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بادرَنجبویه
غالمرضا امین ،محبوبه بزرگی ،مهناز خانوی ،امیر خلج ،بهزاد ذوالفقاری ،آزاده رئیسدانا ،میثم شیرزاد،
*

امیرمهدی طالب ،محمدرضا شمس اردکانی ،روجا رحیمی

زیرگروه گیاهان دارویی و داروسازی طب سنتی ،گروه حکمت ،طب اسالمی و طب سنمتی ،فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسالمی ایران

چكيده
بادرنجبویه یکی از گیاهان پرکاربرد در طب ایرانی است و توسب حکما بهعنوان یک داروی شادیآور و برای مواردی نظیر تقویت مذز و حافظه ،تقویات قلاب و
رفع تنگی نفس تجویز می شده است .در مورد مشخصات گیاه شناسی ،مطالب بسیاری در منابع مکتوب طب ایرانی آورده شده اما نظر واحادی در ماورد ماهیات
بادرنجبویه وجود ندارد .در ای مقاله گونههای منتسب به بادرنجبویه مورد بررسی قرار گرفت و گیاهشناسی آنها با آنچه در خصوص ماهیت بادرنجبویه در مناابع
طب ایرانی عنوان شده بود مقایسه شد .امروزه سه گونه شامل  Asperugo procumbens L.، Melissa officinalis L.و Dracocephalum moldavica L.تحت عنوان
بادرنجبویه مطرح هستند .در مجمون و باتوجه به بررسیهای انجام شده ،شرح مذکور در منابع طب ایرانی بهطور عمده با خصوصایات  M.officinalisمتعلاق باه
خانوادۀ نعنا مطابقت دارد و در برخی موارد ماهیت گیاه به خصوصیات  D.moldavicaمتعلق به خانوادۀ نعنا که امروزه بادرَشبی نامیاده مایشاود نزدیاک اسات.
لیک از آن جایی که  A.procumbensمتعلق به خانوادۀ گاوزبان در رویشگاه  M.officinalisبه وفور یافت میشود مقدار زیادی از ای گیاه همراه بادرنجبویه وجود
دارد .در حال حاضر نیز عمدۀ نمونة بازار گیاهان دارویی ایران متعلق به  A.procumbensمیباشد.

تاریخ دریافت :اسفند69
تاریخ پذیرش :فروردین69

مقدمه:
ماهیت گیاهی که با مدخل بادرنجبویه در کتاب مفاردات و

سیری در منابع گذشته:

با همی نام در کتب مرکبات داروساازی و طاب ایرانای باه آن

تعدادی از حکما و دانشمندان چون اب بیطاار و ابا نفایس

ارجان می شود با وجود تواتر و شهرت فراوان چنادان شاناخته

قرشااای ،مالساااوفل ماااذکور در کتااااب ماتریاااا مااادیکای

شده نیست تا حدی که نزد بزرگان ایا مکتاب هام شناساایی

دیوسقوریدو

را مترادف بادرنجبویه دانسته اند .در ایا بااب

ماهیت آن محل اختالف است ( .)1الزم است یادآوری شود که

برخی از دانشوران ،بادرنجبویه را نه با مالسوفل بلکه باا لساان

در طب ایرانی دوران اسالمی و در مناابع مفاردات دارویای آن

الثور و فرنجمشک مترادف مایدانناد ( .)3حااجی زیا الادی

تک نگار گیاهانی که با نام بادرنجبویه مربوط ،مرتبب و مترادف

عطار بادرنگبویه را مترادف باالنگو مای داناد ( .)9همچنای در

قرار گرفتهاند فراوان است که ای امر خاود باه پیچیادگی ایا

متون بادرنجبویاه باه صاورت «باذرنبویاه»« ،الحباق الترنجای»،

نوشتار خواهد افزود .ای مقاله بر آن است تاا ابتادا باه کماک

«ترنجان» و در فارسی مترادف «مرماحوز» نیز معرفی شده است

شااواهد موجااود در مکتوبااات طااب ایراناای و مقایس اة آن بااا

(.)4

گیاهشناسی رایج ،محتملتری نام یا نامهای علمی را باه مفاردۀ

نزد حکمای قدیمی مانند عقیلی علوی شیرازی ،بادرنجبویه

مذکور منسوب و در ادامه به مرور خواص دارویی آن در مناابع

معرب بادرنگبویه فارسى است و در زبان عربى ناام آن «مفارح

طب ایرانی و منابع روز بپردازد.

القلب» است .عقیلی توصیفات مناسبی در باب ریخاتشناسای
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بادرنجبویه دارد ( .)1میرزا علایاکبرخاان نفیسای ذیال مادخل

نفسش را تنگ می کند ،در ایا حالات از صادا و حرکات بااز

بادرنجبویه به ای نکته اشاره مایکناد کاه بادرنجبویاه چنادی

می ماند و از انسداد مسام ،نزدیک است که خفاه شاود .هرگااه
دستبردار شد ،یک دفعه از خاواب مای پارد .کاابو

قسم است ولی از ریختشناسی آنها چیزی نمیگوید و به ایا

کابو

نکته بسنده میکند که بهتری آنها گیااهی اسات کاه در نتیجاة

مقدمة سه بیماری است :صرن ،سکته و مانیا) است .ای گیااه از

لمس آن ،دست باوی بادرناگ بگیارد و آن را در طاب ارجاح

بی برندۀ خفقان (تپیدن دل ،اختالج القلب ،حرکات اختالجای

میداند ( .)6در واقع وجه تسمیة مفاردۀ بادرناگبویاه و ضابب

است که عارض قلب شود .سبب آن می تواناد هار چیازی کاه

معرب آن – بادرنجبویه -در طب ایرانی که مورد اشااره بیشاتر

باع

آزار قلب شود باشد) ،غشی و وحشات ساوداوی اسات

حکما نیز است ،بوی نافذی شبیه باوی بادرناگ اسات کاه در

( .)1 ،11ای گیاه را در تفریح آنگونه مفید میدانند که مؤلفی

نتیجة لمس ای گیاه به مشام میرسد (.)6-3

چندی در وصف آن مینویسند :از خواص بادرنجبویه آن است

بادرنجبویه گیاهی است به قدر ذرعی و دو نون اسات .نون

که چون مقداری از ورق ،تخم و بیخ آن را همراه با هم خشک

اول صذیر و برگ آن لطیف و طوالنی و اطراف برگ آن مشرمف

کرده در خرقه کنند و به ابریشم محکم ببندند و در جیب نگااه

مانند اره و ساق آن پر شعبه شبیه به ریحان و گل آن بنفش

دارند مادام که با خود داشته باشند هرکس آنها را ببیند دوسات

مایل به سرخی و به جای سبزی با طعام میخورند و ای نون

دارد و محبوب خلق گردند و دایم شادمان خواهند بود(.)9 ،11

صذیر ربیعی و صیفی اساات و هر سال تخم آن سبز میشود نه

بادرنجبویه همچنی مُلَطمف )دارویی اسات کاه باا حارارت

ریشة آن و تخم آن شبیه به تخم کتان و کوچکتر از آن و اغبر

معتدل خود قوام خلب را رقیق تر ساازد) ،طعاام غلایظ ،هاضام

(آنچه به رنگ خاکی باشد ،گردآلاوده) و ای را بقله اترجیه نیز

(هامکنندۀ طعام) و رفعکننادۀ فُاواق )سکساکه( و نیاز ماانع

نامند و نون دوم در بو شبیه به آن و از آن تندتر و برگ آن

عُسرُالنمفس (تنگی نفس) ،درد لگا  ،مشاکالت کلیاه و از بای

مایل به تدویر و ای صحرایی و بستانی نیز میباشد بیساق و

برندۀ سموم است (.)11

شاخهای آن بسیار از یک بیخ میروید و برگ آن با خشونت و

نمونه های منتسب به بادرنجبویه در باازار گیاهاان دارویای

عریض و از برگ نعنا بزرگ تر و گل آن سفید و کم تخم (،1

مربااوط بااه سااه گیاااه  A.procumbens ، M.officinalisو

.)1

 D.moldavicaمیباشند.
طبیعت بادرنجبویه را گرم و خشک در درجة دوم میدانناد

و آن را به عنوان یک گیاه مفید برای درمان جمیع بیماریهاای

کلید شناسایی:

بلذمی و سوداوی مورد اساتفاده قارار مایدادهاناد .بادرنجبویاه

الف -1ساقة گیاه چهار گوش ،برگها دو به دو متقابل،

مقوی دل و دماغ ،حوا

وحافظه و ذکاز ،معده و جگر اسات.

به صورت خوراکی یا بوییدنی مُفَتِّح سُدّۀ دمااغی ،ملطماف و از
میان برندۀ کابو

(که خانق و در عربی «جاثوم» و «نَیْدَالن» نیز

می گویند و آن مرضای اسات کاه انساان در خاواب احساا
میکند که شخی سنگینی بر او ماینشایند ،او را مایفشاارد و
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گلها دارای دو لب .
ب -1ساقة گیاه تقریبا گرد ،برگها دو به دو متقابل ،گلها
دارای دو لب نیستند................................. .

A. procumbens

الف -3برگهای ساقهای تخممرغی-مثلثی ،در حاشیه
دندانهدار ،گلها صورتی تا سفید ....................

M. officinalis

Archive of SID
امیـن و همكاران

ب -3برگها په

دراز ،سرنیزهای با دندانههای بزرگ

ارهای – کنگرهای ،گلها صورتی تا آبی ...........

D. moldavica

مشخصات گیاهشناسی:

نام علمی:

Melissa officinalis L.

نام تیره :نعنا

)(Labiatae/Lamiaceae

پاراکنش در جهاان و ایاران :اروپاا ،ترکیاه ،قفقااز ،آسایای
مرکزی ،عراق و پاکستان و شمال ایران (.)19

نام علمیAsperugo procumbens L. :

نام تیره :گاوزبان
نام متداول:

)(Boraginaceae

German Madwort

نام متداولLemon Balm :

نام فارسی :چسبک ،ستارک خزنده

نام فارسی :بادرنجبویه

گیاهی علفی ،یکساله ،نسبتاً ظریف ،پوشیده از کارکهاای

بادرنجبویه گیاهی پایا باه ارتفاان  91-131ساانتیمتر ،غالبااً

زبر نوک قالبی ،ساقه ها منشعب؛ معماوالً گساترده روی زمای .

ایستاده ،پوشیده از کرکهای نرم ساده یا غدهای .ساقة ای گیااه

برگ های قاعدهای طوقهای ،قاشقی-مستطیلی ،به طاول 11-81

ایستاده ،منشعب ،سبز کمرنگ یا متمایل به آبی ،از پایی تا انتها

و عرض  1-11میلیمتر ،حاشیة موجدار ،هر دو ساطح پوشایده

برگدار ،با شاخههای طویل نازک است .برگهاای گیااه دارای

از کرک های زبر؛ برگ های سااقهای قاشاقی تاا واهنیازهای ،باا

پهنکی به ابعاد  4/1 -8سانتیمتر ،دارای ناوک کناد یاا تیاز ،در

دمبرگ کوتاه .گلها منفرد یا دو تایی یاا مجتماع در گالآذیا

حاشیه دارای دندانه های ارهای یا کنگرهای ،تقریباً بیکرک ،سبز

کوتاه به هم فشرده .براکتاه بارگمانناد ،باه طاول  11تاا  91و

مات و متمایل به آبای ،در ساطح رگبارگهاای ساطح زیاری

عرض  1تا  11میلیمتر .دمگل بسیار کوتاه؛ دم میوه به طاول 3

کرکپوش که برگهای پایی به شکل قلب و برگهاای بااالیی

تا  4میلیمتر و برگشاته .کاساة گال کوچاک باه طاول 3-3/1

تخممرغی شکل

هستند.

میلیمتر ،در میوه وسیع شاده و رشاد کارده ،باه طاول 1 -13

گل ای گیاه سفید متمایل به صورتی ،دارای دمگال کوتااه،

میلیمتر و به صورت دو کفة متقابل به هم یکی با  6و دیگاری

مجتمع در چرخههای کم و بیش یاکطرفاهی محاوری شاامل

با  7لب نوکتیز نامساوی ،پوشیده از کرکهاای زبار کوتااه باا

 1 -11گاال ،براکتااه گاالهااا کاام و ب ایش هاامقااد ،په ا دراز،

رگبندی مشبک .جام گل کوچک ،لولهای ،آبی تا بنفش ،کمای

سرنیزهای ،یا بیای و تیز یا نوکدار؛ کاساه تقریبااً باه طاول 7

طویل تر از کاسه؛ لبها په با نوک گرد و مدور؛ گلوی جام با

میلیمتر ،زنگی شکل با  19برجستگی جانبی ،دو لبه ،با لولاهای

 1زایدۀ هاللی شکل .پرچمها با میلة کوتاه ،داخل جاام .کاللاه

فشرده ،لب باالیی تقریباً تخت ،وسیع با رگههاای مشابک ،ساه

سرسان ،خامه کوتاه .فندقاه هاا تخاممرغای ،باه طاول 3 -3/1

دندانهای ،با دندانه های کمی نوکدار؛ لب پاایینی دوبخشای ،باا

میلیمتر ،سطح پوشیده از برجساتگیهاای زگیالمانناد؛ خاماه

دندانههای سرنیزهای و تقریبا تیز خاری ،یا نازک و نخی؛ کاساه

پنهان در میان فندقهها (.)13

باقیمانده در میوه رشد کرده ،تقریباً  1پهلو ،کارکدار؛ جاام باه

پراکنش در جهان و ایاران :اروپاا ،ترکیاه ،قفقااز ،سایبری،

طول  19 -11میلیمتر ،بدون کرک؛ پرچمها  4عدد خمیاده یاا

آسیای مرکزی ،افذانستان ،پاکساتان ،عاراق ،فلساطی و شامال

خیزان و مانده در داخل لب باالیی ،با بساکهای طویل متعاباد؛

آفریقا و شمال ،شمال غرب ،مرکز ،شمال شرق ،شرق ،جناوب

دانهها به طول  1/3-1میلیمتر ،و قهوهای رنگ (.)13

و جنوب شرقی ایران (.)19
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نام علمی:

Dracocephalum moldavica L.

نام تیره :نعنا
نام

پژوهشهای انجام شده در زمینة اثرات درمانی ای گیاه دارویی
بیانگر آثار متنوعی است که در میان آنها میتوان به خصوصیات

)(Labiatae/Lamiaceae

ضد نفخ ،آرامبخش ،ضد اسپاسم ،ضد باکتری ،ضد ویارو

متداولMoldavian Balm :

و

نام فارسی :بادرَشبی ،بادرَشبو

آنتیاکسیداتیو آن اشاره کرد ( .)11در ای میان مطالعات باالینی

گیاه یکساله ،سبز ،گردینهپوش و ظاهراً بیکرک ،با ارتفاان

کاااربرد بادرنجبویااه را جهاات درمااان تحریکااات عصاابی و

 91-71سانتیمتر یا بیشاتر ،دارای سااقة ایساتاده ،منفارد یاا از

بیخوابی ،زونا ،آکنه و همچنی نفخ تأیید کردهاند ( .)11 ،16از

قاعده منشعب ،با شاخههای ایستاده-خیزان ،طویال ،پوشایده از

جملة مطالعات بالینی انجام شده بر ایا گیااه نشاان مایدهاد،

برگهای متاراکم ،غالبااً سااده یاا کمای منشاعب .بارگ دارای

 M.officinalisدر کبد چارب غیار الکلای ( ،)17اضاطراب در

ب رستها و پایینیهای ساقه دارای دمبرگ کوتاه به طاول -31

بیماران مبتال باه آلزایمار و اناوان دماانس ( ،)18 ،13تاأثیر بار

 11میلایمتاار ،پهنااک بااه ابعااد  11×91میلایمتاار ،پها دراز-

حافظه و حیطههای شناختی ( ،)31تأثیر بر معیارهاای خلقای و

سرنیزهای ،در قاعده مقطع و یا کنجی ،با دندانههای بزرگ کناد

عملکردهای شناختی ( ،)31-39اساتر

و دندانههای ارهای -کنگرهای ،در بخش گلدار براکتهای شکل،

شذلی با آلومینیوم ( ،)34بیش فعالی ،اختالل تمرکز و رفتارهای

په دراز-خطی ،با دندانههایی در انتهاا منتهای باه تاار بلناد و

تکانشی ( ،)31هایپرلیپیدمی ( ،)36تبخال عود کنناده (،)37 ،38

بلندتر از چرخههای گل در گلآذی .

کاهش آسیب در افراد مواجه با دوزهاای پاایی رادیاسایون باه

گل به رنگ صاورتی ،سافید ،آبای-بانفش ،نسابتاً بازرگ،

اکسایداتیو در تماا

مدت طاوالنی ( )33و نیاز دنادان قروچاه ( ،)91بایقاراری و

مجتمع در تودههای مجزا در طول گلآذینی نسابتاً بلناد ،کاساه

اختالل خاواب در کودکاان ( )91ماؤثر اسات .عاالوه بار ایا

به طول  3 -11میلیمتر ،کمی کرکپوش ،دو لبه ،لب باالیی آن

فراوردههای دارویی حاوی عصارۀ  M.officinalisبه شکل کرم

تخممرغی و منتهی به دنداناههاای درفشای ،لاب پاایینی دارای

و هل موضعی در درمان عفونتهاای پوساتی و در ترکیاب باا

دندانه های په دراز و در انتها سرنیزهای-درفشی ،جام به طول

سایر گیاهان دارویی به شکل قرص و قطره به عنوان آرامبخش

 31-31میلیمتر ،در سطح خارجی کرکدار (.)13

عصبی در میگارن ،بای خاوابی و نفاخ ،در فهرسات داروهاای

زمان گلدهی :بهار و تابستان
پراکنش در جهان و ایران :اروپا ،سیبری ،آسیای

گیاهی رسمی ایران درج شدهاند (.)16
مرکزی.

مطالعات تجربی نشان میدهاد گیااه  D.moldavicaواجاد

در ایران :در استان های مختلف کشت مایگاردد .اصافهان،

اثرات آنتیاکسیدان و پاکسازی کنندۀ رادیکاالهاای آزاد اسات

تهران ،آذربایجان غربی ،گرگان ،مازنادران ،گایالن ،آذربایجاان

( .)93 -94همچنی اثرات محافظت کنندۀ قلبی از جمله بهباود

غربی ،اصفهان ،فار  ،شیراز ،هرمزگان ،بلوچساتان ،خراساان،

ضربانات قلب و جریاان کرونار ،افازایش فشاار بطا چاپ و

سمنان (.)13-14

کاهش کراتی کینااز و الکتاات دهیادروهناز در جریاان خاون

موارد مصرف

امروزی :

کرونر از اثرات قلبی-عروقی ای گیاه در موش صحرایی نشاان

در کنااار کاربردهااای متعاادد  M.officinalisدر مکاتااب

داده شده است ( .)99ای گیاه همچنای سالولهاای میوسایت

گوناگون طب مکمل و جایگزی از جمله طب ایرانی ،مجموعة

قلبی را در برابر سبب هیپوکسی -اکسیژناسیون مجدد محافظت
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میکند ( .)91با ای حال تاکنون مطالعة باالینی خاصای در ایا
گیاه منتشر نشده است.
مطالعات حیوانی انجام شده در مورد گیاه

در مجمون و باتوجه باه بررسایهاای انجاام شاده ،شارح
ماااذکور در مناااابع طاااب سااانتی باااهطاااور عماااده باااا

A. procumbens

خصوصیات  M.officinalisمتعلق به خانوادۀ نعنا مطابقات دارد

نشان دهندۀ اثرات آرامبخش -خوابآور و ضد افسردگی ایا

و در برخی موارد ماهیت گیاه باه خصوصایات

گیاه بر موش است ( .)96اما مطالعة قابل توجه بالینی در ماورد

متعلق به خانوادۀ نعنا که امروزه بادرشبی نامیده میشود نزدیک

ای گیاه به چشم نمیخورد.

است .لیک از آن جایی که  A.procumbensمتعلق باه خاانوادۀ

نتيجهگيری:

گاوزبان در رویشگاه  M.officinalisباه وفاور یافات مایشاود

D.moldavica

در باب نام های مختلف ای گیااه مایتاوان نتیجاه گرفات

مقدار زیادی از ای گیااه هماراه بادرنجبویاه وجاود دارد و در

مشهورتری نام برای اطالق هماان بادرنجبویاه یاا بادرنگبویاه

صاااورتی کاااه هنگاااام جماااعآوری دقااات نشاااود حتمااااً

اساات .بااهنظاار ماایرسااد جااایگزینی غالااب بادرنجبویااه

همراه  M.officinalisخواهد باود .در حاال حاضار نیاز عمادۀ

( )M.officinalisبا چسبک ( )A.procumbensدر دوران قاجاار

نمونة بازار گیاهان دارویای ایاران متعلاق باه

صورت پذیرفته است

(.)97

A.procumbens

است.
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