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یادداشت مدیرمسئول

نمایشـگاه مجـازی کتـاب 
از سـوم لغایـت یازدهـم بهمـن 
مـاه۱۴۰۰ش. در حالـی برگـزار 
شـد کـه از سـوی ناشـران فعـال 
در حوزة فرهنگ و هنر و نشر و 
عالقمندان عرصة کتاب خوانی 
بـا اسـتقبالی چشـمگیر روبـرو 
گردیـد. امسـال نیـز بـه واسـطة 
شـیوع ویـروس کرونـا و عـدم 

برگزاری نمایشگاه حضوری، فضای مجازی توانست به اقتصاد 
نشر یاری رسانده، و از طرفی مسائلی چون بُعد مسافت، حمل و 
نقل، اسـکان و... را برای خوانندگان مرتفع سـازد. باعث مسرّت 
و خوشحالی بود که این دوره از برگزاری نمایشگاه نیز به مانند 
سـال قبل با اسـتقبال هموطنان در حوزة متون طب سنتی مواجه 
بودیـم، و مخاطبانـی از اقصـا نقـاط کشـور چه بسـا روسـتاهای 
مهجـور و جزایـر ایـران تمایـل و عالقة خـود را به اینگونه متون 
ابـراز نمودند، و جای امیدواری اسـت کـه در صورت برگزاری 
نمایشـگاه حضوری به رسـم هر ساله، برپایی نمایشگاه مجازی 
در کنار آن می تواند مشـکالت بُعد مسافت و اسـکان را  در این 
مقطـع زمانی برای خواننـدگان این حوزه حل نماید. شایسـته و 
بایسـته است مسـئوالن محترم برگزارکنندة نمایشـگاه مجازی 
تمـام تالش خـود را جهت تکمیل زیرسـاخت های الزم و رفع 
نواقصـی هم چـون بارگـزاری اطالعـات کتاب هـای موجـود 
در سـایت را حـل نمـوده، تـا گامی مثبت در جهت بازشناسـی 
منابـع مـورد مطالعه و همـگام با نیاز خوانندگان برداشـته شـود. 

   
سید حسین عابدینی    

صاحب امتیاز و مدیر مسئول    
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راه اندازی دانشکدة طب سنتی همدان 

رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی همدان از راه اندازی 
دانشـکده طـب سـنتی خبـر داد و گفـت: االن یـک 
سـالمتکده طـب سـنتی داریـم کـه می خواهیـم آن را 
بـه دانشـکده تبدیـل کنیـم تـا طـب سـنتی بـه صـورت 
آکادمی و علمی مورد اسـتفاده قرار گیرد. وی با تاکید 
بـر اینکـه بـه دنبـال بحـث ارتقـای کیفیـت آموزش هـا 
بـرای دانشـجویان خارجـی هسـتیم، تصریح کـرد: این 
کار پیـام مثبتـی برای جذب بیشـتر دانشـجویان اسـت.

رئیس دانشـگاه علوم پزشکی همدان گفت: بیمارستان 
درحال سـاخت اکباتان همدان تا پایان خرداد ماه سـال 
آینـده بـه افتتـاح و بهره بـرداری می رسـد. بـه گـزارش 
خبرگزاری تسـنیم از همدان،  محمـد مهدی مجذوبی، 
ظهـر امروز در نشسـت خبری با اصحاب رسـانه، اظهار 
داشـت: دانشـگاه علـوم پزشـکی همـدان از نظـر تعداد 
جـذب دانشـجویان خارجـی رتبـه دوم کشـور را دارد. 

جایگاه طب سنتی مشهد در توسعه گردشگری

از ارزشــمندترین مقوله هــای گردشــگری ســالمت 
در کشــور هایی بــا تمــدن دیرینــه در علم پزشــکی، توجه 
  traditionalMedicine به طــب ســنتی یــا به اصطــالح
ــتیم،  ــاهد هس ــه ش ــه ک ــت. همان گون ــور اس در آن کش
آموزش هــای  بــرای  زیــادی  گردشــگران  ســاالنه 
ــن  ــدت و همچنی ــدت و کوتاه م ــک طوالنی م آکادمی
اســتفاده از بخش هــای درمانــی طــب ســنتی بــه کشــور 
چیــن ســفر می کننــد. در ایــن  زمینــه ایــران نیز پیشــینه ای 
قــوی در تاریــخ طــب دارد کــه در بســیاری از مباحث از 
جمله پیشــگیری، توجــه به ســالمت بــدن در حیطه های 
جســم، روان و روح و اســتفاده از تدابیــر تغذیــه ای، 
دارو هــای گیاهــی و اعمــال یــداوی ماننــد دلــک و 
ــد و...  ــت، فص ــی، حجام ــاژ(، بادکش درمان ــز )ماس غم
موفقیت هــای زیــادی در درمــان بســیاری از مشــکالت 

و بیماری هــای مزمــن و شــایع از آن خــود کــرده اســت.
وجــود بیــش از ۸۰۰۰ گونــه گیاهــی و ۲۰۰۰ گونه 
گیــاه دارویــی کــه تعــداد چشــمگیری از آن ها مختص 
ــب  ــوت ط ــکات ق ــر ن ــت، از دیگ ــوم اس ــن مرزوب ای
ســنتی ایرانــی در حــوزه جــذب گردشــگران ســالمت 
اســت. خوشــبختانه به تازگــی و بــا تالش گســترده دفتر 
ــن رشــته،  ــی و پژوهشــگران آکادمیــک ای طــب ایران
ــی PersianMedicine در  ــب ایران ــارت ط ورود عب
ســرعنوان های موضوعــی پزشــکی MeSH به عنــوان 
دســتاورد مهــم بین المللــی، گامی بــزرگ بــرای تثبیت 
طــب ایرانــی به عنــوان شــاخه ای از دانــش پزشــکی در 
جهــان اســت. همچنیــن، از لحــاظ هویتی نیــز در مقابل 
معارضــان ایــن نام در کشــور های دیگــر، گامی بزرگ 
در جهانی ســازی طــب ایرانــی و کدشــدن مقــاالت این 
حــوزه بــا کلیــدواژه طــب ایرانــی به شــمار مــی رود و از 

اهمیتــی ویژه  برخــوردار اســت. 
نیــز از کالن شــهر های  ایــن میــان، مشــهد  در 
ــت  ــراوان اس ــگری ف ــای گردش ــا جاذبه ه ــی و ب مذهب
کــه ظرفیت هایــی ماننــد بیمارســتان ها، دانشــکده 
ــوزه و  ــن ح ــرب در ای ــان مج ــنتی، متخصص ــب س ط
شــرکت های خصوصــی فعــال در زمینــه گردشــگری 
ــارگاه امام هشــتم )ع(  دارد، همچنیــن به دلیــل وجــود ب
ســاالنه پذیــرای بیــش از ۲۰ میلیــون گردشــگر داخلــی 
و خارجــی اســت. دراین زمینــه، نیازمنــد همــکاری 
مراکــز مرتبــط هســتیم کــه یکــی از آن هــا هتل هــا و 
مراکــز گردشــگری اســت و بــا حضــور در ایــن مراکــز 
ــل  ــگیرانه ای را منتق ــکات پیش ــا و ن ــوان توصیه ه می ت
کــرد. در زمینــه بــازار گیاهــان دارویــی نیــز از ۱۳ اقلیــم 
موجــود در جهــان، ۱۱ اقلیــم در ایــران وجــود دارد و ما 
۸۰۰۰ گونــه گیاهــی داریــم کــه بیــش از ۲۰۰۰ گونه از 
آنــان دارویــی اســت. اکنــون هنــد و چیــن و پاکســتان 
توانســته اند بازار هــای جهانــی گیاهــان دارویــی را از آن 
خــود کننــد و ایــن درحالی اســت کــه در بــازار جهانی 
هرچــه قیمــت کمتــر، کیفیــت بهتــر و بســته بندی 
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ــود. در  ــتر می ش ــت بیش ــوان رقاب ــد، ت ــب تر باش مناس
ــتری  ــه بیش ــرمایه گذاری و توج ــد س ــا نیازمن ــه م نتیج

دراین زمینه هــا هســتیم.

رفع التهاب کبد با » گیاه دارواش«

مدیــر گــروه پژوهشــی تولیــد و فــرآوری مجتمــع 
تحقیقــات گیاهــان دارویی جهاد دانشــگاهی خراســان 
ــا بیــان اینکــه دارواش ملیــن، مــدر و مقــوی  جنوبــی ب
ــد و  ــاب کب ــع الته ــاه در رف ــن گی ــت: ای ــت، گف اس
تســریع رشــد مــو نیــز موثــر اســت. بــه گــزارش ایســنا، 
دکتــر مهــدی ابراهیمــی ضمــن بیــان این مطلــب اظهار 
ــام هــای واش، گــی، داروش،  ــا ن کــرد: دارواش کــه ب
مویــزک عســلی، کشــمش کاولیــا، دبــق نیــز شــناخته 

مــی شــود، دارای طبیعتــی گــرم و خشــک اســت.
عضــو هیــات علمــی مجتمــع تحقیقــات گیاهــان 
دارویــی جهاددانشــگاهی خراســان جنوبــی افــزود: 
دارواش محلــل و ملیــن اســت، دارای اثــرات درمانــی 
ــروب و  ــد میک ــرطان، ض ــد س ــه، ض ــی ازجمل فراوان
و  آپوپتوزیــس  القاکننــده  باکتــری، ضدویــروس، 

محــرک سیســتم ایمنــی بــدن اســت. وی بــا بیــان ایــن 
کــه عصــاره دارواش ممکــن اســت بتوانــد ســبب 
طــی  در  اکســیژن  آزاد  رادیکال هــای  ســرکوب 
ــاره  ــزود: عص ــود، اف ــیمی درمانی ش ــی و ش رادیوتراپ
آبــی بــه دســت آمــده از ایــن گیــاه در طــب ســنتی و 
رســمی در درمــان فشــارخون بــاال یــا آرتریــت مــورد 
اســتفاده قــرار می گیــرد. همچنیــن به طــور بالقــوه 
می تــوان از ایــن گیــاه به عنــوان داروی محافظــت 

ــرد. ــتفاده ک ــز اس ــش نی ــد و آرام بخ ــده کب کنن
دکتــر ابراهیمــی بیــان این کــه، دارواش ملیــن، مدر 
و مقــوی اســت و از آن بــرای تقویــت نیــروی جنســی 

ــاب  ــع الته ــد. دارواش در رف ــتفاده می کنن ــب اس و قل
کبــد و تســریع رشــد مــو نیــز مؤثــر اســت، عنــوان کرد: 
اگــر میــوه دارواش را در آب گرم بخیســانیم و پوســت 
ــوده و  ــارج نم ــل آن را خ ــه و عس ــم آن را گرفت و تخ
صــاف نماییــم و ســپس آن را بــا مغــز گــردو یــا مغــز 
دانــه کرچــک مخلــوط کــرده و بخوریــم، بــرای پاک 
نمــودن ســودا، بلغــم، بــاز کــردن گرفتگی هــا، انســداد 
مجــاری، ســیاتیک و امــراض ســرد مفید اســت. مالیدن 
ایــن گیــاه ســبب از بین رفتــن و ســرباز کــردن دمل ها و 
نرمــی مفاصــل می شــود. مدیــر گــروه پژوهشــی تولیــد 
و فرآوری گیاهان اســتراتژیک جهاددانشــگاهی استان 
در مــورد نــکات احتیاطــی مصــرف ایــن گیــاه یــادآور 
شــد: ایــن گیــاه به دلیــل وجــود مــاده ویسکوتوکســین 
ــن  ــرف آن ممک ــالوه مص ــت. بع ــمی اس ــی س گیاه
ــر  ــذا بهت اســت باعــث ضعیــف شــدن قلــب شــود و ل
اســت بــا بادرنجبویــه خورده شــود. بــه گــزارش روابط 
عمومــی جهاددانشــگاهی خراســان جنوبــی، حداکثــر 
میــزان خــوراک آن در روز 5 گــرم اســت و افــراط در 
خــوردن آن ممکن اســت باعــث دل پیچه، ســرگیجه و 
ســنگینی شــود. لــذا توصیــه می شــود مصــرف آن در 
حــد مجــاز و حتمــاً تحت نظر پزشــک صــورت گیرد.

پاکستان اعالم کرد؛
درمان موفقیت آمیز کرونا با طب سـنتی چین

گــزارش رویتــرز، پاکســتان اعــالم کــرد کــه 
آزمایــش بالینــی »موفقیت آمیــز« یــک داروی گیاهــی 
ــل کــرده اســت. ــا را تکمی ــرای درمــان کرون ــی ب چین

ــارس،  ــل از ف ــه نق ــن ب ــاد آنالی ــزارش اقتص ــه گ ب
داروی چینــی »JHQG« ســاخت Juxiechang در 
درمــان بیمــاران کرونایــی در چیــن اســتفاده می شــود.

اقبــال چــودری، یکــی از برنــدگان امســال جایــزه 
مصطفــی و رئیــس مرکــز بین المللــی علــوم شــیمیایی 
و بیولوژیکــی کراچــی، گفــت: داروی گیاهــی ســنتی 
چینــی در برابــر ایــن بیمــاری عفونــی، از جملــه آخرین 
جهــش ان کــه ســویه امیکــرون اســت، اثربخشــی دارد. 
ــگاران گفــت کــه ایــن  ــا خبرن چــودری در گفتگــو ب
کارآزمایی هــا بــر روی حــدود ۳۰۰ بیمــار انجــام شــد 
ــه  ــه گفت ــد. ب ــرار گرفتن ــه تحــت درمــان ق کــه در خان
ــرخ  ــا ن ــن دارو ب ــا، ای ــی در کارآزمایی ه ــق اصل محق
اثربخشــی ۸۲.۶۷ درصــد، روی مــوارد خفیــف تــا 

ــد. ــد-۱۹ کار می کن ــط کووی متوس
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سـرطان در کشـورهای صنعتـی بعـد از بیماریهـای 
قلبـی و عروقـی، دومیـن علت مـرگ و میـر و در ایران 
بعـد از بیماریهـای قلبـی و عروقـی و حـوادث سـومین 
علت مرگ و میر محسـوب می شـود و سـاالنه ۳۰۰۰۰ 
نفـر در ایـران در اثر ابتال به سـرطان فوت می کنند .)۱(. 
آنچـه امـروزه توجـه بـه روش های پیشـگیری و درمان 
سـرطان را | الزامـی مـی سـازد، رونـد فزاینـده بـروز آن 
و بـار جهانـی بیمـاری اسـت. سـرطان بـه دلیـل ماهیت 
خـاص بیماری و نبودن درمان مناسـب بـرای آن، یکی 
از اولویتهـای پژوهشـی تمـام جوامع به شـمار مـی رود. 
انسـان از دیرباز با بیماری سـرطان آشـنا بـوده به طوری 
کـه در پاپیـروس هـای به دسـت آمـده از مصر باسـتان 
)۲5۰۰ سـال قبـل از میـالد( بـه سـرطان و جراحـی آن 
اشـاره شده است )۲( پیشرفت دانش بشری در شناخت 
بیمـاری سـرطان و اسـتفاده از روش هـای غربالگـری 
موجـب بهبـود روند تشـخیص زودرس سـرطان شـده 
و از سـویی بـه کارگیـری شـیوه های درمانـی همچون 
جراحـی، شـیمی درمانـی، رادیوتراپـی و... باعـث مهار 

نسـبی بیمـاری و افزایش طول عمر بیماران بوده اسـت، 
امـا در این میـان توجه به عوارض و هزینه هـای درمان، 
عـود بیمـاری، کیفیـت زندگـی بیمـاران و در برخـی 
سـرطانها عـدم کفایـت درمانهـای فـوق، نشـان دهنـده 
نقاط ضعـف مداخالت درمانی کنونی اسـت )۷( طب 
سـنتی ایـران یکـی از غنی ترین طبهای سـنتی دنیـا و از 
ذخایـر ارزشـمند پژوهشـی ما محسـوب می شـود )۸(.

تعریف سرطان
سـرطان در طـب ایرانـی نوعی ورم ناشـی از تجمع 
سـودای غیـر طبیعـی )سـودای احتراقـی( اسـت کـه از 
تغییرات ایجادشـده )احتراق ۲( در سـایر اخالط شـامل 
صفـرا، دم، بلغـم یـا سـودا حاصـل مـی شـود و ایـن در 
حالـی اسـت که سـودای طبیعـی قابلیت ایجاد سـرطان 
نـدارد )۱۱( اکثـر حکمـای طـب سـنتی ایـران سـرطان 
ورم سـوداوی صلـب  انـد:  تعریـف کـرده  را چنیـن 
تیـره رنـگ مـوذی مولـم که تولـد او اکثـر، از سـودای 
احتراقـی محتـرق از مـاده صفراوی صـرف و یا محترق 

سرطان چیست؟
سبب شناسی بیماری سـرطان و کلیات درمان آن

بر اساس منابع طب سنتی ایران
ریحانـه معینی، نرجس گرجی، حسـین رضایی زاده، پروین پاساالر،اسـماعیل ناظم، محمـد کمالی نژاد. 

فصلنامة تاریخ پزشـکی، سـال نهم، شمارة سـی ام،بهار 1396
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از مـاده بلغمـی مخالـط صفـرا بـود و گاهی از سـودای 
محترق از سـودا باشـد )۱۱-۹(. به عبارت دیگر اگرچه 
حکمـا قائـل هسـتند که خلـط سـودای طبیعی بـه دلیل 
فقـدان حـدت و تنـدی قابلیت ایجـاد سـرطان را ندارد، 
اما به دلیل خشـکی ذاتی خود، مسـتعد احتراق و تبدیل 
شـدن بـه خلط سـودای غیـر طبیعی مـی باشـد )۱۲(. به 
دلیـل نحـوه رفتـار ایـن ورم و شـدت اتصـال و دسـت 
انـدازی به بافت هـای مجاور، حکما نام سـرطان، یعنی 
خرچنـگ را بـر ایـن بیمـاری نهادهانـد، چراکـه ماننـد 
خرچنـگ بـه هر قسـمتی که تهاجـم می برد به شـدت 
اتصـال مـی یابد، امروزه نیز نام بیماری سـرطان از کلمه 
التیـن کـراب بـه معنـای خرچنگ مشـتق شـده اسـت 
)۱۳(. از آنجـا کـه در ایـن تعریـف سـرطان نوعـی ورم 
اسـت الزم اسـت قبل از ورود به مبحث سـرطان کمی 
در رابطـه بـا انواع ورم و دسـته بنـدی آن توضیح دهیم.

تعریف ورم و انواع آن از دیدگاه طب ایرانی:
 ورم یـا آمـاس به شـکل گیری و تجمع غیر طبیعی 
مـواد زائـد در عضو گفته می شـود که ایـن مواد میتواند 
از ابتـدا در عضـو تولیـد شـده و یـا از اعضـای دیگـر به 
عضـو بیمـار منتقـل شـده باشـد )۱۴(. تجمـع فـوق در 
مـواردی قابـل لمس بـوده و می تواند باعث ایجـاد درد 
در عضـو مربوطـه باشـد )۱۰(. زمینـه و اسـتعداد شـکل 
گیـری ورم بیشـتر در بافت های نرم عنوان شـده اسـت 
)۹(. حکمـای طـب ایرانی، ماده مسـبب )سـبب مادی( 
ورم هـا را در ۶ دسـته اصلی تقسـیم بندی کـرده اند که 

مـورد اشـاره قرار گرفته اسـت.

 اسـباب سرطان سبب شناسی ورمی که منجر 
بـه ایجـاد سـرطان می شـود عبـارت اسـت از:

- سـابقه زخم، آسـیب و درد در عضو؛ - وجود ضعف 
و قابلیت پذیرش ورم در عضو؛

- ایـن ضعـف نسـبی در برخـی انـدام هـا و بافـت هـا 
بـه صـورت طبیعـی از بـدو خلقـت وجـود دارد، ماننـد 
ضعف پوسـت و غدد لنفاوی کشـاله ران، اما در برخی 
بافـت هـا در طـول زندگـی بـه دالیـل فیزیولوژیـک یا 
پاتولوژیـک ماننـد بـارداری یـا ابتـال بـه بیمـاری هـای 

مزمـن، ضعـف ایجـاد می شـود؛
- مواجهـه زیـاد یا مکـرر عضو با مواد دفعی بـدن )۱۱-

۱۰، ۱5-۱۴(؛
 - تولیـد و تجمـع بیـش از حـد مـواد غیـر طبیعـی در 
بـدن امتـال( و تغییر ماهیت آنها )فسـاد خلـط( به دالیل 

افزایـش تولیـد خلـط سـودای غیـر طبیعـی در کبـد به 
دلیـل غلبـه کیفیـت گرمـی و خشـکی بـر کبـد )۱۲(؛ 
مصـرف بیـش از حد مواد غذایـی مولد اخالط غلیظ و 
ناسـالم مانند انواع سـرخ کردنیها، غذای مانده، قارچها، 
پاکسـازی  عـدم  و...؛  شـده  فـرآوری  هـای  گوشـت 
مناسـب خلـط سـودای غیـر طبیعی یـا طبیعـی افزایش 
یافتـه )۱۰(؛ عـدم پاکسـازی صحیـح بـدن از مـواد زائد 
یـا بـه هم خـوردن تناسـب مواد داخلـی، به عنـوان مثال 
یکـی از زمینه هـای ایجاد سـرطان در زنان به خصوص 
سـرطان پسـتان اختالل در پاکسـازی رحـم )اختالالت 
قاعدگـی( مـی باشـد )۱۶(؛ بسـته شـدن مسـیرهایی که 
بـدن فـرد بـرای دفع خلط سـودا فراهـم آورده اسـت به 
عنـوان مثال یکی از مسـیرهای دفع سـودای غیر طبیعی 
در بـدن بـاز شـدن عـروق بواسـیر و ایجـاد خونریزی و 
خـروج مـواد غیـر طبیعـی از بـدن مـی باشـد بـه طوری 
کـه در درمـان بواسـیر پاکسـازی بـدن از خلـط و عامل 
مسـبب مقدم بر بند آوردن خونریزی می باشـد. درمان 
موضعی و انسـداد رگهای واریسـی مانند بواسیر، بدون 
پاکسـازی درونـی بیمار از خلط سـودا مـی تواند عامل 
حبـس و تجمـع مـواد بیمـاری زا در بـدن گـردد )۱۷(؛ 
مواجهـه طوالنـی مدت با شـرایطی که موجـب خروج 
بـدن از اعتـدال و غلبـه کیفیـت گرمـی و خشـکی می 
شـوند مانند: قـرار گرفتن در معـرض آب و هوای گرم 
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و خشـک، وضعیـت روحـی و روانـی )اسـترس هـای 
روحـی و شـرایط زندگـی شـهری و صنعتـی(، بیـدار 
مانـدن و بی خوابی طوالنـی، مصرف مواد غذایی مولد 

حـرارت و خشـکی مانند گوشـت شـتر )۱۷(.
در عـدم پاکسـازی مناسـب خلـط سـودا از بـدن، 
ابتـدا تجمـع ایـن مـاده در عـروق موجـب اتسـاع آنـان 
)واریـس( شـده، سـپس به طرق مختلـف مواد محتبس 
در عـروق از آن خـارج می گردد، ماننـد: ایجاد پارگی 
در جداره عروق و خونریزی، مشابه آنچه در خونریزی 
عروق مقعد در بواسـیر روی می دهد؛ ریزش و خروج 
بـه سـطح پوسـت ماننـد رونـد شـکل گیـری بیمـاری 
جـذام؛ مترکز و محدودشـدن در عضو واحـدی از بدن 

و پیدایـش سـرطان )۱۶، ۱۸(. 

تظاهرات بالینی سرطان
بـر اسـاس منابـع طب سـنتی ایـران بیماری سـرطان 
در ابتـدا، دارای عالئـم انـدک و ابعـاد کوچـک بوده و 
شـناخت آن دشـوار اسـت. با گذشـت زمان ابعاد توده 
سـرطانی افزایش یافته و هرچه بزرگتر گردد با افزایش 
خون رسـانی و ارتباطات عروقی احتمال نفوذ و دسـت 
انـدازی آن بـه بافـت های اطراف بیشـتر می شـود )۱۱، 
۱۹-۱5(. برخـی سـرطان ها به دلیل ماهیت مواد شـکل 
دهنـده خـود دچار زخـم )تقـرح( میشـوند و در برخی 

دیگر مداخالت جراحی یا دسـت کاری سـبب زخمی 
شـدن توده می گـردد. ورمی که ماده شـکل دهنده آن 
از تغییـرات سـودا یا صفرا شـکل گرفته باشـد، مسـتعد 
زخـم اسـت و در ایـن حالت از وی چـرک بدبو خارج 
شـده و درمان آن بسـیار سـخت تر خواهد بود )۱۰(. در 
ایـن حالت پیوسـته ملتهب و همراه با سـوزش)همچون 
شـعله آتش( اسـت که شـدت درد و سـوزش و التهاب 
به میزان صفرای سـوخته وابسته میباشد )۱5(. در مقابل، 
تـوده سـرطانی کـه مـواد شـکل دهنـده آن از تغییرات 
خلـط بلغـم حاصـل شـده باشـد کمتـر از انـواع دیگـر 

دچـار زخـم و درد خواهد شـد )۱۰(.

محل بروز سرطان
از دیـدگاه حکمـای طـب ایرانی، سـرطان اکثرا در 
اعضـای متخلخل ایجاد شـده و در اعضایـی که تراکم 
باالتـری داشـته و امکان تجمع مـاده غیر طبیعی در آنها 
کمتر اسـت بـه ندرت رخ مـی دهد. شـیوع آن در زنان 
بیشـتر در بافت همبند )در اصطالح طب سـنتی اعضای 
عصبـی و نیز اعضـای رطوبی مانند پسـتان و رحم و در 
مـردان در حلـق، حنجره، بیضـه و آلت تناسـلی، روده، 

معـده و... می باشـد )۱۱، ۲۰(. 

درمان سرطان
و  گسـترش  قابلیـت  دارای  بیمـاری،  ایـن  عامـل 
انتشـار و قـدرت نفوذ بسـیار اسـت و درمـان آن پس از 
پایـداری و اسـتحکام در بـدن بسـیار مشـکل اسـت، به 
طـوری کـه عـده ای از حکمـا معتقدند در ایـن مرحله 
قابـل درمان نمی باشـد؛ به عبارت دیگـر، چنانچه بیمار 
مبتـال به سـرطان در مرحله ابتدای بیمـاری تحت درمان 
قـرار گیـرد، امـکان بهبـود وی وجـود دارد و ایـن نکته 
نشـان دهنـده لـزوم تشـخیص و اقـدام درمانی سـریع و 
بـه موقـع در مـورد بیماران مبتال به سـرطان اسـت )۱۰-

۹، ۱۹-۱5(. چنانچـه سـرطان در مرحله سـکون باشـد، 
یعنـی بـدون رشـد و دسـت انـدازی، رفتـار آرام داشـته 
باشـد، نباید با دسـتکاری یـا داروهای محرک و سـمی 
)توکسـیک(، آن را | بـه هیجـان در آورد، بلکـه باید به 
آرامـی آن را بـه تحلیـل برده و مانع رشـد آن شـوند؛ به 
عبـارت دیگـر، بـه کار بـردن روشـهای درمانـی قـوی، 
دارو و حتـی خوراکـی هـای حـاد و محـرک، موجب 
هیجان بیماری و گسـترش آن در بـدن و تحریک ماده 
ورم یـا انتشـار التهـاب مـی شـود. بـه طـور کلـی زمانی 
اجـازه مداخـالت جراحـی داده مـی شـد کـه پزشـک 



8

مطمئن باشـد می تواند تـوده را با کلیه راههای ارتباطی 
آن از بـدن جـدا نماید، اگرچه حکما معتقـد بودند این 

اطمینـان در مـوارد اندکـی قابـل حصول اسـت )۲۰(
در مجمـوع مـی تـوان گفت اصـول درمان بـر پایه 

مـوارد زیر اسـتوار بوده اسـت:
- پاکسـازی بدن از خلط سـودا، شـامل تجویز منضج و 
مسـهل سـودا و در صورت لزوم خونگیری انجام فصد 

یا حجامت(؛
- تدابیـر خـاص غذایی و اصالح شـیوه زندگی بیمار و 
تقویـت وی در زمان الزم - کاهش و تسـکین حرارت 

و گرمی کبـد )۱۱-۱۰(؛ 
- توصیه به مولدات خون رقیق.

علـت ایـن امر آن اسـت که احتمال فسـاد یا تبدیل 
این نوع خون به کیفیت غیر طبیعی و مسـتعد سـرطانی 
شـدن کمتـر اسـت. در واقع خون رقیق، بعیـد االحتراق 
اسـت )۱۱، ۲۱( به طـور کلی، یکی از مهم ترین اصول 
درمان سـرطان، اصالح و درمان به واسـطه رژیم غذایی 

بیمار است.

کنترل و درمان سرطان از طریق تغذیه
توصیـه هـای غذایـی صـورت گرفتـه توسـط حکمـی 
طـب سـنتی ایـران بـه منظـور کنتـرل و درمـان بیماری 

سـرطان شـامل مـوارد زیـر می باشـد
- اسـتفاده از مـواد مولد خون صالح ماننـد: نان حواری، 
گوشـت مـرغ خانگی، گوشـت بره، شـیر تـازه، روغن 

بادام و شـکر )۱۰(؛
- مـواد دارای مـزاج تـر مانند: کاهو، پنیرک، کاسـنی، 

مـاء الجبن، گاوزبـان )۲۱(؛
- استفاده از مواد غذایی لطیف؛

مـواد مسـکن حـدت، ردائـت و سرکشـی سـودا:   -
بهترین شـربت برای این ورم، | شـربت بنفشـه، شـربت 
نیلوفـر و امثـال آن اسـت؛ نیکوتریـن اغذیـه آب جوی 
پختـه )کشـک جـو( اسـت و گوشـت مـرغ و بزغاله و 
بـره و ماهـی تـازه که در قسـمتهای خاصـی از رودخانه 
هـا زندگـی می کنند. بهتر اسـت که این گوشـت ها را 

بـا کـدو و جـو پزنـد تا بیمضـرت باشـد )۱۱(.
و  گـرم  مـزاج  دارای  مـواد  خـوردن  از  پرهیـز   -
خشـکاننده )مجفف(، غلیظ، قابض، دارای طعم شـور، 
ترش، تند و سوزاننده، مسبب تولید خون غلیظ و مستعد 
سـوختن احتـراق( ماننـد: عـدس، قنبیط )کلـم قمری(، 
گوشـت گاو، بادمجـان، گوشـت درنـدگان )جانداران 
رام نشـدنی(، شـراب سـیاه، گوشـت های نمک سـود، 

پنیـر کهنـه، سـیر و پیـاز، فلفـل و ماننـد آنهـا )۱۹-۲۱(. 

کنتـرل و درمان سـرطان بر اسـاس محل توده 
و وجـود زخم: 

یکـی از نـکات مهمـی کـه حکمـای طـب سـنتی 
ایـران در رویکـرد بـه بیمـاری سـرطان مـد نظـر قـرار 
داده انـد، حضـور یا فقـدان زخم در توده سـرطانی بوده 
اسـت، به طوری که بر اسـاس وجو زخم سـرطان را به 
دو دسـته ظاهـری )دارای زخـم( و باطنی یا خفی )فاقد 
زخـم( تقسـیم کـرده انـد و در ایـن دو مـورد رویکـرد 
درمانی متفاوت می باشـد، در سـرطان های فاقد زخم، 
اصـول درمـان مبتنی بـر مـدارا و پرهیـز از ایجاد هیجان 
و تحریـک، عـدم جراحی و دسـتکاری، پیشـگیری از 
ایجـاد زخـم و کنترل رشـد، اصالح تغذیه و پاکسـازی 
اسـت، اما توده سـرطان زخمـی، کنتـرل و درمان زخم 
و مهـار توسـعه بیمـاری و در صـورت امـکان جراحـی 
بـا حداقـل عـوارض جانبـی، در کنـار اصـالح تغذیه و 

پاکسـازی مـد نظر قـرار مـی گیـرد )۱۹۱۹-۱۰(
در رابطـه بـا سـرطان باطنـی - یعنـی سـرطانی کـه 
در درون بـدن بـوده و بـه وسـیله زخم به بیـرون راه پیدا 
نکرده اسـت - بقراط می گوید: »اگر کسـی به سـرطان 
خفـی مبتـال گـردد، بهتـر اسـت کـه عالجـش نکننـد، 
زیـرا اگـر عـالج کـرده شـود، هـالک گـردد و اگـر 
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درمـان نشـود مـی توانـد تا زمـان طوالنـی زنـده بماند.« 
جالینـوس در توضیـح گفته بقـراط می گویـد: »منظور 
وی ایـن اسـت کـه معالجـه بـه روش قطـع )بریـدن( و 
کی داغ گذاشـتن مناسـب نیسـت، اما اگر سـرطان چه 
داخلـی و چـه بیرونی زخمی شـده باشـد، بایـد قطع آن 
و نیز تسـکین درد و شستشـو بـرای از بین بـردن چرک 
و عفونـت انجـام شـود بـه طـوری کـه موجـب هیجان 

تومـور نگـردد.« جالینـوس در ادامـه مـی افزاید:
ندیـدم کسـی را کـه بـرای درمـان سـرطان درونـی 
او اقـدام شـده باشـد آبا شـیوه هـای تهاجمی( بیوپسـی 
و نمونـه بـرداری هـای مختلـف، مگـر ایـن کـه مشـی 
هیجانـی سـرطان به جـای بهبـود، مریض را به سـرعت 
از پـا دربیـاورد.« در ادامـه مـی گویـد: »اگر سـرطان در 
ظاهـر بـدن و قطـع کردنـش از بیـخ و بن ممکن باشـد، 
بعضـی اجـازه قطع کـردن آن از ریشـه را داده اند، مگر 
برخـی اطبای حـاذق که از قطع این چنین سـرطانی هم 
منـع کرده اند، امـا اگر تومور زخمی )متقـرح( گردد و 
عوارض و اذیت او بیشـتر شـود و در عضوی باشـد که 
بریـدن کاملش ممکن باشـد، درین وقت قطـع کرده و 
داغ جراحـی و کوتر گذاشـته می شـود.« بالجملـه رأی 
صائب همین اسـت که در هر سـرطان از عالج سـخت 
اجتنـاب ورزند )۱۶، ۲۲(. و به عبارت دیگر، نظر اطبای 
سـنتی این بوده اسـت که در بسـیاری از موارد سـرطان 

باطنی که منجر به زخم نشـده اسـت و مشی تومور آرام 
مـی باشـد، با اصـالح تدابیر و رژیم غذایی و پاکسـازی 
مالیم، ممکن اسـت بیمـار تا زمان طوالنـی زنده بماند. 
ایـن رژیـم غذایـی باید همـراه با ایجـاد سـردی )تبرید( 
و تـری بخشـی )ترطیب( باشـد تـا مانع هیجـان بیماری 
و موجـب تعـادل در بـدن شـود. به عنوان مثـال خوردن 
ماءالشـعیر طبـی، سـوپ و آش کـدو، مـاش، چغنـدر، 
برخـی ماهـی های کوچـک، زرده | تخم مرغ عسـلی، 
کاهـو و ...... اگـر در بیمـار عالئـم غلبه حرارت باشـد، 
اصـالح حـرارت زائـد مـد نظر قـرار گرفتـه و بـه بیمار 
دوغ گاو شـیرین بـدون چربـی و امثـال آن توصیـه می 

شـود )۹-۱۰، ۱۱-۱۲، ۱۴، ۱۶-۱۹، ۲۰، ۲۳(.
همچنیـن جرجانی در کتاب ذخیره خوارزمشـاهی 

بـه صراحـت عنوان کرده اسـت: 
صـواب انـدر عـالج ایـن علـت بیمـاری آن اسـت 
کـه او را نـگاه دارنـد تـا آنچـه پدیـد آمـده باشـد، هـم 
چنـدان و هـم چنـان بمانـد و زیـادت کـردن و ریش از 
خـم نشـود. ممکن اسـت از اول که پدید آیـد اگر زود 
عـالج کننـد علت بـه جملگی زایل شـود، لکـن آنچه 
محکم شـده باشـد، زایل شـدن آن ممکن نیست. بسیار 
باشـد که اندر احشا سرطانی آهسـته و نهانی پدید آید، 
عالج صواب آن اسـت که آن را به هیچ وجه تجنبانند 
چراکـه اگـر عالج کنند، باشـد که به هـالک انجامد و 
اگـر آن را به خویشـتن بـاز گذارند، مدتی دراز آهسـته 
باشـد و سـالمت بود، خاصه اگر اسـتفراغ به وقت کنند 
ایـدن را پاکسـازی کننـد و غذاهای موافق سـرد و تر به 
کار برنـد، چـون کشـکاب اسـوپ جـوا و روغـن بادام 
و ماهـی تـازه خـورد و تخـم مـرغ نیـم برشـت اعسـلیو 
مـاش و اسـفناج و کدو و ماننـد آن و آن را که حرارت 
افزونـی بود دوغ گاو تازه سـود دارد و آن دوغی اسـت 
کـه در آن حـال سـکه )چربی( از وی جدا کرده باشـند 

و هنـوز طعم ترشـی نگرفته باشـد« )۲۴(.
پرهیـز از کـم خوابـی و شـب بیـداری، یبوسـت، 
تـرس، عصبانیـت، هیجانات روحی و جسـمی شـدید، 
ورزش و حرکات بدنی شـدید توصیه شـده اسـت و به 
موقـع خوابیـدن و داشـتن لینت مـزاج مورد تأکیـد قرار 
گرفتـه اسـت. همچنیـن درمـان اختـالالت قاعدگـی و 
درمـان صحیـح و اصولـی هموروئیـد در بیمـاران مبتال 
توصیـه شـده اسـت و در مـواردی ایجـاد قاعدگـی بـا 
الگـوی طبیعـی از نظـر حجـم و کیفیـت خونریـزی و 
حتـی تحریـک بواسـیر بـه خونریـزی جزئـی از اصول 

پاکسـازی ایـن بیمـاران دانسـته شـده اسـت )۱۶، ۲۰(.
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در خصـوص سـرطانهای ظاهـری، ابوعلی سـینا به 
چهـار هـدف درمانـی معتقـد اسـت و مبنـای درمـان را 

داروهـای موضعـی میداند:
- از بین بردن سـرطان که البته کار دشـواری است. 
داروهـای مـورد اسـتفاده نبایـد بسـیار قـوی و محـرک 
باشند. اصالح تغذیه و تقویت عضو نیز ضروری است؛

- جلوگیـری از افزایـش ورم؛ ۔ جلوگیری از ایجاد 
و افزایـش التهـاب و زخم؛ - درمان التهـاب و زخم )۶( 
 5-۳کنتـرل و درمـان سـرطان از طریـق پاکسـازی 
سـودا،  پاکسـازی  در  طبیعـی:  غیـر  سـودای  از  بـدن 
داروهـای منضج و مسـهل خاص، بیشـترین کاربـرد را 
دارنـد و پاکسـازی از طریـق خـروج خـون )بـا روش 
هایـی مانند فصد و حجامت( به تنهایـی قدرت اصالح 
نـدارد، زیـرا در ایـن بیمـاری اختـالل بیشـتر در کیفیت 
مـواد اسـت و نه کمیـت غیر طبیعی آن از سـوی دیگر، 
پاکسـازی بـدن از مـاده یـا خلـط مسـبب سـرطان و نیز 
مهـار تولیـد آن، بـر برداشـتن تومور یا قطـع عضو مبتال 
اولویـت دارد، چـرا که در بسـیاری مـوارد احتمال عود 
یا دسـت اندازی دور و نزدیک سـرطان وجود دارد که 
در ایـن خصـوص حکما به جراحی سـرطان پسـتان در 
زنان و عود مجدد در سـینه مقابل اشـاره کرده اند )۲۴(. 
در این خصوص، بقراط عقیده دارد پاکسـازی سـرطان 

را بایـد با سـرعت بسـیار انجـام داد )۱۹(. 

کنترل و درمان سرطان از طریق جراحی: 
برخی از حکما معتقدند جراحی و دستکاری توده 
سـرطانی یـا محل تـورم آن، موجب انتشـار سـرطان در 
بـدن و انتقـال مـاده به اعضـای دیگر می شـود )۲۴(، اما 
گاهی در سـرطان هـای کوچک که امـکان جراحی و 
برداشـتن توده و تمامـی عروق تغذیه کننـده آن وجود 
دارد، توصیـه بـه انجـام جراحـی شـده اسـت بـه شـرط 

آنکـه چیـزی از سـرطان در بدن باقـی نماند )۷(
حکیـم جرجانـی در کتـاب ذخیره خوارزمشـاهی 
دربـاره ضـرورت جراحـی و تدابیـر آن چنیـن گفتـه 
اسـت: »بعضی سرطان ها کوچک باشـد و از اندام های 
شـریفه دور باشـد، آن را توان برید چنانکه بیخ او بریده 
شـود و این چنان باشـد که گوشـت پاکیزه نیز لختی با 
آن ببرنـد و بگذارنـد تـا خـون بسـیار از وی بـرود، پس 
جراحـت را | مرهـم کننـد. داغ بایـد کرد. بسـیار باشـد 
کـه از بریـدن و داغ کـردن خطـری بـزرگ تولد کند، 
خاصـه اگـر به عضـوی شـریف نزدیک بـود. هر وقت 
کـه آغـاز عالج کنند، نخسـت تـن از ماده سـودا پاک 

بایـد کـرد و اسـتفراغ اندریـن علت بـه ماءالجبـن )آب 
پنیرطبـی( اصـواب تر بود و هـر چند روزی چهـار درم 
افتیمـون انـدر ماءالجبـن میدادند یا در ماء العسـل و اگر 
بـه جـای افتیمون هـر چنـد روزی طبیخ افتیمـون دهند 
با سـگنگبین آمیخته صواب باشـد. حـرارت جگر را به 
غـذای موافـق و بـه شـیرینی هـا و ضمادهـا سـاکن باید 
داشـت و بـه اعتـدال بـاز آوردن تا سـوخته شـدن خون 

بـاز دارد.)۲۴(

عوارض جراحی سرطان
دلیـل احتـراز اطبـای ایرانـی از جراحـی سـرطان، 
عوارض ناشـی از آن و نیز خونریزی شـدید بوده اسـت 
و گاهـی نیـز نزدیکـی عضو مبتـال به اعضـای مهم بدن 

ماننـد مغـز، قلـب، کبـد و ... بـوده اسـت. به طـور کلی 
در منابـع سـه خطر عمـده در ارتبـاط با جراحـی عنوان 
کـرده انـد: - وجـود شـرائین و عروق بـزرگ در عضو 
و نگرانی از خونریزی شـدید در بیمار؛ احتمال آسـیب 
بـه اعضـای اصلـی و مهم بـه دلیل مجـاورت بـا تومور.

انجـام شـده توسـط سـازمان  بـر طبـق مطالعـات 
بهداشـت جهانـی، سـرطان یکـی از علل اصلـی مرگ 
و میـر و ناتوانـی در جهـان مـی باشـد کـه با رونـد رو به 
رشـدی مردم کشـورهای در حال توسـعه و پیشـرفته را 
در معرض خطر قرار داده اسـت.  در ایران سـالیانه بیش 
از ۹۰ هزار مورد جدید سـرطان اتفاق می افتد )۲5( و با 
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افزایـش امیـد به زندگی و افزایش درصد سـالمندی در 
جمعیـت کشـور و از طرفی تغییر الگوی شـیوع و بروز 
سـرطان های ایران، انتظـار می رود موارد بروز سـرطان 
در دو دهـه آینده به دو برابر فعلی افزایش یابد در نتیجه 
توجه به روش های پیشـنهادی سـایر دیدگاه های طبی 
برای کنترل یا پیشـگیری از سرطان یا حتی درمان آن و 
بررسـی آنـان امری ضـروری به نظر می رسـد و در این 
میـان نبایـد از ظرفیت بالقـوه طب ایرانی در پیشـگیری 
و درمـان بیمـاری هـا از جملـه سـرطان غافل بـود )۲۶( 
از دیدگاه پاتولوژیک، سـرطان زیر مجموعه نئوپالزی 
بـه معنای »رشـد جدید« طبقه بندی شـده که رشـد غیر 
طبیعـی یک بافت نسـبت بـه بافت های طبیعـی اطراف 
آن تـوأم بـا ناهماهنگی اسـت. بـه طور کلی سـرطان به 

دو دسـته خوش خیم و بدخیم تقسـیم می شوند که هر 
دسـته دارای رفتار سلولی مشخصی است. تومور زمانی 
خـوش خیـم در نظـر گرفتـه می شـود کـه مشـخصات 
ظاهری و میکروسـکوپی آن نسـبتا محدود، موضعی و 
غیـر قابل گسـترش به مـکان هـای دیگر به نظر برسـد. 
در مقابـل، اصطـالح تومـور بدخیـم زمانـی در مـورد 
نئوپالسـم بـه کار میرود کـه ضایعه دارای تـوان تهاجم 
و تخریب بافت های مجاور یا دوردسـت باشـد )۱۳( از 
دیـدگاه طـب ایرانـی نیز سـرطان تـوده و ورمی معرفی 
شـده کـه بـه شـدت بـه | بافت مجـاور اتصـال داشـته و 
بـه دلیـل ماهیت حـاد و تند خـود دارای قـدرت نفوذ و 

دسـت انـدازی به بافت هـای مجاور و یا دوردسـت می 
باشـد )۱۰-۹، ۱۶( و در ایـن خصـوص تعاریـف قدیـم 
و جدیـد بـا یکدیگـر همخوانی داشـته و تناقض مهمی 

خصوصـا دربـاره تومورهـای جامد به نظر نمـی آید.
از دیـدگاه حکمـای طـب ایرانـی اسـتعداد ایجـاد 
سـرطان در بافـت همبنـد و اعضـای رطوبی بدن بیشـتر 
بـوده و بـه نسـبت در اعضـای سـخت ماننـد اسـتخوان 
شـیوع کمتری دارد )۹(. از طرف دیگر شـیوع سـرطان 
را در زنان بیشـتر دانسته و شـایع ترین سرطان های زنان 
را سـرطان پسـتان و رحم معرفی کرده اند. در مردان نیز 
شـایع ترین سـرطان ها را سـرطان حلق، حنجـره، بیضه 
و آلـت تناسـلی، روده، معده و پوسـت صورت دانسـته 
انـد )۱۰-۹، ۱۹(. در آخریـن مطالعـات اپیدمیولوژیک 
جهانی شـایع ترین سـرطان در زنان به ترتیب، سـرطان 
پسـتان، ریـه و برونـش، کولـون و رکتوم و رحم اسـت 
و در مـردان سـرطان پروسـتات، ریـه، کولـون و رکتوم 
و دسـتگاه ادراری )مثانـه( دارای بیشـترین شـیوع مـی 
بـروز سـرطان  بـه طـور کلـی، شـیوع و  باشـد )۲۷(. 
در اپیدمیولـوژی طـب سـنتی و شـرایط دنیـای جدیـد 
همخوانـی نسـبی دارد، هرچنـد بـر اسـاس مطالعـات 
اپیدمیولوژیـک الگـوی بـروز سـرطان در جمعیتهـا و 
زمـان هـای مختلـف، متفـاوت بـوده اسـت )۲۸-۲۹(، 
امـا نوعـی همخوانی کلی بیـن نظر حکمای گذشـته و 

شـواهد امـروزی وجـود دارد کـه قابـل توجه اسـت.
ابتـال بـه سـرطان بـا اسـتعداد بـروز آن از دیـدگاه 
حکمـای طـب سـنتی ایـران بـه عوامـل متعـدد وابسـته 
اسـت کـه از جملـه مـی تـوان به اختـالل در هریـک از 
اصـول حفـظ سـالمت مانند بهداشـت و شـرایط محل 
سـکونت با توجه به تأثیر عوامل جغرافیایی و محیطی، 
نـوع رژیـم غذایـی، بهداشـت خـواب، فعالیـت بدنـی، 
پاکسـازی بـدن و توجـه بـه مسـیرهای دفعـی از جملـه 
عملکـرد دسـتگاه گوارش و پرهیز از یبوسـت نـام برد. 
تأثیـرات  بانـوان و  قاعدگـی  اختـالالت هورمونـی و 
خـاص آن، فشـار ناشـی از اسـترس هـای روحـی و 
نفسـانی بـه دلیـل شـرایط فـردی و اجتماعی انسـان ها، 
در کنار اسـتعداد و ضعف بدنی و عضوی مانند سـابقه 
ضربـه و عفونـت، بـه عنـوان عوامـل زمینه سـاز بـروز و 
شـکل گیری سـرطان بیان شـده اسـت. همچنیـن دقت 
در اصـالح عوامـل فـوق عامـل کاهـش بـروز سـرطان 
و پیشـگیری از ایـن بیمـاری عنـوان شـده اسـت. تأثیـر 
بسـیاری از این موارد در پزشـکی امروزی شناخته شده 
و اثبـات شـده اسـت ) ۳۰-۳۸ (. بنابرایـن توجه به سـایر 
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مـواردی کـه ممکن اسـت امـروزه توجه کافـی به آنها 
نداشـته ایـم و همچنین تأثیـر چندعاملـی و اثر تجمعی 

ایـن قبیل سـببها بسـیار مهم اسـت.
چنانچه سـرطان در مراحل اولیه شـناخته شـود قابل 
درمـان بـوده و هرچـه از پیدایـش آن در بـدن بگـذرد، 
سـرطان در بدن پایدارتر و درمان آن سـخت تر خواهد 
بـود. در تمامـی سـرطان هـا پاکسـازی بـدن و تعدیـل 
شـرایط درونـی و اصـالح مـزاج عضـو در گیر و سـایر 
انـدام هـای مرتبـط بـا مؤثـر بـر آن، به خصـوص توجه 
ویـژه بـه عملکـرد کبـدی و اصـالح و تقویـت آن از 

اصـول کلـی کنتـرل و درمـان در نظـر گرفته می شـده 
اسـت. همچنیـن تقویت عمومی بیمـار، کاهـش درد و 
التهـاب و جلوگیـری از افزایش ورم، ممانعـت از ایجاد 
زخـم در توده و بهبـود آن در صورت وقـوع از اهداف 
درمانـی به شـمار مـی آمده اسـت. شناسـایی و انتخاب 
مسـیرهای مناسـب پاکسـازی بـدن از جملـه گـوارش، 
رحـم، مجـاری ادراری و خونگیـری وابسـته بـه عوامل 
متعددی اسـت که از جمله آنها شـرایط عمومی و توان 
کلی بیمار، پیشینه بیماری و شرح عوامل مستعد کننده 

و محـل تـوده سـرطانی حائز اهمیت هسـتند.
در برخـی مـوارد و بـا رعایت احتیاط فـوق العاده و 
پذیـرش خطـرات و عوارض بالقـوه، اجازه دسـتکاری 
هـای جراحـی داده شـده اسـت و در صـورت انجـام 
جراحـی، دقت بـه نکاتی از جمله داغ گذاشـتنه جهت 
کنتـرل خونریـزی و برداشـتن توده سـرطانی با حاشـیه 
سـالم از ظرافـت های مـورد توجه حکما بوده اسـت. با 
وجـود تمـام مـوارد فـوق بـه نظر مـی رسـد در صورت 
احتمـال آسـیب بـه بافـت هـای حیاتـی بیمـار، انـدازه 

بـزرگ تومـور، نزدیکی به عروق حیاتـی و عدم امکان 
برداشـت کامل تـوده،| انجام جراحی را پرخطر دانسـته 
و تـا حـد امـکان از آن پرهیـز مـی کردنـد و بخشـی از 
نگرانـی حکمـا نیـز بـه دلیـل پیشـرفته نبـودن امکانات 
جراحـی بـوده اسـت که البته هنـوز هم علـی رغم همه 
پیشـرفتها، شـرایط منـع جراحی طبـق مصادیق فـوق یا 
جراحـی پرخطر همین تعریـف را دارد. به طور خالصه 
مـی تـوان درمان های پیشـنهادی طـب ایرانی را در سـه 

حـوزه عنـوان کرد: 
ــی  ــذف فیزیک ــور؛ . ح ــترش توم ــد و گس ــع رش - من

ــرطانی؛  ــوده س ت
- کاهــش اســتعداد عمومــی بــدن بــرای ابتــالی مجدد 

و منــع عــود.
در واقـع روش هـای امـروزی همچـون پرتوتابـی 
و شـیمی درمانـی در کنـار جراحی بـا دو رویکـرد اول 
مطابقـت کلـی دارنـد و نیـز اگرچـه ممکـن اسـت تـا 
مدت مشـخصی عود تومـور اولیه یا فعالیت متاسـتازها 
را کنتـرل کننـد، اما ضامن حفظ کیفیـت زندگی بیمار 
و یا از بین رفتن زمینه و اسـتعداد ابتال به سـرطان نیستند. 
ایـن در حالـی اسـت کـه ادعـای طـب سـنتی عـالوه 
بـر کنتـرل یـا پاکسـازی عامـل سـرطان زا، | اصـالح و 
اعتـدال مزاج عضـوی و کلی بدن بـرای کاهش امکان 
بازگشـت بیمـاری بـا حداکثـر طـول عمـر، کـم تریـن 
عارضـه و افزایـش کیفیـت زندگـی بیمار اسـت. آنچه 
اطبـا در نحـوه برخـورد بـا سـرطان بـر آن اتفـاق نظـر 
داشـته انـد، آرام سـازی و عـدم تهییـج تومـور و سـبب 
ایجاد ورم بوده اسـت و گفته شـده اسـت چنانچه نحوه 
درمـان پزشـک با تهاجـم و تحریک بافت سـرطانی یا 
علـل آن همراه باشـد، موجـب پراکندگی و گسـترش 
سـرطان در کل بدن اسـت. برخی مطالعات امروزی نیز 
چنیـن عواقبـی را تا حدی نشـان داده اند از جمله امکان 
گسـترش تومور در نواحی اطراف و محل عبور سـوزن 
بیوپسـی در حین FNAB مشخص شده اسـت )۳۹-۴۰( 
البتـه از آنجـا که به طور معمول بعـد از روش هایی مثل 
بیوپسـی، در صورت تشـخیص تهاجمی بـودن تومور، 
بالفاصلـه روش هـای سـرکوبگر مثل شـیمی درمانی و 
رادیوتراپـی آغـاز می شـود، نمی تـوان قضاوت کاملی 
نسـبت به امکان رشـد تومور بعد از مداخالت امروزی 
داشـت. طبـق نظـر اطبـای سـنتی، هـر گونـه تحریـک 
بافـت و سـلول تومـوری، هر چنـد روش دارویی باشـد 
نیـز ممکـن اسـت باعـث تحریـک تومـور بـه رشـد یا 

تهاجـم در فاصلـه زمانـی کوتاه یـا درازمدت شـود.
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اثرات سقز در درمان سرطان
مــروری بــر شــواهد موجــود در 
منابــع طــب ســنتی و مقــاالت نوین
محبوبـه بزرگـی، محمدرضا شـمس اردکانی، مهنـاز خانوی، مینا سـعیدی، تهمینـه اکبرزاده

مجلة طب سنتی اسالم وایران، سال نهم، شمارة دوم، تابستان 1397

سـرطان یک از عوامل اصلی مرگ و میر در کل جهان اسـت. به طوری که بیش از ۲۰ درصد 
مـرگ و میـر رخ داده در جامعـه جهانـی مرتبـط با سـرطان اسـت )۱(. تعـداد افراد مبتال به سـرطان 
سـاالنه افزایـش مـی یابـد؛ بـه طوری کـه بر اسـاس آمارهای ارائه شـده توسـط سـازمان بهداشـت 
جهانـی در سـال ۲۰۱۴ حـدود ۱۴ میلیـون مـورد ابتـالی جدید به سـرطان ثبت شـده اسـت و پیش 

بینـی مـی شـود در سـال ۲۰۲5 این رقـم به ۳/۱۹ میلیـون نفر افزایش یابـد. )۲( 
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راهکارهـای درمـان سـرطان در طـب کالسـیک 
شـامل شـیمی درمانـی و رادیوتراپـی اسـت کـه مـی 
توانـد در برخـی مـوارد شـرایط بیمار را بهبود ببخشـد، 
ولـی همـواره بـا عـوارض جانبـی قابـل توجهـی همراه 
اسـت. گیاهـان دارویـی دارای ترکیباتـی بـا خاصیـت 
ضد تومور هسـتند. چنانکـه تاکسـول )Taxol( که یک 
ترکیب ضد سـرطان شـناخته شده اسـت منشاء گیاهی 
دارد )۳(. تفـاوت شـرایط آب و هوایـی و اقلیمـی در 
ایـران سـبب شـده تعـداد فراوانـی از گیاهـان دارویـی 
در جـای جـای کشـور رویش یابند و بسـتر مناسـبی را 
جهـت واکاوی طبیعـت به منظور دسـتیابی بـه راه های 
نویـن درمـان فراهـم آورنـد )۴(. دانـش اسـتفاده از این 
منابع طی صدها سـال تجربه توسـط پیشـینیان در قالب 
کتابهای ارزشـمندی گردآوری شـده اسـت؛ به طوری 
کـه زیـاد بودن تعـداد آثار نگاشـته شـده در زمینه طب 

سـنتی یکـی از نقـاط قـوت طـب ایرانـی اسـت، 
بررسـی دانش داروسـازی سـنتی بـه ویژه 

در مـواردی ماننـد درمـان بیمـاری 
موجـب  توانـد  مـی  سـرطان 

و  تحقیقـات  هدفمنـدی 
حصـول نتیجـه در زمانـی 

کوتـاه تـر شـود )5(
منابـع  در  سـرطان 

مکتوب طب سنتی با سه مفهوم کامال 
ج متفـاوت بیمـاری سـرطان، خرچنـگ و  بـر

سـرطان )تیر مـاه( مورد اسـتفاده قرار گرفته اسـت )۶(، 
طبق شـواهد موجود، نخسـتین بار واژه های کانسـر )به 
معنی خرچنگ یا سـرطان( و کارسـینوما توسط بقراط 
در حـدود پنـج قـرن پیـش از میـالد بـرای نامگـذاری 
اورام صلب )ورم های سـخت( غیر قابـل درمان، به کار 
گرفته شـد )۷(. در منابع طب ایرانی نیز بیماری سـرطان 
در مبحث اورام مورد بحث قرار گرفته و به اقسـام »ورم 
صلب« و »أماس سـرد« طبقه بندی می شـود. در مطالعه 
هایـی کـه پیـش از ایـن انجام شـده، بررسـی منابع طب 
سـنتی نشـان داده اسـت که واژه سـرطان در کتب طب 
ایرانـی در بـر گیرنـده تمام انـواع بدخیمی نبـوده و واژه 
هـای دیگـری نیـز وجـود دارنـد کـه بـا توجه به شـرح 
آنهـا بـه نظر می رسـد بـه انواعـی از بدخیمی ها اشـاره 
داشـته باشـند. این واژه ها عبـارت اند از: ۱. سـلعه )غده 
کوچـک زیـر پوسـتی با قـوام گوشـتی یا خشـک که 
در زیر دسـت حرکـت می کند(، ۲. مسـامیر )از آماس 
هـای سـرد با قوام تـرم(، ۳, ثألیل )از آماس های سـرد با 

قـوام نـرم( ۴. خنازیـر ) أماس کوچک و صلـب در زیر 
پوسـت که در هنگام لمس حرکت نمی کنـد و دارای 
چسـبندگی بـه بافتهـای اطـراف اسـت. از ویژگی های 
آن افزونـی تعـداد و در برخی مواقع اشـکال خوشـه ای 
اسـت( 5. سـقیروس )سـرطانی که حس درد و ضربان 
نداشـته باشـد و فاقد حرارت و رگهای برجسـته باشد(، 
۶ جـذام )سـرطان پراکنـده در تمـام بـدن بـه علـت 
پراکنده شـدن سـودا در بدن( )5(. البته شـرح کامل این 
اصطـالح هـا و تفاوتهـا و وجـه اشـتراک آنهـا بـه طور 
مفصـل در کتـب طـب ایرانـی آورده شـده و بـرای هر 
یک از اقسـام، نحوه درمان نیز ذکر شـده است )۸-۱۰(

یکـی از گیاهانی که در نسـخ مربوط به درمان سـرطان 
کاربرد داشـته، سـقز است. سـقز در منابع مکتوب طب 
ایرانـی در ذیـل نـام تطـم و حبـه الخضـرا نام برده شـده 
و صمـغ آن معمـوال در   
مـدخلـی 

جداگانـه و با نام علک البطم 
شـرح داده شـده اسـت، ایـن گیـاه کـه با 

نـام بنه )Bane( نیز شـناخته می شـود، در شـهرهای 
مرکـزی و غربـی ایـران مـی رویـد. نـام علمـی سـقز، 
 Anacardiaceae و از خانـواده پسـته یـا Pistacia atlantica
اسـت )۱۱۰۱۲( مـردم بومی میوه های درخت سـقز را، 
بـه عنـوان تنقالت مصرف می کننـد.. به این ترتیب که 
آنهـا را تفـت داده و بـا دیگـر دانه هـای مغذی مخلوط 
مـی کننـد. صمغ سـقز را نیز بـرای تهیه نوعـی آدامس 
طبیعـی بـه کار می برنـد )۱۴، ۱۳(. طبیعت گیاه سـقز و 
صمـغ آن گـرم و خشـک اسـت و طبیبـان ایرانـی آثار 
درمانـی قسـمتهای مختلـف گیـاه نظیـر برگ، میـوه و 
صمـغ آن را بـرای بهبـود طیـف وسـیعی از بیمـاری ها 
ذکـر کـرده انـد. تاکنـون گیـاه سـقز مـورد مطالعـات 
متعـددی قـرار گرفته که بخش وسـیعی از آنها توسـط 
دانشـمندان و دانشـجویان این سـرزمین صورت گرفته 
اسـت. بـه عنـوان مثـال اثـرات آنتی اکسـیدان بـرگ و 
پوسـت میـوه در مطالعـات مختلـف برون تنی بررسـی 
شـده و خـواص آنتـی اکسـیدان عصـاره هـای گیـاه با 
ترکیبـات اسـتاندارد مـورد مطالعـه، قابـل رقابـت بوده 
اسـت )۱۷-۱5(. عـالوه بـر این اسـانس بـرگ و صمغ، 
اثـرات آنتـی باکتریـال و ضـد قـارچ قابـل توجهـی را 
 coliو Staphylococcus در سـوش هـای مختلـف ماننـد
داده  نشـان   Staphylococcus epidermidis aureus، E.و 
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اسـت )۲۲۱۸(. بـا توجـه بـه اینکـه گیـاه سـقز یـا بطـم 
بـرای سـالیان پیاپـی از داروهـای مـورد توجه حکیمان 
طـب سـنتی بـوده اسـت؛ در ایـن مطالعه شـواهدی که 
در کتـب طـب سـنتی در مـورد اثـرات ضـد سـرطان 
سـقز وجـود دارد، مـورد بررسـی قرار گرفـت. عالوه 
بـر ایـن، مقاالتی که تا کنون در مورد اثرات سـقز در 
درمان انواع سـرطان به چاپ رسـیده نیـز گردآوری 
شـد تا با در نظر گرفتن نظر حکمای طب سـنتی و 
نتایج مطالعه های نوین، قابلیت های سـقز به عنوان 

یـک گیاه ضد سـرطان، مشـخص شـود.

یافته ها
جسـتجوی منابع معتبر طب سـنتی نشان می 
دهـد سـقز در درمان سـرطان و یـا بیماری هایی 
نظیر آن شـامل ورم های صلب، سـلعه، مسـامیر، 
خنازیر، سـقیروس و جذام به کار می رفته اسـت. 
در کتـاب الحاوی به مرهمی حـاوی مفرداتی نظیر 
ایرسـا، علک البطم )صمغ سـقز( و آب شنبلیله اشاره 
شـده که بـه منظـور درمـان ورم های صلـب تجویز می 
شـده اسـت )۲5(. سـقیروس از دیگـر واژه هـای مرتبـط 
بـا سـرطان بـود کـه در این مطالعه منابع طب سـنتی جسـتجو 
شـد. بیماری سـقیروس ایجـاد شـده در رحم در کتـاب الحاوی 
بـه طـور کامل شـرح داده شـده و از داروهایی که بـرای این بیماری 
تجویـز مـی شـود می تـوان به ضمـادی متشـکل از علی البطـم، گندم، 
بـذر کتـان و دیگـر مفـردات اشـاره کـرد )۲5(. یکـی از داروهایـی که در 
کتـب مختلـف جهـت درمـان ورم هـای صلب که نضـج نمی یابنـد مانند 
سـرطان و خنازیر توصیه شـده مرهم زنجفر یا به فارسـی شـنگرف اسـت 
کـه شـامل علـک البطـم اشـق، کنـدر، مرداسـنگ، قنـه، مـوم، و زنجفر 
اسـت )۲۴، ۲۸، ۳5۳۳(. البتـه ایـن نسـخه در همـه کتـب بـه صـورت 
یکسـان ذکـر نشـده و در برخـی کتب، أجزایسـی مثل روغـن زیتون 
بـه آن افـزوده شـده اند، ولی در هـر حال علی البطم یکـی از اجزای 
اصلی و ثابت نسـخه مرهم زنجفر باشـنگرف جهت درمان سـرطان 
و خنازیـر اسـت. عـالوه بـر مرهـم زنجفـر، دارویـی بـه نـام مرهـم 
سـرنج نیـز بـرای سـرطان و خنازیر ذکر شـده اسـت. مرهم سـرنج 
نیـز عـالوه بر علک البطم دارای سـرنج و مرداسـنگ اسـت )۳۶(. 
در نسـخ مربـوط به درمـان خنازیر در مـوارد مختلفی علک البطم 
بـه عنـوان یکـی از اجزای این نسـخ بـه کار رفته اسـت. در قانون، 
مرهمی جهت درمان خنازیر توصیه شـده که شـامل علک البطم، 
فلفـل، زیره، بارهنگ، ریشـه کبر، عاقرقرحا، شـاهدانه، صمغ عربی 
و اجزایـی نظیـر چربی حیوانی اسـت )۲۳(. در کتاب اکسـیر اعظم نیز 
جهـت درمان خنازیر، مرهمی متشـکل از علی البطـم و روغن گاو ذکر 
شـده اسـت )۲۹(. ابن الیاس شـیرازی نیز بـرای درمان خنازیـر مرهم هایی 
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با ترکیب علک البطم و دیگر مفردات نظیر اشـنه، گرسـنه و قثاء الحمار را توصیه 
کـرده اسـت )۳۷( جسـت و جـوی درمـان های مربوط به سـلعه نیـز موجب یافتن 
تسـخی شـد که حاوی علک البطم هسـتند )۲۴( و در مورد مقاالت چاپ شـده 

در مـورد اثـرات ضـد سـرطان سـقز نیز نتایجـی به شـرح زیر به دسـت آمد:
تعدادی از مطالعات بر روی میوه سـقز که با نام بنه )Bane( شـناخته می شـود. 
انجام شـده اسـت به این ترتیب که عصاره میوه بر روی رده های مختلف سـلول 
های سـرطانی مورد آزمایش قرار گرفته اسـت. بر اسـاس مطالعات انجام شـده 
بر روی عصاره متانولی پریکارپ میوه سـقز بر روی رده سـلولی سـرطان سینه 
)T۴۷D( مشـخص شـد کـه ایـن عصـاره توانایی مهـار تکثیر سـلولی و القای 
آپوپتـوز را داشـته و اثـر آن قابل مقایسـه با دوکسوروبیسـین اسـت )۳۸(. در 
مطالعـه دیگـری از همیـن گروه محققین به منظور شـفاف کردن مکانیسـم 
اثـر ضـد سـرطان پوسـت میـوه بنـه، اثـر عصـاره بـر روی چرخـه سـلولی 
سـلول هـای سـرطان سـینه )T۴۷D( و پروتئین هـای مؤثـر در آن به روش 
سـیتومتری و وسـترن بـالت )Western blot( مـورد آنالیز قـرار گرفت. بر 
اسـاس نتایـج ایـن مطالعه اثـر ضد سـرطان میوه بنـه از طریـق توقف در 
چرخـه سـلولی و کاهش شـدید بیـان ژن های مربوط بـه پروتئین های 
cdk۴ و cyclin Di اعمـال مـی شـود که این دو از پروتئین های واسـطه 

در تکثیر DNA و تقسـیم میتوز هستند.
در پژوهشـی دیگـر، اثـر عصـاره میوه بنـه بر روی رده سـلولی 
سـرطان کولـون )HT۲۹( بـا دوکسوروبیسـین مورد مقایسـه قرار 
گرفـت. در ایـن مطالعـه، عصـاره بـا غلظـتmg/ml  ۰/۷ اثراتی 

مشـابه با دوکسوروبیسـین با غلظت nM 5۰۰ داشـته اسـت.
مکانیسـم اثـر نیـز اثـر مهـاری بـر بیـان ژن پروتئینهـای 
cyclin A و cyclin B۱ تعییـن شـده اسـت )۴۰( برگ هـا و 
گال درخـت سـقز رویـش یافتـه در اردن نیـز موضـوع 
پژوهشـی دربـاره اثـرات ضـد سـرطان ایـن گیـاه قرار 
گرفتـه اند. اسـانس به دسـت آمـده از بـرگ و گال 
بـر روی رده هـای سـلولی سـرطان کولـون )۲-

 MCF۷( و سـرطان سـینه )HCT۱۱۶ و  Caco
و T۴۷D( مـورد آزمایـش قـرار گرفتـه انـد. 
عـالوه بـر ایـن، اثـرات آنهـا در همراهـی 
بررسـی  نیـز  دوکسوروبیسـین  داروی 
شـده است. اسـانس برگ و گال هر 
دو از لحـاظ ترکیبـات شـیمیایی 
نیـز مورد بررسـی قـرار گرفته 
اند. مونوترپن هـای با وزن 
مولکولی کم ترکیبات 
غالب هر دو اسـانس 
ولـی  انـد،  بـوده 
سزکوئرترینها 
درصـد  بـا 
ی  بیشتر
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در اسـانس بـرگ وجـود داشـته انـد. مقایسـه ایـن دو 
اسـانس نشـانگر اثرات سیتوتوکسـیک قوی تر اسانس 
برگ نسـبت به اسـانس گال در رده های سـلولی مورد 

آزمایـش بـوده اسـت.
عـالوه بـر ایـن اثـرات داروی دوکسوروبیسـین بـه 
همراه اسـانس بـرگ افزایش می یابـد، در حالی که در 
مـورد اسـانس گال این افزایـش اثردیده نمیشـود )۴۴(

بـر روی  از پژوهشـگران مطالعـه ای را  گروهـی 
اثـرات سایتوتوکسـیک و  انجـام داده و  رزیـن سـقز 
نرمـال و  بـر روی سـلول هـای  را  ژنوتوکسـیک آن 
سـرطانی مـورد بررسـی قـرار داده انـد. در ایـن مطالعه، 
رزین سـقز در بافر سـالین - فسـفات حاوی 5 درصد از 
DMSO به حالت محلول در آمده و بر روی سلولهای-

۳T۳، NIH KB و HUVEC آزمایـش شـده اسـت. بـر 
اسـاس نتایج این مطالعه، رزین سـقز هم بر روی سـلول 
هـای نرمـال و هم بـر روی سـلول های سـرطانی اثرات 
سیتوتوکسـیک و ژنوتوکسـیک داشـته است. محققان 
در ایـن مطالعـه پیشـنهاد کـرده انـد از آنجـا کـه صمـغ 
سـقز بـه صـورت یـک آدامس طبیعـی و هـم چنین به 
صـورت متـداول جهـت درمان بیماریهـا کاربـرد دارد. 
مطالعه هـای درونتنی in-vivo( جهت بررسـی عوارض 
سیتوتوکسیک و ژنوتوکسیک آن صورت پذیرد )۴5(

بحث و نتیجه گیری
علـی البطـم بـا سـقز یکـی از مفرداتـی اسـت کـه 
در طـب سـنتی بـرای درمان طیـف وسـیعی از بیماریها 
تجویز می شـده اسـت. صمغ سـقز برای درمان بیماری 
های مرتبط با دسـتگاه گوارش کاربرد داشـته و جهت 
پاکسـازی مغـز و سیسـتم عصبـی از رطوبـات اضافـی 
تجویـز مـی گشـته اسـت. یکـی از کاربردهـای سـقز 
کـه به طـور وسـیعی در منابع طـب ایرانی به چشـم می 
خـورد کاربـرد آن در مرهـم ها و ضمادهایی اسـت که 
بـرای بهبـود ورم ها، زخمها و جراحت هایی به کار می 
رونـد کـه درمـان آنهـا بـه دالیل مختلف دشـوار شـده 
اسـت. )۳۲-۲۳(، سـقز عـالوه بـر ایـران در کشـورهای 
دیگـری نیـز رویـش داشـته و در طـب بومـی اقـوام 
مختلـف از جایـگاه ویـژه ای برخوردار اسـت. در طب 
بومـی الجزیره به عنوان ترکیب تقویت کننده دسـتگاه 
گـوارش و ضـد اسـهال )۴۸(، در یونـان بـرای خوشـبو 
کـردن دهـان )۴۹(، در ترکیـه بـرای درمان زخـم )5۰( 
و در اردن و مراکـش نیـز به عنـوان داروی ضد عفونت 
های دسـتگاه تنفس و ضد درد به کار میرود )5۲، 5۱(. 

در اولیـن بخـش ایـن مطالعه، منابع معتبر طب سـنتی به 
منظور یافتن کاربردهای سـقز و صمغ آن جهت درمان 
سـرطان جسـتجو شـد. بر اسـاس نتایـج به دسـت آمده 
در مـورد اثرات ضد سـرطان سـقز در منابع طب سـنتی 
شـواهد مختلفـی به چشـم می خـورد. در نسـخ مربوط 
بـه بیماریهای سـرطان، خنازیر، مسـامیر، ثألیـل، جذام، 
سـلعه و سـقیروس مرهم هایـی وجود دارد کـه یکی از 
اجـزای آنهـا علـکہ البطـم با صمغ سـقز اسـت. مرهم 
شـنگرف یا زنجفر یکـی از اشـکال دارویی موضعی به 
منظـور درمـان سـرطان و خنازیر اسـت که بـه تواتر و با 
اعمـال انـدک تغییـری در کتب معتبر طب سـنتی ذکر 
شـده اسـت. مرهم سـرنج نیز از دیگر موارد پرتکراری 
اسـت که یکی از اجزای آن علک البطم اسـت. عالوه 
بـر این حکیمان نسـخ دیگری را جهت درمان سـرطان 
و بـا بیمـاری هـای نزدیک بـه آن تجویز می کـرده اند 
کـه حـاوی علـک البطـم بوده اسـت. نکتـه ای کـه در 
کاربـرد سـقز در متـون طب سـنتی وجود دارد اسـتفاده 
حکیمان از صمغ این گیاه اسـت و ظاهرأ جهت درمان 
سـرطان بقیه اجزای گیاه کاربرد وسـیعی نداشـته اند. از 
دیگـر مـواردی کـه مـی توانـد مـورد توجه قـرار گیرد 
اشـکال دارویـی موضعـی متعـددی اسـت کـه از صمغ 
سـقز و دیگر مفـردات به منظور عالج سـرطان و دیگر 
بدخیمیها تهیه می شـده اسـت. در بخش دیگری از این 
مطالعـه، مقـاالت متعددی که تـا کنون در مـورد اثرات 
ضد سـرطانی اجزای مختلف گیاه سقز به چاپ رسیده 
اسـت گـردآوری شـده و مـورد بررسـی قـرار گرفـت. 
نتایـج این مطالعه مشـخص می کند که تا کنـون اثرات 
قابـل قبولـی از سـقز بـر روی انـواع مختلـف سـرطان 
در مطالعـات بـرون تنـی مشـاهده شـده اسـت. ویژگی 
شـاخص سـلول هـای سـرطانی رشـد خـارج از کنترل 
آنها اسـت که در نتیجه تغییر در مولکول های مختلف 
و مسـیرهای بیوشـیمیایی متفاوتی اسـت کـه در کنترل 
چرخه سـلولی نقـش دارند )5۳(، از ایـن رو در مواردی 
کـه اثـر عصـاره بخشـهای مختلف گیاه سـقز بـر روی 
سـلول هـای سـرطانی قابل قبول بـوده اسـت؛ مطالعات 
تـا یافتن مسـیرهای سـلولی و مولکول هایـی که تحت 
تأثیـر عصـاره قـرار مـی گیرنـد، ادامـه پیدا کرده اسـت 
)۳۹(. هـر چنـد مطالعاتی از این دسـت محدود هسـتند 
امـا دسـتیابی بـه شـواهد علمی دقیـق منجر به دسـتیابی 
بـه ترکیبـات و داروهـای مؤثر و اختصاصـی تر خواهد 
شـد. مطالعـات انجام شـده، نشـان دهنده قابلیت بسـیار 
بـاالی مـواد مؤثـره گیـاه سـقز در اثرگـذاری بر سـلول 
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هـای سـرطانی اسـت. آنالیـز و تعییـن مقـدار ترکیبات 
تشـکیل دهنده سـقز با اسـتفاده از روش هایی همچون 
کروماتوگرافـی گازی )GC( و کروماتوگرافـی مایـع 
بـا کارایـی بـاال )HPLC( انجـام شـده اسـت. بـر اسـاس 
ایـن مطالعـات، جـزء اصلـی اسانسـی که از صمغ سـقز 
حاصـل میشـود را ترکیبـات مونوترپـن نظیـر ألفاپینن، 
لیمونـن و ألفاتـر پینئـول تشـکیل میدهنـد )5۴-55(. 
رزیـن سـقز نیز حاوی ترکیبات تـری ترپنوئید مختلف 
 ،)mnasticadienonic acid( مانند ماستیکادینوئیک اسـید
مورولیـک اسـید ) morolic acid( و اولئانولیـک اسـید 
)oleanolic acid( اسـت )۱۸، ۱۳(. عـالوه بـر ایـن طیـف 
وسـیعی از ترکیبات فنلی مانند گالیک اسیده کاتشین، 
فالونوئیدها و آنتوسـیانین ها نیز در گیاه سـقز شناسایی 
شـده اسـت )5۶( اثرات ترکیبات پلی فنل در مطالعات 
مختلـف سـلولی و حیوانـی در پیشـگیری و یـا درمـان 
سـرطان بـه اثبات رسـیده اسـت. ترکیبات فنلـی عالوه 
بـر اینکـه دارای خاصیـت آنتـی اکسـیدان هسـتند مـی 
تواننـد سـبب تنظیـم بیـان ژنهایی شـوند کـه در چرخه 
سـلولی و فرآیند آپوپتوز در سـلول های سرطانی نقش 
اصلـی را دارنـد. بـر اسـاس مطالعـات اپیدمیولوژیک و 
بالینـی ترکیبـات پلـی فنـل میتواننـد از ایجـاد سـرطان 
پیشـگیری کننـد )5۸، 5۷(. ذکـر ایـن نکتـه ضـروری 
اسـت کـه اثرات ضـد سـرطان دیگـر گیاهان خانـواده 
P lentiscus var, chia.  ماننـد مصطکـی Anacardiaceae

و پسـته P, vera نیـز در رده های سـلولی متفـاوت مورد 
بررسـی قرار گرفته اسـت. اثرات ضد سرطان بخشهای 
مختلـف گیـاه مصطکـی در قالب یـک مقاله مـروری 
گردآوری شـده اسـت )5۹(. با توجه به شباهت گیاهان 
ایـن خانـواده از لحاظ ترکیبات شـیمیایی، اثرات اثبات 
شـده مصطکـی مـی توانـد مؤید اثرات سـقز باشـد. هر 
چنـد مطابق بـا نظر حکیمـان طـب ایرانی، اثرات سـقز 
بـه مراتـب بهتـر از مصطکـی اسـت )۲۶(. امـا احتمـاال 

مصطکـی به دالیلی نظیر شـناخته شـده تر بودن 
در کشـورهایی کـه در آن رویـش دارد، 

بسـیار بیشـتر از سـقز مـورد مطالعـه 
قـرار گرفتـه اسـت. نتایـج برخـی 

مطالعات نشـان داده اسـت که 
اثـرات ضـد سـرطان گیـاه 

سـقز موجـب تقویـت اثر 
داروهـای ضـد سـرطان 
مانند دوکسوروبیسـین 
میشـود )۴۴(. هر چند 

مکانیسـم اثـر در ایـن مـوارد مـورد مطالعه قـرار نگرفته 
اسـت، امـا همراهـی ترکیبـات طبیعـی ضـد سـرطان با 
داروهای شـیمیایی جهـت افزایش اثر و کاهـش دوز و 
بالتبـع کاهش عـوارض جانبـی داروهای شـیمیایی می 
توانـد موضـوع پژوهـش هـای مفیـد و کاربـردی قرار 
گیرد.تـا کنـون قسـمتهای مختلـف گیـاه سـقز از نظـر 
خـواص ضـد سـرطان مـورد بررسـی قـرار گرفتـه انـد 
ولـی بیشـترین مطالعات به میـوه گیاه اختصاص داشـته 
اسـت. تهیـه اشـکال مناسـب از میـوه و گسـترش آن به 
عنـوان یکی از مواد خوراکی مفیـد، می تواند عالوه بر 
کمک به تأمین سالمت جامعه در رشد اقتصادی مردم 
بومی و توسـعه کاشـت گیاه مؤثر باشـد. هر چند همان 
طـور کـه پیش از این گفته شـد اسـتفاده از صمغ سـقز 
در کتب طب سـنتی پیشنهاد شـده و اشکال دارویی نیز 
بـه صـورت موضعی بوده انـد. هر چند مطالعـات برون 
تنـی متعـددی در مـورد اثرات ضد سـرطان سـقز انجام 
شـده اسـت، بـر اسـاس ایـن مطالعه تـا کنـون مطالعات 
بالینـی با موضوع اثرات سـقز در پیشـگیری و یـا درمان 
سـرطان صورت نگرفته اسـت. با توجه به نقش گیاهان 
در توسـعه دانش داروسـازی و پیدایـش داروهای نوین 
و مؤثـر، بررسـی بیشـتر بـر روی خـواص سـقز بـه ویژه 
اثـرات آن در پیشـگیری و درمـان سـرطان مـی توانـد 
بسـتر مناسبی جهت تحقیقات آتی پژوهشـگران باشد.

]بـه دلیـل محدودیـت صفحـات ماهنامـه در ذکـر منابـع و مآخـذ 
جهـت آگاهـی از آن بـه اصـل مقالـه بـه نشـانی ذیـل رجـوع فرماییـد:

اثـرات سـقز در درمـان سـرطان: مـروری بـر شـواهد موجـود در 
منابـع طب سـنتی و مقاالت تویـن، محبوبه بزرگی، محمدرضا شـمس 
اردکانـی، مهنـاز خانـوی، مینـا سـعیدی، تهمینـه اکبـرزاده، مجلـة طب 

سـنتی اسـالم و ایـران، سـال نهـم، شـمارة دوم، تابسـتان ۱۳۹۷.[
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دکتـر سـید محمـود طباطبایـی، دکتـر عبدالجلیـل کالنتـر 
هرمـزی، پژوهـش در پزشـکی، و خدمـات بهداشـتی درمانی 
شهیدبهشتی، دورة34، شمارة3،پاییز1389، صفحات147 تا 151

یکی از پرسش های اصلی پژوهشگران طب سنتی ایران این است اگرچه 
در متون پزشکی، این موضوع همواره تکرار می شود که تاریخ طب و طبابت 
به قدمت تاریخ بشـر است، اما بسـیاری از اطباء و پژوهشگران علوم پزشکی بر 
ایـن باورند که آشـنایی بشـر با پدیده سـرطان آن هم با ذکر برخـی از جزئیات 
مهـم و انـواع آن نبایـد به بیش از چند دهه و حداکثر به بیش از یک قرن برسـد 
)۱(. جای بسـی شـگفتی است که پزشکان برجسـته ایران از حدود دوازده قرن 
پیـش، نـام سـرطان را در کتـاب هـای خـود ذکـر کـرده )۲( و هم چنـان که از 
همـان زمـان در کتـاب های خـود به ذکر جزئیات اختالالتی همچون سـردرد 
)۳( و بیماری های چشـم )۴(، گوش و حلق و حنجره )5(، مغز و اعصاب )۶(، 
دسـتگاه گـوارش )۷(، اورولوژی )۸(، دسـتگاه اسـکلتی عضالنـی )۹( و دیگر 
مـوارد پرداختـه انـد، تقریبا به همان انـدازه و دقت به توصیف بیمـاری و نکات 
تشـخیصی و درمانی پدیده های سـرطانی پرداخته و مطالب جالب و شـگفت 
انگیزی آورده اند. یکی از بهترین متون که به توصیف، تشـخیص، تشـخیص 
افتراقـی، شـیوه هـای درمانی و پیـش آگهی سـرطان پرداخته، کتـاب الحاوی 
محمدبـن زکریـای رازی اسـت کـه بـا توجه قدمت و مقـدم بودن آن بر سـایر 
متون پزشکی همچون کامل الصناعه علی بن عباس اهوازی، قانون ابن سینا و 
ذخیره خوارزمشـاهی می توان گفت که رازی در ذکر سـرطان، گوی سـبقت 
را ربـوده و در ایـن مورد، مطالب شـگفت انگیـزی در حد اعجاز آورده اسـت. 
در ایـن گفتار، ضمن نقل خالصه ای از آنچـه رازی در کتاب الحاوی پیرامون 
سـرطان ذکـر کـرده یادآور می شـویم کـه بازنگری میـراث فرهنگی ایـران و 
ارزیابی شـیوه های درمانی پیشـنهاد شـده بر اساس روشهای علمی نوین، شاید 
بتواند در برخی از موارد مشکل و پیچیده، نتایج خوب و مطمئنی عرضه نماید.



20

تعریف و کلیات سرطان
 ســرطان معمــوال بصــورت تــوده ســفتی اســت که 
رنــگ آن بــه تیرگــی گرایش داشــته، نمــای ناهنجاری 
دارد، کنــاره هــای آن همــوار نبــوده، از آن کنــاره 
ــه اطــراف کشــیده می شــوند و نمایــی  هــا، زوائــدی ب
همچــون خرچنــگ پیــدا مــی کنــد، از همین رو بــه آن 
ســرطان مــی گوینــد. )۱۲-( ســرطان ممکــن اســت در 
پوســت انــدام هــای ســطحی و یــا اندامهــای عمقــی بــه 
ویــژه در روده هــا یــا رحــم پدیــد آیــد )۱۱۰۹( ممکــن 
ــدن  ــی ب ــای اصل ــدام ه ــی ان ــرطان در برخ ــت س اس
پدیــد آیــد کــه برداشــتن آن بــه وســیله عمــل جراحــی 
ــای  ــدام ه ــرطان در ان ــر س ــد )۹(. اگ ــن باش غیرممک
درونــی یــا در عمــق انــدام و غیــر قابــل عمل بــود، نباید 
آنــرا دســتکاری کــرد زیــرا تحریــک آن ممکن اســت 
عوارضــی همچــون دردهــای شــدید غیــر قابــل تحمل 

ــد آورد )۹، ۱۰( را پدی

برخی از عوامل پدید آورنده سرطان
 ۱- اختـالل عملکـرد کبـد و تولیـد مـواد غیـر طبیعـی 

توسـط ایـن انـدام)۱۳۷۹(
۲- اختـالل عملکـرد طحـال و ناتوانـی ایـن انـدام در 

جـذب مـواد غیرطبیعـی )۱۴۰۹(
۳- مصـرف خوراکـی مـوادی کـه زمینـه سـاز پدیـده 
سـرطان و بـا آن سـازگار مـی باشـند ) ۱۶،۱5۰۹ ( در 
اینجـا یادآور می شـویم که بسـیاری از منابع تخصصی 
نویـن پزشـکی هـم ارتبـاط رژیـم غذایـی با سـرطان را 

مطـرح کرده انـد )۱(

تشخیص
تشـخیص سـرطان در آغاز پیدایش، دشوار است و 
بسـیاری از پزشـکان، آنرا در آغاز تشخیص نمی دهند، 
اما چنانچه در همان آغاز شناسـایی شـود، ممکن است 
بـه وسـیله دارو بتـوان آنـرا درمـان کـرده، البتـه درمـان 
قطعـی آن هـم بـه نـدرت انجـام مـی شـود )۱۰۰۹(. 
سـرطان در نخسـتین مراحـل کـه به انـدازه یـک دانه با 
قال اسـت و چسبندگی نداشته و در لمس کردن جابجا 
می شـود، اما پس از رشـد و گسـترش، چسبندگی پیدا 
کـرده و جابجـا نمـی شـود، رنگ پوسـتی که آنـرا می 
پوشـاند به سـرخی ناهنجاری گرایش یافته، دردناک و 
همـراه با سـوزش اسـت و درد آن تیر می کشـد. گاهی 
هم پس از بزرگ شـدن، ترشحات چرکی و بدبویی از 
آن خارج می شـود. در برخی از موارد، رگهای پیرامون 
انـدام مبتال به سـرطان، پرخون، گرم و تیره هسـتند )۹(.

یکـی از نشـانه هـای سـرطان رحـم، ترشـح خونابه 
رقیقی اسـت که طوالنی ادامه داشـته اسـت )۹(. جالب 
اسـت کـه براسـاس نظـر علـی ابـن عبـاس اهـوازی، 
چنانچـه هنـگام معاینـه یـک زن در ناحیـه بیـن نـاف و 
زهـار، تـوده سـتبر سـختی لمـس شـود، ممکـن اسـت 
دلیل بر سـرطان رحم باشـد )۱۶( بین سـرطان پسـتان و 
خونریـزی قاعدگـی از نظـر کمیت و کیفیـت ارتباطی 
وجـود دارد، یعنـی هرچه خونریـزی قاعدگی منظم تر 
و در حـد طبیعـی باشـد، احتمـال گرفتـاری به سـرطان 
پسـتان کمتر اسـت )۱۷.۱۱٫۹( همچنین سـرطان پسـتان 
بـا وضعیـت کبـد و طحـال هـم ارتبـاط دارد. در مـورد 
سـرطان روده هم آمده اسـت: اگر سـرطان روده همراه 
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بـا دفـع مـداوم خـون از طریـق اسـهال باشـد و ایـن دفع 
بصـورت اسـهال شـدیده مسـتمر و بدبو باشـد، معموال 
خیلـی پیشـرفته اسـت و منجـر به مـرگ بیمـار خواهد 
شـد )۱۱( علـی ابـن عبـاس اهـوازی در بخـش مربـوط 
بـه بیمـاری هـای بدخیـم از کتـاب خـود آورده اسـت 
کـه بدبینی، اضطـراب، نگرانیهـای مداوم و افسـردگی 
مـی تواننـد باعـث پدیـد آمـدن بیمـاری هـای بدخیـم 
شـوند الزم بـه یـادآوری اسـت که بـه نظر وی جـذام و 
سـرطان از مهـم ترین بیماری های بدخیم هسـتند )۱۱( 
در همیـن رابطه، منابع تخصصی روانپزشـکی نوین هم 
در بحثهـای اختصاصـی psycho-oncology بـه ایـن امـر 
اشـاره کـرده انـد کـه بیمـاران مبتـال بـه سـرطان، دچار 
افسـردگی، اضطراب و غم و اندوه می شـوند و این امر 

در پیـش آگهـی بیماری موثـر اسـت)۱۷و۱۸(

تشخیص افتراقی
 توجـه بـه تشـخیص هـای افتراقـی در تشـخیص 
سـرطان، اهمیت زیادی دارد، زیرا برخی از پدیده های 
غیرسـرطانی در معاینه و ارزیابی ممکن اسـت شـباهت 
زیادی به سـرطان داشـته باشـند. به عنوان مثال، چنانچه 
پزشک پدیده های مشکوک به سرطان را که در ناحیه 
گـردن یـا زیـر بغل پیدا شـده اند بـا دقـت و تامل لمس 
نماید، احسـاس خواهد کـرد که حرارتـی از آن پدیده 
به سـوی انگشـتانش بـر می خیـزد در حالی کـه برخی 
 )Scrofula( از تومورهای غیر سـرطانی هم چون خنازیر
از بـدن سـردتر یا حرارتی همسـان با بدن دارنـد )۹٫۱5(

شیوع
سرطان در زنان بیشتر است و سرطان رحم و پستان 
از  سـرطان هـای شـایع می باشـند ) ۱۹،۹۰۸ ( سـرطان 
پسـتان در زنان، شـایع ترین سـرطان اسـت، سـرطان در 
بافـت هـای نـرم، شـایع تـر از بافت های سـخت اسـت 
)۹۰۱5( و در انـدام هایـی کـه رگهـای خونـی بیشـتری 
دارنـد، بیشـتر از انـدام هایـی اسـت کـه رگهـای خونی 
کمتـری دارنـد، البتـه سـرطان در انـدام هـای پیرامـون 
گـردن و اندام هـای دارای رگ ها و رشـته های عصبی 

فـراوان، شـایع تـر از دیگـر انـدام ها می باشـد )۹(

متاستاز 
در برخـی از مـوارد، علـی رغـم جدا کردن پسـتان 
مبتـال به سـرطان، پسـتان دوم هـم در اثر انتقـال عامل به 

آن دچـار سـرطان می گـردد.)۹و۱۰(

انتقال  بیماری
ــه  ــوط ب ــن عبــاس اهــوازی در بخــش مرب  علــی ب
ــاری  ــی از بیم ــه برخ ــت ک ــا آورده اس ــال بیماریه انتق
هــای بدخیــم ممکــن اســت بــر روی نطفــه مــرد مبتــال 
ــل  ــد منتق ــل بع ــه نس ــی ب ــق من ــته از طری ــر گذاش اث
شــوند. جالــب اســت کــه وی تاکیــد کــرده کــه ایــن 
ــی اســت کــه از راه ســرایت  ــر از انتقال ــوع انتقــال غی ن
بیماریهــا همچــون ســرایت آپلــه اتفاق مــی افتــد )۱۱(. 
منابــع نویــن پزشــکی هــم انتقــال ســرطان از راه وراثت 

ــد )۱( ــک( را مطــرح کــرده ان )ژنتی
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پیش آگهی
 اکثریـت قریـب به اتفـاق اطباء بزرگ طب سـنتی 
تاکیـد کـرده انـد که اساسـا سـرطان بیمـاری بدخیمی 
اسـت و معمـوال بـرای طبیـب دسـت و پاگیـر اسـت و 
نبایـد پزشـک اصـرار بر درمان قطعی آن داشـته باشـد، 
زیـرا امیـد چندانی به بهبودی قطعی نیسـت )۲۰۱۲.۱۶( 
در همیـن رابطـه رازی گفتـه اسـت در بیمـاران مبتال به 
سـرطان هرچـه خون شـان غلیـظ تـر و تیـره تـر باشـد 
بیمـاری بدخیم تر اسـت )این عبارت مـی تواند مرتبط 
با انواعی از سـرطان باشـد که همراه با تغییرات ناهنجار 
خونـی هسـتند( )۱۶(. وی افزوده اسـت برخی سـرطان 
هـا کـه دسـتکاری و عمل جراحی بـر روی آنهـا انجام 
می شـود ممکن اسـت به مـرگ بیمار بی انجامـد که از 
جملة این ها سـرطان حلق، کام دهان و دسـتگاه جنسی 

زنان اسـت )۲۰(

اصول کلی درمان سرطان
 ۱. اگـر در آغـاز پیدایـش شناسـایی شـود. در مـوارد 

نـادري مـی تـوان آنـرا درمـان قطعـی کـرد.
 ۲. اگر سـرطان گسترش یافته باشد، باید در جلوگیری 
از پیشـرفت أن نهایـت کوشـش را به عمـل آورد و این 
کار بـا اسـتفاده از دارو پـا عمـل جراحـی امـکان پذیـر 
اسـت. در عمل جراحی باید تمام ریشـه های سرطان را 
برداشـت و چه بسـائیاز به جداکردن تمام اندامی باشـد 

کـه سـرطان در آن پدید آمده اسـت.
 ۳.اگـر پایـدار و تثبیت شـده برای طوالنـی کردن عمر 
بیمـار بایـد از پیشـرفت آن جلوگیـری کـرد. در ایـن 
مـورد، اقدامـات نابجا ممکن اسـت عوارضـی به همراه 

داشـته باشـد کـه به مـرگ بیمـار بیانجامـد و اگر 
بیمـار بـه همـان حالـت رها می شـده 

بـدون زجر 

کشـیدن از عوارض عمل، مدت بیشتری زنده می ماند.
 ۴. در مـواردی کـه عمـل جراحی امکان پذیر نیسـت، 
بایـد از زخمی شـدن توده سـرطانی جلوگیـری کرد و 
اگـر زخمی شـود، بایـد از عفونی شـدن آن جلوگیری 

کـرد و بـه درمان زخـم پرداخت.
 5. عـوارض مهـم درمـان جراحـی همچـون آسـیب 
رسـیدن بـه رشـته هـای عصبی و بـا عـروق محل عمل 
و یـا ماهیچـه هـا را نباید نادیـده گرفـت. روی هم رفته 
هـدف کلـی اطبـاء سـنتی از درمـان بیمـاران مبتـال بـه 

سـرطان در سـه مـورد زیـر خالصـه میشـد:
 الف ( جلوگیری از پیشرفت و گسترش بیماری

 ب ( جلوگیری از زخمی شدن توده یا پدیده سرطانی 
و عوارض

ج( بهبـود بخشـیدن بـه زخم یا عـوارض پدیـد آمده و 
سـعی در آرام کـردن درد بیمـار و درمـان عفونت های 
اضافه شـده به بیماری )۲۱( در اینجا یادآور می شـویم 
کـه در منابـع پزشـکی نویـن، اولیـن جراحـی سـرطان 
پسـتان را به دوران معاصر نسبت داده اند و در تاریخچه 
جراحـی مرتبـط بـا سـرطان پسـتان و رحم، هیچ اشـاره 
ای بـه اطباء سـنتی نکـرده انـد )۲۲۱(. همچنیـن عوامل 
نویـن  تخصصـی  منابـع  در  شـده  مطـرح   Iatrogenic
پزشـکی بـا مطالـب فـوق ارتبـاط نزدیکـی دارنـد )۱( 
انـواع در متـن کتـاب هـای الحـاوی رازی و قانـون ابن 
سـینا، درباره انواعی از سـرطان توضیحات بسیار جالب 

و قابل توجهی آورده شـده که برخی 
از آنهـا عبارتند از

۱. سرطان چشم
۲. سرطان بینی
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۳. سرطان حلق و حنجره  ۴. سرطان رحم
بـه موارد متفرقه دیگر در اغلب مـوارد فوق الذکر، 
به شـرح عالیم، تشـخیص افتراقی، درمان و پیشـگیری 
پرداخته شـده و به نکات جالبی اشـاره شده که بسیاری 
از آنهـا ارزش تحقیـق دارند. برای نمونـه به خالصه ای 

از گفتار رازی درباره سـرطان چشـم اشـاره می کنیم:

سرطان چشم )۲۴۰۲۳۰۱۱( 
سـرطانی کـه در یکـی از الیـه هـای چشـم پدیـد 
مـی آیـد همـراه با احسـاس کشـیدگی، سـرخی و درد 
آزاردهنده ای اسـت که از الیه های قرنیه تا گیجگاهها 
- بویژه هنگام حرکت دادن چشـم - تیر می کشـد )۲(

ایـن بیمـاری، گرایش به غذا خـوردن را از بین برده 
)۳(، داروهـای نیرومند آن را سـخت تر کرده و اگرچه 
درمـان پذیـر نیسـت، بایـد درد بیمـار را آرام کـرد )۴( 
درد بیمـار هنگامی کـه پیاده روی می کنـم با حرکات 
سـختی را انجـام مـی دهـد. شـدت یافتـه و سـردرد هم 
پیدا می شـود )5(، الیه ها و پرده های چشـم سـرخ می 
شـوند و رگهـای آن برآمـده مـی شـوند همچنیـن باید 
دانسـت کـه اگـر چشـم دچـار سـرطان شـود، رگهای 
چشـم دچار برآمدگی هایی همچـون واریس گردیده 
)۶( و پـرده هـای چشـم هـم سـرخ میشـوند. همچنیـن 
درد بسـیار سـخت و جانکاهـی را بـه همـراه دارد که تا 
گیجگاهها تیر می کشد )۷(. این درد به هنگام هرگونه 
حرکـت با پیاده روی، سـخت تر می شـود. نشـانه های 
دیگر آن عبارتند از سـردرده سـرازیر شـدن ترشـحات 
رقیق و سـوزش آور به سـوی چشـم و بی میلی نسـبت 
بـه هرگونه خوراک. اسـتفاده از داروهای نیرومند برای 
ایـن بیمـاران طاقت فرسـا بـوده، هیـچ سـودی را در پی 
نخواهـد داشـت و درد آنـرا سـخت تـر خواهـد کـرد.

بحث
تاریـخ پزشـکی هماننـد اصـل تاریـخ دسـتخوش 
حـوادث فـراوان سیاسـی، اجتماعی، فرهنگـی و طبیعی 
گردیـده اسـت. از میـان کشـورهایی که در طـول تاریخ 
گذشـته دچار حـوادث متعـددی گردیده، کشـور ایران 
اسـت. ایـن تغییـرات کـه بیـش از سـه هـزار سـال آن به 
صورت مدون و مکتوب وجود دارد، خبر از امپراطوری 
قدرتمند ایرانی را میدهد که حتی دشمنان این مرزو بوم 
هم نتوانسـته اند علیرغم در اختیار داشـتن تمام رسانه ها، 
اصـل وجـودی آن را مخدوش کنند. چندیـن هزار لوح 
گلی به یغما رفته از علم و فنون ایرانی گواهی ارزشـمند 

اسـت، گرچه در حال حاضر اصل آن در دسـت ایرانیان 
نیسـت )۲5( در امتـداد این علـم زایی دانشـمندان ایرانی 
همیـن نکته بسـنده کنیم که علـی رغم وجود همـه فراز 
و نشـیبها هیچ گاه دست از تالش برنداشته و نبوغ علمی 
را تـا حـدی کـه شـرایط ایجاب کرده اسـت به بشـریت 
نشـان داده اند. محمدبن زکریای رازی و بوعلی سـینا از 
جملـه نامـداران ایرانی هسـتند که پس از پذیرش اسـالم 
توسـط ایرانیـان توانسـته انـد جهـان را زیـر چتـر علمـی 
خـود قـرار دهند و قرنهـا یکه تاز این میدان باشـند. آنچه 
بسـیار مهـم و گفتنی اسـت، این اسـت کـه هـرگاه دائره 
المعـارف پزشـکی ایـن نوابـغ علمـی را مـی گشـاییم با 
اندکـی تفـاوت بـا محصـوالت قرن بیسـت و یکـم، که 
الزمه پیشـرفت اسـت، انگار کتـب مرجع امـروز را ورق 
میزنیـم )۳۷۴(. نـگارش روان، جامـع، قابـل فهم و عملی 
ایـن دانشـمندان و تطابـق فـراوان علـم آنها با علـم امروز 
سـندی دیگر بر قوه درک و اسـتدالل باالی دانشـمندان 
ایرانـی اسـت کـه عمـدا یـا سـهوا بـه فراموشـی سـپرده 
شـده اسـت )۲۷(. تعریـف سـرطان، انـواع آن، عالیـم، 
نشـانه های فیزیکی، شـیوع، عوارض، ارزیابی، مراقبت، 
درمـان و حتـی جراحـی از نکات برجسـته ای اسـت که 
بـه وضـوح راجـع به انواع سـرطان اعـم از پسـتان، رحم، 
پوسـت، چشـم و انـدام در کتـب ایـن دانشـمندان ایرانی 
بـه چشـم مـی خورد. یکـی از نکات برجسـته در نوشـته 
هـای رازی و اهوازی ارتباط سـرطان پسـتان با خونریزی 
قاعدگـی اسـت ) ۱۷،۹،۱۳،۱۴ ( کـه رسـیدن به این یافته 
نیازمنـد تحقیقات فـراوان اسـت. انتقال سـرطان از طریق 
تـوارث موضـوع مهـم دیگری اسـت کـه به روشـنی در 
نوشـته هـای علی ابـن عباس اهـوازی به چشـم میخورد. 
آنچه منظور نویسندگان مقاله است و در مقاالت پیشین 
نیـز دنبال شـده اسـت، پیدا کـردن راهی مسـتقیم و موثر 
جهت به تصویر کشـیدن توان دانشـمندان ایرانی است و 
تالش کنیم بین آن همه گنجینه علمی و دانش امروزی 
اسـاتید پیشکسـوت کنونـی پلـی ( زده و بـه شـیوه رازی 
کـه قوی تریـن دائره المعارف پزشـکی جهان را نوشـته 
اسـت، در راسـتای تدویـن کتـب مرجـع بومـی همـت 
بگماریـم. گرچـه امروزه حلـم زندانی در مرزها نیسـت، 
ولی تولید علم و پاسداشـته و عرضه به موقع و سـریع آن 
تنهـا راه قوی ماندن در صحنه های علمی جهانی اسـت.
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برزویــه، نــام پزشــک برجســته عصــر خســرو انوشــیروان 
ــه و  ــره )کلیل ــه تنت ــاب پنچ ــم کت ــک: 5۳۱ - 5۷۹م( و مترج )ح
دمنــه( از زبــان سانســکریت بــه پهلوی ساســانی می باشــد. یکی از 
مهــم تریــن منابــع بــرای بررســی زندگــی برزویــه، بخــش آغازین 
ــن مقفــع  ــر اســاس مطلبــی کــه اب ــه اســت. ب ــه و دمن کتــاب کلیل
ترجمــه آن را در مقدمــه نســخه عربــی کلیــه و دمنــه )بــاب برزویه 
ــدان  ــادرش از خان ــپاهیان و م ــه از س ــدر برزوی ــب( آورده، پ طبی
ــه  ــه برزوی ــادر ک ــدر و م ــت. پ ــوده اس ــت ب ــن زرتش ــای دی علم
ــی مــی داشــتند، در پرورشــش  ــدان گرام ــش از دیگــر فرزن را بی
کوشــیدند، و در هفــت ســالگی او را بــه آمــوزش دانــش پزشــکی 
تشــویق کردنــد. )۱( برزویــه بــا رغبــت و تمایــل شــدید بــه 
ــه و  ــای پای ــوزش ه ــس از طــی کــردن آم ــری توانســت پ یادگی
ــد.  ــراوان دســت یاب ــه شــهرت ف مراحــل مختلــف، در پزشــکی ب

تفــاوت روایــت ابــن مقفــع در آغازیــن بخــش ترجمــه کلیلــه 
ــرو  ــع )۱(، خس ــن مقف ــه اب ــت ک ــن اس ــاهنامه در ای ــا ش ــه ب و دمن
ــا  ــد، ام ــی دان ــد م ــه هن ــه ب ــتادن برزوی ــث فرس ــیروان را باع انوش
ــر  ــه خب ــود برزوی ــه خ ــد ک ــی کن ــر م ــاهنامه ذک ــی در ش فردوس
وجــود گیاهــی معجــزه گــر در هنــد را بــه پادشــاه ساســانی مــی 
دهــد و از او بــرای ســفر به هندوســتان کســب اجــازه می کنــد )۲(. 
بــه نظــر مــی رســد داســتان ســفر هــر گونــه کــه بــوده، بیشــتر برای 
تهیــه و ترجمــه متــون مختلــف هنــدی در زمینــه هــای پزشــکی، 
ســتاره شناســی، هندســه )ریاضــی( و حکمــت صــورت گرفتــه، 
کاری کــه پیــش از این شــاپور اول ساســانی )حــک ۲۴۱ - ۲۷۲م( 
نیــز دســتور بــه انجــام آن داده بــود )۳(. بــه هــر ترتیــب برزویــه بــه 

حسین کیان راد، نشریة طب سنتی اسالم 
و ایـران، بهـار 1389، سـال اول، شـمارة 1
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هنــد مــی رود، امــا پــس از جســت و جوهــای فــراوان 
ــد. او  ــاه را نمــی یاب ــا پزشــکان هنــدی، گی و دیــدار ب
بــه وســیله یــک پیــر فرزانــه هنــدی از وجــود کتابــی 
در کتابخانــه ســلطنتی هنــد آگاه مــی شــود و پــی مــی 
بــرد کــه در واقــع منظــور از گیــاه معجــزه آســا، همین 
کتــاب بــوده اســت )۲(. بــا مراجعــه برزویــه بــه دربــار 
پادشــاه هنــد و پرســش دربــاره کتــاب، پادشــاه تنهــا به 
او اجــازه مطالعــه کتــاب در کتابخانــه، بــدون داشــتن 
حق رونویســی از آن را می دهد. بنابر داســتانی افســانه 
آمیــز، برزویــه در کتابخانــه، مطالــب کتــاب را حفــظ 
ــه محــل  مــی کــرده و هــر شــب پــس از بازگشــت ب
ــآورده  ــذ می ــش محفوظــات خــود را روی کاغ خواب
اســت )۲(. پــس از اتمــام کار نــزد خســرو انوشــیروان 
بــاز مــی گــردد و در عــوض پــاداش از پادشــاه 
ــر  ــود، بزرگمه ــد خ ــر خردمن ــه وزی ــا ب ــد ت می خواه
ــه مشــتمل  ــه و دمن ــاب کلیل ــی در کت دســتور داده باب
بــر شــرح حــال وی )بــاب برزویــه( افــزون کنــد )۲،۱(

ــاب  ــم کت ــوص مترج ــات در خص ــی ابهام برخ
ــت  ــر روای ــود دارد. بناب ــوی وج ــه پهل ــره ب ــه تنت پنج
ثعالبــی )۴( ترجمــه ی کتــاب بــه پهلــوی توســط 
بزرگمهــر صــورت گرفتــه و ایــن بــدان معنــی اســت 
کــه برزویــه زبــان هنــدی )سنســکریت( نمــی دانســته 
ــه )۱(  ــه و دمن ــه کلیل ــه در مقدم ــی ک ــت، در حال اس
انوشــیروان بــرای آوردن کتابــی آموزنــده از هنــد بــه 
دنبــال دانشــمندی بــوده اســت کــه پارســی و هنــدی 
ــک  ــو، پزش ــت و ج ــس از جس ــرانجام پ ــد و س بدان
ــه هنــد مــی  ــام بزرویــه را مــی یابنــد و ب ــه ن جوانــی ب
فرســتند. اگــر روایــت ثعالبــی را بپذیریــم کــه برزویــه 
ــوم  ــان هنــدی نمــی دانســته، در ایــن صــورت معل زب
ــاه  ــارگاه ش ــاب را در ب ــه کت ــه وی چگون ــت ک نیس
هنــد می خوانــده و از بــر می کــرده و ســپس مــی 
نوشــته اســت، همچنیــن اکنــون می دانیــم کــه برزویــه 
مطالــب کتــاب کلیلــه و دمنــه را از چنــد کتــاب 
هنــدی گــرد آورده بــود، پــس قاعدتــاً می توانســته آن 
کتــاب هــا را بخوانــد و انتخــاب کنــد. در بازگشــت 
ــی  ــاه از وی م ــیروان، پادش ــار انوش ــران و درب ــه ای ب
خواهــد تــا مضمــون کتــاب کلیلــه و دمنــه را بــه 
اطــالع دانشــمندان و بــزرگان دربــار برســاند و برزویــه 
ــن  ــد ...« )۱(. ای ــره ماندن ــان خی ــد، همگن چــون بخوان
جملــه نشــان مــی دهــد کــه برزویــه خــود از روی متن 
کتــاب خوانــده اســت.برخی گــزارش هــای موجــود، 
آشــکارا از ترجمــه کتــاب توســط برزویــه ســخن می 

گوینــد. برخــی بــر ایــن اعتقادنــد کــه مســاله ترجمــه 
ــی  ــتان های ــه داس ــر از جمل ــط بزرگمه ــاب توس کت
اســت کــه از اواخــر عهــد ساســانی دربــاره بزرگمهــر، 
وزیــر پــر آوازه خســرو اول ســاخته انــد و هیــچ دلیلــی 
وجــود نــدارد کــه بتــوان بــر اســاس آن گمــان کــرد 
بزرگمهــر زبــان سنســکریت مــی دانســته بــا مداخلــه 
ای در ترجمــه و کتــاب یــا حتــی نــگارش بــاب 

ــب داشــته اســت )5(. ــه طبی برزوی
 هــر چنــد نــام برزویــه همیشــه بــا کتــاب کلیلــه و 
دمنــه بــا داســتان هــای معــروف بــه »بیــد پــای، همــراه 
بــوده، امــا بــه نظــر مــی رســد دانــش پزشــکی هندیــان 
و کتــاب هــای آنــان در ایــن زمینــه بیشــتر می توانســته 
بــرای یــک پزشــک ایرانــی جــذاب باشــد. برزویــه، 
مقدمــه کتــاب کلیلــه و دمنــه را ایــن گونــه بــه پایــان 
ــا  ــاب ه ــتن، کت ــر بازگش ــت س ــه وق ــاند: ب ــی رس م
آوردم کــه یکــی از آنهــا ایــن کتــاب کلیلــه و دمنــه 
اســت«. متاســفانه از رســاله هــای پزشــکی کــه برزویــه 
ــه  ــوی ترجم ــه پهل ــران آورد و ب ــه ای ــود ب ــراه خ هم
ــاید  ــا ش ــده ام ــای نمان ــر ج ــری ب ــا اث ــی ب ــد، نام ش
ــادل اطالعــات  ــر تب ــزون ب ــی ســفر او، اف هــدف اصل
ــی از  ــه های ــق جنب ــدی، تزری ــکان هن ــا پزش ــی ب علم
مکتــب پزشــکی هنــد در مراکــز علمــی بزرگــی 
چــون گنــدی شــاپور )جنــدی شــاپور( بــوده کــه جزو 
ــکی  ــب پزش ــن مکات ــر گذارتری ــهورترین و تاثی مش
ایــران باســتان بــه شــمار مــی رفــت. فردوســی دربــاره 
بازگشــت برزویــه از هنــد چنیــن مــی گویــد)۲( 

بیامد ز قنوج برزوی شــاد
بسی دانش نو گرفته به یاد

 بــه هــر ترتیــب برزویــه بــه رئیــس پزشــکان دربار 
خســرو انوشــیروان بــدل شــد و ســرآمد پزشــکان آن 
عصــر گردیــد. فردوســی در شــاهنامه )۲(، برزویــه را 

چنیــن توصیــف می کنــد:
پزشــک سـراینده بــرزوی بـــو
به نیرو رسیده سخنگـــوی بــود
زهر دانشــی داشـــتی بهــره ای
به هر بهره ای در جهان شهره ای

در بــاب برزویــه طبیــب )۱(، برزویــه بــرای نشــان 
دادن میــزان آفــت هــای تهدیــد کننــده بشــر و آغــاز 
ــل  ــادر و مراح ــم م ــه در رح ــری نطف ــکل گی آن، ش
ــی  ــال م ــن را مث ــدن جنی ــود آم ــه وج ــا ب ــف ت مختل
ــکی  ــش پزش ــرفت دان ــه ای از پیش ــه گوش ــد، ک زن
در آن عهــد را نشــان مــی دهــد. ایــن تنهــا نمونــه ای 
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اســت کــه برزویــه در کلیلــه و دمنــه ذکــر مــی کنــد 
ــی آورد  ــه م ــز ک ــی نی ــت، مثال ــک اس ــون پزش و چ
مربــوط بــه دانــش پزشــکی اســت. شــاید اگــر رســاله 
هــای پزشــکی هنــدوان نیــز چــون کلیلــه و دمنــه بــه 
زبانهــای مختلــف ترجمــه مــی شــدند تاکنــون باقــی 
ــام دو شــغال  ــع ن ــه در واق ــه و دمن ــد. کلیل ــده بودن مان
اســت کــه در نخســتین حکایــت کتــاب پنجــه تنتــره 
حضــور دارنــد و نــام کتــاب پــس از ترجمه از نــام آن 
دو گرفتــه شــده اســت. بــا ایــن کــه در شــاهنامه )۲( و 
ــه ایــران،  در داســتان آوردن کتــاب توســط برزویــه ب
نــام کتــاب کلیلــه و دمنــه آمــده اســت، امــا بــه نظــر 

مــی رســد ایــن نامــی اســت کــه پــس از ترجمــه هــای 
ــه فارســی،  ــی ب ــه خصــوص از عرب ــاب، ب ــدد کت متع
ــوی  ــه پهل ــا ترجم ــت ام ــده اس ــاب ش ــرای آن انتخ ب
ــه امــروز برجــای نمانــده اســت.  ــا ب عصــر ساســانی ت
ترجمــه عربــی کتــاب کــه توســط ابوالحســن عبــداهلل 
ــون،  ــه عصــر مأم ــه( انجــام شــد ب ــع )روزب ــن المقف ب
خلیفــه عباســی برمــی گــردد )۲(. از روی ترجمــه 
عربــی ابــن مقفــع نیــز کتــاب کلیــه و دمنــه بــه زبــان 
ســریانی ترجمــه شــده اســت. ترجمــه عربــی در زمــان 
نصربــن احمــد ســامانی )حــک : ۳۰۱ - ۳۳۱ ه( ابتدا به 

فارســی ترجمــه شــد، ســپس بــه وســیله رودکــی )در 
۳۲۰ هجــری( بــه نظــم در آمــد )۲۱(. بنابــر اســتنادات 
برخــی منابــع، برزویــه از دیگــر متــون هنــدی نیــز بــر 
کلیلــه و دمنــه افــزوده اســت )۱(. بــه نظــر مــی رســد 
هــم برزویــه و هــم ابــن مقفــع در متــن اصلــی دســت 
کاری هایــی کــرده و تغییراتــی داده باشــند. همچنیــن 
در دیگــر ترجمــه هــا، تحریرهــا و انشــاهای مختلــف 
ــا  ــا از آنه ــزوده و ی ــاب اف ــب کت ــا و مطال ــاب ه ــر ب ب
کاســته شــده اســت. ابوالمعالــی نصــراهلل منشــی، کــه 
در ســده ششــم هجــری کتــاب را از عربــی بــه فارســی 
ــه را دارای  ــه و دمن ــاب از کلیل ــرده، ده ب ــه ک ترجم

اصــل هنــدی و پنــج بــاب آن را الحاقــی ایرانیــان مــی 
دانــد )۱(. بنابــر متــن الفهرســت، کلیله و دمنه مشــتمل 
ــاب بــوده اســت )۶(. پــس از نصــراهلل  ــر ۱۷ یــا ۱۸ ب ب
منشــی نیــز این کتاب بــه صورتهــا و زبانهــای مختلف 
و بــا نــام هــای گوناگونــی چــون داســتان هــای بیدپای 
و انــوار ســهیلی ترجمــه شــده اســت. تــا عصــر مغــول 
نیــز مطالبــی در مــورد انجــام ایــن ترجمــه هــا، حتی به 
زبــان مغولــی نیــز وجــود دارد. کلیلــه و دمنــه همچنین 
ــر از  ــی دیگ ــی و برخ ــی و یونان ــای التین ــان ه ــه زب ب

ــان هــا برگردانیــده شــده اســت )۱(. زب
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ابوعلـی حسـینبن عبـداهلل بـن سـینا کـه در اروپـا بـه Avicenna  مشـهور اسـت، در سـال ۳۷۰ ه /۹۸۰ م متولـد شـد، و در ۴۲۸ ق. رخـت از 
جهـان بربسـت. حاصـل زندگـی نسـبتاً کوتـاه ایـن نابغـة دوران، تربیـت شـاگردان دانشـمند و مبـّرز و تألیف کتاب هـای علمی و مفیـد بود. 
شـاگردان او همچـون بهمنیار بـن مرزبـان و ابو عبیـد جوزجانـی و ابو عبـداهلل معصومـی و ابوالحسـن علـی نسـائی و ابـن زیلـه و ماننـد این هـا 
هـر یـک بـه سـهم خـود اندیشـه ها و افـکار اسـتاد را، بـه شـرق و غـرب عالـم اسـالمی، گسـترش دادند. آثـار ارجمنـد شـیخ، بسـیار زود از 
دروازه هـای حـوزه هـای علمی کشـورهای اسـالمی بیـرون رفت، و تا قلب اروپا  مراکز علمی و معاهد فلسـفی را منور و درخشـان سـاخت.

مهدی محقق
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پیش از ابن سـینا، حنین بن اسـحق با ترجمة متجاوز از صد اثر از جالینوس دانشـمند فرغامسـی، آن پزشـک نامدار 
را به عنوان سـیّدالّطب به عالم اسـالم معرفی کرد، و همچنین ابونصر فارابی با نقل و تحلیل آثار ارسـطو، آن فیلسـوف 
عهـد باسـتان را بـه عنـوان حکیـم علی االطالق بر جهان علمی اسـالم عرضه داشـت، ولی ظهـور ابن سـینا و احاطة او به 
طـب و فلسـفه و گسـترش و نـوآوری های او در هر دو فن، ارسـطو و جالینوسـی تـازه نفس را وارد میـدان علم و تمدن 
اسـالمی کـرد، و الحـق کـه او نمونـه ای کامـل از طبیـب فاضل و فیلسـوفی کامل بود کـه جالینوس توصیـف آن را در 
رسـالة« فین أن الطبیب الفاضل یجب أن یکون فیلسـوفا« بیان داشـته بود، چنانکه اثر اندیشـة ابن سـینا در همة پزشـکان 
و فیلسـوفان پس از او در جهان اسـالم نمودار و نمایان اسـت. در این مقدمة کوتاه مجال آن نیسـت که به شـرح احوال 
و برشـمردن آثـار ایـن حکیـم بـزرگ بپردازیم. چـه آنکه صدها کتـاب و مقاله به زبان هـای مختلف در شـرح احوال و 
افـکار او نوشـته شـده و بـرای آگاهـی از آثار فراوان او در زمینه های مختلف علوم اسـالمی کافی اسـت که خوانندگان 
به دو کتاب: مؤلفات ابن سـینا از جورج قنواتی )قاهره ۱۹5۰ م.( و فهرسـت نسـخه های مصنفات ابن سـینا از دکتر یحیی 
مهدوی )تهران ۱۳۳۳ ه ش.( مراجعه بفرمایند و مناسـب حال و مقام در این گفتار، آن اسـت که کلماتی چند درباره اثر 
مهم او یعنی قانون آورده شـود. ابن سـینا کتاب هایی متعدد در فلسـفه از جمله کتاب النجاة، و اإلشـارات والتنبیهات، و 
عیون الحکمة، و دانشـنامة عالئی به رشـتة تحریر درآورده، ولی از همه مهمتر و مبسـوط تر، کتاب شـفای اوست که در 
واقع نخسـتین دائرة المعارف علوم و فلسـفه در عالم اسـالم به شـمار می آید، چنانکه مهمترین و مفصل ترین کتاب های 
پزشـکی او، کتاب قانون اسـت که ظهور آن کتاب های پیشـین را متروک و منسـوخ کرد. برخی از دانشمندان بر تسمیة 
این دو کتاب خرده گرفته که شـفا مناسـب با پزشـکی اسـت و قانون با فلسفه تناسـب دارد، و برخی دیگر در توجیه این 
نـام گـذاری گفتـه انـد که ابن سـینا بـا این عمل خواسـته بفهماند که اهمیت طـب نفوس، نـزد او، کمتر از طب اجسـاد 
نیسـت، و نیز فلسـفة او متأثر از طب، و طب او متأثر از فلسـفه بوده اسـت، و این تعبیر پیشـینیان که فلسـفه، طب روح و 

طب، فلسـفة بدن اسـت، ناظر به همین حقیقت می باشـد.
کتـاب قانـون در علـم پزشـکی را کـه مـی تـوان گفـت از مهمتریـن آثـار ابـن سـینا و بزرگترین هدیـة او بـه علم و 
تمدن بشـری محسـوب می شـود. از نظر اشـتمال بر بیماری های گوناگون و کیفیت درمان آن ها، یک دائرة المعارف 
بـزرگ علـم پزشـکی بـه شـمار می آیـد، کـه بیـش از هـر کتاب دیگـر، مـورد توجـه اهل علـم به ویـژه پزشـکان قرار 
گرفتـه، و شـروح و تعلیقـات متعـدد بـر آن نوشـته شـده، و ترجمـه هایـی گوناگـون از آن صـورت گرفته اسـت. پیش 
از ابـن سـینا در یونـان مـی توانیـم از بقـراط و جالینـوس، و در جهـان اسـالم از علـی بـن ربّـن طبـری، صاحـب کتـاب 
»فـردوس الحکمـه« و محمـد بـن زکریـای رازی صاحـب« الحـاوی« و »المنصـوری« و علی بن عباس اهـوازی صاحب 
»کامـل الصناعـة الطبیـة« بـه عنـوان بزرگتریـن پزشـکان نـام ببریـم. ابـن سـینا در قانـون، همـة ممیـزات علمـی آنـان را 
مـورد توجـه قـرار داشـته و پـس از او شـاید بتـوان فقـط از کتـاب فارسـی ذخیرة خوارزمشـاهی نام بـرد که جنبـة دائره 
المعارفـی داشـته، و بیمـاری هـای انسـانی را از فـرق تـا قـدم، بیـان کـرده و بـرای درمـان آنهـا انـواع روش معالجـه را از 
خوردنـی و نوشـیدنی و واردکردنـی و مالیدنـی، معرفـی نمـوده اسـت. در مقایسـة ابـن سـینا بـا حکیمان پیـش از خود، 
جملـه ای نـزد پزشـکان معـروف اسـت کـه در پشـت جلد یکـی از نسـخه هـای ارجوزة طبیـة ابن سـینا دیده می شـود:

»پزشـکی معـدوم بـود. بقـراط آن را از عـدم به وجود آورد، و سـپس مرده بـود، جالینوس آن را زنده کـرد، و بعد از 
آن کـور شـد، و حنیـن بـن اسـحق آن را بینا کرد، و بعد از آن در شـهرها متفرق گردید، و محمد بن زکریـای رازی آن 
را جمـع آوری نمـود.«  کتـاب قانـون در قـرن دوازدهـم میالدی توسـط جراردکـر مونانی به فرمان اسـقف اعظم تولدو 
)= طلیطلـه( بـه زبـان الیتـن ترجمه شـد، و در سـال ۱۴۸۹ در ونیز ایتالیا برای نخسـتین بار و سـپس در رم در سـال ۱5۹۳ 
چـاپ شـد، و در دسـت دانشـمندان اروپایـی قـرار گرفـت، و بـه زودی جـزو کتاب های درسـی در دانشـگاه های سـن 
لـوی و مـون پولیـه فرانسـه و الیپزیک و توبینگن آلمان و لوون بلژیک برای چند قرن در دسـت اسـتادان و دانشـجویان 
پزشـکی می گشـت. ترجمة روسـی کتاب در طی سـال های ۱۹5۴-۱۹۹۰م. در تاشکند چاپ و منتشر گشت، و ترجمة 
فارسـی آن که توسـط مرحوم عبدالرحمن شـرفکندی صورت گرفت، از سـوی انتشـارات سـروش در هفت مجلد در 
سـال ۱۳۹۳ چـاپ شـد و در دسـترس اهـل علـم قرار گرفت. متـن عربی کتاب قانـون در سـال ۱۳۹5 ق. در تهـران و در 
سـال ۱۳۹۴ ق. در مطبعـة بـوالق مصـر و در سـال ۱۳۲۴ ق. در چاپخانـة نامـی در لکنهـو هنـد چاپ شـد. مرحوم حکیم 
عبدالحمید، مؤسـس و رئیس دانشـگاه همدرد و رئیس مؤسسـة تاریخ طب و پژوهش های طبّی در سـال ۱۹۸۱ قانون را 
در پنج مجلد منتشر ساخت، و در آن نسخه ای را که در کتابخانة ایاصوفیه موجود است و در سال ۶۱۸ هجری از روی 
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نسـخه ای بـه خـط مؤلف نوشـته شـده، اصل قـرار داد، و با چهار نسـخة چاپی موجود مقابلـه کرد، و ایـن بهترین چاپ 
قانـون بـه شـمار مـی آید، هرچند که پس از آن در سـال ۱۴۰۸/ ۱۹۸۷ ، چایی در چهار مجلد توسـط مؤسسـة عز الدین 
در بیـروت منتشـر شـد کـه مزیت آن به این اسـت که جلد چهارم اختصاص به فهرسـت هـای گوناگون، نـام داروهای 

مفـرد و مرکـب و نـام پزشـکان و اوزان و مکائیل و نباتـات و حیوانات و واژه های یونانی و فارسـی دارد.
نظامـی عروضـی در مقالـه طـب از چهـار مقالـه، پـس از آنکـه پزشـک را به خوانـدن کتاب هایی همچـون فصول 
بقـراط و مسـائل حنین بن اسـحق و مرشـد محمدبن زکریـای رازی و هدایه المتعلمین اخوینی بخـاری و اغراض الطبیة 

سـید اسـماعیل جرجانـی توصیه مـی کند، در پایـان از قانون یـاد می نمایـد، و دربـاره آن چنین گوید:
»... و اگـر خواهـد کـه ازیـن همـه مسـتغنی باشـد، به قانـون کفایت کند. سـید کونین و پیشـوای ثقلین مـی فرماید: 
»گل الیـد فـي جـوف الفـرا، همة شـکارها در شـکم گور خر اسـت، این همـه که گفتم، در قانون یافته شـود با بسـیاری 
از زوائـد، و هـر کـه را مجلـد اول از قانـون معلوم باشـد از اصول علم طـب و کلیات او هیچ بر او پوشـیده نماند؛ زیرا که 
اگـر بقـراط و جالینوس زنده شـوند، روا بود که پیش این کتاب سـجده کنند، و عجیبی شـنیدم که یکـی در این کتاب 
بـر بوعلـی اعتـراض کـرد و از آن معترضـات، کتابـی سـاخت و اصـالح قانون نـام کرد. گوئـی در هر دو مـی نگرم که 
مصنـف چـه معتـوه مـردی باشـد و مصنف چه مکـروه کتابی، چرا کسـی را بر بزرگـی اعتراض باید کـرد که تصنیفی 
از آن او به دسـت گیرد، مسـأله نخسـتین بر او مشـکل باشـد. بخش داروهای مفرده از کتاب قانون بیش از بخش های 
دیگـر مـورد توجـه و عنایت دانشـمندان بوده اسـت و به صورت های مختلف نـام آن داروها اسـتخراج و با تعاریف هر 

یـک از آنهـا به صورت مسـتقل چاپ شـده اسـت؛ از جمله:
۱. قاموس القانون في الطب البن سینا

در این کتاب نام داروهای مفرده به صورت الفبائی همراه با معادل انگلیسـی آنها آورده شـده اسـت. این کوشـش 
که وسـیلة ادارة تاریخ طب و تحقیق طبی در دهلی نو صورت گرفته، در سـال ۱۳۸۷ / ۱۹۹۷ م . توسـط دائره المعارف 

العثمانیه در حیدر آباد دکن چاپ شـده اسـت.
۲ .  کتاب االدویة المفردة و النباتات

در این کتاب، داروهای گیاهی از روی چاپ قانون که در رم در سال ۱5۹۳ میالدی صورت گرفته، استخراج شده 
و مورد شـرح و تفصیل قرار گرفته و در بیروت در سـال ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳ م.  توسـط مکتبه دارالمعارف چاپ شـده اسـت.

۳. االدویة المفردة في کتاب القانون في الطب
این کتاب که توسـط دانشـمندی گمنام به نام سـلیمان بن احمد تدوین شـده، و نسـخه های خطی از آن به شـمارة 
۱۹۲ در دانشـگاه بغداد موجود بوده توسـط مهند عبد االمیر االعسـم با اصل کتاب القانون تطبیق داده شـده، و در سـال 

۱۴۰۴ / ۱۹۸۴ م توسـط داراالندلس در بیروت چاپ شـده اسـت.
اهمیـت و ارزش قانـون بـدان پایه بوده که دانشـمندان بسـیار آن را مورد شـرح و تفسـیر قـرار داده اند، و مدرسـان به 
شـروح و تفاسـیر آن مراجعه می کردند. برای نشـان دادن اهمیت قانون کافی اسـت به آنچه که قطب الدین شیرازی در 
کتاب شـرح کلیات قانون خود )= التحفة السـعدیة( آورده، مراجعه نمائیم تا ببینیم تا چه اندازه در قرن هفتم این کتاب 
از نظـر علمـا و دانشـمندان و اطبـا مهـم بوده اسـت. چنانکـه می دانیم، ابن سـینا، تحریر کتاب قانـون را در جرجـان آغاز 
کـرده و پـاره ای از آن را در ری و پایـان آن را در همـدان انجـام داده و تـا مدتی مورد شناسـایی و ارزیابی قرار نگرفته، و 
بعـد از نیـم قـرن از تألیـف، بـه بغداد رسـیده و نیم قرن دیگر بر آن گذشـته تا به قرطبه در دسـترس اهل علـم قرار گرفته 
اسـت. ابـن سـینا خـود در اندیشـه این بوده که شـرحی بر کتاب بنویسـد، ولی اشـتغاالت فـراوان و مـرگ زود هنگام او 
مانع از تحقق این خواسـت او شـد، و یکی از شـاگردان او محمد بن یوسـف ایالقی بخشـی از کلیات قانون را مختصر 

کرده و آن را به نام الفصول االیالقیة موسـوم سـاخته اسـت. 
در شـبه قارة هند و پاکسـتان، کتاب قانون، مورد پذیرش پزشـکان و دارو شناسان قرار گرفت، و شروح و حواشی و 
تعلیقاتی بر آن نگاشـته گردید که پروفسـور ظل الرحمن همة آنها را در کتابی که ترجمة فارسـی آن در کنگرة همدان 
به وسـیله انجمن آثار و مفاخر فرهنگی عرضه می گردد، یاد کرده اسـت. الزم به یادآوری اسـت که از مهمترین شـرح 
هایـی کـه در شـبه قـارة هندوسـتان مورد توجـه و عنایت قرار گرفته، شـرح »کلیـات قانون«  از محمد بـن محمود آملی 
اسـت که همراه با شـرح حکیم علی گیالنی که جزء اول آن به صورت سـنگی توسـط چاپخانة کاشـی رام در الهور 

چاپ شـده است. 
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نســـخة يـــك: پنـــج گـــرم پـــودر ریونـــد چینـــی را خـــورده، و 

مقـــداری آب پرسیاوشـــان از بـــاالی آن بنوشـــند، در دفـــع ســـنگ مثانـــه مؤثـــر 
می  باشـــند.

زعفران: در نسخه های درمانی سرطان وجود دارد )ق(. این گیاه خا صیت سایتوتوکسیک نیز دارد.

خــروع )کرچــك( : بــرای تحلیــل اورام نافــع اســت )ح، م، ا، قــی(. بــرگ هایــی از 

آن خاصیــت سایتوتوکســیک دارنــد.

زيتون: در نسخ ترکیبی ضد سرطانی کتاب قانون به رو غن زیتون اهمیتی 

خاص داده شـده است. عصارة بوتانولي زیتون دارای چهار مادة آنتی اکسیدانی 

اسـید کوماریـک، اسـید فرولیـک، اسـید سـینامیک و اولئوروپیـن می باشـد.

ــوه خاصیــت  ــن می ــع اســت )ح(. ای ــیب( : ســرطان را ناف ــاح )س تّف

آنتــی اکســیدانی دارد. در کتــاب مخــزن االدوبــه هــم بــا نــام تقــاح آمــده و 

مؤثــر بــر اورام حــاره در نظرگرفتــه شــده اســت.

ثوم )سـیر( : بـرای تحلیـل اور ام نافع اسـت )م(. در کتـاب الحاوی و 

اختیارات بدیعی هم اسـم سـیر با نام ثوم آمده اسـت، ولی اثر ضد سـرطانی 

یـا مؤثـر بر اورام برای آن ذکر نشـده اسـت.

ــم روی  ــة ضخی ــک الی ــورت ی ــه ص ــل ب ــا عس ــب ب ــرف آن در ترکی ــج: مص توذرن

ــا ژنیــک نیــز از خــود نشــان داده اســت . غــدة ســرطانی مفیــد اســت )ح(. خاصیــت آنتــی موت

لــوف )فیلگــوش( : ســرطان بینــی را از بیــن مــی بــرد. )م، ق وح( . برای 

درمــان جــذام مفیــد اســت )م(. این گیاه دارای خاصیت آنتی اکســیدانی اســت. 

در کتــاب اختیــارات بدیعــی هــم اســم ایــن گیــاه ذکر شــده، ولــی بــرای آن اثر 

ضــد اورام یا ســرطان ذکرنشــده اســت.

نسخه شناسی بیماری سرطان 

بـر گرفتـه از مقالـه »درمان دارویی سـرطان در منابع طب سـنتی ایران، مجله 

طب سـنتی اسـام و ایران،سال سـوم، شـماره اول،بهار 1391) علی متولی زاده 

اردکانی،مامـک هاشـمی، مهدیه صفاکیش و دیگران(






