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Abstract 

 

Background and purpose: Anatomy is a branch of science that deals with different parts of 

human body and its organizational structure. It has various goals, such as insight into the divine 

perfection and understanding the causes of diseases and their treatments. Anatomy in the Islamic era 

included physiology too. This research aimed at providing an overview on anatomy in the Reference 

Materials of Persian Medicine. 

Materials and methods: A qualitative study (content-analytic library research) was performed 

based on the books of Persian medicine. This study was conducted at several stages; finding the keywords, 

searching in reference texts of Iranian-Islamic medicine, in history books and Islamic encyclopedias, and 

in Persian and Latin electronic banks, then sorting, organizing, and comparing the information. 

Results: Anatomical knowledge is prerequisite to treatment and surgery. The works of Muslim 

scientists on anatomy, like the Europeans, were found to be influenced by the works of Galen. According 

to evidence, Muslim doctors performed autopsy and were great surgeons. 

Conclusion: The basis of the new anatomy enhanced by Vesalius is similar to the Iranian-

Islamic anatomy that was introduced to Europe after revising the texts of Galen. Considering the holistic 

viewpoints in Persian medicine, further research is needed to adapt that to modern medicine. 
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 مجــلـــــه دانـشـــگاه عــلـــــوم پــزشــكــــــي مــازنـــــدران

 (781-602)   7189سال    مهر    711شماره   بيست و نهم  دوره 

 7189، مهر  711دوره بيست و نهم، شماره                          مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                              782

 پژوهشی

 (علم تشریح در متون مرجع طب ایرانی )دوران تمدن اسالمی
 

     1طاهره شاکری

   3،2کارآسیه جو  

    4مصطفی معلمی    

    5حسن صیامیان   

 6علیرضا خلعتبری   

 چكیده
  دارای اها ا  کنا  مای هاا حثا تشریح علمی است که از اعضای انساا    گواگنوی ترک ان    و هدف: سابقه

 د را  اساممی در تشاریححاش . ها میمختلفی از جمله معرفت حه کمال صنع الهی   دست یافتن حه علل امراض   درما    
در متاگ  مرجاع  ان  علم تشریحنورشی حر  مطالعه ه   از این  است. ش همی شامل ن ز را )ف زیگلگژی( األعضاء  ظایف
 د را  تم   اسممی( است.) ایرانی

تثل ل مثتگا   حا تمرکز حر کتن مرجع  ن ایرانای ک فی است که حه ر ش  پژ هشیک مطالعه  این ها:مواد و روش
جساتجگ  اساممی، -متگ  مرجع  ن ایرانی در جستجگ ها،کل   اژه یافتن) مراحل گن گانه مطالعه در اینپذیرد. م میانجا

 ساازی،مرتن حن ی،دسته الکتر ن کی فارسی   الت ن، هایحانک جستجگ در های اسممی،المعار در کتن تاریخی   دایره
 .ش  انجام کرد ( مقایسه

 از متاثثر مسلما  ن ز ماننا  ار پای اا  کالب شناسی ا بای  ثار است   ق مه  باحت   جراحی حگدهعلم تشریح م ها:یافته
 اساتادانی متبثار حاگده   جراحی ر  د ان کردهمی هم شکافی کالب  شگاه ی حه حنا مسلما  پزشکا  .حاش می جال نگس کارهای

 ان .کرده عرضه جها  حه تشریح در حنام
 حاگده اساممی -ایرانای تشاریح هماا  رس  ه، رف ع جایواه این حه  زال گس دست حه که ج ی  میاساس  ناتگ استنتاج:

جال نگس حه ار پا راه یافت. حا دی گاه کال نوار  ان پ شا ن ا  ماا، لاز م حررسای    تشریثی متگ  تصث ح از پس است که
 .گرددتردۀ    پ شنهاد میتر در این زم نه   تطب ق    حا علم نگین حا تگجه حه احعاد گسپژ هشی ح ش

 

 ،  ن ایرانیتم   اسممیتشریح، کالب شکافی،  واژه های کلیدی:
 

 مقدمه
 ح   انسا    گواگنوی که از اعضایتشریح علمی است

است    دارای اه ا  مختلفی کن ها حث  میترک ن   
از جمله معرفت حه کمال صنع الهی   دست یافتن حه علل 

علام  ،از قا یم االیاام جااهم  (.۱)هاامراض   درما    
 (.۲)انا دانساتهتشریح را عاری از معرفت حاری تعالی مای

 در ماگرد دارد، گرا که تشاریح تشریح حر علم  ن تق م
مرحگط ، کن   لی  نذات ح     ترک ن    کا ش می

 پزشکا  د را  تم   اساممی (.۳)است حه امگرعارض حر ح  
، دیوارا    اهاگاز  انى،جرجا سا نا، احگعلی رازی، مانن 

 مق مات حه دانش کالب شکافی را یکى از  شنائی   تسلط
 
  :a.jokar@mazums.ac.ir E-mailحلگار خزر، جنن کل ن ک  گحی، دانشک ه  ن ایرانی                                                                     :ساری -جوکارآسیه  مسئول:مولف 

 ایرا  ساری، مازن را ، پزشکی علگم دانشواه ،پ راپزشکی دانشک ه پزشکی، علگم تاریخ ارش  کارشناسی . دانشجگی۱
 ایرا  ساری، مازن را ، پزشکی علگم دانشواه پزشکی، دانشک ه ایرانی،  ن گر ه . استادیار۲
 ایرا  ساری، مازن را ، پزشکی علگم دانشواه اعت اد، پژ هشک ه مکمل،   سنتی  ن ق قاتتث مرکز پژ هشی شگرای . عضگ۳
 ایرا  ساری، مازن را ، پزشکی علگم دانشواه پزشکی، انشک هد ،اسممی معار  گر ه ،استادیار. 4
 ایرا  ساری، مازن را ، پزشکی علگم دانشواه ،پزشکیاپ ر هنشک دا ،سممت ت معاا  ریفنا  هگر دانش ار. 5
 ایرا  ساری، مازن را ، پزشکی علگم دانشواه پزشکی، دانشک ه تشریح، علگم گر ه  ار،دانش. 6
 : ۲2/5/۱۳32تاریخ تصگین :             ۲2/۱۱/۱۳31تاریخ ارجاع جهت اصمحات :            ۱۳/۱۱/۱۳31 تاریخ دریافت 
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 طاهره شاکری و همکاران     
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 پژوهشی کیفی

 (.4)دانساتن ماى پزشاکى حرفاه حاه پارداختنحرای  اصلی

 کارده ثاحات ناگزدهم، قر  در پاار  مستشرقا  تثق قات

   هاایگناانی هاا،مصاری هاا،گ نای هاا،ایرانای کاه است

 حا   تشاریح د ر، حس ار هایزما  از هاهن ی مخصگصاً

 حسا ار ا معاات   داده قارار  ان اساس   مبنا را انسا 

 حه نقل از کتاا  انگارالناصاریه (.5)ان داشته    از دق قی

 حاگد، کارده اعتناا تشاریح معلا حاه که ق ما از ملتی ا ل»

 ا باای هاا   از پاس   حگدنا  فاارس اصاطخر حکماای

 شافای از تارحا ش مردگا  اجساد حرایشا  حفظ مصرکه

 ها یگنان ا  در این علام،  پس از    داشت ح مارا  اهم ت

 د ره تما   اساممی، از (.6)«انا تر دقت   تگجه داشتهح ش

ه.ق. حگده کاه در قر  سگم تا سالهای پس از قر  یازدهم 

 این مطالعه ممک از اسممی گفتن حک م ) ب ن( مسالما ،

یا  ب ن غ ر مسلما  دارای حامی مسالما  یاا سااکن در 

 علمای شاکگفایی عصار در های اساممی اسات.سرزم ن

یافاات   در قاار    رف عاای جایواااه تشااریح، مساالمانا ،

ها در اعضای جراحی از   ریشوفت هایمختلف نمگنه

  ( 1)ثبت گردیا  مسلمانا   بی کارنامه ح   درمختلف 

تار حا ش این د ره در  ن حزرگ خگشبختانه نماین گا 

 تشریح، زم نه در هستن که کسانی ا ل ن   ان حگده ایرانی

گرگاه حرخای نگیسان گا  غرحای در  (.2)ان نگشته کتا 

اساممی حار  نااتگمی  د ره معاصر حه تااث ر تشاریح د ره

هاای  ناا  خاالی از ذکار ن  اما نگشتهاغر  اشاره کرده

مصادیق   یا اشاره حه جنبه های نگ  راناه پزشاکا  د ره 

 حاه تردر مقاالت گاپ ش ه، کم عمگماً. (3)اسممی است

پرداخته ش ه است. کمبگد  یشناس ن جن ای   حتشری علم

  اساتفاده  ناه زم نیامراجع   مطالعاات انجاام شا ه در ا

  امکا  شناخت  ا کمل در دن  م یر زافز   از  ن سنت

 اتیاز ضار ر یحِرَ  پزشک ی   از سگ م   مفاه یمبان

مطالعه تمش ش ه  نیا منظگر در نیاست. حه ا مطالعه نیا

 در کااارحرد      حیفاارا ا  علاام تشاار ت ااحااا  جااگد اهم

 نقااش دانشاامن ا   یمختلااف علااگم حااه حررساا یهاااطااه ح

 حیتشار علام یی  شاکگفا شارفت در پ د ره تم   اساممی

 .خته شگدپردا

 هامواد و روش
ک فی حا ر یکرد تثل ال پژ هش  یک حاضر مطالعه

 اسممی -حا تمرکز حر متگ  مرجع  ن ایرانی حگده که مثتگا

انجام پذیرفته است؛ کتبای تاریخی  های مختلفدر د ره

 ،التصاریفالثاا ی، المنصاگری، ، الثکمهفرد س مانن 

تعلمااا ن، ذخ اااره المالصاااناعه، ه ایاااهقاااانگ ، کامااال

خگارزمشاااهی، مگجزالطاان، تشااریح االحاا ا ، مفاار  

حاش . در احتا ا القلگ ، خمصه الثکمه کتا  تشریح می

هااای تشااریح، کالب شااکافی، تماا   کل اا  اژهحااا یااافتن 

 ان ایرانای جساتجگ در متاگ  انجاام گرفات.  اسممی،

مستق م حا مگضگع مگرد  غ ر یا مستق م هایی که حطگریافته

مجازا  صاگرت حاه کتاا  هار تبط حگدنا  درحثا  مار

   گاه حاا تگجاه حاه مگضاگع پاژ هش  حرداری ش .ف ش

هاای اساممی جستجگ در متگ  تاریخی   دایره المعار 

  ری جماع هم ن راستا در انجام گرفت   مطالن مستن 

  خارین حاه دسات احی جهات حن ی ش ن . همچن ن   بقه

   اسااممی د را  تماامااگرد تشااریح در  در هااادیاا گاه

 SID فارسای   التا ن الکتر ن کی هایها در حانککل   اژه

،Iranmedex ،IranDoc، Magiran، Medlib ، Noor 

mags ،Pubmed   Scopus جساتجگ شا ن    مقااالتی 

   اساتناد تفسا ر ی ها   پاژ هش، قاحال راساتا در که

حگدناا ، جاا ا   مااگرد مطالعااه قاارار گرفتناا    در نهایاات 

  ری، هاا جماعکارحرد، تماامی یافتاهجهت سهگلت در 

 مرتن سازی،  بقه حن ی   مقایسه ش ن .
 

 یافته ها
 تشریح تعریف

 قطعاه یاا شارحه شارحه معناای تشریح در لغت حاه

درکتن دانشمن ا   ن ایرانی حه    (۱2)کرد  است قطعه

 ،ء اسات   در اصاطم معنى اظهار   کشف   تب  ن شى

   حق قت اعضااء، از شگد حه علمى است که شناخته مى

ر   کمّ ت   ک ف ات    ضاع؛ یعناى تعا اد   صاگر   

   در (۱۲-۱۱)هاا حااهم    اشکال    ضع   مگقع   نسبت

فرهنگ پزشکی حه معناای دانشای اسات کاه حاا شاکل   
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 يرانیدر متون مرجع طب ا حیعلم تشر
 

 7189، مهر  711م، شماره مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                               دوره بيست و نه        789

حه نقال  (.۱۳)ساختما  ح   مگجگدات زن ه سر کار دارد

حاز شناختن اعضاء   جاگار  کالبا  “ازکتا  م رزا علی 

تشاریح یاا کالبا   ،سا  یا ح گا  را از راه شکافتن حا  ان

 معناایی در د را  اساممی تشریح (.۱4)گگین شکافی می

األعضااء   ظاایف داشاته   انساا  جس  شکافتن از فراتر

 اکثار   ا بااء در (۱5)است ش همی شامل را ن ز )ف زیگلگژی(

یک د ره تشریح    ثار   اعمال مترتباه  ثار خگد، احت ا 

ان    پاس    ) ظایف االعضاء(، تعل م   ت  ین کردهحر

 (.۱6)«انا از    حه مساائل علام  ان   جراحای پرداختاه

 در گگی  جارا  حایا میمص اق    کمم اهگازی است که 

هاا   تشریح، کگشش کن  تا حر منافع اعضاء   ه ثت علم

 (.۱1)«ها  گاه گرددها  اتصال   انفصال   مزاج

 

 حاستا  تشریح در د را 

نخست ن ما ارک حاه دسات  ما ه از حا ن النهارین، 

هاا دهنا    که نشا  میهستن   هایی حه خط م خیکت به

ا معااات مشخصاای را، در راحطااه حااا  ناااتگمی از اجاا اد 

ها ها    الع ح نیخگد حه ارث حرده حگدن  که در پ شوگیی

حااا حررساای مجمگعااه قااگان ن  (.۱2)کردناا اسااتفاده ماای

خص شاا که ا لاا ن حااار حاحل ااا  تصااا یر حمااگراحی، مشاا

تشریثی   جراحای اعضاای حا   را ماگرد مطالعاه قارار 

 ا معات تشریثی حاحل ا  منثصار حاه ح گانااتی (.۱3)ان داده

کارده انا    حگده که حرای جلن تگجه خ ایا  قرحانی می

دانساتن  کاه از از تشریح ح   انسا  تنها گ زهایی را مای

حررسای  (.۲2)  ردنا دست میهحها راه کشتارها   جنگ

کنن گا ، ده  که مگم اییهای مصری نشا  میپاپ ر س

های ح نی از داخال حا مهارت خاصی مغز را از راه سگراخ

 ها  ردن    مجاری تنفسی   ارتباط   جمجمه ح ر   می

دانساته   در حاارۀ شاکل   جایوااه را حه شکل دق اق مای

ت، اعصاا ، مغاز   هاا، عضامهای داخلای، مهارهان ام

پزشکا  مصری حرای شار   (.۱2)غشای    ا مع داشتن 

های مختلاف حا   حا ش از یکصا   اژه اساتفاده قسمت

   ”اینم“  پگست را  ”ک س“کردن ، مثم حه استخگا  می

نام  نا     اژۀ مای ”ایمااخ“یاا  ”حکاز “نخاع شگکی را 

 امق هاا اها،  ترها   حتی پایها، رحاطحه ماه چه ”متگ“

در یکی از  گمارهای کشف شا ه در مصار  (.۲۱)ش می

 (.۲۲)حالت جراحی صثبت ش ه است 42از 

علگم  (ق.م.) قبل از م مدسال  ۳222 در گ ن ح  د

از جملااه ناابا شناساای   تشااریح   ف زیگلااگژی تگسااع  

کاه در  ”نای گناگ“  در کتا   (۱3)زیادی داشته است

  ف زیگلاگژی    اقع قانگنی حرای  ن حاگده ، از تشاریح 

حاا  (.۲2)جریا  خگ    تنفس ا معااتی ح اا  شا ه اسات

تگجه حه ناپسن  شمرد  تشاریح انساا ، ظااهرا گزارشای 

مستن  از تشریح جس  یاک زنا انی مثکاگم حاه اعا ام، 

ساااال ق.م. در منااااحع گ نااای دیااا ه شااا ه ۱۲22حااا  د

نخست ن اسناد، در راحطه حا انجام  ن ساگزنی،  (.۱3)است

هاا   عار ق   عملکارد  ناخت دق اق انا امکه ن ازمن  ش

 (.۲۳)حاشا سال ق.م. می 622ها حگده، ح  داً متعلق حه   

 کتاا  یاک هسالر فرانساگا دکتر م مدی ۱244 سال در

 التاا ن زحااا  حااه را” سگساار تا“ تثل فااات از هناا ی  اان

 ساال هزار سه ها درده ، هن یمی نشا  کرد که ترجمه

 مبساگ ی   دق اق سا ارح ا معاات تشاریح علم در قبل،

شایا  تگجه اسات پا ش از هسالر، علای حان . (5)ان داشته

مقالااه گهااارم کتااا  رحاان  بااری در قاار  سااگم ه.ق. در 

  شاش حاا  مفصام حاه داناش  یفرد س الثکمه در س

 622ا باای هنا ی در  (.۲4)هنا  پرداختاه اسات یپزشک

هااا، انااگاع حخ ااه، شاابک  عصاابی، ن ااام، ق.م.، رحاااط سااال

گرحی   عر قی، جهاز لنفی، غشاهای حلغمی    هایحافت

گه که امر ز از ر ی هار زاللی   عضمت را ح ش از   

ساشاریتا  (.۲5)ان تگا  نشا  داد،  صف کردهیجس ی م

 )سسرد( ا ل ن فرد در مطالع   نااتگمی حا   حاگد کاه در

ای م انسال یا کسی کاه از ح مااری تشریح، از جس  مرده

 (.۲6)کرداده میحاد مرده حگد، استف

 452حرخی معتق نا  در یگناا  اموا  کلس حا  داً 

سال ق.م. جن ن حشری را کالب  شکافی کرد   عضمت   

ساال  422پ گن های جن ن را شار  داد    لکماایگ  در 

های حسای   مغازی انجاام ق.م. تثق قاتی در مگرد ان ام

حاا تگجاه حاه  (.۲1)  عصن ح نایی را کشف کارد( ۱2)ددا
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ت ارسطگ در زم ن  تشریح ح گانات، شاای  حتاگا  تثق قا

 «تاریخ ح گانات»ا  را نخست ن  ناتگم ست دانست  کتا  

ا ،  بق عق ا ۀ حگفاگ   کگ یاه نخسات ن کتاا  درسای 

 حاار نخسات ناساکن ریه  در (.۱2)ای است ناتگمی مقایسه

-۳۱2) اراس سااتراتگس   ق.م( ۳۲5-۳22) ه ر ف لااگس

  ان  اقع در   ان کرده یحتشر را انسا  جس  ق.م(۲۲1

 (.۲2)اساات شاا ه  غاااز زمااا  از همااا  عملاای   تجرحاای

ه ر ف لگس مرکز س ستم عصبی را مغز   تفا ت زرد پی 

دانست، همچن ن حه تشریح گشم دست ها را می  عصن

  ( ۲6)از کشف ات خاگد را نامواذاری کاردزد   حس اری 

ز   هنگز هم نام  ی حر حسا اری از اعضااء در قلان   مغا

اراس ساتراتگس  (.۱3)سلسل  اعصا  حر جای مانا ه اسات

ن ز د  اثر در حارۀ کالب  شناسی تثل ف نمگد   حا مطالعات 

در حارۀ اعصا  حه این نت جه رس   که د  سلسله عصن   

ر م سلساگس  در (.۲3)سه نگع مجرا در حا    جاگد دارد

در قر  ا ل م مدی پ شنهادکردکه اجساد حشری تشاریح 

 (.۱2)کاار مباادرت نگرزیا ما ظاهراً خگدش حه ایانشگد ا

 حرکتای -حسای اعصا  تفا ت حهم(  ۱۲2-12ر فگس)

 تگضا ح خگد پ ش ن ا  از حهتر را گشم ساختما  حرد  پی

جال نگس در قر  سگم م مدی در اساکن ریه حاا  .(۳2)داد

 522دست احی حه  ثاار ه ر ف لاگس   اراس ساتراتگس کاه 

تن ، علام تشاریح   ف زیگلاگژی را زیساسال قبل از ا  می

ر نق حخش    لای نظارات ا  خاالی از اشاتباه نباگد؛  ی 

از تشریح ح گاناات ح سات   رده که یافته های خگد را 

 (.۱3)دانسااتحااگد ع ناااً در مااگرد انسااا  ن ااز درساات ماای

 االعضاااء،  ظااایف ،کالب شناساای زم ناا  در جااال نگس

 کشاف را حسا اری نکاات شناسای س ن   شناسایجن ن

نگشات  های زیادی در زم ناه کالب شاکافی  کتا  کرد

 در است کاه راز  ”األمگات تشریح”   که مشهگرترین

 نقال    از کتاا  الثاا ی مکارراً مختلفی از ها حخش

 را ایارا  حاساتا  درحاارۀ ا معاات (.۳2)است کرده قگل

 هاای  حرخی از ماتن ا ستایی متگ  الیالحه از تگا می

 حخشای   دینکَرد کاه حن ُهشن کتا  ه مانن م ان فارسی

 «حن هشان»در  (.۳۱)دست   ردههستن ، ح زرتشتی ادح ات از

، انا ام ”در حارۀ تن مردما  حه سا  گ تی”در فصلی حه نام

انسا  حا نمادهای  سما    زم ن سنج  ه   هماننا  شا ه 

 گگشات   زما ن، اساتخگا    ساما ، پگسات  است؛

 (.۳۲)گ ااه ماگی  شکم  دریا، ر دها، ها رگ ها،کگه

، تشریح گگسافن    "شایست ناشایست"  "زادسورم"در

ای های انسا  شر  داده ش ه که پ کر را هفت الیاهان ام

 در د رۀ ساساان ا  (.۳۳)ترین    مغاز اساتدانسته،   در نی

   حااا  جااگدی شتدا فلسفی  فقهی  جنبهتقریباااً تشریح 

   حاااء ا رخت اا ح دررا حاارای تشااری د اعاا ام ا جسااکااه 

 لای ا معاات  ،شگن  تشریح تادادنا  قرار مای مثقق ن

در  اقاع جنا ی ن سات؛ زیادی دراین زم نه در دسترس 

کاز اتارین مرتارین   حازرگشاپگر هم که یکای از مهام

علمی جها  در د رۀ ساسان ا  حگده در تشاریح پ شارفت 

 (.۳4)گن انی ن اشته است

 

 میتشریح در د را  تم   اسم
 علاام یااک عنااگا  حااه اسااممی، تشااریح د را  در

 مع اار حا   انساا ، سااختار   حاگده احتارام مگرد مق س

 پزشاکا  مهاارت   صامح ت گ اریانا ازه حرای مهمی

 اسات معتقا  (م ۱۱32 ۱۱۲6) رشا  احان (.۳4)است حگده

متعاال را  حاه خ ا نا  اعتقااد کالب شکافی،   که تشریح

در    د را   یجس  انسان حیتشر اما (۳5)ده افزایش می

 خصاگ هح گانات از ح حیتشر ی  حرا  م هیحنظر  سا  نم

 (.۳6)کردن یاستفاده م مگ  م

 جااحظ کاه    را «الث گا »در جانگرشناسی کتا 

حا تشریح  ؛است نگشته ارسطگ «الث گا » کتا  از تثث ر حه

ها   مشااه ات   تجرح اات دانساته حر تک ه ح گانات   حا

   معرفای را زیساتی گگناه ۲52از این اثر حا ش در خگد،

 ردکاارده از نظاارات ارسااطگ را تااگجهی قاحاال مااگارد

از تشاریح   ب ع ات خاگد احن س نا درکتا  (.۳1،۳2)است

 حاه شا ه، کشته ح گا ِ تشریح   معتق  است، گفته سخن

 دشاگار ر د،مای حا ن از ا  عر ق از حس اری که   سبن

 ح گا  زن ه، ح گا  تشریح شمرد  دشگار ضمن   است

حا تثق ق  (.۳1)دان می ترمناسن تشریح حرای را ش ه خفه
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حه هنواام  مسلمانا  که شگدمشخص می حخگحی درتاریخ

کردنا ؛  مگزش پزشکی ح گاناات زنا ه را تشاریح مای

کاه در گنانچه در ع گ  االنباه از قگل احای اشاع   ما ه 

  حضگر ام ر غضنفر حرای تگض ح گنجایش معا ه ح اگا

 احن نفا س (.۳3)ای را تشریح زن ه انجام داده استدرن ه

نخست ن کسی در زم ن  تشریح،  خگد پزشکی مطالعاتحا 

م تشاریح را از یکا یور های گگناگگ  علاحگد که شاخه

نخست ن تثث ر  ر د متگ   ن اساممی حاه  (.42)ج ا نمگد

م مدی، د  قر  حع  در ایتال ا حا ظهاگر  ۱۲ار پا، در قر  

«  ناتگم ا مگنا ینی» کتا    ن ینگ دلگزی مشاه ه ش مگ

 مگن ینگ (.۲۳)سازی در  ن رنسانس ار پا حگدگام سرنگشت

های جال نگس را در کتا  خگد مثتا انه حس اری از غلط

حاا   زال اگس تا در قر  شاانزدهم ما مدی ،تصث ح کرد

 های مکرر ح   انسا    کشف ات ج ی  در تشریح،تشریح

هاای جاال نگس را  شاکار گناه ترسای غلاطگح    ه چ

انقمحای در « ساختما  ح   انساا »  حا کتا   (۱6)ساخت

از قر  هف هم تا ح ساتم،  (.۲۳) جگد   ردهعلم  ناتگمی ح

حاا  ا  از دانشمن ا  حرجسته، پزشکا    دانشاواه یار حس

هاایی را در ایان علام مگجگد، پ شرفت ی ناتگم م طاص

 تشریثی ر ی ساختار حر هااغلن   حگجگد  ردن که اسامی 

 .(4۱)ان  گذاشته شا ه اساتیا ح ماریی که تگص ف کرده

 حه دل ل خا مات   کشاف ات مستق می ن ز دکتر ایرا  در

 تشاریح علم در نظر صاحن یک ، حه عنگا در این علم خگد

ترین  ناتگم ست عنگا  حزرگاعضای ح  ،  سازیم ل  

 (.4۲)نمگد خگد    از را ا ایر  پ ر علم  ناتگمی  ۲2قر  

 دانشمن ا  حرجسته د ره تم   اسممی در علم تشریح
 "المنصااگری“ا ل  مقالاا  ه.ق( در ۳۱۳-۲5۱رازی )

هاای اختصا  دارد، حاه  اگر دق اق انا ام که حه تشریح

ریا    شاریا  را تشاریح داخلی ح     از جمله قلن    

رازی نخست ن کسی است که گن  تاک  .(۳1)کرده است

واااری در زم ناا  کالب شناساای اعضااای حاا   انسااا ، از ن

جمله فی ه ئه الکب ، فی ه ئه القلن، فای ه ئاه االنث ا ن، 

شار   ن ا لا   (۲5)فی ه ئه الصماخ   ه ئه العا ن داشاته

 (.4۳)را نواشاته اسات  یدرحاره    مر ار یجامع   علم

 الصاناع  کامال”در ق( ه.۳24 -۳۲2 یاا ۳۱2) اهاگازی

اسات،  مقالاه ح سات حر مشتمل که”لملکیا  ن یا الطب ه

 مقالا    ف زیگلاگژی   تشریح علم حه را   سگم د م مقاله

 جراحاای حااه اساات فصاال یااازده شااامل نااگزدهم را، کااه

 حاه علمای حا دی ی حار نخست ن  ی داده است. اختصا 

 عاار ق، جراحاای دسااته، سااه حااه را جراحاای،    مقگلااه

(. 44)کارد تقسا م اساتخگا  جراحای   گگشات جراحی

 هماراه حاه اهاگازی الصاناعه کامال کتاا  تشریح حخش

 قاانگ    رازی المنصاگری کتاا  تشریح از هاییقسمت

 فرانسه حه د کگن نگ.پ تگسط م.۱32۳ سال در س نا احن

 در    عرحای ماتن شا    منتشر ”تشریح رسال  سه“ نام حا

 .(45)حه گاپ رس   قاهره در ق.ه۱۲34 در جل  د 

ه ایااه “خااگینی کتااا  در قاار  گهااارم هجااری ا

فصل  ۲22   اصلی حخش سه را در“ الطن فی المتعلم ن

حاا  شاامل کل اات  ان    5۱نگشت که حخش ا ل در 

در مااگرد  اخااگینی (.46)ظااایف االعضاساات تشااریح   

هاا در حرکات های مرکن   نقش قفسه س نه   ریهان ام

خگ ، جزی ااتی را ح اا  کارده کاه در مباحا   نااتگمی 

ای حه    نش ه است؛ همچن ن در ی اشارهکتا  المنصگر

هاای  نااتگمی را حاه فارسای ای از  اژهکتاحش مجمگعاه

 (.41)دارائه داده که هنگز در این زما  ن ز کارحرد دار

 عجز لمن التصریف“ م( کتا  ۱2۱۳-3۳6زهرا ی)

سای  پای  تجرح اات شخصای خاگد در حر را ”التال ف عن

خش نسابتا  سا عی را ا ل کتا  ح مقاله  درتثل ف  مقاله

هاا  حه تشریح اختصا    همزما  حا تگص ف شکل ان ام

ا  در  (.۱5)   ظااایف اعضااء ن ااز پرداختااه اسااتحاه شاار

 را مارده   زنا ه مگجگدات تشریح ضر رت خگدکتا  

مق مه    را   تشریح (۳2)کن می یاد  ری پزشکا  حرای

ز جراحی   ع م پ شرفت در جراحی را ناشی ا الزم  علم

در  یزهاارا  (.۲2)داناا م شااناخت علاام تشااریح ماایعاا 

 را یجراحا احازار ریتصاگ ساتیاز د  ش حاا حا فیالتصر

 نیرگذارتر شر  داده   حه عنگا  تثث صگرتی قاحل فهمهح

را  یدر ار پاا نقاش مهما ،یعلم جراحا شرفت فرد در پ

 (.۱2)کرده است فایا
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م( در کتاااا   ۱2۳6-322ه.ق/ ۳12-4۲2حاااگعلی )

نه تنهاا  ،که مشتمل حر پنج کتا  است ”قانگ  فی الطن“

در کتا  ا ل، تشریح هم  اعضاء را ج اگانه شر  داده، 

حلکه در کتا  سگم ن ز قبل از شار  ح مااریِ هار عضاگ، 

در احتاا ا تشااریح    ظااایف    عضااگ را ح ااا  کاارده   

استخگا  شناسی   عضله شناسی   حخصگ  در تشاریح 

فته حاا علام گگشم    صف دق ق عضمت ح قه،  نچه 

 اهم ات حاه تگجاه حاا سا نااحان (.42)امر ز مطاحقات دارد

رساال  »ها، ح ماری درما    تشخ ص در نبا شناخت

را حاه زحاا  فارسای تاثل ف کارد کاه حارای « شناسیرگ

  ر اسات کاه گوگناه ا باای پزشکا  امر زی شاوفت

های دشگار را تنها حا امتثا  نبا ق یم حس اری از ح ماری

کاه ایان خاگد مساتلزم اشارا  ( 43)انا ادهدتشخ ص می

خصاگ  هکامل حر مباح  تشریثی قلان   عار ق   حا

ساات   حااه دنبااال اهم اات ناابا در درمااا  ا هاااشااریا 

، در «النابا دالئال»هایی مساتقل ماننا  ها رسالهح ماری

 داللت نثگه حه راحطه حا نبا   انگاع    نواشته ش ، که

 (.52)کردمی اشاره نبا ر ی از ح مار حرحال

 ذخ اره» کتاا  مشاهگر ه.ق( 5۳۱- 4۳4جرجاانی )

    جلا  ا ل جل  تثل ف کرد کاه ۱2 ، را در«خگارزمشاهی

  گریهحاش ؛ حمی کالب شناسی جامع درحرگ رن ۀ تگص فات

صفثه حزرگ تشریح  4۲در  در گفتار گهارم   پنجمکه 

در  (.5۱)های ح   از سر تا پا را ح ا  کرده اساتهم  ان ام

 در کتا » ای خطی حا نام حخان  سن پترزحگرگ نسخهکتا

تشریح حه نام س   اسماع ل جرجاانی مگجاگد اسات  علم

که حه گفت  الوگد حخشی از کتا  ذخ اره خگارزمشااهی 

 را گاگاتر   اگز فتالمی ح ن راحط  حار نخست ن  یاست. 

 (.۳4)اساات داده شاار  parry کشااف از پاا ش سااال 622

 نااتگمی در ماگرد انا ام هاای تصا یر جالبی از اشاکال 

مختلف حا   انساا ، درجلا  د م یکای از نساخ ذخ اره 

 دست  م ه است کاه ز دهاگ  مثقاقهخگارزمشاهی ح

 لمانی در مگرد این تصا یرِ قاحلِ تگجه، مقالا  مبساگ ی 

 (.5۲)ارائه کرده است

 ه.ق( در د  اثاار خااگد، یکاای  621-636نفاا س )احاان
 

، گاردش «ر  قاانگ شا»  دیواری « المگجز فای الطان»

مخصگصااً درشار   کارده اساتخگ  ریاگی را تگصا ف

ها حه قلن   تشریح حنجره تشریح قلن   پ گستوی رگ

  ارتباط م ا  تنفس   نابا   گاردش خاگ  از ریاه حاه 

قلاان   از قلاان حااه ریااه تگجااه  یااژه مبااذ ل داشااته   

ترت ان گااردش خاگ  کگگااک )ریاگی( خااگ  را حا ین

 (.۳2)شناخته است

 «االحا ا  تشاریح»م. در ۱۳36در مثما  نحا منصگر

  فارسای را نگشات  زحا  حه ا ل ن رسال  مجزا در تشریح

 علام در حاار ا لا ن حارای حازرگ تثاگلی صاگرت ح ین

 نظ رحی خگد نگع در که  م   جگده ح انسا  ح   تشریح

 تنها نه اسمم، عالم در کتا  این حگد  نظ رحی علت. حگد

   حنا یدساته در ج ی  ایگهش  اح اع   مطالن تنگع در

    حاگد  مصگر در    از ح ش حلکه تشریح، دانش ارائه

   هاااستخگا  حارۀ در مشر   حثثی فصل ا ل .(5۳)است

   عضاامت اعصااا ، سلساال  تشااریح حعاا ی فصااگل در

ش ه اسات.  ح ا  ها   انشعاحات   ها  شریا  هاس اهرگ

  گواگنوی  جن ن شناسایانتهای کتا  ن ز حه مسائل  در

پردازد که در  ن ق یم قسمتی از علام میتشک ل جن ن 

زل وما  در اثر معار   خاگد  (.41،5۳)است تشریح حگده

“Studien Zur Geschichte Der Medizin” حاا گااپ

تصا یر تشریح منصگری حر اهم ت این کتاا  در داناش 

 (.4۲)تشریح تثک   کرد

 

 بحث
تاریخ پزشکی  ن ها   حنا حر شگاه  حا تگجه حه یافته

حقرا ی   جال نگسی حاصال   اداما   ان ملال حاساتانی 

سااله دارد   ماننا  ساایر  5222است کاه حا اقل سااحق  

النهارین  غااز   در مصار، هنا ، های علمی از حا نرشته

ای از عااا ه (.54)گاا ن   ایااارا  گسااترش یافتاااه اساات

نگیسا  ما معتق ن  در د را  اسممی، پ شارفتی در تاریخ

ر قاحل اثباات ن سات گارا کاه حثا  حار سا  ناتگمی علم

گاه ذکار شا ، . گنا (۱2)«های جال نگس حگده استیافته

هااای جااال نگس هاام حاار پایااه تجرح ااات پزشااکا  یافتااه
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 اسکن ریه مانن  اراس ستراتگس   ه ر ف لاگس حاگده   حار

در کتاان اساااس حااه اکتشااافاتی دساات یافاات.  هماا ن

حعاا  از » ماا ه اساات: «انگارالناصااریه»  « جگاهرالتشااریح»

جال نگس علم تشاریح حاه هما ن حالات مانا    در حامد 

خصاگ  هکردنا . اعارا  حامصریه حاز تثص ل علم می

 ها اگر گه ظااهراً  اجتناا  از تشاریححکمای کباری از   

که در جراحای زیااد مااهر حگدنا  داشتن  اما از حاحت این

 (6،۱6).«کردنا معلگم حگد که تشریح کارده حگدنا    مای

از تشریح اجساد « تشریح البشر»همچن ن خگیی در کتا  

 ۱۲1۱در ح ن تثریار ایان کتاا  کاه ساال »..گگی : می

هجری حگد،   پ ش از    ن ز گن  جثه از اجساام اماگات 

حه  ریق شارعی تشاریح نماگدیم؛ زیارا معالجا  اماراض 

ایان  (.6)«حاشا  ناه یق نایح    فهم   ، تشریح ظنی مای

ی ممنگع ت تشاریح در غرح ن مثققازحرخی مگضگع که 

ی مساالمانا  ا معااکاام    فضااعدیاان اساامم را دل اال 

کاه  شاگدهاا مشاخص مای؛ حا تگجه حه یافتاهان دانستهمی

 انا دانساتهمی حخگحی را انسانی نه تنها کالب شناسیها   

 (.۱3)انا کاردهمای شکافی هم کالب  شگاه ی حه حلکه حنا

 ی تراکئگساتگمی در کتاا اگر حه شر  جزئ ات فنی جراحا

قانگ  نظری دق ق ح فکن م، حای  حوذیریم که احان سا نا در 

علم تشریح ح   انسا  ا معات دق ق داشاته   گنا ن حاه 

رس که در نت ج  جراحی شخصاً ا معااتی تاازه نظر می

حاگعلی درشار  عمال  .دست   رده اساتهدر این حاره ح

رگاااه در ه: »گگیاا ماای تراکئگساتگمی در ح ماااری خناااق

سبن عا م ح ماری خناق ت ح رها   عمج سگد ن ه    حه 

حاشا  کاه  این گناا  تنفس..... نست که حلق را حشکافن   

سر ح مار را حااال نوه ارنا    پگسات حلاق را حاه صاناره 

 حردارن   از حلق  زاد   حشکافن    یاک رحااط م اا  د 

 حلقه قصبه حراحر این شکا  پگست حوذارن  تا دم حزن   

گاگ  از تاا ح ر  مااس فااارد گردنا  شااکا  را ح  زناا  

 هااکه حه غشاء غضر    س بی نرس . اما اگر در رحااطگنا 

 (.55،43)«هم  ماس افتاده حاش  این عمج هم نشای  کرد

پژ هشااای حاااه در ( ۱۳2۳)همکاااارا    نگر زیاااا 

 حاا    مقایسا    قانگ  کتا  در ادراری دستواه تشریح»

رداختنا    حعا  از مقایساه هما  پ« گاری نااتگمی کتا 

کاه های دساتواه ادراری حاه ایان نت جاه رسا  ن  قسمت

هاای  دساتواه نظرات حگعلی حا تگجاه حاه مگجاگد نباگد 

   ا رتر گرافای   س ستگساکگپنظ ر ، امر زی پ شرفته

 حاار منطبااق   ر  شااوفت کل ااه، عاار ق  نژیااگگرافی

 .(56)است حگده پزشکی ج ی  هایکتا 

در  (۱۳21فراهانی   امامی م ب ی) ماستریهمچن ن 

 جرجاانی حا ن دیا گاه تطب قی مطالعه»پژ هشی حا عنگا  

 پزشاکی نظریاات حاا شاکم ج ار قا امی هایفتق درحاره

 هازار فاصاله یک  جگد حا حه این نت جه رس  ن که «نگین

مگرد  شکم، ج ار هایفتق درحاره جرجانی دی گاه ساله،

 حاار منطبااق   حااگده یپزشااک ج یاا  مناااحع تاک اا    تائ اا 

 .(51)حاش می پزشکی نظریات نگین

علاام »در زم ناا   Habbal (۲2۱1)  بااق تثق قااات

  ساطی قر   در د را  تاریک ار پا زمانی که« ناتگمی

 یاز مثققا  حرجسته مسالما ، اکتشاافات یار حس حرد،می حسر

 ی ناتگم نشا  دهن ۀ پ شرفت در زم ن  را انجام دادن  که

 نگر  نااتگمی، نظریا  زم نه رازی در جرح اتمانن  ت حگد،

 قاانگ  »درح نایی، تثل ف کتا  معار    اله ثماحن ج ی 

 خاگ  ریاگی احان تشریح گردش   س نا احن «پزشکی در

 ۱651-۱512) هااار ی  یل ااام حاارای را کااه راه النفاا س

 (.4۱)ساخت همگار حع  قر  گن  در( م مدی

 تاااریخ غرحاایِ هااای حعضاای از ان یشاامن ا پااژ هش

 مسالما  دانشامن  د  کاه ن از نشاا  داد اسممی پزشکیِ

 نا ،اداشاته  نااتگمی مطالعااتی پ شارفت در مهمای نقش

 احن هم قانگ ، کتا  شر  در که"قرشی نف س احن"یکی

 حطان حاا راحطاه در جال نگس فرض   پذیرفتن حرای را س نا

 گاردش خاگد، کشاف هام   داد قارار انتقااد مگرد قلن

 عبااا الط ف"دیواااری   داد گضااا حت را ریاااگی خاااگ 

 قرحان ااا حااالب حاار ده هاازار جمجمااه  م.(کااه۱۳)"حغاا ادی

هاا    شاکل اساتخگا  یرا شمرد   حا حررسا قثطی مصر

 نظار کاه هاا، مثقاق سااخت   ارتبااط ۀمفاصل   نثاگ

   پاااای ن فاااک هاااایاساااتخگا  تشاااک ل در جاااال نگس

 (.41،52)است اشتباه عجز، ناح ه هایاستخگا 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             8 / 12

https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-12318-fa.html


   
 طاهره شاکری و همکاران     

 601    7189، مهر  711هم، شماره مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                                دوره بيست و ن              

 پژوهشی کیفی

 نف سن اح نگیس دست هاینسخه شفک همچن ن حا

 ۱3۱4 ساال در «قاانگ  تشاریح حار حاالی شر » عنگا  حا

 خاگ  گاردش احان نفا س که ثاحت ش  ار پا در م مدی

 داده تفصا ل شار  حاه از هار ی قبل سال ۳۳2را  ریگی

  لا  ه جملا از مگرخاا  از حسا اری که ایحه گگنه است

  اگر حاه    دیورا اد اردکگپگال مایر  ، ماکس م لی،

 نفا س احان حاه حایا  کشاف این که ان داشته ح ا   اضح

 (.42)شگد داده نسبت

حاا شاکگفایی  گس ا   زال نگس جاال زما  ح ن عصر

 ،همراه حاگده حیدانشمن ا  مسلما    پارسی در علم تشر

   حاه شارق ا  اغرح یعا م دسترسادل ال حاه  ! یشاا ی ل

گجاه تار ماگرد تعصارکم نیا، ا شنایی حه زحا  فارساینا

مگرخا  قرارگرفته اسات. حاه  اگر مثاال، فامم در حاا  

ای حااه دانشاامن ا  نااه تنهااا هاا چ اشاااره اعصااا  مغاازی،

 حاه حگیاایی را اعصاا  معرفای خا رم اناه نکارده، حلکاه

م.( ۱664 یلا س ) مغزی، حه اعصا  نخست ز ج عنگا 

 مغازی اعصاا  نخسات ن کاهحالیدر است؛  داده نسبت

، ۱)کتااا  خ ااره جرجااانیحناا ی شاا ه در کتااا  ذ بقااه

   حگیاایی ز ج د  هار شامل (۲، فصل ۳، قسمت 4حخش

که ا  این نکته را حه تبع ات از تر این  جالن است ح نایی

حا استناد حه کتا   (.۳5)گینی   احن س نا ح ا  کرده استاخ

دانشمن  مسلما  احن القاف در قار  »تاریخ علم کمبریج 

هاای قلان را یچاهها را تگص ف   کار درم. مگیرگ ۱۳

ها پ ش از اختراع م کر سکپ   تگض ح داد   این م ت

هااا تگسااط گهااار قاار  پاا ش از تگصاا ف دق ااق مااگیرگ

مالو وی در ار پا حگد   این تگص فات احن القف ح سای 

ت از مشاه ۀ ده  حکاینبگده، زیرا شگاه ی که ارائه می

افتخارکشااف  م۱6 قاار  در (.۲۳)«حساا ار دق قاای دارد

در ( ۲۳)داده شا  رحمی)فاالگپی( حاه فاالگپ گس هایلگله

 در (رحمای لگله های) رحمی ا ع ه اصطم  کهصگرتی

 ه ایاه «کتاا  در اخاگینی، تگسط قمری هجری 4 قر 

 شاا ه معرفاای «الاارحم قاار  »عنااگا   تثاات «المتعلماا ن

د را   از ایرا  در انسا  رس  تشریححه نظر می (.53)است

اسات کاه  داشاته د جاگ غار  دن اای حارخم  حاستا ،

 تگساط تار پا ش حاش که تگا  اکتشافاتیمص اق    می

 ار پاایی دانشامن ا  نام حه   گزارش مسلمانا    ایران ا 

اگار اختراعاات   کشاف ات ا باای  (.62)ش ه است ثبت

هاا دانشامن  دیوار حاه  گه گذشت   دهحر    مسلما  حنا

یافاات، حساا ار حع اا  حااگد غاار  از د را  ار پااا راه نماای

ها خمصی یاح     ن تاریک قر    سطی حه این ز دی

 (.۱3)گذاری کن نگین را پایه

حاا تگجاه حاه در پایا  می تگا  نت جه گ ری کرد که 

در  علام تشاریح منشااء احتا اییمشخص ش  کاه ها یافته

دسترسی حاه کتان  اسممی -دانشمن ا   ن ایرانی متگ 

 حاگدهخصاگ  حقاراط، ارساطگ   جاال نگس هیگنان ا ، حا

ها حاتگجه حه عا م امکاناات   تجه ارات ناگین   است. 

 نااا    نااگ  ری    متااگ  تصااث ح اماار زی، گذشااته از

ها   نظراتی را اح اعات، حر مبنای تجرح ات شخصی، ای ه

ح ا  کردن  که در س ر پ شرفت   شکگفایی علم تشاریح 

متثسفانه در منااحع ج یا ، نقش حسزایی داشته   در ار پا 

 .نادی ه گرفته ش ه است این نقش

   میقااا   الثکمااا ت اااماننااا  ح یمرکاااز س تثساا

کارشناسااا    اسااات    ناااتگمی   جراحااا    یر گرحکااا

   یپزشک یهامختلف در رشته یهامترجما  حا تخصص

   ق ادق یِکاارحردتثق قات  تا حا ستیضر ر یپزشکرا پ

قااگت    نقاااطکهاان  یمناااحع پزشااک یاحیاا  حااا حاز یعلماا

 تشاریح   علاگم  احساته حاه    علامخصاگ  ضاعف هح

مساتلزم مهاارت   تخصاص که این خاگد مشخص شگد.

ی دق ق زیر سازمان هن ازمن     حیتشر  ن مترجما  در زم

  حا دی گاه کل نور پ شا ن ا  ماا،  نظر ارگانی معتبراست

زم ناه تشاریح  ثاار پزشاکی  ان  لز م حررسی ح شتر در

، حا تگجه حه احعاد اسممی   تطب ق    حا  ن نگین -ایرانی

 گردد.گستردۀ    پ شنهاد می

م.کتاا  ۱6قار  لیاا ا ایا   ۱5از نسخه قر   یحرگ

 عضاامت حاا   کااه  حیتشاار ۀدرحااار یمنصااگر حیتشاار

)تصااگیر  شااگدیماا ینوهاا ار کااای مر یدر کتاحخانااه ملاا

 ( .4۲)(۱شماره 
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 یمنصگر حیاز کتا  تشر یحرگ:  1تصویر شماره 

 

 سپاسگزاری

این مقاله قسمتی از نتایج استخراج ش ه از پایا  نامه 

تخصصی مقطع کارشناسی ارش  تاریخ علگم پزشکی حاا 

 .حاشا می .IR.MAZUMS.REC 1398.485اخمق ک  

گیسن گا  حر خاگد الزم مای داننا  کاه از کل اه پرسانل ن

کتاحخان  مرکز تثق قات  ن سانتی   مکمال دانشاک ه 

علااگم پزشااکی مازناا را  خصگصاااً ساارکار خااانم حتااگل 

 رح می تشکر   ق ردانی نماین .
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