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  چكيده
هاي متعددي را در اند، پرسشهاي اخير به طب سنتي نشان دادهپژوهان كشورمان در سالزوني كه عموم مردم بويژه دانشتوجه روزاف

انديشي، كاوشگري و توان دانشمندان گذشته ما ها در ارتباط با ميزان ژرفها و ابعاد گوناگون ايجاد كرده كه بسياري از آن پرسشزمينه
تناقض آشكار مطالب متعددي از منابع طب سنتي با همديگر و با متون . ويژه دانش پزشكي استهمختلفه بدر توليد و پردازش علوم 

آورندگان آن منابع، خود دچار اشتباه و برداشت نادرست در نگارش آثار خود كند كه آيا پديدپزشكي نوين، اين پرسش را مطرح مي
  اند؟ها را پديد آوردهرداري و نقل مطالب، اين لغزشكنندگان، در نسخه باند يا نسخه نويسان و نقلشده

 شخص پژوهشگر با انگيزه تحقيق و بيطرفي  اينكهبراي پي بردن به واقعيت و قضاوت درست، رعايت چندين مورد الزامي است، از جمله
 –لمي منابع اصيل طب سنتيي به زبان، رموز و اصطالحات عيبه اين امر بپردازد، تحصيالت رسمي پزشكي داشته، از تسلط و آشنا

ترين نسخه ها را داشته سابقه و تجربه كافي داشته و قابليت دسترسي به قديمي  برخوردار بوده، در ترجمه اين متون–يعني زبان عربي
  . باشد تا بتواند بر اساس فهم و برداشت مستند و صحيح، قضاوت نمايد

و بازخواني محتويات معتبر منابع اصيل آن رشته  - ويژه رازي و ابن سيناه  ب–در اين مقاله به ارزيابي دانش پيشكسوتان طب سنتي 
توان به مندرجات آن منابع در حوزه علم تشريح، براي اقدامات تشخيصي و پردازيم تا ببينيم چقدر ميدرباره دانش كالبدشكافي مي

   .درماني مراكز علمي و دانشگاهي نوين، اعتماد و استناد كرد
  .سيناطب سنتي، رازي، ابن كالبد شكافي،: ديواژگان كلي

  

  مقدمه1
سـت   ا هاي اصلي پژوهشگران طب سنتي ايران اين      يكي ازپرسش 

سـينا، بـراي    اي  همچون رازي و ابن     كسوتان برجسته كه آيا پيش  
فراگيري دانش پزشكي و آموزش دادن فراگيران، به تشريح جسد          

 اند؟پرداختهمرده انسان مي

سـو   ابن سـينا، از يـك     » قانون «رازي و  »الحاوي«در هردو كتاب    
يابيم كه مجبور به پذيرفتن تـسلط       برخي از نكات تشريحي را مي     

شويم نويسندگان آن كتاب ها به دانش نظري و عملي تشريح مي          
ها وساير منابع معتبر طب سـنتي،       و از سوي ديگر در همان كتاب      

ي و حتـي    ي ابتـدا  بينيم كه در حد بسيار    بديهياتي از تشريح را مي    
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تحقيـق و تفحـص     . انـد بدون حداقل مشاهده و تاملي نوشته شده      
ــامعقول و مبالغــه ناشــي از  ــه ســوگيري ن ــارغ از هرگون    علمــي ف

كنند كـه نـشان     زدگي، هيچ گونه دليل قطعي را ارائه نمي       هيجان
دهد پيشكسوتان برجسته طب سنتي ايران اسـالمي، بـه تـشريح            

ـ     ج و بـه شـكلي كـه امـروزه در           صـورت رايـ   ه  جسد مرده انسان ب
 بـر اسـاس  . انـد پرداختـه شود، ميهاي پزشكي انجام ميدانشكده

رسد كـه مبـاني اصـلي       نظر مي ه  ها و مستندات موجود، ب    پژوهش
و » تشريح االموات «دانش تشريح اطباي سنتي ما، عمدتاً از كتاب

و كتابهـاي   ) 1- 3 ( جالينوس »تشريح االحياء  «اندكي هم از كتاب   
 آنها تحصيل گرديده، پس از ممارست و تجربه، مطالبي بـه            مشابه

  .آنها افزوده شده است
  

 
  سخن ويژهسخن ويژه
(Editorial) 
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جايگاه كالبدشـكافي در طـب سـنتي ايـران          
  اسالمي

محمدبن زكرياي رازي، شيخ الرئيس ابوعلي سينا، سيد اسماعيل         
جرجانى، علي بن عباس اهوازى و نظائرشان، آشنائي و تسلط بـه             

دمات اصلي پـرداختن بـه حرفـه        دانش كالبدشكافي را يكى از مق     
دانستند، زيرا هم خودشان بر ايـن بـاور بودنـد و هـم               پزشكى مى 

ــر طبــي ــابع معتب ــاب هــاي جــالينوس - من  كــه -   همچــون كت
. اكثرآموزش هايشان بر آنها استوار بود، بر اين امـر تاكيـد داشـت             

كند كه پزشك بايد تشريح     هاي خود تاكيد مي   جالينوس در كتاب  
هـاي  وى كتـاب  . ها را بخـوبى بـشناسد     ك تك اندام  همه بدن و ت   

اختصاصي كالبدشكافي داشته كه در حـدود قـرن سـوم هجـرى             
ــيش1100حــدود ( ــي ترجمــه شــده و )  ســال پ ــان عرب ــه زب  ب

در دسـترس فراگيـران     » تشريح األمـوات  «مشهورترين آنها به نام     
 بطـور   »الحـاوى « رازى در كتـاب      . است دانش پزشكي قرارگرفته  

هاى مختلفي، مكرراً از آن  نقل قول كرده و به             بخش مستقيم، در 
اگر كتاب قانون را هم با اندكي تامـل         . )3 (آن استناد نموده است   

بخوانيم، به آساني پي خواهيم برد كه بسياري از نكـات تـشريحي       
هاي جالينوس نقل  آن، بطور مستقيم يا غيرمستقيم، عيناً از كتاب       

تاريخ پزشكي معتقدند كـه خـود       البته برخي از محققين     . اندشده
شناسي تـشريح را از مطالعـه مـستقيم         جالينوس، بخش استخوان  

اسكلت انسان بدست آورده و براي مطالعه عضالت، اعصاب، امعـاء           
و احشاء و ساير اندام ها از تشريح ميمون، خـوك و گـاو اسـتفاده               

 سال بـه عنـوان      1200كرده، كتاب تشريحي را نگاشته كه حدود        
 مـيالدي،   1542سي پزشـكان بـوده، تـا آنكـه در سـال             كتاب در 

 كتـاب خـود را منتـشر نمـود و     Andre Vesaleپزشكي بـه نـام    
جالـب  . )4 (اشتباهات جالينوس و اطباي گذشـته را توضـيح داد         

يعني نقد آراء جالينوس و مطرح كردن       - است كه دامنه اين تفكر      
  با گذشت زمان، هرچه بيـشتر عمـق و گـسترش           - اشتباهات وي 

يافت و به نقد آراء دانشمنداني رسيد كه بـا اسـتناد بـه تاليفـات                
 ،بـه عنـوان مثـال     . جالينوس، كتاب هاي خـود را نگاشـته بودنـد         

مولفين غربي يكي از منابع انگليسي زبـان معتبـر پزشـكي نـوين              
  :)5 (گويددرباره اظهارنظرهاي ابن سينا مي

 
Avicenna … his notes on anatomy and physiology of 
genital tract are full of errors …  

  
هاي طب سنتي نگاشته شده در فاصله زماني به هرحال، اگر كتاب

سينا تا دوره معاصر را مطالعه كنـيم، بـدون هيچگونـه            رازي و ابن  
تكلفي خواهيم ديد كه مطالب مربـوط بـه تـشريح، از كتـابي بـه                

رونويسي منتقل كتاب ديگر و از نسلي به نسل بعد، تقريباً بصورت 

ي پديد نيامده   يهاها يا غفلت  شده و اگر هنگام نقل مطالب، لغزش      
باشد، موضوع تازه يا نكته با ارزشي كـه بـه تكامـل علـم تـشريح                 

 شـود كمك كرده و پيشينيان آنرا نيافته باشند، به ندرت ديده مي          
در همين رابطه، خالي از لطف نيست كـه بـدانيم آخـرين             . )6- 8(

هاي طب سـنتي كـه بـه وسـيله برخـي از             ز كتاب چاپ تعدادي ا  
 از - هاي مشهور كشور منتشر شده، دربرگيرنـده مطـالبي          دانشگاه

 هستند كـه كـامالً مغـاير بـا          - جمله نكات مربوط به علم تشريح       
تشكيل شدن قلب از سه بطن و دو  مثل، باشندبديهيات علمي مي

و از زمان  )7 (...دهليز با وجود يك مجراي طبيعي بين دو بطن و 
هـاي طـب    جالينوس تا كنون بدون هيچ تجديد نظري در كتـاب         

  .سنتي تكرار شده، مورد دفاع هم قرار مي گيرند
 در جديدترين ترجمه كتاب قانون ابـن سـينا كـه            ،به عنوان مثال  

مترجم محترم آن، طبيب نبوده اما در ادبيات عرب و برگردان بـه             
تـشريح، از   «: ه اسـت  فارسي، زحمات قابل تقديري كـشيده، آمـد       

موضوعات تجربي علم طب است كه بسياري از طبيبـان آنـرا بـه              
شـارح بـزرگ قـانون عالمـه        «و  » انـد كالبدشكافان موكول نموده  

» ... الدين شيرازي از شرح مباحث تشريح، صرف نظر نموده          قطب
از آنجا كه تشريح، بيشترين مطلب را در فـن اول قـانون بـه               «اما  

دربـاره تـشريح اعـضاي بـدن در         اسـت    الزم   خود اختصاص داده،  
گذشته و تفاوت آن با تشريح جديد و ريشه بروز اختالفات  در آن   

  » ...توضيح دهيم
تشريح علمي است كه بر اساس تجربه       «: اندايشان در ادامه افزوده   
آيد، لذا هرگونه تغيير و تحـول در آن امـري          و مشاهده بدست مي   

سينا نيز بـه    ن جالينوس و ابن   طبيعي است كه طبيبان بزرگي چو     
اند كه مـستلزم قـول بـه        مشاهدات شخصي و عيني توصيه نموده     

 يعني چيزي قطعـي در آن نيـست و          ،باشدتغييرپذيري در آن مي   
بـر  «و  » كننـد را مشاهدات كالبدشكافان تعيـين مـي       حقيقت آن 

همين مبنا آملي شارح قانون نيـز كـه بـه شـرح مبحـث تـشريح                 
ــاره  ــه در پ ــي اپرداخت ــث م ــدي از مباح ــكان  : گوي ــه راي پزش ب

 يعنـي آنچـه كـه كالبـد شـكافان،           ،كالبدشكاف، بايد اعتماد نمود   
  كننـد، مـورد پـذيرش      مستند بر مشاهدات عيني خود بيـان مـي        

اي از نظـرات گذشـتگان در       بنابراين با فرض بطالن پاره    . باشدمي
زمينه تشريح، باز از ارزش كار ايـشان در تماميـت طـب طبيعـي               

   .)9 (»گيردال قرار نميوشود و اعتبار آن مورد سكاسته نمي
 شود ايـن  داده مي » خير الكالم ما قل و دل     «پاسخي كه بر اساس     

ست كه اگر ايشان و هركسي كـه از وي نقـل قـول شـده، درس                 ا
تشريح را بر روي جسد انسان گذرانده بودند، اين اظهـارات را بـه              

آموختگان در   پزشكان و دانش   كردند تا براي  گونه ديگري بيان مي   
  .هاي پزشكي پذيرفته شوددانشكده
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چند نمونه از مباحث كالبدشكافي منابع طـب        
  سنتي

 برخي از اظهـارات محمـدبن زكريـاي رازي دربـاره     –الف  
  )10 (تشريح دستگاه عصبي مركزي و محيطي

ـ مغز، از دو نيمكره تشكيل شده و داراى مـرزى اسـت كـه بـه                 1
يـك از    بطـور كلـى، هـر     . شود بخش، تقسيم مى  وسيله آن به دو     

هاى داخلى مغز، از دو نيمه كـامالً قرينـه درسـت             ها و بخش   بطن
گمان سراسـر نخـاع هـم از دو بخـش كـامالً قرينـه                اند و بى   شده

  .درست شده است
  .هاى چهره از مغز است  ـ منشأ اعصاب اندام2
د، گيـر   ـ بخش پايينى آخرين عصبى كه از گردن سرچشمه مى 3

به سوى هر دو انگشت چهارم و پنجم و نيمه انگشت ميانى رفته،             
  .يابد ها گسترش مى در پوست آن

هاى گردنى، يك فرو رفتگى هـست كـه از     ـ در هر يك از مهره 4
پيوستن آن با فرورفتگى مهره پس از خود، سوراخى براى بيـرون            

هـا، فرورفتگـى مهـره       شود و در اين مهره     آمدن عصب درست مى   
  .يى، برابر فرورفتگى مهره پايينى استباال

هاى پشتى، بطور كلى، فرورفتگى مهره بااليى، بزرگتر         اما در مهره  
هاى كمرى،   مهره  در حالى كه در    ،از فرورفتگى مهره پايينى است    

تمام فرورفتگى كه محل عبور عصب است، در مهره بـااليى جـاى       
ى جابجا شوند،   هاى گردن  از مهره  چه يكى  از همين رو چنان   . دارد

باشد، تحت كشش قـرار      زدگى مهره مى   سو با بيرون  عصبى كه هم  
شود و در همان سو، فلـج انـدام    گرفته، در آن، تاخوردگى پيدا مى 

  .آيد پديد مى
  

 اظهار نظر رازي درباره چند نكته تشريحي يا مرتبط با           –ب  
  ) 11 (تشريح

  
  برخى از علل آسيب ديدن يا قطع شدن صدا 

 »الحـاوى «در متن عربـى كتـاب    (ديدن عصب راجعه ـ آسيب  1
سـوى بـاال   ه  عصبى كه بيعنيالعصب الراجع الى فوق     : آمده است 

 Recurrent Laryngeal Nerveبرمـى گـردد  كــه منظـور از آن    
 چنانچه اين عصب قطع شود، صداى شخص هـم قطـع          : )باشد مى

شخص قطع شود ولى آن   اگر در اثر آسيب ديدن، صداىاماشده، 
درمـان مناسـب و بـه موقـع، صـداى       سيب، قابل درمان باشد، با   آ

در برخـى از    . گـردد  باز مـى   حالت طبيعى خود   شخص، بارديگر به  
موارد هنگام عمل جرّاحى خنازير، يكى از دو رشته عصب راجعـه،    

كـــه  رفتـــه اگـــر بـــه عـــصبىهـــم روي... شـــود  قطـــع مـــى

 آسيب،  آنشدت به برسد، بستگى رسد، آسيبى مى حنجره عضالت به

  .شود شده يا قطع است صداى شخص، ضعيف ممكن
  . ـ قطع شدن كامل زبان كوچك2
 ـ هرگونه آسيبى كه به حنجره يا عضالت آن، عضالت تنفّسى،   3

  .مجاور آئورت، رسيده باشد ها و يا عصب  ناى، شُش
  .هاى مغزى  ـ برخى از آسيب4
ازه و  ـ آسيب ديدن سقف كام به علّـت ترشّـحات بـيش از انـد     5

  .ناهنجار قسمت فوقانى دستگاه تنفّس
  .هاى توليد كننده صوت  ـ آماس حاد اندام6
هـا كـه    هاى سينه و شُش هاى شُشى يا برخى از بيمارى  ـ زخم 7

  .همراه با زخم هستند
  . ـ تجمع ترشّحات چركين در فضاى سينه8
  

  برخى از علل آسيب ديدن يا ازبين رفتن حس چشائى 
  .ى در مغزيرويشگاه عصب چشا ـ آسيب ديدن 1
 ـ آسيب ديدن خود عصب چشائى در طول مسيرى كه به زبان  2

  .رسد مى
  .هاى زبان  ـ آسيب ديدن ماهيچه3
  .هاى زبان  ـ آسيب ديدن غشاى پوششى ماهيچه4
  .)هاي سيستميكبيماري( ـ اختالل مزاج عمومى بدن 5
  

  دستگاه ادراري 
 هست كه از نظـر سـاختار، از         ايماهيچه  بر روى دهانه مثانه،    -  1

اين  ماهيچه كـه     .  است تشكيل شده  درونى و اليه بيرونى    دو اليه 
بر گرداگرد دهانه خروجى مثانه قرار دارد، عملـش ارادى اسـت و             

اش، جلوگيرى از دفع  ادرار است، هنگامى كه شـخص، بـا              وظيفه
هـاى جـدار شـكم بـر روى          كند، ماهيچه  اراده خود آن را شُل مى     

  .شود كمك طبيعت مثانه، ادرار خارج مى  فشار آورده بهمثانه
هـا    گردن مثانه در مردها داراى سه خميدگى است اما در زن           -  2

  .داراى يك خميدگى است
ها كوتاه و گـشاد اسـت و ادرارشـان            گردن مثانه در دختربچه    -  3

  . هاست تر از ادرار پسربچه معموالً رقيق
  

لي سينا دربـاره تـشريح       اظهار نظر شيخ الرئيس ابوع     –ج  
  ) 12،13 (اعصاب مغزي

در جلد اول كتاب قانون، آمده است كه از مغز، هفت زوج عـصب              
  : به شرح زير خارج مي شوند

 از بخش عمقي دو بطن قـدامي مغـز و از كنـار دو               زوج اول منشا  
  زائده شبيه نوك هاي پستان اسـت كـه حـس بويـايي را تـامين                

عـصب سـمت    .  و مجوف هـستند    اين زوج عصب، ستبر   . كنندمي
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رود راست به سوي چپ و عصب سمت چپ به سوي راسـت مـي             
رسـند و محـل تقـاطع آنهـا         اي به همـديگر مـي     تا اينكه در نقطه   

از اين نقطه به بعد، عصب سمت راستي بـه          . بصورت صليب است  
هـر  . كره راست چشم و عصب سمت چپي به كره چـپ مـي رود             

       اش بازشــده، ، دهانــهعــصب پــس از ورود بــه داخــل كــره چــشم
 . گيـرد يابد كه مـايع زجاجيـه را دربـر مـي    اي گسترش مي گونهبه
اي  را بـه گونـه  زوج دومسينا در ادامه تشريح اعـصاب مغـزي،         ابن

  .شودكند كه شامل زوج سوم هم ميتوصيف مي
ايـن عـصب، در ابتـدا بـه     : آورده اسـت   عصب سوم اما در توصيف    

آميزد و به چهار شاخه منشعب      ميهم   در   مقدار كم با زوج چهارم    
  :  شودمي

گذرد و مي) ديافراگم(شاخة اول از گردن پائين مي آيد، از حجاب 
  . شوددر احشاء منتشر مي

شاخة دوم از استخوان گيجگاهي سر بر آورده، بعد از جدا شدن از 
  .پيونددهاي عصب زوج پنجم ميگيجگاه به  يكي از رشته

  .رود اندام هاي جلوي صورت ميبه سوي شاخه سوم
پس از عبور از سوراخ استخوان فك فوقاني، به زبان           شاخه چهارم 

رسد و در اليه سطحي زبان گسترش يافته، حـس چـشائي را             مي
يني و يهـاي پـا  يني، لثهيهاي پاكند و در ادامه به دندان   تامين مي 

  . شودلب پائيني منتهي مي
وان تشريح چهار عـصب مغـزي       تهاي فوق، مي  با توجه به توصيف   

  .باقيمانده را حدس زد
 زوج بـراي  7 گانـه مغـزي در     12كه ادغام اعصاب     شوميادآور مي 

، تنهـا   )به احتمال زياد جالينوس يـا پيشكـسوتان وي        (كاشف آن   
پـژوه و    ولي بـراي دانـش     ،اي داشته تواند ارزش تاريخي و موزه    مي

  .آموز امروزي، ارزش كاربردي نداردحتي دانش
را  الزم به ذكر است كه حكيم محمد ارزاني در كتاب خود كه آن            

عـصب دو نـوع     «: سيصد و اندي سال پيش نگاشـته، آورده اسـت         
است، نوعي از دماغ رسته است و آن هفت زوج است كـه حـواس              
ظاهر و باطن و حركت همه اعضاي عالي كه سر و گردن اسـت از               

 اعـصاب    مگـر جلـد روي كـه در وي تـصرف           ،شودوي حاصل مي  
  ).14 (»نخاعي است

 حـس و حركـت پوسـت        ،يد كه به نظر حكيم ارزانـي      يتوجه فرما 
چهره از اعصاب نخاعي است و مردود بودن اين نظر، از بـديهيات             

  .دانش پزشكي است
البته حكـيم محمدحـسين عقيلـي خراسـاني در كتـاب خالصـة              
الحكمة هم اعصاب مغزي را هفت عدد و تقريباً به همان توصـيف             

  ).15 (سينا معرفي كرده استابن
 :در همين رابطه، يكي از مترجمين قانون ابـن سـينا آورده اسـت             

ــاره« ــشاهده و كالبدشــكافي  پ ــه م ــشريح ب ــات در ت   اي از اختالف

گردد، بلكه منشا اختالف آراء در نـوع تفـسير و گـزارش از              برنمي
از جمله اين اختالفات، اختالف نظـر در مـورد           .مشاهده مي باشد  

اج مغزي اسـت كـه كالبدشـكافان گذشـته هفـت زوج فـرض               ازو
اند و شيخ الرئيس نيز در كتاب قانون آنرا بيان نموده است و نموده

هـاي عـصب    اختالفي كه درباره زوج   . امروزه دوازده زوج مي دانند    
مغزي بيان كرديم، در بسياري از مباحث تشريح وجـود دارد كـه             

 ).9 (» اين زمينه دارد روشن شدن آن نياز به بررسي و تتبع در
  
 ي از چـشم   يهـا  اظهارت ابن سينا درباره تشريح بخش      –د  
)16(   
وسيله دو ه ها بي چشمي عامل اصلي نيروي بينا:درباره شبكيه  - 1

هريك از اين دو رشته عـصب       . شودرشته عصب مجوف تامين مي    
ي خـود   يشود، از همان بخش انتها    هنگامي كه وارد كره چشم مي     

سوي جلو پيـشرفت    ه  ب  چشم رسيده، گسترش يافته    كه به داخل  
  .مي كند

ه ست كه ب اايبا توجه به اينكه شبكيه چشم همچون دام گسترده
در حال شـكار     ست كه دام   ا و مثل اين   سوي عدسي كشيده شده   

  .اندصيد مي باشد، نام آنرا شبكيه گذاشته
 واژه شبكيه از كلمه عربي شبك بـه معنـي دام           توضيح اينكه اوالً  
شبكيه از ابتـداي شـروع تـا انتهـاي گـسترش             گرفته شده و ثانياً   

 يعنـي   –به دام توري شكلي تشبيه شده كه بـه طنـابي             اشيافته
كه منظـور از آن      ايسوي طعمه ه   متصل است و ب    –عصب بينائي   
گسترده شده و اين تشبيه، جالـب و قابـل تحـسين             عدسي است 

  .است
سـي چـشم ماننـد دانـه        عد  ):جليديه(درباره عدسي چشم      – 2

تگرگ شفاف و گردي است كه ضخامت آن در وسط، بيشتر و در             
انحناي قسمت خلفـي عدسـي چـشم        . رسدمحيط به حداقل مي   

نسبت به قسمت قدامي آن انـدكي كمتـر اسـت و ايـن حالـت و                 
  .  باشدها براي فراگيري هرچه بهتر اشياء مشاهده شده ميويژگي

يـه همچـون آبگينـه ذوب شـده       مـايع زجاج   :درباره زجاجيه   –3
 زيـرا منـشا آن از   ،شفافي است كه اندكي به سرخي گـرايش دارد  

  .خون است
از خـارج بـه     (پلك بـاالئي چـشم      :  تشريح پلك فوقاني چشم    -  4

  :هاي زير تشكيل شده استاز اليه) داخل
     پوست-  1
  )خارجي( يك اليه غشاء – 2
 )پيه( اليه چرب – 3

   ماهيچه– 4
  ) داخلي(شاء  يك اليه غ– 5
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الزم به يادآوري است كه محمدبن زكريـاي رازي هـم جلـد دوم              
 را به چشم پزشكي اختـصاص داده و         -  يعني الحاوي  - كتاب خود   

 باشـد دربرگيرنده مطالب مهمي بويژه در ارتبـاط بـا تـشريح مـي            
ويژه در هر سـطح     ه  مطالب فوق براي خواننده محترم ب     ). 17،18(

جاب انگيز، تحسين برانگيز و باارزش از تحصيالت پزشكي باشد، اع
  .هستند

  
    نظر ابن سينا درباره تشريح قلب–هـ 
قلب داراي سه بطن است، دوبطن بزرگ و بطني كـه بـه بطـن               « 

ي است كـه قلـب از آن        يماند، اين بطن همچون انبار غذا     ميانه مي 
 همچـون دو    ،قلب داراي دو زائـده اسـت       همچنين .كندتغذيه مي 

هانه ورودي خـون و نـسيم بـه قلـب هـستند و              گوش كه بر دو د    
  » .ساختار عصبي دارند

مطالب فوق مستقيماً از نسخه قـديمي عربـي ترجمـه شـده كـه               
و ... فـي تـشريح القلـب       «  :هاي مهم آن عبارتند از    برخي از جمله  

و له زائدتان علي    ... فيه ثالثة بطون، بطنان كبيران و بطن كالوسط       
لي القلب كاالذنين عصبيتان يكونان     فوهتي مدخل الدم و النسيم ا     

منقبضتين مسترخيتين مادام القلب منقبضاً، فاذا انبسط، توترتا و         
  .)19، 6(» اعانتا علي  حصر ما يحتوي عليه الي داخل 

در قلب سه « :  البته شرافكندي، در ترجمه خود چنين آورده است
انه بطن موجود است، دو بطن نسبتاً بزرگند و بطني كه به بطن مي

نمايد تا اين بطن وسطي انبار غذاي قلب باشد، غذايي پرمايه و   مي
پر نيرو كه با گوهر قلب و با معدن روان كه از خون لطيـف ايجـاد      
مي شود هماهنگ و هم گوهر است و تا اين بطن وسطي عالوه بر              
مخزن بودن براي غذاي قلب مجرايي باشد ميـان دو بطـن قلـب              

مانند، ايـن دو     دارد كه به دو گوش مي      قلب دو زائده  . نسبتاً بزرگ 
زائده گوش مانند بر دو دهانه در ورودي خون و نسيم كه به قلب              
مي آيند قرا دارند، اين دو زائده پي آلودند و تا وقتي كـه قلـب در       

   ).20(» انقباض است، دو زائده چين خورده اند و سست شده اند
  
   لب نظر علي بن عباس اهوازي در باره تشريح ق–و 

قلب داراي دو بطن است، يكي سمت راست و ديگـري در سـمت              
را بطن   بين بطن راست و چپ، منفذي هست كه برخي آن          .چپ

  ).21( در حالي كه چنين نيست ،اندسوم ناميده
  
    نظر حكيم ارزاني درباره تشريح قلب–ز 

و وي عـضوي اسـت مركـب از گوشـت و              دل گوينـد   ار  آن ؛قلب
 هاتر از ديگر غضروفهاي او قويغضروف. عصب و غشاء و غضروف

  .هستند

امـا بطـن     .يكي جانب راست، دوم جانـب چـپ       : دو بطن دارد   دل
ايمن، مملو است از خون كثير و روح قليل و نسبت به بطن ايـسر               

در بطن ايسر، روح بسيار اسـت و خـون انـدك، امـا               .تر است فراخ
است و   بهر آنكه گوشت دل صلب       ،تر است خون بطن يمين غليظ   

تر است جهت آنكه    و خون بطن ايسر رقيق     تر بايد غذاي وي غليظ  
با روح آميخته است، و گوشت بطن ايمن لطيف تر است بهر آنكه             

تر از وي به آساني برون تواند شد و گوشت بطن ايـسر            خون غليظ 
تر است و تر و رقيقتر بهر آنكه خون وي گرمتر است و صلب غليظ

  . با روح آميخته
ن البطنين، تجويف است و هردو بطن اندر اين تجويف گشاده           مابي

      .)22(است، پس گويا جمله سه تجويف است 
  

 نظر حكيم محمدحـسين عقيلـي خراسـاني دربـاره           –ح  
   تشريح قلب

هـاي  در كتاب ميزان الحكمه كه اخيراً به همت يكـي از دانـشگاه            
ن، كشور چاپ و منتشر شده، ضمن نقل كردن مطالب كتاب قـانو           

و ميـان هـر دو بطـن مجرايـي اسـت بـراي              «: چنين آورده است  
رسيدن خون از بطن ايمن به ايسر و روح از بطن ايسر بـه ايمـن،                
زيرا كه محل توليد روح، بطن ايسر است و انـدك خـوني كـه در                

  ».ست ابطن ايسر است براي حمل و مركبيت روح آن
 ) قلـب دو دهليـز (در ادامه اين بحث درباره عمل دو گـوش قلـب           

 منقـبض گـردد، آن      )يعني هـردو بطـن    (هرگاه قلب   «: آمده است 
 نيز منقبض گردند و چون منبسط شود، )يعني هردو دهليز (هردو

   )23( ».منبسط گردند
 بـه «: در اينجا هم يكي از مترجمين قانون ابن سـينا آورده اسـت            

نظر ابن سينا در قلب سه بطن وجود دارد، دو بطن بزرگ و بطني              
  نه تا براي قلـب ذخيـره غـذايي باشـدكه از آن تغذيـه              متوسط گو 

كه ابن نفيس در شرح قانون، اين نظر ابن سينا  در حالي. نمايدمي
شمار آورده و گفته است كه غـذاي قلـب از           ه  را گماني نادرست ب   

بافـت  (هاي پراكنده در جرم قلب      شود كه در رگ   خوني تامين مي  
  ).9 (» جريان دارد)قلب

  
   بحث

ـ    هاي علمي پيشينيان هركـشور در صـورتي       دستاورد نـام  ه  كـه ب
 سرمايه عظيمـي اسـت كـه از         ،ثبت شده باشد   پديدآورندگانشان

ر ارزي هم، ارزشمندتراست و هر ملتي كه از         يپشتوانه مالي و ذخا   
خواهي از جايگاه برتر    ر علمي بيشتر داشته باشد در سهم      ياين ذخا 

گونـه كـه     همـان پرواضح است كـه     . درجهان امروز مقتدرتر است   
هاي گلي و خشتي و سراميكي در تخت جمـشيد يـا   قطعات كوزه 
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 اگرچـه ممكـن     ،شهر سوخته يا تپه حصار يك ميراث ملي اسـت         
است همه قطعات شيئي قديمي پيدا نـشود يـا قـسمتي از اقـالم              
موجود دچار استهالك مشمول زمان شده باشد، آثار علمـي هـم            

   تند، بلكـه گرانبهـاتر هـم    تـر نيـس  ازنظر ارزشي نه تنها كـم ارزش     
بي شك اين كشور با توجه بـه وسـعت و بزرگـي آن و               . باشندمي

هاي قدرتمند و منابع عظيم انساني هميشه مورد وجود امپراطوري
 ولي خوشبختانه هيچگاه چراغ     ،هجوم و طمع بيگانگان بوده است     

  . يده استيروشن علم دانشمندان اين مرزوبوم به خاموشي نگرا
 نكات مهم در مورد كالبد شكافي مرتبط بـا طـب سـنتي،              يكي از 

 برداشت نادرسـت متـرجمين و مستنـسخين از اصـل كتـاب يـا               
هاي قبلي است، اگر چه در وهله اول ممكن است اشـتباهي            كتاب

 ولي به تعداد تكرار، ترجمه يا استنساخ و دور شدن           ،كوچك باشد 
  ).24( تر شده استتر و بزرگاز اصل كتاب، اشتباه بزرگ

 –موضوع كالبدشكافي كـه در متـون طـب سـنتي آمـده اسـت                
 نيـاز بـه بـازنگري و        –همچون ساير موضوع هاي آن رشته طبـي       
اين بـازنگري جـز بـا      . مقايسه تطبيقي با دانش نوين پزشكي دارد      

ها و تسليم در برابـر منطـق سـليم، ثمـره قابـل              پذيرفتن واقعيت 
حت يـا توجيـه     قبولي نداشته، هرگونه كوشـش بـراي اثبـات صـ          

ها و اشتباهات مرتبط با علـم تـشريح كـه در متـون طـب                لغزش
اي براي دانـش پـژوه معاصـر، جـز افـزايش      اند، نتيجهسنتي آمده 

در همين رابطه بايـد     . به بار نخواهد آورد    پيشينيان فاصله با علوم  
    توجــه داشــت كــه اگــر متــرجمين كتــاب قــانون و نويــسندگان 

ري و ميزان الحكمه و مترجمين آنها       ي همچون طب اكب   يهاكتاب
هـاي  فقط يك دوره كامل تشريح را بـا دانـشجويان در دانـشكده            

كردند و براي   گذراندند، قطعاً اظهارات ديگري ارائه مي     مي پزشكي
همه  اي بودن قلب، اينهفت زوج بودن اعصاب مغزي يا سه حفره       

زخواني به اميد آنكه با. شدندزحمت تكلف و توجيه را متحمل نمي
و شرح منابع پربار طب سنتي توسط متخصصين مربوطه نگاشته          

  .هاي طب جديد از آنها استخراج گرددشود و گمشده
  

  تشكر و قدرداني
جناب آقاي دكتـر محمـد مهـدي اصـفهاني و           ،  از اساتيد ارجمند  

جناب آقاي دكتر يوسف صادقي به خـاطر مطالعـه مقالـه و ارائـه               
  .گرددطريق قدرداني مي
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