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  (.Ocimum basilicum L) ريحان گیاه دارويی کاربردهای تطبیقی بررسی
 طب و احاديث قرآن، در

 
 

  66/9/59پذيرش مقاله:                                 03/9/56: مقالهدريافت 

 چکیده
 و پیشگیری در مهمی نقش شده، آورده نام همین با قرآن در که ،L. Ocimum basilicum علمی نام با مقدس ریحان هدف: و سابقه

  مفید معده ضعف و نفس تنگی اعضا، جمیع هایورم تحلیل مغزی، عروق انسداد رفع ها،آن از یکی که دارد اختالالت انواع درمان

 گرفت. قرار بررسی مورد هایافته به توجه با هابیماری از پیشگیری در آن نقش و احادیث و قرآن دیدگاه از ریحان منظور همین به. باشدمی

 اطالعاتی هایپایگاه و مقاالت در جستجو ریقط از اطالعات آوریجمع آن در که است ایکتابخانه مطالعه نوعی مقاله این :هاروش و مواد

 بدون و انگلیسی و فارسی زبان به محدود روایات و احادیث دارویی، گیاهان کتب و. .. و Google scholar, SID جمله از مختلف علمی

 قرار بحث مورد و آمد دست به ایجنت قرآن، دیدگاه نیز و نوین طب ریحان، سالم، تغذیه احادیث، قرآن، کلیدی کلمات از استفاده با محدودیت

 گرفت.

  جمله از آن متعدد خواص بر داللت نیز نوین طب هاییافته و است شده اشاره ریحان مصرف اهمیت به دینی منابع و قرآن در :هايافته

 دارد. ...و قولنج اسهال، ضد بخشی،آرام

 شود.می متذکر. .. و سرماخوردگی چشمی، هایعفونت جمله از هااریبیم از پیشگیری در را گیاه این تاثیر تجربی، بررسی :گیرینتیجه

 نوين طب ريحان، درمان، احاديث، قرآن، ی:کلید گانواژه

 
 مقدمه

 به را گیاهان هاانسان. باشندمی هستی جهان اصلی اجزای از یکی گیاهان

 ربیاتتج و مشاهدات از بعد. کردندمی مصرف قدیم بسیار هایزمان از دارو عنوان

 طریق از درمان بنابراین. شد شناخته دارویی منابع عنوان به دارویی گیاهان زیاد

 (.1) گرددبرمی انسان اولیه تمدن به گیاهان این

 است اندوزیدانش به امر و تشویق مسلمانان، علمی پیشرفت عامل مهمترین

 دین. است آشکار )ع( معصوم امامان و )ص( پیامبر گفتار و قرآن آیات در که

 و دانسته الزم و ضروری همگان بر را جان و جسم سالمت از مراقبت اسالم

 تغذیه، کریم قرآن نگاه از. دارد فراوان تاکید جان و جسم بهداشت حفظ بر همواره

 به انسان دادن توجه از پس کریم قرآن. (2) است برخوردار باالیی جایگاه از سالم

 مستقیم طور به آیه دو در کریم قرآن در. ستا آورده میان به گیاهان از سخن غذا،

 والحب ) فرماید:می الرحمن سوره در خداوند. است شده اشاره ریحان گیاه به (3)

 در همچنین (،3) خوشبو گل و ساقه و برگ دارای هاییدانه و (والریحان ذوالعصف

 تاوس برای (نعیم وجنت ریحان و فروح) فرماید:می واقعه سوره از دیگری آیه

 زمین در ریحان وجود خداوند فوق آیه در. (4) نعمت پر بهشت و روزی و آسایش

 (Ocimum basilicum) مقدس ریحان. است دانسته خدایی رحمت و لطف را

 نعناع خانواده به متعلق مهم گیاهان از معطر، ساله،یک علفی، گیاهی

(Lamiaceae) تازه سبزی تصور به و ایادویه دارویی، گیاه عنوان به که است 

 ضد آور،خلط عنوان به سنتی طب در ریحان. (6 و 5) شودمی استفاده ایران در

 بهبود در موثر و محرک و آوراشتها انگل، ضد معده، درد تسکین جهت نفخ،

 . (7) است شده شناخته ایسینه و ریوی هایبیماری

 

 آموزش و بیینت محور تا دهدمی اجازه انسان به گیاهان، تنوع و فراوانی این

 در گیاهان با هاانسان همه که معنا این به باشد، همگان اختیار در حقایق و مفاهیم

 و زیست و رویش چگونگی از که یافت تواننمی را وکسی هستند روزانه ارتباط

سوره  22آیه  و کهف سوره 45 آیه در خدا نشناسد، را آن و نباشد آگاه گیاه مرگ

 سنجد،می یکدیگر با را آن نسبت و دهدمی توجه یاهگ و انسان زندگی به حدید

 همانند زیرا است، گیاه همانند شود متوجه انسان که است این کار این از هدف

 حیات و زندگی نماد عنوان به توانمی را گیاه. باشدمی نمو و رشد دارای گیاه

 .دانست

 ريحان از ديدگاه روايات و احاديث

 تضمین و هابیماری درمان منظور به ریحان از استفاده فراوانی احادیث در

 بر عالوه که داده نشان مطالعات. (8) است گرفته قرار تاکید مورد سالمتی

 دست به گیاه این از که روغنی اسانس ها،ریشه و هادانه و هوایی هایقسمت

 مورد در کشیکرم و زخم ضد باکتری، ضد اثرات که دارد، فراوانی ارزش آیدمی

 گیاه این در موجود ثانویه هایمتابولیت به توجه با که شده گزارش اسانس این

. است جذام از انسان امان فرماید:می )ع( صادق امام. (8) باشدمی توجیه قابل

  همچنین. نشاندمی فرو را هابیماری همه گیرد،می جای انسان درون در چون

 ترینداشتنی دوست یحانر و خورش نان ترینداشتنی دوست سرکه فرماید:می

 ثَمانَ فیهِ اِنَّ اَما األَنْبیاءِ، هُبَقْلَ اَلْحَوک فرماید:می دیگر جای در. بود سبزی

 وَ  الطَّعامَ یشَهِّی وَ هَکهَ النَّ یطَیبُ وَ الجُشاءَ یطَیبُ وَ السُّدَدَ یفْتَحُ وَ خِصالٍ:یمْرِئُ

 کلَّهُ؛ الدّاءَ قَمَعَ اإلنسانِ جَوْفِ فی رَّ اسْتَقَ  إذا وَ الجُذامِ مِنَ أمانٌ هُوَ وَ الدّاءَ یسُلُّ

 *7(PhD) منصوره قوام

 7(MSc) سلیمانی نژادزينب 

علوم  آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و گروه مرتع و. 1

 .دانشگاه کاشان، کاشان، ایران ،زمین

 
 منصوره قوام :نويسنده مسئول*
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 و هارگ است، کننده هضم است: خاصیت هشت آن در و انبیاست سبزی ریحان،

 بخشد،می خوش بوی را بدن سازد،می خوشبو را بازدم کند،می باز را مجاری

 وارد چون و رددامی امان در جذام از برد،می بیرون بدن از را درد است، اشتهاآور

 فرمود: )ع( کاظم امام دیگر حدیث در. (9) بردمی بین از کلّی به را درد شود معده

 آیه در ریحان نویسد:می طباطبایی عالمه. (9) بردمی بین از را سل مرض ریحان

 مقصود، شده گفته و است روزی و رزق معنای به (نعیم وجنت ریحان و فروح)

 استشمام از پس او و آورندمی انسانی چنین سراغ هب و است بهشتی خوشبوی گیاه

 عطایی و رزق ریحان، معانی از یکی نویسد:می همچنین. (12) دهدمی جان آن

 بردمی لذت آن از انسانی نفس که است روحی که اندگفته برخی. (11) است الهی

 اهللآیت. (12) بهشت در روزی یعنی ریحان کند،می زایل را وغصه غم آن از و

 به اصل در نویسد:می (نعیم وجنت ریحان و فروح) آیه به توجه با شیرازی مکارم

 هر به واژه این پس است، خوشبو گیاه یا شیء معنی به ریحان و تنفس معنی

 گونه هر به ریحان که همانگونه شده، گفته است راحتی و حیات مایه که چیزی

 شامل الهی ریحان و روح راینبناب گردد،می اطالق زافرح و خوب روزی و نعمت

. (13) گرددمی الهی برکت و نعمت گونه هر و انسان آرامش و راحتی وسائل تمام

فرماید: هرگاه ریحانی به شما داده شد آن را ببویید و بر چشم خود می صادق امام

 .(9) بگذارید زیرا از بهشت است

 پیشینه ريحان

 زیادی مقدار بودن دارا اظلح به که است دارویی گیاهان از یکی ریحان

 استفاده مورد سنتی طب در و داشته دارویی کاربرد رویشی هایاندام در اسانس

 گرفته پادشاه، معنی به یونانی، basileus از ریحان گونه نام. است گرفتهمی قرار

. کردندمی معطر گیاه این اسانس با را باستان یونان پادشاهان قصر زیرا است، شده

 از نیز آن جنس نام. است شده نامگذاری (Basilicum) مذکر گونه نام و،ر این از

okimon مالزی و ایران در. است شده گرفته معطر و خوشبو معنی به یونانی 

 هایمکان روی زنان مصر در. کاشتندمی قبرها روی احترام برای را ریحان

 هایشاخه قانعاش شمالی، اروپای در. پراکندندمی را ریحان خودشان استراحت

 (.15 و 14) دادندمی هدیه وفاداری و صداقت نشانه به را ریحان

 مشخصات گیاه شناسی ريحان

 که است (Lamiaceae) نعناعیان خانواده از دارویی مهم گیاه یک ریحان

 و سالهیک گیاهی. (16 و 15) باشدمی .Ocimum basilicum L آن علمی نام

 مخصوصا و ثانویه ترکیبات و مورفولوژی سطح در زیادی تنوع که است علفی

 حتی که است ایبوته و علفی گونه 152 تا 52 دارای جنس این. (17) دارد اسانس

 از یکی سبب همین به است، شده اشاره نیز گونه 152 از بیش به منابع از برخی در

  هاآن میان در که (18) رودمی شمار به نعناعیان خانواده در هاجنس بزرگترین

O. basilicum (16 و 15) است اقتصادی گونه ترینممه. 

 خاطر به این و است خاصی پچیدگی دارای ریحان جنس تاکسونومی

 به جنس این در که است پلوئیدیپلی یواقعه و ایگونه بین هایهیبریداسیون

 است شده گزارش افغانستان و ایران هند، گیاه این منشاء. (17) شودمی یافت وفور

 مهمترین که است متعددی هایگونه شامل ocimum جنس. (22و 19 و 16)

 ,ocimum basilicum, ocimum gratissimum از: عبارتند هاآن

ocimum canum, ocimum sanctum, ocimum carnosum. گونه 

Ocimum basilicum و مستقیم ریحان ریشه. (15) دارد واریته 62 از بیش 

 ریشه. باشدمی متر سانتی 16 تا 12 بین ریشه طول. است شکل مخروطی

 و کم هایانشعاب و است مستقیم و چهارگوش ساقه. دارد فراوانی هایانشعاب

 رویش محل اقلیمی شرایط به و است متفاوت گیاه این ارتفاع. دارد فراوانی بیش

 متقابل صورت به پهن هابرگ. است مترسانتی 62 تا 42 بین و دارد بستگی گیاه

 هاگل. است دندانه فاقد و صاف آن هایکناره و سبز رنگ به و ساقه روی رب

  در مجتمع صورت به که است روشن صورتی یا سفید رنگ به و کوچک

 هر در. شوندمی ظاهر فرعی و اصلی هایساقه انتهای در واقع گلی 6 هایچرخه

 است، شکل استکانی یا مرغی تخم گل، کاسه. گیردمی قرار گل 18 تا 17 چرخه

 است تیره ایقهوه یا رنگ سیاه آن دانه. کندمی رشد میوه با همراه و دارد دندانه 5

 و شیاری شش گرده هایدانه وجود به توجه با فیلوژنی مطالعات در. (21 و 14)

 شناخته نیام تک گیاهی عنوان به ریحان گیاه ،rbcl مانند کلروپالستی ژنوم توالی

 (.22) شودمی

 

 هاروشمواد و 

ای اجرا شده است و به لحاظ روش شناختی، این مطالعه به صورت کتابخانه

در این بررسی تمام مستندات مورد  (.23)آید تحلیلی و از نوع کیفی به حساب می

گیری و در حد دسترسی محققان مورد بررسی قرار گرفت. در نظر بدون نمونه

های اطالعاتی نابع و بانکی مورد نیاز، تمامی مهاآوری دادهراستای جمع

الکترونیک و غیرالکترونیک داخلی و خارجی که در دسترس بودند مورد جستجو 

 قرار گرفتند.

 

 هايافته

 کاربردهای گیاه ريحان

ین به عنوان یک سبزی ریحان همچن کاربردهای غذايی، آرايشی و بهداشتی:

نده و برای ی آن به عنوان طعم دههای خشک شدهباشد که برگخوراکی می

شود و از دیرباز برای محافظت کمک به هضم غذا به بسیاری از غذاها اضافه می

. (24و  19)شود از فساد مواد غذایی و همچنین به عنوان سبزی تازه استفاده می

گرم  9/2کالری انرژی،  12گرم از برگ تازه ریحان،  352/28یک اونس معادل با 

  3/2گرم کلسیم، میلی 91/2ربو هیدرات، گرم ک 2گرم چربی،  3/2ین، پروتئ

. (25)دارد  Cگرم ویتامین میلی 8و  Aواحد ویتامین  382/12گرم آهن، میلی

ریحان همانند سایر گیاهان خانواده نعناع منبع ترکیبات حلقوی و اسانس است که 

دافع حشرات بوده و عملکرد ضد انگلی، ضد باکتریایی، ضد قارچی و آنتی 

( و در صنایع آرایشی و بهداشتی نیز 24 و 22 و 19 و 16 و 14ارد )اکسیدانی د

پزی، ساالد، اسانس ریحان به عنوان ادویه در شیرینی(. 14)شود استفاده می

های غیرالکلی و بستنی و نیز در کارخانجات عطرسازی و محصوالت نوشیدنی

 (.16 و 19دهانی و دندانی نظیر خمیر دندان کاربرد دارد )

گیاه ریحان از قدیم دیرباز به طور سنتی به عنوان یک گیاه  دهای دارويی:کاربر

 ها، هایی چون سردرد، سرفه، اسهال، انگلزینتی و دارویی در درمان بیماری

های کلیوی و همچنین برای مداوای بزرگ شدن طحال مورد ها، ناراحتیزگیل

ها و نوک نتی از برگهمچنین در طب س .(24 و 19 و 16) گیرداستفاده قرار می

 ی شیر، درمان برخی های ریحان به عنوان ضد نفخ، افزایش دهندهگل

شده است های قلبی، اشتهاآور و داروی گیاهی ضد تشنج هم استفاده میناراحتی

رمان ساختند که در د(. در قرن یازدهم میالدی، از ریحان مخلوطی می16 و 14)

تم ایمنی، تولید یرا ریحان با تحریک سیسز شد؛تومورهای سرطانی استفاده می
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دهد. در قرن هفدهم میالدی، از ریحان برای درمان افزایش می %22پادتن را 

شد. ای به طور وسیعی در اروپا استفاده میهای رودهها و انگلسرماخوردگی، زگیل

در گیاه درمانی، از عصاره ریحان در مارگزیدگی برای خنک کردن محل گزش 

های شده است. پژوهشگران هندی گزارش کردند که ریحان باکتریمی استفاده

  (.25)کشد های صورت میپوستی را در محل جوش

 های بدن به قرار زیر است:به طور خالصه اثر ریحان روی اندام

درمان نیش حشرات، دافع حشرات بوده و اثر نیرو بخشی روی  درمان پوستی:

دهد و به کنترل آکنه )جوش صورت( کمک می پوست دارد. پوست را به هم فشار

 کند.می

ای و رماتیسم )درد درمان نقرس، درد ماهیچه ها:ها و غضروفگردش خون، ماهیچه

 مفاصل(

ها. ریحان سبب درمان برونشیت، سرفه، درد گوش و ورم سینوس سیستم تنفسی:

 شود.ها میایی به هنگام احتقان سینوسبازسازی حس بوی

 درمان سوء هاضمه، نفخ شکم و حالت تهوع و استفراغ شی:سیستم گوار

 های خونریزی ماهانهدرمان درد عضالت شکم در دوره تناسلی: –سیستم ادراری

 های عفونیدرمان سرماخوردگی، تب، آنفوالنزا و بیماری سیستم ايمنی:

 خوابی، درمان اضطراب و نگرانی، افسردگی، خستگی، بی سیستم عصبی:

یگرنی )سردرد شدید( و فشار عصبی به هنگام احساس ضعف و های محمله

بخشی روی سیستم عصبی دارد و ناتوانی و منقلب شدن احساسات، ریحان اثر نیرو

 (.25)شود سبب تمرکز فکری و روانی می

گیاه ریحان به صورت سنتی و بومی : کاربردهای سنتی گیاه ريحان در ايران

گیرد. به طور بل توجهی مورد استفاده قرار میدر مناطق مختلف ایران به طور قا

خونی، جلوگیری از درد، رفع یبوست، رفع کممول کاربردهایی از قبیل درمان دلمع

سکته قلبی، ممانعت از افسردگی، افزایش تولید اسپرم، جلوگیری از تهوع، 

ی شیر مادر و ایجاد احساس شادی و نشاط را در مناطق مختلف ایران افزاینده

توان به مناطقی چون کازرون )استان فارس( اما به طور خاص می توان دید.می

اشاره کرد که در این ناحیه از این گیاه برای التیام زخم دهان و کاهش تب استفاده 

بخش، کنند و یا در منطقه دشتستان )استان بوشهر( ریحان به عنوان آراممی

و مورد استفاده اهالی آن منطقه  شودتقویت کننده معده و ضد التهاب شناخته می

ریحان به عنوان گیاه دارویی مورد استفاده در طب سنتی  (.26 و 27)گیرد قرار می

به اثبات رسیده است. طبق مونوگراف کمیسیون دارویی سازمان بهداشت جهانی 

 (.8درمانی است ) 2دارای رتبه 

 
 گیرینتیجه و بحث

دهد که خواص درمانی این ن مینتایج حاصل از این پژوهش از سویی نشا

ی باورهای مردمی گشته گیاه در قرآن و احادیث و روایات مطرح شده وارد گستره

های جدید پزشکی این کاربردها را دهد که پژوهشو از سویی دیگر نشان می

دهد. ریحان، ها را با تفسیر بیان علمی شرح و گزارش میکند و آنتأیید می

ها در بدن معدنی زیادی را در خود جای داده که هر یک از آنها و امالح ویتامین

کند. های مختلفی را فراهم میکند و کمبود آن زمینه بیمارینقش مهمی ایفا می

، این شودبنابراین خوب است به جای اینکه از داروهای مکمل و تقویتی استفاده 

 د.نسبزی را در سبد مواد غذایی خود قرار ده
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Abstract 

Introduction: Holy basil scientifically named Ocimum basilicum L. and mentioned in 

the Qur'an with the same name, plays an important role in the prevention and treatment 

of various disorders including cerebrovascular obstruction, swollen organs, asthma and 

gastric weakness. Therefore, the properties of basil and its role in preventing diseases 

based on the findings were evaluated from the point of view of the Qur'an and hadiths. 

Methods: In this library study, data were collected through searching various scientific 

articles, databases such as Google Scholar, SID ..., medicinal herb books, hadiths and 

narratives limited to Persian and English language and without restriction using the 

keywords of the Qur'an, hadiths, healthy eating, basil, modern medicine as well as 

Qur'anic viewpoint, and finally the results were discussed. 

Findings: In the Qur'an and religious sources, the importance of basil's use is 

mentioned, and the findings of modern medicine also indicate its many properties 

including sedation, anti-diarrhea, colic and so on. 

Conclusion: The experimental studies express the effect of this plant on the prevention 

of diseases including ocular infections, colds and so on. 

Keywords: Qur'an, Hadith, Treatment, Basil, Modern Medicine 
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