
بسم اهللا الرحمن الرحيم



ها   سبزیدرسنامه 
و 
ها  ميوه
و 

دارویی پر مصرف گياهان



و تکثار مقدار شربت دارو تأثيري بر کيفيت غالب بر مزاج اصلی  اگر تکرار -1 
.ت اس معتدل ,انسان نکند و ارواح و قوا را متغير نسازد

و مقدار بسيار و  ننمايدمقدار کم آن در بدن احداث کيفيتی غالب و زايد :  1درجه  -2 
.است 1تکرار استعمال آن تغيير کمی نمايد اما فعلی را مختل نميکند از درجه 

اگر مقدار مصرف کم آن باعث تغيير کيفيت شود ولی مصرف زياد و بتکرار   -3
.  است 2درجه آن  زيان نرساند از 

.است 3درجه ضرر رسان باشد  -4
.است 4درجهبيم هالکت باشد  -5
)اول و وسط و آخر(قرار داده اندسه مرتبه هر يک از درجات را  -6

مزاج دارو و غذا



کيفيتی که از اول خلقت با ماده ميباشد  :مزاج اوال

مزاجی که از ترکيب آنها بروز ميکند:مزاج ثانويه 

معتدل= سرد و ترپنيرک   +   گرم  و خشک      بابونه مثال  

مزاج اوليه و ثانویه



که هريک با ديگر  ) آتش ,هوا,آب,خاک(رکن 4چون تن موجودات زنده از 
متضاد است تشکيل شده لذا در يکديگر اثر کرده و به تحليل می روند  

که حرارت غريزی در آن تصرف کرده و آن را تغيير  غذا چيزی است ,
داده و جايگزين قسمت تحليل يافته بدن می کند يا به عبارت ديگر بدل ما  

.يتحلل ميکند
.يعنی حرارت غريزی در آن تغييرو تبديل به بدن ميکند

 

غذا چيست؟  



و سپس به روده رفته از طريق عروق ماساريقا به  کيلوسغذای خورده شده در معده به 
و از طريق  , شده  و قابليت بدل ما يتحلل ميشود کيموسکبد کشيده شده و در آنجا تبديل به 

.سياهرگها به کل بدن غذا رسانی ميشود

مسير غذا



 
milneميلن ادوارد Edward   می گويد:

.غذا ها موادی هستند که پس از ورود به دستگاه گوارش ادامه حيات را ممکن می سازند
: berardبرارد

متحمل تغييرات  شده سپس به مصرف ترميم ,غذا ها موادی هستند که پس از ورود به دستگاه گوارش 
.خون می رسند و بدين ترتيب در حفظ حيات موثرند

.کليه موادی که بمصرف تغذيه می رسند غذا محسوب ميگردد: littreليتر 
:ويول و  ژوليه

.غذاها مواد اوليه ای هستند که برای ساختن موادی که تجديد حيات بدن را ميسر می سازند بکار می رود
Charleشال ريشه   Richet :

می گويد در اکثر تعاريف  صحبت ازاين است  که غذا وارد دستگاه گوارش می شود در حالی که غذاهايی 
يا از طريق رگ و تزريق نيز قابل جذب است و )حقنه(آبگوشت و محلولهای مغذی از راه معقد ,مثل شير

.خاصيت غذايی دارد لذا اين تعاريف نمی تواند کامل باشد

تعاریف چند دانشمند از غذا 



  claude bernardکالد برنارد 
پدر فيزیولوژی جدید گفته است 

غذا ها عبارتند از موادی که برای حفظ  
از  " اثرات حيات و ترميم مواديکه دائما
بدن کم ميشوند بکارمی روند



: در اين رابطه حکيم جرجانی می فرمايند
اگر به خوردنی پيش از آنکه خورده شود و بگوارد وخون  
گردد غذا گويند بر طريق مجاز است چون که تا آنچه خورده 
شده و در معده نيم پخته شده و از معده به جگر نيايد و اندر 

نشود غذا نگردد خونجگر 

آیا خوردنی با غذا فرق می کند؟



اگر خوراکی وارد بدن شود وابتدا کمی به جای 
بخش تحليل رفته تبديل شود و کمی هم کيفيات بدن 

را بگرداند بدان غذای دوايی گويند

غذای دوایی



اگر چيزی وارد بدن می شود اول کيفيات را  
بگرداند و پس کمی هم تبديل به غذا شود بدن  

داروی غذايی گويند
و کدو و شويد و غيره) کاهو(کوک,پودنه :مثل  

داروی غذایی



.يعنی در لمس سرد و مرطوب است-1
.يعنی دير تر از بقيه گياهان که سرد و تر نيستند خشک ميشود-2
اثرات سردی بعد اثرات تری بروز ميدهداست ابتدا گياهی که سرد و تر  -3
در نهايت باعث  ,يعنی وقتی وارد بدن ميشود در مقايسه با مزاج بدن -4

.بروز سردی و رطوبت ميشود

اگر ميگویند گياهی سرد و تر ميباشد 
مفهوم آن چيست؟



اين به معنی آن نيست که  ,اگر حکيمی می گويد فلفل گرم است و کدو تر 
وقتی آن را لمس می کنيم گرم است يا تر بلکه به نسبت تن انسان گرم يا  

تر است پس مقياس ما تن انسان است و کيفيت هر چيزيرا به نسبت 
کيفيت بدن می سنجيم بدين معنی که فلفل گرم تر از بدن انسان است و  

. کدو مرطوب تر از بدن انسان است 

گرمی و سردی خشکی و تری 
غذاها یعنی چه؟)خوراکيها(



اصوًال خوردني ها و آشاميدني ها  و هر 
اگر تنها با كيفيتشان بر بدن اثر كنند ,چيزی 

ناميده مي شوند  " دارو"در اين صورت 

دارو چيست؟



)  غليظ( کثيفو يا متوسط ، لطيفغذا ممكن است 
باشد و هر يك از سه مورد مذكور ممکن است  

صالح الكيموس و يا فاسد الكيموس باشند و هر يك  
از اين دو ممكن است كثيرالغذا و يا قليل الغذا باشند

؟آب غذاست آيا

کيفيات غذا چيست؟



% 80تدبير ) الف

دارو) ب

)كارهاي دستي(اعمال يدی) ج
 

به طور كلي درمان شامل سه 
بخش است



گزينش داروي مناسب پس از تشخيص نوع بيماري جهت درمان با ضد)1
اين فرايند به طور حدسي و با توجه به طبيعت . تعيين ميزان و قدرت اثر دارو) 2

عضو، شدت بيماري، و نيز جنس، سن، سبك زندگي بيمار و همچنين فصل تجويز  
دارو، حرفه بيمار، محل اقامت، وضعيت كلي و قدرت بدني وي  تعيين مي گردد

كه بايد دانست بيماري در كدام يك از وضعيت هاي چهارگانه : نحوه تجويز دارو) 3
مثال در ابتدايي ورم، فقط داروي رادع بكار ميرود  در انتهاي بيماري فوق، . مي باشد

تجويز داروي محلل به تنهايي كافي است و در وضعيت هاي بينابين، مخلوط اين دو  
در هنگام انحطاط بيماري و رو به بهبود رفتن آن،  . دارو مورد استفاده قرار مي گيرد

.فقط  داروي محلل به تنهايي بسنده مي گردد

درمان دارويي داراي سه قاعده كلي 
است



.در دوم سرد و در اّول خشك: طبيعت
مقوي معده و . 3مسّكن تشنگي و حّدت خون و صفرا . 2قابض . 1: مهمترين افعال كلي

کبد حار
رافع التهاب ,رافع اسهال  ,رافع غثيان و قي صفراوي :مهمترين افعال جزيي

يافت نشد: عوارض جانبي
بنوشند جهت تفتيت سنگ گرده و  رازيانهآن را چون شيره گرفته با يکدهم آن دانه 

.مثانه وزخم مجاري بول و ادرار حيض بيعديل است

)قراصيا(آلبالو 
 Cerasus vulgaris Miller: ـمـي   نام  عل 



:  بخش مورد استفاده
.گل هاي گياه كه به رنگ ارغواني روشن با سايه هاي ماليم بنفش و آبي هستند

گرم در اول  و  خشك در دوم : طبيعت
.  محلل، ملطف، مفتح سده، مقوي، جالي و مسهل است: مهمترين افعال کلی

مانند رعشه، دوار، سدر، عصبي و رواني در درمان بيماري هاي :مهمترين افعال جزيي
مانند ربو، ( تنفسيدر بيماري هاي . ماليخوليا، جنون و وسواس سوداوي جايگاه ويژه اي دارد

نيز به كار ) مانند برودت معده ،ورم بارد جگر و تنقيه طحال (گوارشي  و بيماري هاي) سعال 
.هم ياد شده است" منقي دماغ " همچنين از آن به عنوان. مي رود

.تا كنون هيچگونه عارضه اي به دنبال مصرف آن شناخته نشده است: عوارض جانبي
فنجان آب جوش 1قاشق مرباخوري آن در  1-2، به صورت چاي ميزان :ميزان مصرف

اسطوخودوس: نام مشـهور
.Lavandula angustifolia Mill: نام  علمـي 



دانه و پوست دانه گياه  :  بخش مورد استفاده
در سوم سرد و در دوم تر: طبيعت

:مهمترين افعال كلي
بو داده او قابض  . 4ملّين طبع . 3با قّوه محّلله . 2مسّكن تشنگي و عطش و حرارت . 1

:مهمترين افعال جزيي
جهت خشونت سينه و حلق و زبان  

سرفه 
)دلپيچه( مغص 

)زخم احشاء ( قرحه امعاء 
)نوعی اسهال (زحير 

ضماد او با روغن گل سرخ و سركه جهت درد مفاصل و نقرس حار 

)اسپرزه، بزرقطونا(اسفرزه : نام مشـهور
Plantago ovata Forsk:  نام  علمـي 

Psyllium: نام انگليسي



ادامه اسفرزه
:مضر   
ضعيف کننده عصب
مفسد اشتها
 است كشندهده درهم كوبيده او
در درمان يبوست، اسهال، افزايش سطح كلسترول و بواسير به كار مي رود: يافته هاي جديد.
كاهش كلسترول، ضد فشار خون، خلط آور، داراي آثار ضد التهاب و ضد : اثرات فارماكولوژيك

.  مي باشدسركوب كننده رشد سرطان، كاهش كلسترول، هيپوگليسمي، کاهش دهنده فشار خون و 
احتقان سينه، حساسيت شديدنفخ، استعداد : عوارض جانبي ،wheezing  تورم ,، كاهش اشتها

.  بيماران داراي انسداد در روده بايد از مصرف آن خودداري كنند. و انسداد در روده ها  مي شود
دارو بايد نيم تا يك ساعت پس از مصرف ديگر داروها تجويز شود:  هشدارها.
 تجمع مدفوع، مشكل , در بيماراني كه تنگي مجاري دستگاه گوارش ، انسداد روده: منع مصرف

.  بلع يا تنگي مري و يا در افرادي كه مشكالت در تنظيم ديابت شيرين دارند دارد
 گرم در روز مي باشد كه در چند دوز تقسيم و تجويز مي شود 40تا  12: مقدار مصرف.



.  برگ هاي گياه مي باشد كه در حالت تازگي به راحتي عطر شبيه به بوي ليمو از آنها استشمام مي شود: بخش مورد استفاده
.گرم و خشک در اواسط دوم است: طبيعت

در امراض  . مقّوي دماغ، نيروي حافظه و مفّتح سّده دماغي است, مقوي، مفتح، ملطف، رافع و هاضم: : مهمترين افعال و خواص
جهت تنگي نفس،  . مقوي معده و جگر، ملّطف غذاي غليظ، هاضم و در دل پيچه مؤثر مي باشد. بلغمي و سودايي سودمند است

بسيار مؤثر و مزمزه بدبويي دهان جويدن آن جهت رفع . تپش قلب، غش، سکسکه، كابوس، رفع لرزو دفع سموم نافع است
جوشانده آن جهت فساد دندان و نشستن در آن جهت رفع احتباس خون قاعدگي و عصاره آن به صورت موضعي جهت درد مفاصل  

.و امراض پوستي مفيد مي باشد
.مضر ورک و مصلح آن صمغ عربي و کندر است: مضرات

.در اختالالت خواب با منشاء عصبي به كار مي رود وآرامبخش، ضد نفخ آن را گزارش نموده اند: يافته هاي جديد
.تا كنون هيچگونه عارضه اي شناخته نشده است: عوارض جانبي

.تا كنون هيچگونه خطر يا تداخل اثري به دنبال مصرف آن شناخته نشده است: هشدارها 
.گرم برگ هاي خشك گياه در يك فنجان آب جوش تجويز مي گردد 3دم كرده مقدار : ميزان مصرف

بادرنجبويه                                    : نام مشـهور
Melissa officinalis: نام  علمـي  L.       

  Lemon-balm:نام انگليسي



برگ، دانه و ريشه گياه: بخش مورد استفاده
در دوم سرد و خشك: طبيعت

.  مقوي، مفّتح، مسكن، ملطف، محلل: مهمترين افعال کلي
در رفع  . باشد!مقوي جگر و مفّتح سّده آن، مسكن تشنگي و رافع سوء هاضمه و سّدة طحال و ضعف آن مي: مهمترين افعال جزيي

به صورت موضعي جهت التيام زخمها و ورم  . همه اعضاء، در سّده کليه و سوزش ادرار مفيد مي باشدرفع خونريزي خلط خوني و 
آنها، سوختگي آتش، فيل پايي، درد گوش حار، امراض چشم و مزمزه آن در درد دندان، آفت و برفک دهان و مقوي لثه و شياف  

.  مهبلي آن جهت درد و اختناق رحم مؤثر است
.عصاره آن نيز مضر طحال و مصلح آن مصطکي است. مضر ريه و مصلح آن عسل مي باشد: مضرات

.دانه آن در درمان اسهال و به عنوان ضد التهاب دستگاه گوارش استفاده مي گردد: يافته هاي جديد
تاكنون گزارش نشده است: عوارض جانبي

)عدم مصرف آب كافي(حتمال تنگي دستگاه گوارش و يا انسداد روده بزرگ ا.همانند اسفرزه است: هشدارها 
تداخل با داروهاي پايين آورنده قند خون، كاربامازپين و كربنات ليتيوم     -

. گرم دانه گياه در روز 10-40گرم از آب برگ يا ريشه و يا  50-100: ميزان مصرف

L. Plantago major: ـمـي   نام  عل
General Plantain: نام انگليسي

بارهنگ: نام مشـهور



دانه: بخش مورد استفاده
گرم و تر در آخر اول : طبيعت

مقوي قلب : مهمترين افعال كلي
, با گالب در اسهال دموي و معدي ناشي از امعاء كاربرد دارد ,رفع توحش,خفقان : مهمترين افعال جزيي

.بدبويی دهان بسيار مؤثر ,مغص ,زحير
.  ضرري ذكر نشده است      
.يافت نشد: يافته هاي جديد       
.يافت نشد: عوارض جانبي     
.يافت نشد:  هشدارها     
دو مثقالتا: ميزان مصرف    

) شيرازي(بالنگو : نام مشـهور
 Lallematia iberica:نام  علمـي



دانه: بخش مورد استفاده
در دوم خشك و در حرارت و برودت معتدل: طبيعت

به خاصيت در گرم مزاج گرمي و در سرد مزاج سردي ايجاد ميکند:مهمترين افعال كلي
.در بيماران كيفّيت مّتضاد و در افراد سالم كيفيت موافق ايجاد مي کند

,با شير و شکر کثيرالغذاءمبهي,الغذابه تنهايي قليل ,قابض , مسدد,باعث طول عمر و صحت بدن 
اكثار او مصلح حال بدن و رنگ رخسار و مولد خلط ,)دوغ تازه و سماق(مسّكن حرارت ,مسمن بدن 

آشاميدن آب مطبوخ آن مانند ماءالشعيرمسکن لذع اخالط مراري معده و امعا وبا شير تازه . صالح
.بالمناصفه ده روز خوردن جهت توليد منی مجرب

اگر آبکش کنند مزاجش سرد و اگر کته باشد مزاجش مايل به گرمی است
اکثارآن مولد قولنج و سّده   :ضرر

)ارز(برنج: نام مشـهور
.Oryza sativa L:   نام  علمـي 

 Rice: نام انگليسي



پوست آن در دوم سرد و خشك و سفيدي آن در دوم سرد و تر و زرده آن در اّول گرم و  مرّكب القوي و  مايل به گرمي و : طبيعت
.تر

:  مهمترين افعال و خواص
زرده تخم مرغ كثيرالغذاء و قليل الفضول و موّلد خلط صالح و مبّهي و مقّوي دل و دماغ و بدن است و جهت خشونت معده و روده  

و مثانه و قرحه گرده و مثانه و نفث الّدم و منع نزالت حاّره به سينه و اصالح حال سينه مفيد مي باشد و مقّوي شخصي كه خون  
سفيده تخم مرغ مغري و خوردن او موّلد  . زياد از او دفع شده و ضعفي كه از فصد به هم رسيده باشد و موافق مزاج سوداوي است

خلط خام و لزج و دير هضم و خوردن زرده با سفيده موافق گرم مزاج و به صورت موضعي جهت درد چشم و جراحت مقعده و  
پوست تخم  . و آب بسيار گرم و منع آبله كردن او و بر بشره جهت منع آثار حرارت آفتاب مفيد استسوختگي آتش قروح خبيثه و 

مرغ جالي و مجّفف قروح و قاطع رعاف مي باشد و جهت جرب و حّكه و التيام جراحات كهنه و الصاق جراحات تازه مفيد و  
.  خوردن پوست ساييده شده مهيج باه است

مثل دارچين و آبكامه استادويه حاّره  مصلحش,  معده و اكثار مداومت او مّولد حصاه گرده و بهق و كلف مضّرزرده تخم مرغ 
بسيار پخته او دير هضم و مورث قولنج

.گزارشي ديده نشد: هشدارها 

بيض: نام مشـهور
Egg:  نام انگليسي



ميوه و دانه گياه: بخش مورد استفاده
شيرين آن در برودت قريب األعتدال و در آخر اّول تر و ترش آن در اّول سرد و در دوم خشك و دانه به در دوم سرد و تر  : طبيعت

.است
وبوييدن اقسام  ) خوراکي ،شيرين( مفّرح و مسّرت افزاي روح حيواني و نفساني  مقّوي معده و دل و دماغ و : مهمترين افعال كلي

به مفّرح و مقّوي قّوتهاي حيواني و نفساني
ترش آن در تقويت معده قويتر از شيرين مي باشد. 
)شيرين(به صورت موضعي جهت رفع تهّبج اطراف و) به شيرين(مدّر بول :مهمترين افعال جزيي 

منع  -نزالت  -درد سر مزمن -ضعف جگر و معده و فم آن  تقويت-خفقان  وحفظ جنين از سقط  وبرانگيختن اشتها و رفع وسواس 
غثيان و   -ازاله  بدبويي عرق  -درد دفم معده كه از ريختن مواد محترقه  -رفع خواهش گل خوردن  -صعود بخارات به دماغ و دل 

–درد دفم معده  -قي 
–مضّر احشاي ضعيفه و مخّشن قصبه ريه و مورث رعشه و سرفه و قولنج -مسّدد : مضر

سوختگي آتش و آفتاب سوختگي:بهدانه عسل و انيسون                            -مرّبا كردن آن با عسل : مصلح  

به و به دانه

              Cydonia oblonga Miller:    نام  علـمـي



.  در اول گرم و تر: طبيعت
صالح الغذا، مسّمن و جالي  : مهمترين افعال كلي

ملين طبع و اعضاي تنّفس و مقّوي ارواح و قوا و جگر و محّلل   : مهمترين افعال جزئي
رياح و امعاء و مبّهي و سريع الّنفوذ به عمق بدن و مانع پيري و موّلد خون صالح و 

.  باعث استحكام اعصاب و استخوانها و رافع خلط سودايي و امراض آن است
صاحبان سل و اسهال و مغص صفراوي مزاج و موّلد خون صفراوي خصوصًا  :  مّضر

كه در حين گرسنگي مفرط استعمال كنند و اقسام كهنه  او محّرق خون و مفسد اخالط
بادام و شير تازه و ترشيها و آب انارين و شيره  به   :مصلحش 

پانيذ: نام مشـهور
Saccharum officinarum:   ـمـي   نام  عل



.تازه آن در دوم سرد و تر و نمكسود در دوم گرم و خشك: طبيعت
تازه آن مغّري معده و روده و مقّوي کليه و ملين طبع و موّلد خلط : مهمترين افعال 

نمکسود آن قاطع بلغم و مقّوي اشتها و امعاء و مجّفف . صالح و خون و دير هضم
. رطوبت مي باشد

سرد مزاجان و رافع اشتهاي طعام وهضم نشده او باعث قولنج و سّده و  مضّر پنير تازه 
عسل و نعناع و صعتر استمصلحش . ظلمت بصر

موّلد اخالط مراري و معّطش و موّلد حّكه و جرب و مضّر گرم مزاجان و  پنير نمکسود 
مغز  مصلحش. صاحبان ّسده احشاء و بسيار كهنه و متعّفن او به سّميت نزديکتر است

.گردو و در گرم مزاجها ميوه ها و ترشيها است

پنير: نام مشـهور
Cheese: نام انگليسي



 
.در  سوم گرم و خشك و گويند در چهارم گرم است و با رطوبت فضليه: طبيعت

مفّتح سّده و مقّوي شهوتين و رافع عوارض ناشي از اختالف آبها و مدّر بول و حيض و مفّتت : مهمترين افعال 
حصاه مي باشد و مانع غثيان ادويه كريهه و دافع سموم و به صورت موضعي در چشم ابتداي نزول آب و بوييدن او 
جهت رفع سّده دماغي و چكانيدن آب و گذاشتن پخته او در گوش جهت ثقل سامعه و طنين و پاك كردن چرك و تحليل 

.رياح نافع و بر پوست جاذب خون به ظاهر جلد و نيكويي رنگ رخسار مجّرب است
مضّر گرم مزاجان و اكثار او مورث قي و نسيان  و رياح غليظه و موّلد کرم و خلط غليظ در جرم معده و : مضرات

شستن او با آب نمك و با سركه خوردن و بعد از آن آب انار و  مصلحشموجب تشنگي و مصّدع گرم مزاجان و 
.كاسني تناول نمودن و رافع بوي او باقلي و نان سوخته و گردو مشوي است

در بي اشتهايي . و مهار تجمع ترمبوسيتها را داردفشار خون اثرات آنتي باكتريال، كاهش چربي و : يافته هاي جديد
.و پيشگيري از آترواسكلروز به كار مي رود

.يافت نشد: عوارض جانبيگرم خشك               20گرم پياز تازه يا  50: ميزان مصرف

پياز
 Allium cepa:  ـمـي   نام  عل

Onion: نام انگليسي



.در سوم گرم و خشك: طبيعت
ي  -5مغير ذائقه  -4مخّدر -3مقّوي معده  -2مجّفف  -1: مهمترين افعال كلي -6مشّه

مفّتح سدد -7محّلل رياح و اخالط لزجه 
جويدن آن جهت قالع -خوشبو كننده  دهان :مهمترين افعال جزيي

بقوالت بارد: محرق خون                         مصلح : مضرات
                        ----------مضرمحرورين و قاطع باه                         
عسل: مخّشن سينه                         مصلح             
کرفس: بطي الهضم                          مصلح              

)طرخون(ترخون: نام مشـهور
.Artemisia dracunculus L:   ـمـي   نام  عل

French Tarragon: نام انگليسي



در حرارت و برودت ): تلخ(مرسرد و خشک در اول: ترشدر اول گرم و در دوم تر: شيرين : طبيعت 
معتدل و در اول خشک 

) سيب شيرين( سريع االستحاله به خلط صفراوي  -) سيب شيرين( مفرح و ملطف روح حيواني : مهمترين افعال كلي
مقوي دل و دماغ و  -) سيب مز( مولد خلط صالح-آب سيب در معجون های مفرح باعث تقويت فعل آن مي شود  -

 -) رب سيب(جهت غلبه صفرا و غليان  -) انواع سيب(دفع خلط حار معده  -جگر
دفع وسواس سوداوي و غم و   -تسکين قي  -افزايش اشتها  -تقويت فم معده  -سرفه خشک : مهمترين افعال جزيي

)رب سيب(سودايي ) درد(الم 
). ضماد برگ  سيب( رادع در ابتداي اورام حار -ابتداي اورام حار-

نيسان، و مولد رياح، درد مفاصل و اختالج -خوردن خام نارس باعث تبهاي مرکب: ضرر
دارچين و اغذيه لطيف: مصلح 

مضر سينه و باعث ذات الريه و باعث رياح عروقسيب ترش زياده روي 
گلقند و دارچين و عسل  :مصلح آن  

)سيب(تفاح 
               .Malus orientalis Ugl:   ـمـي   نام  عل

Apple: نام انگليسي



.گرم و خشک در دوم: طبيعت

است و خشک کننده مني هاضم و مدّر بول و قاعده آور و کاهنده رياح و عطش آور و : مهمترين افعال 
.جهت رفع سّم بارد و سم حشرات و بدبويي دهان نافع مي باشد

سويق و آب سرد و  مصلحش .سردردآور و موجب ورم ملتحمه و جرب و بثور در گرم مزاجان: مضرات
.كاسني و ترشيها و بقول بارده است

.  واكنش هاي آلرژيك پوستي يا مخاطي گاهًا ديده شده است: عوارض جانبي
.   در دوران بارداري، التهابات كليه منع مصرف دارد: هشدارها 

گرم روزانه  6:  ميزان مصرف

جعفري  : نام مشـهور
 .Petroselinum crispum (Miller):          ـمـي   نام  عل

       Parsley: نام انگليسي



سرد و خشک در اول: طبيعت
.ماءالشعير ، آب جو مقشر مطبوخ مي باشد سرد وتر محسوب مي شود

.شيره جو که غليظ تر از ماءالشعير وسرد مايل به خشک ميباشد کشک الشعير نام دارد
)ماءالشعير(مولد خون صالح -مسکن غليان صفرا و خون  -جالي–جو قليل الغذا : مهمترين افعال كلي

درد و ورم گلو  -) کشک الشعير(اسهال صفراوي و امزجه حاره  -سعال يابس   :مهمترين افعال جزيي
گشاينده دمل  -شري –حکه –) ضماد آرد جو( رادع و محلل اورام صلبه-صداع حار -) کشک الشعير(

 -) مطبوخ جو( درد سينه و سرفه و اخراج بلغم لزج  -استحکام عضو شکسته   -هاي گرم 
ترکيبي از آرد جو از بهترين غذا هاي اطفال        

انيسون  و ماء الشعير مضر احشاء بارد و نفاخ و مصلحش گل . مثانه است  مصلحش روغنها مضر  جو
.قند است

)شعير (جو : نام مشـهور
                   .Hordeum vulgare L:  ـمـي   نام  عل

                           Barley:   نام انگليسي



دانه هاي رسيده خشك شده گياه                     : بخش مورد استفاده
در دوم سرد  و خشک ومرکب القوا:  طبيعت 

-مانع صعود ابخره به دماغ  -منوم : مهمترين افعال كلي
.  گشنيز جهت سرفه ، تنگی نفس گرم و رطب و خفقان استفاده مي شود:مهمترين افعال جزئي

.اشتها آور و مسکن صفراء والتهاب معده و حابس قي است
مصرف بيش ازحد آب گشنيز مورث نسيان، اختالل ذهن،سدر و سبات، تاری صوت :ضرر 

.وتقليل مني و قوت باه و تقليل حيض مي شود
زرده تخم مرغ عسلی با دارچين يا فلفل:  مصلح

.  در موارد مشكالت عدم هضم غذا و فقدان اشتها به كار مي رود:  يافته هاي جديد 
گرم روزانه 3:  ميزان مصرف

)کزبره(گشنيز : نام مشـهور
.Coriandrum sativum L:  ـمـي   نام  عل

Coriander: نام انگليسي



.در اّول گرم و درخشکی و رطوبت معتدل: طبيعت
: مهمترين افعال كلي

ن . 2كثيرالغذا 1. .آرد گندم كه پخته باشند و نان فطير قابض اند. 3مسّم
سركه كهنه:مصلحمسّدد و مضر صاحبان سّده عروق و احشاء : مضر
.زنان حامله و پخته او نّفاخ و ديرهضم و موّلد رياح مضر

خوردن آب بر باالي او مورث قولنج ريحي

)   حنطه(گندم : نام مشـهور
.Triticum aestivum L:   ـمـي   نام  عل

Wheat:  نام انگليسي



. در دوم گرم و در اّول خشك و با رطوبت فضليه: مغز: طبيعت
: مهمترين افعال كلي

. 5مقوي اعضاي رييسه خصوصا مغز . 4مبّهي . 3محّلل . 2ملين طبع . 1: مغز
مصلح قروح . 7مسّكن مغص . 6مقوي حواس باطني 

تخمه: مغز:مهمترين افعال جزيي
ورم حلق و بثور دهان  مصلح آن آب انارين:  مضر

تخم خشخاش: گرم مزاجان          مصلح : مضر 
.در التهاب پوستي و تعريق بيش از حد به كار مي رود: يافته هاي جديد

)  جوز(گردو : نام مشـهور
        Juglans regia:    ـمـي    نام  عل

  Walnut: نام انگليسي



مرکب القوي  گرم در اول  وخشک در دوم: طبيعت 
-نفاخ –مسدد  -مولد خون سوداوي  -) ردی(غذائيت آن بد است : مهمترين افعال كلي 

)تخم کلم (زياد کننده مني   -نطول طبيخ در دردهاي مفاصل : مهمترين افعال جزيي 
مولد خون سوداوي  امراض سوداوي افکار رديه وخياالت فاسده  وخواب مشوش و   

 مفسد مني -ضعف مغز وچشم 
مهرا پختن آن در روغن بادام وزيتون -جوشاندن آن درآب : مصلح  

)  کلم(قنبيط 
        Brassica oleracea var. botrytisـمـي        نام  عل

Cabbage:   نام انگليسي



در دوم گرم و در اّول تر: طبيعت
ي . 2مبّهي . 1:  مهمترين افعال كلي مسّمن. 3مشّه

-صاف نمودن پوست -سرخ كردن رخسار  -جهت برودت احشاء :مهمترين افعال جزيي
-سرفه خشک و سرفه خونی  -تصفيه صوت   -رفع مواد سودايي 

مطبوخ او در شير جهت چاق کردن اعضاء و رنگ رخسار 

)تودري(قدومه 
  .Alyssum homalocurpum Boiss: ـمـي   نام  عل

Alyssum: نام انگليسي



 
چاي سفيد از همه بهتر و قوي تر است سپس چاي سبز و چاي سياه از  (گرم و خشک در دوم نوع اعالي آن گرم در سوم : طبيعت

.)همه ضعيف تر و زبون تر است
.  7مفتح . 6مقطع . 5ملطف . 4منعظ . 3منشط . 2مقوي قوي و ارواح و معده و باه سرد مزاجان و مرطوبين . 1: مهمترين افعال كلي

.منقي معده و دماغ . 12مسكن عطش كاذب . 11مدر بول . 10معرق . 9مرقق مواد . 8منضج 
:مهمترين افعال جزيي

خفقان و امراض  . ازاله بخر و بدبويي دهن و سير و پياز . مبدرق ادويه به قعر معده و عمق بدن .صاف كننده خون و رنگ رخسار 
بواسير  . انتصاب نفس و انبساط نفس  . قلب 

التهاب  -صداع بارد   -ضماد پخته آن جهت اورام صلبه و تسكين درد بواسير  -ضعف گرده   -حبس البول و تقطير حادث از برودت 
 -جشاء دخاني   -معده 

براي تقويت باه و دفع مضرت كثرت جماع با خصيه الثعلب و دارچيني و عنبر و نبات و شير  
با تربد و ريوند چيني بجوشانند و بياشامند صفرا و بلغم لزج را اخراج نمايد

چاي سبز   
 Thea sinensis Link: ـمـي    نام  عل

Tea  Green: نام انگليسي



ادامه چای
و باعث حدوث امراض حاره است خصوص در محرور مضر  ناشتا آشاميدن آن

. المزاج اما جهت كسي كه در معده او اخالط فاسده لزجه رديه بسيار باشد نافع است
آشاميدن بسيار گرم مضر است . استعمال آن بي شيريني مضر

در محرورين فوفل و شير بز و در مبرودين مشك و قرنفل و باديان خطايي :آنمصلح  
و زنجبيل و دارچيني و جهت انعاش حرارت غريزي عود هندي و عنبر و زعفران 

و دارچيني
براي پشگيري از پوسيدگي دندان و سرطان :يافته هاي جديد
کاهش اشتها –تحريک معده –هايپراسيديته –يبوست در افراد حساس : عوارض جانبي

.  عمومًا اين عوارض جانبي با اضافه کردن شير بر طرف ميشود–
مصرف بيش از حد آن به علت وجود کافئين زياد  : هشدارها و موارد منع مصرف 

باعث بي قراري،  لرزش و افزايش تحريک پذيري مي شود 
بار در روز   3گرم  2: ميزان مصرف



کدایک از خصوصيات چای در طب سنتی 
؟.ایران نيست

طبع آن گرم و خشک است-1.

بر طرف کردن بد بويی دهان وخفقان و امراض قلب است2.

پوسيدگی دندانها3.

.بهترين آن چای سفيد و بدترين آن چای سبز است4.



.در دوم گرم و در اّول تر: طبيعت
مقّوي معده و هاضمه. 3افزاينده اشتها . 2افزاينده باه . 1:مهمترين افعال كلي

ضمادش جهت اورام صلبه   -گرفتگي آواز  -جهت رنگ رخسار :  مهمترين افعال جزيي
 -و نقرس و ورم بن گوش 

: يافته هاي جديد
به طور عمده به عنوان ملين و كاهش دهنده دماي بدن به صورت مخلوط با كمي آب 

.  سرد مورد استفاده قرار مي گيرد
.گزارش نشده است:  هشدارها

.گرم بصورت خيسانده  8تا  4سه بار در روز هر بار : ميزان مصرف

)خّبه(خاكشي 
  Sisymbrium Sophia Lـمـي   نام  عل

Fix weld: نام انگليسي 



نکات بالينی
 است لذا در بيماريهای نخاع و تنگی کانال کاربرد داردنخاع خاکشی منقی.
  است آکنهليوان عرق شاهتره درمان کمکی  1قاشق غ خ با  1صبح ناشتا.
 و نيکو کننده رنگ رخسار استچاق کننده با شير.
  خصوصًا با دو وزن آن شکر که ده روز بنوشند   باه و محرك
  گرم شکر سفيد کف  10گرم آن را با  5و به دستور چون ده روز هر روز

را نيز نافع استسوداوي مزاج نمايند و صاحبان 
 8گرم آن جهت رفع سميت ادويه سمی مفيد است
 بناگوش و پستان و بيضه و تخمدان  و  ورم ضماد آن جهت زخم چشم و

نقرس و ورم صلب سرطان  مفيد است
 مفيد استسرفه مزمن و مشوي آن در خمير جهت.



سرد و تر: طبيعت
بورقيت، متضادالقوي، متعدل الهضم، ملين، منفخ و رادع و مفتح و مدر : مهمترين افعال کلي 

در بيماريهاي چشم، . مفتح سده جگر و مدر بول و زياد کننده، شير مي باشد: مهمترين افعال جزيي
در . در سوختگي آتش و بادسرخ به کار مي رفته است. شکستگي اعضا و تحليل اورام حار کاربرد دارد

درمان بيماريهاي طحال، يرقان، قرحه امعاء، زحير، قرحه مثانه، سوزش بول، صالبت رحم و تليين اورام 
.  معتدله نيز استفاده مي کند

.  مرخي معده ضعيف وافراد سرد و تر: مضرات
در محرورين ترشيها و در مبرودين فالفلي و معجون کموني : مصلح

.در سرفه، برونشيت، التهاب دهان و گلو به کار ميرود: يافته هاي جديد
.اثر محافظ در اليه مخاط دارد و به علت مقدار باالي مواد موسيالژي تحريک اين اليه را کم مي کند

درم  50مقدار شربت از آب آن تا : ميزان مصرف

)         پنيرک(خبازي
Malva sylvestris L:     ـمي    نام  عل

High Mallow:     نام انگليسي



پنيرک از دیدگاه سراج اوغلو
 

باهم مخلوط ميشوند يک داروی بسيار موثر در مقابل  پنيرکو ) مريم گلی (وقتی گياه سلوی
.قرقره سلوی و پنيرک گاهگاهی در زمستان بايد انجام شود.التهابات مزمن گلو و لوزه است

.خانمهای حامله از مصرف آن خوداری کنند چون ميتواند تخمک را کيستی کند:توصيه
 2گرم سلوی و  5-4ميلی ليتر  حدود  200در يک ليوان آب در حال جوش :1فرمول شماره 

دقيقه بجوشانيد بعد آبکشی  10عدد برگ پنيرک افزوده و در ظرف در بسته  در شعله ماليم 
اگر لوزه عفونی باشد .با رقرقره کنيد 3حد اقل . بعد از خنک شدن آماده  قرقره است . نماييد

ميتوان طی يک ماه گياه . تا يک ماه بعد آن يک روز در ميان باشد.مرتبه قرقره کنيد 7تا 
.  قاشق غ خ بصورت چايی دم کرد و نوشيد 2سلوی را هر روز 



.در اّول سوم گرم و در آخر اّول خشك: طبيعت
مفّتح سّده جگر وطحال وکليه   . 3مدّر بول و حيض . 2موّلد شير . 1:مهمترين افعال كلي

ترياق سموم  . 6محّلل رياح و اخالط غليظه . 5مقّوي معده و باصره . 4مثانه و سينه 
با قّوه  قابضه. 8مجّفف قوي . 7حيواني 

 - رفع رطوبات -قولنج  -رياح غليظه -تنگی نفس -) آسم(ربو: مهمترين افعال جزيي
.مسکن درد احشاء که از برودت باشد  -رفع بلغم حامض -غثيان -اسهال مزمن 

صندل و سكنجبين: گرم مزاجان  و مصلح آن مضر
در دوران بارداري و همچنين در کودکان خرد سال نبايد به کار رود  : هشدار ها 

گرم در روز به صورت فراورده هاي جالينوسي مي باشد 7/5تا  5رازيانه عموما  مصرف

)رازيانج(رازيانه 
.Foeniculm vulgare Mill: نام علمي

 Fennel:نام انگليسي



نکات بالينی رازیانه
  مولد شير و زياده کننده آن خصوصًا تازه آن مد ر بو ل و حيض و تريا ق

سموم حيوانی  
 و مجفف قوي و با قوت قابضه
 و آشاميدن طبيخ تخم آن جهت خفقان و غشی با گل گاوزبا ن مجرب است.
  و با پرسياوشا ن وانجير جهت سرفه و ربو و عسر نفس و با ادويه مناسبه
و به تنهايی نيز جهت تحليل رياح غليظه و درد پهلو و تهيگاه و قولنج
 و رفع رطوبات رقيقه و غليظه و چسبنده به معده و غثيا ن و دفع بلغم

حامض
 و بدرقه قوت ادويه و ايصال آنها به اطراف بدن
رفع اسهال مزمن و به دستور با زيره سبز جهت رفع اسهال وتقويت معده
 با عسل و يا با سکنجبين جهت تبهاي کهنه مفيد.
با آب سرد در هنگام تبها مسکن غثيان و التهاب معده



دوم سرد و خشك و با قّوة قابضه: طبيعت
 -مانع ريختن مواد به اعضاء  -قاطع صفرا  -مقّوي معده و جگر و دل :  مهمترين افعال كلي
  -مسّكن غليان خون 

رادع اورام حاّره
 -مانع قي و غثيان  -مفّتح ومقّوي جگر سرد  -مسّكن حرارت معده و جگر: مهمترين افعال جزيي

ضعف اشتها -اسهال ناشي از ضعف احشاء  -قرحة امعاء  -جهت صالبت جگر
مصلح آن قرنفل  -موّلد ريح :مضر 

مصلح آن شکر و شيريني ها -قابض طبع           
.براي مبرودالمزاج، مبتاليان به قولنج و رياح و اعتقال بطن ضرر دارد

، اثبات نشده اما در سندروم قطع مصرف ترياک يا مرفين به کار مي رودريشه

)امبرباريس(زرشک 
          Berberis vulgaris:       ـمي    نام  عل

  Barberry:  نام انگليسي
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