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گياهان دارويي در اشعار حكيم سنايي

   دكتر احمد خاتمى1

چكيده

1 -  دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهيد بهشتى

توّجه به فرهنگ عمومي و پيشينة دانش در جوامع بشري از جمله مسائلي است 
كه به تبيين بنيان فرهنگي و تشخيص هويت ملي كمك مي كند. مسألة سالمت و 
بهداشت و يافتن راهكارهايي براي رفع بيماري ها و آلودگي ها، از مهم ترين مسائلي 
است كه مي تواند معيار ارزيابي فرهنگ ها و تمدن ها باشد. طب و پزشكي در ايران 
باستان از جنبه هاي اسطوره اي و تاريخي قابل بررسي است. قديم ترين متن ديني 
كه به موضوع بهداشت پرداخته و از بيماري ها و درمان آنها سخن گفته، اوستاست. 
در ايران اسالمي نيز از همان آغاز، متون علمي و ادبي حكايت از توجه ايرانيان به 

اين موضوع مهم دارد.
اثر از حكيم سنايي غزنوي،  مقالة حاضر مي كوشد براي نمونه، با بازخواني دو 
يعني ديوان و حديقه، توجه اين شاعر بلندآوازه را به موضوع طب، با تكيه بر كاربرد 

گياهان دارويي بررسي كند.
كليد واژه : گياهان دارويي، طب سنتي، تاريخ طب در ايران، سنايي.

مقّدمه
پيشينه نبرد آدمي با درد و بيماري و اميد و تالش براي 
دست يابي راهكارهايي به منظور حفظ سالمتي و بقا و دوام 
عمر، با پيشينة پيداش انسان گره خورده است؛ بنابراين اگر 
به  انسان  نپذيريم كه علم طب قديمي  ترين علمي است كه 
به  بايد  دريافته،  را  آن  تحصيل  ضرورت  و  دست يافته  آن 
قطع و يقين پذيرفت كه علم طب يكي از كهن ترين علوم در 
و  دست يابي  كيفيت  است  بديهي  است.  بشر  علمي  تاريخ 
اين كه چه كساني در كجاي عالم و از چه طريقي به اين علم 

توجه كرده اند، بر كسي معلوم نيست. تحقيقات علمي تنها 
به حدس  قرائن و شواهد،  از  به بعضي  با توجه  مي تواند 
در ميان  را  علم  اين  پيدايش  تاريخ  از  نشانه هايي  گمان  و 
بعضي جوامع انساني ارائه دهد. بعضي، منشاء پيدايش اين علم 
را سرزمين يونان و اسقوالبيوس   (Asculapius) را رب النوع طب 
در يونان دانسته اند (الگود، 1371: 18). باورهاي هنديان كه بر 
اساس آداب و رسوم خود بيماري ها را معالجه مي نموده اند 
داشته اند،  پزشكي  و  جراحي  دربارة  رساله هايي  احيانًا  و 
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سبب شده است تا نام هندوستان هم در زمرة سرزمين هاي 
 :1371 نجم آبادي،  (ر.ك:  شود  گنجانده  طب  علم  خاستگاه 
41-1/35). بعضي سرزمين مصر را نيز حائز مقام نخست 
در علم پزشكي دانسته اند و داروي «راسن» (Russen) را كه 
نخستين داروي رسمي ضبط شده در تاريخ پزشكي است، 
(الگود، 1371: 18)؛ با اين حال  شاهدِ مدعاِي خود مي دانند 
وجود و آثار بقراط، حكيم يوناني، با آثار ارزشمندي مانند « 
مقّدمةالمعرفه، بيماري هاي مقّدس، غذا، زخم هاي سر، جراحي، 
شكستگي ها، بحران و ... » (نجم آبادي، 1371: 1/61) از قدمت 
آن  طرفه  مي كند.  حكايت  علم  اين  در  يونانيان  موفقيت  و 
است كه در دوران همين بقراط حكيم است كه ارتباط بين 
و  كشف  درمان،  قابل  بيماري هاي  و  گياهان  شكل  و  رنگ 
مطرح گرديد؛ بر اساس اين تئوري، طبيعت و شكل و رنِگ 
گياهان است كه به ما قدرت درماني گياهان را نشان مي دهد 
(ر.ك: والگ و همكار، 1379: 16). جانشين بقراط، جالينوس 
استادش در متون  با  او همگام و همراه  نام  حكيم، هم كه 
علمي و ادبي از جمله متون ادبي فارسي آمده، با شانزده 
كتاب علمي، نيز از قديمي ترين و مؤثرترين چهره هاي تاريخ 

علم طب است.
سابقة پزشكي و طبابت در ايران بنا به روايت شاهنامه، 
باستاني  دورة  اسطوره اي  پادشاه  چهارمين  جمشيد،  به 

برمي گردد:
          كمر بست با فّر شاهنشهي

                    جهان سر به سر گشته او را رهي
           ز خارا گهر جست يك روزگار

         همي كرد زو روشني خواستار
           دگر بوي هاي خوش آورد باز

                    كه دارند مردم به بويش نياز
           پزشكي و درمان هر دردمند

                    در تندرستي و راه گزند
(فردوسي، 1379: 1/41)

اّما بنا به گزارش هاي تاريخي پيدايش دانش طب در ايران 
مربوط به دورة آريايي هاست كه بعدها به سبب آميختگي 
با طب يوناني از آن تأثير گرفته و البته در آن تأثير گذاشته 
است. از تعاليم متون ديني به ويژه اوستا، كه توّجه به حفظ 
ايرانيان به  نيز ميزان توّجه  با درد است  سالمتي و مبارزه 
كنار  در  دردها  اوستا  در  مي شود.  معلوم  پزشكي  مسائل 
است  شده  داده  نسبت  اهريمن  به  و  گرفته  قرار  پليدي ها 
(رضي، 1376: 1873). از همين روست كه گهگاه بيماران براي 
توّجه  مي كرده اند؛  مراجعه  مؤبدان  به  خود  دردهاي  درمان 
به حرمت و بهداشت آب (همان: صص 792-787) و پرهيز 
صص  (همان،  گياه  و  آتش  و  خاك  و  آب  نمودِن  آلوده  از 
669-654) و استفاده از خوشبوكننده ها براي رفع آلودگي ها 
و حفظ بهداشت و بهره گيري از خواص بعضي داروها در 
بين زرتشتيان و اين كه اهورامزدا براي مقابله با بيماري ها 
هزاران گياه دارويي مي آفريند (همان، صص 1848-1839)، از 
ديگر مواردي است كه سابقة ايرانيان را در استفاده از دانش 
در  جندي شاپور  دانشگاه  تأسيس  مي كند.  تقويت  پزشكي 
روزگار ساسانيان مهم ترين واقعه اي است كه نشان از رونق 
علم و دانش، به ويژه علم طب دارد. در همين دوره بسياري 
 :1371 (الگود،  شد  ترجمه  هندي  و  يوناني  پزشكي  آثار  از 
بختيشوع  و  طبيب  برزوية  مانند  دانشمنداني  حضور   .(73
و ديگران نيز شاهد ديگري بر شكوفايي علم طب در عهد 
با  به طب  توّجه  نيز  اسالم  از ظهور  بعد  است.  ساسانيان 
تكيه بر سوابق علمي و تجربيات عملي پيشينيان، به ويژه 
دين  توصيه هاي  و  جندي شاپور  دانشگاه  دانش آموختگان 
اسالم، رو به كمال نهاد و بسياري از آثار پزشكي يوناني و 

هندي به زبان عربي ترجمه شد.
علم  درخصوص  نبوي  احاديث  به ويژه  اسالمي  تعاليم 
طب، بابي  تازه در گسترش پزشكي گشود كه از آن به «طب 
النبي» ياد مي كنند. احاديثي مانند «العلم علمان، علم االديان 
و علم االبدان». دست ماية بسياري از عالمان براي توجه به 
علم طب به عنوان يك فريضه شد. ادبا و عرفا نيز از اين 

   دكتر احمد خاتمى
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نكته غفلت نورزيده، در البالي آثار خود به اين موضوع توّجه 
نموده اند. تأليف و تدوين آثار پزشكي كه از قرن دوم آغاز 
شده بود، در قرن چهارم و پنجم با حضور دانشمنداني چون 
محّمد بن زكرياي رازي، ابوعلي سينا، علي بن عباس مجوسي 
فعاليت هاي  به ويژه  يافت.  ويژه  ديگران، جايگاهي  و  اهوازي 
علمي ابوعلي  سينا توانست به طب اسالمي نظمي منطقي 
بخشد و توّجه جهانيان را به طب اسالمي معطوف نمايد. 
به حدي است كه  ايراني  دانشمندان  از  مانده  به جاي  آثار 
ذكر نام همة آنها از حوصله اين مقّدمه خارج است؛ اّما از 
مهم ترين آثاري كه بيشتر به موضوع داروشناسي و درمان 
توّجه نموده اند، مي توان به فردوس الحكمة، اثر علي بن سهل 
رّين طبري (قرن سوم)، هدايةالمتعلّمين في الطب، اثر ابوبكر 
ربيع بن احمد اخويني البخاري (قرن چهارم)، قانون في  الطب 
اثر ابوعلي سينا (قرن چهارم)، االبنيه عن  الحقايق االدويه، اثر 
و ذخيرة خوارزمشاهي،  پنجم)  (قرن  علي الهروي  ابومنصور 
اثر سّيد زين الّدين اسماعيل بن حسين جرجاني اشاره كرد 
و اهميت اثر منظوم حكيم ميسري با نام دانشنامه در علم 

پزشكي از آثار قرن چهارم هجري را متذكر شد1.
عالوه بر متون علمي پزشكي، همانگونه كه اشاره شد، 
ادبا و عرفا نيز غالبًا دستي در كار طبابت داشته، يا دست كم 
و  پرداخته اند  موضوع  اين  به  و  بوده اند  آشنا  طب  علم  با 
در حد وسِع خويش  آثار خود  خوانندگان  نمودن  آشنا  در 

كوشيده اند.
در آثار شاعراني چون رودكي، ابوشكور بلخي، فردوسي، 
ناصرخسرو، خاقاني، سنايي، نظامي، مولوي و ديگر شاعران 
فارسي  گوي، كم و بيش مي توان به نمونه هايي دست يافت 
كه به نوعي به علم طب اشاره نموده اند. از شاعران پرآوازه اي 
به  بهانه ها و مناسبت هاي گوناگون  به  كه در اشعار خود 
مسئلة طب پرداخته، حكيم  ابوالمجد مجدود بن آدم سنايي 
است كه احتماًال بين سال هاي 463 تا 473 ه .ق به دنيا آمده 
و در سال 525 يا 535 ه .ق درگذشته است (خاتمي، 1381: 
11) او در آثارش، از جمله ديوان كه شامل 13346 بيت (بر 

اساس  (بر  بيت  يا 13473  و  نسخه مدرس رضوي)  اساس 
كه  طريقةالشريعه  و  حديقة الحقيقه  مصّفا)  مظاهر  نسخة 
مشهورترين مثنوي سنايي است و بر اساس نسخة مصّحح 
مدرس رضوي، بالغ بر يازده هزار و پانصد بيت است، فراوان 
نموده،  اشاره  درمان  و  درد  و  بيماري  و  به مسئلة سالمت 
گفته  سخن ها  درمان  در  آنها  كاربرد  و  دارويي  گياهان  از 
مّذمت  به  پزشكي،  شاخة  در  فضل  اظهار  ضمن  گهگاه  و 

طبيبان جاهل نيز پرداخته است. براي نمونه:
       حال نسيان و حمق و استرخا

                     فالج و لقوه و فساد و وبا
      حال سرسام و علّت برسام

         نزله، خانوق، با سعال و زكام
       گر سؤالي كني از اين پنجاه

                    چه شنوي جمله نيستند آگاه
      حد اين هريك ار بگويم من

                    گردد از نكته ها دراز سخن
(سنايي، 1374: 692)

از جمله عناصر طبي كه سنايي در دو اثر مذكور بدان 
اشاره كرده است، گياهان و خواص و فوائد آنها در درمان 

بيماري هاست كه ذيًال به بعضي از آنها مي پردازيم:

افسنتين
مي شود،  خوانده   Absinthum يوناني  به  كه  افسنتين 
ميوه اي  زردرنگ،  گل هاي  متعدد،  با ساقه هاي  است  گياهي 
خشك و كوچك، برگ هاي سفيدرنگ و طعمي تلخ. خواص 
آن عبارت است از ضدكرم، ضد گرفتگي عضالت، رفع باد 
خواص  از  معده؛  به  لينت بخشي  و  صفرا  افزايش  شكم، 
ديگر آن مخّدر بودن آن است (ر.ك: ميرحيدر، 1375: 5/24 و 
آخوندزاده، 1379: 39). از ديگر ويژگي هاي آن «گرم و خشك» 
بودن آن است (ميسري، 1373: 29). حكيم سنايي به همين 
نكتة اخير اشاره كرده و براي تحّقق درخواست خود از دو 

گياهان دارويي در اشعار حكيم سنايي
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   دكتر احمد خاتمى

دارويي  گياه  دو  و  «ساختن»  و  «دل گرم»  پزشكي  اصطالح 
«افسنتين» و «گلشكر» كه نام ديگرش گل  انگبين است و از 
خواص آن دفع تب است و به گفتة جرجاني مسهِل گلشكر 
 :1355 (جرجاني،  مي كند  بلغمي  تب  عالج  بار  يك  هفته اي 

272)، را در شعرش گنجانده است:
    دل گرم مرا بساز از لطف

                گلشكر را به جاي افسنتين
(سنايي، 1354: 562)

افيون
Opium خوانده  التين  در  و   Opion يوناني  زبان  در  كه 
و  كه سرد  است  و شيرة خشخاش  ترياك  همان  مي شود، 
خشك است، مخدر است، خواب آور و آرام بخش دردهاست، 
زخم هاست،  خشك كنندة  است،  گرم  دمل هاي  بازدارنده 
 ... و  دهد  كاهش  را  حافظه  و  و هوش  كند  را عالج  سردرد 
(ر.ك: جرجاني، 1355: 39)؛ از برجسته ترين ويژگي هاي افيون، 

خواب آوري آن است:
از انگور است و خشخاش است اصل عنصر هر دو

             چرا دانش برد باده، چرا خواب آورد افيون
(سنايي، 1354: 539)

سنايي در جاي ديگر به خاصيت بي هوشي و بي خردي 
ناشي از مصرف افيون اشاره كرده است: 

بنگ و افيون شود از بوي تو سرماية عقل
         گر در آن كو كه تو باشي بود افيون يا بنگ
(همان: 341)

انار
آمده،  نار  مانند رمان و  نام هاي ديگري  با  كه در متون 
ميوه اي مشهور است، سرخ رنگ، با دانه هاي آبدار و شفاف 
و  است  شيرين)  و  (ترش  مي خوش  يا  شيرين  يا  ترش  كه 
هركدام از نظر پزشكي خواصي دارند. از خواص انار آن است 
كه «شربت انار و رُب اناِر ترش، دفع خمار كند» (ابن سينا، 

1371: 2/307) و سنايي به اين ويژگي اشارتي دارد:
      كارخانة رخش بهارشكن

              نار دانة لبش خمارشكن
(سنايي، 1374: 359)

انگور
انگور كه ميوة درخت مو يا تاك يا رز است، كاربردهاي 
فراوان دارد و از فراورده هاي آن به گونه هاي مختلف استفاده 
مي شود؛ معروف ترين فرآوردة آن، شراب است كه «شكم فراز 

آرد و تن را فربه گرداند و...» (جرجاني، 1355: 225).
غوره، مويز، سركه انگبين و دوشاب از ديگر فرآورده هاي 
در  آنها  مصرف  و  دارند  خواصي  هريك  كه  است  انگور 
سالمت تن و رفع بيماري ها توصيه شده است. سنايي هم 

به بعضي از اين فرآورده ها اشاره نموده است:
 اشاره به شيره انگور و نشاط آوري آن:

     كي شود ماية نشاط و سرور
                              هم در انگور شيرة انگور

(سنايي، 1374: 479)

اشاره به سركه كه خاصيت طبي آن رفع بيماري وباست 
(اخويني، 1344: 764). و مقابل نهادن آن با انگبين:

    آخر تو را كه گفت كه در جام بيدالن
        وقت عالج سركه كن و انگبين مكن

(سنايي، 1354: 513)
سركه و انگبين (سركنگبين) كه دافع صفراست:

    خشمش در دين چو ز بهر جگر
                   سركه بود تعبيه در انگبين

(همان، 546)
آن  تأثيرات  و  شراب  به  شاعران  ديگر  مانند  البته  او 

پرداخته است؛ براي نمونه:
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خماري ناشي از شراب نوشي:
     چون نخوردم بادة وصلت چو گل

                  همچو نرگس پس مدارم در خمار
(همان، 884)

 سستي ناشي از مي گساري:
    مانده ام مخمور آن شربت هنوز از پار باز

      پاي سست و سرگران اين از طمع آن از حيا
(همان، 38)

 شادي ناشي از مي گساري:
ز رنج و زحمت عالم به جام مي درآويزم

               كه جام مي  تواند برد يك دم عالم از يادم
(همان، 360)

بادام
است  درختي  ميوه اي  است،  لوز  آن  ديگر  نام  كه  بادام 
بادام  شيرين.  بادام  و  تلخ  بادام  بادام  تر،  مختلف:  انواع  با 
در طب سنتي كاربرد بسيار دارد. «رفع لكه هاي پوستي و 
كك و مك، دفع گرمازدگي، صاف كنندة پوست، دافع آبله هاي 
ريز، مفيد در تسكين زخم و جراحت و تسكين دهندة سردرد 
بادام  خواص  جمله  از   (2/204-205  :1370 (ابن سينا،   «  ...
است. گاهي بادام را براي رفع ثقالت و تلخي با شكر تركيب 
مي كرده اند تا از مضرّات احتمالي آن بكاهند؛ از اين روست  
كه مكرّر در متون كهن بادام و شكر را با هم ذكر كرده اند 
كه البّته اين تركيب، كه سبب افزايش خلط صفرا مي شود، 
اثري خواب آور دارد سنايي در بيتي، خوردن بادام و شكر را 

خواب آور دانسته است:
خواب زايد اگر از شكر و بادام چرا

خوابم از ديده ببرد از در بادام و شكر   
(سنايي، 1354: 258)

تباشير
تباشير سوخته ساقه هاي چوب خيزران است... از ميان 

ساقه هاي ني كه در اثر وزش بادهاي سخت مي سوزند، چتري 
سفيدرنگ شبيه به استخوان سوخته از درون آن درمي آورند 
و به عنوان دارو استفاده مي كنند (لغت نامه). خواص تباشير 
فراوان است؛ از جمله خواص آن تسكين حرارت جگر است و 
«درد جگر مزمن را كه از گرمي  خيزد نيك باشد» (جرجاني، 

.(220 :1355
    چون تباشير وقت تأثيرش

                  جگر گرم را تباشيرش
(سنايي، 1374: 268)

ترنجبين
ترنجبين يا ترانگبين، ماده اي است شيرين كه به صورت 
ملّين و  ماده  اين  گياه «خارشتر» مي نشيند.  بر روي  شبنم 
نيز  و  كودكان  عفوني  تب هاي  درمان  در  و  است  خلط آور 
از ديگر  در سرخك به كار مي رود (ر.ك: ميرحيدر: 6/125)؛ 

خواص مهم آن رفع خفقان است (هروي، 1371: 80).
       ديد در گوشه هاي خار نحيف

                       اندكي زان ترنجبين نحيف
        اندكي زان ترنجبين بركند

                       كرد پاكيزه در دهان افكند
(سنايي، 1374: 49)

زغفران
زعفران گياهي از تيرة زنبق ها با برگ هاي باريك و بلند و 
گل هاي منظم بنفش، قرمز يا ارغواني است (فرهنگ فارسي). 
از خواص دارويي آن است: ضدگرفتگي عضالني، مقوي قلب، 
ضدعفوني كننده، معرّق، آرام بخش، مقوي معده، اشتهاآور و 
شادي بخش؛ خوردن زعفران «رنگ و رو را صفا دهد» (ر.ك: 

ابن سينا، 1355: 2/139).
   زعفران خوار تازه روي بود

زعفران ساي ياوه گوي بود                
(سنايي، 1374: 319)

گياهان دارويي در اشعار حكيم سنايي
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سقمونيا
 (Scammonia) اسكامونيا  يوناني  واژة  از  كه  سقمونيا 
گرفته شده، همان محموده است كه گياهي از تيرة پيچك ها 
با دمبرگ هاي دراز و ريشه هاي ضخيم و گوشتي است كه 
از صمغ آن مسهل قوي به دست مي آيد و در مصرف آن 
بايد بسيار احتياط نمود. زيرا مصرف زياد آن غالبًا كشنده 

است.
چون تو سقمونيا خوري به نياز

آن گه از ديدنت كه دارد باز                
(همان، 430)

شكر
دارد: شكر  انواعي  نيشكر است،  گياه  شكر كه عصارة 
پانيذ (كه  سرخ، شكر سليماني، شكر طبرزد، شكر عسگر، 
همان قند سفيد است). از خواص شكر نرم  كنندگي، زدايندگي 
و شستشودهندگي است. از ويژگي هاي شكر گرمي آن است؛ 

از همين رو براي كساني كه مزاج گرم دارند خوب نيست:
گل كه تنها بويي آخر خشك گرداند دماغ

        ور شكر تنها خوري هم گرم گردد زو جگر
(سنايي، 1354: 264)

صبر
گياه صبر از دستة سوسن هاست، برگ هاي ضخيم دارد 
و در مناطق گرم مي رويد و صمغي به نام صبر زرد دارد. 
«شيرابة سفت شدة برگ گياه صبر زرد، داراي دو اثر مقوّي 
و مسهل است. مقدار كمي از آن اثر محلّل و مقوّي دارد و 
به عنوان تقويت كنندة دستگاه هضم به كار مي رود» (ر.ك: 
زرگري، 1374: 610-4/605) از خواص مهم آن، اين است كه 
«معده را از زائده هاي بلغمي و صفراوي پاك كند» (ابن سينا، 

.(2/287 :1370
شكرداري، شكرخور از پي ني

صبر داري صبر خور از پي قي   
(سنايي، 1354: 387)

علك
جرجاني،  (ر.ك:  گفته اند  را  درخت  نوع صمغ  هر  عمومًا 
كه  است  الُبطم»  «علك  آن،  معروف ترين  اّما  232)؛   :1335
ميوه اي شبيه پسته، ولي گرد و كروي و نوك دار است (ر.ك: 
لغت نامه) و مهم ترين خاصيت آن تقويت معده و رفع سوء 
هاضمه است و سنايي در حديقه به همين خاصيت علك به 

مناسبت اشاره كرده است:
        حرص را كرده در جهان نوي

                       كلكشان همچو علك معده قوي
(سنايي، 1374: 617)

فلفل
با  دولپه اي ها،  راستة  از  است  گياهي  پلپل  يا  فلفل 
ريشه هاي ساقه خيز و برگ هاي بيضوي و نوك تيز كه بر 
به طور  ميوه هاي كوچك و كروي شكل  آن  روي شاخه هاي 
براي  مختلفي  انواع  فرهنگ ها  در  مي آيد.  به  وجود  آويخته 
فلفل ذكر شده است: فلفل سياه، قرمز، سبز، هندي، فرنگي، 
... . فلفل گرم و خشك است و از خواص آن پاك  رومي و 
نمودن معده و رفع بيماري هاي بلغمي و دفع نفخ معده است 
فلفل  ماليدن  اگرچه  آرد،  بينايي  آن ضعف  زياد  و مصرف 
بر چشم را براي رفع بعضي از بيماري هاي چشمي مانند 
ابن سينا،  (ر.ك:  دانسته اند.  مفيد  بينايي  تقويت  و  «ناخنه» 
1370: 2/275، اخويني، 1344: 277 و...) از ويژگي هاي مشهور 
فلفل تحريك كنندگي آن است به گونه اي كه بوئيدن آن سبب 
عطسه و داخل شدن آن در چشم موجب اشك و آب ريزش 
از چشم مي شود. سنايي به ويژگي اخير اشارتي زيبا دارد: 

راه او پرگل همي شد كز فراق خود همي
           در دو ديدة عالمي از عشق خود پلپل نهاد
(سنايي، 1354: 840)

   دكتر احمد خاتمى
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از خصوصيات ديگر فلفل تقويت حافظه است.
 شد ذهن من و خاطر من تيز و منّور

               چون خاطر كودك ز منقار و ز پلپل
(همان، 357)

كاسني
علفي  است  گياهي  هندبا)  و  كاشني  (كسني،  كاسني 
آبي رنگ  گل هاي  و  انبوه  برگ هاي  و  با ريشه هاي ضخيم 
كه در مقابل نور خورشيد حالتي شكفته به خود مي گيرند 
كاسني  مي شوند.  جمع  گلبرگ هايش  شب  يا  غروب  در  و 
در  و  است  تب ُبر  و  ملّين  تصفيه كننده خون،  معده،  مقوّي 
و  كم خوني  و  ادرار  مجاري  عفونت  و  ادراري  رسوبات  دفع 
نقرس و رماتيسم سودمند است و البته براي كسي كه سرفه 

مي كند، مضر است:
  جان و دل بود دارو ليكن از بهر جگر

            آنچه مي بايد نبود آن چيست كسني وكما
(سنايي، 1354: 47)

و «كما» نيز گياهي است از تيره چتريان كه از جنسي از 
آن صمغي بدبو به نام «انغوزه» و از جنس ديگر صمغي به 
نام «انجدان» به دست مي آيد. (لغت نامه) «سرد است و غليظ 
است و سرخ، از وي نبايد خورد كه بد است و بسيار خوردن 

او قولنج و سكته آرد...» (جرجاني، 1355: 270).

كوك و كوكنار
كوك كه به عربي آن را «خس» مي خوانند، همان كاهو 
و  خواب آور  آرام كننده،  نرم كننده،  درماني  نظر  از  كه  است 

ضد تشّنج است (ر.ك: زرگري، 1374: 3/231).
كوكنار هم همان خشخاش است كه فوائد دارويي بسيار 
دارد كه مهم ترين آنهاست: تسكين درد، خواب آوري و مخّدر 
كرده  اشاره  دو  هر  خواب آوري  خاصيت  به  سنايي  بودن. 

است:

      فتنه را زآرزوي خواب و امان
هوس كوك و كوكنار گرفت                   

(همان، 1354: 468)

يافه كم گوي اي سنايي، مدح گو كز روي عقل
     هيچ پر خوابي نجسته است از طبيبان كوكنار

(سنايي، 1354: 221)

گل
مقصود از گل، گل  سرخ است كه نوع بسيار معّطر آن 
گل محمدي است و در تهية گالب از آن استفاده مي شود. 
روغن، مربا، عصاره و گالب گل خواص بسيار دارد. سنايي 

بوييدن گل را موجب خشكي دماغ دانسته است:
گل كه تنها بويي آخر خشك گرداند دماغ

         ور شكر تنها خوري هم گرم گردد زو جگر
(سنايي، 1354: 264)

(جرجاني، 1355:  است  زكام  آن موجب  بوئيدن  گاهي  و 
.(337

  بوي گل دان حيات اين عالم
         موت همچون زكام هر دو به هم

(سنايي، 1374: 438)

به  افتاد  مذكور  نامشان  كه  گياهاني  بر  عالوه  سنايي 
دسته اي ديگر از گل ها و گياهان دارويي بدون ذكر خواص 
به  او  احاطه  از  حكايت  كه  نموده  اشاراتي  آنها  پزشكي 
گياه شناسي دارد. كه از جمله آنها مي توان به: افتيمون، كه 
دارويي است از شكوفه گياهي به شكل سعتر و بعضي آن 
را زيرة رومي خوانند (دهخدا) (سنايي، 1354: 538)؛ بِرنِگ، كه 
همان برنج كابلي است و ناظم االطبا آن را قسمي از هليله 
معرفي مي كند (همان، 539)؛ خيري يا خيرو كه به پهلوي آن 
را هيري گفته اند (فرهنگ فارسي) و به گل شب بو يا گل هميشه 

گياهان دارويي در اشعار حكيم سنايي



68
 . 6

ه 9
مار

 ش
. 1

38
7 .

ن 
ستا

تاب
 و 

هار
ب

35
داراي رتبه علمي ، پژوهشي

شي
ژوه

 ، پ
مي

 عل
امه

صلن
ف

بهار مشهور است (سنايي، 1354: 884)؛ سيسنبر يا سوسنبر 
كه گياهي است از تيرة نعناعيان (همان، 884)، شاهسپرم يا 
شاهسفرم كه آن را ريحان سبز دانسته اند (همان، 354)، لبالب 
كه همان نيلوفر صحرايي است (همان، 27)، مازريون كه گياهي 
است و براي دفع استسقا به كار مي رود (حواشي ص 539، ديوان) 
(همان، 1087) و هليله كه نام درختي است از ردة دولپه اي ها و 
ميوه اش زرد مايل به خاكستري است و براي تقويت معده، رفع 
نفخ شكم، دفع آسم و درد گلو و جز آنها به كار مي رود (سنايي، 

1374: 343) اشاره كرد.
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