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مام رضا )ع( فرمودند: در كاسنى شفاى هزار درد است ، ان فى الهندباء شفاء من الف داء، ما من داء فى جوف االنسان اال قمعه الهندباء: ا عن على ابن موسی )ع( : 

تيره گل ستاره  Asterales و از راسته گل مينا Cichorium intybus کاسنی با نام علمی (1دردى در اندرون انسان نيست مگر آنكه كاسنى آنرا بر طرف مى كند. )

از انواع  به نام آندیو C.endivia می باشد. نام عربی آن شکوریه یا سرس است. گونه Asteraceae از خانواده .Chicories از سرده کاسنی ها Asteraceae ای

داشته است. به طوری که  سبزی های ساالدی بوده که دارای برگ و ساقه گوشتی و آبدار است. طبيعت کاسنی سرد و تر است. این گياه در پزشکی اهميت بيشتری

درصد پلی ساکاریدی به نام  8ی این گياه، حاوی حدود  ریشه  .رساله ای نوشته است. کاسنی و خواص آن ابن سينا پزشک بزرگ مسلمان در مورد گياه

، شيکوریک اسيد، فالونوئيدها،  (LACTUCOPICRIN) و الکتوکوپيکرین LAKTUCIN))ترکيبات تلخ از جمله الکتوسين .است (INULIN)اینولين

ی معطر است که "استوفنون  ی گياه، حاوی بسياری ترکيبات بخار شونده  همچنين ریشه  .باشند ت ریشه می ها از دیگر ترکيبا گلوکوزیدها، قندها و تانن

((ACETOPHENONE"  برگ کاسنی دارای امالحی نظير سولفات ، فسفات ، سدیم ، منيزیوم، پتاسيم ، نيترات سدیم ، آهن و همچنين  .باشد ترین آنها می  شاخص

( از مهمترین مواد مؤثره این گياه می توان به مواد تلخ که باعث فعاليت 1است و عالوه بر این دارای گليکوزیدسيکوریئين نيز می باشد .) , B , K ,Cویتامين های 

کند و به می  بيشتر غده های گوارشی شده و در نتيجه به عمل هضم کمک می کند اشاره کرد . همچنين باعث ترشح مواد صفراوی از کبد شده ، در هضم دخالت 

ال می کنند،درنتيجه در دفع عنوان اشتها آور استتفاده می شود. تاننها موجود در کاسني توانایی انعقاد آلبومينها را دارندو فلزات سنگين و آلکالوئيدها را غير فع

ست و اسهال است و به عنوان ملين)مسهل مالیم( ، رافع مسموميتهای ناشی از آلکالوئيدهای سمی و فلزات سنگين مؤثر می باشند. موسيالژ در کاسني  دفع کننده یبو

که مهمترین خاصيت « پکتين » التهاب  وسوزشهای درونی ، سرماخوردگی گلو ، زخم معده و اثنی عشر استفاده می شود .اسانس، ضد نفخ و ضدعفونی کننده است و

مع کردن سموم ميکروبی دستگاه گوارش می شود و برای درمان التهابات معده ، روده آن اثرات جمع کنندگی است در درمان بيماریهای اسهال مؤثر است ، باعث ج

تی در برابر اشعه و زخمها استفاده می شود.کاسنی همچنين دارای فالونوئيد و گليکوزیدهای تلخ می باشد که فالونوئيد دارای خاصيت مدر می باشد و نقش حفاظ

استفاده می شود و گليکوزیدهای تلخ، صفراآور بوده و در درمان بيماریهای منشأ کبدی ،یبوست،کمی اشتها و خارش  ماورای بنفش داشته و در ترکيب برخی کرمها

در این مقاله با تکيه بر کالم نورانی  امام رضا )ع( به بيان خواص درمانی عسل می پر دازیم تا تطابق کامل کالم امام با  (2بدن مورد استفاده قرار می گيرد.)

 ت علمی امروز آشکار گردد . ان شاء هللا تعالیتحقيقا

 کاسنيکالم حضرت امام رضا )ع( در مورد اثرات درمانی 

اميام رضيا )ع( : كاسيني ، درميان هيزار درد اسيت . هييد دردي در  امام رضا)ع(:كاسني درمان هزار بيماري است و دارویيي نيسيت كيه در آن كاسيني بكيار نرفتيه باشيد.

نقيل شيده اسيت كيه بهتيرین گياهيان داروئيي كاسيني  (ص)در كتاب مستدرك الوسایل از رسول اكرم ، مگر این كه كاسني ، آن را در هم مي كوبد .درون آدمي زاده نيست 

 در تائيد در حدیث فوق الذکر از امام رضا)ع( مواردي را از سه منبع ارائه مينمائيم . وسپس كاهو مي باشند.

 پژوهش های علمی -3ل شده از سایر معصومين عليهم السالم            احادیث نق -2قرآن حکيم         -1

گان پاكش اسالم دین برتر است االسالم بعلموا و ما یعلي عليه. در این دین مقدس نحوه زندگي بشر توسط پيامبر اكرم )ص( تشریح گردیده است و نواد -قران کریم-1

رائه نموده اند از مسائل مورد تأكيد اسالم بهداشت و تغذیه بشر مي باشد و او را بعضي غذاها منع و به برخي و امامان معصوم نيز رهنمودهاي بسيار ارزشمندي ا



با وجودیکه در قران به گياهان دارویي اشاره شده است ولي بيشتر در .ترغيب نموده كه آیات مباركه قرآن و احادیث شریفه فراواني درین خصوص وجود دارد

 کاسني نام برده شده است که اشاره به آنها ميشود. احدایث مستقيما از

  احادیث نقل شده از سایر معصومين عليهم السالم   -2

امام جعفر صادق)ع( فرمودند: برتو باد کاسنی که آب نطفه قال الصادق )ع( : عليك باالهندباء فانه یزید فى الماء و یحسن الولد، و هو حار لين یزید فى الولد الذكور: 

( و همچنين احادیث دیگري است از پيامبر)ص( و ائمه اطهار)ع( که کالم 3را زیاد کرده ، فرزند را زیبا می نماید و چون گرم است بيشتر پسر را باعث می شود.)

كاسني بخورید ، كه هيد  که فرمودندامام علي )ع( وروایتي است از  سني مهتر همة سبزي هاست كا فرمودند پيامبر خدا )ص( امام رضا )ع( را تایيد مي فرمایند.

همچنين در روایتي صبحي نيست ، مگر این كه قطره اي از بهشت بر آن ، فرو مي افتد . چون خواستيد آن را بخورید ، قطره هاي آب را از رویش فرو متكانيد 

كاسني ، نكو سبزي اي است . هيد برگي از آن نيست كه قطره اي از بهشت بر آن نباشد . آن را بخورید و به گاه خوردن ، متكانيد  است که فرمودندامام صادق )ع( از

حالي هر كس در  در بيانات دیگري فرموده اند که (امام صادق )ع(همچنين ایشان ) مي فرمود كه به هنگام خوردن كاسني ، آن را بتكانيم  . پدرم )ع( ما را نهي

هر كس دوست دارد آب ) مني  نيز فرمودند کهامام صادق )ع(. بخوابد كه در درون او ، هفت تاكه كاسني باشد ، به خواست خداوند ، آن شب از قولنج ، در امان است

مام صادق )ع( ناهارمي خوردم و قدري سبزي : همراه با ا -به نقل از محمبدبن فيض  –الكافي  ( او و فرزندانش فراوان شود ، بر خوردن كاسني ، مداومت ورزد .

در حالي كه چنين نيست ؛  نيز بر سفره بود . در كنار ما پيرمردي بود كه از كاسني ، دوري مي گزید . امام )ع( فرمود : گویا گمان مي كنيد كه كاسني ، سرد است ،

 . «ر مردمان است بلكه معتدل است و برترِي آن بر دیگر سبزي ها ، به سان برترِي ما بر دیگ

 پژوهش های علمی -3

ا آور، محرک معده، در بين گياهان دارویی برگ گياه کاسنی از جایگاه خاص درمانی برخوردار است.این گياه به عنوان تقویت کننده معده،ضد انگل،ضدانمی، اشته

(.همچنين احتمال جنين پسر را باال 4یمان وضد کلسترول استفاده می شود)صفرابر، ادرارآور،ملين،کرم کش،تب بر،تصفيه کننده خون، کاهنده قند خون،تسهيل در زا

(.عالوه بر این در پژوهشی  مشابه با پژوهش انجام شده توسط  6(،ميکروب کش است وبرای رفع التهاب و تومورهای پوستی مورد استفاده قرار می گيرد)5می برد)

 53و33نی یا لوبيا بر کنترل قند خون در موش صحرایی دیابتی((بيان گردیده است که  رژیمهای غذایی حاوی نویسندگان باال با عنوان ))اثررژیم غذایی حاوی کاس

( همچنين در پژوهشی دیگر که در دانشگاه سنگاپور انجام شده است نشان می دهد که 7% قند خون را کاهش می دهند .)44/3%و 22/6درصد کاسنی به ترتيب 

کبدی می شود کاهش این glucose -6-phosphatase)) رات بسيار قوی هيپوگليسمی  می باشد و نيز موجب کاهش فعاليت آنزیم)) عصاره کاسنی وحشی دارای اث

 (8شده است . )انزیم موجب کاهش توليد گلوکز کبد شده که در نتيجه باعث پایين آمدن غلظت گلوکز خون در رتهای دیابتی تحت درمان با عصاره کاسنی وحشی 

ص  1375ری پور،سليمان"استخراج سيکوریئين از کاسنی و خالص سازی آن به روش کروماتوگرافی مایع ستونی"مجله علوم پزشکی اصفهان سال اول افشا-1
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 42ص  1386جعفر نيا،سامان،قاسمی،ميترا،خسروشاهی،سارا" راهنمای جامع و مصور خواص و کاربرد گياهان دارویی"،فروردین  -2

 141ص  17و وسایل  ج1386طفی " دورنمایی از طب اسالمی گياهان دارویی ، مکتب اهل بيت، نورانی، مص-  -3

 42ص  1386و جعفر نيا،سامان"راهنمای جامع و مصور خواص و کاربرد گياهان دارویی"،فروردین  83ص  1383وله ،ژان "گياهان دارویی"--4

فيزیولوژیک تجویز آبی برگ کاسنی بر ميزان کاتيونهای سرم خون و نسبت جنسی نوزادان در  بهنام رسولی،مرتضی،حسين زاده،حسين،اکبربور،علی،"بررسی -5

 64-57ص  1374رت" مجله علمی بژوهشی دانشگاه شاهد ،بهار 

 1371امين ،غالمرضا"معرفی برخی از رایجترین گياهان طبی ایران"دبيرخانه کنگره بين المللی تاریخ پزشکی در اسالم و ایران  -6



ابتی"مجله کساری،محمد،سجادی ،سيد محمدعلی،بهره مند،فاطمه،وفا،محمد رضا"اثررژیم غذایی حاوی کاسنی یا لوبيا بر کنترل قند خون در موش صحرایی دیخا-7

  8-1ص  1383پزشکی کوثر بهار 

-8 Anti-diabetic  effect of cichorium intybus in streptozotocin-induced diabetic rats. J Ethnopharmacol.2007 may 4'111(2):430-4. 

  

 

     

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 


