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 :مقدمه
ترين عامل پيشرفت علمي مسلمانان، تشويق و امـر بـه    مهم
و ) ص(اندوزي است كه در آيات قـرآن و گفتـار پيـامبر     دانش

دعوت به تفكر و . آشكارا چهره نموده است) ع(امامان معصوم 
، )2(و اشاره به مقام برتر عالمان  )1(تدبر در راز و رمز كائنات 

انگيخت و پاي عزمشان را قدرت شرارة شوق مسلمانان را برمي
هاي دانش را درنوردند و علوم روزگـار خـويش   داد تا كرانهمي

را دريابند و به اين ترتيـب در گـذر زمـان، خيـزش علمـي در      
قلمرو اسالم، دست كم از پايان فتوح مسلمانان تـا قـرن هفـتم    

هـاي علـوم همچـون    مسلمانان را در بسياري از شـاخه  هجري
نجوم، رياضيات، هندسه، منطق، جغرافيا، تاريخ، فيزيك، شيمي، 

 .فلسفه و كالم و ادب و بالغت پيشاهنگ قافلة علم ساخت
، »علـم االديـان  «در ميان اين گسترة عظيم علمي، افزون بـر  

اسـالمي  نيز جايگاه خاصي داشت؛ زيـرا تعـاليم    3»علم االبدان«

94ارديبهشت : افتيدر خيتار
 94آذر : تاريخ پذيرش
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كند، بلكه سالمت جسـم  تنها جسم و نيازهاي آن را نفي نمي نه
طـب اسـالمي در   . دانـد اي براي زندگي رستگارانه مـي را زمينه

درمان جسم، افزون بر توجهي كه به نيازهاي مادي انسان دارد، 
ناظر بر تأثيرات دوسوية روح و جسـم بـر يكـديگر اسـت؛ بـه      

را بـه درمـان و مـداوا    ، امـت خـويش   )ص(همين سبب پيامبر 
لـم ينـزل   ) عزّوجلّ... (تداووا فان ا«: فرمان داده و فرموده است

درمان كنيد كه هم آن كـس كـه درد    ):1(» داء اال وانزل له شفاء
 .را فرو فرستاد، درمانش را نيز فرو فرستاد

در تفكر اسالمي، انسان از سويي به عنـوان جزئـي از عـالم    
ابد و از سوي ديگر بر عناصر هستي يهستي با طبيعت پيوند مي

گويي هرچه در عـالم هسـت   . برتري دارد و از آنها فراتر است
 :در وجود انسان نهفته است

 پس به صورت عالم اصغر تويي
 )2(تويي 4پس به معني عالم اكبر

تــوان شــرحي بــر پيونــد اي مــياز گــذرگاه چنــين انديشــه
جسم . ن يافتانگيز ميان عناصر طبيعت و تندرستي انساشگفت

و روح انسان از بركت هماهنگي با ساختار طبيعـت، از حيـاتي   
هاي طب اسـالمي  بر اين اساس، پايه. مند خواهند شد سالم بهره

سـينا در  ابـوعلي . بر زيربناي استوار حكمت نهـاده شـده اسـت   
حكمت پزشكي خود انسان را عـالم صـغير و آخـرين زنجيـرة     

اي كـه از  عناصر چهارگانـه داند و معتقد است مراتب وجود مي
بـه وجـود   » جماد و نبـات و حيـوان  «گانة تركيب آن مواليد سه

آمده، اصل بدن انسان است و عناصر در وجود انسان به بهترين 
گونه، تركيب يافته و تمام نيروي نفس كلي كه رابط ميان جسم 

، تـا زمـاني كـه انسـان در     )3(آيـد   و روح است در آن گرد مي
ختار طبيعـت و جسـم و روح خويشـتن اسـت،     هماهنگي با سا

تـر آن   اين عناصر چهارگانه در اعتدال خواهند ماند، اما شگرف
است كه اگر اين اعتدال مزاج و همـاهنگي، كاسـتي يـا فزونـي     
گيرد و در پي آن جسم و روح دچار بيمـاري شـود، درمـان آن    
بيماري در دل طبيعت نهفته است تا انسان اين اشرف آفريدگان 

ر ديگر به تقويم و تعديل مزاج خويش دست يابد و راه كمال با
پويد و مهر جالل جويد و اينگونه اسـت كـه توجـه بـه ريشـة      

 .يابددرماني گياهان در طب اسالمي جايگاهي خاص مي

تنها روح خسته و جـان فرسـوده و    مسلمانان صدر اسالم نه
بارش آوردند تا كالم گهرزدة خويش را نزد پيامبرشان ميظلمت

مرهمي بـر زخمهايشـان باشـد و چراغـي فـرا راهشـان شـود،        
بردنـد تـا   سار مهـر مـي  دردهاي جسمشان را نيز نزد آن چشمه

زالل معرفتش، رنجهايشـان را بشـويد و دردهايشـان را درمـان     
از همين روست كه در ميان احاديث نبوي و نيز روايـاتي  . باشد

است، احاديـث و  در دست ) عليهم السالم(كه از امامان معصوم 
يابيم كه در آنها به كاربردهاي درماني گياهان اشـاره   رواياتي مي
در ايـن گفتـار بـه ذكـر برخـي احاديـث در مـورد        . شده است

و امامـان  ) ص(پردازيم كه پيامبر  كاربردهاي درماني گياهان مي
هـاي مـردم و باتوجـه بـه      در پاسخ بـه پرسـش  ) عليهم السالم(

 . اند به آنها اشاره فرموده گياهان زمان و مكان خود
از آنجا كه بخشـي از ميـراث ادبـي ايـران زمـين از سـويي       
برگرفته از احاديث و روايات اسـالمي و از سـوي ديگـر بهـره     

ها و باورهاي مردمـي در طـول تمـدن     گرفته از فرهنگ و سنت
اسالمي ايراني است، تـالش شـده اسـت كـه در يـك بررسـي       

اهان بر اساس احاديث و روايات تطبيقي، كاربردهاي درماني گي
و كاربردهاي همسان آن را در متون ادب پارسي مطرح شـود و  
به اين ترتيب آينة متـون فارسـي را در برابـر خورشـيد سـخن      

و پيشوايان آيين خـويش قـرار دهـد و از آن بهـره     ) ص(پيامبر 
هاي معاصر  سپس اين كاربردها را از ديدگاه پژوهش. برده شود

رد توجه قرار داده شده تا بدينوسـيله گـامي هـر    پزشكي نيز مو
چند انـدك در جهـت اهميـت و همسـويي فرهنـگ دينـي بـا        
سالمت جامعه برداشته و اين مهم و هر چه بيشتر و بهتر آشكار 

 .شود
 سداب. 1

هاي جدا گلبـرگ و سردسـتة تيـرة     اي اين گياه از ردة دولپه
زيد به نـام  هاي آن يك گلوك از برگ. است) Rutacees(سدابيان 

كننـد و نيـز اسانسـي از آن    استخراج مـي » روتوزيد«و » روتين«
 . گيرند كه بويي قوي و طعمي تلخ و تند داردمي

فرهنـگ آننـدراج در   . نامنـد مي» فيجن«سداب را در عربي 
بهترين وي آن بود كه نزديك درخت انجيـر  «: توضيح آن آورده

گردكـان دفـع    رسته باشد و خوردن برگ آن با انجير خشـك و 
 )4(» .سموم كند
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هاي طب سنتي خواص بسياري در مـورد آن بيـان    در كتاب
دفع سموم، تسكين گوش درد، مقوي معده، نـافع  : شده ازجمله

نفخ، كاهش شهوت، رفع انسداد مجاري، تسـكين درد شـكم و   
هـاي دمـاغي و عصـبي و    پهلو، سودمند بـراي درمـان بيمـاري   

 )5. (گزيدگيعقرب
هـا   ديم اروپـايي آن را داروي جميـع بيمـاري   دانشمندان قـ 

 .كردند دانستند و از آن براي موارد مختلف استفاده مي مي
در احاديث و روايات به برخي از اين كاربردهـاي درمـاني   

 :اشاره شده است، ازجمله
 الجنب؛پادزهر بودن، درمان دبيله و ذات1,1

م آمنـاً  من أكل السداب و نام عليـه نـا  «): ص(اهللا قال رسول
 2»الجنبمن الدبيله و ذات

هر كس سداب بخورد و بخوابد در حـالي خوابيـده كـه از    
 .دبيله و ذات الجنب در امان است

. دبيله دمل دردناك زير جلدي با حجمي نسبتاً بزرگ اسـت 
گويند زيرا هنگامي كه به خارج سر » كفگيرك«در فارسي به آن 

بـه طـور   . يابـد ون راه مـي كند از چند نقطة پوست به بيرباز مي
 .شودكلي به هر نوع زخم بدخيم جلدي نيز گفته مي

األرب، دبيله را نوعي از بيماري شـكم گرفتـه   فرهنگ منتهي
و شايد با نظر به اين معني است كه شاعر هنگام ذكر ) 6(است 

 :خاصيت پادزهر بودن سداب گفته

 زحرص 5ي فقاعشكم مشو همه چون كوزه
 )7(شوي چو سداب )6(ترياقهامگر كه در خور 

هاي انجام شـده بـر روي تركيبـات     پژوهشگران در بررسي
اند كه اين گياه تأثير بـه   اي به اين نتيجه رسيده گياه سداب تركه

تـرين   سزايي در جلوگيري از رشد نـوعي بـاكتري كـه از مهـم    
اي انسان است، دارد و خاصيت ضد  زاي روده باكتريهاي بيماري
اين محققـان  . حتي از مور تلخ تند بيشتر استميكروبي سداب 

اند كه با توجه به اين كه مصرف آنتي بيوتيك هنگام  اعالم كرده
هاي همزيست دسـتگاه   درمان، موجب از بين رفتن ساير باكتري

شود، ايـن داروهـاي گيـاهي نسـبت بـه داروهـاي        گوارشي مي
شـي  هاي دستگاه گوار تري بر ساير باكتري شيميايي تأثير خفيف

 )8. (دارند

سبب نيست كه حتي دانشمندان قديم اروپايي سـداب را   بي
دانسـتند و در مـوارد مختلفـي از آن     ها مـي  داروي همة بيماري

 )9. (كردند استفاده مي
ورمي باشـد در  «: الجنب چنين آوردهآنندراج در معني ذات

اي است ميان قلـب و معـده و ايـن ورم در    حجاب كه آن پرده
گاهي در يسار، عالمت آن با وجود درد پهلو تب و يمين بود و 

 )4(» .النفس بودضيق
 كاهش شهوت، داروي ضد باروري و سقط جنين 1,2

العقل غير إنّه ينثر مـاء  السداب يزيد في«: قال) ع(عن الرضا 
كند، اما آب پشت را متفـرق   سداب عقل را زياد مي) 1(». الظهر
 .سازد مي

در مورد سداب نقل شده كـه  ) ع(رواياتي نيز از امام صادق 
غيـر إنّـه ينـتن مـاء     «: انـد  امام پس از ذكر منافع سداب فرمـوده 

 .كند اما آب پشت را بدبو مي» الظهر
هـاي   اين خاصيت سداب دسـتماية خلـق مضـامين و بيـان    

. خصـوص در اشـعار مـدحي گشـته اسـت      شاعرانة زيـادي بـه  
و بر آن داند شاعري شمشير ممدوح خود را همرنگ سداب مي

داب مـي   توانـد قـاطع نسـل باشـد پـس      باور است كه چون سـ
 :بردشمشير سداب رنگ ممدوح نيز نسل شرك را از ميان مي

 تيغ سداب رنگ تو ببريد نسل شرك
 )10(نشگفت از آنكه نسل ببرد همي سداب

شاعري ديگر نيـز ايـن همرنگـي را دسـتماية تشـبيه خـود       
 :كرده استساخته و به همين خاصيت سداب اشاره 

 تيغ سداب رنگ تو آمد سداب طبع
 )11(زاي را كز وي رحم فشرده شدايام فتنه

در بيت ديگري شاعر براي مبالغه در مدح از همين كـاربرد  
سداب استفاده كرده و تصور كـرده كـه نـام ممـدوح چنـان بـا       
قدرت و مردانگي درآميخته و داراي چنـان تـأثير اعجـازآميزي    

 .خاصيت سداب را كامالً دگرگون كندتواند اين است كه مي
 گر به نامت سـداب كارندي

 )12(سداب آب مردي فزون شدي ز سداب
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شاعر همين مبالغه را با ذكر همين كـاربرد سـداب در بيـت    
 :ديگري نيز آورده است

 اگر سداب بكارند و ز تو ياد كنند
 )12(مردي ز تن فزون شود ز سداب

سداب، آشـكارا در بيـت زيـر    قطع نيروي باه به وسيلة گياه 
 :بيان گشته است

 ٧زتند بادخالف تو در مزاج عدو
 )13(قواي باه كند چون سداب قطع

هاي علمي جديد نيز اين خاصيت سداب را كه هم  پژوهش
در احاديث و روايات و هم در اشعار فارسي مورد توجـه قـرار   

اند كـه مصـرف    محققان اثبات كرده. كنند  گرفته است تأييد مي
گرم بـه ازاي   ميلي 500به ميزان  Rutaخوراكي عصارة آبي گياه 

روز، باعـث كـاهش وزن    60هر كيلـو گـرم از وزن بـه مـدت     
. هاي توليد مثلي و كاهش حركت اسپرم هـا خواهـد شـد    ارگان

)14( 
 سودمندي در درمان امراض دماغي و افزايش عقل 1,3

 :انددر مورد خواص سداب فرموده) ع(امام جعفرصادق
» .الـدماغ العقل و تـوفيرٌ فـي  اما انَّ فيه منافع به؛ زياده في... «

سداب منافع زيادي دارد از جمله افزايش عقل و فزونـي قـواي   
 .مغزي
السـداب  «: از امام هشتم شيعيان نيز روايت شده اسـت كـه   

اين ويژگي ذكر شده در روايـات، در شـعر   ) 1(» .العقليزيد في
شاعري ضمن اشاره به ويژگـي دفـع   . فارسي بازتاب يافته است

دهد و در فزايي اين گياه را نيز مورد توجه قرار ميشهوت، عقل
 :كنديك بيت، دو كاربرد آن را بيان مي

 دلم تصرف دنياي بكر زشت نكرد
 )١۵(كه ديو نفس مرا، عقل داده بود سداب

شاعر معاصر نيز به اين خاصيت شگرف اشاره كرده و براي 
خيل خيال خواستار شـربتي اسـت آميختـه بـه     رهايي از هجوم 

 :سداب تا ديگر بار گوهر عقل به كف باز آرد
 برد عقل مرا خيال خراب

 )16(سداب8شربتم بايد از مزيج
 

هاي سداب را دفع سـحر   در اشعار فارسي يكي از خاصيت
 :اندو جادو دانسته

 ز سحرآن سرا را نيابي خراب
 )17(اي پر سدابكه دارد سفالينه

 گري زيرك هوشمندچارهبه 
 را كرد بند 9فسون فساينده

 به وقتي كه آن طالع آيد به دست
 كزو جادويي را درآيد شكست

 بفرمود كارند لختي سداب
 بر آن اژدها زد چو بر آتش آب

 به يك شعبده بست بازيش را
 )17(سازيش راتبه كرد نيرنگ

 شايد اين اعتقاد ريشه در يكي از كاربردهاي درماني سداب
باشد؛ زيرا در روزگـار  يعني رفع امراض دماغي و عصبي داشته 
هاي روحـي و عصـبي،   كهن بر اين باور بودند كه منشأ بيماري

حلول ارواح خبيث و اجنه در بـدن بيمـار و سـحر و جـادوي     
اوست و در گذر ايام اين باور بـه ايـن ويژگـي سـداب پيونـد      

سحر و جـادو را  خورده و اين گمان را ايجاد كرده كه اين گياه 
 .كندباطل مي

 كاسني.2

نامند، از ديرباز در متون اين گياه كه به عربي آن را هندبا مي
 . طب سنتي مورد توجه بوده است
هنـدباي بسـتاني   . بري و بستاني: كاسني دو نوع عمده دارد

هـاي بـزرگ و دراز و   خود بر دو نوع است، نوع شامي كه برگ
. طعم آن مايل بـه تلخـي اسـت   گلي كبود رنگ و بزرگ دارد و 

نوع ديگر آن هندباءالبقل با برگ كوچك، گل كبود و كوچك و 
هندباي بري يـا صـحرايي هماننـد هنـدباي     . تلخي غالب است

بستاني است، اما طعم آن نسبتاً تلخ است و آن را بقلـه يهوديـه   
 )18. (نامند

تلخي كاسني در متون نظم و نثر فارسي مـورد توجـه قـرار    
 : ست، خواجه عبداهللا انصاري گفتهگرفته ا

الهي اگر كاسني تلخ است از بوستان اسـت و اگـر عبـداهللا    «
 )19(» .مجرم است از دوستان است
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و صفاي اصفهاني نيز بـه تلخـي سرشـتين كاسـني اينگونـه      
 :اشاره كرده است

 خواستن سرالهيات راست10ازطبيعي
 )15(از مزاج كاسني اميد شكر داشتن

اي از گيـاه  ه منظور از هندباي بري، گونـه رسد كبه نظر مي
Taraxacum در حالي كـه مقصـود از كاسـني و هنـدباي     . باشد
 )20. (است cichoriumهاي شامي، گونه

ابن سينا در كتاب قانون از حدود پانصد و پنجـاه گيـاه نـام    
نيـز از  ) طلحشـقوق (= و كاسني بياباني ) هندبا(=برده و كاسني 
 )21. (آن جمله است

اي ميــت كاســني در نظــر او بــه حــدي بــوده كــه رســالهاه
ايـن  . در مورد آن نوشـته اسـت  » رساله الهندباء«جداگانه به نام 

رساله در پاسخ پرسشي در مورد علت دستور بزرگـان ديـن بـه    
در ايـن  ) ع(امـام صـادق   ) 22. (هاي كاسني اسـت  نشستن برگ
ال وعليهـا  نعم البقل الهندباء وليس من ورقـه ا «: اند مورد فرموده

) ع(قطره من الجنه فكلوها وال تنفضوها عنـد اكلهـا وكـان ابـي     
 )1(».ينهانا ان تنفضه اذا اكلناه

كاسني، سبزي نيكويي است و هيچ برگي از آن نيسـت كـه   
آن را بخوريــد و بــه هنگــام . اي از بهشــت بــر آن نباشـد  قطـره 

هاي آب  خوردن تكان ندهيد چون خواستيد آن را بخوريد قطره
در متـون طــب سـنتي كاربردهــاي   . از رويـش تكـان ندهيــد  را 

تقويت معـده،  : درماني زيادي براي اين گياه ذكر شده، از جمله
 ...تب بر، تصفيه خون، رفع يبوست و

در اين گفتار به برخي از اين كاربردها كه هم در احاديث و 
 :شود هم در اشعار فارسي آمده اشاره مي

 .ببر، برطرف كنندة التهاتب 2,1
روزي بـراي درمـان تـب و    ) ع(روايت شده كه امـام رضـا  

) 1. (سردرد، آميختة آرد كاسني و روغن بنفشه را تجويز كردند
داع  «  مي والصـالح قَد كانَ ياخُذُهشمِ وعضِ الحبعا به يوماً لو د

جٍ      هـنُ بنَََََفسـعليـه د ب صـرطاٍس ويلي قصيرُ عقَ ويدر اَن يفأم
 وضَعيداعِوبِالص بذهيمي والح عقمقالَ اما اَن يو هاسلي رع. « 

از ايشـان  ) ع(روزي برخي از همراهان حضرت امـام رضـا   
آرد : ايشان فرمودند. براي درمان و سر درد دارويي طلب كردند

كاسني را با روغن بنفشه بر روي كاغذ آميختـه كـن و بـر سـر     

راه حضـرت چنـين كـرد و    همـ ) تا درد تو تسكين يابـد (بگذار 
 .هيجان تب و سردرد برطرف شد

، محمد بـن ابـي نصـر    )ع(در روايت ديگري از امام صادق 
قـاَل شَـكَوت الَيـه هيجانـًا فـي رأسـي واَضراسـي        : كند نقل مي

   بِهـذا الهنـدباء لَيكجهي، فَقالَ عم ورتي تَويني حوضَرَباناً في ع
بصو خُذ ماءو رهفَاعص   ِنـهر ماكثو درزكرِ الطَبن هذا السلََيه مع

 هضَرَر دفَعي كنه وس نَهقالَ . فَا :    نزِلـي فَعالَجتُـهلـي ما رَفتفَانص
  قَـدعوفيتو حتعليه فَاَصب تمنو شَرِبتُهو من لَيلَتي قَبلَ اَن اَنام

 )1).(ومنه.. (بِحمدا
از ناآرامي سـر، دنـدان و درد   ) ع(ق به امام صاد: گويد و مي

شديد چشم شكايت كردم در حالي كه صورتم ورم كرده بـود،  
بـر  (بر تو باد كاسني آن را بفشر و آبش را بگير : ايشان فرمودند

بـه مقـدار   ) زرد رنـگ (و شكر طبرزد ) روي آب فشردة كاسني
فراوان بريز، چرا كـه درد را تسـكين دهـد و ضـرر آن را دفـع      

گويد به سوي خانه برگشتم و در آن شـب قبـل    وي مي. كند مي
از خواب، خود را با همان دستور معالجه كرده و در آن شب به 

 .آسودگي صبح كردم
ابن سينا نيز در رسالة هندباء، كاسني را عالج تب سه انـدر  

مؤلـف مخـزن االدويـه    ) 3.(دانـد هاي سرد ميو تب) ربع(ميان 
صداع گرم صـفراوي دانسـته   ماليدن آب برگ كاسني را داروي 

 )23. (است
گويد كه هنگامي كه خراد حكيم توس در شاهنامه چنين مي

برزين راهي براي نزديك شـدن بـه خاقـان چـين نداشـت، در      
هيأت پزشكي نزد خاتون چين كه دخترش بيمار بود رفت و او 

 :را با آب انار و كاسني درمان كرد
 گربه نزديك خاتون شد آن چاره

 بيمار او را جگرتبه ديد 
 بفرمود تا آب نار آورند

 همان ترّة جويبار آورند
 كجا تره گر كاسني خواندش 

 )24(تبش خواست كز مغز بنشاندش
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 . هاي كبديدرمان نارسائي 2,2
هندباء براي هـزار درد شفاسـت،   «: اندفرموده) ع(امام رضا 

بـين  هيچ دردي در درون انسان نيست، مگر اينكه با هنـدباء از  
و قال الهندباء شـفاء مـن الـف داء ومـا مـن داء فـي       » «.رودمي

 )1(».جوف االنسان اال قمعه الهندباء
نگاهي به انواع كاربردهاي درمـاني كاسـني در متـون طـب     

سازد كه ايـن گيـاه شـفابخش    سنتي و پزشكي جديد روشن مي
هـاي ديگـر   هايي كه منشـأ بيمـاري  در درمان بسياري از بيماري

 . ؤثر استهستند، م
ــه      ــورد توج ــروزه م ــه ام ــدد ك ــاني متع ــاي درم كاربرده

توان هايي است كه ميپژوهشگران اين عرصه قرار گرفته، پنجره
ــت      ــيعيان نگريس ــتم ش ــام هش ــالم ام ــتردگي ك ــه گس از آن ب
كاربردهايي همچـون آثـار ضـد ميكروبـي كاسـني، آثـار آنتـي        
اكسيداني، خاصيت ضد التهـابي، آثـار ضـد آلرژيـك، تحريـك      

زا از هـاي بيمـاري  سيستم ايمني، كاهش تعـداد ميكروارگانيسـم  
دستگاه گوارش، تعديل سـطح هورمـوني انسـولين و خاصـيت     
ضد ديابت، كـاهش خطـر پـوكي اسـتخوان، اثـر ضـد بـاكتري        

توان ايـن روايـت را مـورد     ، اما از منظر ديگري نيز مي)25...(و
كاسني در  ترين كاربردهاي درمانييكي از اصلي. دقت قرار داد

كبد از اعضـاي رئيسـه بـدن اسـت و     . هاي كبدي استنارسائي
اي در سالمت انسان دارد به حدي كه اگر كبد كننده نقش تعيين

هـاي گونـاگون   ناسالم باشـد بـدن دچـار اخـتالالت و بيمـاري     
-بنابراين كاسني با حفظ سالمت كبد و عالج نارسـائي . شود مي

 . هاي كبدي بر هزار درد شفاست
سينا در قانون در مورد خاصيت كاسني تلـخ در درمـان    ابن

كاسني كـنش كـاهو دارد لـيكن گوينـد     «: انسدادهاي كبد آورده
هاي كاهو را در برندارد، اما به عقيدة من هرچنـد  همة خاصيت

در خاموش كردن گرمي و در قوت غذايي از كاهو كمتر اسـت،  
ر اسـت، در  تدر باز كردن و عالج انسدادهاي كبد از كاهو فعال

در حـديثي  ) 3(» .تر بهتـر اسـت  سود رساندن به كبد هرچه تلخ
كاسني به عنوان عامل بازدارنده از ابتال به قولنج معرفي شده كه 

 )1.(شايد منظور قولنج كبدي باشد
من بات و في جوفه سبع ورقـات مـن   ) ع... (قال ابو عبدا"

   )1( "...الهندبا امن من قولنج ليلته تلك انشاء ا

هفت بـرگ كاسـني   ) شكم او(كسي كه بخوابد و در درون 
 .باشد به خواست خداوند آن شب از قولنج در امان است

در ابياتي كه در قسمت الف نقل شد، به خوبي آشكار است 
كـاربرد داشـته   ) كبد(كه كاسني از ديرباز به عنوان داروي جگر 

وضـوع  در اين ابيات حتّي اشاره پنهاني هست به ايـن م . (است
تر كاسني يعني كاسني بري يا صحرايي كه دركنـاره  كه نوع تلخ
 .) هاي كبد مؤثر استرويد در درمان بيماريجويبارها مي

دختر بيمار خاتون پس از يك هفتـه اسـتفاده از آب انـار و    
 .يابدبه فرمان يزدان بهبود مي) كاسني(تره جويبار

 به فرمان يزدان چو شد هفت روز
 )24(ماه گيتي فروزشدآن دخت چون 

 :سنايي نيز به اين خاصيت كاسني اشاره كرده است

 جان و دل را بود دارو ليكن از بهر جگر
 )26(بايد نبود آن چيست كسني و كما آنچه مي

 داشتن طبيعت سرد، درمان گرم مزاجان 2,3
كاسني بستاني در اول سرد و تر و با اجـزاي لطيـف وحـار    

د و نـوع بـري در اول سـر د و    است كه بر اثر شستن رفع شـو 
 )18.(خشك است

مفيد بودن كاسني براي كساني كه طبيعـت گـرم دارنـد، در    
 :شعر فارسي نيز آمده است

 عتاب تلخ تو را با دل آن موافقت است
 )27(كه با طبيعت محرورآب كسني را 

شـيكو  «اين گياه منبع غني از «مطالعات جديد نشان داده كه 
توانـد بـا تغييـرات    ف اين تركيب مياست كه مصر» ريك اسيد

ويژه كاهش قنـدخون و افـزايش سـطح انسـولينِ      متابوليكي، به
توان سـردي و تـري ايـن گيـاه را     بنابراين مي. سرم همراه باشد

 )20(» .توجيه كرد
آمده است كه كاسني ) ع(اما در روايتي از امام جعفر صادق 

عليـك  «. شـود چون گرم است بيشتر نوزاد پسـر را باعـث مـي   
بالهندبا فانه يزيد في الماء ويحسن الولد وهـو حـار يزيـد فـي     

 )1(» الولد الذكور
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را افـزون و فرزنـد را   ) منـي (بر تو باد كاسني، چرا كه آب 
. كنـد  كند و كاسني گرم است و پسرزايي را بيشـتر مـي   نيكو مي

 ) 1.(من سره ان يكثر ماله و ولده الذكور فليكثر من أكل الهندباء
فراواني مال و ثـروت و داشـتن فرزنـد پسـر او را     هر كس 
 .سازد بايد كاسني زياد بخورد شادمان مي

رود و شـايد بـه    هـا از بـين مـي    و اجزاي آن با شستن برگ
هـاي كاسـني را    همين سبب در احاديث آمـده كـه نبايـد بـرگ    

در اين مورد بايد توجه داشت كه هرچند ايـن گيـاه بـا    . شست
شـناخته شـده، امـا ريشـة آن گـرم و      طبيعت سـرد و مرطـوب   

 )20. (خشك است
 

 :گيريبحث و نتيجه
هـاي پـي   بنياد حكمت، اركان طب اسالمي را در طول نسل

تـوان  اي مـي در پي چنان استوار ساخته اسـت كـه در هـر دوره   
بخشـي از  . گر بـود هايي از آن را در فرهنگ اسالمي نظاره جلوه

مت پزشـكي در فرهنـگ   ميراث ادبي ايران زمين كه بيانگر حك
-ايراني ـ اسالمي است و احاديث و روايات و باورها و نسـبت  

 .اندهاي پزشكي در آن بازتاب يافته
هـاي ايـن   تنها جلوه هاي پزشكي در دورة معاصر نهپژوهش

سازد، بلكه حكمت يكپارچه و استوار را كمرنگ و فرسوده نمي
-مـي  هاي علمي بـه آن درخششـي دو چنـدان   از رهگذر شيوه

با چنين نگاهي به بررسي تطبيقـي كاربردهـاي درمـاني    . بخشد
احاديـث و روايـات،   : در سـه محـور  » كاسـني «و » سداب«گياه 

 .اشعار فارسي، تحقيقات جديد پزشكي پرداخته شد
دهـد كـه   نتايج حاصل از اين پژوهش از سـويي نشـان مـي   

خواص درماني اين دو گياه كه در احاديـث و روايـات مطـرح    
رد گسترة باورهـاي مردمـي گشـته و در اشـعار فارسـي      شده وا

-دهد كه پـژوهش بازتاب يافته است؛ و از سوي ديگر نشان مي

كنـد و آنهـا را بـا    هاي جديد پزشكي اين كاربردها را تأييد مي
 .دهدتفسير و بيان علمي شرح و گزارش مي

هـاي انجـام شـده بـر روي     پژوهشگران معاصر در بررسـي 
اند كه اين گياه به تأثير به اين نتيجه رسيده تركيبات گياه سداب

-زاي رودهبه سزايي در جلوگيري از رشد نوعي باكتري بيماري

اي دارد و با تكيه بر خاصيت ضـد ميكروبـي سـداب، مزايـايي     
هاي دسـتگاه  براي آن نسبت به مصرف آنتي بيوتيك در بيماري

 )8. (اندگوارشي مطرح كرده
توان با كاربرد درمـاني سـداب   ها را ميحاصل اين پژوهش

به عنوان پادزهر، درمان بيماري دبيله و ذات الجنب كه هـم در  
حديث نبوي مطرح شده و هم در شعر فارسي به آن اشاره شده 

خاصيت ديگر سداب يعني قطع نسل كه در روايات . تطبيق داد
-مطرح و مضمون برخي اشعار شده است؛ به وسـيلة پـژوهش  

انـد  محققان اثبات كـرده . تأييد شده استهاي علمي جديد نيز 
هـاي  كه مصرف عصارة آبي اين گياه باعث كـاهش وزن ارگـان  

 ) 14. (ها خواهد شدتوليد مثلي و كاهش حركت اسپرم
مطالعــات جديــد، ســردي و تــري گيــاه كاســني را كــه در 
روايات و احاديث و نيز اشعار فارسي مطرح شد، بـا ايـن بيـان    

» شـيكوريك اسـيد  «كاسني منبع غنـي از   كند كه علمي تأييد مي
ويـژه كـاهش    توانـد سـبب تغييـرات متـابوليكي، بـه     است و مي

 .قندخون و افزايش سطح انسولين سرم باشد
هــاي جديــد كاربردهــاي درمــاني كاســني كــه در پــژوهش

پزشكي مورد توجه قرار گرفته، همانند آثار ضد ميكروبي، آنتي 
 ...ضد باكتري و اكسيداني، ضد التهابي، ضد آلرژيك،

تـوان از آن بـه گسـترة كـالم امـام      هايي است كه مـي پنجره
قال الهندباء شفاء «: شيعيان نگريست و راز اعجاز آن را دريافت

 »من أَلف داء و ما من داء في جوف االنسانِ االّ قَمعه الهندباء
سازد تـا  اي را فراهم ميها زمينهها و تطبيقاينگونه همساني

خواص درماني گياهان ديگر نيز در اين سه محور مورد بررسي 
بخشـد كـه بايـد از ميـراث     قرار گيرد و اين ذهنيت را توان مي

دينــي و ادبــي و فرهنگــي ايــن ســرزمين در جهــت گســترش  
هـاي جديـد   دستاوردهاي علمي جديد بهره گرفـت و از شـيوه  

 .علمي براي پرده برداشتن از اين ميراث درخشان مدد جست
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