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مقّدمه

از روزی که بش��ر پا به عرصه حیات گذاشت اختالالت سالمت همراه وی 
بود، بنابراین انسان برای درمان این بیماری ها باید دنبال راه و چاره می بود، البته 
روش های درمان، به قدمت ابناء بش��ر گستردگی دارد، پیشرفت های علمی طی 
س��ال های اخیر اهمی��ت و نقش گیاهان دارویی را در تأمین درمان افراد بیش��تر 
کرده اس��ت، این گیاهان برخالف سایر گیاهان که در اثر تنش محیطی آسیب 
می بینن��د؛ می توانند مفید واقع ش��وند و در ضمن بازده اقتصادی هم برای بش��ر 
دارن��د، در حال حاضر هم پایه برخی از داروه��ا مبنا گیاهی دارند، این گیاهان 
به مناطق گرمس��یری تعلق دارند، در بلوچس��تان به ویژه در محیط داغ و پرنور 
دش��تیاری و باهوکالت به دلیل موقعیت جغرافیایی و شرایط آب و هوایی گرم  
گیاهان دارویی رش��د می کنند بنابراین باید انتظار داشت در بلوچستان در تمام 
بوم های اطراف آن، گونه های اصیل و غنی گیاهی وجود داش��ته باش��د و منبع 
ذخیره مناسبی برای متابولیت های دارویی است، تنوع این گیاهان در بلوچستان 
به قدری اس��ت که از بلوچستان به عنوان هندوستان کوچک یاد شده است این 
امر باعث شد تعدادی از افراد برای درمان بیماری ها به گیاهان دارویی و روش 
درمان ُس��نَّتی روی آورند و این امر می طلبی��د که افرادی به این کار بپردازند و 
برای انواع بیماری ها روش ها و گیاهان مخصوصی داشتند که به تعدادی از آنها 

در متن اشاره شده است.

با این حال پیش��رفت های علمی طی س��ال های اخیر اهمیت و نقش گیاهان 
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دارویی را در تامین سالمت افراد آشکار ساخته و با فنون و روش های تخصصی 
مختلف در صدد بهره گیری از این گیاهان برای درمان پرداخته اند، این گیاهان 
از اهمیت خاصی در درمان بهداش��ت و س��المت فرد برخوردار هستند هم در 
درمان و هم پیش��گیری از بیماری ها، گیاهان داروی��ی قدمتی طوالنی دارند و 
در طول تاریخ از منابع عمده تأمین مواد غذایی بشر بوده اند، استفاده از گیاهان 
دارویی از دیرباز بین مردم بلوچس��تان رواج داش��ته اس��ت از آنجایی که انسان 
جزیی از طبیعت است به طور مسلم طبیعت برای درمان هربیماری  گیاه مداوای 

آن را عرضه کرده که این یک نعمت بزرگ الهی است.

به همین جهت در اثرموجود سعی شده با بررسی روش های درمان ُسنَّتی در 
بلوچس��تان و اشاره به اهمیت گیاهان دارویی، معرفی طبیبان ُسنَّتی در بلوچستان 
بتوانی��م اطالعات جامع در اختیار خوانن��دگان قرار دهیم البته توجه به این نکته 
هم ضروری اس��ت که ذکر اهمیت گیاهان دارویی و روش های درمان ُسنَّتی به 
منظور اطالع رس��انی بوده و این روش ها برای درمان تجویز نمی ش��ود وشکل 
گیری طب جدید بر مبنای پزش��کی زیستی باعث شد تا روش های درمان ُسنَّتی 
به فراموش��ی س��پرده شود و مس��لط بر رفتارهای جامعه توس��ط این روش های 
درمانی و قدیمی ش��د اما ناگفته نماند که برخی از این روش ها به عنوان روش 
درمانی مکمل یا جایگزین اهمیت ویژه ای یافته است، بنابراین ثبت و ضبط این 
گونه روش ها می تواند گامی مفید برای مس��تند کردن درمان ُسنَّتی که به علت 
منحصر به فرد بودن، در معرض انقراض قرار گرفته باش��د. نتایج ومطالب درج 
ش��ده در این کتاب به روش میدانی و دانس��ته های زنان و مردان س��الخورده ای 
اس��ت که آنها را نسل به نسل به صورت شفاهی و کتبی منتقل می کردند عالوه 

بر این تا حدودی از روش کتابخانه ای مورد استفاده قرار گرفته است.



]]]]]

]]]]]

فصل اول

گیاهان دارویی و اهمّیت آنها در 
جامعه بلوچستان
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گیاهان دارویی زیر کش��ت بر خالف عموم محص��والت زراعی که در اثر 
تنش های محیطی لطمه می بینند؛ می توانند سودمند واقع شوند. این گیاهان یکی 
از چند گروه گیاهان اقتصادی دارویی در خدمت بش��ر می باشند، در بلوچستان 
ب��ه دلیل تنّ��وِع آب و هوایی، تنّوع بافِت گیاهی آن نیز چش��مگیر اس��ت، این 
بخش از کشور دارای اقلیم های گرم و خشک، گرم و مرطوب، معتدل و نسبتاً 
سردس��یری است، تنّوع چنان اس��ت که به عنوان نمونه در شمال بلوچستان )در 
منطقه سرحد( درختان میوۀ سردسیری مانند سیب ، هلو، گیالس، زردآلو و در 
نواحی جنوبی مانند س��رباز و چابهار درختان میوۀ گرمسیری مانند نارگیل، انبه، 
موز، انجیرهندی و خربزه درختی به عمل می آید، این تنّوع به حّدی اس��ت که 

از بخِش بلوچستان ایران، گاهی به نام هندوستاِن کوچک یاد می شود.

با اینکه میزاِن بارش نزوالت آس��مانی در سطح بلوچستان در طول سال کم 
است، امّا گیاهانی خود را به نحِو مناسب با اقلیم سازگار نموده و بعضی از آن ها  
مانن��د نخل ، ُکنار ، َکه��ور kahūr ، َگز ، نخل وحش��ی )داز( وغیره به عنوان 
گیاهان بومی بلوچس��تان مطرح هستند. در بعضی از منابع از 1۲00 گونه گیاهی 
که حدود70 گونه از آن دارای ارزش دارویی و صنعتی اس��ت، نام برده ش��ده 
است )محمودزهی ،1391: ۲5(. بافت گیاهی در بلوچستان تنوع زیادی دارد و 
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به انواع گوناگون تقسیم می شود برای نمونه: 

درخت�اِن می�وۀ خوراکی: نخل )در گونه های بس��یار متنّ��وع(، موز، خربزه 
درختی، انبه، مرکبات )ش��امل پرتغال، لیمو ترش، لیمو شیرین، گریپ فروت، 
نارنج، ترنج، نارنگی(، انار، انگور، انجیر، زیتون، گواوا ، چیکو، نارگیل، بیدام، 
تَمِرهن��دی، لور )انجیر معابد/ درخِت مکِر زن(، س��یب، توت، پس��ته، زردآلو، 
بادام، گردو، زرشک  بِه، آلو، بَنه، کسور kasūr، ُکنار )پیوندی و غیر پیوندی(.

درخت�اِن ب�دون می�وۀ خوراک�ی: کائوچو، َکهور، ِچگ��رد čegerd ، گز 
َرگ  )در انواع مختلف(، بید، ِچش )کرت(، شیُش��م )َج��گ(، َکلِیر kalēr ، َکَ
 ،gīšter گیش��تر ،zīrrok خرزهره(، زیرُّک( جور ،dēdār ِڈیدار ،)اس��تبرق(
.)konţakō پیر، ُکنَٹکو ،  līrلیر ، golderr ر بوٹ ُکش bōţkoš، سریش، ُگلِدّ

گیاه�ان مرتع�ی وعلوف�ه ای: نَی، گ��راس، الٹیگ lāţīg  ، ِدَرمش��وک
dramšōk ، نخ��ل وحش��ی )داز( ، بادام کوهی، یونجه )اسپُس��ت(، بَرس��ی، 

ِکرتِ��کkertek ، ُگل پُّل ، تُزگ tozg ، ڈالکاه dālkāh  ، ش��یز šēz ، ش��نز 
šenz )خارش��تر(، تُُرپُشک toropšok ، ِس��بر، پُلّکو pollakō ، گلپَر، َکلمو، 

َکه��ورکاه، َم��ّژ  mažž، دانیچ��ک dānīčk ، س��اِڈنگ sādeng  ، ش��بمبو 
 ، alap kawg مِی��ش کاه، اَلَپ ک��وگ ،  šankok ش��نُکک ، šabambō

ش��مش šemš، َزگ، ُسهرپُّل ، نََدگ ، سوِرچک sōrečk ، ُشور šōr ، سگ 
 ،hālakō َکرتُّس، هالَکو ،) mečengel مِچنگل( pōg َدنتان ، تِرات، پُ��وگ
گن��دم کاه، ُگوکی ُزبان gōkīzobān ، َج��ی کاه، پوتار، بَون bawn، کاش، 
 ،golēnpād ُش��لَک، گلُین پاد ،pīmalōk پیَملوک ،lenpok ُکّل، لِنپ��وک
زامُر، اِیَشرک ēšark  ، ُسهربُنُک، لگاک lagāk، ِشینِزک šēnzek ، ڈولُک 
 ،kargoškkāh َکرُگشک کاه ،gorbajō ُگربجو ، kōlmīr ُکولمیر ، Ďōlok
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ُروپاسک rōpāsk، پورچنک pūrčenk ، َریهان ، ُگنچ gonč )حنظل/ هندوانه 
ابوجهل(، ِکلَچک  kelačak، نیالنپَر، بوریا، عدس، اَبها، َکریچ  karēč، زاَره  
zāra، پُترونک potrūnk، َدهلُک  dahlok،  َڈگامبَرdagāmbar  ، کانشیلَگ

kānšīlag، َکلی َسنڈkalīsand ، شبدر، ُسرگم )محمودزهی،1391: ۲۶(. 

 ،daptūrag گیاهان داروی�ی و صنعتی : پنِیرباد، دارپِیچ، اِزِگند، دپتورگ
چگ��رِد ن��ر، ک��رکاوگ karkāwag ، ک��رز ارواه karze arwāh ، َمورپّژو 
mawr požžō  ، َرز، َس��داپ sadāp ، َکلپ��ورگ kalpōrag، ُگَونج��ک 

gwanjak، ُگونِجت gōnjet ، ِچّل ُگَوُجک čell gwajok ، ِهنّا )َحنا(، ِهچک 

hečk، کالِینک kālēnak ، شالشور šālšōr ، ًهله جور halajūrr  ، گواتگ  

 ،morgpad اسپند سیاه و سرخ(، مُرگ پَد( espantān  اِس��پنتان ،  gwātag

 rōčgwārčok kēmār ، ُروچ ُگوارُچ��ک   ، ِکیم��ار   hošterk ُهش��تِرک 
، زنجبیل، اِزبوت��ک ezbōtk ، ِدَرّنگ drannag ، بِِرنجاس��ک، چارماِهنگ  
 ، majal  َمجل ،mawr َمور ، kōhībōd ِهن��گ ، کوهی بُود ، čārmāheng

ارَوه arwah ، جاَوشیر jāwašīr ، چای ترش.

گیاه�اِن خوراکی و محصوالت کش�اورزی: س��یر، پی��از، بادمجان، گوجه 
فرنگی، سبزیجات، جالیزات )هندوانه، خربزه، خیار(، کدو، برنج ، گندم ، جو، 
ارزن، کنجد، ماش، باقال، عدس محلی، گشنیز، قارچ )محمودزهی،1391: ۲۶(.

درخ�ت: طبیع��ت به عنوان ی��ک عامل تأثیرگذار در فرهن��گ همۀ اقوام و 
ملّت ها نقش کلیدی دارد. گیاهان وبه خصوص درختان که دارای کاربردهای 
گوناگون در زندگی کشاورزی و عشایری مردم بلوچ بوده، نسبت به بسیاری از 
پدیده های طبیعی دیگر نقش  برجسته تری در زندگی مردم داشته است، بعضی 
از گیاهانی که در فرهنگ و ادبیات این قوم دارای برجس��تگِی بیشتری هستند، 


