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ﻣﺸﺨﺼﺎت :ﮔﻴﺎﻫﻰ اﺳﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده Labiataeو از ﺗﻴﺮه ﻧﻌﻨﺎع ﻋﻠﻔﻰ و ﭼﻨﺪﺳﺎﻟﻪ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻰ دو ﻧﻮع
ﺳﺎﻗﻪ دارد ،ﺳﺎﻗﻪ ﻫﻮاﻳﻰ و ﺳﺎﻗﻪ زﻳﺮزﻣﻴﻨﻰ و ﺷﻜﻞ ﺳﺎﻗﻪ ﭼﻬﺎرﮔﻮش اﺳﺖ .ﺑﺮﮔﻬﺎى آن ﺑﺎ ﺑﻮى ﻣﻌﻄﺮ و
ﻛﺮﻛﻬﺎى ﺑﺴﻴﺎر رﻳﺰ و ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و دﻧﺪاﻧﻪ دارﻧﺪ .ﮔﻞﻫﺎى آن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاش ،ﻗﺮﻣﺰ ،ارﻏﻮاﻧﻰ و ﻳﺎ ﺳﻔﻴﺪ
ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﮔﺮد و ﻛﻮﭼﻚ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﮔﻴﺎه در اﻳﺮان در آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺒﺮﻳﺰ و در ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدرو ﻣﻰروﻳﺪ و ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﺒﺰى ﺧﻮردن ﻧﻴﺰ ﻛﺎﺷﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد.
ﺑﺮگ ﻧﻌﻨﺎ
ﻃﺒﻴﻌﺖ آن :ﮔﺮم و ﺧﺸﻚ اﺳﺖ.
ﺧﻮاص درﻣﺎﻧﻰ -1 :آب دﻣﻜﺮده آن را ﺑﻨﻮﺷﻴﺪ.
ﺗﻮﻧﻴﻚ ،ﻗﺎﺑﺾ ،ﻣﺤﺮك ،ﺑﺎدﺷﻜﻦ ،ﺗﺐﺑﺮ ،ﻗﺎﻋﺪهآور ،ادرارآور و ﻋﺮقآور اﺳﺖ ،ﺧﻮن را
اﺳﺮار ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻰ ،ص1072 :
رﻗﻴﻖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﭼﺮﺑﻰ ﺧﻮن را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﻰﺳﺎزد ،ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﻰ و آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا و ﺳﺮﻓﻪ و ﺳﺮدرد را درﻣﺎن
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﻰاﺷﺘﻬﺎﻳﻰ ﺑﻌﺪ از ﺑﻴﻤﺎرى و ﻧﻘﺎﻫﺖ را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﻰﺳﺎزد ،درد ﺷﻜﻢ را ﺗﺴﻜﻴﻦ ﻣﻰدﻫﺪ ،ﻧﻔﺲ
را ﺳﺮﻳﻊ و ﺑﺪن را ﮔﺮم ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺿﺪ ﺳﻢ در ﻣﻮارد ﮔﺰﻳﺪﮔﻰ و ﻧﻴﺶ ﺣﺸﺮات اﺳﺖ ،دردﻫﺎى ﭼﻬﺮه و
ﻧﺎراﺣﺘﻰﻫﺎى اﻋﺼﺎب در ﻛﻮدﻛﺎن را درﻣﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺧﺴﺘﮕﻰ را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﻰﺳﺎزد ،از ﺧﻮﻧﺮﻳﺰى ﺑﻴﻨﻰ و
ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎى ﺑﻴﻨﻰ و ﮔﻠﻮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻣﻰﻛﻨﺪ.
 -2ﻫﺮ ﺷﺐ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮاب آن را ﺑﺨﻮرﻳﺪ .ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ و ﺟﻮاﻧﻰ را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮده و از ﭘﻴﺮى
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻣﻰﻛﻨﺪ.
 -3ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺧﻮن اﺳﺘﻔﺮاغ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ )از ﺷﺶﻫﺎ ﻳﺎ از ﻣﻌﺪه( ،در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ زﻳﺎد ﺷﺪﻳﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ،
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ زﻧﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰى ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻰ دارﻧﺪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻌﻨﺎى ﺗﺎزه را ﺑﻜﻮﺑﻨﺪ و ﻋﺼﺎره آن را اﺧﺬ
ﻧﻤﻮده ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ.
ﺑﻬﺒﻮدى ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 -4ﺟﻮﻳﺪن ﻧﻌﻨﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺎﻛﺖ ﺷﺪن درد دﻧﺪان ﻣﻰﮔﺮدد.
 -5آن را ﺑﺎ ﻣﻮﻳﺰ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﻜﻮﺑﻴﺪ و روى ورم ﺑﻴﻀﻪ ﺿﻤﺎد ﻛﻨﻴﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ورم ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ﻧﺒﺎﺷﺪ و
ﺧﺎرش ﺷﺪﻳﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻌﻨﻰ ﺟﺰء ورمﻫﺎى ﮔﺮم ﻧﺒﺎﺷﺪ آن را ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻰﺑﺮد.

 -6ﺑﻴﺴﺖ ﺗﺎ ﺳﻰ ﮔﺮم ﮔﻞ ﺧﺸﻚ آن را در ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ آب ﺟﻮش ده دﻗﻴﻘﻪ دم ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻌﺪ آب آن را
ﺻﺎف و ﺑﺎ ﻋﺴﻞ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺳﺎزﻳﺪ و روزى ﺳﻪ ﻓﻨﺠﺎن ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻨﻮﺷﻴﺪ .ﺗﺸﻨﺠﺎت ﻋﺼﺒﻰ ﻳﺎ ﭘﺮش
ﻣﻮﺿﻌﻰ و ﺗﺼﻠﺐ ﺷﺮاﺋﻴﻦ را درﻣﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﻰﺧﻮاﺑﻰ را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﻰﺳﺎزد.
 -7آب ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه آن را ﺑﺎ  6ﮔﺮم ﺗﺨﻢ ﺷﻠﻐﻢ ﻛﻮﺑﻴﺪه ﻣﺨﻠﻮط ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﺨﻮرﻳﺪ .ﺳﻨﮓ ﻛﻠﻴﻪ و ﻣﺜﺎﻧﻪ را
ﺑﺮﻃﺮف ﻣﻰﺳﺎزد.
 -8ﻫﺮ روز آن را ﺑﺎ ﭘﺮﺳﻴﺎوش ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﺴﺎوى ﺑﺠﻮﺷﺎﻧﻴﺪ و آب ﺻﺎفﻛﺮده آن را ﺑﻨﻮﺷﻴﺪ .دﺳﺘﮕﺎه
ﻫﺎﺿﻤﻪ را ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﺳﻮءﻫﺎﺿﻤﻪ را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﻰﺳﺎزد و ﻣﻌﺪه را ﺗﻤﻴﺰ ﻣﻰﻛﻨﺪ و از ﻧﻔﺦ ﻣﻌﺪه و آروق
زدن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﺣﻨﺎق و ورم ﻗﻠﺐ را درﻣﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ.
 -9آن را ﺑﺎ ﭼﺎى ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﺴﺎوى دم ﻛﻨﻴﺪ و آب آن را ﺑﻨﻮﺷﻴﺪ ،اﺳﻬﺎل را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻰﺳﺎزد.
 -10آن را ﺑﺎ رب اﻧﺎر ﺗﺮش ﻳﺎ آب اﻧﺎر ﺗﺮش ﺑﺨﻮرﻳﺪ ،ﺳﻜﺴﻜﻪ ﻳﺎ ﻓﻮاق را آرام ﻣﻰﺳﺎزد و از اﺳﺘﻔﺮاغ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻣﻰﻛﻨﺪ.
 -11آن را ﺑﺎ ﻣﺴﻄﻜﻰ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﻜﻮﺑﻴﺪ و ﺑﺨﻮرﻳﺪ .آﺳﻢ ﻳﺎ ﺗﻨﮕﻰﻧﻔﺲ را درﻣﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ.
 -12آب ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه آن را در آب وان ﻣﺨﻠﻮط ﻛﻨﻴﺪ و در آن اﺳﺘﺤﻤﺎم ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن را زﻳﺒﺎ
ﻣﻰﻛﻨﺪ.
 -13اﮔﺮ ﺳﺮ را ﺑﺎ آب ﻧﻌﻨﺎى ﺗﺎزه ﻳﺎ آب ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه ﻧﻌﻨﺎ ﺑﺸﻮﻳﻴﺪ .رﺷﻚ و ﺷﭙﺶ ﺳﺮ را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﻰﺳﺎزد.
 -14ﺗﺎزه آن را ﺑﻜﻮﺑﻴﺪ و ﺿﻤﺎد ﻛﻨﻴﺪ ،ﭘﻮﺳﺘﻰ ﻛﻪ ﮔﺎهﮔﺎﻫﻰ ﺳﺮخ ﻣﻰﺷﻮد و ﺧﺎرش ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ و
اﮔﺰﻣﺎ و
اﺳﺮار ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻰ ،ص1073 :
ﺑﻮاﺳﻴﺮ را درﻣﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،درد ﺑﻴﻀﻪ را ﺗﺴﻜﻴﻦ ﻣﻰدﻫﺪ.
 -15ﻫﺮ روز ﺑﺎ آب ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه آن ﻣﻮﺿﻊ را ﺳﻪ ﺑﺎر ﺑﺸﻮﻳﻴﺪ .زﺧﻤﻰ ﻛﻪ در آن ﻛﺮم ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ را
درﻣﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻗﺮﻣﺰى ﭼﺸﻢ را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﻰﺳﺎزد.
 -16ﺗﺎزه آن را ﺑﻜﻮﺑﻴﺪ و ﺑﺎ آرد ﺟﻮ ﺧﻤﻴﺮ ﻛﻨﻴﺪ و ﺿﻤﺎد ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .ﺳﺮﺳﻮزه را ﺑﺎز ﻣﻰﻛﻨﺪ.
 -17ﺑﺮاى درﻣﺎن ﺧﻨﺎزﻳﺮ ﺑﺮﮔﻬﺎى ﺗﺎزه آن را ﺑﻜﻮﺑﻴﺪ و ﺑﺎ ﻛﻤﻰ روﻏﻦ ﮔﻞ ﺳﺮخ ﻣﺨﻠﻮط ﻛﻨﻴﺪ و از
ﺧﺎرج روزى ﺳﻪ ﺑﺎر ﺿﻤﺎد ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
 -18آب ﺗﺎزه آن را ﺑﺎ ﻛﻤﻰ ﻋﺴﻞ ﻣﺨﻠﻮط ﻛﻨﻴﺪ و در ﮔﻮش ﺑﭽﻜﺎﻧﻴﺪ .درد آن را ﺳﺎﻛﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ.

