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ضرورت و اهميت بررسي خواص دارويي گياهان ذكر شده در 
قرآن  كريم و احاديث

عليرضا قنادي1، نعيمه سادات داودي2* 

گياهان دارويي از قديم االيام در بين مردم به عنوان منبع ارزش��مند دارويي مطرح بوده و در متون قديمي 
نوش��ته هايي به اين موضوع اختصاص داده شده اس��ت. امروزه نيز استفاده گسترده از گياهان دارويي و تركيبات 
مش��تق ش��ده ازآنها از جايگاه ويژه اي برخوردار مي باشد. در اين مقاله سعي شده، تا به  ضرورت و اهميت بررسي 
و تحقيق بر روي گياهان ذكر شده در قرآن، در احاديث و منابع ارزشمند طب سنتي پرداخته شود. قرآن كريم  
دربرخي از آيات از انس��ان خواس��ته اس��ت، تا با دقت و تدبر بيشتري به طبيعت پيرامون خود و از جمله گياهان 
بنگرد و از اين راه در جهت كس��ب معرفت بيش��تري نسبت به خداوند متعال و آيات او بكوشد و او همواره  بايد 
اين موضوع  را در نظر داش��ته باش��د، كه قران كتاب علوم طبيعي نيست، بلكه كتابي انسان ساز بوده و نگرش او 
نبايد به نگاه ظاهري به آيات آفرينش منحصر گردد، بلكه آنها را آيات و نشانه هايي از وجود خالقي حكيم و دانا 
بداند. بنابراين نبايد انتظار داشت كه در قرآن جزئيات علوم  مختلف تكامل، گياه شناسي، فارماكوگنوزي و مانند 
آن  ذكر شود، ولي اين  موضوع، مانع از آن نخواهد بود كه در جهت مباحث رشد و تكامل  انسان، اشاره اجمالي 
نيز به  نشانه هاي موجود در آفرينش بشود. در هر صورت،  تمامي اين امور، مي تواند رهنمودي براي انسان باشد 
تا آنها را آياتي جهت تذكر،  تفكر و تعقل بيشتري براي كسب معرفت خداوند متعال دانسته و بي اهميت از كنار 
آنها نگذرد. همراه با قرآن، شناخت احاديث گرانبهاي اهل بيت )ع( ضروري بوده و كمك بيشتري به حل مشكل 
اختالفي  كه بين تفاسير گوناگون  وجود دارد  كرده و تطبيق های فراگيرتر و ملموس تری  نيز برای آيات  فراهم 
می آورد. پس اين وظيفه اي بر همه دانشمندان و علماء است، كه با توجه به نياز ها و مشكالتي كه در تمامي زمان ها  
و در جوامع مختلف  ديده مي شود، براي كشف حقايق بيشتري از قرآن كريم وملموس كردن مفاهيم قرآن براي 
افراد بشر جهت تكامل هرچه بهتر آنها به سوي خداوند متعال  به تالشي پيگير و خستگي ناپذير ادامه دهند. در 
اين بين استفاده از منابع طب سنتي اسالم و ايران و دانش كنوني بشر نيز مي تواند به شناخت و تفسير بهتر انسان 

از موضوعات مرتبط كمك نمايد.

واژه هاي كليدي: قرآن كريم، حديث، طب سنتي، گياهان دارويي، خواص دارويي

چکيده 

1- استاد گروه فارماکوگنوزي دانشکده داروسازي و علوم دارويي و مرکز تحقيقات علوم دارويي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
* 2-  فارغ التحصيل دکتراي داروسازي، دانشکده داروسازي و علوم دارويي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان )نويسنده مسؤول(

زمستان 1392، دوره 22، شماره 4، صفحه 43 تا 50
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مقدمه             
در طي چند س��ال اخي��ر تقاضاي اس��تفاده از گياهان 
دارويي به منظور پيش��گيري ودرمان بيماري هاي مختلف در 
بي��ن  درصد عم��ده اي از مردم  جهان افزايش يافته  اس��ت 
)3-1( . گياهان دارويي از زمان هاي بس��يار قديم، تقريباً در  
تمام فرهنگ ها به عنوان يك منبع ارزشمند دارويي استفاده 
مي شده است. استفاده هاي گسترده از داروهاي گياهي و نام 
ب��ردن و يا آماده س��ازي آنها در متون قديم��ي مانند كتاب 
مقدس  و كاربرد هاي رايج آن بين عموم مردم، خود شاهدي 
ب��ر اهميت اين موضوع مي باش��د. امروزه توج��ه روز افزوني 
ب��ه عالم گياهان دارويي و مش��تقات حاص��ل از آن به عنوان 
منابعي ارزش��مند و يكتا براي معرف��ي داروهاي جديد و نيز 
روش ه��اي تفكيك عصاره هاي گياهي ب��ه اجزاي مختلف بر 
اساس فعاليت بيولوژيك آنها معطوف شده است )2(. گروهي 
ازدانش��مندان  دليل اين رويكرد مجدد به استفاده ازگياهان  
دارويي را احتماال پاسخي به نيازهاي درماني جامعه و كاهش 

عوارض جانبي ناخواسته آنها مي دانند )1( .      
گياه��ان منبع  بالقوه اي براي س��اخت تركيبات دارويي 
هس��تند )4و1( .  تركيبات  فعال زيس��تي موجود درآنها در 
طول تاريخ از كش��ف داروهاي جديد  و با ارزش درماني  باال 
حكايت دارند كه در اين بي��ن مي توان به مورفين، آتروپين، 
توبوكورارين، كينين، ديگوكس��ين، آسپيرين وتاكسول اشاره 
كرد )5و1(.  در اين زمينه نبايد ارتباط علوم مختلف مثل گياه 
شناسي، فارماكوگنوزي،  فيتوشيمي، بيولوژي و تكنيك هاي 
مختلف زيستي- مولكولي را ناديده گرفت )6(. در عصرحاضر 
برخي از داروهاي مورد اس��تفاده در دنيا از داروهاي سنتي با 
مكانيس��م هاي شناخته شده اي منش��ا گرفته و توسعه يافته 
اند. ش��ناخت آنها آغازگر راه هايي ب��راي غربالگري تركيبات 
طبيعي، طراحي و س��پس س��نتزي مش��ابه با س��اختار آنها 
خواهد بود )5( تا س��ال 2001 ميالدي،  حدود 122 تركيب 
از س��اختارهاي شناخته شده  گياهان دارويي كشف شده كه 
تنه��ا از 94  گونه  گياه به  دس��ت آمده و ام��روزه به عنوان 
داروي رسمي مورد استفاده قرار مي گيرند )4(.                                                                                               
هر چند مش��كالتي در ارتباط با كيفيت  گياهان دارويي  
از جمل��ه جم��ع آوري وغربالگ��ري آنها وج��ود دارد )6( اما 

پيش��رفت و توس��عه تكنيك هاي مدرن  آماده  سازي  نمونه  
ب��راي  عصاره گيري وآنالي��ز گياهان دارويي  احتماال   نقش 
مهمي  را  در جلب اعتماد بيشتر مصرف كنندگان نسبت  به 
فرآورده ه��اي گياهي  با  كيفيت  باالتر در سراس��ر جهان به 
همراه خواهد داش��ت  )1(. از طرفي  تصحيح  تصور اش��تباه 
راي��ج در بين مردم كه  گياهان داروي��ي هيچ عارضه جانبي 
ندارند )7( نيازمند انجام مطالعات بيش��تر  محققان در زمينه 
اثرات فارماكولوژيك  گياهان دارويي است )8(.                                                      

 بررسي گياهان دارويي در منابع طب سنتي:
از جمله منابع ارزش��مند طب س��نتي ايران مي توان از 
قان��ون والحاوي نام برد. دركتاب قانون ابوعلي س��ينا به ذكر 
حدود 500 داروپرداخته  شده است، كه در اين ميان گياهان 
داروي��ي از جاي��گاه خاص��ي برخوردارند )9(. ابوعلي س��ينا  
طبيعت را به مثابه يك واحد گس��ترده اي مي دانس��ت كه به 
عنوان نشانه  مشهودي از قدرت خداوند مورد مطالعه قرارمي 
گيرد. اي��ن مطالعه علمي از جهان طبيع��ت و پديده هايش 
از  نظ��ر او  ي��ك حس كنج��كاوي  نبوده،  بلكه يك س��وال 
عقلي براي كش��ف  اين نش��انه ها و رس��يدن  انسان به حس 
قدرداني، حق شناس��ي و معرفت بيش��تر ي از خداوند متعال 
است )10(. كتاب قانون به عنوان يكي از منابع تدريس طب 
در اروپا مورد اس��تفاده قرار گرفته است )11(.  ابو علي سينا 
ومحمدبن زكرياي رازي و س��اير دانشمندان مسلمان، تداعي 
گر  نام  و آوازه  تمدن اس��المي هم  از نظر مذهبي و هم از 
نظر علمي در سراس��ر جهان  بودند )12(. بررسي و فهرست 
نم��ودن آثار گياهان نام برده ش��ده در قرآن در گنجينه هاي 
طب سنتي ايران واسالم باالخص كتب دانشمندان مشهور و 
گرانماي��ه اي نظير محمد بن زكرياي رازي، ابن س��ينا، موفق 
الدين ابو منصور علي الهروي، س��يد محم��د مومن تنكابني 
و محمدحس��ين عقيلي علوي خراساني شيرازي به شناخت، 
معرف��ي و احيانا" كاربرد منطق��ي و علمي اثرات درماني اين 

گياهان كمك شاياني خواهد نمود )9-11، 13-15(. 

نقش اسالم و قرآن در شکوفايي علمي دانشمندان:
منش��ا اصلي تمدن عظيم اس��المي وعلت پيشرفت هاي 
مادي و معنوي مس��لمانان در خاور و باختر، كتاب آسماني و 

ضرورت و اهميت بررسي خواص دارويي گياهان ذكر شده در ...
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بي نظير اين دين يعني "قرآن" اس��ت )16(.  قرآن راهنماي 
شناخت خداوند است،كتاب زندگي و حيات بوده ومايه هدايت 
و بشارت براي انسانها و به خصوص مؤمنين است )سوره نمل 
/آيه2(. پيامبر اكرم درباره قرآن  فرمودند:" ش��گفتي های آن 
هرگز تمام نمی شود  و نوآوري های آن به كهنگی نمی گرايد" 
)18(.   قرآن يگانه كتابي اس��ت كه براي يك نسل  و يا يك 
قرن نازل نش��ده  و با  گذش��ت زمان  و  دگرگوني نسل ها  از 
اعتبار آن كاس��ته نمي شود )19(.  با وجود تاثير عظيمي كه 
اين كتاب آس��ماني در زندگي بشر وتحول تاريخ و مخصوصا 
مسلمين داشته است،  اما آن گونه كه شايسته و بايسته مقام 
قرآن بوده حق  آن  ادا  نشده  و بخشي  از مطالب  قرآن  در 
بين مردم دنيا مهجور  مانده است )16(، با آن كه  خود  قرآن  
فرمود : "و لقد يسرنا القران للذكرفهل من مدكر"  )سوره قمر 
/آيه 17(  ما قرآن را براي پند گيري سهل  و آسان قرارداديم 
                                                                                                       " پس آيا كسي هست كه متذكر شود؟
هنگامي كه  قرآن به توصيف آياتش مي پردازد افق هايي 
از ش��ناخت در برابر انس��ان مي گش��ايد كه چون به پژوهش 
و تدب��ر در آنها پرداخته ش��ود با عرضه ح��وادث روزانه برآن 
حقايق نهفته زيادي بر انس��ان مكش��وف مي گردد )19( و به 
اين ترتيب به همه بش��ارت مي دهند كه مي توان  در تمامي 
لحظات زندگي از آن مدد گرفت، زيرا "قرآن ش��فاء و رحمت 
براي مؤمنين است" )سوره اسراء/آيه 82(. بنابراين امري كه 
انس��ان بايد انجام دهد، داشتن دل و جاني است كه بر قرآن 
گشوده و آماده فهميدن آن باشد و اين كار از طريق تدبر در 
قرآن صورت پذيراس��ت. "پس آي��ا تدبر در قران نمي كنند؟" 
)س��وره نس��اء /آيه 82(. تدبر در قرآن فرصتي براي انس��ان 
فراه��م مي آورد كه ب��ا تفكر و انديش��يدن منطقي در معني 
حقيق��ي آي��ات از  نوري كه  خداوند متع��ال در كتاب كريم 
خود براي هدايت بشر به سوي پروردگارش به وديعت نهاده، 
اس��تفاده ك��رده  و در اين فرصت، محتواي ق��رآن را بفهمد.  
البته بايد توجه داش��ت كه آدمي نمي تواند به بلندي س��طح 
ق��رآن ارتقا پيدا كند. اهل بيت )ع( در احاديث بس��ياري به 
تدبر در قرآن امر و از تفس��ير به راي نهي كرده اند. منظور از  
تفسير به راي، بيان نظر و راي شخصي بدون هيچ گونه  تفكر 
منطقي ويا در نظر گرفتن معني حقيقي آيه اس��ت، با اينكه 

اين دو موضوع با يكديگر تفاوت دارند ولي متاس��فانه بعضي 
از افراد تدبر در قرآن را به معني تفس��ير به راي  گرفته و با 
اين گمان، خود را از انوار الهي قرآن محروم ساخته اند )19(. 
بسياري از علماي طب سنتي اسالم و ايران و نيز دانشمندان 
كنوني جهان اس��الم با بهره گيري از انوار درخشان قرآن در 
تمامي زمينه ها س��بب ش��كوفايي علوم مختلف در گذشته و 

حال گرديده اند. 

خلقت گياهـان، يادآوري و تذكري براي كسـب معرفت 
خداوند متعال:                                                             

ق��رآن يك كتاب علوم طبيعي نيس��ت، بلكه يك كتاب 
انس��ان س��ازي اس��ت و بنابراي��ن نبايس��تي انتظار داش��ت 
ك��ه جزئي��ات اين عل��وم مربوط ب��ه تكامل، گياه شناس��ي، 
فارماكوگنوزي و مانند آن در قرآن مطرح شود، ولي اين مانع 
از آن نخواهد بود كه به تناسب مباحث رشد و تربيتي انسان 
اشاره اجمالي و سربسته اي نيز به قسمت هايي از اين علوم در 
قرآن بش��ود )21(. آيات قرآن، گاه انسان را در افاق، طبيعت 
و جهان پيرا مون خويش س��ير مي دهد و گاه او را به سير در 
درون وجود خويش دعوت نموده، آيات و نشانه هاي پروردگار 
را براي او ش��رح ميدهد،تا خداوند را در همه جا و همه چيز 
ببيند )22( و يكي از اين ش��گفتي هاي جهان آفرينش كه در 
آيات قرآن به آن توجه ش��ده، گياهان هستند  كه "از انسان 
ميخواهد با دقت بيش��تري در انها بنگرد، در نحوه رس��يدن 
ميوه ها )سوره انعام/آيه 99(، در تنوع رنگي كه ميان گياهان 
مختل��ف وج��ود دارد و حال آنكه همه از آبي واحد س��يراب 
مي گردن��د و اينكه چگونه خداون��د بعضي از آنها را بر بعضي 
ديگر از نظر ميوه برتري داده اس��ت." )س��وره رعد/آيه 4( و 
در نهايت   ق��رآن هدف اصلي از افرينش گياهان را "تذكر و 
تفكر و تعقل در گياهان و س��اير نشانه ها براي كسب معرفت 
بيشتر نسبت به خداوند متعال  و هدايت از اين طريق  "بيان 
مي كند )س��وره رعد/آيات 4و3و2( اما با اين وجود،  فراوانند 
افرادي كه درطبيعت پيرامون خويش از كنار  گياهان و ساير 
نشانه هاي خلقت  عموما با بی اعتنايی می گذرند ولي ناگهان 
دانش��مندی ژرف بين پس از ماهها يا سالها مطالعه و تحقيق 
اس��رارتازه و  عجيب��ی از آن گياه را كش��ف می كند . "و چه 

عليرضا قنادي و نعيمه سادات داودي
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بسيار نش��انه هايی )از خدا( در آسمان ها و زمين وجود دارد 
كه آنها از كنارش می گذرند و از آن روی می گردانند!" )سوره 
يوس��ف /ايه 105(. پس هيچ چيز در اين عالم بيهوده افريده 
نش��ده چرا كه همگی نش��اني از خلقت خداوند دانا و حكيم 

دارند )سوره انبياء/ آيه  16(.                      

گياهان ذكر شده در قرآن:                                                              
ق��رآن كريم دربرخ��ي از آيات به ط��ور اجمالي تنها به 
ذكر نام كل��ي گياهان اكتفا كرده و درآياتي ديگر به ذكر نام 
برخي از آنها پرداخته، كه ش��ايد يكي از داليل آن، اهميت و 
ويژگي ه��اي خاص اين گياهان از جه��ت  خواص دارويي  يا  
خوراكي آنها  اس��ت و يا با بي��ان آنها به عنوان جزئي از كل،  
اهميت گياهان و نقش آنها را در زندگي انس��ان متذكرشده 
اس��ت )23( كه در هر صورت هركدام از اي��ن امور مي تواند 
گوش��زد و رهنمودي براي ما باشد   تا ساده و بي اهميت  از 
كنار آنها و س��اير نش��انه هاي خلقت  نگذريم .همانطور كه با 
پيشرفت روز افزون علوم تجربي آثار دارويي خاصي در برخي 

از آنها شناخته شده است.               
ب��ه منظور درك بيش��تر معارف ق��رآن در اين بخش از 
راه هاي زير مي توان مدد گرفت:                                                                                                        

• مقايسه كردن موارد استعمال الفاظ با يكديگر براي 	
يافتن مفاهيم مشترك بين آيات 

• پي گيری روش های آيه به آيه و موضوع به موضوع 	
قرآنی

درآيات ق��ران توجه به اين نكته ضروري اس��ت كه گاه  
برگردان��دن  اس��امي  گياهان  ذكرش��ده  از  زبان  عربي  به  
فارس��ي  باعث  مشتبه ش��دن نام  آن گياه شده  كه در اين 
م��وارد اغلب كتاب ها و تفاس��ير به كتاب "مف��ردات راغب" 
استناد  مي كنند و طبيعی است كه در استعمال بايد آن چيز 
معتبر شمرده شود كه اشخاص  متوجه  به   بالغت  در نظر 
دارند، هر چند تفاس��ير و كتاب هايي هم  با  نظر مخالف در 
اين زمينه ديده مي شوند، مانند "من" در زبان عربي كه اكثر 
تفاسير و مفردات راغب ونيز كتاب الحاوي محمد بن زكرياي 
رازي  به معني ترنجبين گرفته )25و24( اما در كتاب قانون 
از آن ب��ه گز انگبي��ن )26( و در منبع ديگ��ري  نيز از آن،با 
عنوان گلس��نگي به نام  شيرزاد )Lecanora escolenta(  ياد 

شده است )27(.  از اين جهت محققين بر آنند كه با بررسي 
و مقايس��ه  خصوصيات و توضيحاتي ك��ه در قرآن، احاديث، 
منابع طب س��نتي، دانش كنوني بشري و نظرات متخصصان 
در اين زمينه وجود دارد به معاني صحيح دست يابند، اگرچه 
هي��چ تضادي وجود ندارد كه براي يك  كلمه چندين مفهوم 
يافت ش��ود و معموال" نباي��د مفاهيم قرآن��ي را تنها به يك 
م��ورد خاص منحصر كرد بلك��ه مي توان از آن به عنوان يكي 
از مصاديق آيه ياد كرد. از طرفي در بررس��ي آيات قران  گاه  
نام گياهي  ديده مي ش��ود كه از ظاهرخود آيه و آيات قبل و 
تفاسير آن  بر مي آيد كه احتماال  به اهداف دارويي و غذايي 
آن پرداخته نشده است بلكه هدفي ديگر را دنبال مي كند. در 
گروهي ديگر از آيات، به درختاني در بهشت )طوبي( و يا در 
جهنم )زقوم( اش��اره شده است، از آنجا كه براي اين درختان 
هي��چ گونه نظيريا مانندي در اين دنيا وجود ندارد، در منابع 
س��عي شده كه بس��يار كلي به آنها پرداخته شود اگر چه در 
بعضي ازكتب و تفاس��ير براي آنها مشابهي فرض شده است. 
بايد توجه داش��ت ك��ه آيات قرآن مع��ارف ظاهري و باطني 
داشته و در زمان بررسي دقيق تر بر روي آنها بايستي تمامي 

نكات مدنظر قرار گيرد.    
در برخي از آيات قرآن كريم تنها به ذكر نام كلي گياهان 

و يا اجزاي گياه اشاره شده است، مانند:                  
 1- گي��اه )نبات: بق��ره/61و261- آل عم��ران/37- انعام/99
 - اع��راف/58- يون��س/24- حج��ر/19- نح��ل/11و65
 - كهف/45- طه/53- حج/5- مؤمنون/20- ش��عراء/71

- نم��ل/60- لقمان/10- يس/36- صافات/146- ق/ 7 و 
9- حديد/20- نوح/17- نبا/15- عبس/27(

اع��راف/22و20،  بق��ره/35-  )ش��جره:  درخ��ت   -2
 19-ابراهيم/26و24 )ش��جره طيبه و خبيثه(- اسراء/60
 - ط��ه/120- حج/18- مؤمنون/20- ن��ور/35- نمل/60

- قص��ص/30- لقمان/27 – يس/80- صافات/146و 64، 
62- دخان/43- فتح/18 – رحمن/6- واقعه/72( 

3- گياهان خودرو و چراگاه ) اّب: عبس/31( 
4- سبزي ها ) بقل:بقره/61- قضب:عبس/28(

 5- زراعت )زرع: انعام/141-نحل/11-كهف/32-شعراء/148
 -س��جده/27-زمر/21-دخان/26-فتح/29-حجرات/29

ضرورت و اهميت بررسي خواص دارويي گياهان ذكر شده در ...
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-حرث: واقعه/63( 
6- گياه��ان داربس��تي و غير داربس��تي )معروش��ات و غير 

معروشات: انعام/141(
7- صنوان و غير صنوان )رعد/4(

8- مي��وه )فاكه��ه و ثم��ره : بق��ره/266و 155، 126، 25، 
 57 اع��راف/  و99-  نوب��ر(  انعام/141)ميوه ه��اي   -22
 و130- رع��د/3- ابراهيم/37و32-نح��ل/ 69 و 67، 11
 - كهف/42و34- مؤمن��ون/19- فاطر/27- يس/57و35
زخ��رف/73 فصل��ت/47-  صاف��ات/42-ص/51-   - 

- دخ��ان/55- محمد)ص(/15-ط��ور/22- رحمن/68 و 
52، 11- واقعه/32و20-مرس��الت/42-عبس/31- اكل: 
بقره/265- رعد/35- ابراهيم/25- كهف/33- انعام/141(

9- برگ )ورق: انعام/59- اعراف/22- طه/121(
10- هسته )نوي: انعام/95(

 11-دانه )ح��ب: بقره/261- انع��ام/99و 95، 59- انبياء/47
 - لقم��ان/16- ي��س/33- ق/9- رحم��ن/12- نب��ا/15

- عبس/27(
12- كاه و بقاياي خشك شده گياه )رحمن/12- فيل/5( 

13- گياه خشك و خرد شده)هشيما: كهف/45(
14- عصاره )عصر: يوسف/49و36(

15- خارسمي )ضريع: غاشيه/6(
در برخي ديگر از آيات ق��ران نام تعدادي ازاين گياهان 

ذكر شده است:
1-انجير )تين: سوره تين /1(

 2-خرما )نخل: س��وره بق��ره/266- انع��ام/99و141- رعد/4 
– نحل/11و67- اسراء/91- كهف/32- مريم/23و25)رطب 
 (- ط��ه/71- مومن��ون/191- ش��عراء/148- ي��س/34
 -ق/10)طلع: ش��كوفه خرما(- قمر/20- رحمن/11 و68

- حاقه/7-عب��س/29- حش��ر/5 )لينه: نوع��ي از درخت 
 خرم��ا( - نس��اء/49و77 )فتيال: ش��كاف هس��ته خرما(
– فاطر/13 )قطمير: پوسته نازك هسته خرما(- يس /39 

)عرجون: شاخه خشك خوشه خرما(
 3- زيت��ون )زيت��ون: س��وره انع��ام/99و141 – نح��ل/11

- مومنون/20- عبس/29- نور/35 – تين/1(
4- انگور) عنب: بقره/266 – انعام/99 – رعد/4- نحل/11و67 

-  اسراء/91- كهف/32 – مومنون/ 19- يس/34 –نبا/31 
– عبس/28( 

5- انار)رمان: انعام/ 99 و141- رحمن/68(
6 - سدر)سدر: سبا/16- نجم/14و16 - واقعه/28( 

7- درخت مسواك يا اراك )خمط: سبا/16( 
8 –زنجبيل )زنجبيل: انسان/17(

9- كافور)كافور: انسان/17(
10- گز)اثل: سبا/16(

11- عدس)عدس: بقره/61(
12- خيار )قثاء: بقره/61(
13- پياز)بصل: بقره/61(

14-  سير يا گندم )فوم: بقره/61(
15- موز يا اقاقيا )طلح: واقعه/29(

16- كدو )يقطين: صافات/146(
17 - خردل)خردل: انبياء/47 – لقمان/ 16(

18 – ريحان )ريحان: رحمن /12 - واقعه/89( 
19 –گندم )سنبله: بقره/261 و يوسف/43و46(

20-طوبي )طوبي: رعد/29(
 21- زق��وم )زق��وم: اس��راء/60- صاف��ات/62- دخ��ان/43

- واقعه/52(
 22 -ترنجبين،گزانگبين ويا گلس��نگ )من: س��وره بقره/57
– سوره اعراف/160- سوره طه/80( )29و28(.                                                                
بررس��ي برخي از خواص دارويي گياهان ذكر ش��ده در 

قرآن  به وسيله احاديث اهل بيت )ع(: 
در كنار قرآن،  ش��ناختن تفاس��ير و احاديث  ائمه وحی 
)ع( درارتباط با آيات ضروري اس��ت، زيرا از يك سو، مشكل 
اختالف��ي  را ك��ه بين تفاس��ير گوناگون  وج��ود دار د حل  
می كنند و از س��وی ديگر تطبيق های فراگيرتری برای آيات  

فراهم می آورد )19(.    
در كتاب "دانش��نامه احاديث پزش��كي" به نقل از شيخ 

صدوق احاديث طبي بر چند گونه تقسيم شده است: 
برخي از آنها با نظر به آب و هواي مدينه گفته ش��ده اند 
و به نظر مي رس��د كه بكار بس��تن آنها در ديگر شرايط آب و 

هوايي درست نيست.
در برخي از آنها معصوم )ع( بر پايه آنچه از حال و طبع 

عليرضا قنادي و نعيمه سادات داودي
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س��وال كننده مي دانسته، پاس��خ داده و از همان موضع فراتر 
نرفته اس��ت، چه اين كه امام بيش از آن شخص به طبع آن 

آگاهي داشته اند.
برخي از آنان را مخالفان، با هدف زش��ت نماياندن چهره 

مذهب در نگاه مردم در ميان احاديث گنجانده اند.
دربرخي از آنها سهوي از راوي حديث، سرزده است.

در برخي از آنان بخش��ي از حديث حفظ شده و قسمت 
ديگر از آن فراموش شده است )30(. 

از آنجا كه ضعف س��ند احاديث طب��ی نمی تواند دليل 
عدم صدور قطعی آنها باش��د و با توجه به وجود زمينه جعل 
در احاديث، نه می توان همه اين احاديث را در امر پزش��كی 
در اختيار عموم گذاش��ت، و ن��ه می توان به طور كلی آنها را 
كنار زد و خود را از بخشي از اين ذخاير علمي محروم نمود. 
بنابراين، برخ��ي از علما و بزرگان دين برای پااليش احاديث 
طبی و بهره مند شدن جامعه و بخصوص مراكز علمی از آنها، 

تصميم به جمع آوری و تنظيم احاديث گرفتند )30(. 

بحث و نتيجه گيري
ني��از ها، ضرورت ها و مش��كالتي در هر عصر وجود دارد 
كه از سپري شدن زمان و پيدا شدن مسائل جديد و مفاهيم 
تازه در عرصه زندگي سرچشمه مي گيرد. بر همه دانشمندان 
است كه در هيچ عصر و زماني از پاي ننشينند و براي كشف 
حقايق بيش��تري از قرآن مجيد به تالش و كوش��ش پي گير 
و مخلصانه ادامه دهند )18(.  تفاس��ير قرآن كريم بر حسب 
اختالف زمان يا س��ليقه يا رش��ته علمی و تخصصی مفسران 
مختلف نوش��ته شده اس��ت و از عجايب اين كتاب الهی اين 
است كه هر مفس��ری از هر جهت به آن توجه كرده قرآن را 
جام��ع و كامل  يافته اس��ت )20(.  در تفس��ير آيات بايد به 
مسائل سازنده زندگي مادي و معنوي و به خصوص مشكالت 
اجتماعي كه تماس نزديك با حيات فرد و اجتماع دارد توجه 
گردد )18(. شايد بتوان گفت اين كه  اشارات علمي قرآن به 
يك دانش خاص منحصر نشده بلكه از  پديده ها و نشانه هاي 
متنوع��ي  ازعالم طبيعت در علوم مختلف ياد مي كند، جنبه 
تذكر و يادآوري براي همه و بخصوص دانش��مندان آن علوم 
دارد، تا با تفكر و تعقل در آنها و در كتاب خدا از نور هدايت 

بهره مند ش��ده و  طريقي براي كس��ب معرفت و ش��ناخت 
خداوند متعال گردد. ازطرف��ي  در بعضي از احاديث از علوم 
قرآن به نام " بطن" ياد شده كه احتماال" به اين  دليل است 
كه  اين علوم  بر عامه  مردم پوش��يده است و برحسب سطح 
معلومات افراد درجات  پنه��ان  بودن از لحاظ عقلي وعلمي 

متفاوت شده و با تدبر  آشكار مي گردد )19(. 
در س��ال هاي اخير، توجهي ويژه و نگاهي س��اختاري به 
گياهان نامبرده ش��ده در قرآن از ديدگاه هاي مختلف توسط 
مجامع علمي ايران و دنيا ش��ده است و در اين بين بررسي ها 
و مطالعات دارويي يا فارماكوگنوس��تيك محدودي نيز وجود 
دارد )33-31(. ب��ا در نظر گرفتن مطالب ارائه ش��ده در اين 
مقال��ه و بررس��ي هاي عميق تر موضوع��ات تخصصي مذكور 
توس��ط مجامع مختلف دانش��گاهي و حوزوي، مي توان اميد 
داش��ت كه بخش��ي از بطن هاي علوم قرآن��ي، از لحاظ عقلي 
و علم��ي بيش از پيش براي دانش��مندان حيطه هاي مختلف 

شناخته شود. 

ضرورت و اهميت بررسي خواص دارويي گياهان ذكر شده در ...
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Necessity and Importance of Studying 
Properties of Plants Mentioned In the Holy 
Quran, Hadiths, and Traditional Medicine 

Sources

Alireza Ghannadi1, Naeimehsadat Davoodi1

Abstract:

Since ancient times, medicinal plants have been considered as valuable sources of medicine and 
some texts in ancient books point to the topic. Nowadays, the extensive use of medicinal plants and their 
derived compounds have also an important position. In the current paper, the necessity and importance 
of studying and researching on plants considered in the holy Quran, hadiths, and valuable sources of 
traditional medicine are addressed.  For this purpose, holy Quran as well as general interpretation books 
and traditional and new medicine textbooks were used as references. In some verses in the holy Quran, 
man is asked to look at his surrounding nature, including plant with more scrutiny, and in this way to 
attempt to achieve a better cognition about the Almighty God and His signs. Man should always keep this 
in mind that Quran is not a book of experimental sciences; rather it is a book which leads to development 
of righteous human and the view toward the book should not be limited to the appearance of signs of the 
divine creation. The signs should be considered as the symbols of existence of the all-knowing Creator. 
Therefore, it should not be expected to find the details of different sciences such as evolution, botany, 
pharmacognosy, and so on. However, this does not prevent some quick glances at the signs present in 
creations for development of man. In general, all these items can be guides for man to consider them as the 
reminders of more careful thinking to achieve better cognition about God and not passing them carelessly. 
In addition to the holy Quran, getting familiar with hadiths is necessary and would be helpful in solving the 
problems arising from the differences in various interpretations. Moreover, hadiths provide more sensible 
comparisons for the signs. So, this is a responsibility of scientists to continue their attempts for discovering 
more principles in the holy Quran and make them more sensible for others. This would help people in being 
developed and getting closer to God. Islamic and Iranian traditional medicine sources can help us to know, 
find and interpret details about mentioned topics. 

Keywords: The holy Quran; Hadith; Traditional medicine; Medicinal plants; Drug properties. 
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