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مقدمه
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  و فكر درخشش هاي زمان در ايران سنتي طب بين فاصله
 است زياد آنقدر امروز پزشكي و گذشته ايران در انديشه

 سنتي طب مورد در منفي هاي العمل عكس بعضي كه
.رسد مي نظر به طبيعي كامال

 نفي علمي مساله يك با منطقي برخورد راه صورت هر در 
  آن مورد در كه كند مي حكم سليم عقل بلكه نيست آن

  تا ديگري از پس يكي ،آن حل هاي راه و كرده تفكر
  .شود آزمايش ،پاسخ به رسيدن



طب نظری و طب عملی. قسمت است 2طب شامل    
 امور طبيعيه، اسباب و علل، داليل و عالئم(بخش است  3طب نظری شامل(

 علم حفظ الصحه و تدابير(بخش است 2طب عملی شامل(

 تدابير باالغذيه، تدابير باالدويه و تدابير باليد(دسته تقسيم می شود  3تدابير به (
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مقدمه
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 است) حيوان، گياه ومواد معدنی(منشا آن ازمواليد ثالثه : دارو.
.و به دو صورت مفرد و مرکب تهيه می شود

جماد صالحيت غذائيت  . از حيوان يا گياه تهيه می شود: غذا
.انسان را ندارد

ماساژ، حجامت وفصد و مثل) اعمال دستی(:اعمال يدی ...

اصول معالجات در طب سنتی
)قوانين العالج(



اصول معالجات در طب سنتی 
)قوانين العالج( 
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منشا عملکرد هر جسم و شیء ناشی از سه حالت است
يا اثر برماده است
  يا به کيفيت
يا به صورت نوعيه اثر می کند.

مورد نظر شمشير باشدجسم و شیء اگر : مثال 
آن آهن ماده
آن سنگين بودن کيفيت
 آن تيز بودن استصورت نوعيه.
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اگر جسم و شیء مورد نظر ليوان باشد: مثال 
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آن ماده........
آن  کيفيت..........
آن  صورت نوعيه............



اگر جسم و شیء مورد نظر ليوان باشد: مثال 
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آن شيشه ماده
آن شکننده بودن کيفيت
 آن استوانه ای بودن استصورت نوعيه.



جوهر و عرض

و بوده استقالل دارای خودش بالذات که چيزی :جوهر  
  .دارد عينی و خارجی وجود

درخت و پرنده و سنگ مانند( است عمق و عرض و طول دارای که است جسمانی يا جوهر(،  

است ذات به قائم که نفس مانند( نيست عمق و عرض و طول دارای که است روحانی يا(.
جوهر يک به متکی و ندارد خارجی وجود بالذات :عرض 

  به وابسته شود، می عارض مستقل وجود يک به و است
  .است غير

انسان برای صداقت و سيب، برای سرخی مثل.  
جوهرند صورت و ماده
کيفيت عرض است 10



کيفيت

داروها برای نيز )خشکی و تری و سردی و گرمی( اربعه کيفيات ترتيب بدين 
.می شوند محسوب َعَرض

 می کند اثر حرارت که جايی .اثرگذارند يعنی فاعله اند کيفيات از سردی و گرمی 
  .می شود ايجاد نيز تری می کند اثر سردی که جايی و می شود ايجاد هم خشکی

فاعله اند کيفيات تابع و منفعله کيفيات تری و خشکی پس.  
به و می شناسند گرمی و سردی اساس بر را غذاها مردم که است علت همين به 

نمی دهند اهميتی چندان آنها بودن تر و خشک

11



12

 
شی ء يا جسمی که در برخورد با بدن انسان با ماده عمل می کند : غذا.

شی ء يا جسمی که در برخورد با بدن انسان با کيفيت يا صورت  :دارو
.نوعيه اثر می گزارد



تقسيم بندی مفردات ادويه و اغذيه   
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غذای مطلق
دوای مطلق
غذای دوايی
دوای غذايی
ذوالخاصيه
غذای ذوالخاصيه
دوای ذوالخاصيه
غذا و دوای ذوالخاصيه
پادزهر
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 غذای مطلق
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 به نه باشد، ماّده به فقط بدن در آن تأثر و تأثير كه است آن   
  بالقوة نموده تصرف درآن ]بدن[ بلكه ،صورت و كيفيت

 یخلط صورت به یغذاي صورت از درآورد فعل به را آن
 به باشد داشته شدن عضو جزو قابليت که کند می تبديل

 تخم مرغ زردة و گوشت گوشت، آب( قريب استعداد
 سبزی برخی و اتحبوب برخی و گندم(بعيد يا )...نيم برشت

)...ها



دوای مطلق

  آن هماد و باشد فقط كيفيت به بدن در آن تأثير كه است آن   
  او بلكه باشد، نداشته شدن بدن جزو و غذائيت قابليت

 خود كيفيت به متغير و متأثر را آن و نمايد بدن در تصرف
  يا مفردًا يبوست، و رطوبت و برودت و حرارت از سازد

  بزررازيانه و كافور و نيلوفر و زنجبيل و فلفل مانند مركبًا،
.اينها امثال و
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كيفيت و ماّده به بدن در آن تأثير كه است آن یدواي یغذا  
 تأثر، و تأثير بعد كه ماّده غلبة با نحو همان به باشد دو هر
  آن با و شد تواند بدن جزو كه گردد حاصل یخلط آن از

 یاصل مزاج و كيفيت بر غالب باشد یمزاج و كيفيت اندك
  ،کاهو مانند ،اربعه كيفيات از خود كيفيت به بدن در و بدن،
 و بابونه و )اسفناج( اسفاناخ ،انگور ،خربزه ،كدو ،خيار
 ....و لوبيا ،نخود ،عدس ،ماش ،كلم ،چغندر ،)شويد( شبت
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 :غذای مطلق
غذای دوايی



دوای غذايی
 دو هر ماّده و كيفيت به بدن در آن تأثير كه است آن یغذاي دواي 

 آن در بدن ثانيًا و سازد، متغير را بدن كيفيت،اول هغلب با باشد
 قابليت كه گردد حاصل یكم بسيار خلط آن از و نمايد تصرف
 غالب یكيفيت با باشد داشته شدن یوعضو شدن بدن جوهر و غذائيت

 قوش( الثعلب عنب ی،كاسن برگ ،نعناع ،)كراث( تره مانند بدن، بر
 بزر مانند بزور و ميوه ها اكثر و آلو ،توت ،پياز ،سير ،)یاوزوم
.اينها امثال و هندوانه و خربزه و خيار

 دارد بيشتری یداروي کيفيت یغذاي یدوا.
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درجات قوای ادويه 
:ادوية غير معتدل در چند درجه و مرتبه قرار می گيرند
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 استفاده روزمره و معمولی مقادير با اگر داروها از دسته اين :اول درجه 
 ولی نيست، اندازه گيری قابل كه می دهند تغيير اندک بسيار را انسان مزاج شوند
 كه می آيد پديد مزاج در جزيی تغييرات روند کار به مكّرر يا زياد مقدار به اگر

 بنابراين .کرد مشاهده چهره رنگ و ادرار و نبض در را آن عاليم می توان
  انجير با مثًال هستند ايمن و خوب بسيار كار شروع برای اّول درجة داروهای

 خاصيت از و داد انجام خوبی درمانی اقدامات می توان بنفشه يا )تين(
.برد بهره آنها رطوبت بخشی

عاليمی نيز دارو از كمی مقدار اول، درجة عكس بر اينجا در :دوم درجه 
  اندازه از بيش اگر و كرد پيدا مزاج روی را آن تأثيرات می توان و می کند ايجاد

 عضو فساد موجب تغييرات اين اما می آورد، پديد توجه قابل عاليم شود، خورده
انزروت گردو، نمی شوند،مانند



درجات قوای ادويه
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واضح اختالل و نمی رسد فساد حد سر به دوم درجه داروی تاثير :سوم درجه 
 افعال در و می رساند فساد حالت به سوم درجه داروی ولی نمی دهد افعال در

 حيات و كند فانی را قوا و ارواح كّل بتواند که حّدی تا نه ولی می کند ايجاد تغيير
  .ببرد بين از را

 باشد همراه زياد دقت با بايد آنها از استفاده و هستند قوی بسيار داروها اين
 يا كنند مختل را عضالنی حركت مثًال بزنند برهم را طبيعی افعال می توانند چون

 مگر نمی شوند مرگ موجب ولی كنند، كم يا زياد خيلی را گوارش دستگاه حركت
 و سه درجة داروی كه زنجبيل مانند شوند، مصرف زياد خيلی مقادير با اينكه
  .)زنيان( نانخواه يا است مؤثری بسيار

حّد سر به و نمايد قوی و ارواح در عظيم و بسيار ضرر اگر و :چهارم درجه 
َبالُدور مانند .باشد مهلک و رساند هالکت



درجات قوای ادويه
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  هستند داروهايی چهار درجه داروهای                      
شوند؛ هالكت باعث می توانند نشوند مصرف درست اگر كه 
می کنند ايجاد قوی بسيار اثر شوند استفاده درست اگر و.
 به نياز و نمی شوند مصرف  تنهايی به معموًال چهار و سه درجه داروهای 

  .نگذارند بدن همه يا عضو يک روی سوئی اثر تا دارند مصلح
واضحی جانبی عوارض نشوند مصرف درست اگر سه درجه داروهای 

 می دهند
می شود توصيه و هستند ايمنی داروهای تقريبًا دو و يک درجه داروهای ولی  
.گردد استفاده آنها از درمان ابتدای در



جدول تقريبی 
 اوزان در طب سنتی
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گيلوگرمگرماوزانرديف

14081.5رطل12
2969.63من13
296960300خروار14

گرماوزانرديف
0.01خردل1
0.048گندم2
0.064جو3
0.128حبه4
0.193نخود5
0.205قيراط6
0.4دانگ7
3درهم8
4.64مثقال9

74.24سير10
120اوقيه11



23



گياه درمانی  
(Phytotherapy)

.»طبيعت خادم طبيعت است«

.گويند می "درمانی گياه" را گياهان وسيله به روحی و جسمی مختلف های بيماری درمان
.است گياهی طب جهان، قديمی های روش از يكی

.است داده قرار طبيعت در نيز آنها همه درمان طبيعت، در دردها و ها بيماری

24



تاريخچه گياه شناسی
نداريم، چندانی آگاهی گياهان، به انسان توجه زمان درباره 
بعضی كه دريافتند خطا و آزمون و تجربه راه از و رفته رفته مردم كه گفت ميتوان قدر همين 

زيانبخش، ديگر بعضی و سودمندند گياهان از
 كنند می قوی را بدن و سازگارند آدمی مذاق به و دارند غذايی خاصيت نيز ای پاره.  
گياهان دانستند كه بود ها ريشه و علفها دارويی خاصيت كشف گذشتگان، كشف مهمترين 

.دارند آنها نظاير و ُمَسكنی يا آوری قی يا مسهلی خاصيت
 اگر و شود استعمال معّين مقدار به كه است وقتی دارو صحيح اثر كه دريافتند انسانها آرام آرام 

.شود بيماری تشديد يا مرگ موجب ميتواند كند مقدارتجاوز اين از
 كارشان در مرور به گروه اين .شد گياهان آوری جمع مردم از ای دسته شغل زمان گذشت با 

  .دادند انجام فراوانی خدمات مردم براي و كردند پيدا تخصص
جستجو عربی و يونانی چينی، وايراني، هند تمدنهای در بايد را گياهشناسی تاريخچه سرآغاز 

.كرد
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جهانتاريخچه گياهان دارويی در       
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 گياهان دارد شناخت به مربوط مكتوب مطالبی و آثار كه است كسی اولين) م.ق 300( ارسطو. 
اس�تفاده  م�وارد  از خاص�ی  شرح با گياهان از مطالبی  ها پاپيروس در )م.ق قرن 26 حدود(مصر كهن آثار در او از قبل البته 
است مانده باقی آنها از
"گي�اه  پ�در  او ب�ه  بع�دها  و طبي�ب ب�ود   م�يالد  از قب�ل   370-258 ه�ای  س�ال  در كه ارسطو شاگرد تئوفراستوس يا "تئوفراست 

اند، گفته شناسی
همچن�ين  و آنه�ا  رش�د  نح�وه  و آذين گل شكل رشد، چرخه گياهان، ظاهری شكل يا ريختار روی از بسيار ابتدايی بندی رده او 

.كرد بندی رده كتاب مزبور در را گياه 480 و دارد پالنتاروم هيستوريا نام به كتابی در ها گل های گلبرگ وضع
شد گذاری بنيان تئوفراست وسيله به گياه با درمان مكتب كرد، كه اشاره بايد.
بع�دها  او، مكت�ب  ادام�ه  ك�ه  ب�رد  ن�ام  )م.ق  131 باس�تان  جه�ان  پزشك بزرگترين هيپوكرات يا بقراط از بايد تئوفراست، از بعد 

 كرد، می استفاده درمان برای گياهان از كه دانشمند اين .شدجالينوسی  طب مكتب به منجر
ب�ه  جل�د  37 در آث�اری  مجموع�ه  او .ك�رد  اش�اره  "س�كوندوس  پلين�وس  گ�ايوس " بايد به می عتيق عهد دانشمندان اين از بعد 

 داروي�ی  گياهان به او مربوط آثار مجموعه از جلد 9. دارد خود زمان و عصر اطالعات و ها دانش حاوی "تاريخ طبيعی"نام
است،
زم�ان  در روم ارت�ش  طبي�ب  و ب�ويژه ج�راح   ج�راح،  و طبيب )ديوسكوريدس پدانيوس(ديوسكوريد از بايد می عصر همين در 

است عتيق دارويی دوران گياهان شناخت در دانشمند مشهورترين تئوفراست، از پس كه كنيم اشاره نرون
600ح�دود  خ�واص  ش�رح  ش�امل  ك�ه   "م�ديكا  ماتريا"نام  به معروف كتابی در را خود های دانسته و اطالعات مجموعه و 

ن�ام   آن از بع�د  .ب�رد  ب�اال  را آن معروفي�ت  و ك�اربرد  كت�اب  اين بر جالب تصاوير افزودن او با بعدها .بنويسد است، دارويی گياه
 ك�ه  رس�يد  ش�هرتی  چن�ان  ب�ه  ق�رن  15در ط�ول  كتاب اين .شد معروف ديسكوريد خود نام به و رنگ كم تدريج به مديكا ماتريا

.دارويی داشتند اعتبار آن در شده ذكر گياهان فقط



گياه شناسی در ايران

درباره اشاراتی اوستا، بر مبتنی و زردشتی مهم متون در 
 از جامعی بسيار بندی طبقه متن اين در .است آمده گياهشناسی

 توجه جالب بسيار نيز امروزی ديدگاه از كه شده عرضه گياهان
 .يافت توان نمی يونانی متون از درهيچيك را بندی رده اين .است

 و شده بندی تقسيم اصلی گروه های به ابتدا گياهان انواع بطوريکه
 .است شده ذكر رده آن با مرتبط فرعی رده های گروه هر در آنگاه
 از بعد و اصلی گونه های و ها گروه سپس گياهان، منشأ ابتدا "مثال
 تفصيل با آنها وخواص شده اند برشمرده گياهان متعدد انواع آن

 .است شده تشريح
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براساس نوشته های اوستا

در ايران پيش از اسالم پنج دسته پزشک وجود داشت
 آتش پزشک
گياه پزشک
کارد پزشک
داغ پزشک
افسون پزشک



گياه شناسان مسلمان

جابربن رساله هاي با اسالم در گياهشناسي كتابهای تأليف :هجری دوم قرن 
 آغاز ميالدي هشتم / هجری دوم قرن در كشاورزی و گياهشناسی درباره حيان

 الفالحه كشاورزی درباره اثری و النبات گياهان درباره كتاب چند جابر .شد
  .است نوشته

شد آغاز عربي به پزشكي كتابهاي تأليف بعد به سوم قرن از :هجری سوم قرن. 
 اختصاص آنها دارويی خواص و گياهان به مهمي بخش كتابها اين در كه

 ماسويه، ابن طبری، ربن بن علي هجری، سوم قرن گياهشناسان از .داشت
 توان مي را عمران بن اسحاق و قتيبه ابن دينوری، ابوحنيفه اسحاق، بن حنين

 درباره دقيق توضيحاتی الحكمه فردوس كتاب در طبري ربن بن علی .كرد ياد
  است برده نام را گياهان انواع از شماری و آورده گياهی داروهای و دارو
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زكرياي بن محمد ابوبكر :از عبارتند آنان از ای پاره :هجری چهارم قرن 
 الصفا اخوان رشد، ابن مجوسی، عباس بن علی ُجلُجل، ابن جّزار، ابن رازی،

.... و
به خود الصناعه كامل دوم كتاب فصول از برخي در مجوسی عباس بن علی 

 .است كرده بندي تقسيم موضوع حسب بر را آنها و پرداخته دارويي گياهان
 1127 متوفي( انطاكی استفانوس و افريقايی كنستانتين دست به آن التين ترجمه

  .گرفت صورت )م
را گياهان شفا، كتاب طبيعيات مبحث از هفتم فن در سينا ابن :هجری پنجم قرن 

 كتاب در همچنين .است كرده بررسي علمي لحاظ از هم و فلسفي لحاظ از هم
 معدني از اعم را دارو 800 قريب و ارزيابي را گياهان دارويی خواص قانون

 و طبيعيات در كتابهايی بيروني ابوريحان .است كرده ذكر حيوانی و گياهی و
 آن بيرونی كه  طب در گياهشناسی كتاب ازجمله است نوشته طب و گياهشناسی

  .كرد تأليف خود زندگی اواخر در را
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به مربوط اثر دو هجری ششم قرن از :هجری ششم قرن 
 كتاب نخست .كرد ذكر بايد تبار ايرانی دانشمندان از را گياهشناسی

 ق 550 حدود در كه است سمرقندی عروضی نظامی مقاله چهار
 مقاله چهار بر خود مقدمه از بخشي در نظامي .است شده تأليف

 نظامی گفتار، اين در دارد حيوانات و نباتات پيدايش باب در گفتاری
 است آن بقای و پيدايش ضامن كه را نبات به مربوط چهارگانه قوای

  عجايب كتاب ديگری .است داده شرح را كدام هر عمل و برشمرده
 حدود كه است طوسی احمد بن محمود بن محمد نوشته المخلوقات

.است شده تأليف ق 555
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گياهان در قرآن كريم 

و آنها بودن فصلي گياهان، بودن نشانه زمين، تزيين رستن، و گياه به بسياري آيات در كلي طور به 
 ؛19 آيه حجر، ؛35 و 3 آيه رعد، ؛24 آيه يونس، ؛60 آيه نمل،( .است شده اشاره قبيل اين از مواردي

.)10 و 8 ،7 آيه ق، ؛7 آيه شعراء، ؛5 آيه حج، ؛53 آيه طه،
فوائد به و شده ذكر گياهان اسرار قرآن از بسياري آيات در كه ميدانيم .گياهان اسرار بيان از قرآن هدف 

 گياهان به توجه با انسان كه است آن بر قرآن تأكيد ولي .است شده داده توجه ها ميوه و حبوبات اهميت و
.شود خداوندي حكمت و قدرت متوجه بيشتر چه هر تا اندازد كار به را خود عقل و فكر

عناصر و درميآورند گوناگون و لطيف ميوه هاي صورت به را خاك مواد كه گياهان كه است اين مهم نكته 
 و قدرت متوجه را ما و ميگويند توحيد از درسهايي ميكنند، تبديل معطر و رنگارنگ گلهاي به را ساده

.ميسازند خداوند حكمت
»و متراكبا حّبا منه نخرج "خضرا منه فاخرجنا شيء كل نبات به فاخرجنا ماء السماء من انزل الذي هو و 

 الي انظروا غيرمتشابه و مشتبها الرمان و الزيتون و اعناب من جنات و دانيه قنوان طلعها من النخل من
.)99 / انعام( »يؤمنون لقوم اليات ذلكم في ان وينعه اثمر اذا ثمره

»خدا قدرت نشانهاي و آيات آن در كه بدان نبات هر تا بارد فرو باران آسمان از كه خدايي اوست هم و 
 نخل از و آريم پديد شده چيده هم روي بر كه هايي دانه و ها سبزه و برويانيم هويداست، ايمان اهل براي
 برخي و شبيه برخي كه انار و زيتون و انگور باغهاي و برانگيزيم هم به پيوسته خوشه هاي خرما

 تعقل چشم به برسد و آيد پديد آن ميوه كه هنگامي باغها آن در شما .كنيم خلق است هم به نامتشابه
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مهمترين گياهانی كه در قرآن كريم به آنها اشاره يا تصريح شده است

ياد جمع صورت به اعناب يا مفرد صورت به عنب از بار يازده كريم قرآن در ،)انگور( ِعَنب  
  آيه مؤمنون، ؛266 آيه بقره، ؛28 آيه عبس، ؛32 و 31 آيه ،îنبا ؛91 آيه اسراء،( است شده
  ؛)67 و 11 آيه نحل، ؛32 آيه كهف، ؛4 آيه رعد، ؛99 آيه انعام، ؛34 آيه يس، ؛19

؛)61 آيه بقره،( است آمده قرآن در بار يك )پياز( َبَصل  
است؛ رفته كار به كريم قرآن در بار يك واژه اين و است سبزي مطلق معناي به لغت در َبقل  
آيه انعام، ؛261 آيه بقره،( است رفته كار به كريم قرآن در بار چندين كه دانه معناي به حّب  

 ؛12 آيه الرحمن، ؛9 آيه ق، ؛33 آيه يس، ؛16 آيه لقمان، ؛47 آيه انبياء، ؛99 و 95 و 59
  . هـ ؛)15 آيه نبأ،

رفته كار به كريم قرآن در بار يك معني اين به و است سبزينه و سبزه معناي به لغت در َخِضر 
  .و ؛)99 آيه بقره،( است

شمرده بهشتي ميوه هاي از و رفته كار به كريم قرآن در بار سه ميوه اين نام .انار معني به ُرمان 
  ؛)68 آيه الرحمن، ؛141 و 99 آيه انعام،( است شده
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آيه الرحمن،( رفته كار به دوبار قرآن در ريحان واژه گويند ريحان لغت در رايحه داراي گياه به ريحان 
 ؛)89 آيه واقعه، ؛12ـ10

ميشود اطالق درختي به زيتون .است شده ياد آن از كريم قرآن در بار پنج كه است نباتاتي ازجمله زيتون 
 يافت گرمسير مناطق در بيشتر و دارد درماني كاربرد كه است زيتون روغن يا زيت ميوهاش حاصل كه

؛11 آيه نحل،( ميشود
،ط ؛)35 آيه نور، ؛29 آيه عبس، ؛141 و 99 آيه انعام، ؛1 آيه تين
61 آيه بقره،( است شده ياد كريم قرآن در بار يك نيز عدس از عدس( 
؛)61 آيه بقره،( ِقّثاء 
عبس،( است سبز و رسته تازه گياهان معناي به لغت در و است شده ياد آن از قرآن در بار يك كه َقضب 

  ؛)28-27 آيه
برده كار به كريم قرآن در بار بيست )نخل جمع( نخيل و نخل .است خرما درخت معني به لغت در نخل 

  و 11 آيه نحل، ؛266 آيه بقره، ؛141 و 99 آيه انعام، ؛68 ،11 آيه الرحمن، ؛20 آيه قمر،( است شده
  آيه عبس، ؛7 آيه حاقه، ؛10 آيه ق، ؛91 آيه اسراء، ؛148 آيه شعراء، ؛71 آيه طه، ؛32 آيه كهف، ،67
  .)34 آيه يس، ؛19 آيه مؤمنون، ؛25 و 23 آيه مريم، ؛29

به قرآن آيات در مرتبه 27 مجموعآ آن گوناگون اشكال و )درخت( شجر كلمه .قرآن در درخت جايگاه 
34  .است رفته كار

مهمترين گياهانی كه در قرآن كريم به آنها اشاره يا تصريح شده است



گياهان دارويی
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گياهان دارويی ب�ه طي�ف وس�يعی از گياه�ان اط�الق م�ی گ�ردد ک�ه ب�رای          
پيشگيری يا درمان بيماريها از آنها استفاده می شود، 

اي��ن طي��ف ش��امل بوت��ه، درختچ��ه و درخ��ت و اج��زای آنه��ا مانن��د ب��رگ،   
.پوست، ساقه يا ريشه می گردد
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دارويی انگياه صفات

  گياهان دارويی، گياهانی هستند که يک يا برخی از اندام های آنها حاوی ماده موثره می
.باشد
  در پيكر اين گياهان مواد ويژه ای به عنوان مواد مؤثر يا متابوليت های ثانويه ساخته و

م�واد  .ذخيره می شوند كه برای مداوای برخی از بيماری ها مورد استفاده ق�رار م�ی گيرن�د   
ب�ه ط�ور معم�ول    (مذكور طی فرآيند های ويژه و پيچيده بيوش�يميايی و ب�ه مق�دار بس�يار ك�م      

.، ساخته می شوند)كمتر از يك درصد وزن خشك گياه
غي�ره بيش�ترين   و مي�وه  ،گ�ل،  ساقه ها، برگ ريشه، چون ای ويژه اندام است ممكن اغلب 

 م�اده داروي�ی   منب�ع  را گي�اه  ان�دام  ك�ل  توان نمی هميشه بنابراين باشند، داشته را مؤثر مواد
.دانست ای ويژه
تأثيرعملي��ات تح��ت يعن��ی ش��وند، م��ی ف��رآوری و س��ازی آم��اده ش��ده، برداش��ت گي��اهی ان��دام 

 و س��پس گرفت��ه ق��رار غي��ره و تخمي��ر ك��ردن، خش��ك ش��دن، خ��رد جداس��ازی، مانن��د ای وي��ژه
 ب�ه  ك�ردن  خش�ك  ب�ا  فق�ط  و سنتی صورت به ها اندام اين معمول طور به .شوند می استفاده
 .شوند می عرضه"كاالی عطاری" عنوان
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دارند درمانی اثر مستقيم غير يا مستقيم صورت به آنها مؤثره مواد :دارويی گياهان.
غذايی  صنايع در گياهان از دسته اين در موجود فعال موثره مواد از :ای ادويه گياهان 

 استفاده آنها مزه و رنگ طعم، در بهبود منظور به ……و سازی كنسرو سازی، نوشابه
شود می
با تقطير راه از اند اسانس حامل غذايی گياهان اين در خاصی اندامهای :عطری گياهان 

.شود می استخراج اندام آن از آب بخار

کاربرد گياهان دارويی

. گياهی مثل گياه نعناع در هر سه مورد استفاده می شود



نيز مشخص تأثير يك دارای و بخشند می اثر سريع طور به ) شيميايی ( مصنوعی دارويی مواد 
 دارويی مواد كه حالی در باشند می انسان بدن بر مطلوبی نا جانبی عوارض دارای و  باشند می

 باشند می چندی جانبی مفيد اثرات دارای ولی بخشند می تأثير تدريج به آنكه با گياهان از حاصله
 دارند بدن سالمت دوام نظر از جامعی فوايد رو اين از و
لوازم صنايع در متعدد استفاده موارد اسانسها و عطريات خصوص به گياهان موثره مواد  

 . دارند خانگی شيميايی مواد صنايع آرايشی،
االيام قديم از كه باشد می افزون روز غذايی صنايع در دارويی گياهان موثره مواد از استفاده  

 بهتر جهت سازی شيرينی سازی، كنسرو سازی، نوشابه نوپای صنايع در اكنون ولی بوده معمول
 .گردد می استفاده تری شده حساب و تر دقيق سطح در محصوالت بوی و رنگ و طعم شدن

سبب و هستند نيز آور اشتها دارند خوبی طعم و مزه كه اين بر عالوه دارويی گياهان مؤثره مواد 
 .گردد می گوارش دستگاه كار سالمت و غذايی مواد هضم

طور به هستند خوردار بر بسيار اهميت از دارويی صنايع در كه فعال موثر مواد از برخی هيهت  
 .اند استخراج قابل نظر مورد گياهان از طبيعی صورت به تنها و نبوده پذير امكان مصنوعی

 در مصنوعی صورت به هتهي و پيچيده بسيار شيميايی ساختمان - ناشناخته شيميايی ساختمان(
38  .است گران بسيار هزينه مستلزم و مشكل سازی دارو صنايع

داليل رويکرد به گياهان دارويی



ضرورت توجه به پرورش گياهان دارويی

سمت به افزون روز طور به و اند شده خسته مدرن طب های نارسايی سری يك از جهان مردم رسد می نظر به  
.آورند می روی گياهی داروهای

كرده اعتراف موضوع اين به اخير های سال طی و ندارد را بشر مشكالت از یخبر حل توانايی مدرن طب اكنون هم 
.اند

عنوان به تغييراتی با كه دارند طبيعی منشاء جهان در شده توليد داروهای درصد 50 حدود امروزه دليل، همين به 
.گيرند می قرار استفاده مورد دارو

مثال، برای .دارد گياهی منشاء ديگر نيمی و آيد می بدست باكتريايی و حيوانی معدنی، منابع از مقدار اين از نيمی كه  
 می دست به غيره و شنبليله مكزيكی، زمينی سيب نظير مختلفی گياهان از و هستند گياهی مصرفی های هورمون تمام
.آيند

يا و آيند می بدست گياه از هستند سرطان ضد داروهای از كه كريستين وين و بالستين وين مثل تركيباتی همچنيين  
.شوند می محسوب داروها گروه اين جمله از قلبی گليكوزيدهای

شاداب و كننده محافظت غذايی، صنايع در دهنده طعم و نگهدارنده عنوان به گياهان از زيادی تركيبات امروزه البته  
.گيرند می قرار استفاده مورد آروماتراپی در مختلف فرار های روغن و بهداشتی و آرايشی صنايع در پوست كننده

و دارند بهتری سازگاری بدن با هم، كنار در دارويی همولوگ تركيبات وجود و طبيعی ماهيت دليل به دارويی گياهان  
  هستند، ناخواسته عوارض فاقد معموًال

گياهان مثال، عنوان به.باشند می مناسب بسيار مزمن، های بيماری در و طوالنی مصرف موارد در خصوص به لذا 
  .بود خواهند انتخاب بهترين عنوان به روان و اعصاب اختالالت از بسياری در دارويی
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است دارويی گياهان از استفاده پايه بر عمدتًا كه دارد فراوانی های قابليت ايران سنتی طب.
و پيشگيری زمينه در بااليی های ظرفيت ساله، هزار چند ی پيشينه با ايران سنتی طب 

 و بهداشتی مشكالت از بسياری تواند می نوين طب با تعامل در كه دارد ها بيماری درمان
.نمايد حل را پزشكی
روان، و اعصاب مشكالت يا كبدی اختالالت پوستی، درمان زمينه در مثال، عنوان به  
فقط كه دارد وجود فردی به منحصر و مطمئن درمانی های روش سنتی، طب از استفاده با 
 .است معدودی ی عده اختيار در
استفاده و است استوار دارويی گياهان از استفاده پايه بر عمدتًا ايران سنتی طب آنجايكه از  
  دارد، ايرانيان ما سنت در ريشه دارويی گياهان از
داويی گياهان صنعت گسترش راهكارهای از يكی تنها نه كشور در سنتی طب توسعه و بسط 

 برای مناسب های روش از يكی جهانی بهداشت سازمان های توصيه به توجه با بلكه است،
 .باشد می قيمت ارزان و مطمئن طب به مردم عموم راحت دسترسی

است كشور داروسازی قوت نقطه دارويی گياهان صنعت در پژوهش.
مجموع در.شود دارويی گياهان صنعت توسعه و رشد باعث تواند می امكان اين از استفاده 

باشد، می صنعت همين كشور داروسازی گذاری سرمايه های زمينه بهترين از يكی

ضرورت توجه به پرورش گياهان دارويی



تفاوت بين گياهان دارويی، داروهای گياهی

كه است گياه از هايی بخش شامل دارويی گياهان 
 ها مغازه در تغييری هرگونه ايجاد بدون خشكاندن، از پس

.رسد می فروش به ها عطاری و
برخی كه هستند گياهانی دارچين يا هل رازيانه، زيره، مثل 

 به هستند، ضرر كم يا ضرر بی عمدتًا آنها درمانی خواص
.است رسيده اثبات

دارو به گياهان برخی تبديل حاصل گياهی اروهاید 
 استريل و خاص فرآيندی طی سازی دارو های كارخانه در

.هستند
باشد داشته طبيعی منشاء كه چيزی هر طبيعت درقانون 

.است آن ی عارضه از بيش آن بخشی سالمت
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روش تهيه برخی از اشکال مصرفی داروهای گياهی

داروهای تهيه روش ارزشترين با و بهترين کرده دم :کرده دم صورت به 
 از جوشيدن اثر در داروئی گياهان مؤثر مواد مهمترين اکثرًا زيرا است، گياهی

 از شده تعيين مقدار که می شود تهيه ترتيب بدين کرده دم عصاره.می روند بين
 )ليتر يک حداکثر( جوش آب فنجان يک با را )گياه پودر يا (شده خرد گياه

-٣٠ که می گذارند و پوشانده را ظرف روی سپس می زنند هم به و کرده مخلوط
 به يا خرما يا عسل با آن از بعد و می کنند صاف آنرا سپس بکشد، دم دقيقه ١۵

 داروی به نسبت بيماران از بعضی صورتيکه در .می کنند مصرف تنهايی
 دارو مصرف، اول دفعات در که است شايسته دهند، نشان تحمل عدم خاصی

 مصرف قابل بخوبی مطمئنًا صورت اين در شود، کشيده دم دقيقه ٨ تا ۶ فقط
.می باشد مؤثر و بوده
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 ريشه، از که می شود برده بکار داروهايی برای اغلب جوشاندن، روش :جوشانده صورت به
 مواد باشند داشته اطمينان که می برند بکار آنرا هنگامی يا و می گردند تهيه دانه ها و پوست ريزوم،
 از جوشيده يا سرد آب بو سيلة مواد اين يا و نمی روند بين از حرارت اثر در آنها مؤثر متشکله

 گياهان جوشاندن جهت آهنی ظروف از که شود توجه ضمنًا .نمی شوند خارج و حل گياهی سلول
.نگردد استفاده

 چهارم يک با را شده خرد گياه از معينی مقدار دارو از فرم اين تهيه برای :ماليم جوشاندن)الف
 و کرده دور اجاق از آنرا سپس بزند، قل کمی که می گذارند و کرده مخلوط جوش ليترآب

.می کنند صاف آنرا خاتمه در و بکشد دم دقيقه چند که می گذارند
 يک  با را شده خرد گياه از نظر مورد مقدار دارو نوع اين تهيه برای :معمولی جوشاندن)ب

 زمان(.می کنند صاف آن را سپس آيد به جوش که می گذارند و کرده مخلوط سرد آب ليتر چهارم
)معمولی از بيشتر جوش

 خرد گياه مقدارمعين معمولی جوشانده روش مانند ابتدا دارو نوع اين تهيه برای :قوی جوشاندن)ج
 شعله از آنرا سپس .آيد به جوش که می گذارند و کرده مخلوط سرد آب ليتر چهارم يک با را شده
 صاف آنرا خاتمه در و .بکشد دم دقيقه ١٠ که می گذارند و پوشانده را ظرف روی و کرده دور

.می کنند
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درآورده پودر صورت به درهاون را شده خشک گياه :خشک پودر صورت به 
 مورد مقدار خوراکی مصرف در کاربرد جهت .می کنند الک ريز الک با سپس و

 .می کنند ميل و کرده حل آب يا شير غذاخوری قاشق يک در را پودر از نظر
.می شود پاشيده نظر مورد قسمت به پودرها، ساير مثل خارجی مصرف جهت
ماليم حرارت روی را ولرم و کرده دم دارويی گياه :عسل شربت صورت به 

 از سپس .شود حل آن در تا می کنند اضافه آن به آرام آرام را عسل و داده قرار
شه ای بطری در سپس شود سرد تا می گذارند کنار حرارت روی  با رنگ تيره شي
 .باشد ای پنبه چوب بايد بطری درب :توجه .می کنند نگهداری پنبه چوب درب

.می کنند گاز توليد شوند، می تخمير ها شربت اينکه بدليل پيچی درب با بطريهای
گيری عرق الزم دفعات به تقطير روش توسط دارويی گياه :عرق صورت به 
.می رسد بيمار مصرف به الزم ميزان به و شده



بطور هم با و شده اضافه عسل به دارويی گياه پودر روش اين در :عسل با مخلوط صورت به 
.می شود ميل بيمار توسط الزم ميزان به و می شود مخلوط کامل

بيمار توسط الزم ميزان به و شده تهيه هايی قرص دارويی گياه از :گياهی قرص صورت به 
.می شود مصرف

خصوص در که می شود استفاده آنها ساخت برای ژله ای های کپسول از :کپسول صورت به 
 شوند باز معده از بعد است الزم که دارويی گياهان همچنين و تلخ طعم با دارويی گياهان
.دارد کاربرد

جهت طبيعی به طور مناسب شکل های در دارويی گياه :واژينال يا مقعدی شياف صورت به 
.می شود استفاده بيمار توسط و آماده استعمال

شده اند گرم قبًال که روغنی ماده يا ژله در را خشک گياه گرم ۵٠ –١٠٠ :پماد صورت به 
 زنبور موم آنقدر سپس .شود تبخير کامًال آن آب تا دهند می ادامه را دادن حرارت ، ريخته
 آب پمادها .باشد )شل نه و سفت نه( پماد حالت شدن، سرد از پس تا افزايند می آن به عسل

.نمی کنند نفوذ پوست در سريع ها کرم اندازه به و ندارند
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از حرارت اثر در که مؤثری مواد برای شکل اين :خيسانده 
 مقدار سرد خيسانده تهيه برای .می شود توصيه می روند بين

 در ريخته آب از معينی حجم در را پودرگياه از مشخصی
 ظرف محتويات سپس می بندند، ساعت ١٢ الی ۶ را ظرف

.می کنند صاف را
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مشهور در ذيل نام تعدادی از کتب 
در زمينه گياهان داروئی ذکر می شود

 محمد بن زکريای رازی"(فی الدويه العين" و" قرابادين"کتاب(
 ابومنصور موفق بن علی هروی"(االنبيه عن حقايق االدويه"كتاب(
 شاپور بن سهل جنديشاپوری"(القراباذين"كتاب(
 بوعلی "(ادويه مرکبه"و کتاب پنجم " ادويه مفرده" کتاب دوم" قانون"کتاب

)سينا
 محمد مؤمن تنکابنی"(تحفه حكيم مؤمن"كتاب(
 سيد حسين خان شيرازی"(مخزن االدويه"کتاب(
 رشيدالدين بن صورى("االدوية المفردة"كتاب(
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رابطه گياهان دارويی و بيماری 

است دارويی گياهان از انواع بستر ، هوايی و آب هر و خاكی هر. 
 داويی گياهان همه طرفی از نمی رويد، جا همه در چيز همه بنابراين

 .نمی رويند خاص فصل يك در
و زمان يك يا فصل يك در بيماری شيوع بين رابطه كسی هنوز 

 مي دانيم ولی است، نكرده جستجو را فصل آن دارويی گياهان وفور
  بعضی و می كنند پيدا شيوع خاص فصل در بيماريها از بسياری كه
 به فصل درهمان نيز ناشناخته و شده شناخته دارويی گياهان از

 .می شوند يافت وفور
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