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Objective Viola odorata has been used since ancient times. According to Traditional Iranian Medicine 
(TIM) sources, it has a cool and moist temperament and is used for treatment of different diseases. Due 
to the low side effects and numerous beneficial effects of this plant, this study aims to review its thera-
peutic effects from the perspective of TIM and modern medicine.
Methods In this review study, a search was conducted for the materials in many TIM books such as Canon 
of Medicine, Tuhfat al-Momenin, al-Jami’ li-Mufradat al-Adwiya wa’l-Aghdhiya, Al-shamel fi al-Sanaat Al-
Tabiat, Makhzan al-Adawiyah, Firdaws al-Hikmah fi al-Tibb, Al-Hawi fi al-Tibb, Khulasat al-Hikmah, as well 
as the book “PDR for Herbal Medicines”, and for the related studies in online databases such as PubMed 
and Scopus using the keywords sweet violet, common viola, garden violet, herbal medicine, traditional 
Iranian medicine.
Results The medicinal forms of Viola odorata in TIM are various and are used for skin, digestive, respi-
ratory, and urinary system diseases. Numerous studies have confirmed the various therapeutic effects 
of the plant. According to studies in modern medicine, its constituents include volatile oils, glycosides, 
tannins, flavonoids, saponins, alkaloids, mucilage, gallates, phenols, vitamin C, coumarin, and Sitosterol.
Conclusion Studies in modern medicine have proven the traditional uses of Viola odorata. However, due 
to the strong potential of this plant for making various medicinal products from it, more research is 
needed.
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V
Extended Abstract

Introduction

iola odorata is a member of the Viola-
ceae family, which is known by differ-
ent names such as Bānāfsāj, Sweet Vio-
let, Common Viola, and Garden Violet. 
This type of plant with many therapeutic 

properties and less side effects, has been used since the 
distant past. In traditional Iranian medicine (TIM), it 
has a cold and moist temperament. Various compounds 
with multiple clinical and therapeutic effects have been 
prepared from this plant, which are mainly used for the 
treatment of cancer, skin, digestive, respiratory, and uri-
nary system diseases. Violet oil also has a cold and moist 
temperament with effects similar to violet itself. One of 
its main uses is in skin application for treatment of itch-
ing, hives, burns and inflammatory conditions. Consid-
ering the low side effects and the many beneficial effects 
of violet, this review study aims to investigate the phar-
macological compounds and therapeutic effects of Viola 
odorata from the perspective of TIM. 

Methods

In this review study, a search was conducted for the 
materials in many TIM books such as Canon of Medi-
cine by Ibn Sina, Tuhfat al-Momenin by Hakim Seyyed 
Mohammad Momenin, al-Jami’ li-Mufradat al-Adwiya 
wa’l-Aghdhiya by Ibn Baytar, Al-shamel fi al-Sanaat 
Al-Tabiat by Ibn Nafis, Makhzan al-Adawiyah by Mo-
hammad Hossein Aghili Shirazi, Firdaws al-Hikmah fi 
al-Tibb by Ali ibn Sahl al-Tabari, Al-Hawi fi al-Tibb by 
Zakaria Razi, Khulasat al-Hikmah by Mohammad Hos-
sein Aghili Shirazi, as well as the book “PDR for Herbal 
Medicines”, and for the related studies in online data-
bases such as PubMed and Scopus using the keywords 
sweet violet, common viola, garden violet, Herbal Med-
icine, Traditional Iranian Medicine.

Results

In the book Makhzan al-Adawiyah, it has been stated 
that the temperament (nature) of Viola odorata is firstly 
cold and secondly moist, or with a reversed order. In 
Iran, it has been reported in Golestan, Mazandaran, Gi-
lan, West Azarbaijan, Markazi, and Semnan provinces. 

According to studies in modern medicine, viola odorata 
has various constituents including volatile oils (includ-
ing salicylic acid, methyl ester and beta-nitropropionic 
acid), glycosides, tannins, flavonoids, saponins, alka-

loids, mucilage, gallates, phenols, vitamin C and cou-
marin. In addition, Sitosterol (a plant sterol similar to the 
synthetic analogs of hydrocortisone and corticosteroids) 
is present in various plants, including Viola odorata.

Viola odorata is used in different forms including vio-
let oil (for topical use or in the form of nasal drops for 
the treatment of nervous and skin disorders) and in the 
form of tablets, extracts, syrups, concoctions, or semi-
solid oral forms for skin, respiratory, digestive, and uri-
nary system and sleep disorders. All parts of the plant 
are used as medicine. In TIM, it is used for various ther-
apeutic purposes.

The plant should not be boiled too much, because its 
effect will be reduced; it is always better to brew it. It is 
usually eaten with brown sugar; if it is eaten with plums, 
jujubes, tamarind, fumaria officinalis, and myrobalan, 
it can be used as a strong laxative. When combining 
viola odorata with other medicines, it should be taken 
into account that the strength of one does not nullify the 
strength of the other. Its cooked form is better for the 
stomach and it can be digested faster. An important thing 
to keep in mind for the positive effect of the plant is that 
the dried plant should not be old.

Several studies have been conducted on the viola 
odorata and its effects on the pulmonary, digestive and 
nervous systems (sedation, pain relief and sleep) as 
well as anti-inflammatory and antioxidant effects, anti-
tumoral, anti-obesity and anti-hypertensive, antibac-
terial and antifungal, anti-febrile and diuretic effects 
have been reported. 

No harmful and dangerous side effects have been re-
ported from the correct consumption of the plant’s flow-
ers, rhizomes, and oil or the whole plant in modern med-
icine studies, but in the TIM books, it has been pointed 
out that excessive consumption of viola odorata causes 
weakness of the heart, discomfort and heaviness of the 
stomach, and nausea, and smelling it may cause a cold. 
Some scholars considered these harms to be specific to 
the dry form of viola odorata. Recommendations have 
been provided to solve these complications. For exam-
ple, some recommended the use of anise in low dose, 
and some recommended the use of wallflower (Chei-
ranthus cheiri) and marjoram to cure the cold caused by 
smelling the plant. Viola odorata’s alternative is lotus or 
malva leaves and to treat coughs, borage and licorice 
root can be used.

http://cmja.arakmu.ac.ir/index.php?slc_lang=en&sid=1
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Discussion

According to the sources and practices of scholars in 
TIM sages as well as the studies conducted in the field 
of modern medicine, the viola odorata plant has many 
systemic or local therapeutic applications without hav-
ing any serious or special side effects. Considering that 
some of the beneficial effects of this plant have not yet 
been proven in modern medicine, it is recommended to 
conduct more clinical and experimental studies to prove 
its other therapeutic effects. In addition, due to the avail-
ability of this plant in many countries, it is recommend-
ed to make different medicinal products from this plant 
and make it available to patients or be used as a comple-
mentary medicine along with other common treatments.
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هدف بنفشه معطر با نام علمی Viola Odorata از گذشته های دور کاربردهای درمانی زیادی داشته است. طبیعت آن در منابع طب 
ایرانی، سرد و تر بیان شده است و در بیماری  های مختلفی کاربرد دارد. با توجه به عوارض کم و اثرات مفید متعدد بنفشه، این مطالعه 

مروری برای بررسی بنفشه معطر از دیدگاه منابع طب ایرانی و آثار مختلف آن از دیدگاه طب مدرن انجام شد. 

 Viola ،روش ها در این مطالعه مروری کتابخانه ای، با کلیدواژه هایی نظیر َبَنْفَسج، بنفشه معطر، بنفشه شیرین، طب ایرانی، گیاهان دارویی
Odorata ،Sweet Violet ،Common Viola و Garden Violet در چند کتاب مرجع مفردات، مبانی و معالجات طب ایرانی شامل 
قانون فی الطب، تحفة المؤمنین، الشامل فی الصناعة الطبیعة، مخزن األدویه، فردوس الحكمة فی الطب، کامل الصناعة الطبیعة، الحاوی 
فی الطب، المنصوری فی الطب، خالصة الحكمة، کتاب مرجع گیاهان دارویی )PDR( و پایگاه ها و منابع الكترونیكی مختلف مانند پابمد و 

اسكوپوس، جست وجوی کاربردی انجام و متن حاضر تهیه شد.

یافته ها َاشكال دارویی بنفشه در طب ایرانی متنوع بوده و برای بیماری  های پوستی، گوارشی، تنفسی و سیستم ادراری به کار 
می رفته است. مطالعات متعددی روی گیاه بنفشه اثرات مختلف آن را تأیید کرده است. بر اساس مطالعات امروزی، ترکیبات 
 ،C بنفشه شامل روغن های فّرار، گلیكوزیدها، تانن  ها، فالونوئیدها، ساپونین  ها، آلكالوئیدها، موسیالژ، گالترین، فنل  ها، ویتامین

کومارین و سیتواسترول است. 

نتیجه گیری مطالعات جدید برخی از کاربردهای سنتی گیاه بنفشه را اثبات می کند. باوجوداین، با توجه به پتانسیل قوی این گیاه برای 
تولید داروهای مختلف طبیعی، تحقیقات بیشتری درباره آن الزم است.

کلیدواژه ها: 
بنفشه شیرین، بنفشه 

معطر، گیاه درمانی، طب 
ایرانی
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مقدمه

بنفشه معطر1 ]1، 2[ یكی از اعضای جنس 478 گونه ای ویوال از 
خانواده ویوالسه )گل بنفشه( است ]3[ که با اسامی مختلفی از جمله 
َبَنْفَسج ]4، 5[، بنفشه شیرین2 ]6[، بنفشه رایج3 و بنفشه باغ4 هم از 
آن یاد می شود ]5، 7[. این گونه گیاهی با کاربردهای درمانی زیاد از  
گذشته های دور گیاهی کم عارضه ]2، 3[ بوده و در طب سنتی ایران، 

مزاج سرد و تر ]5، 7[ دارد. 

در منابع جدید، ترکیبات مختلفی را با اثرات متعدد بالینی و درمانی 
از بنفشه گزارش کرده اند که عمدتًا در بیماری  های سرطانی ]2[، 
پوستی، گوارشی، تنفسی و سیستم ادراری کاربرد دارد ]7[. روغن  
بنفشه  نیز طبیعت سرد و تر دارد و اثرات آن شبیه به خود بنفشه است 
]5، 7[[ و یكی از کاربردهای اصلی آن  در استعمال پوستی برای اثرات 

ضد خارش، کهیر، سوختگی و وضعیت  های التهابی است ]3[.

با توجه به عوارض کم و اثرات مفید متعدد بنفشه، این مطالعه 
و  ایرانی  از دیدگاه منابع طب  بنفشه معطر  بررسی  مروری جهت 
ترکیبات و آثار فارماکولوژیكی و اثرات مختلف بالینی و درمانی آن از 

دیدگاه تحقیقات جدید انجام شد.

مواد و روش  ها

در این مطالعه مروری کتابخانه ای، ابتدا با کلیدواژه های فارسی 
مربوطه نظیر َبَنْفَسج، بنفشه معطر، بنفشه شیرین، بنفشه رایج، طب 
ایرانی، گیاهان دارویی، طب سنتی ایران و نیز کلیدواژه های انگلیسی 
 Garden و Viola Odorata ،Sweet Violet ،Common Viola
Violet در چند کتاب مرجع مفردات، مبانی و معالجات طب ایرانی 
شامل قانون فی الطب )تألیف ابن سینا در قرن 5(، تحفة المؤمنین 
)تألیف حكیم سید محمد مؤمن در قرن 11(، الجامع لمفردات األدویة 
و األغذیة )تألیف ابن بیطار در قرن 7(، الشامل فی الصناعة الطبیعة 
)تألیف ابن نفیس  در قرن 7(، مخزن األدویه )تألیف محمد حسین 
عقیلی شیرازى در قرن 12(، فردوس الحكمة فی الطب )تألیف علی 
بن سهل طبرى در قرن 3(، الحاوی فی الطب و المنصوری فی الطب 
محمد  )تألیف  الحكمة  قرن 4(، خالصة  در  رازی  زکریای  )تألیف 
حسین عقیلی شیرازی در قرن 12(، کتاب مرجع گیاهان دارویی 
الكترونیک مختلف مانند  پایگاه ها و منابع  )PDR( و هم چنین در 
پا بمد5 و اسكوپوس6، جست وجوی کاربردی انجام شد و مطالب الزم 

فیش برداری، جمع آوری و دسته بندی شد.

1. Viola Odorata
2. Sweet Violet
3. Common Viola
4. Garden Violet
5. PubMed
6. Scopus

یافته ها

گیاه شناسی

جدیدترین  و  بزرگ ترین  از  یكی  که  األدویه  مخزن  کتاب  در 
دایرة المعارف  های خوردنی  ها و داروهاى پزشكی به جا مانده از حكمای 

طب سنتی ایران است ]8[ در توصیف گل بنفشه چنین آمده است:

»گیاهی است با یک شاخه  بسیار باریک روییده از یک بیخ که 
همان  ها، ساق  هاى برگ آن است و برگ آن شبیه به برگ انار و 
حناست، با این تفاوت که پایین برگ آن عریض تر و بزرگ تر و هر 
دو گوشه آن اندک برآمده و در کل، صنوبرى شكل است. بر سر 
هر شاخی یک گل کوچک خوشبوی بنفش رنگ وجود دارد و در 
کوهستان نیپال و نواحی آن نیز دیده می شود، اما گل آن اندک 
کوچک  تر و زردرنگ است و بیشتر، گل الجوردى رنگ خوشبوى 
باشد، استفاده می شود ]7[. طبیعت  آن که کهنه و فاسد نشده 
)مزاج( آن در درجه اول سرد و درجه دوم تر است و بعضی در 
اول سرد و تر نیز دانسته اند ]5، 7[. رویشگاه بومی یا طبیعی شده 
گیاه نیز شامل مناطق بزرگی از اروپا و خاورمیانه تا آسیای مرکزی 
است و در دیگر نقاط به صورت کاشته شده دیده می شود و در ایران 
نیز در مناطقی از استان های گلستان، مازندران، گیالن، آذربایجان 

غربی، مرکزی و سمنان گزارش شده است ]7، 9[.

ترکیبات شیمیایی 

بر اساس مطالعات دقیق امروزی، بنفشه ترکیبات مختلفی از جمله 
روغن های فرار )سالیسیلیک اسید، متیل استر و بتا نیترو پروپیونیک 
آلكالوئیدها،  ساپونین ها،  فالونوئیدها،  تانن  ها،  گلیكوزیدها،  اسید(، 
موسیالژ، گالترین، فنل  ها، ویتامین C و کومارین دارد ]2، 7، 10[. 
هم چنین مطالعات اخیر نشان داد سیتواسترول7 یک استرول گیاهی 
و شبیه آنالوگ  های مصنوعی هیدروکورتیزون و کورتیكواسترول در 

گیاهان مختلفی، از جمله گل بنفشه وجود دارد.

اَشکال و موارد استفاده

استفاده  )به صورت  بنفشه  روغن  شامل  بنفشه  دارویی  اشكال 
موضعی یا در بینی برای درمان اختالالت عصبی و پوستی( و نیز به 
شكل قرص، عصاره، شربت، معجون یا اشكال نیمه جامد خوراکی برای 
بیماری  های پوستی، تنفسی، گوارشی، سیستم ادراری و خواب آوری 

است ]4، 5، 7، 16-11[.

گل های  برگ،  از  حاصل  اسانس  شامل  گیاه  بخش های  همه 
که  گل دهی  فصل  در  جمع آوری شده  برگ های  خشک شده، 
ریزوم  گل دار،  هوایی  اندام های  شده اند،  خشک  هوا  جریان  با 
بنفشه  کامل  گیاه  و  گل دار  تازه  هوایی  اندام های  خشک شده، 

به عنوان دارو استفاده می شوند ]7[.

7. Sitosterol

)viola odorata( ملیحه متوسلیان و همکاران. کاربردهای درمانی گیاه بنفشه معطر
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کاربردهای بالینی 

طب سنتی ایرانی

کاربردها و تأثیرات بالینی گیاهان دارویی در کتب مرجع طب ایرانی 
با واژه » افعال و خواص« ذکر شده است. مهم ترین کارکرد و خواص 
ذکر شده برای بنفشه در کتاب مخزن األدویه شامل این موارد است: 
مسهل )دافع( صفرا، مسّكن عطش و حّدت )گرمی و تیزی( خون، 
رافع تب ها و تپش قلب، تحلیل برنده اورام، مسّكن سردرد، صرع 
اطفال، زکام، سرفه و خشونت سینه و حلق و ذات الجنب و ذات الریه. 
بوییدن تازه آن منّوم )خواب آور( و مداومت آشامیدن آن چند روز، هر 
روز 2 درهم تا 4 درهم به طریق سفوف با آب سرد جهت رفع اسهال 
صفراوى لذاع )سوراننده( مجرب، و 3 مثقال ساییده آن با شیر خشت 
و شكر و امثال آن مسهل سریع العمل و سرشته آن با شیره گل قند 
جهت تب  هاى مرکبه بی عدیل. گویند گل تازه آن فادزهر سموم و 
منّوم است و با بابونه جهت تسكین وَجع )درد( و ازاله حرارت و جهت 

سرفه، نافع ]5، 7[ . 

چای و دم کرده گل گیاه به عنوان نوعی خلط آور برای درمان نزله 
برونشی، ضد سرفه برای درمان برونشیت مزمن، سیاه سرفه، آسم و 
میگرن استفاده می شود. شربت آن هم به عنوان نوعی خلط آور برای 
کاهش التهاب نزله برونشی در طب کودکان به کار می رود و در درمان 
بیماری های ریه سودمند است. بنفشه مولد خون معتدل است و ضماد 
آن با آرد جو، تسكین دهنده آماس هاست. بوییدن ضماد آن، مسّكن 
سردردهای ناشی از غلبه خون است و در درمان سرفه های گرم مفید 
بوده و نرم کننده سینه است. گل های خشک شده آن مسّهل صفراست. 
در طب هومیوپاتی از گل  های این گیاه برای التهاب دستگاه تنفس و 

روماتیسم مچ دست استفاده می شود ]7[. 

در هند از بنفشه به عنوان معّرق و براى کاهش تب و از گل آن 
به عنوان نرم کننده و در موارد اختالالت صفراوى و ناراحتی هاى ریه ها 
مصرف می شود. از گل بنفشه شربتی درست می کنند که براى رفع 
ناراحتی هاى بچه ها مفید است. از ریشه آن به عنوان قی آور استفاده 

می شود. بوییدن گل تازه بنفشه خواب آور است ]1[.

در کتاب تحفة المؤمنین اثر حكیم محمد مؤمن که از کتب معتبر 
و مرجع گیاهان دارویی طب ایرانی به شمار می رود نیز آمده: »... و 
تدهین )روغن مالی( او بر ناف، جهت رفع سعال )سرفه(، مجرب است 
و چون اسفنج را با پنبه به روغن بنفشه آلوده کرده و بر مقعد ضماد 

نمایند در تنویم )خواب آوری(، عدیل )جایگزین( ندارد« ]5[.

مقدار مصرف

مقدار ُشربت )مصرف( بنفشه در منابع طب ایرانی به این شرح 
گزارش شده است: از جرم آن تا پنج مثقال و از مطبوخ )اشكال پخته 
و حرارت دیده( آن تا 10 مثقال ]7[. هر مثقال تقریبًا معادل 4/5 گرم 

است ]17، 18[.

از  بنفشه  استعمال  در  مهم  کاربردی  نکات  و  توصیه  ها 
دیدگاه طب ایرانی

گل بنفشه را در موقع تهیه نباید زیاد جوش داد، زیرا اثر آن کاسته 
می شود و دم کرده آن همیشه بهتر است. معمواًل با شكر سرخ خورده 
می شود و اگر با آلو، عناب، تمر هندى، شاطره و هلیله خورده شود، 
مسهل قوى است ]1[. بنفشه را چون با دواهاى دیگرى ترکیب کنند 
باید مراعات آن کنند که قّوت یكی مبطل )از بین برنده( قّوت دیگرى 
نشود. استعمال مطبوخ )پخته( آن سبک تر است بر معده و سریع 
االنحدارتر از جرم آن است ]7[. نكته مهمی که باید برای تأثیر مثبت 

این مفرده در نظر داشت، کهنه نبودن خشک شده آن است.

شواهد طب مدرن

مطالعات متعددی روی گیاه بنفشه انجام شده و تأثیرات آن بر 
سیستم های ریوی ]7[، گوارشی ]19[ و عصبی )آرام بخشی ]20[، 
و  ضدالتهابی  اثرات  نیز  و   )]23[ خواب آوری  و   ]22 ،21[ ضد درد 
آنتی اکسیدانی ]21، 22، 24[، ضدتومورال ]25[، ضد چربی و فشار 
خون ]10[، آنتی باکتریال و ضدقارچی ]25، 26[، ضد تب ]21، 25، 

27[ و ادرارآوری ]8، 25[ آن گزارش شده است. 

از نظر ترکیبات شیمیایی، گل  های این گیاه به دلیل داشتن ساپونین، 
اثرات ضدمیكروب و ضد ترشح برونشی دارد. ساپونین موجود در ریزوم 
گیاه به عنوان نوعی خلط آور اثر می کند و برای درمان بیماری های 
مرتبط با بخش های تنفسی، به ویژه نزله خشک و رماتیسم مفصلی، 
التهاب مخاط دهان، مشكالت  مداوای بیماری های پوستی و تب، 
عصبی، سردرد و بی خوابی به کار می رود. خوِد گیاه به صورت خوراکی 
برای درمان سرفه، گرفتگی صدا، سینه پهلو، التهاب گلو، برونشیت، 
تنش عصبی، بی خوابی و نیز افزایش تعریق به کار برده می شود. از این 
گیاه به صورت موضعی نیز برای درمان انواع بیماری ها و عفونت های 

پوستی استفاده می شود ]7، 28[. 
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جدول 1. سازوكار اثر بنفشه در درمان خارش از دیدگاه طب ایرانی و كالسیک

طب کالسیک طب ایرانی مکتب

اثرات ضدالتهابی ترکیبات آن )سیتواسترول و غیره( طبیعت سرد و مرطوب
اخراج مواد زائد محترقه سازوکار اثر
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از نظر تحقیقات حیوانی و آزمایشگاهی، در یک مطالعه در ایاالت 
متحده، اثر ضد التهابی و آنتی اکسیدانی آن روی حیوانات آزمایشگاهی 
نشان داده شد ]24[. در مطالعه حیوانی دیگری نیز نشان داده شد 
که عصاره برگ بنفشه در موش ها، اثرات ضد فشار خون و ضد چربی 
خون دارد ]10[. در مطالعه  لی، اثرات ضد التهابی و ضد عفونی بنفشه 
بر التهاب مجاری تنفسی موش های آلرژیک بررسی شد و نتایج نشان 
داد ویوال به طور قابل توجهی کل سطح سرمی IgE و سیتوکین هایی 

مانند IL-3 و IL-4 را مهار می کند ]29[. 

همچنین مطالعه دیگری نشان داد سیكلوتیدهای استخراج شده از 
بنفشه معطر ایرانی اثرات ضد میكروبی خوبی بر باکتری های گرم منفی 

دارد ]30[. 

از دیدگاه مطالعات انسانی بررسی های مختلفی برای تعیین اثرات 
گیاه بنفشه انجام شده است. از جمله اینكه مطالعات اخیر نشان داد 
از جمله  قوی،  پوستی  ویژگی های  بنفشه  در  موجود  سیتواسترول 
کاهش در اریتم، خارش و التهاب پوست دارد. درهمین راستا، بررسی 
بیماران  به خوبی توسط  اگزمای مزمن دست  بنفشه در درمان  اثر 

تحمل شد و به عنوان یک راهكار درمانی پیشنهاد شد ]31[. 

همچنین یک تحقیق بالینی هم نشان داد شربت بنفشه در کنترل 
آسم کودکان 2 تا 14 سال مؤثر بوده است ]3[. تحقیق بالینی دیگری 
حاکی از تأثیر استفاده موضعی روغن بنفشه )به صورت چكاندن قطره 
روغن بنفشه در بینی( در بهبود وضعیت خواب بیماران روانی بود 
]32[. بررسی مروری درمان خارش با گیاهان دارویی نشان داد بنفشه 
هم در این لیست قرار گرفته است ]33[ و در همین راستا، بررسی اثر 
ماساژ و روغن بنفشه برای تسكین شدت خارش و خشكی پوست در 
بیماران همودیالیزی نیز نشان داد استفاده هم زمان هر 2 روش در 
کاهش قابل توجه عالئم بیماران بسیار مفید است ]34[ و این اثرات یا 
سازوکارهای مختلفی قابل توجیه است )جدول شماره 1(. گفتنی است 
کاربرد نوع 3 رنگ بنفشه در کمیسیون E برای اثرات ضدالتهابی تأیید 

شده است ]7[.

عوارض جانبی 

تاکنون هیچ گونه عارضه جانبی مضر و خطرناک ناشی از مصرف 
در  بنفشه  کامل  گیاه  و  روغن  ریزوم،  گل،  درمانی  مقادیر  صحیح 
تحقیقات جدید گزارش نشده ]2، 3، 8، 7[، اما در منابع طب ایرانی به 
این نكته اشاره شده است که اکثار )مصرف مقادیر زیاد( بنفشه مورث 
ضعف دل )قلب( و باعث َکَرب )ناراحتی( و ثقل )درد و سنگینی( معده 
و تهوع و بوییدن بنفشه نیز باعث زکام می شود. البته بعضی از حكما 

هم این مضرات را مخصوص به نوع خشک بنفشه دانسته اند ]16[. 

برای رفع این عوارض هم راهكارهایی ارائه شده است. برای مثال، 
مصلح بنفشه را اندکی انیسون دانسته اند ]5، 11[ و مصرف خیرى 
)گل شب بو( و مرزنجوش را برای رفع زکام ناشی از بوییدن بنفشه 

توصیه کرده اند.

بدل )جایگزین( آن

سرفه ها،  درمان  برای  و  است  )پنیرک(  ُخّبازى  برگ  و  نیلوفر 
گل گاوزبان و هم وزن آن اصل السوس )ریشه شیرین بیان( است ]16[. 

نتیجه گیری

تحقیقات  نیز  و  ایرانی  عملكرد حكمای طب  و  منابع  با توجه به 
انجام شده در زمینه طب جدید، گیاه بنفشه بدون آنكه عوارض جانبی 
به صورت  زیادی  باشد، کاربردهای پزشكی  یا خاصی داشته  جدی 
سیستمیک یا موضعی و در تعداد زیادی از سیستم های بدن دارد. با 
توجه به اینكه هنوز برخی از اثرات مفید بنفشه در طب مدرن اثبات 
نشده است؛ بنابراین انجام تحقیقات بالینی و تجربی بیشتری برای 

اثبات سایر اثرات درمانی آن توصیه می شود. 

هم چنین به دلیل در دسترس بودن این گیاه در بسیاری از کشورها 
و فواید درمانی متعدد آن توصیه می شود محصوالت دارویی مختلفی 
از این گیاه ساخته شده و در دسترس بیماران قرار گیرد و یا به عنوان 

یک داروی مكمل همراه با سایر درمان های معمول استفاده شود.

مالحظات اخالقی

پیروی از اصول اخالق پژوهش

این مقاله از نوع فراتحلیل است و نمونه انسانی و حیوانی نداشت  و با 
کد  IR.MUMS.REC.1396.174 در تاریخ 1396/05/21 در کمیته 

اخالق دانشگاه علوم پزشكی تصویب شده است. 

حامی مالی

این مقاله در راستای انجام بخشی از پایان نامه به شماره 960434 
متعلق به دانشگاه علوم پزشكی مشهد است و قسمتی از هزینه های 
ت پژوهـشی دانشگاه علوم پزشكی مشهد  تأمین  طرح توسط معاوـن

شده است.

مشارکت نویسندگان

همه نویسندگان در طراحی، اجرا و نگارش همه بخش های پژوهش 
حاضر مشارکت داشته اند. 

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد.
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مشهد قدردانی می کنند.
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