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Objective Momen Tonekabani is one of the most famous physicians in the history of Iranian herbal phar-
macology. He wrote a comprehensive book of single and compound drugs with the aim of correcting 
the book Ekhtiarat-e-badiee . This book is an example of the pharmacology books in the Safavide era. 
Infertility is a complex life crisis and a psychological threat. Many studies have likened the psychological 
consequences of infertility to public grief reactions.  
Methods This review study, using a library method, focuses on the book Tohfat al-Momenin for collecting 
data. In this regard, effective materia medica in infertility treatment are investigated. 
Results We found 396 materia medica, each of which had a direct and indirect effect on infertility. They 
could be consumed in the form of incense, ointment, herbal bath, gilding, vaginal suppository, half-boiled, 
rectal suppository, and oral.  
Conclusion The list of materia medica presented in this study can be tested in experimental and clinical 
studies, and If proven to be effective, can be used in infertility treatment.
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Effective Materia Medica on Infertility From Hakim Mo’men’s View

A B S T R A C T

Extended Abstract

1. Introduction

akim Momen Tonekaboni is one of the 
most famous physicians in the history of 
Iranian herbal pharmacology. He learned 
the science of medicine from his father and 
other members of his family, all of whom 

were physicians, and became one of the most skilled physi-
cians of his time. He wrote a comprehensive book of single 
and compound drugs with the aim of correcting the book 

H
Ekhtiarat-e-badiee and presented it to Shah Suleiman, the 
Safavid king. Tohfat al-Momenin is one of the pharmacol-
ogy books in the Safavid era [1-3]. The importance of fertil-
ity in family and community health is obvious. Infertility is 
a complex life crisis and a psychological threat. Many stud-
ies have likened the psychological consequences of infertil-
ity to public grief reactions. The World Health Organization 
reports that 43% of women and 7.30% of men suffer from 
secondary infertility, most of which can be prevented [6].

http://cmja.arakmu.ac.ir/index.php?slc_lang=en&sid=1
https://orcid.org/0000-0001-5895-7946
https://orcid.org/0000-0002-4150-0576
https://orcid.org/0000-0002-6298-8718
http://orcid.org/0000-0001-5887-3451
https://orcid.org/0000-0002-3593-217X
https://doi.org/10.32598/cmja.9.4.941.1
http://cmja.arakmu.ac.ir/page/80/Open-Access-Policy
https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.32598/cmja.9.4.941.1
http://cmja.arakmu.ac.ir/page/80/Open-Access-Policy


3835

March 2020. Vol 9. Issue 4

Yosefi S, et al. Effective Materia Medica on Infertility From Hakim Mo’men’s View. CMJA. 2020; 9(4):3834-3851.

2. Materials and Methods

This study use library method and the study of texts fo-
cusing on the book Tohfat al-Momenin for collecting data. 
The keywords used for searching in Persian were: Madre 
Heiz (emmenagogue), Mobahhi (aphrodisiac), Sexual 
stimulants, Sexual enhancer, Pelvic inflammatory, Agham 
(Sterility), Monghi-e Rahm (Uterine Purifier), firmness of 
the uterus, Silan (Gonorrhea), Vaginal moisture, Uterine 
weakness, uterine rupture, Sperm ejaculation, intercourse, 
semen production, Uterine suppression, erectile dysfunc-
tion and erection, Pleasurable intercourse, and Testicle pain. 
The materia medica affecting fertility in the Book Tohfat 
al-Momenin, along with the sentences where they were di-
rectly or implicitly mentioned, were noted separately. Then, 
they were arranged alphabetically in a table.

3. Results

In the end, 396 materia medica were extracted, each of 
which had a direct and indirect effect on infertility. As 
mentioned in the book Tohfat al-Momenin, they could be 
consumed in the form of incense, ointment, herbal bath, 
gilding, vaginal suppository, half-boiled, rectal suppository, 
and oral.

4. Discussion

Having a child is one of the concerns of any couple, which 
after a while of marriage, if it does not happen, can cause 
worries in couples and their families. The past tradition is 
historical civilization. Tradition is part of past experience 
that has been proven throughout history. If a society ignores 
its past experiences, it has in fact denied its identity. Mod-
ern medicinal methods for the treatment of infertility are 
emerging; the use of these fertility treatments, in addition to 
being jurisprudentially and legally accurate, requires stud-
ies from the perspective of psychology and sociology so as 
not to have negative social effects and consequences [9].

Hakim Momen, after carefully studying and reviewing 
old medical books in Syriac, Arabic, Hindi, Greek, Persian, 
etc., and recognizing their pros and cons in addition to us-
ing the experiences of himself and his ancestors, compiled 
the book of Tohfat al-Momenin. From his point of view, 
infertility can be due to the man or the woman, and has con-
sidered the poor quality and quantity of semen as the causes 
of infertility. Although the results of the present study do 
not claim that all the collected materia medica are effective 
in treating infertility, more experimental and clinical studies 
are recommended on these materials using modern scien-
tific principles and methods.
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مقدمه حکیم مؤمن تنکابنی یکی از مشهورترین پزشکان تاریخ داروشناسی گیاهی ایران است. وی کتاب جامعی از داروهای مفرد و 
مرکب را با هدف تصحیح کتاب اختیارات بدیعی به رشته تحریر در آورد. این کتاب نمونه ای از داروشناسی عصر صفویه است. ناباروری 
بحران پیچیده ای در زندگی است که از لحاظ روان شناختی تهدید کننده است. بسیاری از پژوهش ها پیامدهای روان شناختی ناباروری را 

به واکنش های سوگ عمومی مشابه کرده اند. 

مواد و روش ها روش تحقیق این پژوهش روش کتابخانه ای و بررسی متون، با تمرکز بر کتاب تحفة المؤمنین است. در این مطالعه، مفردات 
دارویی مؤثر بر درمان ناباروری بررسی شده است. 

یافته ها 396 مفرده مؤثر بر ناباروری یافت شد. هرکدام از این مفردات اثر مستقیم و غیرمستقیمی بر ناباروری داشتند. شیوه 
مصرف مفردات به صورت های بخور، ضماد، آبزن، طالکردن، فرزجه، طبیخ، جلوس و تناول بوده است.

نتیجه گیری لیست مفردات دارویی حاصل شده در این پژوهش، می تواند مبنای انجام مطالعات آزمایشگاهی و بالینی قرار گیرد و در صورت 
اثبات اثرگذاری آن ها در درمان، مورد توجه قرار گیرد. 

کلیدواژه ها: 
حکیم مؤمن، 

تحفه المؤمنین، ناباروری، 
طب سنتی

اطالعات مقاله:
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مقدمه

 حکیم محمد مؤمن بن امیر محمد زمان حسین دیلمی تنکابنی 
مازندرانی، طبیب مخصوص شاه سلیمان صفوی است ]1[. حکیم 
مؤمن علم طب را از پدر و سایر افراد خانواده اش، که همه از پزشکان 
بوده اند، آموخت و در علم طب تجربه کسب کرد و به یکی از اطباء 
دارونامه  وی،  اثر  تحفة المؤمنین،  شد.  مبدل  خود  عصر  حاذق 
جامعی از داروهای مفرد و مرکب است و بر اساس نوشته مؤلف، 
آن را با هدف تصحیح کتاب اختیارات بدیعی تألیف علی بن حسین 
انصاری نوشته و به شاه سلیمان پادشاه صفویه تقدیم کرده است. 
تحفه المؤمنین از زمان نگارش در 1080 هجری قمری تا حدود 
سه قرن از کتاب های مهم پزشکی در ایران بوده است. در مقدمه 
آن آمده است این کتاب مشتمل بر پنج تشخیص و سه دستور 
است، اما در تمام نسخه های موجود فقط دو دستور آمده که به نظر 

می رسد دستور سوم اصاًل نوشته نشده است ]1-3[. 

باروری به جهت بقای نسل در سالمت خانواده و جامعه بسیار 
درخور توجه است، به طوری که یکی از شاخص های سالمت جامعه 
محسوب می شود ]4[. ناتوانی فرد برای انجام طبیعی فرآیند تولید 
مثل و صاحب فرزند شدن، یکی از تجربیات تلخ زندگی است که 
زمینه و شرایط روانی و اجتماعی نیز می تواند بر اهمیت آن بیفزاید و 
آن را برای فرد تبدیل به بحران کند ]5[. بخش مهمی از پژوهش ها 
در جامعه پزشکی، به ناباروری اختصاص دارد. بررسی های سازمان 
از زنان و 30/7  بهداشت جهانی نشان داده است که 43 درصد 
آن ها  بیشتر  که  می برند  رنج  ثانویه  ناباروری  از  مردان  از  درصد 

قابل پیشگیری است ]6[. 

علل بروز ناباروری متعدد است. برخی از علت های آن تشریحیـ  
فیزیولوژیک است و عوامل مختلف مانند اختالالت ژنتیکی در بروز 
آن دخالت دارند. بسیاری از عوامل محیطی و اکتسابی نیز در قدرت 

باروری تاثیرگذار است و می تواند سبب ناباروری شود ]7[. 

نازایی دچار  و درمان  اخیر روش های تشخیص  در سال های 

1. گروه طب سنتی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.
2. گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.

۳. گروه داروسازی و فارماکوگنوزی و بیوتکنولوژی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.
۴. گروه معارف اسالمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.
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تغییرات و پیشرفت های بسیار شده است، اما موفقیت درمان های 
پیشرفته مثل لقاح خارج از رحم1 حتی در بهترین مراکز 30 تا 
40 درصد است ]8[. روش های درمان طبی مدرن ناباروری در 
حال گسترش است و به کارگیری این درمان های باروری عالوه 
بر دقت های فقهی و حقوقی، نیازمند بررسی های کارشناسانه از 
منظر روان شناسی و جامعه شناسی است تا آثار و تبعات منفی 
مطالعه  این  در  رو  این  از   .]9[ باشد  نداشته  پی  در  اجتماعی 
سعی شد مفردات مؤثر بر درمان ناباروری از کتاب تحفة المؤمنین 

جمع آوری و معرفی شود.  

مواد و روش ها

این مقاله مروری به روش کتابخانه ای و بررسی متون انجام شد. 
در این تحقیق واژه های مدّر حیض، مبهی، محرک باه، مقوی باه، ورم 
رحم، عقر، منقی رحم، صالبت رحم، سیالن رطوبت رحم، ضعف 
رحم، سده رحم، امساک منی، معین جماع، مولد منی، رطوبت 
رحم، اختناق رحم، استرخای قضیب و نعوظ، ملذذ جماع و ریاح 

1. In Vitro Fertilization (IVF) 

بیضه به عنوان واژگان کلیدی استفاده شدند. مفردات مؤثر بر باروری 
در کتاب تحفة المؤمنین، همراه با جمالتی که مستقیم یا تلویحی به 
آن اشاره شده بود، به صورت مجزا یادداشت شد ]3[. سپس در یک 

جدول مفردات دارویی به ترتیب حروف الفبا مرتب شدند. 

یافته ها

در پایان مراحل جست وجو 396 مفرده مؤثر بر درمان ناباروری 
به دست آمد که هرکدام از مفردات اثر مستقیم و غیرمستقیمی بر 
ناباروری داشتند. شیوه مصرف به صورت بخور، ضماد، آبزن، طال 
کردن، فرزجه، طبیخ، جلوس و تناول ذکر شده بود. مفردات دارویی 

مؤثر بر ناباروری در جدول شماره 1 ذکر شده است ]3[.

بحث

حکیم مؤمن پس از مطالعه و بررسی دقیق کتاب های طبی قدیم 
به زبان های مختلف از جمله سریانی، عربی، هندی، یونانی، ایرانی 
و غیره و تشخیص درست و نادرست آن ها به عالوه تجربیات خود 
و پدرانش، این کتاب را نوشته است و چنان که خود می گوید، دلیل 

جدول1. مفردات دارویی مؤثر بر ناباروری

درمان مزاج نام مفرده ردیف

مقوی باه اول سوم گرم و آخر اول خشک آلسن 1
جراحت خصیه دوم سرد و خشک آبار 2

مدّر حیض، ورم صلب رحم، احتباس حیض اول دوم گرم و خشک ابوخلسا 3
مقوی باه اول گرم و خشک ابریشم 4

قاطع رطوبات سایله رحم آخر دوم سرد و اول خشک ابرون 5
محرک باه دوم گرم ابزار 6

مبهی سوم گرم و خشک ابن عرس 7
مدّر حیض سوم گرم و خشک ابهل 8
مدّر حیض دوم گرم و خشک اترج 9

قاطع رطوبت رحم و فرج اول سرد و دوم خشک اثل 10
مدّر حیض، قاطع نعوظ دوم گرم و خشک اثلق 11

مدّر حیض دوم گرم و اول تر احیون 12
محرک باه دوم گرم و اول خشک احریض 13
نتو رحم آخر اول گرم، دوم خشک اخثاء البقر 14

مدّر حیض، تنقیه رحم، اعانت بر حمل وسط سوم گرم و خشک آذر بو 15
مدّر حیض، ورم رحم دوم گرم و خشک اذخر 16
مدّر حیض، مبهی دوم گرم و خشک اذریون 17

محرک باه سوم گرم و خشک اذان الفار 18
محرک باه سوم گرم ارمنین 19
ورم رحم اول گرم، آخر دوم خشک اراک 20

سیده صدیقه یوسفی و همکاران. مفردات مؤثر بر درمان ناباروری از دیدگاه حکیم مؤمن تنکابنی
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درمان مزاج نام مفرده ردیف

اختناق رحم، مبهی، مولد منی دوم خشک، معتدل حرارت و برودت ارز 21
مدّر حیض بغایت گرم ارند برند 22

دفع سیالن و رطوبات رحم اول سوم گرم، دوم تر ارنب بری 23
جهت احتباس حیض سوم گرم و آخر اول خشک آزاد درخت 24

قاطع حیض، قروح و سیالن رحم اول سرد و دوم خشک آس 25
منع حمل، سیالن حیض دوم سرد و سوم خشک اسفیداج 26

ریاح انثیین سوم گرم و دوم خشک اسلنج 27
مدّر حیض، اعاده شهوت باه آخر سوم گرم و خشک با رطوبت فضلیه اسقیل 28

مدّر حیض آخر سوم گرم و خشک اسقوردیون 29
احتباس حیض، مبهی، قوی تنقیه آالت بول آخر دوم گرم و خشک اسارون 30

ریاح انثیین دوم گرم و اول آخر خشک اشق 31
مفتح سده رحم، مدّر حیض، مقوی باه اول گرم و خشک اشنه 32

مدّر حیض سوم گرم و آخر دوم خشک اشنان 33
باد فتق، ورم خصیه، مدّر حیض اول گرم و خشک اشراس 34

مسقط جنین دوم گرم و خشک اصابع صفر 35
اختناق رحم، درد رحم، جمیع امراض بارده رحم، اختناق رحم دوم گرم و خشک اظفار الطیب 36

مدّر حیض، صالبات رحم، احتباس حیض اول دوم گرم و آخر خشک افسنتین 37
محرک باه چهارم سرد و خشک، آخر سوم خشک افیون 38

مدّر حیض، صالبت رحم، منقی رحم سوم گرم و دوم خشک اقحوان 39
ورم رحم دوم سرد و سوم خشک اقاقیا 40

اورام رحم و انثیین مرکب القوی حرارت غالب الکلیل الملک 41
مدّر حیض، اورام مزمنه سوم گرم و خشک الکلیل الجبل 42

ورم خصیه دوم گرم و خشک الوسن الوسون 43
محرک باه دوم سرد و سیم خشک املج 44

رطوبات رحم دوم سرد و خشک امغیالن 45
تنقیه رحم اول سرد و دوم خشک امسوخ 46

مدّر حیض گرم و لطیف اماریطن 47
صالبت رحم، ورم رحم اول گرم و دوم خشک انبلیس 48

احتباس حیض اول سیم گرم و خشک اندروطالیس 49
نعوظ مردان گرم و خشک انکیز 50

مدّر حیض، مبهی اول گرم، معتدل خشک انس النفس 51
مدّر حیض، محرک باه دوم گرم و خشک انجدان 52

مدّر حیض، مبهی، قاطع سیالن رحم آخر دوم گرم و خشک انیسون 53
مدّر حیض، مبهی، محرک باه اول سوم گرم و خشک انجره 54

سیالن رحم، اختناق رحم، مبهی سوم گرم و خشک انفحه 55
محرک باه، مبهی، مقوی رحم، ورم رحم آخر دوم گرم و خشک انتله 56
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محرک باه، احتباس حیض دوم گرم و تر اوز )پرنده( 57
حابس حیض دوم سرد و سیم خشک ایذا اریذا 58

احتباس حیض، امراض رحم، درد رحم، صالبت رحم، انضمام فم 
رحم

دوم گرم و خشک ایرسا 59

مدّر حیض، مقوی باه، ضد ریاح، محرک باه دوم گرم و آخر اول خشک بابونج 60
مقوی باه اول سرد، تر باقلی 61

احتباس حیض دوم گرم بادرنجبویه 62
مبهی، مدّر حیض دوم گرم و اول خشک بادروج 63

مدّر حیض، اختناق رحم اول سوم گرم و دوم خشک بارزد 64
مدّر حیض آخر اول گرم و خشک بادآورد 65
مدّر حیض اول سوم گرم و خشک بخور مریم 66
اختناق رحم آخر سیم گرم و خشک بخور االکراد 67

مدّر حیض، احتباس حیض اول دوم گرم و خشک برنجاسف 68
مدّر حیض معتدل مایل به گرمی و خشکی پرسیاوشان 69
محرک باه دوم گرم و خشک بریامصری 70

مقوی باه، تقویت رحم، ریاح دوم گرم و خشک بسباسه 71
قطع حیض، تنقیه رحم، تحلیل ریاح دوم گرم و اول خشک بشام 72

مقوی باه دوم سرد و اول سوم سرد بشنین 73
مقوی شهوتین، مدّر حیض، مبهی آخر سوم گرم، اول سوم خشک بصل 74

ضعف باه اول دوم سرد، آخر اول تر بطیخ هندی 75
ورم انثیین، سیالن فضول رحم سوم سرد و تر بقله الحمقاء 76

اختناق رحم دوم گرم و خشک بق 77
قاطع حیض دوم سرد و تر بقله یمانیه 78

قاطع حیض، تقویت باه، احتباس حیض، تنقیه رحم، اسقاط جنین دوم گرم و سوم خشک بقر 79
مهیج باه، محرک باه مرطوبین اول سوم گرم و خشک بلبوس 80

قاطع سیالن رحم، مبهی، مهیج باه اول سرد، دوم خشک بلوط 81
مدّر حیض دوم گرم، اول خشک بلوط االرض 82

قاطع سیالن رحم اول دوم سرد، آخر خشک بلح 83
مبهی آخر دوم گرم و خشک بل 84

مبهی، مهیج باه چهارم گرم و خشک بالدر 85
سیالن رحم، قروح رحم ، صالبت رحم سرد و خشک بنج 86

مبهی، تقویت باه آخر اول گرم، اول خشک بندق 87
مهیج باه، احتباس حیض آخر دوم گرم و خشک بندق هندی 88

مبهی اول گرم و خشک بنگ 89
درد رحم دوم گرم و خشک نبات وردان 90

مبهی، محرک جماع آخر دوم گرم و خشک با رطوبت فضلیه بوزیدان 91
محلل ریاح انثیین آخر دوم گرم و خشک بوالمونیون 92
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مهیج باه، رطوبت رحم و احتباس حیض سوم گرم و خشک بورق 93
درد رحم گرم و خشک بول 94

مقوی باه، رطوبت رحم، احتباس رحم دوم گرم و خشک بهمن 95
مبهی، قطع سیالن حیض، درد رحم مایل به گرمی بیض 96

مبهی دوم گرم و خشک تانبول 97
منقی رحم، مفتح سده ول سوم گرم، آخر خشک تربد 98

مدّر حیض دوم گرم و آخر خشک ترمس 99
محرک باه اول گرم و تر ترنجبین 100

جراحت قضیب آخر دوم گرم و خشک تشمیزج 101
مقوی باه دوم گرم و اول خشک تمر 102

امساک منی سوم سرد و دوم خشک تمر هندی 103
مبهی اول گرم و دوم تر توت 104

محرک باه دوم گرم و اول تر تودری 105
قرحه قضیب، سیالن رحم غایت مدت اول سرد و دوم خشک توتیا 106

مضعف باه سوم گرم و خشک توبال 107
درد رحم، سیالن رحم و حیض آخر دوم گرم و خشک تیواج 108

امراض بارده رحم آخر سوم گرم و خشک ثافسیا 109
محرک باه گرم ثعلب 110

رطوبت رحم دوم سرد و سوم خشک ثمره االثل 111
مدّر حیض، محرک باه، مولد منی، احتباس حیض آخر سوم گرم و خشک با رطوبت فضلیه ثوم 112

مدّر حیض، محلل اورام بارده سوم گرم و خشک ثومون 113
نفخ رحم، رعشه بعد از جماع، نفخ رحم، احتباس حیض، اختناق 

رحم
سوم گرم و خشک جاوشیر 114

مدّر حیض سوم گرم و خشک جثجات 115
مقوی باه اول سوم گرم و خشک جدوار 116
مبهی دوم گرم و خشک جراد 117

مولد منی، محرک باه سوم گرم و آخر دوم خشک جرجیر 118
مبهی، منقی رحم، محرک باه دوم گرم و تر جزر 119

مدّر حیض، تنقیه رحم آخر دوم گرم و خشک جعده 120
تقویت باه دوم گرم، اول خشک با رطوبت فضیلیه جفت آفرید 121

مبهی، معین جماع گرم و خشک جمهوری 122
مقوی باه، تنقیه رحم سوم گرم و خشک جمجم 123

احتیاس حیض اول سوم گرم و خشک جنطیانا 124
مبهی، محرک باه دوم گرم و اول خشک جوز 125

مدّر حیض، محرک باه سوم گرم و خشک جوز الشرک 126
مبهی، محرک باه اول سوم گرم و خشک جوز جندم 127

رطوبت رحم سوم سرد و خشک جیدار 128
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مقوی باه و اعضاء تناسلی مرکب القوی مایل به حرارت و یبوست چوب چینی 129
مدّر حیض، محرک باه آخر دوم گرم و خشک حاشا 130

مدّر حیض آخر دوم گرم و اول خشک حب الکلی 131
محرک باه دوم گرم و تر حب الزلم 132

مبهی دوم گرم و اول تر حب السمنه 133
مبهی دوم کرم و خشک حب المنسم 134

مدّر حیض دوم گرم و خشک حب القلت 135
مبهی دوم گرم و خشک حب الراسن 136

مدّر حیض آخر دوم گرم و خشک حب بلسان 137
مبهی، مدّر حیض دوم گرم و خشک حب الخضرا 138
مبهی، مدّر حیض دوم گرم و خشک حب المحلب 139

قاطع حیض دوم سرد اول خشک حجر لبنی 140
قاطع سیالن حیض، بدبویی رحم اول سرد و خشک حجر قبطی 141

قاطع حیض بغایت خشک حجر خذفی 142
مدّر حیض آخر دوم گرم و خشک حجر البقر 143
مدّر حیض آخر سوم گرم و خشک حجر الرحی 144

مبهی، مدّر حیض، محرک باه سوم گرم دوم خشک حرمل 145
محرک باه، مبهی دوم گرم و خشک حرف 146

مدّر حیض دوم گرم و خشک حرف الماء 147
مبهی، محرک جماع دوم گرم، اول خشک حرشف 148

محرک باه سوم گرم و خشک حردون 149
مدّر حیض اول دوم گرم و خشک حزا 150

مجفف منی، مبهی سوم گرم و خشک حزا بری 151
مقوی باه وسط دوم خشک، اول سوم گرم حزنبل 152

افزاینده منی، تقویت باه مرکب القوی و خشک حسک 153
تنقیه رحم، سیالن رطوبات رحم اول دوم سرد و آخر خشک حصرم 154

مدّر حیض معتدل حرارت و رطوبت، دوم خشک حضحض 155
مدّر حیض اول دوم گرم و خشک حزا 156

مبهی سوم گرم و خشک حزا بری 157
مدّر حیض، مبهی چهارم گرم، دوم خشک حلتیت 158

مدّر حیض دوم سرد و خشک حلزون 159
مدّر حیض، ورم رحم اول سوم گرم و خشک حماما 160

مدّر حیض، مبهی، تنقیه رحم دوم گرم و اول خشک حّمص 161
سیالن رحم، قاطع خون حیض دوم سرد و خشک حماض 162

مولد منی آخر دوم گرم، اول دوم خشک حمام 163
مقوی باه دوم گرم و سوم خشک حمارالوحش 164
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مدّر حیض اول چهارم گرم، آخر دوم خشک حنظل 165
مبهی، مدّر حیض دوم گرم، اول خشک حند قوقا 166

درد رحم سوم گرم و خشک خاما سوقی 167
سوزش رحم اول سرد و تر خبازی 168

مبهی، قروح رحم دوم گرم، اول تر خبه 169
اختناق رحم، مقوی باه اول چهارم گرم و خشک خردل 170

مدّر حیض آخر دوم گرم و خشک خروع 171
مدّر حیض سوم گرم و خشک خربق البیض 172

تنقیه رحم، مدّر حیض آخر سوم گرم و خشک خربق اسود 173
منقی رحم، سیالن مزمن، برودت رحم اول دوم گرم و خشک خزاما 174

سیالن رحم آخر سوم سرد خشخاش اسود 175
مبهی، تولید منی، باه و نعوظ آخر اول گرم و تر خصی الثعلب 176

محرک باه آخر دوم گرم و خشک خصی الکلب 177
اختناق رحم دوم سرد اول تر خالف 178

معین باه سرد و تر خالف بلخی 179
مدّر حیض آخر دوم خشک، اول سیم سرد خلر 180

مبهی دوم گرم و خشک خمیر 181
مقوی باه سوم گرم و دوم خشک خمر 182

درد رحم، صالبت رحم دوم خشک، سرد خمان 183
مقوی باه، مدّر حیض آخر دوم گرم و خشک خنثی 184

معین باه اول سرد و دوم تر خوخ 185
محرک باه آخر دوم گرم و خشک خولنجان 186

مقوی باه، مدّر حیض دوم گرم و خشک خیری 187
مدّر حیض، ریاح رحم آخر دوم گرم و خشک دارصینی 188

تقویت باه و نعوظ دوم گرم و خشک دارشیشمان 189
تحلیل ریاح و درد رحم اول گرم و دوم خشک دازی 190
محرک باه، مدّر حیض آخر دوم گرم و خشک دارفلفل 191

مبهی اول گرم و معتدل دانج ابروج 192
محرک باه دوم گرم و سوم خشک دبیدار 193

مولد منی، مقوی نعوظ اول گرم و معتدل دجاج 194
مدّر حیض سوم گرم و خشک دروقینون 195
درد رحم آخر سوم گرم و خشک دفلی 196

محرک باه آخر دوم گرم و خشک دلبوث 197
محرک باه، تنقیه رحم سوم گرم و دوم خشک دوقو 198

درد رحم سوم گرم و خشک دهن البلسان 199
مدّر حیض دوم گرم و خشک ذاقنی االسکندرانی 200
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مدّر حیض آخر سوم گرم و خشک ذاقنی ویداس 201
مدّر حیض آخر سوم گرم و خشک ذراریح 202
تقویت باه سوم گرم و خشک ذئب 203

تقویت باه، احتباس حیض اول سوم گرم و خشک راسن 204
مدّر حیض، درد رحم اول دوم گرم و خشک راوند 205
مدّر حیض، تنقیه رحم اول سوم گرم و اول خشک رازیانج 206

مبهی اول گرم و آخر خشک رخبین 207
مدّر حیض، درد رحم دوم گرم و خشک رعی الحمام 208

محرک باه دوم گرم و خشک رعاد 209
سیالن حیض سرد به اعتدال و اول تر رّمان 210
قاطع حیض سوم گرم و خشک رمل 211

مبهی، مقوی رحم، محرک باه دوم گرم و تر روبیان 212
درد رحم گرم و خشک ریحان سلیمانی 213
مبهی اول گرم و اول تر زبیب 214

مبهی، مدّر حیض، ریاح رحم آخر دوم گرم و خشک زرنباد 215
احتباس حیض، تنقیه رحم سوم گرم و دوم خشک زراوند 216

محرک باه گرم و خشک زریق 217
محرک باه، صالبت و تنقیه قروح رحم سوم گرم و دوم خشک زعفران 218

قاطع حیض گرم و خشک زعفران الحدید 219
صالبت رحم، ورم رحم سوم گرم و اول خشک زفت رطب 220

تقویت رحم سوم گرم و دوم خشک زفت یابس 221
محرک باه سوم گرم و اول خشک زنجبیل 222

ورم رحم، احتباس حیض دوم گرم واول تر زوفای رطب 223
مبهی، قروح و سیالن رحم، احتباس حیض رسیده او گرم به اعتدال زیتون 224

تقویت باه دوم سرد و سوم تر زیبق 225
امراض رحم، احتباس حیض سوم گرم و دوم خشک سادج 226

ورم قضیب، تقویت رحم دوم سرد و خشک ساداوران 227
مدّر حیض، امراض رحم، اختناق رحم سوم گرم و خشک سداب 228

مدّر حیض، منقی رحم سوم گرم و خشک سطونیون 229
مدّر حیض آخر دوم گرم و خشک سفاریکس 230
اختناق رحم دوم گرم و خشک سفیدولیون 231

تقویت باه وکمرگاه، مبهی دوم گرم و تر سقنقور 232
مدّر حیض، تقویت باه، اختناق رحم سوم گرم و خشک سکبینج 233

مبهی مایل به گرمی سک المسک 234
مدّر حیض، درد رحم، تنقیه رحم آخر دوم گرم و خشک سلیخه 235

محرک باه گرم و خشک سلوی 236
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سیالن رحم، نزف رحم دوم سرد و خشک سماق 237
مدّر حیض اول گرم و تر سمسم 238

مبهی، مهیج باه دوم گرم و خشک سمانی 239
مقوی باه دوم سرد و تر سمک 240
منقی رحم اول گرم وتر سمن 241

مدّر حیض، منقی رحم دوم گرم و خشک سنبل 242
مدّر حیض دوم گرم و اول سوم خشک سندروس 243
محرک باه سوم گرم و دوم خشک سورنجان 244
مدّر حیض اول گرم و مایل به خشکی سوس 245

مبهی سوم گرم و خشک سوبقیه 246
مدّر حیض، درد رحم، مقوی باه دوم گرم و خشک سیسالیوس 247

مدّر حیض، درد رحم دوم گرم و اول خشک سیسنبر 248
امراض رحم دوم گرم و اول خشک شبت 249

تحلیل اورام و امراض رحم اول سوم گرم و خشک شربین 250
محرک باه، درد رحم دوم گرم و خشک شفنین بّری 251

مدّر حیض دوم گرم و خشک شقایق 252
مبهی و مقوی باه اول گرم و دوم تر شقاقل 253
مهیج باه، مبهی گرم و تر شلجم 254

مقوی رحم سوم گرم، دوم خشک شند 255
مدّر حیض سوم گرم و خشک شواصرا 256
مهیج باه آخر سوم گرم و خشک شیطرج 257

مدّر حیض، ریاح رحم سوم گرم و دوم خشک شیبه 258
مقوی باه اول گرم و در رطوبت معتدل شیر خشت 259
مدّر حیض دوم گرم و اول خشک صامریوما 260
محرک باه گرم و تر صاصلی 261
محرک باه دوم گرم و خشک صریمه الجدی 262
مهیج باه دوم گرم و خشک صعتر 263

مبهی، حرقه رحم سوم گرم و خشک صنوبر 264
مقوی باه سوم گرم و خشک ضب 265

مدّر حیض، درد رحم دوم گرم و خشک طباق 266
مدّر حیض سوم گرم و خشک طراغیون 267
درد رحم سوم گرم و خشک طریفلن 268

قروح رطبه قضیب دوم سرد و سوم خشک طلق 269
محرک باه اول سرد و دوم خشک طلع 270

احتباس حیض دوم سرد و خشک عدس 271
مدّر حیض، درد رحم، اختناق رحم سوم گرم و خشک عرعر 272
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درمان مزاج نام مفرده ردیف

مقوی باه آخر دوم گرم و اوایل آن خشک عسل 273
محرک باه، استرخای قصیب و نعوظ دوم گرم و خشک عصفور 274

مقوی باه دوم سرد و اول سوم خشک عظم 275
سیالن رطوبت رحم، سیالن حیض دوم سرد و سوم خشک عفس 276

سیالن رحم سردی و خشکی غالب به حد درجه دوم علیق 277
قوی کردن قضیب دوم سرد و خشک علق 278

محرک باه دوم گرم و اول خشک عنبر 279
سیالن حیض دوم سرد و مایل به خشکی عنب الثعلب 280

مقوی باه آخر دوم گرم و سوم خشک عود 281
مقوی باه، مولد منی سوم گرم و در رطوبت و خشکی اختالف نظر عین الدیک 282

محرک باه اول گرم و دوم خشک غالیون 283
ورم مزمن انثیان، مدّر حیض سوم گرم و خشک غالیس 284

اختناق رحم دوم گرم و خشک غاریقون 285
محرک باه اول سرد و دوم خشک غبیرا 286

ریاح رحم، محرک باه دوم گرم و خشک غراب 287
مدّر حیض آخر دوم گرم و خشک فاوانیا 288

مقوی باه، محرک باه آخر دوم گرم و خشک فتائل الرهبان 289
محرک باه سوم گرم و دوم خشک فجل 290

مدّر حیض، درد عانه و اصالح رحم دوم گرم و سوم خشک فراسیون 291
مقوی باه آخر دوم گرم و خشک فرس 292

مبهی، درد رحم دوم گرم و خشک فستق 293
مبهی سوم گرم و خشک فطراسالیون 294

محرک باه آخر دوم گرم و خشک فلفل السودان 295
مدّر حیض آخر دوم گرم و خشک فّو 296
مدّر حیض دوم گرم و خشک فوه 297
مدّر حیض اول سوم گرم و خشک فودنج 298
محرک باه گرم و مایل به خشکی قاوند 299

مبهی دوم گرم و خشک قبج 300
ریاح بیضه، مدّر حیض سوم گرم و خشک قثاء الحمار 301

احتباس حیض دوم گرم و خشک قرنفلیه 302
محرک باه، مقوی باه دوم سرد و اول خشک قراصیا 303

مدّر حیض دوم گرم و خشک قرۀ العین 304
احتباس حیض، محرک باه آخر اول گرم و خشک قرصعنه 305

مقوی باه دوم گرم و آخر اول خشک قرطم بستانی 306
مدّر حیض سوم گرم و خشک قزاح 307

مبهی، مدّر حیض، درد رحم سوم گرم و خشک قسط 308
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درمان مزاج نام مفرده ردیف

محرک باه اول گرم و دوم تر قصب السکر 309
خفقان و درد رحم دوم گرم و خشک قصب الذریره 310

درد رحم دوم سرد و خشک قطلب 311
خفقان و احتقان رحم، مبهی دوم گرم و خشک قطن 312

مبهی دوم سرد وتر قطف 313
مولد منی، محرک باه گرم و تر قطف بحری 314

محرک باه آخر دوم گرم وسوم خشک قطاه 315
صالبت رحم، اختناق رحم سوم گرم و خشک قفرالیهود 316

محرک باه اول گرم و دوم تر قلقاس 317
مبهی دوم گرم و تر قلقل 318

مدّر حیض دوم خشک و اول گرم قنابّری 319
مدّر حیض، درد رحم آخر دوم گرم و خشک قنطوریون 320

مدّر حیض اوایل سوم گرم و خشک قنطوریون رقیق 321
محرک باه، مدّر حیض دوم گرم و خشک قنفذ 322

مدّر حیض سوم گرم و خشک قیقهر 323
مدّر حیض، اعانت بر حمل سوم گرم و خشک کاشم 324

احتباس حیض آخر سوم گرم و خشک کبیکج 325
ملذذ جماع دوم گرم و خشک کبابه 326

مبهی و محرک باه اول دوم گرم و خشک کرفس 327
مبهی، مولد منی، محرک باه اول گرم و خشک کرنب 328
مدّر حیض، مبهی، محرک باه سوم گرم و دوم خشک کّراث 329

تنقیه رحم، محرک باه اول گرم و دوم خشک کرسنه 330
مدّر حیض آخر دوم گرم واول سوم خشک کرویا 331

مقوی رحم، مدّر حیض دوم گرم و اول خشک کسیال وکسیله 332
مدّر حیض اول گرم ودوم خشک کشوث 333
درد رحم آخر دوم خشک کفری 334

معین جماع آخر دوم گرم و خشک کلب 335
مدّر حیض آخرسوم گرم و خشک کماشیر 336

مدّر حیض، منقی رحم دوم گرم و سوم خشک کمافیطوس 337
مدّر حیض، نفخ رحم اول دوم گرم و آخر خشک کماذریوس 338

مبهی، مقوی باه دوم گرم و سوم خشک کندر 339
مدّر حیض آخر سوم گرم و خشک کندس 340

مدّر حیض، صالبت رحم، اختناق و احتباس رحم دوم گرم و اول خشک الدن 341
مدّر حیض اول گرم و مغسول او اول سرد و دوم خشک الجورد 342
مدّر حیض دوم سرد و خشک لبالب 343

اورام عانه و رحم اول گرم و خشک لبن 344
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درمان مزاج نام مفرده ردیف

مقوی باه دوم سرد و تر لبن الحامض 345
سیالن حیض، درد رحم، اختناق رحم دوم سرد و خشک لسان الحمل 346

مدّر حیض، احتباس حیض دوم سردو خشک لسان االبل 347
درد رحم، محرک باه دوم گرم و خشک لسان العصافیر 348

مبهی آخر اول گرم و خشک لصیقی 349
مبهی دوم گرم و خشک لعبه بربری 350

معین باه، مسکن حرقه منی
محرک باه، مولد منی

اول گرم و تر لوزالحلو 351

مدّر حیض، اختناق، اورام رحم گرم و خشک لوز الّمر 352
محرک باه، مولد منی، مدّر حیض آخر اول گرم و سفید او مایل به اعتدال لوبیا 353

سیالن حیض آخر دوم سرد و خشک لوسیماخیوس 354
مدّر حیض دوم گرم و خشک مار کیوا 355
محرک باه دوم گرم و خشک مالک الحزین 356
محرک باه دوم سرد و رطوبت در او غالب مخیض 357

احتباس حیض آخر دوم گرم و اول خشک مرزنجوش 358
حابس حیض دوم گرم و خشک مّران 359

درد رحم، صالبت رحم آخر سوم گرم و آخر دوم خشک مّر 360
درد رحم دوم گرم و خشک مرماحور 361

مدّر حیض گرم و خشک مراره 362
مدّر حیض، درد رحم اول دوم گرم و خشک مزمار الّراعی 363

مقوی باه، محرک باه، معین باروری سوم گرم و دوم خشک مسک 364
محرک باه دوم گرم واول تر مستعجله 365

مبهی دوم سرد و تر مشمش 366
امراض رحم آخر دوم گرم و خشک مصطکی 367

محرک باه، صالبت رحم دوم گرم و اول خشک مغاث 368
مدّر حیض، امراض رحم اول سوم گرم و اول دوم خشک مقل 369

مدّر حیض، درد رحم، محرک باه
احتباس حیض

دوم گرم و سوم خشک مّو 370

معین باه، اختناق رحم اول سوم گرم و دوم خشک مومیا 371
محرک باه در گرمی معتدل و در دوم تر موز 372

احتباس حیض سوم گرم و دوم خشک میعه سایله 373
مدّر حیض، صالبت رحم گرم و خشک میعه یابسه 374

محرک باه دوم گرم و اول خشک میفختج 375
مدّر حیض، امراض رحم اول سوم گرم و خشک نانخواه 376

مقوی و محرک باه آخر دوم گرم و اول خشک نارجیل 377
مدّر حیض، مقوی باه دوم گرم و خشک نارنج 378

محرک باه دوم گرم و اول تر نبیذ الّذبیب 379
محرک باه گرم و تر نحام 380
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تألیف آن، اشتباهات در کتاب های طبی، به ویژه اختیارات بدیعی 
بوده است ]3-1[. مؤلف خود می نویسد در فیروزکوه فالن گیاه را 
مشاهده کرده ام. این خود حاکی از شناخت گل ها و گیاهان دارویی 

توسط وی است.

نتیجه گیری 

داروهای طب سنتی و مکمل عمومًا در دسترس هستند، با توجه 
به قدمت چندهزارساله طب سنتی، آشنایی با داروهایی با منشأ 
طبیعی که سال ها برای درمان بیماری ها توسط حکمای طب سنتی 
تجویز می شدند، مفید به نظر می رسد. استفاده از تجارب سنتی 
احتمال کشف مواد مؤثره دارویی را تا 40 درصد افزایش می دهد در 
حالی که این میزان در پژوهش های اتفاقی فقط 0/01 است ]10[.

 اگرچه با نتایج مطالعه حاضر، نمی توان ادعا کرد همه مفردات 
جمع آوری شده در ناباروری مؤثر است، پیشنهاد می شود مطالعات 
آزمایشگاهی و بالینی با اصول و قواعد علمی روز دنیا، در مورد این 

مفردات طراحی شود. 

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

شرکت  است.  شده  رعایت  مقاله  این  در  اخالقی  اصول  همه 
کنندگان اجازه داشتند هر زمان که مایل بودند از پژوهش خارج 

شوند. همچنین همه شرکت کنندگان در جریان روند پژوهش 
اخالق:  )کد  شد  داشته  نگه  محرمانه  ها  آن  اطالعات  بودند. 

.)1397.1204.IR.MAZUMS.REC

حامي مالي

ایــن مقالــه از پایان نامــه کارشناسی ارشــد خانــم مینــو هامــون 
ــخ علوم پزشــکی دانشــکده پیراپزشــکی، دانشــگاه  در گــروه تاری

علوم پزشــکی مازنــدران، ســاری اســتخراج شــده اســت.

مشارکت نویسندگان

تمام نویسندگان در آماده سازی این مقاله مشارکت داشته اند.

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان این مطالعه تعارض منافع ندارد.

تشکر و قدردانی

 بدین وسیله از حمایت و همکاری معاونت تحقیقات و فناوری 
دانشگاه علوم پزشکی مازندران تشکر و قدردانی می شود. 

درمان مزاج نام مفرده ردیف

مفتح فم رحم سوم گرم و خشک نرجس 381
مدّر حیض دوم گرم و خشک نسرین 382

محرک باه، ورم انثیان آخر دوم گرم و خشک نعنع 383
مدّر حیض، سردی رحم، اختناق رحم چهارم گرم و خشک نفط 384

محرک جماع، درد رحم گرم و خشک نمر 385
مدّر حیض، منقی رحم دوم گرم و خشک نهما 386
مدّر حیض، درد رحم اول سوم گرم و خشک وج 387

مبهی آخر سوم گرم و خشک ورل 388
مقوی باه دوم گرم و خشک ورس 389

سیالن رحم آخر دوم سرد و خشک وشیح 390
مقوی باه گرم و تر هریسه 391
محرک باه دوم گرم و در خشکی معتدل هرنوه 392

مبهی، مدّر حیض دوم گرم و اول تر هلیون 393
مدّر حیض اول سوم گرم و خشک هوفاریقون 394

محرک باه، مدّر حیض دوم گرم و خشک یاسمین 395
مبهی سوم گرم و خشک یربوع 396
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