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 از نگاه قرآن Zingiber officinaleبررسی گياه زنجبيل 

 منصوره قوام

 و علوم زمین دانشگاه کاشان یعیدانشکده منابع طب ،یزداریاستادیار گروه مرتع و آبخ
Email: mghavam@kashanu.ac.ir 

 کیده چ

رآن کریم کتاب هدایت بشر به سوی خدای متعال است که در راستای اهداف هدایتی خود از شیوه های گوناگون برهان، موعظه، ق

 ردکارب و نظرخواص از هم است برده نام آنها از مجید قرآن که گیاهانی جدل به روش نیکو و اشاره های علمی استفاده کرده است

از خانواده   برخوردارند  زنجفیل ای ویژه اهمیت از نیز آمده گیاهان این نام با همراه که وقایعی و دهارویدا به اشاره ازجهت وهم

Zingiberaceae جهان رسراس در اکنون که است جالبی گیاهی ماده گیاه، این ای که ریزوم پنجه زیرزمینی ریزوم با دائمی گیاه یک 

 که فرموده وعده بهشت اهل به سوره انسان خداوند 17 آیه در .دارد خوش ییبو که است معطر روغنی شامل و رود، می کار به

 شفابخش ترینبه از یکی زنجبیل.نوشاند که از آن به زنجبیل یاد شده است.  می شرابی آنان به دنیا در نیکویشان کارهای پاداش به

 است سرگیجه و استفراغ تهوع، حالت درمان، برای طبیعی های

 ن، زنجبیل، داروییکلمات کلیدی:قرآ 

 مقدمه 

رآن کریم کتاب هدایت بشر به سوی خدای متعال است که در راستای اهداف هدایتی خود از شیوه های گوناگون برهان، موعظه، ق

در قرآن کریم بیش از هزار آیه به مطالب علمی اشاره دارد که برخی  .جدل به روش نیکو و اشاره های علمی استفاده کرده است

 .عجاز علمی قرآن به شمار می آیددر حد ا

  و  خوردن میان  این در. است  رفته سخن  انسان زندگی  های جنبه تمامی  درباره اسالم،  مبین  دین آسمانی قرآن،کتاب در

  روایات و احادیث همچنن و قرآن آیات در بسیاری های توصیه آن درباره که است انسان زندگی از مهمی قسمت آشامیدن

  ها آن از برخی مصرف و است شده ذکر قرآن در  ها آن خواص و گیاهان از تعدادی نام. است شده بیان معصومین و پیامبر

 است شده توصیه ها انسان به

 نام با همراه که وقایعی و رویدادها به اشاره ازجهت وهم کاربرد و نظرخواص از هم است برده نام آنها از مجید قرآن که گیاهانی

 است الزم آیات از بسیاری فهم برای گیاهان این شناخت و برخوردارند ای ویژه اهمیت از نیز آمده گیاهان این
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گیاهان دارویی از ارزش و اهمیت خاصی در تأمین بهداشت و سالمتی جوامع هم به لحاظ درمان و هم پیشگیری از بیماری ها، 

درصد از مردم دنیا برای مراقبت های اولیه بهداشتی  80ود بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی حد برخوردار بوده و هستند

(. کم بودن عوارض جانبی داروهای گیاهی و همچنین 8ترجیح می دهند که عصاره گیاهان و یا ماده موثره آنها را مصرف نمایند )

یژگی دارویی از اهمیت و وگوناگونی ترکیبات موثره آنها سبب شده است تا علی رغم حضور داروهایی با منشا شیمیایی گیاهان 

 خاصی بر خوردار شوند. از اینرو گرایش به سمت برداشت و عمل آوری مواد موثره گیاهان دارویی رو به افزایش است  

 ایران در. کندمی ایفا را مهمی نقش چین سنتی درطب هم هنوز و بوده استفاده مورد دور زمانهای از Zingiber officinale زنجبیل

 غرب در. ردک سفر غرب سوی به عربی کشورهای و ایران از و داشت کاربرد و بود شده شناخته ژنگویر نام با گیاه این زنی باستان

 از پیش هادهس گرچه کرد، ثبت را زنجبیل درمانی کاربرد میالدی یکم سده در بار نخستین «دیوسکوریدس» نام به یونانی پزشکی

 امالًک اروپا در آشپزی اولیه ماده یک عنوان به میانه، هایسده تا شد،می صادر اروپا به دور خاور کشورهای از عطردار گیاه این آن

 .بود شده شناخته

 برند؛می امن جهانی داروی عنوان به آن از آیورودا هندی پزشکی با آشنایان. شودمی کشت استوایی مناطق بیشتر در گیاه این امروزه

 هم وارشگ دستگاه روی بر آن بخش تسکین اثر خاطر به بلکه است، آن باکتری ضد قارچی، ضد خواص خاطر به تنها نه امر این

 برای طبیعی هایشفابخش بهترین از یکی و اندکرده مصرف را زنجبیل سال 2000 از بیش هندیان شده باعث اینها که هست،

 هیچ هابیماری این مرسوم داروهای بعضی برخالف و کرده مطرح غرب در سرگیجه و تهوع حالت مسافرت، هایبیماری درمان

 .ندارد منفی جانبی عوارض

 خوش بویی که است معطر روغنی شامل و رود، می کار به جهان سراسر در اکنون که است جالبی گیاهی ماده گیاه، این ریزوم

 هب چرب رزینی دارای روغن ینا. دهد می تشکیل بورنوئل و سینول زنجبرین، فالندرین، کامفن، را روغن این اصلی ماده. دارد

 در ادمو این. است المللی بین تجارت مهم اقالم از پرورده زنجبیل و زنجبیل چرب رزین زنجبیل، روغن. باشد می جنجرین نام

 اشربته رشیها،ت زنجبیلی، آبجو زنجبیلی، نان غذا، چاشنی پرادویه، غذاهای بیسکویت، شیرینی، مانند نوشیدنی و خوراکی مواد تهیه

 .رود می کار به مرباها و

 اهشک را سردرد.است تهوع و سرفه ضد. دارد فراونی خواص زنجبیل بوعلی طب و السالم علیه رضا امام طبی های آموزه مطابق

 مسکن همچنین.کند می رفع را درد دل و آورد می اشتها.است مفید پادرد و تیسم رما وجهت است آور خلط زنجبیل. دهد می

 ی ریشه پودر خوری چای قاشق نصف اگر و کند می اذیت را گلو آن زیاد مصرف زیرا کنید میل راباعسل آن.تهاس درد ی همه

 نجبیلز مفید خواص از دیگر بود.یکی خواهد تهوع ضد خودروبنوشید به ورود از وپیش کنید حل نوشیدنی یک در را زنجبیل

 که آن رب عالو زنجبیل. است زنجبیل وزن کننده کنترل یاهانگ از یکی بنابراین. است وزن کاهش و مناسب وزن حفظ به کمک

 ذخیره از گوارشی سیستم پاکسازی با است آن شدن لخته از جلوگیری و خون جریان برقراری در طبیعی مواد مؤثرترین از یکی

 فادهاست روزانه کارهای ربهت انجام و چابکی حفظ برای( ع) رضا امام زمینه همین در. کندمی جلوگیری بدن در اضافی هایچربی

 (4.)اند کرده توصیه را زنجبیل از
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 در کنندمی استفاده هم غذاها در آن از که است هند و چین ایران، سنتی طب در دارویی گیاهان پرکاربردترین از یکی زنجبیل

 ...آوریم دست به یبهتر اطالعات و بدانیم بیشتر آن ارزش مورد در است الزم و کندمی پیدا دوچندانی اهمیت نتیجه

 در داروها ترینکاربردی از یکی گیاه این که رسیده اثبات به و است شده انجام بسیاری تحقیقات زنجبیل روی درمانی،گیاه نظر از

 و زنان رشته درسی هایکتاب برخی وارد بارداری تهوع از پیشگیری در آن اثر که طوری به است بارداری شدید تهوع درمان

 .است شده نیز زایمان

 Zingiberaceaeزنجبيل  تيره شرح

 از کمی تعداد فقط بطوریکه اند پراکنده افریقا و اروپا آسیا، های قاره گرم نواحی در بیشتر که دارند جای گیاهانی زنجبیل تیره در

 ساقه. اند ساله چند و علفی گیاهانی معموالً. است گیاهان این دارای دیگر نقاط از بیش مالزی و هند. شود می یافت آمریکا در آنها

 نشأم بردارند در معطر مواد یا و ای نشاسته مواد فراوان اندوخته که گوشتدار و ضخیم ریزوم یا و زیرزمینی های غده از آنها هوایی

 طول الًعموم ها غالف این بطوریکه دارند غالف به منتهی و بزرگ نسبتاً پهنک با برگهائی که است این آنها مشخصات از.گیرد می

 واقع ماده و نر نوع 2 بر بندرت و ماده - نر زیبا، بسیار غالباً آنها گلهای. گیرد می فرا کامل بطور موز تیره گیاهان مانند را ها ساقه

 جام و کاسه شکل به معموالً آنها گل پوشش. اند خوشه بندرت یا سنبله صورت به مجتمع و رنگین معموالً ای براکته کنار در

 ستامینودا صورت به یا و یافته تحلیل یا دیگر های پرچم زیرا دارند زایا پرچم یک فقط. است تائی 3 قطعات از رکبم و مشخص

 .است آمده در( Labelle) مانند گلبرگ ظاهر با

 درتبن محوری تمکن با) فراوان های تخمک محتوی و خانه 3 تحتانی تخمدانی مجموعاً که مییابد تشکیل برچه 3 از آنها مادگی

 .آورند می بوجود خانه هر در( جانبی تمکن با

 .باشد دیگر اشکال به یا و سته یا و دار زائده های دانه محتوی و پوشینه است ممکن تفاوت به آنها میوه

 : از عبارتند تیره این مهم های جنس

Globa (گونه 100 از متجاوز) 

Alpinia  (250گونه) 

Zingiber  (100گونه) 

Amomum  (100گونه) 

Curcuma (گونه 50 از متجاوز) 

 :قرآنی اشاره

 (17/ انسان) ".زنجبیالً مزاجها کان کاساً فیها ویسقون"
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 .باشد زنجبیل با آمیخته که شان بنوشانند جامی جا آن در

. نجبیلز طعم با نوشاند می شرابی آنان به دنیا در نیکویشان کارهای پاداش به که فرموده وعده بهشت اهل به خداوند آیه این در

 دودیمو موالنا. فرمود وعده چیزی آنان ذائقه بنابر خداوند لذا داشتند زنجبیل به زیادی عالقه اعراب که آمده مظهری تفسیر در

 .بیامیزند خود نوشیدنی آب با را زنجبیل داشتند عادت اعراب: نویسد می

ده عطرو بوى خوش مى کرده اند، و آن را در جام نوشیدنیها عضى از مفسرین گفته اند: در عرب مرسوم بوده که از زنجبیل استفاب

 (5)مى ریختند، در این آیه هم به ابرار وعده داده که زنجبیل بهشتى را که پاکیزه تر و خوشبوتر است در جام شرابشان مى ریزند

 بس ای زنجبیل قدیم زگارانرو در اعراب و باشد می هندوستان بومی گیاهی است "افیسینال زنجیبر" آن علمی نام که زنجبیل

 موالنا. دباش "سرینجبر" سانسکریت کلمه از مشتق گویا زنجبیل عربی کلمه. کردند می وارد هندوستان از را( سونته( )خشک)

 قرآن هب یافتن راه سعادت ما سرزمین از ای کلمه چند که است افتخار نهایت( هندیان) ما برای" است گفته ندوی سلیمان سید

 آمده جیدم قرآن در( هندوستان) ما سرزمین معطر گیاه سه نام خداوند بهشت با رابطه در که نیست شکی. است کرده پیدا را مجید

 مُشک، ندیه کلمه سه از ترتیب به کلمه سه این ندوی موالنا گفته به بنا و ".کافور و زنجبیل مِسک، از عبارتند سه این و. است

 از مشتق یزن طوبی کلمه کافور، و زنجبیل سوای که است نوشته نیز او. است شده مشتق( ورکاپ) کارپورا و( جرنجبرا) سرنجورا

 .باشد می سانسکریت زبان در توپا کلمه

 .شود آن را زنجبیل ساده دنیا دانست بلکه زنجبیل بخصوصى استنا گفته نماند این کلمه که یکبار در قرآن آمده نکره است و نمى

کند که: هر چه خدا از نعم بهشتى در قرآن وصف کرده نظیر آن در دنیا نیست و ز ابن عباس نقل مىطبرسى در ذیل آیه فوق ا

 .(تا مردم بدانند)خدا آن را به اسم معروف ذکر کرده 

 اسامی

  شنکلیل؛ زنجبیل: فارسی: متداول نامهای

 زنزبیل؛ جنزبیل، زنجفیل، زنجبیل،: عربی

  اَدَرک؛ سونته،: پنجابی کشمیری، هندی، اردو، 

 سرینجبر، اردرکم،: سانسکریت

 اینجی؛: تامیلی آدا؛: بنگالی 

  ادو؛: گجراتی آل؛: مراتی 

  اینچی؛: ملیالمی

 ،ginger:انگلیسی
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  ؛gingembre:فرانسوی 

 ؛Zingiberi, Ingwer:آلمانی

 zingberis:یونانی 

  ؛jengibre:اسپانیایی 

  ؛zenzero:ایتالیایی

  imbir:روسی

 zingiber: التینی

 خصوصيات ظاهري

 و کشیده های برگ دارای که شوند می خارج ارتفاع متر 5/1 تا هایی ساقه آن از که ای پنجه زیرزمینی ریزوم با دائمی گیاه یک

 قرار متناوب صورت به که باشند می رنگ کم سبز رنگ و صاف سطح با( عرض mm20-8 و طول cm30-5) غالفی ای نیزه سر

 راکتب یک توسط گل هر که هستند اندکی های گل تعداد دارای و ترند کوتاه دار برگ های ساقه از گلدار های ساقه. اند گرفته

 به دار لگ ساقه انتهای در که است گرفته قرار سبز به متمایل زرد بزرگ های براکت زاویه در که است شده احاطه نازک( گریبان)

 کلش ای لوله گل کاسه یک دارای گل هر. اند گرفته قرار ستطیلیم – بیضوی ای خوشه آذین گل یک در فشرده بهم صورت

 کشیده لوب سه به باال از که لوله یک از متشکل زرد نارنجی گل جام است، خورده شکاف پایین سمت به طرف یک از که فوقانی

 که گل جام دهانه در چسبیده بهم پرچم سه دارای خرجی ردیف که ردیف دو در پرچم 6 شود، می تقسیم نوک بدون مستطیلی

 یا برچه سه تخمدان و گرد لوب سه از متشکل و ارغوانی شکل، گلبرگی قدامی یکی و شکل شاخی کوچک، خلفی تای دو

ریشه اصلی این  (.14و13و7) باشد می کوچک های دانه با همراه کپسول صورت به میوه. باشد می پرزی کالله با همراه تحتانی

 (4ریشه دار بوجود میاید) های ساقه یرو موجود  گیاه از گره های

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 اولین همایش ملی رهیافت های علوم کشاورزی در پرتو قرآن

 1394 اسفند ماه

 دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 

581 
 

 

 

 اندام مورد كاربرد گياه: ریشه هاي خشک

و ضخامت  cm4-3عرض  cm16-3زنجبیل به صورت قطعات افقی در یک طرف مسطح همراه با انشعابات نامنظم به طول 

قهوه ای روشن می باشند وجود دارد که گاهی به صورت طولی شکاف خورده اند. قطعات به رنگ زرد نخودی یا  cm2حداکثر 

که دارای شیارهای خطی هستند و تا حدی کرکدار می باشند . انشعابات ریزوم که انگشت نامیده می شوند به صورت مورب از 

درازا می باشند. شکاف ها کوتاه و دارای نشاسته  cm3-1ریزوم ها جدا می شوند و به صورت مسطح، بیضوی کوتاه در حدود 

زرد، دارای یک اندودرم زرد رنگ که غشای نازک را -افشان می باشند. قسمت داخلی ریزوم به رنگ قهوه ایهمراه با فیبرهای 

از دسته جات آوندی پهن جدا می کند، تعداد زیادی دسته جات فیبری آوندی پراکنده، تعداد زیادی سلول های اولئورزین پراکنده 

فراوان و دسته جات آوندی که در سراسر سطح داخلی پراکنده اند می باشد همراه با محتویات زرد رنگ و نقاط خاکستری بزرگتر 

(11-7.) 

  

 انتشار جغرافيایی

 ینا کشت. دارد وجود نیز چین جمله از جهان از دیگری نقاط در ولیگیاه زنجبیل احتماالً بومی آسیای جنوب شرقی می باشد 

(.و در مناطق استوایی هر دو نیمکره غربی و 7)است معمول آفریقا و هاقیانوسی امریکا،  اسیا، شرق جنوب مانند نقاطی در گیاه
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شرقی کاشته شده است. زنجبیل به منظور اهداف تجاری در آفریقا، چین، هندوستان و جامائیکا کشت می شود. هندوستان 

 (. 16و15و13و12و10و7بزرگترین تولید کننده زنجبیل در دنیا می باشد. )

 تركيبات شيمياي اصلی

درصد اسانس و اولئوزرین می باشد. ترکیب اسانس براساس منطقه جغرافیایی رویش فرق می کند، اما  1-4زوم زنجبیل دارای ری

-zingiberene ،(+)-ar-(-)ترکیبات اصلی سزکوئی ترپن هیدروکربن ها )مسئول عطر زنجبیل( ثابت می باشند. این ترکیبات شامل 

curcumene ،(-)-β-sesquiphellandrene  وβ-bisabolene  می باشند  . مونوترپن آلدئیدها و الکل ها هم وجود دارند. ترکیبات

، 14یا  16)دارای زنجیره جانبی با  gingerols-[12] ,-[10] ,-[8] ,-[6-3]مسئول طعم تند دارو و احتماالً اثر ضد تهوع آن به عنوان 

 7شناخته می شوند معرفی شده اند ) shogaolsبه آنها که تحت نام اتم کربن بترتیب( و ترکیبات دهیدراسیون مربوط  10-7، 12

 در پایین نشان داده شده اند.  shogaolsو  zingiberene ،gingerols(. ساختمان مربوط به ترکیبات17و 14و  12، 10،

 كاربرد زنجبيل در طب سنتی 

 به یا و اکثار به مصرف صورت در آن کیفیت درجه به توجه با و است شده معرفی دارو عنوان به سنتی طب دیدگاه از گیاه این

 فادهاست غذایی چاشنی یک عنوان به آن از بسیاری امروزه اگرچه. شودمی افراد بدن طبیعی مزاج در تغییر ایجاد باعث مداومت

 ملهج از یدیمف درمانی اثرات تواند می حوزه این متخصص پزشکان مشاوره با آن مصرف سنتی طب دیدگاه از ولی کنندمی

 .باشد داشته گوارش دستگاه تقویت

از امام رضا )ع( نقل شده است که هر کس بخواهد فراموشیش کم شود و دارای حافظه ای قوی شود، هر روز سه قطعه زنجبیل 

 (.3به عسل درآمیخته بخورد و با غذای خویش چیزی که با خردل تهیه شده نیز میل کند )

ضد نفخ بکار یم رود . همچنین پزشکان چینی جدیدا  و بادشکن  یگر بعنوان تقویت کننده معده و بدناین گیاه همراه با گیاهان د

زنجبیل تازه وشربت زنجبیل با چای زنجبیل در  .کشف کرده اند که شربت زنجبیل بهترین داروبرای معالجه زخم معده می باشد

بصورت عرق از بدن خار می سازد . این گیاه برای خانم هائیکه  بدن گرما تولید کرده و بدین وسیله مواد سمی و زادئ بدن را

زنجبیل بهترین داروی سرما خوردگی و گلو درد میباشد . هنگامی که حس . عادت ماهیانه آنها عقب می افتند تجویز شده است

ا چای آنرا میل می نمائید ب کردید دچار سرماخوردگی شده اید چند بار چای زنجبیل بنوشید و اگر گلو درد درید عالوه بر آنکه

زنجبیل را حتی برای کمپرس نیز می توان استفاده کرد که سموم بدن را خارج می سازد . برای این منظورابتدا . آن نیز قرقره کنید

ل برای شربت زنجبی. آغشته و آب اضافی آنرا فشار داده در محل زخم یا درد بگذارید آن با را دستمالی  چای زنجبیل استفاده کنید

زخم معده بسیار مفید است .مبتالیان به زخم معده باید هر روز قبل از غذا یک قاشق چایخوری از این شربت را همراه با کمی 

مصرف یک گرم پودر زنجبیل در جلوگیری از حالت تهوع و استفراغ . آب بنوشید زخم معده آنهاپس از مدتی التیام خواهد یافت

زنجبیل یکی از بهترین شفابخش های طبیعی برای درمان، حالت .ه داروهای آرام بخش مرسوم استبعد از عمل جراحی به انداز

زنجبیل به مراتب در کاهش دفعات استفراغ و از بین بردن عرق سرد سودمند است و بعضی از .تهوع، استفراغ و سرگیجه است
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دلیل معجزه گر بودن زنجبیل اجزای .یه می کنندمتخصصان زنان، زنجبیل را برای درمان تهوع صبحگاهی دوران حاملگی توص

 .تشکیل دهنده اصلی آن یعنی نشاسته، اسانس ها مانند زینجیبرن که به زنجبیل بوی خاص می دهد، است

 

 :مصرف منع موارد

  (.6)باشدمی ممنوع خونریزی خطر معرض در افراد و صفراوی سنگهای زدگی،گرما به مبتالیان توسط مزبور گیاه مصرف -

 (. 6)شودمی جنسی نیروی ضعف و خون فساد باعث آن مصرف در رویزیاده و بوده مضر مزاجان گرم برای همچنین -

 دردهای و خونی نوع حتی استفراغ موجب اینها در. است ممنوع و مضر( معده و مری زخم) احشا و امعاء زخم دارای افراد برای -

 (.6)شود می باطنی

 گيري نتيجه.

 طب دیدگاه از زنجفیل  .شوند می محسوب بشری جامعه برای ارزشمند میراثی که هستند خدادادی مواهب از ییدارو گیاهان

زه به ابرار وعده داده که زنجبیل بهشتى را که پاکی قرآندر  بس همین گیاه این اهمیت و برای است شده معرفی دارو عنوان به سنتی

 خصوص هب و مختلف بیماریهای درمان  برای گیاه این سمت به گرایش رو این از تر و خوشبوتر است در جام شرابشان مى ریزند.

 با نهگو این پایدار حفظ راستای در دلیل همین به. رسد می نظر به بدیهی امری ناراحتی های معده و مشکالت تهوع در بارداری،

 این بذر آوری جمع همچنین. دارد قرار همیتا اول درجه در ژنتیکی، ذخیره یک عنوان به ، خود طبیعی رویشگاههای در ارزش

 قرار زراعی و باغبانی کارشناسان کار سرلوحه در میبایست گیاه این پرورش و کشت برای رویشگاه مشابه شرایط ایجاد و گیاه

 .گردد ایجاد گیاه ارزشمند موثره مواد از حاصل داروهای تولیدی منبع یک گیاه این انبوه کشت با تا. گیرد
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