بسم اهلل الرحمن الرحیم
تعریف طب اسالمی
«الرِسالَةُ الذَهَبيَهِ الَتي بُعِثَ بِهَا اإلمامِ الهُمامِ عَليِ بْنِ مُوسَي الرِضا عَلَيْهِ السَالمُ ،إلي مَأمُونِ الْعَبَاسي ؛ فِي تَدْبيرِ األغْذيَةِ فِي األطْعَمَةِ
وَ األشْرَبَةِ ،و أخْذِ الْفَصْدِ وَ الْحِجامَةِ وَ الْحَمَامِ وَ النُورَةِ وَ الْباهِ وَ غَيْرِ ذلِكَ ،وَ أخْذِهِ الدَواءِ في حِفْظِ الصِحَةِ الْمِزاجِ ،وَ قَدْ فَسَ ْرتُ ما
يَحْتاجُ إلي يُدَبَرُ اسْتِقامَةُ أمْرِ الْجَسَدِ في سِياسَةِ الْجِسْمْ ،وَ بِاهللِ التُوفيقْ …»
در اوايل قرن سوم هجری ،هنگام خالفت بني عباس که در تاريخ اسالم به قرن طاليي معروف است ،مأمون يکي از خلفای
عباسي در خراسان عهده دار خالفت شد و حضرت رضا(ع) از آل محمد(ص) را به واليتعهدی برگزيد ايشان ضمن انجام امور
مسلمانان ،انجمني از بزرگان علم در نيشابور تشکيل ،و مناظرات و پرسش و پاسخ های بسيار در عرصة علوم و فنون مختلف با
صبغه علمي و فرهنگي صورت مي گرفت.
در يکي از مجالس علمي و طبي که مأمون دانشمندترين خليفه عباسي آن را برگزار کرد دستور داد عدهای از پزشکان و فالسفه
مانند يوحنای ماسويه (طبيب معروف آن زمان) ،جبرئيل بختيشوع (پزشك نصراني) ،صالح بن بلهمة هندی (فيلسوف معروف
آن زمان) و دهها دانشمند و حکيم و اهل علم و کالم در مجلسي گرد هم آمده و درباره مزاج های مختلف انسان و طب ابدان و
از آنچه که سالمتي و قوام بدن انسان به آن بسته است سخن بگويند.
علمای بزرگ آن زمان را از نقاط مختلف در آن جلسه حاضر کرد تا در حضور آنان در دريای علوم و معارف آن زمان شناور شود
و غوامض آن علوم را آشکار نمايند و حقايق آنها را کشف نمايد .هدف مأمون اين بود که مي خواست برای پي بردن به حقايق
علمي ،رغبت علما را به بحث و جدل زياد کند و ضمناً به واسطه جمع کردن دانشمندان مشهور آن زمان نام خود را در اطراف
و اکناف جهان معروف کند.
در آن جلسه بحث به اينجا رسيد که خداوند اين جسد آدمي را چگونه و با چه حکمتي ترکيب داده و چه عناصر متضادی از
طبايع چهارگانه «سودا ،صفرا ،بلغم و خون»در آن جسد قرار داده ،همچنين درباره نفع و ضرر غذاها به بدن آدمي بحث مي
کردند ،در اين ميان حضرت امام رضا(ع) ساکت بودند و سخني نمي گفتند .لذا مأمون رو به حضرت گفت :ای ابوالحسن! نظر
شما درباره ی مسائلي که در اين جلسه مطرح شده چيست؟
حضرت پاسخ دادند :نظر من درباره ی علم طب و ابدان ،چيزهايست که من شخص ًا آنها را تجربه کرده ام و درستي آنها را به
وسيله آزمايش به مرور زمان دريافته ام .ضمناً به اطالعاتي که گذشتگان ما در اين باره داشته اند آگاهم چون دانستن همه اينها
برای هر انساني الزم است و در جهل آنها عذر کسي مسموع نيست .من اين مسائل را با معلومات خود برای تو جمع آوری مي
کنم تا هنگام نياز از آنها استفاده کني.
در آن جلسه که هنوز به پايان نرسيده بود ،مأمون ناچار به مسافرت به شهر بلخ شد و از شهر بلخ نامه ای درباره مسائل پزشکي
نوشت و از حضرت خواست که به وعده خود وفا کند .حضرت هم نامه ای به شرح زير در پاسخ مأمون نوشت که در آن موارد
در خواست مأمون تشريح شده است.
اين نامه که در حدود سال  ۱۰۲هجری قمری برای مأمون نوشته شد ،مأمون آن قدر از نامه امام رضا(ع) خشنود شد و به نظرش
جالب آمد که دستور داد آن را با آب طال بنوسند از اين رو نامه طالی امام رضا(ع) به نام نامه طالئي معروف شد.

اين رساله که به نامهای الرساله المذهبه يا الرساله الذهبيه و طب االئمه خوانده شده ،يکي از رسائل معروف و پر نسخه در
بهداشت فردی در بين رسائل پزشکي در طب قديم و جديد محسوب ميشود .حدود  ۲۵۰نسخه از رساله ذهبيه در کتابخانههای
ايران وجود دارد که ترجمه رسالة ذهبيه از محمد بن حسن مشهدی ،ترجمة الذهبيه از مال فيضاهلل عصاره شوشتری ،شرح
ذهبيه از محمد نصير بن قاضي و ترجمة ذهبيه از مال محمد مؤمن قزويني الموتي از جمله نسخههای اين رساله است .عالمه
مجلسي نيز در کتاب عظيم بحاراالنوار (مجلد اسماء و العالم) متن اين رساله را در پنجاه صفحه از ابومحمد حسن قمى نقل
کرده .شيخ طوسى در فهرست در ترجمه محمد بن حسن بن جمهور بصرى از آن ياد کرده و فرمايد« :وله الرسالة الذهبية عن
الرضا (ع)».
نيز عالمه عسکری (اعلي اهلل مقامه الشريف) نسخه خطي اين نامه را طبق روايت نوفلي(حسن بن فضل بن يعقوب بن سعيد بن
نوفل بن حرث بن عبدالمطلب) که شخصي عالم ،جليل القدر و مورد اعتماد و يکي از محدوثين معروف است توسط حسن بن
محمد بن جمهور به دست آورده که از پدرش (محمد بن جمهورعمي) به وی رسيده که او هم از تميمي بصری نقل کرده است،
که وقتي نامه حضرت رضا(ع) به مأمون در بلخ مي رسد ،مأمون آن را مي خواند و بسيار خرسند مي شود ،دستور مي دهد آن
نامه را با آب طال بنويسند و بعد هم آن را تکثير کنند و برای هر کدام از فرزندانش و اولياء و دوستان بني اعمالش يك نسخه
که با آب طال نوشته شده بود بفرستد .بعد هم از ابي الحسن صالح بن عبداهلل الهاشمي نقل شده ،که گفته  :پدرم که خازن
بيوت الحکمته مأمون بوده نسخه برداری از نامه حضرت را در خزانه ی مأمون بعد از وفاتش تأييد کرده و گفته با نامه حضرت
نامه ای بوده که خود مأمون آن را با خط بسيار زيبا نوشته بود.
رساله ذهبيه بيس و منبع و مأخذ علم پزشکي قديم و جديد مي باشد ذهبيه (راه روشن طب) در اسرار علوم طبي هديه ای که
در شب معراج به رسول گرامي اسالم عرضه شد ،توسط حضرت باقر عليه السالم (گشاينده) ،حضرت صادق عليه السالم (گسترش
دهنده) و حضرت رضا عليه السالم (مُبين) آن مي باشند.
رساله ای که هر بار بخواني به عمقي از اليه های اعماق آن پي خواهي برد و به دامنه ای از گستره انديشه نگارنده آن در
دورنمای جهان زيست ،چشم اندازی مي کني ،کلماتي ساده و فاخر ،بياناتي فصيح و بليغ و شيوا و غامض مشکالتي از طب را
استادانه گره گشايي مي نمايد .گلوله های آتشين جمالت او به سرعت خرمن جهل را به آتش مي کشد و زباله های باور به علوم
تراوش کرده از اذهان کدر و آغشته به اوهام و ريسك را يکسره مي زدايد و غبار ناباوری را از قلب تو پاك مي کند .کلماتي
کوتاه ،جامع ،فراگير ،جمالتي مستدل و رسا و مفهوم گويای تسلطي امام مآبانه بر جهان خلقت و خلقت جهان و با إشراف بر
معماری کالن آن و در عين حال دقت به ريز و درشت ابزار و ادوات و رفتارها و رنگ ها و سنگ بنای آن ،تاريخ طب ،کوتاه
نوشته ای به اين فراگيری وسعت و ژرف انديشي و همه جانبه و همه سو ،هرگز سراغ ندارد .و تو زماني به اين سطور و اين
توصيف اعتماد خواهي کرد که تمامي طب نوين را بخواني و بداني و عمل کني و نتيجه ناکارآمد آن را درك کني و در پيچ و
خم کلمات پيچيده آن غرق شوی و در البالی ابزار و آالت و ادوات تشخيصي و تداوی آن گمراه گردی و از زير بار سنگين
هزينه های گزاف آن قد خم کني و در البه های انبوه کتب و مقاالت و تحقيقات آن سرگيجه بگيری و آنگاه در مطب و درمانگاه
و کلينيك و بيمارستان در زير پای پزشکان چند ده سال درس خوانده با انگشت ابهام بر لب متعجب به کناری بخزی که صد
افسوس اين همه کاسه و بشقاب ،چرا يك لقمه شام و ناهار ندارد .آلزايمر درگير پيران شده ،سکته قلبي جوانان را مي ربايد،
ناتواني جنسي ميانساالن را مي رنجاند ،سردی بسترزناشويي نوعروسان را به طالق مي کشاند ،لك و پيس آرايش پوست مردان
و زنان ،نازيبايي و رنگ پريدگي رنگ چهره عامع مردم شده ،سردرد و افسردگي بيماری شايع و فراگير و تام است ،ديابت و

روماتيسم و ام اس و هپاتيت و پارکينسون و نقرس و انواع جراحيها … سر سفره ارثي از بام ومام ماست .همه اينها چرا ؟؟؟ زيرا،
نه آداب أکل و شرب مي دانيم ،نه رسم خواب و بيداری ،نه آئين برخورد با زنان و همسرداری و مقاربت و معاشرت نيکو با آنان،
نه قوانين تطهير و حمام و حجامت و فصد ،که در هيچ مکتبي به اين کاملي سراغ نداريم و امام مهر و رضا در اين رساله که
ذهبيه اش ناميده اند ،رهايي از فهرستي گسترده از بيماريها و بازداشتن از ابتالی به آن را به ما آموزش داده اند .جهان را بستر
آفرينش انسان تعريف کرده که در ظرف زمان و مکان زيست مي کند و تمامي رفتارهای اين انسان با توجه به کيفيت ظرف
زمان ،با نام های رومي ،اسامي آن را بيان مي فرمايد با فصول گرما و سرما سازگار مي گردد و نقش ماه و خورشيد و سيارات را
بر تن و بدن انسان مؤثر يافته و فعل و انفعاالت آن را بر مي شمرد .لذا انسان حاضر در صورتي خير سالمت را مشاهده خواهد
کرد که در سر سفره پر برکت ضيافت (ذهبيه امام) بنشيند و از خيرات اين آموزة سترگ و بي بديل در طب و سالمت تناول
نمايد .و اين جمله را به خاطر بسپاريم که اگر خداوند بخواهد مريضي را شفا دهد در اين مسير طب قرار مي دهد .در واقع
رساله شريفه ذهبيه تشريح و تبيين سامانة بهداشت خوردن و آشاميدن توسط تغذيه سالم (پيشگيری) ،تدبير در تطهير و حمام
و ارتباطات جنسي و فصد و حجامت (درمان) ،و پرهيزات غذايي و مديريت در خوردنيها و خوردن داروهای طبيعي (حفظ
صحت) را بيان مي نمايد.
پس قائده کلي درمان به تعبير امام مهرباني ابتدا با تغذيه و اصالح آن است و مي فرمايند اگر طبيبي مريض خود را قبل از
تغذيه با دارو درمان نمايد کمر به قتل او بسته( .تازه منظور داروی گياهي است نه شيميايي).
بنابر اين طب اسالمي درمان خود را با تغذيه (امساك ،مصلح ،مسهل ،منضج) سعوط ،قي ،حقنه ،آغاز ،و با پرهيزات غذايي و
تدبير در خوردنيها اصالح مزاج و طبع مي نمايد سپس اعمال يداوی را اعمال مي کند و در آخر وارد مرحله دارو درماني مي
شود .اصل معنای طب اسالمي اين است که با چيزهای ساده و دم دستي و خورد و خوراك مناسب درمان کنيم چرا که امروزه
انتقاد اکثر مردم از داروهای شيميايي تعدد آن است حال باز بياييم همان تعدد را داشته باشيم ،درست است داروهای گياهي
بعضا بي ضرر هستند ولي مفردات (تك گياه) منظور است آن هم در حفظ صحت مثال (دم کرده گل گاو زبان يا اسطوخدوس)
به تنهايي برای آرامش بسيار مثمر ثمر است .به گفته مراجعين ما اگر به کيسه دارو گرفتن بود که طب جديد همين رويه را
داشت تازه آن با بيمه نه اين هزينه سنگين پس ما بياييم با مديريت کردن در خوردنمان البته پرهيز به معنای اصال نخوردن
نيست بلکه به معنای مديريت در خوردن است را اعمال نماييم و جمله هزار سال پيش حکيم بوعلي سينا را فراموش نکنيم که
فرمود  :غذای ما دوای ما و دوای ما غذای ماست و نيز پرهيز رأس داروهاست.
ابتدای رساله ذهبيه با اين جمله آغاز مي شود که لَمْ يَبْتَلِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ بِدَاءٍ حَتي جَعَلَ لَهُ دَواءً خداوند جل و اعلي هيچ بنده
مؤمني را به بيماری مبتال نمي کند مگر اينکه يك شيوه درماني برايش نهاده .در مالقاتي که حضرت موسي (علي نبينا و آله
و عليهم السالم) با پروردگار داشت عرضه داشت خداوندا تو خود مريض مي کني و خود درمان و شفا مي دهي پس کار طبيب
چيست ؟ ندا آمد بيماری و شفا را من مي دهم ولي به تعبير ما سرخ کردنيها و نوشابه و فسفود و چيپس و پفك و … رو هم من
مي دهم پس کسي بايد باشد برای تو تدبير در خورد و خوراکت داشته باشد و طبق طبع و تمايلت چه بخوری و چه نخوری را
بر اساس سازگاری بدنت به تو بيان کند که او همان طبيب است مثال آب بين غذا مضر است در صورتي که آب مايع حيات
است و ما روزی چند ليوان از آن را با ولع مي نوشيم ولي همان آب بين غذا مناسب نيست حال طبيب به ما مي گويد که آب
بين غذا بديل سردی آن به همراه غذا که گرم است باعث توليد بخار مي شود لذا بخار در کنار هر کدام از اعضاء قرار بگيرد
باعث اختالل در همان قسمت از بدن مي شود کنار قلب باعث تنگي نفس کنار کبد باال رفتن آنزيم کبدی و کنار مغز فراموشي

و سردرد .چون باعث اختالل در خونرساني به اين قسمتها مي شود ،باالرفتن قند خون و کلسترول و … را به دنبال دارد .حال
در مقابل نوشيدن آب از ولرم گرمتر بعد از نماز صبح را حضرت رضا عليه السالم ميفرمايند يبوست را برطرف مي کند ،تنگي
نفس را از بين مي برد ،کليه ها را به کار مي اندازد ،آنزيم کبد را متعادل مي کند ،اشتها را زياد مي کند و… پس آب همان آب
است و البته نمونه های بسيار ديگر ،ولي با اصول .که همه اينها قوائديست که تبيين آن توسط طبيب است .مسهل و مصلح
غذا ها را بيان مي کند .مثال شخصي که سرد مزاج است و مداومت به خوردن لبنيات و سرديجات و … داشته باشد فردی پر
استرس و پر اضطراب ،ترسو ،پر واهمه ،فراموشکار ،افسرده و … و يا شخص گرم مزاج مداومت به خوردن زياد ادويه جات و گرمي
جات داشته باشد فردی وسواسي ،عصباني ،لجباز ،بدخواب ،سردرگم و… دچار خواهد شد .طبق شاه کليدی که حضرت به ما
معرفي مي کنند اين است  :أصْلُ الْحُزْنِ فِي الطَحالِ وَ أصْلُ الْفَرَحِ فِي الثَرْبِ وَ الْکُلْيَتِيْنِ تجمع سم  CO۱و سديمنت و به تعبير
طبي سوداء که از سردی است عامل بروز حزن و اندوه است و محل آن در طحال مي باشد هنگامي که سوداء در طحال متراکم
و متمرکز گرديد در بدن پراکنده و زمينه ساز بروز حزن و اندوه و افسردگي مي شود که نمود آن در چهره مي باشد .و نيز غدد
آدرنال که عامل حفظ کراتين و پروتئين در بدن مي باشند گرمای الزم را برای حفظ کليه ها مهيا مي نمايد کليه ها هر چه
گرمتر باشد بهتر و کاملتر دفع سمومات بدن مي کند و بدني که عاری از سم باشد شاداب تر و با نشاط تر و چهره ای شفاف و
گشاده تر است.
با وجودی که أُمُ األمْراضِ الْمِعْدَةٍ معده مادر بيماريهاست .قاعده کلي طبي در خوردنيها سريع دفع شدن آن است.
باالخره در عصری زندگي مي کنيم که فرزندانمان با غذاهايي که ما تعبير به ممنوعه مي کنيم خو گرفته و عادت کرده اند و
ممنوع و محروم کردنشان عوارض بدتری خواهد داشت أإلنْسانُ حَريصٌ مَا مُنِعَ بِهِ ذات انسان اين است که هر چه را منعش کني
به آن حريص تر مي شود .برخي از عزيزان رژيم مي گيرند که تا چهل روز گوشت نخورند حاال اين بنده خدا به ميهماني دعوت
شده که انواع کباب بره و بوقلمون و ماهي و… در آن سرو شده است و اين شخص با مشاهده همچنين منظره ای جز آب دهان
قورت دادن و استرس و کلنجار رفتن با خود کار ديگری نمي تواند بکند اينجاست که غده تاالموس اين شخص بر اثر استرس
زياد فقط سم توليد کرده و اين به مراتب ضررش بيشتر از نخوردن است لذا طب راه کار معرفي مي کند و مي گويد اگر مواقعي
خاص مجبور به خوردن هر نوع غذای ممنوعه يا مضر برای طبع و مزاجت شدی آن غذا را حتما با مصلح (اصالح کننده) يعني
اثرش بدون ضررش باشد و يا با مسهلش (اسهال ايجاد کننده) آن بخور که هيچ چيز از آن مواد مضر در معده نماند و کامل
تخليه شود .يعني هم خوردی و هم آن را بي ضرر برای خود کردی.
حدود  ۰۰سال پيش که غذاهای کشك دار از سفره ايراني برچيده نشده و هفته ای چند بار مصرف مي شد و فسفودها هنوز
جايگزين نشده بود “تابلوهای مرکز سنجش تراکم استخوان” نيز در ايران وجود نداشت.
و نيز حدود  ۰۰سال گذشته که آش پزخانه جای خود را به سرخ کردخانه نداده بود و روغن های سرخ کردني با وجود ماده
آکريل آميد (ماده سرطان زا) در آن ،قند و چربي را وارد خانه های ايراني نکرده بود “تابلوهای انجمن ديابت” نيز در ايران وجود
نداشت.
حال خود قضاوت کنيد که با مختصر آشنايي از طبع و مزاجتان و تعريف تغذيه مناسب با مزاجتان چقدر مي تواند در حفظ
سالمتيتان و پيشگيری از بيماری های احتمالي خود و خانوادتان مفيد و مثمر ثمر باشيم .خود طبيب خود باشيم.

