
 

 
 

 هاي متني و محتوايي رساله ذهبیه منسوب به امام رضا)ع( با متونمشابهت

 پزشکي يونان

  1هادی نصیری 

 چکیده
رساله ذهبیه، مكتوبی در دانش پزشكی و منسوب به امام رضا)ع( است. این نوشتار اعتبار رساله ذهبیه 

ی بن موسی الرضا)ع(، از جهت ادبیات و سبك به كار رفته در آن را مورد و صحّت انتساب آن به عل

تفاوت آشكار ادبیات و سبك احادیث پزشكی اهل بیت، بویژه امام رضا)ع( با  ارزیابی داده است.

های لفظی و محتوایی فراوان آن با آثار ادبیات بكار رفته در رساله ذهبیه از یك طرف و شباهت

ای است كه ما را به واكاوی آن واداشته ه از پزشكان قدیم از طرف دیگر، مسئلهمكتوب به جای ماند

های لفظی و محتوایی ادعا شده را در چهار بخش نشان نگارنده تالش كرده است كه شباهت است.

های سبكی و محتوایی آن با آثار مكتوب قبل از رساله ذهبیه به صورت بخش اول: به شباهت دهد.

دوم: از  بخش كه غالباً از پزشكانی نظیر بقراط و جالینوس بدست ما رسیده است. مستند پرداخته

ق.( توسط 220-170های سبكی و محتوایی رساله با آثار نگاشته شده معاصر با رساله ذهبیه )شباهت

ق.(، مسیح بن حكم 243ق.(، یوحنا بن ماسویه )م213دانشمندانی چون جبرئیل بن بختیشوع )م

بخش سوم: به  ق.( سخن رفته است.220ق.( و عبدالملك بن حبیب )م 210از دمشقی )م قبل 

ق.( 320-201های این رساله با آثار نگاشته شدۀ قریب به دوران نگارش احتمالی رساله ذهبیه )شباهت

ق.(، ثابت بن  260ق.(، علی بن ربّن طبری )م243پرداخته شده است كه اسحاق بن علی رهاوی )م 

و سرانجام در  باشند.ق.( از جملة آنها می 320یا  313محمد بن زكریای رازی )م  ق.( و288قرّۀ )م

ق به بعد( با آن، مورد بررسی 320های آثار نگاشته شده بعد از رساله ذهبیه )بخش چهارم شباهت

ت كه آید، آن اسهای سبكی و محتوایی بدست میآنچه كه از مقایسه این مشابهت قرار گرفته است.

ای متنی و محتوایی این رساله با آثار پزشكی یونانی نگاشته شده پیش از رساله ذهبیه و آثار هشباهت

معاصر با رساله، حكایت از اقتباسی دارد كه با علم لدّنی امام معصوم در تنافی است. به این بیان كه 

ده از آثار اگر امام معصوم بخواهد درباره دانشی مثل علم پزشكی اظهارنظر كند، نیازمند استفا
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دانشمندان پیش از خود و یا معاصر خویش نیست. از این رو انتساب این رساله به امام رضا)ع( مورد 

 گیرد.رار میتردید جدّی ق

 گان کلیديواژ
 های متنی، متون پزشكی یونانیرسالة ذهبیه، امام رضا)ع(، علم امام، احادیث پزشكی، مشابهت
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 مقدمه

ه است. چنان ك )ع(نوشتاری در دانش پزشكی و منسوب به امام رضا رسالة ذهبیه، یا مذهّبه،

از آغاز رساله مشخص است، این متن، به درخواست مأمون، هفتمین خلیفة عباسی به نگارش 

و نام گذاری آن به ذهبیه و یا مذهّبه، به  (356-307، ص59ق، ج1403مجلسی، ) درآمده

  2بوده است. جهت دستور او به نگارش این رساله با آب طال

اند كه در نیشابور، در نشستی علمی در حضور مأمون و با شركت پزشكان و آورده

صالح  4جبرئیل بن بختیشوع، 3فیلسوفان برجسته و نامور آن روزگار، نظیر یوحنّا بن ماسویه،

و تنی چند از دانشمندان و اهل نظر، سخن از طب و تندرستی و تدبیر  5بن بهله هندی

ها به میان آمد و دربارۀ آن به بحث و نظر نشستند و از چگونگی آشامیدنی ها وخوردنی

تكوین و ساختار بدن انسان و طبایع چهارگانة متضاد در آن و سود و زیان غذاها سخن راندند. 

)ع( ساكت نشسته بود. مأمون از ایشان خواست در این میان، ابوالحسن علی بن موسی الرضا

 دربارۀ موضوع بحث سخن بگوید. امام رضا)ع( فرمود:وگو شود و كه وارد گفت

ز مندی امن در این باره تجربیاتی دارم كه درستی آن را با آزمایش، گذشت زمان و بهره

 ام كه عذری برای ندانستن و وانهادن این تجربیات وجود ندارد.دانش گذشتگان دریافته

 افزاید:امام رضا)ع( در ادامه می
                                                           

 .356، ص59ق، ج1403. ر.ك: مجلسی، 2

شید، او را مأمور كرد تا كتاب3 صرانی بود. هارون الر سریانی و مذهبش ن سویه، نژادش  شكی. یوحنّا بن ما  های كهن پز
عموریه و دیگر بالد روم وجود داشت و بر اثر استیالی مسلمانان بر آنها به دست آمده بود، به  را كه در شهرهای انقره،

 را به او واگذار كرد. « امین دار الترجمه»عربی ترجمه كند. به همین منظور، منصب 
، حنین بن اسحاقیوحنّا در دوران خالفت هارون الرشید، امین، مأمون و متوكل عباسی همچنان در این منصب باقی بود. 

ق، اتفاق افتاده است. آثاری از او در دانش پزشكی بر جای مانده است كه 243شاگرد او بود. فوت او در سامرا به سال 
 (. 264، ص4و3م، ج2005از آنها كتاب األدویه، كتاب األغذیه و كتاب الفصد و الحجامه است )بروكلمان، 

دودمان عباسی و متخصص طب یونانی است. جعفر برمكی، وی را بعد جبرئیل بن بختیشوع، سومین پزشك نامدار . 4
از درگذشــت پدرش بختیشــوع به نزد خلیفه هارون برد و از آن پس، پزشــك خاص خلیفه هارون الرشــید گردید و در 

امین  دار شد. وی در این ِسمَت در زماندربار او مقامی بس ارجمند یافت و از جانب او ریاست پزشكان بغداد را عهده
الروضـــه الطیبه ق، بدرود زندگانی گفت. از جمله تألیفات او كتاب 213باقی بود تا این كه در خالفت مأمون در ســـال 

 (.138-137است )طبقات األطباء، ص

شیوه. 5 سته و آگاه به  شكان برج سعت آگاهی او از طب صالح بن بهله هندی، از پز ست. گویند و های طب هندی ا
شوع از طب یونانی میای هندی به اندازه سر بود كه جبرئیل بن بختی شید در بغداد به  ست. در ایام خالفت هارون الر دان

ــنیدنیمی ای را از او دربارۀ درمان ابراهیم بن صــالح، برده اســت. ابن ابی اصــیبعه در عیون األنباء، حكایت عجیب و ش
 (.439-437، ص1419یبعه، پسرعموی هارون الرشید پس از غسل و كفنش آورده است )ابن ابی اص
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كه آگاهی از آن مورد نیاز  -های مربوط به آنبرخی دیگر از نكتهآن مطالب را همراه 

 مكتوب خواهم كرد. -است

اند كه مأمون در آن روز عازم بلخ بود و شتابان بدان دیار رفت و امام)ع( در نیشابور آورده

اش عمل ای به امام نوشت و از ایشان خواست كه به وعدهماند. آن گاه، مأمون از بلخ نامه

ای در این باره نگاشت كه متن كامل آن در جلد )ع( پس از دریافت نامه، رسالهامام رضاكند. 

 بحاراألنوار همراه با شرح و توضیح عالمه مجلسی آمده است.  59

دبیات )ع( تنها از زاویة ابه منظور ارزیابی اعتبار این رساله و درستی انتساب آن به امام رضا

بسیار زیاد لفظی و محتوایی با آثار پزشكی هند و یونان قدیم  هایبه كار رفته در آن و شباهت

 گیرد.مورد واكاوی قرار می

تأمل و بررسی دقیق و موشكافانه متن و محتوای رساله ذهبیه و ادبیات و سبك آن و با 

ستی خوریم كه درهای فراوانی برمیها و اقتباسآثار مشابه پزشكی هند و یونان، به مشابهت

 دهد.)ع( را مورد تردید قرار میبه امام رضا انتساب آن 

نماید، تفاوت آشكاری كه ادبیات این رساله نكته قابل توجه دیگری كه در این میان رخ می

 با ادبیات احادیث پزشكی كه از امام رضا)ع( و دیگر معصومان رسیده است دارد.

ای توایی و در پارهها كه در برخی موارد به شكل محاین شباهتبررسی و برجسته كردن 

لی موضوع اصدهد، ، در سراسر رسالة ذهبیه خود را نشان میمتنی و محتواییدیگر به صورت 

 دهد.تشكیل میاین نوشتار را 

ی لفظی و محتوایی ادعا شده را با هاكند كه شباهتتالش مینوشتار نگارنده در این 

 .دقیق و معتبر نشان دهد ،شواهد و مدارك

كه در آثار نگاشته شدۀ پزشكی وجود دارد، گاهی در آثار مكتوب قبل از ها این شباهت

عصر  شود و گاهی در آثار نگاشته شدۀ معاصر و یا قریب بهق.( دیده می203رساله ذهبیه )

دهد و گاهی نیز در آثار پزشكی بعد از آن به چشم ، خود را نشان میذهبیه رساله كتابت

 خورد.می
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 پاسخ به يک پرسش

با رسالة ذهبیه، الزم است به این پرسش  متون كهن پزشكیهای ز پرداختن به شباهتقبل ا

در مقام بیان و توضیح برخی مطالب، از آثار  )ع(بسیار مهم پاسخ داده شود كه آیا امام معصوم

 گیرد یا نه؟ دانشمندان پیش و یا هم عصر خود بهره میمكتوب 

با علم امام، سازگار است؟ برای پاسخ به این له ن پاسخ، آیا این مسئدر صورت مثبت بود

 كه در بخش سند رساله آمده است، رسالة ذهبیه متنی از فرازپرسش، ابتدا الزم است به 

 تر شود.شود تا مسئله قدری روشناستناد 

همان  ،شودای كه در این نوشتار در بیشتر موارد بدان استناد میشایان ذكر است، نسخه

های به جای مانده از رساله ذهبیه در زمان مه مجلسی از میان نسخهای است كه عالنسخه

  خود، برگزید و آن را برای اولین بار به طور رسمی وارد جوامع حدیثی شیعه كرد.

 ابهام محتوايي در بخش سند

ا در هایی رآمده كه پرسش)ع( لة ذهبیه، عبارتی از قول امام رضااسند رسمربوط به در بخش 

 كند.میذهن ایجاد 

 گوید:در بخش پایانی این سند می 6محمد بن جمهور

به همراه گروهی از  )ع(این جلسه در نیشابور تشكیل شد و سرور من، ابوالحسن رضا

طبیبان و فیلسوفان، مانند یوحّنا بن ماسویه، جبرئیل بن بختیشوع، صالح بن بهلة هندی و 

 لسه حضور داشتند.نظران و كارشناسان، در آن جای دیگر از صاحبعده
 

این جلسه دربارۀ حفظ الصحّه، یكی از دو بخش بسیار مهم پزشكی بود كه به استواری 

 شود.ها مربوط میهای پیشگیرانه در مقابل بیماریبدن و شیوه
 

 افزاید: وی می

                                                           
ضا6 ضور امام ر سیار مهم علمی را كه در دربار مأمون با ح سة ب ست كه این جل )ع( و . محمد بن جمهور تنها راوی ا

ست و این گزارش در هیچ كتاب تاریخی تا عده شده بود را، گزارش كرده ا شكیل  شمندان آن روزگار ت ای دیگر از دان
ــتجو كرده، نی ــت كه در پایان یكی از جایی كه نگارنده جس ــت و آگاهی ما تنها از طریق همین خبر واحدی اس امده اس

 سندهای رساله ذهبیه آمده است. 
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مأمون به همراه حاضران، غرق در این بحث شدند و به زوایای بحث و مسائل مربوط به 

خاموش نشسته بود و هیچ مشاركتی در بحث  )ع(این در حالی بود كه ابوالحسن آن پرداختند؛

آن گاه مأمون رو به آن حضرت كرد و نظر وی را دربارۀ موضوع مورد بحث جویا  نداشت.

  شد.

ــا ــخ مأمون، عباراتی را بر زبان جاری كرد كه تأمّل در  )ع(طبق این نقل، امام رض در پاس

 دهد.را تشكیل می های ماآن، هستة اصلی پرسش

 مقايسۀ بین دو عبارت

 به شرح زیر است: در بخش سند رساله  یاد شده عبارت دو

 مأمون پرسید: 

ما تقول یا أباالحسن فی هذا األمر اّلذی نحن فیه هذا الیوم، و الذی البدّ منه من معرفة هذه 

 األشیاء و األغذیة، النافع منها و الضارّ، و تدبیر الجسد؟

 ع( در پاسخ فرمود: امام رضا)

عندی من ذلك ما جرّبتُه، و عرفتُ صحّتَه باإلختبار، و مرور األیّام، مع ما وقفنی علیه َمن 

مضی من السلف، مّما ال یسع اإلنسان جهله و ال یعذر فی تركه، فأنا أجمع ذلك مع ما یقاربه 

 .(307، ص59، ج1403)مجلسی،  ممّا یحتاج إلی معرفته

 شود:ع( به مأمون چند نكتة زیر استفاده میاز پاسخ امام رضا)

 الف. دانشِ من در این باره، از طریق تجربة شخصی به دست آمده است.

 ام.ب. درستی آن را با آزمایش دریافته

 ج. مرور و گذشت زمان در كسب و تحصیل آن، دخالت داشته است.

 ام.مند گشتهد. از دانشِ دانشمندان سلف در به دست آوردنِ آن بهره

سخن یكی از طبیبان دربار  سخن امام)ع( با  ست این  ضوع، الزم ا شدن مو شن  برای رو

 عباسی، مقایسه شود.
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كه به درخواســت هارون الرشــید، پدر « الرســاله الهارونیه»در  7مســیح بن حكم دمشــقی

مأمون عباسی، نگاشته، عبارتی آورده كه با محتوای عبارت نقل شده از امام رضا)ع(، شباهت 

 ادی دارد. زی

شید  ست هارون الر صلی كه به درخوا سیار مف سالة ب شقی، در پایان ر سیح بن حكم دم م

 گونه آورده است:دربارۀ حفظ الصحّه نگاشته است، این

هذا ما بلغتُ تجربته، و اختبرتُه، و وقفتُ علی أكثره و ما لم أخبر به، أخذتُه عن الثقات 

 . (462، ص1388)دمشقی،  من أهل الدین و الورع

 های زیر است:وی در این عبارت تصریح كرده كه دانش پزشكی من دارای ویژگی

 الف. آگاهی من در این باره، از طریق تجربة شخصی صورت گرفته است.

 ام.ب. درستی و نادرستی آن را با آزمایش و امتحان دریافته

 ج. تجربه و آزمایش، گذشت زمان را در پی خواهد داشت.

 ام.ین دانش را از دیگران فرا گرفتهد. من بیشتر ا

ــوم)ع( ــابهت بین عبارت معص ــت مأمون به  مش ــالة ذهبیه كه به درخواس در ابتدای رس

ــاله ــید، از طرف یك طبیب نگارش در آمده و انتهای رس ــت هارون الرش ای كه به درخواس

 معاصر با حضرت رضا)ع(، نوشته شده، تعجب برانگیز است.

ست كه منبع  ست و علم این بدین معنا سنخ و یكی ا صوم از یك  صوم و غیرمع علم مع

 این دو با هم تفاوتی ندارد. 

 

                                                           
شناسند. اقامتش در دمشق بوده. ، او را همانند پدرش به دانش پزشكی می«مسیح». عیسی بن حكم دمشقی مشهور به 7

حاوی از این كتاب بهره برده اســت. مســیح در دوران شــهرت وی به خاطر كتاب كنّاش كبیر اوســت. رازی در كتاب ال
 كرد.م نیز هنوز در دمشق زندگی می 839ق/ 225خالفت هارون الرشید به طبابت اشتغال داشته و در سال 

و  «القاضـــی علی العلم الریاضـــی»توان از كتاب منافع الحیوان، كتاب كنّاش، آثاری از وی بر جای مانده اســـت كه می
 نام برد. « الرساله الهارونیه»ور به مشه« الكافیه»

شید، به « الكافیه»كتاب  ساله الهارونیه»او به جهت تقدیم به هارون الر ه شهرت پیدا كرد. به گفته وی، تمام مطالبی ك« الر
 باشد. وی علت این امر را شهرت ودر این كتاب آورده است فقط بر گرفته از آثار بقراط، فلیطس هندی و جالینوس می

ـــتگی آنها در این دانش ذكر میبر ـــقیكند. جس ـــیبعه؛ 462، ص201، ص37-35ص ،1388 ،دمش  ،1419 ،ابن ابی اص
 . 3ج ،1386 ؛ سزگین،157ص
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مام و فرا گرفتن دانش خود از دیگران  بار دیگر بر تجربی بودن علم ا مه  نا مه این  در ادا

 تاكید شده و چنین آمده است:

لیه ممّا ا یحتاج إأمّا بعدُ، فإنّه وصل إلیّ كتابُ أمیرالمؤمنین، فیما أمرنی من توقیفه علی م

جرّبته و ]ما[ سمعته فی األطعمة و األشربة و أخذ األدویة و الفصد و الحجامة و الحمّام و 

النورۀ و الباه و غیر ذلك ممّا یدبّر استقامة أمر الجسد، و قد فّسرت له ما یحتاج إلیه و شرحت 

حجامته و باهه و غیر له ما یعمل علیه، من تدبیر مطعمه و مشربه و أخذه الدواء و فصده و 

 . (308، ص59، ج1403)مجلسی،  ذلك ممّا یحتاج إلیه من سیاسة جسمه، و باهلل التوفیق

سالة ذهبیه، برای چندین بار به بهره بردن علمی حضرت از أقاویل  در بخش دیگری از ر

ــحّه،  8قدماء ــاله، دربارۀ حفظ الص ــتگان( و نقل آراء آنان در نگارش این رس ــخنان گذش )س

 یح شده است؛تصر

و نذكر اآلن ما ینبغی ذكره ... و ما یستعمل من األطعمة و األشربة و ما یجتنب منه و كیفیّة 

 . (311، ص59، ج1403)مجلسی،  حفظ الصحّة من أقاویل القدماء

 در مبحث حمام و آداب آن عبارتی آمده است كه با علم امام نیز، سازگاری ندارد.

ماندن از بیماری میگرن و سردرد، به مأمون سفارش كرده كه در آن جا امام برای در امان 

 قبل از ورود به حمام، پنج جرعه آب گرم بنوشد:

و إذا أردتَ دخول الحمّام و أن ال تجد فی رأسك ما یؤذیك، فابدأ قبل دخولك بخمس 

، 59ج ،1403)مجلسی،  من وجع الرأس و الشقیقة -إن شاء اهلل -جُرعٍ من ماءٍ فاترٍ؛ فإنّك تسلم

  (.322ص

 درنگ، سخنی را كه گویندۀ آن مشخص نیست، بیان كرده است؛آن گاه بی

، 59، ج1403)مجلسی،  و قیل خمس مّراتٍ یَُصبُّ الماء الحارّ علیه عند دخول الحمّام؛

 اند هنگام داخل شدن در حمام، پنج بار آب گرم بر خودش بریزد.و گفته (322ص

فرمود كه شخص برای در امان ماندن از سردرد، پنج جرعه آب بنابراین نقل، امام)ع( ابتدا 

 بنوشد و بعد فرمود: گفته شده كه پنج بار آب گرم بر بدن خودش بریزد.

                                                           
 در میان آثار یونانی و غیر یونانی قدیم، تركیب رایجی است كه زیاد به كار رفته است. « أقاویل القدماء». تركیبِ 8
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خمس أكفّ ماء حارّ تصبّه « »خمس مّرات یُصبّ الماء الحارّ »ها به جای و در بعضی نسخه

 آمده است.« علی رأسك

 چند پرسش

 :های زیر قابل طرح استرسشنقل شد، پ اكنون دربارۀ آنچه

 شود؟همانند افراد دیگر، از راه تجربه و آزمایش حاصل می )ع(. آیا علم امام1

 شود؟تدریجی است و با گذشت زمان، تكمیل می )ع(. آیا علم امام2

شته، در علم امام3 شمندان گذ ستاوردهای دان تأثیر دارد و موجب دانش افزایی  )ع(. آیا د

 شود؟می )ع(امام

صر خود بهره می )ع(. آیا امام4 شمندان قبل یا معا گیرد در بیان مطالب خود، از دانشِ دان

ل كند و به نقو از آثار مكتوب بر جای مانده از آنان، در نوشتارها و سخنان خود، استفاده می

 پردازد؟عبارات آنها می

شواهد ماگر پاسخ به این پرسش ست؟ اگر  شواهد آن كدام ا ست،  حكمی داّل ها مثبت ا

س شة چندان ئبر این م ساله، از جنبه متنی و محتوایی، خد شود، دیگر به اعتبار این ر له ارائه 

صورت، علم اماممهمی وارد نمی شك خواهد بود  )ع(شود؛ اما در این  نیز مانند علم یك پز

شد. و اگر علم  ست با ست و در برخی موارد دیگر، نادر ست در برخی موارد در كه ممكن ا

را از این سنخ برنشمردیم و شواهد و قرائنی دالّ بر مطالب باال نیافتیم، بلكه  )ع(معصومامام 

ــتیم، ــت، علم امام را علمی لدنّی و فعلی دانس ــده اس دیگر نیازمند  كه در جای خود ثابت ش

تجربه و آزمایش و مرور زمان و اقتباس و مطالعة آثار علمی بر جای مانده از دانشـــمندان 

 نیست.

ـــخن از علم امام و كیفیت آن، مجال دیگری را میالبته  طلبد و به همین اندك، برای س

 شود.بسنده میرسید، بحث كه اشاره به آن ضروری به نظر می ورود به

شباهتاقتباس شده ها و  شته  ساله ذهبیه با دیگر آثار نگا های لفظی و محتوایی فراوان ر

 باشد: ح زیر میتنظیم شده كه به شرپزشكی، در قالب چهار بخش 
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. آثار نگاشته شدۀ قبل از رسالة ذهبیه )آثار بر جای مانده از دانشمندان یونان قدیم كه 1

 توسط مترجمان بیت الحكمه، ترجمه و در دسترس اهل نظر قرار گرفت.(

 ق.(220 -170. آثار نگاشته شدۀ معاصر با رسالة ذهبیه )2

 ق.( 320-220ة ذهبیه ). آثار نگاشته شدۀ قریب به عصر نگارش رسال3

 ق. به بعد( 320. آثار نگاشته شدۀ بعد از رسالة ذهبیه )4

 بخش اول: آثار نگاشته شدۀ قبل از رسالۀ ذهبیه

ان های متنی رسالة ذهبیه با آراء برخی از پزشكها و اقتباسای بین شباهتدر این بخش، مقایسه

به دلیل در دسترس  10و جالینوس، 9طیونانی صورت گرفته است. نقل آراء پزشكانی نظیر بقرا

های پزشكانی چون اسحاق بن علی رُهاوی، علی بن ربّن نبودن اكثر آثار آنها، از طریق كتاب

ارات های متنی بین عبایم. شباهتطبری، ابومنصور بن نوح قمری، زكریای رازی و... نقل كرده

له كند كه عبارات این رساقویت میرسالة ذهبیه و آراء منقول از پزشكان یاد شده، این ظن را ت

برگرفته شده از آثار ترجمه شده پزشكی یونان است كه در صورت تقویت چنین ظنی، با 

 )ع( سازگاری ندارد. مبادی علم امام

شود و سپس های متنی، ابتدا عبارت رساله ذهبیه آورده میبرای نشان دادن مشابهت

 های مشابه آن.متن

حفظ األسنان، فلیأخذ قرن األیّل محرقاً و كزمازجَ و سُعداً و ورداً و  فمن أراد رساله ذهبیه:

سنبل الطیب و حبّ األثل أجزاء سواء و ملحاً أندرانیاً ربع جزء فیدقّ الجمیع ناعماً و یستنّ 

 (.317، ص59، ج1403)مجلسی، به... 

ب لحارّ بعق]فی حفظ األسنان[ ... و یحفظ السواك و السنون و ال یؤكل ا قال جالینوس:

البارد و ال البارد بعقب الحارّ. صفة سنون یحفظ علی األسنان صحّتها: قرن أیّل محرق، و 

                                                           
. كتاب إلی 3. كتاب اختالف األزمنه و إصـــالح األغذیه. 2. كتاب تركیب اإلنســـان. 1 . برخی از آثار بقراط عبارتند از:9

صحّه.  صد و الحجامه. 4أنطیقن الملك فی حفظ ال صر ملك الروم فی5. كتاب فی الف سمه  . كتاب إلی أقطیغیوذس قی ق
 (46-34، ص1419، )ابن ابی اصیبعه، . كتاب األخالط و...7.كتاب األهویه و المیاه و البلدان. 6اإلنسان علی مزاج السنه. 

ـــیر كتاب األخالط لبقراط. 2. كتاب قوی األغذیه. 1. برخی از آثار جالینوس عبارتند از: 10 . كتاب التریاق إلی 3. تفس
.كتاب فی أن قوی النفس تابعه لمزاج البدن و...، 6. تفسیر كتاب الغذاء ألبقراط. 5.تفسیر كتاب الفصول ألبقراط. 4قیصر. 

 (.133-119، ص1419ابی اصیبعه،  )ابن



 329    هاي متني و محتوايي رساله ذهبيه با متون پزشكي يونانمشابهت

 

تا، قمری، بی) كزمازك، و ورد، و سنبل الطیب أجزاء سواء، ملح أندرانی ربع جزء و یستنّ به

 .(53، برگ4850مجموعه شمارۀ 

، 1403)مجلسی،  ام فی مدّۀ أیام الشتاءو ال یؤخّر شمّ النرجس؛ فإنه یمنع الزك رساله ذهبیه:

 . (324، ص59ج

 و إن أحببت أن ال یصیبك برسام و ال زكام أیام رسالة بقراط الحكیم فی تعلیم المعالجات:

، 7467تا، )بقراط، بی الشتاء، فشمّ العبهر كل یوم و هو النرجس، و فی الصیف أیضاً مرزنجوش

 . (56- 54برگ 

، 59، ج1403)مجلسی،  ل البیض یعرض منه الكلف فی الوجهمداومة أك ذهبیه :رساله 

 . (321ص

و من أدمن البیض فظهر به البهق و البرص فال  رساله بقراط الحكیم فی تعلیم المعالجات:

 .(56- 54، برگ 7467تا، )بقراط، بی تلومنّ إال نفسه

بیل م ثالث قطع زنجو من أراد أن یقلّ نسیانه و یكون حافظاً، فلیأكل كلّ یو رساله ذهبیه:

 .(324، ص59، ج1403)مجلسی،  مربّی بالعسل

و إن أحببت أن تكون حافظاً و ال تنسی، فُكل  رساله بقراط الحكیم فی تعلیم المعالجات:

 . (56- 54، برگ 7467تا، )بقراط، بی فی كلّ غداۀ مثقاالً من زنجبیل مربّی بالعسل

و ال یخرج فیها باسور فلیدهن حاجبه من دهن  و من أراد أن ال تنشقّ شفتاه رساله ذهبیه:

 . (56- 54، برگ 7467تا، )بقراط، بی رأسه

ر، و إن أحببت ال یصیبك الشقیقه و ال البواسی رساله بقراط الحكیم فی تعلیم المعالجات:

 . (138، برگ 7467تا، )بقراط، بی فادهن حاجبك إذا أدهنت برأسك

قّ ظفره و ال یمیل إلی الصفرۀ و ال یفسد حول ظفره، فال و من أراد أن ال ینشرساله ذهبیه: 

 . (324، ص59، ج1403)مجلسی،  یقلّم أظفاره إالّ یوم الخمیس

لّمه و إن أحببت أن ال یصیبك أظفارك أفة فال تق رساله بقراط الحكیم فی تعلیم المعالجات:

 .(138، برگ 7467تا، )بقراط، بی إالّ یوم الخمیس أو یوم الجمعة

، 1403)مجلسی،  و من أراد أن ال یؤلمه أذنه فلیجعل فیها عند النوم قطنةاله ذهبیه: رس

 .(324، ص59ج
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و من أحب أن ال یشتكی أذنیه أبداً فلیضع فی  رساله بقراط الحكیم فی تعلیم المعالجات:

 .(138، برگ 7467تا، )بقراط، بی أذنه قطنة مدهونة بدهن البنفسج كل لیلة

 من أراد أن ال یجد الحصاۀ و عسر البول، فال یحبس المنی عند نزول الشهوۀو  رساله ذهبیه:

 .(324، ص59، ج1403)مجلسی، 

و من نكح امرأۀ فلم یَنك، فأصابه الحصی أو  رساله بقراط الحكیم فی تعلیم المعالجات:

 . (138، برگ 7467تا، )بقراط، بی وجع المثانة فال تلومنّ إال نفسه

أراد أن ال یصیبه الیرقان، فال یدخل بیتاً فی الصیف أّول ما یفتح بابه، و  و منرساله ذهبیه: 

 .(325، ص59، ج1403)مجلسی،  ال یخرج منه أوّل ما یفتح بابه فی الشتاء غدوۀ

 و إن أحببت أن ال یصیبك الیرقان، فال تدخلنّ رساله بقراط الحكیم فی تعلیم المعالجات:

تح و ال تخرج من البیت أول ما یفتح الباب أیام الشتاء حین البیت إذا كان مردوداً قبل أن یف

 .(138، برگ 7467تا، )بقراط، بی تذهب من البیت، تسلم من الیرقان و الزكام

مجلسی، ) و من أراد أن ال یشتكی مثانته فال یحبس البول و لو علی ظهر دابّته رساله ذهبیه:

 .(323، ص 59، ج1403

و ال تحبس البول و لو كنت علی ظهر الدابّة و یم المعالجات: رساله بقراط الحكیم فی تعل

 .(138، برگ 7467تا، )بقراط، بی ال تنتظر إلی النزول عنها

 أقسام المیاه

ولیكن الماء ماء السماء، إن قدر علیه و إال فمن الماء العذب اّلذی  :صفة الشراب :ذهبیهرساله 

خفیفاً، و هو القابل لما یعترضه علی سرعة من ینبوعه من ناحیة المشرق ماًء برّاقًا أبیض 

 . (315، ص59، ج1403مجلسی، ) السخونة و البرودۀ، و تلك داللة علی صفة الماء

قال الحكیم أبقراط: إن خیر المیاه ما نبع و جری من ناحیة المشرق و  :هفردوس الحكم

عاً، و ن سریعاً و یبرّد سرییكون مثل ذلك من المیاه الفاضلة أبیض برّاقاً و خفیفاً .... و یسخ

 یستدلّ بسرعة علی استحالته علی لطافته و خفّته، و أما البطئ اإلستحالة فإنه یدلّ علی غلظه

 . (351، ص1423)طبری، 
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قال البقراط: الماء الّذی یسخّن سریعاً و یبرّد سریعاً هو أخفّ المیاه. و أنّ ماء  أدب الطبیب:

 11.عذبها و أرّقهاالمطر أخفّ المیاه و أصفاها و أ

جلسی، )م و میاه الثلوج و الجلید فردیّةٌ لسایر األجساد و كثیرۀ الضرر جّداً ذهبیه :رساله 

 .(326، ص59، ج1403

أما ماء الثلوج و ماء الجمد فكلّه ردئ، و ذلك أن الماء إذا جمد  :قال بقراطأدب الطبیب: 

أعكره  اً خفیفاً عذباً انعصر و باد و یبقی منهمرۀ ال یعود إلی طبیعته األولی، لكن ما كان منه صافی

 .(66، ص1390)رهاوی،  و أقربه من القایم

 آداب الجماع

إذا أردت ]الجماع[ فلیكن فی آخر اللیل؛ فإنّه أصلح للبدن و أرجی للولد و  ذهبیه : ورساله 

 أذكی للعقل فی الولد اّلذی یقضی اهلل تعالی بینهما.

عبها و تكثر مالعبتها و تغمز ثدییها؛ فإنّك إذا فعلت ذلك غلبت و ال ُتجامع امرأۀ حتی تال

شهوتها و اجتمع ماؤها، یخرج من ثدییها و الشهوۀ تظهر من وجهها و عینیها و اشتهت منك 

 مثل اّلذی اشتهیته منها. 

وال تجامع مع النساء إال و هی طاهرۀ و إذا فعلت فالتقم و ال تجلس جالسًا و لكن تمیل 

لسی، مج) فإنّك تأمن الحصاۀ بإذن اهلل...، ثم انهض للبول إذا فرغت من ساعتك علی یمینك

 .(327، ص 59، ج1403

رسالة بقراط الحكیم فی تعلیم المعالجات: و ال تقربنّ النساء فی أول اللیل؛ فإنه تتوّلد منه 

أوّل اللیل.  فی ممتلیاً  اللقوۀ و النقرس و الحصاۀ و تقطیر البول و ال سیمّا إذا كان الرجل شبعان

                                                           
اند، نكرده . از شرح حال اسحاق بن علی رهاوی آگاهی اندكی داریم. ابن ندیم و ابن قفطی از وی یاد1387. رُهاوی، 11

ولیكن ابن أبی أصــیبعه در عیون األنباء چندین بار از كتاب ادب الطبیب یاد و از نگارندۀ آن نام برده اســت.  در یك جا 
ه أخذ كرد نه به نقل یا از راه روایت. این روایت نشــان میگفته: رها ــّ دهد كه رهاوی با وی طب را مســتقیماً از ابن ماس

ق.( 247ق.( هم روزگار بوده است و همین یوحنا از جمله پزشكان مخصوص متوكل عباسی )م243یوحنا بن ماسویه )م
ز كم ااطبای ثلث اخیر سـدۀ سـوم هجری نبوده، دسـت دهد كه رهاوی اگر دقیقاً ازاسـت. این تاریخ به نیكی نشـان می

 نویسد: وی طبیبی برجسته، آگاه به آراء و سخن جالینوس بودپزشكان قرن سوم بوده است. ابن أبی أصیبعه درباره او می
سه كتاب او یاد می صناعت طب دارد. آن گاه از  سودمندی در  سب أمر1كند: و آثار  اض . المیامر فی تركیب األدویه بح

های گردآوری شدۀ اطبای اسكندرانی از كتاب جالینوس . كتابی است از مجموعه2األعضاء اآللمه من الرأس إلی القدم  
صغیره»، «كتاب الفرق»كه عبارتند از:  صناعه ال . كتاب ادب الطبیب؛ مقدمه 3«  كتاب اغلوقن»و « كتاب البیض»، «كتاب ال

 .30-27، ص1390 ،رهاویبه نقل از 1992بغداد،  مصححان عرب زبانِ كتابِ ادب الطبیب، چاپ
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و إذا أردت أن تجامع المرأۀ فال تواقعها حتی تالعبها بساعة؛ فإنه أشهی لها و أرجی لولدها و 

أفتح للعروق و أكثر للشهوۀ. و إذا فرغت من حاجتك فال تقوَمنّ مستویًا من ساعتك بل عن 

عود رب منه ییمینك. ولیَكُن عند رأسك عسل مغلی مشوب بالماء. فإذا فرغت من الحاجة فاش

الماء إلی مكانه و تكون أقدر علی النكاح. ... و إذا العبتها فاغمزها بین ثدییها؛ فإن شهوتهّن 

 .(138، برگ 7467، تابیبقراط، ) یخرج من بین الثدیین و شهوۀ الرجل من بین الصلب

 ق.(220 -170آثار نگاشته شدۀ معاصر با رسالۀ ذهبیه )بخش دوم : 

شكان د ضا)ع( بودند و برخی از آنها نیز در دربار آثاری از پز صر با امام ر سی كه معا ورۀ عبا

شته سی حضور دا شابهتخلفای عبا ست كه م ساله ذهبیه و اند، در دست ا های زیادی بین ر

 شود. برخی از این پزشكان عبارتند از:آثار آنها دیده می

از  وی بعد . جبرئیل بن بختیشــوع، ســومین پزشــك برجســتة خاندان عباســی اســت.1

درگذشت پدرش به دربار هارون الرشید رفت و پزشك خاص خلیفه شد. او بعد از مدتی به 

ریاســت پزشــكان بغداد رســید و در زمان خالفت امین نیز در همین ســمت باقی ماند. ابن 

 ق. درگذشت. 213بختیشوع در زمان خالفت مأمون در سال 

ند از:  نده وی عبارت ما ثار برجای  تذكره  .1برخی از آ له فی المطعم و 2كتاب ال ـــا . رس

 . . الروضه الطبیّه و...4. كتاب صنعه البخور 3المشرب 

. یوحنا بن ماسویه، پزشك دیگری است كه در دربار خلفای عباسی به خدمت مشغول 2

بود. وی به خاطر فضــل و دانشــی كه داشــت، مقامی بس ارجمند در دربار مأمون، معتصــم، 

و منصبِ امین دارالترجمه را بدست آورد و نویسندگان زبردستی را به واثق و متوكل یافت. ا

 ق. اتفاق افتاده است.  243خدمت گرفت. مرگ وی در سال 

. كتاب دفع ضــرر 1شــود: آثاری از وی بر جا مانده اســت كه به برخی از آنها اشــاره می

صل« المحاذیر»األغذیه كه احتماالً همان كتاب  ست كه ابن قیم جوزیه ف ی از آن را در كتاب ا

ـــت.  . كتاب 4. كتاب الحمّام 3. كتاب األزمان یا األزمنه و األمكنه، 2الطب النبوی آورده اس

. كتاب الســـواك و 7. كتاب المرّه الســـوداء 6. كتاب الفصـــد و الحجامه 5عالج الصـــداع، 
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سنونات  شجّر( 8ال النوادر  . كتاب11. كتاب المحاذیر 10. كتاب القولنج 9.كتاب الحمامات )م

 . الطبیّه و...

ق. به بعد( در دوران خالفت هارون الرشید به طبابت  225. مسیح بن حكم دمشقی، )م3

رفت. رسالة هارونیه را به درخواست اشتغال داشت و از پزشكان دربار هارون به شمار می

  كرد.ق. نیز هنوز در دمشق زندگی می225هارون الرشید برای وی نگاشت. مسیح در سال 

ق.( از دانشمندان معاصر امام رضا)ع( بود. از شرح حال 220. عبدالملك بن حبیب )م 4

 باشد. وی آگاهی زیادی در دست نیست. كتاب مختصر فی الطب از آثار وی می

 مقدمۀ الرساله

عندی من ذلك ما جرّبته و عرفت صحّته باإلختبار و مرور األیام، مع ما وقفنی  ذهبیه:رساله 

ضی من السلف، ممّا الیسع اإلنسان جهله و ال یعذر فی تركه، و أنا أجمع ذلك علیه مَن م

 . (307، ص59، ج1403مجلسی، ) ... ألمیرالمؤمنین

هذا ما بلغتُ تجربته و اختبرتُه و وقفت علی أكثره و ما لم أخبربه، أخذته  هارونیه:رساله 

 .(462، ص1388)دمشقی،  عن الثقات من أهل الدین و الورع

 یۀ تناول الطعام و الشرابکیف

واعلم یا أمیرالمؤمنین أنّ الجسد بمنزلة األرض الطیّبة ، متی تعوهدت بالعمارۀ و  ذهبیه:رساله 

السقی من حیث ال یزداد فی الماء فتغرق. و ال ینقص منه فتعطش، دامت عمارتها و كثر ریعها، 

 مجلسی،) فالجسد بهذه المنزلةو زكی زرعها،  وإن تغوفل عنها فسدت، ولم ینبت فیها العشب، 

 .(310، ص59، ج1403

إعلم یا أمیرالمؤمنین أن اإلنسان بمنزلة األرض إذا قام للمأمون العبّاسی:  رساله بختیشوع

علیها صاحبها بالعمارۀ و السّقی ال یزیدها من الماء فتغرق و ال ینقصها فتعطش و ال تدعها 

ر زرعها و دامت عمارتها، فإذا غفل عنها نسخت تنبت فیها العشب. و إذا فعل ذلك تركب و كث

و فسدت و نبت فیها العشب. و البدن بهذه المنزلة إذا لم تعالج بشرب األدویة قویت األخالط 

فی البدن و كبرت األدواء؛ فإذا حمل علیه من المطعم و المشرب أورث من الطعام ذلك أرواح 
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ام هّیج ذلك الخوی و الحرارۀ و المرّۀ و الّضرر التخم و األدواء واألسقام، و إذا نقّصه من الطع

 12الشدید.

 فصول السنۀ

امه و عدد أیّ« آذار»أما فصل الربیع فإنه روح األزمان و أوله رساله ذهبیه: ذکر فصول السنة: 

ثالثون یوماً، و فیه یطیب اللیل و النهار، و تلین األرض و یذهب سلطان البلغم، و یهیج الدم، 

ن الغذاء اللطیف و اللحوم و البیض النیمبرشت، و یتقی فیه أكل البصل و و یستعمل فیه م

 الحامض، و یحمد فیه شرب المسهل و یستعمل فیه الفصد و الحجامة.

ثالثون یوماً، فیه یطول النهار و یقوی مزاج الفصل، و یتحرّك الدم و تهبّ فیه الریاح  نیسان

و ما یعمل بالخّل و لحوم الصید و یعالج الجماع  الشرقیّة، و یستعمل فیه من المآكل المشویّة،

 و التمریخ بالدهن فی الحمام، و ال یشرب الماء علی الریق، و یشمّ الریاحین و الطیب.

أحد و ثالثون یوماً، ]و[ تصفو فیه الریاح، و هو آخر فصل الربیع، و قد نهی فیه عن  أیّار

بقر و اللبن، و ینفع فیه دخول الحمّام أول أكل الملوحات و اللحوم الغلیظة كالرؤوس و لحم ال

 النهار و یكره فیه الریاضة قبل الغذاء.

                                                           
، از متن عربی این رساله، نسخة حكیم در حلب كه 227، ص 3، ج1386، سزگین، 401، ص2تا، ج. ابن بختیشوع، بی12

ست ) سحاق )ص10ش 8: 1سباط در فهر صاری بغداد از رفائیل ابوا ست، یاد كرد. در احوال ن شان داده ا ( و در 173( ن
( هم ذكر آن شـده اسـت. ابن قیم 1102و 1101: 8) 1905( و المشـرق سـال 873ش 224یه یسـوعی )صكتبه النصـران

( بندهایی از ابن بختیشــوع و از المحاذیر ابوزكریا یوحنا بن ماســویه رهبر دانشــگاه 309جوزیه در كتاب زاد المعاد )ص
سال  ساله ذهبیه )طب رمی 215مأمونی در  شبیه به آن در ر ست. در كتابخانه طوپقیوی آورد كه عبارات  ضوی( آمده ا

سخة احمد ثالث  صحه» 3/2636سرای، ن شوع إلی المتوكل فی تدبیر ال ست. )مجله مع« كتاب جبرئیل بن بختی هد آمده ا
( كوپرولو نوشتة روز دوشنبه 102/1589( از الخواص بختیشوع نسخة )486:1ها )( در فهرست فیلم290:5المخطوطات 

ر( یاد شده است. در مجمع النفائس و حجله العرایس شمارۀ 367 -ب 342برگ  6991عكس  462-3)فیلم  2422/756
شریه  191:1سنا ) 6/360 ساله243:3سزگین  -566:6و ن شماره ( ر ست. در كتابخانة حالت افندی  شوع ه ای از بختی
هست. « باً عن كتابه یسأل ذلكرساله كتبها بختیشوع الحكیم إلی المأمون فی تدبیر البدن جوا»ر 95-ر91سه برگ  2/401

« الدعه و تدبیر المطاعم و المشارب»( رسالة 2/2459(. در كتابخانه ملك )243:3سزگین  -300:1)فهرست رمضان ششن 
(. در كتابخانة بشیرآغا 350است كه اردشیر ساسانی دستور داده آن را از گنجینه بیرون آوردند )دیباچة اخالق محتشمی

( كه با اینها 442:1است. )فهرست ششن: « التذكره المأمونیه فی منافع األغذیه»ر( 74-ر73ر(، )24-پ1(، )برگ 1/504)
ـــت. به نقل از كتابداری دفتر نهم،  ـــفر پاریس، دانش283-281: 30متفاوت اس ش. 1362پژوه، محمدتقی، ، گزارش س

سی، با عهمچنین گزیده شوع الحكیم للمأمون العبا ساله بختی ساله إلی المأمونای از متن عربی ر ساله فی الطب )ر  نوان ر
شمارۀ  سالمی به  شورای ا سی  شرب( در كتابخانه مجل سخه 17427فی المطعم و الم ست، كه ن ای از آن در اختیار ه

هایی كه مرحوم دانش پژوه از آن یاد كرد، در اختیار نگارنده هست كه در این رساله باشد. و نیز بیشتر نسخهنگارنده می
 ز آنها استناد شده است. به برخی ا
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ثالثون یوماً، یذهب فیه سلطان البلغم و الدم، و یقبل زمان المرّۀ الصفراویة و نهی  حزیران

فیه عن التعب و أكل اللحم داسماً و اإلكثار منه، و شمّ المسك و العنبر، و ینفع فیه أكل البقول 

الباردۀ كالهندباء و بقلة الحمقاء، و أكل الخضر كالخیار و القّثاء، و الشیرخشت، و الفاكهة الرطبة، 

و استعمال المحمّضات، و من اللحوم لحم المعز الثنیّ و الجذع، و من الطیور الدجاج و الطیهوج 

 و الدرّاج و األلبان و السمك الطریّ.

حرارۀ و تغور المیاه، و یستعمل فیه شرب الماء البارد أحد و ثالثون یوماً، فیه شدّۀ ال تمّوز

علی الریق، و یؤكل فیه األشیاء الباردۀ الرطبة و یكسر فیه مزاج الشراب، و تؤكل فیه األغذیة 

اللطیفة السریعة الهضم، كما ذكر فی حزیران و یستعمل فیه من النور و الریاحین الباردۀ الرطبة 

 الطیّبة الرائحة.

ثون یوماً فیه تشتدّ السموم، و یهیج الزكام باللیل، و تهبّ الشمال، و یصلح أحد و ثال آب

المزاج بالتبرید و الترطیب، و ینفع فیه شرب اللبن الرائب، و یجتنب فیه الجماع و المسهل، و 

 یقلّ من الریاضة، و یشمّ من الریاحین الباردۀ.

هل، لمرّۀ السوداء، و یصلح شرب المسثالثون یوماً، فیه یطیب الهواء، و یقوی سلطان ا أیلول

و ینفع فیه أكل الحالوات و أصناف اللحوم المعتدلة كالجداء و الحولیّ من الضّأن، و یجتنب 

فیه لحم البقر، و اإلكثار من الشواء، و دخول الحّمام، و یستعمل فیه الطیب المعتدل المزاج و 

 یجتنب فیه أكل البطّیخ و القثّاء.

و ثالثون یوماً، فیه تهبّ الریاح المختلفة، و یتنفّس فیه ریح الصبا، و أحد  تشرین االول

یجتنب فیه الفصد و شرب الدواء، و یحمد فیه الجماع، و ینفع فیه أكل اللحم السمین و الرّمان 

المزّ و الفاكهة بعد الطعام، و یستعمل فیه أكل اللحوم بالتوابل، و یقلّل فیه من شرب الماء، و 

 رّیاضة.یحمد فیه ال

باللّیل، و ثالثون یوماً، فیه یقطع المطر الوسمیّ، و ینهی فیه عن شرب الماء تشرین اآلخر

یقلّل فیه من دخول الحمّام و الجماع، و یشرب بكرۀً كلَّ یوم جرعة ماء حارّ، و یجتنب أكل 

 البقول كالكرفس و النعناع و الجرجیر.
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 لعواصف، و تشتدّ فیه البرد و ینفع فیه كلّ ماأحد و ثالثون یوماً، یقوی فیه ا کانون االول

ذكرناه فی تشرین اآلخر، و یحذر فیه من أكل الطعام البارد، و یتّقی فیه الحجامة و الفصد، و 

 یستعمل فیه األغذیة الحارّۀ بالقوّۀ و الفعل.

لحاّر اأحد و ثالثون یوماً، یقوی فیه غلبة البلغم و ینبغی أن یتجرّع فیه الماء  کانون االخر

علی الریق، و یحمد فیه الجماع، و ینفع األحشاء فیه مثل البقول الحارّۀ كالكرفس و الجرجیر 

و الكراث، و ینفع فیه دخول الحمّام أول النهار، و التمریخ بدهن الخیری و ما ناسبه، و یحذر 

 فیه الحلو و أكل السمك الطرّی و اللبن.

لریاح، و تكثر األمطار، و یظهر فیه العشب، و ثمانیة و عشرون یوماً، تختلف فیه ا شباط

یجری فیه الماء فی العود، و ینفع فیه أكل الثوم و لحم الطیر و الصیود و الفاكهة الیابسة، و یقلّل 

، 59، ج1403مجلسی، ) من أكل الحالوۀ، و یحمد فیه كثرۀ الجماع و الحركة و الرّیاضة

 .(314-312ص

ۀ: ذکر القول فیما يُستحبّ و يُجتنب في أشهر السن رساله هارونیه: فصول السنه: باب

 زمان الشتاء

قال مسیح بن حكم المتطبّب: ذكر فلطیس الهندی أنّ كانون األول و كانون اآلخر و سُباط، هذه 

ستحب ی األشهر هی الشتاء. كانون األول هو دجنبر و كانون اآلخر هو ینایر و سباط هو فبرایر.

ما یشاكل ذلك من األنبذۀ الطرف و یكثر من شربه، و من الریاحین  فیه من المطاعم و المشارب

و الطیب الحارۀ الیابسة كالمسك و العنبر و المرزنجوش و ما أشبه ذلك. و ال یستعمل التنقیة 

لبدنه و ال الحجامة، و یرفق من عنا بدنه التعب و النصب و یقصر من الجماع. و كل مرض 

فی هذه األیام فهی من البلغم؛ و فیها یهیج مرض السكات  مرضه اإلنسان من حمّی أو غیرها

و الصرع و اللقوۀ. و یتعاهد فیها المعدۀ بالسفوف و األشیاء الحارّۀ و الضمادات اللینة، فیصنع 

فیها حّبا و یشربها بعد عشائه، و ألزم فیها الغراغر الحارۀ مثل الخردل و الربّ و الصِناب، و 

لب بها الرأس، و المرهمات الحارۀ و اللصوق، فإن ذلك یصلح السعوطات الخفیفة التی یج

 األجساد.
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هو أول هذه األشهر التی ذكرناها و هو رأس الشتاء. و یُنهی فیه عن دخول الحمام  دجنبر

و عن شرب الماء بعد النوم فإن منه تكون البشمة. و یُنهی فیه عن ضرب العبید و اإلماء و 

ه یولد الصداع و العلل العسیرۀ ]البرء[. و یُنهی فیه عن الرقاد األطفال باللیل و غیر ذلك فإن

بالغدوۀ فإن منه یكون تغیر اللون و المرض فی أیام الصیف و یعقب العجز و الكسل. و یستحب 

فیه شرب الماء الفاتر علی الریق؛ و یستحب فیه جماع النساء، و أكل الفراخ من الحمام، و ال 

 بأس فیه بأكل الثوم.

، و هو كانون اآلخر، یُنهی فیه عن أكل لحوم البقر و المعز. و یؤمر فیه بأكل الموالح و ینایر

السمین من اللحم، و یؤمر فیه بأكل العصیدۀ و الملّة و الجریشة و الذرۀ. و یستحب فیه شرب 

الماء السخون علی الریق و عند النوم، و یجامع فیه النساء ما شاء لیقطع عن نفسه البلغم. و 

 هی فیه عن أكل الكراث، و ال بأس فیه بأكل الثوم.ین

، و هو سُباط، یؤمر فیه بأكل الكماۀ و الزیتون و مسلوق القمح؛ و یؤمر فیه بشرب فبرایر

الماء الفاتر علی الریق. و یتعاهد فیه استخراج الخام و البلغم و أنواع الدم، فإن فیه تهیج األریاح 

األرض. و ینهی فیه عن السلق و أكل العصیدۀ. و من أفضل األربع، و فیه یخرج الربو من تحت 

ما یتداوی به اإلنسان نفسه فی هذا الزمان، أعنی زمان الشتاء، ترك األغذیة الباردۀ مثل اللبن و 

الحوت و لحم المعز و االستحمام بالماء البارد و ال یقربه؛ و یأكل فیه لحم الضأن بالزیت العذب 

كمّون و الخردل، و فراخ الحمام؛ و دخول الحمام الحار، و العسل و و الفلفل و الكرویة و ال

 السكبینج، و یستعمل جوارش الكمّون و الخردل و ما أشبهه.

و له آذار و نَیسان و مایه، فهذه الثالثة أشهر للربیع فیها یجری الماء فی ذکر زمان الربیع: 

لدم لف الدم و البلغم. فلیتعاهد ]فیها[ نزع االعود و یتولد الزرع و یدرج الطیر و ینور النوار و یتأ

 و القیء.

و هو آذار و هو رأس الربیع، یؤمر فیه بأكل العسل و الحالوات كلها و شربها. و  مارس

یؤمر فیه بالطلیة و الحجامة مرتین: مرۀ فی نصفه و الثانیة لسبعة و عشرین یوماً منه، فإنه یجزی 

روق و ختان الصبیان. و یشرب فیه الماء الحار علی عن شرب الدواء. و یؤمر فیه بفصد الع

الریق. و یؤمر فیه بأكل العصیدۀ و بجماع النساء. و یجتنب فیه أكل لحوم البقر و الكراث و 

لحم المعز. و یؤمر فیه بشرب األنبذۀ و الطالء. و یؤمر فیه بالكد و التعب ولكن أقل من تعب 
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القروح و البثور التی یقال لها الحلی و هی دمویة. و فی الشتاء. و فی هذه األیام یكثر البصاق و 

هذا الشهر و سائر الربیع یكثر الدم و تهیج الحمّی الدمویة، و یكثر فیه النوازل و ما شاكل ذلك 

 من توّلد الدم. و تنقی فیه األبدان.

یه فء حلو. و یخرج فیه الدم. و ینهی ، و هو نیسان، یؤمر فیه بأكل العسل و كل شیإبریل

أصل تحت األرض، و عن أكل لحوم البقر. و یدمن  عن أكل الفجل و ]الجزر[ و كل شیء له

فیه دخول الحمام فی كل جمعة مرتین. و یتعاهد فیه ]نزع[ الدم و استخراج البلغم. و ینهی فیه 

عن أكل السلق. و یجامع فیه النساء. و ینهی فیه عن أكل الرؤوس و األكارع و عن أكل رؤوس 

 یتان و أذنابها. و هكذا فی سائر الربیع.الح

یصلح فیه من الطعام أكل كل بارد لین رطب لطیف، و من األنبذۀ ذکر زمان الصیف : 

المتوسطة. و یقّلل فیه من شم الریاحین و الطیب، و یستعمل ما برد و اعتدل مثل الصندل و 

به ذلك. و یُقلّل فیه من التعب الكافور و العود الهندی و ]الشاهشرم[ و اآلس و الجالب و ما أش

و النصب و الجماع. و فی هذه األیام تهیج األوجاع الحارۀ من البرسام و حمّی الغبّ و الحمرۀ 

و ما شاكل ذلك مما تولده الصفراء. و تهیج فیه رطوبة الخام. و ینبغی للرجل أن یقلل فی 

ؤوس فراء. و ینهی فیه عن أكل الرالصائفة من الجماع و التعب. و یتعاهد فیه استخراج المرۀ الص

و األكارع و الملوحات كلها. و یستحب فیه شرب الماء البارد علی الریق فإنه یطفی سطوات 

المرۀ الصفراء. و ینهی فیه عن أكل رؤوس الحیتان و أذنابها. و یؤمر فیه بالرقاد فی القائلة. و 

لها إلی ی وسط النهار. و هكذا الصائفة كینهی فیه عن إكثار اللحم، فإذا أكلته فكله فی القائلة ف

 أغشت. و قلل فی الصائفة من الجماع ما استطعت.

من تسعة عشر یوماً یمضین من أیلول إلی انقضاء ستة عشر یومًا ذکر زمان الخریف: 

 یمضین من كانون األول، و ذلك تسعة و ثمانون یوماً.

فة الحلوۀ، و من الشارب ما شاكل یصلح فیه من المطاعم و المشارب األطعمة الحارۀ الحری

ذلك من األنبذۀ القویة المعتدلة المزاج علی سبیل قصد من الشراب. و من الریاحین الحار 

الرطب كالنرجس و السوسن و الخیری. و من األدهان كدهن الخردل و ]األرجان[ و الیاسمین 

 و ما أشبه ذلك. 
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ن حمّی الربع و الصرع و خبث النفس، و یقلل فیه الجماع و التعب. و فی هذا الزمان یكو

و تهیج السوداء و یكون الطاعون. و كل مرض یصیب فی الخریف بطیء البرء عسیر العالج 

 علی األطباء. و فیه یهیج الفكر و أوجاع الطحال و الخراجات البطیئة البرء.

دل تو الحمام فی هذا الفصل نافع لألصحاء ردیء للمرضی. و یستحب فیه صب الماء المع

الحرارۀ علی البدن، و ال یكثر اللبث فی الحمام فی البیت البارد. و یتعاهد فیه المشی بالحقن 

]الذی تخرج به[ السوداء.  و ینهی فیه عن أكل المالح و عن دخول الحمام فی أوله إلی تمضی 

 لیب[.حخمسة و ثالثین یوماً منه. ألن فیه تتصرّف المرۀ الصفراء. و یؤمر فیه بشرب اللبن ]ال

و ینهی فیه عن تحریك الجسد بشیء من األدویة الشدیدۀ. و تكره فیه الحجامة. فإذا دخل 

نونبر فیؤمر فیه بأكل المالح و الثرید، و یشرب الماء السخن علی الریق، و یؤكل فیه الكراث 

كون ت نیّاً و مطبوخاً. و یؤمر فیه بدخول الحمام. و ینهی فیه عن شرب الماء بعد النوم فإن منه

البشمة و الجنون. و ینهی ف یه عن الجلوس فی الشمس فإن منه یكون الزكام و السعلة و 

 .(143-135، ص1388)دمشقی،  الرمد. و ینهی فیه عن ركوب البحر

 قال عبدالملك: و سمعتهم یقولون: السنة أربعةمختصرٌ في الطب: األزمنة و ما یصلح فیها: 

 خریف و شتاء و ربیع.أزمنة و لها أربعة أمزجة: صیف و 

ا ، و هو بارد رطب و مزاجه البلغم و الخام و همفالشتاء ثالثة أشهر: دجنبر و ینبر و فبرایر

باردان رطبان، یؤمر فیها باجتناب أكل البقری و الكرّاث و السلق و یُستحّب فیه شرب الماء 

لفل أكل الزنجبیل و الفالفاتر علی الریق و أكل الدجاج و الحمّص و الودك الكثیر و الكرنب و 

و الصناب و أكل الثوم بالعسل و كلّ حارّ و شربه و اجتناب البارد من الطعام و یُستحبّ فیه 

تعاهد الجماع و الحمامات و اإلصطالء و تعریق الجسد و غمره ألن العروق و العصب تقسح 

 فیه و تبرد.

باللیل  و یُنهی فیه عن شرب الماءو یكره فیه كثرۀ اإلغتسال و التصبح و النوم كلّه بالنهار، 

بعد النوم، فإن منه یكون ضیق النفس. و یُستحبّ فیه استخراج الخام و البلغم و مضغ المخاضع 

و لزوم الغراغر بالصناب و الرّب و لزوم القی بالبكر بأكل الفجل و الخردل و الجرجیز و الثفاء 

 یتقیأ علی إثره. و كلّ شیء حارّ، ثم یشرب علیه العسل فلبث قلیال، ثم
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. و هو حارّ رطب یؤمر فیه باجتناب أكل و الربیع ثالثة أشهر وهي: مارص و ابریل و میّه

الثوم و الكرّات و البصل و الفجل و السلق و الكرنب و كّل بقلة قدیمه أو عروق یكون تحت 

ر علیه األرض من أجل الداء الذی یكون فیها و هو فی عروقها إلی  فروعها و من أكلها تثو

الدم و البلغم و أخذه فی حنجره مثل الذبحة. و یُنهی عن أكل الرؤوس و األكارع و رؤوس 

الحیتان و أذنابها من اجل الندی یسقط علی العشب فتأكل منها البهائم فیحری فی رؤوسها و 

أرجلها، فمن أكل الرؤوس و األكارع و من الحیتان الرؤوس و األذناب فی هذا الجزء علق ذلك 

ی رأسه و أصابته منه غشاوۀ فی بصره. و یؤمر فیه بإقالل من الجماع و ذلك أن یهیج و یُتقی ف

فیه كثرۀ شرب الماء و یستحبّ فیه أكل الحالوۀ و شربها علی الریق و أكل بالعسل و بغیر 

العسل و النبق و أكل السماق و شربه و كلّ شیء فیه حموضة و كلّ یابس بارد؛ ألن الدم حاّر 

و یستحبّ فیه أكل القطف و القرع و الرجلة و الملوخیا و یؤمر فیه باإلستمشاء و اإلحتقان رطب 

و االحتجام و اإلطالء و قطع العروق لمن اضطرّ إلی قطعها، و من بقی فإنه ربما بقی فیه علی 

من فضل دم و ابد علی الطبیعة؛ ألنه زمانه و سلطانه و تثوره. و من عالج تثوره أن یشرب من 

 إلهلیلج مثقاال و من التربد مثقالین فإنه یمشی بعد الحرارۀ التی یتثور منه الدم.ا

. و هو حارّ یابس، مزاجه المرّۀ الحمراء و هی و الصیف ثالثة أشهر: ینیه و بلیه و غشت

حارۀ یابسة، یؤمر فیه باجتناب أكل الرؤوس و االكارع و رؤوس الحیتان و أذنابها كما وصفنا 

ی قبله. و یُنهی فیه عن أكل الملوخیا و الفجل و الكرنب و األطعمة السخنة و كّل فی الجزء الذ

حارّ مثل الفلفل و الصناب و الزیت، و المالح كلّه، فإن المالح و الحارّ یهیج العطش فتثور منه 

المرّۀ و المرض، و یؤمن فیه باالقالل من الجماع من أجل تثور الدم فیه من شدّۀ الحرّ. و یُنهی 

عن دخول الحمام و عن السفر لشدّۀ الحرّ و عن الجلوس فی الشمس و قرب النار. و یستحّب 

فیه من األطعمة كلّ بارد رطب مثل البطیخ و الخوخ و القطف و القثاء و الرجلة و كلّ بارد و 

شرب الماء البارد علی الریق و یكثر فیه من شرب الماء البارد علی كلّ حال، و أن یتعاهد فیه 

حقن الملیّنة المسهل و المشی الذی یسیل و یحرك الخام؛ ألن فیه یرجع الماء إلی أصله و ال

یلوی العود و یؤمر فیه بشرب كلّ ما یفطر المرۀ من الروب ربّ العصیر و ربّ األترج و ربّ 

السفرجل و أشبه ذلك، و یكثر فیه من أكل الحالوۀ و الحموضة و كلّ شیء یلطّف حارّۀ المرّۀ 

 اعها.و أوج
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 ، و هو بارد یابس مزاجه المرّۀ السوداء وو الخریف ثالثة أشهر: شتنبر و اکتبر و نوبنبر

هی باردۀ یابسة، یُنهی فیه عن أكل المملوح و عن أكل الملوخیا و عن أكال لكرنب حتّی یصیبه 

ح و الحموضة ااألمطار، و یؤمر فیه بأكل الكرّاث نیّاً و مطبوخاً. و یشرب اللبن و أكل التین و التف

  13.(79-78م، ص1992)ابن حبیب،  كلّها ینهی فیه عن دخول الحمام

 صفۀ الشراب الحالل

یؤخذ من الزبیب المنقّی عشرۀ أرطال : فیغسل و ینقع فی ماء ، صفة الشراب ذهبیه:رساله 

المصّفی  لصافٍ و یُغلی بنارٍ لیّنةٍ غلیاناً رقیقاً حتی یمضی ثلثاه و یبقی ثلثه، یؤخذ من عسل النح

رطل، فیلقی علیه و یؤخذ مقداره و مقدار الماء إلی أین كان من القِدر، و یغلی حتّی یذهب 

قدر العسل و یعود إلی حدّه و یؤخذ خرقة صفیقة، فیجعل فیها زنجبیل وزن درهم، و من 

القرنفل نصف درهم، و من الدارصینی نصف درهم، و من الزعفران درهم، و من سنبل الطیب 

رهم، و من مصطكی نصف درهم، بعد أن یُسحق الجمیع كل واحدۀٍ علی حدۀ و ینخل نصف د

و یجعل فی الخرقة و یشدّ بخیطٍ شدّاً جّیداً، و تلقی فیه و تمرس الخرقة فی الشراب بحیث 

تنزل قوی العقاقیر الّتی فیها، و ال یزال یعاهد بالتحریك علی نارٍ لّینة برفقٍ حتی یذهب عنه 

 و یرفع القدر و یبرد ... و مقدار ما یشرب منه أوقیة إلی أوقیتین من الماء القراح مقدار العسل،

 . (315، ص59، ج1403)مجلسی، 

یؤخذ من الزبیب المنزوع العجم خمسة أرطالٍ:  ،باب عمل شراب العسل هارونیه:رساله 

لماء و الً من او یكون )زبیبآً( أحمر سمیناً و من العسل المطبوخ مثله؛ و یُطَرح فی عشرین رط

یُطبخ بنارٍ لیّنةٍ، حتی یرجع إلی عشرۀ أرطالٍ، ثُمّ یُنزَلُ و یُصفّی و یجعل فیه من أول طبخه هذه 

العقاقیر، و هی: المصطكی و السنبل الهندی و القرنفل و الزعفران و الدارصینی و الزنجبیل 

                                                           
. ر.ك: یوحنا بن ماسویه، كتاب األزمان و ذكر ما یستعمل فی كل وقتٍ و آنٍ، كتابخانه دانشگاه تهران، مجموعه شماره 13

ست میكروفیلم1933 سالة دهم، فهر شگاه تهران، ص، ر .؛ ابن عبد 80-78ق، ص1423، دانش پژوه؛ طبری، 496های دان
شمارۀ 48-45، ص8د، جق.(، عقد الفری325ربّه )م سالمی، مجموعه  شورای ا صحّه، كتابخانه مجلس  ؛ رساله فی حفظ ال
طاكی، 130-120، ص6201 مان قرطبی )م 227-224ق، ص1424؛ ان ـــلی یب بن س لك بن حب بدالم و... . ابو مروان ع
ست. به علت جامع األطراف بودن مزیادی در كتاب م.( از وی گزارش852ق/238 ست های تراجم نیامده ا ورد تمجید ا

 .300، ص3ج 1386از وی كتاب پزشكی به جا مانده است. این كتاب مختصر فی الطب نام دارد. سزگین، 
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من كل واحد درهم، مسحوقه  الیابس و ]الخولنجان[ و األسارون، و القاقله الصغیره و األنیسون،

منخولة و تُصَّر فی خرفة خفیفة و ُتربط ربطًا مسترخیاً، ثم تطبخ مع الشراب و تُعَصرُ الخرقه 

، 1388)دمشقی،  مرّۀ بعد أخری. و یُنزل و یصفی و یُرفع، الشربة منه أوقیة بماء حارّ ...

 14.(163ص

 في السواک

أجود ما استكت به لیف األراك؛ فإنّه یجلو األسنان و  و اعلم یا امیرالمؤمنین. أنّ ذهبیه:رساله 

یطیّب النكهة و یشدّ اللثة و یسننها، و هو نافع من الحفر إذا كان باعتدالٍ، و اإلكثار منه یرّق 

یّل محّرقاً و األسنان و یزعزعها و یضعف أصولها، فمن أراد حفظ األسنان فلیأخذ قرن األ

ل الطیب و حبّ األثل أجزاًء سواًء و ملحاً أندرانّیاً ربع جزء، كزمازجاً و سُعداً و وردًا و سنب

 فیدقّ الجمیع ناعمًا و یستنّ به فإنه یمسك األسنان و یحفظ أصولها من اآلفات العارضة

 .(317، ص59، ج1403)مجلسی، 

: سنون یقّوی اللثة و األسنان و یطیّب النكهة: یؤخذ فی حفظ األسنان و اللثه و استصالحها

الطرفاء وزن عشرۀ دراهم، و سُك وزن عشرۀ دراهم، و ساذج هندی وزن ثالثة دراهم، و ثمر 

مُصطكی وزن ثالثة دراهم، و عود صرف وزن ثالثة دراهم، و قشر األترج الیابس وزن ثالثة 

دراهم، و سُذاب یابس وزن درهمین، و أبهل وزن در همین، و مر وزن درهم، یُسحق و یُستّن 

  15.(58ق، ص1417)حنین بن اسحاق،  خلّ العنصلبه بعد المضمضة ب

: یؤخذ قرن أیّل محرق وزن عشرۀ دراهم، ملح صفه سنون تثّبت األسنان التی تتحرّك

معجون بعسل محرق وزن عشرۀ دراهم، و مُر و زعفران و سنبل و مصطكی من كل واحد وزن 

                                                           
 .52-51ق، ص1422؛ ابن حفاظ، 216ق، ص1408؛ رازی، 207تا، برگ. ر.ك: برقانی اسرائیلی، بی14
ترین مترجمان اســت. او از بزرگقمری بوده  194اش ابو زید اســت و تولد او در ســال . حنین بن اســحاق، كنیه15

ــی به شــمار میكتاب ــریانی، عربی و فارس ــیحان زبان یونانی، س رای رفت. بهای یونانی به زبان عربی بود. وی از فص
 260های باستانی به دستور خلفای عباسی به شهرهای مختلف و روم مسافرت كرده است. فوت او سال گردآوری كتاب

آنها  نیز نگاشته است كه برخی از های باستانی دارد، آثاریهایی كه از كتابعالوه بر ترجمه قمری اتفاق افتاده است. وی
. كتاب التریاق 5كتاب الباه . 4. كتاب األسنان و اللثه 3. كتاب الحمام 2. كتاب المسائل فی الطب للمتعلمین 1عبارتند از: 

 .256، ص1419ابی اصیبعه،  ؛ ابن525-524ابن ندیم، ص . كتاب األغذیه. فهرست7. كتاب اختیار األدویه المجرّبه 6
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الثة دراهم، تُسحق درهمین، و سذاب یابس وزن درهم، و سُماق و جلنار من كل واحد وزن ث

 .(58ق، ص1417)حنین بن اسحاق،  و یُستنّ به

 أحوال اإلنسان المختلفۀ

واعلم یا أمیرالمؤمنین أنّ أحوال اإلنسان الّتی بناه اهلل تعالی علیها و جعله متصّرفًا  رساله ذهبیه:

سلطان  اؤه، وبها فإنّها أربعة أحوال: الحالة األولی لخمس عشرۀ سنة، و فیها شبابه و حسنه و به

 الدم فی جسمه.

ثمّ الحالة الثانیة من خمسة و عشرین سنة إلی خمس و ثالثین سنة، و فیها سلطان المّرۀ 

الصفراء و قوّۀ غلبتها علی الشخص، و هی أقوی ما یكون، و ال یزال كذلك حتّی یستوفی المدّۀ 

 المذكورۀ، و هی خمس و ثالثون سنة.

ی أن تتكامل مدّۀ العمر ستّین سنة، فیكون فی سلطان المّرۀ ثمّ یدخل فی الحالة الثالثة إل

و هی سنّ الحكمة و الموعظة و المعرفة و الدرایة، و انتظام األمور، و صحّة النظر فی  السوداء،

 العواقب، و صدق الرأی، و ثبات الجأش فی التصرّفات.

 تی ال یتحّول عنها ما بقیثمّ یدخل فی الحالة الرابعة. و هی سلطان البلغم، و هی الحالة الّ

إالّ إلی الهرم، و نكد عیش، و ذبول، و نقص فی القوّۀ، و فساد فی كونه و نكتته أنّ كل شیء 

كان ال یعرفه حتّی ینام عند القّوۀ، و یسهر عند النوم، و ال یتذّكر ما تقدّم، و ینسی ما یحدث 

نقه و بهائه، و یقلّ نبت شعره و فی األوقات و یذبل عوده، و یتغیّر معهوده، و یجفّ ماء رو

أظفاره، و ال یزال جسمه فی انعكاس و إدبار ما عاش، ألنّه فی سلطان المرّۀ البلغم، و هو بارد 

مجلسی، ) و جامد، فبجموده و برده یكون فناء كلّ جسم یستولی علیه فی آخر القوّۀ البلغمیّة

 .(317 - 318، ص 59، ج1403

من هذه الطبائع األربع التی یُبنی علیها الجسد: من حین یولد و فی الرجل  رساله هارونیه:

حتی یبلغ ثالثین سنة طبیعته الدم و هی الغالب علیه، و هو أكثر شیء ضحكا و نوما. و من 

ثالثین سنة إلی أربعین سنة طبعه المرۀ الصفراء و هو أحّد شیء و أضیق شیء صدرا. و من 

یء داء، و هو أكثر شیء عفوا و أكثر شیء علما و أكثر شأربعین سنة إلی ستین سنة طبیعته السو

حلما و أبعد شیء غضبا و أرزن شیء مجلسا إلی سبعین سنة. و من سبعین إلی أخر عمره 
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طبیعته البلغم و هو أضعف شیء نفسا و أكثر شیء تنخعا و أضعف شیء جسدا و منه یضعف 

 .(71ص، 1388)دمشقی،  الجلد و العظم و یكثر السعال و المخاط

و أمزجة اإلنسان األربعة أن اإلنسان یكون غالما سبع عشرۀ سنة و شابًّا  :مختصرٌ في الطب

سبع عشرۀ و كهال سبع عشرۀ و شیخا إلی آخر عمره. فمزاج الغالم الدم و هو حارّ ذو ابتالل، 

لیه عأخوف السنة علیه الربیع ألن فیه سلطان مزاجة و كذلك الربیع حارّ ذو ابتالل فإن تثور 

 غیر الدم فهو أمن علیه.

و مزاج الشباب المرّۀ الحمراء و مزاجه حارّ یابس، أخوف السنة علیه الصیف؛ ألن فیه 

 سلطان مزاجه و كذلك الصیف حارّ یابس فإن تثور علیه غیر المرّۀ الحمراء فهو أمن علیه.

ان اء؛ ألن فیه سلطو مزاج الكهل المرّۀ السوداء و مزاجه بارد یابس، أخوف السنة علیه الشت

 مزاجه و كذلك الخریف بارد یابس، فإن تثور علیه المرّۀ السوداء فهو أمن علیه.

و مزاج الشیخ الخام و البلغم، و مزاجهما بارد ذو ابتالل، أخوف السنة علیه الشتاء؛ ألن فیه 

ان أمن كسلطان مزاجه و كذلك الشتاء بارد ذوابتالل فإن تثور علیه غیر الخام و البلغم فهو 

 علیه.

واعلم أنّ منزل الدم الكبد الی العروق الی القلب، و القلب حاّر ذوابتالل و كذلك العروق 

و الكبد. و منزلة المرّۀ الحمراء المرارۀ، و المرارۀ حارّۀ یابسة. و منزلة المرّۀ السوداء الطیحال، 

 صّدر الی الرئة، و الرئة باردۀبارد یابس، و منزل البلغم الرئة و معدنه الرأس، منه مهبطه إلی ال

 16.(78-74م، ص 1992ابن حبیب، ) ذات ابتالل. و منزل الخام المفاصل. و منزل الریح األمعاء

 آداب الحجامۀ

فإذا أردت الحجامة فلیكن فی اثنی عشرۀ لیلة من الهالل إلی خمس عشرۀ؛ فإّنه  رساله ذهبیه:

أن تكون مضطّراً إلی ذلك و هو ألنّ الدم ینقص أصحّ لبدنك. فإذا انقضی الشهر فال تحتجم إالّ 

 فی نقصان الهالل، و یزید فی زیادته.

                                                           
 .96، ص1، ج1387؛ اهوازی، 220تا، ص. ر.ك: فردوس الحكمه به نقل از بقراط، بی16
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ولتكن الحجامة بقدر ما یمضی من السنین: ابن عشرین سنة یحتجم فی كل عشرین یوماً، 

و ابن الثالثین فی كّل ثالثین مرّۀً واحدۀ، و كذلك من بلغ من العمر أربعین سنة یحتجم فی 

 .(318، ص59، ج1403)مجلسی،  مرّۀ و مازاد فبحسب ذلك كل أربعین یوماً

من كان كثیر الدم و أراد أن ینقص دمه، فلیحتجم فی األیام البیضاء من اثنی  رساله هارونیه:

 .(191، ص1388)دمشقی،  عشر إلی خمسة عشر

و یجب .... إجتناب النساء قبل ذلك باثنی عشر ساعة. و یحتجم فی یوٍم  رساله ذهبیه:

صافٍ ال غیم فیه و ال ریح شدیدۀ .... و ال تدخل یومك ذلك الحمام؛ فإنه یورث الداء.  صاحٍ

... فإذا اغتسلت من .و صبّ علی رأسك و جسدك الماء الحارّ و ال تفعل ذلك من ساعتك 

 . الحجامة فخذ خرقة مرعزی فألقها علی محاجمك...

المصوص أیضاً و الحامض و  و أمّا فی الصیف فإذا احتجمت فكُل السكباج و الهالم و

 . (320، ص59، ج1403)مجلسی،  صبّ علی هامتك...

و ال یحتجم فی یوم ریح و ال غیم و ال مطر، إال أن تكون ریُح الشمال؛ و  :رساله هارونیه

 .(189، ص1388)دمشقی،  من افتصد أو احتجم؛ فال یأكل مالحاً و ال حامضاً فافهم

 المحاذير

قت و أمیرالمؤمنین أن تجمع بین البیض و السمك فی المعدۀ فی واحذر یا ذهبیه:رساله 

واحدٍ؛ فإنهما متی اجتمعا فی جوف اإلنسان ولّدا علیه النقرس و القولنج و البواسیر و وجع 

 . (321، ص59، ج1403)مجلسی،  األضراس

 جعو و السمك؛ فإنهما یورثان القولنج و البواسیر و : إحذر أن تجمع البیضابن بختیشوع

  17.(310م، ص1992)جوزیه،  اإلضراس

                                                           
ابن ماسویه را دیدم كه بسیار سودمند « المحاذیر»فصلی از كتاب  نویسد:. ابن جوزی در پایان كتاب الطب النبوی می17

عیناً در این جا ذكر كنم تا سودمندی كتاب افزون شود. وی پس از این فصل، فصل دیگری  بود، تصمیم گرفتم كه آن را
كند. محتوای هر دو فصل، با عبارات رسالة ذهبیه شباهت تام گشاید كه در آن عباراتی از ابن بختیشوع نقل میرا نیز می
 . 310-39دارد، ص
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إعلم أنه إذا اجتمع السّمك و البیض فی المعدۀ فی  :ة فی منافع األغذیهالمأمونی ۀالتذكر

 18حال واحد ولّدا البواسیر و وجع األضراس و حرّكا ریاحاً ضارّۀ جدّاً.

، 1403)مجلسی،  و اإلغتسال بالماء البارد بعد أكل السّمك یورث الفالج :ذهبیهرساله 

 . (321، ص59ج

م، 1992ه، )جوزی اإلغتسال بالماء البارد بعد أكل السّمك الطریّ یوّلد الفالج :ابن بختیشوع

 .(310ص

، 1403)مجلسی،  و الجماع من غیر إهراق الماء علی إثره یوجب الحصاۀ :ذهبیهرساله 

 . (321، ص59ج

م، 1992)جوزیه،  لحصاۀالجماع من غیر أن یهریق الماء عقیبه یوّلد ا :ابن بختیشوع

 .(310ص

جوزیه، ) ، فالیلومنّ إال نفسهحصاۀ و من جامع فلم یصبر حتی یفرغ فأصابه :ابن ماسویه

 . (309م، ص1992

، 59، ج1403)مجلسی،  و اإلمتالء من البیض المسلوق یورث الربو و اإلنبهار :ذهبیهرساله 

 . (321ص

)جوزیه،  ه، فالیلومنّ إال نفسامتأل منه فأصابه ربوٌ بارداً و و من أكل بیضاً مسلوقاً :ابن ماسویه

 . (309م، ص1992

، 59، ج1403)مجلسی،  و أكل األترج باللیل یقلب العین و یوجب الحََول :ذهبیهرساله 

 . (321ص

تا یشوع، بی)ابن بخت و أكل األترج یوّلد الحََول :في تدبیر البدن رساله بختیشوع للمأمون

 .ب(

ابن ) و أكل األترج باللّیل یورث الَحوَل فی األوالد: ة فی منافع األغذیهیالمأمون ۀالتذكر

 .(2/504تا هـ، شماره بختیشوع، بی

 .(321، ص59، ج1403)مجلسی،  أكل كلیة الغنم و أجواف الغنم یُغیّر المثانة :ذهبیهرساله 

                                                           
 .2/504تا هـ، شماره . ابن بختیشوع، بی18



 347    هاي متني و محتوايي رساله ذهبيه با متون پزشكي يونانمشابهت

 

  .(تا ب)ابن بختیشوع، بی إدامة أكل كلی الغنم یعقر المثانة :بختیشوعرساله 

 و الجماع بعد الجماع من غیر فصل بینهما بغسل یورث الولد الجنون :ذهبیهرساله 

 .  (321، ص59، ج1403)مجلسی، 

و الجماع مرّتین إذا لم یكن بینهما طهوراً و  :في تدبیر البدن رساله بختیشوع للمأمون

 . تا ب()ابن بختیشوع، بی اغتساالً؛ فإنه یورث الولد الجذام

من احتلم فلم یغتسل، حتی وطئ أهله فولّدت مجنوناً أو ُمخبّالَ فالیلومّن إال  :ابن ماسویه

 . (309م، ص1992)جوزیه،  نفسه

و الجماع إذا لم یهرق بعده البول یورث حرقة و زرقة  :ة فی منافع األغذیهالمأمونی ۀالتذكر

 یشوع،ابن بخت) الجنونفی عیون األطفال. و الواقعة الثانیة من الجماع من غیر طهرٍ تورث الولد 

 .تا هـ(بی

 . (321، ص59، ج1403)مجلسی،  و دخول الحمام علی البطنة یوّلد القولنج :ذهبیهرساله 

 جو دخول الحمام علی امتالء الجوف یولّد القولن :في تدبیر البدن بختیشوع للمأمون هرسال

 . تا ب(بی ابن بختیشوع،)

م، 1992)جوزیه،  فأصابه فالج، فالیلومنّ إال نفسه من دخل الحمام و هو ممتلئ، :ابن ماسویه

 . (309ص

ی، )مجلس فی رأس المعدۀ اًو كثرۀ أكل البیض و إدمانه یولد الطحال و ریاح :ذهبیهرساله 

 . (321، ص59، ج1403

لّد الكلف فی یو]البیض[ و كثرۀ أكل البصل  :للمأمون في تدبیر البدنرساله بختیشوع 

ابن ) ریاحاً ردیّة و هی الریاح التی تقوم علی رأس المعدۀ فیغمی علیهاالوجه الملیح و یهیّج 

 . رو(92تا ب، برگبی بختیشوع،

و كثرۀ البیض و الدوام علیه تورث الكلف فی الوجه، : ة فی منافع األغذیهالمأمونی ۀالتذكر

 .تا هـ()ابن بختیشوع، بی فیغمی علیه و یورث األریاح التی یقوم صاحبها

 . (113، ص1388)دمشقی،  و من أدمن أكل البصل النیء أصابه الكلف :رونیههارساله 
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م، 1992)جوزیه،  : من أكل البصل أربعین یومآً و كلف فالیلومّن إال نفسهابن ماسویه

 . (309ص

تا ج، وع، بی)ابن بختیش الملیح و كثرۀ أكل البصل یولّد الكلف فی الوجه :رساله بختیشوع

 .(91برگ

: قالوا: من داوم علی أكل البصل أربعین یوماً، فال یلومنّ إال ه فی شرح الذهبیهالبریّ ةعافی

 .(278تا، ص)شیرازی، بی كلفٌ نفسه، إن خرج به 

... ثم اغتسل و اشرب من ساعتك شیئاً من المومیائی بشراب العسل، أو  :ذهبیهرساله 

 . (327، ص59، ج1403لسی، )مج بعسل منزوع الرغوۀ، فإنه یردّ من الماء مثل الذی خرج منك

و إذا جامعت فاشرب علی إثر جماعك عسالً یرجع ماُءك كما كان قبل  هارونیه:رساله 

 . (113، ص1388)دمشقی،  الجماع

و اشرب عند فراغك ]من المجامعة[ شربة مومیای  :الحکیم للمأمون رساله بختیشوع

 . ر(95-رو91تا ج، برگیشوع، بی)ابن بخت بعسل؛ فإنّ ذلك یردّ ماءالصّلب إلی حاله األوّل

و من أراد أن ال ینشقّ ظُفره و ال یمیل إلی الصفرۀ و ال یفسد حول ظفره فال  ذهبیه:رساله 

 . (324، ص59، ج1403)مجلسی،  یقلّم أظفاره إال یوم الخمیس

و لتقلّم أظفارك فی یوم الخمیس، أو یوم الجمعة؛ فإنها تسلم من الشقاق  هارونیه:رساله 

 .(115، ص1388)دمشقی،  بیاض العارض فیهاو ال

و إذا أردت أن تقصّ أظفارك، فقّصها یوم الخمیس؛  للمأمون: الحکیم رساله بختیشوع

 . (95-91تا ج، برگ)ابن بختیشوع، بی فإنّ ذلك أمناً من تشقّق األظفار بإذن اهلل تعالی

ابدأ عند دخول الحمام فإذا أردت أن ال یظهر فی بدنك بثرۀ و ال غیرها فذهبیه: رساله 

 .(322، ص59، ج1403)مجلسی،  فدهّن بدنك بدهن البنفسج

: و إذا أردت دخول الحمام، فادهن جسدك بدهن بنفسج ة فی منافع األغذیهالمأمونی ۀالتذكر

 .تا هـ()ابن بختیشوع، بی و تمرّخ به؛ فإن ذلك یذهب بالحكّة و الترویح
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 بعض تدابیر حفظ الصحّۀ

، 59، ج1403)مجلسی،  مداومة أكل البیض یعرض منه الكلف فی الوجه :ذهبیهرساله 

 . (321ص

  .(310م، ص1992)جوزیه،  أكل البیض یولد الكلف فی الوجه :ابن بختیشوع

و من أراد أن ال ینشقّ ظفره و ال یمیل إلی الصفرۀ و ال یفسد حول ظفره، فال  :رساله ذهبیه

 . (324، ص59، ج1403)مجلسی،  یقلّم أظفاره إالّ یوم الخمیس

و لتقلّم أظفارك فی یوم الخمیس أو یوم الجمعة؛ فإنها تسلم من الشقاق و  :رسالة هارونیة

 .(115، ص1388)دمشقی،  البیاض العارض فیها

، 59، ج1403)مجلسی،  إتیان المرأۀ الحائض یورث الجذام فی الولد :ذهبیهرساله 

 .(321ص

 .(310م، ص1992)جوزیه،  د الجذاموطی المرأۀ الحائض یولّ :ابن بختیشوع

مجلسی، ) اللّبن و النبیذ الذی یشربه أهله إذا اجتمعا ولّدا النقرس و البرص : ذهبیهرساله 

 .(321، ص59، ج1403

ختیشوع، )ابن ب النبیذ و اللّبن إذا اجتمعا ولّدا النقرس و البرص :رساله بختیشوع للمأمون

 . تا ب(بی

 دته اللّبن و النبیذ، فأصابه برص أو نقرس، فالیلومنّ إال نفسهمن جمع فی مع :ابن ماسویه

 .(309م، ص1992)جوزیه، 

)الخالء( بقدر ما تقضی حاجتك و التطل فیه؛ فإن ذلك یورث  و البث فیه :ذهبیهرساله 

 .(317، ص59، ج1403)مجلسی،  داء الفیل

ابن ) ولّد الداء الشدیدو كثرۀ المكث فی الخالء ی :ة فی منافع األغذیهالمأمونی ۀالتذكر

 .تا هـ(بختیشوع، بی

أكل الملوحة و الّلحمان المملوحة بعد الفصد و الحجامة یعرض منه البهق و  ذهبیه:رساله 

 .(321، ص59، ج1403)مجلسی،  الجرب
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 أكل الملوحة مع الحجامة و اإلفتصاد ، فأنه یوّلد الجرب و الحكّة رساله بختیشوع للمأمون:

 .تا ب(بی)ابن بختیشوع، 

یه، )جوز من افتصد، فأكل مالحاً فأصابه بهقٌ و جربٌ، فالیلومنّ إال نفسه ابن ماسویه:

 .(309م، ص1992

 .(189، ص1388)دمشقی،  من افتصد أو احتجم، فالیأكل مالحاً و ال حامضاً هارونیه:رساله 

 عشائة بالّلیل فلیقلّل من ]اللحم و[ و من أراد أن یكون صالحاً خفیف الجسم ذهبیه:رساله 

 .(324، ص59، ج1403)مجلسی، 

 اً و إذا تعشّیت لیالً فخفّف العشاء یصبح جسمك خفیف :ة فی منافع األغذیهالمأمونی ۀالتذكر

 .تا هـ()ابن بختیشوع، بی

 أقسام المیاه

و خیر المیاه شربًا لمن هو مقیمٌ أو مسافر ما كان ینبوعه من الجهة المشرقیّة من  ذهبیه:رساله 

خفیف األبیض. و أفضل المیاه ما كان مخرجها من مشرق الشمس الصیفی، و أصّحها و أفضلها ال

ما كان بهذا الوصف اّلذی نبع منه و كان مجراه فی جبال الطین، و ذلك أنّها تكون فی الشتاء 

 باردۀ و فی الصیف ملیّنة للبطن نافعة ألصحاب الحرارات. 

فإنّها ییّبس البطن. و میاه الثلوج و الجلید ردیّة لسائر  و أما الماء المالح و المیاه الثقیلة

األجساد و كثیرۀ الضرر جّداً. و أمّا میاه السحب فإنّها خفیفة عذبة صافیة نافعة لألجسام إذا لم 

یطل خزنها و حبسها فی األرض. وَ أما میاه الجبّ فإنّها عذبة صافیة نافعة إن دام جریها و لم 

 یدم حبسها فی األرض. 

و أمّا البطائح و السباخ فإنّها حارّۀ غلیظة فی الصیف؛ لركودها و دوام طلوع الشمس علیها. 

، 59، ج1403)مجلسی،  الصفراویة و تعظم به أطحلتهم  و قد یتولّد من دوام شربها المرّۀ

 . (326-327ص

ذكر أرسطاطالیس و أبقراط الفاضل و فلیطس الهندی و دیسقوریدوس  رساله هارونیه:

حشائشی و جالینوس الیونانی: أن أحسن المیاه لألجسام ما كان عذباً رطبًا صافیًا غیر كدر، و ال

كان جریه علی تراب أحمر أو حصی، و كان خفیفاً فی وزنه، حسن التسخین إذا سخن، ال 
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... و كان قباله المشرق و مجراه الشمال. و یعرف طیب الماء .ملوحة فیه، صحیحاً غیر عفن 

اء .... و أما م ینه و بسرعة برودته، و إنما ذلك لخفّته و هو أروی من جمیع المیاهبسرعة تسخ

 .(115-116، ص1388)دمشقی،  الثلج و الجلید فمن شربه أضرّه مضرّۀ كثیرۀ شدیدۀ...

و أقوی دالئل المیاه المحمودۀ،  تدبیر األبدان فی السفر، للسالمة من المرض و الخطر:

، و هو أن یبرّد سریعاً، و من الناس من یمتحن المیاه بالوزن، فیحكم الدلیل الّذی ذكر بقراط

ألخفّها بأنّه أجوده، و هذه المحنة لیست بصحیحة إالّ أن یجتمع معها الدالئل األخر المحمودۀ، 

أعنی طیب الرائحة، و عذوبة الطعم، و صفاء اللون، و النفوذ من المعدۀ سریعاً، و أن یسخّن 

یعاً، و أن یكون فی ینبوعه فی الصیف بارداً، و فی الشتاء فاتراً. فأمّا المیاه التی سریعاً و یبرّد سر

ق، 1409)قسطا بن لوقا،  تكون من ذوبان الثلج و الجلید و ما شابه ذلك، فهی كّلها ردیئة ضارّۀ

 .(186ص

 آداب الجماع

و  ن و أرجی للولدو إذا أردت ]الجماع[ فلیكن فی آخر اللیل؛ فإّنه أصلح للبد :ذهبیهرساله 

 أذكی للعقل فی الولد اّلذی یقضی اهلل تعالی بینهما.

و ال ُتجامع امرأۀ حتی تالعبها و تكثر مالعبتها و تغمز ثدییها؛ فإنّك إذا فعلت ذلك غلبت 

شهوتها و اجتمع ماؤها، یخرج من ثدییها و الشهوۀ تظهر من وجهها و عینیها و اشتهت منك 

  مثل اّلذی اشتهیته منها.

وال تجامع مع النساء إال و هی طاهرۀ و إذا فعلت فالتقم و ال تجلس جالسًا و لكن تمیل 

لسی، )مجعلی یمینك، ثم انهض للبول إذا فرغت من ساعتك فإنّك تأمن الحصاۀ بإذن اهلل... 

 .(327، ص 59، ج1403

یها و ك نهدیستحّب للرجل ألّا ُیجامع امرأته حتی یكثر اللعب معها و یحرّ  :هارونیهرساله 

خصریها لیجتمع ماؤها مع ماءه و لیكون الولد إذا قُضِی بینهما فاهماً عاقاًل فطناً شجاعاً كیّساً، 

و التّی یجامعها زوجها دون مالعبة یكثر الجهل و الثقل و الجبن فی ذرّیتهما، فإذا جامعها 

ه و حتی یسكن قضیب فالیقوم عنها قیاماً ]یثور منه األلم[ و لكن یستحبّ له بالهدوء ساعة
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تذهب حرارته، فإذا نرع قضیبه فال یغسله بماء بارد حتی یسكن و ال یُعید الجماع حتی یتوضّأ، 

 . (165، ص1388)دمشقی،  فإن ]من[ ذلك تكون اإلبردۀ و ]اإلدرۀ[ و وجع الذكر

فیفة خ فإذا أردت الجماع فال تقرب النساء إال و معدتك: ة فی منافع األغذیهالمأمونی ۀالتذكر

و وال تجامع المرأۀ اال بعد مالعبتها؛ فإن ذلك تجمع ماءك و ماء ها و تعرف الشهوۀ  من الطعام

فی عینه فی عینها؛ فإن ذلك أروح لبدنها و بدنك و أطیب  لمعدتك. فإذا قضیت حاجتك 

فالتقم عنها قیاماً تثور منه.ولیكن ذلك عن یمینك برفق.و لقد رأیت فی بعض الكتب إنّ من 

 .تا هـ()ابن بختیشوع، بی عل ذلك ولدله ولد، ذكر واهلل اعلمف

 وصايا عامّه

و ال تقول طالما فعلت كذا، و أكلت كذا فلم یُؤذنی، و شربت كذا و لم یضرّنی،  ذهبیه:رساله 

و فعلت كذا و لم أرَ مكروهاً، و إنما هذا القلیل من الناس یا أمیرالمؤمنین كالبهیمة ال یعرف ما 

 ال ما ینفعه.  یضرّه، و

لكانت عقوبته أسهل، و لكن یرزق  [و]و لو أصیب اللِّص أوّل ما یسرق، فعوقب لَم یَعُد، 

اإلمهال و العافیة، فیعاود ثم یعاود، حتی یؤخذ علی أعظم الّسرقات، فیقطع، و یُعظّم التنكیل 

 . ق(715، نسخة 237تا ب، شماره )الرساله الذهبیّه، بی به، و ما أودته عاقبة طمعه

قول بال إلی قول من ی -أحسن اهلل توفیقه-و ال یجب أن یلتفت أمیر المؤمنین ذهبیه:رساله 

علم و ال معرفة: طالما أكلت كذا و لم یضرّنی، و شربت كذا ولم یؤذنی و فعلت كذا ولم أر 

صیب ولو أ مكروهاً، و إنما هذا القائل... كالبهیمة و الصورۀ الممثلة ال یعرف ما یضرّه مما ینفعه.

اللصّ فی أول ما یسرق و عوقب له لم یعد و لكانت عقوبة أسهل، ولكن یرزق اإلمهال و 

العافیة فیعاود ثم یعاود حتی یؤخذ علی أعظم السرقة، فیقطع و یعظم التنكیل به و ما أوردته 

 .ق(8-7تا الف، نسخه )الرساله الذهبیّه، بی عاقبة طمعه

ئل طالما أكلت كذا و كذا و فعلت كذا و كذا، فلم یضرّنی و ال یقولنّ قا :هارونیهرساله 

شیءٌ؛ فإنّ ذلك جهلٌ من قائله و تشویش فاعله. و لو أنّ السارق تاب من أّول سرقته قبل أن 

تظهر علیه سرقته ]لنجاه، ولكنّه ال یزال یعود إلی السرقة حتی تظهر علیه فیكون نكاله شدیداً[ 
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 زال یفعله حتی یتقّوی علیه سلطاٌن تلك الطبیعة فتهلكهو كذلك فاعل ما ینهی عنه، ال ی

 . (115، ص1388)دمشقی، 

عشت دهراً و لم أحتج إلی غیر ما فی هذا  ممّن یقرأ كتابی هذا یقول قد رساله بختیشوع:

الكتاب من تدبیر المطعم و المشرب و غیر ذلك. و یقول قد جمعت فی بطنی فی حالة واحدۀ 

ی هذا الكتاب ألّنها تورث األدواء و لم أر إال خیراً. ولو فكّر لَعلِم أن هذه األطعمة الوصوُف ف

بن )ا اهلل لو عاقب العبد بأول ذنب لم یذنب أحدٌ. ولو أخذ السارق فی أوّل مرّۀ لم یسرق أحدٌ

 .تا ب(بختیشوع، بی

مانًا عشنا زاِّن كثیرًا من عوام الناس وجهّالهم یقولون  :ة فی منافع األغذیهالمأمونی ۀالتذكر

طویالً ما تداوینا و ال تغذینا بشیء ممّا و صفه الفالسفه المتقّدمون و كهؤالء صنف من أصناف 

البهایم. ولو أن اهلل تعالی یؤاخذ السارق فی أول سرقة لقصّرفیها، و لو فضح المذنب لم یعد 

 .تا هـ()ابن بختیشوع، بی إلی الذنب و هؤالء قومٌ ال خالق لهم

 ق.(320-220ثار نگاشته شدۀ قريب به عصر نگارش رسالۀ ذهبیه )بخش سوم: آ

در این فاصله زمانی صد ساله كه خالفت خاندان عباسی هم چنان ادامه داشت، پزشكان 

جا  اند كه در ایناند كه آثار ارزشمندی در دانش پزشكی از خود به یادگار گذاشتهزیادی بوده

 شود.به برخی از آنها اشاره می

ق بن علی رُهاوی، مؤلف كتاب ادب الطبیب از دیگر پزشكان دوران خالفت اسحا -

ق.( بود و از جمله پزشكان مخصوص متوكل 243عباسی و معاصر با یوحنا بن ماسویه )م

 شود.عباسی بوده است. در كتاب وی عباراتی مشابه با آن چه در رساله ذهبیه آمده، مشاهده می

ترین مترجمان آثار اش ابوزید و از بزرگقمری، كنیه 194حنین بن اسحاق، متولد سال  -

های یونانی، به دستور خلفای عباسی، به یونانی به زبان عربی بود. او برای گردآوری كتاب

هایی كه از آثار یونانی از خود شهرهای مختلف و روم مسافرت كرد. وی عالوه بر ترجمه

ة آنها كتاب األسنان و اللثه و كتاب الحمام برجای گذاشته، آثاری نیز نگاشته است كه از جمل

هایی از جهت متن و محتوا بین رسالة ق. اتفاق افتاده است. مشابهت260است. مرگ او سال 

 شود.  ذهبیه و آثار او دیده می
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ق.(، مؤلف كتاب فردوس الحكمه بود. وی خالفت مأمون، 260علی بن ربّن طبری )م -

رك كرده و به خاطر درایت و دانشی كه داشت، متوكل او معتصم واثق و متوكل عباسی را د

سال  18ق. حدود 235را در جرگة ندیمان خود در آورد. كتاب فردوس الحكمه او در سال 

یه های متنی كه بین رساله ذهبها و اقتباسبعد از فوت مأمون، نگاشته شد. بخشی از مشابهت

 آمده است.شود، در این كتاب و آثار پزشكان یونان دیده می

ق.( صابئی مذهب و مؤلف كتاب الذخیره فی الطب بوده است. وی 288ثابت بن قره )م -

چهار سال بعد از مرگ مأمون، متولد شد. او زمانی كه در دانش پزشكی سرآمد و شهره شد، 

 ق. اتفاق افتاد.288ق.( راه یافت. مرگ او در سال 289-279به دربار معتضد عباسی )خالفت 

قمری، یكی دیگر از پزشكان برجسته و  320یا 313زكریای رازی متوفای محمد بن -

دارای آثار فراوان این دوره بوده است. اگر والدت او را براساس گفتة ابوریحان بیرونی، سال 

ق. 320سال عمر كرده و اگر مرگ او را سال  62بدانیم، وی  313ق. و وفاتش را سال 251

حیات گفته است. بنابر هر دو احتمال، این مدت، مصادف با سالگی بدرود  67بدانیم، وی در 

 دوران خالفت مهتدی، معتمد، معتضد، مكتفی و مقتدر عباسی بوده است.

بیمارستانی كه رازی در آن به تحصیل طب و درمان بیماران مشغول بود، بیمارستان 

ا لحاظ زمانی ت معتضدی بغداد است و بسیاری از مورخان، آن را با بیمارستان عضدی كه از

هایی به نام وزرای معتضد اند. رازی رسالهسال مرگ رازی فاصله زیادی داشته، اشتباه كرده

عباسی، مانند ابوالقاسم بن عبیداهلل و قاسم بن عبیداهلل نگاشته است كه از اشتغال او در 

ی و . مشابهت متن(17-1، ص1371)نجم آبادی،  كندبیمارستان معتضدی بغداد، حكایت می

محتوایی زیادی بین برخی از عبارات رساله ذهبیه و كتاب المنصوری رازی وجود دارد كه در 

 ایم.این بخش به آنها پرداخته

هایی كه از جهت محتوا و متن، بین رساله ذهبیه و آثاری كه از پزشكان بنابراین، شباهت

ش، آنها را در این بخ كه به تفصیل –شود یاد شدۀ مرتبط با دربار خلفای عباسی دیده می

 ها وتواند از حقیقت صدور این رساله، راز گشایی نماید. مشابهتمی -برجسته كردیم

 باشند: های یاد شده، براساس ترتیب مباحث رساله ذهبیه، به شرح زیر میاقتباس
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 تغیّر األمزجۀ بحسب تغیّر الهواء 

تابعة ألمزجة األبدان، و أنّ األمزجة تابعة و اعلم یا أمیرالمؤمنین أن قوّۀ النفوس  :ذهبیهرساله 

للهواء، و تتغیّر بحسب تغیّر الهواء فی األمكنة. فإذا برد الهواء مّرۀ و سخن أخری تغّیرت بسببه 

أمزجة األبدان، و أثر ذلك التغیّر فی الصور، فإذا كان الهواء معتدالً إعتدلت أمزجة األبدان، و 

الطبیعیّة كالهضم و الجماع و النوم و الحركة و سائر  صلحت تصرّفات األمزجة فی الحركات

 .(316، ص59، ج1403)مجلسی،  الحركات

و قال ]الحكیم ابقراط[ أیضا: إن قوی األنفس تابعة لمزاجات األبدان، و  :هفردوس الحكم

 مزاجات األبدان تابعة لتصرّف الهواء؛ ألن الهواء إذا برد مرۀ و سخن مرۀ خرج الزرع مرّۀ نضیجاً 

و مرّۀ غیر نضیج و مرّۀ قلیالً و مرّۀ كثیراً، و مرّۀ حارّاً و مرّۀ بارداً فتغیر لذلك صورهم و 

 مزاجاتهم، و إذا استوی و اعتدل الهواء خرج الزرع معتدالً فاعتدل بذلك الصور و المزاجات

 19.(355ق، ص1423)طبری، 

 في السواک

ا استكت به لیف األراك؛ فإنّه یجلو األسنان و و اعلم یا امیرالمؤمنین. أنّ أجود م :ذهبیهرساله 

یطیّب النكهة و یشدّ اللثة و یسننها، و هو نافع من الحفر إذا كان باعتدالٍ، و اإلكثار منه یرّق 

یّل محّرقاً و األسنان و یزعزعها و یضعف أصولها، فمن أراد حفظ األسنان فلیأخذ قرن األ

و حبّ األثل أجزاًء سواًء و ملحاً أندرانّیاً ربع جزء،  كزمازجاً و سُعداً و وردًا و سنبل الطیب

 فیدقّ الجمیع ناعمًا و یستنّ به فإنه یمسك األسنان و یحفظ أصولها من اآلفات العارضة

 .(317، ص59، ج1403)مجلسی، 

                                                           
سن ده  قمری در مرو بدنیا آمد. پدرش دانشمند و زبانش سریانی بود. در 192هل ربّن طبری حدود سال . علی بن س19

سال  ستان رفت و حدود  شد. پس از ارتداد از  214سالگی به همراه پدرش به طبر ستان  كاتبِ مازیار بن قارن، امیر طبر
صم ) سالم در زمان خالفت معت سالم آورد و227-218ا ست او ا شید كه  ق.( به د او را به خود نزدیك كرد. طولی نك

شد. در زمان خالفت واثق ) شكار  سی بر همگان آ ضل و دانش او در مقر خالفت عبا سامرا زندگی 232-227ف ق.( در 
ق.  235كرد. متوكل عباســی وی را به خاطر درایت و دانشــی كه داشــت در جرگة ندیمان خود در آورد. وی در ســال 

را به نگارش درآورد. « الردّ علی النصاری»را به اتمام رساند. پس از آنكه اسالم آورد، كتاب  كتاب فردوس الحكمه خود
ست: این كتاب ضره 3. كتاب تحفه الملوك 2. كتاب فردوس الحكمه 1ها از او . كتاب منافع األطعمه 4. كتاب كنّاش الح

؛ 528فی ترتیب األغذیه. فهرست ابن ندیم، صتاب . ك7. كتاب فی الحجامه 6. كتاب حفظ الصحّه 5و األشربه و العقاقیر 
 .287 -286ص ،4و  3م، ج2005؛ بروكلمان، 379، ص1419ابن أبی أصیبعه، 
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السواك یجلو األسنان و یقویّها إذا كان باعتدالٍ و یشدّ اللثة و یسمّنها، : المنصوری فی الطب

الحفر و یعین علی طیب النكهة.... و اإلسراف فی السواك یذهب بصقال األسنان فتسرع  و یمنع

إلیها األوساخ و یزعزعها و یرّقها و یضعف اللثة و یقصّرها.... صفة سنون یحفظ علی األسنان 

صحتها: قرن إیّل محرّق و عظام محرّقة و كزمازك و سعد و ورد و سنبل الطیب، بالسویة و 

-222ق، ص1408)رازی،  ربع جزء ، تدقّ و یستنّ بها فإنها بلیغة فی حفظ األسنان ملح أندرانی

223 ،262). 

 آداب الحجامۀ

و اعلم یا أمیرالمؤمنین، أن الحجامة إنمّا تأخذ دمها من صغار العروق المبثوثة  ذهبیه:رساله 

عند الفصد و  فی الّلحم، و مصداق ذلك ما أذكره أّنها ال تضعف القوّۀ كما یوجد من الضعف

حجامة النّقرۀ تنفع من ثقل الرأس، و حجامة األخدعین تخّفف عن الرأس و الوجه و العینین، 

و هی نافعة لوجع األضراس. و ربما ناب الفصد عن جمیع ذلك، و قد یحتجم تحت الّذقن 

لعالج القالع فی الفم و من فساد اللثة و غیر ذلك من أوجاع الفم، و كذلك الحجامة بین 

لكتفین تنفع من الخفقان اّلذی یكون من اإلمتأل و الحرارۀ، و الّذی یوضع علی الساقین قد ا

ینقص من اإلمتالء نقصًا بیّناً، و ینفع من األوجاع المزمنة فی الكلی و المثانة و األرحام، و یدّر 

ور و البث الطمث،  غیر أنها تنهك الجسد. و قد یعرضٌ منها الغشی الشدید، إلّا أنّها تنفع ذوی

 .(319، ص59، ج1403)مجلسی،  الدمامیل

فی الحجامة: إن الحجامة إنّما تأخذ الّدم من العروق الصغار المبثوثة  المنصوری فی الطب:

فی اللّحم. و من  أجل ذلك التسقط القوّۀ إسقاط الفصد و تخفّف عن البدن كلّه اإلمتالء. و 

تشریط النقرۀ واألخدعین و تحت الذقن و بین  المواضع التی قد اعتید وضع المحاجم علیها مع

و تنفع حجامة النقرۀ من الثقل فی الرأس و الهََوس. و أما الحجامة  الكتفین و علی الساقین.

علی األخدعین، فإنه یخفّف عن الوجه و الرأس و العین،  و ینفع من الثقل فی الرأس و الوجع 

الفصد. و الّذی تحت الذّقن ینفع من القالع فی أصول األضراس و ربما فاق فی هذه األفاعیل 

إذا كان یكثر باألسنان و بفساد اللثة و نحوها ممّا فی الفم. و الّذی بین الكتفین ینفع من الخفقان 

الّذی مع امتالء و حرارۀ. و التی علی الساق ینقص اإلمتالء نقصاً قویاً، و ینفع من األوجاع 
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نة و یدرّ الطمث إال أّنها تنهك البدن. و كثیراً ما یعرض معها المزمنة فی الكلی و األرحام و المثا

-332ق، ص1408)رازی،  الغشی و هی نافعة لمن تكثر به البثور و الدمامیل فی وجهه و فمه

331). 

 کیفیّۀ استعمال النورۀ

و یدلك الجسد بعد الخروج منها بشیء یقلع رائحتها كورق الخوخ و ثجیر  ذهبیه:رساله 

و من أراد أن یأمن إحراق النورۀ فلیقلل  لحنّاء و الورد و السنبل مفردۀ أو مجتمعة.ا العصفر و

 و –أن یمسح البدن بشیء من دهن الورد البدن  لیبادر إذا عملت فی غسلها، و من تقلیبها، و

یؤخذ عدس مقشّر، یسحق ناعماً، و یداف فی ماء ورد و خلّ، یطلی به الموضع  -العیاذ باهلل

فیه النورۀ، فإنه یبرأ بإذن اهلل تعالی، و اّلذی یمنع من آثار النورۀ فی الجسد هو أن  الذّی أثرت

، 59، ج1403)مجلسی،  یدلك الموضع بخّل العنب العنصل الثقیف و دهن الورد دلكًا جیّداً 

 .(323ص

یدلك البدن بورق شجر : فیما یقطع رائحة النورۀ و یمنع من حرقها المنصوری فی الطب:

 شجر العصفر)ثجیر( و الحنّاء و السّعد و السّك مفردۀً أو مجموعة. والخوخ أ

و ممّا یمنع من حرق النورۀ قلّة تقلیبها و سرعة غسلها، و أن یسمح البدن قبل الطالء بشیء 

من دهن الورد. و ممّا یمنع من تبثیرها للبدن أن یُغسل بالماء الحار حتی ینقی. و یجلس العلیل 

بارد مدّۀ طویلة و یُصبّ علیه الماء الشدید البرد و خاصّة علی المواضع الّتی المطلی فی الماء ال

اعتاد خروج البثر فیها أو وقوع الحرق بها. و لیُؤخذ عدس مقشّر فیسحق بخّل و ماء ورد و 

یطلی علی الموضع اّلذی احترق و یعلی بخرقة. و أّما إذا تنفط، أو احترق الّلحم فلیعالج بمرهم 

  -د الّنورهبع -و المرداسنج المربّی بدهن الورد دلكاً. و یمنع تبثیر البدن أن یدلك اإلسفیداج 

 .(245ق، ص1408)رازی،  بخلّ خمر و دهن الورد دلكاً جّیداً

 بعض تدابیر حفظ الصحّۀ

و من أراد ردع الزكام مدّۀ أیام الشتاء فلیأكل كّل یومٍ ثالثة لقم من الشهد. و ال  ذهبیه:رساله 

شم النرجس، فإنّه یمنع الزكام فی مدّۀ أیام الشتاء. و إذا خاف اإلنسان الزكام فی زمان یؤخّر 

 .(324، ص59، ج1403)مجلسی،  الصیف، فلیأكل كلّ یومٍ خیارۀً
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و قالوا: من أكل كُلّ یومٍ من أیام الشتاء بالغداۀ ثالث لقم من شهدٍ، و فی  :هفردوس الحكم

صبه البرسام. و إن أدمن شّم المرزنجوش و استعمل دهنه الصیف كل غداۀٍ خیارۀ واحدۀ لم یُ

لم یُصبه الصُّداع و ال ینزل فی عینه الماء، و من أراد أن ال یُصیبه حمّی الرّبع فلیستعمل أكل 

 . (78ق، ص1423)طبری،  الحلتیت

سی، )مجل و شرب الماء البارد عقیب الشیء الحارّ، أو الحالوۀ یذهب باألسنان ذهبیه:رساله 

 . (321، ص59، ج1403

و یضرّ باألسنان أكل الحلو و الحامض و الحارّ و البارد، إذا كانا مفرطین.  :هفردوس الحكم

طبری، ) و أكل البارد بعقب الحارّ، و الحارّ بعقب البارد، و یضرّ بالعصب األشیاء الباردۀ جدّاً

 .(84ق، ص1423

و  ق.ع مثاقیل زبیباً بالغداۀ علی الریو من أراد أن یزید فی حفظه فلیأكل سب :ذهبیهرساله 

مجلسی، ) من أراد أن یقلّ نسیانه و یكون حافظاً فلیأكل كلّ یومٍ ثالث قطع زنجبیل مربّی بالعسل

 .(324، ص59، ج1403

و من أكل فی كلّ شهرٍ سبعة أیام فی كلّ غداۀٍ سبعة مثاقیل من الزبیب  :هفردوس الحكم

غم و جاد ذهنه .و كذلك إن أكل یوماً من تلك األیام سبعة المنزوع العجم لم یخف أدواء البل

 . (77ق، ص1423)طبری،  أعواد من زنجبیل مربّی بالعسل

 تدبیر المسافر

فأما صالح المسافر و دفع األذی عنه فهو أن ال یشرب من ماء كّل منزٍل یَرِده إال  ذهبیه:رساله 

 أن یتزوّد المسافر من تربة بلده و طینته التی بعد أن یمزجه بماء المنزل الّذی قبله ... و الواجب

ربّی علیها، و كلّما ورد إلی منزل طرح فی إنائه الذی یشرب منه الماء شیئاً من الطین اّلذی 

تزوّده من بلده، و یشوب الماء و الطین فی اآلنیة بالتحریك، و یؤخّر قبل شربه حتی یصفو 

 .(326، ص59، ج1403)مجلسی،  صفاءً جّیداً

یجب علی من أراد سفراً طویالً ... أن یحمل من ماء بلده و یمزجه  فی الطب: هذخیرال

بالذی یرد علیه أوال، و یحمل من ذلك الماء من المنزل و یخلطه بالماء الذی فی المنزل الثانی. 

و علی هذا المثال إلی أن یبلغ الموضع الّذی یقصده . ...و ینفع من ذلك أیضا أن یتزوّد من 
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ده من الحر الجّید من موضع الماء الذی ألف شربه فیلقی منه قطعة فی أیّ ماء یرد علیه طین بل

 20.(284ق، ص1419)ثابت بن قرّه،  و یتركه حتی یسكن و یصفو، ثم یشربه

ینبغی أن ال تشرب محضة خالصة لكن یمزج ماء كل منزل بماء المنصوری فی الطب: 

أن یتزوَّد المسافر من طین بلده، فإذا انزل علی ماء  المنزل اّلذی قبله... و ینفع من ذلك ایضاً

 .(293ق، ص1408)رازی،  أخذ منه شیئاً و القاه فیه و أقرّه حتی یصفو، ثم یشرب منه

واعلم یا أمیرالمؤمنین أن المسافر ینبغی له أن یتحرّز بالّحر إذا سافر و هو : ذهبیهرساله 

لیتناول من األغذیة الباردۀ  ی حّد اإلعتدال، ومن الطعام و ال خالی الجوف، ولیكن عل ئممتل

، )مجلسی مثل القریص و الهالم و الخلّ و الزیت و ماء الحصرم و نحو ذلك من األطعمة الباردۀ

 .(325، ص59، ج1403

من سافر فی حرّ شدید فینبغی له أن ال یكون ممتلئًا من الطعام.... و  المنصوری فی الطب:

الیاً خاویاً من الطعام أو الشراب.... فلیأكل أكالً معتدالً إلی القلّة ما ال ینبغی أیضاً أن یكون خ

هو من أغذیة باردۀ.... مسكنة للعطش، كالقریص و الهالل و ماء الحصرم و الخلّ و الزیت و 

 .(281ق، ص1408)رازی،  نحوها من البوارد

 أقسام المیاه

افر ما كان ینبوعه من الجهة المشرقیّة من و خیر المیاه شربًا لمن هو مقیمٌ أو مس ذهبیه:رساله 

الخفیف األبیض. و أفضل المیاه ما كان مخرجها من مشرق الشمس الصیفی، و أصّحها و أفضلها 

ما كان بهذا الوصف اّلذی نبع منه و كان مجراه فی جبال الطین، و ذلك أنّها تكون فی الشتاء 

 ارات. باردۀ و فی الصیف ملیّنة للبطن نافعة ألصحاب الحر

                                                           
صابئی بود و تا پایان عمر بر آن باقی ماند. تولد او 20 شهور در الجزیره بود. مذهبش  شهری م . ثابت بن قرّه اهل حرّان، 

صرافی اشتغال داشت. بعد از مدتی به بغداد رفت و به تحصیل علوم پرداخت.  بود. ابتدای امر در حرّان به 221در سال 
ادش های فلسفه با او برابری كند. استگوید: در زمان او كسی نبود كه در دانش پزشكی و دیگر شاخهابن أبی أصیبعه می

ق. 288رفت. فوت او در سال محمد بن موسی او را به دربار معتضد خلیفة عباسی برد و در حلقة منجمان آن جا قرار گ
. كتاب األنواء كه برای معتضــد 1اتفاق افتاده اســت. آثار زیادی از وی بر جای مانده اســت كه برخی از آنها عبارتند از: 

. 5. كتاب أصـناف األمراض 4. كتاب وجع المفاصـل و النقرس 3. المدخل إلی كتاب اقلیدس 2عباسـی نگاشـته اسـت. 
 .274-270، ص1419. الذخیره فی علم الطبّ. ابن ابی اصیبعه، 6 كتاب المدخل إلی المجسطی
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و أما الماء المالح و المیاه الثقیلة فإنّها ییّبس البطن. و میاه الثلوج و الجلید ردیّة لسائر 

األجساد و كثیرۀ الضرر جّداً. و أمّا میاه السحب فإنّها خفیفة عذبة صافیة نافعة لألجسام إذا لم 

فعة إن دام جریها و لم یطل خزنها و حبسها فی األرض. وَ أما میاه الجبّ فإنّها عذبة صافیة نا

 یدم حبسها فی األرض. 

و أمّا البطائح و السباخ فإنّها حارّۀ غلیظة فی الصیف؛ لركودها و دوام طلوع الشمس علیها. 

، 59، ج1403)مجلسی،  الصفراویة و تعظم به أطحلتهم  و قد یتولّد من دوام شربها المرّۀ

 . (326-327ص

إن خیر المیاه ما نبع و جری من ناحیة المشرق و :  ]أبقراط[ قال الحكیم :هفردوس الحكم

یكون مثل ذلك من المیاه الفاضلة أبیض بّراقاً و خفیفاً، لیس بمتغیّر الریح جدّاً  یسخّن سریعًا 

و یبرّد سریعاً، و یستدلّ بسرعة علی استحالته علی لطافته و خفّته. و أما البطئ اإلستحالة فإنه 

ه التی تجری بین مشرق الشمس الصیفی و من مغرب الشمس یدل علی غلظه، و بعده المیا

الصیفی، و المیاه التی تجری من جبال الطین أفضل المیاه و أصحها ألنها تكون حارّۀ فی الشتاء 

 باردۀ فی الصیف، ملیّنة للبطن، نافعة ألصحاب الحرارات. 

ألمطار ... و میاه ا.ة جدّاً فأما المیاه الثقیلة فإنها تیبس البطن. و میاه الثلوج و الجلید ردیّ

فأما میاه البطائح و السباخ فحارّۀ غلیظة فی الصیف لركودها و دوام  خفیفة و رطبة صافیة جّداً،

بری، )ط طلوع الشمس علیها، فهی تولد فیمن شربها المرّۀ الصفراء و تعظم لذلك أطحلتهم

 . (351ق، ص1423

ء الجمد فكلّه ردئ، و ذلك أن الماء إذا جمد أما ماء الثلوج و ما :قال بقراط :أدب الطبیب

مرۀ ال یعود إلی طبیعته األولی، لكن ما كان منه صافیاً خفیفاً عذباً انعصر و باد و یبقی منه أعكره 

 .(66ق، ص1412)رهاوی،  و أقربه من القایم

ن ؛ ألالبرودۀ إذا برّد و من عالمات جودۀ الماء أن تسرع إلیه السخونة، و :(الفصول) المرشد

)رازی،  ذلك یدلّ علی رقته و لطافة أجزائه و كلّما كان أخفّ وزناً و أرقّ، فهو أجود منه

 .(30ق، ص1416

و أما المیاه القائمة البطائحیة فأكثرها ردیّة تذبل األحشاء، و كذلك حال  :(الفصول)المرشد 

 .(32ق، ص1416، )رازی أكثر میاه اآلبار و لذلك ینبغی أن یتالحق ضررها بما یدرّ البول
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ولیكن الماء ماء السماء، إن قدر علیه و إال فمن الماء العذب  :صفة الشراب :ذهبیهرساله 

الّذی ینبوعه من ناحیة المشرق ماءً بّراقاً أبیض خفیفاً، و هو القابل لما یعترضه علی سرعة من 

 . (315، ص59، ج1403)مجلسی،  السخونة و البرودۀ، و تلك داللة علی صفة الماء

قال الحكیم أبقراط: إن خیر المیاه ما نبع و جری من ناحیة المشرق و  :هفردوس الحكم

یكون مثل ذلك من المیاه الفاضلة أبیض برّاقاً و خفیفاً .... و یسخن سریعاً و یبرّد سریعاً، و 

 هظیستدلّ بسرعة علی استحالته علی لطافته و خفّته، و أما البطئ اإلستحالة فإنه یدلّ علی غل

 . (351ق، ص1423)طبری، 

قال البقراط: الماء الّذی یسخّن سریعاً و یبرّد سریعاً هو أخفّ المیاه. و أنّ ماء  أدب الطبیب:

 .(70ق، ص1412)رهاوی،  المطر أخفّ المیاه و أصفاها و أعذبها و أرّقها

 ق. به بعد( 320بخش چهارم: آثار نگاشته شدۀ بعد از رسالۀ ذهبیه )

قمری  320های طبی كه از سال های متنی رسالة ذهبیه با مطالب كتابشباهتدر این بخش، 

 شود.اند، بررسی میبه بعد نگاشته شده

برخی از عباراتی كه در بخش حفظ الصحّه این آثار آمده، بدون اشاره به نگارنده و یا 

 منبعی كه از آن اقتباس شده، نقل شده است.

دهد، این آثار و تمامی آثاری كه در سه نشان میاین بخش از آن جهت اهمیت دارد كه 

فاوت اند؛ با این تبخش گذشته به آنها اشاره شد، مطالب مشابه خود را از منبع واحدی گرفته

ای ارهگونه اشاند و برخی دیگر بدون هیچكه برخی از آنها به منبع و یا نگارندۀ آن اشاره كرده

 اند.ظر خود را از آن جا نقل كردهبه منبع و یا نگارندۀ، فقط مطلب موردن

 کیفیۀ تناول الطعام و الشراب

واعلم یا أمیرالمؤمنین أنّ الجسد بمنزلة األرض الطیّبة، متی تعوهدت بالعمارۀ و : ذهبیهرساله 

السقی من حیث ال یزداد فی الماء فتغرق. و الینقص منه فتعطش، دامت عمارتها و كثر ریعها، 

مجلسی، ) ل عنها فسدت، ولم ینبت فیها العشب، فالجسد بهذه المنزلةإن تغوف و زكی زرعها، و

 .(310، ص59، ج1403
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إبن آدم إنما هو بمنزلة األرض التی هی إن قام علیها : هتسهیل المنافع فی الطب و الحكم

صاحبها بالعمارۀ و السقی ولم یزدها فتغرق و لم ینقصها فتعطش و أتت عمارتها و ربحت و 

م، 2000)ابن أزرق،  عها، فإذا تغافل عنها فسدت و نبت فیها العشبحسنت و حسن زر

 .(100ص

 في النوم

فإذا أردت النوم فلیكن اضطجاعُك أّوالً علی شقّك األیمن، ثم انقلب علی األیسر،  :رساله ذهبیه

و كذلك قُم من مضجعك علی شّقك األیمن، كما بدأت به عند نومك. و عوّد نفسك القعود 

تین، و ادخل الخالء لحاجة اإلنسان و البث فیه بقدر حاجتك و ال ُتطل فیه؛ فإن من اللیل ساع

 . (316، ص59، ج1403)مجلسی،  ذلك یورث داء الفیل

فإذا عزمت علی النوم فانقلب علی الشقّ األیسر، فانهض علی  :رساله فی حفظ الصحّه

عتان و ادخل المتوضّأ و ال شقّك األیمن كما كنت فی أّول نومك و قُمْ إذا بقی من اللّیل سا

، 6201)رساله حفظ الصحّه، شمارۀ  تطل المكث فیه؛ فإنه یعرض من ذلك أدواء كثیرۀ

 . (132ص

 في السواک

و اعلم یا امیرالمؤمنین. أنّ أجود ما استكت به لیف األراك؛ فإنّه یجلو األسنان و  :ذهبیهرساله 

من الحفر إذا كان باعتدالٍ، و اإلكثار منه یرّق یطیّب النكهة و یشدّ اللثة و یسننها، و هو نافع 

یّل محّرقاً و األسنان و یزعزعها و یضعف أصولها، فمن أراد حفظ األسنان فلیأخذ قرن األ

كزمازجاً و سُعداً و وردًا و سنبل الطیب و حبّ األثل أجزاًء سواًء و ملحاً أندرانّیاً ربع جزء، 

 یمسك األسنان و یحفظ أصولها من اآلفات العارضةفیدقّ الجمیع ناعمًا و یستنّ به فإنه 

 .(317، ص59، ج1403)مجلسی، 

صفة سنون یحفظ علی األسنان صحتها: قرن أیّل محرق و  :بستان األطباء و روضة األلبّاء

)ابن مطران،  كزمازك و ورد و سنبل الطیب، أجزاء سواء، ملح أندرانی ربع جزء، یستنّ به

 .(137، ص1368



 363    هاي متني و محتوايي رساله ذهبيه با متون پزشكي يونانمشابهت

 

صفة سنون یجلو األسنان و یذهب بالحفر و یشدّ اللثة و یطیب النكهة:  :البقاء ۀكتاب مادّ

یؤخذ من دقیق الشعیر منخواًل و من الملح األندرانی مسحوقاً منخوالً من كل واحد جزء... 

فیؤخذ لهذا السنون من هذه األقراص عشرون درهماً و ... هو حبّ األثل من كل واحدٍ ستة 

رق و ملح أندرانی... تجمع هذه األدویة بعد الدقّ و الّنخل بمنخل صفیق... یّل محأدراهم، و قرن 

  .(608ق، ص1420)تمیمی مقدسی،  و تستعمل عند الحاجة

 آداب الحجامۀ

فإذا أردت الحجامة فلیكن فی اثنی عشرۀ لیلة من الهالل إلی خمس عشرۀ؛ فإّنه  رساله ذهبیه:

إالّ أن تكون مضطّراً إلی ذلك و هو ألنّ الدم ینقص أصحّ لبدنك. فإذا انقضی الشهر فال تحتجم 

 فی نقصان الهالل، و یزید فی زیادته.

ولتكن الحجامة بقدر ما یمضی من السنین: ابن عشرین سنة یحتجم فی كل عشرین یوماً، 

و ابن الثالثین فی كّل ثالثین مرّۀً واحدۀ، و كذلك من بلغ من العمر أربعین سنة یحتجم فی 

 .(318، ص59، ج1403)مجلسی،  یوماً مرّۀ و مازاد فبحسب ذلككل أربعین 

إذا أردت الحجامة فال تحتجم إال ما بین اثنتی عشرۀ لیلة ]من  رساله فی حفظ الصحّه:

الهالل إلی خمس عشرۀ[؛ فإنه أصحّ لبدنك. فأما إذا نقص الشهر فال تحتجم؛ ألن الدم ینقص 

 بنقصان الشهر و یزید بزیادته.

در ما أتی لك من السنّ؛ إن عشرون ففی عشرین و إن ثالثون ففی ثالثین یوماً و احتجم بق

 .(136، ص 6201)رساله فی حفظ الصحه، مجموعه شماره  و إن زاد فعلی حساب ذلك

و یجب .... إجتناب النساء قبل ذلك باثنی عشر ساعة. و یحتجم فی یوٍم  رساله ذهبیه:

.... و ال تدخل یومك ذلك الحمام؛ فإنه یورث الداء. صاحٍ صافٍ ال غیم فیه و ال ریح شدیدۀ 

و صبّ علی رأسك و جسدك الماء الحارّ و ال تفعل ذلك من ساعتك .... فإذا اغتسلت من 

 . الحجامة فخذ خرقة مرعزی فألقها علی محاجمك...

و أمّا فی الصیف فإذا احتجمت فكُل السكباج و الهالم و المصوص أیضاً و الحامض و 

 . (320، ص59، ج1403)مجلسی،  هامتك... صبّ علی
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و إذا هممت بالحجامة فاجتنب النساء اثنتی عشرۀ ساعة قبل ذلك،  رساله فی حفظ الصحّه:

ثم احتجم فی یوم صاف ال غیم فیه و ال ریح شدیدۀ. و ال تدخل یومك الحمام؛ فإنه یورث 

ولیكن ذلك من ساعتك و إذا أدواء كثیرۀ منها الملیلة. و صب علی رأسك و جسدك ماءً فاتراً 

اغتسلت من الحجامة فخذ خرقة غبراء فألقها علی محاجمك و ال تأكل طعاماً مالحاً بعد 

الحجامة ثالثین ساعة؛ فإنه یعرض منه الجرب. و أمّا فی الشتاء فكل ساعة تحتجم طباهجاً و 

و اشرب  لِ السكباجاشرب نبیذ العسل أو المطبوخ الریحانی أو ماء العسل. و أما فی الصیف فكُ

 .(136، ص6201)رساله فی حفظ الصحّه، شماره  شراب الورد و السكنجبین

 المحاذير

واحذر یا أمیرالمؤمنین أن تجمع بین البیض و السمك فی المعدۀ فی وقت واحدٍ؛  :ذهبیهرساله 

 ضراسفإنهما متی اجتمعا فی جوف اإلنسان ولّدا علیه النقرس و القولنج و البواسیر و وجع األ

 . (321، ص59، ج1403)مجلسی، 

و من جمع فی معدته البیض و السمك؛ فإنه ]یورث[ وجع النقرس  :رساله فی حفظ الصحّه

 .(138، ص6201)رساله فی حفظ الصحّه، مجموعه شمارۀ  أو ریح البواسیر

و أكل المملوحة و اللحمان المملوحة و أكل السمك المملوح بعد الفصد و  :رساله ذهبیه

 . (321، ص59، ج1403)مجلسی،  جامة یعرض منه البهق و الجربالح

الطب من الكتاب و السنه: من افتصد و أكل مالحاً، فأصابه بهقٌ أو جربٌ، فال یلومنّ إاّل 

 .(22-21ق، ص1426)بغدادی،  نفسه

من افتصد و أكل مالحاً أو ملحاً فظهر به بهق، أو أصابه جرب، فال  :رساله فی حفظ الصحّه

 .(138، ص6201)رساله فی حفظ الصحه، شماره  نّ إالّ نفسهیلوم

 . (321، ص59، ج1403)مجلسی،  و دخول الحمام علی البطنة یوّلد القولنج ذهبیه:رساله 

و من دخل الحمام و هو ممتلئ، فأخذ القولنج ]فال یلومنّ إال  :رساله فی حفظ الصحّه

 .(138، ص6201)رساله فی حفظ الصحّه، شماره  نفسه[

 و الجماع بعد الجماع من غیر فصل بینهما بغسل یورث للولد الجنون رساله ذهبیه:

 .(321، ص1403)مجلسی، 
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الطب من الكتاب و السنه: و من احتلم و لم یغتسل، حتی جامع فولد له مجنون أو مختل 

 .(22-21ق، ص1426)بغدادی،  )مخبّل(، فال یلومنّ إال نفسه

، ص 59، ج1403)مجلسی،  ل منه الجسد إذا أدمن علیهو أكل التین یقم :رساله ذهبیه

321) . 

-197 تا، برگ)برقانی، بی و اإلكثار من أكل التین یقمل البدن :رساله فی حفظ الصحّه

221) . 

، 59، ج1403)مجلسی،  و مداومة أكل البصل یعرض منه الكلف فی الوجه :ذهبیهرساله 

 . (321ص

 ل البصل أیاماً فكلف وجهه، فال یلومنّ إال نفسهمن دام علی أك :رساله فی حفظ الصحه

 .(138، ص 6201)رساله فی حفظ الصحه، شماره

، 59، ج1403)مجلسی،  و مداومة أكل البیض یعرض منه الكلف فی الوجه رساله ذهبیه:

 .ها(()بعضی از نسخه 321ص

د الكلف ه یولّتقویم األبدان: قال ابن عبدون فی تقویم األبدان فی جدول مضرّۀ البیض: إنّ

 .(278تا، ص)به نقل از شیرازی، بی إذا أكثر منه

 .(321، ص1403)مجلسی،  و أكل األترج باللیل، یقلّب العین و یوجب الحول رساله ذهبیه:

ی، )بغداد الطب من الكتاب و السنّه: و من أكل األترج لیاًل فأحول، فال یلومنّ إال نفسه

 .(22-21ق، ص1426

 الحمام و آدابه

فإذا أردت أن ال یظهر فی بدنك بثرۀ و ال غیرها فابدأ عند دخول الحمام فدهّن : ذهبیهاله رس

 .(322، ص59، ج1403)مجلسی،  بدنك بدهن البنفسج

و مَنْ أراد أن ال یؤذیه جسدُه، فإذا دَخل الحمّام فلیتمرّخ بدنه بدهن  :الملكی فی الطبّ

 .(218ق، ص1424)أنطاكی،  البنفسج، و یعرق به ساعةً
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إذا أردت دخول الحمام و أن ال تجد فی رأسك ما یؤذیك فابدأ قبل دخولك  :رساله ذهبیه

مجلسی، ) من وجع الرأس و الشقیقة -إن شاء اهلل تعالی -بخمس جرع من ماء فاتر؛ فإنك تسلم 

 .(322، ص59، ج1403

 ، تسلمإذا دخلت الحمام فضع علی رأسك سبع راحات ماءً حارّاً :رساله فی حفظ الصّحه

، ص 6201)رساله فی حفظ الصّحه، شماره  بإذن اهلل من الصداع و علل آخر یعرض فی الرأس

138). 

: إذا أراد اإلنسان أن ال یؤذیه بَلهٌ أبداً، فإذا دَخلَ الحمّام، فلیصّب علی الملكی فی الطبّ

 . (218ق، ص1424)أنطاكی،  رأسه سبع غُرفاتٍ بكّفه

 بعض تدابیر حفظ الصحّۀ

و من أراد أن یقلّ نسیانه و یكون حافظاً، فلیأكل كلّ یوم ثالث قطع زنجبیل مربّی  له ذهبیه:رسا

 .(324، ص59، ج1403)مجلسی،  بالعسل

و إن أحببت أن تكون حافظاً، فخذ كلّ لیلة مثقالین من الزنجبیل  رساله فی حفظ الصحّه:

 . (138، ص6201)رساله فی حفظ الصحه، شماره  المربّی سنة واحدۀ تامّة

 و من أراد أن ال یجد الحصاۀ و عسر البول، فال یحبس المنی عند نزول الشهوۀ رساله ذهبیه:

 .(324، ص59)مجلسی، محمدباقر، ج

و من سَرَّه أن یسلم من وجع المثانة، فال یحبس منیّه و ال بوله لیالً كان  الملكی فی الطبّ:

 .(219ق، ص1424)أنطاكی،  أو نهاراً

مجلسی، ) و من أراد أن ال یشتكی مثانته فال یحبس البول و لو علی ظهر دابّته :رساله ذهبیه

 .(323، ص 59، ج1403

إن أحببت أن ال تشتكی مثانتك لیالً و ال نهاراً، فال تحتبس بولك  رساله فی حفظ الصّحه:

 .(138، ص6201)رساله فی حفظ الصحه، شماره  فی سفرٍ و ال حضرٍ

حّب أن ال یشتكی مثانته أبداً، فال یحبس بوله و ال خأله، أبداً لیاًل مَن أ الملكی فی الطبّ:

 .(218ق، ص1424)أنطاكی،  أو نهاراً، سفراً كان أو حضراً و لو كان علی ظهر دابّةٍ
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جلسی، )م اللّبن و النبیذ الذی یشربه أهله إذا اجتمعا ولّدا النقرس و البرص ذهبیه:رساله 

 .(321، ص59، ج1403

من جمع فی معدته اللبن و النبیذ، فأصابه نقرس أو برص ]فال  حفظ الصحّه:رساله فی 

 .(138ص ،6201)رساله فی حفظ الصحه، شماره  یلومنّ إال نفسه[

 تدبیر المسافر

فأما صالح المسافر و دفع األذی عنه فهو أن ال یشرب من ماء كّل منزٍل یَرِده إال  ذهبیه:رساله 

لّذی قبله ... و الواجب أن یتزوّد المسافر من تربة بلده و طینته التی بعد أن یمزجه بماء المنزل ا

ربّی علیها، و كلّما ورد إلی منزل طرح فی إنائه الذی یشرب منه الماء شیئاً من الطین اّلذی 

تزوّده من بلده ، و یشوب الماء و الطین فی اآلنیة بالتحریك، و یؤخّر قبل شربه حتی یصفو 

 .(326، ص59، ج1403ی، )مجلس صفاءً جّیداً

حب من ماء صمن تدبیرالجیّد لمن ینتقل فی المیاه المختلفة أن یست و القانون فی الطب:

بلده، فیمزج به الماء الّذی یلیه، و یأخذ من ماء كلّ منزل  للمنزل الّذی یلیه فیمزجه بمائه، و 

علیه و  ءرا یطن استصحب طین بلده و خلطه بكل مإكذلك یفعل حتی یبلغ مقصده، و كذلك 

 21.(266، ص1ق، ج1408)ابن سینا،  خضخضه فیه، ثم تركه حتی یصفو

 و من التدبیر الجّید لمن سافر فی المیاه المختلفة ن یستصحب التلویح فی أسرار التنقیح:

من ماء بلده أو طین بلده فیصلح بهما ماء الّذی یورده من بلده، و یشرب الماء و الطین فی 

 . (177تا، ص)خجندی، بی یؤخر شربه حتی یصفوا صفاءً جیّداً اآلنیة بالتحریك و

 أقسام المیاه

و خیر المیاه شربًا لمن هو مقیمٌ أو مسافر ما كان ینبوعه من الجهة المشرقیّة من  ذهبیه:رساله 

الخفیف األبیض. و أفضل المیاه ما كان مخرجها من مشرق الشمس الصیفی، و أصّحها و أفضلها 

لوصف اّلذی نبع منه و كان مجراه فی جبال الطین، و ذلك أنّها تكون فی الشتاء ما كان بهذا ا

 باردۀ و فی الصیف ملیّنة للبطن نافعة ألصحاب الحرارات. 

                                                           
 .198-195، ص1ق.(، ج452. ر.ك: ابوسهل عیسی بن یحیی مسیحی )م21
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و أما الماء المالح و المیاه الثقیلة فإنّها ییّبس البطن. و میاه الثلوج و الجلید ردیّة لسائر 

اه السحب فإنّها خفیفة عذبة صافیة نافعة لألجسام إذا لم األجساد و كثیرۀ الضرر جّداً. و أمّا می

یطل خزنها و حبسها فی األرض. وَ أما میاه الجبّ فإنّها عذبة صافیة نافعة إن دام جریها و لم 

 یدم حبسها فی األرض. 

و أمّا البطائح و السباخ فإنّها حارّۀ غلیظة فی الصیف؛ لركودها و دوام طلوع الشمس علیها. 

، 59، ج1403)مجلسی،  الصفراویة و تعظم به أطحلتهم  ولّد من دوام شربها المرّۀو قد یت

 . (326-327ص

و أفضل المیاه، میاه العیون الجاریة علی األراضی الطینیّة المنحدرۀ  التلویح فی أسرار التنقیح:

حو نمن مواضع عالیة، ال سیما الغمرۀ المكشوفة التی تبعد منابعها، و یخفّ وزنها و یجری 

 .(177تا، ص)خجندی، بی المشرق الصیفی و الشمالی

و أما المیاه الجلیدیّه و الثلیجیة فغلیظة، و المیاه الراكدۀ األجمیة خصوصًا  القانون فی الطب:

المكشوفة فردیئة ثقلیة و إنّما تبرّد فی الشتاء بسبب الثلوج و تولد البلغم و تسخن فی الصیف 

المرارۀ، و لكثافتها و اختالط األرضیة بها و تحلّل اللطیف منها،  بسبب الشمس و العفونة فتوّلد

 22.(137، ص1ق، ج1420)ابن سینا، تولد فی شاربیها أطحلة... 

آب چاه و كاریز به قیاس  به آب جوی، بد باشد. و  :هو المباحث العالئی هاألغراض الطبیّ 

كه در میان درختان و میان  آب جوی و آب چاه  با هم نباید آمیخت، و آب ایستاده خاصه آن

نی باشد، سخت بد باشد، سپرز را بزرگ كند و همه احشاء را زیان دارد و باشد كه باستسقا 

 .(212-213، ص1، ج1385)جرجانی،  های بد بسیار داردادا كند و خصلت

 و واعلم أن أجود الماء و أنفعه أخفّه وزنًا و أسرعه قبواًل للسخونة و البرودۀ :كتاب الطبیخ

أعذبه طعماً اّلذی یضرب فی طعمه إلی الحالوۀ. واعلم أن شرّ المیاه الماء اّلذی له طعم أو ریح 

، 2009)ابن سیّار ورّاق،  مكروه؛ فإنها ال یصلح للشرب، و قد تستعمل فی األدویة و العالجات

 .(313ص

                                                           
 .151-144، ص1ق.(، ج452. ر.ك: ابوسهل عیسی بن یحیی مسیحی )م22
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 آداب الجماع

أصلح للبدن و أرجی للولد و  و إذا أردت ]الجماع[ فلیكن فی آخر اللیل؛ فإّنه :ذهبیهرساله 

 أذكی للعقل فی الولد اّلذی یقضی اهلل تعالی بینهما.

و ال ُتجامع امرأۀ حتی تالعبها و تكثر مالعبتها و تغمز ثدییها؛ فإنّك إذا فعلت ذلك غلبت 

شهوتها و اجتمع ماؤها، یخرج من ثدییها و الشهوۀ تظهر من وجهها و عینیها و اشتهت منك 

 هیته منها. مثل اّلذی اشت

وال تجامع مع النساء إال و هی طاهرۀ و إذا فعلت فالتقم و ال تجلس جالسًا و لكن تمیل 

لسی، )مجعلی یمینك، ثم انهض للبول إذا فرغت من ساعتك فإّنك تأمن الحصاۀ بإذن اهلل ... 

 .(327، ص 59، ج1403

اك خفیفة؛ فإنّ ذلك أسلم و اّیاك أن ُتجامع امرأۀ إالّ وحش: بستان األطباء و روضه األلبّاء

أصحّ للولد. و ال تباضع امرأۀ إال بعد أن تُالعبها و تعصر حلمة ثدیها لیجتمع ماءك و ماءها و 

تعرف الشهوۀ من عینیها و مل علی یمینها فی الفعل؛ لتولّد ذكراً. و اشرب بعد الفراغ دانق 

لتوانی فی ذلك یُحدث زرقة فی عیون مومیای. و إیّاك و المعاودۀ إالّ بعد الغسل و البول؛ فإن ا

 . (، ص؟1368ابن مطران، ) األوالد

إذا أردت النساء فال تأتهن فی أول اللیل؛  صفة الجماع :هتسهیل المنافع فی الطب و الحكم

ألن المعدۀ تكون ممتلئة و كذلك العروق و هو غیر محمود و یتخوف علی الرجل من ذلك 

النقرس و الحصی و تقطیر البول و ضعف البصر و ضعف الدماغ العلل، منها الشقیقة و الفالج و 

و ربما مات من لیلته و مع ذلك ال یرجی من تلك المجامعة ولد ولیكن آخر اللیل؛ ألنه الدواء 

األصح للجسم و أهدأ للولد الذی یكون بینهما و أزكی لعقله. و ال تأتیها حتی تالعبها و تغمز 

ؤك و ماؤها و تعرف الشهوۀ منها فی وجهها و عینها حتی ثدیها و تمصّ شفتیها لیجتمع ما

تشتهی منك ما تشتهی منا. و ال تجامعها إال وهی طاهرۀ؛ فإنك إذا فعلت ذلك كان أروح 

لبدنك و أصح لك إذا اتفق الماآن بإذن اهلل تعالی. و إذا قضیت حاجتك فال تقم عنها قیامًا 

ضطجعت علی یمینها كان أحسن للطبیعة و ولكن اضطجع علی یمینك، و كذلك المرأۀ إذا ا

أرجی للولد إن شاء اهلل تعالی. قال بعض الحكماء: قرأت فی بعض الكتب أن من فعل ذلك لم 

 .(86ق، ص1421)ابن أزرق یمنی،  یولد له إال ولدٌ ذكر
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: صفة إتیان النساء: التقرب النساء فی أول اللیل؛ فإنّه یولُّد النقرس رساله فی حفظ الصحّه

الفالج و الحصاۀ و التقطیر و ضعف البصر. فإذا أردت مجامعتهنّ، فلیكن ذلك فی آخر اللیل  و

فإنّه أصحّ لبدنك و أرجی للولد و أزكی لعقل الولد إن كان. و ال تجامعهنّ امرأۀ حتی یكثر 

مالعبتها و غمز ثدییها؛ فإنك إذا فعلت ذلك اجتمع ماءك و ظهرت الشهوۀ منها لك فی عینیها 

جنتیها و اشتهت منك مثل الّذی تشتهیه منها و كان أروح لبدنك و أصحّ لك. فإذا اجتمع و و

الماآن رجی الولد بإذن اهلل تعالی. فإذا فرغت فالتستو قایماً و ال تجلس ولكن مل عن یمینك 

و ادع بشربة مثرودیطوس فاشربه فإنّه یرد إلیك من مثل الذی خرج منك و إتیان النساء و 

الحَمَل جسم خیر و أفضل من أن یكون فی الثور و إذا تطهرت المرأۀ فال تكثر إتیانها القمر فی 

، 6201)رساله فی حفظ الصحّه، شماره  عند الّطهر فإّنها یحمل من القلیل و یفسد من الكثیر

 .(134ص 

 وصايا عامّه

ضرّنی، و لم یو ال تقول طالما فعلت كذا، و أكلت كذا فلم یُؤذنی، و شربت كذا  ذهبیه:رساله 

و فعلت كذا و لم أرَ مكروهاً، و إنما هذا القلیل من الناس یا أمیرالمؤمنین كالبهیمة ال یعرف ما 

 یضرّه، و ال ما ینفعه. 

لكانت عقوبته أسهل، و لكن یرزق  [و]و لو أصیب اللِّص أوّل ما یسرق، فعوقب لَم یَعُد، 

لی أعظم الّسرقات، فیقطع، و یُعظّم التنكیل اإلمهال و العافیة، فیعاود ثم یعاود، حتی یؤخذ ع

 .ق(715تا ب، نسخة )الرساله الذهبیّه، بی به، و ما أودته عاقبة طمعه

قول بال إلی قول من ی -أحسن اهلل توفیقه-و ال یجب أن یلتفت أمیر المؤمنین ذهبیه:رساله 

و فعلت كذا ولم أر علم و ال معرفة: طالما أكلت كذا و لم یضرّنی، و شربت كذا ولم یؤذنی 

مكروهاً، و إنما هذا القائل... كالبهیمة و الصورۀ الممثلة ال یعرف ما یضرّه مما ینفعه. ولو أصیب 

اللصّ فی أول ما یسرق و عوقب له لم یعد و لكانت عقوبة أسهل، ولكن یرزق اإلمهال و 

ما أوردته  كیل به والعافیة فیعاود ثم یعاود حتی یؤخذ علی أعظم السرقة، فیقطع و یعظم التن

 .ق(8-7تا الف، نسخه )الرساله الذهبیّه، بی عاقبة طمعه
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و لعلّ من یقرأ كتابی هذا یقول قد عشتُ زماناً و لم أحتج إلی ما فی هذا  تقویم األبدان:

الكتاب، فكم من مرّۀ قد جمعت فی معدتی هذه األطعمة فی حالة واحدۀ و جریت علی ضّد 

ر إال خیراً. و لو فّكر  لعلمَ أن اهلل تعالی لو عاقب العبد بأوّل ذنب لم األحوال المذكورۀ فلم أ

ق به نقل از شیرازی، 1333)بغدادی،  یذنب إنسان، ولو أخذ السارق فی أول مرّۀ لم یسرق أحدٌ

 .(485تا، صبی

و ال یقل الجاهل اّلذی لم یأخذه التجارب و اآلداب و لم یقع علیه  رساله فی حفظ الصّحه:

ت األمور طالما أكلت هذا فلم یضّرنی، فإنما هو بهیمة من البهائم ال یعرف ما یضرّه ممّا سما

ینفعه. ولو أصیب اللصّ فی أول ما یسرق فعوقب لم یعد ولكن رزق العافیة فعاد ثم عاد حتی 

ضری به و أخذ علی أعظم السرقات و أوجبها لقطع یده و فعل ذلك به. ولو عوقب فی أّول 

، 6201)رساله فی حفظ الصحّه، شماره  زع و اهلل الصانع المصلح لمن شاء من خلقهمرّۀ سرق ن

 .(138ص

و قال بعض الحكماء: ال ینبغی ألحد أن یقول طالما  :هتسهیل المنافع فی الطب و الحكم

فعلت ما حذر منه من استعمال هذه األشیاء فلم یصبنی ضرر؛ فإن قوله هذا جهل منه، فلیعتبر 

در علیه فال یقسارق یؤخذ فی أول سرقة فتقطع یمینه ورب سارق یسرق دائماً بالسارق فرب 

فلیقطع بل یعرف أن الحكم علیه فی السرقة قطع یمینه، فلیحذر العاقل مما حذر منه. فلو یؤاخذ 

ق، 1421)ابن أزرق یمنی،  اهلل عباده بما یتساهلون من عقوبته فی الدنیا لما ترك صحیحاً

 . (100ص

ال ینبغی ألحدٍ أن یقول طالما قد فعلت ما حذر منه من استعمال  :هكتب الطبّیفی بعض ال

هذه األشیاء فلم یصیبنی ضرر، فإن قوله هذا جهل و لیعتبر بالسارق الّذی یؤخذ فی أول سرقة 

فیقطع یمینه و رب سارق سرق دائماً فال یقدرعلیه فیقطع بل یعرف أن الحكم علیه فی السرقة 

ر العاقل ما حذر منه، ولو أخذ اهلل عباده بما یتساهلون من عقوبته فی الدنیا قطع یمینه فلیحذ

 .(487تا، ص)به نقل از شیرازی، بی مارأت عینك صحیحاً

و من عمل فیما وصفت فی كتابی هذا و دبّربه جسده أمن بإذن اهلل من كل  رساله ذهبیه:

ی العافیة لمن یشاء و یمنحها اّیاه و داء، و صحّ جسمه بحول اهلل و قوّته. فإن اهلل تعالی یعط

 . (327، ص59، ج1403)مجلسی،  الحمدهلل
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قال الفیلسوف: من اجتنب ما حذرته و عمل بما أمرته و دبّربه  رساله فی حفظ الصحّه:

جسده و لم یخاف صفتی و لم یحمل علی معدته سلم بإذن اهلل من كل داء و صح بحول اهلل 

ماره )رساله فی حفظ الصحّه، ش ی العافیة و الصحّة من یشاء بال دواءو قوّته و قد یرزق اهلل تعال

 .(138-137، ص 6201

 نتیجه

ای كه اكنون در اختیار ماست، از چینش عبارات اقتباس شده از رسد، رساله ذهبیهبه نظر می

آثار پزشكان یونان با اندكی دخل و تصرف و تغییر در عبارات آن در كنار یكدیگر بوجود 

 است. آمده

مطابق با ادله نقلی و عقلی فراوانی در منابع معتبر شیعه، علم امامان معصوم)ع(، علم لدنی 

های لفظی و محتوایی فراوانی كه در چهار بخش این و ارادی است. در حالی كه شباهت

نوشتار بطور تفصیل نشان داده شد و اكثر آنها یا عیناً در آثار پزشكی قبل از اسالم وجود 

و یا با اندكی تغییر در این رساله آمده، با حقیقت علم لدنی، امام معصوم)ع( ناسازگار  داشته

 است. 

 منابع
 چا.دار الكتب العلمیه، بیبیروت: ، عیون األنباء فی طبقات األطباء، .ق(ه1419)ابن ابی أصیبعه

بیروت: الحكمه،  ، تسهیل المنافع فی الطب وم(2000-ق1421)ابن ازرق یمنی، ابوبكر بن عبدالرحمن

 اول.دارالكتب العلمیه، چاپ 

طعم ، ترجمة رساله إلی المأمون فی الم(الف تا)بیابن بختیشوع، جبرئیل بن جرجیس گندی شاپوری

 پ.77-ب73، نسخ، كهن 213و المشرب، متوفی

مأمون فی رساله بختیشوع الحكیم إلی ال ،(ب تا)بیابن بختیشوع، جبرئیل بن جرجیس گندی شاپوری

 3، 2/401مارهش: كتابخانه سلیمانیه حالت افندی، دبیر البدن جواباً عن كتابه یسأل ذلك، استانبولت

 ر.95-ر91برگ 

 العباسی، رساله بختیشوع الحكیم للمأمون ،(ج تا)بیابن بختیشوع، جبرئیل بن جرجیس گندی شاپوری

 برگ. 1، 17427كتابخانه مجلس شورای اسالمی، ش تهران:
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انیه )قسم الروضه الطبیّه، المكتبه البریط ،(د تا)بیجبرئیل بن جرجیس گندی شاپوریابن بختیشوع، 

 برگ. 27، 10989المجموعات الشرقیه و المكتبه الهندیه(، شماره 

ه، (، التذكره المأمونیه فی منافع األغذیهـ تاابن بختیشوع، جبرئیل بن جرجیس گندی شاپوری)بی

 .2/504ره استانبول: كتابخانة بشیرآغا، شما

، مختصر فی الطب، تحقیق: كامیلو آلباریث دی م(1992)ق(238ابن حبیب، عبدالملك قرطبی)م

 . معهد التعاون مع العالم العربیمادرید: مورالیس و فیرناندوخیرون، المجلس األعلی لألبحاث العلمیّه، 

محمد امین  مختصر فی الطب، تعلیق و تحشیه: ،(م1998-ه1419)ابن حبیب، عبدالملك قرطبی

 دار الكتب العلمّیه.بیروت: الضناوی، 

م(، 2001-ق1422ق( )7ابن حفاظ، ابوالمُنی داود بن أبی نصر، المعروف بالكوهین العطار الهارونی)م

 منهاج الدكان و دستور األعیان، تصحیح: خلیل حسن ابراهیم الحموی، بیروت: دار الكتب العلمیه، اول. 

 -جلیل، كتاب الطبیخ، تحقیق: كای أورنبری و سحبان مرّوه، م(2009) (ق.4ابن سیّار ورّاق )م قرن

 چا. بیلبنان: دار و مكتبه بیبلیون، 

: بیروتالقانون فی الطب، تحشیه: محمد امین الضناوی،  ،م(1999-ق1420)ابن سینا، حسین بن عبداهلل

 اول.دار الكتب العلمیه، 

جا: موسسه عزالدین بیفی الطب، تحقیق: ادوار القش، القانون  ،ق(1408)ابن سینا، حسین بن عبداهلل

 چا.بیللطباعه و النشر، 

تحقیق قم:  ، األمان من أخطار األسفار و األزمان، مقدمة تحقیقق(1409)ابن طاووس، علی بن موسی

 .دومچاپ موسسه آل البیت)ع( إلحیاء التراث، 

و روضه األلبّاء، مقدمه: مهدی محقق،  ، بستان األطباءش(1368)ق( 587ابن مطران، أبونصر إلیاس)م

 اوّل.چاپ تهران: مركز انتشارات نسخ خطی، 

موسسه مطالعات تهران: ، قرابادین )األدویه المركبه المختاره(، ش(1378)ابو سهل مسیحی، شاپور

 .چاپ اولتاریخی پزشكی طب اسالمی و مكمل، 

 198-195، ص1ج نا،بی جا:بیطب، ق.(، كتاب المائه فی ال452ابوسهل عیسی بن یحیی مسیحی )م

جموعه مكتابخانه مجلس شورای اسالمی،  :، غنی و مُنی، تهرانتا()بیابو منصور حسن بن نوح قمری

 .53، برگ4850شمارۀ 

ار د :، الملكی فی الطبّ، تحقیق: أحمد فرید المزیدی، بیروتق(1424 -م2003)أنطاكی، داود بن عمر

 اوّل،.چاپ الكتب العلمیّه، 
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تحقیق موسسه  جا:بی ، كامل الصناعه،ش(1387)ق(400وازی، علی بن عباس مجوسی)م حدوداه

 ، چاپ اول.الدیناحیاء طب طبیعی، جالل

بخانه مجلس كتاتهران: ، رسالة حفظ الصحه، تا()بیبرقانی اسرائیلی سكندری، فاضل بن أبی الحسن

 .221-197، برگ 4601شورای اسالمی، شمارۀ 

 دار الكتاب جا:بیرجمه: سید یعقوب بكر، ت، تاریخ األدب العربی، م(2005-ق1426)بروكلمان، كارل

 4و 3ج اإلسالمی.

جا: روضه الشام، بی، تقویم األبدان، ق(1333)ق(493بغدادی، ابوعلی یحیی بن عیسی)ابن جزله()

 چا.بی

د الشهاوی، ، الطب من الكتاب و السنه، تحقیق: مجدی محمم(2005 -ق.1426)بغدادی، عبداللطیف

 اول.بیروت: عالم الكتب، چاپ 

، برگ 7467 كتابخانة آیت اهلل مرعشی، :قم، رساله بقراط الحكیم فی تعلیم المعالجات، تا()بیبقراط

54 -56. 

، ماده البقاء فی إصالح الهواء و التحرز من ضرر األوباء، ق(1420)تمیمی مقدسی، محمدبن احمد

 .چاپ اول معهد المخطوطات العربیه،  ره:القاهتحقیق و دراسه: یحیی شعار، 

ق(، الذخیره فی الطب، تحقیق و دراسه: أحمد فرید المزیدی، بیروت: 1419ق()288ثابت بن قّره)م

 دار الكتب العلمیه، چاپ أوّل. 

، األغراض الطبیّه و المباحث العالئیه، ش(1385) ق(531-434جرجانی، اسماعیل بن حسن بن محمد)

 اوّل.تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سن تاج بخش، تصحیح و تحقیق: ح

بیروت: دار و ، الطب النبوی، تحقیق: محمّد كریّم راجح، م(1992) ق( 751 -691جوزیه، ابن قیّم)

 چا.بیمكتبه الهالل، 

فی حفظ األسنان و اللثه و استصالحها، دراسه و تحقیق: محمد  ،ق(1417)ق(264)محنین بن اسحاق

 .، چاپ أولدار القلم العربیحلب: كری، فؤاد الذا

ستان كتابخانه مركزی آمشهد: ، رساله فی تدبیر الصحّه بالمطعم و المشرب، تا()بیحنین بن اسحاق

 .5043؛ 5095؛ 12502قدس رضوی، ش

 ،، التلویح إلی أسرار التنقیحتا()بیق(750)حدود الدین محمد بن عبداللطیف بن ثابتخجندی، فخر

 .ناجا، بیبی
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تهران: ، «الرساله الهارونیه»، رساله یاقوته الهارونیه معروف به ش(1388)دمشقی، مسیح بن حكم

 اول.موسسه مطالعات تاریخ پزشكی طب اسالمی و مكمل، چاپ 

القاهره: معهد ، المرشد )الفصول(، تحقیق: البیرزكی اسكندر، ق(1416)رازی، محمد بن زكریا

 دوم.المخطوطات العربیّه، چاپ 

، شرح و تحقیق و تعلیق: م(1987-ق.1408) ق( 312المنصوری فی الطب)م زی، محمد بن زكریا،را

 اول.الكویت: المنظمه العربیه للتربیه و الثقافه و العلوم، چاپ حازم البكری الصدیقی، 

 .146تا  138برگ، از برگ  9، 707شماره ال،كتابخانه اسكوریاسپانیا:  تا الف()بیالرساله الذهبیه

 برگ 6، 237كتابخانه عمومی آیت اهلل حكیم، نسخه شمارهنجف اشرف: تا(، )بیرساله الذهبیهال

 .6201كتابخانة مجلس شورای اسالمی، مجموعة شمارۀ تهران: رساله حفظ الصحّه، 

ریاض: مركز الملك فیصل أدب الطبیب، تحقیق: مریزن عسیری، ، (ق1412)رُهاوی، اسحاق بن علی

 ول.اإلسالمیّه، چاپ اللبحوث و الدراسات 

 تهران:، ادب الطبیب، تصحیح: كمال السامرایی، داود سلمان علی، ش(1387)رُهاوی، اسحاق بن علی

 اول.موسسه مطالعات تاریخ پزشكی طب اسالمی مكمل، چاپ 

تهران: ، ادب الطبیب، ترجمه مریم پوتی و مینوعلی میرزایی، ش(1390)رُهاوی، اسحاق بن علی

 اول.چاپ نتی ایران، انتشارات طبی س

 :تهران، ترجمه: موسسه نشر فرشتگان، 4و 3های عربی، ج، تاریخ نگارش(ش1386)سزگین، فؤاد

 دوم.چاپ  سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،

 آستان قدس رضوی،مشهد: انتشارات ، عافیه البریه فی شرح الذهبیّه، تا()بیشیرازی، محمدهادی

 برگ. 244، 9750هنسخه شمار

 چاپ اول.دار الكتب، بیروت: ، فردوس الحكمه فی الطب، ق(1423)طبری، علی بن ربّن

، تدبیر األبدان فی السفر للسالمه من المرض و الخطر، به نقل از كتاب األمان ق(1409)قسطا بن لوقا

 دوم. چاپإلحیاء التراث، قم:  من أخطار األسقار و األزمان، تحقیق: مؤسسه آل البیت

، بیروت، دار 59، بحاراألنوار الجامعه الدرر أخبار األئمه األطهار، ج.ق(ه1403)مجلسی، محمدباقر

 اإلحیاء لتراث العربی.

)قبل از  1جانتشارات دانشگاه تهران،  تهران: ، تاریخ طب در ایران،ش(1371)نجم آبادی، محمود

 .دومچاپ اسالم(، 
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