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مقدمه
اهل بیت گنجوران دانش اند .رودها و جویبـارهای دانـش کـه
مزرعه ی جان انسان را در چهارده قرن اخیر سیراب و شاداب ساخته
است ،از بلندای قامت آسمانی این کوه نور ،سرچشمه می گیرد .امام
عالمان و عارفان علی  فرمود«:ینحدر ع ّنی السیل و ال یرقی
الی الطیر» آبادانی و شادابی دیارعلم و آگاهی؛ از تاللوء فروزنده ی
دانش این خاندان است که پیامبر اعظم فرمود«:انا مدینه العلم و
علی بابها».
دانش اهل بیت از جنس دریافتنی است نه آموختنی،
علم حضوری است نه حصولی و این از آن جهت است که
آنان حقیقت علم را با جان آسمانی خویش دریافته اند .حضرت
علی در وصف عارفان (که خود آن حضرت موالی آنان
است) فرمود«:هجم بهم العلم علی حقیقه البصیره و باشروا روح
الیقین».
پیامبر اعظم سرسلسله ی این خاندان نور و روشنایی ،هر چند
که خود درس ناخوانده و مکتب نرفته بود ،اما پیام و رسالت او،
تالوت و خواندن ،آموختن و فرا گرفتن و علم و آگاهی بود.
رسالت او با «اقراء» آغازشد و با دانش وبینش که جان های شیفته
را سرشار میکرد ،تداوم یافت« .هوالذی بعث فی االمیین رسوال
منهم یتلوا علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه» .
او با رسالت خویش ،جان های مرده را از مرداب روزمرگی
و ضاللت ها تا باغستان بهشتی حیات و زندگی ،رهنمون شد
و انسان اسیر در کژراهه ها و پرت گاه های تباهی را به شاهراه
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هدایت و صراط مستقیم فرا خواند و در تن مردهی آدمیت روحی
دوباره دمید«:اذا دعاکم لما یحییکم» و بار گران جهل و نادانی را
از دوش آنان فرو نهاد«یضع عنهم اصرهم و االغالل التی کانت
علیهم».
و خاندان آن حضرت نیز که از چشمه ی حیات او سیراب بودند؛
همانند آن بزرگ ،خورشید دانش و آگاهی را در گذرگاه اعصار فرا راه
جویندگان دانش و بصیرت ،تابان و فروزان نگه داشتند و با بهره مندی
از انوار الهی او ،مسیر پویندگان را روشن و جان جویندگان را
تابناک و سرشار ساختند.
و امروز در عصر جاهلیت مدرن نیز ،آنچه غبار راه انسان کمال
جوی را فرو می نشاند و راه او را می تواند روشن کند بهره گیری
و بازگشت به سرچشمه ی همان دانش و بصیرتی است که پیامبر
اعظم و خاندان پاک و مطهر او به انسان هدیه کردند و شاید
امروز بیش از هر روز و روزگاری ،انسان به آنچه پیامبر رحمت
و آگاهی برای بشریت به ارمغان آورده نیازمند و محتاج باشد.
بی تردید کاوش در سرچشمه های نور اهل بیت و
بازخوانی سیره و آموزه های آن بزرگواران در روزگار ما -مانند
همه ی روزگاران -خدمتی بزرگ به انسانیت است خدمتی که
فراتر از آن ،خدمتی متصور نیست و از این روی بر تمامی کسانی
که دل آنان برای انسان می تپد فرض است که با ژرف اندیشی و
ژرف کاوی در معارف اهل بیت گوهرهای ناب و آموزه های
رهایی بخش این گنجینه ی عظیم و الهی را استخراج کنند و به
بشر تشنه و جگر سوخته ی عصر حاضر ارائه نمایند.
بر حسب وظیفه در جوار بارگاه عالم آل محمد برای

تمامی رهروان این راه و تمامی کسانی که در مسیر احیای امر
اهل بیت و تعلیم و تعلم معارف و علوم این خاندان مطهر
تالش و کوشش می کنند به ویژه اساتید بزرگوار و گرانمایه ای
که در تالیف و تنظیم این مجموعه ی ارزشمند نقش داشته اند
حی
طلب سالمتی وبهروزی می کنیم و توفیق آنان را از درگاه ّ
علیم خواستاریم.
از زایـران عزیز نیز می خـواهیم نعـمت بی نظـیر زیـارت پاره ی
تـن رسول اهلل  را با بهره گیری از اندیشه ،کالم و سیره ی آن امام
همام به فرصتی برای تامین نیازهای معنوی و فکری خود تبدیل نمایند
و با مطالعه ی آثار ارزشمندی مانند این مجموعه ،توشه های سعادت و
کمال را برای دنیا و آخرت خود برگیرند و خدمتگزاران خود ،در این
آستان مقدس را نیز از دعا فراموش نکنند.
معاونت تبلیغات وارتباطات اسالمی
آستان قدس رضوی
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
سيما موالنا علي بن موسي
الطاهرين
آله
و
وصلي اهلل علي محمد
ّ
الرضا عليه آالف التحية والثناء.
بهداشت و سالمت از دغدغههاي اساسي بشر در طول تاريخ
بوده و هست و خواهد بود ،چرا كه سالمت جسم زمينهساز
همهي فعاليتهاي علمي ،فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي و ديني
است؛ بنابراين اگر بهداشت و سالمت انسان درخطر قرار گيرد،
گويا همه فعاليتهاي انسان در معرض خطر قرار گرفته است.
ق العادهاي
از اين رو انسان به بهداشت و درمان خود اهميت فو 
ميدهد .اين مسألهي مهم مورد توجه دين و رهبران الهي نيز قرار
گرفته است .از اين رو ميبينيم كه قرآن كريم در مورد بهداشت و
درمان به اصول كلي بهداشت مثل :لزوم استفاده از غذاهاي پاك
و پاكيزه 1و پرهيز از اسراف در غذا خوردن و آشاميدن 2اشاره
كرده و به خواص درماني برخي غذاها مثل عسل مستقيم ًا اشاره
3
كرده است.
در روايات پيامبر  و اهل بيت  نيز به بهداشت و
سالمت انسان توجه شده است كه اين گونه احاديث آنان تحت
4
عنوان «احاديث طبي» گردآوري شده است.
ُ .1كلُوا ِم ْن َطيِّبَ ِ
ات َما َر َز ْقنَاك ُْم( .بقره )172 /
َ .2و ُكلُوا َو ْاش َربُوا َو َ
ال تُ ْس ِرفُوا ( .اعراف )31 /
َاء لِلن ِ
َّاس ( .نحل )69 /
 .3فِي ِه ِشف ٌ
 .4ر.ك :االحاديث الطبية ،محمد محمدي ري شهري،و نيز كتابهايي كه تحت عنوان طب
النبي  ،طب الصادق  و … منتشر ميشود .كه از مهمترين آنها الطب النبوي ،ابن
جوزيه ( 641ق) و «رساله ذهبيه» امام رضا است.
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از جمله آنها «رساله ذهبيه» امام رضا  است كه گاهي
تحت عنوان طب الرضا  منتشر ميشود .اما براي فهم اين
احاديث و استفاده از آنها الزم است به چند نكته اساسي توجه
كنيم.
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اول :لزوم توجه به هدف دين و امامت:
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هدف اساسي دين و قرآن هدايت مردم است 1ولي به عنوان
هدف فرعي مقدماتي به مسايل بهداشت و درمان پرداخته است،
اگر سالمت جسم انسان تأمين نشود ،زمينه فعاليت علمي ،ديني،
اجتماعي و سياسي او فراهم نميشود.
هدف اساسي امامان معصوم  : نيز همان هدف دين و
قرآن كريم است .يعني براي هدايت مردم به سوي خدا تالش
ميكنند ،ولي در همين راستا گاهي با درخواست مردم ،توصيههاي
بهداشتي و درماني مينمايند؛ تا ره صد سالهي عقل و علم را يك
روزه طي كنند ،و از خزانهي علم الهي برخي از اصول و قوانين
و اسرار پزشكي را دريافت و عمل كنند.
2
پس هر چند علم ائمهي اطهار  : گسترهاي وسي ع دارد
ولي هدف امامان آن نيست كه جزئيات علوم پزشكي و غير آن
را براي ما بيان كنند ،كه هر علم متخصص خود را دارد ،بشر به
صورت طبيعي رشد علمي خواهد كرد و بسياري از اسرار طبيعت
و بدن خود را كشف ميكند و به علل بيماريها و رمز پيشگري
از آنها دست مييابد .پس توصيههاي بهداشتي و درماني پيامبر
و ائمه اطهار  : از باب فضل به مردم است.
نامه طاليي (رساله ذهبيه) امام رضا  نيز به درخواست
مأمون در مورد مسايل بهداشتي و سالمت و درمان به رشته
دى لِلن ِ
َّاس ( .بقره )185 /
ان ال َّ ِذي أُنْزِلَ فِي ِه الْق ُْر ُ
َ .1ش ْه ُر َر َم َض َ
آن ُه ً
 .2در مورد علم ائمه اطهار :و گستره آن ر.ك :بصائر الدرجات ،ص  147و بحاراالنوار ،ج ،26
ص  110ـ .18

تحرير در آمد .اين نامه با نام خدا شروع ميشود و بعد از تمسك
به عنايت الهي ،مسايل پزشكي را به عنوان سنتهاي الهي بيان
ميكند.
«بسم اهلل الرحمن الرحيم ،اعتصمت باهلل ،و اعلم ان اهلل عزوجل لم
1
يبتل الجسد بداء حتي جعل له دواء يعالج به و…»
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 .1بحاراالنوار ،ج  ،59ص ( 306رساله ذهبيه).

دوم :لزوم توجه به نقش زمان ،مكان و مخاطب
در فهم احاديث:
احاديث طبي از چند جهت قابل تقسيم و بررسي است:
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الف :احاديثي كه اصول كلي بهداشت و درمان را بيان ميكند:
در رسالهي ذهبيه از امام رضا  نقل شده كه فرمودند:
«سالمت و بيماري بدن وابسته به غذاي آن است».
و نيز:
1
«آب سرد بعد از غذاي گرم ننوشيد».
اين گونه احاديث همانند اصول كلي بهداشت و درمان كه در
قرآن آمده (مثل :لزوم پرهيز از اسراف و شفا بودن عسل) قابل
استفاده براي همگان است.
ولي در اين مورد نيز بايد توجه داشته باشيم كه هر اصل و
قاعده كلي بهداشتي و درماني ،هميشه موارد استثناء دارد .چرا كه
جزئيات تركيبات بدن همه افراد بشر همواره يكسان نيست .بلكه
گاهي افراد ويژگيهاي خاص دارند.
براي مثال در عصر ما داروي پني سيلين براي درمان عفونتهاي
بدن عموم مردم مفيد است .اما گاهي افراد نادري يافت ميشوند
كه نسبت به اين داروي شفا بخش حساسيت دارند و حتي ممكن
است در اثر استفاده از آن دچار آسيب شوند.
در مورد عسل نيز همين گونه است يعني قاعده كلي كه در
 .1بحاراالنوار ،ج  ،59ص ( 306رساله ذهبيه).

مورد شفا بودن عسل در قرآن بيان شده است 1در مورد غالب مردم
و اكثر عسلها صحيح است .اما گاهي ممكن است كسي به يك
نوع عسل حساسيت داشته باشد يا يك نوع خاص عسل در اثر
سهل انگاري زنبورها يا زنبورداران آلوده شده باشد .بنابراين آن نوع
خاص عسل زيانآور خواهد بود .همان طور كه امام رضا  در
«رسالهي ذهبيه» به چند قسم از عسلهاي زيان آور اشاره فرموده
2
سم كشنده معرفي كردهاند.
است و آنها را ّ
در مورد قواعد كلي كه در رسالهي ذهبيه آمده نيز به همين
صورت است يعني ممكن است قاعده «وابستگي سالمت و
بيماري بدن به غذاي آن» در مورد برخي افراد استثناء داشته
باشد .مث ً
ال شخصي بيمار شود اما بيماري او ناشي از ناراحتيهاي
روحي و عصبي باشد نه غذا .ولي به هر صورت در علم پزشكي
قديم و جديد به اصول قواعد كلي بهداشت و درمان عمل
ميكنند مگر در موارد استثناء .و اصوالً علوم پزشكي بر اساس
اين اصول كلي بنا نهاده شده است و در روايات نيز برخي از اين
اصول كلي بيان شده است.
ب :احاديثي كه موارد خاص را بيان ميكند( .احاديث في
الواقعه):
برخي از احاديث مسايل بهداشتي يا درماني را نسبت به فرد
خاص بيان ميكند .يعني امام  دارويي را براي مخاطب
خاص توصيه ميكند .و يا با توجه به مناطق گرمسير يا سردسير
َاء لِلن ِ
َّاس (نحل .)69 /
 .1فِي ِه ِشف ٌ
 .2بحاراالنوار ،ج  ،59ص ( 306رساله ذهبيه).
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تجويز ميكنند .اين گونه احاديث در حقيقت مثل نسخههاي
پزشك است كه براي ديگران چندان قابل اجراء و عمل نيست.
چون قواعد و اصول كلي را بيان نميكند و تشخيص اين كه افراد
و موارد از چه جهاتي مورد توجه امام  بودهاند غالب ًا روشن
تسري داد.
نيست تا بتوان به موارد مشابه ّ
براي مثال در موارد متعددي نقل شده كه فردي گرفتار سردرد
يا زكام يا ضعف ديد چشم و درد شكم بود و به امام صادق 
مراجعه كرده و حضرت داروها يا دستورات درماني به آنها
1
دادهاند.
تسري به ديگران نيست
روشن است كه اين گونه موارد قابل ّ
چون از باب نسخه پزشكي است كه دستورات درماني جزئي
براي فردي خاص بيان ميكند كه خصوصيات بيمار حاضر و
منطقه آب و هوايي و… لحاظ شده است .به اينگونه احاديث
در علوم حديث «احاديث في الواقعه» گويند كه قابل استناد و
استنباط مطلب براي ديگران نيست.
ج :مطالب طبي كه بر اساس ادبيات پزشكي عصر خاص بيان
شده است.
برخي مطالب كه در احاديث طبي ائمهي اطهار  بيان شده
است بر اساس ادبيات پزشكي آن عصر بيان شده است.
براي مثال در عصر ما اگر پزشكي بخواهد از حاالت يك بيمار
گزارش بدهد ،به فشار خون ،گروه خوني ،تركيبات بدن كه در
آزمايش خون و ادرار به دست آمده است و… را بيان ميكند،
 .1طب الرضا  و طب الصادق  ،ص  249ـ .251

و از نام داروها و تركيبات شيميايي مواد غذايي و خواص آنها
سخن ميگويد.
ولي پزشكان قديم از صفراء ،سوداء ،بلغم و… سخن ميگفتند.
همان طور كه سردي و گرمي غذاها را بيان ميكردند و گاهي از
ماههاي رومي و فصول سال نام ميبردند .يعني نظام پزشكي و
اصطالحات خاص خود را داشتند.
حال اگر كسي بخواهد در هر عصر دستورات بهداشتي و
درماني بيان كند الزم است ادبيات پزشكي آن عصر را لحاظ كند
وگرنه مخاطب او مطلب را به خوبي دريافت نميكند.
پس كاربرد اين اصطالحات به معناي تأييد همه لوازم پزشكي
آنها نيست.
از اين روست كه ميبينيم در رسالهي ذهبيه امام رضا  و
احاديث طبي ديگر گاهي از اين اصطالحات براي بيان توصيههاي
بهداشتي و درماني استفاده شده است.
و حتي از امام رضا  نقل شده كه در مذاكرهاي كه قبل
از نگارش رسالهي ذهبيه با مأمون و دانشمندان داشته است
1
فرمودند:
نزد من نيز تجربيات و اطالعاتي هست كه بر اثر مرور زمان
و آزمايشهاي گوناگون به صحت و درستي آنها يقين كردهام
به اضافه آنچه از گذشتگان بر آن توفيق يافتهام از چيزهايي كه
انسان نميتواند آنها را نديده بگيرد و متروك بگذارد ،ولي آنها
را به صورت يك كتاب جمع آوري خواهم كرد.
 .1طب الرضا  ،ترجمه نصر الدين امير صادقي ،ص .14
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هرگاه جنس گرانبهايي در بازار عرضه شود ،شيادان تالش
ميكنند كه بدل آن را بسازند و طالي تق ّلبي را به عنوان طالي
اصلي به مردم عرضه كنند تا سودجويي نمايند.
احاديث پيامبر  و اهل بيت  : نيز همچون طاليي است
كه در بازار انديشه عرضه شده و افرادي تالش كردهاند كه با
ساختن احاديث جعلي ،به اعتبار آنها ضربه بزنند يا سودجويي
كنند .از اين رو الزم است احاديث طبي از نظر سند و محتوا
بررسي شود.
الزم به يادآوري است كه بعد از احراز صحت سند حديث،
بر اساس قواعد فقه الحديث ،هر حديثي با محكمات چهارگانه
مخالفت داشته باشد ،كنار گذاشته ميشود .يعني معيارهاي نقد
محتوايي احاديث عبارتند از:
الف :مخالفت با قرآن كريم
ب :مخالفت با سنت قطعي پيامبر  و اهل بيت : 
ج :مخالفت با عقل (برهانهاي قطعي عقل)
د :مخالفت با يافتههاي علمي قطعي.
بنابراين هر كدام از احاديث طبي كه از نظر سند ضعيف باشد
يا از نظر محتوايي مشكل داشته باشد كنار گذاشته ميشود.
مرحوم شيخ صدوق در مورد احاديث طبي مينويسد:
«احاديث طبي بر چند گونه است:
ـ برخي آنها ناظر بر آب و هواي مكه و مدينه هستند و به كار

بستن آنها در شرايط ديگر جايز نيست.
ـ برخي آنها را معصومين  : با توجه به حال و طبع سؤال
كننده پاسخ دادهاند.
ـ برخي اين احاديث را مخالفان با هدف زشت جلوه دادن
چهره مذهب در ميان احاديث گنجاندهاند.
ـ در برخي آنها سهوي از روايت كننده سر زده است و يا
بخشي از حديث فراموش شده است.
بنابراين اين كه فرمودند :عسل شفاي هر دردي است ،منظور
هر دردي است كه از سردي طبع برخيزد و آنچه درباره درمان
بواسير به وسيله شستشو با آب سرد آمده ،در صورتي است كه
اين بيماري از حرارت طبع ناشي شده باشد .و آنچه درباره شفاء
بودن بادمجان روايت شده ناظر به هنگام رسيدن خرما و در مورد
كساني است كه خرما ميخورند.
پس بايد گفت :آنچه در مورد درمان درست بيماري از امامان 
رسيده ،اگر مضمون آيات و سورههاي قرآن يا دعاهايي باشد كه به حكم
1
سندهاي قوي و طرق صحيح به ما رسيده باشد پذيرفته خواهند شد».
آيت اهلل محمدي ري شهري نيز با تقسيم احاديث طبي به سه
دسته اعجازهاي درماني پيشوايان ديني با اذن الهي ،احاديث مربوط به
پيشگيري بيماريها و احاديث درمان بيماريها (شامل درمان خواستن
به وسيلهي دعا و قرآن و يا درمان از طريق دارو) عوامل مطرح شده در
احاديث را علت تامه نمي داند و توصيه مي كند داروهاي مطرح شده در
2
احاديث قبل از بررسي در آزمايشگاه مورد عمل قرار نگيرد.
 .1االعتقاد ،صدوق ،ص  115و بحاراالنوار ،ج  ،59ص .74
 .2دانشنامه احاديث پزشكي ،ري شهري ،ج  ،1ص  18ـ  23با تلخيص.
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ي ذهبيه) داستاني
نگارش نامه طاليي امام رضا ( رسال ه 
دارد و با سندهاي مختلف نقل شده است در اينجا نخست
داستان نگارش آن را از مقدمهي عالمه عسگري در مورد رسالهي
1
ذهبيه نقل ميكنيم:
در اوايل قرن سوم هجري ،هنگام خالفت بني عباس كه در
تاريخ اسالم به قرن طاليي معروف است ،مأمون يكي از خلفاي
عباسي در خراسان عهدهدار خالفت شد و حضرت رضا  از
آل محمد  را به واليت عهدي برگزيد ايشان ضمن انجام امور
مسلمانان ،طبق دستور خليفه انجمني از بزرگان علم در نيشابور
تشكیل دادند ،در يكي از مجالس علمي كه مأمون دانشمندترين
خليفه عباسي آن را بيشتر برگزار ميكرد دستور داد علماي بزرگ
آن زمان را از نقاط مختلف در آن جلسه حاضر كنند تا در حضور
آنان در درياي علوم و معارف آن زمان شناور شوند و غوامض آن
علوم را آشكار نمايند و حقايق آنها را كشف كنند.
هدف مأمون اين بود كه ميخواست براي پي بردن به حقايق
علمي رغبت علما را به بحث و جدل زيادكند و ضمن ًا به واسطهي
جمع كردن دانشمندان مشهور آن زمان نام خود را هم در اطراف
و اكناف جهان معروف كند.
برخي مجالس علمي را از سلسله فالسفه و علماي علم پزشكي
تشكيل ميداد تا آنها در اين مجالس درباره مزاجهاي مختلف
 .1طب الرضا  و طب الصادق  ،ترجمه كاظمي خلخالي ،ص  13ـ .16

انسان و طب ابدان بحث كنند و حاضرين در اين مجالس عبارت
بودند از:
 .1مأمون خليفه عباسي
 .2حضرت امام رضا  وليعهد خليفه
 .3يوحنا فرزند مالويه طبيب معروف آن زمان
 .4جبرئيل فرزند بختيشوع پزشك نصراني
 .5صالح فرزند سلهمه هندي فيلسوف و عده ديگري از
صاحبان علوم فلسفه نظري و كالم.
در اين مجالس درباره علم پزشكي و از آنچه كه سالمتي و
قوام بدن انسان به آن بسته است بحث ميكردند و اين بحثها
مأمون وساير حاضرين در جلسه را مشغول ميكرد.
در يكي از جلسات بحث بر اين بود كه خداوند اين جسد
آدمي را چگونه و با چه حكمتي تركيب داده و چه عناصر
متضادي از طبايع چهارگانه «سودا ،صفرا ،بلغم و خون» در آن
جسد قرار داده ،همچنين درباره نفع و ضرر غذاها به بدن آدمي
بحث ميكردند ،در اين ميان حضرت امام رضا  ساكت
بودند و سخني نميگفتند.
لذا مأمون رو به حضرت گفت اي ابو الحسن نظر شما در
باره مسائلي كه در اين جلسه مطرح شده چيست؟ حضرت
پاسخ دادند نزد من درباره علم طب و ابدان چيزهايي هست كه
من شخص ًا آنها را تجربه كردهام و درستي آنها را به وسيلهي
آزمايش به مرور زمان دريافتهام.
ضمن ًا به اطالعاتي كه گذشتگان ما در اين باره داشتهاند آگاهم
چون دانستن همه اينها براي هر انساني الزم است و در جهل
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آنها عذر كسي مسموع نيست من اين مسائل را با معلومات خود
براي تو جمع آوري ميكنم تا هنگام نياز از آنها استفاده كني.
پس از خاتمه آن جلسه مأمون ناچار به مسافرت به شهر بلخ
شد و از شهر بلخ نامهاي درباره مسائل پزشكي نوشت و از
حضرت خواست كه به وعده خود وفا كند .حضرت هم نامهاي
به شرح زير در پاسخ مأمون نوشت كه در آن موارد درخواست
مأمون تشريح شده است.
نامه طاليي امام رضا ( رسالهي ذهبيه) در حدود سال
 201هجري قمري براي مأمون نوشته شد .مأمون آنقدر از نامه
امام رضا  خشنود شد و به نظرش جالب آمد كه دستور داد
آن را با آب طال بنويسند از اين رو اين نامه به نام نامه طاليي
1
(رسالهي ذهبيه يا مذهبّه) معروف شد.
2
سند مشهور «رسالهي ذهبيه» اينگونه نقل شده است:
رسالهي ذهبيه يا مذ ّهبه به اسناد مختلفي در كتابهاي روايات
نقل شده از جمله موسي بن علي بن جابر سالمي گويد كه استاد
بزرگوار ما سديد الدين يحيي بن محمد بن عليان خازن ميفرمود
ابومحمد حسن بن جمهور براي من نقل كرد كه پدرم از مالزمان
خاص حضرت علي بن موسي الرضا و اكثرا ً در خدمت او و
از احوالش باخبر بود از جمله در سفر از مدينه به خراسان مالزم
خدمت بود تا وقتي كه حضرت در طوس شهيد شد ميگفت :زماني
مأمون به نيشابور مجلسي ترتيب داد و از حضرت رضا  و
جماعتي از اطباء و فالسفه دعوت كرد از جمله يوحنا بن ماسيوه
 .1طب الرضا  ،ترجمه نصر الدين امير صادقي ،ص .14
 .2همان ،ص .13

و جبرئيل بن بختيشوع و صالح بن سلهمه هندي حضور يافتند،
سخن از هر جانب به ميان آمد تا به رشتهي طب و معالجات
بدن كشيد.
عالمه عسكري نسخه ديگري را نقل كرده و در مورد آن
اينگونه نگاشته است:
من مرتضي عسكري نسخه خطي اين نامه را طبق روايت نوفلي
(يكي از محدثين معروف) در كتابخانه آيت اهلل عسكري در سامرا
پيدا كردم نوفلي 1از امام  نقل ميكند كه :وقتي نامه حضرت
رضا  به مأمون در بلخ ميرسد ،مأمون آن را ميخواند و بسيار
خرسند ميشود ،دستور ميدهد آن نامه را با آب طال بنويسند و بعد
هم آن را تكثير كنند و براي هر كدام از فرزندانش و اولياء و دوستان
بني اعمامش يك نسخه كه با آب طال نوشته شده بود بفرستند.
بعد هم از ابي الحسن صالح بن عبداهلل الهاشمي 2نقل شده ،كه گفته:
پدرم كه خازن بيوت الحكمه مأمون بوده نسخه برداري از نامه حضرت
را در خزانهي مأمون بعد از وفاتش تأييد كرده و گفته با نامه حضرت
نامهاي بوده كه خود مأمون آن را با خط بسيار زيبا نوشته بود.
آقاي دكتر زيني در مقدمه خود بر رسالهي ذهبيه ،نقل اين
3
حديث را متواتر ميداند و مينويسد:
نقل اين رساله از حضرت رضا  به تواتر رسيده است و ما
(دكتر زيني) اين رساله را توسط حسن بن محمد بن جمهور به
 .1منظور محمد علي بن محمد نوفلي يا علي بن محمد بن نعمان ميباشد چون هر دو
اينها در خدمت امام بودهاند.
 .2در كتب رجال شيعه نامي از اين شخص نداريم ،گمان ميكنم كه اين شخص هاشمي و
از بني عباس باشد« .مرتضي عسكري»
 .3طب الرضا  و طب الصادق  ،همان ،ص  142ـ .143
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دست آورديم كه ميگفت از پدرش (محمد بن جمهور عمي) به
وي رسيده ولي گاهي هم ميگفت از جدش كه در كتاب رجال
به نام (محمد بن جمهور) معروف بوده به وي رسيده است كه او
هم از تميمي بصري نقل كرده است.
تميمي بصري هم از پسر عمش ،كه معاصر حضرت امام رضا
 بوده نقل كرده است روايت شده كه تميم بصري ،چندين
كتاب تأليف كرده كه عبارتند از :كتاب ادب علم عربي ،كتاب
صاحب الزمان  ، كتاب وقت ظهور صاحب الزمان  و
«كتاب حاضر» رسالهي ذهبي از حضرت امام رضا  و تميمی
بصري بيش از  90سال عمر كرده است و در كتابخانه آيت اهلل
عسكري در سامرا نسخه خطي اين رساله بوده كه از ابي محمد
حسن بن محمد نوفلي روايت شده است.
اين شخص ،حسن بن فضل بن يعقوب بن سعيد بن نوفل
بن حرث بن عبدالمطلب ميباشد كه نجاشي درباره او ميگويد:
شخصي عالم ،جليل القدر و مورد اعتماد است كه از حضرت
رضا  نسخهي رساله را ،روايت كرده و همچنين از ابي
عبداهلل و از ابوالحسن (موسي) الخ.
مجلسي در جلد  59بحار صفحه  ،306پس از پايان شرح
اين رساله مينويسد ،ابومحمد بن قمي گفت وقتي اين رساله از
جانب امام رضا  به مأمون رسيد آن را خواند و شاد شد و
دستور داد آن را با آب طال نوشتند و نامش را «رسالهي ُم َذهَّبي»
و در بعضي نسخ «رسالهي َذ َهبيّه» گذاردند الخ.

پنجم :شرحهاي نامهی طاليي امام رضا 
(رسالهي ذهبيه)

1

 .1ترجمه «علوي بر طب رضوي»:
قديميترين شرح براي اين رساله متعلق به سيد ضياء الدين
ابي الرضا فضل اهلل بن علي راوندي متوفي به سال  548هجري
ميباشد.
 .2ترجمه «ذهبيه»:
كه مولي فيض اهلل عصاره تستري ،ماهر در علم طب و نجوم
در عصر فتحعلي خان و زمان حكومتش در تستر در حوالي سال
 1078هجري ،نوشته كه نسخه خطي آن در كتابخانه مشكاة در
دانشگاه تهران موجود است و تاريخ استنساخش  1133هجري
ميباشد.
2

 .3ترجمه «ذهبيه»:
محمد باقر مجلسي متوفي به سال  1110هجري ،كه نسخه خطي
آن در كتابخانه آيت اهلل مغفور صدر در كاظمين موجود است.
 .4كتاب «عافيت انساني در شرح ذهبيّه»:
تأليف ميرزا محمد هادي ابن ميرزا محمد صالح شيرازي كه
الرضا  و طب الصادق  ،ترجمه كاظمي خلخالي ،ص  144ـ .146
 .1ر.ك :طب ّ
 .2منظور از كلمه «ترجمه» در اينجا «شرح» است كه اين اشخاص برخي به زبان عربي
براي اين رساله نوشتهاند« .مترجم»
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آن را در عصر شاه سلطان حسين صفوي تأليف كرده و نسخه
ّ
خطي آن در كتابخانه سيد همداني در نجف اشرف موجود است.
 .5شرح «طب الرضا :»
تأليف آقاي محمد شريف خاتون آبادي كه در سال 1120
هجري آن را نوشته است.
 .6ترجمه «ذهبيّه»:
تأليف سيد شمس الدين محمد ابن بديع رضوي مشهدي كه
در سال  1105هجري تأليف كرده و نسخه خطي آن در كتابخانه
شيخ علي اكبر نهاوندي در خراسان موجود است.
 .7شرح «طب الرضا :»
تأليف سيد عبداهلل شبر الحسيني متوفي به سال  1242هجري.
 .8شرح «طب الرضا :»
تأليف حاج محمد ابن حاج محمد حسين مشهدي متوفي به
سال  1257هجري.
 .9شرح «طب الرضا :»
تأليف نوروز علي بسطامي.
 .10شرح «محموديه»:
تأليف حاج ميرزا كاظم موسوي زنجاني متوفي به سال 1292
هجري كه نخسهي خطي آن نزد خانوادهاش موجود است.
 .11شرح «طب الرضا :»
از موال محمد بن يحيي كه در خزانهي آقاي محمد علي
خوانساري در نجف اشرف ميباشد.
« .12طب رضوي»:
كه آن را يكي از معاصرين ،آقاي سيد نصر اهلل موسوي اروميه

شرح كرده است.
 .13كتاب «ذهبيه در اسرار علوم طبي»:
تأليف احمد مقبول شرح به زبان اردو كه در حيدرآباد چاپ
شده است.
 .14طب الرضا  و طب الصادق ( طب و درمان در
اسالم)
شرح رساله ذهبيه تأليف دكتر سيد عبدالصاحب زيني از
انتشارات دانشكده طبي عراق.
 .15طب الرضا ( طب و بهداشت از امام علي بن موسي
الرضا )
ترجمه آقاي نصر الدين امير صادقي ،با شرح مطالب رساله.
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ششم :گزارشي از محتواي نامه ی طاليي
امام رضا :
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رسالهي امام رضا  كه يكي از نوادر زمان خود ميباشد در
بيان مطالب بسيار شيوا و رساست و شامل نصايح طبي گرانبهايي
است كه اگر هر عالمي از علماي طب بخواهد اين رساله را
تشريح كند و يا تعليقي بر آن بنويسد ،مسلم ًا بر تأليف چندين
كتاب پرحجم نيازمند خواهد شد باز هم نخواهد توانست حق
مطالب دقيق اين رساله را ادا كند و اين رسالهي پر مغز و علمي،
به طور اختصار شامل تعداي از علوم طبيعي مانند:
 .1علم تشريح
 .2علم زيستشناسي
 .3علم وظايف االعضاء (فيزيولوژي)
 .4علم امراض و پاتولوژي
 .5علم حفظ بهداشت و علم پيشگيري
 .6علم غذاها
1
 .7علم شيمي

الصادق  ،همان ،ص  32و .33
الرضا  و طب ّ
 .1طب ّ

هفتم :فوايد يادآوري و توجه به احاديث طبي:
احاديث پيامبر  و اهل بيت  : ميراث گرانقدري است
كه به دست ما رسيده است و الزم است در شناخت ،پااليش و
استفاده صحيح از آنها بكوشيم .اين احاديث فوايد و تأثيرات
زيادي دارد از جمله:
 .1فايده عملي:
برخي از اين احاديث اصول و قواعد كلي بهداشت و درمان
را بيان ميكند كه عمل به آنها زمينهساز سالمت انسان است.
برخي از اين دستورات و توصيهها ،در عصر ما نيز مورد تأكيد
پزشكان قرار گرفته است .مثل آداب غذا خوردن ،آداب خواب و
مسافرت ،حجامت و… .
 .2فايده اعتقادي:
برخي از اين احاديث در حد شگفتي يا اعجاز علمي است يعني
در بردارنده مطالبي است كه قرنها بعد از عصر ائمهي اطهار : 
در علوم پزشكي كشف شده است ،و به صورت طبيعي در آن عصر
در دسترس علم بشر نبوده است .بنابراين نوعي رازگويي پزشكي
به شمار ميآيد كه عظمت علمي و حقانيت ائمهي اطهار  را
به اثبات ميرساند .مثل دستوراتي كه در زمينه بهداشت دهان
و دندان در رسالهي ذهبيه از امام رضا  نقل شده است كه
چگونه از پوسيدگي دندان به وسيله شيريني جلوگيري كنيم و يا
دستور به مسواك و نيز در آداب غذا خوردن مثل ننوشيدن آب
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در بين غذا و دستور به ورزش و حركت زياد و نخوردن گوشت
نپخته 1و…
 .3نظريهپردازيهاي علمي:
برخي از اين احاديث پيشگویيهاي علمي است كه هنوز كشف
نشده است .يعني ممكن است برخي احاديث طبي به اسراري از
غذاها و بدن انسان و… اشاره ميكند كه هنوز پزشكان عصر ما
بدانها دسترسي پيدا نكردهاند .براي مثال مطالبي كه در رسالهي
ذهبيه در مورد آبهاي گوارا و ناگوار و منشأ جريان آنها و نيز
رابطهي تغذيه و فصول و ازدواج و گردش ماه بيان شده است
ميتواند از اين قبيل باشد.
2
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 .1اعجاز علمي آن است كه مطلبي علمي در حديث بيان شود كه قبل از اسالم كسي آن
را بيان نكرده باشد ولي شگفتي علمي آن است كه مطلبي علمي بيان شود كه در تمدنها و
فرهنگهاي غير اسالمي به صورت غير مشهور وجود داشته است .تعيين اعجاز علمي در
مثالها و موارد فوق نياز به پژوهش بيشتر دارد.
 .2اصطالح «نظريهپردازي» در اين مورد با تسامح به كار ميرود وگرنه احاديث حقايق
علمي را بيان ميكند نه نظريه را.

هشتم :رابطهي احاديث طبي و اعتقادات:
احاديث معتبر اسالمي كه در حوزهي اصول عقايد باشد از
باب ارشاد نسبت به داليل عقلي پذيرفته ميشود ،و احاديث
معتبري كه در باب احكام و جزئيات عقايد (مثل جزئيات معاد و
عرش و كرسي و…) بيان شود مورد قبول و تعبد واقع ميشود و
درحوزه احكام بدانها عمل ميشود .ولي احاديثي كه در حوزهي
طبيعي ،كيهانشناسي ،پزشكي و مانند آنهاست اگر معتبر باشد
در صورتي كه مخالف معيارهاي نقد محتوايي حديث (مخالفت
با قرآن ،و سنت ،عقل و علم قطعي) نباشد پذيرفته ميشود .و
اصوالً در اين حوزه تعبد راه ندارد ،بلكه اينگونه احاديث يا
حقايق علمي مربوط به بدن انسان و جهان را بيان ميكند يا
پيشگوييهاي علمي است كه هنوز علم آنها را كشف نكرده
است و در هر صورت هرگاه يكي از اين احاديث با واقعيت
خارجي مطابقت نداشت تعبد به آن الزم نيست .البته برخي
بزرگان معاصر روايات را در حوزه آيات خلقت و مسائل علمي
در حد احتمال قابل پذيرش ميدانند چون داليل حجيت خبر
1
واحد شامل اينگونه امور نميشود.

 .1ر.ك :تفسير تسنيم ،ج  ،1ص  156ـ .158
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نهم :مفهومشناسي بهداشت و سالمت و درمان:
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الف :بهداشت:
بهداشت از دو كلمه «به» به معناي صفت «خوب» و «داشت»
مصدر ُم َرخّ م «داشتن» تركيب شده است .بهداشت در لغت به
معناي نگاه داشتن تندرستي ،حفظ صحت و وسيلههاي نگاهداري
سالمت است 1.و معادل انگليسي آن « »Hydieneاست.
از نظر اصطالحي تعريفهاي متعددي از «بهداشت» شده
است ،از جمله كميته متخصصان بهداشت جهاني بهداشت را
اينگونه تعريف كردهاند:
«علم و هنر پيشگيري از بيماري ،افزايش طول عمر ،ارتقاي
سالمت و كارآيي از طريق تالشهاي سازمان يافته اجتماعي براي
بهسازي محيط زيست ،مبارزه با بيماريهاي عفوني قابل انتقال،
آموزش بهداشت فردي به افراد ،سازماندهي خدمات پزشكي و
مراقبتي براي تشخيص سريع بيماري و درمان پيشگيرانه بيماري
و ايجاد نظام اجتماعي براي تضمين يك استاندارد زندگي مناسب
براي حفظ سالمتي و در نتيجه سازماندهي اين مزايا ،به ترتيبي
كه شهروندان را قادر به درك حقوق مسلم بهداشتي و عمر
2
طوالني سازد».
بهداشت بخشي از علوم پزشكي محسوب ميشود و
اصطالحاتي همچون پزشكي پيشگيري ،پزشكي اجتماعي و
 .1لغتنامه دهخدا ،ج  ،4واژه بهداشت.
 .2درسنامه طب پيشگيري و پزشكي اجتماعي ،ك .پارك ،ترجمه خسرو وفائي ،شير
پاك ،ج  ،2ص .111

پزشكي جمعيت مترادف بهداشت عمومي به حساب ميآيد .و
شامل سالمت رواني و اجتماعي نيز ميشود.
و شاخههاي بهداشت عبارتند از :بهداشت محيط ،بهداشت
خانواده ،بهداشت حرفهاي ،بهداشت تغذيه ،بهداشت رواني،
بهداشت مدارس و بهداشت مسكن.
ب :سالمت:
واژهي سالمت به معناي تندرستي و مترادف كلمه «»Health
است و طبق تعريف سازمان جهاني بهداشت ،سالمت فقط نبود
بيماري يا معلوليت نيست بلكه عبارت از رفاه كامل جسمي،
رواني و اجتماعي ميباشد 1.بنابراين انسان سالم ،انساني است كه
از نظر جسمي سالم و از نظر فكري بيعيب و از لحاظ رواني شاد
و از نظر اجتماعي فعال واز نظر سياسي آگاه و از نظر اقتصادي
2
مولد و از نظر فرهنگي مسئول باشد.
عوامل مؤثر در سالمت عبارتند از :وراثت ،محيط زيست،
شيوهي زندگي ،وضعيت اقتصادي و اجتماعي ،خدمات بهداشتي
و….
ج :درمان:
بيماري حالتي ناخوشايند و داراي نشانههاي مشخص است
كه ممكن است همه يا قسمتي از بدن را فراگيرد 3.و عواملي مثل
 .1درسنامه جامع علوم پزشكي و بهداشت ،دكتر مهدي خزعلي ،ج  ،12ص  1انتشارات
حيان ،تهران.1385 ،
 .2كليات بهداشت عمومي ،دكتر علي صادقي حسن آبادي ،ص  ،38كوشا مهر ،شيراز،
.1375
 .3بهداشت عمومي ،آموزش و پرورش ،ص  ،5شركت چاپ و نشر كتاب درسي ايران،
تهران.1383 ،

صحیفهصحت

37

موجودات زنده همچون باكتريها ،ويروسها و عوامل فيزيكي
مثل گرما و سرما ،عوامل شيميايي مثل رنگها و سموم و عوامل
تغذيهاي مثل كمبود ويتامينها و عوامل ارثي و عوامل رواني ـ
اجتماعي مثل فشارهاي روحي و عامل پيري و عوامل ناشناخته
1
مثل سرطانها دارد.
در كتب پزشكي درمان را به دو نوع تقسيم كردهاند :يكي
درمان خود بيماري و ديگري درمان پيشگيري كه در اصطالح
2
بهداشت ناميده ميشود.
درمان بيماري اقدام در جهت رفع حالت بيماري درمان نام
دارد كه به وسيله دارو و رفع فشارهاي روحي و… صورت
ميگيرد.
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 .1همان ،ص  6و درسنامه جامع علوم پزشكي و بهداشت ،پيشين ،ج  ،12ص .3
 .2پاكيزگي و بهداشت در اسالم ،دكتر سيد مهدي صانعي ،بوستان كتاب ،قم ،1385 ،ص
 9ـ .10

فصل دوم /بهداشت و پيشگيري
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مقدمه:
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امور پزشكي كه با سالمت انسان در ارتباط است به دو دسته
اساسي تقسيم ميشود:
نخست امور بهداشتي كه مربوط به پيشگيري از بيماريهاست
يعني دستورات و مقرراتي غذايي و… كه زمينهساز سالمت
جسم و جان آدمي است.
اين امور در قرآن و احاديث به صورت آداب غذا ،خواب،
حمام و… بيان شده است.
و دوم امور مربوط به درمان كه بعد از مرحلهي پيشگيري
و بهداشت است يعني هنگامي كه انسان گرفتار بيماري شد با
داروها و راهكارهايي به معالجهي او ميپردازند.

اول :بهداشت:
الف :بهداشت خواب:
«واعلم ان النوم سلطان الدماغ و هو قوام الجسد وقوته فاذا
اردت النوم فليكن اضطجاعك اوال علي شقك االيمن ثم انقلب
علي االيسر و كذالك فقم من مضجعك علي شقك االيمن كما
1
بدأت به عند نومك».
«بدان كه خواب بر مغز مسلط ميشود و بدن را نيرو و استقامت
ميبخشد پس وقتي كه ارادهي خواب كردي اول بر پهلوي راست دارز
بكش آنگاه به طرف چپ برگرد همچنين هنگام برخاستن از طرف
راست شروع كن چنان كه موقع خوابيدن از همان طرف آغاز كردي».
مغز سر مركز اعصاب است ،عالیم حياتي بدن به وسيلهي
اعصاب صورت ميگيرد يعني حس و حركت كار آنها است.
در مورد چگونگي خواب هميشه ميان دانشمندان اختالف نظر
وجود داشته اما عقيده به تسلط خواب بر اعصاب و مغز از
كشفيات كنوني علوم پزشكي محسوب ميشود ولي اين حقيقت
را امام هشتم  قرنها قبل بيان فرموده است.
خواب يك استراحت طبيعي و ضروري است كه اعصاب را
2
آرامش ميدهد و نيرو را براي ساعات بعد ذخيره مينمايد.
خواب و هضم غذا:
 .1بحاراالنوار ،ج  ،59ص ( 306رساله ذهبيه).
الرضا  ،ترجمة نصير الدين امير صادقي ،ص ( 196با تصرف در عبارت).
 .2طب ّ
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براي اين كه از مزاياي طبيعي خواب بهتر بهرهمند شويم و به
خصوص در كار هضم غذا از آن كمكي گرفته باشيم نيكو است
به دستوري كه در متن حديث بيان شده رفتار كنيم.
وقتي به پهلوي راست بخوابيم غذا به انتهاي معده ميريزد و
چون به پهلوي چپ برگرديم كبد روي معده قرار گرفته سبب
زيادي حركت و تسهيل عمل هضم ميگردد.
دستور فوق اين است كه اول به سمت راست و بعد به سمت
چپ بخوابيم و هنگام بيدار شدن از سمت راست برخيزيم.
الزمهي اين نحوه بيدار شدن آن است كه پس از خوابيدن به
پهلوي چپ باز به پهلوي راست برگشته باشيم .در هر صورت
1
طبق روايات كه خوابيدن به راست افضل است.
صحیفهصحت

42

شبنشيني
2
«وعود نفسك القعود من الليل ساعة»
«خود را عادت بده كه پارهاي از شب را بنشيني».
عبارت فوق را به چند نحو ميشود معني كرد:
 .1در اولين ساعتي كه هوا تاريك ميشود در بستر خواب
نرويد بلكه ساعتي را بيدار باشيد.
 .2تا آخرين ساعت را نخوابيد بلكه يك ساعت زودتر بيدار شويد.
 .3مقداري از شب را كه در بستر خواب هستيد بنشينيد و تمام
را دراز نكشيد.
 .4ممكن است اشاره به هنگام نماز شب و فضيلت آن باشد.
 .1همان ،ص ( 197با تصرف در عبارت).
 .2بحاراالنوار ،همان.

احتمال دارد كه قعود به معناي نشستن (معناي حقيقي) يا بيدار
بودن (معناي مجازي) و يا بيداري در حال قعود باشد و نيز ممكن
است منظور نشستن بعد از غذاي شام باشد كه موجب تمدّ د
1
اعصاب ميشود.
دستشويي قبل از خواب
«واخدل الخالء لحاجهي االنسان و البث فيه بقدر ما تقضي
3 2
حاجتك والتصل فيه فان ذلك يورث داء الفيل ».ـ
«(قبل از خواب) به دستشويي برو ،به قدري كه نيازت برطرف
شود در آن جا بمان .زياد در دستشويي درنگ نكن چون مكث
زياد در آنجا موجب بيماري ميشود».
تخليهي مرتب روده در شبانهروز از شرایط مهم تندرستي است.
يبوست مزاج كه آن را ام االمراض بايد ناميد همان چيزي است كه
عالوه بر ايجاد درد و ناراحتي مولد بيماريهاي خطرناك ميباشد.
بيشتر از مقدار حاجت نبايد در دستشويي مكث كرد زيرا
طوالني كردن مكث موجب ناراحتيها و امراض مختلف ميشود.
افكاري كه از مكان آلوده و اعصاب غير منظم پديد ميآيد
آلوده و غير منظم است .بهترين اوقات براي تخليه معده شب
هنگام خوابيدن است زيرا خوابي كه پس از عمل تخليه بوده باشد
گواراتر و رؤيا را شيرين ميكند ،اعصاب را آرامش ميدهد ،قلب
4
را مضطرب نميكند .و موجب بدخوابي نميشود.
الرضا  ،همان ،ص .198
 .1طب ّ
 .2بحاراالنوار ،همان.
 .3در جاي ديگر داء الدفين ضبط شده يعني مرضي كه در شكم پنهان ميماند.
الرضا  ،همان ،ص  200ـ ( 201با تصرف در عبارت).
 .4طب ّ

صحیفهصحت

43

ب :بهداشت دهان:
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 .1مسواك زدن:
«واعلم ان اجود ما استكت به ليف االراك فانه يجلو االنسان
و يطيب الکنهة و يشداللثة و يستنها و هو نافع من الحفر اذا كان
1
باعتدال و االكثار منه يرق االسنان ويز عزعها ويضعف اصولها»
«بدان كه بهترین وسيلهاي كه به آن ميتواني دندان را مسواك
كني ليف اراك است 2چرا كه مسواك دندان را جال ميدهد،
دهان را خوشبو ميكند ،لثهها را محكم ميكند و آن را نيرومند
ميگرداند و در صورتي براي مواد دندان سودمند است كه به
اعتدال مسواك كنند و زيادروي در آن عاج دندان را ميبرد و آن
را ميلغزاند و ريشههايش را سست ميكند».
چوب درخت مخصوص ًا چوب تازه عالوه بر عمل مسواك
خاصيت ضد عفوني دارد.
اين خاصيت از جهت داشتن مادهي اسيد فرميك است كه مزه
چوبهاي سبز را تلخ ميگرداند و چون خشك شود اگر همه
اين ماده از بين نرود به مقدار قابل توجهي هم در آن نميماند مگر
در درخت اراك از اين رو بايد گفت ليف درخت اراك بهترين
3
مسواك محسوب ميشود.
تذكر :البته از اين روايت و روايات ديگر استفاده ميشود كه
 .1بحاراالنوار ،همان.
 .2مقصود از ليف اراك ممكن است ليف درخت خرماي اراك يا همان چوب معروف اراك
باشد و در نسخه ديگر است كه« :ان خير ما استكت به االشياء المقبضة التي يكون لها ماء»
يعني بهترين مسواك چوب تر است.
الرضا  ،همان ،ص ( 202با تصرف در عبارت).
 .3طب ّ

اصل مسواك زدن مورد تأكيد پيشوايان ديني است و چوب
درخت اراك يكي از مصاديق مسواك است و در در آن عصر
بهترين وسيله مسواك بوده است و احتماالً ممكن است در
اعصار بعدي وسايل بهتري براي مسواك اختراع شود بنابراين اگر
مسواكها و خمير دندانهاي فعلي هر اندازه به خواص چوب
اراك (مثل جال دادن دندان و خوشبو كردن دهان و محكم كردن
لثه) نزديكتر باشد بهتر است.
 .2جلوگيري از پوسيدگي دندان با شيريني:
كساني كه به دندان خود عالقمندند قبل از خوردن شيريني
1
كمي نان بخورند.
فلسفه اين كار اين است كه ريزههاي خمير نان ميان دندانها و
ريشهها را پر ميكند و نميگذارد مواد شيرين به آنها صدمه بزند.
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 .1بحاراالنوار،همان.

ج :بهداشت مسافرت:
 .1هواشناسي:
مسافر در هنگام مسافرت به وضع هوا توجه كند و در هواي
1
معتدل حركت كند.
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 .2غذاي مسافر:
وقتي در هواي گرم ناچار به مسافرت شد شكم خود را از غذا
پر نكند و نيز با شكم خالي حركت نكند در غذا خوردن رعايت
اعتدال را بنمايد .در هواي گرم غذاي سرد و مرطوب بخورد و
از گوشت تازه روغن زيتون و سركه و آب غوره و نظير آنها
2
استفاده كند.
 .3حركت با توجه به وضعيت جسمي:
در هواي بسيار گرم راه پيمودن براي بدنهاي الغر به ويژه
ي كه شكمشان از غذا خالي باشد زيانآور است ولي براي
هنگام 
3
بدنهاي فربه سودمند است.
 .4آب مصرفي:
براي حفظ مسافر از ناراحتيها ،مصلحت مسافر به آن است
كه از آب هيچ مكاني ننوشد مگر اين كه قبال آن را با آب مكان
 .1همان.
 .2همان.
 .3همان.

سابق مخلوط كند.
تذكر :آب عالوه بر اكسيژن و هيدروژن داراي امالحي است
كه در هر منطقه با منطقهی ديگر تفاوت دارد و استفاده از آب
منطقه سكونت (دایم يا موقت) به همراه آب منطقهي جديد
باعث ميشود كه انسان از امالح قبلي كه بدن وي بدان عادت
كرده محروم نشود.
1
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 .1همان.

د :بهداشت حمام كردن:
 .1فوايد حمام:
"ومنفعة عظيمة يؤدي الي االعتدال وينقي الورك ويلين العصب
1
والعروق ويقوي االعضاء الكبار ويذيب الفضول ويذهب العفن».
«حمام فوايد زيادي دارد ،مزاج آدمي را به اعتدال ميكشاند
چرك و پليدي را بر طرف ميكند،رگها و پي را نرم ميكند؛
اعضاي بزرگ بدن را تقويت مينمايد ،مواد زايد بدن را بر طرف
و عفونتها را نابود ميسازد».
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 .2نوشيدن آب قبل از ورود به حمام:
«واذا اردت دخول الحمام و ان التجد في رأسك ما يوذيك
فابدء قبل دخولك بخمس جرع من ماء فاتر فانك تسلم انشاء اهلل
2
من وجع الرأس».
«هنگامي كه خواستي داخل حمام شوي و گرفتار دردسر و
گيجي آن نگردي قبل از ورود در گرمخانه يا فرو رفتن در آب
گرم پنج جرعه از آب نيم گرم بيآشام كه به خواست خداي تعالي
از درد سر و شقيقه سالم ميماني».
گاهي حمام انسان را به سردرد و سرگيجه مبتال ميكند چون
حمام روي پوست و ظاهر بدن تأثير ميكند بدن عرق كرده و
رطوبت داخلي آن كم ميشود خشكي و يبوست دفعي شكم
و انقالبي كه در معده ايجاد ميگردد سبب دل بهم خوردگي و
 .1همان.
 .2همان.

درد و سرگيجه ميشود .آشاميدن آب نيم گرم كمبود رطوبات را
1
جبران ميكند.
 .3با شكم پر داخل حمام نشويد:
«ودخول الحمام علي البطنة يولد القولنج».
«داخل شدن حمام با شكم پر موجب درد قولنج ميباشد».
غذا براي اين كه هضم شود و جذب بدن گردد محتاج به
مقداري حرارت است اين حرارت درون معده و روده روي غذا
تأثير ميكند .وقتي حرارتي از خارج بدن را گرم كند حرارت
داخلي بدن كم ميشود كم شدن اين حرارت اختالالتي در معده
و روده و عمل هضم ايجاد ميكند كه طب قديم از آن به قولنج
3
ايالووسي تعبير ميكند.
2

 .4مراقب:
پيش از آن كه به حمام داخل شوي مراقب باش تا در قسمت
سر و گردن خود ناراحتي نداشته باشي ،اگر چنين احساسي در
4
خود يافتي موقت ًا از استحمام صرف نظر كن.

الرضا  ،همان ،ص  ( 253با تصرف در عبارت).
 .1طب ّ
 .2بحاراالنوار ،همان.
الرضا  ، همان ،ص .238
 .3طب ّ
 .4بحاراالنوار ،همان.
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ه  :بهداشت ازدواج:
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 .1در اول شب چه زمستان و چه تابستان باشد همبستري مكن
زيرا در اول شب معده و عروق پر است و در اين حال مجامعت
ناپسند است.
 .2وقتي كه اراده همبستري داشتي نيكوست آخر شب را بدان
اختصاص دهي اين وقت براي بدن بهتر است و اميد به توليد
نسل بيشتر است و فرزند را هوشمندتر ميسازد.
 .3قبل از همبستري با همسر خود بازي و شوخي و… كن.
 .4با زنان در حال عادت ماهيانه همبستري (جماع) مكن.
 .5در هنگام همبستري از خروج مني جلوگيري نكنيد.
 .6بعد از همبستري فوري برپا نايست و منشين بلكه قدري
به سمت راست خود بخواب يا تكيه كن آنگاه براي دفع بول
از جاي برخيز.
1
 .7بعد از همبستري غسل كن.
توضيح:
 .1آميزش در هنگام حيض سبب طوالني شدن دورهي حيض
و ايجاد درد و سوزش و ناراحتيهاي بعدي ميشود و ممكن
است به دستگاه تناسلي زن صدمه بزند و موجب نفوذ حيض به
آلت تناسلي مرد شده مقدمات بيماريهايي را فراهم كند .فساد
دستگاه تناسلي مرد و زن روي فرزند تأثير دارد زيرا نميتواند
نطفه سالمي را به رحم تحويل دهد و رحم نيز نميتواند نطفه را
 .1همان.

سالم در خود بپروراند.
 .2بول نكردن بعد از عمل مجامعت سنگ به وجود ميآورد
(والجماع من غير اهراق الماء علي اثر يوجب الحصاة) 2.مايعي كه
هنگام آميزش از مرد خارج ميشود شامل دو قسمت است،
قسمت عمده آن اسپرماتوزئيدهاست قسمت ديگر مايع لزجي
است كه حامل اسپرماتوزئيد ميباشد ،اين مايع از ترشحات غدد
تناسلي ايجاد ميگردد.
ً
بعد از اتمام آميزش غالبا كمي از مني در قسمت آخر مجاري
ميماند هنگامي كه مجاري ادرار تحريك ميشود اسپرماتوزئيدها
به سوي كيسه مني بر ميگردند و چون راهي نمييابند به جدار
مجاري ميچسبند و پس از مدتي ميميرند و به واسطهي ترشح
غليايي متحجر شده به صورت سنگ در ميآيند چنان چه بعد از
تعطيل عمل مكانيكي دستگاه تناسلي شخص ادرار كند و فرصتي
بارتجاع اسپرماتوزئيدها ندهد ادرار مجاري را اسيدي كرده و
بقاياي آنها را بيرون ميفرستد در نتيجه شخص از اين جهت
مبتالي به سنگ نميشود فايده ادرار بعد از مجامعت مشروط
به انزال مني نيست زيرا همين قدر كه دستگاه دفع مجهز شد
3
اسپرماتوزئيدها از محل خارج ميشوند.
 .3آميزش پي در پي صحيح نیست بي آن كه غسلي ميانش
فاصله شود چرا که به فرزند ارثي از جنون ميدهد( .والجماع بعد
الجماع من غير فصل بينهما بغسل يورث للولد الجنون).4
1

الرضا  ،همان ،ص  242ـ .243
 .1طب ّ
 .2بحاراالنوار ،همان.
الرضا  ،همان ،ص  244ـ ( 245با تصرف در عبارت).
 .3طب ّ
 .4بحاراالنوار همان.
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بعد از عمل مجامعت ولو اين كه انزال مني نشود بايد بدن را
شستشو داد زيرا عمل مذكور يك نو تشنجي در اعصاب پديد
ميآورد و شستشوي بدن به خصوص اگر با آب گرم صورت
بگيرد سوراخهاي پوست بدن را باز ميكند و بدين وسيله به
عمل تنفس كمك كرده و اضطراب قلب و جهاز تنفس را بر
طرف ميكند اعصاب را آرامش ميبخشد و دستگاه سازنده مني
را تقويت كرده دوباره براي كار آماده مينمايد ولي اگر بدون
فاصلهي شستشو به عمل مذكور مبادرت گردد خستگي و
فرسودگي اعصاب و دماغ موجب يك نوع اختالل در مغز (ولو
موقت) در شخص ميگردد.
در ميان بيماريهاي وراثتي چيزي كه از همه وجودش ثابتتر
است انتقال جنون و اختالفات عصبي است و الزم نيست پدر
ديوانهی رسمي و دایمي باشد بلكه جنون موقت او هنگام آميزش
بر طفل اثر دارد و به هر اندازهاي كه جنون شديدتر باشد
1
اختالالت عصبي كودكش زيادتر است.

الرضا  ،همان ،ص ( 246با تصرف در عبارت).
 .1طب ّ

دوم :غذاها (چه چيزي بخوريم و چه چيزي
نخوريم):
 .1عسل:
«عن الرضا  عن آبائه عن رسول اهلل  :قال ان يكن في
1
حجام اوشربة عسل».
شيئي شفاء ففي شرطة ّ
از امام رضا  از پدرانش از پيامبر  نقل شد كه فرمود:
اگر در چيزي شفا باشد در حجامت و نوشيدن عسل است.
«عن الرضا  عن آبائه عن رسول اهلل  قال :ال تر ّدوا شربة
2
العسل علي من اتاكم بها».
از امام رضا  از پدرانش از پيامبر  نقل شد كه فرمودند:
به هر كس از شما كه عسل تعارف كردند ر ّد نكند( .بگيرد و
بنوشد)
توضيح:
عسل غذاى شيرينى است كه اغلب به صورت مايع بوده و از
زنبور عسل به دست مىآيد .در قرآن كريم از مواد غذايى مختلفى
نام برده شده است اما تنها در مورد عسل است كه آن را «شفا»
ناميده است.
قال اللهّ تعالى« :و اوحى ربك الى النحل ان اتخذى من الجبال
بيوت ًا و من الشجر و مما يعرشون ثم كلى من كل الثمرات فاسلكى سبل
 .1همان ،ص .255
 .2همان.
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ربك ذل ً
ال يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس»
«و پروردگار تو به زنبور عسل «وحى» و الهام غريزى نمود كه :از
كوهها و ثمرات و گلها بخور و راههايى را كه پروردگارت براى تو
تعيين كرده است به راحتى بپيما؛ از درون شكم نوشيدنى با رنگهاى
مختلف خارج مىشود .كه در آن شفا براى مردم است».
1
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نكات تفسيرى:
آيات فوق نكات ارزندهاى را در مورد زنبور عسل ياد آور
مىشود ،مثل وحى به آنان كه در اينجا با توجه به ريشه لغوى
(اشاره مخفى سريع) آمده است (يعنى وحى اصطالحى كه توسط
جبرئيل بر پيامبران نازل مىشود ،مقصود نيست) و يا مسئله
2
خانهسازى زنبوران كه از محل بحث ما خارج است.
قرآن كريم در آيهی فوق از عسل به عنوان «شراب» ياد
كرده است .و در آيه ديگرى كه در موردبهشت است سخن
از«جوىهايى از عسل مص ّفى» «وانهار من عسلمصفّى» 3مىگويد.
تاريخچه:
عسل از زمانهاى قديم مورد توجه بشر بوده است .و عالوه بر جنبه
غذایى آن در زمان «بقراط» و در متون «تورات» به عنوان يك ضد عفونى
4
كننده در بيمارىهاى پوستى و زخمها مورد توجه بوده است.
در كتاب مقدس مىگويد« :همواره در اراضى مقدسه شير و
 .1نحل.69 – 68 /
 .2ر.ك :تفسير نمونه ،ج  ،11ص .259
 .3محمد .15 /2
 .4طب در قرآن ،ص .203

عسل جارى است 1».فقيرترين و بى چارهترين مردم عسل را توانند
2
خورد.
حكمتها و اسرار علمى:
بسيارى از صاحب نظران ،مفسران و پزشكان در مورد اهميت
غذایى و دارويى (شفابخشى) عسل سخن گفتهاند .و بر قرآن
كريم آفرين گفتهاند كه آن را «شفا» خواند .در اين ميان يكى از
كاملترين تحقيقات در اين زمينه را از نظر مىگذرانيم .و به برخى
ديگر اشاره خواهيم كرد:
«دكتر عبد الحميد دياب و دكتر احمد قرقوز» نتايج تحقيقات،
تجارب و آزمايشات علماى جهان به ويژه در روسيه و آمريكا را
جمعآورى كردهاند و اين گونه گزارش مىكنند:
اول :مواد تشكيل دهنده عسل :عسل داراى بيش از  70ماده
مختلف است:
 .1عسل مهمترين منبع مواد قندى طبيعى است و تا كنون 15
نوع قند در آن كشف گرديده است كه از مهمترين آنها مىتوان
به فركتوز (قند ميوه) به نسبت  ٪40و گلوكز (قند انگور) به
نسبت  ٪30و قند نيشكر به نسبت  [ ٪40اشاره كرد ] .و در
مجموع يك كيلوگرم عسل  3250كالرى حرارت مىدهد.
 .2عسل به لحاظ داشتن برخى انواع از مواد تخميرى در
تبادالت غذايى و كمك به هضم غذا در ميان خوراكىها باالترين
 .1سفر خروج ،باب  ،3آيه .17
 .2ر.ك :قاموس كتاب مقدس ،مستر هاكس ،ص .612
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مرتبه را دارد .مهمترين مواد تخميرى موجود در عسل عبارتند از
آميالس ( )Amylaseكه مواد نشاستهاى را مبدل به قند مىكند
و اينورتاس ( )Invertaseكه قند معمولى را به قند انگور و
قند ميوه مبدل مىسازد و نيز كاتاالس ( ،)Catalaseپروكسيداز
( )Peroxidaseو ليپاز (.)Lipase
 .3عسل داراى ويتامينهاى بسيار است كه از جمله مهمترين
آنها ويتامين ( ،B 5 ،B 2، Bاسيدنياسين)(B 6 ،پرودكسين)،
ويتامين ، cويتامين ، Kويتامين Eو ويتامين . Aهر چند مقدار
اين ويتامينها در عسل زياد نيست ،ولى كافى و مفيد مىباشد و
عسل مكان مناسبى براى حفظ اين ويتامينهاست .البته مقدار اين
ويتامينها بستگى به نوع شيرهاى دارد كه زنبور از گلها مىگيرد.
 .4عسل داراى انواع پروتئين ،اسيدهاى آمينه و اسيدهاى
آلى مثل اسيد فورميك ( ،)Formic Acidمشتقات كلروفيل،
مقدارى آنزيم و محركهاى حياتى ( )Biostimulatorsو
رايحههاى معطر مىباشد.
 .5امالح معدنى در عسل فراوانند از جمله :كلسيم ،سديم،
پتاسيم ،منگنز ،آهن ،كلر ،فسفر ،گوگرد و يد .امالح موجود در
عسل  ٪ 0/002وزن آن را تشكيل مىدهد.
 .6بسيارى از محققين تأكيد دارند كه عسل داراى عوامل
قوى ضد ميكروب مىباشد .همچنين اعتقاد بر اين است كه
عسل داراى هورمون نباتى و نوعى هورمون جنسى (از مشتقات
استروژن) است .مىبينيم كه عسل مادهاى است بسيار پيچيده و
البته ممكن است با توجه به نوع گلهایى كه زنبورها از آن تغذيه

مىكنند ،عسل مناطق مختلف اندك تفاوتى با هم داشته باشند.
دوم :خاصيت ضد ميكروبى و ضد عفونى عسل :دانشمندان
تاكيد دارند كه ميكروبهايى كه عامل بيمارى انسانها هستند
قادر به ادامه حيات در عسل نيستند و عم ً
ال عسل آنها را از بين
خواهدبرد .براى اين خاصيت عسل نظريات بسيارى ارائه گرديده
كه از جمله آنها موارد زير را مىتوان نام برد:
 .1وجود اسيد فورميك ( )Formic Acidدر عسل كه يك
ماده ضد ميكروب است.
 .2باال بودن ميزان مواد قندى موجود در عسل كه  ٪80از
تركيب آن را در بر مىگيرد .خرما نيز به دليل داشتن تركيبات
قندى باال همين خاصيت را دارد و ميكروب در آن رشد نمىكند.
 .3وجود موادى كه مانع از رشد ميكروب مىشوند
( )Antibactereril Inhibitoreاين مواد توسط زنبور ساخته
مىشود و در عسلهاى مصنوعى وجود ندارد .اين نظريه نسبت
به ساير نظريهها از اهميت بيشترى برخوردار است.
 .4وجود آب اكسيژنه در عسل (Hydroyen o2
 )Peroxideكه مادهاى است ميكروب كش.
واقعيت اين است كه خاصيت ضد ميكروبى عسل در نتيجه
1

 .1ر.ك :طب در قرآن ،ص  197 - 196و نيز نعمت صدقى ،معجزة القرآن ،ص 87 - 83
كه خواص عسل را با ذكر آيات آن بررسى مىكند .و همچنين دكتر صادق عبدالرضا على،
القرآن و الطب الحديث ،ص  100به بعد ايشان پس از ذكر آيه  68سوره نحل مواد تشكيل
دهنده و انواع عسل (السنط  -الزعرور  -البرتقال  -الحنطة السوداء  -الزيزفون) را مورد
بررسى قرار مىدهد .و همچنين استاد آية هّ
الل معرفت ،التمهيد فى علوم القرآن ،ج  ،6ص
 178 - 175كه خواص عسل و مواد آن را ذكر مىكنند و نكاتى علمى در اين مورد بيان
مىدارند و آن را حاوى بيش از  70ماده مىدانند و از دكتر نزار الدقر ،كتاب مع الطب فى
القرآن الكريم ،ص  191 182مطالبى را مىآورند.
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وجود تمام عوامل ياد شده مىباشد.
اما خاصيت ضد عفونى عسل ،درست عكس اغلب مواد غذايى
از قبيل شير و عصارههاى گياهى و غذاهاى پخته است و هيچ گونه
قارچى در آن رشد نمىكند ،فاسد نمىگردد ،رنگ ،بو و طعم آن عوض
1
نمىشود مشروط به اين كه آن را دور از رطوبت نگهدارى نمايند.
سوم :عسل و طب اطفال :عسل براى كودك هم يك ماده
غذايى است 2و هم يك داروى بسيار ارزشمند زيرا:
 .1گلبولها قرمز خون را افزايش داده و به رنگ آن شفافيت
مىبخشد.
 .2حال عمومى كودك را به نحو قابل مالحظهاى بهبود
مىبخشد ،به ويژه كودكانى كه از نارسايىهاى دستگاه گوارش
از قبيل اسهال ،نارسايى در جذب مواد غذايى و يا سوء تغذيه و
كم خونى رنج مىبرد.
 .3خاصيت ضد ميكروبى آن كودكان را از خطر ابتالى به
بيمارىهاى انگلى و عفونى مصون مىدارد.
 .4باعث بهبودى كودكان بيمار شده ،و وزن آنها را افزايش
مىدهد.
 .5به در آمدن دندان كودكان كمك كرده و از پوسيدگى آنها
جلوگيرى مىنمايد.
 .6نياز كودك را به ويتامين  B 6مرتفع ساخته و به سوخت و
 .1ر.ك :طب در قرآن ،ص  197و نيز دكترالسيد الجميلى نيز در (االعجاز الطبى فى القرآن،
ص  197به بعد) و نيز دكتر عبدالحميد محمد عبدالعزيز در (االعجاز الطبى فى القرآن
الكريم ،ص  70به بعد) مطالب مشابهى دارند.
 .2دكتر السيد الجميلى ،همان ،در اين مورد مطالب مشابهى دارند اما آن را مخصوص
عسل سفيد مىكنند.

ساز كلسيم و منيزيم در بدن كمك مىكند و به همين دليل ،اكثر
پزشكان توصيه مىكنند كه مقدارى عسل به غذاى روزانه كودك
در تمام مراحل رشد اضافه شود .زيرا اين عمل به رشد آنها
كمك كرده و از ابتالى آنها به بيمارىهاى خطرناك از قبيل
1
اسهال و سوء تغذيه پيشگيرى مىكند.
چهارم :عسل و پيشگيرى از عوارض تابش انواع اشعه و
سرطان :گاهى پرتو درمانى مستمر ،هم براى بيمار و هم براى
كاركنان مراكز درمانى و پزشكانى كه با اين وسيله سروكار دارند
مضراست .عوارض زيانآور اين امر به صورت كم خونى ،كاهش
گلبول هاى سفيد خون ،سردرد ،ضعف عمومى ،استفراغ ،تب
و ...ظاهر مىشود و ثابت گرديده كه تنقيه اين افراد با محلول
عسل موجب برطرف شدن سريع اين عوارض مىگردد .اگر قبل
از مرحله درمان با اشعه ،مقدارى عسل به بيمار خورانده شود ،از
عوارض ياد شده مصون خواهد ماند.
ِ
آمار نشان مىدهد كه به نسبت ساير ح َرف ،زنبور داران به
ندرت به سرطان مبتال مىشوند هر چند تا كنون دليل علمى براى
اين امر اثبات نگرديده است .طبق اين آمار نسبت ابتالى كاركنان
شاغل در كارخانههاى مشروبسازى و زنبور داران به سرطان
 13به يك است.
يعنى ابتالى به سرطان نزد كاركنان كارخانههاى مشروبسازى
 13برابر كاركنان مراكز زنبوردارى است .و شايد به همين دليل
باشد كه عسل يكى از اركان اصلى رژيمهاى غذاى بيمارستان
 .1ر.ك :طب در قرآن ،ص .200
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اورام سرطانى «ايسلر» در آلمان غربى را تشكيل مىدهد.

1
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پنجم :كاربرد درمانى عسل :تأثير بهى بخشى عسل كام ً
ال
مدلول صريح آيه قرآنى است كه مىفرمايد « :فيه شفاء للناس ».
و هنگامى كه انسان بر قدرت اين داروى الهى در بهبود بخشيدن
بسيارى از بيمارىها از جمله بيمارىهايى كه دانش بشرى تا
كنون نتوانسته درمان مؤثرى براى آنها بيابد ،پى ببرد ،واقع ًا
شگفتزده مىشود .مهمترين ويژگى كه عسل را به عنوان يك
دارو از ساير داروها متمايز مىسازد ،نداشتن عوارض زيانآور
جنبى بر ساير اندامهاى بدن است .و بلكه بر عكس ،حال عمومى
ساير دستگاهها را نيز بهبود مىبخشد كه اين خود در كوتاه كردن
زمان بيمارى و سرعت درمان مؤثر است.
 .1عسل و بيمارىهاى پوستى (:)dermatolojy
درمان بيمارىهاى پوستى به ويژه جوشهاى چركى و
زخم هاى كهنه و عفونى با عسل از قديم االيام يعنى از زمان
بقراط و متون تورات گرفته تا دوران ابن سينا كه معتقد بود عسل
در درمان دملها و زخمهاى عميق عفونى بسيار سودمند است،
رايج و متداول بوده است.
در عصر حاضر نيز پزشكان بسيارى كاربرد عسل را در درمان
اين قبيل بيمارىها آزمايش كردهاند .نتايج بدست آمده از اين
آزمايشات بدين شرح بوده است:
 .1دكتر السيد الجميلى نيز در كتاب االعجاز الطبى فى القرآن ،ص  146به عسل و تأثيرات
ضد سرطانى آن اشاره مىكند .ولى آن را مخصوص عسل سفيد مىداند.

* عسل التيام زخمها را سرعت بخشيده و آنها را از وجود
ميكروب پاك مىكند .زيرا در عسل مادهاى به نام گلوناس وجود
دارد كه كار ترميم ضايعات بافتها را تسريع مىبخشد.
* عسل داروى مؤثر و مناسبى براى معالجه زخمهاى پوستى
مزمن مىباشد .به ويژه اگر تركيبى از عسل و وازلين باشد (وازلين
 4/5 + 1/5عسل).
* عسل در درمان زخمهاى چركى از قبيل دملها و
جوشهاى خوش خيم سودمند است زيرا رشد ميكروبها را
متوقف ساخته ،پوست و اعصاب را تغذيه مىنمايد.
* در زخم هاى عميق ناشى از گلوله هر چند توأم با شكستگى
استخوان نيز باشد ،كاربرد عسل به صورت پماد بسيار نافع بوده
و بهبودى را تسريع مىنمايد.
* در ضماد زخمهاى ناشى از برخى اعمال جراحى كه
احتمال عفونت در آنها وجود دارد (مانند عمل برداشتن فرج)،
سودمند مىباشد .دكتر بولمان كه يك پزشك جراح بيمارىهاى
زنان است ،اين روش را به كار برده و در پايان گزارشى در همين
زمينه مىگويد« :داليل بسيار روشنى در دست دارم كه مرا وادار
مىسازد تا در باره اين ماده كه در عين سادگى ،پاسخ گوى تمام
سئواالت من در رابطه با زخمها و جوشهاى عفونى است ،بيشتر
بينديشيم .اين ماده نه تند و سوزاننده است و نه مسموم كننده .به
طور ذاتى ضد عفونت است و ضد ميكروب .دارويى است مغذى
براى پوست .ارزان است و سهل الوصول و سهل االستعمال .و
باالتر از همه اينها ،مادهاى است فعال و زنده».
بسيارى از دانشمندان ضرورت كاربرد وسيع عسل را چه به
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تنهايى و چه به همراه ساير ادويه در زمينه درمان بيمارىهاى
21
پوستى حاد و مزمن به صورت كِرِم يا مرهم و ...پيشنهاد كردهاند .
تزريق موضعى عسل:
عدهاى از پزشكان تأكيد دارند كه از عسل مىتوان به صورت
تزريق موضعى براى درمان خارشهاى حاد و مزمن پوستى
استفاده كرد و نتيجه مطلوب گرفت.
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 .2عسل و بيمارىهاى گوارشى:
عناصر گوناگون شيميايى موجود در عسل به نوعى است
كه قادر است تأثيرات نيكویى بر برخى از بيمارىهاى دستگاه
گوارش بگذارد .براى مثال:
* به دليل داشتن آنزيمهاى گوارشى ،به هضم غذا كمك
مىكند .اين آنزيمها عبارتند از :آميالز ،ساكاراز ،ليپاز و...
* عسل از شدت ترش كردن معده مىكاهد (افزايش
ترشحات اسيدى معده را تعديل مىكند ).براى زخم معده و
التهاب معده مفيد است .كاهش ترشحات اسيدى معده را تعديل
مىكند ،و در حقيقت مىتوان گفت عسل نقش مؤثرى در تنظيم
اسيدهاى معده دارد .در همين زمينه يك بررسى جالب توسط
پروفسور «خوتكين» بر روى تعداد زيادى از بيماران مبتال به زخم
معده و زخم روده انجام گرفت .در اين بررسى گروهى از اين
بيماران به روال معمول مراكز درمانى تحت معالجه قرار گرفتند
و گروهى ديگر فقط به وسيله عسل نتيجه فوق العاده جالب بود.
 .1طب در قرآن ،ص .204 - 203
 .2در مورد كاربردهاى وسيع درمانى عسل نيز مراجعه كنيد به :دكتر عدنان الشريف ،من
علم الطب القرآنى ،ص  219به بعد.

 ٪61از گروه اول كام ً
ال بهبود يافته و  ٪18آنها كماكان از درد
رنج مىبردند .اما از گروه دوم  ٪84كام ً
ال بهبود يافته و ٪5/9
آنها كماكان از درد شكايت داشتند .دانشمندان بر اين عقيدهاند
كه عسل به طور مضاعف روى زخم معده تأثير مىگذارد ،يك
تأثير موضعى كه باعث التيام سريع زخم و تعديل اسيدهاى معده
مىگردد و يك تأثير كلى كه بر اثر آن حال عمومى بيمار بهتر شده
و دستگاه عصبى او آرامش مىيابد.
* حسن تأثير فعال عسل در درمان عفونتهاى رودهاى به
ويژه نزد اطفال ،كام ً
ال روشن و اثبات شده مىباشد .از رسول اكرم
صلى اهلل عليه وآله نيز نقل گرديده كه در موارد بسيارى خوردن
عسل را براى درمان اسهال سفارش فرمودهاند.
* عسل به دليل داشتن اسيد فورميك مانع از تخمير مىگردد
زيرا اين ماده روى ميكروبهاى امعاء مؤثر مىباشد.
* عسل مانع به وجود آمدن يبوست است ،به ويژه يبوستى كه
بعد از اعمال جراحى عارض مىشود زيرا داراى اسانسهاى فراوان
است كه باعث افزايش فعاليت رودهها مىگردد .همين طور عسل
داراى ماده گلوكوسيد استرأستيل است كه در امعاء تبديل به اوكسى
متيل انتراكينون شده و مانع از ايجاد يبوست مىگردد.
* در اكثر بيمارىهاى كبدى و كيسه صفرا اگر عسل را جزء
رژيم غذاى بيمار قرار دهند ،مفيد و مؤثر خواهد بود زيرا عسل
براى بافتهاى كبد يك ماده مغذى است و ذخيره مواد قندى در
كبد را افزايش مىدهد.
اگر عسل را با گردهگل و شاهانگبين (غذاى ملكه زنبورهاى
عسل) ممزوح كنند ،به دليل داشتن امالح معدنى ،ويتامينها،
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هورمونها ،اسيدها و ...در اكثر بيمارىهاى كبد مؤثر بوده و فعاليت
تبادالت مواد قندى كبد را افزايش مىدهد .دكتر ُكخ اين قدرت تأثير
در عسل را مرهون مادهاى به نام ( )Glueatilic Factoryمىداند
كه تأثيرى ويژه بر كبد و دستگاه جريان خون و قلب دارد.1
 .3عسل و بيمارىهاى تنفسى:
* در بيمارى سل :عسل تأثير مفيدى بر بيمارى سل دارد و
شايد اين حسن تأثير در نتيجه اين باشد كه عسل مقاومت بدن
را در مقابل التهاب سلى افزايش مىدهد .خواراندن 150 - 100
گرم عسل به بيمار مبتال به سل ريوى باعث مىشود كه وزن بيمار
نسبت به ساير بيمارانى كه عسل نخوردهاند افزايش يافته ،از ميزان
سرفهي وى كاسته و شفافيت خون او زياد شود.
* سياه سرفه و التهاب حنجره و گلو :از بيمارىهايى هستند
كه عسل در بهبودى آنها بسيار مؤثر است.
* التهاب ريه :مصرف عسل در التهاب ريه و بر طرف
كردن سرفه سودمند است .و به همين دليل شركت دارویى
 Nattermanآلمان عسل را به تركيبات دارویى ضد سرفه خود
اضافه كرده است .از جمله شربت  Melrosumكه يكى از
بهترين داروهاى ضد سرفه و التهاب قصب الريه به ويژه براى
اطفال مىباشد.
* در بيمارىهاى آسم و ذات الريه ،عسل به صورت شربت به
همراه كلروركلسيم و محلول ديمدرول مصرف مىشود.

 .1ر.ك :طب در قرآن ،ص  206 - 205و العميد الصيدلى عمر محمود عبداهلل ،الطب
الوقائى فى االسالم ،ص .176 - 172

 .4عسل و درمان بيمارىهاى چشم:
عسل را از قديم االيام در معالجه بيمارىهاى چشم به كار
مىبردهاند و به نتايج مطلوبى نيز دست مىيافتند .امروزه تجارب
و آزمايشات بى شمار تأثير و فايده عسل را در درمان بيمارىهاى
زير ثابت كرده است:
* التهاب پلكها.
* انواع التهابات قرنيه از قبيل التهاب سلى چشم ،سيفليس
و تراخم.
* آلودگى و زخم قرنيه.
* انواع سوزشهاى چشم( ،با به كارگيرى تركيبى از عسل
با روغن ماهى ).به همين دليل اكثر پزشكان توصيه مىكنند كه
در تركيبات دارویى ضد التهابات چشمى عسل را نيز به دليل
خاصيت ضد ميكروبى ،طراوت بخشى ،مغذى و ترميم كنندگى
بافتها ( )Regenerationبه ويژه در قرنيه ،ملحوظ دارند.
جديدترين مطلبى كه در باره عسل و بيمارىهاى چشم منتشر
گرديده كتابى است از دو محقق به نامهاى ماكسيمنكو و بالوتينا
دربارهی معالجه نزديك بينى ( .)Myopiaدر اين كتاب موفقيت
عسل در جلوگيرى از پيشرفت بيمارى و بهبودى ديد چشم و
افزايش قدرت بينايى طى تجارب فراوانى اثبات گرديده است.
 .5عسل و درمان بيمارىهاى زنان و زايمان:
* درمان استفراغ هاى دوران باردارى .از نظر علمى ثابت
گرديده كه اگر محلول ملكائين عسلى (عسل  +نوكائين) را
فقط  3 - 2بار به صورت تزريق وريدى بكار برند ،اكثر حاالت
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استفراغ دوره باردارى را از بين مىبرد.
* تزريق وريدى محلول تصفيه شده عسل ( ٪40شرايط
زايمان كم درد و راحتى را براى زائو فراهم مىكند.
* در التهاب مهبل ،عسل را به مدت  6روز به جداره مهبل،
گردن رحم و قسمتهاى خارجى دستگاه تناسلى مىمالند .البته
قبل از ماليدن عسل موضع را بايد با آب اكسيژنه شستشو داد.
نتايج مثبت پس از گذشت فقط يك روز با برطرف شدن خارش
و سوزش آشكار مىشود و پس از  3 - 2روز ميكروب هاى
مهبل از بين مىروند.
به نظر مىرسد ماده ( )Inhibinموجود در عسل است
كه موجب از بين رفتن ميكروبها مىگردد .و از طرفى عسل
باعث افزايش ترشح اسيد مهبل مىشود و اين خود در نابودى
ميكروبها بسيار كمك مىكند.
* خارش فرج :در معالجهی خارشهايى كه ريشه نامشخصى
دارند و معالجات معمولى دربارهی آن مؤثر نمىباشد ،عسل
دارویى است مؤثر كه ارزش تجربه را دارد.
* دكتر كابلون معتقد است كه تزريق محلول  ٪33عسل و
 ٪0/5نوكائين در مثانه بهترين روش درمانى براى معالجه التهاب
حاد مثانه مىباشد.
* پس از انجام اعمال جراحى زنان به ويژه در قسمت فرج
استفاده از عسل از هر نوع پماد ديگرى مؤثرتر و در التيام سريع
زخمها مفيدتر است.
 .6عسل و درمان بيمارىهاى گوش ،حلق و بينى:

* عسل و انواع سرما خوردگى :از قديم گفته شده كه سرما
خوردگىها (زكام ،انفلوونزا و گريپ) بدون معالجه در مدت
هفت روز و با معالجه در يك هفته!! بهبود مىيابند (كنايه از اين
كه دارو تأثير چندانى در بهبودى سريع اين بيمارىها ندارد) .ولى
گويا عسل اين قاعده را تغيير داده است ،زيرا تجربه ثابت كرده
در صورت مصرف عسل همراه با شير داغ و يا با عصاره ليمو و
يا با چاى ،مدت بيمارى به سه روز تقليل مىيابد.
* التهاب پنهان مجارى تنفسى :مانند التهاب پنهان بينى و حلق
كه با معالجات معمولى بهبود نيافته باشند .در اين گونه موارد
عسل را به صورت محلول رقيق شده در آب در آورده و استنشاق
مىنمايند .اين عمل نتايج بسيار خوبى در پى خواهد داشت.
* التهاب مزمن سينوسها و التهاب چركى مزمن گوش ميانى
اگر با محلول عسل شستشو داده شوند ،بهبود مىيابند ،زيرا
استفاده از محلولى كه  ٪30آن را عسل تشكيل دهد ،براى متوقف
ساختن رشد انواع ميكروبها كفايت مىكند.
* زكام حاد( )Rhinitisو التهاب حلق و نايژهها را بر طرف
مىسازد.
* در التهاب خشك بينى و حلق ،معالجه با عسل نتايج
سودمند و اميدوار كنندهاى در بر خواهد داشت.
* التهاب دهان ( )Aphthoseدر برابر معالجه موضعى با
عسل به مدت پنج روز ،واكنش مساعد نشان مىدهد.
 .7عسل و درمان بيمارىهاى قلبى:
عسل باعث مىشود خون بيشترى به عضله قلب برسد و از
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طريق مواد قندى موجود در آن انرژى بيشترى به قلب مىدهد.
همچنين باعث انبساط شريانهاى اكليلى قلب شده و در تنظيم
ضربان نامنظم قلب نيز مؤثر مىباشد .مهمترين بيمارىهاى قلبى
كه عسل در درمان آنها مؤثر است عبارتند از:
* التهاب ديفتريايى قلب كه گاهى نيز توأم با نامنظم بودن
ضربان مىباشد.
* پس از اعمال جراحى به عنوان تقويت كننده.
* خناق سينه يا سوزش قلب.
* ناتوانى توأم با پايين آمدن ضربان قلب چه همراه با سوزش
سينه باشد و چه نباشد.
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 .8عسل و بيمارىهاى كليه:
در مواردى كه فعاليت كليه دچار نارسایى گردد ،از عسل
به دليل دارا بودن مقدار اندكى پروتئين و امالح معدنى مىتوان
به عنوان رژيم غذايى استفاده كرد و به عنوان داروى مؤثر نيز
نتيجهبخش خواهد بود.
عدهاى از پزشكان با استفاده از عسل در تركيبات گياهى مثل
عصاره تره و يا روغن زيتون و يا عصاره ليمو ،نتايج مثبتى در دفع
سنگ مثانه به دست آوردهاند.
 .9عسل و دستگاه عصبى:
عسل در حاالت زير مفيد خواهد بود:
* گرفتگى مويرگهاى مغزى.
* در درمان داء الرقص (.)chorea

* به عنوان آرامبخش دستگاه عصبى.
* التهاب عصب سياتيك با استفاده از ملكاتين (.)Malcatin
و در پايان ،عسل در درمان كم خونى مفيد بوده ،گلبولهاى
قرمز و هموگلوبين را افزايش مىدهد و خاصيت ضد خونريرى
دارد و از اين بابت مىتواند نقص ويتامين kبدن را جبران كند.
در خاتمه بحث در باره اين داروى جادویی ،الزم به تذكر
مىدانيم كه معالجه با عسل بايد زير نظر پزشك معالج انجام شود
نه سر خود ،زيرا ممكن است كه نتيجه مطلوب به دست نيايد.
با توجه به آنچه به صورت خالصه گذشت ،به حيطه تأثير
وسيع اين تركيب عجيب كه خداوند حشره كوچكى را مأمور
تهيه آن فرموده ،پى مىبريم .حشرهاى كه شايد از نظر حجم
كوچك باشد ولى از نظر نظم و تالش و كوشش و انجام وظايف
بسيار آگاه و با مهارت و بزرگ است.
بحث در باره عسل در اين مختصر نمىگنجد و شايد اسرار
بسيارى وجود داشته باشد كه هنوز كشف نشده زيرا « و ما اُوتيتم
1
من العلم اال قلي ً
ال »
از امام رضا  نقل شده كه در مورد عسلهاي زيانآور
هشدار داده و ميفرمايد:
 .1آنچه از علم به شما دادند بسيار اندك است» (اسرا.)85 /
تذكر :در مورد عسل روايات متعددى از طريق اهل بيتعليهم السالم وارد شده است
(ر.ك :بحار االنوار ،ج  ،66ص  292به بعد و ج  ،62ص  324به بعد) و برخى از پزشكان
و صاحب نظران ديگر نيز مطالب جالبى آوردهاند( .ر.ك :اولين دانشگاه و آخرين پيامبر،
ج  ،5ص  129به بعد  -اسرار خوراكىها ،ص  272به بعد و اسالم پزشك بى دارو ،ص
 114به بعد ).و مكررا ً از آن به عنوان اعجاز علمى قرآن ياد كردهاند.
طب در قرآن ،ص .210 - 195
ونيز ر.ك :دكتر عبدالعزيز اسماعيل پاشا ،اسالم و طب جديد ،ص  168 - 166ترجمه
سيد غالمرضا سعيدى.
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«واعلم ان للعسل داليل يعرف بها نفعه من ضره وذلك ّان منه
شيئ ًا اذا ادركه الشم عطش ،ومنه شيء يسكرو له عند الذوق جراقة
1
شديده فهذه االنواع من العسل قانلة».
«عسل نيز داراي نشانههايي است كه به آنها سود و زيانش از
هم شناخته ميشود عسلي كه بویيدن آنها توليد عطسه ميكند و
آنها كه نوشيدنش سكر و مستي ميآورد و آنهايي كه چشيدنش
گلو را ميسوزاند اين انواع از عسل خوب نيست بلكه سم و
2
كشنده است».
عسل سالمترين خوراكيها است به شرطي كه از اول سالم به
عمل آمده باشد.
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توضيح :بعضي از غذاشناسان معتقدند كه عسل هيچگاه سمي
نيست زيرا زنبوران عسل در كار خود اشتباه نميكنند .اما اين ادعا
درست نيست .بررسي در زندگي و كار زنبوران عسل ثابت كرده
كه زنبورها شيره گلها را نميخورند بلكه در دهان نگهداشته و
با ترشح بعضي از مواد شيميايي و عمليات مكانيكي دست و
دهان آن را به عمل ميآورند ،و ديده شده كه زنبوران نگهبان
از ورود بعضي از زنبوران كارگر كه حامل مواد خوبي نيستند
جلوگيري ميكنند و اين دليل آن است كه زنبورها گاهي دچار
اشتباه ميشوند و به همين صورت خود نگهبانان نيز ممكن است
3
در تشخيص و معاينه به اشتباه بيفتند.
هر كس ميخواهد در فصل زمستان از بيماري زكام در امان
 .1بحاراالنوار ،ج  ،59ص .324
 .2بحاراالنوار ،همان.
الرضا  ،همان ،ص ( 265با تصرف در عبارت).
 .3طب ّ

بماند ،همه روزه يك قاشق عسل بخورد.
تذكر :شفاء بودن عسل كه در قرآن مورد تأكيد قرار گرفته
يك قانون غالبي است مثل همهی داروها و غذاهاي ديگر كه
موارد استثناء دارد .بنابراين ممكن است عسل براي برخي افراد
در برخي حاالت و بيماريها مفيد نباشد يا برخي انواع عسل
زيانآور باشد كه كالم امام رضا  اشاره به همين مطلب
است.
1
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الصادق ،ترجمه كاظمي خلخالي ،ص .113
الرضا  و الطب ّ
 .1طب ّ

 .2آبهاي گوارا و ناگوار:
الف) آبهاي گوارا:
بهترين آبها براي نوشيدن آبي است كه چشمه آن از سمت
مشرق و سبك و روشن باشد.
گراميترين آبها عالوه بر صفات فوق ،آن است كه محل
پيدايش و خروج آن در تابستان از طرف طلوع خورشيد باشد.
سالمترين و بهترين آنها آبي است كه از محل خود بجوشد و
2 1
مجراي آن شكاف تپهها و كوهاي خاكي باشد .ـ
آب با وصف مذكور در زمستان سرد و در تابستان ملين است.
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ب :آبهاي ناگوار:
آب شور و آبهاي سنگين موجب يبوست معده ميشود .آب
برف و آب يخ براي غالب مزاجها زيانآور است .اما آب درهها و
گودي ها گرم و غليظاند خصوص در تابستان چون راكد است و
آفتاب دائم ًا بر آن ميتابد و گاهي خوردن چنين آبي باعث غلبه
3
و تحريك صفراء ميشود.
ج :آبهاي مشروط:
آب باران سبك و گوارا و صاف است و براي كليهي اجسام
نافع است به شرطي كه زياد نماند و در مخزن خود زماني دراز
 .1تذكر :كوههاي خاكي همچون فيلتر عمل ميكند و موجب ميشود كه آب به نوعي
تصفيه شود.
 .2بحاراالنوار ،همان.
 .3همان.

حبس نشود.
اما آب چاه شيرين و صاف است و سودمند ميباشد به شرطي
1
كه هميشه جريان داشته باشد و در زمين محبوس نشود.
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 .1همان.

 .3شير و ماست:
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در رسالهی ذهبيه ،از امام رضا  نقل شده كه به نوشيدن
شير اهميت دهيد به ويژه در اواخر خرداد و تيرماه ،و نيز به
خوردن ماست اهميت دهيد به ويژه در اواخر مرداد و شهريور.
1
«وااللبان والمسك الطري».
«از شيرها و ماهي تازه استفاده كنيد».
شير غذاي كامل است كه از هر غذايي بيشتر كلسيم دارد،
مقدار مورد احتياج بدنمان را ميتوانيم از نيم ليتر شير تهيه كنيم و
حال آن كه تهيه اين مقدار كلسيم از  3كيلو غذاهاي ديگر به طور
كافي ميسر نيست .كلسيم در درجه اول براي استخوان و دندان و
ناخن و مو الزم است و سهمي از آن براي محكم كردن عضالت
و تقويت قلب و اعصاب به كار ميرود و موجب آرامش اعصاب
ميشود.
بعد از شير و پنير ـ ماست يك غذاي كامل است و عمده
مزيت ماست خاصيت ضد عفوني طبيعي آن است.
معده و رودهها را با چيزهاي بسياري ميتوان ضد عفوني
كرد ولي بيشتر آنها غير طبيعي است ،معده و رودهها را تنبل
و غدد را از ميزان ترشح درست باز ميدارد .ميكروبهاي مفيد
معده و روده را نيز نابود ميكند ولي ماست اين ضررها را ندارد
ميكربهاي مفيد را نابود نميكند و به خالف چيزهاي ديگر
كه اغلب آنها موجب تحريك و ناراحتي اعصاب ميباشد به
اعصاب آرامش ميدهد .ماست با عمل ضد غفوني طبيعي خود
 .1همان.

هيچ نوع التهابي در معده و روده پديد نميآرود.
ماست عالوه بر عمل ضد عفوني توليد كننده ويتامين «ب» به
1
مقدار زياد ميباشد و خود نيز به مقدار زيادي ويتامين «ب» دارد.
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الرضا  ،همان ،ص ( ،148با تصرف در عبارت).
 .1طب ّ

 .4ماهي تازه:

صحیفهصحت

76

«و من خشي الشقيقة و الشوصة فال يؤخر اكل السمك الطري».
«هر كس از سردرد و شكم درد ميترسد خوردن ماهي تازه را
1
به تأخير نيندازد».
ماهيها آنچه از امالح و مواد معدني وارد بدن آنها شود
دست نخورده به ما تحويل ميدهند زيرا آنها تركيبات بدن خود
را از آب ميگيرند و آب محلولي به آنها ميدهد كه رسوب
نميكند لذا ماهيها در صف گياهان و ميوههاي شفا بخش به
شمار ميآيند.
ماهي تازه به خصوص اگر از درياي آزاد و آب شيرين گرفته
باشند بسيار لذيذ و سرشار از امالح معدني و فسفر است يُد و
منگنز در ماهي زياد يافت ميشود.

 .1بحاراالنوار ،همان.

 .5تخم مرغ زياد نخوريد:
«وكثرة اكل البيض وادمانه يولد الطحال ورياحا في رأس المعدة
1
واالمتالء من البيض المسلوق يورث الربو واالبتهار».
«زياد تخم مرغ خوردن موجب بزرگي سپرز و بادها در سر
معده ميشود پر كردن شكم از تخم مرغ كبابي باعث ضيق نفس
و تنگي سينه ميگردد».
دكتر گيلوردهاوزر دانشمند و غذا شناس مشهور در كتاب
گذرنامه خود ميگويد :تخم مرغ در تغذيه مقام مهمي چون شير
دارد زيرا داراي مواد سفيدهاي از نوع عالي است و سرشار از تمام
ويتامينها به استثناي «ث» ميباشد ،و براي هر كس الزم است كه
در هفته چهار تا پنج تخم مرغ بخورد ولي اشخاص سالخورده
به علت كولسترولي كه در تخم مرغ هست بايد احتياط كنند و از
مصرف آن خودداري نمايند و آن را به حداقل ممكن تقليل دهند.
كلسترل سمي است كه عامل اصلي ساختمان سنگهاي
صفراوي و كبدي و مثانه ميباشد.
عالوه بر آن كه نبايد خوردن تخم مرغ مستمر باشد در يك وعده
هم نبايد زياد خورد خصوص ًا اگر با پوست كنار آتش پخته باشد.
تخم مرغ خام خوردنش خوب نيست پخته و سفت شدهي آن
مطلوب نيست بهترين شيوه پختن ،نيم بند كردن آن است (عسلي).
براي عسلي كردن تخم مرغ نبايد آن را در آب جوشانيد بلكه
2
بايد در آبي كه نزديك به جوش باشد آن را به عمل آورد.
 .1همان.
 .2طب الرضا  ،نصر الدين امير صادقي ،ص .247
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 .6گوشت گاو و شكار زياد نخوريد:
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«واالكثار من اكل لحوم الوحش و البقر يورث تغير العقل و تحير
1
الفهم وتبدل الذهن وكثرة النسيان».
«زياد خوردن گوشت گاو و حيوانات وحشي موجب كمي
عقل و سرگرداني فهم و كند ذهني و زيادي فراموشي ميگردد».
هر چيزي وقتي زياده از حد شد و اعتدال خود را از دست
داد به جاي سود ،زيان ميرساند خوردن گوشت گرچه مخالفان
بسيار دارد ولي اگر در خوردن آن رعايت اعتدال شود مفيد و
خدمتگذار جان و تن است .همهي ضررهاي گوشت در زياد
روي آن است وگرنه گوشت در قبال مضرات ـ منافع زيادي هم
دارد از جمله ميل جنسي و اعصاب مغز را بيدار ميكند ،نازك
بينيهاي شعرا و ظريف كاريها ،عشقها ،عاطفهها ،ابتكارات
علمي و فني همه در اثر تحريك اعصاب است .ولي با همه
خواصي كه گوشت در تقويت و تحريك اعصاب دارد اگر
زياده از حد مصرف شود اعصاب را فرسوده و فلج كرده از كار
مياندازد ،فرسودگي اعصاب موجب تحير و فراموشي ميگردد.
گوشت گاو و حيوانات وحشي از جهت خواص مذكور قويتر
2
و زيادروي در خوردن آنها ضررش بيشتر است.

 .1بحاراالنوار ،همان.
 .2طب الرضا  ،همان ،ص ( 252با تصرف در عبارت).

 .7سير بخوريد:
آنان كه از بادهاي دردناك و شديد در بدن خود ميترسند،
1
هفتهاي يك بار سير بخورند.
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 .1بحاراالنوار ،همان.

 .8سركه بخوريد:
«عن الرضا  عن آبائه عن رسول اهلل  قال :نعم الدام
ل».1
الخَ ّل واليفتقر اهل بيت عندهم الخَ ّ
از امام رضا  از پدرانش از پيامبر  نقل شد كه فرمودند:
مداومت بر خوردن سركه خوب است .خانهاي كه در آن سركه
باشد فقير نميشوند.
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 .1عيون اخبار الرضا  ،ص .254

 .9گوشت بخوريد:
«عن الرضا  عن آبائه عن علي بن ابي طالب قال:
1
عليكم باللحم فانّه ينبت اللحم و من ترك اربعين يوم ًا ساء خلقه»
از امام رضا  از پدرانش از علي  نقل شده كه:
به مصرف گوشت عنايت كنيد كه موجب رشد گوشت بدن
شما ميشود و هر كس چهل روز خوردن گوشت را ترك كند
بداخالق ميشود.
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 .1همان ،ص .259

 .10برنج بخوريد:
«عن الرضا  عن آبائه عن رسول اهلل  قال :سيد طعام اهل
1
الدنيا و االخرة اللحم ثم االزرر».
از امام رضا  از پدرانش از پيامبر  نقل شده كه غذاي
خوب اهل دنيا و آخرت گوشت و برنج است.
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 .1همان.

 .11كدو بخوريد:
«عن الرضا  عن آبائه عن علي بن ابي طالب  انّه قال:
1
عليكم بالقرع فانّه يزيد في الدماغ».
از امام رضا  از امام علي  حكايت شده كه فرمود :به
كدو عنايت داشته باشيد كه موجب افزايش دماغ (مغز و هوش
و…) ميشود.
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 .1همان.

 .12بهتر است ُكليه ی حيوانات را نخوريد:
«عن الرضا  عن آبائه عن علي بن ابي طالب  قال:
مهما لقربهما من
حر ّ
كان النبي  ال يأكل الكليتين من غير ان ُي ّ
1
البول».
از امام رضا  از پدرانش از امام علي  نقل شد كه
فرمودند :پيامبر  همواره از خوردن كليهها پرهيز ميكرد چون
به (مجرا و محل) بول نزديك است ولي آنها را حرام نكرد.
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 .1همان ،ص .259

سوم :روش غذا خوردن:
 .1از كدام غذا شروع كنيم:
«وابدء في اول الطعام باخف االغذيهي التي يغتذي بها بدنك
1
بقدر عادتك و بحسب طاقتك و نشاطك».
«هنگام شروع به طعام اول به سبكترين غذا بپرداز
خوراكيهايي كه بدنت ميتواند از آنها تغذيه كند به مقداري
كه عادتت بر آن جاري شده و مزاج و معدهات تحمل آن دارد و
خوشي و نشاطت به آن باقي است».
وقتي حس گرسنگي تحريك ميشود غالب ًا نظم معقول غذا
خوردن را بر هم ميزند و به شخص فرصت درست جويدن
و رعايت آداب را نميدهد .خوردن غذایي كه سبك باشد و
زودتر جذب بدن بشود اين خاصيت را دارد كه حس گرسنگي
را تخفيف داده و به شخص مهلت آن را ميدهد كه غذا را خوب
بجود و ماليم بخورد و در خوردن زيادهروي نكند انواع آشها و
2
سوپها كه ابتداي طعام مصرف ميشود به همين منظور است.
 .2قبل از غذا كمي نمك بچشيد
«عن الرضا  عن آبائه عن رسول اهلل  قال :من بدأ بالملح
3
اذهب اهلل عنه سبعين داء».
از امام رضا  از پدارنش از پيامبر  روايت شد كه
 .1همان.
الرضا  ،همان ،ص .109
 .2طب ّ
 .3همان ،ص .260
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فرمودند :هر كس غذا را با نمك آغاز كند هفتاد بيماري از او
رفع ميشود.
تذكر :نمك حالت ضدعفوني كننده براي دهان و مجاري دارد
و مصرف با اعتدال آن براي بدن مفيد و ضروري است البته
برخي افراد كه بيماريهاي خاص دارند بايد از مصرف نمك
پرهيز كنند.
 .3چه موقع دست از غذا بكشيم:
«وارفع يديك من الطعام وانت تشتهيه»
«دست از طعام بردار در حالي كه هنوز اشتهايت باقي است».
«وارفع يديك من الطعام ويك اليه بعض القرم و عندك اليه
ميل فانه اصلح لمعدتك ولبدنك و اذكي لعقلك واخف علي
2
جسمك».
«در حالي كه هنوز گرسنگي باقي و ميل و اشتها برقرار است
دست از طعام بردار كه اين چنين غذا خوردن براي معده و بدن
اصلح و براي عقل پاكيزهتر و بر جسم و تن باري سبكتر است».
انسان دايره خياالتش خيلي وسيعتر از واقعيات فعلي است
يعني نيروي خيال و تصور او را از مرز احتياج و غريزه واقعي
فراتر ميبرد و خيلي بيشتر از آنچه كه فعال بدان محتاج است و
مصلحت اوست ميخورد و مينوشد.
پس اگر تابع عقل نباشد و بر اساس غريزه گرسنگي و ميل و
اشتها بخورد دایم ًا دچار رنج و بيماري ميشود.
1

صحیفهصحت

86

 .1بحاراالنوار ،همان.
 .2همان.

 .4آب سرد بعد از غذاي گرم ننوشيد:
«وشرب الماء البارد عقيب الشيء الحار والحالوة يذهب
1
باالسنان».
«آشاميدن آب سرد بعد از طعام گرم و شيريني دندانها را
فاسد ميكند».
دندان به علل زياد و مختلفي ممكن است فاسد و خراب شود.
روي دندانها را روپوشي محكم به نام مينا پوشانده است اين
روپوش دندان را از نفوذ بسياري از مواد مضره كه يكي از آنها
خود بزاق دهان است نگهداري ميكند وقتي اين روپوش به عللي
شكست سوراخي در آن ايجاد ميگردد كه آن را كرم خوردگي يا
پوسيدگي دندان مينامند.
خوردن و آشاميدن غذاي سرد بعد از خوردن غذاي گرم يا
گرم بعد از سرد موجب تركيدن ميناي دندان و فساد آن ميگردد.
وقتي دندان شكاف برداشت مواد شيميايي غذاها شكاف را
توسعه داده تا به ريشه دندان يا به رشتههاي عصبي فك برسند
رسيدن آن مواد به رشتههاي عصبي باعث تحريك آنها و
دردهاي سخت ميگردد گاهي در ميان شكافها بقاياي غذا مانده
تبديل به ميكروب ميشود و ميكروبهايي هم كه با غذا وارد
دهان ميگردند داخل شكافها شده شروع به رشد و فعاليت
ميكنند در اين موقع است كه بيماريهاي مختلف دهان و دندان
2
پديد ميآيد.

 .1همان.
الرضا  ،همان ،ص  250ـ.251
 .2طب ّ
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 .5در بين غذا ،آب ننوشيد
«ومن اراد ان اليؤذيه معدته فال يشرب بين طعامه ماء حتي يفرق
و من فعل ذلك رطب بدنه و ضعف معدته و لم يأخذ العروق قوهي
1
الطعام فانه يصير في المعدة فج ًا اذا صب الماء علي الطعام».
«كسي كه ميخواهد به درد دل (معده) مبتال نشود در بين غذا
آب نياشامد زيرا آشاميدن آب ميان غذا بدن را مرطوب و معده
را ضعيف ميگرداند در نتيجه عروق خاصيت غذا را نميگيرد
ريختن آب بر غذا معده را دچار اختالل ميكند».
غذا وقتي كه وارد دهان و مري و معده ميشود تحت تأثير اعمال
مكانيكي جهاز هضم و مواد شيميایي غدد هاضمه است .غدههايي
كه در زير زبان و در معده وجوددارد با ترشحات خود نقش عمدهاي
را در هضم غذا به عهده گرفتهاند ،هر چقدر غذا خشكتر باشد
غدهها بيشتر تحريك شده و زيادتر ترشح ميكنند ،نوشيدن آب بين
غذا از فعاليت غدهها ميكاهد و خاصيت اسيدي ترشحات آنها را
كم ميكند در نتيجه كار هضم را به تأخير مياندازد پس بهترين وقت
براي آشاميدن آب حداقل يك ساعت بعد از غذا است.
و در صورتي كه ناچار شديم در بين غذا يا بالفاصله بعد از
غذا آب بنوشيم براي آن كه ضرر فوق كمي جبران شود نيكو
2
است بعد از نوشيدن آب لقمهاي از غذا را بخوريم.
 .6گوشت را با حبوبات و ادويهجات بخوريد.
3
«ويستعمل فيه اكل اللحوم بالتوابل».
 .1بحاراالنوار ،همان.
الرضا  ،همان ،ص  258ـ ( 259با تصرف در عبارت).
 .2طب ّ
 .3بحاراالنوار ،همان.

«و گوشت را با ادويهجات و حبوبات مصرف كنند».
ادويه جات كه عبارت از سائيدهي ساق و دانهي گياههاي خوشبو
و مفيد است بهترين وسيله طبيعي براي ضد عفوني كردن معده و
رودهها است .معموال ادويهاي كه در طبخ غذا به كار ميبرند و يا با
آن ميل ميكنند عبارت است از نمك ـ فلفل ـ زرد چوبه ـ دارچين
ـ ميخك ـ گلپر ـ هل ـ ريشهی جو ز ـ زعفران ـ كنجد ـ خشخاش
ي ـرازيانه ـ زنجبيل ـ زيره ـ سياه دانه و غيره.
ـ تمرهند 
تمام ادوي ه های فوق عالوه بر خواص غذایي داراي اثر ضد
عفوني نيز هستند و از اين جهت خوردن آنها با گوشت كه بيش
از هر چيز توليد عفونت ميكند بسيار مفيد است.
حبوبات عالوه بر آن كه سرشار از مواد سفيدهاي هستند
داراي باكتريهايي نيز ميباشند كه به كمك آنها ازت كامال
جذب ميشود ،از ضررهاي گوشت آن است كه از جذب ازت
جلوگيري ميكند و اين به علت آن است كه از ساير غذاها
بيشتر حرارت ميخواهد و ايجاد حرارت ميكند اما گوشتي كه با
حبوبات پخته ميشود اين خسارت را به بار نميآورد.
آنچه كه با گوشت و غذا مصرف ميشود شامل انواع چاشنيها
مانند سركه غوره و آلوچه ـ گوجهفرنگي ـ گوجه ايراني ـ سماق
1
ـ رب انار و آب انار و ليمو و نظير آنها ميشود.
تذكر :استفاده از گوشت به همراه ادوي ه و حبوبات به ويژه در
پاييز سفارش شده است.
الرضا  ،همان ،ص ( 161با تصرف در عبارت).
 .1طب ّ
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 .7بعد از غذا شربت شيرين بنوشيد:
«وليكن شرابك علي اثر طعامك من الشراب الصافي العتيق
1
مما يحل شربه»
«بايد شربتي را كه مينوشي پس از طعام و در پي آن باشد،از
شراب كهنهاي كه نوشيدنش حالل باشد».
شربت شيرين غليظ در عمل هضم غذا مؤثر است .البته شربتي
بعد غذا خوب و مفيد است كه حالل و مطابق دستور باشد
نوشابههاي الكلي نه تنها منظور را به طور كامل تأمين نميكند
خطرهاي بزرگي را نيز متضمن است.
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 .1همان.

چهارم :رژيم غذايي متناسب با فصول و ماههاي سال:
از حكمتهايي كه خداوند متعال در ادامه هستي به خرج داده،
اختالف شب و روز ميباشد و عوض شدن فصلهاي چهارگانه
سال و تغيير و تبديل منظمي كه در جريان فصول حاصل ميشود،
بهترين دليل بر وجود خداوند و علم و اراده و حكمت اوست.
تغيير فصول چهارگانه درسال حكمتهاي زيادي دارد كه
شامل همهي موجودات جاندار و نباتات ،ميوهها و حتي جمادات
ميباشد كه نميتوان به همهي آنها در اين كتاب اشاره كرد.
تغييرات فصول ،در شئون حياتي انسانها مؤثر ميباشد ،بنابراين
الزم است كه هر فرد هم به منظور تكميل اين تأثيرات خود را
براي مقابله با اين تغييرات آماده كند ،تا هم جسم خود را از
ضررهاي اين تغييرات حفظ نمايد و هم از منافع و خوبيهاي
1
اين فصول بهرهمند شود و آنها را كاملتر كند.
در رسالهي ذهبيه از امام رضا  حكايت شده كه فصول
و ماههاي سال را نام برده و خصوصيات هر كدام را بيان كرده و
براي هر ماه و فصل غذاي مناسب را معرفي كرده است.
«كل بارد في الصيف و الحار في الشتآء والمعتدل في الفصلين
2
علي قدر قوتك و شهوتك».
«هر خوراكي سرد در تابستان و گرم در زمستان مناسب است و
غذاهاي معتدل در فصل بهار و پائيز و ميزان مصرف خوراكيها (يا
مقدار حرارت و برودت آنها) نيروي طبيعي بدن و ميل آن است».
الصادق  ،ص  52و .54
الرضا  و طب ّ
 .1طب ّ
 .2بحاراالنوار ،همان.
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تذكر :بر اساس همين ديدگاه (تأثير فصول و ماهها در رژيم
غذايي) است كه در احاديث امام رضا  هر غذايي را در ماه
خاصي توصيه كردهاند 1.هر چند كه خوردن همه مواد غذايي
براي بدن الزم است ولي رعايت تناسب زمان و آب و هوا براي
بدن مفيدتر است و گاهي از برخي بيماريها جلوگيري ميكند.
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 .1همان.

پنجم :غذاي سازگار با بدن بخوريد تا سالم
باشيد:
«طعامي را بخور كه موافق بدن توست .جسد مانند زميني پاك
است ،وقتي آن زمين را آباد كردي و تخم كاشتي و آب دادي
البته آب به ميزاني كه نياز دارد نه زياد كه آن را تباه كند و نه كم
كه زمين تشنه بماند مسلم ًا آن زمين آباد ميماند ،زراعتش خوب
و محصولش زيادتر مي شود اما اگر از عمران و آبادي آن زمين
غفلت شود آن زمين فاسد ميگردد و گياه در آن نميرويد ،پس
جسد هم مانند آن زمين است كه بايد در غذا دادن به آن تدبير
به كار رود.
وقتي كه بدن را با غذا و مشروبات گوارا تغذيه و مراقبت
كردي سالم ميماند و همهی اعضاي آن وظايف خود را به خوبي
انجام ميدهند پس نگاه كن ببين چه چيزي موافق معدهي توست
1
و بدنت را تقويت مينمايد همان را بخور».

 .1همان.
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ششم :غذا و آب به اندازهی نياز (نه افراط)
بخوريد تا سالم بمانيد:
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«بدان هر كس غذا را بيش از حد لزوم بخورد ،جسدش را
صحيح تغذيه نكرده است پس بايد غذا را به اندازه نياز خورد
نه كم و نه زياد ،آب هم به همين اندازه بايد خورده شود پس
بهترين طريق براي غذا خوردن اين است كه به مقداري كه براي
يك روز كفايت ميكندقانع شوي و هنگامي كه كام ً
ال سير نشده
از غذا دست بكشي.
البته در وجود تو نسبت به غذا شهوت و ميل هست ،ولي نبايد
در پيروي از اين ميل كاذب افراط كني ،بلكه ميانهروي در غذا
خوردن،معده و بدن تو را سالم نگه ميدارد ،عقل را پاك ميكند
1
و جسمت را نيرومند ميسازد».
توضيح :افراط درباره دو احساس گرسنگي و سيري و بد
عمل كردن در مورد آنها بدون شك موجب عدم تعادل در بدن
ميگردد ،زيرا خوردن غذاي زياد كه بيش از قابليت بدن باشد در
وهلهی نخست سنگيني معده ميآورد ،عالوه بر اين زيادهروي
در طعام نتايج مستقيمي هم دارد از جمله:
 .1سوء هاضمه
اين مرض از تالش زياد جهاز هاضمه و بخصوص معده و
كبد ،به واسطهی زيادهروي در غذا و عدم رعايت شرايط بهداشت
به وجود ميآيد.
 .1همان.

 .2چاقي
اين بيماري را ميتوان علت اصلي بيماريها دانست وقتي
كه جهاز هاضمه گنجايش معيني داشته باشد ولي صاحبش در
خوردن غذا افراط كند ،در نتيجه مواد چربي كه در معده آب
نميشوند ،مقداري داخل خون ميشوند و مقداري هم در جاهاي
غير مناسب بدن مثل عضلههاي قلب و كبد رسوب ميكنند و اين
عمل براي بدن بسيار خطرناك است و مرضهاي متعددي مثل
عاجز شدن قلب ،پاره شدن شريانهاي حساس مثل مغز ،بروز
امراض مفصلي را به وجود ميآورد.
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فصل سوم /درمان
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مقدمه:
بعد از مرحله پيشگيري وبهداشت نوبت به درمان ميرسد،
يعني هنگامي كه به هر دليل ،اعمال پيشگيرانه سودي نبخشيد
و فرد مبتالء به بيماري شد بايد به فكر درمان او بود كه درمان
ش صحيح درمان است .اينك در
هر دردي نيازمند دارو و رو 
اين بخش برخي از احاديث و كلمات حكايت شده از امام رضا
 را نقل ميكنيم كه به داروها و روش صحيح درمان دردها
اشاره دارد البته اين موارد به دو صورت بيان شده است :اصول
كلي درمان و موارد خاص كه به داروهاي مخصوص اشاره دارد.
صحیفهصحت
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اصول كلي درمان:
 .1هر دردي ،دارویي دارد:
«اعلم ان اهلل عزوجل لم يبتل الجسد بداء حتي جعل له دواء ولكل
1
صنف من الداء صنف من الدواء وتدبير و نعث».
«آگاه باش كه خداي متعال هيچ بدني را به دردي مبتال
نميسازد مگر اين كه براي آن دارويي قرار داده است ،و براي هر
قسمتي از دردها ،قسمتي از داروها (است كه نيازمند) مديريت
و انگيزش است».
توضيح :اين كالم پرمحتوا ،به يك اصل كلي در نظام دارو و
درمان بشر اشاره ميكند .توجه و به كارگيري اين اصل زمينهساز
بسياري از تحقيقات علوم پزشكي ميشود .يعني به پزشكان و
داروسازان يادآوري ميكند كه هيچ بيماري را العالج ندانند و به
دنبال داروي آن باشند چون هر دردي را كه بشر بدان مبتال شود
خداي متعال براي آن دارويي قرار داده است كه بايد در طبيعت،
يا عوامل رواني و روحي او جستجو كرد تا كشف گردد و معالجه
شود .اصل فوق الذكر مانع نااميدي پزشكان و بيماران ميشود.
 .2دستورات پزشكي و بهداشتي را از افراد متخصص بگيريد
نه پزشك نماها:
«اشخاصي كه به صحت و سالمتي خويش عالقهمند هستند
بايد در كسب دستورات بهداشتي احتياط را رعايت كنند و به
 .1همان.
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سخنان كساني كه نه در مكتب درس خواندهاند و نه در سايه
رياضت نفس ،كمالي اندوختهاند گوش ندهند ،چنان كه ميشنويد
بعضي از اين اشخاص ميگويند :فالن غذايي را خوردم به من
ضرر نرساند و يا اين كه فالن كاري را كردم زياني نديدم.
گوينده اين قبيل سخنان ،به منزلهي چهارپاي نادان و كوته
فكري است كه هنوز به سود و زيان خودش آگاه نيست و
1
نتوانسته نيك را از بد تشخيص بدهد».
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 .3بيماريهاي كوچك را به خوبي معالجه كنيد تا بيماريهاي
بزرگ از راه نرسد:
«بيماري را بايد قبل از به وجود آمدن در هم شكست و نبايد
از سبكي و يا كوچكي آن فريب خورد ،تا مبادا زمان حملهاش
2
برسد و روزگار آدمي را تباه كند».
«بيماريها كه آفات جان و تن انسان هستند ،به دزداني ميمانند
كه يك بار به خانهاي دستبرد ميزنند ،اگر صاحب خانه به تعقيب
و سرزنش آنان گامي برنداشت بار ديگر دستبرد سنگينتر به آن
خانه ميزنند و سرانجام حمله نهايي خويش را شروع ميكنند».
اين دزد خطرناك را در نخستين بار كه دست به خيانت ميزند،
چنان ادب كنيد كه براي بار بعد ياري دستبرد نداشته باشد.
 .4سالمت و بيماري بدن وابسته به غذاي آن است:
«فان صالح البدن وقوامه يكون بالطعام والشراب و فساده يكون
 .1همان.
 .2همان.

بهما فان اصلحتهما صلح البدن و ان افسدتهما فسد البدن».
«پس به درستي كه صالح بدن و پايداري آن به خوردني و
نوشيدني است و فسادش نيز به آنها است .پس اگر آن دو را
نيكو تغذيه كني بدن سالم ميشود و اگر بد تغذيه كني بدن بيمار
ميگردد.
1

توضيح :بدن از موادي تغذيه ميكند كه از آنها درست شده
باشد و هركدام كه در تركيبات بدن به قدر كافي داخل نشود بدن
به كمبود آن ماده دچار شده و مقاومت خود را برابر امراض از
دست ميدهد.
مطلب فوق يكي از چيزهايي است كه علم امروز كشف كرده
ولي در هزار و چند سال قبل امام هشتم شيعيان اين حقيقت را
بيان فرموده است.
 .5حركت و كار و ورزش زياد پسنديده است:
2
«ويحمد فيه كثرأ… والحركة والرياضة»
«و حركت و كار و تمرين و ورزش فراوان در آن پسنديده
است».
تحرك و
در رساله ذهبيه از امام رضا  حكايت شده كه ّ
تمرين و ورزش فراوان را از نيازهاي بدن و كارهاي پسنديده
معرفي ميكند اين مطلب يكي از عوامل سالمتي انسان و راه
مبارزه با بيماريهاست.
 .1همان.
 .2همان.
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امام رضا  بر اين مطلب به ويژه در ماه اسفند تأكيد ميكند
كه طبيعت در آستانهی بيداري و نشاط بهاري است و بدن انسان
تحرك ،فعاليت ،نشاط و حيات دوباره است.
نيز نيازمند ّ
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 .6كم خوردن غذاي شب ،راهكار سالمتي و مبارزه با چاقي:
«ومن اراد ان يكون صالح ًا خفيف الجسم و اللحم فليقلل من
1
عشائه».
«كسي كه ميخواهد سالم باشد و بدني سبك و كم گوشت
داشته باشد از غذاي شب بكاهد».
چاقي ،رشد واقعي نيست يعني چيزي از مواد اصلي در بدن
زياد نشده بلكه به واسطهي عدم نظم جريان خون يك نوع
انبساطي در ماهيچهها و بافتهاي عضالت پديد ميآيد ودر
مقابل مايعات و مواد زيادي كه بايد تبخير شود و تحليل برود در
بدن پخش شده شخص را چاق و تنومند نشان ميدهد .عالمت
چاقي عالوه بر عدم تناسب رشد سنگيني و سستي است كه خود
شخص احساس ميكند.
غذایي كه روز ميخوريم عالوه بر آن كه مواد سوختي بدن ما
را تهيه ميكند كسريهاي بدن ما را نيز تأمين مينمايد ولي غذاي
شب چيز قابل توجهي از آن داخل تركيبات بدن نميشود بيشتر
آن ميسوزد و قسمتي از آن در بدن رسوب ميكند.
رسوبات در بدن بافتهاي گوشتي و عضلي را از هم باز ميكند
وجود اين رسوبات و باز شدن و باد كردن بافتههاي عضلي و
خارج نشدن مايعات اضافي شخص را چاق نشان ميدهد.
 .1همان.

اگر غذاي شب كم و به قدر ضرورت باشد تمام آن ميسوزد
و رسوبي از آن نميماند.
پس بهترين رژيم براي الغري معتدل و حفظ و تقويت بدن
1
آن است كه حتي االمكان غذاي شب ما كم و سبك بوده باشد.
 .7تأخير در دستشويي عامل بيماري:
«ومن اراد ان اليشتكي مثانته فال يحبس البول ولو علي ظهر
2
دابته».
«كسي كه ميخواهد از ناراحتي مثانه شكايت نكند بول خود را
نگه ندارد ولو اين كه سوار اسب باشد».
بيشتر سوزشهاي مجرایي ،تسلسل بولـ تقطيع بولـ اختالط با
خون ،اختالالت مثانه ،ورم پرستات و غيره بر اثر حبس بول است.
ادرار خاصيت اسيدي دارد و چنانچه دفع نشود ايجاد زخم
و بيماريهاي بسيار ميكندخصوص اگر وارد مجراي دفع شده
باشد و از اين جهت بعد از تخليهي ادرار هم به ترتيبي بايد
بقاياي آن را كه در مجري مانده است بيرون فرستاد و براي آن
كه ذراتي از ادرار در مجري باقي نماند نبايد ايستاده بول كرد
زيرا در حال ايستاده كيسهی ادرار (مثانه) بر مجاري دفع مسلط
نيست و قطراتي كه مثانه آن را جواب كرده همچنان باقي ميماند
و عوارض فوق را به وجود ميآورد اما در حال نشستن به قدر
ضرورت به مثانه فشار وارد ميشود و تقريب ًا چيزي از بقاياي بول
3
در آن نميماند.
الرضا  ،همان ،ص  269ـ .270
 .1طب ّ
 .2بحاراالنوار ،همان.
الرضا  ،همان ،ص .257
 .3طب ّ
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نكته :از اين اصل بهداشتي و درماني ميتوان يك نتيجهي
اجتماعي و كاربردي گرفت ،كه الزم است مسلمانان براي اجراي
حديث فوق امكانات دستشويي را در وسايل نقليه مثل اتوبوس،
قطار و… در كنار خيابانها و پاركها فراهم كنند تا به وفور و
آساني در دسترس همگان باشد.
 . 8خوردن گوشت نپخته عامل بيماري:
«واكل اللحم التي اليطبخ يولد الدود في البطن».
«خوردن گوشت خام در معده توليد كرم ميكند».
معده انسان نميتواند گوشت خام را درست هضم كند و
گوشتي كه در معده هضم نشود آلبومين آن در رودهي بزرگ
متعفن شده و توليد سمهاي جديدي ميكند و عامل عمده
كرمهاي معده عفونت است و عفونتهاي معده ،عمده علت
آنها مواد گوشتي به خصوص گوشتهاي خام و نيمه پز است.
در گوشت سمي است به نام كاسترل كه امراض خطرناكي را
به وجود ميآورد البته در صورتي كه زياد و مدام خورده شود ولي
در گوشت خام اين سم به مقدار زياد و زنده است لذا خوردن
2
گوشت خام هر چند كم باشد خطرناك خواهد بود.
1
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 .9درمان ضعف حافظه:
«كساني كه به ضعف حافظه دچارند ،بهتر است همه روزه
هفت مثقال كشمش سياه (موويز) ناشتا بخورند و روزانه هم سه
 .1بحاراالنوار ،همان.
الرضا  ،همان ،ص .248
 .2طب ّ

تكه زنجبيل در عسل خوابانده (زنجبيل پرورده) با كمي خردل
ضمن غذاي روزانه خود بخورند ،همچنين براي تقويت نيروي
1
فكري خوب است همه روزه سه هليله با نبات كوبيده بخورند».
 .10حجامت:
حجامت يكي از راههاي درمان بيماريهاست.
از امام رضا  در رسالهی ذهبيه حكايت شده كه به
حجامت توصيه كردند و شرايط و مقررات آن را بيان كرده به
ارتباط حجامت با حركت ماه (تأثير نيروي جاذبه ماه بر گردش
خون بدن) اشاره كردند و فرمودند:
«حجامت يك عمل الزم براي بدن انسان ميباشد پس وقتي كه
شما تصميم به اين كار ميگيريد ،الزم است كه از دوازه تا پانزده
هر ماه را براي عمل حجامت انتخاب كنید چون در ايامي كه ماه
به تكامل (بدر) خود نزديك باشد خون در بدن قرار عادي دارد،
به اين سبب خون گرفتن صالحتر و شايستهتر است ولي اگر ماه
به ايام آخرش برسد .حجامت نكن چون هر چه هالل ماه كوچك
شود خون در بدن انسان پرجوش و خروش ميشود ،به همين
جهت حجامت و خون دادن به صالح نزديك نيست مگر اين كه
مقتضيات مزاجي انسان ناگهان عمل حجامت را ايجاب كند ،در
اين صورت مانعي ندارد.
در انجام حجامت بايد سنين زندگاني افراد رعايت شود ،مث ً
ال
يك جوان بيست ساله ميتواند هر بيست روز يك بار حجامت
كند ،سي سالهها هر سي روز يك بار ميتوانند حجامت را تكرار
 .1بحاراالنوار ،همان.
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كنند و همين طور چهل سالهها هر چهل روز يك بار و هر چه
باال رود بايد با اين نسبت انجام شود.
شما بايد بدانيد كه حجامت بر روي رگهاي مویي كه در
تمام اعضاي بدن پخش و پراكنده هستند انجام ميشود تا موجب
سستي و ناتواني بدن نشود اما عمل «فصد» كه از وريد خون
1
ميجهد ،مسلم ًا قواي بدني را كاهش ميدهد و حجامت «نقره»
2
براي سنگيني سر نافع است و همچنين حجامت «اخدعين»
ناراحتيهاي چشم و صورت را بر طرف ميكند و به جريان
خون در عضالت و عروق سر حالت عادي ميبخشد.
گاهي هم عمل فصد به جاي اين حجامتها ،از اين عوارض
جلوگيري ميكند ،براي عالج «قالع» 3گاه و بيگاه از زير چانه
خون ميگيرند و حجامت زير چانه براي دردهاي دهان و فساد
لثهها درمان خوبي است و حجامتي كه از ميان دو كتف ميشود
بدن انسان را از خفقان و التهاب نجات ميبخشد البته منظور از
اين خفقان و التهاب خفقاني است كه از سنگيني معده و زيادي
حرارت بدن به وجود آيد.
حجامتي كه از روي ساقهاي پا انجام ميشود براي خفقاني
كه از امتال به وجود آيد ،نافع است به عالوه براي دردهاي كهنه
كليوي و اختالل مثانه و رحم و به ويژه «ريزش خون حيض»
اين حجامت بسيار سودمند است ،اما نبايد فراموش نمود كه
« .1نقره» حفرة كوچكي است كه در انتهاي ستون فقرات در پشت گردن قرار دارد فاصله
اين حفره تا ستون فقرات چهار انگشت است.
« .2اخدعين» آن دو رگ را گويند كه در پشت گردن به چپ وراست كشيده شدهاند.
« .3قالع» جوشهاي كوچكي است كه در دور دهان و زبان ظاهر ميشوند و رفته رفته
زياد ميگردند.

خونگيري از ساق پا بدن را ضعيف و نحيف ميسازد.
پس از حجامت نبايد بالفاصله به زنان نزديك شد ،به عالوه
مقرر است كه انسان حجامت شده از حركت زياد و خشن و
1
هيجانات عصبي بپرهيزد».
توضيح :طب جديد درباره بسياري از بيماريها حجامت را
تجويز و گاهي هم ضروري و الزم ميداند و آن را يك معالجه
مؤثر معرفي ميكند ،طب جديد ،حجامت را مورد استفاده قرار
ميدهد به خصوص در موقعي كه فشار خون به حد افراط پيش
برود ،پزشك فورا ً دستور فصد و حجامت ميدهد يا هنگامي كه
شريان مغزي پاره شود عمل حجامت يك معالجه صددرصد
ضروري ميباشد.
كتابهاي طبي اغلبشان نام حجامت را ذكر كردهاند ،در
بيماريهاي قلبي ،كليوي و بيماريهاي موضعي و در بسياري از
امراض وريدي مانند بسته شدن خون در يك منطقهي مخصوص
(سكته ناقص) و در بيشتر بيماريهاي چشم از حجامت استفاده
2
ميشود.

 .1بحاراالنوار ،همان.
« .2طب» و درمان در اسالم ،مقدمه دكتر زيني ،ص .95
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