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  9: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب -الرضا طب

  يشگفتارپ

   حكيم خداى بنام

 ى بوسيله السالم عليه هشتم امام از بهداشت و طب ى مجموعه ذهبيه ى رساله كه بود پيش سال چهارده تقريبا

  .گرديد شرح و ترجمه اينجانب

   امامت و امام

  .است هدف بسوى راه در آهنگ پيش. پيشرو پيشوا، بمعناى امام

  .خداست و خدا راه هدف و راه آن از شيعيان ما مقصود

   برهبرى كه معتقديم پرهيزكارى و معصوم بامامان شيعيان ما

  10: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

  .ايمان و بصيرت ى آئينه قرآن، و اسالم ى پرداخته و ساخته شويم انسانى ميتوانيم آنان

  .ايم داشته قرآن از كه همانست ميداريم چشم پرهيزكار امامان از ما آنچه

. دل بيماريهاى از ولى ميدهد شفا. را پرهيزكار مردم ولى ميرساند بمقصود خدا، بسوى ولى ميكند هدايت قرآن

 نجات. نفاق و كفر شيطان، و جهل ديو از ميكند خالص. جان و دل سطح بر ايمان و عقل نور ولى ميپاشد نور



 جلو خدا، از هاى بريده پيش در عجز و ذلت اظهار از ميگرداند نياز بى. ابدى هالكت و كردگار غضب از بخشد مى

  .جاويد و ايمان حيات بخشد مى حيات و ميدهد حركت و ميبرد

  .رضوان و خدا رضاى ريحان، و روح بسمت و مطلق كمال بسوى

  .است چنين نيز بحق امام

  .ميگرداند پياده مجتمع و فرد در را قرآن نقش ميكند، آشنا قرآن جان با را طالب بحق امام

  .آورد مى فرود حيات ى چشمه لب بر و كند مى بلند ميبرد، جلو و ميرود جلو

 را ما پير االغ. نمايند رنگين را ما ى ساده ى سفره. كنند عالج را ما سرماخوردگى و تب كه نيستند آن براى امامان

  .برهانند زندگى فشار و تبعيد و فراق و اغد و قتل از را ما كنند آتشين هاى مركب به تبديل

  :كنند درست ايمان با انسان بسازند، خوشبخت اينها ى همه ميان كه آنند براى امامان. هست همه اينها زندگى در

  11: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

  .آتاكُم بِما تَفْرَحوا ال و فاتَكُم ما  على تَأْسوا لكَيال

 كنار و برنامه از خارج همه است رسيده شد گفته آنچه از غير معصوم امامان از كه دستورى گونه هر اين بر بنا

 كه است مطالبى نباشد، بĤنان ى بسته و كذب و جعل اگر باشد رسيده درست اگر. امامتست ى وظيفه و شأن

  .اند سوزانده دل زدگان حرمان بحال گاهى و اند شده مجبور زور و هرق عوامل از گاهى كرده اقتضا ضرورت

 نامه نوشتن جز كاتب از جامه، دوختن خياط از پيكر پرداختن معمار از در، ساختن نجار از ما حال هر در

  .نميخواهيم

  .ميطلبيم قرآن و اسالم هدف به رهبرى امام از درمان، و درد شناختن طبيب از

  .است كرامت و فضل مقتضاى و وظيفه بر زايد شده نقل چه هر آن بر زاد ما و

  .اند نفرموده تكليف دستورها آن از تبعيت و قبول بر را ما و

  .است بوده اشخاص و خاص مردم و مكان و بزمان محدود بيشتر آنها چه

  .باشند داشته آگاهى امامان نظر مورد بجهات كه است كسانى حق آن نظاير و كتاب اين از مندى بهره
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  12: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

   كتاب مقدمه

 علم دوستداران از بعضى ميگردند امنيت و سالمتى چشمه پى در حيات آب تشنگان چون مردم كه عصر اين در

 و حق نوشته كه كتابى شود مى توزيع نادرست مجله و كتاب هزارها كه بازارى رد كه برآمدند صدد در مذهب و

 قديم طب با نظر بادى در كتاب اين مطالب چون »ذهبيه رساله« يعنى گردد، منتشر نيز است حقيقت ناشر

 لذا دشو اكتفا آن ساده بترجمه كه نبود درست) شده رهسپار فراموشى بديار هم قديم طب و( است سازگار بيشتر

   اطالعاتى كه آنجا تا نويسنده

  13: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

 و عقل كه مبانى آن البته( كند تطبيق جديد مبانى با را كتاب اين اصول است كرده سعى داشت دست در

 بدست نيز مدركى شود بردارى بهره مورد بيشتر آنكه بر عالوه تا) باشد يافته اطمينان آن بدرستى آزمايش

  .باشد نداده جويان بهانه

 على بن موسى جمله از شده نقل اخبار و روايات كتابهاى در مختلفى باسناد) مذهبه يا ذهبيه رساله( كتاب اين

 حسن حمدم ابو ميفرمود خازن عليان بن محمد بن يحيى الدين سديد ما بزرگوار استاد كه گويد سالمى جابر بن

 از و او خدمت در اكثرا و الرضا موسى بن على حضرت خاص مالزمان از پدرم كه كرد نقل من براى جمهور بن

 شد شهيد طوس در حضرت كه وقتى تا بود خدمت مالزم بخراسان مدينه از سفر در جمله از بود باخبر احوالش

 فالسفه و اطباء از جماعتى و السالم عليه رضا حضرت از و داد ترتيب مجلسى نيشابور به مأمون وقتى ميگفت

 هر از سخن يافتند، حضور هندى سلهمه بن صالح و بختيشوع بن جبرئيل و ماسويه بن يوحنا جمله از كرد دعوت

  .كشيد بدن معالجات و طب برشته تا آمد بميان جانب

 و ضرر و اضداد و عناصر از بدن تركيب كيفيت در شد، بلند صداها و سر شدند سخن گرم دانشمندان و مأمون

  .ميكردند بحث مرضها اسباب و علل و غذاها نفع



 ما سخنان در ميگوئيد چه مورد اين در شما پرسيد مأمون بود ساكت السالم عليه امام صداها و سر همه ميان در

 داشته اطالع آن از ضرورت بقدر يا و كامال معين اشخاصى يا بداند آن از بيش كما است ناچار كس هر كه علمى و

  .باشند

  14: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

 بصحت گوناگون آزمايشهاى و زمان مرور اثر بر كه هست اطالعاتى و تجربيات نيز من نزد فرمود السالم عليه امام

 را آنها نميتواند انسان كه چيزهائى از ام يافته يقتوف آن بر گذشتگان از آنچه باضافه ام كرده يقين آنها درستى و

  .كرد خواهم آورى جمع كتاب يك بصورت را آنها ولى بگذارد، متروك و بگيرد نديده

  .بماند نيشابور در السالم عليه رضا حضرت و كرد مسافرت ببلخ داشت شتاب آن در كه كارى براى مأمون

 است آمده بر نيكو آزمايش و تجربه زير از و است نياز مورد آنچه از لىفص كرد تقاضا و نوشت ئى نامه بلخ از مأمون

  .بنويسد

  .فرمود مرقوم را ذيل نامه و كرد قبول را او تقاضاى السالم عليه امام

 و بنويسند طال آب با را آن داد دستور مأمون نمود عصر دانشمندان و مأمون توجه جلب بسيار كتاب اين چون

  .شد شناخته مذهبه يا ذهبيه هبرسال مناسبت بهمين

 همه در را موجود دو كه بطورى دارند اختالف هم با وجودى ساختمان نظر از موجودات داشت توجه بايد ولى

  .باشند مشابه هم با جهت همه از كه كنيم پيدا نميتوانيم بزرگ جهان اين و هستى عوالم

 آنها يتحلل ما بدل و شود مى عرضه بموجودات ادائم كه موادى يعنى است مختلف بĤنها نيز طبيعت هاى عرضه

 و اثر نحوه يك داراى و رقم يك از و يكنوع از نميتواند ميكند جبران را آنها هاى كسرى و كمبود ميگيرد، قرار

  .باشد خاصيت

  كار و شغل و مسكن كس، هر پوشاك كس، هر خوراك اين بر بنا

  15: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

  .باشد او وجودى ساختمان و خلقت بمقتضاى بايد كس هر



 و اقامت محل تناسب به بايد مريضى بهر و داد پرورش بايد شهر همان هواى و آب بمقتضاى را بالدى هر اهل

  .كرد دوا و غذا پيشنهاد او پرورش

 و عصر آن مردم احوال تناسب به برخى و مأمون شخص الح بمقتضاى رساله اين در) ع( امام دستورات از بيشتر

 يادآورى كتاب مقدمه در حضرت آن خود كه چنان السالم عليه امام تجويزات از ديگر قسمت ميباشد، مكان

 بوده ديگر مالحظات يا و تصويب يا و بمنظور اقتباس اين شايد و است حكما و اطباء تجربيات و عقايد نقل كردند

  .است

 تمام از نميتوانيم عمل حيث از اما است نظرى و علمى ميبريم كتاب اين از كه اى بهره فوق بمطالب هتوج با

  .كنيم استفاده خويش بنفع بمو مو آن دستورات

  :پرداخت خواهيم آن مطالب از اى پاره بشرح بعد و ترجمه باصل اينك

  17: ص السالم، هعلي رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

  الذهبية رسالة

  18: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

» 1« دواء له جعل حتى بداء الجسد يبتل لم جل و عز اللَّه ان اعلم و باللَّه اعتصمت* الرَّحيمِ الرَّحمنِ اللَّه بِسمِ

   نعت و تدبير و الدواء نم صنف الداء من صنف لكل و به يعالج

  19: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

 و االوصال و العروق العمال و» 1« القلب هو الجسد فملك الملك مثال على جعلت االنسانية االجسام ان ذلك و

 و معدته خزانته و اذناه و لسانه و عيناه و شفتاه و هرجال و يداه االعوان و الجسد ارضه و قلبه الملك بيت و الدماغ

  .صدره حجابه و بطنه

 العينان و يشاء حيث الملك تنقالن الرجالن و الملك اليهما يوحى ما على يعمالن يبعدان و يقربان عونان فاليدان

 حصن و ايضا سراجان اهم و باالذن اال ء شى اليه يوصل ال الحجاب وراء من الملك الن عنه يغيب ما على تدالنه

 اليهما الملك يوحى حتى شيئا يدخال يقدران ال النهما يوافقه ما اال الملك على يدخالن ال االذنان حرزه و الجسد

  .يريد بما يجيب ثم منهما يسمع حتى لهما منصتا الملك اطرق اليهما الملك اوحى فاذا



  .»2« باالسنان الشفتين معونة و المعدة بخار و الفؤاد ريح منها كثيرة بادوات اللسان عنه فيترجم

 النافخ يزين كما الكالم يزين االنف الن االنف في بترجيعه اال يحسن ال الكالم و بعض عن بعضها يستغنى ليس و

  »4« ثقبتان هما و المنخرين كذلك و المزمار في» 3«

  

  20: ص م،السال عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

 فحجبا اليدين الى اوحى الملك على تسوء ربح جاءت فاذا الطيبة الرياح من يحب مما الملك على يدخالن لالنف

  .الريح تلك و الملك بين

 عذابه فاما ثوابهم من افضل ثوابه و الدنيا في الظاهرة الملوك عذاب من اشد فعذابه عقاب و ثواب هذا مع للملك و

 الى موصالن عرقان منهما و الكليتين و الثرب في الفرح اصل و الطحال في الحزن اصل الفرحف ثوابه اما و فالحزن

 و الملك الى العمال من طرق كلها العروق هذه و الوجه في عالمتهما فترى الحزن و الفرح يظهر هناك فمن الوجه

 الجسد ان اعلم و باعانتها الداء ضعمو الى العروق ادته الدواء تناولت اذا انك ذلك مصداق و العمال الى الملك من

 فتعطش منه ينقص ال و فتغرق الماء في يزداد ال حيث من السقى و بالعمارة تعوهدت متى الطيبة االرض بمنزلة

 و المنزلة بهذه فالجسد العشب فيها ينبت لم و فسدت عنها تغوفل ان و زرعها زكى و ربعها كثر و عمارتها دامت

 و بدنك عليه يقوى و معدتك يوافق و يوافقك ما فانظر العافية تزكو و يصح و يصلح االشربة و االغذيه في بالتدبير

  ما تحب الطبائع هذه من واحدة كل ان اعلم و غذائك اجعله و لنفسك فقدره الطعام من يستمرئه

  21: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

 و عليه زيادة ال بقدر اخذ من و ضره و يغذه لم زيادة الطعام من اخذ من و جسدك يشاكل ما» 1« ذفاغت يشاكلها

 و منه يديك ارفع و» 3« ايامه في كفايتك الطعام من تأخذ ان» 2« فسبيله الماء كذلك و نفعه غذائه في نقص ال

 البارد كل جسمك على اخف و لعقلك اذكى و لبدنك و لمعدتك اصلح فإنه ميل اليه عندك و القرم بعض اليه يك

 االغذية باخف الطعام اول في ابدأ و شهوتك و قوتك قدر على الفصلين في المعتدل و الشتاء في الحار و الصيف في

 يوم كل في الكلك يكون ان يجب الذى زمانك و نشاطك و طاقتك بحسب و عادتك بقدر بدنك بها يغتذى التى

 تتعشى ثم يوم اول في باكرا تغتذى يومين في اكالت ثالث او واحدة اكلة عاتسا ثمان النهار من يمضى ما عند



 امر كذا و العشاء الى تحتج لم و واحدة اكلة اكلت النهار من ساعات ثمان مضى فعند الثانى اليوم في كان فاذا

 ال بقدر ذلك ليكن و جبتين و غده في و وجبة يوم كل في السالم عليه عليا آله و عليه اللَّه صلّى محمد جدى

   الشراب من طعامك اثر على شرابك ليكن و تشتهيه انت و الطعام من يديك ارفع و ينقص ال و يزيد

  22: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

 و السنة فصول تدبير من ذكره غىينب ما االن نذكر و» 1« بعد فيما واصفه انا الذى و شربه يحل مما العتيق الصافى

 كيفية و منه يجتنب ما و االشربة و االطعمة من يستعمل ما و حدة على فصل كل فيها الواقعة الرومية شهورها

 بعد يستعمل و شربه يحل الذى الشراب صفة في »2« االئمة قول الى نعود و القدماء اقاويل من الصحة حفظ

  .الطعام

  السنة فصول ذكر

 و االرض تلين و النهار و الليل يطيب فيه و يوما ثلثون ايامه عدد و) ازار( اوله و االزمان روح فإنه لربيعا فصل اما

 الشراب يشرب و النيمبرشت البيض و اللحوم و اللطيف الغذاء من فيه يستعمل و الدم يهيج و البلغم سلطان يذهب

 و الفصد فيه يستعمل و المسهل شرب فيه يحمد و ضالحام و الثوم و البصل اكل فيه يتقى و بالماء تعديله بعد

  .الحجامة

   يستعمل و الشرقيه الرياح فيه تهيب و الدم يتحرك و الفصل مزاج يقوى و النهار يطول فيه يوما ثلثون) نيسان( 

  23: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

 ال و الحمام في بالدهن التمريخ و الجماع» 1« يصالح و الصيد لحوم و بالخل يعمل ما و المشوية المĤكل من فيه

  .الطيب و الرياح يشم و الريق على الماء» 2« يشرب

 الغليظة اللحوم و الملوحات اكل عن فيه نهى قد و الربيع فصل آخر هو و الرياح فيه تصفو يوما ثلثون و احد) ايار( 

  .الغذاء قبل الرياضة فيه يكره و النهار اول الحمام دخول فيه ينفع و للبنا و البقر لحم و كالرءوس

 اكل و التعب عن فيه نهى و الصفراوية المرة زمان يقبل و الدم و البلغم سلطان فيه يذهب يوما ثلثون) حزيران( 

 اكل و الحمقاء تقلبة او اءكالهندب الباردة القبول اكل فيه ينفع و العنبر و المسك شم و منه االكثار و داسما اللحم



 و الثنى المعز لحم اللحوم من و الممحضات استعمال و الرطبة الفاكهة و الشيرخشت و القثاء و كالخيار الخضر

  .الطرى السمك و االلبان و الدراج و الطيهوج و الدجاج الطيور من و الجذع

 فيه يوكل و الريق على البارد الماء شرب فيه مليستع و المياه تغور و الحرارة شدة فيه يوما ثلثون و احد) تموز( 

   حزيران في ذكر كما الهضم السريعة اللطيفة االغذية فيه تؤكل و الشرب مزاج فيه يكسر و الرطبة الباردة االشياء

  24: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

  .الرائحة الطيبة الرطبة الباردة ينالرياح و النور من فيه يستعمل و

 و الترطيب و بالتبريد المزاج يصلح و الشمال تهب و بالليل الزكام يهج و السموم تشتد فيه يوما ثلثون و احد) آب( 

  .الباردة الرياحين من يشم و الرياضة من يقل و المسهل و الجماع فيه يجتنب و الرائب اللبن شرب فيه ينفع

 اكل فيه ينفع و المسهل شرب يصلح و السوداء المرة سلطان يقوى و الهواء يطيب فيه مايو ثلثون) ايلول( 

 و شواء من االكثار و البقر لحم فيه يجتنب و الضأن من الحولى و كالجداء المعتدله اللحوم اصناف و الحالوات

 و احد) االول تشرين( ءالقثا و البطيخ اكل فيه يجتنب و المزاج المعتدل الطيب فيه يستعمل و الحمام دخول

 فيه يحمد و الدواء شرب و الفصد فيه يجتنب و الصبا ريح فيه ينفس و المخنلفه الرياح تهب فيه يوما ثلثون

 و بالتوابل اللحوم اكل فيه يستعمل و الطعام بعد الفاكهة و المز الرمان و السمين اللحم اكل فيه ينفع و الجماع

 عن فيه ينهى و الوسمى المطر يقطع فيه يوما ثلثون) اآلخر تشرين( الرياضة هفي يحمد و الماء شرب من فيه يقلل

 اكل يجتنب و حار ماء جرعة يوم كل بكرة يشرب و الجماع و الحمام دخول من فيه يقلل و بالليل الماء شرب

  الجرجير و النعناع و كالكرفس البقول

  25: ص السالم، عليه ضار امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

 و اآلخر تشرين في ذكرناه كلما فيه ينفع و البرد فيه يشتد و العواصف فيه يقوى يوما ثلثون و احد) االول كانون( 

 كانون( الفعل و بالقوة الحارة االغذية فيه يستعمل و الفصد و الحجامة فيه يتقى و البارد الطعام اكل من فيه يحذر

 و الجماع فيه يحمد و الريق على الحار الماء فيه يتجرع ان ينبغى و البلغم غلبة فيه يقوى مايو ثلثون و احد) اآلخر

 التمريخ و النهار اول الحمام دخول فيه ينفع و الكراث و الجرجير و كالكرفس الحارة البقول مثل فيه االحشاء ينفع

  .بنالل و الطرى السمك اكل و الحلو فيه يحذر و ناسبه ما و الخيرى بدهن



 و العود في الماء فيه يجرى و العشب فيه يظهر و االمطار تكثر و الرياح فيه تختلف يوما عشرون و ثمانية) شباط( 

 و الجماع كثرة فيه يحمد و الحالوة اكل من يقلل و اليابسة الفاكهة و الصيود و الطير لحم و الثوم اكل فيه ينفع

  .الرياضة و الحركة

 ما و السنة فصول على بالقول ابتدائنا في نفعه ذكر تقدم قد و الطعام بعد استعماله و شربه يحل الذى الشراب صفة

  .الصحة حفظ من فيها يعمه

 ارطال اربع عليه زيادة و غمرة في صاف ماء في ينقع و فيغسل ارطال عشرة المنقى الزبيب من يؤخذ هوان صفته

   في و الشتاء في ايام ثلثة ذلك انائه في يترك و» 1«

  26: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

 الذى العذب الماء فمن ال و عليه قدر ان السماء ماء الماء ليكن و نظيفة قدر في يجعل ثم ليلة و يوما الصيف

 تلك و البرودة و لسخونةا من سرعة على يعترضه لما القابل هو و خفيفا ابيضا براقا ماء المشرق ناحية من ينبوعه

  .الماء» 1« صفة على داللة

 بعود مقداره يؤخذ و ثانيا القدر الى يرد ثم يبرد و ماؤه يصفى و يعصر ثم ينضج و الزبيب» 2« ينشف حتى يطبخ و

 و عليه فليلقى رطل المصفى عسل من يؤخذ ثم ثلثه يبقى و ثلثاه يمضى حتى رقيقا لينا غليانا لينة بنار يغلى و

 خرقة يؤخذ و حده الى يعود و العسل قدر يذهب حتى يغلى و القدر من كان اين الى الماء مقدار و مقداره ذيؤخ

 سنبل من و درهم الزعفران من و درهم نصف الدارجين من و درهم نصف القرنفل من و درهم وزن فيجعل صفيفة

 و حده على واحدة كل الجميع سحقي ان بعد درهم نصف المصطكى من و مثله الهندباء من و درهم نصف الطيب

 قوى تنزل بحيث الشراب في الخرقة تمرس و فيه تلقى و جيدا شدا بخيط يشتد و الخرقة في يجعل و ينحل

 يبرد و القدر يرفع و العسل مقدار عنه يذهب حتى برفق لينة نار على بالتحريك يعاهد يزال ال و فيها التى العقاقير

  .يستعمل حينئذ و ببعض بعضه مزاجه داخليت حتى اشهر ثلثة مدة يؤخذ و

  27: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

 هذا عن فاشرب الطعام من لك وصفت ما مقدار اكلت فاذا القراح الماء من اوقيتين الى اوقية منه يشرب ما مقدار و

 المزمنة البارة اوجاع من ليلتك و يومك اللَّه باذن آمنت ذلك فعلت فاذا طعامك بعد اقداح ثلثة مقدار الشراب



 و المعاء و الطحال و الكبد اوجاع بعض و المعدة و الدماغ و العصب اوجاع من ذلك غير و الرياح و كالنقرس

 رامي لبدن اصلح فإنه قبله يشرب كان مما النصف مقدار منه فليشرب الماء شهوة ذلك بعد صدقت فان االحشاء

 و الشراب و بالطعام يكون قوامه و البدن صالح فان حفظه و لضبطه اشد و لجماعه اكثر و الرشيد المأمون المؤمنين

  .البدن فسد افسدتهما ان و البدن صلح اصلحتهما فأن بهما يكون فساده

 فاذا االمكنة في الهواء تغير بحسب تتغير و للهواء تابعة االمزجة ان و االبدان مزجة ال تابعة النفوس قوة ان اعلم و

 معتدال الهواء كان فاذا الصور في التغير ذلك اثر و االبدان امزجة بسبب تغيرت اخرى سخن و مرة الهواء برد

 ساير و الحركة و النوم و الجماع و كالهضم الطبيعية الحركات في االمزجة تصرفات صلحت و االبدان امزجة اعتدلت

 قد باردان و حاران بالجملة و البلغم و الدم و المرتان هى و طبايع اربع على االجسام بنى تعالى اللَّه الن الحركات

   كذلك و يابسا و لينا الحارين فجعل بينهما خولف

  28: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

  .البطن اسفل و الشراسيف و الصدر و الرأس على و جسدال من اجزاء اربعة على ذلك فرق ثم يابسا و رطبا الباردين

 ان و الريح و البلغم من الصدر ان و الدم من االنف و الفم و المنخرين و العينين و االذنين و الرأس ان اعلم و

  .السوداء المرة من البطن اسفل ان و الصفراء المرة من الشراسيف

 شقك على اوال اضطجاعك فليكن النوم اردت فاذا قوته و» 1« دالجس قوام هو و الدماغ سلطان النوم ان اعلم و

 نفسك عود و نومك عند به بدأت كما االيمن شقك على مضجعك من فقم كذلك و االيسر على انقلب ثم االيمن

  .االنسان لحاجة الخالء ادخل و» 2« ساعة الليل من القعود

 به» 4« استكت ما اجود ان اعلم و» 3« الفيل داء ورثت ذلك فان فيه تطل ال و حاجتك تقضى ما بقدر فيه البث و

  .باعتدال كان اذا الحفر من نافع هو و» 5« ينسنها و اللثة يشد و النكهة يطيب و االسنان يجلو فإنه االراك ليف

  اصولها يضعف و يزعزعها و االسنان يرق منه االكثار

  29: ص السالم، عليه ارض امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

 سواء اجزاء االثل حب و الطيب سنبل و وردا و سعدا و مازجا كز و محرقا االيل قرن فليأخذ االسنان حفظ اراد فمن

  .العارضة اآلفات من اصولها يحفظ و االسنان يمسك فإنه به يستن و ناعما الجميع فيدق جزء ربع اندرانيا ملحا و



  .به يستن و ناعما فيسحقها البحر زبد مثله و اندرانى ملح من جزء أخذفلي اسنانه يبيض ان اراد من و

  .احوال اربعة فإنها بها متصرفا جعله و عليها اللَّه بناه التى االنسان احوال ان اعلم و

 جسمه في الدم سلطان و بهائه و حسنه و شبابه فيها و سنة عشرين و خمسة الى سنة عشر الخمس االولى الحالة

 على غلبتها قوة و الصفراء المرة سلطان فيها و سنة ثالثين و خمس الى سنه عشرين خمسة من الثانية الحالة ثم

 يدخل ثم سنة ثلثون و خمس هى و المذكورة المدة يستوفى حتى كذلك يزال ال و يكون ما اقوى هى و الشخص

 و الحكمة سن هى و السوداء ةالمر سلطان في فيكون سنة ستين العمر مدة تتكامل ان الى الثالثة الحالة في

  .التصرفات في الجاش ثبات و الرأى صدق و العواقب في النظر صحة و االمور انتظام و الدراية و المعرفة و الموعظة

   عيش نكد و الهرم الى اال بقى ما عنها يتحول ال التى الحالة هى و البلغم سلطان هى و الرابعة الحالة في يدخل ثم

  30: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

 النوم عند يسهر و القوم عند ينام حتى يعرفه ال كان ء شى كل ان نكتة و كونه في فساد و القوة في نقص و زبول و

  .ئهبها و رونقه ماء يجف و معهوده يتغير و عوده يزيل و االوقات في يحدث ما ينسى و نقدم ما يتذكر ال و

 و بارد هو و البلغم المرة سلطان في النه عاش ما ادبار و انعكاس في جسمه يزال ال و اظفاره و شعره نبت يقل و

  .جامد

 في اليه يحتاج ما جميع ذكرت قد و البلغمية القوة آخر في عليه يستولى جسم كل فناء يكون برده و فجموده

 في يفعله ان يجب ما و االدوية و االغذية من تناوله الى يحتاج ام اذكر انا و عالجه و جسمه احوال و المزاج سياسة

  .اوقاته

 فال الشهر انقضى فاذا لبدنك اصح فإنه عشر خمس الى الهالل من ليله عشر اثنى في فليكن الحجامة اردت فاذا

  .زيادته في يزيد و الهالل نقصان في ينقص الدم الن هو و ذلك الى مضطرا تكون ان اال تحتجم

 في الثالثين ابن و مرة يوما عشرين كل في يحتجم سنه عشرين ابن السنين من يمضى ما بقدر الحجامة تكنل و

 بحسب زاد ما و مرة يوما اربعين كل في يحتجم سنة اربعين العمر من بلغ من كذلك و واحدة مرة يوما ثلثين كل

  .ذلك

  صغار من دمها تأخذ انما الحجامة ان اعلم و



  31: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

  .الفصد عند الضعف من يوجد كما القوة تضعف ال انها اذكره ما ذلك مصداق و الدم في المبثوثة العروق

 لوجع نافعة هى و العينين و الوجه و الرأس عن تخفف االخدعين حجامة و الرأس ثقل من تنفع النقرة حجامة

  .ذلك جميع عن الفصد عن ناب ربما و االضراس

 بين الحجامة كذلك و الفم اوجاع من ذلك غير و اللثة فساد من و الفم في الفالح لعالج الذقن تحت يحتجم قد و

  .الحرارة و االمتالء من يكون الذى الخفقان من تنفع الكتفين

 و المثانة و الكلى في المزمنة االوجاع من ينفع و بينا نقصا االمتالء من ينقص قد الساقين على يوضع الذى و

 و البثور ذوى تنفع انها اال» 1« الشديد الغشى منها يعرض قد و الجسد تنهك غيرانها الطمث يدر و االرحام

  .الدماميل

 ازيد الثوانى و قليال قليال المص يدرج ثم المحاجم يضع ما اول عند المص تخفيف الحجامة الم من يخفف الذى و

  .فصاعدا الثوالث كذلك و االوائل عن المص في

 يمسح و لينة جلود على المشراط يلين و عليه المحاجم بتكرير جيدا الموضع يحمر حتى الشرط عن يتوقف و

  .الفصد كذلك و بالدهن شرطه قبل الموضع

   يقلل فإنه بالدهن فيه يفصد الذى الموضع يمسح و

  32: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

  .بالدهن الموضع يلين منها الفراق عند و الحجامة عند بالدهن المبضع و المشرط يلين كذلك و االلم

  .بالمقصود ذلك فيضر يحتجب لئال الدهن من شيئا فصد اذا العروق على ليقطر و

  .االلم قلة العروق فوق من اللحم قلة لئن اللحم القليلة المواضع في كان ما العروق من يفصد ان الفاصد ليعمل و

 فإنهما االكحل و الباسليق فاما الجلد صالبة و بالعضل التصالهما القيفال و الذراع حبل فصد اذا ألما العروق اكثر و

  .لحم فوقهما يكن لم اذا ألما اقل العضد في

 يسهل و االلم يقلل و الجلد يلين فإنه الشتاء في خاصة و الدم ليظهر الحار بالماء الفصد موضع تكميد الواجب و

  .الفصد



  .ساعة عشر باثنى ذلك قبل النساء اجتناب الدم اخراج من ذكرناه ما كل في يجب و

  .تغيره من ترى ما بقدر الدم من يخرج و شديدة ريح ال و فيه غميم ال صاف صاح يوم في يحتجم و

 من ذلك تفعل ال و الحار الماء جسدك و أسكر على صب و الداء يورث فإنه الحمام ذلك يومك تدخل ال و

  .ساعتك

  33: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

  .منه يكون الدائمة الحمى فان احتجمت اذا الحمام و اياك

 من حمصة قدر خذ و رهغي و غزا من لينا ثوبا او محاجمك على فالقها مرعزى خرقة فخذ الحجامة من اغتسلت فاذا

 تجد لم فان االبرح فشراب تعذر ان و الفاكهة بشراب او تناوله و المعتدل المفرح بالشراب امزجه و االكبر الترياق

 و الشتاء زمان في كان ان و فاتر ماء جرع عليه اشرب و االسنان تحت ناعما» 1« عركه بعد فتناوله ذلك من شيئا

 الجذام و البهق و البرص و اللقوة من امنت ذلك فعلت متى فانك العسلى لعنصلىا السكنجبين عليه فاشرب البرد

  .الدم يجلى و النفس يقوى فإنه المز الرمان من امتص و تعالى اللَّه باذن

  .الجرب ذلك من يعرض ان يخاف فإنه ساعات بثالث ذلك بعد مالحا طعاما تأكل ال و

 بدهن ادهن و اوال ذكرته الذى المذكى الشراب من عليه اشرب و احتجمت اذا التياهيج من فكل شتاء كان ان

  .الحجامة من فراقك ساعة هامتك على منه صب و ورد ماء و المسك من ء شى او الخيرى

  .الهامض و ايضا المصوص و الهالم و السكباج فكل الصيف في فاما

  34: ص م،السال عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

 بعد لك صفته و الذى الشراب ذلك من اشرب و الكافور من ء شى و الورد بماء البنفسج دهن هامتك على صب و

  .طعامك

  .ليومك النساء مجامعة و الغضب و الحركة كثرة و اياك

 ليهع ولد االنسان جوف في اجتمعا متى فإنهما واحد وقت في المعدة في السمك و البيض بين تجمع ان احذر و

  .االضراس وجع و البواسير و القولنج و النقرس

  .الوجه في الكلف منه يعرض البيض اكل مداومة و البرص و النقرس ولد اجتمعا اذا اهله يشربه الذى النبيذ و



  .الجرب و البهق منه يعرض قد الحجامة و الفصد بعد المملوح السمك اكل و المملوحة اللحمان و المملوحة اكل و

  .المثانة يغير الغنم اجواف و الغنم ةكلي اكل و

  .القولنج يولد البطنة على الحمام دخول

  .الفالج يورث السمك اكل بعد البارد بالماء االغتسال

  .الحول يوجب و العين يقلب بالليل االترج اكل و

  .الولد في الجذام يورث الحائض المرأة اتيان و

  .حصاةال يوجب اثره على الماء اهراق غير من الجماع و

  35: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

 و الطحال يولد ادمانه و البيض اكل كثرة و الجنون للولد يورث بغسل بينهما فصل غير من الجماع بعد الجماع و

  .المعدة رأس في رياحا

  .االبتهار و الربو يورث المسلوق البيض من االمتالء و

  .البطن في الدود يولد يطبخ لى التى اللحم اكل و

  .عليه ادمن اذا الجسد منه يقمل التين اكل و

 تغير يورث البقر و الوحش لحوم اكل من االكثار و باالسنان يذهب الحالوة و الحار ء الشي عقيب البارد الماء شرب و

 فابدء يؤذيك ما رأسك في تجد ال ان و الحمام دخول اردت اذا و النسيان كثرة و الذهن تبلد و الفهم تحير و العقل

 خمس قيل و الشقيقة و الرأس وجع من تعالى اللَّه شاء ان تسلم فانك فاتر ماء من جرع بخمس دخولك قبل

 الى يؤدى عظيمة منفعته و يابس حار الرابع و رطب حار الثالث و رطب بارد الثانى و يابس بارد االول» 1« مرات

 اردت فاذا العفن يذهب و الفضول يذيب و الكبار االعضاء يقوى و العروق و العصب يلين و لوركا ينقى و االعتدال

 استعمال اردت اذا و بنفسج بدهن بدنك يدهن الحمام دخولك عند فابدء غيرها ال و بثرة بدنك في يظهر ال ان

   قروح يصيبك ال و النورة

  36: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

  .تتنور ان قبل البارد بالماء فاغتسل سواد ال و شقاق ال و



 النورة في ليطرح و يوم تمام هو و ساعة عشر باثنى ذلك قبل الجماع فليجتنب للنورة الحمام دخول اراد من و

 في يلقى ال و متفرقا او عامجتم كان اذا اليسير منه يؤخذ و ذلك يجمع و الحضض و االقاقيا و الصبر من شيئا

 او يابس بنفسج ورد أو مرزنجوش و بابونج فيه طبخ الذى الحار بالماء النورة تماث حتى ذلك من شيئا النورة

 يدلك و النوره سدس مثل الزرنيخ ليكن و رائحته الماء يشرب ما بقدر متفرقة او مجموعة يسيرة اجزاء ذلك جميع

  .مجتمعة أو مفردة السنبل الورد و الحنا و العصفر ثجير و الخوخ كورق رائحتها لعيق ء بشى منها الخروج بعد الجسد

 من ء بشى البدن يمسح ان و غسلها في عمل اذا ليبادر و تقليبها من فليقلل النوره احراق من يأمن ان أراد من و

  .الورد دهن

 الموضع به يطلى خل و ورد ماء في يداف و ناعما يسحق مقشر عدس يؤخذ تعالى باللَّه العياذ و البدن احترقت فان

  .تعالى اللَّه باذن يبرء فإنه النوره فيه اثرت الذى

  .جيدا دلكا الورد دهن و الثقيف العنصل العنب بخل الجسد يدلك ان هو الجسد في النوره آثار من يمنع الذى و

 بين يشرب فال معدته يؤذيه ال ان اراد من و الدابة ظهر على لو و البول يحبس فال مثانته يشتكى ال ان اراد من و

   طعامه

  37: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

 المعدة في بصير فإنه الطعام قوة العروق يأخذ لم و معدته ضعف و بدنه رطب ذلك فغل فعل من و يفرغ حتى ماء

  .فاوال اوال الطعام على الماء صب اذا فجا

 من و النساء على المكث يطل ال و الشهوة نزول عند المنى يحبس فال البول حصر و الحصاة يجد ال أن اراد من و

 يدهن و البقر بسمن برنى تمرات سبع ليلة كل فليأكل البواسير وجع به يظهر ال و السفل وجع من يأمن ان اراد

 اراد من و الريق على بالغداة زبيبا مثاقيل سبع ليأكلف حفظه في يزيد ان اراد من و خالص زنبق بدهن انثييه بين

 في طعامه مع بالخردل يصطبغ و بالعسل مربى زنجبيل قطع ثالث يوم كل فليأكل حافظا يكون و نسيانه يقل ان

  .يوم كل

  .ابلوج بسكر هليلجات ثلث يوم كل يتناول عقله في يزيد ان اراد من و

  .الخميس يوم اال اظفاره يقلم فال ظفره حول يفسد ال و الصفرة الى يميل ال و ظفره ينشق ال أن أراد من و



  .قطنة النوم عند فيه فيجعل اذنه يؤلمه ال أن أراد من و

  .الشهد من لقم ثالث يوم كل فليأكل الشتاء أيام مدة الزكام روع أراد من و

  .ضره من نفعه بها يعرف داليل للعسل ان اعلم و

  38: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

 العسل من االنواع فهذه شديدة حراقة الذوق عند له و يسكر ء شى منه و عطش الشم أدركه اذا شيئا منه ان ذلك

  .قاتله

  .السوداء حبة كذلك و الشتاء أيام مدة في الزكام يمنع فإنه النرجس شم يؤخر ال و

  .الشمس في الجلوس ليحذر و خيارة يوم كل فليأكل الصيف زمان في الزكام االنسان خاف اذا و

  .شتاء و صيفا الطرى السمك أكل يؤخر فال الشوصة و الشقيقة خشى من و

  .بالليل عشائه من فليقلل اللحم و الجسم خفيف صالحا يكون أن أراد من و

  .رأسه دهن متى فيدهنها سرته يشتكى ال أن أراد من و

  .رأسه دهن» 1« من حاجبه فليدهن باسور فيها يخرج ال و شفتاه تنشق ال أن أراد من و

  .بخل بعده يتغرغر حتى حلوا يأكل فال لهاته و اذناه تسقط ال أن اراد من و

 في بابه يفتح ما أول منه يخرج ال و بابه يفتح ما أول الصيف في بيتا يدخل فال اليرقان يصيبه ال أن أراد من و

  .غدوة الشتاء

  .مرة ايام سبعة الثوم فليأكل بدنه في ريح يصيبه ال أن ادأر من و

  39: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

  .خبز كسرة بعد اال حلوا يأكل فال أسنانه تفسد ال أن أراد من و

 حتى االيسر شقه على ذلك بعد بينقل ثم االيمن شقه على االكل بعد فليستك طعامه يستمرئ أن أراد من و

  .ينام

 دخول يكثر و الحريف الجوارش من شيئا بكرة يوم كل فليأكل ينقصه و بدنه من البلغم يذهب أن أراد من و

  .يحرقه و البلغم يذهب فإنه االغذية من بارد كل يجتنب و الشمس في الجلوس و النساء المضاجعة و الحمام



 من الى النظر يكثر و الحركة يقل و بدنه يتروح و باردا رطبا شيئا يوم كل فليأكل الصفراء لهب يطفى أن أراد من و

  .يحب

  .النورة مداومة و العروق فصد و القى بكثرة فعليه السوداء يحرق أن أراد من و

 في الحار بالماء بالتكميد عليه و الجسد على اللينة االدهان و بالحقنة فعليه الباردة بالريح يذهب أن أراد من و

  .»1« االبزن

  .واحدا مثقاال الصغير االطريفل من يوم كل بكرة فليتناول البلغم عنه يذهب أن أراد من و

  حد ليكن و الجوف خالى ال و الطعام ء ممتلى هو و سافر اذا بالحر يتحرز ان له ينبغى المسافر ان اعلم و

  40: ص السالم، هعلي رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

 االطعمة من ذلك نحو و الحضرم ماء و الزيت و الخل و الهالم و العريض مثل الباردة االغذية من ليتناول و االعتدال

  .الباردة

  .الحضبة االبدان في نافع هو و الطعام عن خالية كانت اذا المنهوكة باالبدان ضار الشديد حر من السير ان اعلم و

 السابق المنزل بماء يخرجه ان بعد اال برده منزل كل ماء من يشرب ال ان فهو عنه االذى دفع و المسافر صالح فاما

  .اختالفها على االهواء على بالمياه يشوبه مختلف غير واحد شراب» 1«

 يشرب الذى اناء في طرح منزل الى ورد ما كل و عليها ربى التى طينة و» 2« تربته من المسافر يتزود ان الواجب و

 شربه قبل يؤخر و بالتحريك اآلنية في الطين و الماء يشرب و بلده من» 3« يتزوده الذى الطين من شيئا الماء همن

  .جيدا صفاء يصفو حتى

  .االبيض الخفيف من المشرقية الجهة من ينبوعه كان ما مسافر او مقيم هو لمن شربا الماء خير و

   الشمس مشرق من مخرجها كان ما المياه افضل

  41: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

 في تكون انها ذلك و الطين جبال في مجراه كان و منه نبع الذى الوصف بهذا كان ما افضلها و اصحها و الصيفى

  .الحرارات الصحاب نافعة للبطن ملينة الصيف في و باردة الشتاء

  .البطن يبيس فإنها الثقيلة هالميا و المالح الماء اما و



  .جدا الضرر كثيرة و االجساد لساير فردية الجليد و الثلوج مياه اما و

  .االرض في حبسها و خزنها يطل لم اذا لالجسام نافعة صافية عذبة حفيفة فإنها السحب مياه أما و

  .رضاال في حبسها يدم لم و جريها دام ان نافعة صافية عذبة فإنها الجب مياه اما و

 شربها دوام من يتولد قد و عليها الشمس طلوع دوام و لركودها الصيف في غليظه حارة فإنها السباخ و البطائح أما و

  .اصلحتهم به تعظم و الصفراوية المرة

  .يصلح هو ما الجماع من اذكر انما و به أخذ لمن كفاية فيه ما هذا كتابى من تقدم فيما لك وصفت قد و

 منه يتولد و محمود غير هو و ممتلية العروق و المعدة الن ذلك و شتاء ال و صيفا الليل اول نم النساء تقرب فال

  .رقته و البصر ضعف و الفتق و التقطير و الحصاة و النقرس و اللقوة و الفالج و القولنج

   اصلح فإنه الليل آخر في فليكن ذلك أردت فإذا

  42: ص السالم، عليه رضا امام از تبهداش و طب-الرضا طب                        

  .بينهما تعالى اللَّه يقضى الذى الولد في للعقل أزكى و للولد ارجى و للبدن

 اجتمع و شهوتها غلبت ذلك فعلت اذا فانك» 1« مالعبتها تكثر و ثدييها تغمز و تالعبها حتى امرأة تجامع ال و

  .منها تشتهيه الذى مثل منك اشتهت و عينيها و ههاوج من تظهر الشهوة و ثدييها من يخرج ماؤها الن ماؤها

  .طاهرة هي و إال النساء مع تجامع ال و

 ساعتك من فرغت اذا للبول انهض ثم يمينك على تميل لكن و جالسا تجلس ال و قائما تقم فال ذلك فعلت فاذا

  .اغتسل ثم تعالى اللَّه باذن الحصاة تأمن فانك شيئا

  .منك خرج الذى مثل الماء يرد فإنه الرغوة منزوع بعسل او العسل بشراب لموميائىا من شيئا ساعتك من اشرب و

 لكونه الثور برج في يكون ان ذلك من خير و افضل البروج من الدلو او الحمل برج في القمر و جماعهن أن اعلم و

  .القمر شرف

 تعالى اللَّه بحول جسمه صح و داء كل من تعالى اللَّه باذن أمن جسده دبر و هذا كتابى في وصفت فيما عمل من و

  .انتهى باطنا و ظاهرا و آخرا و اوال للَّه الحمد و اياه يمنحها و يشاء لمن العافية يعطى جل و عز اللَّه فان قوته و

  43: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        



  )]ذهبية رساله[ ( كتاب ترجمه

  44: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

 را يى بنده خداوند ميبرم پناه لغزشها از باو ميزنم خداى فضل بدامن دست مهربان بخشاينده خداوند بنام) 1( 

 از دسته هر براى و دده مى قرار برايش هم درمانى و دارو اينكه مگر نميسازد بيمارى دچار را بدنى نميكند، مبتال

  .است درمانها و داروها از نوعى دردها

  .باشد قلب پادشاهش كه دارد را كشورى حكم آدميزاد بدن

  ).فرمانروايان( هستند او عمال دماغ و اوصال و رگها

  45: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

 زبان و گوشها لبها، پايها، دستها، او اعوان است بدن او استيالى حيطه و زمين ستا دل پادشاه آن خانه) 1( 

  .است

  .است سينه صندوقه او سراپرده شكم، و معده او خزانه

 كند اشارت پادشاه آنچه بر و سازند دور يا كنند نزديك بخواهد را آنچه كه هستند او) معاونان( ياران دستها پس

  .نمايند عمل

  .ميدهند انتقال و نقل را او بخواهد كجا هر كه هستند پادشاه فرمانبردار مركب پايها

 در كسى و چيزى است پرده سرا درون شاه زيرا ميكنند داللت است پنهان نظرش از بĤنچه را پادشاه چشمها

  .او باجازت مگر نمييابد راه او سراپرده

  .هستند نيز روشن چراغ دو پادشاه براى چشمها همين و

 نميكنند وارد او خاك در را كسى و چيزى كشورند مرز در پاسداران مانند مملكتند حصار و حصن منزلهب گوشها

 را چيزى احضار فرمان پادشاه كه هنگامى و كنند كار او اشارت بى كه ندارند را آن توانائى چون او موافقت با مگر

  .ميگويد جواب شنيد را آنچه پس شنود مى چه گوشها بوسيله تا ميبرد بسر انتظار و سكوت بحال خود كرد صادر



 معده بخار و الفؤاد ريح زبان افزار و آالت جمله از. ميكند ترجمه را پادشاه سخن خود بسيار ادوات و افزار با زبان

 بينى در آنكه مگر نميشود ادا تمام و زيبا سخن و نيستند نياز بى ديگر بعض از بعضى كه هستند دندانها و لبها و

  .آيد مى در خوشى آواز بصورت مزمار در دميدن كه چنان ميكند زيبا را كالم بينى زيرا بگردد

  46: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

 او بر دارد دوست را آن پادشاه و است معطر و خوش كه را بويهائى. هستند او نقيب دو بينى سوراخهاى اما) 1( 

 را بينى جلوى كه ميدهد فرمان بدستها داشت نفرت آن از شاه كه شد پيدا بدى بوى چون و ميكنند داخل

  .كنند ممانعت آن ورود از و بگيرند

 بيند مى خود عمال و اعوان از كه ناخوشى و خوشى بر عالوه اند داده پادشاه باين كه اقتدارى و سلطه اين براى

 است، تر سخت جهان قهار ظاهرى پادشاهان هاى شكنجه از او شكنجه است، مقرر اعقابه و ها ثواب كارهايش برابر

  .است خوشى و سرور او پاداش و است اندوه او شكنجه اما باالتر آنها پاداش از او ثواب

 اتصال بصورت رگ دو ها كليه از و است ثرب و كليه خوشى و سرور مبدء و است) سپرز( طحال اندوه و حزن منشأ

  .شود مى پديدار صورت بروى عالمتشان و آشكار اندوه و سرور رو اين از دارد

 اين بر شاهد و عمال بسوى پادشاه از و پادشاه بسوى عمال از است راههائى است آدمى تن در كه رگها اين و

  .ميرساند درد بمحل خود بفعاليت را دوا آن رگها ميخوريد دوا وقتى كه آنست مطلب

 در كه بطورى كنى آبيارى و شوى مشغول آبادانيش به چون كه پاكيزه است زمينى لهبمنز آدمى جسد كه بدان

 و بماند تشنه آبى كم از تا نكنى تفريط و) آيد در لجنزارى و باتالق بصورت( شود غرق تا نكنى افراط آبياريش

 آن از اگر و دش خواهد پاكيزه زراعتش و فراوان حاصلش بود خواهد آبادان و معمور هميشه البته شود خشگ

 همين بمنزله آدميزاد بدن. شد نخواهد روئيده آن در سبزه و گياه و گشت خواهد خراب و فاسد بورزى غفلت

   درست تدبير به است زمين

  47: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        



 و موافق آنچه در اين بر بنا) 1. (ميگردد برقرار آن در متىسال و ميماند صالح و صحيح نوشيدنيها و خوردنيها در

 براى را آن ميكند پيدا تمايل بĤن و ميگيرد نيرو آن از بدنت كه چيزهائى در كن فكر تست مزاج و معده مناسب

  .بده قرار خود يتحلل ما بدل و كن تقدير درستى بميزان خود

 كه را چيزى پس باشد داشته آن با مشاكلتى و سنخيت كه است بچيزى مايل طبايع اين از يك هر كه بدان

 خود بدن به غذا بخورد طعام لزوم حد از زيادتر كه كسى. كن اختيار خويش تغذيه براى ميباشد بدنت مشاكل

  .است كرده خدمت خود بمزاج زياد و كم بدون بخورد الزم بمقدار كه كسى و است آورده وارد ضرر بلكه نرسانده

 دست دارى بطعام اشتهاى هنوز كه حالتى در و بخورى كافى بمقدار كه اينست تندرستى راه. پس آب، همچنين

 شكمت و جسم بر و تر پاكيزه عقلت براى و تر صالح بدنت و معده براى خوردن غذا چنين اين بكشى خوردن از

  .است سبكتر

 كه بمقدارى البته كن مصرف پائيز و ربها در را معتدل و زمستان در را گرم و تابستان در را سرد و خنك چيزهاى

  .باشى داشته بĤن رغبت و كنى تحمل بتوانى

 و معده طاقت بحسب و عادت باندازه آنهم كن شروع ميكند تغذى آن از بدنت كه سبك بخوراكهاى غذا اول در

  .روح نشاط

  :است ذيل قرار از كنى رعايت خوردن در بايد كه را زمان از مقدارى اما

  .باشد برآمده روز از ساعت هشت كه هنگامى مرتبه كي روز هر در

  48: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

 از ساعت هشت كه هنگامى بعد روز در سوم بار روز آخر بار يك روز اول مرتبه يك مرتبه، سه روز هر در يا) 1( 

  .كرد نخواهى پيدا شام بغذاى جىاحتيا روز آن در و باشد گذشته صبح

 داد فرمان السالم عليه بعلى سلّم و آله و عليه اللَّه صلّى محمد بزرگوارم جد كه است ترتيبى همان غذا دستور اين

  .بخورد غذا وعده دو ديگر روز و وعده يك روز يك كه



 هنوز كه حالى در و نرود آن در قصانىن و زياده نگذرد اعتدال از كه باشد بمقدارى نيز غذا هاى وعده اين بايد و

 كه بكيفيتى باشد حالل و عتيق بايد مينوشى غذايت روى كه شربتى و بردار طعام از دست است باقى اشتهايت

  .داد خواهم شرح برايت بعدا

 نشايا و افتد مى اتفاق آن در جداگانه فصلى هر كه رومى ماههاى و سال دوره فصول تدبير از كه را آنچه اكنون

 و كرد پرهيز آن از بايد كه چيزهائى و شود مى مصرف آن بتناسب نوشيدنيها و خوردنيها از آنچه با است تذكر

 شراب صفت بيان در دين پيشوايان بگفتار سپس و ميكنم ذكر برايت قدماء هاى گفته از را بهداشت چگونگى

  .برميگرديم شود مى مصرف طعام از بعد كه حالل

  49: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

   سال دوره فصول ذكر

  50: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

  آزار ماه

  .»1« است روز يك و سى روزهايش شماره و است) آزار( ماه آن اول و است زمانها روح بهار فصل) 1( 

 اين در آيد، مى بهيجان خون و ميرود بين از بلغم استيالى شود مى نرم زمين است پاكيزه روز و شب ماه ينا در

  از ماه اين در خوراك غالبا باشد، لطيف و سبك بايد شود مى خورده كه غذاهائى ماه

  51: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

 آب بوسيله تعديلش از بعد آمد خواهد وصفش كه شربتى و باشد عارى نبايد برشت نيم مرغ تخم و گوشت

  .كرد پرهيز بايد ماه اين در اندازه تا ترشى و پياز و سير خوردن از) 1. (شود مى نوشيده

  .است پسنديده ماه اين در حجامت و فصد استعمال و مسهل نوشيدن

   نيسان ماه

 بجنبش خون شود، مى نيرومند آن در بهار فصل مزاج شود، مى بلند روزها ماه اين در ،است روز سى نيسان) 2( 

  .ميگيرد وزيدن آن در شرقى بادهاى آيد، مى



 ماه اين در مجامعت عمل است مفيد شكار گوشت و بيايد بعمل سركه با كه گوشتى و كباب خوردن ماه اين در

 نيست خوب ماه اين در خوردن ناشتا آب و است نيكو روغن هبوسيل حمام در بدن) ماساژ( ماليدن است، مناسب

  .است پسنديده بسيار طيب و رياحين بوئيدن» 1«

  ايار ماه

 غذاهاى خوردن از است، بهار فصل آخر ماه اين و شود مى صاف بادها ماه اين در است، روز يك و سى ايار) 3( 

   گوشتهاى و شور

  52: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

 رفتن بحمام صبحگاهان ماه اين در و شده نهى ماست خوردن در افراط و گاو گوشت و حيوانات كله مانند سنگين

  .نيست پسنديده غذا از قبل زياد تقالى و حركت و است مفيد بسيار

   حزيران ماه

 روى صفرا مره استيالى دوره و ميرود ميان از خون و غمبل غلبه ماه اين در است، روز يك و سى حزيران) 1( 

 مصرف در روى زياده و چرب گوشتهاى خوردن از و شده نهى بسيار زحمت و رنج از نيز ماه اين در آورد مى

  .اند كرده منع عنبر و مشك بوئيدن و گوشت

 و مرطوب هاى ميوه و خشت شير و چنبر خيار و بسر گل خيار و خرفه و كاسنى مانند خنك سبزيهاى خوردن

 طيهو و خانگى مرغهاى و ساله يك بز گوشت و ساله يك تا ماهه هفت و ماهه شش بره - گوشت و ترشيها مصرف

  .است نافع و الزم بسيار تازه ماهى و گاو شير و دراج و

  تموز ماه

 و نوشيده ناشتا سرد آب و شود مى كم آب شود مى شديد ماه اين در هوا گرمى است، روز يك و سى تموز) 2( 

 شود مى شكسته خنك چيزهاى با آمد خواهد شرحش كه شرابى مزاج و شود مى خورده تر و سرد چيزهاى

 مرطوب خنك هاى شكوفه و گلها از و گذشت حزيران در كه چنان شود خورده الهضم سريع لطيف غذاهاى

  .شود استفاده خوشبوى

  53: ص السالم، عليه رضا امام زا بهداشت و طب-الرضا طب                        



   آب ماه

 شمال باد آيد مى بهيجان زكام شب هنگام شود مى شديد ماه اين در سموم بادهاى است، روز يك و سى آب) 1( 

 نافع ماست خوردن ميگردد، سالم و صالح خوردن مرطوب چيزهاى و تريد به مزاج ماه اين در ميگيرد وزيدن

 گلهاى از كرد كم بايد را جوارح مشقت و رنج مسهل، خوردن از همچنين كرد رهيزپ بايد زياد مجامعت از و است

  .شد مند بهره خنك

   ايلول ماه

 نيست بد مسهل شرب ميگردد قوى سوداء مره تسلط شود مى پاكيزه هوا ماه اين در است، روز سى ايلول) 2( 

 گوشت خوردن از است سودمند نر زغالهب و ساله يك گوسفند گوشت مانند معتدل گوشتهاى و ها شيرينى خوردن

 بوهاى استعمال از و كرد پرهيز بايد حمام رفتن در افراط و كرده سرخ گوشتهاى و كباب اكل در روى زياده و گاو

  .كرد اجتناب بايد نارس خربزه و چنبر خيار خوردن از بود غافل نبايد المزاج معتدل خوش

   اول تشرين ماه

 از ماه اين در ميكشد نفس آن در صبا باد ميوزد ماه اين در مختلف بادهاى است، وزر يك و سى اول تشرين) 3( 

   چرب پروار گوشت خوردن خوبست آن در مجامعت كرد پرهيز بايد داروها نوشيدن و فصد

  54: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

 كم بايد آب نوشيدن از شود مصرف حبوبات با گوشت مفيد، طعام از بعد ميوه مصرف و است نافع ميخوش انار و

  .افزود اعضاء و جوارح بفعاليت و كرد

  آخر تشرين ماه

 آب نوشيدن از آن در» 1« ميماند باز نزول از قطره درشت باران ماه اين در است، روز سى آخر تشرين) 1( 

 مصلحت نوشيدن گرم آب از جرعه صبح هر اول در كرد كم بايد جماع و حمام دخول از شده نهى شب هنگام

  .كرد اجتناب بايد تيزك تره و نعناع و كرفس مانند سبزيهائى خوردن از است

  

   اول كانون ماه



 در چه هر ميگردد، زياد هوا سرماى شود مى شديد تند بادهاى ماه آن در است، روز يك و سى اول كانون) 2( 

 پرهيز فصد و حجامت از كرد حذر بايد سرد خوراكيهاى خوردن از است نافع نيز اهم اين در شد ذكر آخر تشرين

  .كرد استعمال بايد بالفعل يا بالقوه گرم غذاهاى نمود،

  آخر كانون ماه

 بنوشيم گرم آب ناشتا است شايسته و شود مى تقويت بلغم غلبه ماه اين در است، روز يك و سى آخر كانون) 3( 

   پسنديده آن در جماع

  55: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

  .است مفيد شكم درون اعضاى و احشاء براى ماه آن در كاور و تيزك تره و كرفس مانند گرم سبزيهاى) 1( است،

 خوردن و شيرينى زا است، سودمند دارد مناسبت آن با آنچه و حيزى بروغن بدن ماساژ و رفتن بحمام روز اول

  .جست دورى بايد ماست با تازه ماهى

  شباط ماه

 زمين از سر علف و گياه ميبارد، زياد باران شود مى مختلف آن در بادها است، روز هشت و بيست شباط) 2( 

 هاى ميوه و شكار و پرندگان گوشت و سير خوردن شود، مى جارى درختان هاى شاخه در آب آورد، مى بيرون

  .است سودمند شده خشك

  .است نيكو بسيار ماه اين در كار و فعاليت و حركت و جماع

  56: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

   بهداشت و حالل شراب

 ذيل قرار از گذشت ذكرش سال دوره فصول شرح ابتداى در و حاللست استعمالش و شرب كه شرابى وصف) 1( 

  :تاس

 ريخته صاف آب از پر ظرفى ميان شسته را گرفته دانه مويز است مثقال هفتاد تقريبا رطلى هر كه رطل ده

 بماند ظرف ميان روز شبانه يك تابستان در و روز سه زمستان در بگيرد را آن روى آب انگشت چهار كه بقسمى

 آب از نه گر و است بهتر خيلى كنيم تهيه انبار از را آن آب بتوانيم اگر و ميريزيم نظيفى ديك ميان را آن بعد



 تحت بسرعت كه است قابل آبى چنين اين سبك و سفيد و براق آبى باشد مشرق طرف آن سرچشمه كه شيرينى

  .ميكند آب آاليشى بى و سبكى بر داللت سريع تأثر اين و شود واقع برودت و حرارت تأثير

 در باز شود سرد تا ميماند و ميكنند صاف را آبش فشرده را آن سسپ كند باد تا پزند مى آب آن در را مويز بارى

  .شود ثلثان تا حرارت كم بĤتش ميجوشانند آتش با و ميكنند معلوم را آن اندازه چوبى بوسيله ريخته ديك

 و شود مى گرفته باقيمانده آب و عسل آن اندازه باز آميزند مى آن با مصفى عسل از رطل يك مقدار پس

 نصف و زعفران درهم يك و زنجبيل درهم يك آنگاه برگردد اولش بحد و شود تبخير عسل اندازه تا ميجوشانند

  :ذيل داروهاى از يك هر از درهم

 ريخته اى پارچه ميان را همه بعد بكوبند جداگانه را كدام هر مصطكى كاسنى، طيب، سنبل قرنفل، دارچين،

   ميان و بندند مى محكم

  57: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

 خواص كيفيت باين تا ميماند خانه سرد در ماه سه مقدار آنگاه جوشانند مى خفيف آتش با كمى و مياندازند ديك

  .شود مصرف سپس شود تركيب هم در اجزاء

  :شربت اين نوشيدن دستور

 غذا كه وقتى ميباشد خالص آب برابر دو با است مثقال تهف كه وقيه يك آن از مرتبه هر مصرف مقدار) 1( 

 از خداوند باذن صورت اين در كه كن مصرف پيش از را شربت اين دادم شرح برايت كه بمقدارى خوردى

 شكم و روده و سپرز و كبد و معده و دماغ و عصب اوجاع از آن غير و بادها انواع و نقرس مانند بسيارى بيماريهاى

 نصف از بيش باشى بĤب مايل شربت اين از بعد كه صورتى در و بود خواهى امان در و محفوظ شب و روز آن در

  .منوش اى خورده شربت از آنچه

 و اصلح امراض تسلط از تن حفظ و باه تقويت و بدن سالمتى تأمين براى العملى دستور هر از آب و غذا برنامه اين

 و خوردنى اگر است دو بهمين نيز فسادش كه چنان شرابست و بطعام بدن قوام و صالح همانا است تر كافى

  .بود خواهد پريشان و فاسد نيز بدن باشد نظم بى و آشفته اگر و است سالم بدن كنى اصالح را نوشيدنى

  58: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        



   طبيعت و مزاج

 تغيير حسب بر و است هواها تابع نيز بدنها نيروى و مزاجها است، ها تن قوت پيرو انهارو نيروى كه بدان) 1( 

 رنگ شد بسرما مبدل هوا گرمى يا و يافت تبديل بگرما سرد هواى چون كه بينيم مى لذا شود مى دگرگون هواها

 شده پيدا هوا شدن گرگوند اثر بر كه است مزاج تغيير از ناشى تغيير اين و ميكند تغيير نيز بدن و صورت پوست

  .است

 طبيعيه حركات در امزجه تصرفات و معتدلست نيز ابدان مزاجهاى باشد معتدل هوا كه مكانى و زمان در پس

  .ها جنبش ساير و جوارح حركت و خواب و جماع و هضم قبيل از ميگيرد انجام اوست مصلحت كه بطورى خود

 كه بلغم و خون و سوداء و صفراء از اند عبارت آنها و است ردهك بنا طبيعت چهار روى را اجسام تعالى خداوند

 مرطوب گرم يكى است اختالف ديگر لحاظ از آنها دوتاى هر ميان و است سرد ديگر دوتاى و گرم آنها دوتاى

  .خشك سرد ديگرى و مرطوب سرد يكى و خشك گرم ديگرى

 مهم) عضو( قسمت چهار داراى نيز بدن اين بر بنا كرد مسلط بدن اعضاء از قسمتى بر را ها طبيعت اين از يك هر

  .شكم پهلو، سينه، سر، است

  .كرد مسلط دماغ و دهان و بينى و گوشها و چشمها يعنى سر بر را خون

  .داد استيال باد نيروى با سينه بر را بلغم

  59: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

  .كرد غالب پهلو هاى دنده و اضالع بر را فراءص) 1( 

  .گردانيد چيره امعاء و احشاء و شكم بر را سوداء

  :خواب

  .بخشد مى استقامت و نيرو را بدن و شود مى مسلط دماغ بر خواب كه بدان) 2( 

 تنبرخاس هنگام همچنين برگرد چپ بطرف آنگاه بكش دراز راست بپهلوى اول كردى خواب اراده كه وقتى پس

  .كردى بĤن ابتداى خواب براى كه چنان برخيز راست طرف از



 بيت به حاجت قضاى براى خوابيدن از پيش و بنشينى بيدار را شب از ساعت دو مقدار كه بده عادت را خود

 زيرا نكنى درنگ التخليه بيت در است احتياج مورد معموال كه مدتى از بيش كه باش مراقب ولى بروى الخالء

  .ميگردد الفيل داء مورث آنجا در نماند زياد

  :دندان و مسواك

 نيز ليف را آن كه اراك چوب است اراك چوب ميرود بكار دندان مسواك براى كه وسيله بهتر كه بدان) 3( 

  .ميكند محكم و ميروياند را دندان لثه و گوشت ميسازد، خوشبو را دهان و ميدهد جال را دندانها» 1« ميگويند

 موجب و ميبرد را دندان عاج آن در روى زياده باشد اعتدال با كه ميكند خدمت بدندان صورتى در مسواك البته

  .شود مى آن هاى ريشه ضعف و لغزش

  60: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

  :كنيد حفظ گرد اين با را خود دندان

 از االثل حب و الطيب سنبل و سرخ گل و كوفى سعد و) گز چوب ميوه( گزمازك از و بسوزانيد را گوزن شاخ) 1( 

 كه است گردى اين بسائيد و كوبيده نرم را همه گرفته تركى نمك آنها چهارم يك و هم برابر مقدارى كدام هر

  .ميكند حفظ غيره و خوردگى كرم آفات از را آنها ريشه و دارد مى نگه را دندانها

  :كنيد سفيد دارو اينب را خود دندان

 هر دريا كف اندازه بهمان و) اندرانى( تركى نمك مقدارى باشد داشته سفيدى دندانهاى ميخواهد كه كسى) 2( 

  .بمالد بدندانها سائيده نرم را دو

  61: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

  رعم ادوار در انسان طبيعى حاالت

 است زندگانى و حيات در متصرف احوال بĤن و شده ساخته آنها بر كه را آدمى حاالت عالم خداوند بدان) 1( 

  :است داده قرار بخش چهار

  :اول حالت



 بر او مزاج در خون مدت اين در و است عمر از دوره اين در او طراوت و خوبى و جوانى كه است سال پانزده) 2( 

  .است غالب اخالط ساير

  :دوم التح

 بنهايت كه است صفراء با غلبه عمر از قسمت اين در سالگى پنج و بسى تا است سالگى پانزده از دوم حالت) 3( 

  .برسد سوم بحالت شده سپرى دوره اين تا ميبرد بسر حالت همين بر ميرسد قوت و شدت

  :سوم حالت

  .ميگردد مخت سالگى شصت به و شود مى شروع سالگى پنج و سى از حالت اين) 4( 

  .است سوداء مره مغلوب اخالط ساير عمر از دوره اين در

 و امور عواقب در نظر صحت و زندگى امور انتظام و عبرت و معرفت و اندرز و پند و حكمت روزگار دوره اين

  .است دورانديشى

  .نميسازد دگرگون را او حيات تصرفات است ثابت و محكم دلش متين و صادق رأيش دوره اين در

  62: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

  :چهارم حالت

 بچيزى كه است حالتى همان اين ميكند پيدا غلبه اخالط ساير بر بلغم بشويم حيات چهارم مرحله وارد چون) 1(

  .زندگى فساد و نيرو شدن كم الغرى، عيش، تلخى بسوى ناتوانى و پيرى مگر برنميگردد

 بوده مربوط آن با كه را كسانى و چيزها شود مى مسلط او حافظه و فكر بر نسيان كه آنست حالت اين نشانه

 حوادث آورد نمى بياد را ها گذشته ميماند بيدار خواب هنگام و ميخوابد و ميزند چرت مردم حضور در شناسد نمى

  .يابد مى تغيير زندگى در اش ديرينه روش ميدهد دست از را خود عادات ميكند فراموش را

 زيرا ميرود ادبار و بانعكاس رو جسمش همواره ميگردد، كم او ناخن و رويش موى شود مى خشك او جلوه آب

 خشكى و سردى كه است معلوم خود و است خشك و سرد بلغم و است گرفته قرار بلغم استيالى تحت او مزاج

  .ميگردد نابود و ميدهد دست از را خود نيروى يهبلغم قوه غلبه اثر بر جسم ميباشد اجسام فناى



 و جسم مختلفه احوال از بود نياز مورد تن و مزاج سالمتى تأمين و بدن تدبير در كه را آنچه تمام تقريبا اينجا تا

 كه كارهائى و است احتياج مورد و الزم بدن جذب براى كه داروهائى و غذاها بشرح اكنون كردم ذكر آن درمان

  .ميپردازم بگيرد انجام بايد معينى تاوقا در

  63: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

   حجامت

 خون زيرا نباشد ماه پانزدهم تا ماه دوازدهم از بيرون بايد وقت نظر از كنى حجامت گرفتى تصميم وقتى) 1( 

 كه صورتى در مگر مكن حجامت گذشت كه مدت اين از بخشد مى صحت ببدن بيشتر روزه سه دو اين در گرفتن

 بنقص رو و كاسته هيجانش از عروق در نيز خون شود تر باريك و گذارد نقصان به رو ماه چقدر هر زيرا شوى ناچار

  .ميگردد بيشتر خون هيجان شود كامل و بزرگ ماه قدر هر كه چنان ميگذارد

  .است سن تابع دشو مى تكرار كه مراتبى نظر از حجامت

 چهل همچنين بار يك روز سى هر ساله سى و مرتبه يك روز بيست هر است سالگى بيست مرحله در كه كسى

  .كند حجامت ديرتر روز ده شود مى اضافه عمرش بر كه سالى ده هر نسبت به ساله پنجاه و ساله

  :ميكند خارج بدن كجاى از را خون حجامت

 ميباشد پنهان ها ماهيچه و گوشتها ميان در كه است كوچكى رگهاى از آورد ىم بيرون حجامت كه را خونى) 2( 

  .نميشود مسلط ضعف و نميرود تحليل انسان قواى فصد بخالف حجامت در كه آنست گفتار اين شاهد

  :محل نظر از حجامت

  .است مفيد سر سنگينى مورد در) نقره( گردن پس گودى در حجامت) 3( 

  64: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

 سنگينى از را چشمها و صورت و سر) شده واقع گردن پشت طرف دو در كه است رگى دو( اخدعان حجامت) 1( 

  .ميدهد صورت را فصد كار موارد اين در كه شود مى بسا نافعست بسيار دندانها درد براى و آورد مى بيرون رخوت و

) اطفال در خصوص شود مى پيدا زبان و دهان در كه زخمى( قالع معالجه براى ميكنند حجامت را ذقن يرز گاهى

  .دهان بيماريهاى از خيلى و دندان هاى لثه فساد و



 باشد حرارت و معده امتالء از كه سر دوران قلب، طپش خفقان، بيمارى مورد در كتف دو ميان از حجامت

 را حيض خون ميدهد، تخفيف شود مى پيدا رحم و مثانه و ها كليه در كه مزمن ىدردها از گاهى و است سودمند

 بدن سنگينى و شبكورى باعث اوقات از بعضى در و ميكند الغر و ضعيف كمى را بدن اينكه جز ميگرداند روان

 بدمل مبتاليان و) شود مى پيدا آبله بشكل بدن در كه است هائى دانه( ثالول بيماران مورد در اينكه مگر شود مى

  .نافعست بسيار

 و كم ميگذارند را حجامت شاخ كه مرتبه اول در كه اينست است مؤثر خيلى حجامت درد تخفيف در كه چيزى

  .شود مكيده قبل از بيشتر بعد مراتب در و بيافزايند آن بر بتدريج و بمكند سبك

 آماده و قرمز كامال تا شود تكرار كار اين دباي و شود سرخ آن موضع تا كرد صبر بايد حجامت شاخ گذاشتن از بعد

  .گردد انفجار

 دهند ماساژ را محل روغن با كه آنست بهتر تيغ زدن از قبل و كشيد نرمى و بمدارا بايد حجامت محل در را تيغ

  .رود بكار بايد مالحظات اين فصد موقع همچنين

  65: ص السالم، ليهع رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

 حجامت و فصد از بعد بيااليند بروغن بايد را تيغ و شاخ نيز و ميكاهد آن درد از فصد بمحل روغن ماليدن) 1( 

  .داد مالش روغن با بايد را آنها محل نيز

  .نگردد اشتباه و نشده ناپديد نظر از مقصود رگ تا بچكانند رگ روى روغن از قطره بايد فصد هنگام

  .ميگردد درد شدن كم موجب گوشت بودن كم زيرا نباشد پيچيده زياد بگوشت كه كند انتخاب بايد را رگى فصاد

 بعضله اتصالشان و تر محكم آنها روى پوست زيرا است دردناكتر ذراع حبل و قيفال رگ بريدن بيشتر همه از

  .است بيشتر

 را محل فصد هنگام الزمست است، كمتر دشدر باشد نگرفته گوشت را آنها روى اگر باسليق رگ و اكحل فصد اما

 را درد و نرم را پوست فصد گونه اين زمستان در خصوصا شود آورى جمع خون تا بمالند محكم گرم آب بدستمال

  .ميكند آسان را خون دفع و كم



 زا ساعت دوازده قريب گرفتن خون از قبل الزمست شد گفته حجامت و فصد در كه دستورات اين تمام بر عالوه

  .كرد اجتناب زنان با مقاربت

 خون از و نباشد كار در طوفانى و باد و باشد روشن و صاف هوا كه كرد اختيار بايد گرفتن خون براى را روزى

  .كند تغيير وصفش كه شود خارج بمقدارى

 يزبر بدنت و سر بر گرم آب مقدارى بتوانى اگر شود، مى درد موجب كه مرو حمام ميكنى حجامت كه را روزى

   حمام دخول از شد گفته كه طور همان حجامت از بعد حجامت، از بعد ساعت يك بفاصله البته

  66: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

 يا ابريشم پارچه از اى قطعه دادى شستشو حجامت از بعد را خود چون) 1. (شود مى دائم تب باعث كه كن پرهيز

  .بگذار حجامت محل بر باشد چه هر از نرم خرقه

 آب با يا بنوش و كن حل مفرحى معتدل شربت در را فاروق ترياك دست كف گودى بقدر گرفتن خون از بعد

 آب جرعه و كن نرم دندانها زير خوب كوبيدن از بعد نيابى آنهم اگر اترج شراب با نشود يافت اگر كن ممزوج ميوه

  .بنوش رويش خالص

 و برص از كنى عمل دستور باين چون كه بنوش رويش عسلى عنصلى سكنجبين قدرى سرد هواى و زمستان در

  .بود خواهى امان در متعال خداوند باذن جذام و لقوه و بهق

 ساعت سه تا و مينمايد صاف را خون و ميكند تقويت را نفس كه نكن غفلت) ملس( شيرين و ترش انار خوردن از

  .شوى گرفتار خارش و بجرب كه آنست بيم زيرا نخور شور غذاى حجامت از بعد

 آن باالى گذشت ذكرش كه شربتى همان از و نكن دريغ تيهو خوردن از كردى حجامت زمستان در چنانچه

 گرفتن خون از كه ساعتى همان در و بياالى گالب و مشك از مقدارى يا شببو بروغن را حجامت محل و بنوش

  .بپاش سرت بر بگال مقدارى شدى فارغ

  »1« است نيكو بسيار مصوص و هالم و سركه شورباى خوردن تابستان در

  67: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        



 سودمند بسيار هم كافور و گالب يا بنفشه روغن استعمال) 1( است، مفيد خيلى نيز حجامت از بعد ترشى خوردن

  .است بمورد خيلى طعام از بعد مذكور شربت ردنخو و

 و ماهى گوشت و كن پرهيز مجامعت عمل و غضب و خشم و زياد حركت از ميكنى حجامت آن در كه را روزى

 نقرس ناخوشى مولد انسان معده در خوراكى دو اين اجتماع زيرا مده قرار خود وعده يك غذاى هم با را مرغ تخم

  .است دندان درد و بواسير و قولنج و

 مرغ تخم خوردن شود مى برص و نقرس مرض باعث ميخورند نبيذ كه كسانى براى نبيذ با شير خوردن چنين هم

  .آورد مى پديد صورت در را» 1« كلف مرض آن مداومت و زياد

 ميگردد جرب و بهق موجب حجامت و فصد از بعد شور ماهى خصوص پرنمك گوشتهاى و شور غذاهاى خوردن و

»2«.  

  68: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

  بيماريها از برخى علل

  .ميدهد تغيير را مثانه آن تودليهاى و گوسفند كليه خوردن) 1( 

  .ميگردد قولنج مورث پر شكم با بحمام شدن داخل

  .شود مى فلج باعث ماهى خوردن از بعد سرد آب با كردن غسل

  .ميكند احول و چپ را چشم شب در ترنج نخورد

  .اندازد مى جذام بخطر را طفل حائض زن با جماع

  .ميگردد مثانه سنگ مولد مجامعت عمل از بعد نكردن بول

  .ميكند نزديك بجنون را طفل شود فاصله ميان در غسلى اينكه بدون جماع از بعد جماع

  .شود مى همعد سر باد و سپرز بزرگى موجب خوردن مرغ تخم زياد

  .ميگردد سينه تنگى و نفس ضيق باعث كبابى مرغ تخم پرخوردن

  .است شكم در معده كرم مولد خام گوشت خوردن

  .باشد شده سياه و گنديده كه صورتى در ميكند شپش توليد انجير خوردن



  .ميكند خراب و فاسد را دندان گرم طعام از بعد سرد آب خوردن

 فراموشى كثرت و فهم تحير و عقل بالدت و ذهن كندى موجب وحشى حيوانات و گاو گوشت خوردن زياد

  .شود مى

 گرم آب از جرعه پنج آب در رفتن فرو از قبل نشوى زكام و سردرد دچار و بروى بحمام خواستى كه هنگامى

 بر نيز گرم آب كف پنج كه شده گفته و ميمانى سالم شقيقه درد و سر درد از متعال خداوند باذن كه بنوش تميز

  .شود ريخته سر روى

  69: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

   آن شرايط و حمام

  .است خانه چهار داراى و شده تركيب طبيعت چهار از آدميزاد بدن مانند حمام) 1( 

  .است خشك و سرد اول خانه

  .است تر و سرد دوم خانه

  .ستا تر و گرم سوم خانه

  .خشك و گرم چهارم خانه

 رگهاى ميكند، طرف بر را پليدى و چرك ميكشاند باعتدال را آدمى مزاج دارد، توجهى قابل و زياد منافع حمام

 مواد مينمايد؛ زايل را بدن فضوالت ميكند، تقويت را اعضاء ميسازد، ماليم و نرم را همه بزرگ و كوچك از را تن

  .ميبرد ميان از را عفونات د،ميگردان نابود و ذوب را زايده

 گرم آب ميان يا شود گرمخانه داخل اينكه از قبل نشود پيدا تاول و جوش بدنش پوست در ميخواهد كه كسى

  .بمالد بنفشه روغن خود ببدن برود

 رد كه سياهى هاى لكه از نشويم پا و دست بتركيدن مبتال يا نشود پيدا بدن در زخمى نوره استعمال از اينكه براى

  .بدهيم شستشو سرد آب با را بدن نوره استعمال از قبل بايد بمانيم محفوظ شود مى پيدا پوست

  .كنيد پرهيز قبال جماع عمل از تمام روز يك يا ساعت دوازده قريب كنيد مصرف نوره خواستيد گاه هر

  70: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        



 وقتى گفتيم كه را اينها و كنند داخل نوره در را حضض و اقاقيا و) ازواى( زرد صبر از مقدارى كه آنست بهتر) 1( 

 مقدارى كه است نيكو ميرود بكار نوره پختن در كه گرمى آب آورند بعمل گرم آب با را نوره كه كنند نوره داخل

 باشند پخته آن در جداگانه يا هم در مختصرى بمقدار را اينها همه يا و خشك بنفشه گل يا و مرزنجوش و بابونه

  .بگيرد را گلها اين بوى آب كه باندازه

 برگ قبيل از كند طرف بر را نوره بوى كه بماليد بچيزى را بدن تنوير بعد باشد، نوره يك شش بايد زرنيخ اندازه

  .شود ميسر كه طورى هر جداگانه يا درهم الطيب سنبل و سرخ گل و حناء و شفتالو

 مصرف سرد آب از شستن در و ندهيد مالش پوست روى را آن زياد باشيد محفوظ آن سوزش از بخواهيد چنانچه

 قدرى بسوزاند نوره را بدن شرايط از غفلت اثر بر گاه هر بماليد نوره محل در سرخ گل روغن كمى سپس و كنيد

 باذن كه بماليد و بگذاريد سوخته محل در و بياميزيد سركه و گالب مقدارى با بكوبيد را كنده پوست عدس

 بسركه بدنست ماليدن شود مى نوره بسبب پوست شدن زخم از مانع كه چيزى بهترين شود، مى مداوا زود خداوند

  .سرخ گل روغن و عنصلى انگور

  71: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

  ماريهابي بعضى از پيشگيرى

  .باشد اسب روى بر چند هر ندارد نگه را خود بول نكند شكايت مثانه درد از ميخواهد كه كسى) 1( 

 زياد را بدن رطوبت غذا بين در خوردن آب چه ننوشد آب خوردن طعام ميان در نشود مبتال شكم بĤزار كه كسى

  .نميرود تحليل معده در غذا نميگيرند، غذا از را خود بهره بدن رگهاى ميگرداند ضعيف را معده و

 را مجامعت كار و نگيرد را منى جلوى انزال موقع نشود دچار البول حبس و مثانه بسنگ ميخواهد كه كسى

  .نكند طوالنى

 دانه هفت مقدار شبى هر در بماند محفوظ بواسير درد از و نشود مبتال بدن اسافل بدرد ميخواهد كه كس آن

  .نمايد چرب زنبق بروغن را محل است نيكو و كند ميل وگا كره كمى با را برنيك خرماى

  .بخورد زبيب مثقال هفت نزديك ناشتا ها صبح شود قوى اش حافظه ميخواهد كه كسى



 نيز و بخورند شده مربا عسل با كه زنجبيل قطعه سه روز هر دارند احتياج بيشترى حفظ بنيروى كه كسانى

  .كنند مصرف خود غذاى با خردل مقدارى

  .كند ميل و بكوبد نبات با را هليله دانه سه روزه هر گردد نيرومند خردش ميخواهد كه سك آن

   اطراف و نشود زرد و نتركد او ناخنهاى خواهد مى كه كسى

  72: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

  .نكند اختيار كار اين براى را ديگرى روز بگيرد بار يك نبهپنجش هر در را ناخنهايش) 1( بماند سالم ناخنهايش

  .بگذارد خود گوش سوراخ در پنبه مقدارى خوابيدن هنگام نباشد مبتال درد بگوش ميخواهد كه هر

  .كند ميل عسل غذاى از لقمه سه روز هر ببيند دور خود از را زكام زمستان دوره در بخواهد كس هر

  .شود مى شناخته هم از زيانش و سود بĤنها كه هائيست نشانه اىدار نيز عسل كه دانست بايد

 گلو چشيدنش كه آنهائى و آورد مى مستى و مسكر نوشيدنش كه آنها و ميكند عطسه توليد آنها بوئيدن كه عسلى

  .است كشنده و سم بلكه نيست خوب عسل از انواع اين سوزاند مى را مرى و

 بوئيدن چنين هم ميكند برطرف را زكام آن استشمام چه نياندازيد بتأخير زمستان در را نرگس گل بوئيدن

  .است زكام رافع دانه سياه

  .كنند پرهيز آفتاب در نشستن از و بخورند خيار يك روزه هر ناراحتند تابستان ايام در زكام از كه كسانى

 صاحب بقول و است جنبال ذات على بو قانون بگفته( شوصه مرض از آنكه و است متألم شقيقه درد از كس هر

 از قبل است ناراحت) باشد پهلو سينه همان ظاهرا كه ها دنده زير در است بادى يا و شكم در است دردى قاموس

 ميل خواب از قبل است نيكو و زمستان و تابستان فصل در نكند دريغ تازه ماهى گوشت خوردن از بĤن ابتالى

 غذاى شب هنگام باشد متناسب و كم تنش گوشتهاى و باشد داشته سبك و سالم بدنى ميخواهد كه كسى كند

  .بخورد كمى

  73: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

 سركه با شيرينى خوردن از پس نيفتد پائين و نشده ساقط آنها كوچك زبان و دليچك ميخواهند كه كسانى) 1( 

  .كنند غرغره



 فورى كرد باز را اى بسته اطاق در كه اى لحظه اولين در تابستان هنگام نشود يرقان بيمارى دچار اهدبخو كه كسى

  .نگردد خارج كرد باز خروج براى را اطاق در اينكه بمحض زمستان در و نشود آن داخل

  .بخورد سير بار يك اقال باشد امان در بادها اقسام استيالى از بدنش خواهد مى كه كسى

  .كند ميل نان لقمه شيرين غذاى خوردن از قبل نشود فاسد دندانش بخواهد كه كسى

 چپ بسمت سپس و بخوابد راست بطرف اول بيند نه ضررى آن از و برود تحليل غذايش خواهد مى كه كسى

  .رود بخواب تا بغلطد

 عمل و حمام و دبخور حريف جوارش قدرى آفتاب هر اول در بكاهد خود مزاج در بلغم غلبه از بخواهد كس هر

 و سوزاند مى را بلغم دستور اين كند پرهيز مرطوبى و سرد غذاهاى از بنشيند آفتاب در زياد و كند زياد را جماع

  .ميكند نابود

 بدن و بخورد است رطوبى و سرد كه چيزهائى از مقدارى روزه هر كند خاموش را صفرا آتش خواهد مى كس هر

 دارد دوست را آنها كه كسانى بصورت و كند حركت كمتر كند استفاده خنك هواى از بدهد استراحت را خود

  .كند نگاه بسيار

 نوره زياد و نمايد فصد بسيار و كند ايجاد خود در قى حالت اى بوسيله بسوزاند را سوداء بخواهد كه كس آن

  .بكشد

   گاهى الزمست كند دور خود از را سرد باد خواهد مى كه كسى

  74: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

 گرم داروهاى كه گرمى آب در دهد، ماساژ را خود تن گرم آب حوله با بمالد روغن خود بدن بر و) 1( كند حقنه

  .كند مكث زياد باشد ريخته آن در

  .»1« شود ميل يرصغ اطريفل از يكمثقال روز هر اول در است نيكو بلغم غلبه كردن نابود براى

  75: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

  مسافر بهداشت



 گرم هواى در وقتى باشد داشته نظر در را هوا اعتدال حركت هنگام در بايد مسافر شخص همانا كه بدان) 1( 

 كند رعايت را شكم در اعتدال نكند حركت خالى كمش با نيز و نكند پر طعام از را خود شكم شد بمسافرت ناچار

 نظير و غوره آب و زيتون روغن و سركه و» 1« هالم و تازه گوشت از بخورد مرطوب و سرد غذاى گرم هواى در

  .كند استفاده آنها

 خالى طعام از شكمشان كه هنگامى خصوص الغر بدنهاى براى نوردى راه گرم بسيار هواى در كه دانست بايد

  .سودمند فربه بدنهاى در ولى است مضر دباش

 مگر ننوشد ميكند نزول آن در كه منزلى هيچ آب از كه باينست آزارها بيشتر از او حفظ و مسافر حال صالح اما

 ديگر آبهاى با و باشد منزل همان مخصوص و خالص كه آبى با باشد، كرده ممزوج سابق آب با را آن قبال اينكه

  .باشد نيافته اختالط

 كه منزلى هر در و بردارد خاك مقدارى يافته تربيت و رشد آن در كه جايى از خود وطن از مسافر اينكه الزمست

 تا بگذارد بكنارى را محلول زده درهم را آن خوب و بياميزد خود مشروب آب با را خاك آن از كمى شود مى وارد

  .شود صاف آب و كند رسوب كامال آب گل

  76: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

   نوشيدنى آبهاى بهترين

 از آن چشمه كه است آبى باشد مسافر يا كند اقامت وطن در اينكه از اعم شخص نوشيدن براى آبها بهترين) 1( 

  .باشد روشن و سبك و مشرق سمت

 در باشد خورشيد طلوع طرف از نيز آن خروج و پيدايش محل كه آنست فوق صفات بر عالوه آبها ترين گرامى

  .تابستانى مطلع سمت از يعنى تابستان

 و ها تپه شكاف آن مجراى و بجوشد خود محل از مزبور صفات داشتن با كه است آبى آنها بهترين و سالمترين

  .باشد خاكى كوههاى

  .نافعست بسيار محروى خاصاش براى و است طبع ملين تابستان در و سرد زمستان در مذكور وصف با آب

  .شود مى معده يبوست موجب سنگين آبهاى و شور آب اما



  .است خطرناك و مضر مزاجها غالب براى يخ آب و برف آب

 خود مخزن در و نماند زياد كه صورتى در است نافع اجسام ى كليه براى و است صاف و گوارا و سبك باران آب

  .نشود حبس دراز زمانى

 محبوس زمين در و باشد داشته جريان هميشه كه بشرطى ميباشد سودمند و است صاف و نشيري چاه آب اما

  .نشود

   تابستان در خصوص غليظاند و گرم گوديها و ها دره آب اما

  77: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

  .شود مى صفراء تحريك و غلبه باعث آبى چنين خوردن گاهى و ميتابد آن بر دائما آفتاب و است راكد چون) 1( 

 اكنون كردم بيان بود الزم بيماريها عالج و سالمتى حفظ در كه را دستوراتى عمل اهل براى كافى بقدر اينجا تا

  .ميكنيم صحبت مقاربت عمل مورد در مقدارى

  78: ص السالم، هعلي رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

   آن دستور و جنسى غريزه اعمال

 و است پر عروق و معده شب اول در زيرا مكن نزديكى زنان با باشد تابستان چه و زمستان چه شب اول در) 1( 

  .ناپسند مجامعت حال اين در

 ضعف و فتق و بول تقطير و سنگ و نقرس و لقوه و فالج و قولنج بيمارى مورث شب اول در پر شكم با جماع

  .شود مى نورى كم و چشم

 صالحيتش بدن براى وقت اين دهى اختصاص بدان را شب آخر خوبست داشتى كار اين اراده كه وقتى پس

 خدا كه را فرزندى يعنى ميگرداند تيزتر را مولود عقل و است اميدوارى مايه بيشتر نسل توليد در و است بيشتر

  .بدهد بĤنها بخواهد

 موجب كارها اين كنى آماده را زن پستانها فشردن و شوخى و بازى بوسيله قبال اينكه رمگ مپرداز جماع بكار

 ماء زيرا( شود آورى جمع بدنش مختلف قسمتهاى از او النسل ماء شود تحريك زن غريزى خواهش كه شود مى



 ميخواهى او از تو هك را همان و آيد مى پديد صورتش در شهوت غلبه آثار) ميگردد خارج او پستانهاى از زن النسل

  .ميطلبد تو از نيز او

 خود راست بسمت قدرى بلكه منشين و مايست برپا فورى شدى فارغ كار از چون باشند پاك مگر آميز مى زنان با

 خواهد تأمين مثانه سنگ از را تو متعال خداى باذن كار اين برخيز جاى از بول دفع براى آنگاه كن تكيه يا بخواب

  .داد

  79: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

 كار اين كه بنوش گرفته كف يا عسل شراب با موميا قدرى ساعت همان و كن غسل كارها اين خاتمه از پس) 1( 

  .كرد خواهد جبران جماع ناحيه از ترا كسرى

 وقتى بهتر آن از و است نيكو است دلو و حمل برج در ماه كه هنگامى وقت نظر از زنان با آميزش كه دانست بايد

 و كند عمل كرديم شرح نامه اين در بĤنچه كه كس آن» 1«. است ماه شرف ثور زيرا باشد ثور برج در ماه كه است

 قوت و بحول بود خواهد امان در بيماريها تمام از و سالم تعالى خداى باذن نمايد تدبير آن طبق را خود مزاج

 كه راست او مر ستايش ميفرمايد عطا صحت و بخشد مى عافيت بخواهد كس بهر كه است خداوند چه ر،پروردگا

 تا را كتاب اين مطالب اين از پاره داديم كه اى وعده طبق اكنون. اوست همه چيز هر نهان او آشكار و پايان و آغاز

 باز بعد چاپهاى و ديگر بوقت را آن مامت تفصيل و ميكنيم شرح ميكند مساعدت وقت و ما فعلى اطالعات كه آنجا

  .ميگذاريم

  80: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

 عزيز خوانندگان فكر و توجه جلب تنها كتاب اين شرح و نوشتن از ما هدف كه نيست بتوضيح محتاج البته

 از بعد عالم بدرد كه نيست آدابى و عقايد سلسله يك تنها دين كنند باور كه آنست براى است، دينى بمعارف

  .است جهان دو امنيت و آسايش تأمين براى بلكه بخورد مرگ

  .ميزند دور چيز همه پيرامون در آنها معارف و بشرند روح و جسم طبيبان دينى پيشوايان

  :كتاب مطالب از قسمتى شرح اينك

  81: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        



   درمان و درد

 تدبير و الدواء من صنف الداء من صنف لكل و» 1« دواء له جعل حتى بداء الجسد يبتل لم جل و عز اللَّه ان اعلم

 بحركت محتاج كند زندگى و باشد داشته وجود آنكه براى چيز هر است، بقاء تنازع ميدان وجود عالم) 1. (نعت و

  .است فعاليت و

  .باشد كار در دفعى و جذب نيروى كه ميكند پيدا تحقق صورتى در فعاليت و حركت

  .افتد مى بكار مخالف موجود دو ميان دافعه و جاذبه نيروى

  .نداشت معنائى هستى و زندگى نبود تخالف و تضاد خانه عالم اگر پس

  .تندرستى بيمارى روبروى و باشد ناخوشى وشىخ مقابل روشنى، تاريكى برابر و باشد ظلمت نور مقابل بايد

  .كل عدل مقتضاى و است حكمت معناى همان اين

 اينكه مگر نساخته گرفتار بدردى را بدنى باشكوه و عزيز خداوند كه بدان. ميفرمايد السالم عليه هشتم امام

  .است داده قرار برايش درمانى

  .است الزم نيز كوشش و تدبير هعالو است داروها از گروهى دردها از دسته هر براى

  82: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

   حركت گونه دو

 و الدماغ و العروق و االوصال العمال و» 1« القلب هو الجسد فملك الملك مثال على جعلت االنسانية االجسام ان

 و بطنه و معدته خزانته و اذناه و لسانه و عيناه و شفتاه و رجاله و يداه اناالعو و الجسد ارضه و قلبه الملك بيت

 بلكه( انسان جوارح و اعضاء كه است كارهائى است ما اختيارى و ارادى كه جنبشهائى و حركات) 1. (صدره حجابه

 حركات كه نيست زياد بتوضيح محتاج ميدهد انجام قلب يعنى بدن فرمانفرماى بدستور) زنده موجود و حيوان هر

 صورت ما ميل و اراده مدخليت بدون كه است حركتى آن اضطرارى. اضطرارى و اختيارى: است گونه دو بدن

 چشم، ديدن مانند و روده و معده درون شيميائى انفعاالت و فعل خون، جريان نبض، و قلب ضربان مانند ميگيرد

  .باطن و ظاهر حواس جمله كار خالصه فكر، و خيال عمل گوش، شنيدن



 معامالت، شنود، و گفت و آمد و رفت مانند است ما اختيار و قدرت تحت كه است حركاتى ديگر قسمت

  .غيره و جدال و جنگ معاشرات،

 غريزه مانند باشد غريزى چه اگر ميل و شود مى پيدا خواهش و ميل از اراده و است اراده نيروى به ارادى حركات

   فايده بودن دارا حيث از و نشود تصور برايش اى يدهفا تا آب و بغذا اشتهاى و جنسى

  83: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

  .باشد لذت تصور صرف و مختصر خيلى فايده آن تصور اينكه لو و شد نخواهد تحريك هرگز نگردد شناخته

  .است شده بقلب گهى و بعقل يرتعب آن از گاهى كه ايست قوه تصور اين مركز

  84: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

   بدن سلطان

 و يشاء حيث الملك تنقالن الرجالن و الملك اليهما يوحى ما على يعمالن و يبعدان و يقربان عونان فاليدان

. ايضا سراجان هما و باالذن اال ء شى اليه يوصل ال الحجاب وراء من الملك الن عنه يغيب ما على تدالنه العينان

  .پرداخت نخواهند بĤن جوارح و اعضا هرگز نخواهد و نپسندد قلب را چيزى تا پس) 1(

. دارد قرار انسان چپ پهلوى در كه است شكل صنوبرى گوشت قطعه از عبارت تشريح دانشمندان باصطالح قلب

 حيات كه است نيروئى و روح و عقل اخالق و دين دانشمندان و عرفاء اصطالح در و است دل نامش فارسى در

  .است بخارى روح آن از مقصود هم گاهى و باوست انسان

 باشد پادشاه خانه هم و پادشاه قلب چطور كه ميرسد بنظر تنافى امر ابتداى در بعضى براى: ميفرمايد ره مجلسى

  .شود مى روشن مطلب تقسيم باين توجه با

  :جمله از است بسيارى معانى داراى قلب

  ).دل( دارد قرار چپ پهلوى در كه شكل صنوبرى گوشت

  .ميگردد سارى بدن جميع در شده منبعث قلب از كه حيوانى روح

 است لطيفى بخار به اول بدن به تعلقش و است مجرد متكلمين از بعضى و حكماء بگمان كه انسانية ناطقه نفس

  .ودش مى منبعث قلب از كه



  85: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

  .ميگويند حيوانى و بخارى روح اصطالح در را لطيف بخار آن

  .ميكند پيدا بدن جوارح و اعضاء بساير تعلق حيوانى روح اين بتوسط نفس

 و انسانى روح يا حيوانى روح يعنى باشد اول معناى دو از يكى اول قلب از السالم عليه امام مراد است ممكن پس

  .بود نخواهد تعبير دو بين منافاتى اين بر بنا صنوبرى گوشت قطعه يعنى باشد اول معناى دوم قلب از مقصود

 در ميباشد قلب درون كه است چيزى تن كشور پادشاه يعنى شده ضبط »القلب في ما هو« ها نسخه از بعضى در

  .نيستيم تكلفب محتاج صورت اين

 ناطقه نفس آن از مقصود اگر و است حقيقيه ظرفيت باشد بخارى روح القلب في ما از مراد اگر صورت اين در ولى

  .نميخواهد ظرف و است مجرد حكما بقول ناطقه نفس زيرا است مجازى ظرفيت باشد

 روح( باشد بخارى روح كه نبد روزى و شود مى تدبير باو بدن نظام زيرا است آشكار قلب پادشاهى حال هر در

  .ميگردد پخش بدن در او بوسيله) حيوانى

 شود مى سارى بدن ساير در اعصاب بتوسط و ميگردد نفسانى روح رسيد بدماغ حيوانى روح وقتى حكما بعقيده بنا

 كبد از نابته عروق بتوسط پس شود مى طبيعى روح كند نفوذ بكبد وقتى آيد مى پديد حركت و حس اينجا از و

   سريان اين از و ميكند سرايت اعضا جميع بسوى

  86: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

  .شود مى حاصل تنميه و تغذيه

 نفسانى قوت كبد و دماغ از قلب براى همچنين ميگيرد كمك خود ملك قوام در رعيت از گاهى پادشاه كه چنان

  .ميرود بكمك طبيعى و

 بوسيله آن جوارح و بدن مختلفه حركات است آنها اتصال وسيله كه است چيزهائى يا بدن مفاصل اوصال از مراد

  .شود مى ميسر اوصال

  .باعضاء است نفس توجه و اراده دل وحى از مقصود

  87: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        



   خبرگزاران

 مدرك) 1. (اليهما الملك يوحى حتى شيئا يدخال ان يقدران ال النهما يوافقه ما اال الملك على يدخالن ال االذنان

 ما نفس حقيقى چشنده و بوينده واقعى شنونده واقعى بيننده يعنى است نفس آدميزاد تركيب در حقيقى شاعر و

 كه است ما نفس ميدهد تشخيص را دشمنى و ستىدو زيبائى و زشتى آنچه فهمد، مى را گرما و سرما آنكه است

 بيش اعضائى غيره و وهم و خيال و بدن پوست و زبان و بينى و گوش و چشم شود مى بقلب تعبير آن از گاهى

 اتفاق بسيار لذا باشند مدرك و حاس خودشان آنكه نه است روح درك و حس آالت باطن و ظاهر حواس نيستند

 خوانده را ما كه را شخصى آواز باز گوش با ايم نديده است گذشته ما جلوى از كه ار كسى باز چشم با كه افتاده

  .بشنود يا ببيند كه نخواسته و نداشته بĤنها توجه ما نفس چون ايم نشنيده است

  .كند او خانه وارد نميتواند دل اجازه و اراده بى اما ميگرداند خود دستگاه در و ميگيرد را صدا نفس اراده بى گوش

  .شَهِيد هو و السمع أَلْقَى أَو قَلْب لَه كانَ لمنْ  لَذكْرى ذلك في إِنَّ: ميفرمايد نيز قرآن

 او اختيار يا باشد او باختيار دل( باشد برايش دلى كه كسى براى است آورى ياد قرآن مطالب و آيات در يعنى

 از بخواهد بدهد فرا گوش يا) باشد داشته شناسى فهوظي و درست عقل و سالم دل يا و باشد عقل و دل بدست

  .شود نتيجه منتظر و شاهد كه حالى در شود مند بهره گوش مجراى

  88: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

   پادشاه فرمان

 كثيرة بادوات اللسان عنه فيترجم يريد بما يجيب ثم منهما يسمع حتى لهما منصتا اطرق اليهما الملك اوحى اذا

  .است روح تجرد اثبات بر نقلى و عقلى ادله از يكى فوق عبارات) 1. (المعدة بخار و الفؤاد ريح منها

 چيزى چنانچه دهد انجام نميتواند بيشتر كار يك و باشد داشته نميتواند بيشتر خاصيت يك ماده و جسم زيرا

 آنها همه از و آنهاست همه فوق شود مى معلوم كند تأثير متعددى چيزهاى در و ازدبپرد مختلفى بكارهاى بتواند

 بايد ناچار روح پس اوست كار و بروح منسوب نوع هر از ادراكات و احساسات تمام چون و است برهنه و مجرد

 مزبور بيان كهآن بر عالوه فوق عبارت است روح تجرد قوى ادله از يكى اين. باشد مدركات و محسوسات همه فوق

 قلب واقعى كننده درك ميگويد صريحا زيرا مينمايد مبرهن و تأييد نيز را سابق مطلب ميكند روشن و ثابت را



  .اعضا و جوارح نه است

  

 توجه بى و ساكت كنند او خانه وارد را صوتى كه داد اجازه و كرد امر بگوش قلب وقتى: ميفرمايد السالم عليه امام

 زيادى ادوات و بĤالت را او جواب زبان ميگويد جواب شنيد را آنچه و ميشنود چه گوش راه از تا ميماند چيز بهمه

  .ميكند ترجمه

 بخاريست معده بخار از مقصود و شود مى خارج قصبه و ريه بسوى قلب از كه است هوائى الفؤاد ريح از مراد ظاهرا

   بسوى معده از كه

  89: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

  .ميگردد متصاعد ريه تجاويف

  .ميرود باال تنفس آالت بسوى كبد از كه است بخارى روح همان يا

  90: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

  كيفر و پاداش

 عرقان منهما و الكليتين و الثرب في الفرح اصل و الطحال في الحزن اصل و فالفرح ثوابه اما و فالحزن عذابه فاما

 طحال اطبا، از قدماى بگفته) 1. (الوجه في عالمتهما فترى الحزن و الفرح يظهر هناك فمن الوجه الى موصالن

 و صفا از روح انبساط و فرح است، روح روشنى و صفا ضد سودائى چنين و است غليظ و يابس و بارد سوداء مفرغ

  .ميسازد نابود را روح نشاط و شود مى غليظ و كثيف شد بسودا ممزوج خون وقتى است خون پاكى

 است اين اشخاص اين قطعى معالجه. ميبرند بسر باطل خياالت و اندوه و غم در غالبا مزاج سوداوى اشخاص لذا

 اغلب كه ميسپردند مختلفى ىراهها قديم طب دانشمندان خون تصفيه براى كنند تصفيه سوداء از را خونشان كه

  .هاست ميوه از بسيارى خوردن بوسيله خون تصفيه آنها از يكى بود التأثير سريع و سودمند

 موجب ويتامين اين كمبود. ميداند ث ويتامين خصوص ها ويتامين از بعضى كمبود نتيجه را زياد اندوه امروز طب

 است غيره و شريان شدن سياه عروق، شدن تنگ يد،ور جدار ورم شرائين، تصلب و آن چسبندگى و خون غلظت

  .فراوانست غصه و غم مولد آنژين و ناقص فلج سكته، خون، فشار مانند زياد بيماريهاى توليد بر عالوه كدام هر كه



   ببهترين را ويتامين اين كمبود شيرين و ليموترش ها ميوه ميان در

  91: ص السالم، عليه رضا امام زا بهداشت و طب-الرضا طب                        

 رسوب خون در كه اى بيگانه مواد نتيجه، در ميكند تقويت را طحال عمل ليموترش خوردن ميكند جبران وجه

  .ميبرد بين از شده آن غلظت موجب و كرده

 و عدهم دهان ابتدايش پوشاند مى را شرائين و عروق و ها روده و معده روى كه است پوستهائى و نازك گوشت ثرب

 آنست شود مى پيدا اينجا از خوشى و فرح اينكه جهت و شود مى ناميده قولون كه است پنجم) روده( معاء انتهايش

 خون روشنى و صفا سبب و شود مى جذب كليه بسوى بدن رطوبت و خون شرائين و عروق كثرت بواسطه كه

  .ميسازد منبسط و شاد را روح ساخته لطيف و رقيق را خون ميگردد،

 بوسيله را معالجه بهترين امروز غذاشناسى علم ولى اند آورده بدست زيادى داروهاى نيز كليه انداختن بكار راىب

  .است شناخته انگور خصوص ها ميوه اقسام خوردن

 در و كرده ثابت را آن علم كه چنان ولى شده متداول شراب خوردن اندوه با مبارزه براى مردم از طبقه ميان در

 ديده هم جهت بهمين و نيست چيزى مسموميت يكنوع ايجاد جز معالجه نحوه اين خواند خواهيد مه كتاب اين

 را غم كه است سمى شراب آرى. است آورده در بگريه و مبتال فراوان اندوه و بغم را شخص شراب خوردن كه شده

  .شود اندوهناك و كند فكر زندگيش مشكالت باره در نتواند شخص تا ميبرد بين از را عقل بلكه نميكند نابود

 السالم عليه ششم امام كه چنان ميگردد نشاط و خوشحالى موجب و دارد را تأثير اين آن آب و انگور خوردن بلى

   كرده روايت

  92: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

  .بخور انگور كه رسيد دستور كرد شكايت تعالى اوندبخد فراوان اندوه از السالم عليه نبى نوح كه

  .است مؤثر بسيار خوشى و روح نشاط در تره و سبز لوبيا و زعفران خوردن

  93: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

   مخابراتى سيمهاى



 ادته الدواء تناولت اذا انك ذلك مصداق و العمال الى لكالم من و الملك الى العمال من طرق كلها العروق هذه و

  .عمال بسوى قلب از و قلب بسوى عمال از هستند راههائى رگها) 1. (باعانتها الداء موضع الى العروق

 عمالى از مقصود است ممكن اين بر بنا گذشت پيش در كه است دماغ و عروق و اوصال همان ظاهرا عمال از مراد

 حركت بدن جوارح كه است معلوم زيرا باشد دماغ و اوصال فقط ميباشد قلب و آنها ميان ربط واسطه عروق كه

  .ميسازند برقرار رگها را ارتباط اين و باشند مربوط قلب با اينكه مگر نميافتد بكار فكر و نميكند

 نباشد اى رابطه غدما و اوصال ميان اگر است) سر مغز( دماغ آدمى ادراكات و حواس مركز كه است روشن نيز و

 هنوز تجربى علم نظر از دماغ و اوصال با قلب ربط اما دارد قبول امروز علم را رابطه اين نميشود محسوس دردى

  .نشده مسلم

 محل روى مستقيما شود مى خورده كه داروئى مسلما زيرا است برقرار نيز ارتباط اين ميفرمايد السالم عليه امام

 اوصال بكمك كه هستند رگها وصول اين راه و ميرسد درد بموضع خاصيتش و صهخال بلكه نميشود ريخته درد

  .ميرسانند را دارو خاصيت) ها ماهيچه و ها بافته يا و استخوانى يا و عصبى پيوندهاى(

  در كه باشد قوائى فوق عبارت در عمال از مقصود است ممكن

  94: ص السالم، عليه ضار امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

 و دارو روى باشد ماسكه و دافعه و ناميه و غاذيه از عبارت كه قوا اين. افتد مى بكار بخارى روح بتوسط عضوى هر

  .گردد مطلوب اثر داراى و جذب قابل و كامل تا ميكند تأثير

  95: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

  ]غذا باره در[ 

   پاكيزه زمين

 ال و فتغرق الماء في يزداد ال حيث من السقى و بالعمارة تعوهدت متى الطيبة االرض بمنزلة الجسد ان اعلم و

) 1. (العشب فيها ينبت لم و فسدت عنها تغوفل ان و زرعها زكى و ربعها كثر و عمارتها دامت فتعطش منه ينقص

 را اعتدال بپردازى آبياريش و بعمارت خواستى كه هنگامى اگر ايست پاكيزه مينز بمنزله آدميزاد بدن كه بدان

 دريغ اندازه آن نه و گردد لجن پارچه يك و باطالق بيك تبديل و شود غرق كه دادى آب آنقدر نه كردى رعايت



 اش هرهب و فراوان حاصلش بود، خواهد معمور و آباد هميشه زمينى چنين اين بماند خشك و تشنه كه كردى

  .روئيد نخواهد آن در اى سبزه ديگر و ميگردد تباه شود غفلت آن باره در اگر ولى است پاكيزه

 نقطه از است بوده مرگ ايادى با مبارزه صحنه دنيا ميرود تصور كه آنجا تا جلوتر بلكه دارد ياد تاريخ كه آنجا تا

 از آنها زيرا( اند مرده و جامد ما بتصور كه وداتىموج از حتى موجود هر از ها جنبش و ها فعاليت تمام فلسفى نظر

 زندگى و هستى دشمن اين از گريختن و مرگ لشكر با جنگيدن براى) متحركند و زنده فيلسوف علمى دقيق نظر

  .است

  .شد نابودى و مرگ ايادى دستخوش همه از زيادتر زيرا انداخت راه صدا و سر همه از بيش بشر آنها ميان ولى

  شهرها گرد بر خندقها حفر، ها، جامه دوختن ها خانه ساختن

  96: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

 اتم بمب تا گرم و سرد هاى حربه صنعتها، اختراع ها دولت تأسيس ها، تمدن ايجاد ها، معموره احداث چاهها، كندن

  .است مرگ كرلش با مبارزه بمنظور تمام هيدرژن و

  .است يافته بسط منظور بهمان نيز داروها كشف و بهداشت و طب تكامل بيمارستانها تأسيس

 تلفات بيشتر كرد مبارزه زيادتر آنچه يافت كمتر جست بيشتر چه هر كه آدميزاد محروم بينيم مى كه چنان ولى

 زد، فرياد خود از دلجوئى براى و شد ىراض آن از بكمى و پوشيد چشم دائم زندگى طلب از ناچار كه آنجا تا داد

 مدت همين از كه افسوس ولى است سال صد فوقش است سال هفتاد بشر طبيعى عمر داد، انتشار و نوشت

 قرار بر ها جشن بزرگ كاميابى و عظيم بفوز رسيدن بخوشى ميرسند بĤن كه كسانى و محرومند بيشتر هم مختصر

  .يگرددم منتشر مجالت در آنها عكس و ميسازند

 حقيقت با و مفيد آنها مطالب از بسيارى و شده نوشته بسيار ميكند وانمود را عمر طول رمز كه كتابهائى اخيرا

 بيشتر كمى يا سال صد در را بشر زندگى دوران ميدهند عمر بطول كه اميدوارى با كتابها اين بيشتر آنكه اال است

 دانش استتمام و تكامل دليل خود اين بعكس بلكه نميدانيم كتابها گونه آن نقص را اين البته ميكنند محدود

 و باشد بيشتر شما اميدوارى كتاب همين جمله از دين پيشوايان تعليمات و بĤثار مراجعه با ميخواهيم ولى است

  .كنيد فرض يتناهى ال حد سر تا را بشر عمر اصوال



   بزوال رو اجسام حكمت علمى اصول طبق كه بود آن نه اگر آرى

  97: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

  .بماند زنده هميشه ميتواند بشر كه ميكرديم آن ادعاى است فانى عالم آسمانى كتابهاى اشارات مطابق و

 زندگى اند زده حدس و نوشته و گفته آنچه از بيشتر خيلى ميتواند بماند زنده هميشه نميتواند انسان اگر بارى

 غذائى امور در عاقالنه تدبير سايه در موفقيت اين كرد تعبير) مجازا( دائم زنده بيك او از بشود كه آنجا تا كند

  .ميرسد بدست بدن

  .ميدهد عمر طول داران بهوا شيعيان هشتم امام نوشته كه است نويدى اين

 آبيارى در اعتدال آنست آبيارى در باعتدال آن آبادى كه فرموده اى پاكيزه زمين قطعه بيك تشبيه را آدميزاد بدن

 كلمه. جاودانست زندگى و دائم سالمتى بخشاينده نيز مزاج در تعادل پس ميدارد معمور هميشه براى را زمين

  .شود مى فهميده) دائم زندگانى( جمله از كه است معانى همان متضمن عمارتها دامت

  .است دائم زندگى و عمر ولط رمز آن در اعتدال و تدبير و غذا پس

 ما خون گرسنگى از گاهى است ما شكم ما قاتل كه كنيم باور بايد دائميم سالمتى خواهان و دراز عمر طالب اگر

  .ميزند را ما شاهرگ كرده طغيان امتالء و سيرى از گاهى و ميمكد را

 گرسنگى از پيشتر ميخوريم ندازها از بيش ما نيست، صحبت جاى است پرخورى اثر بر امراض از بيشتر اينكه در

 دكتر بقول. است پرخورى اثر بر ميرها و مرگ از خيلى ميكنيم عمر ميرود تصور آنچه از كمتر خيلى لذا ميخوريم

  عمر پرخور اشخاص هاوزر گيلورد

  98: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

 كم را آدمى عمر از سال يك شود زياد سينه دور نسبت به كمر دور در كه اى گره هر زيرا ميكنند كوتاه را خود

  .ميكند

 جهت از بلكه است كميت نظر از نه بيشتر خوريها كم است خورى كم موضوع داشت توجه بايد كه را چيزى

 علم اساتيد و مكتشفين زا بعضى بزرگ اشتباهات است ويتامينها و الزم مواد فاقد غالبا ما غذاهاى است، كيفيت



 نظر از يعنى باشيم نداشته سالمى و زنده غذاى كه است شده موجب اروپائيان از تقليد در ما افراطكاريهاى و طب

  .ببريم بسر گرسنه غذائى كيفيت

  99: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

  شود مى زنده زمين

 همان بمنزلت بدن پس) 1. (فيه العافية تزكو و يصح و يصلح االشربة و االغذية في بالتدبير و المنزلة ذهبه فالجسد

 آن در سالمتى نيروى و ميماند سالم و صحيح رود مى بكار نوشاب و خوراك در كه اى عاقالنه تدبير به است زمين

  .ميگردد زياد

 »زكو و زكاء«. ميسازد اميدوار را عمر طول هواخواهان بار ديگر و است ديگرى نويد »فيه العافية تزكو« جمله

 علت نوشيدن، و خوردن در عاقالنه تدبير كه دارد اين در صراحت فوق عبارت اين بر بنا است شدن زياد بمعناى

 بلكه نميشوند ناتوان پيرو تنها نه باشند داشته خوراك نظر از معقولى زندگى كه مردمى و است عمر طول عمده

 كه است بنائى مانند آنها مزاج شود مى بيشتر آنها عافيت و صحت نيروى بروند جلوتر زمان امتداد در چند هر

 بر آفتاب و آب بلكه بيند نمى گزند باران و باد از تنها نه كه باشد رفته بكار آن در محكمى و درست مصالح

  .افزايد مى آن دوام و استحكام

  .طَعامه  إِلى الْإِنْسانُ فَلْينْظُرِ: كند نگاه خود غذاى بوضع بداند را خود عمر طول ميخواهد كس هر اين بر بنا

 چيز هر از كمتر متأسفانه كه است تندرستى عوامل مهمترين از يكى تغذيه طرز دانستن: ميگويد پيردلور پرفسور

  .ميگيرد قرار توجه مورد

  100: ص السالم، عليه ضار امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

  :است زير بقرار آنها از بعضى كه است زيادى اشتباهات خوردن غذا طرز و خوراك انتخاب در

 بخوراك بدن احتياج سنجش براى معيار يگانه را اشتها ميدانند، عمر طول و تندرستى وسيله را پرخورى

 با كه بغذاهائى اند، آورده غذا رديف در را لكلا و چاى و قهوه و گوشت خورند، مى است باقى اشتها تا ميشناسند،

  .ميكنند رغبت بيشتر شده درست مصنوعى وسائل

  101: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        



  شود؟ تغذيه چگونه

) 1. (غذائك اجعله و سكلنف فقدره الطعام من يستمرئه و بدنك عليه يقوى و معدتك يوافق و يوافقك ما فانظر

 گوارا و خوش را آن و ميگيرد نيرو آن از بدنت و تست شكم مناسب و تست حال موافق چيز چه بين به پس

  .بده قرار خود غذاى و كن گيرى اندازه خود براى را طعامى چنين اين شناسد، مى

 با متناسب بايد فرد هر غذاى يدميگو) همه براى بهداشت( خود كتاب در ليون دانشكده استاد دلور پير پرفسور

  .باشد خود مزاج وضع

 شغل زندگى، طرز سن، حسب بر غذائى برنامه كه الزمست لذا باشد داشته تناسب بدن احتياجات با بايد خوراك

 عمل شما روزانه كار يا ميكنيد ورزش گاه هر مخصوصا و هستيد جوان اگر يابد تغيير زمان فصل و شخص حرفه و

 مصرف زيادترى مقدار قنددار مواد و جو و گندم نان از و داريد احتياج بيشترى بغذاى است تعضال و جوارح

  .ميكنند زياد را عضالت فعاليت كه هستند آنها زيرا كنيد

 كسانى و پير اشخاص براى. بكاهيد غذا مقدار از ايد شده مسن نسبتا يا نميخواهد زياد حركت كارتان اگر عكس بر

 چربى و گوشت از بايد و است الزم كمتر غذا ميبرند بسر تابستان پرحرارت فصل در يا رگرمسي مناطق در كه

  .نمايند ميل زيادتر جات ميوه و سبزيها و ترشيجات از بعكس و كنند مصرف كمتر

 موقع در آنكه عالوه است الزم بيشتر مرغ تخم و چربى و گوشت خوردن سردسير مناطق و زمستان فصل در

  .گرفت نظر در نيز را آن ناگهانى تغييرات و روحى و مزاجى حالت دباي غذا انتخاب

  102: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

   بدن و طبيعت ميان

 اين از كدام هر بدان) 1. (جسدك يشاكل ما فاغتذ يشاكلها ما تحب الطبائع هذه من واحدة كل ان اعلم و

 مناسب كه كن انتخاب را غذائى پس باشد داشته مناسبت و باشد مشاكل آن با كه غذائيست خواهان ها طبيعت

  .باشد بوده بدنت طبيعت

 پيدا مزاج در اربعه اخالط از يكى غلبه بواسطه قدماء بقول كه است هائى طبيعت فوق عبارت در طبايع از مراد

  .شود مى



 هوا و خاك آتش، آب،: شده تركيب عنصر چهار از اجسام عالم كه بودند معتقد اطباء و فالسفه و حكما از قدماى

 تركيب خلط چهار از نيز آدميزاد مزاج خشك و تر و گرم و سرد هستند مخصوصى طبيعت داراى كدام هر كه

 غلبه مزاج در كه آنها از يك هر و هستند طبيعتى داراى اينها از كدام هر و خون و سوداء و صفراء و بلغم شده

  .بود خواهد طبيعت همان داراى و شود مى ناميده بĤن مزاج داشت

 اصول كه آنست انصاف ولى نميشناسد بيش اى كهنه هاى افسانه را آنها و ندارد موافقتى اصول اين با امروز طب

 روى غذاها و داروها براى كه خواصى و قديم معالجات بروش توجه با و نرسيده اندراس بحد هنوز قدماء علمى

 علمى غرور و تدبر قلت از ناشى طبايع اصول شمردن افسانه كه شود مى معلوم خوب ميدانستند مبانى مانه

  .است

 مثال باشد داشته مناسبت و توافق او با كه است چيزى طالب كس هر طبيعت يعنى است موافق مشاكل از مقصود

   مزاج كه كسى

  103: ص السالم، عليه رضا ماما از بهداشت و طب-الرضا طب                        

 ديگر بيان به باشد مى خشك غذاى خواهان است رطوبى مزاج صاحب آنكه و است سردى و بارد طالب دارد حار

  .باشد كرده پيدا كمبود شخص مزاج در نوع همان از كه است غذا از بنوعى متمايل كس هر طبيعت

  .است هوس نامش خواهش و طلب اين

 هنگام و ميكند طعام خواهش و شود مى گرسنه معده شدن خالى و غذا كمبود امهنگ شخص كه طور همان

 كرد پيدا كمبود او وجود تركيبى عناصر از يكى هم وقتى آب، تمناى است كبد و بدن رطوبت كمبود كه تشنگى

 كه چيزى ميكند طلب را آن و شود مى تحريك باشد عنصر و ماده همان داراى كه چيزى بخوردن انسان ميل

 تحريك هوس اينكه بمحض باشد كرده ضبط را آن حافظه كه بكيفيتى باشد خورده غذا همان از قبال اگر هست

  .ميرود غذا همان بسراغ مستقيما حافظه براهنمائى شد

 و ذغال و خاك حتى اشياء ميان را آن شامه و ذائقه مخصوصا حواس ساير نداشت آشنائى غذا نوع آن با كه چنان

 بهر را آن قرارى بى كمال با كند پيدا خوراكى غير ميان در را آن كه هست بسا ميكند جستجو غيره و توتون

  .شوند مى مبتال سرنوشت بهمين غالبا آبستن زنان ميكند بدن جذب باشد كه وسيله



 آشنا مناسب متنوع خوراكهاى با را بدن است نيكو نكنيم رغبتى مفيد و سالم خوراكيهاى بغير آنكه براى پس

  .كنيم مصرف بماند غذا آن صورت ذهن در كه بمقدارى مكرر سالمى غذاى هر از يمكن

  104: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

 تناسب بسيار فوق مطلب با معنا اين و آمده عمل كردن تكرار بمعناى فاعتد) فاغتذ( كلمه بجاى نسخ از بعضى در

  .دارد

  .اولست قسم دو ميكند طبيعت موافقت براى السالم عليه هشتم امام كه سفارشى

 نوعى و كند تغذيه طورى بايد است دراز عمر و سالمتى طالب كس هر كه اينست تر ساده بيان به عبارت مضمون

 مزاجى هر و شده ساخته طورى بدنى هر زيرا اوست طبيعى نيروى و مزاج مناسب كه كند انتخاب را خوراكها از

  .دارند تفاوت ديگر جهات و خوراك طرز نظر از ديگر مردم با مردمى هر شده تركيب قسمى

 را همين نيز جديد علم كه آنست انصاف باشد داشته مخالفت حق آن با جديد علم كه است چيزى اين آيا

  .سازد مى مبرهن را حقيقت همين ديگرى راه از و است ديگر اصطالحاتش اينكه جز ميگويد

  .كند قدما قول ابطال كه نكرده اثبات چيزى كبد عمل در جديد علم

 و باشد اربعه باخالط اعتقاد بطالن مقتضى كه است نساخته مدلل را مطلبى مزاج و بدن تركيب در جديد علم

  .كند انكار را آنها اعتدال لزوم يا و آنها تأثير يا سودا و صفرا و بلغم و خون وجود نميتواند هرگز

 بكار خشك و تر و گرم و سرد اصطالح آنها كه آنست قدما اصول و طبايع با مخالفت براى جديد علم بهانه تنهاي

  .سازد نابود را باطلى و روشن را حقيقتى نميتواند باشد جوئى بهانه دليل اينكه جز اصطالح با دشمنى اند برده

  105: ص السالم، ليهع رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

 عقلى حقايق گاهى و محسوس آثار سلسله يك خشگى و ترى و گرمى و سردى از مقصود كه شود معلوم اگر

  .داد خواهند جواب چه است فلسفى

  .ميدهيم توضيح كتاب همين ديگر جاى در خداوند بخواست و ميگردد روشن قدما بĤثار توجه با حقيقت اين

  106: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا بط                        

   سيرى از قبل



 اخف و لعقلك اذكى و بدنك و لمعدتك اصلح فإنه ميل عندك و القرم بعض اليه يك و الطعام من يديك ارفع و

 نچني اين كه بردار طعام از دست است برقرار اشتها و ميل و باقى گرسنگى هنوز كه حالى در) 1. (جسمك على

  .است سبكتر بارى تن و جسم بر و تر پاكيزه عقل براى و اصلح بدن و معده براى خوردن غذا

 كه ميكند پيدا ديگر چيزهاى و بغذا تمايل بقدرى حيوان يعنى است آنها مصالح تابع حيوانات اشتهاى و ميل

 در كه بررسى و اغورب گفت توان مى بلكه شود مى امراض دچار كمتر جهت بهمين و است كافى و الزم برايش

 و زور بدست آنها آزادى و نشوند اهلى اگر نيايد پيش آنها براى خارجى حوادث اگر است شده حيوانات زندگى

  .نميگردند مريض اصال نگردد محدود بشر كار اشتباه فكر

 وجود فعال چهآن از بيش را چيز هر يعنى است فعلى واقعيات از وسيعتر خيلى خياالتش و تصورات دايره انسان اما

 كه آنچه از بيشتر خيلى و ميكند تجاوز او واقعى غريزه و احتياج مرز از او تصور و خيال نيروى ميكند تصور دارد

  .مينوشد و خورد مى اوست مصلحت آنچه از زيادتر خالصه ميطلبد است محتاج بدان فعال

 بيمارى و رنج دچار دائما بخورد اشتها و يلم و گرسنگى غريزه باتكاء و نگيرد كمك عقل نورانيت و قضاوت از اگر

  .است

 منحرف سالمتى از مزاج و نباشد پر شكم كه باشد داشته صحيح قضاوت تواند مى وقتى هم عقل آنكه تر شگفت

  .باشد نشده

  107: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

   فصل مناسب غذاى

 در سرد خوراكى هر) 1. (شهوتك و قوتك قدر على الفصلين في المعتدل و الشتاء في الحار و الصيف في بارد كل

 خوراكيها مصرف اندازه در ميزان و پائيز و بهار فصل در معتدل غذاهاى و است مناسب زمستان در گرم و تابستان

  .اوست خواهش و مزاج طبيعى نيروى آنها برودت و حرارت مقدار يا

 يا المسه بحس كه چيزى نه است طبيعى گرمى و سردى همان فوق عبارت در گرمى و سردى از ادمر ظاهرا

  .نيست مناسبت از دور اخيرهم معناى گرچه شود مى شناخته الحرارة ميزان



 ولى است نفسانى خواهش و طبيعى غريزه كيفيت و كميت نظر از بغذا احتياج مقدار شناختن براى معيار بهترين

 آسان چندان) كاذب و صادق اشتهاى( ساختگى و واقعى خواهش ميان دادن تميز يعنى معيار اين خود شناختن

  .نيست

 خالى كه طور همان شده تركيب ديگر چيزهاى و هورمونها و دياستازها و ويتامينها و معدنيات انواع از انسان بدن

 و ميل اثرش كه آيد مى يدپد تشنگى و گرسنگى ميكند آب و نان شهوت ايجاد كبد خشكى و معده شدن

  .است خوراكيها از بنوعى خواهش

 و است محسوس خيلى آبستن زنان در بخصوص ميكند بدن تركيبى مواد كمبود جبران كه ها خواهش از نوع اين

  .گذشت كه چنان ميكنند تعبير ويار به آن از

  108: ص ،السالم عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

 وقتى زيرا باشد نشده سخت انحراف دچار مزاج كه داد قرار معيار را شهوت و غريزه اين شود مى صورتى در البته

  .نيست گويا و صادق همواره و نميكند كار درست آن غرايز و مختل مزاج كشد دراز بزمانى مواد كمبودى كه

  109: ص السالم، عليه رضا ماما از بهداشت و طب-الرضا طب                        

   شروع از پيش

 هنگام) 1. (نشاطك و طاقتك بحسب و عادتك بقدر بدنك بها يغتذى التى االغذية باخف الطعام اول في ابدأ و

 بدنت كه است خوراكيهائى غذاها از مراد كه معلومست خود و بپرداز غذاها سبكترين به اول طعام به شروع

 و خوشى و دارد آن تحمل ات معده و مزاج و شده جارى آن بر عادتت كه بمقدارى كند تغذيه آنها از ميتواند

  .است باقى آن از نشاطت

 تندرستى طالب كه كسى دارند اختالف هم با خوراكيها جذب و هضم حيث از مزاجها كه نيست بدليل محتاج

 آن انتخاب در معيار و كند جذب را آن بدنش و بپذيرد را آن اش معده كه كند انتخاب را غذاها از نوعى بايد است

 شروع خويش منتخب غذاى بخوردن ميخواهد كه وقتى همه اين با است نشاط و هاضمه جهاز قدرت و عادت

  .بپردازد آنها سبكترين بخوردن اول كند



 درست فرصت بشخص و ميزند هم بر را خوردن غذا معقول نظم غالبا شود مى تحريك گرسنگى حس وقتى

 كه دارد را خاصيت اين بشود بدن جذب زودتر و باشد سبك كه غذائى خوردن. دهد نمى را آداب يترعا و جويدن

 خوردن در و بخورد ماليم و بجود خوب را غذا كه ميدهد را آن مهلت بشخص و داده تخفيف را گرسنگى حس

  .است منظور بهمين شود مى مصرف طعام ابتداى كه ها سوپ و ها آش انواع نكند روى زياده

  110: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

  .شود هضم زودتر و بوده سبك كه باشد آمده بعمل موادى از بايد سوپ

 فعاليت و نميخواهد زياد جويدن است آبكى و رقيق چون كه دارد هم را مزيت اين طعام ابتداى در سوپ خوردن

  .ميدهد تخفيف را دىمع ترشحات و ها غده

  111: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

  كنيم؟ اكتفا گاه چند به

 ذلك ليكن و وجبتين غده في و وجبة يوم كل في السالم عليه عليا سلّم و آله و عليه اللَّه صلّى محمد جدى أمر

 هر در كه داد فرمان را السالم عليه على سلّم و آله و عليه اللَّه صلّى خدا ولرس جدم) 1. (ينقص ال و يزيد ال بقدر

  .نشود كم و زياد كه بمقدارى آنهم وعده دو بعد روز و بخورد غذا وعده يك روزى

 حسب بر مزاجها زيرا گذاشت قانونى نميتوان كلى بطور است كافى انسان براى غذا وعده چند روزانه اينكه در

  .اند مختلف ديگر عوامل كار و نژاد و هوا و آب اختالف

 ميكنند استفاده آن از و دارند وقت غذا از بعد اعصاب تمدد براى كافى بمقدار و زياد آنها معده ترشى كه كسانى

  .بخورند غذا ميتوانند ديگران از بيشتر وعده هر در زيرا محتاجند غذا از كمترى هاى وعده به روزانه

 مايعات زيرا نيازمندند كمترى هاى بوعده ميكنند زندگى سوزان آفتاب زير در يا و گرمسير مناطق در كه كسانى

 آنها بدن مسامات از هوا گرماى بواسطه كه چربيهائى عالوه ميرود تحليل ديرتر آنها غذاى و شده تبخير آنها بدن

  .ميكند را غذا كمبود جبران و شده) د( ويتامين به تبديل شود مى خارج

 اسيد كه كسانى بعكس است محفوظتر و بيشتر آنها قواى نتيجه در و زيادتر اشخاص اين استخوانى مواد و فسفر

  و كم آنها معدى



  112: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

 كافى غذاى وعده هر در زيرا محتاجند بيشترى هاى بوعده اند شده آن سقوط و معده زخم و هاضمه سوء دچار يا

  .بخورند نميتوانند

  .نيازمندند زيادترى هاى بوعده كنند مى زندگى سردسير مناطق در كه اشخاصى

  .است كمتر بدن در غذائيشان ذخيره و بيشتر فضوالتشان دفع و زيادتر بدنشان مايعات هوا سردى اثر بر زيرا

  113: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

  بكشيم؟ طعام از دست وقت چه

  .است باقى اشتهايت هنوز كه حالى در بردار طعام از دست) 1( تشتهيه انت و الطعام من يديك ارفع و

. است كرده تجربه و شنيده و خوانده را مطالبى بيش كما كس هر خوردن كم فوايد و شكم پركردن زيانهاى در

 كتاب اين غير در و است بحث قابل و اهميت مورد آنچه ولى ميكنيد برخورد آنها از بعضى به نيز كتاب اين در

  .دارد وجود حيوانات و ما ميان اشتها نظر از كه است تفاوتى موضوع يابيد مى دست بĤن كمتر

 مصلحتشان آنچه از بيش حيوانات داشت توجه بايد كه كنيم مى تكرار باز و كرديم بيان قبال بار يك را مطلب اين

 دهند تشخيص را خويش فساد و صالح تا نداده عقل بحيوانات كردگار حكمت. نميكنند پيدا اشتها و ميل هست

  .دارد فرق ما با آنها هاضمه جهاز ساختمان است، كرده محدود لزوم حد در را آنها ميل ولى

 اغلب ولى گردد بدن جذب و هضم غدد ترشح بواسطه تا بشود ما معده وارد بايد حتما ميخوريم ما كه را غذائى

 گرچه ميگيرد انجام آنها هاى روده در ديگر قسمت و مرى در هضم عمل قسمت يك چهارپايان خصوص حيوانات

 اسيدى ترشح وجه بهيچ انسان هاى روده چون اما شود مى يافت مختصرى بطور خاصيت اين نيز انسان مرى در

 در تام مدخليت كه هضم عمل تماميت شرط لذا بگيرد صورت بايد دهمع خود در هضم اعمال همه و ندارد

   كمى معده سر كه آنست دارد ما سالمتى

  114: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        



 بزنند و ريخته آن رد دوغ كه ماند مى را مشكى ما معده كند، فعاليت غذا روى بتواند بĤسانى معده تا باشد خالى

 خطر با باشند داشته اصرار چنانچه نيست ساخته او از كار اين باشد پر كه مشكى معلومست و شود جدا اش كره تا

  .است بگريبان دست تركيدن

  115: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

   آشاميدنى

 كه را شربتى بايد) 1. (واصفه انا و شربه يحل مما العتيق الصافى الشراب من كطعام اثر على شرابك ليكن و

 توصيف برايت را آن من و باشد حالل نوشيدنش كه اى كهنه شراب از باشد، آن پى در و طعام از پس مينوشى

  .ميكنم

 و خمر جانشين كه حالل است شيرينى شربت يكنوع بلكه نيست خالص آب عبارت اين در شراب از مقصود

 از بيشتر زيانش غذا پى در خالص آب نوشيدن آمد خواهد شربت اين شرح آنكه بر عالوه زيرا ميگردد حرام شراب

 كه صورتى در و است شده اعالن آن كراهت تأكيد با كه باشد شده خورده چرب غذاى اگر خصوص است منفعت

  .كنيم ميل آن روى ديگرى خشك غذاى يا نان لقمه كه آنست دستور شويم ناچار آن از

 است كرده اثبات را آن حقيقت امروز طب كه است مطالبى از غذا روى هضم عمل در غليظ شيرين شربت تأثير

  .اند فرموده توصيه را آن السالم عليه هشتم امام پيش سال هزار از بيش بينيم مى كه چنان ولى

 باشد دستور مطابق و حالل كه است مفيد و خوب غذا روى شربتى ميكند بيان فوق عبارت كه طور همان

 خطرهاى نميكند تأمين كامل بطور را منظور تنها نه شود مى مصرف منظور بهمين بيشتر كه الكلى هاى نوشابه

  .است متضمن نيز را بزرگى

  مواد يافته شهرت آنچه خالف بر: ميگويد پيردلور پرفسور

  116: ص السالم، عليه رضا ماما از بهداشت و طب-الرضا طب                        

 دارد هضم و اشتها خاصيت الكل ميكنند تصور بعضى اينكه و نميكند تسهيل را هضم عمل و نيست مشهى الكلى

  .ميباشد آن تلخى بواسطه بيشتر بلكه نيست آن حياتى بخاصيت مربوط

  .ميگردد نيز آن كندى موجب حتى و نمايد نمى تسريع را گوارش عمل الكل



  117: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

  ]بهار فصل[ 

  ميگذرد؟ چه بهاران در

 يهيج و البلغم سلطان يذهب و االرض تلين و النهار و الليل يطيب فيه ازار اوله و االزمان روح فإنه الربيع فصل اما

 و پاكيزه روز و شب ماه اين در) رومى ماههاى( است آزار ماه فصل اين اول و است زمانها روح بهار فصل) 1. (الدم

  .آيد مى بهيجان خون و ميرود ميان از بلغم غلبه و شود مى نرم زمين است، معطر

 داشته منظور بدن در را فصول مختلف هواهاى تأثير و زمان گردش كه آنست كامل و صحيح بهداشت و طب

 ها سبزه و درختان مزاج در فقط فصلها تأثير كه است محسوس زيرا كند وظيفه تعيين آنها بمقتضاى و باشد

 در آيد مى پديد نباتات مزاج در كه انفعاالتى و فعل همان است آنها تربيت و تأثير تحت در نيز آدمى بدن نيست

  .شود مى پيدا نيز انسان مزاج

 پيكر اعضاى و جسم بمنزله بستانتا و زمستان و پائيز كنيم فرض زنده موجود يك از عبارت را فصل چهار اگر

 پرورش آماده و نرم زمين و ميكند پيدا خوش هواى روز و شب فصل اين اول ماه در او، روان و جان بهار و اوست

  .است تقويت و ترميم مهياى و بانشاط و نرم نيز ما بدن ميگردد گياه اطفال

 در شود مى زياد خورشيد از كافى حرارت نيافتن و تعريق عمل شدن كم اثر بر كه) چهارگانه اخالط از يكى( بلغم

   تعريق عمل كمبودى جبران پاك هواى از بيشتر تنفس و ميگردد باز بدن مسامات كه بهار

  118: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

 بود خون قرمز سلولهاى و عروق فرسودگى وجبم كه بلغم چون و ميگذارد بكاهش رو آن استيالى قهرا مينمايد

  .آيد مى هيجان و بجنبش خون پرداخته نسل بتكثير سلولها شد كاسته

  119: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

  ]بهار آغاز[ 

  خورد؟ بايد مى چه



 اول ماه در) 1. (بالماء تعديله بعد الشراب يشرب و لنيمبرشتا البيض و اللحوم و اللطيف الغذاء من فيه يستعمل و

 نوشيدن و برشت نيم مرغ تخم و گوشت و لطيف خوراكيهاى از عبارتست است مناسب كه غذائى بيشتر بهار

  .باشند كرده تعديلش خالص آب با آنكه از پس آمد خواهد وصفش بعدا كه شربتى

 فصل در باشد كمتر زائدش مواد و گردد بدن جذب و هضم بĤسانى كه است چيزهائى لطيف خوراكيهاى از مقصود

 اند فعاليت در فصول ساير از بيشتر است موجود آن در كه طبيعى عوامل باقتضاى ما بدن سلولهاى چون بهار

 قهرا ميگرداند آنها جانشين را تازه و جوان سلولهاى و كرده خارج مختلف بصورتهاى را مرده سلولهاى بدن جهاز

 كمتر آن مدفوعى مواد و فضوالت و كند تهيه سريعتر را تن ساختمانى مصالح كه است محتاج بيشتر ذائىبغ

  .باشد

 در كه چنان ما بدن زيرا است لطيف غذاهاى همان جمله از شوند فراهم بهداشت شرائط با كه صورتى در گوشتها

 بدل( بدن مواد تجديد در آنها همه و است شده تركيب و ساخته وجود عناصر تمام از تقريبا شده مسلم خود جاى

 آب و خاك شوند، مى بدن داخل واسطه با ديگر بعض و واسطه بى بعضى كه فرق اين با است الزم) يتحلل ما

 مواد آن بايد ما بنوشيم آب مدام و بخوريم خاك توانيم نمى ما ولى دارند بر در را الزم مواد تمام دريا آب خصوص

   بدن وارد يوانح و گياه بوسيله را

  120: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

 از بايد داده بگياه آب و خاك كه را الزم امالح از قسمتى بلكه باشيم گياهخوار پيوسته نميتوانيم همچنين كنيم

 گياه معده در بايد برخى و ميكند هضم خود در مستقيما را خوراكيها از بعضى ما معده خالصه بگيريم حيوان

 سومش هضم و شود هضم نيز حيوان معده در بايد ديگر بعضى گيرد صورت ما معده در دومش هضم و شود هضم

  .بود خواهد ما وظيفه

  :گوشت

 و اوست در روى زياده و بافراط آنها ى همه برگشت ميدانيد چنانچه و ايد شنيده و خوانده بسيار گوشت زيانهاى در

 بلكه است سودمند و بجا بسيار نباشد انسان الزم غذاى اگر شود تهيه صحيح اصول با كه صورتى در گوشت نه گر

  .است بشر الزم غذاهاى از گوشت گفت بايد روحى دقيق كشفيات و تجربيات گرفتن نظر در با



 ساير از بيش اروپا در خوارىگوشت زيرا( كردند منتشر هائى اعالميه گوشت عليه بر اروپا دانشمندان از اى عده

 آنكه با افراط اين اثر بر و ميباشد حبوبات و نان از بيش آنها روزانه گوشتى خوراك كه بطورى دارد رواج كشورها

 خوردن بهم و بدن غدد ضعف استخوان، شدن پوك مانند بيماريهائى است كاملتر آنها بهداشتى مصنوعى وسائل

 - امعاء تورم -كبد امراض - سرطان و سل -وباء -حصبه -تخامه و هاضمه سوء نتيجه در و هاضمه هاى لوله نظم

 از همه كه ديگر امراض و يبوست -روده انسداد خصوص اى روده و معدى هاى بيمارى -آپانديس -قند مرض

  ).شود مى ديده بسيار است افراطى گوشتخوارى عوارض

  121: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

 كلى بطور بايد كه معتقدند و اند كرده معرفى بشر مهلك را آنها و مبارزه گوشت با جدا خود هاى نشريه در آنها

  .نمود حذف بشر غذائى رديف از را گوشت

 اصول رعايت عدم و آن در افراط جهت از باشد بگوشت مربوط مستقيما اگر زيانها اين گفتيم كه طور همان اما

  .ندارد گوشت خوردن باصل ربطى و است) پختن و نگهداشتن و شكار و ذبح قبيل از( بهداشت

 عليه المؤمنين امير كه شهرتست بحد و مسلماتست از اسالم و انبياء مكتب در گوشت خوردن در افراط بدى

 الزم بشر براى اى اندازه ات گوشت حال هر در» .ندهيد قرار حيوانات گورستان را خود شكمهاى«: ميفرمود السالم

 البيضى بيض مواد دارد ضرورت بشر ساختمان در كه موادى جمله از: مينويسد جزايرى الدين غياث دكتر است،

  .ميباشد نياز مورد روز شبانه در گرم 1/ 75 آدم وزن كيلوگرم هر براى كه است

 غالت و سبزيجات از فقط بخواهيم اگر كه صورتى در كرد تهيه مختصرى گوشت از ميتوان بĤسانى را ماده اين

  .بخوريم را آنها از كيلو پنج و بيست روز شبانه در بايستى اقل حد بگيريم

 اين از و است سم بدن براى آن از بيشتر و ميدهد تشكيل البيضى بياض مواد را ما غذائى مواد 100 در 18 تقريبا

 احشاء و گوشت از را بقيه درصد ده كنيم تهيه يدبا جات ميوه و غالت و لبنيات از را آن درصد هشت مقدار

 گرم ميلى پنجاه اقل حد روز شبانه در انسان نمايد تجاوز ساعت چهار و بيست در گرم صد از نبايد ولى حيوانى

   پ پ ويتامين

  122: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        



 انسان اگر و دارند ويتامين اين از گرم صد در گرم ميلى يك فقط سبزيها و ها ميوه كه صورتى در دارد الزم

 گنجايشى چنين انسان معده آنكه حال و بخورد غذا كيلو پنج اقل حد بايد كند تأمين نباتات از را آن بخواهد

  .ندارد

 عصبى حركات هستند گوشتخوار كه حيواناتى است، اعصاب محرك چيز هر از بيش خوراكيها ميان در گوشت

 مسلط آنها بر نميشود تدبير و مكر با جز كه شود مى ديده آنها در استقاللى و جرأت يكنوع است العاده فوق آنها

  .شد

 اوست قربانى و انسان مأكول حيوان باينكه توجه و ميكند كامل را پروازى بلند و تسخير روح خوردن گوشت

  .ميگرداند همت عالى و فراز گردن را شخص

  :مرغ تخم

 مثال يعنى هست نيز مرغ تخم مورد در اختالف كمى با خوانديد بشر تغذيه در گوشت لزوم بيان در كه را جهاتى

  .دارد وجود كافى بحد مرغ تخم در است البيضى -بياض داراى كه موادى

 ما معده در كه فرمانهائى ميباشد، ما خون خوراك و ميدهد ارتجاعى خاصيت ما بدن بگوشت كه است مواد اين

  .دارند احتياج البيضى بياض بمواد خود ترشحات براى ما غدد مينمايند تغذيه مواد اين از ميكنند زندگى

 كه هائى ويتامين جمله از مينمايند حفظ را آن قليائى و ترشى تعادل و ميكنند ترش را خون البيضى بياض مواد

   كاملى بستگى و است) ئى( امينويت دارد مدخليت آن نظام حفظ و بدن ساختمان در خيلى

  123: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

  .دارد نسل و شهوت موضوع با

  .شده توصيه دچارند نسل بكمى كه كسانى مورد در لذا است ويتامين نوع اين از سرشار مرغ تخم

 و باصره قواى ضعف و عضالت و اعصاب اختالل عنن، جنين، سقط ،شدن عقيم مانند عوارضى ويتامين اين كمبود

 پوستى امراض قبيل از را ضايعاتى آن كمبود كه ح ويتامين. دارد بر در را غيره و شدن متولد نارس بچه و سامعه

 زبان لكنت كه خود كودكان به ها قديمى. شود مى يافت بسيار مرغ تخم زرده در آورد مى پديد زبان لكنت و

  .ميدادند كبوتر تخم اشتندد



  124: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

  كنيم؟ پرهيز چه از

  .كرد پرهيز ترشى و سير و پياز خوردن از بايد بهار فصل در) 1( الحامض و الثوم و البصل اكل فيه يتقى و

 قابل كه بمقدارى ديگر ترشيهاى زيرا است سركه مراد بلكه نيست ترشى مطلق حامض كلمه از مقصود ظاهرا

 ذلك مع ميكند تقويت را حدس اين عربى عبارات اطالقات عالوه نبوده عصر آن مردم دسترس در باشد توجه

 ترش و تلخ و نارس و كال غالبا بهار فصل اول هاى ميوه باينكه توجه با باشد ترشيها مطلق مراد است ممكن

  .نيست زياد بداليل محتاج آنها مصرف زيان اثبات ميباشد

 ضعيف را قلب نارس هاى ميوه خصوص سركه خوردن زيرا كرد پرهيز بايد ترشيها بيشتر خوردن از فصل اين در

 و شود زياد خون كه آنست نيز بهار فصل مقتضاى طرفى از آورد مى بهيجان كرده رقيق را خون و ميگرداند

 قلبى سكته موجبات بسا ندارند مناسبتى هم با خون هيجان و قلب دستگاه ضعف كه است معلوم و بيايد بهيجان

 كه آنست گياهى ميوه دو اين خواص جمله از زيرا خورد نبايد نيز سير و پياز بهار فصل در. آورد خواهد فراهم را

  .ندارد صالحيت وجه بهيچ خون هيجان با كه معلومست و آورد مى پائين را خون فشار

 آن هواى و بهار فصل اقتضاى و ميكنند زياد را خواب و هستند منوم دو هر كه آنست پياز و سير ديگر خواص از

   موجب و كرده زياد لزوم حد از بيشتر را خواب ميوه دو اين مصرف اين بر بنا است همين نيز

  125: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

  .ميگردد اختالل و ظمىن بى

 با و هست نيز خون جنبش و فصل خود در خاصيت اين. است شهوت و باه قوه تحريك دو، اين ديگر خواص از

 و كند مى كم را بلغم پياز و سير آنكه ديگر آيد مى بجنبش جنسى غريزه صالح حد از زيادتر پياز و سير خوردن

  .است بلغم شدن كم مقتضى نيز فصل خود

  .ميگرداند بيماريها آماده را بدن و داده كاهش حد از بيش را اربعه اخالط آن خوردن ينا بر بنا

  126: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

   حجامت و فصد



 است، دهپسندي مسهل نوشيدن بهار فصل در) 1. (الحجامة و الفصد فيه يستعمل و المسهل شرب فيه يحمد و

  .باشد مى مناسب حجامت و زدن رگ

 در آنكه با ميدهد شستشو را روده و معده خود شيميائى خاصيت جهت از و نقاد است مايعى از عبارت كه مسهل

 و اعصاب و مزاج و معده ضعف موجب پائيز و تابستان در خصوص آن خوردن در افراط است الزم موارد بعضى

  .شود مى ديگر بيماريهاى و روده و معده زخم مولد گاهى

 آنها جوان نسلهاى و بيدار بدن سلولهاى وقت اين در زيرا است بهار فصل اول مسهل نوشيدن براى فصل بهترين

 جدار در آن از خراشى چنانچه و كنند جبران را خونى كم و ضعف توانند مى بزودى و هستند بيشترى فعاليت در

 و گرسنگى غريزه تحريك موجب صالح بمقدار مسهل خوردن عالوه نمايند ترميم بيفتد اتفاق روده و معده

  .ميگردد هضم عمل تسهيل

 رسوب خون در كه اى زائده مواد و سوداء زيادى خصوص بدن سموم از بسيارى دفع موجب كه حجامت و فصد

 آيد مى ديدپ خون در كه هيجانى بواسطه فصل اين در زيرا است بهار فصل اول آن اوقات بهترين ميباشد كند مى

 نتيجه در ميكند رسوب بيشتر سوداء بلغم شدن كم بواسطه بهار فصل در نيست كار در خون كمبودى ترس

  مختلف، هاى خارش سالك، زردزخم، دمل، و جوش جلدى عوارض

  127: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

 حجامت و فصد بوسيله سوداء زيادى دفع آنها عالج بهترين و شود مى پيدا يادترز غيره و سياه سفيد، هاى لك

  .است

 بدن مايعات در كه تبخيراتى اثر بر عمل اين و است حيات تجديد و خون تعويض اعالن خون شدن زياد و جنبش

  .ميگيرد صورت اند گذاشته بلغم دفع را آن نام و آيد مى بعمل

  .ميدهد انجام كاملتر و سريعتر را آن و كند مى مكك طبيعى عمل باين گرفتن خون

  128: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

  آيد مى جنبش به خونها بهار دوم ماه



 فيه يستعمل و الشرقيه الرياح فيه تهيب و الدم يتحرك و الفصل مزاج يقوى و النهار يطول فيه يوما ثلثون نيسان

 مزاج و شود مى بلند روز ماه اين در است روز سى نيسان) 1. (الصيد لحوم و بالخل يعمل ما و المشويه المĤكل من

 شود مى مصرف كرده سرخ غذاهاى از ميوزد، ماه اين در شرقى بادهاى آيد، مى بحركت خون گردد، مى قوى فصل

  .شكار هاى گوشت از نيز و آيد مى عمل بسركه آنچه از و

 خصوص موجودات روى چهارگانه فصول در طبيعت در كه عواملى يعنى مزاجند داراى ما بدنهاى مانند صلهاف

 آن كيفيت و كميت در اختالف با كه است اى مختلفه عناصر از مختلط و ممزوج كند مى كار انسان و حيوان

 تأثير تحت توان مى كمتر اين بر ابن شود مى تقويت دوم ماه در بهار مزاج است شده مختلف نيز فصول مزاج عناصر

 زياد و وضعى جنبش آن هيجان از منظور كه چونان است جريان در تسريع خون حركت از مقصود نرفت، آن

 بهارى باد از مايلند كه كسانى اين بر بنا ميوزد مشرق جانب از بيشتر بادها بهار دوم ماه در. است ملكولها شدن

 مانده محفوظ مخالف بادهاى از تا دهند قرار را خود سكونت محل غربى شمال سمت در بيشتر بايد كنند استفاده

  .شوند مند بهره بĤرامى بهارى شرق نسيم از و

 بر آبكى غذاهاى خوردن شود مى شروع بلغم طغيان ماه اين در زيرا باشد كرده سرخ بيشتر بايد ماه اين خوراكهاى

  ميافزايد آن غلبه

  129: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

  .نيست صالح و

  .باشد ها بريانى مطلق است ممكن و است كرده بريان هاى گوشت مشويه مأكل از منظور ظاهرا

  130: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

  دستور چند

 ماه در) 1. (الطيب و الرياحين يشم و الريق على الماء يشرب و الحمام في بالدهن خالتمري و الجماع يصالح و

 و ها گل بوئيدن مفيد، ناشتا آب نوشيدن و است نيكو حمام در بدن به روغن ماليدن و جنسى غريزه اعمال نيسان

  .است سودمند عطريات



 قرار خون مانند اوست خالصه كه منى كند مى پيدا انتقالى حركت گذشته وضعى هيجان از خون چون ماه اين در

 مناسب خيلى مجامعت عمل جهت بهمين و است دفعى منى سير و رجعى خون سير هست كه چيزى نميگيرد

  .است

 مگر نيست مطلوب چندان بدن مسامات راه از آن تنفس كند مى پيدا غلظتى هوا و فصل مزاج چون ماه اين در

 انجام وجه ببهترين شود مى ماليده بدن پوست روى كه چربى را عمل اين و كنند تلطيف را آن اى بوسيله اينكه

 ماليدن نميدهند نشان خود از توجهى قابل ترشح آن هاى غده و است كم ماه اين در تعريق عمل چون و ميدهد

  .داشت نخواهد بر در را سوئى عوارض آن بوسيله مسامات سد و پوست روى روغن

 ضعف موجب صفرا غلبه زيرا شود مى كم اشتهاء نتيجه در و كند مى غلبه صفرا بلغم شدن كم اثر بر ماه اين در

 البته( آب نوشيدن است اشتهاء كمى موجب خود اين و كند مى كم را معدى اسيد و شده معدى مترشحه غدد

 زياد است سردى العمل عكس كه را آن غريزى حرارت و ساخته خنك را معده ناشتا) است سرد آب مقصود

  در يكندم

  131: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

  .ميگردد نابود صفرا و بسيار اشتهاء و زياد ترشح افتاده بكار غدد نتيجه

 مسلط خشم و غالب احساسات شود مى بيشتر فكر مغز و سر و بدن اعالى بسوى خون حركت بواسطه ماه اين در

  .است دماغ و اعصاب خوراك بهترين خوش بوهاى استشمام هستند بيشترى بتقويت محتاج ماغد اعصاب و

  132: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

  بهار پايان

  .الربيع فصل آخر هو و الرياح فيه تصفو يوما ثلثون و احد ايار

 در. است روز يك و سى ايار) 1. (اللبن و البقر لحم و كالرءوس الغليظة اللحوم و الملوحات اكل عن فيه نهى قد و

 كله مانند غليظ گوشتهاى و شور غذاهاى خوردن از آن در باشد، مى بهار فصل آخر آن و است صاف بادها ماه اين

  .نيست مفيد او در خامه و ترش ماست خوردن نيز و شده منع گاو گوشت و



 تحوالت از ميكربها. است امراض هاى نقاله و ميكربها گاهى كه هستند سبكى و ريز اجرام حامل همواره بادها

 بقاياى كم كم زمانى گذشتن از پس ولى شوند مى نابود غالبا باشد مقدمه بى كه زياد سرماى و گرما و هوا ناگهانى

 ميكربها رشد براى تناسب كه هائى محوطه در شود مى مناسب آنها رشد براى محيط كرده عادت جديد بهواى آنها

  .است كم خيلى امراض سرايت خطر آنجا در و سبكبارند و آرام بادها دارد وجود كافى بطور

 و صاف بادها پردازند مى تكثير و برشد گرفته انس بهار هواى با ميكربها گيرد مى آرام انقالب از هوا بهار فصل آخر

  .بود دنخواه باشد توجه قابل كه بمقدارى ميكرب حامل

 اثر بر و كند جذب بخود تواند مى كمتر را غذائى مواد بدن و شود مى كم فعاليتشان بدن سلولهاى كه بهار آخر در

   معدى غدد ترشحات و گذاشته بنقصان رو تن غريزى حرارت خارج گرماى شروع

  133: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

  .كرد پرهيز گاو گوشت و پاچه و كله مانند غليظ و شور غذاهاى خوردن از كه آنست بهتر شود مى كم

 و مانده ماست باشد نمى ممنوع دنبه و روغنجات و كره لذا و نيست چرب خوراكيهاى غليظ غذاهاى از مقصود

 و اشتها تحريك و مهض عمل در گرچه نمك گردد، مى بدن جذب دير دارد كه غلظتى بواسطه خامه و ترشيده

  .شد خواهد شهوت كمى و چشم ديد ضعف باعث آن در افراط اما است مؤثر بسيار معده و دهان عفونى ضد

  134: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

  كنيم؟ چه آن در

 در بخشد مى نفع بحمام رفتن ايار ماه در) 1. (الغذاء قبل الرياضة فيه يكره و النهار اول الحمام دخول فيه ينفع و

  .نيست پسنديده سخت كارهاى در اعضاء و جوارح انداختن بكار غذا از قبل و باشد، روز اول كه صورتى

 احتياج اين ولى گردد مى شروع تعريق بعمل نيز بدن احتياج شود مى چيره هوا سردى بر گرما كه بهار اواخر در

 جوارح بوسيله آن از بعد كه كارهائى و ميكند تحريك را مربوطه غدد حمام شود تأمين مدارا طورب و كم كم بايد

  .ميدهد صورت ماليمت با نيز را تبخير عمل ميگيرد انجام



 از قبل كه است الزم است مؤثر بسيار عرق مترشحه غدد تحريك در خود بنوبه چون هم جوارح و اعضاء حركت

 دفع بĤسانى مزاج ضعف و گرسنه شكم با مايعات اين و است بدن زائده مايعات دفع ريقتع زيرا نباشد غذا خوردن

  .شود نمى

 بايد كه ديگرى موضوع. كنند تهيه غذائى مواد از بايد را آن و هستند بانرژى محتاج تحريك براى غدد خود عالوه

 يك چنانچه و كنند مى كار هم با ههم ها غده است ديگر يك با فيزيكى كارهاى انجام در ها غده ربط داشت توجه

  .سازند مى منتشر بدن داخل در كنند پرتاب بخارج نتوانند را خود مدفوعه مواد آنها از دسته

   وقتى. است مرتبط نيز معدى ترشحى غدد با تعريقى هاى غده

  135: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

 اين. شود مى فرسوده نيز معدى غدد بازماند عمل از و شد خسته فعاليت و كار و زياد فشار اثر بر قىتعري غدد

  .پرداخت طعام بخوردن نبايد بالفاصله سخت كارهاى از بعد اين بر بنا هست نيز ها ياخته و ها ماهيچه ميان ارتباط

  136: ص السالم، يهعل رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

  ] تابستان فصل[ 

   تابستان آغاز

 اكل و التعب عن فيه نهى و الصفراوية المرة زمان يقبل و الدم و البلغم سلطان فيه يذهب يوما ثلثون حزيران

 مره زمان و ميرود بين از ماه اين در خون و بلغم استيالى. است روز سى حزيران) 1. (منه االكثار و داسما اللحم

  .شده نهى دار چربى خصوص بسيار گوشت خوردن و زياد رنج از ماه اين در. آورد مى رو ويهصفرا

 و گرم ماه حزيران گردد مى صفرا غلبه و بلغم شدن كم و بدن مايعات تبخير موجب آن خشكى و هوا گرمى

  .است خشگى

 زيادى سبب پرمشقت و ختس كارهاى گيرد مى انجام بĤسانى تعريق غدد ترشح و باز بدن مسامات گرم هواى در

  .شود مى حد از زياده الغرى و ضعف و تعريق عمل

  .كند مى زياد بدن روى را آفتاب و هوا حرارت تأثير زياد چربى خوردن



 گذاشته بطغيان رو گرما كه حزيران ماه در اما است بد و مذموم هميشه گرچه گوشت خوردن در روى زياده

 كه گرم هواى در بخصوص شود مى فاسد چيز هر از زودتر خوراكيها ميان در گوشت زيرا است بيشتر زيانش

  .نمود نگهدارى سالم يا و كرد پيدا سالمى گوشت شود مى بندرت

 مايعات عرق است، دار عرق غالبا كنند مى ذبح گرم هواى در كه را حيوانى. اندازد مى بكار را تعريق غدد هوا گرماى

   مسمومى

  137: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

  .است خطرناكى سم يك گرم هواى در گوشت اين بر بنا شود مى خارج بدن از كه است

 ميكربها بانواع اوست تركيبى ذرات تبديل از عبارت پوسيدن و پوسد مى زود خيلى چون گرم هواى در گوشت

  .است بيماريها از انبانى گرم هواى در گوشت پس

  138: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

  كرد؟ بايد چه آن در

 از نيز و) 1. (كالخيار الخضر اكل و الحمقاء بقلة و باء كالهند الباردة البقول اكل فيه ينفع و العنبر و المسك شم و

 خيار و خرفه و كاسنى مانند سرد سبزيجات خوردن) يرانحز( ماه اين در است شده منع عبير و مشك بوئيدن

  .بخشد مى نفع بسر گل

 در احساس و ادراك تأثير مسأله است گرفته قرار جديد طب التفاتى بى مورد زياد اهميت داشتن با كه مسائلى از

  .ميكند جدا قديم از را جديد طب مسير كه است اختالفاتى از يكى اين و است بدن تربيت

 طب در امروز كه ميكرد منظور امراض معالجه در را نكاتى بود فلسفه و روانشناسى با آميخته چون مقدي طب

  .اند برده پى آنها باهميت شخصى تجربه راه از كه آزموده كار اطباى از بعضى مگر باشد نمى نظر مورد جديد

) شكم راه از( تغذيه تنها را آن الزم عناصر و بدن تركيبى مواد كه رسانده باثبات تجربى و عقلى علوم حال هر در

 دارند مدخليت خودشان بنوبه باشد استشمام و بوئيدن جمله آن از كه ادراكات و احساسات بلكه نميكند تكميل

 عبير و مشك استشمام ميدهد شفا را بيمار ديگر چيز استشمام و ميكند بيمار را انسان چيزى بوئيدن بسا چه



 چنان شود مى تبخير بدن مايعات و گرم نيز هوا كه حزيران در شود مى دماغ تبخير موجب و مغز در حرارت مولد

  زياد خشگى شود بوئيده عبير و مشك كه

  139: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

 بدن مايعات كمبود جبران براى حزيران در. ميگردد چشم درد و خشك زكام و صداع موجب مغز و دماغ حد از

  .كرد استفاده ها ميوه و خشت شير و خيار و سرد سبزيهاى از است الزم

  140: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

   ترش هاى ميوه

 هاى ميوه و خشت شير و چمبر خيار خوردن) 1. (المحمضات استعمال و الرطبة الفاكهة و الشيرخشت و القثاء و

  .است مفيد بسيار حزيران ماه در ترشيها انواع و مرطوب

 عالوه است الزم بسيار صفراست قالع كه ترشيها خوردن ميكند غلبه صفراء گذشت كه بعلتى چون حزيران ماه در

 خصوص فيفخ تبهاى معالجه و تب آتش فرونشاندن براى هستند ث ويتامين داراى چيز هر از بيشتر كه ترشيها

  .درمانند و دارو بهترين خونريزيها عالج و ميباشد فصل مقتضاى كه ماالريا

 مورد اين در نيز خيار تخم كنند، مصرف را آن آب اگر خصوص است) زردى( يرقان براى معالجه ترين ساده -خيار

 بايد را خيار ميگرداند، يادز را ادرار و اندازد مى بكار را كليه ميكند معالجه را صفراوى تبهاى است، مفيد خيلى

 آبش زرد و رسيده خيار ولى است مطبوع بسيار چيده تازه و جوان خيار است الهضم ء بطى خيلى زيرا جويد خوب

  .است مفيدتر يرقان درمان و صفرا دفع براى

 خدمتى بهترين خود اين و ميكند آشكار را مخفى امراض جهت بهمين و است اكتيو راديو اشعه داراى چنبر خيار

 دنبال را مريض اخطار باين و ميدهد نشان خوب را نوبه و تب مخصوصا ميگيرد انجام زمينى ميوه اين از كه است

  ).خوراكيها اسرار( است سودمند خيلى آن شفافيت و صورت پوست ساختن نرم براى ميفرستد، معالجه

  141: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

   پرندگان گوشت



 ماه در كه هائى گوشت از) 1. (الدراج و الطيهوج و الدجاج الطيور من و الجذع و الثني المعز لحم اللحوم من و

 دراج و طيهو و خانگى مرغ پرندگان گوشت از و است بره و ساله يك بز گوشت است نيكو آن خوردن حزيران

  .است نيكو

 و مفيد صورتى در گوشت مصرف كه داشت توجه بايد ولى كرديم صحبت گوشت وملز باره در مقدارى قبال

  .شود مالحظه آن در شرائطى كه است ضرورى

 سن از بحدى باشد، داشته بايد سال يك اقل ال كه بز از بغير است بهتر باشند جوانتر چه هر حالل پايان چهار از

 بيشتر علفها ريشه از صورت اين در زيرا بدهد دست از را خود مقاومت قدرت او ثناياى دندان كه باشد رسيده

 و بريده را آنها قهرا ميكند را علفها اضراس دندانهاى با و شده كند يا و افتاده او بريدن حربه چون ميكند استفاده

 ربهت گوشتش ميكند تغذيه تمام علف از كه حيوانى شده ثابت خود جاى در و آورد مى در زمين از ريشه با بيشتر

  .است كاملتر معدنى امالح و ويتامينها نظر از غذايش زيرا است سالمتر و

 بيشتر علفها باالى قسمت هوا زياد گرماى اثر بر ماه اين در زيرا شود رعايت بايد حزيران ماه در بيشتر فوق نكته

  .اند حياتى مواد از عارى و مرده حكم در و شده زرده

  142: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

 بيك كه كسانى نمود استفاده گوناگون حيوانات گوشت از و كرد سليقه اظهار متنوع است الزم گوشت مصرف در

  .نميخورند كامل غذاى اند شده آشنا گوشت از نوع دو يا نوع

  143: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

   لبنيات

  .كنيد استفاده تازه ماهى و شيرها از حزيران ماه در) 1. (الطرى السمك و االلبان و

 اكتفاء ولى باشد غذا چند جانشين ميتواند تنهائى به شير يعنى است آنها كاملترين شير غذاها تمام ميان در

 اعضا افتادن بكار اند نكرده پيدا شير در را ضرورى مواد تمام آنكه بر عالوه زيرا نميكنيم توصيه نيز را شير بخوردن

  .است الزم شرط انسان سالمتى در شكم و بدن جوارح و

  



 حال و كنيم تهيه شير ليتر نيم از ميتوانيم را بدنمان احتياج مورد مقدار دارد، كلسيم بيشتر غذائى هر از شير

 استخوان براى اول درجه در كلسيم. نيست ميسر كافى وربط ديگر غذاهاى كيلو 3 از كلسيم مقدار اين تهيه آنكه

 تقويت و عضالت كردن محكم براى آن از سهمى بعد و ميرسد آنها بمصرف و است الزم مو و ناخن و دندان و

 اعصاب آرامش موجب كه آنست زياد كلسيم جهت از اين و است) آور خواب( منوم شير ميرود بكار اعصاب و قلب

  .شود مى

 و معدنى امالح از سرشار و لذيذ بسيار باشند گرفته شيرين آب و آزاد درياى از اگر خصوص تازه هىما -ماهى

  .شود مى يافت زياد ماهى در منگنز و يد است فسفر

 ميكنند تغذيه ها كرم و ها ماهى از چون و ندارد فلس كه هائى ماهى مخصوصا نيست مفيد خام ماهى و شور ماهى

  آنها خوردن

  144: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

 نشده كشف هنوز كه ديگرى جهات باضافه جهت اين از ميكند جلدى هاى خارش و كهير ايجاد و مسموم را خون

  .است ممنوع اسالم شريعت در

  145: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

   تابستان دوم ماه

 و سى تموز) 1. (الريق على البارد الماء شرب فيه يستعمل و المياه تغور و الحرارة شدة فيه يوما ثلثون و احد تموز

  .بياشامند ناشتا سرد آب ماه اين در ميگردد كم آب و شود مى شديد حرارت ماه اين در. است روز يك

 قانون ميباشد اعتدال مبناى بر خلقت دوام و بنا. است انعكاس و عكس ناموس طبيعت عالم نواميس از يكى

 است ديگر اوقات از تر گرم شما بدن شود مى سرد هوا وقتى ميكند حفظ را وجود اعتدال كه است چيزى تعاكس

 و نرود بين از ما جان و بماند مزاج در معتدل حرارتى تا است شما بدن گرماى خارج سرماى العمل عكس

 قانون همان اين بماند برقرار مزاج تعادل تا است ديگر مواقع از سردتر ما بدن شود مى گرم خيلى هوا هك هنگامى

  .ميگردد اجرا بخود خود طبيعت در كه ميباشد تعاكس



 فوق حرارت انعكاس و ما معده در است بيشترى حرارت ايجاد العملش عكس شود مى خورده ناشتا كه سردى آب

 كه است كمكى بهترين تموز ماه و زياد گرماى فصل در عمل اين و است ما بدن ظاهر شدن سرد معده العاده

  .ميكند بطبيعت شخص

  :ناشتا حال در سرد آب خوردن

 و ميكند تبخير را ما بدن مايعات خارج حرارت است، تعريق عمل هوا گرمى با مبارزه در طبيعت خدمات از يكى

   جمع ما بدن پوست روى عرق بنام كه ريزى و كوچك قطرات ميسازد، خارج بدن مسامات از

  146: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

  .ميكند خنك را ما بدن شده سرد هوا جريان در شود مى

 در آن نوشيدن ميكند تحريك زودتر را تعريق ترشحى غدد و شود مى بعرق تبديل سريعتر و بهتر چون سرد آب

  .است مفيد خيلى تابستان

 نيست بفعاليت محتاج خالى معده اوال زيرا بود ناشتا بايد آن طبيعى نتايج گرفتن براى شده توصيه كه طور همان

 پيدا خود عمل در بيشترى نيروى و فرصت تعريقى هاى غده نتيجه در نيستند بكار معدى مترشحه غدد و

  .ميكنند

 كرده دخالت سوء معده طبخ در بلكه كند نمى حرارت توليد تنها نه سرد آب شيدننو باشد پر معده كه وقتى ثانيا

 در سرد آب نوشيدن ديگر فوايد از. شود مى رودى هاى سده و ثقل موجب بسا اندازد مى بتأخير را غذا هضم كار و

 را آن مختصر) قى تحال( تهوع ايجاد كه است صفراوى مواد قلع اثر بر نتيجه اين و است اشتها تحريك ناشتا حال

  .ميدهد انجام

 تحريك و معده غريزى حرارت شدن زياد العمل عكس همان نتيجه اين و است معده تقويت آن ديگر هاى فايده از

 سلسله يك نتيجه اين و كند پيدا تخفيف شما عطش تا بنوشيد ناشتا تابستان در را سرد آب اوست هاى غده

  .ميباشد خون شدن قليائى و آب از نفرت توليد آنها جمله از كه است شيميائى عمليات

  147: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

   تابستان پايان



. الترطيب و بالتبريد المزاج يصلح و الشمال تهب و بالليل الزكام يهيج و السموم تشتد فيه يوما ثلثون و احد آب

 هاى شب در سرماخوردگى و زكام و ميوزد زهردار بادهاى و مسموم هوا آن در. است روز كي و سى آب ماه) 1(

  .آورد باصالح ترطيب و تبريد به ميتوان را مزاج و ميوزد شمال باد ميكند هيجان ماه اين

 روز گرم هواى از انتقال. است گرم همچنان روزها و سرد نسبتا شبها ماه اين در. است تابستان ماه آخرين آب ماه

 مايه بزرگترين خود است استراحت و سكون قرين كه شب سرد بهواى است حركت و كار با توأم كه

 بيشتر است هوا تأثير و سرماخوردگى مهم علت كه معده امتالء و رودل آب ماه در شود، مى زكام و سرماخوردگى

 هوا خنكى نظر از شبها عوض در شود نمى پيدا بغذا كاملى اشتهاى زياد گرماى بواسطه روزها زيرا افتد مى اتفاق

  .شود مى خورده بيشترى غذاى و است مهيا كامال اشتها

 شود محسوس زكام رفع كه آنقدر بايستند گرم آب دوش زير اى دقيقه چند كه آنست زكام موقت و فورى معالجه

 عالج اما كنند استفاده عناب و گشنيز تخم بخار از يا و بيندازند سر روى كرده گرم بĤتش مكرر را دستمالى يا و

  .باشند قانع ميوه و سبك بغذاهاى ناچارى صورت در و كنند امساك ميتوانند تا غذا خوردن از كه آنست قطعى

  148: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

   شده بسته شيرهاى

  .است نافع آب ماه در دوغ و ماست دنخور) 1. (الرائب اللبن شرب فيه ينفع و

  .اوست طبيعى عفونى ضد خاصيت ماست مزيت عمده ولى است كاملى غذاى يك ماست -پنير و شير از بعد

 را ها روده و معده است، طبيعى غير آنها بيشتر ولى كرد عفونى ضد ميتوان بسيارى چيزهاى با را ها روده و معده

 اين ماست ولى ميكند نابود نيز را امعاء مفيد ميكربهاى. ميكند منحرف تدرس ترشح ميزان از را غدد و تنبل

 ناراحتى و تحريك موجب آنها اغلب كه ديگر چيزهاى بخالف و كند نمى نابود را مفيد هاى ميكرب ندارد را ضررها

 امعاء رد التهابى نوع هيچ خود طبيعى عفونى ضد عمل با ماست. ميدهد آرامش و سكون باعصاب ميباشد اعصاب

  .آورد نمى پديد معده و

 ب ويتامين زيادى بمقدار خود آنكه از نظر صرف ميباشد زياد ب ويتامين مولد عفونى ضد عمل بر عالوه ماست

 بر بنا ميگرداند بدن جذب و ميبرد تحليل اند شده سوداء، مولد و كرده رسوب بدن در كه را امالحى ماست دارد،



 و گذارد مى بكاهش رو بلغم كه گرم هواى در. نافعست بسيار جلدى هاى ارشخ و سوداء معالجه در ماست اين

 در و كم را صفرا و زياد را رطوبت زيرا دواست و غذا بهترين ماست شود مى كم بدن رطوبت و ميكند غلبه صفراء

  تأثير شدت از نتيجه

  149: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

 اى وسيله بهترين است آلوده و كثيف هوا و ناسالم غذاها و فاسد ها گوشت اغلب كه تابستان در و ميكاهد آفتاب

  .ميكند مبارزه بيماريها انواع با كه است

  150: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

   خوش بوهاى

 و جماع عمل از آب ماه در) 1. (الباردة الرياحين من يشم و الرياضة من يقل و المسهل و الجماع فيه يجتنب و

 استشمام بايد مزاج سرد گلهاى از نمود، كم بايد زحمت پر و سخت كارهاى از و كرد پرهيز بايد مسهل خوردن

  .كرد

 طبيعى اشتهاى و ددميگر محسوس كامال مزاج و بدن ضعف ماه اين در است تابستان فصل ماه آخرين آب ماه

  .است ماه اين در شبها هواى شدن خنك بعلت اين و شود مى آشكار مزاج و معده

 بدن در فرسودگى و خستگى يكنوع غدد العاده فوق تحريك و تابستان ماه سه در بدن مايعات پى در پى تبخير

 ضعف مولد كه مسهل خوردن و مجامعت از لذا و ميكند خودنمائى كامال فرسودگيها آب ماه در ميگذارد، باقى

 از اند كرده پيدا بدن مايعات كه زيادى تقليل بعلت و كرد اجتناب بايد االمكان حتى ماه اين در ميباشد زياد

 بيشترى حرارت توليد و ميكند مصرف زيادترى انرژى سنگين كارهاى زيرا نمود خوددارى بايد نيز سخت كارهاى

 جنون سبب و دماغ خشگى خصوص و مزاج انجماد موجب كافى بقدر وبترط نبودن با حرارت شدن زياد مينمايد

  .شود مى اختالل و

 بانحاء را اعصاب ميگردد احساس و تفكر دستگاه و دماغ اعصاب گى فرسوده موجب مغز رطوبت شدن كم

   تزريقات و خوردنيها

  151 :ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        



 پيدا ارتباط مغز با مستقيما بوها است، خشك و تر گلهاى بوئيدن همه از مؤثرتر و بهتر ولى ميكنند تقويت

  .ميشوند مربوط مغز با بسيارى بوسائط تزريقات و خوردنيها كه صورتى در ميكنند

  152: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

  ]پائيز لفص[ 

  پائيز آغاز

. الحالوات اكل فيه ينفع و المسهل شرب يصلح و السوداء المرة سلطان يقوى و الهواء يطيب فيه يوما ثلثون ايلول

 نيرومند سوداء مره استيالى ميگردد، خوشبو و پاكيزه هوا ماه اين در. است روز سى و پائيز ماه اول ايلول) 1(

  .است سودمند ها شيرينى خوردن ماه اين در و ميكند پيدا صالحيت مسهل نوشيدن شود مى

 بلغم كه پائيز اول در ميكند غلبه صفراء و يافته كاهش افراط بحد بلغم هوا گرماى بواسطه تابستان فصل در

  .شود مى غالب سوداء قهرا است افتاده طغيان از هوا برودت اثر بر نيز صفراء و مانده باقى كمى بمقدار

 جمله از شود مى ذخيره بدن از قسمتهائى در شود مصرف لزوم حد از زيادتر وقتى امالح و تامينهاوي انواع از بعضى

 هميشه ويتامينها قبيل اين تجمع ميگردد آورى جمع صفراء كيسه در كه است ب گروه هاى ويتامين از برخى

 بواسطه تابستان آخر ماه رد. شد خواهد اشاره بĤن كه دارد هم ديگرى جهات بلكه نيست آنها مصرف زيادى بعلت

 در شده وارد امالح پائيز در شود مى خون وارد صفراء غذا خوردن بيشتر و اشتها شدن زياد و آن شبهاى خنكى

 خون ترشى و) ميگرداند تلخ و شور( ميكند قليائى را خون سوداء آيد درمى سوداء بصورت و ميكند رسوب خون

  .شود مى كم

  153: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

 آن ترشى كمبود جبران و خون تعادل حفظ بجهت و ميكند پيدا ضرورت مسهل خوردن خون زائد مواد دفع براى

  .شود مى الزم شيرينجات خوردن

  .است خون شدن قليائى ديگر عبارت ميكند سوداء شورى و تلخى از حكايت كه مرة كلمه

  154: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

  گوشتها انواع از



 ماه در) 1( الشواء من االكثار و البقر لحم فيه يجتنب و الضأن من الحولى و كالجداء المعتدل اللحوم اصناف و

 از و ساله، يك گوسفند و ساله كي بز گوشت مانند است نافع معتدل گوشتهاى خوردن) پائيز ماه اولين( ايلول

 آن مختلف تأثير و هوا اختالف نظر از و كرد پرهيز بايد شده بريان هاى گوشت در زيادروى و گاو گوشت خوردن

  .كرد احتياط گوشت خوردن در بايد مزاج در

 خواص يعنى باشد گرمى و سردى ميانه قدما باصطالح و آن طبيعت نظر از است ممكن گوشت اعتدال از مقصود

 متوجه آنها مواد و تركيبات بنحوه علم از گاهى و ميبردند آنها بچگونگى پى عوارض و آثار از كه اشياء طبيعى

  .ميگشتند آنها آثار و خواص

 را خود طبيعى رشد كه حيوانى زيرا ميكند تفسير را آن بعد جمله و باشد سن ميانه اعتدال از مراد است ممكن

 ميوه مانند باشد شده پير كه هم حيوانى و نيست خود طبيعى مزاياى همه واجد لكا ميوه مانند نكرده پيدا

 هاى جوجه و تودلى بره و كوچك هاى بزغاله و ها بره است داده دست از را خود طبيعى خواص گنديده و پوسيده

 نميدهد مينتأ ارثى بيماريهاى جهت از ولى است مطبوعتر دارد كه لطافتى نظر از گوشتشان گرچه غيره و مرغ

  .گردند آشكار تا شود سپرى بايد مدتى دهند نمى نشان را خود اول از ميرسد بفرزند توارث راه از كه امراضى زيرا

  .ميباشد اعصاب العاده فوق تحريك آنها جمله از كه است بسيارى مضرات شامل نيز پير حيوانات گوشت

  155: ص السالم، عليه رضا ماما از بهداشت و طب-الرضا طب                        

  خيار و خربوزه

 خوردن از و نمود اجتناب بايد ايلول ماه در بحمام رفتن از) 1. (القثاء و البطيخ اكل فيه يجتنب و الحمام دخول و

  .جست دورى بايد نيز خيار و خربوزه

 آب با و رفتن گرمخانه در پائيز اول ماه در كه آنست منظور بلكه نيست نظافت ترك حمام از اجتناب از مقصود

 باز كامال را مسامات و كند مى برطرف را پوست روى چربى گرم آب زيرا نيست مفيد دادن شستشو را خود داغ

 اول در اما است خوب ذاتا عمل اين گرچه ميكند هوا و اكسيژن جذب و تنفس آماده بيشتر را بدن و مينمايد

 درختان در پائيز هواى كه سوئى تأثير را مطلب اين و است تمنفع از بيش ضررش ميباشد مسموم هوا كه پائيز

  .ميسازد مدلل و روشن ميكند



 از مراد و است) دستمبو( انبوه دسته و شهرى خربزه ظاهرا است ممنوع خوردنش ايلول ماه در كه بطيخ از مقصود

  .است چنبر خيار شده تحذير ماه اين در آن خوردن از كه قثاء

 و هستند اكتيو راديو اشعه داراى دو هر كه آنست بعلت پائيز فصل در ميوه نوع دو اين خوردن از منع شايد و

 يكنوع چه اگر كار اين و ميكند پى در پى لرزهاى و تب مستعد را بدن زياد بحد خاصيت اين داشتن بجهت

 مفيد يرسدم ما ببدن كمتر خورشيد بنفش وراء ما اشعه كه پائيز فصل در خدمت اين اما است طبيعت خدمت

  .شود نمى واقع

  156: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

  پائيز دوم ماه

 شرب و الفصد فيه يجتنب و الصبا ريح فيه يتنفس و المختلفة الرياح تهب فيه يوما ثلثون و احد االول تشرين

 نفس صبا باد و ميوزد مختلف بادهاى آن در باشد مى روز يك و سى و پائيز دوم ماه اول تشرين) 1. (الدواء

  .كرد اجتناب بايد دوا آشاميدن و) زدن رگ( فصد از ماه اين در ميكشد

 ناميده مختلفى هاى بنام است آنها وزيدن در كه جهاتى اختالف باعتبار و دارند كه مختلفى تأثيرهاى نظر از بادها

  .اند شده

 و كشتيها كردن غرق و عمارتها كردن خراب و درختها شكستن موجب شديد تراكم اثر بر كه بادهائيست -عواصف

  .است مهيب و سخت طوفانهاى ايجاد خالصه

 انواع و گرما و سرما و مختلف بوهاى و ميكرب و خاك گردو جوى صغار اجرام حامل كه بادهائيست -حوامل

  .است آنها دسته از السموم ريح و است بيماريها

 ها شكوفه و ببارها را آنها و ميكند تجديد را آنها حيات و دمد مى درختها بدن در روح مانند كه دهائيستبا -لواقح

  .است بهار هنگام باد اين وزش موقع و ميكند آبستن

  .خشگيست و سرما همراه غالبا و ميوزد شمال سمت از كه است بادى -الشمال ريح

  .است ها سيمن خوشترين و آيد مى مشرق طرف از -الصبا ريح

  مفيد زدن رگ شود مى ساقط هيجان از خون چون پائيز فصل در



  157: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

 اكتفا خود قبلى ذخاير از باستفاده تنها و نيست طبيعت هاى تحفه قبول آماده نبات و حيوان مزاج چون و نيست

  .باشد نمى مصلحت دوا آشاميدن ميكند

  158: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

  چيز؟ چه و كار چه

 خوردن و است پسنديده جنسى غريزه اعمال ماه اين در) 1. (السمين اللحم اكل ينفع و الجماع فيه يحمد و

  .بخشد مى سود چرب و پروار گوشت

 منى دفع حيوان و انسان از مقدارى هر و شود تكرار مجامعت عمل كه مرتبه هر كه بودند عتقدم اطباء از قدماى

  .است داده دست از را خود قواى و جان از قسمتى و شده نزديك مرگ بسوى گام چندين گردد

 دفع بيدارى يا خواب در خودبخود شد زياد چون و شود مى تشكيل ها بيضه در همواره منى ميگويد امروز علم

 با ربطى اصوال و ندارد قوى حفظ براى ثمرى بيضه هاى كيسه در آن آورى جمع و منى دفع از جلوگيرى ميگردد

  .نيست آشكار امروز علم نظر از بدن نيروى

 و ميكند تحريك العاده فوق را اعصاب نفس توجه و اراده با خصوص منى دفع كه شد منكر شود نمى را اين ولى

  .بود خواهد بسيارى عوارض و آنها فرسودگى موجب صاباع العاده فوق تحريك

 خواب از را آنها مجامعت عمل دارند طبيعى خواب و آرامش يكنوع درختان مانند ما بدن اعصاب پائيز دوم ماه در

  .واميدارد مفيد و معتدل تحرك بيك و كرده بيدار آلودگى

 مصونيت هوا برودت تأثير از و مهيا سخت كارهاى براى را بدن و تر آماده را تناسلى دستگاه چرب گوشت خوردن

  .ميدهد

  159: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

  غذا از بعد ترش انار

  .است سودمند طعام از بعد ميوه و ملس انار خوردن ماه اين در) 1( الطعام بعد الفاكهة و المر الرمان و



 هر جهت بهمين و هستند مختلفى امالح و ها ويتامين و مخالف خواصى داراى آنها از نوعى هر و دامك هر ها ميوه

 دهيم قرار خود غذائى برنامه جزء را آنها بتوانيم آنكه براى ولى نافعست مخصوصى بيمارى معالجه در آنها از يك

 بخوريم آنجا مخصوص ميوه از ميبريم بسر كه شهرستانى و محل هر در يعنى باشيم محيط و فصل تابع است الزم

 اشتباه دچار ما مانند طبيعت زيرا كنيم استفاده فصل آن در حاصل هاى ميوه از هستيم زمان از فصلى هر در و

 از تبعيت -ميكند راهنمائى خود بوظيفه را او جهان كارگذار ندارد اختيار و اراده و ميل خود از چون نميشود

 است چيزهائى و گوشتى مواد از بيشتر ما تغذيه كه زمستان هنگام ميكند جبران را ام معدنى امالح كمبود فصول

 بيشتر ث ويتامين كه است چيزهائى و است ترش هاى ميوه بيشتر طبيعت هاى تحفه دارد زيادتر ب ويتامين كه

 ويتامين كه پائيز لفص در و است آبدار هاى ميوه او تحفه است زيادتر بĤب محتاج بدن كه تابستان فصل در دارند،

  .است ب ويتامين حاوى و شيرين بيشتر ها ميوه يابد مى تقليل ما بدن ب

 غذا از قبل ترش هاى ميوه خوردن كه چنان بخوريم غذا صرف از بعد است بهتر را شيرين هاى ميوه كلى بطور

  .است نيكوتر

  160: ص سالم،ال عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

 از ترشى است مؤثر غذا هضم در كند مى زيادتر را معده اسيد و شود مى ترشى به تبديل آنكه نظر از شيرينى

  .گردد مى رغبت و اشتها تحريك موجب ميكند تحريك را بزاق و امعاء ترشحى غدد آنكه جهت

  161: ص م،السال عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

  خوشبو داروهاى با

  .كنند مصرف حبوبات و جات ادويه با را گوشت و) 1. (بالتوابل اللحوم اكل فيه يستعمل و

 عفونى ضد براى طبيعى وسيله بهترين است مفيد و خوشبو گياههاى دانه و ساق سائيده از عبارت كه جات ادويه

  .است ها روده و معده كردن

 - زردچوبه -فلفل -نمك از است عبارت ميكنند ميل آن با يا و ميبرند بكار غذا طبخ در كه را دواجاتى معموال

 - زيره -زنجبيل -رازيانه -تمرهندى -خشخاش -كنجد -زعفران -جوز ريشه -هل -گلپر - ميخك -دارچين

  .غيره و دانه سياه



 گوشت با آنها خوردن هتج اين از و هستند نيز عفونى ضد اثر داراى غذائى خواص بر عالوه فوق داروهاى تمام

  .است مفيد بسيار ميكند عفونت توليد چيز هر از بيش كه

 كامال ازت آنها بكمك كه باشند مى نيز باكتريهائى داراى هستند اى سفيده مواد از سرشار آنكه بر عالوه حبوبات

 غذاها ساير از كه آنست بعلت اين و كند مى جلوگيرى ازت جذب از كه آنست گوشت مضار از شود، مى جذب

 ببار را خسارت اين شود مى پخته حبوبات با كه گوشتى اما كند مى حرارت ايجاد و خواهد مى حرارت بيشتر

  .آورد نمى

 -فرنگى گوجه -آلوچه و غوره سركه ميباشد نيز ها چاشنى انواع شامل شود مى مصرف غذا و گوشت با كه توابل

  .آنها مانند و وليم و انار آب و انار رب -سماق -ايرانى گوجه

  162: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

  زياد تالش و آب از پرهيز

 سخت بكار پرداختن و كرد كم بايد آب خوردن از ماه اين در) 1. (الرياضة فيه يحمد و الماء شرب من فيه يقلل و

  .است نديدهپس افكند مى بيشترى رنج به را جوارح كه

 يابد مى كاهش نيز رطوبت به بدن احتياج شود مى كم خيلى تعريق عمل و شده سرد كمى هوا كه پائيز اوائل در

 مزاج استعداد مايه و هاضمه سوء و ذهن كندى و اعصاب سستى و رطوبات زيادى باعث زياد بمقدار آب نوشيدن

 و طبيعت خالف بر افراط بحد مايعات نوشيدن شود مى كم نيز بĤب طبيعى ميل عالوه ميگردد بسيار امراض براى

  .شد خواهد زياد اختالالت موجب و بدنست خواهش

 در شود مى خارج مسامات راه از بدن ترشى از قسمت يك گيرد مى انجام بيشتر تعريق عمل چون گرما فصل در

  .ميدهد مصونيت سوداوى و جلدى بامراض ابتالى از را آن و كشيده بدن پوست روى ترشى از اى پوسته نتيجه

 بروز اگزماها انواع و ها خارش و شده خارج كمتر ترشى قهرا شود مى كم تعريق عمل چون زمستان و پائيز در

  .ميكند

  .گردد حاصل فوق نتيجه تا پرداخت سخت بكارهاى بايد پائيز در عرق ترشحى غدد تحريك براى



 تنفس عمل تسهيل و بدن مسامات شدن باز جمله از كه اردد بسيارى فوايد سرد هواى در جوارح و اعضاء تحريك

   هواى در

  163: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

  .است آزاد

  .ماند مى محفوظ اعتدالش خارجى سرماى تقابل با و ميكند گرم را بدن اعضاء تحريك

  164: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و بط-الرضا طب                        

  پائيز پايان

 از ماه اين در است پائيز ماه آخرين آخر تشرين) 1. (بالليل الماء شرب عن فيه ينهى و يوما ثلثون اآلخر تشرين

  .شده نهى شب در آب آشاميدن

 ما بدن جذب مستقيما ريمخو مى كه آبى گرچه است،) نبات و حيوان( زنده موجودات تركيبى مواد از يكى آب

 بلكه نميگيرد تحويل پرداخته و ساخته و كامل چيز هر از را خود تركيبى مواد ما سازى كالبد كارخانه و شود نمى

 كه نحو بهر نمايد مى تحليل و تجزيه خود در گرفته را مركبات يا و ميكند تركيب خود در گرفته را آنها اوليه مواد

  .ميكند درست خودش خواهد مى

 آن مستقيما نميتواند اما خواهد مى ذغال گاز نميخورد، ما بدن تركيب بدرد چراغ نور اما ميخواهد نور ما بدن مثال

 در كه آبى مانند نوشيم مى كه آبى بسازد را آب آن خودش بايد ولى خواهد مى آب همچنين بگيرد ذغال از را

 الزم فشار و معتدل حرارت خود تبخير به و ميدارد نگه سوختن خطر از را بدن كارخانه ميريزند ماشين رادياتور

  .ميفرستد بخارج گرفته نسوج از را بدن سموم ميكند توليد

 دارد العمل عكس زياد آب آشاميدن يابد مى كاهش آب مصرف و شود مى كم تبخير عمل پائيز آخر ماه شبهاى در

 بسيارى امراض و غدد عمل كندى موجب دخو اين و ميكند تر ضعيف را تبخير عمل و كمتر را حرارت يعنى

  .آنهاست رديف از قلبى روماتيسم كه شود مى

  165: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

  ناشتا



  .حار ماء جرعة يوم كل بكرة يشرب و

 گرم آب از اى جرعه صبح هر كه است كوني ماه اين در) 1. (الجرجير و النعناع و كالكرفس البقول اكل يجتنب و

  .كرد دورى) بيجارى( ترتيزك و نعناع و كرفس مانند سبزيجاتى خوردن از و بياشامند

 و كند مى غلبه اعصاب بر سستى است، تنبل بسيار تركيبى مواد تحليل و تبديل لحاظ از بدن پائيز آخر ماه در

 نعناع و كرفس ميدهد دست بانسان آنست مشهود ضعوار از چرت و خميازه كه كسالت و ضعف حالت يكنوع

 دهند مى تسكين را اعصاب و باشند مى نيز) آور خواب( منوم آنكه نظر از ولى هستند مقوى سبزيجات از گرچه

 كه پائيز آخر در جهت اين از و آورد مى پائين را خون فشار تيزك تره افزايد، مى كسالت و ضعف بر آنها خوردن

  .نيست مصلحت ندارد لزوم حد از زياده ىفشار خون قاعدتا

 و اعصاب در هيجانى يكنوع عمل اين با و كند مى شديد را قلب ضربان ناشتا خصوص صبح در گرم آب آشاميدن

 گرفت توان مى گرم آب خوردن از پائيز ماه آخرين در كه است اى نتيجه بهترين اين و آورد مى پديد خون مجارى

 كندى و اعصاب افراطى تسكين از پائيز ماه آخرين در ها سستى و كسالتها علت دهعم گذشت كه طور همان زيرا

 تسهيل را هضم كار و زياد را اشتها كرده نرم را احشاء و امعاء ناشتا صبح گرم آب آشاميدن عالوه خونست جريان

  .مينمايد

  166 :ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

  ] زمستان فصل[ 

   زمستان آغاز

 و اآلخر تشرين في ذكرناه كلما فيه ينفع و البرد فيه تشتد و العواصف فيه يقوى يوما ثلثون و احد االول كانون

. است روز يك و سى اول كانون) 1. (الفعل و بالقوة الحارة االغذية فيه يستعمل و الفصد و الحجامة فيه يتقى

 ماه اين در كرديم ذكر آخر تشرين ماه در آنچه و شود مى شديد آن در سرما گيرد، مى نيرو آن در شكننده بادهاى

 مصرف بايد است گرم فعال و طبيعتا كه غذاهائى از ماه اين در نمود پرهيز بايد فصد و حجامت از بخشد مى سود

  .كرد



 روحى اختالالت كند مى پيدا صلف كه نواختى يك سرماى بواسطه ماه اين در است زمستان ماه اولين اول كانون

 افتد مى اتفاق كمتر شد مى خون فشار رفتن باال موجب گرم هواى در خصوص ديگر فصول در كه هائى عصبيت و

 خون كردن كم عالوه گردد مى هم خونى كم موجب گاهى بلكه نيست مفيد تنها نه گرفتن خون اين بر بنا

 و زكام ابتالئات تحت بيشتر بدن نتيجه در ميكاهد بدن حرارت از كند مى موقت ضعف دچار را شخص

  .شود مى واقع ديگر امراض و سرماخوردگى

  .است بĤتش او بودن داغ بالفعل گرمى از منظور و اوست طبيعت گرمى باشد گرم بالقوه كه غذائى از مقصود ظاهرا

  167 :ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

 خصوص ها ويتامين انواع داراى غالبا امروز علم نظر از كه است همانا است گرم طبعا قدما نظر از كه هائى خوراكى

  .باشد نداشته كافى بقدر ث ويتامين نوع از و بوده ب گروه

  168: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

   زمستان دوم ماه

 فيه يحمد و الريق على الحار الماء فيه يتجرع ان ينبغى و البلغم غلبة فيه يقوى يوما ثلثون و احد اآلخر كانون

 گرم آب از اى جرعه ناشتا است سزاوار و كند مى غلبه بلغم آن در است روز يك و سى آخر كانون) 1. (الجماع

  .است نيكو ماه اين در مجامعت و بياشامند

 بدن زائده مايعات كافى بقدر و ضعيف خيلى تعريق عمل زياد سرماى بواسطه است زمستان ماه دومين آخر كانون

 زوايد دفع و ترشح ازدياد و غدد تحريك موجب و مطبوع ناشتا حال در گرم آب آشاميدن گردد نمى تبخير و دفع

 حال در گرم آب آشاميدن ،افزايد نمى بدن مايعات بر چيزى راه اين از و نشاند مى فرو را عطش بدنست مايعات

 كند، مى زياد را اشتها و اندازد مى بكار را كليه و كبد كند مى را بلغم كه است مطبوعى مسهل ترين ساده ناشتا

  .نمايد مى پاك را تنفس مجارى

  .شود مى آنها ترشح كمى و غدد عمل سستى موجب كند مى غلبه ماه اين در كه اى زايده مايعات

  .سازد مى مشغول بخود را اعصاب تمام آنجا از و مينمايد تأثير مغز نخود در جماع



 بحد( جماع پس بلغم دافع آنها افتادن بكار و است بدن مختلف غدد تحريك وسيله بزرگترين اعصاب تحريك

   سستى تنها نه) اعتدال

  169: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

 گويند مى اطباء از قدماى -نمايد مى جبران آيد مى پديد بلغم غلبه از بيشتر كه را سستى و ضعف بلكه ردآو نمى

  .كند مى آب را بلغم نوشيدن گرم آب و حمام

  170: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

   حبوبات و ها سبزى

 تيزك تره و كرفس مانند گرم سبزيهاى) 1. (الكراث و الجرجير و كالكرفس الحارة بقولال مثل فيه االحشاء ينفع و

  .است سودمند ها روده براى ماه اين در كاور و

 و است مؤثر خيلى بدن رسوبات تحليل در دارد بسيار آهك اينكه نظر از و آور اشتها و مقوى است گياهى كرفس

 حار سبزيجات دسته از را آن ميسازد خارج تعريق عمل بوسيله و مسامات راه از بيشتر را مسموم مواد چون

  ).ميدانند خنك را آن بعضى( شمرند مى

 يك روزى را كرفس آب چنانچه ميباشد، ث و ب و آ ويتامين و سوديم و پتاسيم مانند امالحى داراى گياه اين

 درمان براى كرفس برگ شير و است ندسودم بسيار روماتيسم معالجه در دهند ادامه يكماه تا و بياشامند ليوان

  .شود ميل معين فاصله در گرم 200 بارى هر و بار سه روز هر كه ترتيب باين شده تجويز ماالريا تب

 ويتامين زيادى مقدار و ميباشد فسفر و آهن داراى شود مى ناميده شاهى و اوتى بوالغ بنام كه آن انواع و تيزك تره

 داشتن بجهت و است مهيج آدم سيب ترشح كردن زياد و يد داشتن بعلت گياه اين. ندك مى زياد را ادرار و دارد ث

  .است مفيد العاده فوق جلدى امراض و قند بيمارى در ث ويتامين

   درمان براى و آورند مى پائين و باال را خون فشار تره انواع

  171: ص م،السال عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

 را بدن است حرارت مولد آنكه باضافه دارد را گياه دو اين خواص از بيشتر نيز كاور است سودمند ها عفونت كليه

  .كند مى عفونى ضد را امعاء و نرم را استخوانها و گرم



  172: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

  عطرم روغن با ماساژ

  .نافعست اوست مانند آنچه و ببدن شببو روغن ماليدن و) 1. (ناسبه ما و الخيرى بدهن التمريخ و

 سخت استخوانها گيرد مى فرا سكون و سستى يكنوع را اعصاب است زمستان ماه دومين كه آخر كانون ماه در

 كمردرد، سردرد، ازدگى،سرم شود، مى مشكل عروق در خون جريان گردد، مى خشگى دچار بدن پوست شود، مى

  .است فوق اختالالت عوارض ديگر كسالتهاى از بسيارى و چشم ريزش آب زكام،

 در كه است مايعى مفيدترين سرخ گل و زيتون و شببو روغن است، روغن با ماساژ مفيد و طبيعى درمان بهترين

  .رود مى بكار ماساژ

 مفيد بسيار خون فشار و شرائين تصلب مورد در ينمايدم تسريع را خون جريان كند مى نرم را استخوانها ماساژ

  .است

 از را اعصاب ماساژ. كند مى خارج بيشتر را سمومات غدد ترشح ازدياد با و سازد مى آسان را تعريق عمل ماساژ

  .نمايد مى حرارت توليد بدن در كند، مى آسوده دو هر افراطى تحريك و سكون

 نيرومند را ها روده و معده. است اسهالها انواع از بعضى و هاضمه سوء معالجه وسيله بهترين شكم روى ماساژ

  .ميسازد برطرف را امتالء و نمايد مى تسهيل را هضم عمل - كند مى

  .گيرد انجام باشد كرده استراحت كامال بيمار كه حالى در و گرم نسبتا و آزاد هواى در بايد ماساژ

  173: ص السالم، عليه رضا امام از هداشتب و طب-الرضا طب                        

   زمستان پايان

 آن در است روز هشت و بيست شباط) 1. (الثوم اكل فيه ينفع و الرياح فيه تختلف يوما عشرون و ثمانية شباط

  .است سودمند سير خوردن وزد مى مختلف بادها

 آورد مى پائين را خون فشار سير است دمفي سير خوردن آن اعتدال حفظ براى و ميرود باال خون فشار ماه اين در

 و ميكند باز را شعريه عروق و زياد را ادرار ميكند تقويت را باه قوه سير زيرا آنست ديگر خواص تابع خاصيت اين و

  .است مؤثر بسيار خون فشار آوردن پائين در ها خاصيت اين



 نيرومند را تنفس جهاز كشد مى ار گريب و وبا ميكرب خصوص را ميكربها ميكند عفونى ضد را معده سير

 ذهن و اعصاب كندى و معده ضعف و اسهال مورد در نافعست خيلى برنشيت و سل درمان براى و ميگرداند

  .ميگرداند قوى را مغز پياز است سودمند

  .است مفيد بسيار نقرس و روماتيسم براى و ميباشد ب و ث ويتامين داراى سير

  .است وضعىم دردهاى مسكن بهترين سير ضماد

  .نيست خوب هستند بافيون معتاد كه اشخاصى براى سير خوردن

  از برنج و قرمه و ماهى خصوص گوشتها انواع با سير خوردن

  174: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

 نمائيد ميل و بجويد تازه سبزى مقدارى آن بوى بردن بين از براى - كند مى جلوگيرى ويتامينها بكمبودى ابتالى

  .ميكند نابود را سير بوى نيز كلرفيل كپسول خوردن

  175: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

  شكار و پرنده

  .است نافع زمستان ماه آخرين در شكار و پرنده گوشت خوردن) 1. (الصيود و الطير لحم و

 بعد بماههاى نسبت ما بدن كند مى تعقيب را ما گاهى آن زننده سرماى هنوز آنكه جهت از زمستان اواخر در

  .كند مى توليد زيادترى حرارت گوشت ها خوراكى ميان در است بيشترى بحرارت محتاج

 دهد مى جامان را خدمت اين و است اعصاب محرك گوشت خوردن. شوند بيدار بايد ما بدن سلولهاى ماه اين در

 ها گوشت ميان از آنست بهتر شود مى شروع تن ساختمانى مواد تبديل و تحليل و ها سلول فعاليت چون ولى

  .كرد انتخاب را ها آن ترين سبك و سالمترين

 نظر از و سالمتر كنند تغذيه طبيعى راههاى از ميتوانند بهتر آنكه بعلت جمله از بسيارى بعلل پرندگان گوشت

  .است كاملتر معدنى امالح و غذائى مواد

 پرندگان گوشت باشيد مواظب كنيم استفاده دريائى و شكارى) اهلى نه( آزاد پرندگان گوشت از كه آنست بهتر

  .كنيد اجتناب االمكان حتى آورند مى ببازار شده ذبح كه پرندگانى خريدن از اين بر بنا بياوريد بدست سالمى



  176: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

 حد آفتاب نور و آزاد هواى و آب از و ميكند تغذيه طبيعى و تازه هاى علف از چون اهلى غير حيوان -شكار گوشت

 نينداخته اضطراب و بترس را شكار كه بشرطى اما است كاملتر آنها گوشت و سالمتر مينمايد را استفاده اكثر

  .ميكند زهرناك را حيوان گوشت كار اين چه باشند

  177: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

  خشكبار

  .است مفيد خشك هاى ميوه خوردن و) 1. (اليابسة الفاكهة و

  .آن امثال و سنجد و گردو و فندق و بادام و پسته مانند است خشكبار ظاهرا خشك هاى ميوه از مراد

 ويتامين فاقد و ب ويتامين زيادى مقدار داراى جديد دانشمندان باصطالح و است خشك و گرم قدما نظر از پسته

 مجارى و فربه را بدن ميكند، تقويت را دماغ و حافظه و باه -ميكند زياد را خون و است مقوى پسته -ميباشد ث

 ريزش و سرفه و درد سينه داروى بهترين آن روغن ندميك نيرومند را معده و روده فندق مينمايد، باز را تنفس

 باصره و حافظه تقويت براى بادام. ث ويتامين از غير است معدنى امالح و كلسيم زيادى مقدار داراى و است موى

 مورد روده زخم در -ميكند مداوا را خشك سرفه است سودمند شكم و سينه دردهاى مورد در و مفيد بسيار

 ويتامين از و ميباشد فسفر و آهك و اى سفيده مواد و چربى و سقز و قند و ب و آ ويتامين راىدا و است استفاده

  .ميدانند تر و گرم را آن قدما جهت بهمين و ندارد توجهى قابل مقدار ث

 براى -ميكند دفع را معده كرم است باه مقوى و ملين ميباشد، ث و ب ويتامين و مس و فسفر و آهن داراى گردو

  .است نافع قند و سل انبيمار

  178: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

 و مفيد سينه براى ميباشد خونريزى و اسهال ضد و است مازو جوهر و ك ويتامين زيادى مقدار داراى سنجد

  .ميدهد تسكين را سر درد و زايل را ها روده و معده سموم

  179: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

  كمتر شيرينى



 در خصوص زمستان فصل در كرد كم شيرينى مصرف مقدار از بايد شباط ماه در) 1. (الحالوة اكل من يقلل و

 امراض ميگردد اشكال دچار نيز خون جريان شود مى پوك و سخت استخوانها و خشك بدن پوست آن اواخر

  .شود مى مشاهده بسيار نقرس و روماتيسم ميگردد، فراوان حصبه شود، مى زياد جلدى

 نيست سخنى آن در و شود مى پيدا مزاج در كه است اختالالتى بجهت البته امراض گونه اين ازدياد و پيدايش

 و معدنى امالح و هاويتامين بكمبود منحصر بيمارى علل آيا كه مطلبست اين است گفتگو و بحث قابل كه چيزى

 زيادترى شرائط ما تندرستى كه آنست تحقيق باشد، داشته ميتواند هم ديگرى موجبات يا است ميكروبها تسلط

 ويتامين است الزم ما بدن در كه ويتامينهائى اقسام از مثال است آنها جمله از پنجگانه حواس تأمين و دارد الزم

 اگر حال كرد استفاده ها ميوه تلخ هاى هسته از ميتوان كافى بمقدار را ويتامين نوع دو اين ميباشد ب گروه و ث

 هم از شما مفاصل تمام چگونه كه ديد خواهيد نپردازيد تلخ هاى هسته به جز احتياج دو اين تأمين براى مدتى

 نظم گردي خلل هزاران و بيند نمى را جايى چشم كند مى پيدا زياد هاى ترك و ها شكاف بدن پوست شود مى جدا

   اين از و نگرفته را خود شيرينى سهم ما ذائقه كه آنست اثر بر فوق عوارض. ميريزد درهم را ما بدن

  180: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

 بر در را ديگرى سوء عوارض نيز ها شيرينى خوردن در افراط ولى است نكرده تأمين را بدن الكتريكى نيروى راه

  .شد اشاره فوقا آنها از بعضى به كه دارد

  181: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

  كار و كوشش

 سخت بكارهاى پرداختن و باعضاء حركت و جنسى غريزه اعمال) 1. (الرياضة و الحركة و الجماع كثرة فيه يحمد و

  .است پسنديده زياد بمقدار هما اين در

 حيوانات و نباتات فعاليت فصل آن در شود مى شروع بهار فصل ماه اين از بعد. است زمستان ماه آخرين شباط ماه

  .گردد مى آغاز

 زمستان سرماى در. است آنها تركيبى سلولهاى جنبش و اعصاب شدن بيدار تعقيب حيوان و نبات عالم در فعاليت

  .ميكنند تصلب و ها سده ايجاد مانده خود جاى در همچنان مرده سلولهاى و گيرد فرامى خوتىر يكنوع را اعصاب



 قوى را تعريق عمل ميكند بيدار را اعصاب سخت كارهاى تحمل و حركت و شباط ماه در مجامعت عمل كثرت

 وسيع زنده هاى سلول فعاليت براى را بدن صحنه و افكند مى بيرون برده تحليل را مرده سلولهاى ميگرداند

  .ميسازد تكميل را بدن و روح نشاط و تندرستى شرايط ها خدمت اين دنبال و ميگرداند

  182: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

   حالل شراب

 طعام از بعد و است اللح آشاميدنش كه شرابى توصيف) 1. (الطعام بعد استعماله و شربه يحل الذى الشراب صفة

  .شود مى مصرف

 تابع اسالم احكام كه اينست است الزم تذكرش اينجا در كه چيزى و گذشت 56 صفحه در شربت اين شرح

 چنين خمر شراب و بردارد در را زيانهائى چيز آن كه آنست بعلت است شده نهى آن از كه را چيزى است مصالح

  .است

 است نمانده گفتگو جاى كه اند رانده سخن آن در چندان و دارند اتفاق ديدج و قديم طب شراب مضرات باره در

 آن از موردى چند نمونه براى اينك است آن حرمت و بدى در اديان همه اتفاق است ذكر شايان كه چيزى ولى

 آنكه تا ... پسرهايت و تو نخور آورنده سكر و شراب ميفرمايد بهارون پروردگار 8 آيه الويين سفر 10 اصحاح در

  .پاك و نجس و حالل و خوب بين شود داده تميز تا و...  نميريد

 ميان در نباش ميفرمايد بسليمان خطاب خداوند 20 آيه 23 اصحاح السالم عليه سليمان امثال كتاب در

  .شرابخواران

 نزد در او است زرگب...  شود مى متولد برايت پسرى بزودى است السالم عليه بزكريا خطاب اول اصحاح لوقا انجيل

  .نميخورد اى كننده مست و شراب پروردگار

  183: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

  .ميميراند را قلب شراب و زنا 11 آيه -4 اصحاح السالم عليه پيغمبر يوشع كتاب

  .است جاستن خمر -5 آيه -2 اصحاح السالم عليه نبى حبقوق كتاب

  184: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        



   بدن فساد و صالح

 پايدارى و بدن صالح كه بدرستى پس) 1( بهما يكون فساده و الشراب و بالطعام يكون قوامه و البدن صالح فان

  .است بĤنها نيز فسادش و است شراب و بطعام آن

 باقى آنكه براى و كند، پيدا صورتى و شود تركيب اينكه براى: است مادى بعلت محتاج جهت دو از انسان بدن

  .كند زندگى بتواند و بماند

 دوام در دارد مدخليت موجودى پيدايش در كه چيزى يعنى است موجده علت همان مبقيه علت دانشمندان بقول

 حرارت توليد در منحصر را غذائى مواد خاصيت پيش سال چندين تا است مدخليت داراى نيز موجود آن بقاى و

 طويل و عريض وسائل همه باين محتاج بشر نزديك آتيه در كه كردند منتشر جهت بهمين و ميدانستند الزم

 يك در شود مى را سوخت اين و ميكند تأمين را بدن سوخت غذا زيرا باشد نمى خود امعاء و شكم كردن پر براى

 و ظروف همه باين احتياجى ديگر بشود كار اين كه روزى و كرد تهيه آمپول يك يا و كپسول يا قرص دانه

 و روده و بمعده نيازى روز آن بود نخواهد ها ذرع و كشت ها، فروشى بار و خوار ها، رستوران و آشپزخانه تشكيالت

  .بود خواهد زائد بدن اعضاى از خيلى و نيست فضوالت دفع و ادرار مجارى و دندان

  مواد همان را بدن تركيبى مواد كه بود آن تخيالت اين ىمبنا

  185: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

 بعضى خالف بر آنكه با گوئيم بهتر يا نبودند قائل چيزى حرارت توليد خاصيت جز غذا براى و نميدانستند غذائى

 در را غذائى مواد دانستند نمى صرف حرارت از را بدن ساختمان و نبودند حرارت باصل قائل حكما و فالسفه از

 كرد ثابت امروز علم گذاشتند مى فرق دوام علت و وجود علت ميان حقيقت در و دادند نمى مدخليت بدن تركيبات

 هر و شدبا شده درست آنها از كه ميكند تغذيه موادى از بدن است، محض غلط و خيال صرف فوق فرضيه كه

 از امراض برابر را خود مقاومت و شده دچار ماده آن بكمبود بدن نشود داخل كافى بقدر بدن تركيبات در كه كدام

  .ميدهد دست

 چند و هزار در بينيد مى كه چنان ولى دارد را آن كشف دعوى امروز علم كه است چيزهائى از يكى فوق مطلب

  .است فرموده بيان پرده بى ار حقيقت اين شيعيان هشتم امام قبل سال صد



 و تركيب از بعد را بدن كه چيزى يعنى بدن قوام ميدهد صورت و صالحيت را بدن كه چيزى يعنى بدن صالح

  :ميفرمايد. است آشاميدنى و خوردنى دو، هر علت ميدارد نگه صالحيت

 بد اگر و سالم بدن كنى تغذيه نيكو را دو آن اگر يعنى) 1. (البدن فسد افسدتهما ان و البدن صلح اصلحتهما فان

  .ميگردد فاسد بدن كنى تغذيه

  186: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

   روان نيروى

  .است بدنها مزاجهاى پيرو روانها نيروى كه بدان و) 1. (االبدان المزجة تابعة النفوس قوة ان اعلم و

 بدن و ضربان در قلب و جريان در خون بĤن كه شود مى بخارى روح بر اطالق گاهى نفس -است نفس جمع نفوس

  .است حرارت و حركت داراى

 را خود محسوسات حواس شنود مى گوش و بيند مى چشم بĤن كه است حيوانى روح نفس از مقصود گاهى

  :گويند مى نيز حيوانى روح را آن كه است ارادى روح آن از منظور گاهى و ميدهد تشخيص

 بنفس آن از حكما كه است انسانى روح نفس از مراد گاهى. آن مانند و گويد مى زبان ميرود، پاى ميگيرد، دست

  .بدنست ساختمان و مزاج تابع باشد كه نفوس انواع از كدام هر صورت هر در ميكنند تعبير كليه ناطقه

. است تبعيت نحوه يك اين شد ايجاد او در روح تن پيدايش از بعد نداشت وجود روح بدن خلقت از پيش ميگويند

 قفس آن اسير مرغى مانند و كرد پيدا تعلق باو تن پرداختن از بعد ولى بود موجود بدن از قبل روح ديگر بگفته

  .است تبعيت نحوه يك نيز اين و شد

 بهتر زبان ميرود، بهتر پاى گيرد، مى بهتر دست: است كاملتر او در روان نيروى باشد سالمتر مزاج كه اى اندازه بهر

 درك را خود محسوسات بهتر نيز باطن حواس و ميكنند احساس كاملتر و بهتر پنجگانه حواس گويد، مى

  .است پيروى نحوه يك نيز اين. نمايند مى

  187: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

 چگونگى و بدن ساختمان تابع اختيارى و اراده هر يعنى باشد اختيار و اراده قوت پيروى مقصود كه ممكنست

  .باشد كليات ادراك و تفكر قدرت نفوس قوه از مراد كه دارد امكان. است مزاج



  .فهمد مى و ميكند فكر خود تن مزاج كيفيت و بدن تركيب بمقتضاى كس هر يعنى

 تناسب بهمان و ميكند پيدا جانى دارد كه بدنى بتناسب كس هر يعنى باشد مقصود اينها همه كه نيست بعيد

  .مينمايد ادراك و ميكند فكر كند مى احساس اقتضا بهمان دارد حركت و قدرت

 خود تركيبى عناصر است تحليل در دائما عواملى تأثير تحت چون و شده تشكيل بسيارى مواد و عناصر از ما بدن

  .ميدهد دست از را

  .ايم خورده ديروز كه است غذائى ما امروز بدن اين بر بنا شود مى جبران عناصر آن كمبود غذا بوسيله

 ما و اند بوده ما قبلى غذاى هستند چه هر آنها اراده و احساس و فكر پا و دست و گوش و چشم يعنى ما فرزندان

 نيروى اندازه چه تا بدانيد اينكه براى نرويم دور مقصد از بارى ايم، بوده ديگران قبلى غذاى هستيم چه هر هم

  :ميكنيم ياد نمونه چند است جسمانى مزاج تابع نفسانى

  نيست؟ بيشتر زور باشد تر قوى بدن چه هر آيا نيست؟ بدن تابع زور و قدرت آيا

 را شيرينى صفراء غلبه ميكند؟ كم را چشم نور زياد عطش خصوص گرسنگى يا معده امتالء كه نيست چنين آيا

  .دميگردان تلخ ما بكام

  188: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

 بطورى اندازد مى باشتباه را ما المسه حس نوبه و تب ميسازد، محروم كامل شنوائى و بويائى از را ما نزله و زكام

 بر را تفكر دستگاه نظم رخم شرب -بنمائيم سرما احساس گرم هواى در و كنيم گرما احساس سرد هواى در كه

 خالف است مبتال شديدى تب به يا و دارد معده امتالء كه شخصى ميبرد ديوانگان صف در را مست و ميزند هم

  .ميكند قضاوت و تصور واقع

 و است مالك بى هاى بدبينى و پريشان خوابهاى موجب كرده پيدا اختالل ثقيل خوراكيهاى اثر بر كه مزاجى

  .دارد دلپسند تخيالتى و شيرين رؤيائى خورده بكىس غذاى آنكه بعكس

 زياد شوند، مى بين باريك و دقيق بينند، مى زرد برنگ متمايل را اشياء كرده غلبه مزاجشان در صفرا كه كسانى

 دست بĤنها نيز بيدارى در تخيل اين و شوند مى پرت بلند جاهاى از كه بينند مى خواب در غالبا ميگردند، عصبانى

  .ميدهد



 امكان حد از باالتر خياالتى و بلند همتى ميكنند پيدا رقيق احساساتى باشد غالب مزاجشان بر سودا كه كسانى

 در هستند، بادپيما هاى مركب سوار ميكنند، پرواز آسمان در كه بينند مى خواب اكثرا پرورند مى خود سر در

 راه هوا در و آب روى ميزنند حرف ملئكه با كه آيد مى بنظرشان شود، مى مجسم برايشان خياالت اين نيز بيدارى

  .بيابند آنها مدعاى صدق بر شاهدى و كنند درك چيزى آنها دعاوى از ديگران اينكه بدون ميروند

  189: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

   است هوا و آب تابع مزاج

 بسببه تغيرت اخرى سخن و مرة الهواء برد فاذا االمكنة في الهواء تغير بحسب تتغير و ءللهوا تابعة االمزجة ان و

 سرد هوا كه وقتى پس شود مى متغير مكانها در هوا تغير بحسب و است هوا تابع مزاجها البته و) 1. (االبدان امزجة

  .گردد مى گرم مزاج شود مى گرم چون و سرد بدن مزاج شود مى

 و گرمى تشخيص در ميزان ندارد اى عقيده طبيعت و مزاج گرمى و بسردى امروز طب گفتيم قبال كه طور همان

  .است الحراره ميزان و المسه قوه او سردى

 را عقلى اصول ميباشد، محض تجربيات جديد طب مبانى ولى بود عقل و تجربيات از اصولى بر قديم طب مبناى

  .نمود تماشا ها ميكروسكوپ زير و البراتوارها در يا و كرد پيدا جراحى عمليات و تشريح تيغ زير نميتوان

 حكم چون و ميكند عقلى مفاهيم از حكايت قديم طب. فنى است اصطالحاتى خشگى و ترى -گرمى و سردى

 زيرا كرد برقرار صلحى جديد و قديم طب ميان ميتوان راه اين از است مشاهدات و آثار روى طبايع اين از بيكى

 درمان و معالجه هنگام و ميرسند منتها بيك اما اند كرده حركت مختلف مبادى از گرچه دو هر نيمبي مى كه چنان

  .ميكنند تالقى راه يك در امراض

  190: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

 خالصه و هوا و آب بمقتضاى بايد ىمزاج هر زيرا است هوا و آب كلى بطور مردم طبايع شناختن در ميزان

  .بگيرد قرار درمان تحت كند مى زندگى آن در كه محيطى

  191: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

  هوا و آب تغيير



 الحركات في جةاالمز تصرفات صلحت و االبدان امزجة اعتدلت معتدال كان فاذا الصور في التغير ذلك اثر و

 معتدل نيز بدنها مزاجهاى باشد معتدل هوا اگر پس شود مى آشكار بدن ظاهر در تغيير آن نشانه) 1. (الطبيعية

  .ميگردد واقع درست طبيعيه حركات در مزاجها طبيعى تصرفات و شود مى

 خصوص اي اجسام مطلق ظواهر و صور مراد كه است ممكن نيز و است آدمى رخ بمعناى صورت جمع صور

  .يابد مى تغيير اخالط تبدل و تغيير اثر بر كه باشد ما بدنهاى

 نمائى خود آنجا هواى در خاكى و آب هر مزاج است، آب و زمين آنها مخزن كه شده تركيب عناصرى از ما بدن

 خاكى و آب هر مردم مزاج اين بر بنا ميكند خودنمائى آنجا هواى در خاكى و آب هر مردم مزاج اين بر بنا ميكند

 آن از غير طبيعى گرمى و سردى از مقصود گذشت پيش در كه چنان طرفى از و شناخت آنجا هواى از بايد را

  .ميكند اعتبار آثار روى از را آن عقل كه است امرى بلكه شود مى شناخته الحراره ميزان و لمس بقوه كه است

  .كرد مراجعه اجسام بظواهر بايد مخفى نيروى آن شناختن براى لذا

 و زدن حرف و حركت و نگاه طرز اسكلت، و قيافه وضع پوست، رنگ بيمار، بدن ظاهر در دقت از دانا طبيب

   است گرفته قرار طبيعتى چگونه تأثير تحت او كه فهمد مى او ديگر خصوصيات
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   مختلفه حركات

  .ديگر حركات و خواب و جنسى غريزه اعمال و هضم مانند) 1. (الحركات ساير و النوم و الجماع و كالهضم

 اراده نيروى به بشر زيرا نباشد ارادى كه است حركاتى هستند مزاج اعتدال تابع كه طبيعى حركات از مقصود

 پرهيز ميل حال در نخورد، گرسنگى حال در: دهد انجام خود مزاج و طبيعت اقتضاى خالف بر كارهائى تواند مى

  .دهد صورت بسيار كارهاى و بشنود بگويد، بنشيند، برود ميل خالف بر و بخورد ميلى بى با كند،

 مزاج دهد، انجام نيكو را خود عمل نميتواند هاضمه منحرف و عليل مزاج با: است مزاج اعتدال تابع هضم عمل اما

 و نبض حركات طبيعى غير مزاج ميزند، هم بر را آن اعمال و جنسى خواهش و بيدارى و خواب نظم منحرف

  .ميگرداند نظم بى و طبيعى غير را ديگر حركات و كليه و كبد عمل و قلب ضربان



 هر و باشد معتدل هوايش كه كجا هر هستند هوا و آب تأثير تحت مردم كه است كرده ثابت مشاهدات و تجربيات

 و صالح آنها) ارادى غير( طبيعى حركات و دارند معتدلى مزاج آن مردم اشدب داشته اعتدال هوايش كه فصلى

  .گيرد مى انجام درست
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   طبيعت چهار

 خولف قد باردان و حاران ملةبالج و البلغم و الدم و المرتان هى و طبايع اربع على االجسام بنى تعالى اللَّه الن

 طبيعت چهار بر را اجسام متعال خداوند زيرا) 1.(يابسا و رطبا الباردين كذلك و يابسا و لينا الحارين فجعل بينهما

 هر ميان و است سرد ديگر دوتاى و گرم آنها دوتاى. بلغم و خون و سودا و صفرا از عبارتند آنها و است كرده بنا

 دو از يكى و خشك ديگرى و است تر گرم طبيعت دو از يكى يعنى است اختالف نيز ديگر لحاظ از آنها دوتاى

  .خشك ديگرى و است سردتر طبيعت

  :ميگويد غذاشناسى علم متخصص جزايرى الدين غياث دكتر

 جزء بچهار و ميرود بكبد معده در طبخ از پس غذا آن ميخورد غذا شخصى وقتى كه بودند معتقد قديم پزشكان

  :شود مى تقسيم

  .است بصفراء موسوم ايستد مى روده در و است تر سبك ديگر جزء سه از و رنگ زرد مايعى كه اول جزء

  .خونست آن و شود مى واقع صفرا از بعد و است تر سنگين كمى دوم جزء

  .نامند مى بلغم را آن كه است لزجى سفيد مايه سوم جزء

  .دارد نام سوداء ميماند الى و گل نندما و است تر سنگين اينها همه از كه چهارم جزء

  .است تر و گرم بلغم طبيعت و خشك و سرد سوداء طبيعت تر، و گرم خون طبيعت خشك، و سرد صفراء طبيعت
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 جزء چهار بر را طبايع آن از پس) 1. (السوداء مرة الى..  الجسد من اجزاء اربعة على ذلك فرق ثم چهار بر بخش

 دماغ و دهان و بينى و گوشها و چشمها و صورت و سر بر را خون. شكم و پهلو سينه، سر، بر: كرد تقسيم بدن



 احشاء و شكم بر را سودا. كرد غالب پهلو هاى دنده بر را صفرا. داد استيال باد نيروى با سينه بر را بلغم. كرد مسلط

  .داد سيطره امعاء و

  :مثال است مشهود بيشتر شد ذكر فوقا كه جاهائى در آثارش كند غلبه اخالط اين از كدام هر

 شيرين دهان بزاق ميكشد، خميازه بسيار بيمار و شود مى سرخ چشم و زبان و رخساره رنگ كند غلبه خون وقتى

 ضعيف پنجگانه حواس ميگردد، كلفت پوستش و ميدارد بر چروك پيشانى شود، مى متورم گردن رگهاى ميگردد،

  .آيد مى نظر در سرخ برنگ اشياء و

  .خونست غلبه بر دليل نيز ها لثه و دندانها بن از خون جريان و دماغ خون و جوشها انواع پيدايش

 اساحس و معده و پهلو درد و زياد عطش همه از ظاهرتر كه است بسيارى عالئم داراى نيز ميكند غلبه صفرا وقتى

  .است سوزش

  .ميكند زياد گرسنگى احساس بيمار و چسبد مى پشت به شكم آيد مى غالب سوداء وقتى

  ميزند، آروغ بسيار شخص شود مى چيره بلغم كه هنگامى
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. است گرفته خلط را اش سينه كه برد مى گمان بسيار و يكندم عطش احساس كمتر شود، مى مبتال نفس تنگى به

 مجسم اش سينه روى در را چيزى تخيل گاهى كه چنان شود، مى مبتال سينه سنگينى به بسيار بلغمى بيمار

  .مينمايند بختك به تعبير آن از كه ميكند
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   خواب

 االيمن شقك على اوال اضطجاعك فليكن النوم اردت فاذا قوته و الجسد قوام هو و الدماغ سلطان النوم ان اعلم و

 خواب كه بدان) 1. (نومك عند به بدأت كما االيمن شقك على مضجعك من فقم كذلك و االيسر على انقلب ثم

 راست پهلوى بر اول كردى خواب اراده كه وقتى پس بخشد مى استقامت و نيرو را بدن و شود مى مسلط دماغ بر

 خوابيدن موقع كه چنان كن شروع راست طرف از برخاستن هنگام همچنين برگردد چپ بطرف آنگاه بكش دراز

  .كردى آغاز طرف همان از



 ركا حركت و حس يعنى گيرد مى صورت اعصاب بوسيله بدن حياتى تظاهرات است، اعصاب مركز) سر مغز( دماغ

  .است آنها

 دانشمندان ميان هميشه ميگيرد صورت چگونه آن مكانيكى عمل و شود مى پيدا چگونه و چيست خواب اينكه در

 محسوب كنونى كشفيات جزء و جديد طب عقايد از مغز و اعصاب تخدير به عقيده اما داشته وجود نظر اختالف

  .است فرموده بيان پرده بى السالم هعلي هشتم امام را حقيقت اين بينيد مى كه چنان ولى شود مى

 بعد ساعات براى را قوا و ميدهد آرامش را اعصاب كه است ضرورى و طبيعى استراحت يك خواب حال هر در

  .نمايد مى ذخيره
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  :هضم عمل و خواب

 نيكو باشيم گرفته كمكى آن از غذا هضم كار در خصوص شويم مند بهره بهتر خواب طبيعى مزاياى از اينكه براى

  .كنيم رفتار شده بيان متن در كه بدستورى است

 گرفته قرار معده روى كبد برگرديم چپ پهلوى به چون و ميريزد معده بانتهاى غذا بخوابيم راست پهلوى به وقتى

  .يگرددم هضم عمل تسهيل و حرارت زيادى سبب

 بر ميكند داللت كه است بسيارى روايات زيرا دارد منافات زيادى اخبار ظواهر با دستور اين: ميفرمايد ره مجلسى

 حمل اخبار همان مضمون بر نيز را فوق دستور است ممكن ولى است افضل خوابيدن راست بسمت مطلقا اينكه

 راست سمت از شدن بيدار هنگام و بخوابيم چپ بسمت بعد و راست بسمت اول كه است اين دستور چون نمود

  .برخيزيم

 چيزى و باشيم برگشته راست پهلوى به باز چپ پهلوى به خوابيدن از پس كه آنست شدن بيدار نحوه اين الزمه

  خوانند مى حكم بهمان را همه مسامحه و تغليب باب من باشد داشته حكم يك آن پايان و اول كه
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   نشينى شب



 نحو بچند را فوق عبارت) 1. (بنشينى را شب از اى پاره كه بده عادت را خود ساعة الليل من القعود نفسك عود و

  :كرد معنى شود مى

  .باشيد بيدار را ساعتى بلكه نرويد خواب بستر در شود مى تاريك هوا كه ساعتى اولين در -1

  .شويد بيدار زودتر ساعت يك بلكه نخوابيد را ساعت آخرين تا -2

  .نكشيد دراز را تمام و بنشينيد هستيد خواب بستر در كه را شب از مقدارى -3

  .باشد) آن فضيلت و شب نماز هنگام( الليل بساعة اشاره است ممكن -4

 قعود حال در بيدارى يا و) مجازى معناى( بودن بيدار يا) حقيقى معناى( نشستن بمعناى قعود كه دارد احتمال

  .باشد شام غذاى از بعد نشستن منظور است ممكن نيز و باشد

 آنقدر نه اما است الزمى و مفيد بسيار عمل) آمد خواهد شرحش كه بطرزى كشيدن دراز( غذا از بعد اعصاب تمدد

 خود جاى در و ميگردد بباطن منعطف شده كم نبد ظاهر از ما اراده و روح توجه خواب در زيرا ببرد خوابمان كه

   نسبت ما بدن غدد نميخواهيم كه را چيزى است اراده ها ناراحتى قبال در ما مدافع بزرگترين كه شده ثابت
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 قبال در بدن شده منصرف بدن ظاهر از ما اراده كه خواب هنگام. دپذير نمى را آن ما مزاج و نميكند ترشحى بĤن

 زكام دنبالش و تر قوى هوا تصرف باشد پر شكم كه صورتى در و داده دست از را خود مدافع بزرگترين هوا تصرف

  .آيد مى پديد سرماخوردگى و
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  كنيد سبك را معده

. »1« الفيل داء يورث ذلك فان فيه تطل ال و حاجتك تقضى ما بقدر فيه البث و االنسان لحاجة الخالء ادخل و

 الخالء بيت در زياد. كن تأمل آن در شود، طرف بر نيازت كه بقدرى و برو خلوت بجاى حاجت قضاى براى) 1(

  .شود مى الفيل داء ثمور الخالء بيت در زياد مكث چه نكن درنگ

  .است تندرستى مهم شرائط از روز شبانه در روده مرتب تخليه



 بيماريهاى مولد ناراحتى و درد ايجاد بر عالوه كه است چيزى همان ناميد بايد االمراض ام را آن كه مزاج يبوست

  .موضعى يزيهاىخونر و سكته فلج، رعشه، و غش، جنون، مفرط، اعصاب ضعف سرطان،: مانند ميباشد خطرناك

 سوء و چشم نورى كم سرگيجه، و سردرد سرماخوردگى، و زكام مفاصل، مختلف دردهاى و روماتيسم بواسير،

  .است معده كار نبودن مرتب مزاج يبوست عمده علت. است مزاج يبوست عوارض از ديگر ناراحتى صدها و هاضمه

 بخود را نظر و چشم كه باشد نبوده چيزهائى و باشدن صدائى سرو كه كرد اختيار را خلوتى جاى بايد تخليه براى

 نبايد موقع آن در ميگيرد انجام اراده و جوارح از بعضى بكمك كه است باطنى عمل يك تخليه زيرا كند جلب

   متوجه بخود را اراده خارجى محسوسات
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  .نميگيرد صورت كامل تخليه عمل نه گر و ندك

  :روده و معده تخليه

  .است الخالء بيت در مكث داشت توجه بدان بايد كه ديگرى موضوع

  .ميكند مختلف امراض و ها ناراحتى توليد نيز مكث كردن طوالنى زيرا كرد مكث نبايد حاجت مقدار از بيشتر

  .شود مى پيدا بيشتر الخالء بيت در مكث طول از جنون خرهباال و واهى خياالت وسواس، دماغ، و اعصاب ضعف

  .ميگردد توليد آن از بيشتر نيز پيچد مى گوش در كه صداهائى و چشم ديد ضعف و سرگيجه

 را نظر و فكر ميدان و تقويت را خيال قوه ميكند تعطيل را ما ظاهر حواس بيشتر كه جهت آن از الخالء بيت

 اعصاب در اختالالتى ميكند تغذيه چيزها ترين آلوده از مغز چون ولى مينمايد تحريك را دماغ اعصاب و وسيع

. است متنفر بد بوى از خود طبيعت بمقتضاى مغز اعصاب زيرا است آن نتيجه حواس اختالل كه آيد مى پديد

 كامل و طبيعى را خود وظيفه اعصاب كه نميگذارد است نظم خوردگى بهم كه اختالل ميكند، اختالل ايجاد نفرت

  .دهد انجام

 معده تخليه براى اوقات بهترين. است منظم غير و آلوده آيد مى پديد منظم غير اعصاب و آلوده دماغ از كه افكارى

 را اعصاب ميكند، شيرين را رؤيا و گواراتر باشد بوده تخليه عمل از پس كه خوابى زيرا است خوابيدن هنگام شب

  .نميشود بدخوابى و سرماخوردگى موجب و نميكند مضطرب را قلب ميدهد، آرامش
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   دندان مسواك

 من نافع هو و يستنها و اللثة يشد و النكهة يطيب و االسنان يجلو فإنه االراك ليف به استكت ما اجود ان اعلم و

 بĤن كه اى وسيله بهتر كه بدان) 1( اصولها يضعف و يزعزعها و االسنان يرق منه الكثارا و باعتدال كان اذا الحفر

 را ها لثه كند، مى خوشبو را دهان ميدهد، جال را دندان مسواك چه است اراك ليف كنى مسواك را دندان ميتوانى

 زيادروى و كنند مسواك لباعتدا كه است سودمند حفر از صورتى در و ميگرداند نيرومند را آن و كند مى محكم

  .ميكند سست را هايش ريشه و لغزاند مى را آن و ميبرد را دندان عاج آن در

  .دارد عفونى ضد خاصيت مكانيكى عمل بر عالوه آن تازه مخصوصا درخت چوب

 شود خشك چون و ميگرداند تلخ را سبز هاى چوب مزه كه است فرميك اسيد ماده داشتن جهت از خاصيت اين

 گفت بايد رو اين از اراك درخت در مگر ماند نمى آن در هم توجهى قابل بمقدار نرود بين از ماده اين ههم اگر

  .شود مى محسوب مسواك بهترين اراك درخت ليف

  .شود مى متحجر دندانها پشت در كه است اى ماده و دندان روى زردى حفر

   اراك خرماى درخت ليف است ممكن اراك ليف از مقصود
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  :كه است ديگر نسخة در. باشد اراك معروف چوب همان يا

  »ماء لها يكون التى المقبضة االشياء به استكت ما خير ان« 

  .است تر چوب مسواك بهترين يعنى
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  مسواكى؟ چه

 شاخ بماند سالم هايش دندان ميخواهد كه كسى) 1.. ( الى محرقا االمل قرن فليأخذ االسنان له يحفظ ان اراد فمن

 مساوى مقدار كدام هر از االثل حب و الطيب سنبل و سرخ گل و كوفى سعد و گزمازك از و بسوزاند را گوزن



 حفظ را دندانها گرد اين. كند مصرف را گرد اين و بسايد و كوبيده نرم را همه تركى كنم چهارم يك با گرفته

  .دارد مى نگه آفات از را آنها ريشه و ميكند

 دندان بيمارى اثر بر امراض درصد نود بگوئيم اگر و است تندرستى و سالمتى شرط مهمترين دندان بهداشت

  .ايم نگفته گزاف است

 غذاها راه از كافى بمقدار ميتوان را كلسيم. است بدن در) د( ويتامين و كلسيم مبودك دندان فساد عمده علت

  .رسانيد ببدن

  .گرفت لزوم باندازه خوراكيها از مستقيما نميشود را) د( ويتامين

 مكانيكى عمل و اكتيو راديو خاصيت اثر بر است شده تهيه صحيح اصول طبق كه گردها و خميرها انواع از بعضى

  .ميشوند خورشيد اشعه بكمك ويتامين نوع اين جذب موجب ميدهند انجام دندان روى كه

 بهترين و ترين ساده نيز تركى نمك هستند خاصيت اين داراى شده ذكر فوقا كه انواعى خصوص كلى بطور گلها

  ميباشد دندان و دهان عفونى ضد وسيله
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  شود؟ مى سفيد چگونه

 كه كسى) 1. (به يستن و ناعما فيسحقها البحر زبد مثله و اندرانى ملح من جزء فليأخذ اسنانه يبيض ان اراد من و

 نرم را دو هر) زبد( دريا كف اندازه بهمان و) اندرانى( تركى نمك مقدارى باشد داشته سفيدى دندانهاى ميخواهد

  .بمالد ندانهابد سائيده

  :دندان كردن سفيد

 اشعه از كه آفريقائيها كرد سفيد بايد داروها و وسائل با را بعضى و است درخشان و سفيد جنسا دندانها از بعضى

 بخصوص حيوانى هاى چربى. است محكمتر و سفيدتر آنها هاى دندان ميكنند استفاده ديگر مردم از بيشتر آفتاب

 خورشيد حرارت و نور. مينمايد فاسد را ها دندان كرده نابود را كلسيم نتيجه در و ندك مى عفونت توليد مزاج در

 كافى بحد طبيعت خدمت اين از افريقائيها ميسازد،) د( ويتامين به مبدل و خارج مسامات از را زائد چربيهاى

  .ميباشند مند بهره



 و تصنع خطرات از آنكه براى ولى شوند ىطب گردهاى و بخميرها متوسل ميتوانند شود زرد دندانشان كه كسانى

  .كنيم مصرف طبيعى ساده گردهاى از كه آنست بهتر باشيم داشته تأمين تاجر ايادى

   كف و است چيزها كاملترين معدنى امالح نظر از دريا آب
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 نمك و كند جبران را كمبود اين ميتواند چيز هر از بهتر و است كامل نيز) د( ويتامين حاظل از دريا آب روى

 مصونيت زيادى خطرات از و كرده سفيد را دندان ماده دو اين تركيب است، عفونى ضد وسيله بهترين نيز تركى

  بخشد مى
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   چهارگانه احوال

 كه را آدمى حاالت بدان) 1: (احوال اربعة بها متصرفا جعله و عليها اللَّه بناه التى االنسان احوال ان اعلم و

  :است چهار گردانيده متصرفش بĤن و آفريده آن بر خداوندش

   اول حالت

. جسمه في الدم سلطان و بهائه و حسنه و شبابه فيها و سنة عشرين و خمسة الى سنة عشر الخمس االولى الحالة

 در خون مدت اين در است عمر از دوره اين در او بهجت و طراوت و خوبى و جوانى كه سالگى پانزده اول) 2(

  .است غالب اخالط ساير بر او مزاج

 حقيقى معتدل است، برابر سكون با واقعى اعتدال زيرا نميكند پيدا وقوع امرى هيچ در حقيقى و واقعى اعتدال

 مفهوم با معنى اين و داشت نخواهد حركتى هيچ صورت اين در و نباشد متمايل جهات از جهتى بهيچ كه آنست

  .است مساوى مرگ

 از زيادتر تفريط و افراط اين گاهى هست كه چيزى است تفريط و افراط خوش دست پيوسته نيز آدميزاد مزاج

 الزمست و كافى بمقدار گاهى و آيد مى پديد بيمارى و شده اختالالتى دچار بدن صورت اين در شود مى لزوم حد

  .است زندگى و حركت معناى و رشد و سالمتى شرط اين و
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 بچهار اربعه اخالط عدد بموافقت آيد مى پديد اخالط تفريط و افراط اثر بر عمر گذران در كه محسوسى مراحل

  .است شده تقسيم بخش

 جهت بهمين و است توسع در عروق و ازدياد به رو دائما خون طبيعى رشد و بلوغ لحظه آخرين تا تولد هنگام از

  .است كمتر خيلى آن تبديل به نسبت بدن تحليل و شود مى بزرگ سرعت با بدن

  .است سوداء و صفرا وظيفه آن تحليل و است بلغم و خون بعهده قديم علم نظر از بدن تبديل
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   دوم حالت

 دوم، حالت) 1... ( الى الصفراء المرة سلطان فيها و سنة ثلثين و خمس الى سنة عشر خمسة من الثانية الحالة ثم

 قوت و شدت بنهايت كه است صفراء با غلبه عمر از قسمت اين در سالگى،پنج و بسى تا است سالگى پانزده از

  .ميرسد

 بدن جهت بهمين و شود مى كم تحليل به نسبت تبديل ميكند پيدا استيال مزاج در صفرا كه عمر از مرحله اين در

  .شود مى الغر

 خشك ميكند پيدا زرد بار بانز ميگردد شديد بĤب ميل ميكند پيدا بزردى ميل رخساره رنگ عمر از دوره اين در

  .شود مى قوى تخيل زياد، فكر و كم خواب گردد مى سنگين و

 اعتمادى و استقالل يكنوع ميگردد، زياد كارها در عجله و شتاب -شود مى كم ظرفيت و صبر عمر از مرحله اين در

  .ميكنند لجاجت و عناد به تعبير آن از كه شود مى پيدا نفس در

 هدفى بال و تحير يكنوع دوره اين اوايل در است نصيحت پذيرفتن و باطاعت حاضر كمتر شخص مرحله اين در

 اين بر بنا است اكثريت و اغلبيت نظر از شده شناخته عمر از مرحله اين براى كه احوالى ميدهد زحمت را انسان

  .باشد داشته دوجو بسيارى استثنائات حاالتشان در و باشند عمر از سنين اين در افرادى كه است ممكن
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   سوم حالت



 آنگاه) 1... ( الى الحكمة سن هى و السوداء المرة سلطان فيها فيكون سنة ستين الى الثالثة الحالة في يدخل ثم

  .است غالب سوداء مره آن رد و است سالگى شصت تا حالت اين و شود مى سوم حالت داخل

 در نظر صحت و زندگى امور انتظام سن اين الزمه است عبرت و معرفت و اندرز و پند و حكمت روزگار دوره اين

  .است دورانديشى و امور عواقب

  .نميسازد دگرگون را شخص حوادث تصرفات است، محكم و ثابت دل متين، و صادق رأى دوره اين در

 بدن شود، مى تيره چهره و صورت رنگ ميكند، پيدا چروك سوداء غلبه بواسطه بدن پوست عمر از مرحله اين در

  .شود مى مكرر هوس و زياد گرسنگى حس و الغر

 و دلى دو و ترديد ميگردد زياد او بدبينى و ظن سوء شود مى مغرور خود تجربيات و بفكر شخص سن اين در

  .بيند مى سياه برنگ را اشياء شخص خيال و خواب در دهد مى دست بانسان مخوف هاى انديشه

 شده پيدا خون در كه است رسوباتى و سوداء زيادى بواسطه اين و رود مى باال خون فشار عمر از دوره اين در

  .ميكند تنگ را عروق مجارى
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 شخص جهت بهمين و شود مى سكون و ثبات و خونسردى و غريزى حرارت كمى وجبم خون سنگينى و غلظت

  .ميگردد ظرفيت با و انديش دور كارها در و صبور سن اين در
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   چهارم حالت

 سن اين در شود مى چهارم حالت در داخل آنگاه پس) 1... ( لىا البلغم سلطان هى و الرابعة الحالة في يدخل ثم

 نيرو، شدن كم زندگى، تلخى ناتوانى، و پيرى مگر نميكند تغيير بچيزى كه است حالتى اين و ميكند، غلبه بلغم

 با كه را كسانى و چيزها شخص و شود مى زياد نسيان و كم حافظه كه آنست حالت اين نشانه نظمى، بى و فساد

 خوابش بيدارى موقع و ميماند بيدار خواب هنگام ميزند، چرت مردم حضور در شناسد، نمى بوده مربوط آن

 او موى و ناخن روئيدن قدرت از شود مى كم او روى بهجت ميدهد دست از را خود ديرين عادت و روش برد، مى

  .ميباشد اماجس فناى و مرگ معناى همان خشگى و سردى است، خشك و سرد بلغم ميگردد كاسته



 و خواب ميگذارد بچاقى رو باشد نشده الغر و نبوده سوداء تصرف تحت زياد قبال شخص اگر عمر از مرحله اين در

 رنگ شود، مى مبتال مزاج يبوست به شده مسلسل و منظم غير ادرار و زياد بينى و دهان رطوبات و زياد خيالش

 خياالت و ضعيف و كند پنجگانه حواس شود مى ناتوان اباعص و پوك ها استخوان و شود مى سفيد و پريده صورت

  .بيند مى خاكسترى و سفيد برنگ را اشياء خيال و خواب در و قوى
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 جاى و نميسوزند حرارت نشد كم بواسطه مرده هاى سلول زيرا شود مى كند تبديل و تحليل عمل سن اين در

 ها ماهيچه و خشكد مى پوست شده زياد بدن رسوبى مواد نتيجه در نميدهند جوان و زنده هاى بسلول را خود

  .ميدهد دست از را خود ارتجاعى حالت و شود مى جمع
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   حجامت

 از را آن وقت كنى حجامت خواستى چون) 1... ( الى الهالل من ليلة عشر اثنى في فليكن الحجامة دتار فإذا

 با خون زيرا شوى ناچار آن از مگر نكن حجامت روز چهار اين از بيرون در و بده قرار پانزدهم تا ماه دوازدهم

  .شود مى زياد و كم ماه زيادتى و نقصان

 ديگرى ساعات در و آيد مى باال روز از ساعاتى در دريا آب كه ميدانند ميكنند گىزند درياها سواحل در كه كسانى

  .ميگويند جزر را آن رفتن پائين و مد را آب آمدن باال رود، مى پائين

 و است كمتر مد و بيشتر جزر ماه اواخر و اوايل در يعنى شود مى مختلف قمرى روزهاى اختالف با مد و جزر اين

 مؤثر آب مد و جزر در را دو هر ماه و خورشيد جاذبه جهت باين ميباشد كمتر جزر و بيشتر مد ماه اواسط در

 ديده مايعات تمام در بلكه ندارد دريا بĤب اختصاصى ميباشد آب تركيبى ذرات انبساط كه مد و جزر اين ميدانند

 اول در حجامت ميگويد نقانو در سينا على بو شيخ. خون مانند است محسوس خيلى آنها از بعضى در و شود مى

 ميگذارد بنقصان رو اخالط زيرا نيست خوب نيز ماه آخر در و ندارد جنبشى و حركت اخالط زيرا نيست صالح ماه

 آنست خوبتر و ميكند جنبش و شود مى زياد اخالط ماه نور شدن زياد بواسطه زيرا است ماه وسط اوقاتش بهترين

  .باشد آمده باال روز از ساعت سه دو كه
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  سنى؟ چه در

 است سالگى بيست مرحله در كه كسى) 1... ( الى سنة عشرين ابن السنين من يمضى ما بقدر الحجامة لتكن و

 سنش حسب بر كس هر هخالص روز چهل هر ساله چهل بار يك روز سى هر ساله سى و مرتبه يك روز بيست هر

  .كند حجامت مذكور بترتيب

  .است شده متروك متأسفانه امروزه و معمول قديم در كه است فصد و حجامت طبيعى معالجات بهترين از يكى

 اروپائى تبليغات و غلط افكار تأثير تحت كه را جوانانى شد برپا ما كشور در حجامت با مخالفت نداى كه اوايلى

  .بلعيدند مى يافت مى جريان كه جراحت و دريدگى هر از را خود بدن خون كه ميديديم ياربس بودند شده واقع

 خوشبختانه ميداد اهميت بسيار خون بدفع جهت اين از و ميدانست خون فساد را امراض علت عمده قديم طب

 عفونى يهاىبيمار قسمت يك و است آمده در معالجات بهترين رديف در گرفتن خون مترقى كشورهاى در اخيرا

  .ميكنند درمان انداختن زالو و گرفتن خون با را

 ساق در مخصوصا بدن در بدى تأثيرات) اوداج( گردن وريدهاى خصوص وريدى هاى عفونت ميگويد) ير مى( دكتر

  پاها
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 امراضى و آرتريت فليبت، به مبتال بيمار توان نمى وجه بهيچ نشود معدوم عفونى انونك اين كه وقتى تا و دارد

  .است زالو بوسيله خصوص خون بدفع منحصر چاره وريدى هاى عفونت معالجه براى كرد معالجه را آنها نظير
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  رگ؟ كدام از

 آورد مى بيرون حجامت كه را خونى) 1... ( الى اللحم في المبثوثة العروق صغار من دمها تؤخذ الحجامة ان اعلم و

 ضعف ايجاد فصد خالف بر كه آنست مطلب اين شاهد ميباشد پنهان گوشت ميان در كه است كوچكى رگهاى از

  .نميكند

  .ميكند بسيار بيماريهاى مستعد و ناتوان را شخص كه تآنس ميرسد بنظر حجامت مورد در كه اشكاالتى از يكى



 جنسى غريزه اعمال و بغذا اشتهاى بى خواب، كم چهره، زرد را بيمار كه است چيزى) خون نقصان( الدم فقر

 قلبى هاى سكته و غشوه و فالج و سل مانند خطرناك بالى چندين ريشه ميتواند كه است بالئى الدم فقر ميكند،

  .باشد

 مزاج در است اختاللى الدم فقر زيرا نيست درست قياس اين ولى است الدم فقر همان اختيارى حجامت دميگوين

 سودمند معالجات از يكى كه شده ثابت بتجربه و ميسازد متوقف گاهى و كند را بدن در سازى خون كارخانه كه

 زائد مواد دفع است مرده خون حقيقت در شود مى دفع الدم فقر بيمار از كه خونى زيرا است گرفتن خون الدم فقر

 موجب و تحريك را اشتها ميكند دفع را روده و معده فضوالت كه است مسهلى مانند عمل اين و است مسموم و

  بدوشند پستان از كه است شيرى مانند ميگردد، ببدن غذائى مواد جذب عمل شدن زياد
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 ايجاد بدن در گرفتن خون اثر بر ابتداء كه ضعفى بلى بيفزايند بدن سازى شير دستگاه بفعاليت نتيجه در و

 وجود شد اشاره متن در كه بدليل حجامت در هم ابتدائى ضعف اين خوشبختانه ولى نيست انكار قابل ميگردد

  .ندارد
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  كجاها؟ از

 در حجامت) 1... ( الى العينين و الوجه و الرأس عن تخفف االخدعين حجامة و الرأس ثقل من تنفع النقرة حجامة

  .است مفيد سر سنگينى مورد در گردن پس گودى

 و سنگينى از را چشمها و صورت و سر) شده واقع گردن پشت طرف دو در كه است رگى دو( اخدعان حجامت

  .ميدهد صورت را فصد كار موارد آن در كه شود مى بسا و نافعست بسيار دندانها درد براى و آورد مى بيرون رخوت

 است، نافع پيشانى طرفين سنگينى مورد در »االكحل خليفة النقرة على الحجامة« ميگويد قانون در سينا على بو

 و«. است سودمند دهان در) عفونت و بد بوى( بخر و چشم جرب معالجه در يكندم جلوگيرى چشم ريزش آب از

 را سر) رعشه و لرزش( ارتعاش گردن پشت رگ دو از يكى روى حجامت) 2. (»القيفال خليفة االخدعين احد على

 و حلق و بينى و ها گوش و دندان و دهان و لب و ها گونه مانند است صورت و سر در كه باعضائى و ميكند درمان



 و ما آقاى و سيد كه چنان ميكند زياد را نسيان و كم را حافظه نقره روى حجامت ولى ميرساند سود چشمها

  .ميفرمايد سلم و آله و عليه اللَّه صلّى محمد حضرت ما شريعت صاحب

 بموج گاهى اخدعيه حجامت و ميگرداند ضعيف موقتا را آن حجامت و است دماغ مؤخر در حافظه محل زيرا

  .شود مى سر رعشه

  220: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

  چه؟ براى

 براى ميكنند حجامت را چانه زير گاهى) 1. (اللثة فساد من و الفم في القالح لعالج الذقن تحت يحتجم قد و

 مورد در كتف دو بين حجامت همچنين و دهان ارىبيم از آن غير و دندان هاى لثه خرابى و دهان قالح معالجه

 گاهى ميكند خون دفع ساقها از كه حجامتى و است نافع باشد حرارت غلبه و امتالء از ناشى كه خفقان بيمارى

  .ميكند برطرف و كم محسوس بحد را امتالء

  .است سر دوران و قلب طپش خفقان

  .آيد مى پديد زيادتر اطفال رد و شود مى پيدا زبان و دهان در كه است زخمى قالح

 روى حجامت و ميكند ضعيف را معده دهان) كتف دو ميان( كامل روى حجامت ميفرمايد قانون در سينا على بو

 كاهل از باالتر كمى و گردن گودى از تر پائين قدرى كه آنست بهتر پس ميگردد سر رعشه موجب اخدعين

 براى اينكه مگر ميگردد فراموشى زيادى موجب شد گفته كه طور همان نقره روى حجامت زيرا شود حجامت

  .كرد حجامت را كاهل زير بايد صورت اين در كه شود حجامت خون تصفيه و سرفه معالجه

 و ضعيف را معده ليكن است نافع خونى نفس تنگ و سينه امراض مورد در گيرد صورت كتفين بين كه حجامتى

  .ميكند شديد را خفقان

  .است مفيد بسيار حلقوم و صورت و دندانها مورد رد چانه زير حجامت

  221: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

  ها كليه براى



 كه مزمن دردهاى مورد در ساقين از حجامت) 1.. ( الى االرحام و المثانة و الكلى في المزمنة االوجاع من ينفع و

 و ضعيف كمى را بدن اينكه جز ميگرداند روان را حيض خون است، سودمند شود مى پيدا رحم و شانه و كليه در

  .گردد مى شبكورى موجب و آيد مى پديد آن از سخت غشوه عارضه گاهى و ميكند الغر

 سفيد زنان براى و ميكند روان را) حيض خون( طمث و پاك را خون ساقين حجامت كه است على بو قانون در

  .دارد قرار پا ساق پائين كه است رگى) صافن( است صافن فصد از بهتر باشد مى رقيق خونشان كه پوست

 را پيرى و نافعست سرگيجه و عقل اختالط عالج در گوش پشت زدن تيغ ميگويند قانون نقل طبق اطباء از بعضى

 براى خصوص بالهت و فراموشى و ذهن كندى مانند دربردارد عوارضى ذلك مع ميگويد شيخ مياندازد، بتأخير

  .است مضر خيلى هستند مبتال چشم ريزش بĤب كه كسانى

 و المثانة ريح و الفيل داء و بواسير و نقرس و ها جوش و ها دمل از را شخص پشت تيره اخير قسمت در حجامت

  .ميدهد مصونيت پشت خارش و رحم باد

 پيدا زانو زير و پا ساق و ران روى كه مهائىور و دمل و خصيتين ورم از را انسان جلو قسمت از ران روى حجامت

  .ميكند حفظ شود مى

  222: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

  جوشها براى

 ها دمل و ها جوش بروز از اينكه مگر دارد را مذكور ضرر پا ساق از حجامت) 1. (الدماميل و البثور ذوى تنفع انها اال

  .سازد مى برطرف را آنها و ميكند جلوگيرى

  .دارد بر در را عوارض و فوايد همان و زدنست رگ و فصد مانند پا ساق از حجامت ميفرمايد قانون در شيخ

 آيد مى پديد زانو زير و شود مى حادث اليتين در كه دملهائى و جوشها و ها ورم مورد در ها ران روى حجامت

 و ساق در كهنه هاى قرحه و عفونى خراجهاى و شود مى پيدا حاره اخالط از كه زانو ضربان براى و است سودمند

  .است مفيد پا مختلف قسمتهاى

 و النساء عرق معالجه و حيض خون حبس درمان براى) پا برآمدگى قسمت و انگشتان باالى( پا پشت از حجامت

  .است نافع نقرس



  223: ص السالم، عليه رضا امام از تبهداش و طب-الرضا طب                        

   است روئيده كمتر گوشت كه آنجا از

 بايد قسمتهائى از) رگزن( فاصد) 1... ( الى اللحم القليلة المواضع في كان ما العروق من يفصد ان الفاصد ليعمل و

  .گرددمي الم و درد كمى موجب رگ روى گوشت كمى زيرا باشد داشته كمتر گوشت كه كند انتخاب را رگ

  .است بدن اعصاب حس اين عامل و است المسه قوه كار بدن تصادفات در درد احساس

 ميان در بيشتر باريك هاى رشته اين نميشوند ديده بچشم باريكى از بعضى كه هستند هائى رشته) ها پى( اعصاب

  .ميكند بسيار ناراحتى و درد ايجاد ها ماهيچه كوبيدن و شكافتن و بريدن جهت بهمين و است ها ماهيچه

 قطع گوشت و پوست شكافتن بدون را رگى بشود اگر اين بر بنا ندارند ارتباط) رگها( عروق با مستقيما اعصاب

 احساس حال اى على اند اعصاب داراى نيز رگها خود زيرا نيست ممكن ولى كرد نخواهد درد ايجاد گونه هيچ كرد

 را حيوان سر نبايد( كرد ابتدا او كردن پى و عصب ببريدن دنباي حيوان ذبح براى جهت بهمين و است اعصاب كار

 بقطع آنگاه شود ساقط حركت و حس از كامال تا كرد صبر و نمود قطع را او اوداج رگ ابتدا بايد بلكه) بريد قفا از

  .شود مى دچار فرسائى طاقت درد و برنج حيوان صورت اين غير در زيرا پرداخت آن ديگر هاى قسمت

  224: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

  است؟ بيشتر درد كجا

 آن كه بزرگ رگ فصد و بريدن بيشتر همه از) 1... ( الى التصالها القيفال و الذراع حبل فصد اذا ألما العروق اكثر و

 رگ اما دارد محكم پوست و ماهيچه و هبعضل اتصال زيرا است دردناكتر قيفال رگ و مينامند الذراع حبل را

  .باشد نگرفته را آن روى زيادى گوشت كه بشرطى ميكند درد ايجاد كمتر فصد در اكحل و باسليق

 دارند تن هاى بافته با خاصى رابطه يكنوع اعصاب و است باعصاب مربوط احساس اصوال شد گفته كه طور همان

 حساسيت است بيشتر آنها با عصب ربط كه قسمتهائى در نيست سانيك ها بافت و الياف همه با ارتباط اين ولى

 از زيادى درد و ناراحتى گاهى اگر و نيستند حساس زياد ندارند اعصاب با زيادى ارتباط چون رگها است زيادتر

 هاى رشته گونه دو را عروق و اعصاب گرچه است پوستها و عضالت با آنها مجاورت نظر از شود ايجاد آنها قطع

 يعنى ميدهد تشكيل اعصاب را رگها هاى بافت از قسمت يك كه آنست درست ولى اند شناخته هم مقابل و ستقلم



 مگر ميكند وادار حركت و بحس را آنها مختصر خيلى لو و مواردى در كه هستند هائى رشته داراى نيز ها رگ

  .بخوانند ديگرى بنامهاى را ها رشته آن كه شود موجب گذارى اسم در اختالف اينكه

  225: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

  فصد جاى كردن گرم

 با كنند فصد ميخواهند كه را محلى است الزم) 1... ( الى الدم ليظهر الحار بالماء الفصد موضع تكميد الواجب و

 آسان را فصد و كم را درد و نرم را پوست عمل ينا چه شود آشكار خون تا دهند مالش خوب گرم آب دستمال

  .ميسازد

 براى اين بر بنا ميكند آسان را خون جريان و نرم را رگها كه است اى وسيله بهترين گرم آب با خصوص ماساژ

  .است درمان مفيدترين هستند مبتال عروق سختى و پوست بخشكى كه كسانى

 طبيعى غير و زرد اى چهره كه كسانى و دارند شكايت ها ونهگ و صورت خصوص موضعى هاى الغرى از كه كسانى

 و ميباشند دچار پوست بحساسيت كه اشخاصى و هستند دچار خوابى كم و اعصاب بضعف كه آنها و دارند

  .بياورند بدست گرم آب و حوله بوسيله بدن مالش با را خود سالمتى ميتوانند ديگر بيماران از بسيارى

 اما باشد داشته معالج تأثير آنها اعصاب روى مستقيما كه اند نياورده بدست داروئى نوزه اعصاب بيماران براى

 سودمندتر و يابند مى درمان بزودى بدهند قرار ماساژ عمل تحت مرتب مدتى را آنها اگر گفت ميتوان گزاف بى

 باشد هنگامى بايد وقت نظر از بگيرد انجام بيمار حوصله و حال بفراخور دقيقه چند عرض در كار اين كه آنست

 جريان تسهيل باعث كه آنست نظر از ماساژ فوايد تمام باشد كرده خواب يا استراحت كمى و خورده غذا بيمار كه

  .شد اشاره حديث متن در كه است همان يعنى ميگردد خون

  226: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

   همبسترى زا پرهيز

 از ساعت دوازده قريب بايد خون اخراج از قبل) 1... ( الى النساء اجتناب الدم اخراج من ذكرناه ما كل في يجب و

 طوفانى و باد و ابر و باشد روشن و صاف كامال هوا كه گرفت خون بايد روزى و كرد اجتناب زنان با مقاربت عمل

  .باشد نبوده كار در



 باشد خيال و خواب در شخص كه است وقتى اضطرارى -اضطرارى و اختيارى ميگيرد، صورت نوع بدو منى دفع

 بسط و مزاجى اختالالت بواسطه منى دفع صورت اين در باشد نداشته آن در تامى مدخليت او اعصاب و اراده

  .شود مى دفع بسهولت منى حال اين در و ميگيرد صورت آن مجارى

 در ارتعاشى و فرسودگى يكنوع قهرا است وارده اعصاب بفعاليت مربوط يمامستق منى دفع كه اختيار حال در اما

 است فلج و رعشه بيم گيرد انجام جنسى غريزه اعمال از بعد بالفاصله گرفتن خون اگر آيد مى پديد مزاج و اعصاب

  .دميكن اخطار را مذكور عارضه مرتعش اعصاب ناگهانى تسكين و دهد مى تسكين را اعصاب خون دفع زيرا

  .است هوا و آب انقالبات و طبيعى عوامل تأثير تحت جهت هر از ما بدن

 جوى تغييرات و هوا جريان نحوه تابع ما عروق در خون جريان نحوه شد خواهد بحث خود جاى در كه چنان و

  .است

  227: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

   ماماستح از پرهيز

 درد موجب زيرا مرو حمام كنى حجامت ميخواهى كه را روزى) 1. (الداء يورث فإنه الحمام ذلك يومك تدخل ال و

 از نكن، حجامت اول ساعت همان در را كار اين اما بريز بدنت و سر بر گرم آب مقدارى حجامت از پس ميگردد

  .آيد مى پديد آن از دائم تب زيرا كن پرهيز كردى حجامت كه وقتى بحمام رفتن

 تكميد عمل حجامت خون آورى جمع براى جهت بهمين و ميگيرد تن روى باريك رگهاى از را خون حجامت

 زياد حرارت بواسطه اينكه جز ميدهد انجام را خدمت همين نيز گرچه حمام ميكند، آسان را كار) گرم بĤب ماساژ(

 اين و ميكند پخش بدن ظاهر در را خون لزوم حد از يادترز كرده باز نيز را داخلى مسامات و منبسط را بدن الياف

  .كرد خواهد اى العاده فوق هاى سرگيجه و غش و ضعف توليد گرفتن خون و حجامت هنگام

 آب مصرف زيرا باشد حجامت از بعد روز يك بفاصله بايد ولى است نيكو گرم آب مصرف خون كمبود جبران براى

 و فوريت اين و ميكند پخش بدن ظاهر در را خون كه است عملى ترين فورى گذشت كه همچنان حمام و گرم

 ايجاد خون جريان نحوه اثر بر چون تب اين و آيد مى پديد تب شده بدن غريزى حرارت رفتن باال موجب تسريع

  .داشت خواهد ادامه طوالنى مدتى تا شود مى



  228: ص السالم، يهعل رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

  ميدهد مصونيت بيماريها چه از

 و برص و لقوه از كنى عمل دستور باين اگر) 1. (الجذام و البهق و البرص و اللقوة من امنت ذلك فعلت متى فانك

  .بود خواهى امان در جذام و بهق

 اين دو هر قديم و روزام طب شود مى پيدا پوست روى در سياه و زرد و سفيد برنگ كه است هائى لكه بهق و برص

 موئين هاى لوله در هائى سده ايجاد كه نيست بعيد ولى ميداند كبد نكردن كار درست از ناشى را عوارض گونه

 زيرا است بهق و برص درمان بهترين مذكور بطريق حجامت صورت هر در بشود، عارضه نوع اين موجد نيز رگها

  .ميكند منظم را خون مجارى وضع يسازدم خارج را مسموم مواد ميكند دفع را فاسد خون

 خواه و اعصاب نظمى بى خواه باشد چه هر علتش شود مى پيدا صورت و سر در كه است اى رعشه از عبارت لقوه

 است ديگرى تشنج يا خون فساد معلول نيز علت دو از يك هر زيرا ميكند جلوگيرى آن از حجامت عروق اختالل

  .شود مى گيرى پيش آن از خون ريانج و مسموم زائد مواد دفع با كه

 ميكند، مستعد را آن زمينه دماغ اضافى مايعات نشدن خارج و زكام عدم كه است ويروسى هاى بيمارى از جذام

  .ميدهد مصونيت بĤن ابتالى از را شخص نيز حجامت

  229: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

  ترشيجات؟ امكد از

 نفس زيرا است الزم ملس انار مكيدن حجامت از بعد) 1. (الدم يجلى و النفس يقوى فإنه المز الرمان من امتص و

  .ميكند صاف را خون و تقويت را

 مايعات سوخت اثر بر كه است نيروئى بخارى روح است، بخارى روح جمله از شده اطالق مختلفى معانى بر نفس

 آيد مى پديد غذائى مواد از و بدن خلقت اتمام از پس چون روح اين ميگردد، توليد بدن در غذائى مواد و اضافى

 اخبار از بعضى اشاره طبق كه روحى از مراد شايد و است تبديل و تحليل در دائما بدن خود مانند و فانى و حادث

  .باشد روح همين ميرد مى



 بدون آنها از كدام هيچ اما ميكنند تأمين ها نشاسته و اقنده و مايعات و غذائى مواد را بدن سوخت حال هر در

 نميگيرد نيرو و شود نمى توليد ث ويتامين بدون بخارى روح اين بر بنا نميسوزد) ث ويتامين( ديگرى ماده كمك

  .ملس انار خصوص انار جمله از هستند ويتامين اين سرشار منبع ها ميوه از بسيارى

 مواد جذب آماده را ما بدن گذشت كه بشرحى زيرا است خوردنيها مفيدترين و ينبهتر انار حجامت و فصد از بعد

  .مينمايد بخارى روح تقويت و حرارت ايجاد مايعات تبخير و سوختى مواد احراق با و ميكند غذائى

 آن آب و خوردن هسته با كه آنچنان باشد داشته موضوعيتى شده تصريح متن در كه طور همان انار مكيدن شايد

   مكيدن كار آشاميدن را

  230: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

 آن در چون و شود ميسر كه نحوى بهر باشد انار آب آشاميدن مكيدن از مقصود است ممكن نيز و ندهد صورت را

  .است فرموده دستور معمول طبق مكيدند مى را آن انار آب از استفاده براى عصر

 باعث كه باشد داشته وجود ديگرى ماده است شده كشف كه هائى ويتامين و امالح از غير انار در كه نيست بعيد

 ويتامين يا ويتامين آن نوع حتما بدانند ث ويتامين همان وجود از را خاصيت اين اگر و شود روح نشاط و تقويت

 كه نشاطى و تقويت شود مى مشاهده حسا زيرا دارد فرق شود مى ديده ديگر سبزيجات و ها ميوه در كه هائى ث

 نيرومند آن تقويت و نفس از مراد كه دارد احتمال تواند، نمى ديگر هاى ميوه از ميگيرد انار از ما روح و فكر

  .باشد دماغ اعصاب و مغز دستگاه گردانيدن

  231: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

   حجامت از بعد

  .كن استفاده ها ترشى انواع و سركه شورباى از كردى حجامت وقتى) 1. (الحامض و السكباج فكل احتجمت فاذا

 ولى است مفيد بسيار هستند خون بفشار مبتال كه بيمارانى براى جهت اين از و ميكند كم را خون فشار حجامت

) است الزم حدودى تا بلكه ندارد خطرى فشار آمدن باال حجامت از بعد زيرا( رفشا آوردن باال براى حجامت از بعد

  .آورند مى باال را خون فشار دو هر سركه و گوشت زيرا است بجا و الزم سركه شورباى خوردن ضعف جبران و



 تتقوي باعث و ميسوزانند را خون رسوبات اينكه نظر از بخصوص و هستند ث ويتامين منبع نوعا ها ترشى

  .سودمنداند و الزم خيلى حجامت از بعد شوند مى خون قرمز هاى ملكول

  232: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

 از كردى حجامت كه را روزى) 1. (ليومك النساء مجامعة و الغضب و الحركة كثرة و اياك حجامت از بعد هم باز

  .كن پرهيز جنسى غريزه اعمال و خشم و زياد حركت

 اين كه هنگامى است خون فشار و جريان قدرت از روح و جسم نيروهاى و قوا تمام است بدن حياتى ماده خون

 حركت اين بر بنا شد خواهيم باستراحت محتاج و شود مى كم بدن مقاومت و اعصاب نيروى قهرا يافت تقليل مايع

 احتياط صورت غير در و نيست صالح وجه بهيچ ميكنند مصرف زيادى انرژى كه مجامعت عمل و خشم و زياد

 را خود مقاومت قدرت بدن وقتى آنكه عالوه شويم مبتال آنها امثال و رعشه و جنون و دائم الدم بفقر است ممكن

  .بود خواهد مرض گونه همه مستعد و داشت نخواهد مصونيت بيمارى نوع هيچ مقابل در داد دست از

 محتاج بدن شود مى زياد فشارش خون كه هنگامى و ميبرد باال را خون فشار جنسى غريزه لاعما و خشم

 ميكنند مصرف زياد كالرى كه كارهائى اما است نيكو مقوى غذاهاى خوردن اين بر بنا بود خواهد بيشتر بسوخت

  .شود قلبى سكته موجب كه شود مى بسا و است آور زيان

 و است معمول از زياده تشنگى و گرسنگى احساس ميبرد باال را خون فشار معتمجا خشم آنكه هاى نشانه از يكى

  .دارند آشاميدنى و بخوراك ميل ديگران از زيادتر هستند خون بفشار مبتال كه اشخاصى بينيد مى بسيار

  233: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

   هىما و مرغ تخم ميان

 و ماهى ميان غذا وعده يك در اينكه از) 1... ( الى واحدا وقتا المعدة في السمك و البيض بين تجمع ان احذر و

 و اسير بو و قولنج و نقرس شدند مجتمع انسان شكم در وقتى دو آن زيرا كن پرهيز كنى جمع شكم در مرغ تخم

 ناخوشى شوند جمع هم با گاه هر آشامند مى اهلش هك نبيذ با) ماست يا( شير همچنين ميكنند توليد دندان درد

  .آيد مى پديد برص و نقرس



 خنثى را همدگر خاصيت شوند آميخته و تركيب هم با چون بعضى هستند ناسازگار هم با غذاها از بسيارى

 و امالح كمبود دچار دهيم ادامه غذاها نوع اين بخوردن چنانچه و شود مى نابود آن غذائيت صورت اين در ميكنند

 سمى آنها تركيب از شوند خورده هم با چون بعضى شد خواهيم بيماريها انواع مستعد شده الزم هاى ويتامين

 معده در و نميشود هضم آنها از ديگر بعض و ميكند امراض و ميكربها تاز و تاخت عرصه را بدن كه شود مى توليد

 بدن جذب بعضى ميگردد، پيوره و بواسير و قولنج سمروماتي نقرس، بيمارى مقدمه و ميكند كرم و عفونت توليد

  .ميكند توليد اگزماها و سوداها انواع مانند امراضى نتيجه در و ميكند رسوب خون در و نميشود

  .كنيم قناعت ساده غذاى رقم بيك وعده هر نداريم اطالع غذاشناسى از كه آنجا تا آنست بهتر پس

  234: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

   ككمك

 پديد صورت در را كلف عارضه مرغ تخم خوردن در مداومت) 1. (الوجه في الكلف منه يعرض البيض اكل مداومة

  .آورد مى

  .شود مى پيدا صورت پوست روى در كه بكنجد شبيه است هائى دانه كلف

 عارى آن از كه ث ويتامين باستثناى است دارا شده كشف تاكنون هك را هائى ويتامين تمام بلكه بيشتر مرغ تخم

 هر ندارد دخالتى) حيوانات همه شايد و( مرغ بدن تركيب در ث ويتامين اينكه بر دليليست مطلب اين و است

 ندارند دخالتى آن تركيب در و نيستند بدن ساختمانى مصالح جزء فلزات خالف بر كلى بطور ها ويتامين چند

 و ميانجى يعنى هستند بدن تركيبى مواد پيوستگى بهم و اجزاء تركب وسيله ولى نيستند آن مركب جزء يعنى

) سوزاننده( محرقى ث ويتامين اما نشانند مى رفته تحليل اجزاى بجاى را خارجى اجزاء كه ميباشند اى واسطه

 در جوجه چون و ميكند بدن جذب را الزم مواد عمل باين و ميكند) سوزنده( محترق را ها ويتامين ساير كه است

  .نميباشد نيز ث ويتامين به نيازمند لذا نيست كالرى و بسوخت محتاج تغذيه براى تخم ميان

 كه رسوباتند همين و شود مى بدن در رسوبات ايجاد باعث ث ويتامين كمبود گفتيم پيش در كه طور همان بارى

  جوشها و بثورات مولد

  235: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا بط                        



  .ميگردند پوست روى در اگزماى انواع و ها لك و

 پير اشخاص براى ولى كولتسر داشتن بعلت خصوص نيست خوب مرغ تخم خوردن در روى زياده اين بر بنا

  .باشد نمى مناسب
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   شورخورى

 حجامت و فصد از بعد شور غذاهاى خوردن) 1. (الجرب و البهق منه يعرض الحجامة و الفصد بعد المملوحة اكل و

  .آورد مى پديد را جرب و بهق عارضه

 پديد پوست روى كه است ريزى جوشهاى جرب و شود مى پيدا پوست روى در كه است هائى لكه برص مانند بهق

  .ميكند خارش ايجاد سخت و آيد مى

 ميدهد رسوب را ب گروه اكثر خصوص را ها ويتامين انواع بيشتر نمك و ميكند رقيق را خون فصد و حجامت

 كه اشخاصى اين بر بنا آورد مى پديد را جلدى بيماريهاى تنبل كبد ميسازد تنبل و فرسوده را كبد خون رسوبات

 غذاهاى و نمك خوردن از االمكان حتى بايد اند شده الدم رقة دچار بيماريها از بعضى اثر بر يا و ميگيرند خون

 آ ويتامين مصرف از كنند مصرف زياد اى سفيده و قند و اى نشاسته مواد از آنكه بر عالوه مقابل در و بپرهيزند شور

  .ننمايند دريغ كافى بقدر

 مقابل در را پوست و مخاط مقاومت مينمايد لتسهي را داخلى هاى غده عمل و ميكند تقويت را كبد آ ويتامين

  .ميكند زياد جلدى بيماريهاى

 كافى و زياد بمقدار آن كبد مخصوصا ماهى و حيوانى چربيهاى و آنها پوست خصوص ها ميوه در را آ ويتامين

  .يافت ميتوان

  237: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

  ها دلىتو



 ميدهد، تغيير را مثانه آن هاى تودلى و گوسفند كليه خوردن) 1. (المثانة يغير الغنم اجواف و الغنم كلية اكل و

 مثانه سنگ سبب يعنى شده ضبط المثانة يعكر ديگر نسخه در و است ادرار مجارى اختالل از عبارت مثانه تغير

  .ميگردد

 حد از زياده ادرار - بول تقطيع -بول تسلسل -بول دفع هنگام مجرى سوزش است، مختلف ادرار مجارى اختالل

  .غيره و معمول

 فرمانهاى باينكه توجه با آنها خوردن زياد جهت اين از و هستند ب ويتامين زيادى مقدار داراى گوسفند تودليهاى

 و ميكند اشباع ويتامين نوع اين از را بدن لزوم حد از بيشتر باشند مى ويتامين نوع اين سازنده خود روده و معده

 مثانه اختالالت سبب د و آ ويتامين خصوص ديگر هاى ويتامين كمبود موجب بدن در ويتامين نوع اين شدن زياد

 اختالالت و فوق بيماريهاى بانواع كه كسانى ميگردد ديابت بيمارى و پرستات ورم چركى عفونت موجب گردد مى

 استفاده زيادترى بمقدار نيز اى سفيده مواد از و كنند مصرف د و آ تامينوي زيادى مقدار بايد اند شده دچار مثانه

  .كنند

 بمقدار آن روى برگهاى خصوص كاهو و سبزيجات و كره و شير و آن كبد روغن و ماهى گوشت در د ويتامين

 نتيجه كه كرد افراط نبايد آن خوردن در ولى دارد بسيار ويتامين اين از نيز حيوان تودليهاى شود، مى يافت زياد

  .داد خواهد بدست معكوس

  238: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

   قولنج

  .ميباشد قولنج درد مولد پر شكم با حمام شدن داخل) 1. (القولنج يولد البطنة على الحمام دخول و

 جديد و قديم طب ميان دارد بر در را سوئى عوارض و است بهداشت اصول خالف رفتن بحمام پر شكم با اينكه در

  .چيست احتياط خالف اين سوء تبعات كه آنست در گفتگو ولى نيست خالف

 و معده درون حرارت اين است حرارت بمقدارى محتاج گردد بدن جذب و شود هضم اينكه براى غذا ميدانيم

  .كند مى تأثير غذا روى روده



 شدن كم شود مى كم بدن داخلى حرارت كند گرم را بدن خارج از حرارتى وقتى جربهت و علم بشهادت طرفى از

 تعبير ايالووسى بقولنج آن از قديم طب كه ميكند ايجاد هضم عمل و روده و معده در اختالالتى حرارت اين

  .ميكند

 مخصوصا شكم خارج و داخل در شديد درد و پا و دست سردى شوند مى مبتال بيمارى باين كه كسانى عالمت

  .است بيحالى و زياد عرق و سرگيجه و درد سر با توأم گاهى و رنگ پريدگى و آن باالى قسمت

  .آشاميدنست و خوردن از امتناع و شياف و حقنه آن عالج

  .ميباشد خطرناك عملى حال اين در قى بوسيله استفراغ

 خوب تأثير و الزم بسيار پشت هب استراحت و باشد گرم قدرى كه عسل شربت خوردن فوق عمل سه از بعد

  .بخشد مى

  239: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

   فلج

 فالج مورث ماهى خوردن از بعد سرد بĤب شستشوى) 1. (الفالج يورث السمك اكل بعد البارد بالماء االغتسال و

  .است

  .باشد توضيح و بدليل محتاج كه آنست از رروشنت سرد آب با بدن شستشوى فوايد

 سرد آب است، انعكاسى تأثير بعلت خاصيت اين و است پى دستگاه تقويت و تحريك آن مهم هاى فايده از يكى

  .ميكند زياد را بدن حرارت

 از ربغي باشد مى امالح و ها ويتامين انواع مخزن باشد بزرگ هاى اقيانوس و آزاد درياهاى از اگر مخصوصا ماهى

 و هضم كامال آنكه براى ماهى جهت بهمين و است نشده ديده ماهيها در آن از توجهى قابل مقدار كه ث ويتامين

 خوريم مى ماهى وقتى لحاظ بهمين و است بيشترى بحرارت محتاج خوراكيها بساير نسبت شود بدن جذب

 از كه سردى آب هنگام اين در گردد ىم بيشتر داخلى اعضاى فعاليت و زيادتر بمراتب ما امعاء و معده حرارت

 و عروق دفعى تصلب باعث بسا و اعصاب نظم اختالل موجب و ناگهانى اثرش ميكند تأثير ما بدن در خارج

 و ناقص هاى سكته و فلج عارضه علت بلكه و مقدمه خالصه آنها توقف و اعصاب ناگهانى تهييج و آنها شكستن



 اين زيرا رفت سرد آب در نبايد سرد غذاهاى خوردن از بعد و است سرد ىماه گفتند مى قدما گردد مى مغز نرمى

   فالج و سكته موجب عمل

  240: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

  .شود مى سرد ثقل و

  .است داده شرح فوقا كه است مراد همان ظاهرا ميدادند نسبت بماهى كه طبيعت سردى

  241: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

   چشمى چپ

  .ميكند احول و چپ را چشم شب در ترنج خوردن) 1. (الحول يوجب و العين يقلب بالليل االترج اكل و

 روز غذاى بعكس و شود نمى بدن جذب آن از چيزى و ميكند تأمين را بدن سوخت تنها ميخوريم شب كه غذائى

 نباتات بينيم مى كه است لحاظ بهمين و شود مى متوقف سازى سلول كارخانه شب ميگردد، بدن يتحلل ما بدل

  .نميكنند رشد شب در

 و باشد سوخت و كالرى نميتواند قندى مواد فقدان نظر از شود مصرف شب غذاى بجاى اگر كه است اى ميوه ترنج

 زيرا شود مى قلب ضربان شدت و دماغى قواى ضعف و اعصاب هيجان باعث باشدمي دارا كه ديگرى امالح نظر از

 بدن جذب است زياد ترنج در كه ث ويتامين خصوص شدند بدن وارد اى نشاسته و قندى مواد بدون وقتى امالح

 اوست هاى نتيجه از خواب از پريدن و جاى از جهش كه مينمايند ايجاد التهاباتى آنها رسوبات و نميشوند

 بهم را اعصاب نظم خواب از پريدن و ناگهانى هاى جهش اوست هاى نتيجه از خواب از پريدن و ناگهانى هاى جهش

 كه آنست علتش و ميگردد چشم شدن چپ و گوش و سر العاده فوق درد و گوش سنگينى موجب بسا ميزند

 با احساس براى اعصاب تحريك است، افتاده بكار گيرى هدف و قبلى آمادگى بدون و تهيؤ بى بĤنها مربوطه اعصاب

  .دارد العمل عكس كنند پرتاب نزديكى بديوار كه را سنگى مانند شود مى آنها واكنش و ارتداد باعث محسوس عدم

  242: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

   جذام

  .ميدهد ارث فرزند به را جذام حائض زن با نزديكى) 1. (الولد في الجذام يورث الحائض المرأة اتيان و



 مانع حال اين در كه انزجارى و نفرت نميگرفت قرار مرد استفاده مورد حيض حال در زن ايام قديمترين از

 آنچه از و داللت بود صالحشان و خير آنچه بسوى را مردم كه بود طبيعت راهنمائيهاى از يكى ميشد مقاربت

 قاعدگى حال در زن با مرد آميزش شده پيدا دنيا در كه مذاهبى و اديان همه در ميداشت باز نبود مصلحتشان

 از گى قاعده حال در زن با آميزش از پرهيز است طبيعى فطرى نواميس همان آسمانى قوانين زيرا ممنوعست

 مانعيت اين علل در دانشمندان اينكه جز است تمدن از دور و وحشى قبايل حتى زمين روى مردم تمام مسلميات

 ميگويند) ازدواج در بحث( خود كتاب در امريكائى استون ابراهام دكتر و استون هانا دكتر اند كرده اختالف

 از دور قبايل از بعضى در اينكه جز نيست مصلحت از خالى گى قاعده حال در جنسى غريزه اعمال ممنوعيت

 ولى ميكنند حبس اطاقى در را او و ميدانند نجس حيض الح در را زن مثال رسيده افراط بحد پرهيز اين تمدن

 ايجاد و حيض دوره شدن طوالنى سبب موقع اين در آميزش ولى شود مى محسوب خرافات جزء كارها اين امروز

 حيض نفوذ موجب و بزند صدمه زن تناسلى بدستگاه است ممكن و شود مى بعدى هاى ناراحتى سوزش و درد

   فراهم را بيماريهائى قدماتم شده مرد تناسلى بĤلت
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 رحم و دهد تحويل برحم نميتواند را سالمى نطفه زيرا دارد تأثير فرزند روى زن و مرد تناسلى دستگاه فساد كند

  .بپروراند خود در سالم را نطفه نميتواند نيز
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   مثانه سنگ

  .شود مى سنگ مولد مجامعت عمل از بعد نكردن بول) 1( الحصاة يوجب اثره على الماء اهراق غير من الجماع و

 كه است وليدىت عنصر آن عمده قسمت است، قسمت دو شامل شود مى خارج مرد از آميزش هنگام كه مايعى

 غدد ترشحات از مايع اين ميباشد، اسپرماتوزئيد حامل كه است لزجى مايع ديگر قسمت دارد نام اسپرماتوزئيد

  .ميگردد ايجاد تناسلى

 از قسمتى و افتاده بكار غدد ميكنند حركت بخارج اعصاب ميكانيكى عمل بوسيله اسپرماتوزئيدها كه هنگامى

 خروج راه كرده پاك ادرار عفونات از را منى دفع مجارى وسيله باين و ستندميفر بيرون قبال را مايع همان



 دشمنى اسپرماتوزئيدها براى اسيد و دارد اسيدى خاصيت معموال ادرار زيرا ميكنند تأمين را اسپرماتوزئيدها

  .است آشكار

 ادرار مجارى كه امىهنگ ميماند مجارى آخر قسمت در منى از كمى غالبا اعصاب ميكانيكى عمل تعطيل از بعد

 و چسبند مى مجارى بجدار نمييابند راهى چون و ميگردند بر منى كيسه بسوى اسپرماتوزئيدها شود مى تحريك

 عمل تعطيل از بعد چنانچه آيند مى در سنگ بصورت شده متحجر قليائى ترشح بواسطه و ميميرند مدتى از پس

 و كرده اسيدى را مجارى ادرار ندهد اسپرماتوزئيدها رتجاعبا فرصتى و كند ادرار شخص تناسلى دستگاه مكانيكى

  را آنها بقاياى
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 بانزال مشروط مجامعت از بعد ادرار فايده نميشود بسنگ مبتالى جهت اين از شخص نتيجه در ميفرستد بيرون

  .ميشوند خارج خود محل از اسپرماتوزئيدها شد مجهز دفع دستگاه كه قدر همين زيرا نيست منى

  246: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

   ديوانگى

 آنكه بى است صحيح پى در پى آميزش) 1. (الجنون للولد يورث بغسل بينهما فصل غير من الجماع بعد الجماع و

  .ميدهد جنون از ارثى بفرزند شود فاصله ميانش لىغس

 در تشنجى يكنوع مذكور عمل زيرا داد شستشو را بدن بايد نشود منى انزال اينكه لو و مجامعت عمل از بعد

 و ميكند باز را بدن مسامات بگيرد صورت گرم آب با اگر خصوص بدن شستشوى و آورد مى پديد دماغ و اعصاب

 و ميبخشد آرامش را اعصاب ميكند طرف بر را تنفس جهاز و قلب اضطراب و كرده كمك ستنف بعمل وسيله باين

 مذكور بعمل شستشو ى فاصله بدون اگر ولى مينمايد آماده كار براى دوباره كرده تقويت را منى سازنده دستگاه

  .ميگردد صشخ در) موقت لو و( مغز اختالف يكنوع موجب دماغ و اعصاب فرسودگى و خستگى گردد مبادرت

 همان و است عصبى اختالفات و جنون انتقال است تر ثابت وجودش همه از كه چيزى توارثى بيماريهاى ميان در

 اثر طفل روى آميزش هنگام او موقت جنون بلكه باشد دائمى و رسمى ديوانه پدر نيست الزم شد گفته كه طور

  .است زيادتر او عصبى اختالالت و تر ديوانه طفل باشد شديدتر جنون و بيشتر مستى كه اى اندازه بهر و دارد
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  نخوريد زياد مرغ تخم

 و الربو يورث المسلوق البيض من االمتالء و المعدة رأس في رياحا و الطحال يولد ادمانه و البيض اكل كثرة و

 مرغ تخم از شكم پركردن شود مى معده سر در بادها و سپرز بزرگى موجب خوردن مرغ تخم زياد) 1. (االبتهار

  .ميگردد سينه تنگى و نفس ضيق باعث كبابى

 مهمى مقام تغذيه در مرغ تخم ميگويد خود گذرنامه كتاب در مشهور غذاشناس و دانشمند هاوزر گيلورد دكتر

 و ميباشد، ث باستثناى ويتامينها تمام از سرشار و است عالى نوع از ىا سفيده مواد داراى زيرا دارد شير چون

 در كه كولسترولى بعلت سالخورده اشخاص ولى بخورد مرغ تخم پنج تا چهار هفته در كه است الزم كس هر براى

  .دهند تقليل ممكن اقل بحد را آن و نمايند خوددارى آن مصرف از و كنند احتياط بايد هست مرغ تخم

  .ميباشد مثانه و كبدى و صفراوى سنگهاى ساختمان اصلى عامل كه است سمى رلكلست

 آتش كنار پوست با اگر خصوص خورد زياد نبايد هم وعده يك در داد ادامه مرغ تخم بخوردن نبايد آنكه بر عالوه

 بند نيم ها پختن بهترين نيست مطلوب آن شده سفت و پخته نيست خوب خوردنش خام مرغ تخم باشد پخته

  ).عسلى( آنست كردن

 بعمل را آن باشد بجوش نزديك كه آبى در بايد بلكه جوشانيد آب در را آن نبايد مرغ تخم كردن عسلى براى

  .آورد
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   معده در كرم

  .ميكند كرم توليد معده در خام گوشت خوردن) 1. (طنالب في الدود يولد يطبخ ال التى اللحم اكل و

 آن طرفدار بسيارى است گرفته قرار غذاشناسان گفتگوى مورد چيز هر از بيش كه است غذاهائى جمله از گوشت

 در بيشتر است طرفين استدالل و بحث محل كه گوشت مضار و فوايد مخالفند آن با هم زيادى عده و هستند

  .است خطرناك غذائى انسان براى كه دارند اتفاق تقريبا را خام گوشت اما ستا كبابى و پخته گوشت



 و معدى هاى عفونت و روده تورم آپانديس آنها رديف در كه ميكند ايجاد را امراضى باشد هم پخته نيم اگر گوشت

  .ميرود بشمار سرطان قوى باحتمال و ربوسل قند، مرض و كبدى بيماريهاى و اى روده

 روده در آن آلبومين نشود هضم معده در كه گوشتى و كند هضم درست را خام گوشت نميتواند انسان معده

 معدى هاى عفونت و است عفونت علتش عمده معده هاى كرم ميكند جديدى هاى سم توليد و شده متعفن كلفت

  .است پز نيمه و خام گوشتهاى خصوص گوشتى مواد آنها علت عمده

 خورده مدام و زياد كه صورتى در البته آورد مى بوجود را خطرناكى امراض كه رلكاست بنام است سمى گوشت در

 خطرناك باشد كم چند هر خام گوشت خوردن لذا است زنده و زياد بمقدار سم اين خام گوشت در ولى شود

  .بود خواهد
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   شپش دتولي

  .باشد گنديده گاه هر ميكند شپش توليد انجير خوردن) 1. (عليه دمن اذا الجسد منه يقمل التين اكل و

 فاقد پير هاى ميوه است سالم و تازه هاى ميوه مورد در اند نوشته و گفته ها ميوه براى كه فوايدى و خواص تمام

 هاى خوراكى تمام اصوال است، ها مرض و ها ميكرب واعان النه كه باشند گنديده اگر بخصوص اند ويتامين و خاصيت

 و انقالب يكنوع دار چربى و گوشتى هاى خوراكى كه فرق اين با ولى هستند ميكربها ناقل و حامل گنديده و فاسد

 حالت دو اين از بيمار اگر و شود مى اسهال يا قى استفراغ، مايه همان كه ميكنند ايجاد شكم در خوردگى بهم

  .نيست او براى ميكربها نفوذ و تسلط خطر ديگر و است اميدوارتر بسالمتى ببرد بدر جان

 ميكربها بدست خوبى فرصت نتيجه در نميكنند ايجاد مزاج در را انقالب و اضطراب اين سبزيجات و ها ميوه ولى

  .كرد استفاده جوان و تازه هاى ميوه از بايد االمكان حتى اين بر بنا ميدهند

 خالق بامر بماند سالم مدتى تا شما هاى ميوه اينكه براى طبيعت در زيرا نشوئيد خوردن موقع در زج را ها ميوه

 از تا شده كشيده آنها روى غيره و اى پنبه پوششهاى ديگر بعض و چرب بعضى و شده پاشى سم آنها روى طبيعت

 هم شما و نيست صالح خوردن وقت در جز آنها كردن پاك و شستن بمانند محفوظ خارجى ميكربهاى و هوا نفوذ



 نگهدارى پنبه الى را به و بياالئيد جات بروغن را آنها كنيد نگهدارى تازه را ها ميوه بيشتر و بهتر كه مايليد اگر

  كنيد
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  دندانها فساد

 و گرم طعام از بعد و سرد آب آشاميدن) 1. (باالسنان يذهب الحالوة و الحار ء يالش عقيب البارد الماء شرب و

  .ميكند فاسد را دندانها شيرينى

  .شود خراب و فاسد است ممكن مختلفى و زياد بعلل دندان

  :خوردگى كرم

 يكى كه مضره دموا از بسيارى نفوذ از را دندان روپوش اين است پوشانده مينا بنام محكم روپوشى را دندانها روى

 از كه ميگردد ايجاد آن در سوراخى شكست بعللى روپوش اين وقتى ميكند نگهدارى است دهان بزاق خود آنها از

  .كنند مى خوردگى بكرم تعبير آن

 را دندانها ميناى شده اسيد به تبديل مدتى از پس ميماند دندانها البالى در شيرينى و غذا بقاياى از كه موادى

  .ميكند فاسد

 فك عصبى هاى برشته يا دندان بريشه تا داده توسعه را شكاف غذاها شيميائى مواد برداشت شكاف دندان وقتى

 شكافها ميان در گاهى ميگردد سخت دردهاى و آنها تحريك باعث عصبى هاى برشته مواد آن رسيدن ميرساند

 شروع شده شكافها داخل ميگردند دهان دوار غذا با كه هم ميكربهائى و شود مى بميكرب تبديل مانده غذا بقاياى

   دهان مختلف بيماريهاى كه است موقع اين در ميكنند فعاليت و برشد
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  .آيد مى پديد دندان و

 فساد و دندان ميناى تركيدن موجب سرد از بعد گرم يا گرم غذاى خوردن از بعد سرد غذاى آشاميدن و خوردن

  .ميگردد آن
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  نخوريد شكار گوشت زياد

  .النسيان كثرة و الذهن تبلد و الفهم تحير و العقل تغير يورث البقر و الوحش لحوم اكل من االكثار و

 زيادى و ذهنى بالدت و فهم سرگردانى و عقل كمى موجب وحشى حيوانات و گاو گوشت خوردن زياد) 1( 

  .گردد مى نسيان

 بسيار مخالف گرچه گوشت ميرساند زيان سود بجاى داد دست از را خود اعتدال و شد حد از زياده وقتى چيز هر

 زياد در گوشت ضررهاى همه است تن و جان خدمتگزار و مفيد شود اعتدال رعايت آن خوردن در اگر ولى دارد

 و آورد مى بجنبش را جنسى خواهش جمله از دارد هم زيادى منافع - مضرات قبال در گوشت نه گر و آنست روى

 در همه فنى و علمى ابتكارات ها، عاطفه ها، عشق كاريها، ظريف او شعر هاى بينى نازك ميكند، بيدار را مغز اعصاب

 غذاى و ميخواهد غذا هم مغز عالوه مينمايد تحريك را اعصاب چيز هر از بيش گوشت و است اعصاب تحريك اثر

 كه خواصى همه با ولى شود مى يافت غذاها ساير از بيش گوشت در ماده دو اين و است يستين و فسفر مغز

 كار از كرده فلج و فرسوده را اعصاب شود مصرف حد از زياده اگر دارد اعصاب تحريك و تقويت در گوشت

  .است هدفى ال و فراموشى و تحير و جنون همان اعصاب فرسودگى زد،مياندا

  .است بيشتر ضررش آنها خوردن در زيادروى و تر قوى مذكور خواص جهت از وحشى حيوانات و گاو گوشت
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  دردسر از رهائى

 فانك فاتر ماء من جرع بخمس دخولك قبل فابدء يوذيك ما رأسك في تجد ال ان و الحمام دخول اردت اذا و

 آن گيجى و سر درد گرفتار و شوى حمام داخل خواستى كه هنگامى) 1. (الرأس وجع من اللَّه شاء ان تسلم

 خداى بخواست كه بياشام گرم نيم آب از جرعه پنج گرم آب در رفتن فرو يا گرمخانه در ورود از قبل نگردى

  .ميمانى سالم شقيقه و دردسر از تعالى

 و داخلى رطوبات كمى ناراحتى اين علت كند مى مبتال سرگيجه و درد سر به را آنها حمام كه هستند بسيارى

 آن داخلى رطوبات و كرده عرق بدن ميكند تأثير بدن ظاهر و پوست روى حمام رطوبى و گرم هواى است معدى



 و درد و خوردگى بهم دل سبب ميگردد ايجاد معده در كه انقالبى و شكم دفعى يبوست و خشگى شود مى كم

  .شود مى سر گيجى

 پنج ابتدا كه است شده توصيه عالوه ديگر نسخه در كند، مى جبران را رطوبات كمبود گرم نيم آب آشاميدن

 و پيشانى تعويق عمل شود مى ريخته سر بروى ابتدا در كه گرمى آب شود ريخته سر بروى گرم آب مشت

 سر موجبات از قسمت يك زيرا ميكند جلوگيرى سر درد و سرگيجه از سهولت اين و مينمايد تسهيل را ها شقيقه

   اين در كه آنست شاهدش بهترين است بدن اعالى تعريقى غدد عمل كندى درد

  254: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

 و درد سر گاهى و است محسوس آن در سردى و عرق كه پا ساق خصوص ميكند عرق بيشتر بدن اسافل هنگام

  .است اكسيژن كمى و هوا ببدى مربوط آن گيجى

  255: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

   حمام منافع

 الفضول يذيب و الكبار االعضاء يقوى و العروق و العصب يلين و الورك ينقى و االعتدال الى يؤدى عظيمة منفعة و

 ميكند، برطرف را پليدى و چرك ميكشاند باعتدال را آدمى مزاج دارد، بزرگى منافع حمام) 1. (العفن يذهب و

  .ميسازد نابود را عفونات و زايل را بدن فضوالت مينمايد، تقويت را بدن بزرگ اعضاى ميكند، نرم را پى و رگها

 حمام كه است پى در پى و چهارگانه تصرفات نتيجه ظاهرا ميگردد بدن نصيب حمام بوسيله كه اعتدال از مقصود

 را خود لباس شود مى حمام وارد وقتى انسان است، شده داده متن خود در تصرفات اين شرح كند، مى مزاج در

 كه مدتى است تر و كند مى سرما احساس شد خانهگرم وارد چون است خشك و سرد هواى تأثير تحت ميكند

 احوال اين تركيب از شود مى خشك است گرم كه حالى در شد خارج چون شود مى واقع ترى و گرما، در گذشت

  .است نشاط و سبكى آن نشانه كه آيد مى پديد مزاج در اعتدالى نوع يك

 حمام از زيادى بهره كدام هر بدن هاى قسمت ساير اما و ميگردد بدن پوست نصيب بيشتر كه است خاصيتى اين

 كه است مزاج صحت و سالمتى كند مى بما حمام كه خدمتهائى نتيجه است، شده اشاره بĤن متن در كه ميبرند

   يك حمام اين بر بنا ميفروشد ارزان بقيمتى



  256: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

 ديده حمام از بعد كه كسالتهائى تمام و دهد نمى بيرون اى مرده و كشته كه است كامل و مجهز ارستانبيم

 را ما گريبان بعدى شرايط و كار و لباس و غذا در انگارى سهل و مراقبت عدم اثر بر حمام از خارج در شود مى

  .ميگيرد

  257: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

   البول حبس از پيشگيرى

 مثانه ناراحتى از ميخواهد كه كسى) 1. (دابته ظهر على لو و البول يحبس فال مثانته يشتكى ال ان اراد من و

  .باشد اسب سوار اينكه لو و ندارد نگه را خود بول نكند شكايت

 مشهور. ميكنند حبس را خود بول موجهى غير رهاىبعذ و كارند مسامحه و تنبل ادرار تخليه در مردم از بسيارى

 و شد پياده مركب از سپرديم مى او با كه راهى بين در زيرا نكردى تربيت خوب را پسرت گفتند لقمان به كه است

 خود بار جا همان و نميشديد پياده هم مركب از ميداند او كه را آنچه ميدانستيد شما اگر فرمود لقمان كرد ادرار

  .ميكرديد سبك را

 ورم مثانه، اختالالت و آن زيادى و خون با اختالط -بول تقطيع -بول تسلسل مجرائى، هاى سوزش از بيشتر

  .است بول حبس اثر بر غيره و پرستات

 وارد اگر خصوص ميكند بسيار بيماريهاى و ناسوريها و زخم ايجاد نشود دفع چنانچه و دارد اسيدى خاصيت ادرار

 است مانده مجرى در كه را آن بقاياى بايد بترتيبى هم ادرار تخليه از بعد جهت اين از و باشد شده دفع مجراى

 كيسه ايستادن حال در زيرا كرد بول ايستاده نبايد نماند باقى مجرى در ادرار از ذراتى اينكه براى و فرستاد بيرون

 عوارض و ميماند باقى همچنان كرده بجوا را آنها مثانه كه قطراتى و نيست مسلط دفع مجارى بر) مثانه( ادرار

 در بول بقاياى از چيزى تقريبا و شود مى وارد فشار بمثانه ضرورت بقدر نشستن حال در اما آورد مى بوجود را فوق

  .نميماند آن

  258: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

   معده آزار از رهائى



 لم و معدته ضعف و بدنه رطب ذلك فعل من و يفرغ حتى ماء طعامه بين يشرب فال معدته يؤذيه ال ان اراد من و

 شكم بĤزار ميخواهد كه كسى) 1. (الطعام على الماء صب اذا فجا المعدة في يصير فإنه الطعام قوة العروق يأخذ

 در ميگرداند ضعيف را معده و مرطوب را بدن غذا ميان آب آشاميدن زيرا نياشامد آب طعام بين در نشود مبتال

  .كند مى اختالل دچار را معده طعام روى آب ريختن نميگيرد را غذا خاصيت عروق نتيجه

 غدد شيميائى مواد و هضم جهاز مكانيكى اعمال تأثير تحت اتصاال شود مى معده و مرى و دهان وارد كه وقتى غذا

 بعهده غذا هضم در را اى عمده نقش خود ترشحات با دارد جودو معده و زبان زير در كه هايى غده. است هاضمه

 از غذا بين خوردن آب ميكنند، ترشح زيادتر و شده تحريك بيشتر ها غده باشد خشگتر غذا چقدر هر اند، گرفته

 پس مياندازد بتأخير را هضم كار نتيجه در ميكند كم را آنها ترشحات اسيدى خاصيت و ميكاهد ها غده فعاليت

 كه نيست خوب جهت آن از غذا بين در آشاميدن است غذا از بعد ساعت يك اقل ال آشاميدن براى وقت ينبهتر

  از بعد اين بر بنا شده صرف آشاميدن از قبل كه است هائى بلقمه نسبت ضرر اين و شود مى ريخته طعام روى آب

  259: ص م،السال عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

 فوق ضرر آنكه براى شديم ناچار آن از كه صورتى در و نيست خوب بياشاميم آب بالفاصله اگر هم غذا خاتمه

  .بخوريم آب روى غذا از اى لقمه است نيكو شود جبران كمى

  260: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

   مثانه آزار از رهائى

) 1. (النساء على المكث يطل ال و الشهوة نزول عند المنى يحبس فال البول حصر و الحصاة يجد ال ان اراد من و

 مجامعت كار و نگيرد را منى جلوى شهوت انزال موقع نشود مبتال البول حبس و مثانه بسنگ ميخواهد كه كسى

  .نكند طوالنى را

 روى كه آزمايشى بدليل را ادعا اين ميداند آ ويتامين كمبود اثر بر را مثانه و كليه سنگ شدن پيدا امروز طب

 بسنگ مبتالى تمام كردند منع آ ويتامين خوردن از را حيواناتى ميگويند چنانچه ميكنند ثابت اند كرده حيوانات

 هاى چربى -دارد وجود كافى بمقدار هويج و زردآلو و هلو و گيالس و فرنگى توت و خربزه در آ ويتامين. شدند



 - كاهو - اسفناج -جعفرى: ها سبزى. است آ ويتامين منبع آن كبد و ماهى روغن خصوص روغن و كره: حيوانى

  .دارد بسيار آ ويتامين مرغ تخم زرده. هستند ويتامين اين از سرشار سبز نخود -والك -كاسنى

 اثر بر كه آنست علت تارندگرف مثانه و كليه بسنگ زيادى عده است مردم عمومى خوراكهاى مواد اين اينكه با

 شد خارج كيسه از وقتى منى -بگيرد غذاها از نميتواند را خود سهم و شده مختل بدن جهاز زندگى در نظمى بى

 از كه جراحتى و ميرساند آسيب را مجرى جدار منى خروج از خوددارى و ميكند قليائى را مجرى آن حامل مايع

 دستگاه ناراحتيها اين وجود ميدهد رشد را ميكربها قليائى ماده و دهنمو ميكرب و عفونت توليد ميرسد بهم آن

  .شود مى مبتال البول بحصر انسان نتيجه در ميسازد تنگ و متورم را آن مجراى و مختل را ادرار دفع
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   فراموشى از رهائى

 قوة يزيد الريق على بالغداة الزبيب اكل و بالعسل مربى زنجبيل قطع ثلث يوم كل فليأكل نسيانه يقل ان رادا من و

 خوردن و بخورد بعسل پرورده زنجبيل قطعه سه روز هر شود كم فراموشيش ميخواهد كه كسى) 1. (الذهن في

  .ميكند تقويت را حافظه ناشتا صبح كشمش

 غلبه مزاج در رطوبت قدما بقول. شود مى زياد بدن مايعات و رسوبات كرد پيدا كمبود بدن در ث ويتامين وقتى

  .شود مى كم حافظه و مغز قدرت ميگيرد فرا ركود و سستى را اعصاب ميكند

 كند تحريك را اعصاب كه است الزم موادى بيشتر ث ويتامين بر عالوه رسوبات سوزاندن و مايعات كردن كم براى

  .ميدهد انجام وجه بهترين به را خدمت اين بعسل پرورده زنجبيل. كند زياد را بدن حرارت و

 براى است مفيد فالج و ريه امراض و هاضمه سوء مورد در و شكاف، باد محرك، خشك و گرم زنجبيل: قدما بقول

  .است نافع حافظه تقويت و معده نفخ و قولنج و زكام

 -آهن -منيزى -آهك كشمش در. است مؤثر بسيار عضالت تحكيم و آنها تقويت و اعصاب تحريك در كشمش

   خوراك آنها بيشتر كه شده ديده قند زيادى مقدار و فسفريك اسيد -كلر -پتاسيم -منگنز
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 ميدهد نشاط را روح ميكند صاف را خون و ميدهد لينت را مزاج كشمش. شود مى محسوب اعصاب و مغز مستقيم

  .بخشد مى آرامش حال عين در و ميكند بيدار را اعصاب

  263: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

   عقل ازدياد

 نيرومند عقلش هدميخوا كه كسى و) 1. (ابلوج بسكر هليلجات ثلث يوم كل يتناول عقله في يزيد ان اراد من و

  .كند ميل بانبات را هليله دانه سه روزه هر گردد

 كه بطورى است ب ويتامين دارد تام دخالت مغز خصوص اعصاب سلسله تنظيم در كه هائى ويتامين انواع از يكى

 مينه با و اند يافته كمبود اين دچار دادند قرار معاينه تحت چون را مغزى اختالالت و بجنون مبتاليان بيشتر

 نتيجه آنها در ويتامين نوع اين مصرف كه اند شده ديده نيز زيادى اشخاص مقابل در ولى اند، شده معالجه ويتامين

 تامه علت ويتامين اين كمبود كه است داده نشان آزمايش اين. است آورده بوجود اختالالتى و بخشيده معكوس

 ميباشد سيتوزين و آدنين جمله آن از كه است مؤثر نيز ديگرى مواد كمبود بلكه نيست) مغزى( عصبى اختالالت

 اينكه جز دارد وجود كافى بحد گوساله و گوسفند مغز و قلوه و جگر مانند غذاها از بسيارى در ماده دو اين و

 را كبد و كم را بغذا اشتهاى ميكند غليظ را خون: دارد سوء العمل عكس كم بمقدار لو و غذاها اين خوردن مرتب

  .نميدهد مطلوب نتيجه آن نخوردن مرتب و مينمايد زياد را راصف تنبل،

 ميسازند نيشكر از گاهى و سرخ شكر از را آن كه هندى نبات و سرخ شكر و سياه مالس و زرد و سياه هليله

  .كند ايجاد نامطلوبى عوارض آنها مداومت آنكه بدون هستند فوق خواص داراى

  .است شده ضبط طبرزد شكر نبات بجاى ديگر نسخه در

  264: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

   زكام از رهائى

 زمستان دوره ميخواهد كس هر) 1. (الشهد من لقم ثلث يوم كل فليأكل الشتاء ايام مدة الزكام روع اراد من و

  .كند ميل عسل از اى لقمه روز هر ببيند دور خود از را زكام



 و فلزات اكثر شامل و امالح از بسيارى داراى پرداخته و ساخته كه است غذائى ترين كامل و ترين پاكيزه عسل

 نسبت بلكه ارزان بيماريها، بسيارى از است كاملى شفاى شده كشف تاكنون كه است هائى ويتامين تمام متضمن

  .است گرفته قرار انسان دسترس در رايگان بخواصش

 آن كامل قند ميكند، مداوا را استخوانى امراض آن كلسيم و فسفر ميكند، معالجه را خونى كم مرض عسل در آهن

 مضر قند بيمارى براى ميكند منظم را خون فشار ميكند، تقويت را قلب: دارد معجزآسائى اثر نيرو و رشد در

 تنظيم و يرقان و صفرا درمان و عصبى ناراحتيهاى و معده و روده زخم و كبد و ريه امراض مورد در. نيست

  .است كرده گرانبهائى خدمات كليه و ادرار مجارى

 و كند مى جلوگيرى شود مداومت آن بخوردن بزكام ابتالى از پيش اگر نافعست نيز سرماخوردگى و زكام مورد در

 آشكار را ىنهان تبهاى انواع و زكام كهربائى تشعشعات و آن راديواكتيوى خاصيت بواسطه شود خورده بعدا چنانچه

  .ميسازد

  265: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

   عسل

 زيانش و سود بĤنها كه است هائى نشانه داراى نيز عسل) 1... ( الى ضره من نفعه بها يعرف داليل للعسل ان اعلم و

 و آورد مى مستى و سكر نوشيدنش كه آنها و ميكند عطسه توليد آنها بوئيدن كه عسلى شود مى شناخته هم از

 سالمترين عسل است كشنده و سم بلكه نيست خوب عسل از انواع اين سوزاند مى را گلو چشيدنش كه آنهائى

  .باشد آمده بعمل سالم اول از كه بشرطى است خوراكيها

 اشتباه خود كار در عسل بورانزن زيرا نميشود گرفته مسموم گاه هيچ عسل كه معتقدند غذاشناسان از بعضى

 آنكه از پيش شود تهيه مسموم مواد از عسلى باشد ممكن اگر كه كنند مى مدلل باين را ادعا اين بعضى. نميكنند

 بررسى. نيست درست ادعا اين اما آيد مى بعمل آنها معده در عسل زيرا ميكند هالك را زنبورها خود بيايد بعمل

 و نگهداشته دهان در بلكه نميخورند را گلها شيره زنبورها كه است كرده ثابت عسل زنبوران كار و زندگى در

 شده ديده عالوه آورند، مى بعمل را آن دهان و دست مكانيكى عمليات و شيميائى مواد از بعضى ترشحات تحت

 كه است دليل اين و كنند مى جلوگيرى نيستند خوبى مواد حامل كه زنبوران از بعضى ورود از نگهبانان كه



 معاينه و تشخيص در است ممكن نيز نگهبانان خود منوال بهمين و شوند مى اشتباه دچار گاهى نيز زنبورها

  .بيفتند باشتباه

  266: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

   نرگس گل

 بتأخير زمستان در را نرگس گل بوئيدن) 1... ( الى اءالشت ايام مدة الزكام يمنع فإنه النرجس شم يؤخر ال و

  .است زكام رافع دانه سياه بوئيدن چنين هم كند مى برطرف را زكام آن استشمام چه نياندازيد

 شخص كه است جهت بهمين و است دماغ اعصاب حساسيت آنها از يكى: كند بروز تواند مى مختلفى بعلل زكام

 حساسيت) هوا( سرماى هضم اختالالت و امتالء بر عالوه چون شود مى مبتال امبزك تابستان از بيش زمستان در

 و نيرو يا و تسليم و ضعف مقدار تابع دماغ اعصاب بروى آن اختالف و هوا سرماى تأثير ميكند، بيشتر را دماغ

 را آن و نندك مى تجويز ب ويتامين چيز هر از بيش مغز مواد و دماغ اعصاب تقويت براى است، اعصاب استقامت

 امروز علم هنوز متأسفانه اما است مفيد و خوش بويهاى چيز هر از تر مستقيم ولى ميدانند مغز مستقيم خوراك

  .است نيندوخته تجربياتى و نداده نظرى آن تأثير و بوئيدنيها روى

 باثبات زكام از يرىگ پيش و مغز تقويت در باشد نرگس جمله از كه را گلها از بعضى بوى تأثير قديم تجربه و علم

  .است رسانده

 را معده كرم ميسازد، منظم را قاعدگى و باز را حيض خون ميكند، جارى را ادرار و مرتب را مثانه و كليه دانه سياه

  اشتها و كشد مى

  267: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

  .نمايد مى زياد را

 آن استقامت بر كرده بيدار سستى ركود از و ميكند تقويت را مغز اعصاب آن زياد جويدن مخصوصا دانه سياه

  .افزايد مى

  268: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

   سرگيجه عالج



 از آنكه و است متألم شقيقه درد از كس هر) 1. (الطرى السمك اكل يؤخر فال الشوصة و الشقيقة خشى من و

  .نيندازد بتأخير را تازه ماهى خوردن است ناراحت شوصه مرض

 و گويند مى شوصه نيز آمد مى پديد اضالع در كه ورمهائى و بباد و شود مى پيدا شكم در كه است دردى شوصه

 -است) پهلو سينه( الجنب ذات شوصه: فرمايد مى قانون در شيخ. شود مى اطالق تعريقى غدد اختالل بر هم

 را ديگر قسم و مينامند امالح را قسم اين شود مى حل بخود خود آب در قسمى است، قسم دو كلى بطور معدنيات

  .ميگويند فلزات نميشوند حل آب در كه

 مصرف آب ضمن در چه گردد خون وارد مستقيما ميتواند شود مى حل آب در آنچه كه ميكند ثابت امروز علم

 مواد شوند، بدن وارد ها گياه ضمن در بايد شوند نمى حل آب در كه آنها ولى ديگر چيزهاى منض در چه و شود

 يك گيرند مى گياهها از را خود تركيبى و ضرورى مواد آنها زيرا نمود تقاضا نبايد حيوانات از را بدن ضرورى

 هضم قابل كه ديگر قسمت و آورند مى در ديگرى بصورتهاى كرده جذب خود در باشد هضم قابل كه را آن قسمت

 بدن وارد معدنيات و امالح از آنچه و هستند مستثنى حكم اين از ماهيها اما نمايد مى رسوب آنها بدن در نيست

 تحويل محلولى آب و گيرند مى آب از را خود بدن تركيبات آنها زيرا ميدهند تحويل بما نخورده دست شود آنها

  .ميشوند محسوب بخش شفا هاى ميوه و نباتات صف در ماهيها لذا ندنميك رسوب وجه بهيچ كه ميدهد آنها
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   الغرى

 و سبك بدنى و سالم ميخواهد كه كسى) 1. (عشائه من فليقلل اللحم و الجسم خفيف صالحا يكون ان اراد من و

  .بكاهد شامش از اشدب داشته گوشت كم

 بطورى داد نمايش آن از زيادتر چنانچه و بپوشاند را ما استخوانى هيكل كه است الزم بمقدارى عضالت و گوشتها

 قلب مرض آنها عمده كه ميكند بيمارى نوع چند يا يك از حكايت كه است وقت آن پوشانيد نيز را ها مفصل كه

  .است

 است تمام و كامل سالمتى دليل كردند رشد هم بتناسب بدن اجزاء و ضااع همه اگر است تنومندى از غير چاقى

  .است مرض تناسب بى رشد ولى



 نظم عدم بواسطه بلكه نشده زياد بدن در اصلى مواد از چيزى يعنى نيست واقعى رشد گفت بايد چاقى مورد در

 مواد و مايعات مقابل در و آيد مى پديد عضالت بافتهاى و ها ماهيچه در) پاشيدگى( انبساطى يكنوع خون جريان

 چاقى عالمت. ميدهد نشان تنومند و چاق را شخص شده پخش بدن در برود تحليل و شود تبخير بايد كه زيادى

  .ميكند احساس شخص خود كه است سستى و سنگينى رشد تناسب عدم بر عالوه

 و مقوى خوراكهاى خصوص غذا خوردن از االمكان حتى كه ميدادند دستور شود الغر شخص اينكه براى سابق

   اى نتيجه ديگر مختلف بامراض ابتال و ضعف جز ولى كند امساك اى نشاسته مواد
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 ثابت تقريبا مروزا علم ميكند مدلل را آن خالف تجربه و علم ولى است معمول رژيم اين هم امروز نميگرفتند

 آنچه مقابل در را خود ضرورى مواد ما بدن اينكه براى گيرد مى صورت روز در فقط يتحلل ما بدل كه است كرده

 از خيلى نبودن و آفتاب حرارت و نور وجود آنها جمله از كه است بعواملى محتاج آورد بدست داده دست از

  .دارد وجود شب كه است چيزهائى

 مينمايد تأمين نيز را ما بدن كسريهاى ميكند تهيه را ما بدن سوختى مواد آنكه بر عالوه خوريم مى روز كه غذائى

 بدن در آن از قسمتى و سوزد مى آن بيشتر نميشود بدن تركيبات داخل آن از توجهى قابل چيز شب غذاى ولى

  .ميكند رسوب

 هاى بافته كردن باد و شدن باز و رسوبات ينا وجود ميكند باز هم از را عضلى و گوشتى هاى بافت بدن در رسوبات

  .ميدهد نشان چاق را شخص اضافى مايعات نشدن خارج و عضلى

  .ماند نمى آن از رسوبى و ميسوزد آن تمام باشد ضرورت بقدر و كم شب غذاى اگر

 و مك ما شب غذاى االمكان حتى كه آنست بدن تقويت و حفظ و معتدل الغرى براى رژيم بهترين و يگانه پس

  .باشد بوده سبك
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  كنيد غرغره ترش مايع با



 زبان و دليچك خواهد مى كه كسى) 1. (بخل بعده يتغرغر حتى حلوا يأكل فال لهاته و اذناه تسقط ال ان اراد من و

  .كند غرغره سركه با رينىشي خوردن از پس نيفتد پائين او كوچك

 و وفا با خدمتگزاران از سركه ميگفتند االذنين اصول را آنها قديم اطباى كه چنان است لوزتين اذنان از مقصود

 عليه بر كه دليلى مهمترين. است گرفته قرار خود مخدوم التفاتى كم و صفائى بى مورد امروزه كه است بشر قديمى

 ميگويد سركه اما ميبرد باال را خون فشار و ميكند شديد را قلب ضربان كه آنست شده اقامه او محكوميت و سركه

 كه است شما خود از تقصير نيست من گناه باشد جرم اگر خون فشار بردن باال ايد كرده متهم بيجهت مرا شما

 ها موم و بيهاچر را شما عروق جدار نميگذاشتم آمديد مى من سراغ اگر نگرفتيد كمك من از بĤن ابتالى از قبل

 بسراغ وقتى شما ولى ميكنم تقويت را آن من كه است شما حياتى عمل يك قلب ضربان و خون فشار كند، تنگ

 ايجاد و است زحمت بĤنها نسبت من خدمت لذا باستراحتند محتاج و شده معيوب شما عروق و قلب كه آمديد من

  .ميكند خطر و درد

  را ها روده و عدهم كه است مايعاتى بهترين از يكى سركه
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 و غرغره مينمايد، زياد را اكسيژن و تصفيه را هوا سركه پاشيدن -مينمايد درمان را سودا. ميكند عفونى ضد

  .است دندان فساد و دردها گلو انواع از بسيارى معالج سركه با مزمزه
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   مسموم گازهاى دفع

 باد استيالى از بدنش ميخواهد كه كسى) 1. (مرة ايام سبعة كل الثوم فليأكل بدنه في ريح يصيبه ال ان اراد من و

  .بخورد سير بار يك هفته هر باشد امان در

 حمالت دستاويز را آن كه است بدن در باد وجود گرفته قرار جديد طب مخالفت انكار مورد كه چيزهائى از يكى

 و هوا تموج همان باد از قدما مراد ميكنند تصور) امروز اطباى يا( جديد طب اند، كرده قديم بطب ناروائى و سخت

 و روشن را مطلب آنها لجاتمعا طرز و قدما بĤثار دقيق مراجعه يك آنكه حال و است اكسيژن و ازت از تركيبى

  .ميسازد طرف بر را اشتباه



 فشار حوض بديوارهاى جهت بهمين و كند مى باد) ها ملكول( آن تركيبى ذرات بندد مى يخ وقتى آب ميدانيم

 شود مى زياد هيدروژن اتم و باد اكسيژن اتم فاصله كه است اين كردن باد اين از مقصود ميشكند را آن و آورد مى

 باشد چيز هر) است باطل فلسفه و عقل بدليل خالء وجود( كند مى پر اى ماده چه را فواصل اين انمي آيا و

 كه چيز بهر اصوال اما بودند نكرده كشف قدما را فضائى چنين وجود اينكه لو و است باد نامش قدما باصطالح

  .ميگفتند باد اصطالحا شود اجسام انبساط مايه و كند پر را فضائى

   تركيبى ذرات و كنند مى باد ها مرده بيشتر كه است دهدي كس همه
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 باد قدما باصطالح پركند چيز هر را آنها ميان بپاشد هم از يكسره كه جايى تا شود مى باز و منبسط هم از آنها

  .ميكند مختلف دردهاى ايجاد و شود مى پيدا اشخاص بدن در كه برآمدگيهائى و اورام از بعضى همچنين است
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   بلغم عالج

 و الحمام دخول يكثر و الحريف الجواريش من شيئا بكرة يوم كل فليأكل بدنه من البلغم يذهب ان اراد من و

 دور خود از را بلغم ميخواهد كس هر) 1. (االغذية من بارد كل يجتنب و الشمس في الجلوس و النساء مضاجعةال

 بسيار را زنان با آميزش كار و برود زياد حمام كند ميل حريف جوارش از چيزى آن ساعت اول در روز هر كند

  .كند پرهيز مرطوب و سرد غذاهاى از بنشيند بسيار آفتاب در كند

  .فلفل دارا و فلفل بر است مشتمل كه است فالفلى جوارش حريف جوارش از مراد ميفرمايد ره مجلسى مهعال

 مؤمن حكيم تحفه كتاب در است شكرى جوارش جمله از است مختلف قديم طبى كتابهاى در نيز ها جوارش

  .است ودمندس رطوبات دفع و بلغم رفع و هاضمه تقويت و معده كردن گرم براى شكرى جوارش كه است

  :است قرار اين از آن تركيب

 پنجاه با مثقال نيم كدام هر از فلفل عود، مثقال، يك كدام هر از زعفران دارفلفل، زنجبيل، دارچين، قاقله، كبابه،

 عود زرد صندل جوزبوا، هندى، ساذج قرفه، دارچين، زنجبيل، كافور، جوارش بياميزند آمده قوام شكر مثقال

  قرنفل، د،بسباس هيل، بلسان
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 با -نيم و مثقال يك يك هر از مشك و كافور و نيم و مثقال سه يك هر از هندى، طباشير طالسيفرم، نارمشگ،

  .است مفيد خيلى انخفق براى مذكوره خواص بر عالوه دارو اين بسريشند، آورده قوام قند مثقال نود
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 هر) 1. (واحدا مثقاال الصغير االطريفل من يوم كل بكرة فليتناول البلغم عنه يذهب ان اراد من و بلغم عالج هم باز

  .كند تناول صغير اطريفل مثقال يك روز هر بامداد كند نابود خود مزاج از را بلغم غلبه خواهد مى كس

 روغن با و كوبيده هم مساوى را مقشر امله و بليله پوست و سياه هليله و زرد هليله پوست و كابلى هليله پوست

  .ميكند ممزوج عسل از آنها همه برابر سه با آميخته بادام روغن يا گاو

 داراى تماما آنها تركيب و است شده ذكر مشروحا قديم طبى كتابهاى در كه هستند مختلفى انواع اطريفلها

  .است سودمند اعصاب و مغز تقويت و بواسير عالج و معده ضعف و سستى مورد در عالوه هستند فوق خاصيت

  278: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

   زرداب عالج

 در را صفرا آتش خواهد مى كه كسى) 1... ( الى باردا رطبا شيئا يوم كل فليأكل الصفراء لهب يطفى ان اراد من و

 و بدهد استراحت را خود بدن و كند ميل است رطوبى و خنك كه چيزهائى از مقدارى روزه هر كند خاموش خود

 اختالالت دش گفته كه طور همان كند نگاه بسيار شود مى خوشنود آنها ديدن از كه بچيزهائى و كند حركت كمتر

 و آنها بتكميل متوقف نيز درمانش كه نيست ميكربها تسلط و ها ويتامين بكمبود منحصر بدن بيماريهاى و مزاج

 بر است، الزم تن سالمتى و بدن احتياجات تأمين در داخل و خارج از ديگرى شرائط بلكه باشد ها ميكرب كشتن

 در الزم امالح و ها ويتامين كه نيست آن بر دليلى باشد اه ويتامين كمبود امراض و اختالالت همه ريشه كه فرض

 فقط ما بدن كسريهاى كه نيست دست در نيز دليلى عالوه گرديده، اكتشاف كه است مقدار بهمان منحصر ما بدن

 و المسه و ذائقه حس و بينى و گوش و چشم كه شده ثابت روشن دالئل با بلكه گردد تأمين شكم و دهان راه از

  .ميكنند تغذيه جانب هر از ما وجودى ايشهاىنم تمام



 سهمى ما بدن كه شوند موجب محسوسات همين شايد و ميكنند تأمين ما حواس را ما كسريهاى از قسمت يك

   اختالالت دچار كه كسانى شده ديده بسيار بسازند، را خود الزم ويتامينهاى و امالح از
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 درمان بهترين آب و سبزه و خوب مناظر ديدن اند، شده مداوا نغمات از بعضى شنيدن با اند شده فكرى و عصبى

  .است امراض از خيلى طبيعى
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  سودا عالج

 را سودا خواهد مى كه كسى) 1. (النورة مداومة و العروق فصد و القى بكثرة فعليه السوداء يحرق ان اراد من و

  .نوره مداومت و عروق فصد و كردن قى بزيادى باد او بر پس بسوزاند

 قند و اوره بصورت خون در رسوبات اين است بدن رسوبات از عبارت قدما اصطالح در سودا كه ايم گفته مكرر

 از و معالجه براى پوشاند مى را عروق جدار سخت چربيهاى و موم مانند ديگرى بصورتهاى گاهى و ودش مى ديده

  .ميباشد مختلفى درمانهاى و راهها رسوبات اين بردن بين

 خدمتهاى بهترين از يكى خود اين و ميكند قى و تهوع ايجاد شود مى زياد خون در رسوبات اين كه هنگامى

 و شده ديده بسيار هستند قند زيادى و خون غلظت و خون بفشار مبتال كه اشخاصى در حال اين است طبيعت

  .است قى و گرفتن خون فورى وسيله بهترين فضوالت اين دفع براى

 و معده در كه التهابى ايجاد با است ممكن ميفرستد بيرون روده و دهان مجراى از فضوالتى آنكه بر عالوه قى

  .بسوزد بدن رسوبات شود باعث ميكند داخلى اعضاى

  پديد غدد از بعضى در تحريكاتى است ممكن نيز نوره مداومت
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 و تحريكى خاصيت از دارد امكان نيز خدمت اين و باشد مذكور مواد تحليل و سوخت موجب آنها ترشح كه بياورد

  .باشد آن حرارت توليد و ميكانيكى
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  سرد ثقل

) 1. (الحار بالماء بالتكميد عليه و الجسد على اللينة االدهان و بالحقنه فعليه البارده بالريح يذهب ان اراد من و

 و نرم هاى بروغن را خود بدن آالئيدن و كردن بحقنه باد او بر پس دكن دور خود از را سرد باد خواهد مى كه كسى

  .گرم آب و دستمال بوسيله بماساژ باد او بر

 مورد كه است چيزهائى جمله از تنفس مجارى در جز بدن در باد وجود شد گفته قبل صفحات در كه طور همان

 در هوا چون و است هوا تموج همان باد از قدما مراد ميكنند تصور كه اينست انكار جهت باشد مى جديد طب انكار

 وجود پس است حتمى مرگ دنبالش شود بدن داخل بوسائلى چنانچه و كند پيدا راه نميتواند تنفس مجارى غير

  .است بيجا تصور يك بدن در باد

 جسم ظاهرى برآمدگى و ورم گاهى مقصود بلكه نيست هوا تموج قدما اصطالح در باد از مراد گفتيم پيش در

 پر را مذكور ذرات فواصل و فضا كه است چيزى گاهى و شود مى پيدا آن تركيبى ذرات انبساط اثر بر كه است

 در كه است مسمومى بخارات و گازها باد از مقصود گاهى ميباشد ذرات انبساط علت منظور هم گاهى و ميكند

  و اورام خود منظور گاهى نيز و شود مى جمع بدن از قسمتهائى
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 ابتالء علتش باينكه اعتراف با را ها خارش و دردها انواع از بسيارى فوق موارد بر عالوه است، مختلف برآمدگيهاى

  .اند كرده اصطالح آنها بر را باد كلمه است خون ناپاكى يا
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  مسافر بهداشت

. السابق المنزل بماء يمزجه ان بعد اال ببرده منزل كل ماء من يشرب ال أن فهو عنه االذى دفع و المسافر صالح اما

 مگر نياشامد ندميك نزول آن در كه منزلى هيچ آب از كه باينست سفر آزار از او حفظ و مسافر صالح اما) 1(

  .باشد كرده ممزوج سابق منزل آب با را آن قبال اينكه

 منزلى يعنى( بالحق سابق منزل آب كردن مخلوط گويند مى قديم اطباى از جماعتى و رازى زكرياى بن محمد

 هم با تركيبى مواد نظر از باشند دنيا كجاى بهر مربوط آبها است سفر بهداشت شرط) شود مى وارد بعد كه



 مخلوط آن با كه موادى نظر از ولى) اند شده تركيب هيدروژن سهم دو و اكسيژن سهم يك از آنها تمام( ساننديك

 ورود باشند مفيد يا مضر اينكه از اعم ميكربها دارند، تفاوت هم با ميكنند زندگى آن در كه فرمانهائى و است شده

  .است نبوده آنها پذيرائى مستعد بدن و اند شده مساعدىنا محيط وارد زيرا ميكند اختالل ايجاد بدن در آنها دفعى

 الزم باشد بوده تازه ميهمانهاى پذيرائى مستعد و باشد نداده ميكربها بدست نامساعدى محيط شخص اينكه براى

  .بياميزد الحق با را سابق منزل آب مسافر يعنى كند بدن وارد قلبى آشنايان بهمراهى را آنها است

  تا دهند ترجيح كار اين بر را آب يدنجوشان كسانى شايد
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 يك زيرا اند مانده محروم بسيارى فوايد از صورت اين در ولى باشند امان در ميكربها نفوذ و اغيار ورود از يكسره

  .اند شده محسوب مضره تيپ از كه اى دسته آن حتى ميكنند مينتأ ميكربها همين را ما بدن احتياجات قسمت
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   وطن خاك از

 منه يشرب الذى اناء في منها طرح منزل الى ورد ما كل و عليها ربى التى طينة و بلده تربة من المسافر يتزود

 بهر و بردارد يافته تربيت آن در كه سرزمينى و خود شهر خاك از مقدارى مسافر كه است الزم) 1... ( الى الماء

 بكنارى را محلول آميخته بهم را آن خوب و بريزد خود آشاميدنى آب ظرف در را خاك شود مى وارد كه شهرى

  .بياشامد را صاف آب و كند رسوب كامال آن گل تا بگذارد

 آبها مختلفند فلزات و امالح نظر از خاكها چون و ميگيرند خود منبع و جريان محل از را خود اختالطى مواد آبها

 آنجا باقتضاى مزاجش باشد يافته تربيت آن در و باشد بوده كه خاكى و آب هر اهل شخص نيستند يكسان نيز

 باشد مصون ادتع ترك خطر از آنكه براى ميكند وادار طبيعت خالف و عادت بترك را شخص مسافرت است

 هواى و آب وارد مرتبه يك و نشده عادت با مخالفت مرتبه يك صورت اين در زيرا است فوق دستور بهترين

  .است نموده انتخاب خود براى برزخى بلكه نگشته مخالف



 صورت در و است طبيعى واكسن يكنوع آب سالمت صورت در مذكور بطريق آشاميدنى آب در خاك ريختن

 قدما از جمعى و رازى زكرياى بن محمد نيز مورد اين در است ضرر بى و ساده عفونى ضد طريق يك آن آلودگى

  زكريا ابن و اند موافق
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 آشاميدنى آب در را خود وطن خاك از كمى مسافر است الزم كه ميكند تصريح خود اشربه و اطعمه كتاب در

  .بياشامد شدن صاف از پس و بريزد خود
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   آشاميدنى بهترين

. الطين جبال في مجراه كان ما اصحها و االبيض الخفيف من المشرقية الجهة من ينبوعه كان ما شربا الماء خير و

 چشمه كه است آن باشد داشته اقامت وطن در يا باشد مسافر شخص اينكه از اعم آشاميدنى آبهاى ترينبه) 1(

 بوده) ها تپه( خاكى كوههاى در آنها مجراى كه آنست آبها سالمترين و باشد سفيد و سبك و مشرق سمت از آن

  .باشد

  :است طريق باين عبارت نسخ از بعضى در

   الصيفى الشمس مغرب و الصيفى الشمس مشرق بين تجرى التى المياه افضل و

  .شود جارى تابستان آفتاب مغرب و تابستان آفتاب مشرق سمت از كه آنست آبها بهترين يعنى

 در و ميگردد جارى سهولت با است پائين به باال از و طبيعى مجرايش چون شود مى جارى شمال سمت از كه آبى

 غير و كم بسيار اختالطيش مواد كند پيدا جريان جنوب طرف از كه آبى و دارد همراه زيادترى فضوالت نتيجه

 سينا على بو شيخ است، مفيد و متوسط آن مخلوطى مواد باشد مغرب و مشرق مجرايش كه آبهائى و است كافى

 باالخص است آبها افضل باشد داشته جريان آفتاب تابستانى مطلع خصوصا مشرق بسوى كه آبى: ميگويد قانون در

 حرة زمين( حرة زمينهاى در كه است اى چشمه آب آبها بهترين و گردد جارى زيادى مسافت منبعش زا كه

  )نباشد زياد معدنياتش و ريگ و سنگ كه آنست
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 از بهتر ميكنند عبور خاك ميان از كه آبهائى ميگويد يزن و گردد آشكار هوا و آفتاب معرض در و كند پيدا جريان

 آن از را غريبه ممزوجات و ميكنند خالص و پاكيزه را آب ها خاك زيرا ميگذرند سنگها بين از كه است آنها

  .ستانند وامى
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   برف آب

 آبهاى) 1. (االرض في حبسها يطل لم اذا نافعة صافية عذبة حفيفة السحب المياه و فردية الجليد و الثلوج المياه و

  .نماند گودال در زياد كه صورتى در است سودمند و صاف و گوارا و سبك باران آبهاى و نيست خوب يخ و برف

 صاف و پاك گاه هر برف و يخ است سنگين و غليظ آيد مى بدست برف و يخ ذوبان از كه آبهائى ميگويد قانون در

 سرد آن با را آب و بيندازند آب ميان در خواه است ضرر بى و صالح نباشد مضره و پست مواد با مخلوط و باشد

 مگر ندارند فاحشى فرق هم با آن مختلف اقسام و شود سرد بĤن آب تا بگذارند ديگرى ظرف در آب كنار يا كنند

 براى آبى چنين و است بيشتر اختالطش يعنى تر كثيف آبها ساير از شود مى سرد برف و يخ به كه آبى اصوال اينكه

 بگذارند هوا معرض در و بجوشانند را آب اين چون است مضر هستند مبتال عصبى ناراحتيهاى و بدرد كه كسانى

  .برميگردد بصالح شود سرد تا

 چه هر حرارت باشند داشته حرارت درجه 20 الى 15 حدود در كه ميكنند زندگى بيشتر آبهائى ميان ميكربها

 جهت دو هر در و ميكند كم آنها فعاليت و حرارت از شود كمتر چه هر و ميكند نابود را ميكربها شود بيشتر

 ساير همچنين و ميدهد دست از را خود طبيعى خواص شدن سرد اثر بر كه آبى شود مى ديده فاحشى ضررهاى

  .برميگردد اعتدال و طبيعى بحال دهند قرار پاك هواى جريان معرض در و انندبجوش وقتى را آلوده آبهاى
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   چاه آب

 اگر تاس سودمند و صاف و گوارا چاه آبهاى اما) 1... ( الى جريها دام ان نافعة صافية عذبة فإنها الجب مياه اما و

 و است راكد جا يك در آنكه براى تابستان در غليظاند و گرم گوديها و ها دره آب اما باشد داشته ادامه جريانش

  .شود مى سپرز بزرگى و صفراء توليد باعث آبى چنين آشاميدن گاهى و ميتابد آن بر دائما آفتاب



 مردود بهداشت نظر از باشد كرده تاثير او در اهو گرماى و باز رويش كه آنها خصوصا راكد آبهاى: ميگويد قانون در

 آفتاب تابش اثر بر چون و است بلغم مولد شود مى سرد زمستان در برف بوسيله چون آبى چنين و است سنگين و

 و ارضيه مواد با آن اختالط و كثافت بعلت و است سوداء و صفرا مولد ميگردد متعفن و شود مى گرم تابستان در

 رقيق را غددى ترشحات و داخلى مايعات( نازك را بدن پوست ميكند اطحله توليد آن مفيد و لطيف مواد تبخير

 حس ميكند ضعيف و الغر را بازوها و ها شانه و گردن ميگرداند متصلب) داخلى اعضاء( را احشاء. ميكند) ميكند

 بسيار و -ميكند مشكل را فضوالت و ادرار دفع مجارى ميكند، يبوست و ثقل ايجاد ميكند زياد را عطش و جوع

 را شخص و شود مى روده و معده افتادن پائين موجب گاهى آورد مى پديد استسقاء و البول حبس كه يافته اتفاق

 بواسير و جنون مخاطره در و شود مى كم خوراكش و تنبل كبدش ميگرداند، سپرز بيمارى و الريه ذات گرفتار

  .ميگردد واقع
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   همبسترى گاه

 و القولنج منه يتولد و محمود غير هو و ممتلية العروق و المعدة الن شتاء ال و صيفا الليل اول من النساء تقرب ال

 از زمستان چه و بستانتا چه شب اول در) 1. (البصر ضعف و الفتق و التقطير و الحصاة و النقرس و اللقوة و الفالج

 و فالج و قولنج موجب و ناپسند آميزش و است پر عروق و معده شب اول در زيرا كرد اجتناب بايد زنان با آميزش

  .شود مى چشم ضعف و فتق و بول تقطير و سنگ و نقرس و لقوه

 بكمك كرده پيدا اتىتغيير گوارش دستگاه تأثير تحت كمى بفاصله شود مى ما معده وارد دهان راه از غذا وقتى

 سستى يكنوع را اعصاب مقابل در و ميرود باال خون فشار كه است وقت اين در و شود مى خون وارد جذب دستگاه

  .ميگيرد فرا رخوتى و

 كار اين كه صورتى در و ميرود باال خون فشار و شده تحريك اعصاب ميپردازد جنسى غريزه باعمال شخص وقتى

 را مذكور خطرهاى اعصاب العاده فوق تحريك و خون فشار ازدياد با بگيرد صورت وقعر و معده بودن پر هنگام

  .است متضمن



 و است نقرس آنها جمله از كه ميكند دردها و ها ورم ايجاد نباشد وريدها و شريانها دسته از كه شود پاره رگى اگر

   صاباع ناگهانى تحريك( ميگردد بفلج مبتالى شخص شود مغز در خونريزى چنانچه
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 مذكور خطرهاى از كه صورتى در و) نشود هم خونريزى لو و شود مى فلج موجب كه ميكند ايجاد آنها در اختاللى

 افراط بحد معدى ريزىغ حرارت شدن كم و خون فشار آمدن پائين اثر بر كند پيدا خاتمه آميزش كار و بجهد

  .آيد مى پديد قولنج و ثقل بيمارى
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  ... هم باز

 و بدن براى زن با آميزش شب آخر در) 1. (النسل في للعقل ازكى و للولد ارجى و للبدن اصلح الليل آخر في

 را فرزندزادگان و فرزند عقل و شود فرزند داراى شخص كه ميدهد اميد بيشتر و تاس صالحتر تن سالمتى

  .ميگرداند تر پاكيزه

 ايجاد شرائط كه آنست براى جنسى شهوت و ميل است، فرزند و نسل شدن پيدا ازدواج از طبيعى و اصلى مقصود

 آنها جمله از كه است الزم ائطىشر شود اعمال خود قانونى محل در طبيعت اين اينكه براى و شود فراهم نسل

 خون فشار و شده كم هاضمه فعاليت كه است شب آخر آميزش وقت بهترين ميباشد، آميزش وقت مالحظه

 مرد از سلول نوع دو بايد گردد موجود طفلى و شده توليد نسلى اينكه براى اند كرده پيدا آرامش اعصاب و معتدل

 در كه هائى نقيصه و خلل ميگويند، تخم را زن سلول و رماتوزئيداسپ را مرد سلول شود، تركيب هم با زن و

  .ميگردد موقت يا دائم شدن عقيم سبب شود مى پيدا هم با دو اين ارتباط و تركيب يا سلول دو اين ساختمان

 خون فشار رفتن باال و معده بودن پر هنگام جنسى غريزه اعمال جمله آن از است بسيار شدن عقيم موجبات

 مأموريت تواند نمى ديگر عضو پردازد مى خود طبيعى بكار عضوى چون كه كند مى ثابت االعضاء وظايف ميباشد

   اين بر بنا دهد انجام كامل بطور را خود عصبى
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 كار بĤن مربوطه اعصاب و تناسل دستگاه كه آنست از مانع دارد هضم بعمل كه اشتغالى و شكم اعصاب فعاليت

  .دهند انجام تمام و كامل بصورت را خود
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   همبسترى مقدمه

  .بگذرانى شوخى و ببازى او با را ساعتى مقدمتا اينكه مگر مكن آميزش زنى با) 1. (تالعبها حتى امرأة تجامع ال

 از دقيقه چند و بپردازد زن با آميزش باصل بايد ديرتر مرد لحاظ بهمين و شود مى متمتع مرد از ديرتر طبيعتا زن

 سوى از و كرده ذخيره زن آمادگى وقت براى را خود نيروى يكسو از تا كند مالعبه و شوخى صرف را عمل ابتداى

  .باشد نموده كار آماده بازيها و شوخى و كار آمد در پيش با را زن ديگر

 از است اشگ ريزش و چشمها و ها گونه شدن سرخ داد، تشخيص چندى بعالمتهاى ميتوان را زن آمادگى

 شديد قلب ضربان آمده بشماره نفس شود، مى پيدا او كردن نگاه وضع در كه تغييراتى و چشمها هاى گوشه

  .است زن آمادگى و تهيأ كمال بر دليل اخير نشانه ميكند ترشح لزجى ماده خود از مهبل غدد ميگردد

 ناتمام را آميزش لذت و كند نمى اشباع را زن غريزى خواهش بگيرد انجام آمادگى هنگام غير در كه آميزشى

 شود تركيب آماده غير تخم از كه طفلى همه از باالتر ميبرد بين از را ازدواج حالوت مسامحه اين بدنبال ميگذارد

 شهوت غلبه و زن و مرد آمادگى عقلى علوم نظر از بود، نخواهد كاملى طفل گردد تربيت مستعد غير رحم در و

 چون كه اوست خواست حقيقت در است، آمده جنبش به او تركيبى مواد در كه است فرزند هستى عشق آنها

   هستى جهان در ميخواهد
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 فرزند نباشد كامل طرفين ميل دو از يكى كه صورتى در آيد مى در غريزى ميل و شهوت بصورت كند خودنمائى

  .است نكرده آماده را خود وجود اظهار براى
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   پاكى حالت در

  .مكن آميزش آنها پاكى وقت در جز زنان با) 1. (طاهرة هن و اال النساء تجامع ال و



 به مبدل و شود مى تركيب تخم با اسپرماتوزئيد وقتى است نسل توليد جنسى خواهش آميزش از مقصود گفتيم

 يعنى است مفراه مبتال گاهى شرائط اين شد، خواهد رشد براى مناسبى محيط و بتغذيه محتاج گردد مى جنين

 نازكى قشر تحت زيادى خون ميگيرد صورت رحم در كه عملياتى و ترشحات اثر بر سلول دو اين تركيب از پيش

 ديگر طرف از و ميگردد رحم اسيدى ترشحات مانع طرفى از پوشش اين و ميپوشاند را رحم ديواره خود جنس از

 زن پاكيزگى وقت هنگام اين ميگرداند، عدمسا جنين رشد براى را خود داخلى سطح خون قليائى خاصيت با

 تدريجى شد زياد زيرا شود مى شروع خونريزى نشد تركيب جنينى و نشدند مربوط هم با سلولها چنانچه است،

 زن ناپاكى وقت هنگام اين ميگردد، سرازير خون و شود مى پاره قشر شكسته هم در را نازك قشر مقاومت خون

  .است

  .شوند تركيب هم با سلول دو و بگيرد صورت آميزش عمل ىگ قاعده بين در اگر حال

 قشر و بفعاليت شروع جنين حفظ براى رحم جدار عالوه است گرفته قرار مرگ مخاطره و خون سيل در جنين

  ميريزد خارج بسوى قبلى خونهاى و شده پاره سابق قشر هم سوئى از و ميكند خود خونى بندى
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 خواهد نيز زن سالمتى در بلكه جنين روى و رحم در العملى عكس چه مخالف فعاليت و تحريك نوع دو اين

  .بود خواهيم دراز وقت و طوالنى بگفتار محتاج داشت

  300: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

   همبسترى از پس

 ساعت همان و كن غسل آنگاه پس) 1... ( الى العسل بشراب الموميائى من شيئا ساعتك من اشرب و اغتسل ثم

 جبران جماع ناحيه از ترا كسرى شربت اين خوردن بياشام گرفته كف عسل يا عسل شربت با موميائى قدرى

  .ميكند

 امروز تا و است نگرفته انجام كاملى تحقيقات هنوز دارد أثيرىت گونه چه بدن در منى دفع و خروج اينكه در

 ضرورى مايعات از شود مى خارج بدن از منى بنام كه مايعى نشده معلوم و است مانده باقى معمائى بصورت مسأله



 نشدن خارج كه است زائدى مواد يا ميكند ايجاد بدن در كسرى يكنوع آن خروج و دفع كه است بدن الزم مواد و

  .ميگردد مشاهده آن بدنبال كه است ضعفى است محسوس و مسلم آنچه مينمايد، اختالالتى ايجاد آن

 نقل او از كه چنان اوست حيات و سالمت شرط و بدن ضرورات از مايع اين وجود كه است معتقد سينا على بو

  .نگهدار را خويش عمر تست عمر تو منى ميگفت كه شده

 بعيد ولى منى بخود مربوط نه است آنها فرسودگى و اعصاب العاده فوق فعاليت نتيجه ضعف كه معتقدند بعضى

  .باشند داشته ضعف ايجاد و بدن حفظ در دخالت دو هر كه نيست

 بودن و ميداند منى خروج از ناشى را ضعف السالم عليه امام كه كنند استفاده همچه متن عبارت از بعضى شايد

  حفظ براى را مايع اين
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 اينكه لو و بدن در است مايع اين بودن ضرورى شود مى فهميده آن از آنچه ولى ميشمرد الزم بدن سالمت و قوت

  .باشد نداشته بدن تقويت در دخالتى گونه هيچ و باشد نسل سرمايه بخاطر صرفا
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   همبسترى گاه بهترين

 لكونه الثور برج في يكون ان ذلك من خير و افضل البروج من الدلو او الحمل برج في القمر و جماعهن ان اعلم و

 از خوبتر و است بهتر بروج زا است دلو يا حمل برج در ماه كه وقتى در زنان با آميزش كه بدان) 1. (القمر شرف

  .است قمر شرف آن زيرا باشد ثور برج در كه است وقتى آن

  

  ).نجوم اهل از بعضى بگفته بنا( است دلو برج از سوم درجه در قمر شرف

 شهوت طغيان با كه است مذكره ناريه بروج از او كه است جهت آن از آميزش براى حمل مناسبت ميگويند

  .اوست در شمس شرف و دارد تناسب

  .ميباشد روح و خون زيادتى موجب و رطبه حاره هوائيه بروج از دلو كه آنست براى دلو مناسبت و

  .ميباشد شهوات و بزنان متعلق كه است زهره بيت ثور كه آنست براى ثور برج تناسب



 تجربه و نظر طبق را طب رساله اين از قسمتى من ميفرمايد السالم عليه امام كه خوانديد كتاب اين مقدمه در

 وقت سياست الزام و تقيه باب من قدما نظريات از متابعت شايد و) القدماء اقاويل من( ام كرده تأليف دانشمندان

  .بود

 از بيشتر مسلما كه چنان باشد منجمين و حكما با توافق اظهار براى صرفا كه نيست بعيد فوق مطلب اين بر بنا

  .شدميبا قبيل همين از كتاب اين مطالب
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   خداست از عافيت

  .بخواهد كه كس بهر بخشد مى عافيت متعال خداوند) 1. (يشاء لمن العافية يعطى اللَّه ان

 است عبارت مرگ پس گردد، نمى حادث مرض و بيمارى مقدمه بدون مرگى هيچ است، دائم حيات كامل عافيت

 تا ميميرند آن نظائر و قتل و بضربت كه كسانى حتى مزاج اعتدال از عبارتست زندگى كه چونان مزاج انحراف از

  .رفت نخواهد آنها بسراغ مرگ نزند هم بر را آنها وجود تعادل و ندهد روى آنها بدن در انحرافى

 كدام را زندگى و حيات ديگر بعبارت بخشد مى كسى را عافيت كند مى حفظ كى را تعادل اين ديد بايد اكنون

  .فرمايد مى عطا نيروئى

 ماده چهار از مركب بدن كه چونان خشك و تر و سرد و گرم است طبيعت چهار از مركب مزاج گفتند مى قدما

 در و رود مى بيرون اعتدال از طبيعت شود زياد يا كم ماده چهار اين از يك هر سوداء، و صفرا و بلغم و خون است

 هر كند مى حفظ ها ويتامين توازن و تعادل را بدن اعتدال كه معتقدند امروز خورد خواهد بهم مزاج نظم نتيجه

 بماند محفوظ تعادل اين اينكه براى رود مى دست از بدن نظم گردد زياد بديگران نسبت يا شود كم آنها از كدام

 است اينها از غير يا شده كشف تاكنون كه است همينها اآي چيست مزاج و بدن تركيبى واقعى عناصر ديد بايد اول

   است اينها باضافه ديگرى مواد يا و
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 واه و آب و مكان اختالف شغل، اختالف آيا است، الزم مقدار بچه و حد چه در كدام هر كه نگريست بايد سپس

 اخالق، زندگى روش و سبك اختالف اجداد، و آباء از روحى و جسمى توارثات در اختالف سن، زمان، اختالف



 بهر و ميكند ممتاز هم از را مردم كه تفاوتهائى و اختالفها اين آيا ديگر، خصوصيات هزاران و معاشرتها برخوردها،

  .ندارد يا دارد دخالت تركيبى صرعنا از احتياج مورد مقدار اختالف در ميدهد مخصوص رنگ كس

 بايد ما تغذيه آيا يعنى دارد الزم بدن تركيبى وجود كه ميخواهد را همان مذكوره مواد از نشاط و تندرستى آيا

 بر الزمست ما براى كه معدنياتى و امالح نه يا است شده تركيب همانها از ما بدن كه باشد موادى بر مشتمل

 بسراغ مستقيما الزمست يا كنيم تهيه را آنها چيزى هر از كه كافيست آيا باشيم هكرد پيدا وقوف بهمه كه فرض

  .برويم مخصوص منابع

 را آن علت كه موردى در و نماند باقى تاريكى نقطه كه بطورى بفهميم آن علت با را مرضى هر رابطه ميتوانيم آيا

 بر بفهميم را كمبود مقدار ميتوانيم آيا است شده موجب ويتامين نوع فالن كمبود كه دانستيم مثال كرديم پيدا

 ما بدن زيرا( كنيم جبران تغذيه راه از تا بدانيم را الزم مصرف مقدار كه است ممكن آيا فهميديم كه فرضى

 كه است هائى فعاليت جمله از و دارد بسيارى وسائل و راهها كند نمى تأمين تغذيه راه از تنها را خود هاى كسرى

  .ميدهد رسوب بدن در را ث ويتامين گندم و شير خوردن مثال) ميگيرد صورت بدن خود درون
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 خوردن اثر بر مقدارش چه كه بفهميم ميتوانيم چطور و كنيم مصرف است الزم مقدار چه كسرى اين جبران براى

 تا ميكند رسوب بدن در غيره و پرخورها و روحيات و هوا و آفتاب مانند ديگر عوامل هزاران يا غذاها از نوع چه

  .باشد كرده نيز را رسوبها اين جبران كه كنيم مصرف آن از بمقدارى

 راراق باشد توانا و دانا چه هر بشر از كه است اينها مانند هزاران و ناتوانيها اين است، اينها نظائر و نادانيها اين

  .ميگيرد ضعف و بجهل

 كه اينست منظور بلكه كند پيدا نميتواند مشكالت اين بحل راهى هيچ بشر كه نيست آن گفتار اين از مقصود

  .بيابد دست چيز همه بر و كند پيدا احاطه چيز بهمه نميتواند است محدود او قدرت مانند بشرى دانش

 است بشر نادانى و جهل كليد علم اصوال ميكند جلب را ما ظرن ديگر گره هزاران شود مى باز ما بدست كه گره يك

 طب علم نميتوانيم كه بفهميم كه آنست براى نيز قدرت كه چنان نميدانيم كه بدانيم كه آنست براى علم يعنى

 كه علم اين از مقدارى دانستن و كند نگهدارى ميتواند او را ما بدن تعادل خداست، از شفا بدانيم كه آنست براى



 ما براى را ما حيات دوام و زندگى صالح و سالمتى نميتواند ولى ميكند مكلف بوظايفى را ما تنها است ما ميسر

  .اياه يمنحا و العافية يعطى اللَّه ان آرى كند ضمانت
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  تذكر

 تحريك بيشتر ايم كرده منظور رساله اين ترجمه و شرح از ما كه اى بهره شد گفته تابك مقدمه در كه طور همان

 عملى فايده از بيشتر گفتار هر شنيدن و نوشته هر خواندن از بايد ما را نتيجه اين اصوال عقولست تنبيه و افكار

 و تعقل با شود ايراد ارىك انجام بمنظور صرفا سخن و باشد زندگى العمل دستور كتاب چند هر باشيم طالب آن

  .آورد بدست و نموده جستجو را آن نتيجه بايد علم و انديشه با پذيرفت، بايد آن فايده تصور و فكر

 صورت و اعضا افتادن بكار و اراده شدن پيدا و اشتياق تحريك و نتيجه تشخيص براى انديشه كه همچنان بارى

  .است انديشه و اراده تقويت و اعضا تحريك بمنظور نيز يردميگ صورت كه عملى خود خودكار، ميباشد كار دادن

 شويم، انديشمند تا اند كرده پيشنهاد نيك كارهاى بما بدهيم، انجام نيك كارهاى تا اند داده انديشه بما تر خالصه

  .باشيم بوده انسان تا اند كرده امر صالح باعمال را ما و باشيم داشته صالح اعمال تا اند آفريده انسان را ما

 بر رشته آن در ما احتياجات تمام خاص دستورات سلسله يك بردن بكار از كه باشيم داشته انتظار نبايد اين بر بنا

 ميتوانيم آن از كه اى استفاده بزرگتر بلكه گرديم، نياز بى آن دنبال در فعاليتى و حركت گونه هر از و شود طرف

  .است ديشهان و جان كمال و روح غناى باشيم داشته توقع
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  .مبِينٍ كتابٍ في إِلَّا يابِسٍ ال و رطْبٍ ال

  .هست آشكار كتاب در آنكه مگر نيست خشكى و تر

  .اند كرده مجيد رآنبق تفسير را مبين كتاب روايات از اى پاره و آيه ظهور باستناد دانشمندان از بعضى

 هر شرح و بجويند قرآن در واضح بطور را چيز همه كه ميكوشند تفسير همين باستناد نويسندگان از ديگرى برخ

  ... بخوانند قرآن در مفصل بطور را مطلب



 نظاير و خلقت كتاب و محفوظ لوح مانند( آن غير نه است مجيد قرآن مبين كتاب از مراد كه شود مسلم اگر ولى

 انتظار طور اين نبايد مسلما و كنيم جستجو قرآن در چيز هر از را چيز همه كه نميكند ايجاب مزبور آيت) آن

  .نداشت موردى تعقل و فكر نه گر و باشيم داشته

 هموار انسان براى را تكامل راه خاصيت باين و ميكند رهبرى بمجهوالت معلومات از را ما كه است نيروئى فكر

 جمالتى با بسيارى موارد در جهت بهمين است بشر تكاملى سير راهنماى و روح سفرنامه كه دمجي قرآن ميسازد،

  *-تَعقلُونَ لَعلَّكُم مانند

 لَّكُمالْإِبِلِ إِلَى انظروا - تَتَفَكَّرُونَ لَع فكَي قَتخُل  إِلَى و ماءالس فكَي تعفرُونَ فَال أَ -ربتَدمردم آن مثالا و الْقُرْآنَ ي 

  .ميكند نظر اعمال و بتفكر امر را

 و لباس دوختن نان، پختن طرز مثل باب من و باشد گرفته بعهده را مطلبى هر شرح قرآن خود اگر اكنون

  و مسكن ساختن
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 نگذارده باقى را مجهولى. باشد نكرده گذار فرو چيزى و كرده بيان مشروح ار صنعتى و عمل هر كميت و كيفيت

 عاقبةُ كانَ كَيف انْظُرُوا ثُم الْأَرضِ في سيرُوا قُلْ -بجاى و كند نهى آن از بتفكر امر بجاى بايست مى باشد،

 تأويل بقرآن را آيه اين در ارض كلمه بعضى گرچه» 2« القرآن الى سيروا الى، تعالوا بفرمايد» 1« الْمكَذِّبِينَ

 و نگذاشته ينحل ال را مشكلى قرآن آيات اگر است مجهوالت كشف و مشكالت حل براى فكر حال هر در اند برده

  .داشت نخواهد موردى نظر و فكر در توصيه و ترغيب همه اين باشد نگذارده باقى را مجهولى

 عقول و افكار راهنماى است، هدايت كتاب قرآن كه اينست شود گفته نيست صواب از دور مورد اين در كه مطلبى

 و شاكراً إِما السبِيلَ هديناه إِنَّا كافرند آن از منحرفان و شاكر آن در سالكان كه ميدهد نشان را راهى است انسان

  .است ذاشتهنگ مكتوم را حقيقتى و نكرده قصورى هرگز طريق اين بسوى راهنمائى در - كَفُوراً إِما

 آن در و باشد نگذاشته مجهول و مبهم را چيزى خود موضوع پيرامون در كه بĤنست كتاب هر تماميت و كمال

 هدايت مجيد قرآن موضوع است، نكرده گذار فرو تر و خشك از را چيزى كتاب آن گفت ميتوان كه صورتست



 نگذاشته باقى نگفته را چيزى زمينه اين در مشهود و قطع بطور و است آدميزاد نيكبختى و سعادت است، متقين

   آنهم است ما سعادت تأمين و بهدايت مربوط كه را خشكى و تر هر و
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  .است فرموده بيان اساسى بطور

...)  رطْبٍ ال( كريمه آيه باستشهاد نيست سزاوار آن گوينده بغرض توجه با كه است اى جمله اللَّه كتاب حسبنا

  .شود تأييد

 نميتواند چند بداليلى ولى ميباشد بهداشتى مفيد دستورات سلسله يك حاوى كه است كتابى ذهبيه رساله بارى

  .كند متوقف را بهداشت و طب علم تكامل سير و بگيرد را نظر و فكر جلوى

 و افكار دار سررشته خود او است اسالم معارف آموزگاران بزرگترين از و قرآن معلم آن گوينده خود آنكه جمله از

  .است گرديده جهان شيعيان و مسلمانها هشتم پيشواى ترقى بĤسمان خرد و فكر سوق بمنظور كه است عقول

) يونان طب( را خود معاصر طب اساس از خيلى كه است نظرى و علمى هاى جنبش از يكى بحث مورد كتاب

  .ميكند خودنمائى طبيعى درمان بنام امروز كه است نموده تأسيس ديگر مكتب براى بنيانى و ريخته مدره

 آميزش اين تذكر است معصوم غير نظرات و بافكار آميخته وقت سياسى مالحظات از بعضى بموجب ذهبيه رساله

 متزلزل بĤن عمل از را ما اناطمين گرچه) است فرموده كتاب مقدمه در السالم عليه امام خود كه طور همان(

  .است گشوده باز طب و علم تكامل و نظر و فكر براى راهى ولى ميگرداند

  .است آورده فراهم ما براى را زيادى مشكالت كه است علمى غرور همان اساس بى اطمينان
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  :ام مشكالت

 و تجربيات شالوده و اساس بر فقط را آن و اند ساخته كوتاه معالجات و طب دامن از يكسره را نظر و عقل دست

  .بود خواهند و بوده هم مالزم هميشه تجربه و عقل آنكه با اند نهاده بنا مشاهدات



 ممكن داد، ترتيب نآ در قواعدى و اصول نميشود كنند مالحظه آن در كلياتى اينكه بدون فنى هيچ در اصوال

 ارتباطى و شود مى بجزئيات كليات از كه توجهى كرد، بردارى بهره خارجى مصاديق و جزئيات بنفع آن از نيست

  .است خرد و انديشه بنيروى و عقل كار همان ميگردد برقرار جزئى و كلى ميان كه

  :بيماريها علل

 و بالحسن آنكه حال و اند كرده منحصر معدنى امالح و ها ويتامين كمبود و ميكربها تسلط در را بيماريها علل

 اخالقى و روحى عوارض آنها ى همه از مهمتر و آورد مى پديد را بيماريها كه هست نيز ديگر عوامل هزاران العيان

 كه ندارند دست در دليلى ولى است ميكربها استيالى و امالح كمبود از ناشى نيز روحى عوارض ميگويند است،

 تزريقات با روانى بيماران از بعضى اينكه صرف و نباشد اخالقى عوارض خود ميكربها نفوذ و امالح دكمبو موجب

 و تر سخت تزريقات نوع همان از هم روانى بيماران از خيلى زيرا نيست قاطعى دليل اند شده مداوا معدنى

  .اند شده خطرناكتر

   است جسمى عوارض و ها ويتامين كمبود از ناشى روحى اختالالت از بعضى كه كرد انكار نميشود ذلك مع ولى
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  :بيماريها درمان

 و سعى تمام است، بيماريها معالجات داستان اند شده مرتكب امراض علل انحصار در كه اشتباهى بر متفرع

 را بدن كمبود ويتامينها و معدنى مواد مصرف با و كنند نابود را ميكربها كه آنست ميرود بكار آن در كه كوششى

 -شنيدنيها -ديدنيها( محسوسات و هورمونها كيفيت و معدنى غير از بسيارى مواد آنكه حال و نمايند جبران

 - نااميديها -واريهااميد - ترسها -دالوريها -مهربانيها -خشمها( احساسات و) كردنيها لمس چشيدنيها - بوئيدنيها

 -عادات -معاشرتها -برخوردها -فنون و علوم معقوالت و ادراكات -گذشتها -ها كينه -حسدها -بدبينيها -آرزوها

 اشتباه ميكند اثبات و محسوب تندرستى شرايط از تجربه و عقل را ديگر عامل هزاران خالصه ،)اقامتها - سفرها

  :ديگر



 غير آنكه حال و كنند نابود را ها ميكرب گوناگون وسايل و مختلف بانحاء هك ميدانند بĤن را ميكرب با مبارزه

 هيچ ميكنند، نسل ازدياد عدد ترين ببزرگ فرصت كوتاهترين در ها ميكرب شوند موفق كار باين است ممكن

  .بگيرد آنها دست از كامال را فرصت نميتواند اى وسيله

 زندگى عرصه وارد ديگر بصورت بدهند دست از را خود فعلى خاصيت و شكل و بميرند اى بوسيله چون ميكربها

  .ميشوند
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  :است ممكن غير ميكرب با مبارزه

 نابود و موجودات همه با جنگيدن واقع در موجود اين با مبارزه و است بينى ذره موجود از است عبارت ميكرب

  .آورند مى بدست آنها از تغذيه و آنها فعاليت از را خود حيات و نيرو بزرگ موجودات زيرا است هستى كردن

 بزرگ موجود صورت و بشكل ها آن ائتالف و تجمع كه هستند بينى ذره ريز موجودات همان بزرگ موجودات

  .ميكند خودنمائى

  .مضر -مفيد شوند، مى تقسيم دسته بدو تجربه و علم نظر از ها ميكرب

  .ميگرداند نابود نيز هستند او سالمتى ضامن و بشر خدمتگزار بهترين كه را آنها مفيدهاى ميكربها با مبارزه

 واقع ديده در نه گر و است آور زيان است شده مدلل ما پيش بĤنچه قياس و سطحى نظر از نيز مضر ميكربهاى

 و بانسان ميتوانند وقتى مفيد دسته بلكه نيست مفيد دسته خدمات زا كمتر بشر آستانه به ها آن خدمتگزارى بين

 و كنند مشاهده خود قبال در حريفى كه باشند داشته فعاليت و حرارت ميتوانند وقتى كنند خدمت او تندرستى

  .كنند مى خاموش نيز بدن در را حيات غلغله خود ركود و سكوت با نه گر

 با كه گازهائى بلكه باشند داشته وجود غذا و لباس و مسكن و آب و هوا رد كه نيستند موجوداتى تنها ميكربها

 كردن نابود ميكربها با اساسى مبارزه اين بر بنا مينمايند، توليد را ميكربها ميكنند پيدا اصطكاك آلى مواد

  .است ممكن غير آن و گازهاست
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  :ديگر خطاى



 مواد درصد نود آنكه حال و است شيميائى مواد بوسيله معدنى امالح و ها ويتامين نظر از بدن كسريهاى جبران

 واسطه بال معدنيات جذب و هضم براى آدميزاد مزاج زيرا نميگردد بدن جذب و ميكند رسوب بدن در شيميائى

  .بگيرد ها ميوه و تنباتا از را آن بايد بلكه نشده ساخته

  :ديگر لغزش

 شود مى مربوط دنيا با بشر كه جهتى هر از بلكه كنند تأمين نميتوانند تزريقات و خوردنيها تنها را بدن كسريهاى

  .كند برطرف را خود هاى نيازمندى و كمبود بايد شود مى مند بهره خويش بنفع او از و دارد كار و سر چيز هر با و

 و آب حكيمانه، پندهاى شيرين، داستانهاى خوب سخنان و دلربا نغمات شنيدن و خوش رمناظ ديدن بسيار چه

 مداوا را العالج صعب بيماريهاى گيريها گوشه و يأسها بلكه كامروائيها و موفقيتها شيرين، برخوردهاى گوارا، هواى

  .است كرده

  :واقعيت يك

 چنانچه و شود ساخته بدن خود در بايد و يسازدم بدن خود را الزم هاى ويتامين و ضرورى مواد از قسمت يك

   مزاج بدوش سنگين بارى اينكه جز كند جذب نميتواند بدن كنند تهيه خارج از را ويتامين نوع همان
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  .اند نداده صورت كارى بنمايند خطرناكى رسوبات ايجاد و كنند فرسوده را اعصاب و باشند نهاده تن

  :غذا و دارو

 را آن قديم معالجات روش كه آنجا از ولى شود مى مصرف بيماريها درمان بمنظور كه است چيزهائى از عبارت دارو

 از پيروى به شده بشر نصيب علوم در كه پيشرفتهائى همه با هم امروز است كرده تفسير مطبوعى غير بچيزهاى

 از را خود گمشده و نميشناسند داروئى خاصيت لذيذ هاى ميوه و خوشمزه غذاهاى براى كهنه تشخيص و رفك

 از بايد نيز شفا و صحت بيايد پديد خوراكيها و غذاها از امراض وقتى ميكنند جستجو شوريها و تلخيها البالى

) اضداد گونه دو يا( ضد دو از چيز هر هك است كرده ثابت را حقيقت اين استقراء و عقل زيرا شود پيدا خوردنيها

  .آيد مى پديد آن از درد كه است چيزى همان در چيز هر داروى شود مى فراهم

  ).السالم عليه على( متبصر و فيك دوائك



  :سالم عقل

 آن مردم باشد نداشته وجود صحيحى بهداشت و طب كه كشورى در است، سالم بدن در سالم عقل ميگويند

  .بود نخواهد برقرار آنجا در عقل حكومت و) همه بلكه( ماربي اكثرا كشور

 نميتوان را منكرات و فحشاء داشت انتظار نميتوان آن در را اصالحى گونه هيچ نكند حكومت عقل كه كشورى در

  كرد منع
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 نميشود عفت خالف اعمال با كرد، جلوگيرى نميشود را جنايات و ها قتل) كرد مبارزه يتواننم قمار و شراب با( 

  .كرد تعليم و تفسير نميتوان را آنها نظاير و ادب رحم، ناموس، عدل، قانون همچون را لغاتى نمود مخالفت

 و هرزگى شود، مى دهخوان هنر بنام آواز و ساز و رقص است، فرهنگ و عقل جانشين نيرنگ و مكر كشور آن در

 را حدود و اجرائيات تعطيل ميشناسند، مردانگى و قدرت را ظلم و زور ميگويند، رنگى يك و صفا را عفتى بى

  .ميگويند آقائى و گذشت

  .است رفاهيت و آزادى بندوبارى، بى و تجاوز است، شهامت و استقالل جسارت، و بيحيائى كشور آن در

 چنين بر. داشت نخواهد وجود مردانگى و شجاعت مهربانى، و شفقت پرستى، نوط برادرى، روح كشورى چنين در

  .اند تحمل بى و تندخو و فهم، كج بدبين، مأيوس، محروم، مردمى چنين مسلطاند، بيگانگان و چيره دشمنان ملتى

   است سحر نتايج از هنوز كين             بدمد دولتش صبح تا باش         

  

  :سالم بدن

 سالم، ملت سالم، هواى و آب سالم كشور است، سالم عقل از سالم بدن بگوئيم كه آنست معروف جمله از تر ثابت

 استقامت و سالم عقل از همه سالم زندگى خالصه سالم، فعاليت و كار سالم، برخوردهاى سالم، تشكيالت و قانون

  .است فرهنگ و روح

  چيز هر ندارد درست عقل كه مملكتى است، مملكت عقل فرهنگ
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  .است استثنائى و قاچاق باشد داشته ندرتا كه هم

 اين ولى است درآمده ريشخند و كهن هاى افسانه بصورت شئون ساير مانند كشور اين در بهداشت و طب داستان

  .آيد مى بيرون فرهنگ آستين از كه است اجانب هاى ستد بازيچه اختيار بى كه است گوئى هم

 كمپانى داروفروش و مظلمه دالل طبيب امروز ولى بود آن از بخشى بلكه روحانيت با همدوش قديم در طبابت

  .است شده

 كان لو و ضامن الطبيب ميشد خوانده او كار و فكر سرلوحه ميشد طبابت شغل وارد كه كسى اسالم دين در

 است ذيل عبارت سابق جمله بجاى امروز ولى باشد كرده اشتباه چه اگر. ميباشد خود كار مسئول كپزش -خاطئا

  .اوست العمل عكس از مردم هاى ناله ولى نداريم جمله اين مراد و معنى باصل كارى) دارد قانونى مصونيت طبيب(

  :قانونى مصونيت

 اطفال هوسها و شهوات ارضاء براى ميشوند رستانگو روانه پناه بى بدبخت هزاران روزى هر فوق جمله باتكاء

  .ميگردند سرازير مرگ بوادى) جنين( اند آرميده رحم آغوش در كه گناهى بى

 تشكيالت دارو و سنگين ويزيتهاى ميكند درست اصل بى هاى شهرت -ها اعالميه -ها روزنامه و راديو تبليغات

  .ميگرداند مأيوس سالمتى و زندگى از و روممح بطبيب مراجعه از را بضاعت بى مردم طويل و عريض
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  .نميگذارد الزم پرسشهاى و كافى معاينه براى وقتى افراطى هاى پذيرائى و مراجعات كثرت

  .نميكند توجه بيمار ربا رقت بوضع بسته را پزشك ترحم و انصاف چشم درآمد و پول شهوت

 و قسى را پرستار و پزشك دل فراوان بحد مرضى سوزان هاى ناله شنيدن و بيماران مير و مرگ با مكرر مواجهات

 اطباء باشكوه كاخهاى و مجلل ساختمانهاى نميكنند اعتنائى آنها پريشان احوال و تضرع و بĤه است نموده بيرحم

 و ظلم و پرستى پول را رفيع كاخهاى چنان بنيان زيرا است برداشته ميان زا بĤنها را مردم اطمينان و اعتماد حس

  .اند داده تشخيص قساوت

  .است ساخته آبرو بى و موهون را پزشكى شريف شغل پزشكان از بعضى عملى لغزشهاى و اخالقى سيئات

  :علمى مدارك



 كشور زيرا دهد نمى قلب آرامش و اناطمين بمردم كند مغرور را كار تازه پزشكان از بعضى چند هر علمى مدارك

 غير درست مجراى غير از را دانش و علم مدرك آوردن بدست كه نميشناسد مقرراتى و قانونى چنان را خود

  .بدانند ميسر

 مربوط بزرگان آثار با و كنند استفاده اشخاص تجربيات از كه دهد نمى اجازه پزشكان از بعضى بيجهت علمى غرور

  .كنند استمداد خود همكاران با مشورت و افكار از شوند

  و حيات كه جهت آن از بدنست و جسم طبيب كار موضوع
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 در خود وظيفه اصل از اند كرده قناعت جسم تماشاى و بتشريح تنها متأسفانه ولى ميسازند برقرار او در را سالمتى

 كنونى تمدن تظاهرات و عصر كشفيات و اروپائى بمعارف اتكاى اند، مانده غافل) زندگى و سالمت تأمين( آن مورد

 اطباء از قدماى نظريات گونه هر با جهت بى كه است كرده ايجاد قديم بطب نسبت بدبينى و رقابت حس نوع يك

  .ميورزند مخالفت

 سال چند تا ها ميوه و غذاها طبيعى خواص حتى( فصد و حجامت -آن لاعتدا و اخالط -اركان و امزجه -بادها

 از بسيارى خوشبختانه ولى است گرفته قرار جديد پزشكى و طب مخالفت مورد ديگر مطالب از بسيارى و) پيش

  .است آمده بر سرافراز علم و آزمايش زير از آنها

  :توجه قابل

 فرضيه اين پيدايش براى منشأى تاريخ كه بطورى است يمىقد خيلى) مختلف عناصر از( اجسام بتركيب عقيده

  .بگذارد دست در نميتواند

 و صغار اجسام از جسمى هر كه كرده ثابت تجربى علم و است آمده بر درست آزمايش زير از امروز فرضيه اين

 هورمونها، تازها،دياس ها، ويتامين بسيار معدنى مواد و امالح از انسان بدن جمله از شده تركيب مختلف عناصرى

  .است شده ساخته ديگر مواد و ها آنزيم

 دوا كه است معتقد و ميداند مواد اين از خيلى كمبود بجبران را امراض از بسيارى درمان امروز طب اصل اين روى

   سالم غذاى و
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  .ميكند منظم را بدن تركيبى مواد صحيح و

 يا( او كرامات جمله از كه بودند نوشته را هند مرتاضين از يكى حال شرح مجالت از يكى در قبل سال چندين

  .بود بادام بيك روز شبانه چندين در كردن اكتفا و او عادت خارق قناعت) رياضت راه در موفقيت اصلى شرط

 بر مبنى كردند حل علمى اصول تحت را مسأله اين ميبودند اروپا طبى مجالت از ناقل كه ديگر مجالت از بعضى

 هنرى بدن در غذا كرده حيات ايجاد كند حرارت ايجاد بتواند كه چيز هر نيست، چيزى حرارت جز زندگى اينكه

 خون و ضربان قلب نتيجه در مينمايد حرارت توليد و ميكند تأمين را بدن سوخت كه اينست ميدهد بخرج كه

  .ميكند پيدا سريان بخار و روح و انجري

 از اينكه جز نيست بيراه چندان داشتند وجود و حيات مورد در قديم فالسفه از بعضى كه اى فرضيه با عقيده اين

 خود شكم و بخوريم غذا كه ندارد لزوم هيچ كافى بقدر حرارت توليد براى گفتند و كردند استنتاج غلط بطور آن

 يك تزريق يا و قرص دانه يك يا چند خوردن حرارت از الزم مقدار گرفتن نظر در با بلكه كنيم پر ثقلها انواع از را

 و الكتريكى وسايل از ببعضى بشود اگر آنكه باالتر و است كافى باشد حرارت از مقدار همان مولد كه آمپول

 ادعا اين اساس تيمگف كه چنان داشت نخواهد غذا و بسوخت نيازى هيچ بدن كنيم حرارت توليد مغناطيسى

 جز چيزى را آن و ميدانستند حيات عين را وجود و وجود با مرادف را حيات كه است فالسفه از برخى فرضيه

  .شناختند نمى بعكس يا حرارت جز موجدى را حركت و حركت

  320: ص السالم، عليه رضا امام از بهداشت و طب-الرضا طب                        

 عناصر از او ميخواهد، تبديل ميرود تحليل او از آنچه برابر و است تبديل و تغيير دستخوش هپيوست انسان بدن

  .بياورد بدست غذا بوسيله بايد ميدهد دست از آنچه مقابل است شده ساخته بسيارى

 و معدنى مختلفه امالح و ها ويتامين كمبود است يتحلل ما بدل بلكه نميكند تأمين تنها را بدن سوخت غذا

  .مينمايد جبران را بدن ازت و هورمونها و ياستازهاد

  

 


