ماه آذار نيز از اين دست است. 
 ــکي به زمان امام رضا در فردوس احلکمة که نزديک ترين کتاب مهم پزش
است و در زمان متوکل نگاشته شده است در مورد تدابري تابستان، توصيه به مصرف 
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ــتان بايد... غذاهايي را خورد که  ــت گوساله شده و گفته شده است: «به تابس گوش
ــرد داشته باشند مانند گوشت گوساله پخته شده در سرکه زيرا گوشت  طبيعيت س
اين حيوان خنک تر از گوشت گوسفند است»(فردوس احلکمة، ١٢٨). در حايل که 

در رساله ذهبيه براي ماه اول تابستان توصيه شده است که: 
اُج َو  رَّ ْيُهوُج َو الدُّ َجاُج َو الطَّ ُيوِر الدَّ «ِمَن اللُُّحوِم َحلُْم املَْْعِز الثَِّينِّ َو اْجلََذِع َو ِمَن الطُّ
» بنابراين، بر خالف کتاب فردوس احلکمة توصيه به مصرف  ِريُّ َمُك الطَّ اْألَلَْباُن َو السَّ

گوشت بز و بزغاله و پرنده ها و ماهي شده است. 
٤. شراب حالل: روش اطباء آن است که در کتب خود در کنار حبث آب، مبحث 
شراب را نيز بيان مي کنند اهوازي در کامل الصناعه يک باب حتت عنوان «يف صفة 

االنبذة و اوال يف اخلمر» آورده است.
ــن مخر مي گويد: «َو هَو ِمن َاوَفِق اَالشياِء يف باِب ِحفِظ الِصَحِة  وي در باب حماس
ِاذا اسَتعَمل ِمنهُ ِمقداٌر ٌمعَتِدل يف َوقِت احلاَجة فِانه َيقوي اَحلرارة الَغريزية  و َينميها و 
َينٌشٌرها يف َمجيِع َاعضاِء الَبَدن َو يقوي الَنفس و حيدث َهلا ُسرورًا و َفَرحا و نشاَطا و 
شجاَعه َو َکَرما و َيزيد يف الُقَوة و الِشَدة و ...»(اهوازي،٥٧٢) سپس تاکيد مي کند 
ــت که به اندازه معتدل که به حد مسيت نرسد مصرف شود.  که اين مزايا موقعي اس

سپس، انواع شراب و کاربردهاي هريک از آن ها را ذکر مي کند. 
رازي در املنصوري مي گويد: «شراب شکمبه و جگر را نرم مي کند، بادشکن است 
و خوراک را خوب مي گوارد، پيشاب آور و نرم کننده شکم است، روان را شادمان و 
خرسند مي کند و به آن آرامش مي دهد. اين ويژگي شراب در هيچ نوشابه ديگري 

به اين اندازه يافت مني شود و جايگزيين ندارد».(رازي،٢٥٩و ٢٦٠)
ــت. يکي،  ــه اندرين دو کار مانده اس جرجاين در ذخريه مي گويد: «... فرد مهيش
ــردن و از کارهاي آخرت  ــهواين و دوم، قصد کارهاي صواب ک ــر کردن قدرت ش قه
ــه  ــزي بايد که او را از اين رنج و انديش ــت. چي ــيدن، بر وي رجني عظيم اس انديش
آسايشي دهد. حکيمان جهان جبستند تا چيست که خردمندان از به کار داشنت آن 
اين آسايش بيابند. هيچ طعامي و شراب نيافتند که اين غرض از وي حاصل آمدي 

مگر شراب انگوري». 
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ــراب را  حممدکاظم گيالين در حفظ الصحة ناصري پس از آنکه منافع و مضار ش
ــراب را بيان مي کند به نظر فقها در  ــد و آيات قرآن را در باب حترمي ش ــان مي کن بي
ــاره و سپس، خود  ــراب در هنگام ضرورت و اضطرار درماين اش باب جواز مصرف ش
ــاميدن شراب در اصحا و مرضي شرايط دارد که  مي گويد: «باجلمله در هر حال آش
در هر جزو آن موقوف به رجوع کردن به طبيب حاذق است... بايد مالحظه سه چيز 
ــود: اول، اينکه بايد طبيب مالحظه کند که در مزاج اين شخص شراب مناسب  بش
هست يا نه. دوم، اينکه در هر سين و فصلي و شهري قسمي از شراب معني و مقرر 
ــوم: به جهت تندرستان معتدل  ــده است که تعيني او با طبيب حاذق است... س ش
ــراب رحياين  ــوف به وصف خاص تعيني کرده اند و آن، ش ــراب معيين موص املزاج، ش
ــراب، مراعات مزاج سن و فصل و بلدان و  ــت... باجلمله، خمتصرًا در آشاميدن ش اس
ــرايطي که در کليات کتب قوم  ــابق و نيکويي ترتيب به ش وقت و زمان و تدبري س
مرقوم است و مالحظه مکان که وسيع و مرغوب و خوش آب و هوا و معتدل و کنار 
آب هاي جاري و گل ها و ميوه هاي خوشبو و اسباب سرور و فرح و نفحات و مغنيان 
و حمبوبان دلکش و خوش احلان و عطريات و خبورات مطيب و رفيقان عاقل و فهميده 

و صاحبان هوش و اخالق محيده در آن مجع باشند».(گيالين،١٢٧ و ١٢٨)
سخنان بوعلي در قانون نيز بيشتر شبيه آن چيزي است که جرجاين در ذخريه 
ــاگرد با واسطه او بوده و در اين باب، مهان  ــت چرا که جرجاين در واقع ش آورده اس
مطالب قانون را با دسته بندي بهتر و تفصيل بيشتر در ذخريه ذکر کرده است.البته، 
تعريف و متجيدهايي که در ذخريه از شراب شده است در قانون بسيار کمرنگ تر است.

ــت که ازو هم تن را  اخويين در کتاب هداية املتعلمني مي گويد: «و هيچ چيز نيس
فايده بود و هم روان را که غم بربد و به دل وي شادي آرد و خبل بربد و به دل وي 
ــت آرد و هضم طعام را ياري کند و  ــخاوت آرد و گنگي بربد و به دل وي فصاح س
مواد بد را از تن بريون آرد و غذا را به اندام ها رساند و حرارت غريزي را قوي گرداند 
ــراب مسکر وز شراب ها مسکر  و تن را غذا کند و رطوبات اصلي را نگاه دارد مگر ش

شراب انگوري کي از انگور لعل کرده باشند...».(عقيلي،٨٤٨/٢)
ــه در نهايت آن را  ــب فوق الذکر (جز حفظ الصحة ناصري ک ــچ يک از کت در هي
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ــت) اشاره اي به حرمت شراب نشده است. اما حکيم ارزاين در کتاب  حالل کرده اس
ــاين در کتاب  ــت. مرحوم عقيلي خراس ــاره کرده اس مفرح القلوب به اين مطلب اش
ــراب  ــت که بعد تدبري ماء، تدبري ش خالصة احلکمة مي گويد: «و چون دأب اطباس
ــريعت  آن را  ــان مي منايند، اين حقري بنابرآن که صاحب ش ــين مخر را نيز بي يع
ــم و  ام اخلبائث فرموده و حرام گردانيده متعرض ذکر آن نگرديد وليکن، چون رس
ــتعالج هر مرض و تدارک هر عارضه الحقه است بنابراين،  منصب طبيب، بيان اس

تدارک ضرر و عوارض الحقه آن را بيان مي منايد در چهار فايده». 
ــراب در درمان  ــنيت نه تنها مصرف ش ــت، در کتب مهم طب س بنابرآنچه گذش
بيماري ها توصيه شده است بلکه در باب حفظ صحت تندرسيت نيز از شراب تعريف 
ــامل براي حفظ سالميت شرح  ــده و جزئيات و روش مصرف آن در افراد س و متجيد ش
ــت. در اين ميان، حکيم ارزاين و حکيم عقيلي خراساين را بايد جزء  ــده اس داده ش
ــرع بوده و به پريوي از اطباء سلف در باب  ــت که در کتب خود تابع ش نوادري دانس

حفظ الصحه، شراب را براي افراد سامل و حفظ تندرسيت جتويز ننموده اند. 
ــراب براي مسلمانان مسلم است و در اين مقاله، الزم نيست به اثبات  حرمت ش
ــت عناوين تداوي باحلرام يا  ــردازمي. لکن در احاديث حبث مهمي دارمي که حت آن بپ

استشفاء به حرام در کتب حديثي مندرج است. 
ــت و روايات  ــن احاديث اختصاص داده اس ــار بايب را به اي ــي در حب عالمه جملس
متعددي در آجنا ضبط کرده است که افراد با بيماري هاي خمتلف براي درمان خويش 
ــرات معصومني اجازه مني دادند و با  ــراب مي گرفتند اما حض از ائمه اجازه مصرف ش
تعابري ذيل امهيت موضوع را تبيني مي منودند «... النه حرام و ان اهللا عزوجّل مل جيعل 
ــي،٨٦/٦٢). «ال ينبغي الحد ان يستشفي  يف شيء مما حرمه دواء وال شفاء»(جملس

باحلرام»(مهان،٨٧/٦٢). 
ــان مي فرمايند: خداوند در چيزي از حرام دواء و شفا قرار نداده است و  لذا، ايش
شايسته نيست کسي از حرام، طلب شفا کند. درروايت ديگري، امام صادق در 
پاسخ به کسي که سؤال مي کند از دارويي که جز با شراب آماده مني شود و مصرف 
آن اضطراري است مي فرمايد: «ال َو اهللا ال َحيِّل ملُِسلم َان َينظر اِليه َفَکيف َيَتداوي ِبه 
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...» «نه به خدا قسم براي مسلم حالل نيست که به آن نگاه کند چه برسد به آنکه 
با آن مداوا کند».(مهان،٨٨/٦٢). 

حيت در برخي از روايات براي فرد مضطر گفته شده است که نوشيدن بول مقدم 
بر شراب است.

ــذا، برخي از علما نيز چنني فتوي داده اند که در هنگام ضرورت اگر مخر، بول و  ل
آب جنسي بود بول و آب جنس بر مخر اويل است چون اين دو مست مني کنند.

بنابرآنچه بيان شد، روش اطبا چنني بوده که شرايط را براي حفظ سالميت مفيد 
ــته اند. برخي در توصيه اين روش اطبا مي گويند اکثر ايشان کتب خود را  مي دانس
به شاهان هديه مي کرده اند يا در دربار پادشاهان بوده اند و روش اکثر پادشاهان نيز 
ــاري بوده است و ايشان از سر تقّيه اين مطالب را نوشته اند. البته، بايد توجه  ميگس
ــر تقيه و با اکراه چيزي را بنويسد معمولًا مطلب را دو پهلو  ــت کسي که از س داش

و خالصه بيان مي کند و اين مهه طول و تفصيل و تعريف و متجيد از مخر مني منايد. 
ــاله  ــت روش پرداخنت به اين موضوع در رس ــته اس پس از اين توضيحات شايس

ذهبيه را بررسي مناييم.
قبل از ذکر تدبري فصول و ماه ها مي فرمايند: «َو نَعوُد ِايل قول االئمة َعليهم الَسالم 

يف ِصَفة َشراب َحيِّل ُشربه». 
ــه گفتار ائمه  در باب خصوصيات  ــين پس از ذکر تدبري ماه ها و فصول ب يع
شرايب که آشاميدن آن حالل است باز مي گردمي. سپس، در پايان حبث تدابري فصول 

و ماه ها مي فرمايند: 
َم ِذْكُر نَْفِعِه ِيف  َعاِم َو َقْد َتَقدَّ َراِب الَِّذي َحيِلُّ ُشْرُبُه َو اْسـتِْعَماُلُه بَْعَد الطَّ «ِصَفُة الشَّ

ِة». حَّ َنِة َو َما َيْعَتِمُد ِفيَها ِمْن ِحْفِظ الصِّ اْبِتَداِئَنا بِاْلَقْوِل َعَلى ُفُصوِل السَّ
ــاره  ــراب و قابل اعتماد بودن آن در حفظ صحت اش جمددًا به حالل بودن اين ش
مي کنند و سپس روش ساخت آن را شرح مي دهند. در اين دستور آب و انگور ابتدا 
ــرايط خاصي جوشانده مي شود و صاف مي شود تا عصاره و آب انگور استخراج  با ش
ــپس اين آب و عصاره انگور صاف شده و در ظرف ديگري ارتفاع آن با يک  ــود س ش
ــپس حتت حرارت مالميي مي جوشد تا دو سوم آن  ــود و س چوب اندازه گريي مي ش
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تبخري شده و يک سوم باقي مباند سپس عسل و ادويه متعددي به آن اضافه مي شود. 
طبيعي است با توجه به روش ساخت و ثلث شدن آب انگو،ر اين شراب حالل و 
پاک است و خصوصيات مسکر بودن ندارد. به عالوه، داراي خواصي است که ايشان 

در ادامه به شرح ذيل به آن اشاره مي کنند: 
١.بيماري هاي سرد مزمن مثل نقرس 

٢. رياح 
٣. بيماري هاي اعصاب و مغز و معده 

٤. بعضي بيماري هاي کبد و طحال و روده ها و احشاء 
٥. تقويت قواي جنسي 

ــاير کتب و رسائل طيب  ــود در اين خبش رساله ذهبيه با س ــاهده مي ش لذا، مش
ــده است متفاوت است. با  ــته ش که قبل از وي و يا در زمان وي و پس از وي نگاش
آنکه امام رضا مقام واليت عهدي داشته و در دربار مامون بوده و اين رساله را 
براي خليفه عباسي نگاشته است در اين باب، تقيه مني کند و سخين از شراب حرام 
ــراب حالل را معريف مي کند، روش تهيه آن را  مني آورد بلکه در يک کار ابداعي، ش
ــت مصرف آن را نيز  ــرح مي دهد و خواص آن را برمي مشرد و مقدار و روش درس ش

توضيح مي دهد. 
مهچنني اين شراب حالل را مستند به قول ائمه معريف مي کند. از اين نظر، رساله 
ذهبيه شباهيت به کتب و رسائل پزشکي ديگر ندارد و منحصر به فرد است بلکه با 
احاديث و آيات مهاهنگ و مهنواست و بنابراين، اين خبش از رساله ذهبيه نيز ما را 
رهنمون به اين موضوع مي کند که نگاشنت رساله ذهبيه مني تواند اثر يک طبيب يا 
ــد بلکه اثر يک مرد آمساين است  حکيم بزرگ چون رازي، بوعلي و جرجاين و ... باش
که نگاه کردن به شراب را جايز مني داند چه برسد به استشفاء از آن و يا حيت جتويز 

آن براي حفظ صحت. 
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۵. حجامت و فصد 
اول: فواصل انجام حجامت

ــود.  ــه مرحله حجامت اجنام ش گاهي طبيب تصميم مي گريد براي يک بيمار در س
ــيت و جوش يا درمان ميگرن و ... مراجعه  به عنوان مثال، براي درمان بثورات پوس
به کتب مهم طب سنيت مانند قانون و ذخريه و ... و حيت کتب متاخر مثل خالصه 
ــچ يک از اين کتب با آن که  ــه براي تعيني اين فاصله کمکي مني کند. در هي احلکم
ــبت به رساله ذهبيه متاخر هستند به اين فاصله زماين اشاره نشده است. اما در  نس

رساله ذهبيه، اين فاصله زماين به طور دقيق تعيني شده است. 
ـنَِني اْبُن  ــان مي فرمايند: «ِيف ِزَياَدِتِه َو لَْتُكِن اْحلَِجاَمُة بَِقْدِر َما َمَضى ِمَن السِّ ايش
ِعْشِريَن َسَنًة َحيَْتِجُم ِيف ُكلِّ ِعْشِريَن َيْومًا َو اْبُن َثَالِثَني َسَنًة ِيف ُكلِّ َثَالِثَني َيْومًا َو اْبُن 

(٥٥ ، طب اإلمام الرضا) «َأْربَِعَني ِيف ُكلِّ َأْربَِعَني َيْومًا َو َما َزاَد َفِبِحَساِب َذِلَك
ــت ساله ها هر  ــد: بيس ــن افراد باش فاصله دو حجامت بايد [حداقل] به اندازه س
ــاله ها هر سي روز يک بار و مهچنني کساين که به چهل  ــت روز يک بار و سي س بيس
سالگي رسيده اند هر چهل روز يک بار و هرچه سن بيشتر مي شود به مهني نسبت 

فاصله بيشتر مي شود. 
ــد توجه کرد تعيني اين فاصله ها به معين توصيه به اجنام حجامت و تکرار آن  باي
ــت روز يک بار حجامت کنند  ــت. به طوري که مهه افراد بيست ساله هر بيس نيس
بلکه به معين تعيني حداقل فاصله مطلوب بني دو حجامت است. يعين اگر فرد بيست 
ساله اي الزم شد دو بار حجامت کند با فاصله بيست روز بايد اين دو حجامت براي 

وي اجنام شود. 

دوم: بيان جزئيات حجامت و فصد 
ــيب به زمان حضرت  ــربي در فردوس احلکمة که نزديک ترين کتاب مهم ط ١. ط
ــت. در فصد، به  ــت در فصد و حجامت رعايت اختصار زيادي کرده اس رضا اس
ــک و روش بند آوردن خون فصد و  ــود و خواص هري بيان رگ هايي که فصد مي ش



  ۴۷   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ويژگي هاي منحصر به فرد رساله ذهبيه

مقدار خون گريي و افرادي که براي فصد مناسب هستند اکتفا کرده است.
در رساله ذهبيه چند نکته بيان شده که در ساير کتب مشاهده مني شود: 

ْهِن َفِإنَُّه ُيَقلُِّل اْألََملَ َو َكَذِلَك  «َو َكَذِلَك اْلَفْصُد ميَُْسـُح املَْْوِضُع الَِّذي ُيْفَصُد ِفيِه بِالدُّ
ْهِن  ُ املَْْوِضُع بِالدُّ ْهِن ِعْنَد اْحلَِجاَمِة َو ِعْنَد اْلَفَراِغ ِمْنَها ُيَلنيَّ ُ املِْْشـَرُط َو اْملِْبَضُع بِالدُّ ُيَلنيَّ

ْهِن لَِئالَّ َحيَْتِجَب َفُيِضرَّ َذِلَك بِاْملَْفُصوِد». ْر َعَلى اْلُعُروِق ِإَذا َفَصَد َشـيْئًا ِمَن الدُّ َو لُْيَقطِّ
(جملسي،٣١٩/٥٩)

ــود... و هنگامي  ــود تا درد آن کم ش «حمل فصد قبل از اجنام فصد روغن مايل ش
که فصد اجنام شد کمي روغن روي عروق بچکاند تا رگ بسته نشود و به فصد شده 

ضرري نرسد».
 ُ َتاِء َفِإنَُّه ُيَلنيِّ ًة ِيف الشِّ ُم َو َخاصَّ «اْلَواِجُب َتْكِميُد َمْوِضِع اْلَفْصِد بِاْملَاِء اْحلَارِّ لَِيْظَهَر الدَّ

اْجلِْلَد َو ُيَقلُِّل اْألََملَ َو ُيَسهُِّل اْلَفْصَد». 
الزم است که موضع فصد کمپرس آب گرم شود تا خون ظاهر شود خصوصًا در 

زمستان اين کار پوست را نرم و درد را کم و فصد را آسان مي کند. 
ــل: فردوس احلکمة و قانون و ... بيان  ــيت در کتب طيب مفصل مث ــا ح روش اطب
اين جزئيات در باب فصد و حجامت نبوده است چه برسد به يک رساله کوتاه حفظ 

الصحة.
ــاعت قبل از حجامت و فصد. حجامت در زماين که  ٢. اجتناب از مجاع دوازده س
ــديد باشد از مجله جزئيايت است که در کتب هم  هوا صاف و بدون ابر و بدون باد ش

عصر حضرت و حيت کتب مفاخر از ايشان کم تر به آن توجه مي شده است.
ــه مي کنند که در هنگام حجامت  ــان توصي ٣. روش صحيح اجنام حجامت: ايش
ــش آن به  ــود و هر بار کش براي کم کردن درد آن بادکش طي چند مرحله اجنام ش
ــت کاملًا سرخ شود و سپس تيغ زده شود. در  تدريج افزايش يابد تا جايي که پوس
ــاره  کتاب فردوس احلکمه در باب حجامت به هيچ وجه به روش اجنام حجامت اش

نشده است. 
٤. ميزان خون گريي: جست و جو در کتب مهم طب سنيت چون: قانون، ذخريه، 
ــاله  ــه و ... ميزان خون گريي در حجامت را براي ما معني مني کند. اما در رس خالص



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ۴۸    درآمدي بر طب از منظر امام رضا   

ــده است: «و خيرج من الدم بقدر ما تري من تغريه»  ــاره ش ذهبيه به اين موضوع اش
آن قدر خون خارج شود تا تغيري در خون ديده شود.

ــود در  ــاله ذهبيه ذکر مي ش ٥. اقدامات پس از حجامت: اقدامات ذيل که از رس
هيچ يک از کتب قانون، ذخريه، خالصه و فردوس احلکمة و ... با اين جزئيات يافت 

مني شود: 
- اجتناب از محام در روزي که حجامت اجنام شده است

- جواز شستشوي بدن و رخينت آب گرم بر سر و بدن پس از يک ساعت 
- تعيني نوع پوشش حمل حجامت 

- خوردن ترياق اکرب در زمستان و سنکجبني عنصلي در تابستان و شراب حالل 
و شربت ميوه ها و ... 

- پرهيز از طعام شور تا سه ساعت 
- تغيني غذاي تابستان و زمستاين پس از حجامت 

- روغن مايل سر و تعيني نوع روغن در زمستان و تابستان پس از حجامت 
- اجتناب از کثرت حرکت و غضب و جمامعت در مهان روز حجامت 

سوم: منافع انواع حجامت 
ــت  ــردوس احلکمه، دانش خود در باب حجامت را اين چنني آورده اس ــربي در ف ط
«حجامت گودي پشت مي تواند جايگزين فصد باسليق باشد. زيرا خون سينه و ريه 
ــت مي تواند جايگزين فصد اکحل باشد.  ــمت باالي پش را برمي آورد و حجامت قس
حجامت قسمت هاي فوقاين پرده هاي تن مي تواند جايگزين فصد سياهرگ ساق پا 

شود...».(طربي،٣٧٢)
گرچه بعيد نيست که مترجم اشتباهايت در ترمجه اين خبش داشته باشد. اما براي 
ــاره کرده است و صرفًا به اين  ــن مي کند که وي به حجامت سه موضع اش ما روش

موضوع که هر حجاميت جانشني کدام نوع از فصد مي باشد اکتفا کرده است. 
ْأِس  ــاله ذهبيه «َو ِحَجاَمُة النُّْقَرِة َتْنَفُع ِمْن ِثْقِل الرَّ اما خواص انواع حجامت در رس
ْأِس َو اْلَوْجِه َو اْلَعْيَنْنيِ َو ِهَي نَاِفَعٌة ِلَوَجِع اْألَْضَراِس  َو ِحَجاَمُة اْألَْخَدَعْنيِ ُختَفُِّف َعِن الرَّ
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َقِن لِِعَالِج اْلُقَالِع ِيف اْلَفِم َو ِمْن  ا نَاَب اْلَفْصُد َعْن َمجِيِع َذِلَك َو َقْد َحيَْتِجُم َحتَْت الذَّ َو ُرمبَّـَ
َفَساِد اللَِّثِة َو َغْريِ َذِلَك ِمْن َأْوَجاِع اْلَفِم َو َكَذِلَك اْحلَِجاَمُة َبْنيَ اْلَكِتَفْنيِ َتْنَفُع ِمَن اْخلََفَقاِن 
اَقْنيِ َقْد َيْنُقُص ِمَن اِالْمِتَالِء  الَِّذي َيُكوُن ِمَن اِالْمِتَالِء َو اْحلََراَرِة َو الَِّذي ُيوَضُع َعَلى السَّ
ْمَث  نَْقصًا بَيِّنًا َو َيْنَفُع ِمَن اْألَْوَجاِع املُْْزِمَنـةِ ِيف اْلُكَلى َو اْملََثاَنِة َو اْألَْرَحاِم َو ُيِدرُّ الطَّ
ِديُد] ِإالَّ َأنََّها َتْنَفُع َذِوي الُْبُثوِر َو  َغْريَ َأنََّها َتْنَهُك اْجلََسَد َو َقْد َيْعِرُض ِمْنَها [اْلَغْشُي الشَّ

َماِميِل».(جملسي،٣١٨/٥٩)  الدَّ
ــت و حجامت اخدعني سر و صورت و  ــر مفيد اس ــنگيين س حجامت نقره در س
ــم ها را سبک مي کند و براي دندان ها مفيد است و حجامت زير چانه در عالج  چش
زخم هاي دهاين و فساد لثه و غري آن از بيماري هاي دهان به کار مي رود و مهچنني، 
ــت و حجامت  ــي از حرارت و امتالء مفيد اس حجامت بني دو کتف در خفقان ناش
ساقني به طور واضحي از امتالء مي کاهد و در بيماري هاي مزمن کليه و مثانه و رحم 
ــت و حيض را مي راند جز آنکه بدن را ضعيف مي کند و باعث غش شديد  مفيد اس

(ممکن است) بشود ويل در افراد داراي بثورات و دمل ها مفيد است. 
ــاره کرده است و خواص و کاربرد  در اين خبش، حضرت به پنج نوع حجامت اش
ــت. اين  ــت و حيت عوارض احتمايل آن ها را نيز بيان کرده اس هريک را برمشرده اس
ــمند بزرگي چون زکرياي رازي که جتربه را در  ــت که دانش بيانات آن قدر دقيق اس
مهه جا بر هر چيزي مقدم مي داند عينًا مهني عبارات را (با خمتصر کم و زياد که قابل 
اغماض است) در کتاب املنصوري آورده است اما متأسفانه نام از گوينده اصلي سخن 

و رساله ذهبيه به ميان نياورده است. 

چهارم: تقدم حجامت بر فصد
ــون، ذخريه، خالصة احلکمة  ــنيت از مجله فردوس احلکمة، قان در کتب مهم طب س
ــان مي کنند و احکام و جزئيات آن را  ــت که ابتدا فصد را بي ــا اين اس و ... روش اطب
شرح مي دهند و سپس مبحث حجامت را بيان مي کنند. در حبث حجامت، معمولًا 
مباحث بسيار خالصه بيان مي شود و گاهي گفته مي شود که ساير احکام حجامت 

مثل فصد است. 
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کساين که با متون طب سنيت کار مي کنند به اين موضوع مي رسند که فصد بر 
ــت چه در مباحث کليات و چه در زماين که در مباحث معاجلات  حجامت مقدم اس
براي درمان يک بيماري قرار است خون گريي صورت گريد اول فصد مطرح مي شود 

و گاهي در حاشيه حجامت نيز مطرح مي شود و گاهي هم اصلًا مطرح مني شود. 
ــان مي دهد که در روايات، حجامت داراي سهم  اما نگاهي به جوامع حديثي نش
ــت. توصيه به حجامت، بيان احکام و جزئيات حجامت و حجم  ــيار بيشتري اس بس
ــابه در باب فصد نيست. اين مسئله  ــه با روايات مش روايات در اين باب قابل مقايس
براي ما اين مطلب را روشن مي کند که نزد پيامرب و ائمه حجامت نسبت به 

فصد امهيت بيشتر و جايگاه ويژه اي داشته است.
در رساله ذهبيه نيز اين توجه ويژه به حجامت و ترجيح بر فصد مشاهده مي شود. 
اولًا، برخالف روش معمول اطبا، در رساله ذهبيه ابتدا، مبحث حجامت مطرح شده 

است و سپس مبحث فصد
ــه نيز نقل کردمي حجامت  ــب طيب مهان طور که از فردوس احلکم ــًا، در کت ثاني
ــود و هر نوع حجامت خليفه يک نوع  ــني يا خليفه فصد ذکر مي ش به عنوان جانش
فصد دانسته مي شود. مثلًا، حجامت اخدعني جانشني فصد قيفال و حجامت کاهل 
جانشني فصد باسليق دانسته مي شود. اما در رساله ذهبيه فصد، جايگزين و جانشني 
ــس از آنکه منافع و کاربرد حجامت  ــود. حضرت در اين باب پ حجامت تلقي مي ش
ــان مي کنند مي فرمايند: «َو ُرَمبا ناَب الَفصد َعن َمجيع  نقره و حجامت اخدعني را بي
ذلک» و چه بسا فصد جانشني مهه اين ها شود. يعين حضرت فصد قيفال را جانشني 

حجامت نقره و حجامت اخدعني مي دانند. 
ــد در موارد موردنياز به خون  ــنيت، اصل بر اجنام فص به عبارت ديگر، در طب س
ــت و حجامت، يک روش فرعي و جايگزين است. اما طبق آ نچه از رساله  گريي اس
ذهبيه بيان شد و از سوي روايات ديگر نيز تقويت مي شود، اصالت با حجامت است 

و فصد، يک روش فرعي و جايگزين حمسوب مي شود. 
ــيار بيش از فصد  ــاله پريامون حجامت بس ــده در رس مهچنني جزئيات بيان ش

مي باشد و از اين نظر، رساله با روايات مهخواين بيشتري دارد تا متون طيب رايج.
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۲.نتيجه گيري 
براساس آنچه در اين حتقيق بيان شد، رساله ذهبيه از دو بعد مهم،  با آثار بزرگان و 

دانشمندان عامل طب متفاوت است: 
١. تفاوت اول: در باب اسلوب نگارش و شيوه طرح مسائل و حنوه چينش مطالب 
است که کاملًا با مباحث حفظ الصحة اطباء متفاوت است. اسلوب نگارش اين رساله، 

بيشتر با قرآن و نهج البالغه شبيه است تا رسائل و کتب اطباء. 
در حمتواي رساله نيز تفاوت هاي زيادي با کتب طيب وجود دارد که برخي از آن ها 

در اين رساله اشاره شد. 
اول: اعتقاد به درمان پذير بودن متام بيماري ها و شايد، اشاره به اين که نگارنده از 

جانب حضرت حق درمان مهه بيماري ها را مي داند.
ــوان اجداد طاهرين  ــوال پيامرب و امامان معصوم به عن ــاره به اق دوم: اش

نگارنده.
ــوم: پرداخنت به خصوصيات ماه هاي خمتلف و بيان تدبري جداگانه براي هريک  س

برخالف روش اطبا که صرفًا خصوصيات و تدابري فصول را بيان مي منوده اند.
ــراب (مخر) و توصيف شراب  ــريه اطبا در ذکر مبحث ش چهارم: عدم توجه به س

حالل به عنوان جايگزين و بيان روش تهيه و فوائد آن و روش استفاده از آن.
ــت و فصد که نه تنها در مباحث  ــم: بيان جزئيات و ظرائفي در باب حجام پنج
ــده است.  ــاير کتب نيز بعضًا بيان نش حفظ الصحه بلکه، در باب حجامت و فصد س
ترجيح حجامت بر فصد بر خالف اسلوب رايج در کتب طيب است که در اين رساله 

صورت گرفته است. 
براساس مطالب پيش گفته اکنون اين سؤال مطرح مي شود که رساله اي که در 
باب حفظ الصحه حتت عنوان رساله ذهبيه نگاشته شده است و با مهه کتب مهم طب 

سنيت از جهت اسلوب و حمتوي متفاوت است اثر چه کسي مي تواند باشد؟
اگر اين رساله، متعلق به امام رضا نيست متعلق به کيست؟ چه کسي پيامرب 
را به عنوان جد خويش معريف کرده و از گفتار ائمه در رساله طيب خود نقل مطلب 
ــيوه اي بنگارد که انسان را به ياد  ــي مي تواند مطاليب طيب را به ش مي کند؟ چه کس
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اسلوب قرآن و نهج البالغه بياندازد؟ کدام طبيب توانسته خصوصيات هر ماه و تدابري 
ــاه از فوائد شراب  خمصوص هر ماه را بيان کند؟ کدام طبيب بوده که در دربار پادش
نگويد و شراب حالل را توصيف منايد؟ کدام طبيب برخالف روش مهه اطبا حجامت 

را بر فصد مقدم دانسته و فصد را نايب مناب حجامت دانسته است؟
ــت اطمينان حاصل مي کنيم که  ــاس منت حديث که يک منت طيب اس لذا، براس
ــته چون طربي، رازي،  ــمند برجس اين منت طيب کار يک طبيب بزرگ و يک دانش
ــاير  ــد بلکه، اين منت بيش از متون طب رايج به س اهوازي و بوعلي و ... مني تواند باش
ــاب آن به امام رضا صحيح ترين گزينه  ــباهت دارد و انتس روايات اهل بيت ش

مي تواند باشد.
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نقد سندي رسالة ذهبيه معروف به طب امام رضا
جواد شکوري

چکيده 
ــخ به درخواست مأمون که از امام رضا تقاضاي رساله اي حاوي کليات  در پاس
طب و امور بهداشيت را مي منايد، امام علي بن موسي الرضا نامه اي حاوي اصول 
طب و مکانيزم و ساختار بدن انسان برايش مي فرستند.اين رسالة گرانقدر بعدها با 

عنوان «رساله ذهبيه» يا «رساله مذهبه» مشهورشد.
ــاله ذهبيه، متامًا طيب است که با يک سند به معصوم مي رسد و لذا، کل  موضوع رس

آن يک روايت حمسوب مي گردد.
ــاله ذهبيه، بسيار گسترده بوده و بررسي سندي و متين آن موضوع يک  حبث از رس
ــت اما به طور خمتصر مي توان اذعان داشت که مصادر اين رساله  ــاله مستقل اس رس

عبارتند از: 
١. حباراالنوار به عنوان اولني مرجع و کتايب که اين رساله در آن درج شده است. 

ــود دارند، از مجله: کتاخبانه  ــخ خطي متعددي که در کتاخبانه هاي خمتلف وج ٢. نس
ــخه خطي  ــتان قدس رضوي و ...، اما دو نس ــگاه تهران و کتاخبانه مرکزي آس دانش

مهم تر عبارتند از: 
الف- نسخه خطي کتاخبانه آيت اهللا حکيم در جنف 
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ب- نسخه خطي کتاخبانه عالمه عسکري در سامراء 
رساله ذهبيه در متام اين مصادر متأسفانه داراي سلسله سند کامل نيست. بنابراين، 
ــد و  ــخ خطي روي داده باش در اين بني امکان دارد تطّورات و دگرگوين هايي در نس
ــته يا ناخواسته دگرگوين هايي در اين  ــان در اين قرون متمادي، خواس نسخه نويس
روايت به وجود آورده باشند. اين مسئله، خصوصا با توجه به اختالفات زيادي که در 

نسخ موجود به چشم مي خورد حمتمل است. 
اما از ضعف سندي روايت رسالة ذهبيه نبايد تلقي بر يب اعتباري اين روايت را داشت 
ــته و بدون حتقيق مهه مسائل مطروحه در اين  ــت که چشم بس بلکه منظور اين اس
ــي منزل و کالم معصوم تلقي نکرده بلکه مطالعه اين روايت را توأم با  ــت را وح رواي

حتقيق و نقادي اجنام دهيم. 
شرط عقل آن است که در مورد رساله ذهبيه با احتياط و تأمل عمل منائيم. آن چه 
با عقل سليم و ساير معيارهاي نقد منت، تطبيق مي کند بپذيرمي و غريآن را نپذيرمي. 
زيرا صرف ضعف سندي مني تواند دليلي براي کنار گذاردن روايت باشد. در نهايت، 
ــنهاد مي کنيم که عده اي از پزشکان انسان دوست آزمايشايت دربارة آن چه در  پيش

اين رساله آمده اجنام دهند. 
کليدواژگان: امام رضا، رساله ذهبيه، نقد، سند
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۱. مقدمه
مشهور است که در پاسخ به درخواست مأمون که از امام رضا تقاضاي رساله اي 
حاوي کليات طب و امور بهداشيت را مي منايد، امام علي بن موسي الرضا نامه اي 

حاوي اصول طب و مکانيزم و ساختار بدن انسان برايش مي فرستند.
ــدت نزد مامون خليفة وقت عباسي ارج و قيمت پيدا  ــاله گرانقدر به ش اين رس
مي کند به حنوي که دستور مي دهد آن را با آب طال بنويسند و به حکام بالد خمتلف 
نسخه اي از آن دستورالعمل را بفرستندکه بعدها با عنوان «رساله ذهبيه» يا «رساله 

مذهبه» مشهور شد. 
ــاله ذهبيه متامًا طّيب است و اين رساله، اولني رساله طيب جهان  چون موضوع رس
ــالم است و از آن جا که مهة اين رساله با يک سند به معصوم مي رسد و کل آن  اس
يک روايت حمسوب مي شود، لذا، در اين پژوهش، سند اين رساله مورد ارزيايب قرار 
ــي سند روايات به طور  ــت جايگاه نقد و بررس خواهد گرفت اما قبل از آن، الزم اس
ــود. مهچنني رويکرد دانشمندان اسالمي نسبت به نقد اسناد روايات  امجال تبيني ش
طيب روشن شود تا به اين وسيله زمينه «حبث نقد سند رساله ذهبيه» فراهم شود. 

۲. جايگاه نقد سند 
۲-۱. پيشگفتار

آن چه از پيام هاي دين آمساين اسالم به ما رسيده در قالب قرآن - کتاب خدا و سنت 
ــد. در اين  پيامرب و اهل بيت او - به عنوان اولياء اهللا و برگزيدگان خداوند - مي باش
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ــنت را تشکيل  ــي س بني، احاديث و روايات بر جاي مانده از معصومني، ارکان اساس
ــد. از آن جا که بهره گريي از اين احاديث، صرفًا به طريق نقلي امکان پذير  مي دهن
است بنابراين، الزمه صحيح بودن روايات، صحت منقواليت است که ابتدا به صورت 
ــينه به سينه و سپس، از طريق نوشته ها، کتاب ها و رساله ها به دست ما رسيده  س

است. 
فاصلة زماين حدود هزار و چهارصد ساله از زمان حضرات معصومني  و نبود 
ــيوه کتابت و وراقي آن روزگاران، احتمال راه يايب هرگونه  امکانات چاپي امروز و ش
ــهوًا امکان پذير مي سازد. در دوره اي از زمان، چنان  تصحيف و حتريف را عمدًا يا س
ــترش بيش از پيش  ــازار وّضاعني و دروغ گويان در حديث داغ بود که موجب گس ب
ــه، ما را بر آن مي دارد که در برخورد با  ــت و کذب گرديد. اين مه از احاديث نادرس
احاديث موجود، شيوه احتياط را در پيش گريمي و به بررسي صحت و سقم احاديث 

بپردازمي. 
۲-۲. اهميت و ضرورت نقد سند روايات 

در بررسي و ارزيايب احاديث يا سخن در مورد منت آن است که شامل دو عنصر لفظ 
ــند آن است. شهيد ثاين در «الدراية» در مورد حديث  ــت و يا در مورد س و معين اس

مي فرمايد: 
ــله راويان حديث و اسناد يعين رفع  ــت يعين سلس ــند حديث، طريق آن اس «س

حديث به گوينده اش که پيامرب يا امام باشند».(شهيد ثاين،٤) 
ــند مي شود و دانشمندان  ــامل نقد منت و نقد س از اين رو، دانش نقد حديث ش
ــا از زياده و نقصان و  ــان گونه که در نقد منت حديث توجه مي کردند ت ــالمي مه اس
ــند روايات را نيز به دقت مدنظر قرار مي دادند تا از راويان  ــد، س حتريف به دور باش

دروغگو و جاعل به دور باشد. 
عالمه حلي در رجال خود مي فرمايد: 

ــناخت؛ زيرا، هم از  «بايد طريق روايات و احاديث ائمه معصومني  را نيز بازش
اشخاص مطمئن و موثق روايت نقل شده و هم از غريايشان» (حلي،٢) 

حتقيق در احوال راويان حديث و بررسي شرح حال سلسله اساتيد روايت، امري 
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بديهي است که هم دليل عقلي و هم دالئل فراوان نقلي براي آن وجود دارد. خداوند 
در قرآن مي فرمايد: 

«َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإن َجاءُكْم َفاِسٌق بَِنَبٍأ َفَتَبيَُّنوا» (حجرات، ٦) 
ــقي براي مشا خربي آورد در درسيت آن  ــاين که اميان آورده ايد، اگر فاس «اي کس

حتقيق مناييد.» 
مهچنني در کلمات معصومني نيز بررسي سند مورد اهتمام قرار گرفته است چنان 
که طبق رواييت که مرحوم کليين در اصول کايف ذکر کرده اند. علي مي فرمايد: 
َثُكْم َفِإْن َكاَن َحّقًا َفَلُكْم َو ِإْن َكاَن َكِذبًا  ْثُتْم ِحبَِديٍث َفَأْسِنُدوُه ِإَىل الَِّذي َحدَّ «ِإَذا َحدَّ
ــند آن را نيز بيان کنيد.  َفَعَلْيِه». (کليين، ١/ ١٥٢) «هرگاه حديثي بازگو کرديد، س
در اين صورت، اگر آن حديث راست باشد به حساب مشا گذارده مي شود و اگر دروغ 

باشد بر عهده ناقل آن است».
دانشي که متکفل نقد داخلي روايت يا نقد منت روايت است، فقه احلديث نامند. 
ــود. در اين علم، احوال  ــند روايت، در علم رجال مطرح مي ش اما نقد خارجي يا س
راويان احاديث از نظر وثاقت و راستگويي و قابل اعتماد بودن و نوع عقيده و ... مورد 

حبث قرار مي گريد. 
ــناد روايت باعث پديد آمدن علم رجال شد و علماي  به اين ترتيب، توجه به اس
مسلمان، کتب رجال فراواين تأليف کردند که دربردارندة شرح حال راويان احاديث 

از نظر قدح يا مدح يا تضعيف يا توثيق آنان است. 
مهم ترين کتب رجال شيعه عبارتند از: 

١. رجال جناشي از امحدبن عباس جناشي متويف ٤٥٠ ق.
٢. فهرست شيخ از ابوجعفر حممدبن حسن طوسي متويف ٤٦٠ ق.

٣. رجال شيخ از ابوجعفر حممدبن حسن طوسي متويف ٤٦٠ق.
٤. اختيار معرفه الرجال معروف به رجال کشي که شيخ طوسي آن را 
از رجال ابوعمرو حممدبن عبدالعزيز کشي متويف ٣٢٩ قمري اخذ و 

انتخاب کرده است.
٥. رجال الربقي از امحدبن حممدبن خالد برقي متويف ٢٧٤ هـ.ق.
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ــتفاده از کتب رجال اوليه  ــوط تري با اس در دوران متاخر نيز کتب رجال مبس
ــت که از آن مجله، مي توان به معجم رجال احلديث از آيت اهللا خويي در  ــن ياف تدوي

٢١ جملد و قاموس الرجال از آيت اهللا حممدتقي شوشتري در ١٠ جملد اشاره کرد. 
۲-۳. رويکرد علما در بررسي اسناد روايات 

بايد دانست که علما در بررسي سندي روايات روشي يکسان و مشابه نداشته اند. از 
مجله، «حشوّيه» در عمل به خرب واحد افراط کردند تا آن جا که در برابر هر خربي 
رام شدند. برخي از علماي اخباري نيز منکر نياز به علم رجال شده اند. از نظر ايشان، 
روايات کتب اربعه قطعيت داشته و نياز به بررسي و نقد روايات اين کتب مني باشد. 
ــته، شيوه علماي اصول نيز يکسان مني باشد؛ برخي، به سند حديث  از اين گذش

کم ترين توجه را مبذول مي دارند و عده اي، نهايت اهتمام را به سند روايات دارند.
اما بايد دانست بررسي سندي روايات گرچه شرط الزم در نقد حديث مي باشد 
ــت. بنابراين، صرفًا بررسي سند روايت براي قبول  ــرط کايف نيس اما به هيچ وجه ش
ــد اما مضمون و  ــند رواييت کاملًا صحيح نباش ــا س يا رد آن کفايت مني کند؛ چه بس
حمتواي آن به گونه اي باشد که ضعف سند را جربان منايد و در نهايت، ما آن روايت را 
مي پذيرمي مهان طور که عکس اين نيز صادق است. به گونه اي که حديثي از صحت 
سند برخوردار بوده ويل مضمون آن خمالف قرآن يا عقل سليم يا سنت قطعيه باشد، 

که در اين صورت، مردود است. 
ــند، يکي از راه هاي شناخت حديث صحيح از سقيم  ــي س بنابراين، گرچه بررس
ــت اما اين گونه نيست که به صرف صحت سند، بتوان حديث را صحيح دانست.  اس
زيرا در تاريخ اسالم، حديث سازي، سندسازي، جعل و وضع احاديث و حيت نسبت 
ــتني روايي، امري شايع  دادن آن به رجال و راويان مورد اطمينان و مأخذهاي خنس
ــت احاديث موضوعه خود را با سندهاي  ــت. يعين وّضاعني چريه دس و رايج بوده اس
صحيح و موثق جعل مي کردند. (براي مطالعه در مورد احاديث جعلي مراجعه کنيد 
به: االخبار الدخيلة، اثر حممدتقي تسـتري؛ املوضوعات يف االخبار و االثار عرض 
و دراسة، هاشـم معروف احلسين). بنابراين، در احاديثي که سندهاي پذيرفتين و 
رجال ستودين و مورد اطمينان دارند نيز بايد به دقت نگريست چرا که ممکن است 
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ــاخته و پرداخته و به اصول و جوامع حديثي معترب نسبت  ــت هايي آن ها را س دس
داده باشند. 

ــناس اهل سنت معتقد است؛ به صرف ضعف سند نبايد  صبحي صاحل حديث ش
ــت. (صبحي  ــند نبايد حديث را معترب دانس حديث را جمعول و نيز به صرف قوت س

صاحل، ١٥٦) 
ــد حمتوا يب نياز مني کند، بلکه نقد حمتوا  ــند ما را از نق بنابراين، پرداخنت به نقد س
ــت. يعين اگر حديثي از نظر سند صحيح دانسته شود ويل با  ــند مقدم اس بر نقد س

معيارهاي نقد منت هم آهنگ نباشد، به آن عمل مني شود. 
ــري شريف   امليزان صرف ايراد سندي را براي طرد و  عالمه طباطبائي نيز در تفس

رد روايت، کايف مني دانند؛ ايشان مي نويسند: 
«قسميت از نقليات را حتمًا بايد قبول کرد و آن کتاب خدا و سنت قطعي است 
ــت که خمالف اين دو باشد و  ــميت را حتمًا بايد رد و انکار کرد و آن، روايايت اس و قس
ــميت را هم مني توان رد کرد و مني توان قبول کرد و آن، روايايت است که نه دليل  قس
عقلي به حمال بودن آن ها دارمي و نه دليل نقلي و در عني حال، صدق آن ها نيز براي 
ما ثابت نشده است... ضمنًا، اشکال به صحت سندهاي روايات به تنهايي براي طرح 
ــته باشيم.»  ــاد آن ها نداش ــت. مادامي که دليل عقلي و نقلي به فس آن ها کايف نيس
(عالمه طباطبايي، ١ /٤٠٧). بر اين اساس، عالمه راه ديگري غري از رد و قبول براي 

ما گشوده است و آن، توقف است. (عدم رد و عدم قبول)
ــيوه حديث شناسي عالمه به  مولف کتاب عالمه طباطبايي و حديث در مورد ش

حتقيق پرداخته در اين باره مي نويسد: 
ــود،  ــند به تنهايي اعتماد مي ش «در داوري عالمه درباره روايات به ندرت به س
ــند هيچ گاه يک مالک مستقل براي ضعف روايت نيست. ايشان به ندرت  ضعف س
ضعف سند را به تنهايي مبناي داوري درباره ضعف روايت قرار مي دهند. وضع سند 

در کنار وضعيت منت، تنها قرينه و مؤيد به مشار مي رود». (نفيسي، ٥٣٦)
اساسا بايد دانست که پس از اثبات ضعف سندي روايت مني توان نتيجه گرفت که 

روايت دروغ است بلکه صرفًا بايد گفت که آن روايت ضعيف است. 
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ــند به دليل ناسازگاري مضمون  ــي نيز گاه با وجود صحيح بودن س عالمه جملس
روايت با سخنان ائمه آن را يکي از قرينه هاي ضعف روايت دانسته و آن روايت را به 
معصوم نسبت نداده اند. چنان که در مورد کتاب «مصباح الشريعة» چنني کرده اند. 

(جملسي، ٣٢/١) 
مالصدرا در شرح اصول کايف، ضعف سندي را دليل مردود بودن روايت ندانسته 
ــان هرگاه در روايات توحيدي و اصول معارف و مسائل اعتقادي، مضمون  بلکه ايش
روايت توسط برهان عقلي تأييد و تقويت گردد جربان کننده ضعف سند مي دانند. 

(صدراملتأهلني، ١ /٢٢٠) 
مالصاحل مازندراين نيز در شرح اصول کايف خود مي آورد: 

«ضعف سند هذه الرواية الينايف اجلزم بصحة مضمونها ألنه مؤيد بالعقل و النقل».
(مازندراين، ١٢٣/٢) 

ــدارد. زيرا به  ــا قطع به صحت مضمون آن منافات ن ــند اين روايت ب «ضعف س
واسطه عقل و نقل تأييد مي گردد». 

در نهايت، مي توان چنني نتيجه گرفت که حيت حديث صحيح واحد (غريمتواتر) 
را نيز مني توان به صورت قطعي به معصوم نسبت داد و احاديث ضعيف را نيز مني توان 

دروغ پنداشت. 
۲-۴. استنتاج 

ــناد روايات، يکي از معيارهاي دوگانه نقد حديث است - که شامل نقد  ــي اس بررس
منت و نقد سند مي شود- اما اين معيار، به هيچ وجه براي ارزيايب حديث کايف نيست. 
زيرا حيت راوي دروغگو نيز مي تواند در مواردي راستگو باشد و ثانيا، حديث  سازان 

هومشند، احاديث را با سندهاي صحيح جعل مي کردند. 
دو عاملي که موجب ضعف حديث از جهت اسناد مي شود عبارتند از: 

١. عدم اطمينان به صداقت راوي 
٢. وجود گسست در سلسله ناقالن

عدم اطمينان به صداقت راوي نيز به چند دليل است: 
١. دروغگو بودن راوي
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٢. باورهاي احنرايف و غلوآميز 
٣. عدم شناخت کايف از راوي 

ــتواري حديث شود اما براي کنار  ــندي مي تواند دليلي بر نااس نهايتًا، ضعف س
گذاشنت روايت نيازمند داليل حمکم تري از نقد منت هستيم. در عني حال، ضعف سند 
جمموعه اي از روايات در يک موضوع مي تواند هشداري باشد تا حمقق با دقت بيشتري 

در اين دسته از روايات تامل کند. 

۳. اسناد روايات طبي 
۳-۱. تبيين ديدگاه علما در مورد اسناد روايات طبي 

ــته و  ــيخ صدوق در کتاب االعتقادات، برخي از روايات طيب را فاقد وجاهت دانس ش
مي نويسد: 

«و منها: ما دّلسـه املخالفون يف الكتب لتقبيح صورة املذهب عند الناس». (صدوق، 
اعتقادات، ١١٥)

«قسميت از اين روايات را خمالفان مذهب، براي زشت مناياندن سيماي مذهب، در 
کتب روايي شيعه وارد کرده اند». 

ــده است تا وجهة  ــيخ صدوق، برخي از اين روايات دچار تدليس ش از نظر ش
مذهب شيعه خمدوش جلوه داده شود. ايشان، صرفًا آن قسمت از راويات را که شفاء 

را با توسل به آيات قرآن و دعا جتويز مي کنند، صحيح مي دانند: 
«... االدعية َعلي َحَسب ما ُوِرَدت ِبه االثار بِاالسانيد الَقوية و الُطُرِق الَصحيحة». 

(مهان، ١١٥) 
ــته اند به  ــدوق تا اين اندازه از احاديث طيب احتراز جس ــيخ ص علت اينکه ش
ــان به جهت تبعات سوء ناشي از  ــيت مشخص نيست اما احتمال دارد که ايش درس
ــدن دستورات اين روايات در بهبودي بيماران، نگران بوده اند تا در نتيجه  عملي نش

آن، عده اي به اصل مذهب بدبني شده و اعتقادشان سست شود. 
ري شهري در مورد نظر شيخ صدوق، مي نويسد: 

ــا احاديث طيب فاقد  ــت. چون غالب ــيخ صدوق از نظر اصويل صحيح اس «نظر ش
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سندند و زمينه جعل در آن ها به طور جدي وجود دارد... اما ضعف سندي يب ترديد، 
ــت.  چنان که درسيت سند نيز مني تواند دليل  ــانة عدم صدور قطعي حديث نيس نش

صدور قطعي آن باشد». (حممدي ري شهري، ١/ ١٨)
ــيخ صدوق، برخي ديگر از علما و ارکان مذهب نظر ديگر ابراز  در مقابل نظر ش
کرده اند. از آن مجله، شيخ مفيد از علماي بزرگ قرن چهارم هجري، تنها راه کسب 
ــد روايات طيب را  ــته و به نظر مي رس ــکي را منحصر به وحي دانس علوم طب و پزش

وجيه و قابل قبول مي دانسته اند. ايشان مي نويسند: 
«ذلک انه الطريق ايل علم حقيقة الداء اال بالسـمع وال سبيل ايل معرفة الدواء 
ــيخ  اال بالتوفيق فثبت ان طريق ذلک هوالسـمع عن العامل باخلفيات تعايل».(ش

مفيد،تصحيح االعتقاد،١٤٤) 
«راهي جهت آگاهي از حقيقت بيماري جز شنيدن و روشي جهت آشنا شدن با 
دارو، مگر به توفيق اهلي وجود ندارد. پس، ثابت مي شود که راه آن، مهانا شنيدن از 

خداوند داناي به مهه اسرار است». 
ــند در روايات اعتقادي را بيان  قبلًا نظر مالصدرا مبتين بر مهم نبودن ضعف س
ــناد در روايات غريفقهي شيوع دارد. ظاهرا از نظر  ــيوه عدم اهتمام به اس کردمي. ش
بسياري از علماء در غري روايات فقهي و احکام عمليه نياز چنداين به بررسي اسناد 

روايات مني باشد: 
ــارف از آن ياد  ــالق که حتت عنوان روايات مع ــث مربوط به عقايد و اخ «احادي
مي شود اگر از معاضدت عقل و براهني عقلي بهره مند باشند، پذيرفته مي شوند. هر 
ــند. به عبارت ديگر، بررسي وثاقت راوي  ــندي در نهايت ضعف باش چند از حلاظ س
در اين گونه روايات کارساز نبوده و بايد در اين روايات حمک عقل را به کار گرفت». 

(فتاحي زاده، ٩٢) 
ــندي روايات غريفقهي چندان رواج ندارد  ــت که نقد س ظاهرًا به مهني دليل اس
و گرچه تأليفات چندي پريامون نقد علمي روايات طيب با استفاده از دستاوردهاي 
ــات تا به حال اجنام  ــندي پريامون اين رواي ــکي صورت گرفته اما نقد س نوين پزش

نگرفته است. 
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عالمه جملسي نيز در جلد اول حباراالنوار مي نويسد: 
«َو ِيف اَالدِوَية َو اَالدِعَية الَحنتاُج ِايل اَالسانيد الَقوية».(جملسي،٣٠/١) 

«در ادويه و ادعيه نيازي به سند قوي ندارمي». 
۳-۲- نقد رويکرد عدم اهتمام به ضبط اسناد روايات طبي و غيرفقهي: 

شانه چي، در حتليل کتاب روضه کايف از مرحوم کليين مي نويسد: 
ــامل مواعظ، خطب، رسائل ائمه و قصص و تواريخ است و احکام  «روضه کايف ش
ــاير  ــت که در س ــناد آن فاقد دقيت اس ــت لذا، اس ــده اس فقهي در آن کمتر ذکر ش
ــميت از مطالب آن مانند احاديث  ــت. به عالوه، قس کتاب هاي کايف به عمل آمده اس
ــت که فقها در ادلة سنن (اعم از  ــت و اين، به دليل تساحمي اس ــتوار نيس احکام اس
مستحبات، مکروهات، فضائل، مواعظ و تواريخ) روا مي داشته اند...». (شانه چي،  ١١٩)

در اين جا بايد دو نکته را تذکر داد: اولًا، برخي از روايات طيب در کتاب اطعمه و 
اشربه آمده که در حوزه فقه مشرده مي شود، بنابراين، اين عده از روايات طيب از نظر 

سندي در وضعيت بهتري قرار دارند. 
ــان که شانه چي گفته است تسامح حيت در مضامني روايات نيز  ثانيًا، اگر آن س
روي داده باشد، اين خرده بر علما وارد است و در اين زمينه، جاي تأسف باقي است. 
ــن، به اين روايات مني توان بيش از اندازه اعتماد کرد و هر آينه احتمال دخل  بنابراي
و تصرف در مضمون روايت مي رود. به صوريت که روايت از معناي اصلي خود خارج 

شود و معنايي که ما امروزه برداشت مي کنيم، مطابق معناي اصلي روايت نباشد. 
ــيعه در قرون اخري نيز در توضيح وحدث سياق احاديث  حاجي نوري، حمدث ش

روضه با ساير کتب کايف مي نويسد: 
ــت. زيرا  ــان فروع نيس ــند مهس ــات روضه از حلاظ حمکمي منت و س «آري، رواي
اهتمامي را که دانشمندان در صحت و وثاقت سند احاديث احکام داشته و دارند در 
احاديث فضائل و خطب که بيشتر جنبه وعظ و ارشاد دارد ندارند. زيرا طبق قاعده 
تسامح در ادله سنن که فقها از احاديث من بلغ استفاده کرده اند، در نقل روايايت که 
متضمن حکم استحبايب، کراهيت يا درباره فضائل و مناقب و نيز مواعظ و حکم است 

تسامح روا است». (مهان، ١٢١)
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اما اين رويکرد در خصوص روايات طيب، به سه دليل قابل نقد است: 
علمي  دستاوردهاي  از  استفاده  با  (خصوصًا  حمتوايي  بررسي  در   .١
بشر) مي توان به مفيد بودن سخنان و مضامني مطرح در روايات فرضي 
پي برد و به اصطالح، به حکيمانه بودن آن رسيد اما احتمال دارد که 
سخنان حکما و فرزانگان ديگر با روايات ائمه خلط شده باشد و يا 
احيانا برخي روات و غالت سخن سنجيده ديگران را به معصوم نسبت 
داده باشند مهان گونه که در مورد روايت توحيد مفضل اين گونه ادعا 
مي گفتند  دروغني  احاديث  توجيه  در  روات  برخي  چنانکه  مي شود. 
اين دروغ له پيامرب است نه عليه او. بنابراين، عقالين و حکيمانه بودن 
مضمون روايت الزامًا صدور آن را از معصوم اثبات مني کند. به مهني 

جهت، بايد سلسله سند مورد بررسي قرار گريد. 
٢. يکي از فوايد دانسنت ضعف سندي روايت، اين است که در بررسي 
عقلي و حمتوايي روايت جانب احتياط را رعايت کنيم. يعين اگرچه به 
جهت ضعف سندي، روايت را کامال رد مني کنيم اما بررسي سندي و 
علم به ضعف سندي روايت، موجب رعايت جانب احتياط در پذيرش 
با  خصوصا  اين،  مي آورد.  فراهم  ما  براي  را  روايت  مفهوم  و  حمتوي 

توجه به نسيب بودن علم بشري سودمند است. 
٣. گاه مقصود ما از رجوع به روايات طيب، صرف اطالع از متون آن 
نيست؛ بلکه قصد دارمي اطمينان حاصل کنيم که اين کلمات حکيمانه 
از معصوم است. يعين بعد از آن که به حکيمانه بودن کالم علم پيدا 
حبث  در  مثلًا،  است.  معصوم  از  کلمات  که  بدانيم  مي خواهيم  کردمي 
اعجاز، منظور اين است که حقانيت مذهب را اثبات مناييم. بنابراين، 
در اين مقوله، صرف مفيد بودن و عقاليي و علمي بودن حمتوي حديث 
براي ما ارزش ندارد بلکه اطالع از صحت انتساب حديث به معصوم 

نيز براي ما داراي امهيت است.
به مهني جهت است که عالمه سيدجعفر مرتضي عاملي ضمن انتقاد از يب توجهي 

اصحاب در ضبط سند روايات طيب مي نويسد: 
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«با چه زباين مي توانيم تأسف خود را ابراز دارمي، هنگامي که مي بينيم مسلمانان 
ــش و جهد  ــيعيان جز به پاره اي از علوم ديين که کوش معاصر پيامرب و ائمه حيت ش
خويش را در متام اوقات بر آن معطوف کرده بودند به دانش ها و علوم ديگر نپرداختند 
ــوي حبث و تدقيق در علل و  ــلمانان را به س حيت مي بينيم ائمه بر آنند تا توجه مس
ــادر مي کنند به آنان امر  ــد؛ اما چنني فتوايي براي اصحاب ص ــباب جلب فرماين اس
مي کنند از او بپرسند که مأخذ و خمرج اين فتوا در کجاي قرآن است ويل کوشش ما 
در تشويق و ترغيب آنان، آن طور که بايد در آنان مؤثر مني افتد چرا که با اين حال 
ــخ مسئله خويش را مي ستانند و بس!! شايد مهني يب توجهي اصحاب  آنان فقط پاس
علت آن باشد که مي بينيم روايات وارد شده در پزشکي، خوردين ها، داروها و مانند 
ــنت سند صحيح حمرومند و متخّصص علم حديث به نقد و تصحيح  آن غالبًا از داش

سندهايشان نپرداخته اند».(جعفر مرتضي عاملي، ٣٤)
۳-۳. استنتاج 

غالب علما معتقدند به حلاظ قواعد دراية احلديث، روايات طيب از نظر سندي مشکل 
دارند و اين، احتماال به آن سبب است که علماي سلف در اين روايات چندان مقيد 

به ثبت سند حديث نبوده اند يا اين روايات را يب نياز از آن مي دانسته اند.
با وجود اين نقيصه، غالب علماي اعالم، معتقدند در روايات معاريف و از مجله، مهني 
ــند نيست. اگر روايت مطابق  ــي و فحص و ذکر س روايات طيب نياز چنداين به بررس

عقل و ساير معيارهاي نقد منت بود، آن را مي پذيرمي و اال آن را قبول مني کنيم. 
ــازي بيان شد به صوريت که  ــند س ــائلي که در مورد س خصوصًا با توجه به مس
ــند عايل جعل مي کردند تا قابل تشخيص نباشد. بنابراين،  وّضاعني براي حديث س
تشخيص جعلي و يا غريجعلي بودن حديث از راه بررسي سند کامال متقن نيست 
و چون اين روايات امهيت روايات فقهي را در باب فهم دين دارا نيستند، نوعًا علما 

بررسي اسناد را در اين روايات چندان ضروري و مفيد تشخيص نداده اند. 
ــا است و  ــيار مؤثر و راهگش ــندي روايات طيب در مواردي بس با اين مهه، نقد س
مني توان در حتقيق حول اين روايات، خود را يب نياز از آن دانست. ضمنًا الزم به ذکر 
ــت که قسمت عمده اي از روايات طيب در مأخذها و منبع هاي اصلي داراي سند  اس
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هستند و مي توان سند آن ها را از مصادر اوليه بازيافت. 
۴. بررسي سندي رساله ذهبيه 

۴-۱. مصادر رساله ذهبيه 
ــاس يک نقل مشهور، اين اولني کتاب طيب جهان اسالم به مشار مي آيد. بعد از  براس
آن، طب النيب شيخ ابوالعباس مستغري متويف ٤٣٢ق و سپس، طب االئمة ابن بسطام 
تاليف شده است. (امحدي مياجني، ٤٧) (البته برخي از کتب طيب - روايي اهل سنت 

قبل از دو کتاب اخري تدوين يافته اند)
از اين رساله، نسخ خطي متعددي در کتاخبانه هاي خمتلف وجود دارد از آن مجله، 
ــخه خطي در کتاخبانه مرکزي آستان قدس موجود است. البته، برخي از  هفت نس
ــاين ندارند. در برخي نسخ،  ــت و مهه آن ها ارزش و اعتبار يکس ــخه ها ناقص اس نس
کاتب و تاريخ کتابت مشخص نيست. مهم ترين مصدري که اين رساله را بيان کرده، 
حباراالنوار جملسي است و قبل از آن، اين رساله در هيچ يک از منابع و کتب حديثي 
معترب نيامده است. در اين مبحث، سلسله اساتيد اين رساله را در حباراالنوار و چند 

نسخه خطي عمده مورد کاوش و ارزيايب قرار مي دهيم. 
۴-۲. رساله ذهبيه در بحاراالنوار 

ــماء والعامل» حباراالنوار در بايب حتت عنوان «باب آخر  ــي در کتاب «الس عالمه جملس
يف الرسالة املذهبة املعروفة بالذهبية» که در آن روايت رساله ذهبيه را آورده است - 

مي نويسد: 
«َوَجَدُت ِخبَِط الشيخ االَجل االفَضل الَعالَمة الکاِمل يف ُفنوِن الُعلوِم واالَدب ُمَروُج 

املَِلة َواَملذَهب نورالدين َعلي بن َعبدالعال الَکَرکي...». (جملسي، ٣٠٦/٥٩)
«اين رساله را به خط شيخ اجل، افضل، عالمه کامل در فنون علوم و ادب، مروج 

مذهب و دين، نورالدين علي بن عبدالعال کرکي يافتم....
آن گاه دو طريق براي اين رساله شريفه به شرح ذيل بيان مي کند: 

«َوَجدُت يف َتاليِف بَعِض االفاِضل بهذين الَسندين؛ قال موسي بن علي بن جابر 
سالمي، اخَربين الشـيخ األجل العامل األوحد سديُد الدين حييي بن حممدبن علبان 
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اخلازن - ادام اهللا توفيقه - قال أخَربين أبوحممداحلسن بن حممدبن مجهور». 
«و قال هارون بن موسي التلعکربي - رضوي اهللا عنه - حدثنا حممدبن هشام 
بن سـهل - رمحه اهللا - قال حدثنا احلسن بن حممدبن مجهور قال حدثين ايب و کان 
عاملًا بايب احلسن علي بن موسي الرضا خاصًا به، مالزمًا خلدمته و کان معه حني 
محل ِمَن اِملدينِه ِايل أن سار ايل ُخراسان و اسُتشِهد عليه الصالةو السالم بطوس...». 

(مهان، ٥٩ /٣٠٦)
اين دو سند در حممدبن مجهور(اسم کامل وي، حممدبن حسن بن مجهور است که 
گاه به اختصار حممدبن مجهور آورده مي شود) و حسن بن حممدبن مجهور مشترکند: 

حممدبن مجهور
↓

حسن بن حممدبن مجهور
↓   ↓    

حممدبن هشام بن سهل سديد الدين حييي بن حممدبن علبان اخلازن 
↓      ↓  

هارون بن موسي التلعکربي موسي بن علي جابر سالمي   
ــند، دربارة حممدبن مجهور آمده که يکي از ياران خاص و مالزم  در يکي از دو س
ــتم بوده است. به هر جهت، شناخت حممدبن مجهور و فرزندش  رکاب امام هش

حسن، در صحت و سقم اين روايت تاثري اساسي دارد. 
۴-۳. نسخه خطي کتابخانه آيت اهللا حکيم

نسخه اي خطي از رساله ذهبيه در کتاخبانه آيت اهللا حکيم در جنف اشرف وجود دارد 
که حترير آن مربوط به اوايل قرن هشتم است. آن گونه که در پايان آن آمده است 
به خط عبدالرمحن بن عبداهللا الکرخي است که در شامگاه نوزدهم ذي احلجه سال 
ــت. اين نسخه، در شش ورق به  ــده اس ٧١٥ بعد از اذان مغرب از کتابت آن فارغ ش
ــطر است و با مشاره ٢٣٧ در آن کتاخبانه  قطع ١٩/٥× ١١ و هر صفحه داراي ٢٧ س

نگهداري مي شود. 
در اين نسخه خطي چنني آمده است: 
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«اخَربنا اُبوُحمَمد َهاروُن بن ُموسي الَتلَعکَربي رضي اهللا عنه، قاَل َحّدَثنا حممدبن 
ُمهام بن سهل رمحة اهللا عليه، قال َحّدثنا حسن بن حممدبن مجهور قال حدثين ايب و 
کان عاملًا بايب احلسن علي بن موسي الرضا خاصًا به ُمالِزمًا خلدمته و کان َمَعه 
حني محل ِمن اَملدينة ايل ُخراسان و اسُتشِهَد َعليه الصالُة والَسالم ِبطوس َو ُهو ابَن 

ِتسع َو اربَعني ِسَنة». (جنفي، ٢١) 
سلسلة سند اين روايت طبق اين نسخه خطي چنني است: 

ابوحممد هارون بن موسي التلعکربي
↓

حممدبن مهام بن سهل
↓

حسني بن حممدبن مجهور
↓

حممدبن مجهور

۴-۴. بررسي رجال سلسله سند 
شيخ طوسي (قدس سره) دربارة ابوحممد هارون بن موسي تلعکربي مي نويسد: 

«َجليُل الَقدر، َعظيم املَنزَلة، واِسـُع الِرواَية، َعـدُمي الَنظري، ُرِوي َمجيَع اُالصوِل و 
اُملَصَنفات، ماَت َسنة َمخس َو َمثانني و َثالَمثِائة» (طوسي،رجال، ٥١٦) 

«بزرگوار، بلندمرتبه، داراي روايات زياد، يب مانند، متام اصول و مصنفات را روايت 
کرده، سال ٣٨٥ فوت منوده است». 

ــته است و در سنه  ــي تلعکربي در قرن چهارم مي زيس بنابراين، هارون بن موس
٣٨٥ هجري وفات کرده، اما کاتب اين نسخه خطي، عبدالرمحن بن عبداهللا الکرخي 
ــخه خطي را کتابت منوده، مني تواند  ــتم و سنه ٧١٥ هجري اين نس که در قرن هش
بدون واسطه از او روايت کرده باشد. پس به چه جهت آورده «اخربنا»؟!.(طبق نقل 
آيه اهللا مياجني در فهارس خمطوطات کتاخبانه مرکزي دانشگاه تهران رساله ذهبيه به 

خط علي بن عبدالعال کرکي موجود است. علي امحدي مياجني،٤٩)
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بنابراين، حمتمل است در اين نسخه خطي، در طول زمان تغيريايت به وجود آمده 
ــد اما آن گونه که در حبار آمده، نص «اخربنا» از حمقق کرکي وجود ندارد بلکه  باش

نص آن اين است: 
«الرسالة الذهبية يف الطب اليت بعث بها االمام علي بن موسي إيل املأمون العباسي 

...». (جملسي، ٥٩ /٣٠٦) 
«رساله ذهبيه در طب که امام رضا براي مأمون عباسي فرستاد...».

ــق عبدالرمحن بن عبداهللا  ــند اين روايت از طري ــله س اما ما نياز چندان به سلس
الکرخي يا حمقق کرکي ندارمي زيرا مربزترين عامل شيعه در قرن پنجم؛ حممدبن حسن 
طوسي، موسس حوزة علمية جنف اشرف، در کتاب الفهرست خود در ترمجه حممدبن 

احلسن بن مجهور قمي بصري، مي نويسد: 
«له کتب مجاعة منها؛ کتاب املالحم و کتاب الواحدة و کتاب صاحب الزمان(عج) 
ــي،  و له الرسـالة الذهبيةعن الرضا و له کتاب وقت خروج القائم(عج)». (طوس

الفهرست،١ /٢٨٤)
ــدة، کتاب صاحب  ــم، کتاب الواح ــه کتاب املالح ــي از مجل «او داراي کتاب هاي
الزمان و نيز رساله ذهبيه از امام رضا و کتاب زمان ظهور قائم(عج) است». 
ــند خود را از حممدبن مجهور به دو طريق ذکر  ــي سلسله س ــپس، شيخ طوس س

مي منايد: 
ــني←  ــني← پدرش علي بن احلس طريقة اول: مجاعيت از← حممدبن علي بن احلس

 سعدبن عبدا...← امحدبن حسني بن سعيد← حممدبن مجهور امام رضا
ــن بن وليد← حسن بن  ــني← حممدبن حس طريقه دوم: حممدبن علي بن احلس
 املتيل← حممدبن امحد العلوي← عمرکي بن علي← حممدبن مجهور← امام رضا

جناشي نيز در رجال خود ذيل ترمجة حممدبن مجهور چنني مي آورد:
«ُروَي َعِن الرضا عليه السالم و َلُه کتب: ِکتاُب اَملالِحم الَکبري، کتاُب نوادِر احلج، 

ِکتاُب أَدِب الِعلم...». (جناشي، ٢٦٠) 
«او از حضرت رضا روايت کرده و کتيب مانند؛ کتاب املالحم الکبري و کتاب 

النوادر احلج و کتاب ادب العلم و ... از اوست».
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ــي گرچه امسي از رساله ذهبيه مني آورد اما طريق خود به حممدبن مجهور را  جناش
چنني نقل مي کند: 

ــني اهلذيل املسعودي←  حممدبن علي الکاتب← حممدبن عبداهللا←علي بن احلس
. حممدبن حسن بن مجهور←امام رضا

حممدبن شهر آشوب از ديگر علماي بنام شيعه در قرن ششم هجري متويف سنه ٥٨٨ 
هجري در کتاب معامل العلما پس از ترمجه احوال حممدبن حسن بن مجهور مي نويسد: 
«َو ِمن ُکُتِبه الِرساَلة اُملذَهَبة َعن الرضا َصلوات اهللا َعليه يف الِطب». (ابن شهرآشوب، 

 (١٠٣
«از کتاب هاي او رساله ذهبيه از امام رضا در طب مي باشد». 

ــيخ منتجب الدين علي بن عبيداهللا ابن بابويه از ديگر علماي بنام قرن ششم  ش
ــت خود ضمن ترمجة احوال سيدفضل اهللا بن علي راوندي  هجري در کتاب الفهرس
ــه کتاب «ترمجه العلوي لطب  ــاره کرده و ضمن آن ب ــه تعدادي از تأليفات وي اش ب

الرضوي» در شرح رساله ذهبيه اشاره مي کند. (ابن بابويه، الفهرست، ١٠) 
جناشي، ابن مجهور را از قبيله بين عم و متيمي و بصري معريف کرده است. (جناشي، ٤٩) 

در مورد تلعکربي نيز جناشي مي نويسد: 
«کان وجهًا يف أصحابنا، ثقة، معتمدا، اليطعن عليه...». (مهان، ٣٤٣) 

ــته است، ثقه قابل اعتماد و کسي است  ــخصييت برجس «او در بني اصحاب ما، ش
که به او طعين نرسيده است».

و شيخ طوسي درباره او مي نويسد: 
«َجليُل الَقدِر، َعظيُم املَنزلة، واِسُع الرواية، َعدُمي النظِري...». (طوسي، ٥١٦)

«بلندمرتبه، بزرگ منزلت، داراي روايات بسيار، يب مانند...». 
ــه حکيم و طريق عالمه  ــخه خطي کتاخبان ــا در مروي عنه تلعکربي، بني نس ام
ــي در حبار اختالف است. نسخه خطي آن را از حممدبن مهام بن سهل دانسته  جملس
در حايل که عالمه جملسي حممدبن هشام بن سهل ضبط کرده است اما از آن جا که 
در اين طبقه از روات، حممدبن مهام بن سهل ندارمي برخي از حمققان، خطاي نسخه 
ــهل ديده و درست آن را سهيل دانسته اند که مي شود حممدبن مهام  خطي را در س
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ــهيل. در مورد حممدبن مهام بن سهيل در رجال جناشي و رجال طوسي آمده  بن س
است که کاتب اسکايف بوده و شيخ طوسي دربارة وي مي نويسد: 

«ثقة روي عنه التلعکربي».(طوسي،رجال، ٤٩٤)
«او ثقه و مورد اطمينان است و تلعکربي از او روايت کرده است».

ــهيل مروي عنه تلعکربي بوده قرينه اي بر صدق ادعاي  اينکه حممدبن مهان س
فوق است. بر طبق آنچه آيت اهللا خويي در معجم رجال احلديث خود آورده، حممدبن 
هشام بن سهل در اين طبقه از رّوات وجود ندارد آن سان که گفته: حممدبن هشام 
ــت که به او حممدبن  ــاب امام صادق و قرين حممدبن ايب عمري اس ــي از اصح اخلثعم

هشام کويف نيز مي گفته اند: 
«و ليس يف هذه الطبقة من يکون معروفا يسـمي مبحمدبن هشام غرياخلثعمي».

(خويي، معجم رجال احلديث،١٨ /٣٤٠) 
«در اين طبقه از روات کسي که معروف باشد و نامش حممدبن هشام باشد غري 

از خثعمي وجود ندارد». 
بنابراين، راويي به نام حممدبن هشام بن سهل وجود خارجي ندارد و راوي، مهان 
حممدبن مهام بن سهيل مي باشد. نام کامل او، حممدبن ايب بکر مهام بن سهيل است 
ــي در «حبار» نام او را  ــي، ١٥ /٢٤٤) و اينکه جملس ــه کنيه اش ابا علي بوده(خوي ک

حممدبن هشام بن سهل آورده احتماال اشتباه در قلم بوده است. 
به هر حال، حممدبن مهام بن سهيل ثقه است. چنانچه از شيخ طوسي قبال نقل 

شد که در مورد او آورده:
«ثقه روي عنه التلعکربي» (طوسي،٤٩٤) 

ــي گرفته تا عالمه جملسي در  ــله متام روايات رساله ذهبيه - از شيخ طوس سلس
حبار و نسخه مکتبه حکيم - به حممدبن حسن بن مجهور ختم مي گردد. دربارة اين 

شخص، جناشي آورده:
«حممدبن مجهور ابوعبداهللا الَعّمي، َضعيف يف اَحلديِث فاِسـُد اَملذهِب و قيل فيه 

أشياء اُهللا اعَلم بها من ِعَظِمها...» (جناشي، ٢٦٠)
ــت. در مذهب، فاسد است  «حممدبن مجهور ابوعبداهللا عّمي در حديث ضعف اس
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و در مورد او چيزهايي گفته مي شود که خدا داناتر به آن است از بزرگي آن ها...». 
و در رجال شيخ طوسي باب اصحاب الرضا آمده: 

«حممدبن مجهور العمي عرٌيب بصرٌي غاٍل».(طوسي، رجال، ٣٨٧) 
«حممدبن مجهور عمي عريب و بصري و از غالت است». 

نيز شيخ طوسي در الفهرست خود مي نويسد: 
«حممدبن حسـن بن مجهور القمي البصري روي عن الرضا: کان َضعيفًا 
يف اَحلديِث، غاليًا يف اَملذهِب فاسـدًا يف الروايه، ال ُيکَتب حديُثُه وال ُيعتمد علي ما 

َيرويه».(طوسي، الفهرست، ١/ ٢٨٤) 
«حممدبن حسن بن مجهور قمي بصري از رضا روايت کرده در حديث ضعيف 
است، در مذهب از غالت است، در روايت فاسد مي باشد، حديثش نوشته مني شود و 

بر آن چه روايت کرده اعتماد مني شود.» 
ابن غضائري در مورد او چنني مي نويسد: 

«حممدبن حسن بن مجهور ابوعبداهللا العمي، غال، فاسد احلديث، ال يکتب حديثه 
رأيت له شعرًا حيلل فيه حمرمات اهللا عزوجل».(خويي،معجم رجال، ١٦ /١٩٠) 

«حممدبن حسن بن مجهور ابوعبداهللا عمي از غالت است،  در روايت فاسد است، 
حديثش نوشته مني شود، از او شعري ديدم که در آن حمرمات خدا را حالل دانسته است.» 

مرحوم خويي در استنتاجي که نهايتا به دست مي دهد چنني مي نويسد: 
«الظاهُر الرجُل ِثَقة و إن کان فاِسـُد اَملذَهب ِلَشهادة علي بن ابراهيم بن هاشم 
ِبوثاَقِتـه، غاية االمر انه َضعيٌف يف احلديِث ِملا يف رواياِته من َختليٍط و ُغُلٍو َو قد ذکر 
الشـيخ ان ما يرويه من رواياته فهي خاليه من الغلو و التخليط و عليه فال مانع من 

العمل مبا رواه الشيخ من رواياته» (مهان، ١٦/ ١٩١)
ــن بن مجهور ثقه است گرچه فاسد املذهب مي باشد.  «علي الظاهر، حممدبن حس
زيرا علي بن ابراهيم بن هاشم به وثاقت او شهادت داده. نهايت اين که او، در حديث 
ــيخ طوسي گفته که آن  ــت. زيرا در روايتش ختليط و غلو وجود دارد. ش ضعيف اس
چه او از روايات حممدبن حسن بن مجهور روايت کرده از غلو و ختليط خايل مي باشد. 

بنابراين، مانع ندارد که به آن چه شيخ از او روايت کرده عمل شود».
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بنابرنظرية مرحوم آيت اهللا خويي، آن قسمت از روايات حممدبن مجهور که توسط 
ــيخ طوسي روايت شده است خايل از غلو و ختليط اند اما بايد توجه داشت اگرچه  ش
ــاله ذهبيه» را به عنوان يکي از کتب حممدبن مجهور ذکر کرده،  ــيخ طوسي «رس ش
اما اين روايت را خود وي نقل نکرده است. بنابراين، رساله ذهبيه جزء آن چه شيخ 

طوسي روايت کرده مني باشد. 
۴-۵. نسخه خطي به روايت نوفلي 

عالمه مرتضي عسکري در مقدمه کتاب طب و درمان در اسالم مي نويسد: 
«در کتاخبانه آيه اهللا عسکري در سامراء به نسخه خطي از رسالة ذهبيه طبق روايت 

نوفلي برخورد کردم»..(عسکري، ٥)
وي سپس اين نسخه خطي را به مهراه حتقيقات و شرح جاليب از دکتر زيين انتشار 

داده اند. اين نسخه خطي، اين گونه شروع مي شود: 
«َذَکَر أَبو ُحمَمِداَحلَسِن بِن ُحمَمد الُنوِفلي قاَل َحَدثَين أيب َو کاَن خاَصًا بأيب اَحلَسن 
َعلي بن موسـي الرضا َو کاَن َمَعه حَني محل مَن اَملديَنـه ايل املأمون َو ُهَو َيومئذ 

بِنيسابور...». (العسکري، ٥) 
ــاب خاص امام  ــه پدرم - که از اصح ــن حممد نوفلي گويد: ک ــن ب «ابوحممدحس
ــت از مدينه به مرو نزد مأمون بود - برامي  ــا و از مهراهان او در هنگام حرک رض

چنني روايت کرد که در نيشابور...». 
سلسله سند اين نسخه خطي متصل نيست و منقطع است کاتب آن نامعلوم و 
تاريخ کتابت آن نيز نامشخص است،  اما تنها راويي که نام او در سند حديث آمده و 
ــن بن فضل بن يعقوب بن سعيد بن نوفل  اين روايات را از پدرش نقل مي کند حس

بن احلرث بن عبداملطلب مي باشد.
جناشي در مورد وي مي نويسد: 

«ثقة جليل القدر روي عن الرضا و له کتاب کبري...». (جناشي کويف، ١ /١٥٩)
«مورد اعتماد و بزرگوار است. از امام رضا روايت کرده و داراي کتاب بزرگي است». 
جناشي در ترمجه احوال برادر حسن - راوي فوق - يعين حسني بن حممدبن فضل 

چنني مي نويسد: 
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«اُحلَسني بن ُحمَمدبن َفضِل بِن َيعقوب بِن َسعيدبِن َنوفل بِن اَحلرث بِن َعبداملطلب 
اَبوَحمَمد، شـيخ ِمن اهلامشني ِثَقة، روي ابوه َعن أيب َعبداهللا و أيب اَحلسن َذکره 
أبوالعباس و عمومته َکذلک: إسـحاق و يعقوب و امساعيل و کان ثقة صنف جمالس 

الرضا مع َأهل اَالديان».(مهان، ١ /١٦٩) 
ــني - و پدرشان حممدبن فضل را  ــن و حس ــي هر دو برادر - حس بنابراين، جناش
توثيق منوده و به اين نکته نيز صحه گذارده که حممدبن فضل از امام رضا روايت 

کرده و جمالس آن حضرت را نيز تأليف کرده است. 

۵. مختصري در نقد متن رساله ذهبيه
رساله ذهبيه داراي مطالب متنوع و زيادي است و بسياري از مطالب مطرح شده در 
اين رساله، صحيح و ارزمشند است ليکن ما را جمال نقد کامل منت اين رساله مني باشد. 

لذا، صرفا به ذکر دو نکته در اين جا بسنده مي کنيم: 
ــي و  ــود و داراي اختالفات اساس ــخه هاي خمتلف موج ــاله در نس الف) اين رس

معناداري است. عالمه جملسي در اين مورد فرموده اند: 
«َفَظَهر َان الِرساَلَة کاَنت ِمن اَملشهورات َبني ُعلماءنَا و َهلُم اليه ُطرق و أسانيٌد لکن 

کان يف ُنسختها اليت وصلت إلينا إختالٌف فاحٌش...». (جملسي، ٣٠٩/٥٩)
«آشکار مي شود که اين رساله از مشهورات بني دانشمندان ما است و ايشان را به 
اين رساله طريق ها و سندهايي است اما در نسخه هايي که از اين رساله به ما رسيده، 

تفاوت هاي بزرگي وجود دارد...». 
آيت اهللا مياجني نيز در حتقيقات خود پريامون اين رساله، اين نکته را به صراحت 

بيان مي کند:
«َو ِإعُلم َان الُنَسخ الِرساَلة ُخمَتِلَفة شديُداالختالف...». (امحدي مياجني، ٥١)

«آگاه باش! که نسخه هاي اين رساله داراي اختالفات بزرگي است».
ــاله مورد توجه  ــده اين رس ــاله، ادعا ش با التفات به اين نکته که در آغاز اين رس
حکومت بوده و دستور داده شده که از آن نسخه هاي متعدد تهيه و به اقصي نقاط 
ــود.بنابراين، وجود اين مهه اختالف در نسخ اين روايات، تأمل  ــتاده ش مملکت فرس
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برانگيز و تناقض آميز به نظر مي رسد. 
ــوي ديگر، بر اساس منت اين روايت، امام رضا مأمون را در چندين  ب) از س
مورد با عنوان «يا امرياملؤمنني» خطاب منوده است. با توجه به آن که «امرياملؤمنني»، 

لقب خاص حضرت علي است اين مسئله نيز اجياد شک مي کند. 
ــاير روايات حضرت رضا مراجعه کرد و حنوة خطاب هاي  بنابراين، بايد به س
ــبختانه، در عيون اخبارالرضا و  ــي قرار داد. خوش آن حضرت را با مأمون مورد بررس
علل الشرايع، شيخ صدوق روايات معتنابهي از آن حضرت براي ما به يادگار گذاشته 
ــت؛ از مجله، در باب ٣٥ عيون اخبارالرضا، رساله اي است که امام به مامون  اس

در مورد (حمض اسالم) اسالم خالص مي نگارند. 
در اين حديث، امام بر امامت ائمه اثين عشر احتجاج مي منايد و هيچ گونه 
تقيه اي نيز در کار مني باشد. اما حضرت به هيچ وجه مأمون را با عنوان امرياملؤمنني 

خطاب نکرده اند. (صدوق، عيون اخبار الرضا،٢ /١٢٢) 
ــده، امام رضا در جملس  در روايت ديگري نيز که در باب ٢٣ عيون آورده ش
ــريفه «ٌمثَ َاوَرثنا الِکتاَب الذيَن  ــه ش ــري آي ــت او در مورد تفس مامون و بنا به خواس
ِاصَطَفينا ِمن ِعباِدنا» (فاطر، ٣٢) (سپس، کساين را که از بندگان خود برگزيدمي وارث 
کتاب گردانيدمي) سخن مي گويند؛ (مهان،٢٢٩/١). در اين حديث نيز امام، به 

هيچ وجه مامون را با عنوان امرياملؤمنني مورد خطاب قرار نداده اند.
اما روايات ديگري در عيون مالحظه مي شود که امام به مامون، امرياملؤمنني 

خطاب کرده اند: 
«َعَليَک الَتدبري َيا َأمرياملؤمنني و َعَلينا الُدعا».(مهان،٢ /١٦٠)

«تصميم با تو است اي امري مؤمنان و وظيفه ما دعا کردن است». 
بنابراين، مني توان در اين مورد که امام رضا مامون را با عنوان يا «امرياملؤمنني» 

مورد خطاب قرار داده اند يا خري نظري قاطع ابراز داشت. 

۶. استنتاج و نتيجه گيري
ــاله ذهبيه، بسيار گسترده بوده و بررسي سندي و متين آن موضوع يک  حبث از رس
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ــاله و يا تز مستقل است اما آن چه به طور خمتصر مي توان اذعان داشت، به قرار  رس
زير است:

مصادر اين رساله عبارتند از:
١. حباراالنوار به عنوان اولني مرجع و کتايب که اين رساله در آن درج شده است.

ــد، از مجله، در  ــه در کتاخبانه هاي خمتلف وجود دارن ــخ خطي متعددي ک ٢. نس
کتاخبانه دانشگاه تهران آن گونه که آيت اهللا مياجني بيان داشته اند و نيز در کتاخبانه 
ــتان قدس رضوي که هفت نسخه خطي از اين رساله وجود دارد، اما ما  مرکزي آس

به ذکر دو نسخه خطي مهم تر اکتفا کردمي: 
الف- نسخه خطي کتاخبانه آيت اهللا حکيم در جنف

ب- نسخه خطي کتاخبانه عالمه عسکري در سامراء 
ــند حباراالنوار، در «ابن  ــخه خطي مکتبه آيت اهللا حکيم و س ــلة سند نس سلس
مجهور» مشترکند اما در کتب رجايل ابن مجهور به ضعف و غلو متهم شده، در روايت 

نوفلي نيز متاسفانه سلسله سند کامل نيست. 
ــت و  ــي از علماي قرن يازده هجري و عهد صفويه اس به عالوه، حممدباقر جملس
ــه سندي ايشان است - مربوط به قرن چهارم  تلعکربي - که آخرين راوي در سلس
ــکان دارد تطورات و  ــه در اين بني ام ــت ک ــت. بنابراين، بايد توجه داش هجري اس
دگرگوين هايي در نسخ خطي روي داده باشد و نسخه نويسان در اين قرون متمادي، 
خواسته يا ناخواسته دگرگوين هايي در اين روايت به وجود آورده باشند. اين مسئله، 
ــخ موجود به چشم مي خورد حمتمل  خصوصا با توجه به اختالفات زيادي که در نس

است. 
مسئله حائز امهيت ديگر در مورد اين رساله، آن است که بدانيم آن چه در مورد 
اين رساله شهرت دارد عنوان اين رساله است نه منت آن؛ يعين رساله ذهبيه يا مذهبه 
ــهرت دارد. به عنوان مثال، در فهرست  در طب به عنوان يکي از کتب ابن مجهور ش
شيخ رساله ذهبيه به عنوان يکي از کتاب هاي ابن مجهور مطرح شده اما شيخ، غلو و 
ختليط را نيز يادآوري کرده اند. در معامل العلماء ابن شهرآشوب نيز از رساله مذهبه نام 
برده شده، اما منت اين رساله در هيچ کتاب يا مصدر شناخته شده اي وجود ندارد. به 
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طور مثال، شيخ صدوق که کتب چندي با موضوع روايات امام رضا دارد مانند: 
عيون اخبارالرضا و ... اين رساله را در کتب خود نياورده است. 

ــؤال ديگري که در مورد اين رساله به ذهن مي رسد اين است که چگونه اين  س
ــهور است اما به روايت نوفلي شناخته  ــاله به عنوان يکي از کتب ابن مجهور مش رس

شده نيست. 
ــاله ذهبيه با احتياط و تأمل عمل  ــرط عقل آن است که در مورد رس نهايتًا، ش
ــاير معيارهاي نقد منت، تطبيق مي کند بپذيرمي و  ــليم و س منائيم. آن چه با عقل س
غريآن را نپذيرمي. زيرا مهان گونه که گفته شد، صرف ضعِف سندي مني تواند دليلي 

براي کنار گذاردن روايت باشد. اما اين که عالمه عسگري فرموده اند: 
ــاله در علوم دين، اصول آن يا فروع آن نيست و هيچ مسئله مورد اختاليف  «رس
بني مسلمني را در برندارد و چيز خارق عادت و طبيعت را نيز بيان مني کند تا موجب 
شک در انتساب به امام شود.» (عسکري، ١٣٢) به معناي پذيرفنت متام مطالب رساله 
ذهبيه مني باشد. زيرا چنان چه اين قبيل روايات داراي نقصان هايي باشد و در اختيار 
ــت و افراط و تفريط به حربه اي  ــوء برداش مردم قرار گريد، احتمال مي رود در اثر س
ــراي احنرافات و کجروي ها  ــل بيت عصمت و طهارت و زمينه اي ب ــراي خمالفان اه ب
ــاله با  ــان خود به ضرورت حتقيق در منت اين رس ــود. مهان گونه که ايش تبديل ش

استفاده از ره آوردهاي دانش پزشکي صحه مي گذارند. 
«ما پيشنهاد مي کنيم که عده اي از پزشکان انسان دوست آزمايشايت دربارة آن 
ــود که اين رساله يک اثر نفيس و  ــن ش ــاله آمده اجنام دهند تا روش چه در اين رس
ــي نيز در قسميت از شرح  ــد...».(مهان، ١٣٤) عالمة جملس باارزش طب قدمي مي باش

خود بر رساله ذهبيه آورده اند: 
«َو ما َورد يف اَخلَرب َعلي َتقدير صَحته هواملُتََّبع...» (جملسي، ٥٩ /٣٣٤)

ــن روايت، بايد پريوي  ــن روايت آمده بنابرفرض صحيح بودن اي ــه در اي «آن چ
گردد».

ــرض صحيح بودن روايت) را  ــان فرض «علي تقدير صحته» (بنابرف اين که ايش
بيان کرده اند، بيانگر اين نکته است که ايشان، اين روايت را قطعي فرض ننموده اند. 
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ــندي روايت رسالة ذهبيه بيان شد، نبايد  در نهايت از آن چه در مورد ضعف س
تلقي بر يب اعتباري اين روايت داشت بلکه منظور اين است که چشم بسته و بدون 
حتقيق مهه مسائل مطروحه در اين روايت را وحي منزل و کالم معصوم تلقي نکرده، 

بلکه مطالعه اين روايت را توأم با حتقيق و نقادي اجنام دهيم.
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مقدمه
اکنون پس از گذشت حداقل يک قرن از حاکميت مطلق پزشکي مدرن و استفاده 
ــترده از داروهاي شيميايي براي درمان بيماري ها، متخصصان عرصه پزشکي و  گس
حتقيقات مربوط به آن متوجه وجود نارسايي هاي فراواين در پزشکي نوين شده اند. به 
عنوان مثال، در مورد بيماري هاي مزمن مانند: آسم، ديابت، روماتيسم، فشار خون، 
بيماري هاي قليب و غريه پزشکي رايج به کلي ناتوان است و داروهايي که براي اين 
ــود، به اعتراف کارخاجنات داروسازي تنها حکم کنترل کننده  ــاخته مي ش موارد س
ــته و چنان چه بر پيشاين فرد، مهر يکي از اين بيماري ها خبورد، جمبور است تا  داش

آخر عمر از اين داروها که عوارض جانيب فراواين هم دارد، مصرف کند. 
ــکان امروزي در مراحل درمان يک بيماري، چاره اي جز تزريق  ــياري از پزش بس
ــکن فقط براي حتمل درد بيماري از سوي مريض مني بينند تا  و جتويز داروهاي مس
بيمارشان به رغم نفوذ گسترده بيماري در وجودش، در يب دردي و خواب جان خود 
ــکي سنيت  ــت بدهد. در حايل که مهني ها پيش تر با تبليغ عدم توانايي پزش را از دس
براي درمان فوري بيماري ها، از آن به عنوان نقطه ضعف طب سنيت استفاده و طب 

نياکان را در قالب طب سنيت و اسالم از رده خارج کرده بودند. 
ــورهاي اروپايي، آمريکا،  ــف جهان و از آن مجله، کش ــورهاي خمتل امروزه در کش
کانادا، چني، ژاپن و ... طب سنيت از مجله، طب سوزين يوگا و گياه درماين رواج يافته 
است. اما متأسفانه، در کشور ما هنوز نزاع پزشکي نوين و طب سنيت و اسالمي ادامه 
دارد و به رغم دستاوردهاي بسيار زياد طب سنيت و به ويژه اسالمي، اهداف جتاري 
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ــرکت هاي توليدکننده داروهاي شيميايي و تبليغات گسترده پزشکان معتقد به  ش
دستاوردهاي غريب علم پزشکي سبب شده که هم چنان پزشکي سنيت را جمبور به 
تالش مضاعف براي اثبات ظرفيت هاي حداقلي خود کرده که يکي از شاخصه هاي 
ــر مفيد يا مضر بودن «حجامت» است. حجاميت که در  اصلي اين تقابل، دعوا بر س
قرون گذشته يکي از شيوه هاي اصلي درمان بسياري از بيماري ها بوده و به عنوان 

يکي از هداياي معراج پيامرب براي مسلمانان خوانده شده است. 
ــرفت روزافزون علم پزشکي در جهت جزء نگري و ميکروسکوپي شدن آن  پيش
باعث شده تا روز به روز بر تعداد ختصص ها افزوده شود. در اين بني، فوق متخصصيين 
تربيت مي شوند که مهه چيز را درباره جزء کوچکي از بدن مي دانند و اين در حايل 
است که طب اسالمي و سنيت، بيمار را يک انسان کامل در نظر مي گريد و اعتدال 
ــالميت مي داند و در پرتو چنني فلسفه اي، بدن انسان تنها جمموعه اي  مزاج را مايه س
از اجزايي که با يکديگر ارتباط مکانيکي دارند تلقي مني شود بلکه براي بدن، نوعي 
ــود و به جاي آن که در اجزاي بدن  ــتقل حتت عنوان مزاج قائل مي ش مديريت مس
ــردد، آن را در درجه اول معلول اختالل مزاج  ــه دنبال علت بيماري و اختالل بگ ب

مي داند. 
در طب اسالمي، پيشگريي بهتر از درمان است. در طب اسالمي، تغذيه قبل از 
آنکه غذا باشد دوا است. يعين هر ماده غذايي ابتدا بايد خاصيت دوايي داشته باشد 

و پس از آن، به وجوه غذايي آ ن توجه شود. 
ــالمي را فقط با حجامت  ــک که طب اس ــور برخي از مهکاران پزش ــه رغم تص ب
مي شناسند (در حايل که حجامت، تنها يکي از راه هاي درمان است) مهم ترين اصل 

در طب سنيت و اسالمي، مبحث تغذيه و پس از آن، راه هاي ديگر است. 
ــالمي نه تنها به تغذيه طبيعي براي درمان امهيت مي دهد، حيت معتقد  طب اس
ــري طبيعي و داروهاي  ــد،  عوارض جانيب تغذيه غ ــت هر قدر تغذيه طبيعي باش اس

شيميايي را هم از بني مي برد. 
ــيار زيادي  ــرفت هاي بس با اين وجود، مني توان انکار کرد که طب مدرن هم پيش
در درمان بيماران اجنام داده است. اما اين دو راه درمان، مهچون دو بايل هستند که 
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مشترکًا مي توانند نقايص مهديگر را برطرف کنند. نقايصي که براساس نظريه هاي 
خمتلف علمي در هر دو شيوه درمان سنيت و مدرن وجود دارد و کسي منکر آن نيست. 
ــکي نوين در  ــائي پزش ــمار بيماري هاي نوپديد و نارس به هر حال، افزايش بيش
ــالمي از راه کارهاي آن براي  ــي طب اس ــت تا با بررس درمان آن ها، ما را بر آن داش

درمان بيماري ها آگاه شومي. 

کتب روايي طّب
متاسفانه، آثار حديثي در باب طب نسبت به آثار حديثي در ساير ابواب اندک است. 
البته، دانش طب در جهان اسالم به برکت مهني روايات، بسيار پيش رفت تا حدي 
که قرن ها مسلمانان يکه تاز دانش پزشکي بودند. ويل صد افسوس که افول فرهنگي 
ــنگ شد تا جايي که پرداخنت به اين  ــلمانان، سبب غفلت از اين کتب گران س مس
ــت به عقب تلقي مي شود. در ميان آثار روايي  ــکان مناد برگش کتاب ها در ميان پزش
ــت و ساير احاديث طيب را بايد در البه  ــه کتاب به دست ما رسيده اس طيب، تنها س
ــت؛ مثلًا، در کتاب مکارم االخالق حسن بن فضل طربسي  الي جوامع حديثي جس
که صبغه اخالقي دارد مطاليب از اين دست يافت مي شود. کتب روايي طيب در دست 
عبارتند از: کتاب طب النيب أبوالعباس مستغفري، کتاب طب األئمه ، تاليف 
ــابور زيات و برادرش حسني بن بسطام و رساله  ــطام بن س أبو عتاب عبداهللا بن بس

. ذهبيه حضرت رضا
ــابور زيات و  ــطام بن س ــاب طب األئمه ، تأليف: أبو عتاب عبداهللا بن بس کت
ــني بن بسطام از کتب مشهور است. ويل به خاطر جمهول بودن مولفان  برادرش حس
آن، از نظر اعتبار در رديف ساير کتب روايي نيست. ويل چون درباره احکام فرعي و 
مطالب مربوط به دارو و دعا است نيازمند سند قوي مني باشد. (کليين، ١ /٣٠ - ١٠) 
ــتغفري از گذشته در ميان علماي  ــيخ ابوالعباس مس کتاب طب النيب، تاليف ش
شيعه متداول بوده است. گرچه بيشتر روايات آن از مصادر اهل سنت است و جناب 
خواجه نصري طوسي در کتاب آداب املتعلمني پس از تاکيد به آموخنت دانش طب به 
مطالعه کتاب طب النيب أبوالعباس مستغفري سفارش مي کند. (مهان،١ /٤٢ - ٢٢)
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اعتبار و سند رساله ذهبيه 
رساله ذهبيه يا طب الرضا از اصول معروفه و مورد اعتماد است. شيخ منتجب الدين 
در کتاب الفهرست نقل کرده است که سيدفضل اهللا بن علي راوندي بر آن شرحي 
ــته و آن را ترمجة العلوي للطب الرضوي ناميده است. ابن شهرآشوب در معامل  نگاش
ــرح حال حممدبن حسن بن مجهور قمي نوشته است که او ناقل رساله  العلماء در ش
ــت. شيخ طوسي در الفهرست مهني مطلب را  ذهبيه امام رضا در علم طب اس
ذکر منوده و سند خود را به رساله ذکر مي منايد. مرحوم جملسي نيز در جمّلد السماء و 
العامل از جمموعه حباراالنوار، سند خود را به رساله ذهبيه به دو صورت ذکر مي کند: 

ــّل نورالدين علي بن عبدالعايل کرکي و ديگري  ــيخ اج يکي وجاده اي به خّط ش
وجاده اي تأليف يکي از افاضل که ظاهرًا نام آن براي مرحوم جملسي نامعلوم است. 

در جاده دوم نيز دو طريق ذکر مي کند: 
طريق اول: موسي بن علي بن جابر سالمي از شيخ سديد الدين حييي بن حممدبن 
. عليان خازن از ابوحممدحسن بن حممدبن مجهور از حممدبن مجهور از حضرت رضا

طريق دوم: هارون بن موسي التلعکربي از حممدبن هشام بن سهل از حسن بن 
. حممد بن مجهور از حممدبن مجهور از حضرت رضا

ــامل)، از صفحه ٣٠٦ تا  ــماء و الع ــاله در حباراالنوار، جملد ٥٩ (کتاب الس ــن رس اي
صفحه٣٢٧ نقل شده است و مرحوم جملسي از صفحه٣٢٨ تا صفحه ٣٥٦ به تبيني 

عبارات مشکل اين رساله مي پردازد. 

انگيزه حضرت رضااز نگارش رساله 
ــفر مدينه تا مرو مالزم حضرت رضا بود، نقل مي کند  حممدبن مجهور که در س
ــابور نزول داشت در حضور وي جملسي از طبيبان و فالسفه  که وقيت مأمون در نيش
نظري يوحّنان بن ماسويه و جربئيل بن خبتيشوع و صاحل بن سلهمه هندي تشکيل 
ــم بود و مأمون و دانشمندان در  ــخن از دانش طب و سالمت جس ــد و در آن، س ش
اين موضوع اظهار نظر کردند ويل حضرت رضا سخن نگفت. مأمون نظر ايشان 
ــت که مطالب مفيد  ــد. حضرت رضا  اظهار داش را درباره موضوع حبث جويا ش



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ۹۰    درآمدي بر طب از منظر امام رضا   

ــت، جملس زود به پايان  ــده اس و جمريب در باب طب مي داند ويل به عليت که ذکر نش
مي رسد و مأمون با عجله به بلخ مي رود؛ ويل نامه اي به حضرت رضا مي نويسد 
و از ايشان خواهش مي کند که دانستين هاي طيب خويش را براي وي بنگارد. حضرت 
رضا نيز آگاهي هاي طيب خود را در قالب رساله اي مي نويسد که بعدها به رساله 

مذهبه يا ذهبيه شهرت مي يابد. 
  ــت که حضرت رضا ــده اس ــاله، نقل ش ــخه هاي رس در پايان بعضي از نس
ــاله عمل کند، از هر بيماري  ــي به دستورات اين رس اطمينان مي دهد که اگر کس

مصون مي شود و به سالمت جسم مي رسد. 
ــاله حضرت  ــن بن حممدبن مجهور قمي مي گويد: پس از آن که رس ابوحممدحس
ــت مأمون رسيد، فرمان داد که آن را با طال بنگارند. از آن پس، به  رضا به دس

رساله مذهبه يا ذهبيه معروف شد. 

عناوين پزشکي احاديث طبي امام رضا
ــب  ــوان در قال ــا را مي ت ــام رض ــيب ام ــث ط ــق، احادي ــي دقي ــس از بررس پ
ــت  ــا مالحظه مصادر مذکور در پانوش ــل طبقه بندي کرد که ب ــن علمي ذي عناوي
ــي برد:  ــوان پ ــز مي ت ــا ) ني ــه (طب الرض ــاله ذهبي ــي رس ــن علم ــه عناوي ب

فصل ١. عروق (کليين،  ٦ /٢٨٩، حديث١٢) 
 (temperament) خبش١: طبايع و مزاج

خبش ٢: احاديث مرتبط با اعضا و ارگان هاي خمتلف بدن 
خبش ٣: احاديث مرتبط با تاثري خوردن و آشاميدن در بيماري و سالمت 

خبش ٤: احاديث مرتبط با خواص ميوه ها و گياهان داروئي 
خبش ٥: حجامت و اقسام آن 
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فصل ٢. مغز و اعصاب 
é تقويت حافظه(memory) (برقي، ٢ /٣٢٧، حديث ٢١١٠، طربسي، 

(٣٤٦ ، ١ /٤٢٣، حديث ١٤٤٢. فقه الرضا
é فراموشي(amnesia) (طّب الرضا ، ٢٩و ٣٦)

é سردرد(headache) (کليين، ٦ /٣٦٣، حديث٩؛ جملسي، ٦٢ /٣٢٤)
(٢٨ ، طّب الرضا) (psychosis)جنون é

é ضعف و سسيت اندام ها (کليين، ٦ /٣٦١، حديث١)
فصل ٣. چشم 

(٢٧ ، طّب الرضا)  (esotropia)احنراف چشم é
(٦٤ ، طّب الرضا) ضعف بينائي é

é چشم درد(ophthalmalgia) (کليين، ٦ /٤٩١، حديث١٣)

فصل ٤. گوش 
(٣٧ ، طّب الرضا) (otalgia) گوش درد é

فصل ٥ . دستگاه تنفس 
é سل(tuberculosis) (کليين، ٦ /٣٧٨، حديث٢ و ص٤٩٧، حديث٤)

(٢٨ ، طّب الرضا) (dyspnea)تنگي نفس é
é زکام (coryza) (مهان،٣٧و٣٨)

é بيماري هاي گوش و حلق.(مهان، ٤٠) 

فصل ٦. دستگاه گوارش 
é دل درد (abdominal pain) (ابن بسطام، ١٠١)

(٦٣-٤٩-٣٥ ، طّب الرضا) (hemorrhoid)بواسري é
é سوءهاضمه (dyspepsia) (طربسي، ١ /٣٥٢، حديث١١٤٧؛ 

(٣٤٦ ، فقه الرضا
é درد معده (gastrodynia) (مهان، ٣٥)
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فصل ٧. کبد و جماري صفراوي 
é يرقان (jaundice) (مهان، ٣٩)

é پيشگريي از آثار سوء حجامت بر کبد (مهان، ٣٩) 

فصل ٧. خون 
é درمان بيماري هاي مهاتولوژيک(مهان، ٤٢)

é خون سازي (erythropoiesis) (مهان، ٦١)

فصل ٨. دهان و دندان 
é پوسيدگي دندان (طّب الرضا، ٤٠ و ٢٩)

é بوي بد دهان (halitosis))(کليين، ٦ /٣٥٨، حديث١)

فصل ٩. پوست 
(٤٠،طّب الرضا) ترک خوردن لب é

é جوش صورت و بدن (acne) (مهان، ٣١)
é کک و مک (freckle) (جملسي، ٦٢ /٣٢١)

é بهک و جرب(scabies) (طّب الرضا ، ٦٤، طربسي، ١ /٤٠٦، 
حديث ١٣٧٩)

é پيسي (vitiligo) (کليين، ٥٠٣/٦، حديث٣٧)
é جذام (leprosy) (مهان، ٦ /٥٠٣، حديث٣٨)

(٣١ ، طّب الرضا) جوش و لک ناشي از نوره کشيدن é
é ترک ناخن (مهان، ٣٧)

فصل ١٠. مو 
é کوتاه کردن موها (کليين، ٥ /٣٢٠، حديث٣)

é درمان کم موئي (طربسي، ١ /١١٨، حديث ٢٧٩)
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فصل ١١. استخوان و مفاصل 
é افزايش استحکام استخوان ها (برقي، ٢ /٣٢٧، حديث٢١٠٩. کليين، 

٦ /٣٥٨، حديث١. طربسي، ١/ ٣٤٠، حديث١٠٩٧) 
é کمردرد (کليين، ٦ /٣٤٣، حديث٤)

(٣٦، طّب الرضا) (gout) نقرس é

فصل ١٢. دستگاه ادراري - تناسلي
é علل بيماري هاي مثانه (مهان،٦٤ - ٣٥ - ٢٧)

é افزايش ميل جنسي (طربسي، ١ /١٠٩، حديث٢٣٣) 
é آداب آميزش (طّب الرضا ، ٦٥ - ٦٤؛ جملسي، ٦٢ /٣٢٧؛ شيخ 

صدوق، ١/ ٧٦، حديث١٧١)

فصل ١٣. جنني شناسي 
é مهانندي (راوندي، ٢٣٠، حديث٢٧٢)

بخش ۳: احاديث مرتبط با تاثير خوردن و آشاميدن در بيماري و سالمت 
(١٥ - ١٤ - ١٣ ،طّب الرضا) ١. آداب خوردن

٢. آداب آشاميدن (مهان، ٢٩)
٣. برنامه غذايي(مهان، ٣٩)

بخش۴: احاديث مرتبط با خواص ميوه ها و گياهان داروئي 
١. چغندر (کليين، ٦ /٣٦٩، حديث١؛ برقي، ٢ /٣٢٧، حديث ٢١١٠ 

(٢١٠٩ -
کليين،٦  حديث٣؛   ،٦٦٠/  ٢ جرايح،  و  سويق(راوندي،خرائج   .٢

/٣٠٥، حديث١ و ص ٣٠٧)
٣. اجنري(کليين، ٦ /٣٥٨، حديث١؛ ابن بسطام، ١٣٧)

(٣٧ ، ٣٤٦؛ طّب الرضا ،فقه الّرضا)٤. عسل
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٥. خربزه(طربسي، ١ /٤٠١، حديث ١٣٦٦؛ کليين، ٦ /٣٦١، حديث١)
(٢٨ ، جملسي، ٦٢ /٣٢١؛ طّب الّرضا) ٦. ختم مرغ

٧. کندر(طربسي، ١ /٤٢٣، حديث ١٤٤٢؛ کليين، ٦ /٢٣، حديث ٧)
٨. تره(کليين، ٦ /٣٦٥، حديث٦؛ برقي، ٢ /٣١٨، حديث ٢٠٧٢)

٩. انار(جملسي، ٦٢ /٣٢٠)
١٠. باقال (کليين، ٦ /٣٤٤، حديث٢)

١١. مويز(طّب الرضا،٣٦)
١٢. کاسين (کليين، ٦ /٣٦٣، حديث٩)

(٤١،طّب الرضا)١٣. سري
١٤. کاهو(الدعوات، ١٥٩، حديث ٤٣٦)

١٥. به (برقي، ٢ /٣٦٤، حديث ٢٢٧٠)
١٦. ماش (طربسي، ١ /٤٠٦، حديث ١٣٧٩)

 (٣٥ ،طّب الرضا) ١٧. روغن حيواين
١٨. گوشت ميش (کليين،٦ /٣١٠، حديث١)

١٩. خنود (مهان،٦:٣٤٣، حديث٤)
٢٠. نان جو (مهان،٦ /٣٠٤، حديث١)

٢١. نان برنج (مهان،٦ /٣٠٥، حديث١)
٢٢. شکر طربزد(مهان،٦ /٣٣٣، حديث٤ و ٤٣٤، حديث١٠) 

٢٣. سرکه (مهان، ٦ /٣٢٩، حديث٤)

بخش ۵: حجامت و اقسام آن 
ذکر چند منونه: 

ــان از  ــاط اهل بيت  با کانون خلقت و آگاهي هاي يب بديل ايش ــا توجه به ارتب ب
ــرر نهفته موجودات، داده ها و گزاره هاي درباره طب براي اهل آن بسيار ارزمشند  اس
ــد و الزم است مورد توجه پژوهشگران علم پزشکي و داروسازي قرار گريد. مي باش
(طّب الرضا ،٥٦- ٤٨- ٣٩؛ جملسي، ٥٩ /٤٤ و ٢٣؛ ٦٢ /١١٥ و ١١٧ 
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و١٢٧؛٢١٠/٦٥) 
براي منونه، در اين مقاله، حتقيقات اجنام شده درباره خواص انار،  اجنري، ختم مرغ، سري 
ــل ارائه مي شود تا به اين باور برسيم که در کنار درياي علم، اين چنني تشنه  و عس
ــه متّنا کرده امي و باز منتظرمي تا آنان پيش  ــته امي را از بيگان مانده امي و آنچه خود داش

دسيت کنند و به نام خود ثبت کنند. 

:(pomegranate) انار
١. ارزش غذائي هر ١٠٠g انار: 

 290kj/70k cal انرژي      -
17/17g کربوهيدرات     -
16/57g قند     -

0/6g فيرب     -
0/3g چريب     -

0/95g پروتئني      -
(2%)   03mg0/   (vit B1) تيامني  -
(4%)  0/063mg  (vit B2) ريبوفالوين  -
(2%)   0/3mg   (vit B3) نياسني  -

(12%)  0/596mg  (vit B5) پنتوتنيک اسيد  -
(8%)  0/105mg  (vitamin B6) پرييدوکسني  -
(2%)   ug 6   (vit B9) فوالت  -

(10%)   6/1mg  (vit c) اسيد آسکوربيک  -
 (0%)      3mg کلسيم      -

(2%)   0/3mg آهن      -
(1%    3mg منيزيوم      -

(1%)   8mg فسفر      -
(6%)   259mg پتاسيم      -
(1%)   0/12mg روي     -
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ــه ويتامني c را تامني  ــي آب انار ١٦٪ از نياز روزانه بالغني ب ــي س ٢. هر ١٠٠ س
ــيدان  ــيم و پلي فنول هاي آنيت اکس مي کند و منبع خويب براي ويتامني B٥، پتاس

مي باشد. 
٣-٤-٥- در حتقيقات آزمايشگاهي و مطالعه بر روي انسان ها مشخص شده آب 
انار در کاهش ريسک فاکتورهاي بيماري قليب موثر مي باشد. (از مجله اکسيداسيون 
LDL وضعيت اکسيداتيو ماکروفاژها و تشکيل Fom c ell که متام اين ها، مرحله اي 

هستند از اجياد آترواسکلروز و بيماري هاي قليب - عروقي) 
ــرم از  ــني) موجود در س ٦. آب انار مهچنني با مهار ACE (آنزمي مبدل آنژيوتانس

فشار سيستوليک خون مي کاهد. 
٧. آب انار مي تواند عفونت هاي ويرال را مهار کند. 

٨. آب انار داراي اثرات آنيت باکتريال بر عليه پالک هاي دنداين است. 
٩. پلي فنول موجود در انار مي تواند سنتز استروژن را مهار کند. 

براساس بررسي هاي آزمايشگاهي، روغن حاصل از دانه انار عليه تکثري سلول هاي 
کانسر Breast (پستان) موثر است. 

ــي اثرات مصرف آب انار  ــال ٢٠٠٨، ١٧ مطالعه باليين در جهت بررس ١٠. در س
روي يک سري بيماري ها صورت گرفت. از مجله: 

کانسر پروستات  -
هيپرپالزي پروستات  -

ديابت   -
لنفوما  -

عفونت هاي رينوويروس   -
سرماخوردگي   -

استرس اکسيداتيو در مهودياليز  -
آترواسکلروز   -

CAD (بيماري عروق کرونر)  -
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:(Fig) اجنري
١١. ارزش غذائي هر ۱۰۰g اجنري: 

 1040kj/250k cal انرژي      -
63/87g کربوهيدرات     -
47/92g قند     -

9/8g فيرب     -
0/93g چريب     -
3/30g پروتئني      -

(7%)   0/085g تيامني     -
(5%)  0/082mg  (vit B2) ريبوفالوين  -
(4%)  0/619mg   (vit B3) نياسني  -
(%9)   0/434mg  (vit B5) پنتوتنيک اسيد  -
(8%)  0/106mg  (vitamin B6) پريويدوکسني  -
(2%)   ug 9   (vit B9) فوالت  -
(2%)   1/2mg  (vit c) اسيد آسکوربيک  -

(16%)   162mg کلسيم      -
(16%)   2/03mg آهن      -
(18%)   68mg منيزيوم      -
(10%)   67mg فسفر      -
(14%)   680mg پتاسيم      -

(6%)    0/55mg روي     -

ــت که باعث افزايش دانسيته  ــيم و مواد معدين اس اجنري، يک منبع غين از کلس
استخوان ها مي شود. 

ــيم مقابله کرده و بدين  ــود در اجنري با دفع ادراري کلس ــيم موج از طريف، پتاس
طريق، از جذب استخوان جلوگريي مي کند. 

اجنري، اثرات ملني (laxative) دارد و حمتوي آنيت اکسيدان هاست. 
١٢. اجنري، منبع خويب براي (flavonid) و (polyphenol) مي باشد. 
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١٣. در يک مطالعه مشخص شد هر ٤۰g اجنري خشک افزايش واضحي در ظرفيت 
آنيت اکسيدان هاي پالمسا اجياد مي کند. 

 triglyceride حتقيقات بر روي حيوانات نشان مي دهد که اجنري باعث کاهش سطح
خون مي شود. 

ــاهده شد که برگ اجنري از  ــي هاي آزمايشگاهي بر روي برگ اجنري مش در بررس
رشد نوع خاصي از سلول هاي سرطاين پيشگريي مي کند. حمققان هنوز به طور دقيق 

ماده مسئول اين اثرات را پيدا نکرده اند.
ــت و مي تواند مقدار  ــاس مطالعات، برگ اجنري داراي خواص ضد ديابت اس براس
نياز به انسولني افراد ديابيت را کاهش دهد. (براي بررسي اين اثر، حمققان عصاره تهيه 

شده از برگ اجنري را به صبحانه افراد ديابيت وابسته به انسولني اضافه کردند.) 

:(Egg) ختم مرغ
١٤. ارزش غذائي هر ۱۰۰g ختم مرغ: 

650kj/150k cal انرژي     -
1/12g کربوهيدرات     -
10/6g چريب      -
12/6g پروتئني      -

75g آب      -
(16%)    140ug    A ويتامني  -

(5%)   0/066mg    (vit B1) تيامني  -
(33%)    0/5mg   (vit B2) ريبوفالوين  -
(28%)   4/1mg  (vit B5) پنتوتنيک اسيد  -

(2%)  0/024mg   (vitamin B6) پرييدوکسني  -
(% 11)   44ug    (vit B9) فوالت  -
(% 5)   50mg کلسيم     -

(% 10)   1/2mg آهن     -
(% 3)   10mg منيزيوم     -
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(% 25)   172mg فسفر      -
(% 3)   126mg پتاسيم      -

(% 10)   1mg روي      -
225mg کولني      -
424mg کلسترول     -

١٥. ختم مرغ متام آمينو اسيدهاي مورد نياز انسان را تامني مي کند. 
ــي  ــود در ختم مرغ، از چريب موجود در زرده ناش ــي از کالري موج ــش از نيم بي

مي شود. 
ــفيده ختم مرغ ترکييب است از آب (٨٧٪) و پروتئني (١٣٪) و هيچ کلسترول  س

و چريب ندارد.
ــط ختم مرغ حداکثر دو عدد در  ــان مي دهند که مصرف متوس ١٦. حتقيقات نش

روز، به نظر مي رسد که ريسک بيماري هاي قليب را در افراد سامل افزايش مني دهد. 
ــال ٢٠٠٧ بر روي ١٠٠٠٠ نفر از  ــي هاي صورت گرفته در س ١٧. بر طبق بررس
بالغني ثابت شد که هيچ ارتباطي بني مصرف متوسط ختم مرغ (٦ عدد در هفته) و 
ــکته وجود ندارد. (به جز در بيماران ديابيت که در آن ها،  بيماري قليب - عروقي و س

ريسک بيماري عروق کرونر افزايش پيدا کرد.)
١٨. حتقيقات ديگر از اين نظريه که مصرف باالي ختم مرغ ريسک بيماري قليب 

- عروقي را در بيماران ديابيت افزايش مي دهد نيز محايت مي کنند. 
ــرف ختم مرغ و  ــگاه Harvard، ارتباط واضحي بني مص ــق حتقيقات دانش - طب
ــاري قليب وجود ندارد. درحقيقت، بر طبق يک مطالعه، مصرف منظم ختم مرغ  بيم

ممکن است به پيشگريي از تشکيل خلته خون، سکته و محالت قليب کمک کند. 
ــد به اين  ــال ٢٠٠٨ بر روي پنجاه هزار نفر اجنام ش ١٩. در يک مطالعه که در س
ــک ديابت تيپ دو مهراه  ــيدند که مصرف باالي ختم مرغ، با افزايش ريس نتيجه رس

است. يکي از شايع ترين آلرژن هاي غذايي در بچه ها، ختم مرغ است. 
ــفيده ختم مرغ بيش از واکنش نسبت به زرده  ــبت به س ٢٠. واکنش آلرژيک نس

است. 
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ــبت  عالوه بر واکنش آلرژيک حقيقي، بعضي از مردم دچار نوعي عدم حتمل نس
به سفيده مي شوند. 

 ۳۰۰ug ــرغ در حدود ــت. يک زرده ختم م ــم مرغ، منبع خويب از «کولني» اس خت
ــتم عصيب و قليب -  کولني دارد. کولني، ماده مهمي براي تنظيم عملکرد مغز، سيس

عروقي است. ختم مرغ، براي چشم سودمند است. 
 zeaxanthin و lutein حمققان دريافته اند که مصرف روزانه ختم مرغ به علت حمتواي
موجود در آن، از گسترش و ريسک کاتاراکت مي کاهد. ختم مرغ مي تواند از کانسر 

Breast   (سرطان سينه) پيشگريي کند. 

ــل ٦ ختم مرغ در هفته مصرف  ــک مطالعه دريافته اند، خامن هايي که حداق در ي
ــک کانسر Breast در آن ها تا ٤٤٪ کاهش مي يابد. ختم مرغ به علت  مي کنند ريس

حمتواي باالي ويتامني ها و مواد معدين براي سالمت مو و ناخن مفيد است. 

 :(Garlic) سري
٢١. ارزش غذائي هر ۱۰۰g سري خام: 

620kj/150k cal انرژي     -
33/06g کربوهيدرات     -

1g قند     -
2/1g فيرب     -
0/5g چريب     -

6/39g پروتئني      -
(0%)   5ug بتاکاروتن     -

 (% 15)   0/2mg   (vit B1) تيامن  -
(% 7)   0/11mg   (vit B2) ريبوفالوين  -

(% 95)    vit B3  0/7mg نياسني      -
(% 12)  0/592mg  (vit B5) پنتوتنيک اسيد  -
(% 95)  1/235mg  vit B5 پريويدوکسني  -

(% 1)   3ug   (vit B9) فوالت  -
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(% 52)   31/2mg   (vit C) اسيد آسکوربيک  -
(% 18)   181mg کلسيم     -
 (% 14)   mg 1/7 آهن      -

(% 7)   25mg منيزيوم      -
(22%)              153mg فسفر     -
(% 9)   401mg پتاسيم      -
(% 1)   17mg سدمي      -

(% 12)   1/16mg روي      -
1/672mg منگز     -
14/2meg سلنيوم     -

ــگاهي اجنام گرفته بر روي سري، حمققان پي به اثرات  ــاس مطالعات آزمايش براس
آنيت باکتريال و آنيت ويرال و ضد قارچي سري برده اند. اين اثرات در داخل بدن انسان 
ــده است. به مهني علت، سري به عنوان جايگزيين براي داروهاي آنيت  کم تر ديده ش

بيوتيک و ضد قارچي توصيه مني شود. 
سري به پيشگريي از بيماري هاي قليب (از مجله آترواسکلروز، کلسترول باال و فشار 

خون باال) و کانسرنيز کمک مي کند. 
٢٢. براساس مطالعات اجنام شده بر روي حيوانات و انسان سري داراي فوايدکارديو 

و اسکولر مي باشد. 
در مطالعه Czeck دريافتند که مکمل هاي سري جتمع کلسترول در جدار عروق 

حيوانات را کاهش مي دهند. 
٢٣. مطالعات ديگر هم نتايج مشابهي داشته از مجله: کاهش قابل توجه پالک هاي 
کلسترول موجود در جدار آئورت خرگوش هايي که با مکمل سري تغذيه شده است.

ــي  هاي ديگر نشان داده اند که تغذيه با عصاره سري از کلسيفيکاسيون  ٢٤. بررس
عروق در بيماران با کلسترول خون باال پيشگريي مي کند. 

٢٥. اثرات وازوديالتيو (گشادکنندگي عروق) سري احتماال در اثر کاتابوليسم پلي 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ۱۰۲    درآمدي بر طب از منظر امام رضا   

سولفيدهاي مشتق از سري به هيدروژن سولفيد درون RBC مي باشد. (اين واکنش 
وابسته به کاهش تيول موجود در غشاء RBC مي باشد). 

نيز بر اين عقيده هستند که سري، سطح قند خون را تنظيم مي کند. استفاده و 
طوالين مدت از مقادير درماين عصاره سري سطح مهوسيستئني خون را کاهش داده 

و نيز از بعضي عوارض ديابت مليتوس پيشگريي مي کند. 
ــولني استفاده مي کنند نبايد بدون مشورت پزشک از  ٢٦. ٢٧. افرادي که از انس

مقادير درماين سري استفاده کنند. 
٢٨. ٢٩. در naturopathy مدرن (يک سيستم درماين بدون دارو که از روش هاي 

فيزيکي استفاده مي کند).
از سري به عنوان درماين براي کرم  هاي روده و ديگر انگل هاي روده اي (هم به فرم 

خوراکي و هم به صورت شياف) استفاده مي شود. 
ــکالت ريو)،  ــراي عفونت ها (خصوصا مش ــه عنوان درماين ب ــري ب از دانه هاي س
مشکالت گوارشي و عفونت هاي قارچي از مجله، برفک (کانديدا) استفاده مي شود. 

٣٠. در يک مطالعه بر روي يک بيمار ايدزي از سري براي درمان توکسوپالمسوز 
و ديگر بيماري هاي پروتوزوائي استفاده شده است. 

٣١. سري، مشابه اثر آسپريين مي تواند خون را رقيق کند. 

:(Honey) عسل
[٣٢] ارزش غذائي هر ۱۰۰g عسل: 

1270kj/300k cal انرژي     -
82/4g کربوهيدرات    -

82/12g قند     -
0/2g فيرب     -

0g چريب     -
0/3g پروتئني     -

17/10g آب     -
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(% 3)  0/038mg   (vit B2) ريبوفالوين  -
(% 1)  0/121mg    (vit B3) نياسني  -
(% 1)  0/068mg  (vit B5) پنتوتنيک اسيد  -
(% 2)   1/024mg  (vitamin B6) پريويدوکسني  -
(% 1)   2ug   (vit B9) فوالت  -
(% 1)   0/5mg   (vit C) اسيد آسکوربيک  -
(% 1)   6mg کلسيم     -
(% 3)  mg 0/42 آهن      -
(% 1)   2mg منيزيوم      -
 (% 1)   4mg فسفر     -
(% 1)   52mg پتاسيم      -
(% 0)   4mg سدمي      -
(% 2)   0/22mg روي      -

ــر از عسل به صورت موضعي براي درمان انواع  ــال است که بش تقريبًا ٢٧٠٠ س
ــل از نظر  ــواص آنيت باکتريال عس ــتفاده مي کند و اخريًا خ ــف بيماري ها اس خمتل

شيميايي مشخص شده است. 
عسل به عنوان يک عامل آنيت باکتريال ممکن است اثرات بالقوه اي در درمان انواع 

خمتلف بيماري ها داشته باشد. 
٣٣. يک حمقق نيوزيلندي گفته نوع خاصي از عسل وجود دارد که ممکن است در 

درمان عفونت هاي مقاوم به دارو مفيد باشد. 
ــل از خاصيت امسزي آن، اثرات هيدروژن پر  ٣٤. ٣٥. خواص آنيت باکتريال عس
اکسيد و اسيديته باالي آن ناشي مي شود. (PH عسل معموال بني ٤/٥ - ٣/٢ است. 

وجود خاصيت اسيدي در عسل از رشد بسياري از باکتري ها پيشگريي مي کند).
٣٦. به نظر مي رسد عسل در کشنت بيوفيلم  هاي دخيل در رينوسينوزيت مزمن 

موثر باشد. 
ــيب هاي وارده به  ــل حيت در کاهش آس ــيدان هاي موجود در عس ٣٧. آنيت اکس
کولون در بيماري  کوليت موثر هستند. قرن هاست که از عسل در درمان گلو درد و 
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سرفه استفاده مي شود. 
ــل به اندازه داروهاي موجود در  ــده، عس ٣٨. بر طبق حتقيقايت که اخريا اجنام ش
درمان سرفه موثر است. خواص آنيت باکتريال و آنيت سپتيک عسل به بهبود گلودرد 

و الرنژيت کمک مي کند. 
ــل، از تورم، اسکار و بوي زخم  ــاس مطالعات، استفاده موضعي از عس ٣٩. براس

مي کاهد و از چسبيدن پانسمان به زخم در حال بهبود نيز مي کاهد. 
 conjunctivitis ٤٠. حتقيقات نشان مي دهند که عسل يک درمان مناسب براي

(التهاب ملتحمه) در موش هاي صحرائي است. 
 mast cell ۱ بهgE ٤١. حتقيقات نشان مي دهند که عسل به واسطه مهار اتصال

و جلوگريي از دگرانوالسيون،Mast cell از واکنش هاي آلرژيک مي کاهد.
ــل  ــان داده عس ــرکت کننده، نش ٤٢. مروري بر نوزده مطالعه بر روي ٢٥٥ ش
ــوختگي را تا چهار روز در بعضي بيماران کاهش  مي تواند زمان الزم براي بهبود س

دهد.
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بررسي خواص و مراقبت اوليه در حمام 
با نگاهي به رساله طبي امام رضا

اميرحسين آريا
چکيده

 ،ــاله ذهبيه امام رضا ــت که با نگاهي به رس در اين مقاله تالش بر اين بوده اس
ــپس به خواص  ــي کرده و س آداب ورود به محام و مراقبت هاي اوليه در آن را بررس

محام ها و استحمام سنيت نيز پرداخته باشيم.
کليدواژگان: امام رضا، رساله ذهبيه، استحمام
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مقدمه
امام رضا در رساله گرانقدر ذهبيه درخصوص ورود به محام براي اجنام استحمام 

و ويژگي هاي کلي محام مي فرمايند: 
اِم َو َأْن َال َجتَِد ِيف َرْأِسَك َما ُيْؤِذيَك َفاْبَدْأ ِعْنَد ُدُخوِل  ١. «َو ِإَذا َأَرْدَت ُدُخوَل اْحلَمَّ
ْأِس و  اِم ِخبَْمِس َحَسَواٍت َماًء حار [َحاّرًا] َفِإنََّك َتْسَلُم ِبِإْذِن اِهللا َتَعاَىل ِمْن َوَجِع الرَّ اْحلَمَّ

اِم».  الشقيقة َو ِقيَل َمخَْسَة َأُكفٍّ َماَء َحارٍّ َتُصبَُّها َعَلى َرْأِسَك ِعْنَد ُدُخوِل اْحلَمَّ
اِم َأْربََعُة َأْبَياٍت ِمْثُل َأْرَبِع  اِم َعَلى َتْرِكيِب اْجلََسـِد لِْلَحمَّ ٢.«َو اْعَلْم َأنَّ َتْرِكيَب اْحلَمَّ
اِبُع َحارٌّ  ُل بَاِرٌد َياِبٌس َو الثَّاِين بَاِرٌد َرْطٌب َو الثَّاِلُث َحارٌّ َرْطٌب َو الرَّ َطَباِئَع الَْبْيُت اْألَوَّ

َياِبٌس». (رساله ذهبيه،١٤)

۱.مرور ترجمه هاي مختلف عبارت 
 ۱-۱. طب و بهداشت از امام علي ابن موسي الرضا

ــت را در شرح خود ذکر  ــارح اين کتاب، نصريالدين امري صادقي؛ پاراگراف خنس ش
ننموده است. (صادقي، ١ /٦٩) 
۱-۲. طب و درمان در اسالم

ــت.  ــف؛ کاظمي خلخايل موردي از ممنوعيت را براي ورود به محام ذکر منوده اس مول
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ــمت  ــوي مراقب باش تا در قس بدين صورت که «پيش از آن که به محام داخل ش
سر و گردن خود ناراحيت نداشته باشي، اگر چنني احساسي در خود يافيت، موقتًا از 
استحمام صرف نظر کن» و مهچنني، عمل رخينت آب بر روي سر را ٢٥ بار دانسته اند. 

۱-۳. طب و بهداشت در اسالم
جواد فاضل نيز در اين کتاب، مهچون کاظمي خلخايل ممنوعيت ورود به محام و رخينت 

٢٥ کف آب بر روي سر را ذکر کرده اند. 
۱-۴. شرح رساله ذهبيه

در شرح رساله ذهبيه که توسط بنياد پژوهش هاي اسالمي آستان قدس رضوي در 
حال چاپ مي باشد، پيشگريي از بروز سر درد را منوط به خوردن پنج جرعه از آب 
گرم [نظيف] محام دانسته اند و در ادامه، رخينت پنج کف دست آب گرم را داراي مهني 

اثر دانسته اند (دريايي، شرح رساله ذهبيه).
۱-۵.ترجمه روان متن

ــعي مي کنيم بدون پيش  ــد، س حال با توجه به تفاوت هايي که در ترمجه ها ديده ش
ــي منت عريب اين خبش اهتمام ورزمي تا بتوانيم صحيح ترين برداشت  داوري به بررس

را از اين دستور امام  اخذ مناييم. 
اِم»  «َو ِإَذا َأَرْدَت ُدُخوَل اْحلَمَّ

«و هنگامي که خواسيت به محام بروي.»
ــومي که امام  ما را در زماين پيش  در اين جا، با ذکر قيد «اذا» متوجه مي ش

از ورود به حمل فيزيکي محام انذار داده اند و ... 
«َو َأْن َال َجتَِد ِيف َرْأِسَك َما ُيْؤِذيَك»

«و مبتال به چيزي که در سرت تورا بيازارد نشوي.» 
ــه اجراي عملي  ــد» خماطب را مقيد ب ــان آينده «و أن ال جت ــرطي زم با فعل ش

مي کند... 
اِم ِخبَْمِس َحَسَواٍت َماًء حار [َحاّرًا]» «َفاْبَدْأ ِعْنَد ُدُخوِل اْحلَمَّ

«هنگام ورود به محام با پنج کف آب داغ آغاز کن.» 
براساس فرهنگ لسان  العرب، در اين جا، حسوات به معناي غرفه يا کف دست 
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مي باشد که به منظور گرم منودن تدرجيي بدن، فقط اين مقدار آب براي گرم کردن 
مقدمايت بدن جتويز شده است. 

ْأِس و الشقيقة» «َفِإنََّك َتْسَلُم ِبِإْذِن اِهللا َتَعاَىل ِمْن َوَجِع الرَّ
«که در اين صورت، به اذن خداوند از درد سر و شقيقه بر حذر خواهي بود».

ــت آب ارجاع شده است.  مجله اخري به موضوع قبلي، يعين اکتفا به پنج کف دس
ــه محام به تنها پنج کف  ــدود کردن آب گرم در ابتداي ورود ب ــن صورت که حم بدي

دست، موجب پيشگريي از بروز درد در سر و شقيقه ها خواهد شد. 
اِم» «َو ِقيَل َمخَْسَة َأُكفٍّ َماَء َحارٍّ َتُصبَُّها َعَلى َرْأِسَك ِعْنَد ُدُخوِل اْحلَمَّ

ــر  ــت آب گرم بر روي س ــده که هنگام ورود به محام، پنج کف دس «و گفته ش
بريزيد». 

ــت از آب گرم را خمصوص رخينت بر  ــاي اين حبث، امام پنج کف دس در انته
روي سر اعالم کرده اند. 

۱-۶.تشريح فيزيولوژيک
ــان با گرما موجب افزايش دماي پوست و به تبع آن، خون که در  مواجهه بدن انس
ــد. به دنبال اين وضعيت، با حتريک  ــت جاري است خواهد ش ــترده پوس عروق گس
گرينده هاي موجود در پوست و عبور خون گرم شده از مغز،  با حتريک هيپوتاالموس، 
ــد زاده، ١٩)  ــود. (امح ــريات بعدي فعال مي ش ــودکار براي تغي ــتم عصيب خ سيس
در نتيجه فعال شدن سيستم عصيب خودکار، بدن از طريق مکانيسم هاي زير به 

کاهش دما مي پردازد: 
é افزايش تعداد تنفس جهت دفع حرارت در هواي بازدمي؛

é افزايش برونده قلب به منظور افزايش خون در حال عبور از پوست 
تا از آن طريق به انتقال و تعريق، به کاهش دماي بدن کمک شود؛ 

é افزايش ترشح عرق (مهان،٢٠) 
ليکن، در صورت عدم آمادگي الزم در سيستم هاي بدن و نيز عدم مهاهنگي آن ها 
با هم، به خاطر باالتر بودن سرعت حتريک عصيب نسبت به حتريک هيپوتاالموس در 
اثر عبور خون گرم شده در پوست، پيش از اتساع عروق پوسيت، برونده قلب افزايش 
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خواهد يافت و به خاطر عدم هدايت خون خارج شده از قلب به مست پوست، فشار 
خون مقداري افزايش خواهد داشت. 

ــترين اثر را بر مويرگ هاي نازک  ــار افزايش يافته، به طور معمول بيش اين فش
مغزي خواهد داشت. گرچه اين اثر موقت و گذرا مي باشد و ليکن، افزايش فشار در 

مويرگ هاي مغزي موجب بروز سردرد خواهد شد. 
حال حمدود کردن منبع گرم کننده بدن در ابتداي ورود به محام از بروز استرس 
ــتوري که امام براي  ــي فوق الذکر جلوگريي کرده و در عني حال، با دس گرماي
پيشگريي از بروز سردرد داده اند، دو خبش از سه خبش سطحي داراي پيوند مستقيم 
ــت و الله گوش که در  ــريان و وريد (Arteriovenous Junction) (يعين دس بني ش
نتيجه رخينت کف دست آب گرم، با گرما متاس مي يابند) با آب گرم درگري شده و با 
گرم شدن سريع خون و در نتيجه، اتساع سريع تر عروق پوسيت، از افزايش فشار در 

درون مويرگ هاي مغزي و سر درد جلوگريي به عمل خواهد آمد. 

۲. حمام در اديان و اقوام مختلف
ــاختمان محام  ــريح س براي فهم بهتر کالم امام در خصوص بند دوم که به تش
ــان مي پردازمي. ــنيت و آثار فيزيولوژيک آن ها بر بدن انس پرداخته اند، به محام هاي س

ــامل  محام کردن و تطهري بدن از ديدگاه اديان و اقوام خمتلف، مراحل گوناگوين را ش
مي شود و دستورات و بايدها و نبايدهاي محام توسط هر مشرب فکري براي پريوانش 

تشريح شده است. 
۲-۱.حمام در آئين بودا 

ــتورات  ــت، در کنار دس ــده اس در اين آيني که بر مبناي ايثار و تصوف بنا نهاده ش
اخالقي، غسل ايام مذهيب در آب رودخانه گنگ را يک امر واجب دانسته و نوشيدن 

آب اين رودخانه را نيز يک درمان حمسوب کرده است. (روح االميين، ٢٢)
۲-۲.آيين تطهير در کيش زرتشتي 

زرتشتيان به ويژه زرتشتيان هند، سه نوع غسل را اجنام مي دهند: 
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é يوژداتره: پاکيزه و بهداشت حميط زيست؛
é برشنوم: شسنت بدن با خملوط آب و ادرار گاو به عنوان منبع مايع 

حاوي ازت براي پلشت زدايي پوسيت؛ 
é سه شور: که در موارد جنابت و حيض سه بار اجنام مي شود (مهان، 

(٢٣٩
۲-۳.غسل در دين يهود 

ــه نوبت به استحمام بپردازند.  زنان يهودي هفت روز بعد از آغاز قاعدگي بايد در س
مهچنني مهگان بعد از معاشرت جنسي و يا متاس با بدن مرده مي بايست محام کنند. 
زنان تازه زاميان کرده بعد از يازده تا بيست روز از تولد نوزاد پسر و چهل روز پس 

از تولد نوزاد دختر بايد استحمام کنند. 
۲-۴.غسل مذهبي و استحمام در اسالم 

در اسالم، عالوه بر غسل هاي واجب که در موارد خاصي بر زنان يا مردان واجب شده 
و به دو شکل ارمتاسي يا ترتييب اجنام مي شود، در ايام يا موقعيت هاي خاصي به اجنام 

غسل هاي مستحب نيز سفارش شده است. 
ــده و  ــه نظافت و پاکي توصيه ش ــش از هر دين ديگر ب ــالم بي ــني، در اس مهچن

دستورات خاصي را براي مراحل خمتلف محام ارائه منوده است. (مهان، ٢٤)
۲-۴-۱.اصول معماري و استحمام در حمام هاي سنتي 

ــته اي از  محام هاي موردنظر صرف نظر از تفاوت هاي منطقه اي و اقليمي داراي دس
ــترکي به صورت زير بودند مهم ترين ويژگي خاص محام ها اين بود  ويژگي هاي مش

که، اصولًا محام ها پايني تر از سطح عمومي منطقه ساخته مي شدند. چون: 
ــمه ها و جويبارها، آب موردنياز محام را تأمني  الف) در مناطقي که قنات ها، چش
ــود.  ــد تا آب اين منابع بر محام مهوار ش ــبب مي ش مي کرد پايني بودن بناي محام س

(مهان،٢٧) 
ــنت محام در دل زمني موجب کاهش تبادل حراريت  ب) پايني تر بودن و قرار داش

با حميط مي شد. 
ج) به خاطر جتميع آب و حرارت، استحکامي بيش از ساير ابنيه مورد نياز بوده 
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ــتحکام، علت عمده باقي مانده اين ابنيه پس از سيصد- چهارصد سال  که مهني اس
است. بنابراين، ورودي محام از سطح کوچه پايني تر بوده و افراد با عبور از چند پله 
وارد عمارت محام مي شدند. اولني خبش محام، يک فضاي کوچک به نام هشيت ورودي 
ــد که به وسيله يک راه پله مخيده به ورودي محام متصل مي شود. سربينه يا  مي باش
رخت کن، فضاي بعدي است که اين فضا نيز خود به وسيله يک راه پله مخيده ديگر 
به فضاي هشيت ورودي مرتبط بوده است. مشتريان در سربينه به لباس کندن اقدام 

مي کرده اند. (مهان،٢١٩)
فضاي سربينه گرچه نسبت به گرم خانه و گلخن، دماي خنک و هواي خشکي 
داشته و ليکن، نسبت به بريون گرم تر بوده و علت وجود راهروهاي مخيده در مسري 
ــدن دماي آن با دماي هواي بريون از  ــان ش ورود اين خبش نيز براي ممانعت از مهس
ــن خبش محام و حمل مکث ورودي براي  ــد. اين خبش، معمولًا بزرگ تري محام مي باش
کندن لباس و آماده شدن براي ورود به گرم خانه و مهچنني حملي براي مکث هنگام 
ايام استحمام براي آرام شدن بدن و کاهش دماي آن و نيز آماده شدن براي برخورد 
با هواي بريون در زمان خروج از محام بوده است. (پژوهشکده مردم شناسي،١٤١)

ــيت ديگر وجود دارد که  پس از اين خبش، بعد از پايني رفنت از چند پله، يک هش
ــت و فضاي ارتباطي بني سربينه، چاله  ــردخانه ناميده مي شده اس سرداخون يا س
حوض (استخر آب خشک) و گرم خانه حمسوب مي شده است. (روح االميين، ١٠٦) 
ــنت پا در حني ورود و خروج به گرم  ــط براي شس اين فضا، داراي حوضچه اي در وس

خانه بوده است. 
ــمت، وارد خبش اصلي محام يا گرم خانه مي شده اند  افراد پس از عبور از اين قس

و خبش گرم و تر
که در اين خبش، افراد با استفاده از ظريف بنام طاس آب گرم خزينه را که منبع 
آب گرم محام بوده، براي گرم شدن بيشتر و خيس خوردن پوست، روي خود رخيته 
ــه کشيده و پس از شسنت چرک بدن به وسيله  ــپس در صحن محام خود را کيس س
ــيله صابون هاي سنيت شسته و  ــر و بدن را به وس طاس هاي متعدد از آب خزينه، س
آب مي کشيدند. (که اين عمل صابون شويي سه بار تکرار مي شده است) و در آخر، 
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براي اجنام غسل ارمتاسي وارد خزينه مي شدند. (مهان،١٠٩)
ــتقيم مردم نبوده است، خبش گلخن يا  ــتفاده مس ٣. آخرين خبش که مورد اس
تون محام مي باشد که در واقع، منبع گرمايي محام بوده و گرماي اجياد شده در آن از 
طريق چند سيين فلزي به کف خزينه و از طريق کانال هاي گرمايي به نام گربه رو 

به حميط گرم خانه منتقل مي شده است. 
در اين جا الزم به ذکر است در دوران حکومت قاجار که يب نظمي در متامي کشور 
ــنت چرک بدن ناشي از کيسه کشي که مي بايست در  ــده بود، مرحله شس حاکم ش
خارج از خزينه اجنام شود، به درون خزينه منتقل و موجب آلودگي غريقابل وصف 

آب خزينه مي شد.
پس از پايان آب کشي نهايي و غسل، افراد آرام آرام به سربينه مي رفتند تا پس 
ــاژ يا مهان مشت و مال سنيت، مديت در آن  ــک کردن کامل بدن و گاهًا ماس از خش
ــرد شدن و آرام شدن بدن از محام  ــتراحت کامل و س خبش اطراق کرده و پس از اس

خارج شوند. 
۲-۴-۲.بررسي فيزيولوژيک حمام 

ــر به حذف  ــدن که منج ــربينه، به علت خلت ش ــدن در س ــاس کن ــه لب در مرحل
ــرما مواجه  ــدري س ــًا با ق ــدن ابتدائ ــود ب ــاس مي ش ــق زير لب ــواي عاي ــه ه الي
ــدن مي کند:  ــرم ش ــروع به گ ــه طريق ش ــدن از س ــت، ب ــن حال ــود. در اي مي ش
١. اجياد يک حتريک قوي جهت برقراري واکنش لرزيدن که به خاطر 

حرکت عضالين موجب افزايش حرارت بدن مي شود؛ 
٢. مهار روند تعريق بدن؛ 

٣. تنگ شدن رگ هاي پوسيت به منظور جلوگريي از انتقال حرارت 
بدن به پوست؛(شادان، ٧/ ٧٢)

ــروع به  ــدن، بدن ش ــرداخون و گرم ش ــدن، با ورود به س ــرد ش بعد از اين س
ــش گرخمانه آماده  ــيت و براي افزايش برونده قليب در خب ــيون عروق پوس وازوديالس
مي شود تا خون بيشتري به پوست هدايت شده و از هدايت خون خارج شده از قلب 

به مست مويرگ هاي نازک مغزي و بروز سر درد جلوگريي به عمل آيد. 
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ــد و دما نيز  ــت که تا ١٠٠٪ هم برس در خبش گرم خانه که رطوبت هوا ممکن اس
بني ٤٠-٥٠ درجه سانتيگراد است، به خاطر باال بودن ميزان رطوبت، درجه حرارت 

بيشتري احساس مي شود. (مهان، ٧/ ٧)
ــت، حرارت را به طور  ــرد در اين مرحله، با رخينت آب گرم خزينه بر روي پوس ف
ــت حتميل کرده و موجبات افزايش بيشتر دماي پوست و بدن را  ــتقيم بر پوس مس

فراهم مي کند. 
ــطح خارجي اليه شاخي پوست و  ــدن س در ادامه حضور در گرم خانه، با نرم ش
ــبيده به آن که حاصل ترشحات پوسيت و خملوط شدن آن با مواد  آلودگي هاي چس
خارجي مهچون غبار هوا، ذرات بافت لباس و امالح دپوزيست شده ناشي از تبخري 
ــاخته شده از  ــيه هاي س ــيله کس ــد، اقدام به زدودن اين اليه ها به وس عرق مي باش

پارچه هاي زبر و ضخيم مي منايد. 
مرحله کيسه کشي فوايد خمتلفي براي بدن دارد: 
١. زدودن آاليش هاي خمتلف پوست؛
٢. حتليل مواد غليظ چسبيده به اندام؛

٣. ماساژ پوست و عضالت؛ 
٤. باز شدن مسامات و حفره هاي موجود در پوست؛ 

٥. حتريک پوست و مويرگ هاي آن و در نتيجه، پرخون شدن، شادايب 
و اجياد حس المسه بهتر در پوست. (گيالين، ٩) 

ــدن مسامات پوسيت، در آن حميط گرم موجبات تعريق بيشتر بدن را اجياد  باز ش
ــراي کاهش دما و تنظيم حرارت بدن صورت مي گريد به  ــد. اين تعريق که ب مي کن
مهراه خود، موجب خروج امالح خمتلف و اخالط فاسد و نيز مواد مضر زيسيت مهچون 

سرب و کادمي مي شود. (پريايش،٤٦)
ــود جريان هوا جهت  ــا و رطوبت باال و نيز عدم وج ــرداخون به علت گرم در س
خنک کنندگي، عرق اجياد شده بر روي پوست جاري شده و فقط به اندازه گرمايي 
ــري دارد و ديگر، اثر  ــم حرارت بدن تأث ــود از بدن خارج مي کند در تنظي ــه با خ ک

خنک کنندگي ناشي از تبخري در اين جا مطرح نيست. 
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ــرق از پالمساي خون مويرگي  ــور که مي دانيم آب موجود در ترکيب ع مهان ط
تأمني مي شود و به تدريج موجب کاهش حجم پالمسا و غلظت موقيت خون مي شود. 
اين غلظت گذرا، طي مدت کوتاهي با انتقال آب موجود در بافت ها برطرف مي شود. 
 End ــوند، به مهراه خود ــلويل تأمني مي ش ــتر از فضاي بني س اين مايعات که بيش
ــلويل [و اخالط فاسد و مضر] را هم از فضاي  ــي از متابوليسم س Product هاي ناش

ــلويل به حميط خون وارد مي کنند که اين مواد مضر با فيلتراسيون کليوي از  بني س
ــوند؛ در نتيجه، با اين سيستم تعريق، عالوه بر پوست، بافت ها نيز  بدن خارج مي ش
از مواد نامطلوب پاک سازي شده و بدن به مست سالمت کامل سوق داده مي شود. 

(مهان، ٤٥)
ــيت - يکي از  ــام - به خاطر دفع مواد مضر زيس ــر، اين گونه از مح ــوي ديگ از س
بهترين راه هاي پيشگريي و درمان بيماري هاي ناشي از وجود سم هاي حميط زيست 
از قبيل: حساسيت، سردرد، يب اشتهايي، اختالالت گوارشي، ضعف حافظه، نارسايي 

کبد و سرطان هاي خمتلف مي باشد.(مهان، ٤٦)
آثار ديگر استفاده از اين گونه محام عبارتند از: 

۱. احياي ماهيچه ها بعد از ورزش
ــل شدن  ــيد الکتيک جتمع يافته در عضالت از طريق تعريق و ش به خاطر دفع اس
عضالت «در اثر گرما و ماساژ نهايي در محام و حيت مالش کيسه»، عضالت از حالت 

خستگي و گرفتگي خارج مي شوند. 

۲. رفع بوي بد عرق
اين اثر ناشي از پاک شدن پوست و دفع اخالط مضر از بافت ها مي باشد. (مهان،٤٧) 

۳. تنظيم فشار خون در بيماران مبتال به فشار خون باال 
ــاده و تنگ شدن رگ ها موجب افزايش قابليت انعطاف پذيري آن ها به ويژه در  گش
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ــود. در نتيجه، قلب فشار کمتري در مقابل بريون  ــار خون مي ش مواقع افزايش فش
راندن خون به مست رگ هاي نرم و انعطاف پذير متحمل خواهد شد. (مهان،٤٩) 

۴. ايجاد تعادل عصبي
ــالميت انسان را  مي دانيم که تغيريات متعادل بني اعصاب مسپاتيک و پارامسپاتيک س
تضمني مي کند که اين تغيريات، در اثر سرما و گرمايي که بر بدن تدثري مي گذارد 
اجياد مي شود. بدين صورت که: حمرک گرما با حتريک سيستم مسپاتيک، باعث اتساع 
ــود. فعاليت اعصاب مسپاتيک موجب پايني آمدن  ــار خون مي ش عروق و کاهش فش
ــود. به مهني علت، اين نوع محام هم سبب هيجان و  ضربان قلب و توليد عرق مي ش
نشاط مي شود و هم باعث آرامش و متدد اعصاب. از سوي ديگر، حمرک سرما در ابتدا 
و انتهاي محام از طريق فعال کردن اعصاب پارامسپاتيک، ضربان قلب را آرام کرده و 

سبب توليد عرق مي شود. (مهان،٥١) 

۳.نتيجه گيري
ــيدن آب گرم در  ــر درد را دو عمل نوش ــگريي از بروز س ١. امام طريقه پيش

ابتداي ورود به محام ويل از يک منبع پاکيزه دانسته اند. 
ــنيت عالوه بر آثار بهداشيت که محام هاي نوين  ــتفاده مداوم از سيستم محام س ٢. اس
دارند، فوايد گوناگوين براي سالمت عمومي بدن از قبيل: پاک سازي عمقي پوست، 
پاک سازي بافت ها از مواد مضر، تعادل سيستم اعصاب خودکار و ... دارند که موجب 

ايفاي نقش فعال در بازيايب و حفظ سالمت به وسيله اين گونه محام ها مي شود. 
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