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 حال  و آينده ،طب انتقال خون گذشته
 

 1اله اكبر پورفتح دكتر علي
 
 

خون در طول تاريخ حيات بشر بخشي از زندگي، تفكر     
با نگاهي به شواهد تااريخي در   .است و انديشه انساني بوده

چهاار مرحهاه را باه طاور      ،مسير تكامل طب انتقاال خاون  
 . كنيم مشخص در تاريخ مالحظه مي

در اولين شواهد انسان اوليه هميشه خون را مترادف با : الف
رياي  از   ديده به هنگام شاكار باا خاون    مرگ و زندگي مي

شاد و باالسكب باا از     پايير ماي   تسهط انسان امكان ،حيوان
دست دادن خون قادرت حياات و زنادگي هام از دسات      

خون وسايهه حياات و زنادگي در     ،رفت و با همين ديد مي
ود همچنان كه امروز هم به شاكهي خاون   نگاه انسان اوليه ب

 . وسيهه حيات و زندگي است
با همين ديدگاه و نقش خون در حيات و زنادگي باود   : ب

عناوان اباراز قادرت در مواماس انسااني       به ،آشامي كه خون
داسااتان خونخااوار  از گالدياتورهااا و يااا  .شااكل گرفاات

بخشاي   ،خوردن خون گالدياتورها توسط حاكمان قدرتمند
 . باشد اهد تاريخي چنين ديدگاهي مياز شو
استفاده و كاربرد درماني خون مطرح شد  ،با توسسه عهم: ج

هاا در مواماس    و حجامت برا  كاهش آالم و درمان بيمار 
 . انساني توسسه يافت

ا  ارزشاامند را از  امااروزه طااب انتقااال خااون مجموعااه: د
كاربرد خون به عناوان ابايار حياات و زنادگي تاا توساسه       

مختهاف خاون    مايا  ها  فرزيب برا  مداساز  ا روش
هاا و كاربردهاا     باا انديكاسايون  داده كه اين ماواد   توسسه

 . گيرد مشخص مورد استفاده قرار مي
    

 نگااه كنايم  « فهسفه عهم» ديد اگر به اين سير تكامهي از     
انساان باه ايان     ،در عصر نوسنگي و در اواخر عصر حجار 

گيارد و   افراد را در بر ماي  ،ريمنيبود كه روح اه باور رسيده
با سوراخ نمودن ممجمه به شايطان اماازه خاروج از سار     

پيدايش ابيارهاا  ساوراخ كاردن ممجماه و     . شود داده مي
هايي با ممجماه ساوراخ شاده در عصار نوسانگي       اسكهت

 . باشد شاهد  بر اين باور و ديدگاه مي
مالحظه  شكل تكامل يافته اين تفكر را در اديان باستاني    
ها در انديشه انسااني   كنيم كه تفسير و توميه همه پديده مي

. بر دو محور خير و شر و خدا  خوبي و بد  اساتوار باود  
در تفكر ايران باستان همه چيي بر دو محاور اهاورا مايدا و    

اهورا ميدا مظهر پاكي است و اهاريمن   .اهريمن استوار بود
كاه تاوان    ييهاا  مظهر شرارت و دشمن بشاريت و بيماار   

كنند بخشي از نيروهاا    فكر  و روحي انسان را سهب مي
اهريمنااي هسااتند و حجاماات بااا تسااهيل آزاد شاادن روح  

تواند به كمك آالم بشريت درآيد و  اهريمن از نقاط بدن مي
با همين نگاه است كه بشر از سه هيار سال قبل حجامت را 

است و گيارش مكتاوب از طاب ساوزني باا و       شناخته مي
سال قبل از ميالد مسيح در تااريخ   044گير  از  ون خونبد

ها  ديناي   اين ديدگاه و تفكر را در انديشه .است  ثبت شده
از مايهب ازد  در   .كنايم  بسيار  از مياهب مالحظاه ماي  

كه طهاو  خادا  خورشايد را باا      (Azdac)آمريكا  التين 
ها را قربااني رااايت    بودند و انسان خوردن خون پيوند زده

نمودناد تاا    دگي تهقاي ماي  ابرا  ادامه حيات و زن وندخدا

 40/ 04/5: تاريخ دريافت
 45/ 2/ 2   :تاريخ پييرش
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را  شسنتي شرق كه حجامت و استفاده از زالو و بادكطب 
عامال   در ايان دوران چاون  . ناد برد كار مي سيس بهبه طور و

دانستند پيشك و روحاني  بيمار  را عامل ماوراءالطبيسه مي
ا  از رسوم مادويي و ميهبي برا  بيرون  يكي بود و آمييه

كشيدن روح اهريمن و شيطان و كاهش آالم و درد به كاار  
 .رفت مي

 064الاي   033)بقاراط   ،تكامل عهم انتقاال خاون  در مسير 
بقراط باا اراياه تراور      .بيش از همه نقش داشت( ميالد 
تحاول  ( خاون، فافرا، به ام و ساودا    )گانه بادن  0اخالط 

خصوص كه اين انديشه با  عظيمي را در طب ايجاد نمود به
مشاهدات دقيق باليني همراه شد و طب مالينوساي شاكل   
گرفت كه بر اساس مشاهدات تجربي و ارزيابي دقيق بيمار 

هاا  مناساب و مادوني در     گاناه روش  0خالط بر مبنا  ا
طب تجربي ايجاد نمود و باا طارح ماياج سارد و گارم و      

هاا و   تار بيماار    موفق به تسرياف دقياق   ،استفاده از ااداد
مداخهه درماني شد و انقالب بيرگي در طب ايجاد نمود و 

گاايار  شااد و   طااب اسااالمي باار همااين انديشااه پايااه  
الياهارا  و اباوعهي   ها  بيرگي همچون راز  و  شخصيت

ها  خود مهاش بيرگاي    سينا با تدوين تجربيات و ديدگاه
 . را در عالم طب ايجاد نمودند

نيرو  حيات و مايگاه روح شد   در ترور  بقراط خون    
و اسف مسمي و منون رواني رامنتساب باه نقاص ايان     

 تارين مااده قابال برداشات     دانستند و آساان  مايس حيات مي
ها كاه پاياه عهماي     رو بسيار  از تمدن از همين .خون بود

بود همچون طب  ها بر مبنا  طب مالينوسي تكامل يافته آن
يي شاهد گساترش و  اچيني و اروپ ،اسالمي، يوناني، رومي

كاربرد حجامت بود و به طور تجرباي بهتارين نقااطي كاه     
ها و مار  شدن خون بود مشخص و  امكان تيغ زدن بر آن

يان طب اسالمي بيشاتر از هماه باا    ارايه گرديد و در اين م
هاا    نان در سرزميننچحجامت عجين گرديد و حجامت آ

اسالمي گسترش يافت كه از حيطاه عهماي و كااربرد  آن    
خارج و در موامس اسالمي شاهد پيدايش و « حكما»توسط 

گر بوديم كه در كنار فساليت خود  گسترش دالكان حجامت
ادند و در فصل بهاار  د ها انجام مي كار حجامت را در حمام

خون كثيف مشتريان  ،با مرامسه به روستاها و نقاط مختهف
گار كاه    گسترش دالكان حجامت. نمودند خود را خارج مي

خاان كرماان كاه     نمونه و تصاوير آن را در حماام لطفسهاي   
دهاد را در   هاا  گيشاته ماي    حكايت از رونق آن در ساال 

ميالد   15 تا 11قرن  .كنيم موامس اروپايي هم مالحظه مي
توان اوج شكوفايي مراحاان آرايشاگر در    را با قاطسيت مي

اروپا دانست كه سبب گسترش حجامت در اروپاا در مياان   
هاا نيشاتر    آرايشگران شد كه به خاوبي باه عاروق و آبساه    

 .زدند و بازو و پاها را قادر بودند به خوبي قطاس نمايناد   مي
خصوص  هدر ميان آرايشگران اروپايي ب حرفهگسترش اين 
مايالد  گساترش يافات كاه راهباان و       1160پب از سال 

 . كشيشان از ارايه سنت حجامت منس شدند
ميالد  با تبديل مراحي به روش عهمي  1300در سال     

گار حايف و مراحاي     و آكادميك در اروپا مراحان آرايش
فصد )به شكل نوين خود درآمد و حجامت به شكل عهمي 

ها  مشخص و آكادميك در اواخار   كاسيونيبا اند( درماني
و  واساتون  توساط  1454خصاوص در ساال    و باه  14قرن 

 . ارايه شدكوند  
و مطالسه فورفهكي شناسي  شكوفايي و رشد عهم ستاره    

ها  در موامس اسالمي تأثير مهمي در حجامت و تسيين مكان
و زمان خااص بارا  كاارايي و عمال حجامات گردياد و       

كاركردهاا  فراواناي در    ،عصار خاود   طبيسي است كاه در 
به قاول يكاي از محققاين اگار      .كاهش آالم بشريت داشت

تاوانيم توفايه    باشايم ماي    امروز احساس خوشاي نداشاته  
طوركاه در قارون    نماييم كه ياك آسايرين بخورياد هماان    

اشات توفايه   دگيشته برا  هر كب كه احسااس خاوبي ن  
ون را همچا  شد حجامات نماياد و احسااس كاارايي آن     مي

 . دريابدآسيرين 
در  .ميالد  اوج شكوفايي طب انتقال خون بود 24قرن     

كشف هوشمندانه آقا  الند اشاتاينر  ( 1041)آغاز اين قرن 
پايير   به عنوان يك ابيار درماني و امكانرا استفاده از خون 

كه در پاياان ايان قارن بار اسااس تخماين        به طور  ،نمود
ماادر    154.444مان  سازمان مهاني بهداشت در هر سال

كردند بار   ها  حين زايمان فوت مي كه به واسطه خونريي 
باا   1004و  1044يافات و دهاه    اثر انتقال خون نجات ماي 

  ها  فرزيب كه به تفكيك اختصافي امايا  توسسه روش
مورد نظر از خون اعام از   يامختهف خون قادر است هر م

ارج و ي را خا اها  مختهف و ياا تركيباات پالسمايا    سهول
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اوج آرزوهااا  بشاار   را به بيمار برگرداند نقطه  ساير اميا
  اختصافااي اماايا باااود و امكااان اسااتخراج و حاايف 

 . نامطهوب خون را فراهم نمود
هاا    پيادايش بيماار    ،دستاوردها  بيرگاين در كنار     

هم مشكل بيرگي را در عرفاه   Cو هياتيت  HIVنوظهور 
بب شد در آغااز هاياره   طب انتقال خون فراهم نمود كه س

هاا  پاب از انتقاال     با دانشي كه از عفونات  ،سوم ميالد 
شااهد اهادا  كاامالا داوطهباناه و      ،ايام  خون كسب نماوده 

مساتمر و آماوزش و     ايثارگرانه خون و سااماندهي اهادا  
در كناار   .مشاركت اهداكنندگان در تأمين خون سالم باشيم

نداردها  مهاي  نظام هموويژالنب و تدوين اساتا   ارآن ام
را باه  « طب انتقاال خاون  »و مصرف منطقي و بجا  خون 

عنوان يكي از عهوم كاربرد  با دستاوردها  بايرگ بارا    
متأسافانه هناوز در   . است  نمودهكاهش آالم بشريت مطرح 

 ا  از احاديث كه بر فرض سنديت  با تأكيد بر پاره مامسه ما

هماي بشار در   بشر و دستاورد عروز آن تأيياد كننده دانش 
سااز  حجامات    باه فرهنا   اسات    مقطس زماني خود بوده

عنوان حسن ختاام   ما به پردازند كه مناسب است در اين مي
نظر عبدالرحمن بن خهدون را از كتااب مساروفش، مقدماه    

 . ابن خهدن ذكر نماييم 
وماود دارد كاه   « پيشكي»نشيني بومي  درامتماعات باديه» 

دامنه برخي از اشاخاص مبتناي    مغالباا برتجربيات كوتاه و ك
است و آن طب به طور وراثت از مشاايخ و پيرزناان قبيهاه    

شود و چاه بساا كاه     نسل به نسل به فرزندانشان منتقل مي
يابناد، ولاي ناه بار      بسضي از بيماران به سبب آن بهبود ماي 

حسب قانون طبيسي و نه موافاق باا ماياج اسات و قبايال      
ه وافار  داشاتند و در   گونه تجارب طباي بهار   عرب از اين

ميان ايشان پيشكان مسروفي ومود داشت مانند حادث بان  
شود نيي از همين قبيال   كاله و طبي كه در شرعيات نقل مي

 «... و  هيچ ومه از عالم وحي نيست است و به
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