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in explaining the importance of plants in various suras, 

including Surah Mominun, Al-Rahman, Al-Baqarah, and 

An'am. For this purpose, this article examines medicinal plants 

in the Holy Quran and their therapeutic uses. 

Materials and methods: The Holy Quran is the main source 

of this study. The current research aims to identify medicinal 

plants and their uses by examining the verses in a descriptive-

analytical way. The method of collecting information in this 

research was based on library expression and based on the 

Holy Quran and interpretive and narrative sources. 

Findings: These plants were used in various periods as 

medicine to treat many diseases. Considering that there is no 

exact naming of some Quranic plants in scientific or religious 

texts, an attempt has been made to prepare a list of these plants 

with precise botanical identification (scientific name, plant 

genus name, common name and Persian name). 

Conclusion: In the present research, as much as possible, a 

complete checklist of medicinal plants in the Holy Quran was 

prepared to be used as a quick reference guide for further 
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 هاآن درمانی کاربرد و کریم قرآن در دارویی گیاهان

 
 *1اصل پورباباش مرضیه

 اسالمی، آزاد دانشگاه مراغه، واحد باغبانی، علوم گروه استادیار،
 .(مسئول نویسنده) ایران مراغه،

 
 چکیده

 یاهانگ اهمیت بیان در مرجع  کتب بهترین از یکی کریم قرآن: هدف
 انعام و بقره الرحمن، مومنون، سور  جمله از مختلف هایسوره در

 قرآن در دارویی گیاهان بررسی به مقاله این منظور همین به.است
 پردازد می آنها درمانی کاربرد و کریم
 پژوهش. است مطالعه این اصلی منبع کریم قرآن :ها روش و مواد

  لیلی،تح-توصیفی ی شیوه به آیات بررسی  با تا است آن بر حاضر
 یآور جمع روش.بپردازد آنها کاربرد و دارویی گیاهان شناسایی  به

 رآنق براساس و ای کتابخانه ابراز اساس بر پژوهش این در  اطالعات
  است بوده روایی و تفسیری منابع و کریم
 برای دارو عنوان به گوناگون های دوره در  گیاهان این :ها یافته

 به جهتو با. گرفتندمی قرار استفاده مورد هابیماری از بسیاری درمان
 یا علمی متون در  قرآنی گیاهان از برخی دقیق گذارینام اینکه

 با گیاهان این از فهرستی است شده تالش ندارد، وجود مذهبی
 نام و رایج نام گیاهی، تیره نام علمی، نام) شناسیگیاه دقیق شناسایی

 .شود تهیه( فارسی
 کامل لیست چک یک توان حد در حاضر، تحقیق در :گیری نتیجه

 یک عنوان به تا گردید تهیه کریم قرآن در دارویی گیاهان از
 وردم اتنوبوتانی زمینه در بیشتر مطالعات برای سریع مرجع راهنمای
 .گیرد قرار استفاده

 
 طب ،(ص) محمد حضرت کریم، قرآن دارویی، گیاه :کلید واژه ها

 .علم اسالمی،
 

 04/10/1400تاریخ دریافت: 
 25/12/1400 تاریخ پذیرش:

 :نویسنده مسئولbabashpour@gmail.com 

 مقدمه

و ما آنچه را براى ؛ لِلْمُؤْمِنِینَوَنُنَزِِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ »
)إسراء/ « کنیماز قرآن نازل مى ،مؤمنان مایه درمان و رحمت است

(. قرآن کریم آخرین کالم خداوند و کتاب آسمانی است که ۱( )82
یمحتواى این کتاب شریف ویژگبر خاتم پیامبران نازل شده است. 

تراوش نکرده  دانشمندى دهد از قلم هیچیهایى دارد که نشان م
ننوشته و آموزشى  یاست، چه رسد به شخصى که قبل از آن چیز

 ندیده است.
 همهقرآن کریم در چنان اوجى از معنا قرار دارد که اگر  اساساً
اى مانند آن سوره حتىتوانند نمی کنند، کمک را یکدیگر هاانسان

 بیاورند. قرآن کریم با وجود این که حدود پانزده قرن پیش و در
 مسائل همهدر مورد  ،انش نازل شدهدبه دور از فرهنگ و  اىجامعه

در هدایت بدان نیازدارد، سخن گفته و چیزى  انسان که حیاتى و مهم
ما در  ...؛مَا فَرَِّطْنَا فِی الْکِتَابِ مِنْ شَیْءٍ »...را فروگذار نکرده است

ط از این کتاب فق(. 38)انعام/ « کتاب هیچ چیز را فرو گذار نکردیم
گوید، بلکه یانسان با خدا سخن نمرابطه امور معنوى یا آخرت و 

وی  رابطههاى اجتماعى و از زندگى مادى و دنیوى انسان، مسئولیت
اى جامع و همه جانبه را گوید و برنامهیهاى دیگر سخن مبا انسان

 یکه علم و دانش جایگاه یادهد. در جامعهیدر اختیارش قرار م
گیاه ،یشناسمانند فیزیک، زیست یهایرشته از ینداشت و خبر

 یعلم نکاتی نبود، قرآن کریم اشاره به برخ یشناسو ستاره یشناس
بود و بعدها توسط  سابقهیآن روز ب یکه در تمام دنیا کندیم

 یالبته، قرآن کتاب هدایت است، نه کتاب .دانشمندان کشف گردید
 پردازد،یم علمی نکتهبه یک  یمین جهت اگر گاهه به. علومدرباره 

ها به تفکر در جهان و واداشتن انسان خلقت نشان دادن عظمت یبرا
صورت کوتاه و در  را به یاست. از همین روست که این نکات علم

در این کتاب به گیاهانی اشاره شده است  .کندیحد اشاره مطرح م
تمدن بشری، از آغاز  که از نظر دارویی و غذایی بسیار اهمیت دارند.

ها استفاده شده است. گیاهان از گیاهان دارویی برای درمان بیماری
بومی و داروهای تولید شده از گیاهان، منبع جایگزین بالقوه دارو 

درصد مردم کشورهای در  ۷۵-8۰هستند. در حال حاضر حدود 
یافته به دلیل در درصد کشورهای توسعه 2۵حال توسعه و حدود 

ولیت، سازگاری و مقرون به صرفه بودن به طور دسترس بودن، مقب
مستقیم یا غیرمستقیم، در درجه اول برای درمان به گیاهان دارویی 

 (.2وابسته هستند )
های بارز تعلیم و ها با گیاهان دارویی یکی از ویژگیدرمان بیماری

تبلیغ اسالمی است. ابوهریره روایت کرده که رسول خدا )ص( 
داد  قرار شفایى برایش که آن مگر نداد، دردى هیچ فرمود: خداوند

(. طب اسالمی از حضرت آدم )ع( شروع و تا حضرت محمد )ص( 3)
تکمیل شده است. گیاهان دارویی هدایایی از طبیعت هستند که 

اند. توسط خود پیامبران استفاده شده و به پیروانشان نیز توصیه کرده
دیدی نیست و اخیراً های علمی از قرآن کریم روند جیافتن داده

مطالعه در مورد قرآن کریم همراه با تحقیقات علمی پیشرفته افزایش 
یافته است. تحقیقات طبی از قرآن کریم و سنت پیامبر )ص( از قرن 
هشتم شروع شده و تا کنون در سراسر جهان ادامه دارد. آیات زیادی 

داده  ها شرحدر قرآن کریم وجود دارد که اهمیت گیاهان را در آن
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است. در بررسی منابع معلوم گردید که تعداد کل گیاهان دارویی 
ذکر شده در قرآن کریم در منابع مختلف متفاوت است. خفاقی و 

گیاه، کهریزی  ۱۹( ۵گیاه، کوشاک و همکاران ) 22( 4همکاران )
گیاه دارویی را ذکر نمودند. بنابراین با توجه به  ۱3( 6و همکاران )

و اهمیت علمی، شایسته است لیست کاملی از  های داروییجنبه
هیه شناسی تگیاهان دارویی ذکر شده در قرآن کریم با نام علمی گیاه

شود که ممکن است محققین را در بررسی داروهای جدید و خواص 
فارماکولوژیکی یاری نماید. بنابراین هدف از این مطالعه تعیین 

ها کریم و مطابقت آنهای قرآن گیاهان ذکر شده در آیات و سوره
شناسی از قبیل نام تیره، نام جنس، نام گونه گذاری گیاهاز لحاظ نام

و نام انگلیسی )نام رایج( با استفاده از منابع علمی و تاریخچه طب 
 اسالمی است.

 
 ها مواد وروش

 ۱۱4قرآن کریم منبع اصلی این مطالعه بود. این کتاب مقدس شامل 
حزب است. قرآن کریم  ۱2۰جزء و  3۰ آیه، 6۰۰۰سوره، بیش از 

به طور کامل مطالعه گردید و سوره و آیاتی انتخاب شدند که نام 
خاصی از گیاهان ذکر شده است. در نهایت از گیاهان ذکر شده در 
آیات مختلف، گیاهانی انتخاب شدند که در حال حاضر وجود دارند. 

 ها وند کتابهویت گیاهان منتخب با استفاده از منابع موجود مان
گذاری علمی )نام علمی و نام تیره مقاالت علمی معتبر از لحاظ نام

گیاهی( مورد بررسی قرار گرفت. ادعای مربوط به اطالعات 
نگاری گیاهان دارویی ذکر شده در قرآن با استفاده از شواهد قوم

ها و مقاالت علمی معتبر به اثبات رسید و در علمی موجود در کتاب
آی اسهای اطالعاتی آیمقاالت منتشر شده در پایگاه این خصوص

(ISI Web of Knowledge)( پابمد ،(PubMed، 
، مرکز اطالعات MedLib)، مدلیب )Scopus)اسکوپوس )

، پایگاه استنادی علوم جهان اسالم SID)علمی جهاد دانشگاهی )
(ISCو مقاالت و کتاب ) های الکترونیکی منتشر شده در

Springer ،Elsevier،John Wiley & Sons  و& 

Francis Taylor جستجوی پیشرفته در گوگل اسکالر ،
(Google Scholarو برخی از کتاب ) ها و مجالت داخلی

مورد جستجو قرار گرفت. اصطالحات مورد جستجو شامل نام 
 نگاری و خواصهای قومعلمی، نام رایج انگلیسی، نام محلی و استفاده

هان دارویی ذکر شده در قرآن کریم و احادیث فارماکولوژیکی گیا
 بود.

 
 یافته ها

آیه مورد شناسایی قرار گرفت  ۱2۱سوره و  46در جستجوهای اولیه 
آیه از لیست حذف شد؛ زیرا نام  ۷4سوره و  ۱8ها که از بین آن

 28مشخص گیاه ذکر نشده و یا در منابع موجود نبود. در نهایت 
گیاهان ذکر شده بود، انتخاب گردید آیه که نام مشخص  4۷سوره و 
 ۱8جنس و  23گونه گیاه دارویی متعلق به  2۷(. این یافته ۱)جدول 

تیره گیاهی را تأیید نمود. نام علمی، نام تیره، نام قرآنی، نام رایج )نام 
( و همچنین تعداد دفعاتی که ۷ها )انگلیسی( و نام فارسی این گونه

 شان داده شده است.ن 2نام گیاه ذکر شده، در جدول 
 

 ( نام سوره و تعداد آیات قرآن کریم که نام خاص گیاه ذکر شده است۱جدول
 شماره آیه شماره سوره نام انگلیسی سوره نام عربی سوره ردیف

 The Cow 2 ۵۷،6۱،266 البقره ۱
 The Cattle 6 ۹۹،۱4۱ االنعام 2

 The Heights (or The Wall With االعراف 3

Elevations) 
۷ ۱6۰ 

 The Thunder ۱3 4 الرعد 4
 The Bees ۱6 ۱۱،6۷ النحل ۵
 The Journey by Night ۱۷ ۹۱ اإلسرا 6
 The Cave ۱8 32 الکهف ۷
 Mary ۱۹ 23،2۵ مریم 8
 Taha 2۰ ۷۱،8۰ طه ۹
 The Prophets 2۱ 4۷ االنبیا ۱۰
 The Believers 23 ۱۹،2۰ المؤمنین ۱۱
 The Light 24 3۵ النور ۱2
 The Poets 26 ۱48 الشعرا ۱3
 Luqman 3۱ ۱6 لقمان ۱4
 Saba 34 ۱6 سَبَاء ۱۵
 Ya Seen 36 34،3۹ یس ۱6
 Those Ranged in Ranks 3۷ ۱46 الصّافات ۱۷
 Qaf ۵۰ ۱۰ ق ۱8
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 The Star ۵3 ۱4،۱6 النجم ۱۹
 The Moon ۵4 2۰ القمر 2۰
 The Most Gracious ۵۵ ۱۱،۱2،68 الرحمن 2۱
 The event ۵6 28،2۹،88-8۹ الواقعه 22
 Exile ۵۹ ۵ الحشر 23
 The Inevitable Reality 6۹ ۷ الحاقِّه 24
 Man or Time ۷6 ۵،۱۷ االنسان )الدهر( 2۵
 The Great News ۷8 32 النَّبَاء 26
 He Frowned 8۰ 28،2۹ عبس 2۷
 The Fig ۹۵ ۱-4 التین 28

 ( گیاهان دارویی ذکر شده در قرآن کریم2جدول 
تعداد 
ذکر 
 شده

 نام فارسی
نام رایج )نام 

 انگلیسی(
نام 

 قرآنی
 ردیف نام علمی نام تیره

 آکاسیای جیراردی ۱
Red thorn, 

Grey haired 

accacia 

 Fabaceae Acacia gerrardii Benth.  ۱ طَلح

دار، خارشتر مان 3
 ترنجبین

Manna ِّمن Fabaceae 
Alhagi maurorum 

Medik 
2 

 Amaryllidaceae Allium cepa L. 3 بَصَل Onion پیاز ۱

 Amaryllidaceae Allium sativum L. 4 فوم Garlic سیر ۱

 Black خردل سیاه 2

Mustard 
 Brassicaceae خردل

Brassica nigra (L.) 

W.D.J. Koch 
۵ 

 Cedar of سدر لبنانی 4

Lebanon 

سدر، 
 Pinaceae Cedrus libani A. Rich 6 سدره

 دارچین چینی ۱
Cassia, 

Chinese 

Cinnamon 

 Lauraceae کافور

Cinnamomum 

aromaticum Nees & 

Eberm. 

۷ 

 Camphor درخت کافور ۱

tree 
 Lauraceae کافور

Cinnamomum 

camphora (L.) Nees & 

Eberm. 

8 

 Cucurbitaceae Cucumis sativus L. ۹ قَثِّا Cucumber خیار ۱

 کافور ۱

Borneo 

camphor, 

Malay 

camphor 

 Dipterocarpaceae کافور
Dryobalanops aromatica 

C.F. Gaertn. 
۱۰ 

 Moraceae Ficus carica L. ۱۱ تین Fig انجیر ۱

۱ 
کدوی گرزی، 

 Cucurbitaceae یَقطین Bottle Gourd کدوی قلیانی
Lagenaria siceraria 

(Molina) Standl. 
۱2 

 Lythraceae Lawsonia inermis L. ۱3 کافور Henna حنا ۱

 Fabaceae Lens culinaris Medik. ۱4 عدس Lentil عدس ۱
 Musaceae Musa paradisiaca L. ۱۵ طلح Banana موز ۱
 Lamiaceae Ocimum basilicum L. ۱6 ریحان Sweet Basil ریحان 2
 Oleaceae Olea europaea L. ۱۷ زَیتون Olive زیتون ۷
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 Date Palm خرما 2۰
نخل، 
 نخیل

Arecaceae Phoenix dactylifera L. ۱8 

 Lythraceae Punica granatum L. ۱۹ رُمّان Pomegranate انار 3

۱ 
درخت مسواک، 

 چوج

Tooth brush 

tree 
 Salvadoraceae Salvadora persica L. 2۰ خَمط

 گز شاهی، شور گز ۱
Athel 

tamarisk 
 Tamaricaceae أثْل

Tamarix aphylla (L.) H. 

Karst. 
2۱ 

گز انگبین، گز  3
 فرانسوی

French 

tamarisk 
 Tamaricaceae منِّ

Tamarix mannifera 

(Ehrenb.) Bunge 
22 

 Fabaceae Trifolium repens L. 23 قَضْب White clover شبدر سفید ۱
 Vitaceae Vitis vinifera L. 24 عنب Grape انگور، مو ۱۱

 Zingiberaceae زنجبیل Ginger زنجبیل ۱
Zingiber officinale 

Roscoe 
2۵ 

4 
کنار افریقایی، کنار 

 موریتانیایی
Indian 

jujube 

سدر، 
 سدره

Rhamnaceae 
Ziziphus mauritiana 

Lam. 
26 

 Christ's کنار، سدر 4

thorn 

سدر، 
 سدره

Rhamnaceae 
Ziziphus spina-christi 

(L.) Willd. 
2۷ 

 

 ( کاربردهای سنتی گیاهان دارویی ذکر شده در قرآن کریم3جدول 
 نام علمی قسمت مورد استفاده های سنتیاستفاده

 ،یرماخوردگسجذام،  ،یاسهال خون ،یجنس یمقو یدارو
 سمیو رومات تیچشم، برونشالتهاب  درد، ،یزیاسهال، خونر

 .Acacia gerrardii Benth صمغ، پوست، چوب

 لاسهاو  زخمضد کننده، مدر،تصفیه ن،یآور، ملمعرق، خلط
های هوایی، روغن بخش

ها و حاصل از برگ
 ساقه، مان تراوش شده

Alhagi maurorum Medik 

 آسم، وبا، ،یقاعدگ افزایشر، مدفشار خون باال، 
، مسپراتولید ، سرفه، آنفوالنزا، درد گوش، بهبود یسرماخوردگ

 یهایماریصورت و پوست، سردرد، ب یهاپاک شدن لکه
ی، سل رحم یدردها رقان،یتب،  ،یاسهال خون ،یطاس ،یچشم

 و دردهای روماتیسمی

 .Allium cepa L ، بذر، ساقهپیاز، برگ

 مشکالتسگ، فلج،  گازگرفتگیدهنده زخم، امیپادزهر، الت
 .Allium sativum L پیاز سل و سردرد ،یستریروده، سرفه، ه یهاآسم، کرم گوارش،

 رن،گیم فلج، ه،یادم مغز و ر ،روماتیسم مفصلی ک،یدرد نوروت
 یتومورها ،قرمزکننده )داروی محمر(، آورقی، مدرصرع، 

 کنندهیضدعفون و ناکسیس

 Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch کل گیاه، بذر

ها، به عنوان کشتن انگل وانات،یح یپوست یهایماریجذام، ب
و  یکروبیضد م تیفعال ره،یها و غها، حشرات، کنهتهش مثال

 ضد زخم

مخروط، برگ، رزین 
ها و حاصل از ساقه

 ریشه، روغن چوب 
Cedrus libani A. Rich 

 درد ، آسم، سوء هاضمه،تی، برونشیخوردگچی، پسمیرومات
 دندان، التهاب دهان و، هی، سل، سردرد، درد کبد و کلچهیماه
 یو محرک جنس نهیدرد س وبا،

های برگ، ریشه، بخش
 هوایی و انشعابات

Cinnamomum aromaticum 

Nees & Eberm. 

آسم، سوء هاضمه، درد  ت،یبرونش ،یخوردگچیپ سم،یرومات
التهاب دهان و دندان،  ه،یسل، سردرد، درد کبد و کل ،عضالنی

 یو محرک جنس نهیوبا، درد س

های برگ، ریشه، بخش
 هوایی و انشعابات

Cinnamomum camphora (L.) 

Nees & Eberm. 
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کننده و نرم ،مدر، جوش، ابتی، دیویکل یماریگلو، ب بیماری
 شده  کیدهنده پوست تحرنیبخش و تسکامیکننده، التخنک

 میوه کامل، برگ، بذر
 

Cucumis sativus L. 

زخم  ،گلو درد ،خارش درد، توقف نیاهش استرس، تسکک
 .Dryobalanops aromatic C.F رزین و درد چشم ی، تورم، قرمزدرد معده، تورم لثه، دندان

Gaertn. 

، کرم ی )لک و پیس(لتهاب، لوکودرمو ا زخمموجب تولید 
 ی قوای جنسیمقوو  تب، برطرف کننده ضد ، فلج،یحلقو

پوست درخت، برگ، 
شاخساره جوان، میوه، 

 بذر، شیرابه

Ficus carica L. 

جنون، فشار خون باال،  ت،یزخم معده، کول ابت،ید ،یرقان
، کنندهتصفیهبخش، ، آراماستفراغ ،یپوست یهایماریب

 نکننده، مدر و مسکِّخنک

گل، میوه، پالپ، برگ، 
 ریشهساقه، بذر، 

Lagenaria siceraria (Molina) 

Standl. 

برگ، ساقه، پوست  ن، اسهال، جذام و مسکِّمعده سردرد، زخم ،روماتیسم مفصلی
 درخت، ریشه، گل، بذر

Lawsonia inermis L. 

 ، فشار خون باال، سرخک، فلجیپرکلسترولمیها
 صورت، عفونت چشم، تی، شفافنسونی، پارکیسرماخوردگ،
 یگوارش یهایماریب

 .Lens culinaris Medik بذر

، اسپرو ابتی، دمعده ، زخمیاروده زخم، یاسهال، اسهال خون
، نقرس، فشار خون تی، نفریااورم ،یی(استوا ینواح یماری)ب

ضد ، یزی، هموپتیتالژو، وبا، ایمنوراژ ،یقلب یهایماریباال، ب
، ، التهاب، دردیمقاربت یهایماری، بیخون اختالالت ،کرم

 یکروبیو خواص ضد م یدگیمارگز

میوه، گل، برگ، پوست 
 .Musa paradisiaca L میوه، ریشه و ساقه

، نقرس ، اسهال، صرع،یی، سرطان، تشنج، ناشنوایخستگ
، درد دندان ، جنون، تهوع، گلو درد ،یجنس یسکسکه، ناتوان

 هسرف اهیس
 .Ocimum basilicum L برگ، گل، بذر

 .Olea europaea L برگ، میوه، روغن چهیماهدرد  ی،، طاسیپوست یهایماری، بایتب، ماالر

 ،یاریهوش اختالالت حافظه، تب، التهاب، فلج، از دست دادن
، یاروده مشکالت و قابض در کنندهپاک، یاختالالت عصب

، التهاب مثانه، تب ، آسم برونش،یگلو درد، سرماخوردگ
 با الکل، زخم تیکبد و شکم، مسموممشکالت ،  مسوزاک، اد

 اسهال و

 .Phoenix dactylifera L میوه و بذر

درماتیت ،  بواسیر، آکنه، مدر، سردرد، تیقولنج، کول
، ی، اسهال خوناسهال ،یقلب یهایماریبالتهاب، ، کیآلرژ

 یهایماری، بتیهپات ،ی، درد عضالنیعروق-یقلب یهایماریب
 ، آرتروزیرقان ،یخوندهان، فشار خون باال، کم

پوست میوه، میوه، بذر، 
 .Punica granatum L روغن بذر

، درم کبد، ی، مقوبواسیر، سمیسرفه، آسم، اسکوربوت، رومات
 کاهش ، لوکودرما،)جرب( ، گالینیمسکن، مشکالت ب

، شکنی، سنگتیمسموم ،پادزهرها، دندان تیالتهاب، تقو
، فوژی، آسکار، تب، استفراغ، زکاممار، سوزاک شی، نزاصفرا

 گن، پال، مسکِّکنندهتصفیهمعده، مشکالت 

برگ، میوه، پوست 
 ریشه، پوست ساقه، بذر

Salvadora persica L. 

، قارچ کچلی، ااگزم ، قابض،طحالسل، جذام، آبله، تورم 
 پوسته شدن،، پوستهسیفلی، سیپوست یهایماری، بتیهپات

 هازخم یضماد رو و ، کزازآنفلوانزا، یسرماخوردگ

انشعابات برگ، ریشه، 
 .Tamarix aphylla (L.) H. Karst جوان، گال و پوست

و  ییغذا ارزشدارای  ،(ییسالمت )مکمل غذا ی، مقو نیمل
 Tamarix mannifera (Ehrenb.) مان تراوش شده ییخواص دارو

Bunge 

برای درد مسکن داروی بخش، کننده، آرامیعفوندض
تب،  گلودرد، درمان ضداسهال، ی، داروکشکرم، یسمیرومات

گل، برگ، ریشه، گیاه 
 .Trifolium repens L کامل
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 32 هاآن درمانی کاربرد و کریم قرآن در دارویی گیاهان  

 ۱4۰۰ زمستان، 4، شماره 6دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

، یماخوردگسر ، سرفه وتب احساس ،تی، مننژهیالرذات
 ی سطحیهاخراش و شی، ساکورک

 ،یسرماخوردگ ،یرقانآسم،  ،سیفلیس ،یپوست یهایماریب
درد معده،  ت،یهپات ،یزخم، مقو امیاسهال، الت ت،یبرونش

 ییزداسگ، بهبود گردش خون، سرد کردن و سم یگازگرفتگ
 یهایماریبدن، بهبود عملکرد کبد ، کنترل فشار خون باال و ب

 یویکل

 .Vitis vinifera L برگ، میوه و بذر

، قولنج، آسم، یاز سرماخوردگ یناش یماری، بو استفراغ تهوع
، سوء هاضمه، از دست دادن اشتها، التهاب سرفه،

د، ، درتینوزی، سیک آلرژ تینی، رتب ،یمعمول یسرماخوردگ
دندان درد، ورم ی، عضالن ینوع گرفتگ هر ایسردرد، کمردرد 

 یشکم هایدرد و ، ورم معدهدهان مزه بودنیب لثه،

 Zingiber officinale Roscoe ریزوم

م، نرنیمل ،مدردرد شکم، پادزهر،  نی، تسکو استفراغتهوع 
درد قفسه سرطان،  ضد ،نی، آنودآور ، رشد مو، خلطکننده

 یهازخم، زخم امیالت بخش، التهاب،، آرامکنندهخنک، نهیس
 تب و معدهدرد ، یرقان، یپوست

میوه، بذر، برگ، 
های کوچک، شاخه

 پوست، ریشه و گل
Ziziphus mauritiana Lam. 

 مشکالت کننده، ضعف،ی، زخم، ضدعفونیمشکالت گوارش

، تینش، بروتیفارنژ ،تب، ی، عفونت پوستابتی، دیکبد، چاق
 .و ضد درد یخوابیب، ، اسهالیخونکم

پالپ، برگ، ریشه و 
 Ziziphus spinachristi پوست ریشه

 

 ( استفاده از گیاهان دارویی ذکر شده در قرآن کریم در طب سنتی ایرانی4جدول 

نام گیاه در منابع طب سنتی  در طب سنتی ایرانی استفاده
 یا انگلیسی گیاهنام معمولی  ایرانی

 Ceder شوربین جراحت و ، زخمیزیمعده و کبد، اسهال، التهاب، خونر یمقو

 گال ،التهاب ت،یطحال و کبد، درمات نارسایی ن،یمل ،یاختالالت تنفس
 Fig انجیر، تین یعفونی زخم هاها و آسیب، اگزما، )جرب(

 Grape مو، انگور آسیب و زخماسهال، التهاب، زخم معده، 

 یماریی، بعصب ستمیسنارسایی ، هیآفت، اختالل معده و کبد، سنگ کل
 Henna حنا زخمآسیب و کننده، آمنوره، ، سقطینوروپات

 Christ's thorn سدر، کنار زخم معده و اسهال

 Manna انگبین، ترفا زخم آسیب و ، ی، زخم سوختگهموروئیدطحال، التهاب،  نارسایی

 Olive زیتون آسیب و زخم ت،یمعده، التهاب، آرترمقوی 

درد دندان، ، منوره، آفتیپل ،یزیسهال، التهاب، زخم معده، خونرا
 زخم  و دیهموروئ

گلنار)گل(، انار، رمان 
 Pomegranate )پوست میوه(

به انسان را است که اسالم  یشگیو هم انیپایباساس  میقرآن کر
. در کندیدعوت مهای پروردگار مطالعه عمیق و تفکر در آفریده

را که  یاهانیتا گ گردیدمطالعه  قیعم به طور میقرآن کر این تحقیق
، بیابیم. تحقیق حاضر در مختلف ذکر شده یهاسورهو  اتیدر آ

گونه  ۱6ها گونه گیاهی را شناسایی کرد که در بین آن 2۷مجموع 
سوره  ۷آیه از  ۹سوره بود. فقط  26آیه از  3۷منحصر به فرد در 

 داد که اسامی مشابه بودند.گونه گیاهی را نشان می ۱۱
 Accacia gerrardiiگونه عبارت بودند از:  ۱۱این 

 Alhagiو دو گیاه  "طلح"با نام  paradisiaca Musaو

mourorum  وTamarix mannifera  و سه  "منِّ"با نام
و  Cedrus libani ،Ziziphus mouritianaگیاه 

Ziziphus spina-christi  و چهار گیاه  "سدر"به نام
Cinnamomum aromaticum ،Cinnamomum 

camphora ،Dryobalanops aromatica  و
Lawsonia inermis  شناسایی شد.  "کافور"با نام

Ziziphus mauritiana  وZiziphus spina-christi 
 Cinnamomumهر دو از یک جنس و همچنین 

aromaticum  وCinnamomum camphora  از
 هاهای مختلف بوده و سایر گیاهان از جنسجنس یکسان و از گونه

های متفاوتی هستند. واژه قرآنی یکسان که گیاهان مختلفی را و تیره
ای هدهد، ممکن است به دلیل تفسیر آیات قرآنی از دیدگاهنشان می

  مختلف باشد.
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 «طلح»آن اختالف دارند، واژه  یدر معنا انیه لغوک یاز کلمات یکی
 است که یاهینام گ ،قرآن یاز تکامَدها یکیبه عنوان « طلح»است. 

 یبهشت یهااز موهبت یکیسوره مبارکه واقعه به عنوان  2۹ه یدر آ
سبب شده که  اهیگ نیا یهایژگیشده است. اختالف در و یمعرف

 ای« درخت موز»آن را  میمترجمان و مفسران قرآن کر شتریب
 دهیبر هم چ یموزها»را  هیآ نیبدانند و ا« درخت خاردار بزرگ»

است.  یمتراکم معنا کنند. سوره واقعه از جمله سور مک ایشده 
در  یآن نقش مهم یشهر مکه و حوال یطیمحستیز تیوضع یبررس
 اناهیو تطابق آن با گ« طلح»دارد. در مورد واژه  اتیگونه آ نیفهم ا

پاسخ الزم است به این سؤاالت مورد اختالف مفسران و مترجمان 
یازمندین اند؟تهدر عصر نزول وجود داش یدرختان نیچن ایداده شود: آ

قرآن از  فیدرختان چه هستند؟ با توجه به توص نیا یطیمح یها
 نیو نگاه مفسران به آن، ا« طلح»واژه  یلغو ی، معنا«طلح»درخت 

 دارد؟ یشتریطابقت بدرخت با کدام درخت م
 وَطَلْحٍ*  مَخْضُودٍ سِدْرٍ فِی) واقعه سوره 2۹ و 28 هایآیه در واژه این

 یهاوهیم و داریگسترده پا یهاهی( در کنار درختان سدر با سا مَنْضُودٍ
شمرده  هیآ نیکه بعد از ا یبهشت یهانعمت گریفراوان همراه با د

است. اگر به وعده اقامت  افتهیاختصاص  «نیمیاصحاب »شده، به 
 نِیأَصْحابَ الْیَم إِلِّاَسوره مُدَّثِّر ) 4۰و  3۹ اتیدر آ یبهشت یهادر باغ

ساران درختان و چشمه هیاز سا مندیبهره و( یَتَساءَلُوَن جَنَّاتٍ فی ٭
 اتیآ ری) وَ ظِلٍِّ مَمْدُودٍ * وَ ماءٍ مَسْکُوبٍ( و سا 3۱و  3۰در آیات 

ر که ذک میابییدرم م،یمورد بحث در سوره مبارکه واقعه توجه کن
 تیاهم انگریب گر،یهمد اردر کن« ظِلٍّ»و « طَلْحٍ»، «سِدْرٍ» یهاواژه

از مفسران  یاست؛ همان گونه که برخ هیسا جادیدرختان در ا نیا
 شهر مکه و مد یاهیاند. با توجه به پوشش گبه آن اشاره داشته زین

م مخاطبان قرآن کری نینکته که ساکنان مکه، اول نیدادن انظر قرار 
 نهیشیو پ هاند و خداوند متعال آنچه را نزد آنها ملموس بودبوده

ر به نظ .آنان به کار برده است تیهدا یبرا یداشته، به عنوان ابزار
مطابقت  نیشتریب (Acacia gerrardi) یکه طلح نجد رسدیم

 نیداراست. ا« طلح»منابع در مورد درخت  ریرا با کتب لغت و سا
موز گفته شده که  اهیگ یطیمح یازهایاست که در مورد ن یدر حال
 یو در دما کندیم وهیم دیتول گرادیدرجه سانت 38تا ۱۵ یدر دما

 یهامتوقف شده و برگ اهیرشد گ گراد،یدرجه سانت 38باالتر از 
ت رطوب دیموز، با اهیگ شهیبودن ر ی. با توجه به سطحسوزدیآن م
 یاریآب ازمندین اهیخاک وجود داشته باشد و گ یسطح هیدر ال یکاف

یم بیآس اهیبه گ نییو رطوبت پا دیباد شد نیمداوم است. همچن
. بنابراین از نظر نیازهای آب و هوایی کشت موز در عربستان رساند
اساس  برشود. همچنین پذیر نبوده و یا به سختی انجام میامکان

 6۵۰را در حدود سال « موز» اهیها گمنابع، عرب یاطالعات برخ
( )ص امبریآوردند و با توجه به رحلت پ انهیبه خاورم الدیبعد از م
گرفت که در زمان نزول  جهینت توانیم الد،یبعد از م 632در سال 

 شدهیکشت نم« موز» اهیعربستان گ رهیقرآن ، در شبه جز اتیآ
 یهاگل یخاردار، دارا «ایاقاق» یا «آکاسیا» درختان(. 8) است

 نیا انیمانند هستند. از مغالف یهاوهیمرغوب و م یخوشبو، صمغ
 یشده و رشد طول دهیرو به آسمان کش شیهاکه شاخه ینوع ،درختان

گفتار اهل لغت  بااست که  «یطلح نجد» ای «یراردیج یایاقاق»دارد، 

 نیگل آذ« موز»هماهنگ است. گرچه درخت « طلح» فیدر توص
نه خاردار  یکوچک زردرنگ است؛ ول یهاگل یداشته و دارا

محکم.  یمرغوب و قابل استفاده دارد و نه چوب یاست، نه صمغ
است  ییهاشاخه یبوده و دارا یعلف یاهیدر واقع گ« موز»درخت 

 نیمچن. ه(۹) روندیم نیو از ب دهخشک ش دهیمیوهکه پس از 
وصاً و خص انیچهارپا یبرا« طلح» یاهیبر کاربرد تغذ انیلغو دیتأک
« موز»درخت  یبه معنا تواندینم« طلح»است که  یگرید لیدل ،شتر

 (.۱۰) باشد
؛ ۱6۰؛ اعراف/۵۷)بقره/ است آمده منِّ نام مورد سه در قرآن در

 منِّ. است همراه( بلدرچین) سلوی کلمه با آیه سه هر در ( و8۰طه/
 به قرآن در اما است، بخشش و احسان معنای به چه اگر عربی در

 خروج از پس که رفته کار به شیرین غذایی معنای به کلی طور
 ماده نای خداوند سینا، بیابان در آنان سرگردانی و مصر از اسرائیلبنی

 برای اطالعات کمبود اصلی علت. کرد نازل برایشان را غذایی
 حقیقت این آید،می دست به آن از منِّ که گیاهی درست شناخت

 را ناسی بیابان مختلف مناطق گیاهان که علمی کتاب هیچ که است
. است نداشته وجود گذشته در باشد، کرده شناسایی علمی روش به

 گیاه از هک ترنجبینی کرد ثابت که بود فردی اولین بیرونی ابوریحان
 کرد بیان او. است منِّ همان آید،می دست دار( به)خارشتر مان الحاج

 زندگی گیاهان این از بعضی روی که کوچکی بسیار حشرات که
 ارسیف کلمه معرِّب ترنجبین کلمه. هستند ترنجبین مولِّد کنند،می

 به الزم. (است عسل معنی به انگبین و تازه یعنی تر) است ترانگبین
 گرمای در و زنندمی نیش را میزبان گیاه حشرات این که است ذکر

 هایشب در که کندمی تراوش مایعی گیاه آفتابی، روزهای شدید
 (. ۱۱گردد )می منعقد صمغ صورت به سرد

 نِّیم گفت توانمی شده، انجام تاکنون که علمی تحقیقات اساس بر
. است آمدهمی دست به گیاه مختلف گونه دو از آمده قرآن در که

 Alhagiدار )مان خارشتر یا الحاج نام به گیاهی یکی

maurorumشتر برای مناسبی خوراک و خاردار ایبوته ( که 
 معموالً بوته این طول. دارد نام خارشتر فارسی در رو این از و است
 ات گاهی که دارد بلند بسیار هایریشه اما است، متر یک از کمتر
 و سینا صحرای بر عالوه. رودمی فرو زمین در متر ۷ تا ۵ بین عمق

 انپاکست و هند و ایران در گیاه این عربی کشورهای دیگر و سوریه
 اجالح بوته بر عالوه .رویدمی زارشوره در بیشتر و شودمی دیده نیز
 سینا صحرای در معمول بسیار گیاهی( ع) موسی حضرت زمان در که

 انگبین گز نام به روییدمی ناحیه آن در دیگری گیاه بود،
(Tamarix manniferaکه ) (۱2آید )می بدست منِّ آن از .

 تانعربس در «طرفاء» یا «أثل» نام به گز جنس از گیاهی گونه چندین
 تنها. کنندنمی تراوش صمغی ماده هیچکدام اما شود،می دیده فراوان

 یه،سور در معموالً که است گزانگبین کند،می تراوش منِّ که گزی
 گز ایران در را گیاه این چون. رویدمی ایران و عراق فلسطین،

 انم به .دارد نام انگبین گز آید،می دست به آن از که منِّی نامند،می
 به هک گویندمی انگبین گز هم( آستراگالوس) گون نوعی از حاصل

 زگ دهندهتشکیل مواد ترینمهم از یکی که دارد شهرت خوانسار گز
 .(Dye, 2021است ) اصفهان
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 34 هاآن درمانی کاربرد و کریم قرآن در دارویی گیاهان  

 ۱4۰۰ زمستان، 4، شماره 6دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 Alliumدر همه منابع مورد بررسی به گونه « بَصَل»واژه قرآنی 

cepa  6۱)پیاز( از تیره آماریلیداسه اشاره شده که فقط در آیه 
 سوره بقره ذکر شده است.

سوره بقره ذکر شده، در منابع  6۱که فقط در آیه « فوم»واژه قرآنی 
 )سیر( از تیره آماریلیداسه اشاره Allium sativumبه گونه 

شناسی متعلق به یک جنس هستند. شده است. سیر و پیاز از نظر گیاه
 (.۱3نامند )می« ثوم»در زبان عربی سیر را 

ذکر شده  انبیاء سوره 4۷ آیه و لقمان سوره ۱6 در آیه «خردل» واژه
 دانه قدر به عملی اگر: فرمایدمی متعال خداوند که است؛ آنجا

 مقدار کمترین به اشاره آیه دو هر در. آریم حساب به باشد، خردلی
 گونه به فقط شده بررسی منابع در. است واقعه ترینکوچک و

Brassica nigra آن به انگلیسی در که شده اشاره Black 

Mustard هس به طور کلی. شودسیاه گفته می خردل فارسی در و 
در بیان مفهوم  منابع در سفید که و سیاه زرد،: وجود دارد خردل نوع

 خردل هایدانه. است شده اشاره آن سیاه نوع خردل در قرآن، به
 به و است سالهیک گیاهی که شودمی شمرده واقعی خردل سیاه،
شود یم کشت عربستان و آفریقا نقاط بیشتر در خوراکیش دانه علت

(۱۱.) 
 28واقعه/ ،۱6و  ۱4نجم/ سوره سه در بار چهار «سدرَه یا سدر» واژه

 این به اشاره( سبأ سوره) مورد یک فقط .است شده ذکر ۱6سبأ/ و
 اغلب .هاستآسمان و بهشت وصف دیگر مورد سه و خاکی زمین

 زبان به که دانندمی کُنار درخت را سدرَه قرآن، مترجمان و مفسران
 .Z گونه شود.می نامیده Ziziphus التین زبان به و بِری هندی،

mouritiana هو گون آفریقایی کُنار یا هندی درشت کُنار نام به 
Z. Spina-christi آن شده پودر برگ که است کنار نام به 

 نامیده سدر آن شده پودر برگ و شودمی استفاده مو تقویت برای
 قرآن هدف به باید سدرَه واقعی هویت دریافت برای .(۱4شود )می
 مربوط آیه چهار از یک هیچ در. کرد توجه درخت این به اشاره از
 هیچ در عالوه به. است نیامده آن میوه از وصفی یا اینشانه سدر، به

 دارمیوه درختان با همراه را سدر کلمه خداوند آیات، این از یک
 رد این. است نبرده نام انار و انگور انجیر، زیتون، نخل، مانند دیگر
 میوه درختان و هامیوه این نام قرآن، آیه چندین در که است حالی

. است نیامده هاآن با همراه سدر نام جا هیچ در اما است؛ آمده هم با
 سدرَه، ذکر از خداوند منظور که است معلوم روشنی به رو این از
 هن بوده، سدر درخت عظمت و استحکام زیبایی، بیان تنها واقع در

 وصف سدرَه، کلمه ذکر با واقعه سوره و نجم سوره در مثالً. آن میوه
 در که صورتی در است؛ آمده بهشت و هاآسمان از زیبایی و بدیع

 سیل از که است استواری درخت سه از نوع یک سدر سبأ، سوره
 مسواک درخت دیگر درخت دو ماند؛ امان در عَرِم گرویران

 کُنار، هایگونه تمام واقع (. در۱۵)بود ( أثْل) گز درخت و( خَمْط)
 همه که رویدمی عربستان در کنار گونه سه. اندریشهکم و خاردار

 هاآن از کدام هیچ طعم چند هر دارند؛ خوراکی هایمیوه آن انواع
 .نیست است، آمده قرآن در آن وصف که هاییمیوه دیگر خوبی به

 نوع هیچ اما روید؛می آسیا و آفریقا گرم مناطق در گیاهان این همه
 این به توجه با اکنون. شودنمی دیده سردسیر مناطق در آن

 که ایتوان به این نتیجه رسید، سدرهمی کُنار درخت خصوصیات

. نیست گیاهی هایگونه این از یک هیچ آمده، قرآن در آن وصف
 در و آمده سدر درختان زیبایی وصف واقعه و نجم سوره در زیرا

 یارتفاع با یمن کوهستانی و سرد سرزمین در آن وجود از سبأ سوره
 ارتفاعی چنین در. است گفته سخن دریا سطح از متر ۱3۰۰ از بیش

 و بروید غیرخودرو صورت به حتی کنار درخت که رودنمی گمان
 آن توصیف که حدی به دانست زیبایی درختی تواننمی را کنار

 کتهن این به و باشد بهشت و المنتهیسدرَهِ مورد در هاییآیه شایسته
. است نشده سدرَه میوه از ذکری هاآیه در که داشت توجه باید هم
 سدرَه گفتند که را مفسران از گروهی نظر ناچاراً شرایط این در

مورد بررسی قرار  باید «باشد دیگری خوب درخت» است ممکن
 درس عنوان به را لبنان سدر امکان که شودمی ایانگیزه این .گیرد

 Cedrus باشکوه درخت این علمی نام. کنیم بررسی قرآن واقعی

libani نامیده لبنان ارز یا اهللشجره ارزالرِّب، معموالً که است 
 حدود ات آن ارتفاع که تنومند بسیار است درختی لبنانی سدر. شودمی
 زا بیش تا شودمی گفته که رسدمی متر 3 به آن تنه قطر و متر ۵۰

 منطقه و غربی هیمالیای هایکوه بومی. کندمی عمر سال 3۰۰۰
 هاییشاخه و تیره سبز رنگی و انبوه برگ و شاخ. است مدیترانه
 این به ها،برگ و شاخ شکل هرمی و هماهنگ جلوه. دارد گسترده
مرغوب؛  است الواری سدر چوب. بخشدمی عظمت و شکوه درخت
 نام به رزینی داشتن علت به و دوام با و روشن درخشان، چوبش
 دوران در که بود دلیل این به. است خوش بویی دارای سدر روغن

 شد. بنابراینمی ساخته سدر چوب با بزرگ معابد مسیح، از قبل
 انیلبن سدر همان واقعی سدرَه که کرد استنباط سادگی به توانمی

 (.۱6است )
قبل از  ذکر شده است.سوره انسان  ۵ هیمرتبه در آ کی «کافور»

که از  میبدان دیبا ،کافور یقرآن اهیگ یمنبع اصل فیپرداختن به تعر
 یکی کافور بوده است. یمنبع تجارت اهیدو نوع گ میقد یهادوران

که   Dryobalanops aromaticaبه نام ییاست ماال یاهیگ
 یدر مالز یآن را از شهر رایشهرت دارد؛ ز صوریدر هند به کافور ق

 ینیتر از کافور چآن گران متیکه ق کنندیوارد م صوریبه نام ق
ه نام ب  Cinnamomum camphoraبه نام یگرید ؛است

 ییرنگ است با طعم و بو دیجامد و سف یاافور مادهک .ینیکافور چ
ول بورنئ-به نام د ییایمیش یارا ماده کافور ماالیی یتند. بخش اصل

 یرنگ دیها ماده سفشکاف در تنه و شاخه جادیو با ا دهدیم لیتشک
از عصاره جوشانده  ینیچ کافور. اما شودیبه نام کافور تراوش م

و ماده  دیآیبه دست م دیتصع قیعصاره از طر نیا شیو پاال چوب
 تیاست. هر دو نوع کافور از نظر کار و خاص 2آن کامفانن  یاصل
کافور چون طعم تند  م،یمورد مهم است که بدان نیا یاند. ولهم هیشب

 تی. به عالوه اهمشودیاستفاده نم اغذ هیدارد، در ته یو نامطبوع
همراه با  شهیهم یداخل ایو  یمصرف خارج یآن چه برا ییدارو
سودمند در  اریبس ییدارو ،کافور یبه طور کل یاست. ول اطیاحت

ها به شربت یافزودن یاغذا و ماده هیته یبرا یاست؛ ول یپزشک
 شد،اکه کافور در آن ب گرید یدنیهر نوش ایآب  قتی. در حقستین

 به گیاه این تاریخچه بررسی ( با۱۷فاروقی ) (.۱۱) دینوش توانینم
 درباره اسالم از قبل اعراب زیاد احتمال به که رسیده نتیجه این

 یونانی، داروهای طریق از یا و هند با تجارت طریق از چه کافور،
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  اصل پورباباش مرضیه  35
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 هم هند در آن کاربرد یا و شناخت درباره واقع در. نداشتند اطالعی
 الح هر به. نیست دست در دلیلی میالدی ششم و پنجم قرن از قبل تا

 این لذا. شدند آشنا مهم محصول این با قمری سوم قرن از بعد اعراب
 با اعراب قرآن، آیات نزول زمان در اگر که شودمی مطرح سؤال

 از قرآن که ایماده پس نداشتند، آشنایی آن امروزی شکل به کافور
 ایمعن به مزاجها کلمه اگر. است بوده چه برده، اسم کافور نام به آن

 قرآنی کافور کلمه صورت آن در باشد کافور طعم با ایآمیخته
 .باشد دیگر چیزی است ممکن

 ترجمه کافور ،copher کلمه مقدس کتاب اولیه هایترجمه در
 زمان در که شد مسلم بسیار مطالعه، و تحقیق از پس اما. شدمی

 و بود نشده شناخته کافور( ع) عیسی حضرت و( ع) موسی حضرت
copher حنا معنای به اصل در (Lawsonia inermisدر ) 

 د؛بو فراوان و مشهور مصر و عربستان در گیاه این. بود سامی زبان
 حنا کلمه copher کلمه جای به تورات بعدی هایترجمه در لذا
 نامیده kufros حنا قدیم، یونانی هایکتاب در. است رفته کار به
 شتقم کافور کلمه آیا که است باقی پرسش این جای اکنون. شودمی
 یا و است یونانی Kufros و مقدس کتاب در copher کلمه از

 هریش دهدمی نشان منابع بررسی. است کاپور هندی کلمه از مشتق
 به است یونانی Kufros و عِبری copher کلمه قرآنی، کافور
 و هامیوه گیاهان، قرآنی نام که شود گفته است الزم. حنا معنای

 چندین نام رو این از هستند، یونانی و سامی هایزبان ریشه از هادانه
 منِّ منا مثل است؛ مشابه مقدس کتاب در گیاه آن اسم با قرآنی گیاه

 تابک در مان عبری کلمه مشابه( گزانگبین-ترانجبین معنای به)
غیره.  و مقدس کتاب در تینه عبری کلمه مشابه( انجیر) تین یا مقدس

 اربسی هایزمان از و رویدمی فراوان عربستان در که است گیاهی حنا
 شمار به مهمی آرایشی ماده و گرفتندمی آن گل از را حنا عطر قدیم

 نوشیدنی به تواندمی و است مفید محرک مواد از حنا گل. رفتمی
 سیانگلی هایفرهنگ بیشتر که شود گفته است الزم. شود اضافه
 اوایل و نوزدهم قرن اواخر چاپ کمبریج، و آکسفورد فرهنگ مانند
 ایادهم نخست. اندکرده ذکر کافور کلمه برای معنی سه بیستم، قرن

 ییدارو ماده دوم. آیدمی دست به مالزیایی گیاهی از که تند بویی با
 یاهگ معنای به سوم و آیدمی دست به چینی گیاهی از که رنگی سفید
 دیگری فرانسوی و انگلیسی هایکتاب هافرهنگ این از غیر. حنا
 هانگیا" معروف کتاب جمله از شده نوشته مقدس کتاب درباره که

داند می حنا را مقدس کتاب copher یا کافور ،"مقدس کتاب
 ناح گیاه باید را قرآنی کافور که رسدمی نظر به بنابراین (.۱8)

 و تفسیر در صاحبنظران و عربی زبان در محققان عهده بر. دانست
 کافور قرآنی کلمه درباره را نهایی رأی باید که است قرآنی علوم
 تفسیر ای کلمه یک معنای در تفسیر که داشت توجه باید. کنند صادر

 .ندارد قرآن الهی پیام بر تأثیری کلمات، متفاوت
. است آمده بقره سوره 6۱ آیه در که است «قِثِّاء» دیگر قرآنی واژه

 اشاره Cucumis sativus گونه واژه این برای منابع همه در
 این از گونه چندین. کوکوربیتاسه تیره از است خیار همان که شده
 است؛ روییدهمی مصر و عربستان در قدیم هایزمان از گیاهی تیره

 رد قرآن در. خیار و کدوتنبل هندوانه، طالبی، کدوقلیانی، جمله از
 امن سیر و پیاز عدس، با همراه قِثِّاء نام به خیار از بقره سوره 6۱ آیه

 زا قبل اسرائیلبنی که بودند هاییخوراکی هااین. است شده برده
 پیامبرشان با همراه سینا، صحرای در سرگردانی و مصر از خروج

 .(۱۹بخورند ) را آن داشتند عادت ،(ع) موسی حضرت
 ورهس در مرتبه یک فقط قرآن در که است دیگر گیاهی نام «تین»

. دارد بسیار اهمیتی هم یادآوری یگانه این اما. است آمده ۱تین/
 ندسوگ( مکه) امین بلد و سینا طور زیتون، و تین به متعال خداوند

 یاعتدال نیکوترین به دنیا این در آدمی فرمایدمی و است کرده یاد
 رتفسی در عثمانی موالنا به معروف عثمانی محمد. است شده آفریده

 بر لیدلی را تین سوره سوگند در زیتون و تین بردن نام دلیل مظهری،
 به آیه این در سینا طور نام ذکر. داندمی میوه دو این بسیار سودمندی

 که مکه مکرِّم شهر. شد وحی موسی به جا این از که است آن علت
 مقام علوّ و مکان اهمیت از حاکی شده اشاره آن به امین بلد نام به

 از اسالم الهی پیام ابالغ برای( ص) محمد حضرت که است شهری
 Ficus منابع همه در هم گیاه این علمی شد. نام مبعوث آنجا

carica تیره از است انجیر همان که شده عنوان Moraceae 
(2۰.) 

 سوره ۱46 آیه در بار یک که است «یقطین» دیگر قرآنی واژه
 یونس حضرت داستان صافِّات سوره آیات در. است شده ذکر صافِّات

 به و کندمی پیدا نجات نهنگ دهان از وقتی که است شده نقل
 قرار یقطین نام به ایباالرونده گیاه کنار در کند،می پیدا راه خشکی

 Lagenaria علمی نام گیاه این برای منابع در که گیردمی

sciceraria کی شبیه که است قلیانی کدو گیاه که شده بیان 
 شدهمی کاشت عربستان در قدیم بسیار هایزمان از و است بطری
 بعد هایزمان در دیگر انواع و حلوایی کدوی که حالی در است،

 (.2۱)شد  شناخته
 6۱ آیه در همان طور که قبالً بیان شد، که است «عدس» دیگر واژه

 فتهگ. است شده ذکر بار یک دیگر، گیاهان نام کنار در بقره سوره
 کار به نان تهیه برای را عدس قدیم روزگاران در که شودمی
 ندمگ آرد از شده پخته نان ثروتمندان. حبوبات عنوان به نه بردند،می
 نام منابع اکثر در هم گیاه این برای. عدس نان فقیران و خورندمی

 Fabaceae تیره از که شده ذکر Lens cullinaris علمی
 (22است )

 سوره ۱2 آیه در یکی بار، دو که است «رَیحان»دیگر قرآنی واژه
 این برای. است شده ذکر واقعه سوره 8۹ آیه در دیگری و الرحمن

 را Ocimum basilicum علمی نام که این با منابع در گیاه
 یا نعناع تیره از است معمولی ریحان علمی نام که اندنوشته

Lamiaceae. به ریحان از عربستان( فلور) گیاهی مجموعه در 
 یا شاهسپرم که دانیممی البته که است شده یاد هم شاهسپرم نام
 رخیب کل در. شودمی محسوب نعناع تیره از دیگری گونه نسترنشاه

 در عبدالماجد اما. انددانسته خوراکی ایماده را ریحان مفسران
 لیگ ریحان، دیگر معنای است نوشته کریم قرآن تفسیر و ترجمه

 .(23خوشبوست )
 سوره در هم بار یک و است آمده قرآن در مرتبه شش «زیتون» نام

 روغن که است شده درختی به مستقیم غیر اشاره 2۰ آیه مؤمنون
 مدهآ بار دو فقط تنهایی به زیتون نام. رویدمی سینا کوه در و دهدمی

 انار، خرما، یعنی هامیوه دیگر با همراه بار پنج که حالی در است؛
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 36 هاآن درمانی کاربرد و کریم قرآن در دارویی گیاهان  

 ۱4۰۰ زمستان، 4، شماره 6دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 Olea europea زیتون علمی نام. است شده یاد انجیر و انگور
 مرکز اما شود؛می کاشته ایمدیترانه منطقه سرتاسر در که است
 زادگاه .است مراکش و تونس ترکیه، ایتالیا، اسپانیا، آن تولید عمده
 که بود العربجزیره شمالی بخش یا فنیقیه احتماالً درخت این اصلی

 از و شدهمی کشت ناحیه این در میالد از قبل  2۰۰۰ سال حدود در
 ایران و افغانستان یعنی شرق به و افریقا و اروپا یعنی غرب به جا آن
 درخت منشاء درباره حقیقت این که است جالب. است یافته راه

 زیتون درخت: »فرمایدمی که شده بیان 3۵ آیه نور سوره در زیتون
 که روغن دانیممی همچنین و. «باختری نه و است خاوری نه که

 دکاربر این آیه همین در که است چراغ برای مناسبی سوخت زیتون
 .(۱۹) (نور علی نورٌ) است شده وصف خوبی به هم زیتون
 و گیاه هر از بیش( است نخل جمع نخیل) «نخیل و نخل» هایواژه
 آیه 2۰ در هاواژه این. است شده تکرار قرآن در دیگر هایمیوه
 آیه ۱2 در و شده ذکر تنهایی به نخل نام آیه 8 در. است آمده قرآن
 هشد ذکر انگور و انار زیتون، مانند دیگر هایمیوه کنار در دیگر
 تیره از Phoenix dactylifera خرما درخت علمی نام. است
 گفته تَمْر و رطب آن میوه به که ( استArecaceae) نخل
 .(2۱شود )می
 هایآیه انعام سوره. است شده برده نام «رمّان» از جا سه قرآن در
 Punica آن علمی نام. 68 آیه الرحمن سوره همچنین و ۱4۱ و ۹۹

granatum انعام سوره در. شودگفته می در فارسی انار که است 
 ذکر آن در. است شده مهمی توصیه درخت این میوه درباره ۱4۱ آیه
 آن حق برداشت روز در و بخورید هاآن از آوردند، ثمر چون: شده

 تمالکی یا انحصار خداوند که است آن دستور این معنی بپردازید؛ را
 .(24پسندد )نمی را نباتی و کشاورزی محصوالت فردی
 شده ذکر سباء سوره ۱6 آیه همان در که است «خَمْط» دیگر گیاه
 معنای به قرآن مترجمان را خمط شد، ذکر قبالً که گونه همان. است

 و مفسران از بسیاری اما. اندآورده دارد، تلخ ایمیوه که درختی
 معرفی «پیلو» اردو در و «اراک» را آن فارسی و عربی مترجمان

 از شود،می نامیده نیز «السِّواکشجره» عربی در که اراک. اندکرده
 برای آن ریشه و شاخه از اغلب و است عربستان مهم درختان
 درخت(. است مانند رشته آن چوب) کنندمی استفاده مسواک
 تاس درختی گز و سدر مانند تنومند، و کهن درختان ویژه به اراک،
 بسیار سیل از بعد آن ماندن باقی احتمال رو این از و محکم بسیار
 (.2۵و  ۱۱) است زیاد
 همان. است «أثْل» خورد،می چشم به قرآن در که دیگر گیاه نام

 سوره ۱6 آیه در گز فارسی نام با گیاه این نام شد، بیان قبالً که طور
 امن یمن اکنون که سبَأ. است آمده دیگر درخت دو نام کنار در سَبَأ

 نوبج در حاصلخیز و پرنعمت زیبا، بسیار بود سرزمینی زمانی دارد،
 شتدا قرار هاییتپه بر که بود مَأرب زمان آن در آن مرکز عربستان،

 منطقه آن در ذکر قابل رودی چون. دریا سطح از متر ۱3۰۰ ارتفاع به
 برای آن از استفاده و باران آب ذخیره برای بزرگ سدهایی نبود،

 از قبل سال چند یعنی میالدی ۵42 سال در. بودند ساخته آبیاری
 رفتن بین از سبب و ریخت فرو ناگهان سد این اسالم، ظهور

 نام به چه آن. شد میوه هایباغ دیگر و هاتاکستان و هانخلستان
 أثل .(2۵) بود سدر و اثل و خمط تنومند درختان ماند، باقی درخت

 یا معمولی گز نام خاص طور به و است گز گونه چند نام عموماً
 به و است العربجزیره در معمولی درختی طرفاء گز. است طرفاء

 عمق تا آن هایریشه زیرا باشد، محکم بسیار درختی رسدمی نظر
 کامالً است درختی گز درخت. رودمی فرو زمین در متر ۷ حدود
 درختان این. باشد سدر و خمط ارزهم تواندمی رو این از و محکم

 (.۱۱) ماندند پابرجا مأرب گرویران سیل از بعد حتی
 علمی نام با شده اطالق سفید شبدر منابع در هم «قَضْب» به

Trifolium repens تیره از  Fabaceae گیاه یک که 
«  وَقَضْبًا وَعِنَبًا»( 28)عبس/ کریم قرآن در که است مهم اتنومدیسن

 وردم زداییکرم در سنتی طور به هند ناقا قبایل در که شده شناسایی
 in مطالعات در سفید شبدر خاصیت این. گیردمی قرار استفاده

vivo است شده تأیید حیوانات روی بر. 
 و «عنب» مفرد صورت به آن نام که است هاییمیوه از یکی انگور
 Vitis آن علمی نام که است آمده قرآن در مرتبه ۱۱ «اعناب» جمع

vinifeara تیره از Vitaceae مو کاشت که شده نقل. است 
 یمبگوی بتوانیم شاید رو این از. است بوده متداول نوح زمان از قبل
 (.26دارد ) نخل از بیش قدمتی انگور که
 آمده( دهر) انسان سوره ۱۷ آیه در مرتبه یک هم «زنجبیل» نام

 پاداش به که فرموده وعده بهشت اهل به خداوند آیه این در. است
 زنجبیل طعم با نوشیدنی هاآن به دنیا، در نیکویشان کارهای

 لزنجبی به زیادی عالقه اعراب که آمده مظهری تفسیر در. نوشاندمی
 تندنوش حتی. فرمود وعده چیزی آنان ذائقه بر بنا خداوند لذا داشتند،

بیامیزند  خود نوشیدنی آب با را زنجیبل داشتند عادت اعراب که
(24.) 

. ستین کسانی میکر شده در قرآن ییشناسا اهانیگ ی ذکر شدهفراوان
 یاند و تعداد کمذکر شده هیآ کی در بار کیفقط  اهانیاز گ یبرخ

. از بین گیاهان شناسایی شده بار ذکر شده است کی از شیها باز آن
بار،  ۱۱ها و آیات مختلف و سپس انگور بار در سوره 2۰به نخل 

بار و  2بار، خردل و ریحان  3بار، مان وانار  4بار، سدر  ۷زیتون 
(. خرما یک میوه شناخته 2اند )جدول بار ذکر شده ۱سایر گیاهان 

ه م در قدیم بودشده در سرتاسر جهان بوده که یکی از منابع غذایی مه
گردد. عالوه هایی غذایی زیادی از آن تهیه میو امروزه هم فرآورده

ها مورد استفاده بر ارزش غذایی این گیاه در درمان برخی بیماری
های رایج بوده که (. انگور هم یکی از میوه3گیرد )جدول قرار می

میوه به لحاظ ارزش غذایی غنی بوده و کاربرد دارویی هم دارد. این 
اسید، مقدار زیادی گلوکز، فروکتوز، ساکاروز، فرمیک

ن اسید دارد و لیکاسید و تارتاریکاسید و به ویژه مالیکسیتریک
گرم میوه(.  ۱۰۰کیلوکالری در هر  ۵۷سطح کالری آن پایین است )

، A ،B1 ،B2ها مانند همچنین منبع مهم آهن و برخی ویتامین
B3 ،B6 ( در طب سنتی ایرانی از انگور 26و مواد معدنی است .)

های گوارشی و هایی مانند اسهال، التهاب و زخمبرای درمان بیماری
(. زیتون یک میوه چندمنظوره 28و  2۷، ۱3شود )زخم استفاده می

است. این میوه استفاده غذایی داشته و از روغن آن در طبخ غذا استفاده 
مقدار کم روغن زیتون به صورت خام برای قلب شود. استفاده از می

های پوستی، مفید است. همچنین در درمان تب، ماالریا، بیماری
طاسی، درد عضله، التهاب، آرتریت و زخم مورد استفاده قرار گرفته 
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ای از کاربرد گیاهان دارویی (. خالصه2۹و  2۷و مقوی معده است )
آمده است. مابین  4جدول ذکر شده در قرآن در طب سنتی ایرانی در 

گیاه سدر، انجیر، انگور،  8گیاه دارویی ذکر شده در قرآن ، فقط  2۷
حنا، داغداغان، مان، زیتون و انار در طب سنتی ایران موجودند که 

 اند تا ارتباطبه طور خالصه در این تحقیق مورد بحث قرار گرفته
ود. ی یافت شبین گیاهان دارویی ذکر شده در قرآن و طب سنتی ایران

 کاربرد گیاهان قرآنی همچنین به صورت علمی به اثبات رسیدند. 
به عالوه برخی گیاهان مانند گندم نیز در این تحقیق شناسایی گردید 

 که به دلیل دارویی نبودن در فهرست نیامده است:
ای در مورد گیاهان امروزه در سرتاسر جهان تحقیقات گسترده

های جایگزین بدون درمان تا به روش دارویی در حال انجام است
عوارض جانبی که در داروهای سنتتیک مطرح است، دست یابند. 
مردم به جای داروهای سنتتیک به وفور از گیاهان دارویی استفاده 

های طبیعی اساس های قدیم فرآورده. از زمان)3۱و  3۰کنند )می
 (.32د )هستن وقفه داروهای جدیدسیستم پیچیده طب سنتی و منبع بی

استفاده از  مورد متداول یرصد از داروهاد 2۵ ً بایجا که تقرز آنا
، نیپر، آسنینی، کنی، مورفنیگوکسید ،نی، کوآئنیجمله بروسئات

 نیروپآت ،نی، رزرپنیگوکسی، دنی، توبوکورارنیارگومتر ،نیافدر
یکاربرد فناورهای اخیر، در سالهستند،  ییایمیتوشمواد فی یحاو

به عالقه  یریچشمگبه طور ییدارو قاتیدر تحق شرفتهیپ یها
برای تولید داروهای جدید و قابل ثبت  را ییدارو اهانیگ قاتیتحق
بر اساس دانش فعلی، تعداد زیادی از  .(33و  32) داده است شیافزا

گیرند؛ مانند طب سنتی گیاهان در طب سنتی مورد استفاده قرار می
سال است که  3۰۰۰چینی، طب آیورودا و طب یونانی که بیش از 

ها با استانداردهای غربی مورد ارزیابی قرار گرفتند. سازمان اکثر آن
ان دارویی موجود آوری گیاهبهداشت جهانی برای شناسایی و جمع

در سراسر جهان اقدام کرده است. به طور کلی درمان با گیاهان یکی 
ها در دین اسالم و همچنین در طب جدید ترین درماناز مهم

 (.34و  ۱3گردد )محسوب می
 

 گیرینتیجه
المی یابد. طب سنتی و اسدانش سنتی از نسلی به نسل دیگر انتقال می

مردم از این دانش برای حفظ سالمتی  ای دارد کهتاریخچه گسترده
ر روز دگیرند. در این تحقیق تالش گردید تا دانش بهخود بهره می

آوری گردد. در مورد گیاهان دارویی ذکر شده در قرآن کریم جمع
تحقیق حاضر، در حد توان یک چک لیست کامل از این گیاهان 

طالعات تهیه گردید تا به عنوان یک راهنمای مرجع سریع برای م
بیشتر در زمینه اتنوبوتانی مورد استفاده قرار گیرد. این پژوهش 
ممکن است محققی را برای انجام تحقیقات اتنوفارماکولوژیکی 
تشویق نماید تا بدین وسیله به خواص فارماکولوژیکی جدید آن 
گیاهان دست یافته، حتی زمانی که اطالعات مرتبط علمی در آن 

که در این تحقیق معلوم گردید که برای چند مورد نباشد. از آنجایی 
گیاه ممکن است فقط یک نام قرآنی باشد، برای شناسایی و تأیید این 
گیاهان، انجام تحقیقات بیشتر، بسیار ارزشمند خواهد بود. این مورد 

ها از طریق مطالعه جزئیات تاریخچه طب اسالمی، معنی ریشه واژه
 پذیر خواهد بود.انشناسی آن گیاهان امکو توصیف گیاه
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