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چکیده
عامه با عناصر متعّدد خود، با زندگی و فرهنگ عمومی فرهنگ

به گسندگان بزرشاعران و نوی.امتزاجی ناگسستنی دارد،بشر
عامههاي مختلف، آگاهانه و ناآگاهانه، از عناصر فرهنگشکل

ها و اهداف خود به براي تصویرآفرینی و یا انتقال اندیشه
اي است رسالهنقشبندي،طب القلوبگیرند.خوانندگان بهره می

و طب در یپزشکینۀاي را در زمارزشمند و پرمایهيکه محتوا
یفراوانیطبات اصطالحاین کتاب،در داده است.يخود جا

، نام یمقدیهاي متعدد به اصول طبآمده است: نام داروها، اشاره
موارد یشتراصطالحات را در بینانقشبندي. یرهها و غبیماري

خود را یو عرفانیاخالقیامبه کار برده تا پیهبه صورت تشب
ت. کاربرد اسدهنبویقواعد طبیما منظورش تعلوالّ ،کندیانب

با علم نویسنده دهد که نشان می،اصطالحاتینابیانو یقدق
ینبا ایطوري که اگر کسبهاست؛ داشته ییآشنا،طب

از یبعضو بیاندر فهم،نداشته باشدییاصطالحات آشنا
از یهنوز برخ،ماةدر دوریگردد. حتدچار مشکل میمطالب،

ینهمچني. نقشبندوجود داردیپزشکةاعتقادات در حوزینا
ها وجود درمان بیماريیوةاي که در طب و شعامیانهيباورهااز 

با روش پژوهشاین درکرده است.یفراوانفادهداشته، است
توصیفی و با مراجعه به منابع نظري تحقیق، تالش –تحلیلی 

را با طب القلوباي از باورهاي عامیانۀ کتاب شده است تا پاره
ات منابع و مراجع طب سنتی، مورد تجزیه و تحلیل استناد به امهّ 
قرار گیرد.
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Folk medicine beliefs in Naqsh al-
Qulub's treatise Naqshbandi with a

mystical approach
2, Amene Kamali1Mahmoud Seyed Sadeghi

Abstract
Public culture, with its many elements, is
inextricably intertwined with human life and
public culture. Great poets and writers, in
various forms, consciously and unconsciously,
use elements of popular culture to create
images or convey their thoughts and goals to
readers. Naqshbandi Heart Medicine is a
treatise that contains valuable and rich content
in medicine and medicine. In this book, there
are many medical terms: the names of
medicines, various references to old medical
principles, the names of diseases, and so on.
Naqshbandi used these terms in most cases as
a metaphor to express his moral and mystical
message, but he did not mean to teach medical
rules. The careful use and expression of these
terms shows that the author was familiar with
the science of medicine, so that if one is not
familiar with these terms, one will have
difficulty in understanding and expressing
some of the contents. Even in our time, there
are still some of these beliefs in medicine.
Naqshbandi has also made extensive use of
popular beliefs in medicine and the treatment
of diseases. In this research, with an analytical-
descriptive method and by referring to the
theoretical sources of research, an attempt has
been made to analyze some of the popular
beliefs of the book of Healing Medicine based
on the sources and sources of traditional
medicine.
Keywords: Popular Culture, People's Beliefs
and Beliefs, Heart Medicine, Mystical
Teachings, Medical Terms.
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. مقّدمه1
که ها و آداب و رسوم مربوط به پزشکی، هرچنداندیشه

در روزگار خود جنبۀ علمی داشته، امروزه در سایۀ 
ها به اثبات رسیده و پیشرفت دانش، نادرستی برخی از آن

پزشکی «به شکل باورهاي خرافی درآمده است و در زمرة 
شوند.شمرده می» عامیانه

مسألۀ سالمت و بهداشت «خاتمی بر این باور است که 
ها، از ها و آلودگییماريو یافتن راهکارهایی براي دفع ب

- تواند، معیار ارزیابی فرهنگترین مسائلی است که میمهم

- ها باشد. طب و پزشکی در ایران باستان از جنبهها و تمّدن

ترین اي و تاریخی قابل بررسی است. قدیمیهاي اسطوره
ها داخته و از بیماريپرمتون دینی که به موضوع بهداشت

: 1387(خاتمی،» ه، اوستا استها سخن گفتو درمان آن
سرآغاز پزشکی را روزگار جمشید «). برخی از منابع نیز 28
).253: 1389(واشقانی فراهانی،» دانندمی

هیچ برگی در زمین «نویسد: می-طبیب ایرانی-سینا ابن
روید، مگر اینکه دواي دردي روي آن نوشته شده نمی
ایرانیان دانش). «107: 1390(طاهري سرو تمین،» باشد

-از دوران هخامنشیان-نسبت به گیاهان دارویی از دیرباز 
زبانزد ملل دیگر بوده و در عصر ساسانیان، حّتی نام برخی 

نصر، »(از داروها از زبان پهلوي وارد زبان یونانی شد.
ها بیماري را ناشی از خشم خدایان ) آریایی29: 1362

بر این باورند که اند و پس از ورود اسالم، مردمدانستهمی
بیماري، کفارة گناهان است؛ شاید بر همین اساس، طب 

در «طب روحانی. -2طب جسمانی، -1دو شاخه دارد: 
اند. گذشته، پزشکی و علم دین الزم و ملزوم یکدیگر بوده

طبیب به درمان جسم و عالم دین به درمان بیماري روح 
می قدیم، پردازد و از این روي بوده است که در لغت علمی

»طبیب باید آشنا به علم الهی و فلسفه باشد.
: 1386(گلشنی،

مقّدمه)

بیان مسئله.2
از زندگی ناپذیریکتفکیجزئ،فرهنگ و باورهاي عامیانه

شرایط اجتماعی و آدمی است که از دیرباز تاکنون بنا به
، تجلّی و نمودهاي گوناگون محیطی زندگی مردم هر ناحیه

باورها در بدو پیدایش به صورت شفاهی داشته است. این
شده وو سینه به سینه از نسلی به نسل دیگر منتقل می

این عقاید به یابیهمچنان نیز ادامه دارد. با توجّه به راه
توجّه هر چه هاي مختلف فرهنگی و ادبی، لزومعرصه

مسّلم یر،ناپذامري اجتناببیشتر به این مسئله به صورت
ریشه و علل پیدایش این امور، شده و دغدغۀ پی بردن به

اي و روشمند گروهی را برانگیخته است تا به شکل حرفه
عامه بپردازند.بررسی عناصر فرهنگبه

عامه به ادبیات عامه از جمله عناصر معنوي فرهنگ
یر اي از آثار روایی و غرود و شامل مجموعهشمار می

روایی منظوم و منثور و اغلب به شکل شفاهی است که از 
حیث ساختار و محتوا، با ادبیات سنتی مکتوب فارسی، 

). در حقیقت، ادب 11: 1394متفاوت است(ذوالفقاري، 
ها، اساطیر و ها، قصّهبه مجموعه ترانه«عامه 
شود که هاي رایج در میان یک قوم اطالق میالمثلضرب

شود و ز نسلی به نسل دیگر منتقل میطور شفاهی ابه
: 1382داد، »(موضوعات آن برگرفته از فرهنگ قومی  است

هاي عوام ). زبان ساده، لحن عامه و حاالت و اندیشه22
).239: 1354در این نوع ادبّیات نمایان است. (ریپکا، 

شیخ عالءالدین نقشبندي که در بیان طب القلوبرسالۀ 
ب از رذایل اخالقی نوشته شده مراحل سلوك و تهذیب قل

عامه، جایگاه خاصی برداشتن عناصر فرهنگبه لحاظ در
توان با بررسی و تعمق در آن به بسیاري از میدارد که

دست یافت. در این شنثرحقایق اجتماعی موجود در 
سعی تحلیلی، انجام گرفته، -که به روش توصیفیپژوهش 

دیدهشده ودههاي دیهایی از شاخصاست، بخشبر آن
طب ۀ در رسالیطبیانۀعامينشدة اصطالحات و باورها

طریق، نشان داده این ازتاشودبررسیواستخراج،القلوب



1398زمستان، 29پیاپی ،اول، شماره هشتم، سال »هاي ادبی و بالغیپژوهش«فصلنامه 88

ایرانیعامۀ تا چه اندازه متأثر از فرهنگنقشبنديشود که 
.تاس
پیشینۀ تحقیق.3

گفت تا به یدبانقشبنديطب القلوبرسالۀ در ارتباط با 
حال از 

ید،و شایدآن چنانکه بانوشتۀ وي عامه به ظر فرهنگمن
آن صورت نگرفتهيرویلیتحلینشده و پژوهشیستهنگر

دیگر هاي معدود، جنبهییها. هرچند در پژوهشاست
شده است. بررسیصورت محدود بهطب القلوبرساله 

بررسی «اي با عنوان )، در مقاله1397آمنه کمالی (مثاليبرا
در فصلنامۀ » بکی نسخۀ خطی طب القلوبمحتوایی و س

زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد سنندج به معرّفی نسخۀ 
هاي سبکی آن پرداخته است و همچنین یژگیوخطی و 

اي با عنوان )، مقاله1398رد (جومِمَ غالمرضا هاتفی 
هاي اخالقی و عرفانی قران و طب بررسی بینامتنیت آموزه«

خته است و به این نکته رسیده است پردا» القلوب نقشبندي
ي نقشبندطب القلوباز کتاب یتوجهدرصد قابلکه 
در فرهنگ کهدهدیمیلتشکی و عرفانیاخالقیمتعال

.گسترده داردياسابقهیاسالم-یرانیا

ضرورت تحقیق.4
آشنایی با فرهنگ و ادبیّات عامّه، در فهم متون ادبی و 

لزوم پرداختن به این ، نکته. همیناستؤثرمها ظرایف آن
ها کند. شاعران و نویسندگان از این مؤلّفهمهّم را، مسّلم می

کنند؛ بنابراین ضروري است خود استفاده میبسیار در آثار
قبل از یري شاعران از فرهنگ و ادب عامّۀذکه روند تأثیرپ
اري آثار ایشان بر فرهنگ و ادب عامّۀ بعد ذخود و تأثیرگ

امر موجب درك بهتر و ررسی و بیان شود، اینب،از خود
.شودترآثار ادبی میفهم درست

محمد نقشبنديعالءالدین. احوال و آثار 5

تألیف شیخ عالءالدین نقشبندي، آخرین پیر ،القلوبطب
. هـ1341است که در سال اينقشبندي کردستان، رساله

این رسـالۀ مختصـر ق. به زبان عربی نوشته شده است.
نگارش شده، محتواي ارزشمند ،کمتر از ده صفحهکـه در

اسالمی در خود اي را در زمینۀ عرفان و تصـّوفو پرمایه
،جاي داده است. اندکی پـس از نگـارش ایـن رسـاله

پیروان این طریقت و مرجع فتوا و یکـی از منسـوبان و
، دّین مظهرتدریس در سقز کردستان به نام شیخ فخرال

ملقّب به مظهراالسالم به ترجمه و شرح این رساله پرداخت 
نسخۀ . باشداین پژوهش میکه مبنـاي مطالعـه و بررسـی

ترجمه و شرح این رساله در صدودوازده صفحه و قریب 
مه شده است که مشتمل بر یک مقدّ نگـارش،دوهزار سطر

اصلی نمـۀ نویسـنده و مـتاز مترجم و شارح و سـپس مقدّ 
.که در سه بخش تنظیم شده است

. رسالۀ قـ.ه1341شیخ عالءالدین نقشبندي در سال 
را در بیان مراحل ســـلوك و تهذیب قلب از طب القلوب

شت.  ساله، «رذایل اخالق نو سال پس از نگارش ر چهار 
صر به  شگاه االزهر م ساتید دان شیخ و از ا یکی از خلفاي 

ضان الخالدي، ب سین رم شیخ ح ساله به نام  شرح این ر ه 
نام  ـــرح طب القلوبزبان عربی با  مفتاح الغیوب فی ش

ــبندي،» پرداخت ــیخ، ).47: 1989(نقش در زمان حیات ش
شبندي  شیخ عالءالدین محمد نق سوبان  یکی از علما و من
ستان، به نام فخرالدین مظهر، ملقب به مظهر  سقز کرد در 

ارســی االســالم، به ترجمه و شــرح این رســاله، به زبان ف
سخۀ ترجمه  ستفاده در این مقاله، ن پرداخت. مأخذ مورد ا

و شرح ایشان است.

طب ۀدر رسالیطبیانۀعاميو باورها.  اعتقادات 6
القلوب
و بدانید اي «گوید:کتاب خود میيدر ابتداينقشبند

درستی، محّبت دنیا که به دیوانگی ماند. برادران من که به
شود، ین رساله بر شما خوانده میهایی که در اسایر بیماري
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هایی هستند، عمومی که بر بزرگ و و بیماريهاالهمگی ب
»اشندبها مبتال میکوچک شما تسلط یافته و همگی بدان

).14(مظهر:

سستی بدن)إْستِرخاءَ (. 6-1
استرخا، سستی و ناتوانی است از حرکت که در اعضاي 

لج بوده است؛ ولی آید. در نزد قدما، معادل فبدن پدید می
شقی از طول بدن اطالق حسیفلج را به بیمتأخرین،

کنند؛ کنند و استرخا را به عضو فلج شده، اضافه میمی
دهخدا، ذیل »(مانند استرخاي لثه، فک، زبان و اعصاب.

داند و استرخا). نقشبندي استرخا را سستی اعصاب می
گوید:می

ل الدن روزي حاهمال و سستی کردن در به دست آور
ل، الاست که به سستی اعصاب ماند. چون طلب روزي ح

باشد. پس کسی که در بر هر مرد و زن مسلمان، واجب می
دنیا، چراگاهبه دست آوردن آن اهمال ورزیده و خود را در 

العنان گذارده که نه از حرامش اجتناب و نه از مطلق
انت و تقوي اش اقرار باشد؛ از این است که در پیکر دیشبهه

یافته و دیدة بصیرش کم بینا شده او ضعف و سستی راه
).35است (مظهر: 

. استسقا6-2
در شرح مشکالت دیوان خاقانیعباس ماهیار در کتاب 

هاي کبدي استسقا از بیماري«گوید: شرح واژة استسقا می
است و متّقدمان معتقد بودند که این بیماري از ضعف کبد 

،یدن آب به همۀ اندام بدن و در نتیجهآن از رسانو عجز
گاهی سوء .آیدریختن آب به داخل شکم به وجود می
،هاها و حّتی ریهمزاج معده و توّرم محال و احیانًا روده

»کبد را فراهم آورندممکن است موجبات ضعف
).104: 1384(ماهیار،

نقشبندي در بیان مطالب عرفانی خود، غفلت از شکر 
گوید: به مرض استسقا، همانند کرده و میایمان را

گونه که مستسقی هرچه آب به او بدهند، سیراب همان«
در فراهم کردن مال دنیا، آتش شود، انسان حریص همنمی

شود.حرصش خاموش نمی
غفلت از شکر ایمان است که به مرض استسقا ماند. 

ه آن ایمان کيبهاجا نیاوردن شکر در مقابل نعمت گرانبه
موجب رستگاري از عذاب ابدي و وسیله رسیدن به مقام 

تعالی یزالیالقرب او سبحانه و لذات مشاهدت جمال 
محبت دنیا و سرمست يالشأنه خواهد شد. بیشتر از استی

و فراموش ساختن مرگ و کشمکش رورغةبودن از باد
کننده آن بنابراین فراموش؛گیردچشمه می،روز رستاخیز

قی است که او نیز هرگز نسبت به فراهم نمودن مانند مستس
(مظهر: »و تشنگی آزش خاموش نخواهد شدمال دنیا حرّ

25.(

(رودل)ال . امت6-3
امتال عبارت است از فراوانی خون و اخالط در بدن. 

هرگاه «نویسد: در تعریف امتال میالتنویرصاحب کتاب 
خون) در سودا، صفرا، بلغم واربعه (مقدار یکی از اخالط 

ینیاخو(»گرددبدن زیاد شود امتال عارض می
ي رذیلت اخالقی حرص را به نقشبند).1352:184ي،بخار

گونه که مرض امتال یا رودل، تشبیه کرده است. همان
بیماري امتال، باعث افزایش و فراوانی اخالط در بدن 

شود؛ حرص هم باعث افزایش عالقه انسان به مال دنیا می
آوري مال دنیا است حرص بر جمع«گوید: یگردد و ممی

(رودل) ماند. حرص مالیخولیایی است که آدمی ال که با امت
را همیشه به رنج درانداخته و دیده بصیرتش را خواهد 

شود یی منتهی نمیجابهبست. چه حریص هرگز حرص او 
ایستد و اگر بیشتري از اموال دنیا جمع کند و بر حّدي نمی

.)36(مظهر: »یادتر خواهد بودباز در تحصیل ز

. آبله6-4
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هاي رایج دوران قدیم بوده که معالجه آبله از بیماري«
نداشته است و افراد بسیاري بر اثر آن کور و مجدّر 

شدند. در طب عامیانه، این باور، وجود داشته که باعث می
: 1387شمیسا، »(آبلۀ اطفال، خوردن خون حیض است

آبله را که باعث کوري و از دست ي بیماري نقشبند).25
یرا زشده به ترك زکات همانند کرده است؛ دادن زیبایی می

عدم پرداخت زکات، باعث بروز بالها و مشکالتی همچون 
دانستند.میسالی و نایابی خواربار و آذوقهو خشکیقحط

ماند. زکات، ترك کردن زکات است که به مرض آبله می
ه اسالم و باعث نموّ و افزایش مال و گانیکی از ارکان پنج

ها سرافرازي دنیا و آخرت است و در ترك آن
هاي زیادي وجود خواهد داشت چه در اخبار محرومیت

آمده از اثر ترك زکات آسمان برکات خود را از اهل زمین 
و زمین نعمت خود را از ساکنان خود منع خواهد بازداشته

سالی و نایابی ی و خشکقحطکرد. پس ترك آن باعث 
).36(مظهر: »خواربار و آذوقه خواهد شد

بختک.6-5
ي اافسانهدرباره موجود نیرنگستانصادق هدایت در کتاب 

موهوم و ینۀماديَبختَک (َبختو)، موجود«گوید: بختک می
عوام،.کندیمینیخفتگان سنگیها بر برخکه شبیبمه

یويماده دیایتهم کابوس است، عفربختک را که تجسّ
یر واز قیکرشکه پپندارندیسهمناك میجنّ یایداناپ
،شبیکیدر تاری،موجود نامرئاین.استل از گِاشینیب

یانجوانان، نمایژهوخفتگان، بهبر»یاهیس«همچون 
و گیردیکه نفسشان مفشاردیو آنان را چندان مشودیم

هدایت، (»آیدیو زبانشان بند ممانندیماز حرکت باز
1334 :175.(

و سحرخیز نبودن را به پا شدننقشبندي دیر از خواب 
خیزي است که آن گران«گوید: بختک تشبیه کرده و می

ها، چنان که بختک در شبچون بختک است؛ یعنی هم

سایۀ شوم خود را بر بعضی اشخاص انداخته و او را از 
»دارد.یمبازجنبش و برخاستن 

)29(مظهر: 

بواسیر.6-8
هاي نزدیک به مقعد، رگیاهسبواسیر عبارت است از تورم «

در راست روده که اغلب دردناك است و ممکن است در 
نتیجۀ فشار، شکاف برداشته و خون دفع 

شباهت بواسیر با حرف بیهوده در وجه).86سینا:ابن»(شود
در پلیدي همچون مقعد مبتال به بواسیر بواسیر این است که

گویی است که به مرض بواسیر ماند. لغو پراکنده«.است
عبارت است از سخنی که اگر ناگفته بماند نه کار دینی و 
نه امور دنیوي معطل مانده و نه گناهی یا زیانی رخ داده 

رو است که زبان لغوگو یناباشد و تشبیه آن به بواسیر، از 
).26(مظهر: »در پلیدي همچون مقعد مبتال به بواسیر است

صفرا.6-9
یر غصفرا، یکی از اخالط اربعه است و به دو نوع طبیعی و 

ذخیرة شود. جرجانی در کتاب طبیعی تقسیم می
صفراي «دربارة آن چنین نوشته است:خوارزمشاهی

ازبهراز خون ترسبکطبیعی، خلطی است که تیز و گرم و 
آنکه وي کفک خون است و رنگ خاصۀ وي زرد است و 

(جرجانی، » م و خشک است و مزة او تلخ استطبع او گر
تلخی صفرا ). نقشبندي دروغ گفتن را به107: 1ج ،1355

تشبیه کرده است و به این اعتقاد عامه، اشاره نموده است 
گرداند وکه صفرا، مزة شیرینی را در دهان انسان تلخ می

دروغ گفتن است که به تلخی صفرا ماند. یعنی «گوید: می
نماید و دروغ ه صفرا شیرینی را در مذاق تلخ میچنان کهم

آورد. یا بر عکس حق را یدرمحق صورتبهنیز باطل را 
).28مظهر: (»نمایدباطل می

خوره)جذام (.6-10
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، دربارة جذام چنین نوشته است: قانونسینا در کتاب ابن
سبب این بیماري، پراکنده شدن خلط سودا در سراسر بدن «

یئت هشکل و هاي بدن را فاسد کردهنداماست که مزاج ا
گسلد یماز هم هااندامیج، پیوند تدربهسازد یمرا تباه هاآن
).397سینا: (ابن» افتدیماندام خورده شده و در نهایت و

جوارح وا عضو نابودي اسبب فساد نقشبندي جذام را 
پوشیدن حق است که به بیماري خوره ماند، «داند: بدن می

چنان که خوره سبب فساد عضو است. کتمان حق عنی همی
و مشتقات آن از گواهی ندادن حق و گواهی دادن ناحق و 
تصدیق باطل و تکذیب حق و جور نمودن در حکم نیز 

).20(مظهر: »باشدسبب تباه شدن دین می
یلت اخالقی رباخواري را به جذام همانند رذهمچنین 

سود پول و رنج «ت. کرده که بدترین مرض جسم اس
).30مظهر: (»است که به جذام ماندیرشرعیغ

(انار فارسی)جمره.6-11
داشته و آن را شفابخش و در گذشته انار مصارف دارویی

در مثل 
نقشبندي قطع رابطه با .دانستندداروي بیمار می

خویشاوندان را به انار همانند کرده و تلویحًا گفته است 
سازد، عدم هاي بدن را نابود میام انگلگونه انار تمهمان
شود.با خویشان هم سبب بروز انواع بالها میوآمدرفت
مانند جمره (انار ها است که آن بهقطع کردن رحم«

فارسی) است. رحم هر کس عبارت است از خویش و افراد 
خانواده او و قطع آن به ترك آمد و شد و دست نگرفتن 

شت پا زدن از پشتیبانی مشروع از ایشان نیازمندان ایشان و پ
).31مظهر: (»گیرد.صورت می

ِدقُحّمی.6-12
دِق، علتی است که آدمی را باریک کند و عالمت این 

ی همراه با تب است. و گاهبیماري ضعف و ناتوانی است 
همچنین به معنی تب دق، مرضی است که شخص را الغر «

گویند همان مرض یمی بعضکند، آمده است.یمو نزار 
نقشبندي در خصوص ). نظر170سینا:ِسل است. (ابن

گوید، سینا که میبیماري دِق و مشخصات آن با نظر ابن
در وبیماري دق، همان بیماري سل است، یکسان است

توجیه مطالب دینی و عرفانی خود، گناهان کوچک را به 
بیماري سل، همانند کرده است.

است که به ناخوشی دق گناهان کوچک و بزرگ
اي است که بیشتر از خیال و اندوه و ماند. دق ناخوشیمی

یعنی بینوایی حادث شده، یا که خود مرض سل است؛
روز بر ضعف و ناتوانی مبتال چنان که مرض سل روزبههم
رسد که امید حیات به او میییجابهکهینافزاید تا امی

در القلوبطبحب و صا)36(مظهر: باقی نخواهد ماند
توجیه مسائل عرفانی خود ترك واجبات را به مرض سل 

ترك کردن واجبات است که به مرض «تشبیه کرده است.
ها فرایض سل ماند. واجبات شرعی زیادند، اهمّ آن

اند که اداي واجبات، گانه و معالجات امراض قلبپنج
»استالبهترین وسیله وصول به مقام قرب به وا

.)24(مظهر:

رُْبعِ (تب)ُحّمی.6-13
تبی را یک اندر چهار «گوید: سینا در شرح تب ربع میابن

آید؛ اما بار مینامیم که اکثر نوبتی است و چهار روز یکیم
احیاناً اتفاق افتد که تب یک اندر چهار، همیشگی و دست 

یعنی حرارت تب بردوام است و سر نوبت ؛ برندار باشد
غفلت طب القلوبصاحب).152نا: سیابن»(یابدشدت می

از یاد خدا را به تب ربع، تشبیه کرده است و به اعتقاد عوام 
کند شود و روز چهارم عودت میتب ربع سه روز قطع می

ماند که سه غفلت است که به تبی می«و همیشگی است. 
کسی که نسبت به روز قطع شده و روز چهارم عود کند.

آن را فراموش ساخته و از رات خود غافل یا وضع تطوّ
یادش رفته باشد که از کجا آمده و به کجا خواهد رفت 
پس او از حیث ضعف دیانت و تقوي به کسی ماند که به 
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تب ربعی گرفتار بوده و آناً فانًا نیرویش رو به تحلیل 
).36مظهر: (»برود

)(طپش دلخفقان.6-14
طپیدن «گوید:در تعریف خفقان میالتنویرنویسندة کتاب 

». گویندیمرا خفقان آزاردهندهدل براي بیرون آوردن چیز 
) 41: 1352(بخاري، 

نقشبندي ترك ذکر خداوند را به بیماري خفقان، 
همانند کرده و به اعتقاد قدما، بیماري خفقان، باعث ناآرامی 

ترك کردن ذکر اهللا است که «شده است. و طپش قلب می
باشد و به مفاد ضد متبّین یم)همچون خفقان (طپش دل

نشود؛ جز به ضد تا فضیلت ذکر بیان نشود، پی به عیوب 
همین احوال، مانند ة بنابراین دارندترك آن نخواهیم برد.

کسی که مبتال به خفقان باشد، همیشه دلش در طپیدن و 
مزایایی که ذاکر ۀآرامی و دور از اطمینان بوده و از کلیبی

).24(مظهر: »خواهد ماندنصیب بی،آن را است

خُناقَ البُغْضِ.6-15
خناق، دشواري نفس کشیدن «گوید: ابوبکر اخوینی می

است و علت آن بیشتر، آماس عضالت حلق است و دو 
حالت دارد. ممکن است آماس در بیرون حلق باشد 

با باز کردن دهان بیمار، دیده شود و امکان طوري کهبه
که حنجره است، پدید آید که در دارد در درون حلق، آنجا 

این صورت، آماس قابل مشاهده نیست و این حالت، 
سرعت، راه گلو، مسدود کرده و مانع تر است؛ زیرا بهوخیم

تواند از گلو عبور گردد و غذا نیز نمینفس کشیدن نمی
» کند.

(اخوینی 
:307(

گلو تشبیه کرده و نقشبندي بغض و کینه را به درد
گونه که ذکر شد، خناق یا درد گلو یکی از همان

بغض مردم در دل «هاي مهلک و کشنده است. بیماري

داشتن است که به مانند خناق (درد گلو) است و این نگه
صفت خود از امراض مهلکه است و آدمی را از آن چه 

).20(مظهر: »داردمیۀ اخیار است، بازمیشیوة ابرار و ش

یود.6-16

بق یک باور عامیانۀ کهن که تاریخ آن به سالیان پیش طبر 
دیوانه یا مجنون «:بودندگردد پیشینیان معتقداز اسالم برمی

کسی است که جن (پري) در روح او رسوخ کرده و عقل 
).292: 1386گلشنی،»(مختل ساخته استو خرد وي را

آیین زرتشت هر یک از پروردگاران باطل یا شیاطین در
اند، دیو شدهکه در حقیقت تجسم شور و گناه محسوب می

دنیا انجمن دیوانگان «گوید: شوند. نقشبندي مینامیده می
بند است، ی به جنونی پايهرکساست و در این انجمن 

طلبی و دیگري جنون مال و ثروت و سوم یکی جنون جاه
و چهارم جنون دیگر در سر جنون شهرت 

).14مظهر:»(دارد

درد چشم)َرمََد (.6-17
رمد، یمعن«:نویسدیمالّطبیفینالمتعّلمیههدامؤلف 

آماس آن ینبه چشم و سبب ایایدکه بیبود خونیآماس
اندر اَجواف عروق دماغ و یدگرد آیاربود که خون بس

يو نشان ویاماساندملتحمه را بۀبه چشم و طبقیدفرود آ
فصد يوعالجو... یدهآن بود که چشم سرخ بود و آماس

بازو)، از آن دست که دری(رگیفال(رگ زدن) بود از ق
.)270: 1371ي،بخارینی(اخو»برابر چشم بود

نقشبندي درد چشم را به گناه تشبیه کرده و به اعتقاد 
را ورود دردچشمخرافی آن اشاره نموده و علت رمد و 

گناهانی است «خاك به درون چشم دانسته است. گرد و
که به درد چشمی ماند که از گرد و خاك حصول یافته 

رو که اگر گرد و غبار دیده را از کار بازداشته یناباشد. از 
آورد، گناهان نیز در بینایی و و درد چشم را پدید می

بصیرت خلل وارد آورده و از ادراك اشعه جمال مطلق و 
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» قدس و جویبار چمن انس مانع خواهد آمدگلزار عالم
).19(مظهر:

زکام.6-18
شود و مایع زکام بیماري است که از سیالن مغز ناشی می«

شود و آید و مانع بویایی میرقیقی پیاپی از بینی بیرون می
سینا، ابن(» ممکن است بر چشم و رخسار هم تأثیر بگذارد

زکام سیالن مغز ). به اعتقاد قدما عامل اصلی306: 3ج 
شده و نقشبندي ها میبوده است که مانع استنشاق بوي

زکام همانند کرده صفت پست اخالقی خیانت کردن را به
خیانت است که به عارضه زکام ماند، «گوید: است و می

باشد، به چنان که زکام مانع استنشاق روایح مییعنی هم
لبن معطر چنین بوي گندیده خیانت مانع از بوئیدن گهم

خیانت به مردمان اثرات زشت گذاري خواهد شد،امانت
».دارد

)18(مظهر:
سده.6-19

گوید: در شرح بیماري سده میقانونبوعلی در کتاب 
ها، مجـاري و عروق را سـدهتنگی و بسته شـدن حجره«

ترینترین امراض کبد بوده و کبد بزرگگویند، سده از مهم
در عضوي حـبس شـود و موادکهیغده بدن است. هنگام

تمدد وجود داشته باشد (بدون امتاليوعالئم احتقـان
آید و احساس سنگینی در میسـده به وجود) کلـی بـدن

»سده استعضو مربوطه یکی از عالئم اصلی
).223سینا:ابن(

حالی و مردم، مرض سده سبب بیبه اعتقاد عامۀ
را به تندخویی نقشبندي بیماري سدهشده وسستی بدن می

دلی، تندمزاجی، درشتی در گفتار، سختتشبیه کرده و 
حساب آورده هاي آن بهرا از نشانهتحملیتابی و بیکم

است.

ماند و آن مرضی بدخویی است که به بیماري سده می«
کند و در منافذ بدن را منع میاست که جریان مواد خوب

دلی، تندمزاجی، از بدخویی مشتقات زیاد مانند سخت
تحملی و بدزبانی و غیره تابی و بیدرشتی در گفتار، کم

ها مرد را در انظار خوار و منفور اند که هرکدام از آنمتفرع
).27(مظهر:»اعتبار خواهد ساختو بی

دردسر، صداع.6-20
مراد «چنین نوشته است: اغراض الطبیعهجرجانی در کتاب 

ي است که از مادة سردرداز صداع گرم، همراه ماده، 
گیرد. منظور از سرد و گرم صفرایی یا خونی، سرچشمه می
مثالً از گرمازدگی ناشی بدون ماده، سردردي است که

).303: 1385(جرجانی،» شودمی
ردها اشاره نقشبندي تلویحاً در نوشتۀ زیر به انواع سرد

کرده و با تشبیه نمودن سردرد به رذیلت اخالقی حسد 
رشک بردن است که به دردسر ماند؛ یعنی «گوید: می

ها خواهد بود، حسد همچون دردسر که با اغلب بیماري
نیز، با بسیاري از امراض قلبی مانند طمع و کینه و دشمنی 

).16مظهر:(»و غیره وجود خواهد داشت

صرع.6-21
صرع از تشنجی «گوید: سینا درباره مرض صرع میابن

گیرد که آفتی بطن جلوي مغز را گرفته و سرچشمه می
و حرکت طور ناقص، سّدي را در راه نفوذ نیروي حسیبه

بطن، جلو مغز به وجود آورده است که بیمار را از 
: 3ج سینا، ابن(»داردیموابرخاستن و راست ایستادن 

144.(
یزدگاز جنیناشکردن غش عامۀ مردم،به اعتقاد

تشنج یاکه غش يکه فردیده بودندعقینو بر ادانستندیم
ي نقشبند.جن در او رسوخ کرده استیاشده یکرده، جن

طور ضمنی بههاي قلبی به مرض صرع بهبا تشبیه بیماري
از گوید، انسان مصروع این موضوع اشاره کرده و می
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از «. خبر استجهانیان غافل و بیاوضاع خود و جهان و 
ماند، هاي قلب نادانی است که به مرض صرع میبیماري

چه مرد جاهل به مانند مصروع از اوضاع خود و جهان و 
یکی از صفات نکوهیده یناخبر است و جهانیان غافل و بی

است که آدمی را از مقام ارجمند انسانیت فرود آورده و به 
).15(مظهر:»سازدبهایمش ملحق میرتبۀ

طاعون.6-22
، دربارة یراناۀعامیاتزبان و ادبي در کتابذوالفقارحسن 

هايیماريطاعون یکی از ب«گوید: مرض طاعون می
یکی از ،ن دورهآبه اعتقاد مردم . بودیمشده در قدشناخته
این مضمون در دیوان دیگر که ینن طمع بود با اآدالیل

ۀولی رابط؛کار رفته استی بهشعراي نامدار ادب فارس
»اندبردهن نامآاز ها کامًال مشخص نیست و تنهاآن
).152: 1392ذوالفقاري، (

و نقشبندي با توجه به این اعتقاد خرافی، ترك روزه
حرص و ولع به خوردن را عامل اصلی طاعون دانسته 

ترك روزه است که به مرض طاعون ماند، روزة «است. 
است و ترك آن باعث اسالمگانه از ارکان پنجرمضان یکی

چنان هاي آن است، پس همپایه از پایهخراب ساختن یک
که طاعون باعث انهدام رکن حیات مردم یک عصر است، 

»باشدترك صوم نیز موجب انهدام یک رکن اسالم می
).31(مظهر:

گیر شدن)(زمینفالج.6-23
و پا شود و دستقسمتی از بدن عارض میمرضی که بر«

پلنگ اندازد. پیهدیگر را از جنبش و حرکت میيو اعضا
قدما اعتقادبه ).153: 1392ي،ذوالفقار»(فالج را سود دارد

بیماري فالج داراي پنج مرحله بوده و نقشبندي در شرح 
را به بیماري فالج تشبیه کرده ترك کردن نمازطب القلوب

گانه یکسان با نمازهاي پنجۀ بیماري فالج راگانپنجو حالت 
دانسته است.

گیر ترك کردن نماز است که به بیماري فالج (زمین«
چنان که شخص فالج همه ماند. یعنی همشدن) می

؛ ایستدیبازمهاي بدنش سست شده و اعضایش از کار رگ
چنین نماز که عمود دین و در کاخ رفیع اسالم، همو

آن باعث فوتترین پایۀ آن است، ترك مهم
یک رکن مهم آن شده و به سایر ارکان نیز خلل وارد 

».آوردمی
)35(مظهر:

قولنج.6-24
گوید: دربارة قولنج چنین میکفایه منصورينویسندة 

گردد. این مرضی است که مانع خارج شدن مدفوع می«
دید همراه است و درد آن گاهی با درد با درد شبیماري

شود. راه تشخیص آن این است که در کلیه کلیه اشتباه می
کند؛ ولی درد قولنج از جاي خود از یک موضع تجاوز نمی

).125(منصور بن محمد، » کندحرکت می
بیماري رذایل اخالقی را از خود بهدور کردننقشبندي 

صفات بد دور کردنرت قولنج تشبیه کرده و سختی و مرا
ی بیماري قولنج یکسان دانسته است. سختبهرا از خود 

ها است که به ق نکوهیده و زدودن آنالترك کردن اخ«
دردمند اي است یماريبمانند مرض قولنج است که آن 

ها پدید آمده و با وجود آن باد و غایط که در رودهکننده
که در ايیزادهپس آدمبه عسرت از شکم بیرون آید؛ 

ها آنيجاپرورش صفات روحی خود نکوشد و بلکه به
صفات درندگی و شیطنتی و بهیمی پرورش داده و در رفع 

ها نکوشیده و نقوش همین صفات نکوهیده آنحالو اص
علم و عمل نتراشد. پس او به مانند بیماري که ۀرا به تیش

نیز او ،ت باشدکالیافته و نزدیک به هالبه مرض قولنج ابت
نزدیک و از مقام رفیع انسانیت منحط و فرود کتالبه ه

).34(مظهر:»آمده است

نقرس.6-25
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نقرس مرضی است مزمن و غالباً ارثی که به شکل التهاب 
کند و چند شب طور ناگهانی بروز میشست پا بهَمفصل

شود و پس از مدتی یابد و بعد خوب میمتوالی ادامه می
،طب القلوبمعین: ذیل نقرس). در (.نمایدیمعود مجدداً 

یعنی حسنه به بیماري نقرس تشبیه شده ترك اعمال
را تنبل و انسان اندك اندك، چنان که ترك اعمال حسنههم

آدمی هم نقرس آورد، یمخیز باراستراحت طلب و گران
ترك اعمال حسنه «دارد. یبازمزمالرا از رفتن دنبال کار 

اند، یعنی آن بیماري که بر دست است که به مانند نقرس م
دارد، یعنی یبازمخیز وو پا عارض شده و بیمار را از جست

زم الچنان که نقرس آدمی را از رفتن دنبال کار هم
آدمی خردهخردهچنین ترك اعمال حسنه، هم؛ وداردیبازم

).34(مظهر:»خیز بارآوردهرا تنبل و استراحت طلب و گران

)وشی زرديیرقاَن (ناخ.6-26
یرقان تغییر رنگ روي و سپیدي چشم و رنگ پوست، «

همۀ تن را گویند و یرقان یا زرد باشد یا سیاه و اسباب 
تولد یرقان زرد، بسیاري تولد صفرا بود اندر 

ي ترك عبادت نقشبند).683: 2ج ،1381جرجانی، »(جگر
گونه که گوید، همانرا به بیماري زردي تشبیه کرده و می

باعث شود؛ ترك عبادت هم باعث زردي چهره مییرقان 
شود. درخشندگی رخسار میتغییر رنگ و بر طرف شدن 

ترك کردن طاعات است که به ناخوشی زردي ماند و مراد «
و ترك آن باعث تغییر رنگ نوافل استینجابه طاعات در ا

و درخشندگی و انواع حتالو بر طرف شدن سیماي ص
خساري که مخصوص اهل نوافل رلوالتطوعات پیشانی و ت

».باشدیاست میدارانبو شب

)24(مظهر:

بلسانروغن.6-27

، در شرح یسنتيطب و داروهالطفعلی بریمانی در کتاب 
هاى درختى است داراى گل، َبلَسان«گوید: روغن بلسان می

یدى،به سفیلمایزنیشهاه مانند، برگکوچک خوشیدسف
رنگ و خوشبو. پوست آن زرد و سرخینچوبش سنگ
که آن را روغن بلسان یرندبگاىیرابهآن شۀرنگ، از تن

یمانی،بر»(گویندیهم میسانبها است، بلو گرانیندگو
1386 :1/109.(

و از زمان باستان یبلسان در طب سنتیاهاستفاده از گ
را یاهگینایناسیداشته است و ابوعلياگستردهکاربرد

یجهدماغ و اعصاب و دافع فلج، لقوه، رعشه، سرگيمقوّ 
، طب القلوبو نقشبندي در استدانستهبدن یو سست

تلویحاً روغن بلسان را دافع تنبلی و کسالت دانسته است. 
قۀالسپس روغن بلسان محبت را بر آن بچکان، یعنی با ع«

عبودیت شو و کسلی و تنبلی یفۀوظغول انجاممش،سرشار
».کنار بگذار،که ناشی از نفاق و هواي نفس است

)55(مظهر:

عنبرنسارا)سرگین (.6-28
یتوتوکسیکسیابیارزآبادي در مقالۀ یعلحجت صادقی 

دهانه رحم یي دو رده سلول سرطانروییدود داروینوع
، در خصوص خاصیت دارویی عنبر نسارا نوشته و حنجره

است:
بخش در یسالمتیعیحاصله از منابع طبیدود طب«

یـناز ایکـی. گرددیاستفاده میااز کشورهاي دنیاريبس
االغ ماده یناز سوختن سرگیدود ناشدارویی،دودهـاي

یانهو عامیست. عنبر نسارا در طب سنتا» عنبر نسارا«با نام 
و یاییباکتریعفونهايیمـاريبراي درمان بیرانا

کاربرد دارد. ینالواژهايیستتومورها و کیروسی،و
يمناسب برايهااز راهیکی،استنشاق دود عنبر نسارا

» .استیمزمن و حاد و سرماخوردگهايینوزیتدرمان س
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آبادي، یعل(صادقی 
1392:87(

هاي بهداشتی، یامپدر روایات و احادیث اسالمی، در 
باشد و نقشبندي در عبارت میمراد از شیطان، میکروب

عنبر نسارا) واژة (ینسرگذیل با اشاره به خاصیّت دارویی 
شیطان به کار برده است.

گذارد. و نمیو از ســـرگین القاي شـــیاطینش نگاه دارد«
سالک را  شه اطراف و جوانب دل  شیاطین که همی شکر  ل

ـــش می کنند که به آن ظفر یافته و به فروگرفته و کوش
سه و خیا سو بخش او را از کار بازدارند ت زیانالالقاي و

».اش قرار دهندو به ملعبه

)57(مظهر:

فرفیون.6-29
یرخشک آن را با برنج تخم«در اعتقاد عوام آمده است: 

و بر محل عقرب ید. تازه آن را بکوبیدشده مصرف کن
و درد را ساکت یزهر عقرب را خنثید،بگذاریدگیگز
را یونفرفیاهرفع خارش و جوش و کرك، گيکند. برامی

اگر .یدشست و شو مصرف کنيو از آب آن برایدبجوشان
يشود برادهرا مخلوط با فلفل بو داده خوریونتخم فرف

یون،است. روغن حاصل از تخم فرفیدوبا مفیماريب
آن ضد انگل است. آن یشهر،مسهل است و آب جوشانده

درمان لقوه (فلج يمخلوط کرده و برایتون،را با روغن ز
اعصاب و مفاصل ياعضا و دردهایصورت)، فلج، سست

آن یو کوفتگیاز ضربه خوردگینتسکيبرا.یدضماد کن
»یدمخلوط کرده و بر موضع بمالیاكرا با تر

).157: 1386بریمانی،(
نقشبندي، مقام رضا که یکی از مقامات عرفانی است به 
فرفیون همانند کرده و به مصارف دارویی این گیاه اشاره 

بیست و سوم رضا است که به فرفیون ماند «نموده است.
دارویی است که از براي عرق نسا و قولنج و گزیدن و آن

).46مظهر:(»خزنده و سگ دیوانه سودمند است

قاقله.6-30
، در شرح قاقله یاهیمعارف گحسین میرحیدر در کتاب 

گوید:می
است که در کتب طب یاهانیثمر گ،هلییدارویاهگ«

نام برده ،، هالیلهقاقله ويهابا نامیطور کلبهیسنت
هايیدر موارد ناراحتیتخم هل در طب سنتشده است.

يهل (قاقله) از داروهایاهرود. گکبد و رحم به کار می
بدن یعمومیتاعصاب و قلب بوده و سبب تقويمقوّ 
).437: 1385میرحیدر، (»گرددمی

به خاصیت دارویی آن طب القلوبنقشبندي در 
هجدهم «نسته است. اشاره کرده و مقّوي جگر و معده دا

نافله است که به قاقله ماند و آن گیاهی است هندي که 
».باشدمقّوي جگر و معده می

)45(مظهر:

گیريیجهنت. 7
را از عوامل هاآنشاید بتوان ترس از امراض و امیِد بهبود 

پزشکی ة اورهاي عامیانه در حوزو بورود خرافـاتةعمد
- نومید میدانست؛ یعنی آنگاه که انسان از درمان بیماري

گشته و بوي مرگ را استشمام کرده، گویی براي ماندن 
عالم درون و پناه بردن به باورهاي راهی جز گرایش بـه

عمومی نداشته است. کارآمد نبـودن داروهـا و بهبـود 
اي از موارد، ترس از پارههاي درمانی درشیوهنبخـشیدن

پیشین با خود همراه مرگی را چون ادوارمرگ و آرزوي بی
کرده و بدین ترتیب، درِ خرافات و موهومات همچنان می

اي از آنچـه، مانده است. از طـرف دیگـر، پارهمیگـشوده
محسوب روزگـاري بـاور عامیانـه و اصـول غیرعلمـی

سرشت علمیشان را به وژيتکنولگردید، بعدها علم و می
رو، شاید بعضی از آنچه که امروزه ایناثبـات رسـاند. از

غیرعلمی هم به سبب ناتوانی دانـش بـشري، عامیانـه و
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شود، روزگاري لباس علم و دانش بر تن پوشد.شمرده می
، این باورها در لحظات عجز و ناتوانی هااینۀگذشته از هم

ي بشر در رویارویی با اموري نومیدعلم و دانش؛ یـأس و
خدمتی را در چون: قحـط، فقـر، بیمـاري و مرگـ، همـان

کردند که امروزه بخشی از آن خدمات حق انسان می
. یکی است؛ یعنی آرامش روح و روانپزشکیرسالت روان

ی طبیانۀعامياعتقادات و باورهاهایی که در آن به از کتاب
نقشبندي است.طب القلوباشاره شده است کتاب 
پیرامون اصطالحات طب القلوببا بررسی رسالۀ 

طب آید. مؤلف توجهی به دست میپزشکی، نکات قابل
هاي عمومی در رسالۀ خود به بعضی از بیماريالقلوب

اشاره کرده است. هرچند که هدف اصلی نویسنده، شرح 
و تبیین نکات عرفانی و تعلیمی بوده است. با استفاده از 

ات پزشکی، توانسته است به شرح و تبیین مطالب اصطالح
عرفانی بپردازد. نویسنده بعضی مباحث طب همچون 

هاي خود به کار برده ها و اخالط را در البالي نوشتهمزاج
ها را است. او روش درمان و تشخیص بعضی از بیماري

ها نام بسیاري از بیماريطب القلوبمتذکر شده و در 
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ها هاي سنتی درمان بیماريهمچنین به بعضی از روشکرد.
هاي اشاره کرده است. عالءالدوله در بعضی از قسمت

رسالۀ خود از کتاب طب بوعلی بهره برده و با بررسی 
شویم که در کاربرد اصطالحات هاي او متوجه مینوشته

علی نظر داشته است.بوقانونپزشکی به کتاب 
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