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Abstract 

Shiite narrative and prayer sources are full of pithy prayers issued by 
the infallible (Imams). Some of these prayers are offered to ask God 
to solve problems and troubles, especially the healing of diseases. 
But there must be a reason for attributing anything to the Imams. 
Assessing the validity of sources and narration books is one of the 
ways to check the validity of hadiths and prayers. Identifying books 
and sources of medical prayers is the first step to accessing and using 
these valuable works. This article uses library resources and 
descriptively-analytically recognizes the most important sources of 
medical prayers and validates them. First, we have introduced the 
sources that have dedicated a special chapter to this subject 
throughout history in the field of prayer or hadith collection. Then 
the most famous and extensive books of prayer and narration 
“Mafatih Al-Jannan and Bihar Al-Anwar” have been studied and the 
sources used by them have been extracted. The results of examining 
the sources of these two books are almost identical. The book "Teb 
al-Aemeh (AS)" by Abdullah and Hussein Ibn Bastam and Makarem 
al-Akhlaq by Tabarsi are the main sources of medical prayers, which 
unfortunately do not have enough credibility. But many healing 
prayers are mentioned in prayer sources, and by collecting them, a 
collection of authentic medical prayers can be donated to the 
devotees of the Ahl al-Bayt (AS).  
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 یطب یدعاها یو اعتبارسنج شناسیمنبع

 چکيده
منابع روایی و دعایی شیعه انباشته از دعاهای پر مغزی است که از سوی معصومین )ع( صادر شده است. 

خصوص به -هابه منظور درخواست از خدا برای حل مشکالت و گرفتاری-گونه خاصی از این دعاها 
شده است. اهمیت این دعاها بر کسی پوشیده نیست، اما برای انتساب هر مط بی به ها بیان مداوای بیماری

های بررسی اعتبار نسبی مطالب نقل شده، سنجش معصومین )ع( باید دلی ی وجود داشته باشد. یکی از راه
میزان اعتبار منبع و کتابی است که دعا یا روایت در آن ذکر شده است. از این رو، شایسته است در 

ها، ترین منابع دعاهای طبی شناخته شده با توجه به اعتبار منبع درباره میزان اعتبار آنخصوص مهم
اظهارنظر ک ی صورت گیرد. عالوه بر این، آشنایی با منابع و مأخذ دعاهای طبی اولین مرح ه برای 

ای و به از منابع کتابخانهبرداری از آن است. این نوشتار با استفاده دسترسی به این میراث ارزشمند و بهره
پردازد. برای ها میترین منابع دعاهای طبی و اعتبارسنجی آنتم ی ی به بازشناسی مهم -صورت توصیفی

آوری حدیث، باب خاصی به این این منظور، ابتدا منابعی که در طول تاریخ در گستره دعانگاری یا جمع
ترین منابع دعایی و روایی معاصر؛ ورترین و گستردهاند، سپس مشهاند، معرفی شدهموضوع اختصاص داده

ها استخراج شده است. الجنان و بماراالنوار مورد بررسی قرار گرفته و منابع مورداستفاده آنیعنی مفاتیح
االئمه )ع( اثر عبداهلل و نتیجه بررسی منابع این دو کتاب تقریبا یکسان است. بر این اساس دو کتاب طب

ترین منابع دعاهای طبی است که متاسفانه از االخالق اثر طبرسی در زمره اص یو مکارمحسین بن بسطام 
های اعتبار کافی برخوردار نیستند. این در حالی است که بسیاری از دعاهای شفابخش البالی کتاب

مشتاقان ای از دعاهای معتبر طبی را به توان مجموعهها میآوری آنحدیثی و دعایی آمده است که با جمع
 .معارف اهل بیت )ع( اهدا کرد

 .دعا یهاکتاب ،یاعتبارسنج ،یشناسمنبع ،یشناسگونه ،یطب یعاهاد واژگان کليدی:
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 مقدمه
 که است برخوردار دین در جایگاهی چنان از وبوده  الهی بزر( هاینعمت از یکی« دعا»

 (11: 1507 راوندی، نالدی)قطب هاعبادت همه اص ی هسته عنوان به را آن)ع(  معصومین
 . (1/21: 1101)ک ینی، انددانسته عقل لشکریان از یکی و عقل از اینشانه و

 از و است نهفته قادر خدای به او نیازمندی و بنده عجز احساس و نیاز حالت دعا در
 و دارد دعا به بیشتری تمایل، کندمی بیشتری عجز احساس انسان که شرایطی در رو این

 از یکیها بیماری و ناگوار آمدهایپیش شویم. متوسل دعا به اوقات این رد شده توصیه
)ع(  صادق امامبه طوری که  کندمی نمایان بیشتر را انسان عجز که است مواردی

 هر شفای دعا همانا دعا به باد تو بر: داء كل من شفاء فإنه بالدعاء عليك» فرمایند:می
های نشانه از را بال و بیماری هنگام دعا به تمایلنیز )ع(  کاظم امام همان(.« )است بیماری

 دراز خدا سوی به نیاز دست ریتاگرف هنگام کنندمی توصیه و دانسته بال و بیماری پایان
 شایسته، رو این از. )همان( شودمی ریتاگرف رفع در تسریع موجب امر همین که کنیم
، شود خواندهها زمان این در است هترب که دعاهایی وها بیماری هنگام دعا مساله به است
 در و شده تع یم اصماب به معصومین سوی از دعاهایی، زمینه این در .صورت گیرد توجه
از  که ارزشمندی معارف از بخش این از بهتر استفاده برای است. گرفته قرار ما اختیار

 معرفی طبی یدعاها مخت فهای گونه ابتدا است الزمطریق معصومین به دست ما رسیده، 
ها آن به دستیابیتا  شوند معرفی، دارند برهایی که این ادعیه را درکتاب ینترمهم و شده

 عمل شیوه یک به اندپرداخته دعاها این آوریجمع به که ییهاکتاب همه شود. ترراحت
 رفیمع به ابتدا رتانوش این در، رو این از. نیستند اتقان و اعتبار از درجه یک در و نکرده

 آن از پس و شده پرداخته شیعه دعایی و روایی منابع میان در طبی دعاهای منابع ینترمهم
 آید.می میان به سخن منابع این اعتبار میزان درباره ک ی صورت به

 طبي دعاهای شناسيگونه .1
 طبی روایات حیطه ،شری که در روایات به آن توجه شدهب زندگیهای حیطه از یکی

 دسته دو به توانمی راها بیماری درمان و پیشگیری و جسم سالمت با مرتبط روایات است.
 گیاهی داروهای مانند مادی امور از گیریبهره با روایات این از ایدسته ؛کرد تقسیم ک ی

 با که است هاانسان روان و جسم سالمت به کمک صددتارها دررف از بعضی اصالح یا
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 راهکارهای ،روایات این از دسته دیگری است. شده یادها آن از طبی روایات عنوان
واندن قرآن، تکرار کردن خ و کردن دعا مانند ؛اندکرده پیشنهاد سالمتی برای را معنوی

 نامید. «طبی دعاهای» عنوان به توانمی را روایات از دسته این . ...یک ذکر و
 واهند شد.که در ادامه تشریح خ های متعددی هستندگونه شامل طبی دعاهای

 کلي دعاهای .1-1
 و مشکالت حل برای دعا این خواندن که است شده بیان دعاها از بعضی درباره

 درمان برای دعا این خواندن که شده اشارهها آن از بعضی در و است مفیدها ریتاگرف
 سْمِبِ» بگوید:، شد بیمار انسان وقتی فرمود)ع(  باقر امام نمونه عنوان به ت.اس مفید بیماران
 مَا شَرِّ مِنْ یَشَاءُ مَا عَلَى اللَّه بِقُدْرَةِ وأَعُوذُ اللَّه بِعِزَّةِ أَعُوذُ ص اللَّه رَسُولُ ومُحَمَّدٌ وبِاللَّه اللَّه
  (ش1101 ک ینی،« )أَجِدُ

 خاص هایبيماری به مربوط دعاهای .1-2
 به است. شده توصیهها بیماری درمان برای مخصوصی دعاهای ،روایات از بعضی در

 و صبح نماز از بعد درد چشم رفع برای که شده روایت)ع(  صادق امام از ،مثال عنوان
محمد وآل محمد أن تصلي على  اللهم إني أسألك بحق» شود: خوانده دعا این مغرب

دیني واليقين في قلبي  في ةمحمد وآل محمد، وأن تجعل النور في بصري والبصير
 «ة في نفسي والسعة في رزقي والشكرلك أبدا ما أبقيتنيواالخالص في عملي والسالم

 .(ق1132 )طبرسی،

 تعویذها و هاحرز .1-9
 از درخواست و دعا خواندن با او اطرافیان یا بیمار فرد که دعاها قب ی اقسام برخالف
 در .شوند داشته هانگ بیمار همراه باید تعویذها و حرزها هستند، بیمار درمان پی در خداوند

 یا نیست خواندن قابل که شده نوشته ایگونه به است آمدهها آن در که عباراتی ردیموا
 است. نامفهوم هاییشکل و اعداد حروف، عبارات، شامل و ندارد مشخصی مفهوم و معنا

 ب که ،شودنمی بیماری رفع باعث خدا از فرد درخواست موارد این در رسدمی نظر به
 آن داشتن همراه که اندشده دانسته وضعی اثری اراید حرز در رفته کاربه عبارات
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 تولد تسهیل برای که چنان کند.می کمک آن از پیشگیری یا مشکل رفع به خودهخودب
 .)همان( شود بسته مادر چپ پای بر و نوشته آیات برخی که شده نقل فرزند
 بیشتر کیدتا و گرفته قرار توجه مورد طبی دعاهای از دوم و اول گونه رتانوش این در 

 خود در را طبی دعاهای که منابعی ینترمهم ابتدا ،منظور اینو برای  است دوم گونه بر
  کنیم.می معرفی، اندداده جای

 . جایگاه دعاهای طبي در منابع روایي و دعایي شيعه2
 به اختصاصی صورت به که شودمی یافت بیتاک کمتر دعایی و روایی نابعم میان در

 و دعا یهاکتاب البالی معموال دعاها و روایات این باشد. پرداخته طبی یدعاها موضوع
 ینترمهم با که اندداده اختصاصها آن به را خاصی باب هم منابع از برخی و آمده روایت

  شویم.می آشنا ریخیتا ترتیب براساسها آن

 صحيفه سجادیه .2-1
 و عافیت درخواست دعاهای وها ماریبی مساله به سجادیه صمیفه دعاهای از مورد دو در 

ه عند ودعا» عنوان با پانزدهم دعای در یکی ؛است شده پرداخته خاص طور به سالمتی
 در که هاییمص مت و بیماری خاطر به شکر و سالمتی بر شکر از پس امام که «المرض

 سجاد )امام کندمی درخواست خدا از را سالمتی و عافیت نهایت در دارد وجود آن
 از امام نیز «اذا سال اهلل العافيه و شكرها»با عنوان  سوم و بیست دعای در .(ق1511)ع(

 و کندمی درخواست را حج و پیامبر قبر زیارت مانند معنوی هاینعمت و سالمتی خداوند
 کوچک و بزر( شر و ستمگر پادشاه و جانوران سایر و زهردار جانوران و شیطان شر از
 من از دارد من با بدی قصد کس هر خدایا» فرماید:می ادامه در و بردمی پناه خدا به

 از را گوشش و کور من دیدن از را چشمشتا  ده قرار سدی او مقابل در و کن منصرفش
 .)همان(« سازیکر من یاد شنیدن

 (ق272د.) احمد بن محمد بن خالد برقي« المحاسن» .2-2
 روایات از بعضی درخالل تنها است. دادهن اختصاص موضوع این به ایجداگانه باب برقی

 گفتن ثواب درباره االعمالثواب بتاک در ،لامث ؛ به عنواناست شده اشاره نکاتی به
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 از بعضی درمان یا (ش1110 )برقی، هابیماری به ابتال از پیشگیری اذکار، از بعضی
 .(همان) است شده بیانها بیماری

 ق( 923د.) محمد بن یعقوب کليني «الکافي. »2-9
 به بخش این در مهم باب سهو  است الکافی بتاک اص ی هایبخش از یکی الدعاء بتاک

 یک تنها «ان الدعاء شفاء من كل داء» بابدر  دارد. اختصاص طبی دعاهای موضوع
 .(1101 ک ینی،) کندمی کیدها تابیماری درمان در دعا ویژه نقش بر که شده نقل روایت

 دعاهایی ائمهها آن در که شده نقل روایت 13 باب این در «االمراضالدعاء للعلل و » باب
 برای ک ی دعای صورت به بیشتر دعاها این اند.آموخته اصماب به بیماری درمان برای

 با. (همان) است نشده نقل خاصی دعای ،بیماری هر درمان برای وبوده  هابیماری درمان
 این سندی بررسی امکان است کرده نقل را روایات سند ک ینی شیخ اینکه به توجه

 10 «الدعاء للعلل و االمراض» باب روایت 13 از نمونه عنوان به دارد. وجود روایات
 موثق فردی که قمی اشعری عیسی بن مممد بن احمد از یمیی بن مممد طریق از روایت

ها آن مهائ از گوناگون سندهای با او و شده نقل بود خود روزگار در قم شیعیان بزر( و
 مورد شیعیان از که قمی ابراهیم بن ع ی را روایات این از مورد 4 است. کرده نقل را

 ،اساس این بر است. کرده نقل ائمه از گوناگون طرق از او و پدرش از است اعتماد
 هم روایات مضمون ،آن بر عالوه دارد. وجود روایات این سندهای درباره نسبی اطمینان
 ندارد. اسالمی معارف با منافاتی و خداست از بیماری عرف درخواست درباره

 و تعویذها ،دعاها شامل که شده نقل روایت 15 باب این در «الحرز و العوذه» باب
 ترس، از دوری و عقرب مار، درنده، حیوانات شر از ماندن امان در برای حرزهایی

 جزب روایات همه یباتقر نیز باب این روایت 15 بین از. (همان) است ریتاگرف و وحشت
 برخورد درتا  اندداده آموزش اصماب به ائمه که است دعاهایی (10 )روایت مورد یک

 برای و بخوانند راها آن وحشت و ترس و حیوانات شر از ماندن امان در یا مشکالت با
 نمازهای از بعد شب، ب،تاآف غروب مانند خاصی زمان در شده توصیه همها آن از بعضی
 شوند. خوانده درندگان با مواجهه در ای واجب

 دعا آن در که هستند دعاهایی همگی تقریبا بخش این در موجود حرزهای و تعویذها
 نوعی به دعا اثربخشی ،دیگر عبارت به ط بد.می خدا از را خود خواسته مضمون شخص
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 آن به خدا خاص عنایت و توجه و کندمی مطرح فرد که است درخواستی از ثرتام
 این در اما ،است شده انشاء معصومین جانب از هم دعاها این الفاظ چند هر خواست.در

 ویژه خاصیت ،دعا ثیرتا ع ت ،دیگر عبارت به شود.می مطرح شخص خواسته ،دعاها
 نیست. حروف و عدد و ذکر یا و دعا لفظ به مربوط

 5از قرن قبل  )ع(« الرضافقه». 2-3
 آن نویسنده درباره یگوناگون احتماالت و است ختهناشناالرضا )ع( فقه بتاک مولف
 بن ع ی آنِ از و شده تدوین 4 قرن از قبل بتاک این بسیار احتمال به است. شده مطرح
 الرضا موسی بن ع ی نام با مشابهت ع ت به که است صدوق شیخ پدر بابویه، بن موسی

 .(1130 )طباطبایی،است  شده منسوب)ع(  رضا امام به)ع( 
باب »آن از پس و آورده (ق1500 بابویه، ابن) «باب الطب» عنوان با بابی ،مولف

 نقل قرآن با استشفاء درباره روایاتی آن در و گشوده بشتاک در را «االدویه الجامعه بالقرآن

 دعاهایی ذکر با باب این است. پرداخته «باب فضل الدعاء» به سپس .(همان) است کرده

لكل داء دواء فاذا الهم العليل » مانند: ؛شودمی شروعها یماریب رفع برای دعا لزوم درباره
 آب ،)ع( حسین امام تربت درمانگر اثر بیان به آن از پس اما .«الدعاء فقد اذن في شفائه

 .(همان) پردازدمی ... و سرد آب جوشیده، آب شکر، عسل، سوداء، حبه زمزم،
 به اعتماد که آمده دست به 1ایادهوج صورت به و ناشناخته مولفی ازالرضا فقه بتاک

 و اندشده گزارش سند بدون آن در موجود روایات ،آن بر عالوه .بردمی بین از را آن
 بتاک در ابواب این روایات بیشتر است. اندک آن در طبی دعاهای به مربوط روایات

                                                           
نقل از کتاب نیز مانند نقل روایت نیازمند سند است. تنها کسی مجاز به نقل از کتاب است که کتاب را با طریقی  -1

ه مانند اینکه کتاب را از استادش دریافت کرد ؛معتبر به دست آورده باشد که اطمینان نسبت به کتاب حاصل شود

ای کتابی یافته که روی ج د آن نوشته این کتاب از باشد. اگر کسی کتابی را به دست آورده مانند اینکه در کتابخانه

 ،فالن شخص است، این طریق را وجاده گویند. در این صورت اطمینان نسبت به انتساب کتاب به مولف وجود ندارد

شود. برای اطالعات بیشتر در ها این اطمینان حاصل مینسخههای مشهور و در عصر حاضر که با تکثیر مگر در کتاب

)بازپژوهی  درایه المدیث»با عنوان  نفیسیبه کتاب این باره و نظر ع مای مخت ف درباره وجاده و میزان اعتبار آن 

 رجوع شود. «مصط مات حدیثی در نگاه فریقین(
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 شده ذکر و... صدوق شیخ آثار و کافی در همها آن از برخی و آمده نیز االخالقمکارم
 است.

 )شاپور( زیات عبداهلل و حسين فرزندان بسطام بن سابور «االئمهطب. »2-5
 وها بیماری درمان پیشگیری، زمینه در طبی متعدد روایات بر عالوه االئمهطب بتاک در

 برخی درمان زمینه در دعاهایی ...و حجامت مانند طبی اعمال برخی وها خوراکی خواص
 برای خاصی دعاهای نقل ،بتاک این خاصهای ویژگی از خورد.می مچش بهها بیماری از

 درد سردرد، درمان برای دعاهایی ،نمونه عنوان به .استها بیماری از یک هر درمان
 مورد است. 174نقل شده است. کل روایات این کتاب  و... چشم ضعف شکم،

زندان بِسطام بن سابور )ابوعتاب( را فر نجاشی به نقل از ابن عیاش، حسین و عبد اهلل
د. ) اند. ابن عیاشآوری کردهکند که کتابی کثیر الفوائد در طب را جمعزیات معرفی می

( با دو واسطه این کتاب را روایت کرده است. عبارتی که نشان دهد نجاشی این ق501
شی این دو (نجاهمچنین وی )کتاب را دیده یا در اختیار داشته است به چشم نمی خورد. 

 .(ق1510 ،)نجاشی نفر را توثیق نکرده است
 برادرانش و است ثقه فردی و موالی از واسطی زیات سابور بن بسطام ابوالمسین

 او کنند.می نقل)ع(  کاظم امام و صادق امام از و اندثقه همگی حفص و زیاد و زکریا
 صفوان زا اسماعیل بن ع ی طریق از و اندکرده نقل را آن جماعتی که داشته بیتاک
 با نجاشی که است عجیب (.همان) است رسیده نجاشی دست به واسطه( 4 بادرمجموع )

 از نجاشی د.آور نمی میان به فرزندانش از نامی ،کرده یاد برادرانش و بسطام از اینکه
 عالمه. (همان) است کرده یاد بیتاک صاحب سابور بن بسطام نام با دیگری شخص
 احکام به مربوط مسائل در که آنجا از اما ،داندمی جهولم را االئمهطب مولف مج سی

 .(ق1501 مج سی،) نیستیم قوی سند نیازمند مسائل این درکه  کندمی بیان ،نیست
 )نجاشی، انددانسته)ع(  کاظم امام و صادق امام اصماب از را سابور بن بسطام

 عبداهلل عیاش ابن سخن استناد به تنها نجاشی که است باور این بر انصاری حسن .(ق1510
 ییدتا را ادعا این دیگری شاهد و قرینه هیچ و است دانسته بسطام فرزندان را حسین و

 نیامده برادرانش سایر یا بسطام از روایتیاشاره شده،  بِتاکعالوه بر این در  کند.نمی
 نشان موارد این همه و است شده نقل روایاتی نیز برقی احمد از بتاک این در .است
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 جز افراد این نام ندارد. وجود ،باشند بسطام فرزندان از نفر دو این اینکه بر دلی ی دهدمی
 از اینکه با االخالقمکارم در طبرسی حتی و نیامده دیگری منابع در نجاشی رجال در
 چشم به بتاک این در نیز دیگریهای آشفتگی است. نبرده نامها آن از کندمی نقل بتاک

 ابن 1.خوردمی چشم به بتاک در غالیان میراث به بتاک انتساب از هاییانهنش و خوردمی
 و بتاک به مربوط اطالعات درباره واسطه تنها که (501)متوفی  جوهری عیاش

 حواس اختالل دچار عمر اواخر در که است کثیرالروایه فردی ،استا هنآ نویسندگان
 که نیز نجاشی .(ق1517 )طوسی، کندینم اعتماد او به طوسی شیخ دلیل همین به و شده

 را او اصماب چون ولی بود عالم و بود پدرم و من دوست وی» ویدگمی دیده را او
 بسطام فرزندان با عیاش ابن فاص ه. (1510 نجاشی،)« کنمنمی نقل او از کردندمی تضعیف

 کاظم امام و ق(151))ع(  صادق امام اصماب از، چراکه 200 از قبلمتوفی ) سابور بن
 نقلها آن از توانستهنمی واسطه دو با او و است قرن دو نزدیک است( بوده ق(111))ع( 
  کند.

 راها آن توانمی مجموع در که است شده وارد االئمهطب بتاک به فراوانی نقدهای
 معتبر طریق یک نداشتن وجود -2 ،مولف بودن ناشناخته -1: کرد خالصه مورد 0در 

 بودن ناشناخته -5 ب،تاک روایات اسناد بسیار آشفتگی -1 ،بتاک به دسترسی برای
 نقل -0 و غالیان به مربوط اصطالحات از استفاده -4 ،بتاک در موجود راویان از بسیاری
  2.ابوالخطاب مانند انیغالی از روایت

 (ق 381) قاضي ابن براج «المهذب» .2-6
 ،فقهي المهذب بتاک از «االستشفاء ب الطب وتاك» بخش در طراب سی براج بن عبدالعزیز

 ذکر را طبی دعاهای ندرت به وها بیماری از برخی درمان ها،خوراکی خواص از بعضی
 متن عین آن از بخشی در و است روایات از مستخرج مفاهیم آن، از بخشی که  کرده
 یا «حُ الْمُتَعَبّدمِصْباحُ الْمُتَهَجِِّد و ساِل» دوره همین در. (ق1500 براج، ابن)است  شده ذکر

 دست به رودمی شماربه شیعه دعایی یهاکتاب ینترمهم از یکی که «المِصباحُ الكَبير»
 اختصاص موضوع این به خاصی باب آن در، اما شودمی نوشته (500) طوسی شیخ

                                                           
 - برای اطالع بیشتر رجوع کنید به: انصاری )1110(1

 - برای اطالع بیشتر رجوع کنید به: مهدی مهریزی طرقی و جواد فتمی اکبرآبادی  )1130( 2
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 موضوع این به نیز استبصار و تهذیب مانند خود فقهی احادیث جوامع در او یابد.نمی
 ست.ا نپرداخته

 ( ق538د. ) طبرسي «االخالقمکارم» .7 -2
 صاحب فضل، پدرش است. طبرسی دانشمند خاندان از طبرسی فضل بن حسن نصر ابو
 تکمیل در )که االنوارةمشكا صاحب ع ی فرزندش و است الورياعالم و البيانمجمع

 برده بهره درشپالدینيه االداب بتاک از بتاک این در او است. شده( نوشته مکارم بتاک
 یازدهم باب و دعا آداب درباره بتاک باب یندهمو  اسالم( جهان دانشنامه )مدخل است

 است. پرداخته آن درمان و مریض آداب به
 )ع( االئمهطب بتاک از برگرفته باب این: »نویسدمی یازدهم باب ابتدای در نویسنده 

 کرده آوریجمع اند(گرد دراز را عمرش خدا )که پدرم که است دعاهایی مجموعه و
 به مربوط آداب درباره اول فصل است: فصل پنج شامل باب این .(1132 طبرسی،) است
که در این  قرآن با استشفاء ؛دوم فصل. (همان) است بیماری عالج و کنندهعیادت و بیمار

 وها سوره از بعضی درمانی خواص و قرآن بودن شفادهنده درباره روایاتی وی فصل،
 پرداختهها آن قرآنی درمان روش بیان وها بیماری برشمردن به سپس کرده ذکر آیات
 ؛سوم فصل. همان() و... دندان درد ،گوش درد ،چشم درد ،تب مانند: هاییبیماری است.

 و پرداخته دعا و صدقه موضوع به ابتداکه در این فصل  نماز و دعا، صدقه با استشفاء
 کندمی نقل مریض برای دیگران دعای و ودشخ حق در مریض دعای درباره روایاتی

 ادامه در. (همان) شودمی شروع خاصهای بیماری به مربوط دعاهای آن از پس و( همان)
 همه رفع برای نمازی جم ه از؛ است کرده گزارشها بیماری درمان برای را نمازهایی

. ()همان و... پا درد قولنج، سینه، درد چشم، درد تب، رفع برای نمازهایی وها بیماری
 رفع وها بیماری درمان برای که دارد اختصاص حرزهایی بهنیز  پنجم و چهارم فصل

 .(همان) شودمی برده کاربه مشکالت
 به مفصل باب یک حدیثی بتاک یک در بار اولینبرای  )ع( االئمهطب بتاک در
 به توجه بتاک این از پس است. شده پرداخته ها،بیماری درمان به مربوط دعاهای و آداب

 به خاصی ابواب ،دعا یهاکتاب در و شده بیشتر آن به مربوط دعاهای وها بیماری لهامس
 در )ع( االئمهطب بتاک از کرده تصریح نویسنده که همانگونه است. یافته اختصاص آن
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 اعتماد بتاک این به که است کسانی نخستین زمره در وی .است برده بهره بشتاک تدوین
 ورود دروازه ،رو این از .است کرده نقل بشتاک در را آن روایات تفصیل به و کرده

 در آن از گذشته شود.می ممسوب عهیش دعایی و روایی منابع به )ع( االئمهطب روایات
 است. شده استفادهها بیماری درمان برای ط سمات و حرزها از بتاک این

 چندان برایش آن نقل منبع یا ایترو سند موضوع این در که است داده نشانطبرسی 
 به تجربی! دلیل یا داشته شرعی دلیل کار این که نیست مهم برایش حتی و ندارد اهمیتی
 ناخوانا صورت به کاغذ قطعه سه در است دارتب که فردی» نویسد:می نمونه عنوان

 بخورد. و دهکر مچاله را کاغذ یک روز هر «باسم اهلل ذي العز و الكبریاء و النور» بنویسد
 کار این به سمرقندی حسن امام نام به فردی که کندمی بیان چنین را تجویز این دلیل او

 .(همان)« بود یافته سندی آن برای گویا نوشتمی را آنها جمعه و ورزیدمی مداومت
 چنان کندمی مطرح درمان روش عنوان به را مواردی، تجربه استناد به هم مواردی در

 مجرب و خوب که شود خوانده حمد سوره بار هفت درد شکم رفع برای دنویسمی که
 .(همان) است

 مطالب که شده توصیه حرزهایی و هاط سم از استفاده به )ع( االئمهطب بتاک در
 عربی زبان به بسا چه و نیست متعارف و مشخص معنای و مفهوم دارای آن در مندرج
 یکی بر و بکند درخت از بر( سه» کندمی توصیه بیماری درمان برای که چنان نیست

 بیندازد آب به مرح ه سه در و «ابراسوما» سومی بر و «اوهوما» دیگری بر «طيسوما» بنویسد
 هفت آن بر و بخواند را اخالص سوره و معوذتین و فاتمه ایپنبه نخ یک بر یا (همان)

 بر دارد ادراری شب که کسی همچنین. (همان) بیندازد گردنش در را آن و بزند گره
هف هف هد هد هف هف هات هات » شود آویزان گردنش به و نوشته مطالب این یذکاغ

انا له كف كف كف هف هفف هفف ..... انه كریمه بنت كریمه و ولد فالن بن فالن شددت 
 یا (همان)« شددت بسوره سوره صفه صفه ختمت بخاتم سليمان بن داود هلل رب العالمين

 ارائه را شکل درون عباراتی نوشتن و خاص یشک  رسم دستور انزایم تسهیل برای
 .(همان) کندمی
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 یا «کور شب» درمان مثال بیماری نام عنوان به چه بتاک در فارسی عبارات وجود
 صمبت فارسی یا (همان) «عرق مدني یقال لها بالفارسيه رشته» بیماری نام فارسی معادل
 است. نویسنده زندگی ممل از ثرتام (همان) س مان با پیامبر کردن

 (579) راوندی «الدعوات» .8 -2
 (471) راوندی الدینقطب به معروف ،اهللسعيد بن هبة نوشته «الحزینسلوة» یا «الدعوات»

کند و انسان غمگین ل میئزا انسانو اندوه را از  غمیعنی دارویی که  ؛المزین سَ وَه است.
 شده تقسیم باب چهار به «الدعوات» بتاک .دارد میوا را به وجد و سرور و خوشمالی

  است:
 اول فصل؛ است فصل چند شامل که آمده سوم باب درها بیماری به مربوط دعاهای* 
 راوندی، الدینقطب) بیماری هنگام دعاهای و بیمار آداب بیماری، هنگام نماز بارهدر

 کرده ذکر را مر( یاد و شدن بیمار هنگام ائمه دعاهای بیمار، دعای، دوم فصل. (1507
 این در است. صدقه و دعا و)ع(  حسین امام تربت با مداوا درباره سوم فصل. (همان) است
 دعاهای وها بیماری درمان بر صدقه ثیرتا بیماری، مداوای ملزو درباره روایاتی فصل

 مخصوص دعاهای ،چهارم فصل. در (همان) است شده ذکر بیماری درمان برای عمومی
 گوش درد چشم، درد سردرد، برای دعاهایی است. شده بیان مشخص هایبیماری برای
 مریض، خواندن نماز نموه است، واجب مریض بر آنچه درباره پنجم فصل. (همان) و...

 ادتیع درباره ششم فصل. (هماناست ) و... قرآنهای سوره از برخی خواندن فواید
 ...و مریض دعای استجابت و گناهان بخشش و مریض حاالت و کردن وصیت مریض،

 .(همان)است 
 ایاشاره و کندمی ذکر را امام یا اص ی راوی نام تنها دعاها و احادیث نقل در راوندی

 و غیرمعصوم به منتسب هاگزارش برخی ندارد. سند س س ه یا و روایت منبع یا بتاک به
 ابن )مانند است سنت اهل منابع از استفاده دهندهنشان که است سنت اهل بزرگان از برخی

 به مربوطها دستورالعمل از برخی. ( عکرمهو   اعمش ،لقمان ،س مان ،ابودرداء عباس،
 باشد مشخص امام یا پیامبر به آن انتساب اینکه بدون است قرآن از ایآیه یا دعا نگارش

 .(همان)

http://wikifeqh.ir/%D8%BA%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%BA%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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 ق(538)د.  ابن ادریس حلي «السرائر» .3 -2
ب الطب و االستشفاء بالبر و تاك» بخش در ادریس ابن .است حدیثی -فقهی بیتاک ،سرائرلا

 المهذب اتعبار مشابه نیز بشتاک عبارات حتی و کرده عمل براج ابن شیوه به «فعل الخير
 .(1510 ادریس، ابن) است

 (ق663د. ) های علي بن موسي بن طاووسبتاک .12 -2
 مخت ف ساعات دعاهای «السائلفالح» در او دارد. متعددی دعای یهاکتاب طاووس ابن

 را جمعه روز خصوصبه و سال و ماه هفته، ایام دعاهای «االسبوعجمال» در روزشبانه یک

 اختصاص و شودمی تکرار ماه هر که دعاهایی به «الواقيهالدّروع» در است. کرده گزارش
 هر اختصاصی دعاهای و پرداخته دوم روز یا ماه اول روز دعای مانند ،ندارد خاصی ماه به

 دعاهای و استخاره درباره «االبوابفتحُ» بتاک است. کرده ذکر «االعمالاقبال» در را ماه

 مهم دعاهای برخی گزینش به دست «المجتني» در یدس است. شده لیفتا استخاره هنگام
 این جم ه از است.ها بیماری به مربوط ادعیه برخی جم ه آن از که زده متعدد کتب از

 نهایت در واست  شده گزارش معصوم به استناد بدون که مریض برای است دعایی موارد
 از را السالمع یهما حسنین تعویذ او .(1512 طاووس، ابن) است مجرب هک کندمی کیدتا
 نقل سمعانی مظفر بن دممم بن عبدالکریم «االدعيه المرویه من الحضره النبویه» بتاک

 (همان) کندمی
 براساس را «مُهّجُ الدّعوات و منهج العبادات» بتاک که کندمی کیدطاووس تا بن سید

 دعاها ینعناو در دقت با اما ،(1515 طاووس، ابن) است نکرده مرتب فصول و ابواب
 ،حرزها انواع بر مشتمل بتاک کرد. بندیموضوع تقریبی صورت به را آن توانمی

 است. انبیاء از برخی دعاهای و)ع(  ینمعصوم از شده نقل هایحجاب و تعویذها ها،قنوت
 است. ... و خنازیر بیماری، چشم درد، تب مانند هابیماری درمان برای دعاها این از برخی

 آمده پراکنده صورت به و دعاها بین درها بیماری درمان به مربوط دعاهای بتاک این در
  است. نشده تجمیع خاصی باب در و

 الزم سفر در آنچه و سفر ادعیه مورد در «األمان مِن أَخطار االسفار و الزمان» بتاک
 است فصل چند شامل باب هر و باب 11 در بتاک است. شده لیفتا شود، مراعات است
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 باید که یارانی داشت، همراه باید که حرزهایی و آن دعاهای و سفر آداب رهدربا و
 ومرض  و خطر از خود ممافظت چگونگی همسفران، با رتارف چگونگی بود، همراهشان

  است. شده لیفتا سفر مخت ف مراحل برای ادعیه
 ایبر که است تعویذهایی درباره «األمان مِن أَخطار االسفار و الزمان» پنجم باب
این  یازدهم باب .(1503 طاووس، ابن) رودمی کاربه چهارپایانش و مسافر از حفاظت
 انسان برای سفر در است ممکن که هاییبیماری مداوای برای است دعاهایی دربارهکتاب 

 را «برء ساعه محمد بن زكریا رازي» بتاک ،دعاها ذکر جای به فصل این در او بیاید. پیش
 عبیداهلل ابوالقاسم وزیر ممضر در که کندمی نقل رازی است. دهگنجان کامل صورت به

 به بدن در مرور به هابیماری که کردندمی کیدتا حاضران و شد هابیماری درباره صمبت
 هابیماری از بعضی گفتم من بود. خواهد مرور به همها آن رفتن بین از و آیدمی وجود
 و کرد تعجب وزیر روند.می بین از ساعت یک در اما شوند حاصل مرور به است ممکن

 مبنای بر سپس او نوشتم. را بتاک این من و بنویسم زمینه این در بیتاک خواست من از
 . (همان) کندمی ارائه را هابیماری درمان سنتی طب

 در طاووس بن سید تجربیات به «األمان مِن أَخطار االسفار و الزمان» دوازدهم باب
 روی هاییط سم )نوشتن تب درمان در اول فصل ؛دارد اختصاص هابیماری درمان

 هابیماری سایر برای تعویذی مربوط دوم فصل( و آن آب نوشیدن و شستن و کاغذهایی
 یهاکتاب در اما ،آمده منبعی به استناد بدون که دعا یک خواندن است. مجرب که است
 شخصی تجربه به مستند سوم لفص .(همان) است شده ذکر روایت به مستند آن شبیه دیگر

 با چهارم فصل در. (همان) است خدا اسامی شامل رقعه یک نوشتن شامل و نویسنده
 بیان ،دانسته شفاء مایه را عسل و حیات مایه را آب قرآن در خداوند اینکه به استناد

 شفا ،باشد داشته وجود قرآن تصدیق به یقین و شوند مخ وط عسل و آب اگر که کندمی
 خودش تجربه بههم  بازنیز نویسنده  پنجم فصل در .(همان) اهللانشاء ،شودمی لحاص

 عدل باب از بیماری این اگر خدا ای» که کندمی نقل هتاکو دعایی و کندمی استناد
 فضل حکم به برو و شو ساکن بیماری ای پس است ارجح تو برای فضل باب توست،

 و آورده شماره بدون را فص ی ادامه در .(مانه)« است آن اهل خدا آنچه حکم به و الهی
 .(همان) بگوید چنین بخورد شفا برای را عسل و آب خواهدمی که کسی نویسدمی



 19 |اثباتي 

قسطا » بتاک، «األمان مِن أَخطار االسفار و الزمان» سیزدهم بابدر  طاووس بن سید
 حج سفر در بدنش تدبیر دربارهاست و  مخ د بن حسن ابومممد برای که «بن لوقا یوناني

 است سنتی طب دستورات بر مبتنی و باب 15 شامل که کندمی نقل کامل طور به را نوشته
 .(همان)

 طاووس ابن یهاکتاب درباره مهم نکته چند
 بسزایی نقش ،دعاها آوریجمع و مخت ف موضوعات در بتاک نگارش با طاووس ابن

 روایات از بعضی ورود راه لیلد همین به شایدو  است داشته شیعه دعایی میراث حفظ در
 بخواهد شخصی وقتی ،طبیعی طور به است. شده باز نیز شیعه دعایی فرهنگ به ضعیف

 هر در بخواهد وقتی اما ،زندمی روایات گزینش به دست بنویسد دعا بتاک یک تنها
 شود.می فراهم ضعیف روایات نقل و آوریجمع برای زمینه بنویسد بتاک یک موضوع
 در را خود دعاهای و است پرداخته دعا انشای به مواردی در اووسط بن سید

 به مجربات ورود دروازه باید را طاووس ابن یهاکتاب است. کرده نقل یشهاکتاب
 یا خاصی دعای که کندمی بیان متعددی موارد در او دانست نیز شیعه دعایی یهاکتاب
 کند.می شگزار را آن و بوده مفید و کرده تجربه را خاصی عمل

 میان در سنتی طب یهاکتاب از س استفادهوطاو بنا یهاکتاب ویژگی دیگر از
 و کرده خارج صرف دعای حالت از را دعا یهاکتاب نوعی به که است دعا یهاکتاب

 اهل دعاهای و روایی منابع از استفاده است. کرده سنتی طبهای آموزه با آمیخته راها آن
 خورد.می چشم به فراوان اووسط ابن یهاکتاب در سنت

 چنان شودمی دیده ابن طاووس آثار در حرزها و تعویذها ط سمات، به گسترده توجه
 خورد.می چشم به بیشتر مساله این الدعواتمهج بتاک در که

 ق( 831د.بن فهد حلي)ا، «الداعیعده. »2-11
 که «الدعيه و الختوما» یکی ؛نگاشت دعا زمینه در بتاک دو ح ی فهد بن مممد بن احمد

 بی تهرانی، آقابزر()نیست  دست در آن از اطالعاتی و نمانده باقی آن از اثری سفانهتام
  .«عُدّة الدّاعي و نجاح الساعي» بتاک دیگری و (تا

 استرقاء و دعا با استشفاء به را فص ی «عُدّة الدّاعي و نجاح الساعي» پنجم باب درح ی 
 شامل ها، بیماری رفع برای دعاهایی :اول قسم ؛ است قسم چند شامل که داده اختصاص
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 دوم: قسم. (تابی ح ی، فهد ابن) است آمده سند بدون برخی و سند با بعضی که دعا 10
 و ریتاگرف اندوه، و غم رفع برای دعا 12 ، شاملناپسند امور و مکروهات رفع برای

 در برای تعویذ 11 ، شاملیذهاتعو سوم: قسم. (همان) و... رزق ط ب دعای بد، هایخواب
 . (همان) و... جن حشرات، درندگان، شر از ماندن امان

 ،است قرآن به مربوط که «عُدّة الدّاعي و نجاح الساعي»  ششم باب درهمچنین 
 قرآن با استشفا اول: قسم ،شامل بخش سه ازجم ه دارد وجود درمان درباره هاییفصل
ها بیماری برخی درمان درباره روایت 4 به فقط نمونه نعنوا به کهها بیماری درمان برای

 خواص از مورد 10 شامل قرآن با استکفاء دوم: قسم .(همان) کندمی اشاره قرآن با
 قسم و (همان) و... بخت گشودن ها، ریتاگرف مشکالت، رفع برای قرآن آیات وها سوره
 .(همان) روایت 1 شامل دعا اجابت برای قرآن خواندن سوم:

 (ق 325د.) مصباح کفعمي -12. 2
البلد » یکیها آن ینترمهم دارد. دعا زمینه در مهم یهاکتاب کفعمی ع ی بن ابراهیم
جُنَِّةُ » دیگری و است نداده اختصاص طبی دعاهای به را خاصی باب که است «األمين

 بهطوسی  شیخ «المتهجدمصباح» به شباهت دلیل به که «األمانِ الْواقيَة وَ جَنَِّةُ اإلیمان الباقيَة

 و کیفیت قمری، هایماه برخی اعمال به بتاک این در لفوم است. یافته شهرت «مصباح»
 که است فصل 40 شامل بتاک است. پرداخته ریخیتا و ادبی نکات برخی و دعا آداب
 ادعیه درباره 11 فصل؛ است شرحاین  به است طبی دعاهای شامل که آن فصول از بعضی

 ،دیون دعاهای درباره 21 فصل، (1501 کفعمی،) ...و بخت گشایش و دردها وها بیماری
 قرآن از دیگرهای استفاده و قرآن با استشفا درباره 25 فصل)همان(،  چشم درد و هاقرض
( و همان) تعویذها درباره 20فصل(، همان) و... بالها از ماندن امان درمشکالت  رفع برای
 )همان(. و... سالطین و شیاطین و سمر از ایمنی دعاهای درباره 27 فصل

 ؛است متکی طاووس ابن هاینقل به عمده طور به دعا یهاکتاب از نقل در کفعمی
 مورد منابع فهرست خاتمه در وی است. نکرده اشاره امر این به صراحت به گرچه

 .(همان) است مولف نام به اشاره بدون ،بتاک 213 شامل که کرده نقل را اشاستفاده
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 (ق1123د.) شيخ حر عاملي «المهمهالفصول» .2-19
 احادیث از ایموسوعه که است« الشيعهوسائل» بتاک عام ی حر شیخ لیفتا ینترمهم

 کندمی نقل را مستمبی دعاهای شود،می وارد که بابی هر در عام ی حر شیخ .است فقهی
 به عنوان مثال، ؛کندمی کیدات آن به ابواب گذارینام در و دارد ماثور دعای بر کیدتا و

 او .(1515 عام ی، حر ) استحباب الدعاء عند سماع اذان الصبح و المغرب بالماثور باب
 را باب عنوان و داندمی جایز را دعایی هر خواندن نماز قنوت مانند مواردی در هرچند

 روحیه اام ،(همان) کندمی انتخاب «جواز الدعاء في القنوت بكل ما جري علي اللسان»
 این به را باب یک و کرده اشاره دعا اختراع کراهت به که شودمی باعث او گرایینص

 آنجا ؛باشد طاووس بن سید به تعریضی باب این در او عمل شاید .دهد اختصاص مساله
استحباب الدعاء بما جري علي اللسان و اختيار الدعاء الماثور ان تيسر و كراهه » باب که

 به بتاک این در عام ی حر شیخ صورت هر به(. همان)دهد می سامان را «اختراع الدعاء
 01 که هفتم ج د در و دهدمی نشان توجهیبی اسقام و ع ل به مربوط دعاهای به نوعی
 به ایاشاره ،است آورده الذکرابواب عنوان با را باب 40 و الدعاابواب عنوان با را باب

 ()همان کندنمی طبی دعاهای
 روایات مساله به« )ع( الفصول المهمه في اصول االئمه» سوم ج د در عام ی رح شیخ

 عام ی، حر) است گنجانده را «ابواب الكليات المتعلقه بالطب و ما یناسبها» و پرداخته طبی
 یک تنها اما ،کرده کیدها تابیماری درمان بر دعا نقش بهاین کتاب  دهم باب در .(1170

 .()همان است. زیاد باره این در روایات که کرده اشاره و نقل باره این در کافی از روایت
 وبوده  )ع( االئمهطب بر کیدتا بیشتر ،گیرندمی قرار ممورها بیماری که بعد به 10 باب از

 است. شده نقل ندرت به طبی دعاهای اما شده، نقل طبی روایات

 (ق1112د.) عالمه مجلسي، بحاراالنوار .2-13
 31 ج د کل و (1501 مج سی،) شودمی شروع 30 ج د از «بحاراالنوار» ذکر و دعا ابواب

 از داردها بیماری درمان موضوع به بیشتری اختصاص که دعاهایی شود.می شامل را 32 و
الدعاء لعموم االوجاع و الریاح و خصوص وجع الراس و الشقيقه و ضربان » 43 باب
 بابتا  است شده داده اختصاص خاصی باب بیماری هر برای سپس و شده شروع «العروق
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 حل برای تعویذهایی درباره که است متعددی ابواب بر عالوه ابواب این .(همان) 35
 و شیاطین شر دفع گمشده، یافتن غصه، و غم رفع مانند مخت فهای ریتاگرف و مشکالت

 است. شده نقل و... جن
 عباس شیخ« الجنانمفاتيح» از پیش که« زادالمعاد» اشدعایی بتاک در مج سی عالمه

 طبی دعاهای موضوع به است رفتهمی شماربه شیعه ادعیه معتبر بتاک ترینمعروف قمی،
 پردازد.نمی

 ق( 1999) منسوب به شيح اسد اهلل طهراني حائری «الجنانمفتاح» .15 -2
 ماما ،یمیی سید قول از طهرانی آقابزر( شیخ اما ،نیست مشخص درستی به بتاک مولف

 )م حائری طهرانی اهلل اسد شیخ اثر این مولف که کرده نقل)ع(  رضا امام حرم جماعت
 )آقابزر( است زیسته سال 120 حدود و داشته دراز عمری که است مشهد( در ق 1111

شهرت بسیاری داشته و شالوده  «الجنانمفاتيح»این کتاب پیش از نگارش تا(. تهرانی، بی

 براساس این کتاب است. « جنانالمفاتيح»اص ی نگارش 

بوده همراه آن و در انتهای آن به چاپ رسیده  «زادالمعاد»که در حاشیه « الجناناحتمف»
 سپس شود،می شروع نمازها تعقیبات با مستقیم صورت به و مقدمه بدون است. کتاب

 آن از پس .(2011 حائری، طهرانی) شودمی نقل زیارات آن از پس و مشهور دعاهای
 شده ذکر نیسان آب خواص سپس و آمده هاحاجت شدن برآورده برای هاییتمخ
 شقیقه، گوش، درد مانند مخت ف هایبیماری دفع برای دعاهایی بمث آن از بعد .(همان)

  .(همان) ...و شکم دندان، چشم،
 و بیماری نام ذکر به تنها و نشده ذکر روایات و دعاها برای منبعیغالبا  بخش این در

 کفعمی مصباح مانند پیشین منابع به موجود دعاهای و است شده پرداخته مربوط یدعا
 دستور گاهی هم بخش این در است. شده اخذ یکسانی منبع از احتماال و دارد شباهت
 درد مانند هاییبیماری درمان برای خاص عبارات نوشتن و خاص هایشکل کشیدن
 .(همان) است شده توصیه و... (همان) طمال
 و پیامبر بر ص وات فضی ت با را بتاک خواهممی من که نویسدمی خاتمه در ولفم
 قول از و مرات عشر ع یه اهلل ص ی مره ع ی ص ی من» نویسد:می سپس و کنم تمام آلش

 دوباره ، اماشود تمام اینجا باید بتاک رسدمی نظر به ؛«کندمی ذکر را ص واتی نیز بزرگان
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 از ایمنی دعاهای شامل مطالب این .(همان) است شده الماق آن به مرتبط مطالب بعضی
 گشایش فراموشی، رفع ائمه، رویت سفر، در ایمنی فقر، وسوسه، دفع دزد، جن، و شیاطین

 است مجربات از مساله این که شده کیدتا مواردی در .(همان) است آمده و... بخت
است؛ به عنوان  شده استفاده رعربیغی منابع از رسدمی نظر به موارد از بعضی در و (همان)

 استناد بدون کرده گم را راه یا ندارد حرکت توان و مانده راه در که کسی درباره مثال،
یا مضطالون، یا » :ببندد پایش به و بنویسد را اسم چهار این که آمده روایتی یا منبع به

یا اینكج یا نينكج یا » نددبب رانش به را اسامی این یا «مستغليثا، یا سنحاریب، یا مصطبالون
 با را اسم پنج این که کسی که آمده ایضا 1بحرالمنافع در» :نویسدمی ادامه در. «كينكج

یا ) شود نمی درمانده رفتن در ببندد ساقش بر و نگوید سخن نگارش حین و بنویسد وضو
 کف بر جغد روغن و عقاب روغن شده گفته و طيعوا علجح الذي یعفوا عن المدبري

 از مجربی دعای او. (همان)« ماند نمی باز او برود سریع کاروان هم چقدر هر بمالد ایشپ
 که است حرزی واقع در که کندمی نقل)ع(  ع ی امام ازطاووس  ابن المعادات بتاک

آهيا ادوناي، » بنویسد: آهو پوست برباید  زعفران و مشک باو  شده ذکر آن بر بسیار فواید
حيم ساهوبراه، اسراهينا، ادیالو، اساماي، الوهي، الشهيا سر عارام، سوماه بع مالح، هملو

 .(همان) «اوراب، صغواث، صوصوبواره ال

 ق(  1953) شيخ عباس قمياثر  «الصالحاتباقیات» .16 -2
 نامدار و شریف بتاک قمی مممدرضا بن عباس شیخ لیفتا ترینرایج و مشهورترین

)ع(  رضا امام حضرت پرنور بارگاه کنار و مقدس شهدم در را آن که است« الجنانمفاتيح»

 خاصی باب قمی عباس شیخ الجنانمفاتيح بتاکدر است. کرده لیفتا .ق ه 1155 سال به
  است. نیافته اختصاص طبی دعاهای مساله به

 در و« الجنانمفاتيح» همراه به که است قمی عباس شیخ از بیتاک« الصالحاتباقيات»
 در شود. تصورالجنان مفاتیح از جزئی است ممکن، رو این از و شودمی چاپ آن حاشیه

                                                           

المولى محمد بن أحمد المعروف بخواجكي شيخ الشيرازي  تاليف« و األوراد و األعمال األدعيةفي  المنافع بحر. »1

 يه في شروح الكتاب المذكوركما مرت اإلشارة إل 259نزیل دكن من بالد الهند و مؤلف شرح الباب الحادي عشر سنة 

 (84، ص3)الذریعه ج
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 عنوان به بابی و شده ذکر هابیماری درمان برای تعویذهایی و دعاها ،بتاک این سوم باب
 از هتاکو دعاهای و رزهاح یبعض پنجم باب در است. شده گذارینام «اسقام و ع ل ادعیه»
 است. شده نقلطاووس  بن سید «مُهَجُ الدّعَوات» و «المجتني» بتاک

 و پرداخت دعا یهاکتاب پاالیش به« الجنانمفاتيح» نگارش با قمی عباس شیخ
 و سنتی طب هایدستورالعمل غیرمعتبر، حرزهای و هاط سم به مربوط مطالب از بسیاری
 ب ند گام این وصف این با نکرد. ذکر« الجنانمفاتيح» در و کرد حذف را مجعول دعاهای

، رو این از و شود« الجنانمفاتيح» به نسبت انتقاداتی مانع نتوانستها کتاب پاالیش در
 در توانمی هاتالش این جم ه از؛ گرفت صورت ایرادات این رفع جهت در هاییتالش

  دید. ،«المنيرالمصباح» بتاک

 اداتیایر رفع را «المنيرالمصباح» بتاک لیفهای تاانگیزه از یکی مشکینی اهللآیت

 فهمیده قشر شده باعث و شده وارد« الجنانمفاتيح» جم ه از دعایی یهاکتاب بر که دانسته
 از که کندمی ذکر را دلیل 3 زمینه این در ایشان ندهند. نشان اقبالی آن به روشنفکر و

 بیان اذکار، و دعاها برخی برای آمیزاغراق بسیار هایثواب بیان به توانها میآن جم ه
 مشکینی،) کرد اشاره ...و مخصوصهای بیماری درمان برای مخصوص ذکرهای و هادعا

 (.ش 1170
 مکارم اهللآیت لیفتا بتاک این است.تا راس همین در دیگر تالشی «نوین مفاتیح»

 شدهاصالح نسخه «نوین مفاتیح» آورده، مقدمه در لفوم چنانکه است. شیرازی
 رویکرد، همین با و یافته انتشار زمانه با تناسب ترعای هدف با و بوده« الجنانمفاتيح»

 مربوط مباحث است. شده حذف شده، دانسته ایراد و اشکال دارای که آن از هاییبخش
 خورد.نمی چشم به تقریبا بتاک این در طبی دعاهای به

 ترین منابع دعاهای طبي. مهم9
« الصالحاتباقيات» دو در خرتام دوران در طبی دعاهای بیشترین گذشت آنچه اساس بر

 شناخت، رو این از است. شده آوریجمع مج سی عالمه« بحاراالنوار» و قمی عباس شیخ
 این برها آن ثیرتا میزان و منابع ینترمهم با را ما حدیتا  بتاک دو این استفاده مورد منابع

 دشوار نچندا مج سی عالمه استفاده مورد منابع با آشنایی کرد. خواهد آشناها کتاب



 13 |اثباتي 

 یافتن اما است. کرده نقل را خود منبع روایت یا دعا هر ابتدای در ایشان، چراکه نیست
 به ایاشاره هیچ ایشان اینکه نخست؛ روستهروب هایی دشواری با قمی عباس شیخ منابع
 تمام دلیل همین به است. فارسی زبان به بتاک متن اینکه دیگر و نکرده روایات نقل منبع

( 1که نتایج آن در جدول )– حدیثی افزارهاینرم با و شده سازیمعادل نوعی به روایات
 منابعتا  شده تالشعالوه بر این،  است. شده پرداخته آن منبع جویوجست به -ارائه شده

 کفعمی مصباح در روایتی اگر، رو این از شود. استخراج واسطه منابع نه و روایات اص ی
 که اص ی منبع طبیعی طور به است آمده هم قاالخالمکارم در و دارد وجود
 است. واسطه منبعی که مصباح نه شده بیان، است االخالقمکارم

 «بحاراالنوار»و « الصالحاتباقيات». منابع 1جدول 
 نام کتاب

 نام منبع و تعداد نقل
 بحاراالنوار الصالحات )ملحق به مفاتيح(باقيات

 درصد( 89) 99 درصد( 83) 04 االئمه )ع(طب
 درصد( 80) 38 درصد( 88) 83 االخالقمکارم

 3 3 کافی
 3 3 دعوات راوندی

 37 71 سایر منابع
 909 743 تعداد کل دعاهای طبی

 

 منبع ینترمهم« االخالقمكارم» و« االئمه )ع(طب»(، 1براساس اطالعات جدول )

 به م مق« صالحاتالباقيات) » خرتام دعایی بتاک مشهورترین طبی دعاهای

 درصد 70 از بیش و است«( بحاراالنوار») خرتام روایی منبع ترینجامع و«( الجنانمفاتيح»
 بیان منبع دو این معرفی در این از پیش که چنانهمچنین  شود.می شامل را طبی دعاهای

 .نیستند برخوردار کافی اعتبار از بتاک دو این شد،

 گيریو نتيجه بندیجمع
روایی و  -ها اص ی مس م و معتبر و متکی بر دالیل قرآنیدرمان بیماری اصل تاثیر دعا بر

معتبرترین منبع در زمینه  عق ی و حتی به نوعی مورد اتفاق و اجماع همه مس مین است.
که روایاتی را با س س ه سند از معصومین بوده کافی الدعاي دعاهای طبی کتاب 
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ترین روایات و دعاهای طبی است که حاوی بیش )ع( االئمهطبکتاب  گردآورده است.

با نقل گسترده از نیز طبرسی « االخالقمكارم»متاسفانه از اعتبار کافی برخوردار نیست. 

او ، های روایی شد. عالوه بر اینباعث رواج روایات آن در میان کتاب« االئمهطب»
به عنوان طبی متعددی را از منابع نامشخص نقل کرده و  -های دعاییروایات و نسخه

  شود.شناخته می هاط سمدومین منبع نقل روایات نامعتبر و برخی حرزها و 
های طب در آثار سید بن طاووس نقل از منابع اهل سنت و منابع غیرروایی مانند آموزه

 شود.به وفور دیده میدعاهای انشاء شده توسط مولف مجربات و سنتی، احکام النجوم، 
در اثر افراط در اختالط مطالب مخت ف به دعاها نیاز به  در اواخر دوره قاجاریه و

شیخ عباس قمی اولین گام ب ند در اصالح  شود. های دینی احساس میاصالح کتاب
 «الجنانمفتاح»کند نسخه اصالح شده و منقمی از های روایی را برداشته و تالش میکتاب

گرا به تهذیب شیوه عالمان نصاو با تمسک به  .ارائه دهد «الجنانمفاتيح»با عنوان 
طبی از منابع  دعاهایهای دعایی پرداخته و در بخش دعاهای طبی نیز به پیراستن کتاب

 پردازد.غیر روایی می
تغییر در سطح فهم عموم مردم و رشد سطح فهم و آگاهی عمومی از یک سو و ظهور 

نیز کشیده « الجنانمفاتيح»شود انتقادها به باعث می ،دیگر سویهای نقاد دینی از جریان
های بعدی در تالش ،از این رو ؛بودهای مورد انتقاد یکی از بخشدعاهای طبی و  شود

 «االخالقمكارم»و  «االئمهطب»ها که از منابع غیرمعتبری مانند های این بخشبیشتر نقل

شکینی و اهلل مآیت «المنيرالمصباح»هایی مانند در کتابو  حذف شد ،اقتباس شده بود
ها یا به ک ی حذف شدند و یا بسیار این بخش شیرازیاهلل مکارمآیت «مفاتیح نوین»

 مختصر شده و روایات غیرمعتبر کنار گذاشته شدند.
 ،های روایی به ع ت پایبندی به اصل بمث نقل از معصوم و توجه به منبع نقلکتاب

تا حدودی با مشکل  «حاراالنوارب»در این میان  و دچار آسیب شدنداز منابع دعایی کمتر 

اما در این کتاب نیز  ،دست به گریبان بود «االخالقمكارم»و  «االئمهطب»روایات ضعیف 
ها و تعویذهایی که بر پایه ع م اعداد و حروف و ع وم غریبه بسیاری از حرزها، ط سم

 راه پیدا نکردند. ،تدوین یافته بودند
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دعایی موجود در مشهورترین جوامع  -طبی هایدرصد روایات و نسخه 70بیش از 
از  «(الصالحاتباقيات»)بخش « الجنانمفاتيح»و  «بحاراالنوار»یعنی  ؛حدیثی و دعایی شیعه

 اخذ شده است. «االخالقمكارم»و « االئمه )ع(طب»
اند دارای خواص درمانی بسیاری از دعاهایی که در منابع روایی یا دعایی نقل شده

ها کمتر توجه شده اند به جنبه طبی آنن از ابتدا در ابواب دیگری نقل شدهاما چو ،هستند
ای از ها مجموعهآوری آنتوان با جمعاند که میاست و در ابواب دعاهای طبی نقل نشده

 .را گردآوری کردمعتبر دعاهای طبی 

 تعارض منافع 
 تعارض منافع وجود ندارد. 
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Esmail esbati  https://orcid.org/0000-0002-5610-1252 
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 آل البیت )ع(.. قم: األمان مِن أَخطار االسفار و الزمانق(. 1503. )___________________
. بیروت: موسسه مهج الدعوات و منهج العباداتق(. 1515. )___________________

 .اع می
الجنان. قم: . چاپ شده در حاشیه کتاب مفاتیحالصالماتباقیاتش( ، 1114شیخ عباس قمی. )

 انتشارات عزیزی.
 . قم: انتشارات عزیزی.الجنانمفاتیحش(. 1114. )___________

 . قم: دارالمدیث.( عصر غیبت2تاریخ حدیث شیعه)ش(. 1130طباطبایی، سید مممد کاظم. )

 الرضی. الشریف قم: منشورات .0. چ االخالقمکارمق(. 1132طبرسی، حسن بن فضل. ) 
 عه .. بیروت: موسسه فقه الشیالمتهجدمصباح(. 1511طوسی، مممد بن حسن. )

 تمقیق: جواد قیومی. قم: نشر الفقاهه. ،الفهرستق(. 1517)__________________. 

. چاپ شده به همراه زادالمعاد عالمه الجنانمفتاحم(. 2011، شیخ اسداهلل. )طهرانی حائری
 مج سی. بیروت: اع می.

  . قم: انتشارات رضی.االئمه )ع(طبق(. 1511عبد اهلل و حسین بن بسطام. )

 .)ع( المهدی اإلمام قم: مدرسة(. الدعوات)س وه المزین(. 1507راوندی، سعید بن هبه اهلل. ) الدینقطب
 . تهران: کتابخانه شیخ صدوق.ب داالمین (.1111. )تقى الدین إبراهیم بن ع ی، کفعمی

المشتهر ، جنة األمان الواقية وجنة االیمان الباقيةق(. 1501. )____________________
 .األع می. بیروت: حبالمصبا

. تهران: 4اکبر غفاری. چ ، تصمیح ع یکافیش(. 1101) ک ینی، مممد بن یعقوب.
 .االسالميةدارالكتب

 . بیروت: الوفاء.بماراالنوارق(. 1501مج سی، مممدباقر. )
 الدین اع می. بیروت: اع می.. تعریب و تع یق عالءزادالمعاد(. 1515. )___________

 . قم: الهادی.المنیرالمصباحش( 1170مشکینی، ع ی. )
 ش(. مفاتیح نوین. قم: انتشارات امام ع ی )ع(.1134). مکارم شیرازی، ناصر

بررسی و تم یل سندی احادیث طبی (. 1130جواد. ) فتمی اکبرآبادی، ، مهدی وطرقیمهریزی
 .202 -131، 3(17) ،حدیث پژوهی. 43ج د بماراالنوار براساس 

 . قم: انتشارات اسالمی.رجال النجاشیش(. 1510 ی)نجاشی، احمد بن ع

. تهران: المدیث )بازپژوهی مصط مات حدیثی در نگاه فریقین(درایةش(. 1113نفیسی، شادی. )
 .سمت و دانشگاه قرآن و حدیث
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