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  چكيده
مسافران و تاجران . اولين استفاده از گياهان دارويي در خاورميانه و مربوط به عصر پارينه سنگي است     

چيني و هندي معرفي كردند كه آنها نيز اين تجربيات را با   روشهاي معالجة يونانيان و روميان را به اطباي
نيز به طب ) اسالمي(هاي صليبي طب يوناني  برپايي جنگ بعدها با. تر خويش مخلوط نمودند تجربيات قديمي

ها به استاندارد كردن  اين اختالط دانش استفاده از گياهان دارويي بين اروپاييان و آسيايي. اروپايي راه يافت
كتبي كه در اين زمينه وجود دارند همگي به حفظ، پراكندگي و استاندارد كردن اين . استفاده از آن كمك كرد

  .كمك نمودند دانش
  
  طب گياهي، طب سنتي، تاريخچه: واژگان گل
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 تاريخچه طب گياهي

  مقدمه
توان گفت كه دانستن تاريخ هر علمي  به جرأت مي     

تاريخچه طب . در فهم و استفاده از آن علم موثر است
سنتي و رشد و تكامل آن كه حاصل سعي وخطاي 

هاي متمادي است نيز از اين  بشر در طول دوران
در مسيري كه طب سنتي طي . باشد ا نميقاعده مستثن

نموده اسطوره، اصول علم تجربي، فلسفه و مذهب در 
اند و  طي چندين هزار سال بر آن تاثير گذاشته

شايسته است كه استادان فن اين رشته و مورخين در 
بندي آن اهتمام نمايند تا رهروان  آوري و طبقه جمع

در آن  امروزي و آينده آن مسيري را كه قرار است
گام بردارند شناخته و بدانند كه اين جاده از كجا 

  هايي را پشت سر گذاشته شروع شده و چه اقليم
در اين صورت است كه جهت رفتن به آينده نيز . است

متن حاضر از كتاب تاريخ . مبهم و تاريك نخواهد بود
كه در منابع متعدد از آن استفاده  NIHطب سنتي 

  .است شده است اقتباس گرديده
  
  

دانستند كه چه در سالمتي و  هاي اوليه مي انسان    
اساس . چه در بيماري به طبيعت وابسته هستند

درمان بر اساس غريزه و تجربه و با استفاده از 
گياهان، قسمتهايي از بدن جانوران و مواد معدني بود 

  .شد كه در رژيم غذايي استفاده نمي
  
  

 ياهي توسط انسان بهشواهد استفاده از درمان گ      

محققان در سال . گردد سال پيش بر مي 000/60
در غاري در كشور عراق آرامگاهي را يافتند  1960

هاي گياهي به  هاي جسد گرده كه در اطراف استخوان
تعداد زياد وجود داشت كه دال بر استفاده عمدي از 

  ].1[آنها بوده است 
  

ب سنتي ها تاريخچه طوالني از ط تمام فرهنگ     
حتي در آن . دارند كه شامل استفاده از گياهان است

زمان ملل مختلف به صورت علمي اطالعات مربوط به 
آوري و فارماكوپه گياهي تدوين  گياهان را جمع

در حقيقت تا قرن بيستم بيشتر . كردند مي
هاي  هاي علمي پزشكي از همين فرهنگ فارماكوپه

بسياري از . گياهي ملل مختلف استخراج شده بود
داروها از قبيل استريكنين، آسپرين، وين كريستين، 
. تاكسول، آرتيميزينين و كورار ريشة گياهي دارند

حدود يك چهارم از داروهايي كه در آمريكا در 
شوند حاوي ماده موثره  ها پيچيده مي داروخانه

 ].2[مشتق از گياهان هستند 

 

 طب در خاورميانه
تا دانش گياهي نيز ثبت و اختراع نوشتن سبب شد      

ها كه حاوي جزئيات استفاده  اولين نوشته. باقي بماند
هاي  ها هستند در لوحه از گياهان در درمان بيماري
) عراق امروزي(النهرين  گلي يافت شده در منطقه بين

  .اند و پاپيروس مصري مكتوب گرديده
سال قبل از ميالد آشور بانيپال  2000حدود      

آوري اولين مفردات  ها دستور جمع مريپادشاه سو
داروي  250پزشكي دنيا را صادر كرد كه در آن 

  .گياهي ليست شده بود
سال پيش از  1500كه حدود  Ebers1پاپيروس      

هاي  ميالد نوشته شده است يكي از مهمترين نوشته
. بشر است كه در آن اطالعات قديمي ثبت شده است

مادة  500ت كه از نسخه اس 876اين نوشته شامل 
مختلف تشكيل شده است و در آن گياهان زيادي به 

  ].3[خورد  چشم مي
  

  طب در يونان و روم
 Rhizotomikonترين مفردات پزشكي  يكي از قديمي     

يكي از شاگردان  Diocles of caryotesاست كه توسط 
متأسفانه اين كتاب در حال . ارسطو نوشته شده است

  .ستحاضر ناپديد شده ا
اطالعات بعدها نيز ادامه يافت اما   آوري جمع     

 De Materia Medicaنفوذ كتاب  هيچكدام به اهميت و
                                                 

توسط مصر شناس آلماني  (Thebes)اين پاپيروس در تبس  -1
Georg Moris Ebers  كشف گرديد 1872در سال.  
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  ضيايي 

در قرن اول ميالدي  Pedanios Dioscarides2نوشتة 
مادة درمانگر است كه  950اين كتاب حاوي . نبود
عدد آن گياه بوده و باقي ريشة حيواني و يا  600

حه آن حاوي تصوير، هر صف]. 3[معدني دارند 
توضيح گياه، خاصيت درماني آن، روش تهيه و 

 .اخطار در مورد اثرات ناخواسته است

  
 طب در جهان اسالم

ساخت بدنة دانش متعلق به  ها در حفظ و عرب     
در حقيقت ايشان . دوران يوناني، رومي نقش داشتند

آنها طرز . هاي دور به دست آوردند راه اين علم را از
ها آموخته  مواد شيميايي معدني را كه از چينيتهية 

مهمترين منبع مسلمانان . بودند به غرب معرفي كردند
متوفي (در زمينة مفردات پزشكي متن جامي بن بيار 

 2000است كه بيش از ) بعد از ميالد 1248به سال 
الجمله بسياري از گياهان در آن ليست شده  ماده من

هاي صليبي  در جنگ در حقيقت اطبايي كه]. 3[است 
شركت داشتند طب اسالمي را به اروپاييان معرفي 

همچنين تجارت گياهان در قرون وسطي يك . نمودند
 . المللي بود تجارت عظيم بين

  
 طب در هند شرقي

هند نيز كه بين چين و غرب قرار داشت فرايند      
درماني كه قبل از مجموعه . مشابهي را طي كرد

شد مشابه درمان  ودا انجام ميهاي طب آئرو نوشته
يعني بيماري توسط خدا براي (در چين و مصر بود 

طب ). كرد تأديب فرد خاطي يا گناهكار بروز مي
هاي اوپانيشادها،  آئروودا هنگامي بروز كرد كه فلسفه

. بودا و ديگر مدارس فكري در هند اوج گرفته بودند
در طب آئروودا گياهان نقش مهمي داشته و 

رين كتاب آئروودا دربارة طب داخلي يعني ت اصلي
Charaka Samhita گياه  582در اين كتاب . است

                                                 
  گياهشناس و جراح ارتش نرون -2

در كتاب جراحي به نام ]. 4[دارويي ليست شده است 
Sushruta Samhita  گياه دارويي عنوان  600حدود

اغلب متخصصان معتقدند كه اين كتاب . شده است
  .سال قدمت دارد 2000حداقل 

 

  ژاپنطب سنتي در چين و 
ترين شواهد نوشتاري در مورد استفاده  قديمي     

هاي  گياهان در چين مجموعه نوشته پزشكي از
درمان پزشكي است كه از يك آرامگاه  11مربوط به 

تاريخ آرامگاه به . در ايالت هانان به دست آمده است
ها كه بر  رسد و نوشته سال قبل از ميالد مي 168

مربوط به حدود سه اند  روي ابريشم نگاشته شده
 .قرن قبل از ميالد است

ها به بحث دربارة ورزش و  برخي از اين نوشته     
ترين و  بزرگترين، واضح. اند رژيم غذايي پرداخته

ها كه توسط كاشفان آن به  مهمترين اين دست نوشته
شود  ناميده مي “نسخي براي پنجاه و دو بيماري”نام 

 250بيش از  .يك كار فارماكولوژي برجسته است
درماني در آن نام برده شده است و اغلب آنها   مادة

. اند موادي هستند كه از گياهان و جنگل به دست آمده
هاي  ها و قسمت ها، سبزي غالت، حبوبات، ميوه

تمام   پيش زمينه. اند حيواني نيز در آن نام برده شده
متن نشانگر اين است كه بيماري، تظاهرات روح 

بايد از جادو، ورد و دعا به همراه  شيطاني است و
  .گياهان در درمان مدد جست

  

) بعد از ميالد 220تا  25(ها  در آخرين سلسة هان     
مردم در نتيجه رشد فكري و . طب در چين تغيير يافت

با مشاهده و فهم طبيعت دريافتند كه سالمتي و 
با اين وجود . بيماري نتيجة اصول طبيعي است

. م نقش مهمي را در طب داشتندگياهان هنوز ه
مفردات پزشكي در قرن يك ميالدي در آن كشور 

در اين كتاب كه نويسندگان آن گمنام . نوشته شد
اين . اند هستند، گياهان به خصوصي توصيف شده

 67مادة معدني و  45مادة گياهي،  252كتاب شامل 
براي هر گياه . مادة مشتق شده از حيوانات است
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 تاريخچه طب گياهي

زشكي در قالب عاليم بيماري آورده توصيف اثرات پ
هاي صحيح تهيه و  اين كتاب شامل روش. شده است

  ].5[همچنين نكاتي در مورد سميت گياهان است 
كه نوشتن مفردات پزشكي تقريباً به  از آنجايي     

رسد، مفردات پزشكي سنتي چين  سال پيش مي 2000
اين افزايش ناشي از . باشد حاوي مطالب بيشتري مي

آوري اطالعات سنتي مربوط به طب سنتي چين  عجم
بسياري از موادي كه اكنون . و ديگر نقاط جهان است

هايي  شود از مكان در طب سنتي چين مصرف مي
مانند جنوب شرق آسيا، هند، خاورميانه و آمريكا 

  . است  نشأت گرفته
  جديدترين مجموعة مفردات پزشكي چين در     

  المعارف اين دايره. منتشر شده است 1977سال 
  كه شامل مواد موجود در طب سنتي چين

(Zhong yao da ci dian)  است، حاصل يك پروژة
ساله است كه توسط كالج پزشكي در  25تحقيقاتي 

كه در اين مجموعه . آوري شده است جيانگسو جمع
كاملترين مجموعة گياهان طب سنتي چيني تا امروز 

طب سنتي چين . ]5[مورد ذكر شده است  5767است، 
اي كه تحت  از طريق كره به ژاپن راه يافت و طب كره

تأثير طب چيني قرار گرفته بود در زمان امپراطور 
Ingyo )453- 411 ها  توسط ژاپني) بعد از ميالد

تا يك قرن بعد  دانشجويان پزشكي ژاپن . پذيرفته شد
 Suikoرفتند و در زمان ملكه  جهت تحصيل به كره مي

دانشجويان ژاپني مستقيماً ) بعد از ميالد 628-592(
تا پايان . براي مطالعه پزشكي به چين فرستاده شدند

) بعد از ميالد 1333 -1573(موروماچي   دورة
ها شروع به تدوين شكل شرقي طب سنتي خود  ژاپني

هنگامي كه طب . شد ناميده مي Kampoكردند كه طب 
ام شد، ادغ Kampoسنتي چيني تغيير يافت و با  طب 

 .طب گياهي نيز به طور محسوسي خالصه شد

  
 هاي مهم طب گياهي زادگاه

  آسيا

هزار سال پيش و  5اولين راهنماي گياهي به      
گردد، كه گياهاني مانند زيره  دوران سومريان بر مي

طب . كردند و آويشن را براي سالمتي مصرف مي
ها و  هاي طبابت آسيايي دار روش يونانيان كه وام

. ها است در اولين هزارة قبل از ميالد آغاز شد ريمص
سپس اين طب به سمت غرب پيشرفت و طب روميان 

مناطق شرق درياي اژه و . را تحت تأثير قرار داد
هاي  سواحل آسياي صغير، يعني محل تالقي فرهنگ

يوناني و آسيايي از مهمترين مراكز مطالعه و درمان 
  ].6[بودند 

  
  قبل از ميالد 1800* 

هاي معلق معروف  ها كه به خاطر داشتن باغ بابلي     
هستند از ارزش زعفران، ترتيزك، دارچين و سير در 

 ››گيلگمش حماسة‹‹در اسطورة . درمان آگاهي داشتند

اي  اهميت گياهان آنجا بيان شده كه قهرمان افسانه
بخشد  را كه زندگي جاويد مي›› گياه مقدس‹‹داستان 

  .دهد دست ميبه وسيله يك مار از 
  
  قبل از ميالد 668 -627* 

به عنوان دشت مقدس ) آشوريان(هاي نينوا  باغ     
گياهان، از گياهان موجود در تمام دنياي شناخته 

  .شده آن زمان تشكيل شده بود
  
  قبل از ميالد 401-521* 

يا ›› باغ بهشت ‹‹ باغ معروف داريوش به نام      
فظ روح در برابر اي از نگهداري و ح پرديس نشانه

  . خطرها و تهديدات دنيايي بود
  
  قبل از ميالد 300-500* 

اي در  مدرسه. عصر طاليي پزشكي يوناني بود     
 Praxagorasو Chrysippus كاس توسط بقراط، 

تأسيس شد كه اولين انستيتو آموزش پزشكي در 
تعليمات بقراطي با ديد . دنياي يوناني ـ رومي بود
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  ضيايي 

تأكيد دارد و مشاهده، استدالل و  منطقي به پزشكي
 377-460(بقراط . خورد فلسفه در آن به چشم مي

بين سيصد تا پانصد درمان را در ) قبل از ميالد
  .هايش دارد نوشته

  قبل از ميالد  287-371* 
     Theophrastus  طبيعيدان و به عنوان پدر
بندي گياهان دارويي      شناسي لقب گرفت و طبقه گياه
  .ها را با تحقيق در گياهان آغاز كرد گفرهن

  
  قبل از ميالد  331* 

مركز مهمي براي مطالعات پزشكي، تحقيقات و      
اين مركز تا . آموزش در اسكندريه مصر برپا شد

قرن دوم بعد از ميالد كه تخريب گرديد مهمترين 
  .مركز پزشكي در منطقة مديترانه بود

  
  بعد از ميالد 70* 

ديوسكوريدوس مفردات پزشكي خودش در روم      
  .شد تدوين كرد را كه تا قرن هفدهم استفاده مي

  
  بعد از ميالد 143-130* 

جالينوس پزشك يوناني اصول بقراط در قدرت      
مهمترين كار . بدن براي درمان خويش را توسعه داد

كتاب مرجع درمان  Ars magnaاو در درمان به نام 
  .شد ميالدي استفاده مي 16پزشكي بود كه تا قرن 

  
  بعد از ميالد  512* 

 codex Vindobonensis)روم شرقي(نسخة بيزانسي     
نظير و مصور گياهي است كه توسط  يك مرجع بي

  .كراتئوس پزشك براي اولين بار تدوين شد
به ) 1542( 3اين كتاب تا ظهور كتاب لئونارد فوخس

  .شد مي در اروپا استفاده De Historia Stirpiumنام 
  

                                                 
3- leonard fuchs 

  بعد از ميالد 1248* 
كتاب قانون در پزشكي نوشتة ابوعلي سينا حاوي      

حكمت در خواص درماني گياهان با بيان مفاهيم 
الطبيعه است كه بر اساس قرآن مجيد  دنيايي و ماوراء

گياهان و طبيعت سودمند آنها . نوشته شده است
 اين. قسمتي از مخلوقات خدا در نظر گرفته شده است

هاي مختلف تتبع  هايي كه در فرهنگ دانش توسط طلبه
  ].6[كردند مورد مطالعه قرار گرفته است  و تحقيق مي

  چين
هاي چيني استفاده از گياهان در  بر اساس افسانه    

شد كه كشاورزي در  درمان هنگامي در چين شايع
در باغ خويش ماري را كشت ولي با  4استان يونان

كرد كه همان مار زنده است تعجب روز بعد مشاهده 
و اين كار را دو مرتبه تكرار كرد و مطمئن بود كه 
مار خواهد مرد ولي باز هم در روز بعد مار همچنان 

براي بار سوم كه مار را ضربه زد مشاهده . زنده بود
  كرد كه مار بالفاصله به داخل محل كشت گياه

"San qi"  (Panax notoginseng)  خزيد وشروع به
صبح روز بعد زخمهاي مار بهبود . ن آنها كردجويد

اش را بدست  يافت ومار توانست قسمتي از سالمتي
است كه  Yunnan Bai yauجز اصلي  "San qi". آورد

يك پودر گياهي سفيد رنگ است و جلوي 
بنابراين . گيرد هاي داخلي و خارجي را مي خونريزي

مشاهدة يك مار زخمي مطالبي را در مورد فوايد 
المثل چيني است  يك ضرب. اهان به بشر آموختگي

توان هيچ مرزي بين غذا و گياه قايل  گويد نمي كه مي
زيرا بعضي از گياهان چنان اثر ماليم و طعم . شد

توان از آنها در غذا استفاده  مطبوعي دارند كه مي
همچنين بعضي از غذاها چنان خاصيت درماني . كرد

ن گياه دارويي استفاده توان از آن به عنوا دارند كه مي
روي همين اصل پزشكان چيني معموالً به . نمود

  . دهند بيماران خود دستورات غذايي وگياهي مي
كه  Nei chingبسياري از مورخان عقيده دارند كه      

كتاب امپراتوري زرد درباره طب داخلي است حدود 
                                                 
4- Yunnan 
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 تاريخچه طب گياهي

سال پيش توسط نويسندگاني ناشناخته در طي  2000
نام . آوري شده است نوشته و جمعچند صد سال 

امپراتور زرد گرفته شده است  Huang-diكتاب از نام 
. كنند كه معموالً اين كتاب را به غلط به او منتسب مي

بندي طب  آوري و دسته اين اولين كوشش در جمع
. چيني است كه حاوي تمام اصول اين طب است

اصول اين طب ريشه در مذهب تائوئيسم دارد كه 
انسان . گر واحد بودن تمام اشيا در طبيعت استبيان

مانند يك ميكروزوم در جهان است و بر اساس اين 
منبع  تمام كارهاي  Nei ching . كند اصل عمل مي

  . بعدي بود
     Nei ching اولين كوشش در گياهان دارويي نبود .

يكي ديگر  Pen Tsaoسال پيش از ميالد  3000حدود 
فرمول گياهي براي  1000د از متوني بود كه حدو

  .شد  اولين بار در آن جمع
اولين فعاليت چيني كه به طور مبسوطي به گياهان      
 220تا  25(پرداخت قبل از سلسة هان شرقي بود  مي

. شد و بنام مفردات پزشكي ناميده مي) بعد از ميالد
اند كه  مادة دارويي ليست شده 365در اين كتاب 

ماده معدني  46ادة حيواني و م 67گياه،  252شامل 
شوند كه اين  دسته تقسيم مي 3است كه هر كدام به 

  .بندي بر اساس سميت آنهاست تقسيم
اولين كتاب پزشكي چيني كه به زبان غربي      

  به نام Li Shizhenترجمه شده است نوشتة دكتر 
Ben ca Gang Nu )رئوس و تقسيمات طب گياهي (

م رئوس كلي مفردات اين كتاب همچنين بنا(است 
ميالدي  16كه در قرن ) شود پزشكي شناخته مي
اين كتاب بزرگترين مجموعة   .نگاشته شده است

دهه طول كشيده تا  3درماني است كه حدود 
نسخه و فرمول  12000آوري شود و در آن  جمع

مادة  354مادة جانوري و  443مادة گياهي،  1074
دسته  16ن را به گياها Li Shizhen. معدني وجود دارد

بندي سنتي  او تقسيم. بندي كرد زير گروه طبقه 62و 
بندي گياه،  اي را كنار گذاشت و از تقسيم طبقه 3

در مقايسه با آن . جانور و ماده معدني سود جست

اولين كار علمي انجام شده در غرب بر روي گياهان 
صفحه  12سال بعد چاپ شد و فقط حاوي  150
هم اكنون در چين توسط  Liب كتا. بندي بود طبقه

  ].8، 7[شود  اطباي سنتي چين مطالعه و استفاده مي
  

  هند 
شود كه دانش آئروودا درباره گياهان  گفته مي     

اي از برهما، خداي آسماني به ساكنين  دارويي هديه
هند است و اين دانش براي هزاران سال سينه به 

عضو از  سومين Charakaشد تا اينكه  سينه منتقل مي
سه پزشك مشهور هندي اولين كتاب را با عنوان 

Charaka Samhita  يا رسالةCharaka  به تحرير در
ترين مشخصة رسالة بزرگ  قابل توجه .آورد

Charaka  ًتئوري طبقه بندي آن است كه دقيقا
اند  اي را كه از بذر منشا گرفته موجودات زنده

و  اين موجودات گياهان. بندي كرده است طبقه
درختاني هستند كه در طب آئروودا البراتوار 

گياهي را  Charaka  350.شوند داروسازي ناميده مي
. كه در طب آئروودا سودمند هستند جدا كرده است

درماني تا (گياهان دارويي بر اساس عملكرد 
در اين . اند بندي شده گروه طبقه 5به ) پيشگيري

ها  ن بيماريرساله تأكيد شده كه گياهاني كه در درما
تواند  شوند در دست ناآشنايان به آن مي استفاده مي

معرفي  Charakaگياهاني كه . به عنوان سم عمل نمايد
ها ودرختاني  نموده است شامل گياهان دارويي، بوته

هاي  با فعاليت ديورتيك و تونيك قلبي  تا عصاره
توانند در جوش خوردن استخوانها  گياهي كه مي
يا بر زايايي مردان و زنان اثر داشته  استفاده شوند و
گياهان را بر اساس اثرات  Charaka. باشند، هستند

سمي آنها، فصل و يا زماني از روز كه گياه در اوج 
قدرت درماني است و بايد برداشت شود و 

هايي از گياه كه بايد استفاده شود و  قسمت
هايي كه نبايد مورد استفاده قرار گيرد  قسمت
  ].7[ي كرده است بند طبقه
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  ضيايي 

  آمريكاي التين
فراواني و تنوع گياهان منطقة آمريكاي مركزي و      

ها آنان را مركز توجه درمان قرار داده  جنوبي قرن
بسياري از اين گياهان تبديل به مواد دارويي . است

ها پوست  يكي از مشهورترين نمونه. اند مهمي شده
ندين چ. درخت سينكونا است كه در پرو يافت شد

قرن پيش كشيشان اسپانيايي پوست اين درخت را كه 
ماده . داراي خاصيت كنترل كنندگي ماالريا بود يافتند

موثره پوست اين درخت بنام كينين مهمترين دارويي 
بوده است كه در سه دهة اخير براي درمان ماالريا 

دانشمندان با تبديل . بطور وسيعي تجويز شده است
اند كه در درمان  رويي ساختهكينين به كينيدين دا

 .فيبريالسيون دهليزي كاربرد دارد
  

پرو . رويند در اين منطقه گياهان مفيد زيادي مي     
اي كه  همچنين تامين كننده كوكايين جهان است، ماده

. عليرغم مصرف سو آن نقش مهمي در پزشكي دارد
شود و براي  امتين كه از ريشة ايپكاك استخراج مي

گردد در برزيل  هاي آميبي مصرف مي لدرمان اسها
  . فراوان است

  

كورار در ابتدا توسط قبايل جنگلي آمريكاي      
هايشان استفاده  جنوبي جهت زهرآلود كردن سرنيزه

ها به  ها و بيهوشي شد ولي امروزه در جراحي مي
. شود كنندة عضالني مصرف مي عنوان يك شل

د و دانش متأسفانه علم پزشكي فقط به گياهان مفي
تخريب جنگلها در . بوميان اين منطقه دسترسي دارد

شود و با از بين رفتن  اين منطقه هر روز شديدتر مي
  ].7[گردد  پوشش گياهي اين دانش نيز ناپديد مي

 
  سرخپوستان آمريكا

  

هنگامي كه مهاجران اروپايي قدم به خاك امريكا      
ريكايي گذاشتند بيش از دو هزار قبيله از بوميان آم

هر قبيله براي خود سيستم درماني . وجود داشت
خاصي داشت كه كامالً متمايز از طب گياهي در اروپا 

پزشك قبيله مانند يك داروخانه جديد به قدري . بود

توانست  داروي گياهي در اطراف خود داشت كه مي
تقريباً هر نوع بيماري را از سرماخوردگي گرفته تا 

  .ايدكنترل مواليد درمان نم
  

در سنت بوميان آمريكا انرژي گياهان متصل به       
گياهان نيز . روح انساني و ديگر موجودات زنده است

داراي روح هستند و بر اساس تعليمات ابتدايي اين 
. اند تا به روح موجودات كمك كنند ارواح خواسته

ارزش گياهان و كمك كنندگان به درمان با تجربه 
شود  ه از گياه خواسته ميشود و يا آنك مشخص مي

توان از گياه اجازه  مي. تا با شما صحبت نمايد
خواست تا بيرون آورده شود و با استفاده از آن 

جهتي . هارموني به شخص، خانواده و قبيله باز گردد
شرقي، غربي، شمالي (كه روي گياه به آن سمت است 

دانستن چهار جهت . قسمتي از درمان است) و جنوبي
ت فهم استفاده از گياهان به عنوان درمان گياه جه

  5. ضروري است
  

  :اين چهار جهت به شرح زير است
  

  ) منتسب به قلب و گردش خون(الف ـ گياهان شرقي 
تحريك هاضمه، افزايش  :خواص ويژه درماني     

كنندة افراد خانواده در كنار هم و به  اشتها، جمع
  .شود عنوان مقوي استفاده مي

،  Blood root،Cardinal flowerيونجه، زنجبيل، : مثال    
  .سير، ترشك مواج، خرزه هندي، كرفس باتالقي

  
منتسب به قسمت خارجي بدن، (ب ـ گياهان جنوبي 
  )پوست، لب، چشم و مو

تحريك سيستم براي ايجاد  :خواص ويژة درماني     
ارزش ويژه براي هارموني و تعادل كودكان . سالمتي

  .ز دارند دوباره كودك باشندو آنهايي كه نيا

                                                 
اين مفاهيم مربوط به فرهنگ سرخپوستان آمريكا است و  -5

عجيب و يا نامأنوس بودن آنها به پيشينه، اسطوره و فرهنگ اين 
 .گردد قوم باز مي
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 تاريخچه طب گياهي

بادرنجبويه، بابا آدم، تنباكو هندي، اسفرزه، : مثال     
  .انجيلي

  
  )منتسب به سيستم توليد مثل(ج ـ گياهان غربي 

كردن سيستم بدن و  پاك: خواص ويژه درماني     
  . ها عفونت

، Balsam fir ،Shebalsam، دارواش، Adler: مثال     
-Chickweed ،Joeكلم، هويج،  ،Blue cohoshمرهمي، 

pyeweedشيرين بيان، ماري تيغال، كاج، توت فرنگي ،.  
منتسب به سر، سينه و براي تنفس (د ـ گياهان شمالي 

  ) و گرم كردن بدن در سرماي شمال
حاالت بدن را متعادل كرده  :خواص ويژه درماني     

و تغييرات ايجاد شده به وسيله بادهاي تغيير جهت 
نمايد و باعث آرام شدن بدن و ذهن  ا آرام ميدهنده ر

  . شود مي
اي،  ، نعناع گربهAdamond Eve root ،Cedar: مثال     

رازيانه، بابونه اروپايي، سس شبدري، خرگوشك، 
  .Yellw root سپرك، 

 
  اروپا

دانش گياهي در هنگام رجعت اطباي شركت كننده      
ر قرن د. هاي صليبي گسترش فراواني يافت در جنگ

چهاردهم فرهنگ اروپايي در درمان و آموزش 
در قرن پانزدهم صنعت چاپ . پزشكي پيشرو بود

  6جان جرارد. باعث نشر مطالب در ميان مردم شد
چاپ  1597كتاب تاريخ عمومي گياهان را در سال 

توان آن را اولين گياهنامة انگليسي ناميد  كه مي. نمود
پزشك آن را  7پپرو بالفاصله بعد از آن نيكالس كال

اي از فولكلور، نجوم و طب  توسعه داد كه ملغمه
  ].6[گياهي بود 

 

                                                 
6- John Gerard 
7- Nicholas Culpeper 

  بعد از ميالد  812* 
 Capitulare de Villisدر ) چارلزكبير( 8شارلماني    

  :فرمان زير را صادر كرد
Valumus quod in houto omnes herbas habeant, id est 

ارويي تأمين باغهاي د: است از كه محتواي آن عبارت 
 .هاي بهداشت و دوستان پزشكان هستند كننده

  
 *845-842  

  De Cultura Hortarumكتاب شاعرانه 9والفريد استرابو
را كه اختصاص به سنتز جادويي عطرها و خواص 

  .پزشكي گياهان است را منتشر كرد
  
  بعد از ميالد 1000* 

 در انگليس، شاه آلفرد سفارش كتاب     

Leech Book of Bald  را داد كه اولين كتاب گياهي
اي است از قبايل كهن  باشد كه مجموعه بريتانيايي مي

 . 11و درويد 10سلتيك

  
*1179-1098  

به نامهاي  12هاي خانم هيلدگارد فون بينگن نوشته     
De planis, Physica حاصل تجربيات او در درمان 

 اي از كاتوليسم صوفيانه و فولكلور كار او آميزه .بود
بود و اوج و پايان پزشكي صومعه را متجلي 

مفهوم اين نوع پزشكي در اين جمله . ساخت مي
شود كه اين ابزار درماني متعلق به خدا  خالصه مي

تواند باعث شفا و يا مرگ  است و اين ابزار مي
خواهد كه شخصي از  شخص شود و يا خدا مي

 .بيماري رهايي نيابد

  
*1650- 1300  

ي يك سوم از جمعيت اروپا در اثر يك چهارم ال     
آنها كه مظنون به استفاده ). مرگ سياه(طاعون مردند 

                                                 
8- Charlemagne 
9- Walahfrid Strabi 
10- Celtic 
11- Druid 
12- Hildegard Von Bingen 
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  ضيايي 

از گياهان سنتي بودند سپر بالي اين پديده شدند و 
توسط پزشكي سكوالر آن زمان تبعيد، بد نام و اعدام 

  .شدند
 
*1530  

تعليمات پارسلسوس مخالف نظرية واحد      
بيماري نتيجه سو  طبق آن نظريه،. ها بود بيماري

پارسلسوس . عملكرد بافت و يا مايعات بدن است

عقيده داشت كه بيماري، موجودي جدا از بدن بوده و 
بنابراين بيماري . با حيات رابطة آنتاگونيستي دارد

نتيجة عوامل خارجي است كه عضو مشخصي را 
متأثر ساخته و باعث تغييرات آناتومي در آن عضو 

را تحت تأثير قرار  Hahnemannداً عقايد او بع. شود مي
  .داده و منجر به بروز هوميوپاتي گرديد

 *1542   
به خاطر پيشرفت صنعت چاپ عصر بزرگ      

گرا  هنرمند طبيعت. گياهان دارويي آغاز شد
 .تصاوير گياهي را منتشر ساخت 13اتوبرانسفيلد

  
 *1640   

كه اثر  Theatrum Botanicum 14جان پاركينسون     
 .السيك در مورد گياهان دارويي است را چاپ كردك

  
 *1649  

نيكالس كالپپر اطالعات پزشكي را با ترجمة متون      
  .التين به انگليسي در دسترس عموم قرار داد

  
 *1651   

 English physician’s completeاثر كالپپر به نام       

herbal  كه با جزييات به خواص درماني گياهان از
پرداخت،  شناسي مي شناسي و ريخت تارهطريق س

طرفداران بسياري در بين عوام داشت كه از سوي 
  .دنياي علمي به شدت مورد حمله قرار گرفت

  
 *1673  

باغ دارويي چلسي براي تحقيقات داروسازي      
كه اثري  Gardener’s Dictionaryاختصاص يافت و 

  اين. بود چاپ شد 15كالسيك توسط فيليپ ميلر
  ب در تمام كشورهاي تحت قيموميتكتا

  ]. 6[انگليس منتشر شد 

  طب گياهي در قرن بيستم
داروهاي گياهي در طي جنگ جهاني اول به خاطر      

بعد از . كمبود دارو به طور وسيعي استفاده شدند
جنگ صنايع داروسازي رشد زيادي يافتند و 

طب گياهي جديد توسط هيلدا . سيلين كشف گرديد پني
قانون پزشكي و داروسازي سال . منتشر شد 16ليل

حق فروش داروي گياهي توسط اطباي گياهي  1941
جنجال عمومي باعث شد تا . را به بيماران لغو كرد

ها  بعد از يكسري بحث. اين قانون هيچگاه اجرا نشود
حقوق اين اطبا را دوباره  1968قانون پزشكي در 

تأسيس  برقرار كرد و انجمن پزشكي گياهي بريتانيا
اين انجمن فارماكوپه گياهي بريتانيا را منتشر . شد

مجدداً  1990اين كتاب با بازنگري در سال . ساخت
هم اكنون عموم مردم به خاطر عوارض . چاپ شد

  .اند جانبي داروهاي شيميايي به طبيعت روي آورده
  

  طب گياهي در قرن بيست و يكم
جام اتحاديه اروپا قانوني مبني بر لزوم ان     

هاي باليني بر روي گياهان دارويي همانند  آزمايش
بنابراين تمام . داروهاي شيميايي را وضع كرده است
  .داروهاي گياهي بايد مجوز دريافت كنند

  
13-Otto Brunsfield  
14-John Parkinson 
15-Philip Miller 
16-Hilda leyel 

  

   
ار 

 به
وم،

ه د
مار

ش
13

81
  

 
51 



 تاريخچه طب گياهي

منابع
1. Solecki RS and Shandiar IV. A Neanderthal 
Flower burial in northern Iraq. Science 1975; 
190: 880-1 
2.  Fransworth NK and Morris RW. Higher 
plants-- the sleeping giant of drug development. 
Am. J. Pharm Sci Support Public Health 1976; 
148: 46-52. 
3. Ackerknecht, EH. Therapeautics, from the 
primitives to the 20th century, Hafner press, 
New York. 1973. 
4. Majno G. The heading hand: Man and 
Wound in the Ancient World. MA: Harvard 

University press. Cambridge. 1976; chapters  
1-4, 8. 
5. Bensky D and Gamble A. Chineae herbal 
medicine Materia Medica. Revised edition 
Eastland press Inc. seattle. WA. 1993. 
6. Roderick E. McGrew, Encyclopedia of 
Medical History, 1985. 
7. http://www.Healthhelper.com/Complement
ary/botanical/nih-traditional.htm. 
8. http://www.naturalhealthnotebook.com/Alt
ernative-Medicine/Biologecal-Therapies/ 
history-of-herbal-medicine.htm. 

 

   
ار 

 به
وم،

ه د
مار

ش
13

81
  

52


