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پیشگفتار

ساده ایی  نوشيدنی های  دمنوش ها  و  چای  انواع 
هستند که در فرهنگ و سنت ایران جای خودشان را 
بهانه ایی شده برای دورهمی ها و  خوب پيدا کرده و 
درددل کردنها، از طرفی خواص درمانی که اکثر آنها 
چيزی نيست که بتوان آن نادیده گرفت. وقتی جوان 
چای  نوشيدن  به  پدرم  که  عالقه ایی  علت  به  بودم 
انواع چای و  تهيه  از طرز  یادداشتهای داشتم  داشت، 
دمنوشها، اونها را از کتاب ها به زبان های مختلف و از 
مجله ها می خواندم  و حتی از زبان بزرگتر می شنيدم و 
در دفتر یاداشتی جمع آوری می کرد، گاهی برای پدر 



دمنوشهای درست می کردم، پدر عاشق طعم زنجبيل 
آشنا  هندی  چای  با  بودم  هند  در  که  مدتی  در  بود. 
شدم چای که طعم زنجبيل می داد، هنوز وقتی چای 
هندی با طعم زنجبيل می خورم، طمعش مرا عرق در 
خاطراتم می کند در طعمی که پدر دوست داشت، هر 
بار به خودم می گویم ای کاش پدر زنده بود تا براش 
زنجبيل درست می کردم، حتما  با طعم  هندی   چای 
پدر کجاست؟ شاید در  اما حاال   . دوست می داشت 
بهشت در جایی ناشناخته و بی نظيری که هرگز ندیده 
ام و شاید هم در کنار مادرم در جایی گوشه قلبم جا 
خوش کرده که هر چه را که دوست می داشته، یادش 
چنين قلبم را می فشارد، بله فکر می کنم پدرم در کنار 
از  هنوز  که  جایی  است؛  من  قلب  در  همينجا  مادر 
و  لذت می برد،  زنجبل دار  نوشيدن طعم چای هندی 

گرنه من که هرگز زنجبيل دوست نداشتم !

بعد ها خواستم یادداشت هایم که در مورد چای ها 



و دمنوش ها و خواص آنها جمع آوری کرده بودم در 
اختيار شما خوانندگان عزیز قرار بدهم در سال  1382 
همشهری  روزنامه  در  را  یادداشتها  این  از  مقداری 
کتاب  توسط   گرفتم  تصيم  و حاال  رساندم  به چاپ 
و  چای  انواع  مورد  در  الزم  اطالعات  الکترونی  
دمنوش ها را به زبانی ساده و غير تخصصی در اختيار 
اميدوار  دهم،  قرار  محترم  و  عزیز  خوانندگان  شما 

مورد پسند شما قرار گيرد 

مولف کتاب از هر گونه انتقاد یا پيشنهاد ارسالی به 
نشانی الکترونی a202020f@gmail.com در جهت 
ارتقاء و بهبود مطالب در چاپ بعدی کتاب استقبال 

خواهند کرد.

دکتر آرین دخت فرنادپور



تاریخچه چای

حدود ۵ هزار سال قبل وقتی امپراتور چين با یک 
فنجان آب داغ در دست به همراه تعدادی از همراهان 
بر روی تپه ای ایستاده بود، باد مالیمی وزید و چند 
برگ چای داخل فنجانش افتاد. همين امر آب ساده 
فنجان چای درست  متحول کرد؛ یک  را  بی طعم  و 

شده بود. 

چاي  تاریخ،  سراسر  در  فرهنگ ها  بسياري  در 
است.  شده  تلقي  شفابخش  معجون  یک  عنوان  به 
دالیل  به  بودایي  راهبان  قبل  هزارسال  از  بيش 
زمان  در  که  بودند  ومعتقد  مينوشيدند  چاي  مذهبي 



مي کند.  کمک  آنها  ماندن  بيدار  به   درون پویي 
داراي  چاي  بودند  معتقد  همچنين  بودایي  راهبان 
نيروهاي شفا بخش است و همراه با گسترش بودیسم، 
چاي وتقاضا براي آن نيز افزایش یافت. یکي از بزرگان 
ژاپني قرن سيزدهم بنام “شوگون” در اثر پرخوري در 
آستانه مرگ قرار گرفته بود که یک راهب به او رژیم 
چاي توصيه کرد و او بهبود پيدا کرد،همين کافي بود 
بياورند.  روي  چاي  کردن  دم  به  بيشتر  ژاپن  مردم   تا 
البته یکي از دالیل این که دم کرده چاي در دوران 
گذشته در نجات زندگي افراد موثر بوده این است که 
آب جوشيده  باعث از بين رفتن بسياری از باکتریهاي 

بيماریزا می شده است.

اوليه چای، چين است. چای را در قرن  خاستگاه 
سياح  مارکوپولو  بار  نخستين  برای  ميالدی  سيزدهم 
ونيزی به اروپا برد و مدت ها به علت گرانی و کميابی 
و  جامعه  باالی  طبقات  لوکس  آشاميدنی  فقط  اش 



درباریان بود.

 شواهد گياه شناسي نشان می دهند که هند، چين، 
ميرسد  نظر  به  تایلند خاستگاه چاي می باشند.  و  برمه 
کلمه انگليسي Tea از کلمه ماالکائي ”teh“ یا کلمه 
 “Ch’a” گرفته شده باشد. اصطالح چيني  “t’e”چيني
می باشد.  زبانها  سایر  در  چاي  نامگذاري  منشاء 
هلندي ها و پرتغالي ها که اولين وارد کننده هاي اصلي 
چاي بودند احتماالً این نام ها را به کشورهاي اروپایي 
وخاورميانه معرفي نمودند. چاي داراي بهترین کيفيت 
بعالوه  اول  برگ  یا سه  دو  تازه شامل  از جوانه هاي 
با  شکوفه هاي در حال رشد بدست می آید و  چاي 
کيفيت کمتر از برگ هاي پائين ساقه حاصل می شود.

پيشينه مصرف چای در ایران نيز به قرن هفدهم بر 
می گردد اما کشت این گياه نخستين بار به همت ميرزا 
السلطنه در سال 1276  محمد علی مشهور به کاشف 
شمسی انجام شد. کاشف السلطنه که فارغ التحصيل 



کنسول  ژنرال  عنوان  به  بود  فرانسه  سوربن  دانشگاه 
این  این سال در هند مشغول کار شد و در  ایران در 
مدت شيوه کشت، برداشت و فن آوری این محصول 

را آموخت و تجربه خود را به ایران منتقل کرد. 

داروی  گونه  هزار   10 از   بيش  ما  کشور  در 
نوع   ۵0 گذشته نيز  دوران  از  که  دارد  وجود  گياهی 
است. یا چای مصرف می شده  دم نوش  بصورت  آن 

ایران  در  سنتی  مصرفی  که  ميوه  دم نوش های  انواع 
دارد را نسترن، گل گاوزبان، عناب، نعناع، چای ترش، 
بهارنارنج، گل محمدی و غيره تشکيل می دهد که در 

ادامه  با آنها بيشتر آشنا خواهيم شد.



چند نکته برای دم کردن چای خوش طعم

دم  مورد   در  توصيه های  بخواهيم  اینکه  از  قبل 
کردن انواع چای یا دمنوش داشته باشيم، باید به این 
نکته مهم توجه داشته باشيم که دم کردن با جوشاندن 

اثرات متفاوتی بر چای و یا دمنوش ها می گذارد. 

دم  با   گياهان  جوشاندن  ميان  اساسی  تفاوت 
دارد.  دمنوش ها وجود  و  انواع چای  در  آنها،  کردن 
یا گرم  با آب سرد  مستقيم   را  یا گياهی  و  اگر چای 
بجوشانند، جوشانده ای به دست می آید که خاصيت و 
اثر آن قوی تر از دمنوش است و در مقایسه با عرقيات 
شده  خارج  عطر  همچنين  و  تقویتی  گياهی، خواص 
است   داده  نشان  تحقيقات  البته  است.  بيشتر  گياه  از 
جوشانده برخی گياهان به دليل تاثير قوی و فوری بر 
به  ناگواری  بدن، عوارض  ارگان های مختلف  برخی 
دنبال دارد و می تواند به مسموميت یاحتی مرگ منجر 



شود. در نتيجه توصيه می شود، برای مصارف روزانه 
به ميزان متعادل ازانواع چای و  دمنوش ها استفاده و 
مصرف جوشانده بخصوص جوشانده گياهان ناشناخته 
بدون نظر و تجویز متخصصان این حرفه اجتناب شود.



یادآوری چند نکته ضروری

 در مصرف انواع چای و دم نوش ها یاآوری  چند 
نکته ضروری به نظر می رسد: 

• و 	 چای  انواع  درمانی  مصرف  اینکه  اول 
دمنوش ها بيشتر جنبه تقویت کننده، پيشگيری 
کننده ودرمان تکميلی دارد و ما را از مراجعه 
نياز  بی  بيماری ها  درمان  جهت  پزشک  به 

نمی سازد .  

• : مصرف همزمان گياهان دارویی 	 اینکه  دوم 
تداخل  است   ممکن  شيميایی،  داروهای  با 
بيشتر  ناراحتی  ایجاد کرده و موجب  دارویی 
مصرف  مورد  در  است  الزم  بنابراین   شود. 
خود  پزشک  با  دمنوش ها  یا  چای  انواع 

مشورت کنيد. 



مدت دم کشیدن 

مدت دم کشيدن چاي مرغوب سه تا چهار دقيقه 
شش  یا  پنج  از  بعد  چاي  انواع  از  بعضي  ولي  است 
دقيقه دم مي کشند. در هر دو صورت بهتر است چاي 
مصرفي خود را بشناسيد و زمان دم کشيدن آن را نيز 
بدانيد. دقت کنيد که چاي جوشيده طعم و عطر خود 

را از دست مي دهد و تلخ و تيره مي شود.

چه کنیم که چاي دم بکشد اما نجوشد؟

از  جوش  آب  و  چاي  کردن  حاضر  براي  اگر 
کتري استفاده مي کنيد آب کتري را تا نصفه پر کنيد 
و بگذارید خوب جوش بياید. با این مقدار آب، چاي 
دم  حين  در  تا  کنيد  پر  را  کتري  سپس  کنيد.  دم  را 
این صورت  در  بياید.  کشيدن چاي، آب هم جوش 



چاي شما مدت طوالني گرم مي ماند ولي نمي جوشد.

فقط با آب سرد

داغ  آب  چاي ساز  و  سماور  کتري،  در  هرگز 
نریزید. چون ذرات معلق روي آب باقي مي ماند و در 
ليوان ها آب داغ و زالل نخواهيد داشت. همچنين پس 
از به جوش آمدن آب در چاي سازها، کمي صبر کنيد 

تا ذرات معلق ته نشين شود.



روش شستن چاي

استفاده  باز  و  شده  بسته بندي  غير  چاي  از  اگر 
مي کنيد وقتي برگ هاي چاي را داخل قوري ریختيد 
تا  کنيد  خالي  و  ریخته  قوري  در  آب جوش  کمي 

خاك آن گرفته شود. 


