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مفاهيم واژه سرطان در منابع پزشكي نياكان
       دكتر حسين حاتمي 1 ، دكتر محمد اسماعيل اكبري2 ، دكتر محمدعلي محققي3

 دكتر مريم حاتمي4

چكيده

1 -  دانشيار بيماريهاي عفوني و MPH، مدير گروه آموزشي طب سنتي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
2 -  استاد جراحي، رئيس مركز تحقيقات سرطان دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

3 -  استاد جراحي، مدير گروه آموزشي طب سنتي دانشگاه علوم پزشكي تهران
4 - پزشك مركز بهداشتي ـ درماني فيروزكوه، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

بهار و تابستان . 1387 . شماره 69 . 68  صفحه 51 تا 62.

مقدمه:
هرچند طب رايج از تكامل تدريجي پزشكي نياكان، حاصل گرديده و بسياري از حقايق 
از تكنولوژي جديد به پاسخ رسيده و  با آزمون فرضيات قديمي و بهره گيري  ُمسلّم آن 
ره آوردهاي آن هم اكنون در خدمت حفظ و ارتقاء سالمتي انسان هاي سالم و باز گرداندن 
سالمتي به كالبد بيماران، مي باشد ولي اين شجره طّيبه با جامع نگري خود،  هنوز پيام ها 
و فرضياتي براي پيشگيري و درمان بيماريهاي عالج پذير و العالج دارد كه الزم است در 
آغاز تجديد حيات طب سنتي و بازگشايي درهاي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور به روي 
آن موجبات رشد و شكوفايي آن را فراهم نموده با اقتباس از تفّكر حركت آفريِن توحيدِي 
فرضيات  آزمون  و   .  .  . و  جرجاني  سينا،  ابن  رازي،  همچون  آفريني  افتخار  دانشمنداِن 
مندرج در منابع پزشكي نياكان، قسمتي از نارسايي هاي طب رايج را ترميم كرده و قابليت 

پاسخگويي آن را ارتقاء دهيم.
اهداف و روش مطالعه

در اين مطالعه به منظور دستيابي سريع و دقيق به موارد استعمال و مفاهيم واژه 
الحاوي،  نظير  اصلي،  منابع  كردن  رايانه اي  به  نياكان،  پزشكي  اصلي  متون  در  سرطان 
ابنيه، هدايت، قانون در طب، ذخيره خوارزمشاهي، اغراض الطبيه و برخي از منابع ديگر 
پزشكي نياكان و تشكيل بانك هاي اطالعاتي الكترونيك اقدام كرده و سپس طي يك مطالعه 

كتابخانه اي نوين به جستجو پرداخته ايم.  
يافته ها و بحث و نتيجه گيري

در مطالعه حاضر، مشخص شد كه: اين واژه در كليه منابع پزشكي نياكان به سه 
مفهوم بيماري سرطان، برج سرطان و خرچنگ به كار رفته است. در برخي از منابع به 
سرطانزايي بعضي از خوراكي ها و در برخي ديگر به خاصيت ضدسرطاني بعضي از 
مواد اشاره شده است كه با توجه به درمان ناپذير بودن بسياري از سرطانها الزم است 
بدون پيش داوري، با بهره گيري از ابزارها و تجهيزات امروزي در خصوص ميزان صّحت و 

ُسقم آن تحقيق شود.
در اين منابع مكرراً بر احتباس مواد زائد و عدم جابجايي و تخليه آنها يا به هم خوردن 
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تعادل بين مواد موجود در بدن، به عنوان يكي از علل بروز سرطان تاكيد شده است كه 
امروزه در طب رايج نيز مطرح است و براساس اين باور، در پزشكي نياكان، رهنمودهايي به 
منظور به حركت درآوردن اينگونه مواد و تخليه آنها ارائه گرديده است كه جاي تامل دارد 

و بايستي به عنوان يك فرضيه مهم، به آزمون گذاشته شود.
و  اشاره شده  نيز،  به سرطان  مزمن  و جراحات  بيماريها  از  برخي  تبديل  احتمال  به 
ارائه گرديده و بر تشخيص  اينگونه سرطانها  از بروز  به منظور پيشگيري  رهنمودهايي 
ادامه روند  از  منظور جلوگيري  به  به موقع  مداخله درماني  و  بيماريها  از  برخي  زودرس 
سرطاني در آنها تاكيد شده كه به عنوان يك اصل كلي، باوركردني و قابل اقتباس مي باشد. 
همچنين بر درمانپذيري بعضي از انواع سرطان و درمان ناپذيري برخي ديگر از انواع آن به 
طور مكرر، تاكيد شده و بخصوص در موارد درمانپذير، تشخيص زودرس و مداخله درماني 

به موقع را مطرح نموده اند.
بر درمان جراحي و ريشه كني كامل و برداشتن قسمتي از نسوج ظاهراً سالم اطراف 
بيماريهاي  و  باليني سرطانها  افتراقِي  تاكيد گرديده و تشخيص هاي  نيز  نسج سرطاني 
مشابه را مطرح كرده اند. بيماريهاي سرطاني را منحصر به عضو خاصي ندانسته و به 
. و رحم، تعميم   .  . بيني، زبان، دستگاه گوارش  ازجمله، پوست، چشم،  ارگانها و  تمامي 
داده اند. ميزان بروز سرطان را مرتبط با جنس افراد دانسته اند كه همگي به عنوان سوژه ها 

و فرضيات قابل پژوهش، مطرح ميباشد و هّمت هاي وااليي را مي طلبد.
واژه هاي كليدي: پزشكي نياكان، طب سنتي، سرطان

تعريف
سه  به  نياكان  پزشكي  اصلي  منابع  در  سرطان  واژه 
مفهوم كامال متفاوت بيماري سرطان، ماه سرطان (تيرماه) و 
خرچنگ، مورد استفاده قرار گرفته و در واژه هاي مرّكِب مداِر 
رَاُس السرطان، دواءالسرطان . . . و معجون السرطان نيز به 

چشم ميخورد. 

هدف و روش 
در اين مطالعه به منظور دستيابي سريع و دقيق به موارد 
استعمال و مفاهيم اين لغت در متون اصلي پزشكي نياكان، 
به رايانه اي كردن منابع اصلي، نظير الحاوي، ابنيه، هدايت، 

قانون در طب، ذخيره خوارزمشاهي، اغراض الطبيه و برخي 
از منابع ديگر پزشكي نياكان و تشكيل بانك هاي اطالعاتي 

الكترونيك اقدام كرده و سپس به جستجو پرداخته ايم.  

نتايج
1 ـ كتاب الحاوي رازي

اين واژه در كل مجلدهاي بيست و سه گانه الحاوي رازي 
 200 كه  طوري  به  است.  شده  تكرار  مرتبه   287 حدود   ،(1)
مرتبه به مفهوم بيماري سرطان و بقيه موارد به معني انواع 
و  سوزانده  خرچنگ،  گوشت  رودخانه اي،  دريايي،  خرچنگ 

مفاهيم واژه سرطان در منابع پزشكي نياكان
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دكتر حسين حاتمى و همكاران

خاكستر خرچنگ . . . و چشم خرچنگ ميباشد. شايان ذكر 
مجموعه  از  دوازدهم  كتاب  عاليقدر،  دانشمند  اين  كه  است 
سرطان،  نظير  بيماريهايي  به  كًال  را  الحاوي  دايره المعارف 
بر  عالوه  و  داده  اختصاص  اينها  امثال  و  آبسه ها  ُدَمل ها، 
استفاده كامل از آثار متقّدمين و ازجمله بهره گيري كامل از 
كتاب همه گيري هاي بقراط، تجربيات و نظرات خود و ساير 
اطباء ايراني را نيز بر آن افزوده است كه به دليل عدم ترجمه 
كامل اين اثر باعظمت از عربي به فارسي، به ذكر همين چند 

كلمه اكتفا مي نماييم.
2 ـ كتاب االبنيه علي حقايق االدويه

واژه مورد بحث، در كتاب ابنيه (2) كه اولين كتاب پزشكي 
در زمينه داروسازي و داروشناسي به زبان فارسي ميباشد 9 
مرتبه تكرار شده است، 5 بار به مفهوم بيماري سرطان و 4 
بار به معني خرچنگ كه ذيال به ارائه مثالهايي از اين كتاب 

پرداخته ميشود:
• سرطانزايي بادمجان (صفحه 46 ابنيه). . . و خاصيتش 
آنست كه ُجذام آرد و سرطان، و َبَهْق و كلف سياه پديد آورد 
پديد آرد، و خون بسوزاند و سودا  انسداد  و در همه رگها 
را نيرو كند، و از آن بِْه نباشد كه نخوري و چون خوري به 

سركه پخته خوري. 
ُتوَذرِيح،   :(80 (صفحه  قدومه  سرطاني  ضد  خاصيت   •
باشد،  ... و سرطاني كه زخم نشده  توذريح  (قدومه)  ُتوَدري 

چون به آب و انگبين َبسرشي و بكار بري
• خاصيت ضد سرطاني توتيا (سولفات مس ـ صفحه 
82): توتيا چند گونه است، و بهترينش طباشيري است، پس 
زنگاري پس خراساني پس كرماني، و اين همه معدني است 
و همه سرد و خشك است زخمهاي سرطاني را سود كند و 
هر زخم زشتي را نيز، و خشك گرداند بي سوزندگي، و زخم 
چشم را منفعت كند، و زخم مقعد و مذاكِير ببرد، و چشم را 
قوي گرداند، و بينايي را تيز كند، و دمعه بچيند، و تاريكي 

از چشم ببرد.
• خاصيت ضد هاري خاكستر خرچنگ (صفحه 169-

... و بعضي جراحتهاي سينه و شش را فراهم آورد،   :(168
چون خاكستر خرچنگ جويباري، و در صورتي كه ده ملعقه 

از اين خاكستر بخورند بر گازگرفتگي سگ هار سود كند. 
• خاصيت سرطانزايي عدس (صفحات 225-224): عدس 
سرد است و خشك در درجه  ُدوم خوني سودايي انگيزد، و 
چون بسيار خورد كسي كه سودا بر وَي غالب ُبَود در َتَنش 
َوسواس  و  سرطان  و  ُجذام  چون  آرد،  سودايي  بيماريهاي 
سودايي و چشمي را كه مزاجش ُخشك بود زيان دارد . . . 

ُمدام خوري، داُءالفيل آَورَد و سرطان و آماسهاي سودايي.
3 ـ كتاب هدايت المتعلمين

كتاب   (3) اسالم  از  پس  ايران  در  طب  تاريخ  كتاب  در 
كتاب  اولين  عنوان  به  گرديد  اشاره  آن  به  قبال  كه  را  ابنيه 
پزشكي به زبان فارسي و كتاب هدايت المتعلمين را به عنوان 
دومين كتاب، معرفي نموده اند ولي از آنجا كه كتاب ابنيه در 
تاليف شده است ولي  خصوص داروسازي و داروشناسي، 
كتاب هدايت، خالصه اي از طب و بهداشت را ارائه ميدهد لذا 
مي توان هدايت را اّولين كتاب پزشكي و بهداشتي دانست كه  

به زبان فارسي نگاشته شده است.
 37 (4)، حدود  المتعلمين  هدايت  كتاب  در  واژه سرطان 
مرتبه مورد استفاده قرار گرفته است. به طوري كه 1 مورد 
و  دوا  مفهوم  به  مورد  دو  سال،  ماه هاي  از  يكي  معني  به 
معجون، 14 مورد به معني خرچنگ و 20 مورد هم به مفهوم 
بيماري سرطان آورده شده كه ذيال به ارائه مثال هايي از آن 

پرداخته ميشود:
(هدايت،  سال  ماه هاي  از  يكي  عنوان  به  واژه سرطان   •
. گوييم نواحي، چهار است: شمال و   .  . صفحه 150-151) 
به  باشد  ماننده  نواحي  مشرق و جنوب و مغرب. و طبايِع 
طبايع بادها يعني بادهاي شمال و جنوب و صبا و دبور و 
وقت برآمدن ستارگان و فرو شدن آنها چنان كه وقت برآمدن 
َشعري سخت گرم باشد و چون آفتاب به جوزا و سرطان و 
اسد باشد وقت سخت گرم باشد و چون به قوس و جدي و 
دلو باشد سخت سرد باشد باز چون به ميزان و حمل باشد 
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سخت معتدل باشد و چون به حوت باشد ماننده باشد به 
زمستان و چون به ثور باشد ماننده باشد به تابستان و به 

عقرب و به سنبله به همين قياس بود.
• (جمع شدن مواد خارجي در بدن، منجر به بروز سرطان 
ميشود، هدايت، ص 180): در باب 45 كتاب كه درباره احتقان 
به رشته تحرير در آمده، چنين نگاشته است: . . . و اگر اين 
احتقان به دِماغ باشد . . .  و اگر به گوشت گرد آيد اورام را 
سبب شود و استسقا و يرقان سياه و زرد را و سرطان و 

جذام و برص را . . . موجب گردد.
نيز  باره سرطان رحم،  هدايت، صفحه 514): رحم  (در   •
نظير  عامي  بيماريهاي  دچار  بدن،  اعضاء  ساير  همچون 
آماس گرم و سرد و انسداد و زخم و جراحت، و بيماريهاي 
خاصي همچون بسيار فرود آمدن حيض «يا اختناق الرحم» 
يا سرطان رحم يا آبستن نشدن يا عقيم بودن و نازايندگي 
يا دشوارزايي، ميگردد. و من اكنون نشان آن يك به يك ياد 

كنم. . . (باب 140 : درباره دردهاي رَِحم)
سرطان  به  شديد  آماسهاي  تبديل  احتمال  مورد  (در   •
آماس،  اگر  باز  و   .  .  .  :(536 و   537 صفحه  هدايت،  رحم، 
سخت گردد نشان وي آن باشد كه تب برود و گراني آماس 
بند آيد و شكم  ادرار  قابل لمس باشد و  با دست  بماند و 
نيايد و اكنون دشوار گردد و نيك جهد بايد كرد تا سرطان 
نگردد، و دايم ضماد بايد كرد از ميعه تر و ُمقل و اَُشق و 
پيه اردك و مغز استخوان گاو و روغن سوسن و برنهادن بر 
زهار و بر آنجا كه آماس بوده باشد . . . و تا دو ماه جهد 
كن تا مگر تحليل پذيرد، پس اگر دو ماه بگذرد و آماس نرود 
ديگر سرطان گشته است و آنگاه درمان سرطان بايد كرد . 
. . باز اگر سرطان گردد نشان وي آن باشد كه تب نرود و 
. . (باب   . آماس سخت گردد و اندكي درد و سوزش بماند 

143 : درباره قروح الرحم). 
•  (توضيح و توجيهي در باره علت سرطان، هدايت، صفحه 
583): چند بار گفتم كه چون كبد گرم باشد اَخالط را غليظ 
گرداند و چون كبد به اين حال باشد و طحال قوي نباشد 

بيماري هاي  برود  هركجا  و  بماند  خون  در  غليظ  َخلط  آن 
يار  وي  با  سودايي  غذاهاي  چون  خاصه  و  آورد  سودايي 
گردد و اگر اين خون سوي پوست آيد باعث لكه هاي پوستي 
نظير َبَهْق گردد و اگر به اندامي گرد آيد باعث سرطان شود 
و اگر به همه تن گرد آيد جذام گردد. (باب 158 : درباره جذام 

و درمان آن).
•  (در مورد درمان ناپذيري سرطان، هدايت، صفحه 605): 
. . . باز اگر اين َبلَغم ميل دارد به سوي سودا، نشان وي آن 
است كه اين آماس به هنگام لمس با دست، سرد و شديداً 
سخت باشد و سياه رنگ و تيره رنگ، و اين بر دوگونه است: 
يكي سرطان باشد و اين درمان نپذيرد و ديگرگونه باز درمان 
پذيرد و بايد تا بنگري تا آماس را صالبت به  چه مقدار است 
اگر صالبت بسيار بوده و حس نداشته باشد نيز دشوارتر 
آيد  پديد  كبود  آماسها رگ هاي  اين  بر  اگر  . پس   .  . باشد 
نشود  بِه  و  باشد  سرطان  اين  اكنون  دارد  گرمي  اندكي  و 
چنان كه بقراط گويد: سرطان، بهبودناپذير است و اگر بهبود 
يافت سرطان نباشد (السرطان لم يبرا و ان برأ فهو ليس به 

سرطان). (باب 169 : درباره اصناف اورام).
•  (در باره سرطان، هدايت، صفحه 607-606): اين سرطان 
چون به  ابتدا باشد درمان توان كرد تا نيفزايد، و اگر به  اندامي 
باشد كه آن اندام را بتوان بريد ببريد تا برهد، و اّما اگر تنة 
سرطان ببري يا داغ كني هرگز بِه نشود و بيم آن باشد كه 
هالك گردد. باز اگر از پس آماسهاي گرم آمده اميد باشد كه 
بهبود يابد يا نيفزايد، اگر به  ابتدا باشد نشان وي آن است 
كه از نخست آماسي پديد آيد به اندازه چند باقال باز چند 
گردو گردد باز بزرگ تر و سخت تر شود و اندكي گرمي دارد، 
چون روزگار برآيد رگ هاي كبودي در  وي پديد آيد و بدان 
رگ ها غذاي سودايي يابد، و درمان آن از اّول، رگ زدن باشد 
و دفع َخلط سودايي را و طعامهاي زودگوار خوردن تا از آن 
خانگي  مرغ  گوشت  و  حواري  نان  چون  يابد  ستوده  غذاي 
و گوشت بره و شير تازه و روغن بادام و شكر، و بيني را 
به روغن بنفشه تعهد كردن چنان كه در  باب ماليخوليا و در 

مفاهيم واژه سرطان در منابع پزشكي نياكان
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 باب جذام ياد كردم، و باز بر اين آماس نهادن چيزهاي خنك 
سرد كننده كه نيفزايدش يا لعاب اسبغول و سفيده ارزير يا 
سفيده سرب يا آبار سوخته بسيار برنهادن با سركه و گِل 
اَرمني و جهد كني تا بطلي خنك آن را فرو كشته داري تا 
نيفزايدش و تبديل به زخم نكند، باز اگر زخم شود به  مرهم 
دشوار  آن  درمان  و  كافور،  به  مرهم  و  كني  درمان  خطمي 

باشد اگر بتواند آن اندام را ببرد و داغ كند.
باشد  (متعّفن)  َگنده  كه  است  آن  سرطان  ريم  نشان  و 
باشد  رنگين  اطراف زخم  و  باشد  گرم  و زخم  و سياه  رنگ، 
سرخ رنگ يا سياه رنگ و هرچند روز فراخ تر گردد. چون اين 
داغ  و  بريدن  جهد  و  گسستن  بايد  اميد  آمد  پديد  نشانيها 
كردن يا جهد كردن تا سرد شود (باب 170 : درباره سرطان 

و خنازير)
4 ـ كتاب قانون در طب ابن سينا

بيش  سرطان  واژه  بيروت،  چاپ  عربي  قانون  كتاب  در 
از 160 مرتبه مورد استفاده قرار گرفته است. به گونه اي كه 
انواع خرچنگ، چند بار به مفهوم  قريب 30 مرتبه به معني 
بيماري  معني  به  موارد  بقيه  در  و  سال  ماه هاي  از  يكي 
در  واژه  اين  كه  ميشود  يادآور  است.  رفته  كار  به  سرطان 
مثال هايي  و  گرديده  تكرار  مرتبه   180 حدود  فارسي،  چاپ 
كه ذيًال ارائه ميگردد از ترجمه مرحوم شرفكندي (5)، انتخاب 

گرديده است:
•  (تشخيص افتراقي سرطان، قانون در طب، كتاب اول، 
ص 176): فرق بين ورم هاي سرطاني و ورم هاي سخت اين 
است كه ورم سخت، آرام و بي حركت است و ِحس را از بين 
مي برد و يا اندام را تباه مي گرداند و هيچ دردي همراه ندارد 
وليكن ورم سرطاني جنبنده است، فزوني مي يابد، درد و آزار 
اندام ها ريشه مي دواند  همراه دارد، بيخ و ريشه هاي آن در 
ورم  اين كه  مگر  نمي رود  بين  از  حس  سرطان،  وجود  با  و 
سرطاني بسيار دوام يابد كه آنگاه اندام را مي كشد و حّس 
اندام نابود مي شود . . . بعيد نيست كه ورم سرطاني و ورم 
متفاوت  پديده  و  روي آورد  در  ولي  يكي  گوهر،  در  سخت 

باشند (فصل پنجم: بيماري هاي مركب).
•  (درد سنگين، قانون در طب): درد سنگين ورمي است 
كه در اندام بي حس مانند شش، كليه و طحال پديد مي آيد. 
فرو  پايين  به  رو  خود  ثقل  و  سنگيني  واسطه  به  ورم  اين 
مي هلد و اندام را با پيچش به سوي خود مي كشد. يا اين كه 
خود ورمي است كه در اندام حساسي پيدا شده است، ليكن 
برده  بين  از  را  گرفتار  اندام  حساسيت  ورم،  از  ناشي  درد 
است، مانند سرطان كه در معده بروز مي كند و در چنين 
حالتي ورم حس مي شود ولي دردي ندارد، چه ورم سرطان 

اندام گرفتار شده را از حس محروم كرده است.
•  (سرطان چشم، قانون در طب، كتاب سوم، ص 224): 
آيد. درد شديد، كشيدگي  پديد  قرنيه  بيروني  پرده  در  اكثراً 
در رگ هاي چشم، سوزِش خنجري زياد كه بويژه به هنگام 
در اليه هاي  تركيدن مي كشد. سرخي  به  بيمار سر  حركت 
حرارت   هرچه  از  ديدن  آزار  و  بي اشتهايي  سردرد،  چشم، 
داروها  از  مگر  نيست.  درمان پذير  حالت  اين  است.  آن  در 
هر عضو  درد سرطان  از  درد سرطان چشم  يابد.  تسكين 
ديگر شديدتر است. استعمال داروهاي تند، هيجان و دردي 
سرطان  ششم:  (فصل  است  فرسا  طاقت  كه  دارد  همراه  را 

چشم)
•  (تشخيص افتراقي سرطان بيني و ساير توده ها، قانون 
باشند ريخت  اگر سرطاني  كتاب سوم، ص 316):  در طب، 
دارد،  درد شديد  زياد  كشيدگي  از  و  مي خورد  هم  به  بيني 
كه همان بدرنگ بد تكوين است و زياد ريشه دوانيده است 
و تراوش هاي دايمي و بدون انقطاع و بدون كاهش دارد. فرق 
ميان بواسير بدخيم  و سرطان اين است: اگر بعد از بيماري 
سر، گوشت در بيني روييد و َسيالن بود بواسير است، اگر 
نه از بيماري بلكه در حاالت سالمت بدن در بيني پيدا شد و 
َسيالن نداشت، سرطان است (فصل هفتم: بواسير و پليپ). 

كتاب  طب،  در  قانون  پستان،  سرطان  از  (پيشگيري   •
سوم، ص 573): اگر ُنك پستان به درد آمد، رگ بزن و خون 
از آن بگير و آب صندل و اَقاقِيا بر پستان بپاش كه مبادا 

دكتر حسين حاتمى و همكاران
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به سرطان تبديل شود (فصل ششم: ورم گرم و احساس درد 
در بيخ پستان).

•  (در باره سرطان كبد، قانون در طب، كتاب سوم، ص 
243): اكثراً ورم سخت كبد يادگاري از ورم پيشين است كه 
در كبد بوده و گاهي رخ مي دهد كه ورم بدون سابقه قبلي 
در كبد سربرآرد و امكان دارد كه از اثر وارد شدن ضربه اي 
داشته  امكان  اگر  بيانجامد.  سفتي  به  و  كبد  ورم  كبد،  بر 
انگشتان  و  دست  وسيله  به  را  آن  اطراف  و  كبد  كه  باشد 
لمس و معاينه كني، مي تواني ورم سخت را بشناسي و اگر 
تجمع آب در شكم (آسيت) بر معاينه پزشك پيشي نگيرد، 
بخوبي ورم سخت كبد لمس مي شود و مي تواني با چشم 
آن را ببيني. . . اّما اگر ورم به ورم سرطاني تبديل شد اميد 
باشد،  بهره رسان  شايد  كه  چيزي  تنها  است.  كم  بهبودي 
داروي اسقلنيادوس است كه در اقرابادين (كتاب پنجم قانون) 
كه  ـ  بدون زهره خرس  بايد  را  دارو  اين  و  است  ذكر شده 
در تركيبش وارد است ـ استعمال نمايند (فصل هشتم: ورم 

سخت و سرطاني در كبد).
• (سرطان رحم و سقط جنين، قانون در طب، كتاب سوم، 
ص 320): . . . ممكن است ورم خوني يا هر ورمي در زِهدان، 
يا سخت و سفت شدن زِهدان يا سرطان و يا َقرحه هايي در 
زِهدان سبب براندازي جنين شود. . . اگر سختي ورم زود از 
بين نرود ممكن است به ورم سرطان تبديل شود. . . مرهم 
رسل در درمان ورم سرطان زِهدان اثر شگفت آور دارد و درد 

را تسكين دهد (فصل سوّم: بهداشت بعد از زايمان).  
• (انواع ورم هاي سرطاني، قانون، كتاب چهارم، ص 387): 

ورم سرطان چندين نوع گوناگون دارد كه از اين قرارند:
 1 ـ ورم سرطاني كه بسيار درد دارد.

 2 ـ ورم سرطاني كه كمتر درد همراه آرد و آرام است.
 3 ـ ورم سرطاني كه چرك مي كند. 

 4 ـ ورم سرطاني كه ثابت و بي حركت است و چركين 
نمي شود.

گاهي رخ مي دهد كه ورم سرطان چركين شده و به ورم 

سرطان بدون چرك تبديل شود و گاهي اّتفاق مي افتد كه ورم 
گردد،  تبديل  به ورم سرطاني چركين  بدون چرك  سرطاني 
اين حالت وقتي رخ مي دهد كه پزشك آن را عمل كرده و با 
نيشتر زني ورم را به چرك كردن درآورده است و در نتيجه 

كناره هاي ورم غليظ تر و سخت تر شده اند.
• (وجه تسميه اين بيماري؛ چرا اين نوع از ورم را سرطان 
ميباشد،  خرچنگ  معني  به  سرطان  حاليكه  در  ناميده اند 

قانون، كتاب چهارم، ص 388)
ابن سينا در اين خصوص مي نويسد: به عقيده من در 

اين نامگذاري يكي از دو حالت زير را در نظر داشته اند:
زده  اندر  اندام ورم زده چنان چنگ  به  ـ ورم سرطان   1
است كه خرچنگ، شكار خود را در برگرفته و چنگ در آن 

مي زند.
2 ـ ممكن است از آن رو نامش را سرطان گذاشته باشند 
است،  مستدير  بوده،  خرچنگ  شمايل  و  شكل  به  ورم  كه 
رنگش به رنگ خرچنگ شبيه است و شعبه هايي را از خود 
پراكنده است كه به پاهاي خرچنگ ـ كه در پيرامونش قرار 

دارند ـ شباهت دار (فصل هشتم: ورم سرطاني).
كتاب  طب،  در  قانون  سرطانها،  درمان  كلي  (اصول   •
به  شايد  باشد  كوچك  سرطان  ورم  اگر   :(388 ص  چهارم. 
وسيله قطع كردن، از بين برود. دستور عمل كردن و بريدن 
سرطان چنين است: بايد عالوه بر اصل ورم هرچه كه از ورم 
تاثيرپذير شده و از آن منشعب گرديده و در پيرامون ورم 
موجود است و مي داني كه ممكن است به همه رگ ها چنگ 
بزند، همه را به كلّي ريشه كن كني و از بيخ و بن برآوري تا 
چيزي از آن باقي نماند كه از ورم آبياري شود. بگذار خون 
قبًال اشاره كرديم  بيرون ريزد.  از محل عمل جراحي  زيادي 
(عامل مسبب  از ماده بدجنس ورم زا  را  بيمار  بدن  بايد  كه 
پاك سازي  اين  در  و  كني  پاك سازي  و  تخليه  احتمالي) 
خونگيري و اسهال را به كارگيري. بايد بعد از پاك سازي به 
وسيله غذاهاي خوب و مناسب در چند و چوني، بي آاليشي 
بدن را حفظ كني. بايد وسيله غذاهاي خوب اندام سرطان زده 
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را چندان نيروبخشي كه تاب دفع كردن ماده ورم را داشته 
باشد. هرچند بريدن ورم در اكثر حاالت اندام ورم زده را از 
بد نيز بدتر مي كند و حتي ممكن است بعد از بريدن ورم 
داغ  شايد  و  باشد  شده  بريده  برجاي  گذاشتن  داغ  به  نياز 
گذاشتن خطري بزرگ در برداشته باشد. يعني در حالتي كه 
ورم سرطان به اندام اصلي و بسيار ارزنده نزديك باشد و 
داغ برجاي ورم سرطان بگذاري حال بيمار بسيار بد  شود. 
يكي از پزشكان پيشينه روايت مي كند كه زماني پزشكي را 
ديده است كه پستان سرطان زده را از بيخ بريده و در نتيجه 
باره  اين  در  مبتال شده است. من  به سرطان  ديگر  پستان 
مي گويم: پستان دومي در راه مبتال شدن به سرطان بوده 
وقت سر  آن  در  تصادفا  بريده  را  اّولي  پستان  كه  وقتي  و 
برآورده است. يا ماده سرطان زا از پستان اّول ـ قبل از قطع 
شدن ـ يا از جاي ديگري به پستان دوّم منتقل شده است كه 

اين احتمال دوّم را ترجيح ميدهم (درمان ورم سرطان).
پزشكي  المعارف  دايره  اّولين  در  سرطان  واژه  ـ   5

فارسي، كتاب ذخيره خوارزمشاهي (6)
• . . . و هر آماسي كه از بلغم رقيق باشد، نرم و سفيد 
و  است  سفيد  و  ُصلب  باشد  غليظ  بلغم  از  آنچه  و  است 
آنچه ُصلب و تيره است و رگ هايي سبز، گرد آن برخاسته 
اين  و  گويند  را سرطان  آن  ُكَند  اندكي حرارت و ضربان  و 
در  خنازير  و  نمايد  بروز  مي تواند  اندام ها  همه  در  سرطان 
و  باشد  ُصلب  و  باشد  بيشتر  ران  و  بغل  و  گردن  حوالي 
ِسلَعه از گوشت جدا و جنبان باشد. او را به سر انگشتان 
بتوان گرفت. و فرق ميان سرطان و خنازير و ِسلَعه آن است 
كه ِسلَعه از پوست و گوشت جدا است و خنازير از گوشت 
جدا است ولي از پوست جدا نيست و سرطان با پوست و 

گوشت آميخته است.
و فرق ميان آماس ُصلب و سرطان آن است كه آماس 
كاهش  يا  كرده  باطل  را  است و حس عضو  ُصلب، ساكن 
دهد و بي درد است و سرطان كه با درد باشد و ريشه ها و 
شاخه ها دارد َبر سان خرچنگ زنده است ولي چه بسا پس 

از مدتي گوشت عضو، مرده شود و ِحس آن زايل گردد ( ص 
({K2G1B6}71

• اثرات درماني خرچنگ (سرطان) 
گوشت او خار و تيري را كه در جراحت مانده باشد   �

بيرون آرد 
سوخته آن در  داروي كلف و َبَهق به كار آيد و در    �
ياد شده  آيد چنانكه در جايگاهش  كار  به  نيز  قوبا  داروي 

است 
كند  تحليل  كنند  ضماد  بدان  را  ُصلب  آماس هاي   �
اگر به تازگي بكوبند و با قلمياي سيم بسرشند و بر آماس 

سرطاني ضماد كنند سود دارد 
دارد  سود  را  سل  بيماري  به  مبتاليان  آن  خوردن   �

خاصه كه او را به شير خر بپزند 
خاكستر او در درمان ِشقاق كه به معده در آيد و   �

بر گزيدگي انسان و رتيل ضماد كنند سود دارد 
گوشت او دير گوارد ولي در صورتي كه بريان كرده   �
و كوفته و آميخته به انگبين بخورند يا همراه با ماش بپزند، 
گزيدگي سگ هار را سود دارد (ذخيره، كتاب نهم، گفتار: در 

باره منافع اعضاي حيوانات، ص 650)
• سبب اَلَْم ثقيل، آماسي باشد در عضوي كه گوهر آن 
را حس نباشد چون ُشش و كبد و كليه و طحال و به سبب 
آماس، َمعاليق آن كشيده شود و احساس سنگيني پديد آيد. 
يا دردي باشد در عضوي حساس. لكن شّدت بيماري، حس 
عضو را باطل كرده باشد، همچون سرطاني كه در فم معده 
درد.  احساس  نه  ميكند  سنگيني  احساس  بيمار،  و  باشد 

( {K2G9J1B16} 108 ذخيره، كتاب دوم، ص)
ذخيره،  ماه هاي سال،  از  يكي  نام  عنوان  به  (سرطان،   •
كتاب سوّم، باب 4، ص 116): هر فصلي را از فصل هاي سال 
منجمان حّدي گفته اند و پزشكان حّدي گفته اند و ميان هر 
دو تفاوتي هست زيرا نزديك منجمان آغاز هر فصلي آن روز 
باشد كه آفتاب به برجي رسد از برج هاي منقلب و آن برج ها 
حمل است و سرطان و ميزان و َجدي. هرگاه كه آفتاب به 

دكتر حسين حاتمى و همكاران
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اّول حمل رسد بهار باشد تا به اّول سرطان رسد و از اّول 
سرطان، تابستان باشد تا به اّول ميزان رسد و اّول ميزان، 
خزان باشد تا اّول َجدي و از اّول َجدي، زمستان باشد تا اّول 
حمل باز رسد و اهالي صحرا و عرب و ترك فصل ها را حدي 

({K3G1B4} 116 ذخيره، كتاب سوم، ص) ديگر نهاده اند
به  كه  قوبا  و  باشد  َگر  شامل:  خزاني  بيماري هاي  و   •
زبان فارسي بريون گويند و سرطان و آماس هاي سرطاني و 
اَوجاع مفاصل و درد پشت و درد ران ها و تب هاي مركب و 

تب رَبع و درد طحال و تقطير ادرار.
({K3G1B8} 119 ذخيره، كتاب سوم، ص)

سوم،  كتاب  ذخيره،  گاو،  گوشت  سرطانزايي  (احتمال   •
ص 131): 

خوني  و  بگوارد  كه  را  كسي  خيزد،  تمام  غذاي  وي  از 
كه  را  كساني  مگر  نشايد  و  كند  تولّد  سوداوي  و  غليظ 
كارهاي سخت و ُپرمشّقت كنند و اگر كسي ديگر كه چنين 
بيماري  را  وي  خورد  گاو  گوشت  پيوسته  كرد  نتواند  كاري 
طحال  و سرطان و دوالي و بيماري هايي كه ناشي از خون 
سوداوي باشد پديد آيد (باب دوّم ـ در مورد طبع و مزاج و 
آن و  بازداشتن مضرّت هاي  و  منفعت و مضرّت گوشت ها 
 131 (ذخيره، ص  آرد  بايد  به صالح  آنچه  آوردن  به صالح 

.({K3G3J2B2}
آماس  هشتم   .  .  . است  ُنه  بي خوابي  اسباب  و   .  .  .  •
سودايي چون سرطان و مانند آن كه در حوالي مغز پديد 

. ({K6G1J2B6}  307 ذخيره، كتاب ششم، ص)  . . .آيد
• سرطان آماسي است ُصلب سودايي و در همه اندام ها 
او نخست مشكل و  افتد حال  اندامي كه  رخ دهد و بر هر 
پوشيده باشد و سرانجام، ظاهر گردد و از نخست كه پديد 
اگر  و  باشد  تيره  آن  رنگ  و  باقلي  دانه  چند  اندازه  به  آيد 
دست برنهند اندكي به گرمي  گرايد و بعضي سخت درد ناك 
و خلنده باشد و آنچه درد ناك تر باشد گرم تر است و زودتر 
زخم گردد و بعضي ساكن است و زخم نشود اما آنچه در 
چشم بر طبقه قرنيه پديد آيد سخت با درد و با خليدن باشد 

و رگ هاي چشم، سرخ و متمدد گردد و اگر به ُصدغ ها باز 
برود صداعش  و  كند  حركتي  مبتال  فرد  كه  هرگاه  و  گردد 
خيزد و ماده تيز و رقيق به چشم او فرود آيد و اشتها از بين 
برود و اگر داروي تيز دركشند بي طاقت شود و اين بيماري 
بايد  بيماري  از  قوي تر  دارو  زيرا  نباشد  شدن  زايل  اميد  را 
اين بيماري  از  تا بيماري را دفع كند و هيچ دارويي قوي تر 
نيست و بدين سبب است كه جذام را و سرطان را اميد زايل 

شدن دشوار است. 
         تدبير صواب در درمان اين بيماري آن است كه 
جهد كنند تا آنچه در دست ساكن شود و آنچه بي درد است 
هم بر آن بايستد نخست بايد تن را پاك كرد و َخلط سودايي 
را كاهش داد و به درماني كه در ماليخوليا ياد شده است 
اين بيماري سود دارد  مشغول شد و شير تازه خوردن در 

.({K6G2J5B7} 358 ذخيره، كتاب ششم، ص)
• باسور بيني دو گونه است يكي گوشتي باشد نرم و 
سفيد بي درد بي آنكه از وي تري پااليد دوّم گوشتي باشد 
پااليد و  از وي زرداب عفوني مي  و  با درد  و  تيره  و  سرخ 
بسيار باشد كه در بيني گوشت فزوني پديد آيد به رنگ او 
تيره و سخت باشد و كام نيز آماس گيرد آماسي ُصلب و 

گمان افتد كه باسور است و آن سرطان باشد.
فرق ميان باسور و سرطان آن است كه باسور بيشتري 
از پس سرسام و نزله و مزمن پديد آيد و نرم باشد و گاه 
باشد كه دراز گردد و سر از بيني بيرون آرد و گاه باشد كه 
به كام فرو آيد و سرطان تيره و ُصلب باشد و از وي هيچ 
و  باشد  با درد  ُصلبي و كشيدگي  به سبب  نپااليد و  تري 

اَعراض سودايي بر آن گواهي دهد . . . 

درمان
بدو  دارو  نه  جنبانيد  نشايد  وقت  هيچ  به  را  و سرطان 
شايد برد و نه شايد بريد و جز به پرهيز و فصد و تن از ماده سودا 
پاك كردن مشغول نشايد بود و گوشت فزوني را به َفصد و اسهال 

 .({K6G4B4} 374 ذخيره، كتاب ششم، ص) تن پاك كنند

مفاهيم واژه سرطان در منابع پزشكي نياكان
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• درمان سرطان زبان، ذخيره، كتاب ششم ): . . . و اگر 
آماس، سرطاني و بزرگ باشد چنانكه دهن باز ماند آن را 
درمان نباشد مگر آنكه زبان از بن ببرند تا از آن بال برهد 

 {K6G5J2B7} 384 ذخيره، كتاب ششم، ص)
كتاب  ذخيره،  لينگوال،  سرطان  از  پيشگيري  مورد  (در   •
ششم) . . . و اگر آماس ها سودايي باشد حال همچون حال 
استفراغ سودا  پيوسته  و  همان  درمان  و  باشد  زبان  آماس 
مي بايد كرد و چيزهاي خنك چون آب گشنيزتر و آب كاهو 
سرطاني  آماس،  تا  كردن  َغرَغره  بدان  و  داشتن  دهان  در 
نشود و زيادت نگردد پس اگر ماده از نوع بلغم غليظ باشد 
و پزشك بحكم مشاهده داند كه درمان هاي ديگر شايد كرد 
اندر دمند اگر  درمان ُخناق سودايي بايد كرد داروهايي كه 
خواهند بسرشند و َطلي كنند مازوي سبز يك جزو زاج سرخ 
و سماق از هر يك سه جزو و دو دانگ نمك بيست جزو 
به شراب خربوت بسرشند و َطلي كنند (ذخيره، كتاب ششم، 

({K6G5J2B10} 385 ص
• (پيشگيري از سرطان پستان، ذخيره، كتاب ششم):. . . 
هرگاه كه سر پستان درد خيزد نخست رگ بايد زد و َصنَدل 
و اَقاقِيا َطلي كرد تا به سرطان باز گردد (ذخيره، كتاب ششم، 

({K6G9B5}426 ص
 :(481 ذخيره، ص  گوارش،  دستگاه  مورد سرطان  (در   •
باشد  سودايي  و  سياه  اگر  آيد  پديد  نخست  كه  اسهالي 
هالك كند زيرا نشان آن باشد كه آماس سرطاني َعفِن شده 
باشد  همچنين  افتد  تنها  آخر  در  آنچه  و  است  و سركرده 
اگرچه هنوز َسَحج نكرده باشد خاصه اگر بوي ترشي دهد و 
زمين را برجوشاند و مگس گرد آن نگردد و اگرچه هنوز قّوت 
برجاي بوده باشد يا اگرچه در تندرستي افتد همه بد باشد 
لكن اگر زمين برنجوشد فضله سودا باشد كه دفع مي شود 

 {K6G14J3B2}و اميد خير باشد
 :(562-563 ص  ذخيره،  سرطانها،  عالئم  از  (بعضي   •
آماس ُصلب را به لمس بتوان دانست و عالمت هاي ديگر آن 
است كه مجراي ادرار و مدفوع گرفته شود و هر دو دشوار 

بيرون آيد و درد اندك باشد و تا سرطان بگردد درد صعب 
تولد نكند و درد سرطان با صعبي دردي خلنده است و درد 
به زهار و كشاله هاي ران برآيد و به مفصل سرين باز دهد 
و باشد كه درد چشم و درد ُصدغ ها (طرفين پيشاني) پديد 
آيد و بيمار ضعيف و الغر شود خاصه ساقها و پشت پاي 
او آماس كند و باشد كه شكم بزرگ شود همچون مبتاليان 
به استسقا و باشد كه استسقاء راستيني پديد آيد و آماس 
بيماري  او چون  باشد و رگ هاي  ناهموار  و  سرطان ُصلب 
به سبزي  يا  باشد  تيره  آماس  و رنگ  بود  برخاسته  دوالي 
گرايد يا به رنگ اَرزيره باشد يا رنگ ُدردي َشراب دارد و باشد 
كه مبتاليان به اين بيماري را تبي آهسته گيرد و هرچند درد 
سخت تر گيرد تب، سوزان تر  شود و اگر سرطان، ريش گردد 
و ريمي  چركين ناهموار بيرون آيد و باشد كه َصديدي سبز 
و َگنده مي پااليد و باشد كه خورده شود و خون صرف پااليد 

 {K6G20J2B4} و گمان افتد كه حيض است و نباشد
ص  هفتم،  كتاب  ذخيره،  سرطانها،  مورد  در  (كلياتي   •
585-584): درمان بدان باز گردد و سرطان بيشتري به ابتدا 
بدين  آيد و  پديد  نرم و متخلخل  اندام هاي  آيد در  پديد  كه 
سبب بيشتر در زنان عارض شود و در پستان و اندام هاي 
و  حلق  حوالي  در  بيشتر  را  مردان  و  رحم  چون  ُپرعصب 
حنجره رخ دهد و در بيضه و در آلت تناسلي و در روده ها 
نيز حادث شود و سرطاني كه هنوز در ابتدا باشد دشوار 
توان دانست و چون ظاهر گردد درمان دشوار پذيرد و نخست 
كه پديد آيد چند يك دانه باقلي يا كوچك تر و ُصلب باشد 
و رنگ آن تيره است و در وي حرارتي اندك يافت ميشود و 
است  همراه  دردي شديدتر  با  موارد  از  بعضي  در  سرطان 
ميباشد و بعضي زود زخم ميشود و  تر  و بعضي ساكن 
خواهد  زخم  آنچه  و  نميشود  زخم  و  مانده  ساكن  بعضي 
گشت چه بسا با دارو ساكن شده و زخم نشود و آنچه زخم 

{K7G2B1}  نخواهد گشت چه بسا با دارو زخم گردد
• (در مورد سرطان و درمان آن، ذخيره، ص 585) 

تدبير صواب در درمان اين بيماري آن است كه آن   �

دكتر حسين حاتمى و همكاران
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را نگاه دارند تا آنچه پديد آمده باشد هم چندان و همچنان 
بماند و زيادت نشود و زخم نگردد و 

ممكن است كه از اّول كه پديد آيد اگر زود درمان   �
شده  محكم  آنچه  لكن  شود  زايل  جملگي  به  بيماري  كنند 

باشد زايل شدن آن ممكن نيست و 
و  آهسته  سرطاني  احشاء،  در  كه  باشد  بسيار   �
نهاني پديد آيد و درمان صواب، آن است كه آن را به هيچ 
وجه نجنبانند و درمان نكنند و اگر درمان كنند باشد كه به 

هالك آنجامد و 
اندام هاي  از  و  باشد  كوچك  كه  سرطانها  بعضي   �
شريف دور باشد آن را مي توان بريد چنانكه ريشه او بريده 
با آن  اين چنان باشد كه گوشت پاكيزه نيز لختي  شود و 
ببرند و بگذارند تا خون بسيار از وي برود سپس جراحت را 

مرهم كنند 
و باشد كه از پس آن كه سرطان بريده باشد داغ   �

بايد كرد 
و بسيار باشد كه از بريدن و داغ كردن آن خطري   �
نزديك  شريف  عضوي  به  اگر  خاصه  شود،  حادث  عظيم 
پيشينگان،  پزشكان  از  بعضي  كه  كرده اند  و حكايت  باشد 
پستان زني كه سرطاني داشت به جملگي ببريدند ولي بر 
سينا  ابوعلي  خواجه  و  آمد  پديد  سرطان  او  پستان  ديگر 
رحمه اهللا مي گويد: ممكن است كه در آن پستان ديگر ماده 
سرطان بوده است و سرطان خواست شد، لكن پس از بريدن 
اين يكي [586] پديد آمده و نيز ممكن است كه در بدن ماده 
آن بيماري بسيار بوده و روي بدان يكي داشته چون آن يكي 

بريده شد به ديگري باز گشته 
كرد  خواهند  درمان  آغاز  كه   وقت  هر  درجمله   �
اين  در  استفراغ  و  كرد  بايد  پاك  ماده سودا  از  تن  نخست 
بيماري به ماءالُجُبن صواب تر باشد و هر چندروزي چهار 
درمسنگ، اَفتيمُون در ماُءالُجُبن يا در ماُءالَعَسل  دادن و اگر 
سكنجبين  با  اَفتيمُون  طبيخ  چندروزي  هر  افتيمون  بجاي 

آميخته دهند صواب باشد و 

در  هرچه  و  است  شده  ياد  ماليخوليا  درمان  در  هرچه 
درمان جذام ياد كرده شود درمان اين بيماري است و

و  شربت ها  به  و  موافق  غذاي  به  را  كبد  حرارت   �
تا سوخته  بازآورد  اعتدال  به  بايد داشت و  ضمادها ساكن 

شدن خون را بازدارد 
اين  در  را  كننده  تحليل  داروي  كه  دانست  بايد  و   �
تر  رقيق  ماده  زيرا  است  منفعت  از  بيش  مضرّت  بيماري 
بيماري  و  شود  غليظ تر  بماند  كه  ديگري  و  كند  تحليل  را 

 {K7G2B4}  صعب تر گردد و
6 ـ واژه سرطان در كتاب اغراض طبّيه (7)

نوع سيزدهم،  المي باشد گران و بتازي ثقيل گويند، سبب 
نباشد،  حس  آنرا  گوهر  كه  عضوي  اندر  باشد  آماسي  آن 
او  معاليق  آماس،  بسبب  و  سپرز،  و  كليه  و  ُشش  چون 
كشيده، حس ثقل و الم آن يافته شود، يا آماس اندر عضوي 
حساس باشد، لكن صعبي علت، حس عضو را باطل كند، 
چون سرطان كه اندر فم معده باشد، بيمار حس سنگيني 
همي يابد، و حس درد نيابد.  سرطان آماسى است ُصلب و 

سودايى و علتى معروفست بر همه اندامها افتد.
• . . . و بسيار باشد كه گوشت فزوني پديد آيد سخت 
و رنگ او تيره و كام نيز آماس گيرد، آماسي ُصلب و گمان 
فرق  و  باشد.  لكن سرطان  نباشد،  و  است  باسور  كه  افتد 
از پس  بيشتر  و  باشد  نرم  باسور  كه  آنست  دو  هر  ميان 
سرسام و نزله مزمن تولد كند و باشد كه دراز گردد و سر 
از بيني بيرون آرد. و سرطان سخت باشد و از وي هيچ تري 
نپااليد، آنرا بهيچ وجه نشايد جنبانيد، و عالج اين جز پرهيز 

و فصد و تن از ماده سودا پاك كردن نباشد. 
• (در مورد سرطان، كتاب اغراض): سرطان آماسي است و 
آماس سودايي دوگونه باشد، يكي را به لغت يونان َسقيروس 
گويند، دوم سرطان است. و فرق ميان سرطان و َسقيروس 
آنست كه َسقيروس را حس درد و ضربان نباشد و حرارت و 
رگها برخاسته نباشد. و سرطان دوگونه باشد، يكي ماّده آن 
سوداءِ خالص باشد، و ديگر با صفرا آميخته باشد، و با درد 
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و سوزش و التهاب و ضربان بود، و حوالي او رگها برخاسته 
به  رگها  اين  رنگ  و  سرطان.  پايهاءِ  همچون  بود  ممتلي  و 
يا  اندازه صفراءِ سوخته  به  سبزي گرايد  و درد و سوزش 
سودا باشد و بيشتر كه سرطان پديد آيد اندر اندامهاِي نرم 
و متخلخل پديد آيد، و زنانرا اندر پستان و رحم بسيار افتد، 
و مردانرا اندر حوالي حلق و خايه و قضيب بسيار افتد، و 

اندر روده نيز افتد.
دانست و چون ظاهر  توان  ابتدا دشوار  اندر  و سرطان 
گردد، عالج دشوار پذيرد. و نخست چون يك باقلي بود كوچك 
و رنگ آن تيره و با حرارتي اندك بود. و ماده َسقيروس با 
سوداِي صرف بود و برنگ سرب بود، و يا سودا  بلغم غليظ 
بود و لون او رَصاصي بود و بر وي رگي بود ضعيف، و 
ازين، عالج پذير نباشد. و بيشترين نخست آماس  هيچ دو 
گرم بوده باشد و بسبب افراط و بي ترتيبِي عالج، سقيروس 

گردد.
نگاه  كه  سرطان  عالج  اندر  آنست  صواب  تدبير  عالج، 
دارند تا آنچه پديد آمده باشد همچنان بماند و زيادت نشود 
و ريش نگردد و استفراغها به وقت مي كنند و غذاهاِي موافِق 
سرد و تر خورند، چون كشكاب و روغن بادام و ماهي ُخرد 
تازه و خايه مرغ نيم برشت و اسفاناج و ماش و كدو و مانند 

آن. و اگر حرارت عظيم بود دوغ گاو تازه سود دارد.
• و گفته ايم كه سرطان، جذاِم يك عضوست، و جذام،  
سرطان همه تن است، بدين سبب، عالِج مجذوم َعِسر باشد، 
از بهر آنكه مزاج همه تن آن يكسانست،  عالِج آن يك نوع 
باشد ازين جنس و ازين روي عالِج آن يكسان بود و سرطان 
اعضا  ديگر  آن عضو، مخالف  مزاج  و  بود  يك عضو  اندر 
بود، و اندر عالج آن مراعات مزاِج احشا بايد كرد و از قّوتها 
و مزاجهاي ديگر اعضا غافل نشايد بود، طريق عالج آن ازين 

وجه سخت تر باشد.

بحث و نتيجه گيري
اين واژه در كليه منابع پزشكي نياكان به سه مفهوم   •

بيماري سرطان، برج سرطان و خرچنگ به كار رفته است
از  بعضي  سرطانزايي  به  منابع  از  برخي  در   •

خوراكي ها نظير بادمجان، عدس و گوشت گاو و در برخي 
ديگر به خاصيت ضدسرطاني بعضي از مواد، نظير توتيا و 
خرچنگ و خاصيت ضدهاري بعضي از مواد نظير خاكستر 
خرچنگ، اشاره شده است كه با توجه به درمان ناپذير بودن 
هاري (8) و بسياري از سرطانهـا (9) الزم است با بهره گيري 
از ابزارها و تجهيزات امروزي در خصوص ميزان صّحت و 

ُسقم آن تحقيق شود.
در اين منابع بر احتباس مواد زائد و عدم جابجايي   •

و تخليه آنها يا به هم خوردن تعادل بين مواد موجود در بدن، 
به عنوان يكي از علل بروز سرطان مكرراً تاكيد شده است كه 
امروزه در طب رايج نيز مطرح اسـت و براساس اين باور، در 
درآوردن  به حركت  منظور  به  رهنمودهايي  نياكان،  پزشكي 
اينگونه مواد و تخليه آنها ارائه گرديده است كه جاي تامل 
دارد و بايستي به عنوان يك فرضيه مهم، به آزمون گذاشته 

شود.
به احتمال تبديل برخي از بيماريها و جراحات مزمن   •

به سرطان، اشاره شده و رهنمودهايي به منظور پيشگيري از 
بروز اينگونه سرطانها ارائه گرديده كه صرفنظر از صحت و 
سقم مثالهاي ارائه شده، به عنوان يك اصل كلّي قابل قبول 
بوده و سوژه هاي پژوهشي حركت آفريني را به بار مي آورد.

بيماريها و مداخله  از  بر تشخيص زودرس برخي   •

درماني به موقع به منظور جلوگيري از ادامه روند سرطاني 
در آنها تاكيد گرديده كه به عنوان يك اصل كلي، باوركردني 

و قابل اقتباس است.
و  سرطان  انواع  از  بعضي  درمانپذيري  بر   •

تاكيد  به طور مكرر،  انواع آن  از  درمان ناپذيري برخي ديگر 
شده و بخصوص در موارد درمانپذير، تشخيص زودرس و 

مداخله درماني به موقع را مطرح نموده اند.
بر درمان جراحي كامل و برداشتن قسمتي از نسوج   •

ظاهراً سالم اطراف نيز تاكيد گرديده است.

دكتر حسين حاتمى و همكاران
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تشخيص هاي افتراقِي باليني سرطانها و بيماريهاي   •

مشابه را مطرح كرده اند.
بيماريهاي سرطاني را منحصر به عضو خاصي   •

ندانسته و به تمامي ارگانها و ازجمله، پوست، چشم، بيني، 
زبان، دستگاه گوارش . . . و رحم، تعميم داده اند.

افراد  جنس  با  مرتبط  را  سرطان  بروز  ميزان   •

دانسته اند.
هرچند طب رايج از تكامل تدريجي پزشكي نياكان،   •

آزمون  با  آن  ُمسلّم  حقايق  از  بسياري  و  گرديده  حاصل 
پاسخ  به  تكنولوژي جديد  از  بهره گيري  و  قديمي  فرضيات 
ارتقاء  رسيده و ره آوردهاي آن هم اكنون در خدمت حفظ و 
سالمتي انسان هاي سالم و باز گرداندن سالمتي به كالبد 
و  پيام ها  هنوز  طيبه  شجره  اين  ولي  مي باشد  بيماران، 
و  عالج پذير  بيماريهاي  درمان  و  پيشگيري  براي  فرضياتي 
العالج دارد كه اميد است در آغاز تجديد حيات طب سنتي و 
بازگشايي درهاي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور به روي 
آن موجبات رشد و شكوفايي آن را فراهم نموده با اقتباس 
آفريني  افتخار  دانشمندان  توحيدِي  حركت آفريِن  تفكر  از 
همچون رازي، ابن سينا، جرجاني و . . . و آزمون فرضيات، 
گزارش هاي موردي، گزارش هاي موارد مندرج در منابع طب 
سنتي و حتي آزمون مجدد برخي از رهنمودهاي موفقيت آميز 
پزشكي نياكان، زمينه را براي ادامه سيرتكاملي آن، و گرايش 
هرچه بيشتر جامعه پزشكي به فرهنگ و تمّدن اسالمي ـ 
ايراني، فراهم نماييم و بدينوسيله قسمتي از نارسايي هاي 

طب رايج را ترميم و قابليت پاسخگويي آن را ارتقاء دهيم.
مقاله  موضوع  كه  فضيلت گرا  اخالق  جلوه هاي   •

ديگري را تشكيل ميدهد در ادبّيات توحيدي كليه منابع مورد 
استفاده مشاهده ميگردد.

جستجوي تخصصي در منابع الكترونيك مربوطه   •

كه در متن حاضر تنها به قسمتي از آن اشاره گرديده است 
بدون شك فرضيات و سوژه هاي پژوهشي مناسبي را تقديم 
به  جامعه پزشكي كشور خواهد كرد و مواد پرجاذبه اي را 

منظور انجام پايان نامه هاي گروه پزشكي فراهم خواهد نمود . . . انشااهللا.
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