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  مقدمة تأريخية 1م

 باإلعشابفالتداوي  عالج أمراضه بالتجربة أيضا إلىالنباتات الطبية بالتجربة واهتدى  اإلنسانعرف 

األثرية على إن البابليين والسومريين واالشورين هم  دلت التنقيبات إذطريقة معروفة بالطب  أقدمهو 

م  1874أول من عرف التداوي بالنبات ويعد الفراعنة أول من دون الوصفات العالجية ففي عام 

وثيقة طبية يعود تأريخها إلى  وأقدمبردية فرعونية  أهماكتشف عالم المصريات األلماني جورج ايبرس 

سم  01م وعرضها  01سنه قبل الميالد دونت على لفافة ضخمة من ورق البردي طولها  0011

تضمنت مرجع لألمراض الباطنية وأمراض العيون والجلد واألطراف والنساء والجراحة وبعض 

ثم جاء  نبات  011تركيبة عشبية من   876إضافة إلى الفسلجة  المصطلحات الخاصة بالتشريح و

 م لطبيب الصيني . ق 0111الصينيويون وان أول كتاب طبي صيني في التداوي بأالعشاب يعود إلى 

Classic of Materia Medica  دواء عالجي ، كما ال يخفى إن الطب  060الذي تضمن الئحة من

تبهم القديمة اعتمد على األعشاب بصورة واضحة وضمت ك   Ayurvedaالهندي القديم االيروفيدا 

نبات طبي مصنفة حسب تأثيرها على الجسم واألمراض المختلفة ، ونبغت الحضارة  0011أكثر من 

نبات طبي في  001م أكثر من .ق  033اليونانية القديمة في مجال التداوي باألعشاب وقد ذكر ابقراط 

 Deالمواد الطبية  م في كتابة . ق 61كما أشار دسقوريديس عام   Corpus Hippocraticumكتابة 

Materia Medica   العرب فلم يكن لهم باع في مجال األعشاب الطبية  أمانبات طبي  611إلى فوائد

بالتداوي ووضع له ( صلى هللا علية وسلم ) قبل اإلسالم ولكن بعد اإلسالم أمر النبي األكرم  محمد 

ض وحث على اعتماد الغذاء ضوابط لميزه عن السحر والشعوذة ووصف أعشابا طبية لبعض األمرا

عليهم ) كدواء كما في الكثير من الكتب التي أخذت عن السنة النبوية الشريفة وسيرة األئمة األطهار 

دار الحكمة في  وأنشأتوغيرها ، ولقد انتعشت النهضة العلمية الطبية في العصر العباسي ( السالم 

وفتحت شاب في ذلك الحين بالصيدالني بغداد وظهر حي خاص يسمى حي العشابين ولقب باعة األع

أول صيدلية بالتاريخ في أوائل القرن الثمن الميالدي وبذلك وضعت اللبنات األولى في تأسيس علم 

هو العالمة ابن سينا في كتابه القانون الذي ذكر فيه  في هذا المجال المسلمين الصيدلة ومن أهم العلماء

ي الذي لقب بحكيم عصره وابن البيطار المكنى بأبي النبات نوع أدوية األعشاب والراز 311أكثر من 

نبات مع رسم تخطيطي لكل نبات  0011العربي ومن أشهر كتبه الجامع لألدوية المفردة الذي دون فيه 

والجزء المؤثر فيه وكذلك برز العالم أبو علي يحي ابن جزلة الذي وضع أول قاموس عن األعشاب 

القاسم بن عباس في كتابة المفردات الذي عد مصدر مهم  أبوذلك العالم الطبية في كتابة المنهاج وك

) األوربية ثم العالمة داوود األنطاكي ومرجعة الفريد في األعشاب الطبية الطبية  األعشابلكتب 

 ( .  تذكرة داوود 

 تعاريف عامة 

هو ذلك النبات الذي يحتوي كله أو بعض منه على   Medicinal plantالنبات الطبي  .0

 . مواد فعالة ذات قيمة عالجية لإلنسان أو الحيوان 

هو العقار المأخوذ من المصدر األصلي دون تغيرات أو  Crude Drug العقار الخام  .0

 . تعديالت علية ويتكون من عدة مواد مختلفة 

ول دراسة المصادر واألصول هو العلم الذي يتنا  Pharmacognosyعلم العقاقير  .0

النباتية للعقاقير بشكلها الطبيعي الخام من النواحي المظهرية والتصنيفية والكيميائية 

وكيفية استخالص المكونات الفعالة والتعرف عليها وبيان تأثيرها على اإلنسان واألحياء 

 .األخرى 

كيميائية توجد في هي مواد   Active principles ( constituents )المواد الفعالة  .4

احد أعضاء النبات أو النبات ككل ولها تأثيرات فسيولوجية أو طبية على الكائن الحي 

 .مثل القلويدات والزيوت الطيارة 
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هي المواد الموجودة في النبات وليس لها  Inter Constituentsالمواد غير الفعالة  .0

و   Suparinو  Cellulose تأثيرات فسيولوجية أو طبية على اإلنسان الحيوان 

Lignin  . 

 . هي المادة التي لها القدرة على تدمير النظام الحيوي و إلحاق الضرر به   Poisonالسم  .6

هي قدرة السم على إحداث ضرر أو تلف أو خلل في جسم الكائن   Toxicityالسمية  .3

 .الحي 

هو العلم الذي يبحث في ماهية المواد السامة وتأثيرها على Toxicology علم السموم   .0

 .  الكائن الحي وكيفية العالج بها والتقليل من أضرارها 

  األهمية االقتصادية لنباتات الطبية  

تعد المصدر الرئيس  تحتل النباتات الطبية اليوم مكانه كبيرة في اإلنتاج الزراعي والصناعي اذ

لتصنيع العقاقير الطبية النباتية ومصدر المواد الفعالة التي تدخل في تحضير الدواء بأشكاله و 

أغراضه المختلفة ومن العوامل التي أدت إلى االهتمام بزراعة النباتات الطبية واستثمارها في 

 اآلونة  األخيرة  

ت الطبية كمصدر طبيعي لصناعة الدواء زوال االعتقاد بإمكانية االستغناء عن النباتا .0

 . واستبداله بالمواد المصنعة كيميائيا إذ ثبت لدى الباحثين مايلي 

  المادة الفعالة المصنعة كيميائيا وان كانت عالية النقاوة ال تؤدي التأثير الفسلجي الذي

 . تؤديه نفس المادة الفعالة المستخلصة من النبات الطبي 

   المادة الفعالة المصنعة كيميائيا لها تأثيرات جانبية كثيرة بجانب التأثير الطبي األساس

الذي تستعمل من اجله في حين نجد إن هللا سبحانه وتعالى خلق النبات الواحد كوصفة 

طبية كاملة تحتوي على أكثر من مادة فعالة تعمل مع بعضها بشكل تعاون لعالج مرض 

 . ت الجانبية الناتجة منها معين مع قلة التأثيرا

  لم يتمكن علماء الكيمياء إلى اليوم من تصنيع بعض المواد الفعالة التي تنتجها النباتات

الذي   Digoxinو   Analgesicالذي يستخدم كمسكن   Morphineالطبية مثل 

وكذلك مخفظات ضغط الدم   Cardio tonicيستعمل كمنشط للقلب 

Antihypertensive   مثلReserpin   وغير ذلك كثير من األمثلة . 

زراعة نباتات طبية عديدة توفر حصيلة  على التنوع البيئي في الوطن العربي يشجع .0

ممتازة من المواد الفعالة كما في إستراتيجية إنشاء معمل أدوية سامراء باالعتماد على 

 . مصادر وخبرات من داخل القطر 

ثبت في التجارب إن الكثير من النباتات الطبية والعطرية تجود زراعتها في الوطن  .0

العربي بينما يصعب زراعتها في أوربا وخصوصا في الشتاء والربيع مما شجع على 

 .   زراعتها إلغراض التصدير 

بعض النباتات الطبية والعطرية متعددة األغراض االقتصادية مثل الجرجير يستعمل  .4

 .والستخراج الزيت ومبيد للنيماتودا وغيرها ( خضر ورقية ) ذائية كمادة غ

هنالك زيادة في طلب األسواق المحلية والعالمية في استهالك النباتات الطبية لتجنب  .0

 .    الوقوع في شراك اإلدمان واألمراض المزمنة التي تسببها المركبات الكيميائية 

  لنباتات الطبية  المختلفة تاالستعماال

كنبات  يستعمل ما فمنها الطبية استعماالتها عن فضال مختلفة باستعماالت والعطرية الطبية النباتات تمتاز

 في يستعمل ما منها و العطور صناعة في يستعمل ما منها و السالط أو كتوابل يستعمل ما منها و زينة

 يستعمل ما ومنها حشري كمبيد يستعمل ما منها و نادرة صبغات على يحتوي ما منها و صناعة األلياف
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 نبذة يلي فيما و  المذكورة االستعماالت من ة واحد من ألكثر يستعمل ما منها و  واإلمراض اآلفات لمقاومة

 .ال التفصيل  اإلشارة وجه على الطبية للنباتات المختلفة لألستعماالت مختصرة

Culinary Uses  1- االستعماالت الطهوية 

وحتى  بل النکهة و الطعم حيث من المميزة صفته الغذاء يعطي الذي الرئيس العامل هي األعشاب لعل

 بها يتم التي الطريقة هي و مجففة أو إنتاجها مناطق في طازجة إما األعشاب تستعمل و الغذائية قيمته

 ألعداد أو صناعية ألغراض  كانت سواء مختلفة أشكال و بصور تعد حيث المواد لهذه التبادل التجاري

 أو رومةثم أو كاملة ) أزهار أو سوق أو قراأو ( أو جزاء أ هيئة على إما المنزلي لالستعمال أوالغذاء 

نة ومن النباتات التي تستعمل لهذا الغرض الريحان و مطحو أو رقائق أو هيئة صفائح على أو مكسرة

 . الخ .  ... والغار والكرفس والزعتر و الشبنت وإكليل الجبل 

  Spices and Condimentsالتوابل والبهارات  -2

 اليونان و العربية المنطقة و الهند و الصين و القديمة مصر في شائعة التوابل استعمال و ت زراعة كان لقد 

 بناء مجموعات ستة إلى عام بشكل تقسم اراتالبه و التوابل من نباتيا نوعا 35 يقارب ما هناك و وإيران 

 الجزء المستخدم  على

 الکرکم و الزنجبيل في كما ايزومات الر ومنها والجذور األرضية جزاءاال . 

 القرفة في كما القلف . 

 الترنجان  و المعدنوس و الغار في كما اقراالو. 

 كما في القرنفل والزعفران  اإلزهار. 

 ( الحبة السوداء ) البركه  حبة و حلوة والحبة الكمون و الكسبرة و الفلفل في كما الثمار 

 الحلبة في كما البذور.  

 التوابل والبهارات بالنقاط التالية  أهميةوتبرز 

 العناصر و الفيتأمينات من الغذاء محتوى زيادة على فوائد من ذكر عما فضال التوابل تعمل 

 المطاف نهاية في و مرارة ال و الكبد لعمل بتشجيعها الهضمي الجهاز عمل و تحسين الغذائية

 لبعضها المفيدة يراتالتأث االعتبار بنظر أخذنا إذا سيما الجسم  السامة في المواد من التخلص

  . الجسم في الدهنية المواد هضم و الدموية الدورة على مثال كالثوم

 في نذكر و . العصبي والتوتر العضلي التشنج كمقاومة متفاوتة طبية بخصائص منها البعض يمتاز 

 األمعاء من ازاتللغ طاردة زيوت على الحاوية الشبت و كراويةال و حلوة الحبة نبات هذا المجال

  .للتسمم مضادا و الهضمي للجهاز مهدئا بكونه الفلفلي النعناع يمتاز كما  عملية الهضم تسهيل و

  مثل الفلفل والزنجبيل تؤدي إلى التعرق وتبريد ( الحار ) بعض التوابل التي تمتلك الطعم الحريف

 ملية طرد المواد السامة الجسم واإلسراع من ع

 لفل والزنجبيل والغرفة بعضها تستخدم كمواد حافظة تحافظ على الغذاء من التلف السريع مثل الف 

 Industry scent طور  الع صناعة -3

فضال عن الفوائد الطبية للعديد من النباتات فأنها تدخل في كثير من الصناعات األخرى ومنها العطور 

الحال في نبات  هو كما الكريهة للروائح المعرضة األماكن تعطير غير المقبولة و والتخلص من الروائح
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الخزامي حيث استعمل هذا النبات كملطف جو والتخلص من سوسة الخشب التي تصيب األثاث المنزلي 

من قبل العرب في القرون الوسطى أصبح استعمال الزيوت النباتية والعطرية  التقطيير تقنيية ورتط وبعد 

ض الزيوت بع ازتمتلترطيب وتعطير الجسد بعد االستحمام من األمور الواسعة االنتشار بين الناس حيث  

مسكن كما في  أومنعش مثل زيت الليمون  إحساس بأنها تعطي الطيارة المستعملة في ماء االستحمام

 . الجبل والمريمية  أكليلمنشط كما في  أومخفف للتوتر كما في الجيرانيوم  أوي الخزام

     Industry preparation beautification and pigment التجميل والصبغاتصناعة مستحضرات . 4

كل دولة  إنتظهر  أهمية النباتات الطبية في هذا المجال بصورة مختلفة في دول لعالم لمختلفة حيث 

ستعملت النباتات في الطبية بطريقتها الخاصة اعتمادا على ثقافة الشعوب وتطورها واليك عزيزي الطالب ا

 :  مجموعة من األمثلة

  بدانهم بصبغة زرقاء يحصلون عليها من تخمير نبات يسمى الوسمة أالبريطانيون القدماء يطلونIsalis 

tinctoria ء منسوجاتهم حضورها من نبات النيل  كما حضر اإليرانيون صبغة زرقاء ثابتة لطال 

Indigofera sp .   

 بها يتم تحضيرها من صبغات  خاص لون منها كال مسرحية يميز فرقا الشمالية أمريكا سكان لدى كان كما

  . القبائل من العديد أبناء بين شائعة التقاليد هذه  والزالتنباتية وشحوم الحيوانات والزيوت 

  يستعمل نبات الزعفران في تحضير الصبغات في دول العالم المختلفة .   

  استعمل الفتيات الهنديات لنبات الحنا في زخرفة اليدين في االحتفاالت الخاصة والمراسيم الدينية وشاعت

 .هذه الظاهرة في الدول اإلسالمية والعربية  

  صناعة طالء الوجه بين الناس في زمن الدولة الرومانية حيث قدمت أليهم هذه الثقافة من  تانتشرلقد

 قبل من سنت قد كانت التجميل تضرامستح استعمال إلى النزعة أن و وإيران  الحضارة المصرية القديمة

في اسكتلندا كانت تستحم في  Mary Queenحيث نالحظ إن الملكة  الطبقات العليا و البالط الملكي 

أحواض من النبيذ لتحسين طبيعة بشرتها اما فتيات البالط الملكي االسباني فكانت تستعمل عجينة اللوز 

 .لتحقيق هذا الهدف 

  استعمل المصريون المواد الراتنجية المستخلصة من نبات اللبان والمستخدمة في صناعة العطور منذو آالف

 .   والتي التزال تستخدم anti wrinkle  م المضاد لتجعد السنين في صناعة الكري
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  مثل الصفصاف والكالبتوز والعفص والككاو والصنوبر الجبلي : األشجار الطبية . 

  الياس والغار والدفلة والورد الشجيري والورد البلدي والورد :  الشجيرات الطبية. 

   الدينار والياسمين  مثل ورد الساعة وحشيشة: المتسلقات الطبية . 

  Other uses of medicine  plantاالستعماالت األخرى لنباتات الطبية  -6

 

  بعض النباتات الطبية تستعمل كأسيجة نباتية مثل الياس وكليل الجبل والمريمية وذلك

 . لطبيعة نموها وجمال أوراقها 

 عين البزون بعض النباتات الطبية تتميز بجمال أزهارها مثل حنك السبع و 

  بعض النباتات الطبية ستعمل لصناعة األلياف مثل القنب. 

   يستعمل نبات البرثروم كمبيد حشري غير ضار بالثديات . 

  ( .  النيماتودا ) يزرع نبات النيل لمقاومة الديدان الثعبانية 

 والحشرات ؟ .0


