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)٨/٤/١٣٨٩: ، تاریخ پذیرش ١٥/٢/١٣٨٩: تاریخ دریافت(  

  چکیده
ه خوریم که ب هاي دامي برمي بیماري ۀاسالمي بارها به نام قیصر در زمر ۀدامپزشکي دور های ندر مت

سوم، اشاره به انقباضات عضالني، بیرون زدگي پلک . ویژه در اسب به خوبي توصیف شده است
احتمال های مذکور هستند که این  اختالل در بلع و عالیم دیگر از موارد مهم مورد اشاره در متن

به بررسی دو در این مقاله . بخشد يویژه اسبي را قوت مه قیصر با کزاز دامي و ب ۀمترادف بودن واژ
و همچنین ي شناسي تاریخ شناسي و مفهوم از دو دیدگاه ریشههای قیصر  مفهوم کزاز و مترادف

  .ایم شناختي بیماري قیصر پرداخته ررسي علمي آسیبب
  

  کزاز، دامپزشکي قیصر، :ها هکلید واژ

  
  مقدمه

قابلیت انتقال کزاز را به اثبات رساندند، اما در  ١کارل و راتون م١٨٨٤اگر چه براي اولین بار در سال 
 ٤، را توصیف و کیتازاتو٣ارگانیزم عامل بیماري، کلستریدیوم تتاني ٢همان سال بود که نیکوالیر

هاي آدمي از این بیماري از سال  اما دانسته). ١٥١صل، استی(را تهیه نمود  کشت خالص آن

                                                
1. Carle & Rattone 

2. Nicolaier 

3. Clostridum tetani 

4. Kitasato 
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در  بسیاریگیر بوده و سعي رون متمادي بشر با این بیماري درآغاز نگردیده، بلکه ق م١٨٨٤
  .و حیوانات داشته است ها نساناشناسایي، توصیف و درمان آن در 

  
  کالسیک غربي های متنبیماري کزاز در 

معني ه ب τείνωاز فعل  صفت مفعولي τετανόςمشتق از یوناني کالسیک  tĕtănusالتیني  ۀواژ
کشیدن، سفت کردن؛ محکم بستن، محکم کشیدن؛ به هیجان آمدن، بر انگیختن؛ و منقبض «

ۀ در نقش اسم با تغییر محل تکی( τέτανοςیوناني  ۀلذا واژ). ٨٦٣ص ،١فریسک( است» شدن
). ١٥٤٣ص، ٢اسکات - لیدل(است » دار و یا سفت شدگي بدن کشیدگي تشنج«معني ه ، ب)کلمه

 دانسته و آن -tend*یا  -ten*اروپایي  و هند ۀبرساخت ۀاین فعل را از ریش )١٠٦٥ص( ٣پوکورني
تن الیاف با کشیدن و تاب در هم پیچیدن؛ رش (=داند  ریشه مي فارسي نو، هم» تنیدن«را با فعل 

  :شود کهن طبي غرب دیده مي های متنتلف در به انحاي مخ) و یا مفهوم آن(این واژه  .)هادادن آن
  :نماید معرفي مي» جمود عضالني«فهوم کلي این واژه را در م) م.ق ٥سدۀ ( بقراط

 »گردد دار مي سفتي تب، سیاه شدگي و سرما موجب پیدایش تشنجات، جمود عضالني«
  ).١٦٠، صمجموعه آثار بقراط، ٤جونز(

صورت ه را ب مستقیم به این واژه، مفهوم آن ۀ، بدون اشارحکیم رومي نیز ،)م٢سدۀ ( سوسکِلِ
  :کند ذکر مي» سفتي اعصاب«

 سفتي اعصاباغلب سبب بروز تب و نیز گانگرن و گرفتگي و ] در رفتگي مفصلي[به واقع «
، مجموعه آثار کلسوس، ٥اسپنسر( »سر بیمار را به سمت کتف خم مي کندشده و ) ها پي(

  ).٥٥٨ص ،٣ج
استیل، ( تعبیری مشابه تعبیر امروزی از این بیماری عرضه کرده است) م.ق٤سدۀ (سقراط 

پنداشته و توصیه به گرم نگه داشتن حیوانات مبتال  ارسطو علت این بیماري را سرمازدگي). همانجا
  :کزاز را با شرح و بسطي ویژه به این شرح آورده استالحیوان او در کتاب . ده استکر

                                                
1. Frisk 

2. Lidell-Scott 

3. Pokorny 

4. Jones 

5. Spencer 
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تمامي وریدها و : ندهایش از این قرار کزاز، از جمله دیگر امراض در اسبان است، که نشانه«
، ١ولسکر( »حرکت درآید سفت گردنده سر و گردن حیوان راست شوند و پاهایش چون ب

  ).٢٢٢ص، مجموعه آثار ارسطو
ی و گاه اسالمي کزاز به ویژه در اسب به خوبي توصیف شده ۀدامپزشکي دور های بادر کت

 .شناسي و درمان بیماري رفته است اشارات علمي دقیقي در عالمت

  
 اسالمي های جانورشناسی دورۀ ننام بیماري کزاز در مت

هم صَر عنوان قِیْ با) ٣٢١هروي، ص(کزاز  عالوه برپزشکي اسالمي این بیماري را  های ندر مت
کامل فارسي کتاب  ۀدر ترجم. در بارۀ قیصر مؤید این امر استعالیم بالیني توصیف شده . اند آورده

ۀ واژ ظاهراً). ١٦٦ص( آمده است »قصر« ۀواژ »قیصر«گاهي به جاي کلمه ) ق٧سدۀ ( الصناعتین
 .)٤٢٩، ص١٣ج، يالزبید(است گردن شدن  خشکاي از قَصَر به معناي  قیصر شکل تغیر یافته

دهخدا، ( »اسب استو آن غلظتي در گردن «: استآورده عیوب خلقي اسب  به معنايآن را دهخدا 
رست در معناي سفتي گردن را د tĕtănusقدیم در مواردي واژه  های بادر کت ).١٧٦٠٨، ص١١ج

آمده » گردنسفتي یا گرفتگي عضالت «معني ه اند از آن جمله در فرهنگ التیني فروید ب ذکر کرده
 های متنقصر یا قیصر ذکر شده در  که در این معنا مترادف واژۀ) ١٨٦٤ص ،٢شورت - لویس(است 

دامپزشکان  .کنند آذربایجان قیصر را نوعي سرمازدگي تصور ميورزقان  منطقۀ در .اسالمي است
ر برخي از د »سارقایْ«شکلي از این واژه به صورت . دانند قه نیز قیصر را در معناي کزاز ميمنط

  ).٧٠شایق، ص(مناطق آذربایجان در معناي کزاز بکار مي رود 
  

  عربي شناختي کزاز و قیصر در زبان بررسي ریشه
جمع شدن، خشک : در معاني »کَزَّ«از عربي است، مشتق از فعل  در زبان فارسی برگرفته »کُزاز« ۀواژ

معني خشکي و ه است که ب »کَزَازَةٌ«از مشتقات این فعل  .زشت شدن شدن، و نیز بخیل و عبوس و

                                                
1. Cresswell 

2. Lewis-Short 
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؛ از این داءٌ من شدّة البَرد، أو الرِّعْدَة منها: در تعریف کُزاز بر وزن فُعال آمده است. انقباض آمده است
  ).شدیداً سخت(بٌ جدّاً ذَهَبٌ کَزٌّ در معني صُلْ: ماده صفت کَزّ نیز ساخته شده، براي مثال در ترکیب

ثیر أنظر مي رسد این واژه تحت ته ب. در منابع عربي کالسیک یافت نمي شود »قیصر« ۀواژ
صورت عربي قَصَرٌ یا  ۀ، دیگرگون شد)سِزار رومي= صَر آشناي قِیۀ یا متأثّر از واژ(هاي محلي  زبان

» قیصر و قصر«امالیي  ۀوجود هر دو گون. باشد» درد یا سفتي و گرفتگي گردن گردنْ«قَصِرٌ در معني 
براي هر دو صورت، » سٌ في العُنُقداءُ العُنُق و یبْ«خطي واحد، در همان معني  ۀیک نسخدر 
  ).١شکل:   نک( تواند گواهي بر این فرض باشد مي

  

در ) در معني مشابه( قیصرو  قصرامالیي  ۀدو گون ،کامل الصناعتینخطي کتاب  ۀتصاویري از نسخ ،١شکل
  کتاب ١٥٩و  ١٠٥ صفحات

  
  اسالمي های متنعالیم بالیني بیماري در 

  رد تـکاورنـکو سـر بر زمــین نــا      گر احیـانا تـکاور راست قیــصر  
  به هر سو بیند از چشمش رود آب   نفس بیدل زند پیوســـته از تاب   

)١٥٤، صدو فرسنامه(  
اسالمي نیز همانند ارسطو علت اصلي بیماري سرمازدگي دانسته شده  ۀدامپزشکي دور های متندر 

  :نویسد خویش مي ۀفرسنامشاه قلي میرآخور در . است
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، گنجینۀ بهارستان(» شود قیصر ود و عرق داشته باشد و برهنه بودو چون اسب گرم ب«
  ) ٤٠٢ص

  گوید می مضمار دانشدر گیالنی و نیز 
گرفتگي در گردن و گوش و  باشد که باعث خشکي و و قسمي دیگر از هوازدگي مي«

  ).٦٨ص(» و این قسم را قیصر گویند شود سینه مي
  :ده استمآ) ١٠٥ص( کامل الصناعتینفارسي کتاب  ۀاما در ترجم

  »...از کندن پوست و یا از زخمي شدن پشت او و از رسیدن هوا«
و » کندن پوست«ولي در دو دلیل دیگر  یکسان استبا نظر ارسطو » رسیدن هوا«که دلیل آخر 

راه  دانیم که امروز مي .اشاره به زخم جلد شده و علت بیماري ذکر شده است» زخمي شدن پشت«
و ارتباط میکروب هاي جلدي است که محل ورود میکروب بیماري  ورود میکروب به بدن زخماصلی 

  .هاي اعصاب است مذکور با پایانه
  اي این بیماري ذکر شده استعمده عالیم بالیني که بر

تواند برساند و  و سینه است و سر را بر زمین نمي خشکي و گرفتگي در گوش و گردن«
  ) ٤٦١ص ،گنجینۀ بهارستان(» تواند گذارد چشم را برهم نمي

ه سوي و هر چه بیند چشم از وي بر ندارد و آب از چشم رود و گوش و چشم را همیشه ب«
  ). ١٥٩، صفرسنامه محمد بن محمد،(» دهن دارد

از عالیم دیگر اشاره به  .عالیم بالیني ناشي از گرفتگي یا اسپاسم عضالني است این عالیم عمدتاً
، گنجینۀ بهارستان(ست ا از عالیم بالیني این بیماري ١پنه دیس تندي سرعت تنفس و اصطالحاً

اشاره  ، نیزبارز بیماري استبه بیرون زدگي پلک سوم اسب که از عالیم  ها متندر برخي  ).همانجا
آمده  ها متننیز در و سختی در دفع مدفوع اشاره به اختالل در بلع  ).٤٠٢، صهمان( شده است

 . )، همانجاکامل الصناعتین؛ ٦٩گیالنی، ص(است 

                                                
1. Dyspnea 
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اگرچه لفظ  ویبه فرانس کامل الصناعتین ۀتصحیح و ترجم، دکتري خود ۀحکیمي در رسال
 و یا مترادف(آورده، ولي لفظ کزاز را در توصیف آن  »درد گردنْ«یا  cervicalgieرا به  »قیصر«

 ).بعده ب ٩٠ص ،١حکیمي(ذکر کرده است ) آن

 

 هاي سنتي بیماري درمان

هاي  کردن سمومي که به گیرنده  ها برای خنثي توکسین نوین استفاده از آنتيدامپزشکي  در
اند،  واکسن دریافت کرده حیواناتي که قبالً اند، تزریق توکسوئید براي اختصاصي خود اتصال نیافته

سیلین، تمیز کردن زخمي که عامل بیماري از آن طریق وارد شده است و نگهداري  دوز باالي پني
قراري حیوان توصیه شده است  اده از آرام بخش جهت کاستن از بيحیوان در محل تاریک و استف

  ).١٠٨کویین، ص(
 دو:   نک( است شدهگهداري حیوان در محل تاریک اشاره به ن هاي سنتي مستقیماً در درمان

 )٦٨، گیالنی، ص١٥٤، صفرسنامه

دن، داغ کر:اند  ن خصوص در سه محور کلي خالصه شدههاي توصیه شده در ای اما عمده درمان
  .جز آنسیاه و نمک هندي و  گیاهان دارویي همانند سیر و هلیلۀزني و استفاده از  رگ

 گیالني،(» سرهاي گوش را در هشت جا داغ بکند«اند  توصیه کردهداغ کردن را در گوش 
با داغ ترساندن برخي اندامها مانند سردوش و میانِ پشتِ سر، استخوانِ «و نیز توصیه به ) ٦٨ص

  ).٦٨گیالني، ص ؛٤٦١، صبهارستان ۀگنجین(شده است » دُم، و غیره
هاي رگ میان دو ران و گرفتن  اسب و شاخه نیز توصیه به زدن دو رگ میان کلۀ زني در رگ

این  ).٦٩گیالني، ص؛ ٤٦٢، ص بهارستان ۀگنجین(شده است ) م منینهر رطل ( خون تا دو رطل
ثر باشد چرا که ؤمعادل سه لیتر است که شاید بتواند در رقیق شدن توکسین م تقریباًمقدار خون 

هاي عصبي بیشتري را  یناپسواند از طریق خون منتقل و ست قتي تولید توکسین افزایش یابد ميو
ها شده  در برخي از منابع نیز توصیه به چرب کردن گوش و اندام). ١٠٨، صکویین(گیر کند در

  .رسد است که به نظر علمي نمي
 

                                                
1. Hakimi 
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  اسالمي های متناشارات به کزاز حیوانات در  سایر
اسالمي وجود دارند که توضیحات  های متنقیصر برخي از واژگان دیگر نیز در  ۀالبته عالوه بر واژ

کامل لف ؤاست که م »کساج«یا  »کساح«اي قابل انطباق است از آن جمله واژه  اندازه آنان با کزاز تا
  :کند آن را چنین توصیف مي الصناعتین

کند گردن اسب را و استاده کند گوش خود  ج و آن مرض است که درازي مياکس عالجدر«
لطیفه مانند روغن  ۀهاي محلل را پس باید چرب کرده شود بروغند هاي خو را و بند کند لب

ها مانند نجیل  گل یاسمین و ریخته شود در بیني او روغن و زعفران و خورانیده شود سبزي
  . »و برگ ني تازه نازک و خوید و مانند آن آنچه نافع است

مي شده  دانستهاز خوردن جو از قدیم علت کز. است» جوگیري«کار رفته ه از دیگر واژگان ب
 ،ها نیز این مهم آمده است در برخي از فرسنامه).  ٢٢٢، صمجموعه آثار ارسطوول، کرس(است 
  :که آورده است مضمار دانشچون 

اگر این حالت از جو خوردن بسیار یا بي وقت به هم رسد عالمتش آن است که سست «
 »...اختیار بر زمین افتدرد و بي و سنگین شود و اگر حرکت فرمایند پیاپي سکندري خو

  ).٦٩ص گيالني،(
  
 نتیجه گیري

توان معادل  توصیف شده مياسالمي  -  دامپزشکي ایراني های متنکه دررا با شرحی بیماري قیصر 
توان گفت که دانشمندان اسالمی عالوه بر آشنایی با این بیماری  از این رو می. دانستکزاز جانوري 

 .دآن به نحوۀ درمان آن نیز آگاه بودن ،و شناخت عالئم بالینی

  
  :منابع

تحقیقات  ۀسسؤاسماعیل ذوقي، جلد دوم، م ۀ، ترجمبیماریهاي قابل انتقال بین انسان و حیواناستیل، جیمز، اچ، 
  .ش١٣٧٥کرج،  واکسن و سرم سازي رازي،

دکتر علي سلطاني گرد فرامرزي، ، به اهتمام منظوم در شناخت نژاد و پرورش و بیماریهاي اسب منثور و ۀدو فرسنام
  ش١٣٦٦مي دانشگاه مک گیل، تهران، مطالعات اسال ۀسسؤم
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