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  مؤلفان پیشگفتار

با مطالعه در تمدن . ها، استفاده از گیاهان دارویی نیز آغاز شد همزمان با پیدایش انسان      
 .باشیم میمصرف گیاهان دارویی به عنوان دارو، سم، مواد پاك کننده و رنگ  شاهد گذشته

اي است که سنتز آن در  برخی از ترکیبات شیمیایی موجود در گیاه داراي ساختمان پیچیده
و  18در قرن محققان . آزمایشگاه یا غیرممکن یا با صرف زمان و هزینه زیاد امکان پذیر است

ات شیمیایی موجود در سازي و شناسایی ترکیب پیشرفت قابل توجهی در خالص 19اوایل قرن 
همزمان با  .هاي دارویی براي مصرف عرضه کردند و موادي را به صورت فرآورده گیاهان داشتند

آمدن این تفکر در  انقالب صنعتی، علم شیمی پیشرفت چشمگیري داشت که باعث به وجود
 ،توان از طریق سنتز ترکیبات شیمیایی به خصوص مواد دارویی هاي علمی شد که می محیط

به همین دلیل تولید داروهاي شیمیایی در قرن . حل کردها را  مشکل دارو و درمان بیماري
پس از . بیستم سرعت روز افزونی پیدا کرد و داروهاي گیاهی به دست فراموشی سپرده شدند

ولید مواد مواجه شدن با مشکالتی نظیر آلودگی آب و هوا و خاك که توسط کارخانجات ت
یی که بعضًا پس از چند نسل ظاهر و عوارض جانبی داروهاي شیمیا شیمیایی ایجاد شده بود

که در  به طوري. به فکر استفاده از مواد طبیعی فناوریهاي غیر مخرب افتادبشر شوند،  می
 .ادامه دارد و این گرایش درصد گذشت 30کشورهاي صنعتی مصرف داروهاي گیاهی از مرز 

شود بلکه  اطالق نمیی تنها به گیاهانی که تسکین دهنده آالم مردم هستند یواژه گیاهان دارو
هاي  ، رنگها کننده ها، شیرین ها، نوشیدنی دهنده زیر گروه غذا به عنوان طعم ،این گیاهان

همچنین به عنوان ماده اولیه محصوالت آرایشی و بهداشتی نیز مورد  ها و کش طبیعی و حشره
  .گیرند می استفاده قرار

با توجه به تجربه چندین ساله  دارویی آموزش مصور خواص و کاربرد گیاهانکتاب       
استانداردهاي آموزشی  و تدوین گیاهان دارویی ترجمه کتب و لیفأآموزش گیاهان دارویی و ت

اي کشور و بر اساس نیاز روز و با استفاده از جدیدترین منابع علمی  سازمان آموزش فنی و حرفه
   .تهیه شده استو ایران دنیا 
گیاهان دارویـی و مکانیسـم    هاي اولیه و ثانویه و متابولیت به مواد موثرهدر فصل اول کتاب       

عالقمندان گیاهان دارویی با مطالعه و یادگیري مکانیسم اثر مواد مـوثره قـادر    .پردازد اثر آنها می
در فصـل   .شـوند  به شناخت کامل گیاهان دارویی و جلوگیري از عوارض احتمالی مصرف آنها می
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و نکات مهم  جدیدترین و مهمترین خواص گیاهان دارویی و روش استفاده آنها به دوم کتاب نیز

 130بـیش از   تاکید بر ارائه و معرفی کهشده است  پرداختهدر این کتاب در مورد هر یک از آنها 
در انتهـاي کتـاب سـبب     این گیاهانتصاویر رنگی  .دارددر ایران  و مطرح گیاهان دارویی موجود

 .شود تر می یادگیري بهتر و آموزش کامل
را از  مولفـان  گـردد  مـی  تقاضـا کننـدگان عزیـز    نظـران و مطالعـه   از تمامی اساتید، صـاحب       

بـه  هـاي ایـن اثـر را     نصیب نگرداننـد و ضـعف   بی خودگشاي  ارشادي و راه و انتقادات اتپیشنهاد
  info@sokhangostar.irنشـانی به  هاي بعدي چاپدر  اصالحپر بارتر نمودن مطالب و  منظور

  .ارسال نمایند
  
  

  
  با احترام    

  مینا متین-حمیدرضا شمسایی -حدیث سعیدي - ساسان جعفرنیا
  1394 پاییز    
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گیاهان دارویی، کلی نگري و     1
  علم

 
 
 

گیاه براي درمان افراد  هاي اندامگیاه درمانی یک رشته طبی در حال پیشرفت است که از 
این رشته . کند نگر تسهیل می و فرایند درمان را در داخل چهارچوب طب کلی شود میاستفاده 

 يدار معنی به طور هاي خود در گذشته به ریشه هنوز همگیاه درمانی . هم علم است و هم هنر
تواند در طب مدرن نیز  می گیاه درمانی باشد که مرتبط است که بیانگر این موضوع میوابسته و 

  . جایگاه مشخصی داشته باشد
هاي طب دارد و گیاهان داراي  بخش سایراستفاده به همان وسعت  گستره داراي گیاه درمانی

البته این . دنرداستفاده گ هاي قابل درمان از لحاظ پزشکی د براي بیمارينتوان خواص درمانی می
اما ترکیب . باشند بدان معنی نیست که گیاهان دارویی اکسیري براي دردهاي بشر می

اکولوژیکی فعالیت گیاهی با فیزیولوژي انسان بیانگر پتانسیل این گیاهان در تسهیل فرایند 
  . باشد درمان در هر زمان و در هر وضعیتی می

تغییرات جدیدي  موضوع خوداین  که جدیدي از سالمتی است تعریفغاز این کار نیاز به آبراي 
این بخش در حقیقت . شود نام طب کلی نگر خوانده میه و ب کند میدر رفتار و روش منعکس را 

ن در حال آبخش کوچکی از تغییري است که در دیدگاه فرهنگی ما و نیز موضوعات موثر بر 
تغییر در الگوهاي باور و درك که : شود ده میتغییر ذهنیت نامی شکل گرفتن است که اصطالحاً
از . اینگونه تغییرات به دفعات متعدد در قبل نیز رخ داده است. فرهنگ ما در مورد خود دارد

 نامیم کامالً دیدگاه تاریخی انتقال جامعه از قرون وسطی به چیزي که ما اکنون رنسانس می
یا اصال مشخص نبوده و یا گیج کننده  ن زمان فرایند تغییراتآاما براي مردم . مشخص است

  .بود به استثناي افرادي که داراي دیدگاه مشخصی در این مورد بودند مانند داوینچی
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. توسعه کنونی الگوهاي جدید دریافت و تفسیر زمینه پزشکی را نیز تحت تاثیر قرار داده است
طبیعت سالمتی و بیماري  زاتواند  سواالتی در مورد هر جنبه از پزشکی ایجاد شده است که می

  . تا تکنیکهاي درمانی مناسب متفاوت باشد
ترین  کنیم؟ سازمان بهداشت جهانی جامع می چگونه تعریف جدید این ذهنیت در را سالمتی حال

  :تعریف را ارائه کرده است
  

 سالمتی وضعیت خوب بودن کامل فیزیکی، احساسی، ذهنی و اجتماعی است و صرفا نبودن بیماري یا
  .بدشکلی نیست

  

روش طب کلی نگر با این فرض . نگر است درست از طب کلی دیدگاهیاین تعریف در حقیقت 
شود که سالمتی یک وضعیت مثبت و فعال است و یک ویژگی کامل و مرکب انسانی  شروع می

در  نگر شخصی که نشانه بیماري ندارد بیمار نیست اما لزوماً از دیدگاه طب کلی. باشد می
قبول این تعریف بدین معنی است که درمانگر باید وضعیت ذهنی، . باشد سالمت کامل نیز نمی

. نراآهیجانی، معنوي، اجتماعی و محیطی زندگی بیمار را بررسی کند نه فقط جنبه فیزیکی 
نگر در هر بخش درمانگري به توانایی خود درمانی هر انسان توجه عمیقی  یک درمانگر کلی

  .با درمان بیماري تسهیل گردد شود که ارتباط شخص بیمار امر سبب می این. دارد
با شروع این داستان در دوره بقراط . موضوع جدیدي نیست مفهوم مرتبط به کل فرد قطعاً

معلمان در طی سالها هر دانشجوي پزشکی، گیاه درمان و پرستار را به سمت حمایت عمیق و 
نگر این است که تالش شود در طب  روزه تاکید طب کلیام. اند نموده دعوت کلی از بیماران

  .همراه در نظر گرفته شود به صورتمدرن مراقبت از سالمت با درمان کلیت بیماري 
اي را  بلکه زمینه. شود هاي پزشکی مربوط نمی هاي طبی یا تئوري نگري تنها به تکنیک کلی

سالمت ذهنی و هیجانی شامل فیزیک وي و نیز وضعیت  -ن کل شخصآسازد که در  فراهم می
تواند همراه  یک طبیب می. گیرد نیز مورد بررسی قرار می -کیفیت زندگی و روابط اجتماعی وي

چهارچوبی که دامنه کلی . با تخصص در زمینه پزشکی مدرن، یک گیاه درمان پزشکی نیز باشد
طب ارتدوکس  نامیده شود یا جایگزینگیرد حال چه طب  از روشهاي درمانی را در نظر می

همراه  به صورتنگر  ها در طب کلی اینگونه روش. دهد نگري را نشان می نامیده شود، درمان کلی
شوند نه اینکه فقط براي درمان عالیم  کلی در نظر گرفته می به صورتبا هم در درمان یک فرد 

  .یندآهاي بیماري بکار  و نشانه
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بودن فرد است نه فقط فقدان بیماري، بهبود نگر بدنبال خوب  بدلیل اینکه دیدگاه طب کلی
روشهاي درمانی  مورددر این . گیرد وضعیت سالمتی و ممانعت از بیماري مورد تاکید قرار می

. شوند میدهد، استفاده  که ظرفیت فرد را براي بهبود سالمت همه جانبه مورد استفاده قرار می
یند سالمت خود مورد تاکید قرار نگر بر روي نقش فرد در فرا افراد متخصص در طب کلی

هر چند گاهی ممکن است نیاز باشد که . شود گیرد و نقش زیادي براي بیمار قایل می می
نگري بر روي کمک  نگر مورد استفاده قرار گیرد، اما کلی کارهایی مانند جراحی نیز در طب کلی

ز خود در دوره درمان موزش و مراقبت اآبه مردم در درك نقش خود در سالمتی و نیز دریافت 
  . و وابستگی نتایج به این بخشها تاکید دارد

عنوان یک فرصت براي خود ه نگر این است که بیماري ب یک ویژگی مهم و خاص هر روش کلی
این عبارت مفاهیم بسیار مهمی را براي افراد شاغل در کار مراقبت . شود بهبودي محسوب می

روش کلی نگر به کیفیت زندگی . اي درمانی کارایی دارددارد که بویژه در هنگام کار در بخشه
  . ن نیز توجه خاصی داردآدر هر مرحله از زندگی و بهبود 

بخش اساسی روشهاي  اهمیت درمانی روشهاي مورد استفاده در بخشهاي مراقبت معموالً
بخشی از مشکل در بخش مراقبتهاي پزشکی این است که کار درمان . شود درمانی را شامل می

هنگامی که . پذیرد زمایشگاهی و تحقیقاتی انجام میآفارغ از احساسات انسانی در مطالعات 
فرایند درمان جداي از بحث عواطف انسانی و افراد دخیل در این فرایند مورد بررسی قرار گیرد 

اي بین احساسات و عواطف بیمار و  همیشه باید رابطه. د بودتنها جراحی و شیمی صرف خواه
  . تخصص پزشکی و عالیم بیماري مد نظر قرار گیرد دکتر ایجاد شود نه اینکه صرفاً

کند که چرا باید بین درمانگر و  همراه با هم این موضوع را مشخص می به صورتتمام این موارد 
سید بخش گیاه درمانی پزشکی در چهارچوب حال باید پر. بیمار رابطه وجود داشته باشد

عنوان یک روش ه نگر ایجاد شده چه سهمی دارد؟ گیاه درمانی پزشکی ب درمانی و ذهنیت کلی
بدلیل اینکه گیاه درمانی در زمینه بخش تکاملی و اکولوژیکی . درمان همگام با طبیعت است

  . شود انده مینام درمان اکولوژیکی نیز خوه کند، ب همراه با انسان عمل می
هاي محکمی در  درمانی این است که گیاه درمانی داراي پایه مورد تاکید در گیاهدیگر بخش 

درمانی  گیاه. نقش مهمی در علم جدید و پزشکی مدرن نیز دارد همچنینتی بوده و درمان سنّ
درمانی  گیاه. باشد در عین حال که یک مثال بسیار خوب است یک روش درمان پیچیده نیز می

هاي گیاهان است، اما در عین حال  ها یا جویدن ساقه ها از پرچین به سادگی برداشتن حبه
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هاي مختلف متابولسیم انسان و فیزیولوژي داراي  ارتباطات بین مواد موثره گیاهان و نیز جنبه
  .میزان و عمق این ارتباطات بسیار زیاد است که پیچیدگی است

 را به بیماران خودانی فرصتی بسیار عالی دارند تا گیاهان دارویی درم افراد شاغل در کار گیاه
شود که بیمار حمایت شده و در  ایجاد پل بین بیمار و گیاه دارویی سبب می. معرفی نمایند

اي از یک بسته بذر گیاه دارویی به بیمار این امکان  هدیه. فرایند درمان نقش فعال داشته باشد
این تجربه در مورد حس زندگی . شنا گرددآزندگی گیاه دارویی  چرخهدهد که فرد با  را می

شود  تواند حس زندگی و سرزندگی را به بیمار بدهد که این امر سبب می گیاه دارویی می
بیمار در این حالت . شخص انگیزه بیشتري در پذیرفتن مسئولیت براي درمان خود داشته باشد

تجربه خوبی در مورد کاشت و پرورش گیاهی که به  برد بلکه نه تنها از گیاه دارویی سود می
  .وردآ کند نیز بدست می سالمت وي کمک می

  
  تفاوت گیاهان دارویی و گیاه درمانی 

نها آکلمه گیاه دارویی براي افراد مختلف معانی مختلفی دارد و با توجه به دیدگاه افراد و نظر 
به پس گیاه درمانی چیست؟ گیاه درمانی . گردد هاي مختلف تعریف و تفسیر می صورته ب

این عدم وجود شفافیت سبب ایجاد . شود ساده مطالعه گیاهان دارویی را شامل می صورت
  . اختالف در بررسی این موضوع در فرهنگهاي انگلیسی زبان در طی قرون مختلف شده است

شناسی، داروسازي،   هدرمانی یک شغل شریف بود که مبانی پزشکی مدرن، گیا  زمانی گیاه
با رشد و توسعه این بخشها گیاه درمانی به بررسی گیاهان . شد عطرسازي و شیمی را شامل می

این . هنر کشورها در درمان در نظر گرفته شد به صورتتاریخی در مورد گیاهان مربوط شد و 
شد ممکن است تواند داراي موارد استفاده مختلفی با نکات بدان معنی است که یک کلمه که می

رنسانس گیاهان  با رشد و پیشرفت گیاه درمانی که اصطالحاً. اهمیت فرهنگی نداشته باشد
مده است که این کلمه ساده را دوباره آدارویی نامیده شده است، این فرصت براي ما پیش 

  .تعریف کنیم
باشد اما این  هر استفاده از کلمه گیاه دارویی مرتبط با بخشی مشخصی از مطالعه و بررسی می

دیکشنري اکسفورد کامل در مورد کلمه . کند امر کاربرد این کلمه در گیاه درمانی را محدود می
تعریف اولیه در . دارد) با فونت بسیار ریز(گیاه دارویی و گیاه درمان حداقل چهار صفحه مطلب 

  :مورد گیاه دارویی این است
  


