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 ایران سنتی طب متون در اضطراب معادل هایواژه

 1متوسلیان ملیحه

 2غفاری فرزانه

 3*کاخکی توکلی ماندانا

 چکیده

 متون در شود.می محسوب جامعه در روانی اختالالت ترینشایع از اضطراب :مقدمه

 دقیق تبیین شود.می برداشت مختلفی هایواژه از اضطراب مفهوم ایران سنتی طب

 است. ضروری اختالالت این ترصحیح درمان و تشخیص برای لغات نای مفاهیم

 ،«جبن» یعنی اضطراب با مرتبط واژه شش کیفی، مروری مطالعه این در :روش

 طب هاینامهلغت و متون از استفاده با «هم  » و «وسواس» ،«قلق» ،«فزع» ،«خوف»

 هایکتاب و اسالمی نتمد دوره کاربردی و مرجع معتبر لغت هایفرهنگ ایران، سنتی

 اند.گرفته قرار محتوایی تحلیل و تجزیه مورد متأخرین

مانیِ کتب با رعایت توالی زی کلیددر این بخش مفاهیم و تعاریف هر واژه : هایافته

 در قالب جداول مجزا تنظیم شد. ه،و منابع مورد استفاد

 برای تالش و فکر ،«هم » که است آن بیانگر حاصله نتایج :گیریبحث و نتیجه

 ترس «خوف» است. خوشایند چیزی آوردندست به و ناخوشایند ایمسأله کردنبرطرف

 شدیدتری مرحله «فزع» دهد. رخ آینده در است محتمل که است ناخوشایندی مسأله از

 «قلق» شود.می قراربی و تاببی و نیست خطر عامل دفع به قادر فرد که است ترس از
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 که ذاتی است حالتی «جبن» است. قراربی شدیداً فرد که است عفز از شدیدتری مرحله

 شر  عمل از که آنچه نهایتاً و ترسدمی ترسند،نمی هاآن از سایرین که چیزهایی از فرد

 معادل هایواژه لغوی تعاریف ضمناً  است. شده نامیده وسواس ،شودمی واقع نفس در

 ،هستند یکلید ناگواژ از یک هر با مرتبط روانی حالت توصیف دربردارنده غالباً اضطراب

 باشند.می بدن بر هاحالت این فیزیولوژیک اثرات مبین غالباً هاآن طبی تعاریف اما

 

 واژگان کلیدی:

 ایران سنتی طب ،مترادف ،خوف ،هم  ،اضطراب
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 مقدمه

ترین مسائل جوامع شیوع روزافزون اختالالت اضطرابی امروزه یکی از عمده

درصد و  1/1شیوع اختالالت اضطرابی بین  2113سال  در. (1)گردد محسوب می

البته در بسیاری از موارد اختالالت خلقی و  ،(2)درصد گزارش شده است  3/22

 شده. از سویی دیگر مطالعات انجام(3)زمان در فرد وجود دارند اضطرابی به صورت هم

مان اختالالت خلقی و پیرامون علل، عوارض و راهکارهای نظری پیشگیری و در

شده در متون طب سنتی ایران، مشخص نمود که این متون مطرح شایعاضطرابی 

های با این وجود تعدد واژه .(1-7)د باشنمیحاوی نکات قابل توجهی در این زمینه 

مبین اضطراب در متون طب سنتی ایران )این موارد حداقل عبارتند از هم ، خوف، 

الی این ها در البه( و پراکندگی مفاهیم مرتبط با آنفزع، قلق، جبن و وسواس

متون، نویسندگان مقاله را بر آن داشت تا به تبیین دقیق مفاهیم مرتبط با این 

های ها بپردازند. امید آنکه بدین ترتیب زمینه برای درک بهتر مفاهیم واژهواژه

تر هایی دقیقتگیری برداشمعادل اضطراب از دیدگاه این متون و در نتیجه شکل

در رابطه با پیشگیری و درمان این دسته از اختالالت از دیدگاه این مکتب طبی 

 به عنوان یک مکتب طبی مکمل فراهم گردد.

 

 روش

در این مطالعه مروری منابع در دسترس مرتبط با موضوع تحقیق از قرن اول 

واژگان ابتدا  اند. بدین منظورهجری قمری تا زمان حال مورد بررسی قرار گرفته

 مرتبط با اضطراب بر اساس شماری از امهات کتب طب سنتی ایران همچون کلیدی

انتخاب  «ذخیره خوارزمشاهی»و  «القانون فی الطب»، «الطبیة عةالصناکامل »

شدند. این موارد عبارت بودند از: هم ، خوف، فزع، قلق، جبن و وسواس. همچنین 
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ی بد و هاروه مرتبط با فزع و گمان بد، ظن، اندیشهیی مانند ترس در زیرگهاواژه

حدیث نفس در زیرگروه مرتبط با وسواس جای داده شدند. در مرحله بعد تعاریف 

ی هانامههای مرجع طب سنتی ایران، لغتاز کتاب یکلید ژگانواهر یک از این 

 .های معتبر استخراج شدطب سنتی ایران و فرهنگ

 «العین»مورد بررسی قرار گرفتند عبارتند از: کتاب هایی که عناوین فرهنگ

 315)« اللغويةالفروق »، (1) )قرن سه( «تهذیب األلفاظ»، (2)( ق. 175-111)

« العربیةو سِرُّ  اللغةفقه »، (11)( 1)قرن  «الشريعةإلی مکارم  الذريعة»، (11) هجری(

« مجمع البحرین»، (13) (ق. 031-711)« لسان العرب» ،(12)( ق. 121-351)

تاج »، (15)ق.(  1122-1152)« فروق اللغات فی التمییز بین مفاد الکلمات»، (11)

، (17)« اللغةالفروق فی »، (10) (ق. 1115-1215)« العروس من جواهر القاموس

 .(12)م.(  1111)« فی الفروق اللغةفرائد »

فردوس » عناوین منابع مورد استفاده در بخش طب سنتی ایران عبارتند از:

، (21) (ق. 235-322) «مصالح األبدان و األنفس»، (11)( ق. 112-217) «الحکمة

 )وفات مؤلف قرن «المتعلمین هدایة»، (21) (ق. 321)وفات مؤلف  «عةالصناکامل »

کفایه ابن »، (23)( ق. 330)تولد مؤلف بعد  «المعالجات البقراطیه»، (22) (ق. 1

، (25) (ق. 371-122) «القانون فی الطب»، (21)( ق. 153 )وفات مؤلف «مندویه

 (ق. 1 )وفات مؤلف قرن «کناش فی الطب»، (20)( ق. 371-122) «القلبیة الأ دویة»

فی  الما ة»، (22)( ق. 111)وفات مؤلف  «التصریف لمن عجز عن التألیف»، (27)

ذخیره »، (31) (ق. 100)وفات  «کتاب الماء»، (21)( ق. 152)وفات  «الطب

شرح »، (32)( ق. 017-027)« الموجز»، (31) (ق. 131-531) «زمشاهیخوار

شرح األسباب و »، (31)( ق. 753) «شرح آملی بر قانون»، (33) «ایالقی بر قانون

 «الحیوةعین »، (30) (ق. 132)وفات  «بحر الجواهر» ،(35)( ق. 011) «العالمات
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( ق. 1111)وفات مؤلف  «قاموس األطباء و ناموس األلباء»، (37)( ق. 132)وفات 

، (11) (ق. 1135) «داروهای قلبی»، (31)( ق. 12 )قرن «مفرح القلوب»، (32)

 .(11) (ق. 13 و 12) «فصول األعراض»

 

 هایافته

مرتبط با اضطراب از قرن اول هجری تا  یکلید ناگدر این بخش تطورات واژ

 مجزاول ادمعتبر به صورت جهای زمان معاصر در منابع طب سنتی و فرهنگ

 اند.بندی شدهطبقه

 ارائه شده است. بدین منظور به این جدول مراجعه شود. 1: توضیحات در جدول هم 

 مراجعه نمایید. 2: به جدول خوف

 توضیحات واژه خوف داده شده است. به این جدول مراجعه نمایید. 3: در جدول فزع

 مراجعه نمایید. 1: به جدول قلق

 آورده شده است. به این جدول مراجعه نمایید. 5در جدول  : توضیحات این واژهجبن

 مراجعه نمایید. 0 : به جدولوسواس

 

 بحث

النفس معروف های قدما به علمبه اختالالت روانی در کتاب مباحث مربوط

ی جدید به دلیل گسست فرهنگی به وجود آمده در رنسانس و روانشناساست. 

. در این (12)النفس باشد دهنده علمامهتواند اداختالف در اصول و مبانی نمی

های مبی ن اضطراب، با استفاده از منابع مطالعه سعی شده تا برای تفکیک عبارت

های لغت تعاریف جامعی ارائه شود که در زیر مورد طب سنتی ایران و فرهنگ

 گیرند.بحث قرار می
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 چیزی خوشایند آوردنای ناخوشایند و به دستکردن مسألههم : فکر برای برطرف

اش برسد و برای رسیدن تواند به خواستهکند ولو با رنج میاست. فرد احساس می

رود و همه فکرش کند )مثل مقابله با فقر(. خواب از چشم میبه آن تالش می

اش است. در حقیقت خواسته دل است که به دنبال آن متوجه رسیدن به خواسته

نقش اندیشه را  «اللغویةالفروق »کند. ا میفرد قدرت تحمل باالیی در سختی پید

که این نکته  در آن اثری از غم وجود نداردکند در هم  برجسته کرده و تأکید می

و  الصناعة. به نظر مؤلفین کامل (11)از وجوه افتراق هم  با غم  یا افسردگی است 

ه داخل حزن و غضب عوامل حرکت روح ب ،سینا خوف و رجاء و به نظر ابن ،ذخیره

اکثر مؤلفین منابع طبی مانند زهراوی و جرجانی . (31 ،21)و خارج در هم  هستند 

کشکری حدوث هم  را . (31 ،22) دانندنقش روح حیوانی و قلب را در هم  مؤثر می

. حکیم (27)شود شدن روح نفسانی میدر دماغ بیان کرده که منجر به گرم

مفهوم  جرجانی با استفاده از کلمات اندیشیدن و امید و ناامیدی در تعریف هم ،

 «جوشیدن دل»و  «طلب کاری که حاضر نیست»اضطراب امروزی را با مفاهیم 

برخی منابع هم  را معادل هر دو کلمه حزن و جهاد فکری . (31)بیان کرده است 

مسبب قلق  و برخی آن را رذیلت نفسانی متعلق به قوه عقلیه و (32 ،31) دانندمی

توان همراهی هم  با حزن را معادل همراهی در این صورت می شناسند؛و حزن می

 .(11)پزشکی جدید در نظر گرفت اختالالت خلقی و اضطرابی در روان

خوف: ترس از مسأله ناخوشایندی است که محتمل است در آینده رخ بدهد. این 

مصالح » .(2)ه معنای ترس است موجود بوده و ب «العین»لغت در قرن دوم در کتاب 

نوع  ـ1نماید. داند و سه نوع خوف را ذکر میخوف را مقدمه فزع می ،«األبدان

طبعی و ذاتی که راهی برای تدبیر آن وجود ندارد و در کسانی که طبعی رقیق 

ترسند هنگامی که چیزی به ها کسانی هستند که میشود آندارند حادث می
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شود )مشابه اضطراب شدید در افرادی که از وارد می صورت ناگهانی بر ایشان

شوند و مثالً لرزش دست یا طپش قلب پیدا استرسورهای عادی سریعاً متأثر می

 ترسی ـ2؛ کنند. این افراد دائماً منتظر خبر بد هستند.( این نوع معادل جبن استمی

انتظار وقوع  شود: مانند خوفی که انسان در آینده نزدیککه با تربیت اصالح می

 را دارد )مثل ترس از امتحان( و خوفی که پس از مدت زمانی فرض شده منتظر آن

مانند فکرکردن انسان درباره پیری و فنا که در این حالت فرد به )وقوع آن است 

شدیدترین خوف، خوف بر نفس است از جهت نابودی  ـ3؛ (شودتدریج افسرده می

قتل و جرح عارض گردد و نیز خوفی که از یا درد و خوفی که از دیدن منظره 

خبری ناخوشایند در آینده نزدیک حادث شود )مشابه اضطراب شدید هنگام وقوع 

. ابن سینا خوف را انفعال قوه حیوانیه (21)زلزله( این اضطراب معادل فزع است 

. (31)شمرد در حالی که صاحب کتاب الماء آن را انفعال نفسانی می (25)داند می

اند چند مورد نیز خوف و فزع در متون طبی معادل یکدیگر در نظر گرفته شدهدر 

 .(37)داند حکیم هروی خوف و هم  را معادل هم می .(31 ،13)

مثالً هنگام  ،شودقرار میتاب و بیبیاست. قلب فزع: مرحله شدیدتری از ترس 

 ئای ناخوشایند در زمان کوتاه که این اضطراب سبب فرار از شوقوع حادثه

ولی در هر دو صورت فرد  ،البته گاهی هم حالت تخیلی دارد ،شودترسناک می

لق تواند منجر به قفزع می گوید:باشد. ابوزید بلخی میقادر به دفع عامل خطر نمی

نیز برای آن ذکر شده است.  (15)و جزع  (13)، جبن (31). معانی خوف (21)شود 

دنبال  هفزع بدون سبب، ب به نکته جالبی اشاره کرده است: «فی الطب الما ة»

های ناشی از عوارض نفسانی است. این مورد امروزه با اضطراب نوع اندوژن بیماری

 .(21)باشد قابل تطبیق می
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شود ت در رفتار و اعمال است که فرد به اصطالح روی پا بند نمیقلق: عدم ثبا

و و از آثار هم   (21)باشد قرار است. مرحله شدیدتری از فزع و خوف میو شدیداً بی

اضطراب » با تعبیری زیبا قلق را «الصناعةکامل » .(21 ،11)شود جزع محسوب می

توان مشابه همراهی جزع با قلق را می. (21)کند معرفی می« فی الفکر و الذهن

 .(21)همراهی اختالالت افسردگی و اضطرابی در طب معاصر در نظر گرفت 

 ترسندنمی هاترسد که سایرین از آنجبن: حالتی است ذاتی که فرد از چیزهایی می

 .(30 ،20 ،13 ،1). ضد شجاعت و از خصوصیات افراد ضعیف القلب است (21)

 ،وسواس: اگرچه وسواس در متون طب سنتی عموماً با سایکوزها مرتبط است

تواند انواع سایکوتیک اختالالت خلقی و اضطرابی را نیز می کهایناما به دلیل 

شامل شود، ضروری است جهت بررسی اختالالت اضطرابی مطرح شده در این 

 ،13 ،2)ود. در تعاریف وسوسه به معنای حدیث نفس متون به آن نیز پرداخته ش

. همچنین توهم غیر حقیقی و شک زیاد (2)ادل فزع آمده است و وسواس مع (31

 .(31)دهند را به وسواس نسبت می

ها از متون طب در این مطالعه برای یافتن معانی دقیق و وجوه افتراقی واژه

های های لغت دوره تمدن اسالمی )قرون ابتدایی تا کتابسنتی ایران و فرهنگ

همیت موضوع، استفاده از اصل این تعاریف بدون متأخرین( استفاده شد که بنا بر ا

شده شود. الزم به ذکر است در بررسی انجامها توصیه میدخل و تصرف در آن

 ،اندهای لغت استخراج شدههای معادل اضطراب از فرهنگترین تعاریف واژهعجام

 اشند.باما تعاریف موجود در کتب طبی بیشتر ناظر بر عالئم و عوارض این حاالت می

هر علمی مفتقر است به  کهاینتوان در نظر گرفت: اول دالیل زیر را میباره در این

اند که فراگیران علم نیاز خود؛ در نتیجه حکمای طب سنتی فرض کردهعلوم پیش

آشنایی کامل با زبان طب  مانند ،اندطب از قبل مقدمات این پیشه را کسب نموده
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 کهاینهای اصیل زبان عرب و...؛ دوم در فرهنگ های موجودو آشنایی با واژه

شان واضح اند و تعاریفاحتماالً این لغات دارای کاربرد وسیعی در آن زمان بوده

 ها پرداخته شده است.تر به تعاریف لغوی آنرو در کتب طبی کم از این .استبوده 

ب سنتی نهایتاً باید چنین گفت که تعاریف لغات معادل اضطراب در متون ط

 ،شده در متون طب معاصر متناظر نیستندایرانی با انواع اختالالت اضطرابی مطرح

تر از این متون در جهت تشخیص و ولی نتایج مطالعه حاضر برای برداشت دقیق

 طبی مکمل مفید خواهد بود.درمان اضطراب از دیدگاه این مکتب 

 

 گیرینتیجه

کردن کر و تالش برای برطرف، ف«هم  »نتایج حاصله بیانگر آن است که 

ترس از  «خوف»آوردن چیزی خوشایند است. ای ناخوشایند و به دستمسأله

مرحله  «فزع»مسأله ناخوشایندی است که محتمل است در آینده رخ دهد. 

قرار تاب و بیبیل خطر نیست و شدیدتری از ترس است که فرد قادر به دفع عام

 «جبن»قرار است. فزع است که فرد شدیدًا بیمرحله شدیدتری از  «قلق»شود. می

ترسد و ترسند، میها نمیحالتی است ذاتی که فرد از چیزهایی که سایرین از آن

ضمنًا وسواس نامیده شده است.  ،شودکه از عمل شر  در نفس واقع مینهایتاً آنچه 

ی مرتبط اضطراب غالباً دربردارنده توصیف حالت روانهای معادل تعاریف لغوی واژه

 ها غالباً مبین اثرات فیزیولوژیکتعاریف طبی آن اما ،هستند یکلید ناگبا هر یک از واژ

 .باشندها بر بدن میاین حالت
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 سپاسگزاری

نویسندگان مقاله از جناب استاد دکتر محمدمهدی اصفهانی و جناب استاد 

ن تحقیق های ارزشمندشان در ایدکتر سیدمحمود طباطبایی به دلیل راهنمایی

 نمایند.تشکر و قدردانی می
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 «هم  »مفاهیم مرتبط با  :1جدول 

 هم  

 اللغويةالفروق 

 (ق. 315)

کردن مکروه و جلب چیزی است که جهت برطرف هم  اندیشیدن در

 .(221 مورد عالقه آدمی است و در آن اثری از غم وجود ندارد )ص

 کامل الصناعه

 (ق. 111)حوالی 

 /.(1211 رکت روح به داخل و خارج )صهم  عبارت است از: ح

روح هنگام یأس به سمت داخل و هنگام امیدواری به سوی خارج 

 .الف( 11 کند )صحرکت می

 فی الطب الما ة

 (ق. 152)وفات 

رفتن خیر احتمالی هم ، حزن ناشی از وقوع شر احتمالی و یا از بین

 گردد.در آینده است که سبب قبض و بسط حرارت در فرد می

التصریف لمن عجز 

 عن التألیف
 هم  مخصوص قوه حیوانی موجود در قلب است.

 قانون

 (ق. 122-371)

 ./یکی از دو عامل حرکت روح در هم  حزن است

روح هنگام یأس به سمت داخل و هنگام امیدواری به سوی خارج 

 /کند.حرکت می

در این صورت لزوماً دو عارض غضب و حزن بر نفس وارد شده و 

 .(115 ، ص1 )ج شوندحرکت در دو جهت می باعث

کناش فی الطب 

 (1)قرن  کشکری

شدن روح نفسانی متعاقب فکر زیاد حدوث هم  در دماغ است که گرم

 .(221 )ص دهدرخ می

 ذخیره

 (.ق 531-131)

 هم  طلب کاری است که حاضر نیست./

هم  حالتی است نفس را که هرگاه که مردم خواهد که کاری تمام 

چنانکه از خواهانی و جویانی او  ،د و همه هم ت خویش بدان آردگرد

جوشد و افروزد و دل او برمیمر آن کار را حرارت غریزی او برمی

 .(211 روح بدان سبب گرم شود )ص

 کتاب الماء

 (ق. 100)

از ادراک حدوث امری که در آن هم خیر متصور و هم شر ی متوقع 

 عارض نفس گردد./ اباشد پس حالتی مرکب از خوف و رج

شود نفس نیز به همان جهت حرکت غلبه هرکدام در فکر سبب می

کند؛ در صورت غلبه اولی نفس به خارج و با غلبه دومی نفس به 

 کند./داخل حرکت می
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 هم  همان جهاد فکری است./

هم  حرکت نفسانی است که سبب حرکت روح و حرارت غریزی به 

 .(1211 شود )صداخل و خارج می

 .(100 شود )صخوابی میدر هم  فکر ترس از رخدادهای آینده سبب بی

شرح االسباب و 

 العالمات

 (ق. 011)

از ادراک حدوث امری که در آن هم خیر متصور و هم شر ی متوقع 

 پس حالتی مرکب از خوف و رجاء عارض نفس گردد./ ،باشد

تکاثف  ه وآید: یکی ضعف قوه طبیعیبه تبع تکرار هم  دو امر پدید می

 روح به دلیل سردی ناشی از انطفاء و نقصان حرارت غریزی و اختناق

آن به دنبال انقباض روح ناشی از هم ؛ دیگری سودا همراه آن از نوع 

شده بر خود تواند نقش پذیرفتهبارد یابس غلیظ القوام بوده که نمی

 .(115 ، ص1 را سریعاً ترک کند )ج

 مجمع البحرین

 (ق. 1125-171)

 /.شودآور باعث قلق و حزن میامر هم 

 هم  رذیلت نفسانی متعلق به قوه عقلیه است و به معنای آن چیزی است

 که نفس به آن اهتمام دارد. مهم  به معنی امر شدید و سخت بوده./

 گیرد./هم  اندوهی است که پیش از نزول چیز ناخوشایند آدمی را فرا می

 .(122-121ص ، ص0 برد )جخواب را می

قاموس االطباء و 

 ناموس االلباء

 ق.( 1111)

از ادراک حدوث امری که در آن هم خیر متصور و هم شر ی متوقع 

 پس حالتی مرکب از خوف و رجا عارض نفس گردد./ ،باشد

شود نفس نیز به همان جهت حرکت سبب می غلبه هرکدام در فکر

ومی نفس به کند؛ در صورت غلبه اولی نفس به خارج و با غلبه د

 کند./داخل حرکت می

های لغت معادل حزن است. حرکت روح در هم  به هم  مطابق کتاب

داخل و خارج است و هم  مرکب از خوف و رجا است که بسته به 

 رود./غلبه فکر برای امر خوب یا بد تصور شده به همان جهت می

هم  حرکت نفسانی است که سبب حرکت روح و حرارت غریزی به 

 (132-133 ، صص2 شود. )جل و خارج میداخ

فروق اللغات فی 

التمییز بین مفاد 

هم  اندوهی است که پیش از نزول چیز ناخوشایند آدمی را فرا 

 گیرد./می
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 الکلمات

 (.ق 1152-1122)

بردن آن را کردن و از میانهم  اندوهی است که آدمی توانایی برطرف

 .(123 همچون افالس و تهیدستی )ص ،دارد

 مفرح القلوب

 (12)قرن 

از ادراک حدوث امری که در آن هم خیر متصور و هم شر ی متوقع 

 پس حالتی مرکب از خوف و رجا عارض نفس گردد./ ،باشد

شود نفس نیز به همان جهت حرکت غلبه هرکدام در فکرسبب می

کند؛ در صورت غلبه اولی نفس به خارج و با غلبه دومی نفس به 

 د./کنداخل حرکت می

 هم  همان جهاد فکری است./

هم  حرکت نفسانی است که سبب حرکت روح و حرارت غریزی به 

 شود./داخل و خارج می

 .(175 شوند )صاز هم ، غضب و حزن بر نفس عارض می

داروهای قلبی 

 (ق. 1135)

گردد از ادراک حدوث امری که هم  کیفیتی است که عارض نفس می

پس حالتی مرکب از  ،ر ی متوقع باشددر آن هم خیر متصور و هم ش

 /.خوف و رجا عارض نفس گردد

اسباب خاصه معده هم  یکی ضعف قوت است و دویم رقت روح که 

دو حرکت مختلف روح را به ظاهر و باطن اعضا که الزم عروض هم  

 .(217 )ص قابل باشد ،است

 الفروق فی اللغه

 (.ش 1303)

 گیرد./ناخوشایند آدمی را فرا میهم  اندوهی است که پیش از نزول چیز 

بردن آن را کردن و از میانهم  اندوهی است که آدمی توانایی برطرف

 .(130 همچون افالس و تهیدستی )ص ،دارد

فی  اللغةفرائد 

 (.م 1111الفروق )

 گیرد./هم  اندوهی است که پیش از نزول چیز ناخوشایند آدمی را فرا می

بردن آن را کردن و از میانوانایی برطرفهم  اندوهی است که آدمی ت

 /.همچون افالس و تهیدستی ،دارد

 .(235 برد )صخواب را می
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 «خوف»مفاهیم مرتبط با  :2جدول 

 کتاب العین

 (ق. 175-111)

، 1 ج ؛131 ، ص2 وخائف یعنی فرع )ج خشیةخوف یعنی رعب و 

 .(312 و 221 صص

 فردوس الحکمه

 (ق. 217-112)

 ی مزاج از عوارض خوف هستند.سردی و خشک

 عالئم خوف هستند. سبزی و سفیدی صورت، سردی بدن و صغر نبض از

مصالح االبدان و 

 األنفس

 (ق.322-235)

 /.خوف مقدمه فزع است

هولناک، یا شنیدن صدای  یخوف ناشی از تخیالت بد و دیدن اشیا

 /.باشدشدید غیر قابل تحمل و یا رسیدن خبر بد می

خوف عبارتند از: تفکر در چیزی که انسان از آن بترسد  اسباب فزع و

اما در حد تحمل او نباشد و  ،و دیگر چیزی که انسان ببیند یا بشنود

 .(251 از شدت آن بیمناک گردد )ص

را دارد  بین خوف از آنچه که انسان در آینده نزدیک انتظار وقوع آن

قوع آن و خوف از آنچه که پس از مدت زمانی فرض شده منتظر و

 ،گردداست، تفاوت وجود دارد. در حالت دوم خوف مؤدی به غم می

تابی و تشدید کردن انسان درباره پیری و فنا که سبب بیمانند فکر

گردد. شدیدترین خوف، خوف بر نفس است از جهت خوف فرد می

نابودی یا درد و خوفی که از دیدن منظره قتل و جرح عارض گردد و 

 ری ناخوشایند در آینده نزدیک حادث شود./نیز خوفی که از خب

خوف یا از نوع طبعی و ذاتی است که راهی برای تدبیر آن وجود 

شود؛ ندارد که این نوع در کسانی که طبعی رقیق دارند حادث می

ها کسانی هستند که هنگامی که چیزی به صورت ناگهانی بر آن

توان با ه میترسند. نوع دوم خوفی است کمی ،شودایشان وارد می

 .(251 ریاضت نفس آن را دفع نمود )ص

 اللغويةالفروق 

 (ق. 315)

خوف توقع ضرر است برای آنچه که وقوعش مورد شک باشد و آنجا 

که وقوع ضرر مورد اطمینان و یقین است خوف معنا ندارد. در حذر 

 /.ولی خوف چنین نیست ،ویژگی پیشگیری از ضرر وجود دارد

 .(111 ه و ترک مکروه تعلق دارد )صمفهوم خوف به مکرو

 .(211 خوف همراه است با شک به وقوع ضرر )ص
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تفاوت بین خوف و هول آنست که هول ترس از چیزی است که 

مانند ترس از شب و  ،شودداند آنچه را که به آن نزدیک مینمی

 .(211 ترس از دریا )ص

اما  ،است طما نینةخالف بین خوف و وَجَل آنست که خوف بر تفاوت

پس در  ،تاب شد و آرامش نیافتشود: بیوجل چنین ترجمه می

از خوف وجود ندارد. خاف متعدی و وجل غیر  عبارت وجل مفهومی

متعدی است و صیغه این دو نیز متفاوت است که این خود دلیلی 

 است بر تفاوت بین این دو عبارت در معنی./

رد تجهیزاتی تفاوت بین خوف و بأس و بؤس آنست که بأس در مو

رود. بأس همچنین به صورت مانند ابزار جنگی و غیر آن به کار می

 .(212 شود )صکار برده میه مجازی به جای خوف ب

إلی مکارم  الذریعة

 الشریعة

 (1)قرن 

فَرَق و ذُعر  ،رساننده پدید آیدچنانچه خوف به جهت امری ضرر

. خشیت بزرگ داشتنی إشفاق نام داردشود. خوف دوستنامیده می

است  داشتن همراه با معرفت را گویند. وَجَل ترسیدن از مفهومی

ترس توأم با احتراز  رهبةبرد. ذهنی نه ظاهری که آرام و قرار را می

وع را به حالت خض هیبةجستن و اضطراب را گویند. کردن و دوری

انگیزاند. مقصود از خوف خداوند بلند میجهت درک مفهوم تعظیم بر

بلکه آنچه مورد نظر  ،همچون ترس از شیر نیست ه مفهومیمرتب

است چیزی است که مقتضی و شایسته خوف باشد و آن دست 

 .(171 بازداشتن از گناهان است )ص

 فی الطب الما ة

 (ق. 152)وفات 
 سردی آن بیشتر از حزن است.

 کفایه ابن مندویه

 (1)قرن 

شار حرارت از خوف حالتی مرکب از رجا و یأس است که سبب انت

 گردد.بدن و یا تجمع حرارت در عمق بدن می

 قانون

 (ق. 122-371)

خوف از جمله اسباب بادیه است که از امور خارج جوهر بدن 

 .(120 ، ص1 شود )جمحسوب می

 .(113 ، ص1 خوف انفعال قوه حیوانیه است )ج

 .(133 خوف انقباض روح هنگام انفعال نفسانی است )ص (ق. 100) کتاب الماء
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 الموجز

 (ق. 027-017)
 خوف باعث غلبه یبس یا خلط سوداوی در بدن است.

 لسان العرب

 (ق. 711-031)
 .(11 ، ص1 خوف یعنی فزع )ج

 الحیاةعین 

 (ق. 132)
 .(111 خوف مرادف با هم  )ص

 مجمع البحرین

 (ق. 1125-171)

وع اما حزن بر امر به وق ،کندخوف بر امر مورد انتظار داللت می

نمودن از آن است نای پرهیزپیوسته تعلق دارد. خوف از چیزی به مع

 .(57 ، ص5 )ج

فروق اللغات فی 

التمییز بین مفاد 

 الکلمات

 ق.( 1152-1122)

 هایخوف توقع وعید و تهدید است و آن تازیانه خداوند است که کجی

کند و با آن به سوی صراطش سوق نافرمانان درگاهش را اصالح می

امر درماندگان مسیر رشد اصالح گردد و از  کهاینشوند تا میداده 

 .(111 ی طوالنی است )صهاعالئم آن کوتاهی آرزو و گریه

فی الفروق  اللغةفرائد 

 م.( 1111)

خوف تألم نفس است از عقاب مورد انتظار به سبب ارتکاب منهیات 

 .(21 و تقصیر در طاعات )ص
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 «عفز»مفاهیم مرتبط با  :3جدول 

مصالح االبدان و 

 األنفس

 (ق. 322-235)

 /.ترین اعراضاز قوی

 /.افراط یا شدت خوف

هولناک، یا شنیدن صدای شدید  یناشی از تخیالت بد و دیدن اشیا

 /.غیر قابل تحمل و یا رسیدن خبر بد

 تواند منجر به قلق گردد./فزع، خوف شدیدی است که می

چیزی که انسان از آن بترسد و اسباب فزع و خوف عبارتند از: تفکر در 

اما در حد تحمل او نباشد و از  ،دیگر چیزی که انسان ببیند یا بشنود

 شدت آن بیمناک گردد./

پیوندد فرورفتن خون از ظاهر جلد به باطن بدن که در فزع به وقوع می

ماندن افعال و تحیر انسان ها، معطلموجب زردی رنگ، ارتعاش اندام

ه بدین سبب بیماری جسمی شدیدی پدید آید شود و چه بسا کمی

 .(251 )ص

 اللغویةالفروق 

 (ق. 315)

فزع خوف ناگهانی هنگام هجوم و یورش یا صدای ریزش دیوار و مانند 

 باشد./آن می

قراری قلب است به هنگام توقع امر ناخوشایند شدن و بیتابفزع بی

 .(211 شتابنده )ص

 کامل الصناعه

 (ق. 111)حوالی 

 ع از اعراض نفسانی است./فز

 /.حرکت ناگهانی روح به داخل

 /.ورود ناگهانی حرارت غریزی به داخل

موذی و مستشنع، روح  ئهنگام عروض فزع به سبب گریختن از ش

 .الف( 11 گردند )صحیوانی و حرارت غریزی دفعتاً متوجه باطن می

 شود./از امور خارج از امر طبیعی محسوب می

مخوف  ئهانی فزع به عمق بدن، قوه گاهی از شبه دلیل غوص ناگ

 /.الف( 111 شود )صگریزد و گاهی هنگام امید به ظفر ظاهر میمی

 فی الطب الما ة

 (ق. 152)وفات 

 های ناشی از عوارض نفسانی به دنبال بیماریه فزع بدون سبب ب

 آید.وجود می
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 المعالجات البقراطیه

 (ق. 330)تولد بعد 
 .حرکت روح حیوانی

 قانون

 (ق. 122-371)
 .(115 ، ص1 حرکت ناگهانی روح به داخل بدن )ج

 ادویه قلبیه

 (ق. 122-371)

فزع یکی از أعراض نفسانی است که از ادراک وقوع امر موذی عارض 

 اما در هر ،تواند واقعی یا تخیلی باشدگردد. امر موذی مینفس می

ریز و دوری از امر صورت مقدور الدفع نیست. در این حالت بر مبنای گ

موذی حرکت روح قلبی به باطن بدن و معدن آن که قلب است خواهد 

 .(271 بود )ص

 الموجز

 (ق. 027-017)
 .حرکت ناگهانی روح به داخل هنگام فزع

 شرح آملی

 (ق. 753)
 فزع مرادف خوف است.

 لسان العرب

 (ق. 711-031)
 .(251 ص ،2 جفزع به معنای خوف است و مفزع به معنای جبان است )

فروق اللغات فی 

التمییز بین مفاد 

 الکلمات

 (ق. 1152-1122)

باشد و از جنس جزع ترسناک می ئکشیدگی و گریز از شفزع درهم

 .(121 اند که فزع خوفی است شدید )صاست. همچنین گفته

داروهای قلبی 

 (ق. 1135)

کم اسباب خاصه معده فزع به اعتبار کمیت روح، آن است که روح 

باشد. چه قلت روح هم به اعتبار عدم وفا به ظاهر و باطن و هم به 

اعتبار استلزام آن ضعف قوت را، علت استعداد عروض فزع گردد و 

اسباب خاصه معده فزع به اعتبار کیفیت روح، برودت مزاج روح و 

ضعف قوت حیوانیه محرکه ارواح به اعضا و ضعف قوت طبیعیه مولده 

 .(210 جوهر روح است )ص

فی  اللغةفرائد 

 م.( 1111الفروق )

ترسناک می باشد و از جنس جزع  شئکشیدگی و گریز از فزع درهم

 .(21 )ص وفی است شدیداند که فزع خاست. همچنین گفته
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 «قلق»مفاهیم مرتبط با  :4جدول 

 کتاب العین

 (ق. 175-111)
 .(20 ، ص5 کاهش ثبات در یک مکان )ج

مصالح االبدان و 

 فساألن

 (ق. 322-235)

 /.شدن خوفدنبال قویه ب

 /.از آثار جزع است

 /.شدت فزع است

 .(251 ها )صعالئم اضطراب مانند زردی رنگ و لرزش اندام

 کامل الصناعه

 (ق. 111)حوالی 
 اضطراب فی الفکر و الذهن را بیان کرده است.

 .(101 ، ص1 قلق از أعراض حرکتی ارادی است )ج (ق. 371-122) قانون

 لسان العرب

 (ق. 711-031)

نیاوردن و نیز شدن(، در یک جا دوامقرار و ناآرامتاب و بیانزعاج )بی

 .(323 ، ص11 ضطراب و عدم ثبات در رفتار و اعمال )جا

 بحر الجواهر

 (ق. 132)وفات 

 هیأتی به هیأتقلق حالتی است که موجب سرعت انتقال انسان از 

 .(312 )ص گردددیگر می

 البحرین مجمع

 ق.( 1125-171)

 /.(122-121 ، صص0 شود )جآور باعث قلق میامر هم 

 .(231 ، ص5 )ج اضطراب به خصوص ناشی از هم  است قلق انزعاج و

 

 «جبن»مفاهیم مرتبط با  :5جدول 

 تهذیب األلفاظ

 (3)قرن 

اصطالحاً بزدل، ترسو و جَبان  ،فردی که دل و جرأت نداشته باشد

. به عبارتی دیگر فرد بزدل و ترسو که ضعیف القلب شودنامیده می

 .(170 شود )صجَبان نامیده می ،باشد

 کامل الصناعه

 (ق. 111)حوالی 

 /.ضد غلبه و نزاع

 /.جبن از صفات قوی حیوانی منفعله است

 .الف( 52 گردد )صدر حالت جبن حرارت غریزی متوجه باطن می

 ادویه قلبیه

 (ق. 122-371)

تی است نسبت به امر مخوف به اعتبار قلت احتمال ضعف قلب حال

ی و صبر بر امر ییعنی ضعیف القلب آن است که توانا ،امر مخوف

بلکه امر  ،مخوف کم داشته باشد و امر مخوف او را زود متغیر سازد
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 مخوف ضعیفی در او تأثیر نماید و امر مخوف موذی بدنی است. ضعف

 .(237-232 گردد )صصیقلب مؤدی به هرب و گریختن از موذی م

 کتاب الماء

 (ق. 100)

جبان کسی است که از رویارویی با هرموردی چه شب و چه روز 

 .(231 ترسد )صمی

 الموجز

 (ق. 027-017)
 ناشی از غلبه رطوبت یا بلغم است.

 لسان العرب

 (ق. 711-031)
 .(21 ، ص13 ضد شجاعت )ج

 بحر الجواهر

 (ق. 132)وفات 

نمودن از آن کردن از چیزی که حذرزدلی و حذرجبن به معنای ب

 /.شایسته نیست

 .(111 ضد شجاعت )ص

 مجمع البحرین

 (ق. 1125-171)

شوند. رذائل نفسانی به سه دسته عقلیه و غضبیه و شهویه تقسیم می

هم و حزن متعلق به عقلیه، جبن به غضبیه و بخل به شهویه تعلق 

 .(122-121 ، صص0 دارند )ج

لبی داروهای ق

 (ق. 1135)

ضعف قلب حالتی است نسبت به امر مخوف به اعتبار قلت احتمال امر 

ی و صبر بر امر مخوف ییعنی ضعیف القلب آن است که توانا ،مخوف

بلکه امر مخوف  ،کم داشته باشد و امر مخوف او را زود متغیر سازد

ضعیفی در او تأثیر نماید و امر مخوف موذی بدنی است. ضعف قلب 

 .(317-311گردد )صص به هرب و گریختن از موذی میمؤدی 

 

 «وسواس»مفاهیم مرتبط با  :6جدول 

 کتاب العین

 (ق. 175-111)

شود و وسواس در فرد ایجاد می کهاینماند تا فزع در قلب باقی می

 /.شودبه آن ضعف و فزع هم گفته می

 .(111 ص ،1 وسوسه حدیث نفس است )ج

مصالح االبدان و 

 األنفس

 (ق. 322-235)

عرض قوی نفسانی است که در صدر انسان سبب ثوران خاطرات بد 

 /.کننده حدیث نفس استشده و تداعی

انگیزاند و زندگی را وسواس حدیث نفسی است که خواطر بد را برمی

 .(251 گرداند )صمکدر و ناخوشایند می
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ه سازد این است کآنچه وسواس را از سایر أعراض نفسانی متمایز می

اوالً وسواس از حیث تأثیر، إیذاء و مالزمت دارای شدتی بیش از 

سایر أعراض نفسانی است؛ ثانیاً وسواس آن طور که شأن سایر 

 ثالثاًگیرد؛ شده نشأت نمیأعراض نفسانی است از سببی شناخته

همراهی قابل توجه أعراض بدنی با أعراض نفسانی در وسواس  کهاین

به عنوان یک عرض صرفاً نفسانی به موجب شده است که وسواس 

برخالف سایر أعراض نفسانی که  کهاینشمار آورده نشود و نهایتاً 

تواند در طول می ،باشدها مبری نمیانسان در طول حیاتش از آن

 .(207 حیات یک فرد او را مبتال نسازد )ص

 الفروق فی اللغه

 (ق. 315)

 ،وبی درک نگرددخه بودنش بهر صوتی که به علت خفا و نهان

شود و همین طور است آنچه که در وسوسه و وسواس نامیده می

 .(111 دهد )صطور نهانی رخ میه درون آدمی ب

 کتاب الماء

 (ق. 100)

گویند که دارای وسوسه حدیث نفس است و موسوس به کسی می

کند؛ گویا توهم دارد که توهم غیر حقیقی است و زیاد شک می

 .(1327 حالی که واقعاً سالم است )صخودش مریض است در 

 لسان العرب

 (ق. 711-031)
 .(251 ، ص0 وسوسه و وسواس معادل حدیث نفس است )ج

 اللغوية فی الفروق

 (ش. 1303)

 ،خوبی درک نگردده بودنش بهر صوتی که به علت خفا و نهان

شود و همین طور است آنچه که در وسوسه و وسواس نامیده می

 .(51 )ص دهدرخ میطور نهانی  هدرون آدمی ب

 فی الفروق اللغةفرائد 

 م.( 1111)

الهام و آنچه که از عمل  ،شودآنچه که از عمل خیر در نفس واقع می

 .(12 )ص وسواس نام دارد ،شودشر در نفس واقع می
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The Synonyms of Anxiety in Traditional Iranian Medicine 

Resources 
Maliheh Motavasselian 

Farzaneh Ghaffari 

Mandana Tavakkoli Kakhki 

Abstract 

Introduction: Anxiety is a common psychiatric disorder in the 

community. The concept of anxiety understood from different words 

in Traditional Persian Resources. Explaining the concept of anxiety 

synonym’s is essential for accurate diagnosis and treatment these 

disorders.  

Method: In this qualitative review, the content of six synonyms of 

anxiety including "Jobn", "Khouf", "Fazaa", "Ghalagh", "Vasvas" and 

"Hamm" has been analyzed by using of texts and dictionaries Iranian 

traditional medicine, dictionaries references in era of Islamic civilization 

and recent books. 

Results: In this part concepts and definitions of each keyword was 

arranged (In compliance with the temporal succession of resources) in 

a separate table. 

Discussion & Conclusion: The results elucidates "Hamm" is 

thought and effort to dispel something unpleasant and to get on 

something pleasant. "Khouf" is fear of an unpleasant issue that is 

likely to occur in the future. "Fazaa" is severe fear that person is not 

able to repel the risk factor and is impatient and restless. "Ghalagh" is 

severe than "Fazaa" and person is severely restless. "Jobn" is an 

inherent mental state which person fear from things that others don’t 

fear them. Eventually "Vasvas" is bad thoughts. In conclusion, the 

words from medical resources express physiological state and from 

dictionaries express psychological state. 
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