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 7931زمستان ، چهارم ۀ، شمارنهمسال تي اسالم و ايران، طب سنّ مجلّۀ  

 

 سنتی ایران طب در های معدنی قلبی بر پایۀ سنگ بررسی داروهای

 

، تهمينه الفمروستی بينش ، ماریاالف، فاطمه فرجادمندالف، محبوبه بزرگیالفواحدی مزدوبادییاسمن 

 *الف،د، مينا سعيدیجمهناز خانوی ، باکبرزاده

 

 مرکز تحقیقات طب و داروسازی سنتی، دانشگاه علوم پزشکی ت ران، ت ران، ايران الف
 زشکی ت ران، ت ران، ايراندارويی، دانشکدۀ داروسازی، دانشگاه علوم پ شیچی گروه ب
 فارماکوگنوزی، دانشکدۀ داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی ت ران، ت ران، ايران گروهج 

 مرکز تحقیقات گیاهان دارويی، دانشکدۀ داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی ت ران، ت ران، ايران د

 چكيده
شچار   به عنوان يکی از داليه اصلی مر، و میر در ج ان و به شايع و مزما قرار داشته هایهای قلیی در زمرۀ بیچاریدر حال حاضر، بیچاری :سابقه و هدف

بنابرايا،  .بر بوده و هچننیا به دلیه ماهی  مزما بیچاری، عوارض جسچی و روحی فراوانی برای بیچار به هچراه داردهای قلیی هزينهروند  درمان بیچاری می

طب سنتی ايران  داش   در ايا راستا، بر خواهد بر ارتقاء سمم  افراد، منافع اقتصادی، اجتچاعی و فردی بسیاری را نیز درهای قلیی عموه پیشگیری از بیچاری

ر ای از راهکارهای ارامه شده ب ها ارامه کرده اس   بخق عچده های قلیی و درمان آنراهکارهای بسیار کارآمد و کاربردی در خصوص پیشگیری از ابتم به بیچاری

 باشد که در ايا مقاله به آن پرداخته خواهد شد  های معدنی می مینای استفاده از سنگ

  شود می های قلیی، بح  و بررسی پیشگیری و درمان بیچاری های معدنی توصیه شده در طب سنتی ايران به من ور نقق سنگ مقاله، ايا در: هاروشمواد و 

شیرازی(،   عقیلی عقیلی معالجات،  اع   خان چشتی( اکسیر اع  ، (سیناابا  قانون ن یر سنتی طب در مراجع مندن ام جستجوی دقیق و برای ايا من ور،

بدون  ,PubMed, Google Scholar, Scopus, SID Iran medex, Magiranهای اطمعاتی  و هچننیا، بانک (شیرازی  عقیلی االدويه مخزن

 Cardiovascular»، «داروهای معدنی» ،«قلیی مقويات»، «قلیی مفرحات» ،«قلب امراض»کلیدی  کلچات از ستفادها نور با افزار جامع نرممحدودي  زمانی و 

disease» ،«Heart disease» ،«Prevention» ،«Risk factor »و «Non-medicine »   مطابق معیارهای مطالعه، استخراج مطالب مربوط صورت گرف

 د جامع انجام شو تجزيه و تحلیه شده 

دارد  ج   حفظ و ارتقاء سمم  ايا عضو، هچواره افراد به حفظ آرامق و عنوان يکی از اعضای رمیسه، در طب سنتی ايران بسیار مورد توجه قرارقلب به: هایافته

ه و زمرد نقق بسیار م چی در ارتقاء سمم  شوند  در ايا خصوص، ياقوت، طم، نقره، فیروزهای معدنی سون داده می ويژه بر پايۀ سنگ استفاده از مقويات قلب به

 های قلیی داشتند قلب، پیشگیری و درمان بیچاری

های معدنی ن یر طم، نقره، مرواريد، ک ربا، بسد  مرجان(، حجر ارمنی، عنیر، ياقوت،  مطابق منابع طب سنتی ايران، استفاده از سنگ: گيرینتيجهو  بحث

و نگاه  نگ داشتا در دهانبدخشی، زمرد و حديد به صورت مفرد يا مرکب از طرن مختلف شامه خوردن، تعلیق  آويختا(، الجورد، فیروزه، عقیق، يش ، لعه 

 شوند   های قلیی میها تأثیر درخور توج ی در ارتقاء سمم  قلب داشته و سیب پیشگیری و درمان بیچاری کردن به آن

 های معدنی طب سنتی ايران، سنگ های قلیی، پیشگیری، درمان،بیچاری: ها کليدواژه
 

 

 :مقدمه

های شايع های قلیی در زمرۀ بیچاریدر حال حاضر، بیچاری

و براساس آمارهای  (9-6 و مزما جوامع امروزی محسوب شده 

های قلیی  و میر ج انی ناشی از بیچاریاعمم شده میزان مر، 

میلیون نفر در  6/67درصد افزايق، از حدود  5/64و عروقی با 

رسیده اس   7161میلیون نفر در سال  6/61به  7111سال 

 سال نگر بر پايۀ اطمعات کنونی، در آينده   براساس مطالعۀ (4 

های قلیی کاهق چشچگیری خواهد  سا ابتم به بیچاری 7141

هچننیا، آمارهای سازمان ب داش  ج انی نشان   (5 ياف  

دهد که مناطق خاورمیانه، شچال آفريقا و ايران در رتیۀ می

و  (7 های قلیی قرار داشته نخس  مر، و میر ناشی از بیچاری

های قلیی درصد از که مر، و میر در ايران به دلیه بیچاری 95

 31 ريور ش :اف يدر خيتار

 31دی  تاريخ پذيرش:
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ودرس در   طیق ايا مطالعات، مر، ز(9 ،6 باشد عروقی می

سال که جزء نیروی کار فعال جامعه  11 سنیا کچتر از

شوند، در کشورهای در حال توسعه افزايق محسوب می

چشچگیری نسی  به کشورهای پیشرفته داشته اس  که خود 

تواند مشکمت جدی اجتچاعی و اقتصادی فراوانی به هچراه  می

امروزه، عله مختلف ن یر فشارخون باال،   (7 داشته باشد 

دياب ، کچیود فعالی  بدنی، مصرف سیگار، سطح باالی 

کلسترول، چاقی، تغذيه نامناسب و وراث  به عنوان عوامه مؤثر 

  هچننیا، (3-1 اند  های قلیی شناخته شده در ابتم به بیچاری

ی و آلودگ (61 تأثیر عواملی ن یرخش ، خصوم  و اضطراب 

  به (66 های قلیی به اثیات رسیده اس   هوا نیز در بروز بیچاری

بروز بیچاری هر حال، عوامه ذکر شده تن ا پنجاه درصد احتچال 

بینی کرده که به تن ايی قادر به تیییا بروز و تداوم آن را پیق

 .(1 نیستند 

صورت عضو گوشتی  در منابع طب سنتی ايران، قلب به

سف  و صنوبری شکلی تعريف شده اس  که در وسط سینه 

قرار داشته، دارای مزاج گرم و خشک بوده و از اعضای رمیسه 

جايگاه  به عنوان قلبننیا،   هچ(69 ،67 شود  محسوب می

 هوارساندن اصلی آن،  ۀوظیفرو  حیوانی در ن ر گرفته شده و 

  بر ايا اساس، (64 ،67 س  اعضا از ساير و دور کردن بخارات

هر آننه که سیب تقوي  رو  حیوانی شود سیب تقوي  قلب 

اس  و آننه که موجب تضعیف رو  حیوانی شود موجب 

  مطابق طب سنتی (65 ،67 تضعیف عچلکرد قلب خواهد شد 

( 6شوند: بندی می های قلیی به دو گروه تقسی  ايران، بیچاری

های  ( بیچاری7های ناشی از سوءمزاج و ساختار قلب  بیچاری

  هچننیا، تقوي  قلب (69 ،67 ها  ناشی از مشارک  ساير اندام

و کچک به افزايق نیروی آن به عنوان ب تريا تدبیر به هنگام 

تضعیف قلب توصیه شده اس  تا قلب بتواند به جیران ايا 

  بايد (69 ضعف پرداخته و از ابتمء به بیچاری جلوگیری شود 

توجه داش  غ ، اضطراب و عدم آرامق فکری با مکانیس  

تضعیف نیروی طییعی و انقیاض عروقی سیب تغلیظ خون شده 

 ،67 شود و ايا امر از داليه تضعیف عچلکرد قلب بر شچرده می

طی دو مکانیس  اصلی شادمانی   براساس تحقیقات اخیر، (61

افزايق قدرت انقیاضی قلب و افزايق بازگش  وريدی، اثر 

سوی قلب و تقوي   شته و سیب ب یود جريان خون بهی داتقويت

  در منابع طب سنتی ايران نیز (63-61 شود  کارکرد آن می

های قلیی  مقويات و مفرحات قلیی در پیشگیری از بیچاری

  (65 ،69 ،67 اند  فراوان داشتهعروقی کاربرد 

ای مورد استفاده در ارتقاء در طب سنتی ايران، داروه

های قلیی به سه گروه  سمم  قلب، پیشگیری و درمان بیچاری

  (67 شوند  بندی می عچدۀ گیاهی، حیوانی و معدنی دسته

ی مانند ياقوت، طم، نقره، فیروزه و بسیارهای معدنی  سنگ

مورد استفاده  زمرد به صورت مفرد و يا در ترکیب با يکديگر

و تأثیر گذاشته ج امزاند  برخی از ايا مواد روی  قرار گرفته

  (69 ،67 اند  ر تقوي  عضمت قلیی مؤثر بودهدبرخی ديگر 

های الزم ج   پیشگیری از در طب کمسیک توصیه

های قلیی عروقی به صورت کلیاتی در مورد مداخمت و  یبیچار

تغییر سیک زندگی شامه تغذيۀ مناسب، رژي  غذايی گیاهی، 

نچک، حفظ وزن متعادل، فعالی  فیزيکی من  ،  چرب و ک  ک 

اجتناب از استرس و عدم استعچال دخانیات مطر  شده و 

راهکارهای جزمی که به صورت مشخص قادر به پیشگیری از 

های قلیی عروقی باشد، ارامه نشده اس   در ايا راستا،  چاریبی

طب سنتی ايران راهکارهای روشا و عچلی ارامه کرده اس  که 

های معدنی مقوی و مفر  قلب  بخشی از آن بر پايۀ سنگ

که در ايا مقاله به آن پرداخته  (79-71 ،9 باشد  استوار می

 شود  می

 :هاروشمواد و 

های معدنی در پیشگیری و درمان  در ايا مقاله، نقق سنگ

های قلیی براساس متون طب سنتی ايران بررسی شده  بیچاری

 طب سنتی ايرانی مانندمعتیر  منابع ور، اس   برای ايا من

، (67 حکی  محچداع   خان  اع   اکسیر، (69  سیناابا قانون

عقیلی  عقیلی معالجات، (74 عقیلی خراسانی  کییر قراباديا

ه تحف ،(75 عقیلی خراسانی  االدويه مخزن، (65 خراسانی 

اهوازی  الطییه الصناعه کامه، (71 حکی  مؤما  یاالچؤمن

جرجانی  العممیه الچیاح  و الطییه االغراض، (71 مجوسی 

 جواهرنامۀ، (73  عیداهلل بامحچد بامحچود  خانى تحفۀ، (70 
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 های با استفاده از کلیدواژه (91 جوهری نیشابوری  ن امی

داروهای »و « مقويات قلیی»، «مفرحات قلیی» ،«امراض قلب»

افزار جامع نور  برای ايا من ور، از نرم  جستجو شدند« معدنی

نیز ب ره « مقوی قلب»و « مفر  قلب»های  نیز با کلیدواژه

طب مدرن از گرفته شد  هچننیا، مطالعات صورت گرفته در 

 PubMed،Google Scholar های اطمعاتی مانند طريق بانک

،Scopus ،SID  ،Iran medex و Magiran   بدون محدودي

، «لییبیچاری ق»های  کلیدواژهبا در ن ر گرفتا زمانی 

، «نانوساختارها»، «عوامه خطر»، «پیشگیری»

«Cardiovascular disease» ،«Heart disease» ،

«Prevention» ،«Risk factor»، «Non-medicine»  و

«Nanostructures »مطالب مربوط در ن اي ،   استخراج شدند

و داروهای معدنی، مفرحات قلیی ، دارودرمانیشامه قلب به 

ها در ارتقاء سمم  قلب بررسی شد و بدون تأثیر  نقق آن

های منتج از منابع مورد مطالعه هچراه با رعاي   عقیده از داده

داری در بیان مطالب و ذکر منیع برای کلیۀ مطالب  مان اصه ا

 ها تجزيه و تحلیه شدند  ج   رعاي  نکات اخمقی، داده

 ها:یافته

مقويات و مفرحات قلب توصیه شده در طب سنتی از طريق 

های مختلف ن یر گرم يا سرد کردن قلب و رو ،  مکانیس 

کردن  رطوب  بخشیدن يا خشک کردن مزاج قلب و رو ، لطیف

رو  غلیظ ج   کچک به انتشار، تغلیظ رو  رقیق ج   

جلوگیری از تأثیر عوامه مختلف بر قلب و رو ، افزايق رو  

کنند   بخشی بالخاصی  و ذاتی عچه می حیوانی و فر  و شادی

انتخاب مفرحات بر حسب مزاج فرد میتم و شرايط بیچاری 

  در حالیکه انواع گوناگونی از (69 ،67 شوند  کار برده می به

، اع   اکسیر، قانونداروهای مقوی و مفر  قلب در کتب 

و ساير کتب طب سنتی معرفی  کییر قراباديا، عقیلی معالجات

ها بر پايۀ ترکییات معدنی تريا و مؤثرتريا آناند، م  شده

که در ايا مقاله به آن پرداخته  (74 ،65 ،69 ،67 د باشنمی

حکچای طب سنتی عقیده داشتند ب تر  ( 6خواهد شد  جدول 

ها( از معدنی که به داشتا  ها  گِه ها( و طیا اس  احجار  سنگ

آوری شوند  فیروزه  باشد جچعها مش وور می ب توريا نوع آن

ای بحريا از نیشابور، لعه بدخشان، ياقوت پیکو و مرواريد دري

ها در آوری آن باشند  هچننیا، بر جچعها میتريا مثالمعروف

  الزم به (91 ،75 ،69 اوايه زمستان تأکید بسیار شده اس  

ها رنگیا، صاف، شفاف، خالص، ذکر اس  هر چقدر ايا سنگ

بزر، و بدون مواد زامد ديگر، دارای ب تريا رنگ، طع  و رايحه 

 ،69 باشند مچکا باشند، دارای خواص درمانی ب تری نیز می

75)   

با در ن ر گرفتا تچامی ايا شرايط، هر سنگ معودنی قیوه   

سوازی را طوی نچايود توا عواری از       از استعچال بايد مراحه آماده

شوود  سازی سیب می هرگونه ناخالصی شود  هچننیا، ايا آماده

خوود   تا سچومی که مچکا اس  هچراه ايا مواد باشد و به نوبوۀ 

منجر به ايجاد عوارض جانیی شود، به حداقه رسیده و يا کواممً  

، ارمنی حجرهای معدنی مانند  در مورد سنگ   (75 حذف شوند 

صوورت غسوه  شستشوو بوا      سازی به، آمادهعقیق و زمرد، ياقوت

هوای   باشد  به ايا صورت کوه هور کودام از ايوا سونگ     آب( می

 آننوه نود، سوپس   کنموی  آب مخلووط ا ب وه دیساي نرممعدنی را 

کننود  بعود از   موی  مخلوط آبا به، دیسايرا دوباره  شود نشیا ته

 دورالی باقیچانده  و گه و ريزهسنگچنديا بار تکرار ايا مرحله، 

جامودات   توا شوود  پوشوانده موی  مخلوط  ظرفدر  وريخته شده 

نشویا  توه خوارج،   آن بواالی  آبشود  در ن ايو ،   نشیاتهکاممً 

سوازی    انوواع ديگور آمواده   (75 شود میشده و استفاده  خشک

نحووی کوه    باشود، بوه  شامه احران  سوزاندن( سنگ معدنی می

شوود   ظرف سفالی حاوی سنگ مورد ن ر در کوره قرار داده می

عنوان مثال، در مورد ک ربا، مرواريد، بسود و مرجوان، عقیوق،     به

شوود  کوار بورده موی    يش ، ياقوت، نقره و برادۀ آها ايا روش به

سازی به صورت حه طم بوا مرواريود،   د طم، آماده  در مور(75 

کوردن طوم( رايوج     مالی قته  کشته سازی( طم و تکلیس  آهک

  (75 ،74 بوده اس  

عنوان  سینا از ياقوت، فیروزه، طم و نقره به ابا قانوندر 

داروهايی که در درمان قلب نزديک به اعتدال مزاج هستند ياد 

، مرواريد، ک ربا و اع   اکسیر  هچننیا در (69 شده اس  

عنوان داروهای بارد و ياقوت، طم، نقره، مرواريد، بسد،  بسد به

عنوان مفر  و مقوی قلب که خواص آن ناشی  فیروزه و زمرد به
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 انطب سنّتي اسالم و اير ۀمجلّ  --- 977

 (70 ،67 اند باشند ذکر شده میزديک به اعتدال از کیفی  سردی و گرمی نیوده و دارای مزاج ن

 های قلیی های معدنی معرفی شده در منابع طب سنتی ج   پیشگیری و درمان بیچاری سنگ: 6جدول 

 

 

 منابع نوع کاربرد طبيعت سایر اسامی سنگ معدنی

 حجر ارمنی
طیا االرمنى، 

 گه ارمنی
 خوراکی و خشک  گرم

 قانون، 911خانى ص تحفۀ، 503االدويه ص مخزن، 771ص 5ج اع   اکسیر

 501عقیلی ص معالجات، 633ص 6 جالچلوک  خزاما، 6943ص 9سینا ج ابا

 خوراکی و خشک  گرم الذورد، الزورد الجورد
، 6611کییر ص قراباديا، 117االدويه ص مخزن، 914ص 7ج اع   اکسیر

 501عقیلی ص معالجات، 179ص 6ج الطییه االغراض

 معتدل  ياقوت
خوراکی، آويختا، 

 نگ داشتا در دهان

 9سینا ج ابا قانون، 131 االدويه ص مخزن، 7،71ص 4ج اع   اکسیر

 01 جواهرنامۀ ن امی ص، 507 عقیلی ص معالجات، 6941ص

 ذهب، زر طم
معتدل مايه به 

 گرمی
 خوراکی

، 317کییر ص قراباديا، 417االدويه ص مخزن، 715ص 7ج اع   اکسیر

سینا  ابا قانون، 715ص 9ج الطییه الصناعه کامه، 41ص 7 ج خمصه الحکچه

 جواهرنامۀ، 506 عقیلی ص معالجات، 619التعلی  ص مخازن، 6941ص 9ج

 917ن امی ص

 خوراکی سرد و خشک فضّه، سی  نقره

، 507ص 6 ج کییر قراباديا، 536االدويه ص مخزن، 715ص 7ج اع   اکسیر

جواهرنامۀ ن امی ، 6941ص 9سینا ج ابا قانون، 41ص 7 ج خمصه الحکچه
 506عقیلی ص معالجات، 961ص

 لؤلؤ مرواريد
سرد مايه به 

 لمعتد

خوراکی، آويختا، 

نگاه کردن، 

 نگ داشتا در دهان

 9ج الطییه الصناعه کامه، 166االدويه ص مخزن، 715ص 7ج اع   اکسیر

 خمصه الحکچه، 911خانى ص تحفۀ، 6941ص 9سینا ج ابا قانون، 715ص

، 194ص 6 ج کییر قراباديا، 163ص 6ج الطییه االغراض، 41ص 7 ج

 610 امی صن جواهرنامۀ، 507عقیلی ص معالجات

 بسد
اصه مرجان، 

 ناشف
 خوراکی سرد و خشک

 6 ج کییر قراباديا، 760 االدويه ص مخزن، 714ص 7ج اع   اکسیر

سینا  ابا قانون، 651ص 9 ج خمصه الحکچه، 911خانى ص تحفۀ، 173ص

، 507عقیلی ص معالجات، 163ص 6ج الطییه االغراض، 6941ص 9ج

 774ن امی ص جواهرنامۀ

 911ص 9سینا ج ابا قانون، 111االدويه ص مخزن، 714ص 7ج اع   اکسیر خوراکی، آويختا سرد و خشک پیروزه فیروزج، فیروزه

 491ص االدويه مخزن، 915ص 7ج اع   اکسیر خوراکی، آويختا سرد و خشک  زمرد

 سرد و خشک آها حديد
آويختا، پوشیدن 

 انگشتری

 951االدويه ص مخزن، 715ص 7ج اع   اکسیر

 715ص 7ج اع   اکسیر خوراکی گرم و خشک سنگ خروس الديک حجر

 خوراکی معتدل  ک ربا

 7 ج کییر قراباديا، 101االدويه ص مخزن، 715ص 7ج اع   اکسیر

سینا  ابا قانون، 651ص 9 ج خمصه الحکچه، 911خانى ص تحفۀ، 6105ص

، 507عقیلی ص معالجات، 163ص 6ج الطییه االغراض، 6941ص 9ج

 771ن امی ص جواهرنامۀ

 507عقیلی ص معالجات، 6105ص 7 ج کییر قراباديا، 555مخزن االدويه ص خوراکی، آويختا سرد و خشک  عقیق

 خوراکی گرم و خشک  عنیر

، 509ص 6 ج کییر قراباديا، 516االدويه ص مخزن، 715ص 7 ج اکسیر اع  

 9سینا ج ابا قانون، 41ص 7ج خمصه الحکچه، 911خانى ص تحفۀ

 507عقیلی ص معالجات، 163ص 6ج الطییه االغراض، 6941ص

 حجر الیشب
 يش ، 

 حجر الیشف
 خوراکی سرد و خشک

 7 ج خمصه الحکچه، 961االدويه ص مخزن، 501ص 6 ج کییر قراباديا

ن امی  جواهرنامۀ، 507ص عقیلی معالجات، 915ص 7 ج اکسیر اع  ، 41ص
 763ص

 لعه بدخشان لعه بدخشی
معتدل و 

 خشک
 خوراکی

 7 ج کییر قراباديا، 115االدويه ص مخزن، 915ص 7 ج   اکسیر اع

 507عقیلی ص معالجات، 6105ص
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 واحدی و همكاران          

  979 ---7931چهارم، زمستان  ۀ، شمارسال نهم 

 

داروهای مقوی و مفور  قلوب برحسوب اينکوه قلوب و رو       

اينکوه طییعو    حیوانی دارای مزاج گرم، سرد يا معتدل بوده يا 

  (65 ،67 شووند   آن ضعیف شده و بايد تقوي  شود، تجويز موی 

کننودۀ قلوب کوه    مرکیات خوراکی تقوي اع    اکسیردر کتاب 

های معدنی هستند شوامه مفرحوات    غنی از انواع مختلف سنگ

ياقوتی گرم، مفرحات ياقوتی سرد و مفرحات يواقوتی معتودل و   

های معدنی  تريا سنگ ی از م    برخ(67 باشد دواءالچسک می

 باشد:شر  زير می ذکر شده در منابع معتیر به

که به آن طیا ارمنی و يا گه ارمنوی نیوز گفتوه     حجر ارمنی -

از آن  االدويه مخزنشود دارای مزاج گرم و خشک بوده و در  می

 سوودا از طريق خارج نچودن قلب  عنوان يکی از مفردات مفر  به

سینا ج   کچک  ابا قانون  در (75 ده اس  از قلب، نام برده ش

عنوان يکوی از اجوزای    به خانی تحفۀبه درمان خفقان سرد و در 

يکی از مفرحات قلیی معتدل ج   تقويو  قلوب ضوعیف از آن    

  هچننیا در منابع گونواگون، در انوواع   (73 ،69 ياد شده اس  

عنووان يکوی از اجوزای     داروهای مرکب مقوی و مفر  قلیوی بوه  

کوار رفتوه اسو      اصلی دارو ذکر شده که به صورت خوراکی بوه 

 67، 65، 96، 97)  

کنندۀ ذاتی قلب بوده و دارای مزاج سرد  يا لؤلؤ تقوي  مرواريد -

های خووراکی، آويخوتا، نگواه    باشد که به روشرو به اعتدال می

  هچننیا، آشامیدن (70 ،67 شود  کردن سیب تقوي  قلب می

ای و نگ داشتا آن در دهان نیز سیب تقويو   آن در ظرف نقره

و ساير منابع معتیور طوب    کییر قراباديا  در (67 شود  قلب می

رکب مقوی و مفر  سنتی، مرواريد ناسفته در ترکیب داروهای م

کار رفته اسو  و يکوی از اجوزای اصولی مرکیوات       قلب بسیار به

  (94 ،99 ،73 ،70 ،74 ،65 باشود   پرکاربرد در تقوي  قلب می

اص مرواريد پرداختوه شوده و   ، به خون امی جواهرنامۀدر کتاب 

برنودۀ ضوعف    کنندۀ قلوب و رو  حیووانی، ازبویا    عنوان تقوي  به

کنندۀ خون در قلب مطور    کنندۀ سودا از قلب و صاف قلب، دفع

  (91 شده اس  

دارای مزاج معتدل بوده و بر استفاده از ياقوت قرمز يا  ياقوت -

صورت  رمانی در مرکیات تأکید شده اس   استفاده از آن به

و در  (70, 65, 69, 67 ن نیز توصیه خوراکی و آويختا بر بد

ياقوت از جچله داروهای مجرب در  ۀ، خچیراع   اکسیرکتاب 

  ياقوت سرخ سیب (67 تقوي  و تفريح قلب ذکر شده اس  

  (95 شود  های بدن میتحريک سممتی در تچام اعضا و دستگاه

من ور  به نگ داشتا ياقوت در دهان به ین ام ۀجواهرنام در

  (91 کنندۀ بالخاصی  قلب اشاره شده اس   تقوي 

در صووورت استشووچام  عنیوور مووزاج گوورم و خشووک داشووته و  -

صووورت    عنیوور بووه(71 ،75 عچلکووردی شووییه بووه مشووک دارد 

کنندگی قلیی دارد  مخلوط با شرب  سیب شامی خاصی  تقوي 

عنووان حوافظ اروا  و    ، از عنیر بوه االدويه مخزن  در کتاب (67 

صوورت بالخاصوی  دافوع     هوای حیووانی يواد شوده کوه بوه       قوت

  عنیر در (75 باشد گرمی در قلب می ۀهای ناشی از غلی بیچاری

عنوان يکوی از   صورت خوراکی به بسیاری از منابع طب سنتی به

لب ذکور  اجزاء اصلی در ترکیب داروهای مرکب مقوی و مفر  ق

  (94 ،73 ،70 ،74 ،65 ،69 ،67 شده اس  

دارای مزاج معتدل بوده و خوردن آن سیب تقوي  قلب  ک ربا -

  در بسیاری از مرکیات مقوی قلب ذکور  (75 ،65 ،67 شود می

و ساير نسخ طب سنتی وارد شوده اسو     یرکی قرابادياشده در 

  (94 ،70 ،74 ،69 که نشان از اهچی  آن در تقوي  قلب دارد 

کار بردن ک ربای سامیده شده در مفرحات قلیی سیب تقوي   به

  (91 شود  قلب و رو  حیوانی می

بووده   گرم و خشکيا سنگ خروس، دارای مزاج  الديک حجر -

در آب  ، اسووتفادۀ خوووراکی از سوونگی کووه اع وو  یراکسوو و در

دهنودۀ   کننودۀ قلوب و کواهق    عنووان تقويو    خیسانده شده بوه 

  (67 اضطراب و غ  ذکر شده اس  

طم دارای مزاج معتدل مايه به گرمی و نقره دارای مزاج سرد  -

  طوم و نقوره بوه صوورت خووراکی      (75 ،67 باشد و خشک می

کاربرد وسیعی در ساخ  مرکیات مقوی و مفر  قلوب داشوته و   

تقريیاً در هر مرکیی که طم يکی از اجزاء آن بوده نقره نیز ذکور  

ورن در بسویاری از    طم و نقره به صوورت  (94 ،74 شده اس  

کوار رفتوه و يوا بوه صوورت       عنوان جزء اصلی به مقويات قلیی به

  (91 ،71 ،74 ،69 انود   سامیده شده مورد استفاده قورار گرفتوه  
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 طب سنّتي اسالم و ايران ۀمجلّ  --- 972

هوای جسوچانی فورد را دوبواره      اعتقاد بر ايا اس  که طم انرژی

کند  های جواهر را نیز تقوي  می گردانده و قدرت اغلب سنگباز

کار بردن طمی مِصوولل   ، بهن امی جواهرنامۀ  مطابق کتاب (94 

سازی شده با حن ه( و هچننویا نقوره مصوول در     طمی آماده

مفرحات قلیی سیب دفوع سوودا از قلوب و تقويو  قلوب و رو       

  (73 شود حیوانی می

  (75 باشود  بسد يا اصه مرجان دارای مزاج سرد و خشک می -

عنووان يکوی از    از ايا سونگ معودنی بوه   اع    اکسیردر کتاب 

بالخاصووی  کووه دارای مووزاج قريووب  قلووب  مقويووات و مفرحووات 

د شده اس  که به صورت ذاتوی سویب تقويو     االعتدال اس  يا

خووراکی   مرکیوات   هچننیا، يکی از ارکوان  (67 شود قلب می

اسو  کوه در    لچسوک ا دواءکنندۀ قلب مانند مفر  بارد و  تقوي 

 ،73 ،70، 65، 69 بسیاری از منابع طب سنتی ذکر شده اسو   

کار بوردن مرجوان    ، بهن امی جواهرنامۀ  براساس کتاب (94 ،99

  (91 شود  موجب تقوي  قلب و صاف شدن خون می  مصول

 :بحث

هوای قلیوی،    های اخیر در درموان بیچواری   رغ  پیشرف  علی

و  مر، و میر ناشی از ايا بیچاری هچننان رو به افوزايق بووده  

ريزی دقیق و کارآمد ج   پیشوگیری از آن  ايا امر لزوم برنامه

  در طب مدرن، پیشگیری اولیوه تن وا   (5 کند را دو چندان می

در غالب تغییر عادات و اصم  سویک زنودگی کوه امکوان بوروز      

ه، در کو    درحالی(71 دهد، ارامه شده اس   بیچاری را کاهق می

طب سنتی ايران راهکارهای پیشگیرانه متعدد و کارآمد معرفوی  

    (69 ،67 شده اس  

طووور کووه قوویمً اشوواره شوود، حکچووای طووب سوونتی   هچووان

گووروه  هووای قلیووی را براسوواس منشووأ ايجوواد آن بووه دو بیچوواری

  ايجاد بیچاری ناشی از سوءمزاج  شوامه  6کنند:  بندی می دسته

ساده، با ماده، مفرد و مرکب( و ساختار قلب  شامه انواع اورام و 

جواد بیچواری     اي7 ؛(69 ،67 ن اتصال يا زخو  و جراحو (   تفرّ

ها مانند معوده، مغوز، ريوه، رحو  و     ناشی از مشارک  ساير اندام

طوور خواص    سوینا بوه   ابا قانونکید  اهچی  عل  دوم در کتاب 

قلوب بايود چنوان    »کنود:   چنیا بیان موی  مورد توجه بوده و ايا

ها بور آن توأثیر نداشوته    تقوي  شده باشد که بیچاری ساير اندام

    (69 « باشد

عنوان يک از راهکارهوای   طب سنتی ايران تقوي  قلب را به

هوای قلیوی بور شوچرده      درمانی م   در بسیاری از انواع بیچاری

ه سویب ب یوود ضوعف    هايی کو  اس  و اعتقاد بر ايا اس  درمان

 ،69 ،67  کننود  شوند، زمینۀ تقوي  قلب را فوراه  موی  قلب می

ج و  تقويو  قلوب، ب تور     که   هچننیا، توصیه شده (91 ،65

، در صوورت داشوتا   مرکوب چه  مفرد وچه قلیی  اس  داروهای

در زمسوتان  با مزاج گرم قلیی  داروهایدر تابستان و  مزاج سرد

   (67 شرايط استفاده شوند حسب رب

در طب سنتی ايران، مفردات غالیاً بوه سوه بخوق گیواهی،     

و در ايوا میوان،    (75 شووند  بنودی موی  حیوانی و معدنی دسته

های معدنی از جچله داروهايی هستند که به صورت مفورد   سنگ

عنووان مقووی و مفور  کواربرد      های قلیی به يا مرکب در بیچاری

، چرا که عموه بر خواص درمانی (65 ،69 ،67 اند فراوان داشته

شووند  چشچگیر، ماندگاری بسیار طووالنی داشوته و فاسود نچوی    

هوا دارای رنوگ و ترکییوات       از طرف ديگر، هر کدام از آن(75 

ای  نحوی که سیب شده جايگواه ويوژه   فردی هستند، به منحصربه

  (75 در میان مفردات داشته باشند 

هوای معودنی بوه طورن      براساس منابع طوب سونتی، سونگ   

هوا ماننود بسود     شوند  برخی از آن مختلف سیب تقوي  قلب می

و برخوی   (67 کنندۀ ذاتی قلب بووده   ي تقو مرواريد مرجان( و 

ديگر هچانند طم و نقره با دفع سودا از قلب، سیب تقوي  قلوب  

هوای    هچننیا برخی از ايا سنگ(91 شوند  و رو  حیوانی می

معدنی، مفر  قلب بوده و از ايا طريق سیب درمان ضعف قلوب  

  ايووا ترکییووات هچاننوود گیاهووان دارای   (69 ،67 شوووند  مووی

باشند  بوه عنووان مثوال، حجور ارمنوی و       های مختلفی می  مزاج

الجورد دارای مزاج گرم و خشک بووده و نقوره، بسود و فیوروزه     

مزاج سرد و خشک داشته و برخی نیز مانند طم، ک ربوا و لعوه   

  بوديا ترتیوب ايوا ترکییوات     (75 اج معتدل دارند بدخشی مز

هوای قلیوی     های گوناگون و با سوءمزاج توانند در افراد با مزاج می

 مختلف بر حسب نیاز به من ور درمان طیف وسیعی از 
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    (67 کار برده شوند  های قلیی به بیچاری

 های قلیی بوا  چاریتر اشاره شد برخی از بی هچانطور که پیق

شوند  در ايوا راسوتا، برخوی از     ها ايجاد می اندام ساير مشارک 

داروهای مفرد و مرکب، عموه بر تأثیر مستقی  بر قلب از طريوق  

های قلیی  ها منجر به ب یود بیچاری تقوي  و يا درمان ساير اندام

هوای معودنی    شوند  در منابع طب سونتی ايوران، بوه سونگ     می

یه داروهای مرکیه برای ايا من ور، اشاره شده مختلف ج   ت 

مرواريوود بوورای درمووان برخووی  عنوووان مثووال، خچیوورۀ اسوو   بووه

(  67های قلیی ناشی از مشارک  ريه توصیه شده اس    بیچاری

هوای قلیوی ناشوی از     هچننیا، برای درموان بعضوی از بیچواری   

هوا   مشارک  معده، دواءالچسک شیريا و تلخ که در ترکیوب آن 

يوود و ک ربووا وجووود دارد، تجووويز شووده و در داروی مرکیووۀ  مروا

کار رفته اس   ديگری، ورن طم به عنوان يکی از اجزای اصلی به

هوای مشوارکتی قلیوی ناشوی از      (  دستۀ ديگری از بیچواری 67 

های رح  اس   يکی از داروهای تجويز شوده در درموان    بیچاری

الجورد و حجر  باشد که در ترکیب آن از ها، معجون نجا  می آن

 (  67ارمنی استفاده شده اس   

من ور بررسی تحقیقات انجوام شوده در طوب مودرن در      به 

هوای   هوای معودنی در بیچواری    کارگیری و تأثیر سونگ  زمینۀ به

 Google Scholar, ISIیور ن های اطمعاتی متعودد   قلیی، پايگاه

Web of Knowledge, PubMed, Scopus,  طوور کاموه    و     بوه

 ب یوود  و و شدند  به هر حال، گزارشی مینی بر پیشگیریجستج

مطابق بوا اسوتفادۀ آن در طوب سونتی ايوران       قلیی های بیچاری

هوای معودنی در درموان     ياف  نشد و مکانیسو  عچلکورد سونگ   

باشد   های قلیی مطابق اطمعات طب مدرن ناشناخته می بیچاری

ا هوا و هچننوی   براساس مواد معدنی تشکیه دهندۀ ايوا سونگ  

 توان گف : روش مصرف می

هوای   هوای درموانی سونگ      با توجه به اينکه يکی از جنیه6

، (69 ،67 هاس   بخشی آن معدنی در طب سنتی ايران، اثر فر 

بور قلوب از طريوق    هوا   رسد نحوۀ عچلکرد ايوا سونگ   ن ر می به

آويختا و نگاه کردن، مربوط به ايجاد حس خوشايند و آراموق  

شود  ايجاد آرامق و جلوگیری از اسوترس از مووارد    در افراد می

هوای قلیوی    اصلی توصیه شده در طب مدرن در درمان بیچواری 

 باشد    می

صورت مفرد و مرکوب در   های معدنی به   استفاده از سنگ7

لف در طب سنتی ايران، مچکوا اسو  بوا    های مخت فرموالسیون

من وور ب یوود عچلکورد قلوب      هدف تأمیا مواد معودنی الزم بوه  

توانود بوا    هوا موی   طراحی شده باشد  مکانیس  عچلکرد ايا سنگ

ها ارتیاط مسوتقی  داشوته باشود  در حوال      ساختار شیچیايی آن

حاضر، ايا ساختارها شناسايی شده و در مراجع معتیر به ثیو   

عنووان مثوال، جوزء اصولی مرواريود و مرجوان:           بوه رسیده اس

(؛ حجر ارمنی: کچپلکسی از آلومینیوم، CaCO3کربنات کلسی   

(؛ 8Al6Si6O24(S,SO)4(Na,Ca) کلسووی ، سوودي  و سیلسوویوم   

(؛ الجوورد: کچپلکسوی از موس    Al2O3ياقوت: آلومینیوم اکسید  

 Cu3(CO3)2(OH)2 ؛ فیووروزه: کچپلکسووی از مووس و آلومینیوووم)

 CuAl6(PO4)4(OH)8.4H2O   ،؛ يشووو : کچپلکسوووی از موووس)

(؛ عقیوق:  Ca2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2منیزي ، آها و سیلسیوم  

(؛ لعووه: کچپلکسووی از آهووا، آلومینیوووم و SiO.nH2Oسوویلیکا  

(؛ زموورد: کچپلکسووی از آلومینیوووم،  Fe3Al2(SiO4)3سیلسوویوم  

ف باشوود  از طوور ( و     موویBe3Al2(SiO3)6بووريلی  و سیلسوویوم  

هوای   ديگر در مطالعات اخیر، نقق ترکییات معدنی حاوی گونوه 

هوای قلیوی بوه تفصویه      ياد شده در پیشگیری و درمان بیچاری

بررسی شده اس   براساس مطالعات انجام شوده، کچیوود آهوا،    

سوزايی در   های مختلف نقوق بوه   مس، منیزيوم و کلسی  در فرم

عنووان مثوال،      بوه (41-90 انود   های قلیوی داشوته   بروز بیچاری

خونی ناشی از آن احتچال ابوتمء بوه نارسوايی     کچیود آها و ک 

دهد چرا که کچیود ايا موادۀ معودنی سویب     قلیی را افزايق می

یجه حجو  کوار   ای شده، در نت افزايق ضربان قلب و حج  ضربه

يابد  هچننیا، ايسکچی و گشادی عرون حاصه  افزايق می قلب

از آن منجر به کاهق فشار خون شده که ايا امور خوود سویب    

کواردی،   سوچپاتیک و متعاقیواً باعو  تواکی     سیسوت   شدن فعال

شوود   ای و کاهق جريان خوون کلیووی موی    افزايق حج  ضربه

هوووای    از طووورف ديگووور، کووواهق فعالیووو  آنوووزي  (93 ،90 

 اکسیدانی به دلیه کچیود آها خود سیب استرس  آنتی
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  (41 شوود   هوای قلیوی موی    اکسیداتیو و در نتیجه آسیب سلول

 داخوه  خوون  جريوان  کچیود آها سیب ترومیوز، تغییور الگووی  

میکروسویتیک   قرموز  هوای  گلیوول  چسویندگی  عرون و افزايق

 سواختار    کچیوود موس نیوز سویب تضوعیف     (41-90 شوود   می

 قلوب،  توسط انرژی مصرف کاهق خونی، عرون و قلب يکپارچۀ

 خوونی  عورون  توانوايی  انقیاض، کاهق برای قلب توانايی کاهق

 عچلکوورد و سوواختار هووا و تغییوور آن رشوود و قطوور کنتوورل بوورای

هچننیا، کچیود منیزيوم سویب    (46 شود  خون می های سلول

ترواسوکلروز، ايجواد   آتروژنوز و آ  شريانی، تشديد قلیی و ضايعات

ترومیوز، تغییرات فییروزی در باف  عضلۀ قلیی، افوزايق فشوار   

خون، پروالپس درينۀ میترال، نارسايی احتقانی قلب، آريتچوی،  

سکتۀ قلیی، ايسکچی میوکارد در نتیجوه عودم کفايو  کرونور و     

  عموه بور ايوا، کچیوود    (49 ،47 شود  پتاسی  می کاهق سطح

بطنوی، نارسوايی احتقوانی     فون کاردی کلسی  سیب ايجاد تاکی

قلب، اختمل عچلکرد میوکارد، کارديومیوپواتی و افوزايق فشوار    

  الزم به ذکر اس  کلسی  سیب کواهق  (41-44 شود  خون می

سووندروم متابولیووک، کوواهق بافوو  آديپوسووی  و کوواهق      

های قلیوی از   عنوان عوامه خطر ابتم به بیچاری هیپرلیپیدمی به

  از ايوا رو، در  (40 ،41  شود ولیز و لیپوژنز میطريق تن ی  لیپ

های معودنی   من ور تأمیا گونه های مختلف به حال حاضر مکچه

هووای قلیووی اسووتفاده  در راسووتای پیشووگیری و درمووان بیچوواری

 شود    می

اشواره شود، در اغلوب    « هوا  يافتوه »  هچانطور که در بخق 9

سازی مختلف ن یور   های آماده شده، روشهای ارامه  فرموالسیون

سوازی از مراحوه اصولی ت یوۀ      شستشو با آب، سوزاندن و کشته

اند که طی ايا مراحوه، احتچوال تشوکیه     داروها برشچرده شده

شود  در تحقیقوات کنوونی، اسوتفاده از     نانوساختارها تقوي  می

هوای قلیوی در قالوب     من ور تشخیص و درمان بیچواری  فلزات به

نی هدفچند، بر توسوعه و طراحوی نانوسواختارها اسوتوار     دارورسا

اس   هچننیا، بخشی از ايا مطالعات به نانوذرات تقوي  شده 

ها( ج   تورمی  بافو  قلوب پرداختوه     با پلیچرها  نانوکامپوزي 

اس   کاربرد گستردۀ نانوساختارها بوه خوواص فیزيکوشویچیايی    

رکییات به دلیه شود  چرا که ايا ت ويژۀ ايا ترکییات مربوط می

داشتا نسی  سطح به حج  بیشوتر و هچننویا انورژی سوطح     

بیشتر در مقايسه بوا ترکییوات متعوارف، دارای ابعواد مشوابه بوا       

باشوند  از ايوا    های بیولوژيکی در بدن موی  ها و مولکول پروتئیا

هووای  کوونق مسووتقی  بوویا ايووا ترکییووات و مولکووول رو، بووره 

مطلووبی در سیسوت  قلیوی    بیولوژيک که منجر به پاسخ سلولی 

    (43 دهد  شود، رخ می می

در مطالعۀ پولیزی و هچکاران، نانوذرات طم با سطح ب یوود  

سوازی نیتريوک اکسوید     عنوان سامانۀ مناسیی برای آزاد يافته به

 NO  56   در مطالعوووۀ ديگووور (51 ( معرفوووی شوووده اسووو) ،

طوور   نانوکامپوزي  سه بعودی ت یوه شوده از نوانوذرات طوم بوه      

چشچگیری سرع  انقیاض باف  قلب را افزايق داده و از ايا رو 

از  پس قلب عضلۀ عچلکرد تواند کاربرد م چی در بازگرداندن می

سکتۀ قلیی داشته باشد  هچننیا استفاده از نانوذرات خووراکی  

، نشوان  (57 و هچکواران   نیز مطالعه شده اس   مطالعۀ حوامری 

نور   يیصوحرا  یهوا  موشگلیسیريد در  سرمی تریسطح داد که 

نقوره کواهق قابوه     مختلوف نوانوذرات   یشوده بوا دوزهوا    چاریت

طح ای داشووته اسوو   از آنجووايی کووه افووزايق سوو     ممح ووه

، شوود  آترواسوکلروز بوروز  تواند به تدريج سیب  گلیسريد می تری

مچکا اس  استفاده از ايا نانوذرات بتواند در کاهق خطر ابتم 

 عروقی مؤثر باشد -های قلیی به بیچاری

گیری از مزايای نانوساختارهای طم و  به هر حال، ضچا ب ره

کوه در  ای داشو    هوا توجوه ويوژه    نقره بايد به مسئلۀ سچی  آن

مطالعات اخیر بررسی شده اس   میزان سچی  ايا ترکییات بوا  

سايز ذرات ارتیاط مسوتقی  داشوته و دلیوه سوچی  بوه عاموه       

توانود منجور    شود که خود می استرس اکسیداتیو نسی  داده می

  (54 ،59 میتوکندريايی شود  به آسیب

نقوره ت یوه    در مطالعۀ مصدن و هچکاران، ساختار نوانوذرات 

 وسویلۀ میکروسوکو    نقوره بوه   کشوتۀ  و به روش شیچیايی شده

سنجی تیديه فوريه مادون قرمز  ، طیف(SEM  الکترونی روبشی

 FTIRبوونفق موواوراء اشووعۀ سوونجی (، طیووف  UV )آنووالیز و 

( آنوالیز شود  نتوايج نشوان داد     X  XRDاشعۀ  انرژی پراکندگی

هندسی  ن ر شکه از بلکه ذرات اندازۀ از ن ر  تن ا کشتۀ نقره نه

با نانوذرات نقرۀ متعارف، مطابق  داشته اس   به هرحال، کشتۀ 
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نقره در ايا مطالعه از يکنواختی کچتری در مقايسه با نوانوذرات  

رسود طوی    ن ر می در مجچوع، به  (55 نقره برخوردار بوده اس  

سازی در طوب سونتی، محصووالتی شوییه بوه       فرآيندهای آماده

هرحووال، مکانیسوو  عچلکوورد  نووانوذرات تولیوود شووده باشوود  بووه 

قلیوی در   هوای  بیچواری  درمان و پیشگیری های معدنی در سنگ

طور کامه مشخص نیوده و ايا امر نیواز بوه    طب سنتی ايران، به

 رد تر دا های دقیق بررسی

 :گيری نتيجه

در منابع معتیر طب سنتی ايران، شواهد مختلف مینوی بور   

های  های معدنی در پیشگیری و درمان بیچاری مؤثر بودن سنگ

ها ن یر طوم، نقوره،    قلیی عروقی وجود دارد  برخی از ايا سنگ

عنوان مقوی و مفر   مرواريد، ک ربا، بسد، حجر ارمنی و عنیر به

چننیا، از اثرات مفیود يواقوت، الجوورد،    اند  ه قلب معرفی شده

فیروزه، عقیق، يش ، لعه بدخشی، زمرد و حديد نیز در برخی از 

 اکسویر منابع ياد شده و به اثر تقوويتی حجور الوديک در کتواب     

نیز اشاره شده اس   توجه به ايا نکته ضروری اسو  کوه    اع  

ياقوت در بسیاری از مرکیات م و  مقووی و مفور  قلوب ماننود      

کار رفته اس   از آنجوايی   عنوان رکا اصلی به حات ياقوتی بهمفر

هووای معوودنی در سیسووت  قلیووی  کووه مکانیسوو  عچلکوورد سوونگ

باشود، تحقیقوات جوامع در     هچننان دارای برخی از اب امات می

گذار زمینوۀ تحقیقواتی    تواند پايه ايا خصوص عموه بر اينکه می

ر پايوۀ موواد   جديد باشد، امکان دستیابی بوه داروهوای نوويا بو    

 معدنی را نیز فراه  خواهد نچود 
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