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 1394تابستان ، دوميشماره،ششمتي اسالم و ايران، سالطب سّنيمجلّه 

  

  تفتيح و داروهاي مفتّح در طب سنتي ايراني
  

  دزاده  ، حميدرضا حسينج، محمدرضا مهري*ب حامدي ، شكوه ساداتالفسيد محمد نظري 
  

  استاديار طب سنتي، گروه طب سنتي، دانشكده طب سنتي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد الف
  دستيار تخصصي داروسازي سنتي، گروه داروسازي سنتي، دانشكده طب سنتي، دانشگاه علوم پزشكي تهران ب

  دستيار تخصصي طب سنتي، گروه طب سنتي، دانشكده طب سنتي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد ج
  دستيار تخصصي طب سنتي، گروه طب سنتي، دانشكده طب سنتي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد د

  
  

  چكيده
هاي انسدادي و  بيماري. داردها سابقه ديرينه  طب سنتي ايران مكتبي علمي است كه در زمينة تشخيص و درمان بيماري: سابقه و هدف

دانشمندان طب سنتي ايران با مكانيسم اثر و كاربرد داروهاي طبيعـي آشـنايي   . اي دارد داروهاي مفتّح در طب سنتي ايراني جايگاه ويژه
شيوع نسبتاً بـاال و   لذا با عنايت به. اند هاي انسدادي راهكارهاي متفاوتي را ارائه كرده كامل داشته و در زمينه تشخيص و درمان بيماري

هاي از دست رفته عمـر، بـر    مير و سال و در ميزان مرگ) هاي انسدادي عروق كرونر و مغز ويژه بيماري به(هاي انسدادي  اهميت بيماري
  .مند شويم آن شديم تا با بررسي كتب طبي ايراني از نظرات آنها در خصوص داروهاي مفتّح و مكانيسم اثر آنها بهره

در اين مطالعه كه يك بررسي مروري از نوع تشريحي است، پس از بررسي منابع اصيل طب سـنتي ايـران، نسـبت بـه     : ها مواد و روش
  . استخراج مفردات مفتّح اقدام و بر اساس تأكيد حكما و اتفاق نظر آنها در فعل تفتيح هر دارو، امتياز مورد نظر به هر كدام تعلق گرفت

  .ررسي نشان داد فرايند تفتيح، نسبت مستقيم با طبيعت مفرده، خصوصاً كيفيت حرارت آن داردنتايج حاصل از اين ب: ها يافته
توان ليستي از داروهاي مفتّح را بر اساس قدرت اثر آنهـا در اختيـار پزشـكان     با معرفي داروهاي مفتّح مذكور، مي: گيري بحث و نتيجه

  .كار برند هاي انسدادي به ر و دارو، در درمان بيماريطب سنتي قرار داد تا در صورت لزوم و بر حسب مزاج بيما
  .تفتيح، طب سنتي ايران، داروي مفتّح، سده :ها كليد واژه

  

  

  :مقدمه
تجويز دارو در طب سنتي ايران همواره قسمت مهم درمـانِ  
پس از تشخيص بوده است، تا آنجا كه در تمـامي كتـب سـنتي    

. خواص آنها پرداخته اسـت بخشي از كتاب، به دارو و افعال و 
حكيم ابن سينا در كتاب دوم قانون براي افعالِ قواي داروها سه 

، كه به سه دسته كلي، جزئي و شـبه  )1(مرتبه مقرّر كرده است 
  :شوند كلي تقسيم مي

  .كه مخصوص عضو خاصي نيست: افعال كلي .١

افعالي كه مخصوص به عضـوي خـاص   : افعال جزئي .٢
  .هستند

هرچند مخصـوص عضـو خاصـي     كه: افعال شبه كلي .٣
  ).1،2،8،13(شوند  هستند، ولي همه اعضا از آن منتفع مي

  :شوند افعال كلي خود به دو بخش اوليه و ثانويه تقسيم مي
: شـود، شـامل   افعال اوليه كـه از كيفيـات اوليـه صـادر مـي     

  .تسخين، تبريد، تيبيس و ترطيب است

 93دي  : افتيدر خيتار

 93بهمن : تاريخ پذيرش
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 : شوند افعال ثانويه نيز خود به دو دسته تقسيم مي

  .اي كه قدر و اندازه خاصي دارند افعال اوليه -الف
انـد و   غير افعال اوليه، كه منشأ آنها همان كيفيات اوليه -ب

  )2،1،13،14(:  شوند به پنج طبقه تقسيم مي

مسـخِّن، ملطّّـف،   : صفات مربوط بـه حـرارت شـامل    .١
مفتّح، مخشِّن، جالي، مرخي، مُنضج، هاضم، مقطِّع، جاذب، 

  .محمر، محكِّك، مقرِّح، اَكّال، محرِّق، معفِّن الذع،
مبـرِّد، مقـوي، رادع، مغلّـظ،    : صفات مربوط به برودت .٢

  .مفجج و مخدر
ال،    : صفات مربـوط بـه رطوبـت    .٣ ـنفّخ، غسـرطّـب، مم

  .موسخ، ملزق، مملس
ر، قـابض،    : صفات مربوط بـه يبوسـت   .۴ جفِّـف، عاصـم

  .منبت، ملحم و خاتممسدد، مغري، مدمل، 

انـد يـا    كه يا موافق طبيعت: افعال منسوب به صورت نوعيه
  .مخالف آن

شـده در طـب سـنتي،     حال بر اساس پروتكل درماني تعيين
پزشك داروي مورد نظر خود را با آگاهي از كيفيـات، افعـال و   

بـديهي اسـت   . كنـد  خواص مربوط به داروي مزبور انتخاب مي
توانـد   فعال داروها، چه مفرده و چه مركبه، مـي عدم آشنايي با ا

روند بهبود را به تأخير بينـدازد و حتـي متوقـف كنـد و بعضـاً      
لذا در ايـن مقالـه   . ناپذير براي بيمار شود باعث صدمات جبران

به بررسي يكي از مهمترين افعال منسوب به گرما يعنـي تفتـيح   
  .شود ميپرداخته و در ادامه مهمترين داروهاي مفتّح بيان 

  )2،13،14: (تعريف تفتيح
تفتيح فعل مربوط به داروي مفتّح است كه در لغت به معني 
بازكننده است و از نظر طب سنتي دارويي را گويند كه مـواد و  
اخالطي را كه در مجاري و منافذ و تجاويف اعضا مانده باشـد  

سمت خارج هدايت كرده و بيرون كند تا مسامات مجدداً باز  به
به بيان ديگر مواد داخل مجاري را به حركت درآورده و  .شوند

توانـد   كند، بلكه مي آنها را دفع مي) منافذ(نه تنها از راه فوهات 
بـه تعبيـري   . هاي ديگر نيز مواد را دفع و خـارج كنـد   از مخرج

هاي كـه بيـرون آمـدن آن متعـذّر و      ديگر دارويي است كه ماده
زي در مجرا، از مجـراي  متعسر است را هنگام فعل حرارت غري

مكانيسم ديگر داروي مفتّح ايـن اسـت   . آورد مسدود بيرون مي
كه داروي مفتّح اگر همراه با حرارت، قـبض نيـز داشـته باشـد     

تواند بافت اطراف عـروق و اعضـا و احشـاء و اعصـاب را      مي
  .منقبض كرده و باعث باز شدن مسير شود

  )2،7،14،13: (ماهيت داروي مفتّح
ســه . تــر اســت مفــتّح از داروي جــالي قــوي فعــل داروي

: اند از شود كه عبارت مكانيسم براي داروي مفتّح حدس زده مي
بنـابراين  . تلطيف و تحليل، تلطيف و تقطيع، تلطيف و تغسـيل 

شود كه هر داروي تند بايد مفتّح نيز باشد و هـر   حدس زده مي
ح ماده تلخ نيز مفتّح است و هر مـاده لطيـف و سـيال اگـر مفـتّ     

باشد متمايل به گرمي است و نهايتاً هر ماده ترش و لطيف نيـز  
  .مفتّح است

اول : چند نكته در مورد داروهاي مفتّح قابـل توجـه اسـت   
ها، دوري و نزديكي موضـعي كـه داروي    اينكه براي تفتيح سده

كننـده   مفتّح بر آن بايد اثر كند و غلظت مـاده از عوامـل تعيـين   
رخي داروهاي مفتّح از جمله افسنتين نكته ديگر اينكه ب. هستند

صـورت   هـاي كبـدي هسـتند، چنانچـه بـه      كه مفتّح قوي سـده 
و از طريـق خـارجي مصـرف شـوند     ) ترانس درمـال (موضعي 

دليل قبوضت موجود در گياه، بيشتر منافذ پوست بسته شده و  به
  ).13، 1(خوبي صورت نخواهد گرفت  عمل تفتيح به

  )15،12،11،10،7،1(: اهميت تفتيح و سده
هاي انسدادي  خصوص بيماري ها، به تفتيح در درمان بيماري

هر جا سخن از تفتيح باشـد  . اي برخوردار است از اهميت ويژه
لذا قبل از هر چيـز بايـد ديـد كـه     . اي نيز وجود دارد قطعاً سده

  :مفهوم سده از منظر طب سنتي چيست
گرفتگـي   سده كه جمع آن سدد است، در لغـت بـه معنـي   

است و از منظر طب سنتي، هر گونه گرفتگي چـه در عـروق و   
اعصــاب، چــه در اعضــا و افــواه و چــه در مســامات را شــامل 

  .شود مي
داليل مختلفي كه در طب سنتي ايران براي سده ذكـر شـده   

  :اند از است كه عبارت
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  ...  تفتيح و داروهاي مفتّح 

 طب سنّتي اسالم و ايران ي مجلّه  ---  132

قوت ماسكه و ضعف  -غلظت خلط دم در عضو مورد نظر 
 -) كه به علت نوع خلقت آن باشد(تنگي عروق  -دافعه عضو 

و ) هـا  دهانـه (انقباض بيش از اندازه در عضو يا رگ يا فُوهات 
وجـود   -اتصال مـاده سـدكننده در مجـاري    -مسامات مربوطه 

سـبب ورم ضـاغط    انطبـاق مجـاري بـه    -اي در مجـاري   زائده
و قــبض مجــرا و يــا التحــام منفــذ پــس از قرحــه  ) فشــارنده(
  .در عضو) چسبنده(خلط غليظ لزج  و يا تولّد) جراحت(

از نظر حكيم ابن سينا، سده اگر در عضو رخ دهد سـنگينيِ  
دهد و اگـر در مجـاري باشـد     كمتر و تمدد و انبساط بيشتر مي

در واقع از عالئم وجود سـده در  . همراه با سنگيني و ثقل است
بايـد  . مجاري،گراني و ثقل و در اعضا، امتالء در آن عضو است

داشت كه در ابتداي سده، تب وجود ندارد، اما اگر به هر  توجه
علتي زمان اين انسداد طوالني شود منجر به عفونـت در عضـو   

در اين . تواند باعث بروز تب، ورم و ريح شود مزبور شده و مي
كار بردن داروي مفتّح كه در آن انـدك   حالت بهتر است كه با به

به درمان سده پرداخت و  وجود دارد ابتدا) كردني گرم(تسخيني 
زيـرا  . استفاده كرد) ها سردكننده(در عالج سده نبايد از مبرّدات 

كه مفتّحات عالوه بر گشـودن سـدد، بـراي تـب نيـز سـودمند       
  . هستند
  

  : ها مواد و روش
اين مطالعه يك بررسي مروري از نـوع تشـريحي در مـورد    

ت كـه  نحوة تحقيق بدين صورت بوده اس. داروهاي مفتّح است
قــانون، : پــس از بررســي كتــب اصــيل طــب ســنتي، از جملــه

االدويه، تحفه المؤمنين، طب اكبري، قرابادين كبير، اكسير  مخزن
الحكمه، در خصوص جستجوي تعاريف اوليـه،   اعظم و خالصه

تعريف تفتيح، مكانيسم و ماهيت داروي مفتّح، اهميت : از جمله
الئم وجود سده، بـه  داروي مفتّح و تعريف سده، علل سده و ع

جستجوي مفردات مفتّح در كتاب  قانون، و به تَبع آن در كتـب  
: مقدم به قـانون، شـامل الحـاوي و كتـب مـؤخّر آن، از جملـه      

المـؤمنين، تـذكره داوود انطـاكي و الشـامل      االدويه، تحفه مخزن
پس از استخراج مفردات مفتّح، بر اساس تأكيد حكما . پرداختيم

نها در فعل تفتيح هر دارو، امتياز مورد نظر به هـر  و اتفاق نظر آ
نحوة امتيازدهي به اين صـورت بـود كـه بـا     . كدام تعلّق گرفت

و اگر فقط مفتّح افواه عروق  2توجه به مفتّح بودن مفرده، امتياز 
اتفـاق  . ذكر شده بود، امتياز يك براي مفرده در نظر گرفته شـد 

ايشان نيز يك امتياز را به يك امتياز و تأكيد ) تكرار(نظر حكما 
در نهايت امتيازات به دسـت آمـده بـا هـم     . خود اختصاص داد

  ).1جدول شماره (جمع و در ستون انتهايي جدول درج شد 

)1،2،3،4،5،6(مفردات مفتّح و مقايسه آنها در كتب مختلف : 1جدول شماره   

ف
ردي

  

امتياز تذكره انطاكي  تحفه المؤمنين مخزن االدويه  الشامل الحاوي  قانون  نام مفرده

  -  )ذ.خ.ا(مفتّح مع قبض   انيسون  1
مفتّح سده كليه، مثانه،

  كبد و طحال
  مفتّح

مفتّح سده جگر و 
  سپرز

-  12 

 12  مفتّح  مفتّح  مفتّح  مفتّح دهانه عروق  مفتّحه الفواه العروق  يفتح افواه العروق  اذخر  2

  اقحوان  3
  )ذ.خ.د(يفتح السدد 

  يفتح افواه العروق
دهن اقحوان مفتّح الفواه

  العروق
مفتّح مخصوصا مفتّح

  عروقدهانه 
  مفتّح

مفتّح سده جگر و 
  افواه عروق

 18  يفتح السدد

  يفتح السدد اسطوخودوس  4
...يمكن فيه ان يفتح
  جميع االعضاء

 18  مفتّح  مفتّح سدد  مفتّح سده ها  مفتّح

  اشق  5
من افواه ....يبلغ من تفتيحه 
  العروق

 10  -  مفتّح سده جگر  -  مفتّح  -

 6  -  مفتّح  - مفرده ذكر نشده - مفتّح  اشنان 6

 12  يفتح السدد  مفتّح سده دماغي  مفتّح مفرده ذكر نشده - )ذ.خ.ت(فقاحه مفتّح للسدد  ازاددرخت 7

  مفتّح  ايرسا  8
ينفع في االدويه التي

يكمدبهاالرحم، النه يفتح
 12  يفتح السدد  -  -  مفتّح
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ف
ردي

  

امتياز تذكره انطاكي  تحفه المؤمنين مخزن االدويه  الشامل الحاوي  قانون  نام مفرده

رد
يف

امتياز انطاكيتذكره   تحفه المؤمنين مخزن االدويه  الشامل  الحاوي  قانون  نام مفرده

  بان  9
يفتح مع الخل و الماء

  سدداالحشاء
  مفرده ذكر نشده  -

مفرده ذكر 
  نشده

 3  -  مفرده ذكر نشده

  مفتّح  مفتّح  مفتّح  مفرده ذكر نشده  )ذ.خ.ا(مفتّح   بابونج 10
مفرده ذكر 

  نشده
11 

 9  -  مفتّح سدد  - مفتّح - )ذ.خ.د(فيه قوه مفتّحه  باذاورد 11

 3  -  -  - مفرده ذكر نشده مفرده ذكر نشده )ذ.خ.ا(السدديفتح   بلسان 12

 15  مفتّح للسدد  مفتّح  مفتّح تفتيح قوي مفرده ذكر نشده )ذ.خ.د(مفتّح جداً  برنجاسف 13

  مفتّح  مفرده ذكر نشده  فيه مع قبض له تفتيح قوي  بصل 14
مفتّح 

  )ذ.خ.ا(سده
 16  يفتح السدد  مفتّح سده دماغي

  بطيخ 15
في...الغيرالنضيجالبطيخ 

  تفتيح كيفماكان
 16  يفتح السدد  مفتّح سده  مفتّح سدد  مفتّح قوي  مفرده ذكر نشده

 12  -  مفتّح  مفتّح مفتّح مفرده ذكر نشده مفتّح  برشياوشان 16

  مفتّح  -  فيه تفتيح مع قبض  بنجنكشت 17
مفتّح سده دماغ

  و كبد
  مفتّح

مفرده ذكر 
  نشده

12 

  جنطيانا 18
و اصله بالغ في) ذ.خ.ا(مفتّح 

  التفتيح
 20  تفتح السدد  مفتّح  مفتّح سدد  مفتّح قوي  يفتح السدد

رد
يف

امتياز تذكره انطاكي  تحفه المؤمنين مخزن االدويه  الشامل  الحاوي  قانون  نام مفرده

  )ذ.خ.ا(مفتّح   جعده 19
يفتح جميع السدد

الحادثه في االعضاء 
  الباطنه

  تفتيحاً شديداً
مفتّح سدد 
  جميع اعضاء

  )ذ.خ.ا(مفتّح 
تقع في الترياق 

والنفع... الكبير 
 والسدد... من 

21 

  مفتّح به غايت مفتّح  مفتّح  يفتح  )ذ.خ.د(مفتّحه   دارصيني 20
يفتح الصمم 

  قطوراً
19 

  مفتّح  تفتيح  مفتّح  -  )ذ.خ.ت(مفتّح جداً   دوقو 21
عنوان كرفس  به

  ذكر شده
16 

  دهن اللوز 22
مفتّح)خصوصاً المر(

  )ذ.خ.ت(
  مفرده ذكر نشده  -

مفرده ذكر 
  نشده

 3  -  مفرده ذكر نشده

  مفتّح سدد  مفتّح سدد  مفتّح سده بقوت  -  مفتّح  هوفاريقون 23
مع بزر (

يفتح ) السذاب
  السدد

16 

 18  -  مفتّح سدد  )ذ.خ.ا(مفتّحمفتّح احشاء و عروق  مفتّح لسدد الكبديفتح سدد االحشاء و العروق  هندبا 24

  هليون 25
يفتح سدد االحشاء كلها 

  )ذ.خ.ا(
  مفتّح سدد گشاينده سده احشاءيفتح سدد الكبد و الكلي

مفتّح سده جگر 
  )ذ.خ.ا(

-  17 

 9  -  مفتّح  - مفتّح - )ذ.خ.د(هو مفتّح  ورد 26

 9  -  -  مفتّح - ينفع من السده مفتّح  وج 27

 15  -  مفتّحمفتّح سده دماغ مفتّح مفتّح لسدد الكبد حرارته معتدله مفتّح  زعفران 28
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ف
ردي

  

امتياز تذكره انطاكي  تحفه المؤمنين مخزن االدويه  الشامل الحاوي  قانون  نام مفرده

  مفتّح سدد  مفتّح  -  مفتّح  زراوند 29
  مفتّح سده

  
-  8 

رد
يف

امتياز تذكره انطاكي  تحفه المؤمنين مخزن االدويه  الشامل  الحاوي  قانون  نام مفرده

  )ذ.خ.ا(مفتّح ) كالهما(  حمص 30
يفتح سددالكبد و الكلي 

  و الطحال
  مفتّح سده جگرمفتّح سده جگر  مفتّح قوي

فتح السدد 
  بملوحته

20 

 20  يفتح السدد  تفتيح سددمفتّح سده گرده مفتّح عالي يفتح المجاري الضيقه فيه تفتيح جيد  حبه الخضراء 31

  مفرده ذكر نشده  -  )ذ.خ.د(مفتّح   طلحشقوق 32
تحت نام 

هندباي بري 
  ذكر شده

  مفرده ذكر نشده
تحت نام 

 هندبا ذكر شده
3 

  )ذ.خ.ا(مفتّح   كبابه 33
اكثر تفتيحاً من دارصيني

للسدد العارضه في 
  االحشاء

 به غايت مفتّح  مفتّح
مفتّح قوي سده 

  احشاء
-  17 

  مفتّح  السدد(!) يقيح  )ذ.خ.ا(مفتّحه   كرسنه 34
مفتّح 

  )ذ.خ.ا(سده
 16  -  مفتّح سدد

  )ذ.خ.د(يفتح   كاشم 35
يفتحالسددالتيفيالكبدمنالب

  ردوالرطوبه
 16  -  )ذ.خ.ا(مفتّح سدد مفتّح سده جگر  مفتّح قوي

 16  يزيل السدد  مفرده ذكر نشده  )ذ.خ.ا(مفتّح مفتّح بقوت يفتح )ذ.خ.د(مفتّح   كبر 36

  )ذ.خ.ا(مفتّح   مفتّح  فتاحللسددفيالكبد  )ذ.خ.د(مفتّح السدد   كرفس 37
به غايت مفتّح سده 

  جگر و سپرز
و ... يفتح 

  السدد
19 

  العروق مفتّحه الفواه  الذن 38
 مفتّحه افواه العروق

  
  تفتيح قوي

مفتّح انسداد 
  عروق

 10  -  مفتّح دهن

رد
يف

امتياز تذكره انطاكي  تحفه المؤمنين مخزن االدويه  الشامل  الحاوي  قانون  نام مفرده

  )ذ.خ.ا(مفتّح للسدد   لوف 39
يفتح سددجميع)اصله(

  االحشاء
  مفتّح سدد مفتّح سده كبد  مفتّح

يفتح السدد 
  شرباً

19 

 15  مطلق السدد  مفتّح  مفتّح سده مفتّح - فيه تفتيح لجالء فيه  لسان الحمل 40

  لوز 41
  فيه تفتيح

الحلو اضعف بكثير من المر(
  )في تفتيحه

يفتحالسددالعارضةفيالك
بدعناألخالط 

الغليظةاللزجةفيأقصىالعر
  وقتفتيحابليغا

 19  يفتح السدد  تفتيح سدد  )ذ.خ.ا(مفتّح  مفتّح سده جگر

  )ذ.خ.ا(مفتّح  مفتّح سددمتي طبخ مائه فتح السدد  )ذ.خ.د(مفتّح   لبالب 42
چون بجوشانند 
  تفتيح غالب

-  16 

  .اولين خاصيت ذكرشده براي مفرده مذكور در كتاب= ذ .خ.ا
  .دومين خاصيت ذكرشده براي مفرده مذكور در كتاب= ذ .خ.د
  .كتابتنها خاصيت ذكرشده براي مفرده مذكور در = ذ .خ.ت
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  )1،2(طبيعت هر يك از ادويه مفتّح : 2جدول شماره 
  طبيعت  نام مفردهرديف

  گرم و خشك در آخر دويم و تا سيم  انيسون  1
 اندگرم و خشك در دويم و در سيم نيز گفته  اذخر 2
  در سيم گرم و در دويم خشك  اقحوان  3
 اندگرم و خشك در درجه اول و در دويم نيز گفته اسطوخودوس  4

گرم در اول دويم و بعضي در سيم و در آخر اول   اشق  5
  خشك

  گرم در سيم و خشك در آخر دويم  اشنان  6

  ازاددرخت  7
در اول سيم گرم است و در آخر اول خشك و 

  بعضي در دويم خشك
  در اواخر دويم گرم و در خشكي كمتر  ايرسا  8
  در دويم گرم و در آخر اول خشك  بان  9
  در دويم گرم و در آخر اول خشك  بابونج  10
 گرم و خشك در اول  باذاورد 11

  برنجاسف  12
در اول سيم گرم و خشك و نيز در دويم گرم 

 اندو در آخر اول خشك گفته

  بصل  13
در آخر سيم گرم و در اول سيم خشك و با 

  رطوبت فضليه
  حرارت معتدل و در دويم تردر   بطيخ  14
 معتدل مايل به گرمي و خشكي  برشياوشان 15

  بنجنكشت  16
جميع اجزاي آن در حرارت قريب به اعتدال و 

 در سيم خشك

  جنطيانا  17
در اول سيم گرم و خشك بعضي در دويم 

  اند خشك گفته

  جعده  18
گرم و خشك در آخر دويم و بعضي در سيم 

  اند خشك گفته
  در آخر دويم گرم و خشك  دارصيني  19

  دوقو  20
در سيم گرم و در دويم خشك و بعضي در 

  اند دويم گرم و خشك دانسته

  هوفاريقون  21
اند خشكي آن  در سيم گرم و خشك و گفته

 زياده از گرمي آنست

  هندبا  22
تر و تازه آن درآخر اول سرد و تر و با اجزاي 

  شود  ميحاره لطيفه كه از شستن زايل 

  هليون  23
در اول گرم و در دويم خشك و بعضي گرم و 

  خشك

  طبيعت  نام مفردهرديف
  مركب القوي با جوهر مايي و ارضي  ورد  24
  در سيم گرم و در وسط دويم خشك  وج  25

  زعفران  26
در دويم گرم و در اول خشك و بعضي در 

  اند سيم گرم و در دويم خشك گفته
  در سيم گرم و در دويم خشك  زراوند  27
  در اول گرم و خشك  حمص  28

29  
حبه 
  الخضراء

در اول گرم و خشك و خشك آن در سيم 
  گرم و خشك

  كبابه  30
در دويم گرم و خشك و بعضي در سيم 

  اند گفته
  در اول تا دويم گرم و در دويم خشك  كرسنه  31
  در سيم گرم و خشك  كاشم  32
  در دويم گرم و خشك  كبر  33
  دويم گرم و خشكدر اول   كرفس  34
  در اول گرم و در دويم خشك  الذن  35
 در آخر دويم گرم و خشك و با جوهر ارضي  لوف 36

 لسان الحمل  37
در دويم سرد و خشك و تخم و بيخ آن را 

  يبوست زياده از برگ و برودت كمتر
  اند در اول گرم و تر و معتدل نيز گفته  لوز  38
  مركب القوي  لبالب  39

  
  :ها يافته

هـاي بـه عمـل آمـده بـر روي داروهـاي مفـتّح         در بررسي
داروي مفـتّح ذكرشـده    42شود كه در بين  ذكرشده، مشاهده مي

در كتب مختلف، بر اساس طبيعت مفرده، چهـار دسـتة گـرم و    
خشك، سرد و خشك، سرد و تر و مركب القـوي وجـود دارد   

ديگـر   درصد آنها گرم و خشك بوده و سه گروه 90كه بيش از 
پـس از بررسـي   . دهنـد  درصد داروها را تشكيل مي 10كمتر از 

امتيـاز و   21متون، بيشترين امتياز مربوط به گياه جعده بـود بـا   
امتياز در رتبه دوم  20سپس جنطيانا، حبه الخضراء و حمص با 
امتياز رتبه سـوم را   19و دارچيني، كرفس، لوز و لوف با كسب 

نيز بـا كسـب   ) كاسني(س و هندبا اقحوان، اسطوخودو. داشتند
امتياز از قـدرت تفتـيح خـوبي برخـوردار بـوده و در رتبـه        18

اين چهار گروه از نظـر متـون، بـر قـدرت     . چهارم قرار گرفتند
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با ) نيكو(تفتيح آنها اتفاق نظر داشته و جزو داروهاي مفتّح جيد 
ساير مفـردات  . شوند قدرت تفتيح در تمامي اعضا محسوب مي

دليل تكرارپذيري كمتر، از امتياز كمتري برخوردار بودند  نيز به
عنوان مفتّح در موارد و تفتيح برخي اعضـا كـه    و كاربرد آنها به

تعدادي از اين . تواند ارزشمند باشد در متون ذكر شده است، مي
را كسب كردند كه از نظر برخي متـون و   10مفردات امتياز زير 

عنوان مفتّح تجربه شده اسـت   هفقط براي برخي حكما اثر آنها ب
  .و بنابراين از اهميت كمتري برخوردارند

  
  :گيري نتيجه

شـده   در اين مطالعه، پس از بررسي طبيعت مفتّحات يافـت 
در متون، در مفردات با طبيعت گـرم و خشـك از آنجـايي كـه     
تفتيح از افعال منسوب به حرارت است، اگر گرمي بر خشـكي  

رسـد   مفردات امري بديهي به نظر ميغالب باشد، تفتيح در اين 
اما در مفردات گرم و خشـك بـا غلبـه خشـكي بـر      ). 1،2،10(

گرما، پس از بررسي مكانيسـم تفتـيح ايـن مفـردات در كتـاب      
الشامل، مشخص شد كه در اين گـروه ايـن خشـكي ناشـي از     
ارضيت محترق موجود در جوهر آنها است كه لطيـف اسـت و   

دليل وجود جزء نـاري   طرفي به از. بدون شك ملطّف نيز است
در اين داروها، محلّل نيز هستند كه در نتيجه تحليل و تلطيـف  

از طرفي برخي . شود موجود در اين گياهان سبب تفتيح آنها مي
طور كه قبالّ ذكر شد، سرد و خشك، سـرد   از اين مفردات همان

ت هسـتند        و تر و يا مركـب القـوي هسـتند كـه البتـه در اقليـ .
بـا  (پيشنهادي كتاب الشامل براي مفردات سـرد و تـر    مكانيسم

اين است ) اينكه سردي و تري در اين گونه مفردات زياد است
كه آنها داراي اجزاء لطيف ناري و نيز جزء ارضـي محتـرق بـه    

تواند باعث توجيه عملكرد تفتيح اين  ميزان ناچيز هستند كه مي
ب القـوي  از طرفي مفردات سرد و خشك و مركـ . گياهان باشد

دليل وجود خشكي آنهـا كـه بـاز هـم ناشـي از ارضـيت        هم به
توانند خاصيت تفتيح و جال را داشته باشند  محترق آنهاست، مي

حال با اين تفاسير بايد گفـت كـه فراينـد تفتـيح، نسـبت      ). 3(
خصوص با كيفيت حرارت دارد، چه  مستقيم با طبيعت آنها و به

چه منفصـل از جـوهر و   حرارت مربوط به جوهر مفرده باشد، 
بايد گفت فرايند تفتيح به طبيعت . وابسته به جزء محترق در آن

هاي انسدادي كمـك   خصوص بيماري در روند بهبود بيماري به
كند و در اين زمينه شناخت اصول و مباني تفتيح ضروري به  مي

نكته ديگـر اينكـه امـروزه بـا افـزايش روزافـزون       . رسد نظر مي
ي، با معرفي داروهاي مفتّح فـوق، پزشـكان   هاي انسداد بيماري

طب سنتي ليستي از داروهاي مفـتّح را بـر اسـاس اولويـت در     
تواننــد در صــورت لــزوم در درمــان ايــن  اختيــار داشــته و مــي

  . ها به كار برند بيماري
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  .١٣٨٤ارات فرهنگستان جمهوری اسالمی ايران، تهران، ، انتش٢٢و ٢١ج . افشاری پور، سليمان: رازی، محمد ابن زکريا، الحاوی، ترجمه .٥

 ضرير انطاکی، داوود، تذکره اولی االلباب و الجامع لتهجب العجاب، موسسه مطالعات تاريخ پزشکی، طب اسالمی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی .٦
  .١٣٨٤ايران، تهران، 

 سيد ظل الرحمن، : ، تصحيح)ابن سينا ترجمه فارسی رساله ادويه قلبيه( حکيم احمداهللا خان، تفريحالقلوب .٧

  .١٣٨٤ ايران،تهران، پزشکی علوم ومکمل،دانشگاه پزشکی،طباسالمی تاريخ مطالعات موسسه .٨

  .١٣٩٠، انتشارات نور روحی، موسسه احياء طب طبيعی، قم، ١خراسانی،محمدحسين، قرابادين کبير، ج  عقيلی .٩

 .١٣٨٥انتشارات اسماعيليان، قم، . ظم، اسماعيلنا: خراسانی،محمدحسين، خالصه الحکمه، تصحيح عقيلی .١٠

  .١٣٨٧موسسه احياء طب طبيعی، انتشارات جالل الدين، قم، : ارزانی، محمد اکبر، طب اکبری، تصحيح .١١

  .١٣٨٤ تهران،تهران، پزشکی علوم مکمل،دانشگاه و اسالمی پزشکی،طب تاريخ مطالعات اعظم خان، محمد، اکسير اعظم، موسسه .١٢

  .١٣٩٢مقدمات و مبانی داروسازی، انتشارات المعی، تهران،  صادقپور، اميد، .١٣

 .١٣٩٢افشاری پور، آشنايی با مبانی داروسازی و اشکال دارويی سنتی، انتشارات چوگان، تهران،  .١٤

حکمای طب  صومی، محمد حسين، مينايی، محمد باقر، کمالی نژاد، محمد، مصدق، محمود، محمدی، قدير، سّده کبد از ديدگاه ابن سينا و ساير .١٥
  .٤٦٠-٤٥١، سال سوم، شماره چهارم، صص ١٣٩١يطبسّنتياسالموايران،  ايرانی، مجّله
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