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 1398 تابستان، دوم ةشمار ،دهمل ساتي اسالم و ايران، طب سنّ ةمجلّ 

 
 اي كتابخانه مطالعة يك حرمل: انواع سنتي طب و فيتوشيمي شناسي، گياه بررسي

 
 *الف، برپو ، اميد صادقالف، بفرشاد اميني بهبهاني

 
 ايران تهران، ايران، پزشكي علوم دانشگاه مكمل، و اسالمي طب -پزشكي تاريخ مطالعات مؤسسة الف

 ايران تهران، ايران، پزشكي علوم دانشگاه ايراني، طب دانشكدة ب

 چكيده
لعه بر روي ماهيت گياه و نيز درستي و نادرستي شده در خواص آن، مطا با رواج مصرف خوراكي اسفند يا حرمل در جامعه و تضادهاي مشاهده هدف: و سابقه
 رسد.  نظر مي  هاي نسبت داده شده به گياه اسفند ضروري به  درمان
آمده در كتب اصيل   دست  افزار جامع طب نور جستجو و سپس هر يك از مفردات به  هاي مشابه اسفند و حرمل در متون طب سنتي با نرم  : ابتدا نامها  روش و مواد
شناسي و فيتوشيمي   شود و نيز مطالعات گياه  عنوان اسفند و حرمل ارائه مي  زمان آنچه در بازار به  تر طب ايراني بررسي شد. از طرف ديگر به صورت هم  يميو قد

 آمده در منابع طب ايراني تطبيق داده شد.  دست  ها با مفردات به  در منابع موجود در اينترنت هم بررسي شد. سپس يافته
رسد حرمل عربي با نام علمي   نظر مي  ، تطابق ندارد. به با آنچه در منابع اوليه طب ايراني به نام حرمل ذكر شده harmala Peganum: اسفند با نام علمي ها  يافته

stricta Rhazia ك شناخته ميرشوشود، بيشترين شباهت را با حرمل داشته باشد.  كه در ايران با نام بومي ا 
 ،شود  هاي منسوب به حرمل، به گياه اسفند كه امروزه به جاي آن استفاده مي  شناسي اين دو گياه، اطالق درمان  با توجه به تفاوت فيتوشيميايي و گياه گيري:  هنتيج

 مورد ترديد است.
 شناسي  گياه ،سنتي ايرانطب  ،حرمل ،اسفند :ها كليدواژه

 

 
 مقدمه:

هاي قديمي در حال احياي  با گسترش طب سنتي، درمان
شده و هاي مشخص  مجدد هستند. تجويزها و مقدار مصرف

صورت وسيع در اختيار همگان  نحوة مصرف مفردات گياهي به
ها اسفند (حرمل) است. اين گياه  قرار گرفته است. يكي از آن

زخم  كردن هوا و رفع چشم هاي قبل براي ضدعفوني تا سال
صورت موضعي  استفادة عمومي داشت. از جوشاندة آب آن به

تجويز خوراكي  شد. اما اخيراً براي رفع شپش سر استفاده مي
هاي اسفند براي استفاده از خاصيت مسهل يا مقيئ آن  دانه

منظور الغري، درد مفاصل، درد سياتيك و دفع بلغم از ريه،  به
 ساير و نسيان ،جنون، فلج درمان آسم، رعشه، صرع،

عصبي، تكرر ادرار، افزايش ترشح  و دماغي سرد هاي بيماري

گرم در روز رواج  30-5/1هاي روده با دوز  شير، دفع كرم
 ). 1يافته است (

هايي برگرفته از  همچنين مصارف متعددي از گياه كه گزاره
باشد در بين عموم مردم  احاديث منسوب به معصومين مي

 اكرم پيغمبر كه است حديث طور مثال: در مطرح است. به
 برگ يا درخت اسفند (حرمل) از: فرمود) و آله عليه اهللا صلي(
 شده گماشته آن بر اي فرشته آنكه مگر رويد، نمي اي ميوه يا

 و ريشه در شود، خشك يا برساند، بايد آنكه به را آن تا است
  ).2بيماري است ( 72 داروي آن دانة در شفاست، اش ساقه

 از خداوند به پيامبري: است شده نقل حكم محمدبن از نيز
: فرمود وحي وي به خداوند كرد، شكايت امتش ترسويي

 98خرداد  : افتيدر خيتار
 98شهريور تاريخ پذيرش: 
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 زياد را شجاعت كه بخورند اسفند (حرمل) امتت ده وردست
 ). 3( كند مي

حرمل را نوعي از سداب  االدويه مخزن نويسندة كتاب 
 ). در جستجوي منشأ اصلي تجويزها و4كوهي دانسته است (

موارد مصرف حرمل، با نگاهي اجمالي و تاريخي به سير 
اين  ترين كتاب در دسترس در تدوين كتب دارويي به قديمي

، نوشتة ديسقوريدوس در الحشايشزمينه به كتابي با عنوان 
رسيم. در كتاب ديسقوريدوس ذيل مفردة  طب يوناني مي

همراه عسل،  هاي آن به حرمل به تجويز خوراكي كوبيدة دانه
رازيانه، شراب و زعفران در درمان تاريكي بينايي، اشاره شده 

كيه به آن مولو است. همچنين اشاره شده است كه اهل كاپادو
رسد اين تنها  نظر مي ). با توجه به متن كتاب به7-5گويند ( مي

كه تقريباً  تجويز خوراكي حرمل در آن زمان بوده است. درحالي
تمامي تجويزها و كاربردهاي خوراكي ذكر شده در ذيل حرمل 

 ديسقوريدوس، الحشايش كتاب ، دراالدويه مخزن در كتاب 
ه است و البته در ذيل مفردة سداب، ذيل مفردة سداب ذكر شد

كند كه سداب كوهي مناسب تجويز  ديسقوريدوس ذكر مي
خوراكي نيست و سداب بستاني را جهت تجويز خوراكي 

مخزن اين در حالي است كه صاحب كتاب  دهد. پيشنهاد مي
 .)7-5(، سداب كوهي را معادل گياه حرمل دانسته است االدويه 

ده براي مفردة سداب و حرمل از طرفي، تصاوير كشيده ش
) با آنچه 5ديسقوريدوس نسخة گلستان ( الحشايشدر كتاب 

 رسد متفاوت است. عنوان اسفند در بازار ايران به فروش مي به
با توجه به مطالب گفته شده و احتمال سميت خوراكي 

هاي موجود اسفند و مشخص شدن هويت گياهي كه  گونه
ده در ابتداي متن حاضر باشد مناسب تجويز براي موارد ذكر ش

و با نام حرمل و يا اسفند در منابع ذكر شده باشد و جهت 
 الحشايشهاي موجود با گياهان ذكر شده در  تطبيق گونه
 رو طراحي شد. مطالعة پيش

 ها: مواد و روش
 شناسي، اي است كه در آن گياه اين يك مطالعة كتابخانه

در مؤسسه  1397 حرمل در سال انواع سنتي طب و فيتوشيمي
مطالعات تاريخ پزشكي، طب اسالمي و مكمل، بررسي شده 

كلية  Harmalهاي حرمل و اسفند و  است. ابتدا با كليدواژه
متون قابل جستجوي طب سنتي و فارماكوگنوزي اعم از 

Scopus، PubMed ،Google  ، Google Scholarافزار  و نرم
ها و  فت تا واژهمورد بررسي قرار گر 5/1جامع طب نور نسخه 

مفرداتي كه در متون مذكور معادل اين دو شناخته شده است 
دست آمده در متون فوق  استخراج شود. سپس اسامي معادل به

دست بيايد.  جستجو شد تا درك درستي از اصل هريك به
شناسي و كاربردهاي هريك از  سپس مورفولوژي و ريخت

 الحشايشي كتاب عربي و فارس هاي برده در نسخه گياهان نام
عنوان  داوود انطاكي (به تذكرةو  االدويه مخزن ديسقوريدوس، 

هاي عربي و مستقيماً از روي  كتابي كه مستقل از نسخه
هاي سرياني نوشته شده است) مورد بررسي قرار گرفت  نسخه

عنوان حرمل و اسفند به فروش  و با آنچه امروز در خاورميانه به
 كار يك عنوان به رفت. همچنينرسد مورد قياس قرار گ مي

 و داوود انطاكي تذكرةو  ديسقوريدوس شناسي كتاب موازي،
 نسخه، صحت از اطمينان براي آن دسترس در هاي نسخه انواع
 .)1گرفت (نمودار قرار بررسي مورد

 شناسي: كتاب
در دسترس نويسندگان قرار  الحشايشسه نسخه از كتاب 

 داشت:
ميله توسط موزة تاريخ  فاكسنسخة عربي منتشر شدة  -الف

 ؛)5پزشكي از نسخة موجود در كاخ گلستان (

ميله توسط مؤسسة مطالعات  كتاب منتشر شدة فاكس -ب
تاريخ پزشكي، طب اسالمي و مكمل از روي نسخة خطي تهيه 

المعارف جمهوري اسالمي  شده از تركيه موجود در بنياد دائرة
ة سرياني نيز استفاده ايران. مترجم در ترجمة اين كتاب از نسخ

كرده است، لذا بعضي از مفردات به زبان سرياني نوشته شده 
صورت فيغانن نوشته شده است  است. مثالً مفردة سداب به

  ؛)6(
ترجمة منتشر شدة دكتر سيد محمود طباطبايي از روي  -ج

مهران از روي ترجمة  منصوربن بن نسخة ترجمة عربي مهران
). 7وجود در آستان قدس رضوي (اسحاق م بن سرياني حنين

اسحاق از نسخة يوناني  بن منشأ هر سه كتاب، ترجمة حنين
 است. 
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  العجاب  للعجب   الجامع و  االلباب  اولي تذكرةچهار نسخة 
 شيخ داوود انطاكي در دسترس نويسندگان بود:

نسخة خطي كتابخانة مجلس شوراي اسالمي به  -الف
وفايي و سال  شافعي سبكي حجازي بن علي كتابت ابوالرضا

 ؛)8ق (1079كتابت 

 ؛)9بيروت (  للمطبوعات االعلمي نسخة چاپي مؤسسه -ب

نسخة چاپي سربي موجود در كتابخانة مجلس شوراي  -ج
 ؛)10اسالمي (

).11نسخة چاپي دارالمحجه البيضاء ( -د
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 در منابع: نمودار جستجوي حرمل و اسفند 1نمودار
 

 :ها يافته
زير  ة) دو گونHarmalدر جستجوي نام بومي حرمل (

 دست آمد: به

Rhazya stricta حرمل نام با عربي كشورهاي كه در 
). گياه مذكور در سيستان و بلوچستان 13، 12شود ( مي شناخته

 در استان فارس  ) و1) (تصوير Eshvarakايران با نام اشورك (
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شود و در هرمزگان با نام  برگ شناخته مي گيشو كرمان به نام 
 Withania coagulansايشوه (اشورك در هرمزگان به گياه 

رويد. از تيرة  شود). در افغانستان و پاكستان نيز مي گفته مي
 سانان سپاسي ) و از راستة گليApocynaceaeايان ( خرزهره

)Gentianalesها ( اي ) از ردة دولپهMagnoliopsida شاخة ) از
 بوتة يك باشد. اشورك ) ميMagnoliophytaگياهان گلدار (

با ارتفاع نيم تا يك متر، . است سبز هميشه (درختچه) كوچك
 با (شبيه برگ بيد)، اي صورت سرنيزه به گياه اين هاي برگ

صاف كه در دو سر  حاشية با دمبرگ، فاقد مارپيچي، آرايش
 عرض و متر تيسان 10 تا 5/7 طول برگ شود. برگ باريك مي

مياني آن مشهود  كه رگبرگ كرك بدون متر، سانتي دو تا يك
 .شد خواهند ضخيم و زرد شوند خشك ها برگ اگر است.

 كوتاه هاي شاخه روي بر انتهايي، يا جانبي صورت به ها آذين گل
 ها گل. شوند مي تشكيل كرك بدون و متر سانتي 5/2 طول به

 عميق، تقسيمات داراي گل كاسة. هستند سفيد رنگ به و معطر
 يك طول به گل جام. است طويل و شكل مرغي تخم هاي لوب

 6 حدود گياه اين بذرهاي .دارد وجود متر سانتي 6/1 تا
 هاي بال با و دار چين اي، قهوه رنگ به و داشته طول متر ميلي
  .)17-14هستند ( كوتاه

 
 

 
 

 )https://fa.wikipedia.org/wiki: : اشورك (منبع1تصوير
 
 

 

اشورك در كشورهاي عربي براي درمان ديابت شيرين، 
 ).12رود ( كار مي گلودرد، سيفليس به

 خفيف، تب گلودرد، درمان براي اشورك برگ كردة دم ايران در
 دندان و چشم درد و كرم دفع مزمن، روماتيسم و ضعف
 هاي جوش براي شير و گياه شيرة مخلوط. شود مي استفاده
 ).14شود ( مي استفاده الاطف پوستي

 :Rhazya strictaفيتوشيمي 
ها و آلكالوئيدها و  هاي اين گياه حاوي توكوفرول برگ

ريشة آن حاوي ايندول ترپنوئيد (نوعي آلكالوئيد) و استرهاي 
  ).19، 18، 16، 12چرب است (

شود با نام  هاي ايران ارائه مي اما اسفندي كه در عطاري
) Peganum harmalaبا نام علمي ( اسپند نيز معمول است و
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شود و بومي ايران، خاورميانه، هند، آسيا و مديترانة  شناخته مي
جهت  آمريكا در وسيع طور به اخير هاي سال در شرقي است و

 هاي گويش بعضي در .شود مي كشت استخراج رنگ قرمز نيز
 آن به بختياري و چهارمحال در و دونشت آن به فارس استان
) wild Rueسداب وحشي ( هاي نام با همچنين. ويندگ مي دينش
 پگانوم، حرمل، آفريقايي، سداب سوري، سداب

Steppenraute، اوزرليك )Yüzerlik, üzerlik(، لوتوپنگ 
)Luotuo-peng (گياهي است چندساله (پايا)  .شود مي خوانده 
) Sapindalesاز راستة افرا ( )Nitrariaceae( نيترارياسه تيرة از

ها كه از دانة آن رنگ قرمز ايراني استخراج  اي دة دولپهاز ر
رسد و ريشة آن در  متر نيز مي سانتي 80شود. ارتفاع آن تا  مي

هاي  كند. گل متري رشد مي 6جستجوي آب گاهي تا عمق 
ها گرد به قطر  متر و كپسول دانه سانتي 8/3تا  5/2سفيد با قطر 

دانه  50نه و بيش از متر است كه داراي سه خا سانتي 5/1تا  1
 ).20است (

 :Peganum harmalaفيتوشيمي 
داراي آلكالوئيدهاي ايندول شامل بتا كاربولين (يك 

گردان و ضدسرطان)،  با خاصيت روان  MAOمهاركنندة
)، هارمين (ضدقارچ و باكتريوسيد) و Harmalineهارمالين (

)، ايزو پگانين Peganine)، پگانين (Harmalolهارمالول (
)Isopeganine) ديپگن ،(Dipegene واسيزينون ،(
)Vasicinoneاكسي واسيزينون ( ) و ديDeoxyvasicinone( 

 ).25-21باشد ( مي
خواصي كه از آن گزارش شده است شامل اين موارد است: 

)، محرك و Narcotic)، مخدر (Abortificantمسقط جنين (
)، Sedativeبخش ( )، آرامAphrodisiac, Stimulantمولد باه (

)، مقيئ Emmanagogue)، مدر حيض (Soporificآور ( خواب
)Emetic) مخرج كرم ،(Vermifuge ،كاهندة اسپرم ،(

گردان، ضدباكتري و ضدانگل. در هندوستان  كش، روان حشره
براي درمان سيفليس و تب و در شمال آفريقا براي درمان تب، 

حم، روماتيسم، هيستري، نورالژي، پاركينسونيسم، پروالپس ر

رو   رود؛ از همين كار مي كوليك، آسم و شكايات چشمي به
اند  بعضي آن را معادل هوم (گياه مقدس) زرتشتيان دانسته

هاي آن را بر روي  در ايران، آذربايجان، عراق، تركيه دانه ).26(
ذغال گداخته ريخته و از دود آن جهت رفع چشم زخم استفاده 

 كنند.  مي
 ل اسفند در منابع طب سنتي:هاي معاد نام

 مولي، مولو، هزاراسپند، اسپندان، اسفند، اسپند، حرمل،
 االبيض، الحرف بري، سداب كوهي، سداب اسود، مولي
 بشوش، بشاشا، الرشاد، حب رشاد، يرامع، السطوح، حرف

 لجيني و خرفق سفيد، خردل فارسي، خردل بالبش، بشبش،
 از اي گونه يا حرمل يا اسفند معادل طريقي به كه است اسامي

 ).28، 27است ( شده ياد ها آن
 به شباهتي هيچ طباطبايي ترجمة در سداب تصوير مفردة

 در كه در صورتي ندارد اول نسخة دو در سداب يا فيغانن مفردة
 .اند منطبق هم بر كامالً تصاوير اول نسخة دو

 )6دوم ( و )5اول ( كتاب در فيغانن و سداب تصوير
) گلستان نسخة( اول كتاب در حرمل تصوير با زيادي شباهت

 كتاب در سداب تصوير كه )، درحالي3و  2(تصاوير . دارد
 سپندان( الرشاد حب تصوير به بيشتر )7طباطبايي ( ترجمة
 )،6، 5اول ( كتاب دو در. است شبيه )5اول ( كتاب در) سفيد
 در و است بوده اسحاق بن حنين نسخة دوبعدي، تصاوير منشأ
 اسپانيايي نقاشان توسط كه تر واضح تصاوير از )7سوم ( كتاب

 شده، كشيده گياهان از) م1570( ميالدي شانزدهم قرن در
 گياهان شكل در هايي تفاوت باعث اين كه. است شده استفاده

 . است شده قبلي كتاب با مفردات از بعضي در
 اسفند عنوان به امروزه كه گياهي اينكه جالب نكتة

)Peganum harmala L. (تصوير اين شبيه بسيار شناسيم مي 
 در تغيير اولين رسد مي نظر به. است )5الرشاد ( حب يعني

 باشند. شده مرتكب اسپانيايي كاتبان را سداب تصوير صورت
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 :بحث
 )6، 5( )قديم عربي نسخة دو( ديسقوريدوس كتاب در
 از (مستخرج فيغانن يوناني نام با سداب از بعد بالفاصله حرمل
 كشيده حرمل معرفي براي كه تصويري است. آمده) پگانوم

 اين در است )5كتاب ( اين در سداب تصوير شبيه بسيار شده
 توصيف شناسي گياه خصوصيات اين با لحرم )5كتاب (

 هاي برگ اند، شده فرع ريشه از هايش شاخه كه گياهي :شود مي
 اش دايره و است سفيد اش شكوفه و دارد خوشبو و كشيده

 قسمتي سه اش غوزه است؛ بستاني سداب از تر بزرگ) اش غوزه(
 طعمي با گوش سه و سرخي به مايل هايي دانه آن در و است
 سياه ريشه رنگ كتاب اين در همچنين است. گرفته قرار تلخ

 شناسي گياه توصيف )5كتاب ( اين در. است شده معرفي
) 3سداب (تصوير  تصوير به نگاهي با ولي ندارد، وجود سداب

 برگ مانند كشيده هاي برگ كه دريافت توان مي كتاب اين در
 از شاخه رويش نحوة و است گرد اش غوزه داشته، زيتون يا بيد

 و )2حرمل (تصوير تصوير شبيه بسيار بستاني سداب در ريشه
 سداب تصوير در كه تفاوت اين با است فرعي هاي شاخه بدون

 مقابل هاي برگ كه هايي شاخه بر عالوه )3بستاني (تصوير 
 مقابل هاي برگ با شاخه دو دارد، بيد يا زيتون برگ شبيه كشيده

حرمل  تصوير در گرد هاي برگ اين اند، شده كشيده گرد
 واقع در. شوند نمي ) ديده3جبلي (تصوير  سداب يا )2(تصوير 

 سداب و بستاني سداب بين است چيزي شده، تصوير حرمل
 هم ديسقوريدوس كتاب در شده تصوير سداب هرچند. جبلي

 به آنچه. ندارد شناسيم مي امروزه كه سدابي به شباهتي چندان
 خرزهره گياه رد،دا شباهت كتاب اين در شده تصوير سداب
 معموالً و قرمز گل هم و دارد سفيد گل هم اتفاقاً كه است

غالف حرمل و  اما. شود مي گذاري نام قرمز و سفيد خرزهرة
 خرزهره، غالف حالي كه در است گرد سداب در اين تصاوير،

 Rhazia( حرمل نام به امروز كه آنچه. است كشيده و دراز

strictaو دارد كشيده غالف نيز شود مي خوانده عربستان ) در 
 خوانده) Peganum harmala( اسفند ايران در امروز آنچه

 كتاب در شده تصوير) پگانوم( فيغانن يا سداب به نه شود مي
 شده تصوير و وصف حرمل به نه دارد شباهت ديسقوريدوس

 آن هم كه است قسمتي سه غوزة آن، شباهت تنها. كتاب اين در
 استخراج آن از قرمز رنگ البته كه است سياه هاي دانه حاوي

 متفرع ريشه از ها شاخه نه دارد، سياه ريشة نه وگرنه شود مي
 . است بيد برگ مانند كشيده و صاف هايش برگ نه اند و شده

 دكتر طباطبايي، آقاي) 7( ديسقوريدوس كتاب ترجمة در
 عوض ميالدي 16 قرن اسپانيايي نسخة تصوير با را تصاوير

 امروز آنچه به حرمل و سداب تصاوير ترجمه، اين در .اند كرده
  است. شبيه شناسيم مي) اسفند( هارماال پگانوم نام با

 بندي شاخه الگوي نظر از) Peganum harmala( اسفند
نسخة گلستان  در شده تصوير الرشاد حب شبيه بيشتر برگ و
 الگوي طرفي از. است سپندان الرشاد، حب ديگر نام. است )5(

 نام با امروز كه است گياهي شبيه امروزي، اسفند هاي گبر
 .شناسيم مي افسنتين

 حرمل مورد در ديسقوريدوس قول از صيدنه كه چيزي
 اما ماند مي افسنتين به رويد مي سواحل در بهار در: است گفته
 نازك ها شاخه و كوچك ها گل تر، چرب و تر درشت هايش برگ

 دهد. مي گل تابستان گرماي در و است سنگين بويش است،
 رويد مي قرمز گل با زارها چمن در كه حرمل نوعي به همچنين

  ).29است ( كرده اشاره
 قديم فارسي و عربي در ترجمة توصيفات فوق از يك هيچ

  .يافت نشد ديسقوريدوس، ذيل مفردة حرمل يا سداب
 چون هايي نام با را حرمل ،صيدنه كتاب در همچنين
 نامفهوم واژة و سپند ،)مولو لفظ شبيه سيارب( هملو زرعابشاشا،

كه شايد يك واژة تركيبي فارسي عربي باشد به ( تهلك اسبو
 خرزهره با زيادي معنايي شباهت كه) كشد مي را معني: اسب

 است گفته جالينوس و پولس قول از همچنين. است آورده دارد
 توصيفي: اينجاست جالب نكتة. است دشتي سداب همان كه
 واژة ذيل ديسقوريدوس قول از دشتي سداب از صيدنه در كه

 هاي نسخه در حرمل ذيل ما كه همان است است آورده سداب
 سداب ابوريحان،. يافتيم ديسقوريدوس قديم فارسي و عربي
 آنچه نظير )29داند ( نمي خوردن مناسب را دشتي

 ).5است ( گفته جبلي سداب به راجع كتابش در ديسقوريدوس
  اينگونه حرمل خصوصيات انطاكي، داوود رةتذك كتاب در
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 و رويد مي) متر 5/1 حدود( زرع سه ارتفاع به: شود مي توصيف
 آن از و است بيد برگ شبيه آن برگ و شود مي شاخه شاخه
 و اي دايره ظرفي آن از كه است سفيد اش شكوفه و است گردتر
 مانند سياه، هايي دانه آن در كه ماند مي باقي) قسمتي سه( مثلث
 در و دارد سنگين بويي شوند. مي پراكنده سريع كه است خردل
 ).11( آيد مي دست به) نوروز از بعد روز 84( حزيران اوايل

 هنوز شده، توصيف برگ كتاب اين در بينيد مي كه طور همان
 و است صاف و كشيده )،7-5ديسقوريدوس( توصيف مانند
 توصيف سياه رنگ به ها دانه. است عربي حرمل شبيه بيشتر
 حرمل به هم )(Peganum harmalaاسفند  به هم كه اند شده

 قسمتي سه دايرة غوزه و است شبيه )Rhazia strictaعربي (
 شباهتي عربي حرمل به و است ايراني اسفند شبيه كه شده بيان

 .است نيامده اينجا در ريشه از وصفي. ندارد
 از تري گسترده بسيار درماني خواص انطاكي داوود

 نظير سودا و بلغم امراض براي: است آورده ديسقوريدوس
 بدان آنچه و جنون النسا، عرق كزاز، خدر، لقوه، فالج، صداع،

 سدد، يرقان، قولنج، اعيا، مغص، ورك، درد صرع، است، شبيه
 رخسار نيكويي و تهبج و ترهل بردن بين از نسيان، استسقا،

 .است شده معرفي) طال( ماليدني و )شُرباً( خوراكي صورت به
 آمده اينگونه الماء كتاب در حرمل شناسي گياه خصوصيات

 :است
 و دراز برگي كه است سفيد نوع يك است نوع دو
 است كشيده غالفي داراي و ياسمين دارد شبيه اي شكوفه

 و است قرمز رنگش نوع يك و )عربي حرمل شبيه بسيار(
 آن به فارسي در و دارد مدور غالف است شبيه دايره به برگش
 ايجاد براي بيشتر آن براي شده معرفي كاربرد. گويند مي اسفند
 است. انگل اخراج و سودا و بلغم اسهال

 كه توضيحي نخستين كتاب اين در گفت بتوان شايد
 ).30است ( آمده دارد امروزي عربي حرمل و اسفند به شباهت
 و حرمل گياه به نام آنچه زمان طول در رسد مي نظر به

عربي  حرمل شايد. است كرده تغيير شناسيم مي ابسد

)Rhazia stricta( باشد؛ داشته گياه دو اين به بيشتري شباهت 
 كرده توصيف ديسقوريدوس كه نيست هماني دقيقاً هرچند
 مصرف ديسقوريدوس زعم به باشد هم همان اگر اما است؛

 با شناسيم مي اسفند به نام آنچه. نيست مجاز اش خوراكي
 از ديسقوريدوس كتاب تر اصيل تصاوير و شناسي گياه توصيف

 خواص همان نيست معلوم و دارد بسيار فاصله سداب و حرمل
 كرده ذكر انطاكي داوود كه خواصي خصوص به باشد داشته را

 با گياهي براي يافته راه مخزن االدويه به بعداً و است
با . است امروز اسفند با متفاوت) برگ در حداقل( شناسي گياه

 اسفند سال صد حداقل اينكه به توجه توجه به اين مورد و با
بهتر  آن خوراكي تجويز است شده مي استفاده بخور صورت به

 هالوسيناسيون. است با احتياط و بررسي بيشتر صورت گيرد
 در. است نظر اين مؤيد نيز اسفند پگانين و هارمالين از ناشي

 منابع به كه كيانطا داوود توسط توصيف حرمل حالي كه
 گياه اين كه اين است از حاكي داشته دسترسي اصيل سرياني

 !است رفته مي كار به جنون درمان براي
 اسفند از متفاوت بسيار عربي حرمل فيتوشيميايي نظر از
 مصرف براي عربي حرمل مؤثرة مواد رسد مي نظر به .است

 بيشتر تمطالعا حال اين با. باشد اسفند از تر عارضه كم خوراكي
 .است الزم شناسي سميت و مؤثره مواد مورد در

 اين هدف هرچند وجود دارد، سداب با مشابه مشكل
 براي بررسي مشابه اي مطالعه ولي نبود؛ سداب بررسي تحقيق

 .شود مي توصيه پركاربرد نيز گياه اين
 :گيري نتيجه

مطالعات بيشتري براي بررسي كاربرد و عوارض مصرف 
 نام اسفند در بازار موجود است الزم است. خوراكي آنچه به

 تشكر و قدرداني:
اين پژوهش با حمايت مالي مؤسسة مطالعات تاريخ 
پزشكي و طب اسالمي و مكمل صورت گرفته است.
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