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 نوين طب با نآ مقايسة و سينا ابن و رازي ديدگاه از مغزي اعصابآناتومي  بررسي

 
 *الفنامدار، حسن الفقفاطمه شريفيان مطل

  

 گروه طب سنتي، دانشكدة پزشكي، دانشگاه شاهد، تهران، ايران الف

 چكيده
ت صحيح و اين مكاتب الزمة شناخ پاية  علوم از . آگاهياين علم پيوند دارد ةگذشت  مكاتببا  ،علوم يرمانند سا نوين ي پزشك  دستاوردهاي مكاتب سابقه و هدف:

 ها داراي اهميت زيادي است. يماريدرمان ب ويجاد نقش آن در اعنوان بخشي از علوم پايه در طب سنتي ايران و  به  اعصاب. شناخت آناتومي هاست فهم دقيق آن
هاي مرجع در علم  عنوان يكي از كتاب هب گري  يكتاب آناتوم با آن مقايسة و سينا بنا و رازي ديدگاه اي از اعصاب جمجمه آناتومي بررسي به پژوهش اين در

 .است آناتومي، پرداخته شده 
دو اثر  ،الطب  يف  قانون و الطب ي ف  يالمنصوردر كتب  ها و عملكرد آن از نظر تعدادمغزي   به بررسي آناتومي اعصاب ،يقيتطب ةمطالع نيا در ها: مواد و روش

  .است پرداخته شده  گري اتومي ها با كتاب آن وران تمدن اسالمي و مقايسة آنمهم د

ذكر  را هفت جفت اعصاب اين كتب فوق، كه درحالي باشند؛ مي جفت دوازده مغزي اعصاب تعداد ،گري آناتومي  در كتاب جمله از نوين  طباز ديدگاه  ها: يافته
 مياني بخش اعصاب هستند. نوين تقريباً مشابه با طب  عملكرد گذاري و از نظر نام مغز انتهايي و ابتدايي يعصب هاي زوج شد مشخص  در اين پژوهش اند. كرده
 هايي از چند زوج با بخش است ممكن زوج عصبي يك از مختلفي هاي بخش اما نوين دارند،  با عملكرد اعصاب مياني در طب مشابه كه عملكردي درحالي مغز

 باشند.  ت داشته مطابق نوين  طب در عصبي
عدم  عالوه بر د،يجد يبا آناتوم سينا رازي و ابن دگاهياز د يمغز  اعصاب ي جمله عوامل تفاوت آناتوم از دهد مي پژوهش فوق نشان ز نتايج حاصل ا گيري: نتيجه

تقريباً است؛ اما در بيان عملكرد اين اعصاب،  بوده  ، تحت عنوان يك شاخهشگاهيتقارب رودليل  چند شاخة عصبي به گذاري ي، نامعصب يها از شاخه يبرخ انيب
رازي در رابطه با آناتومي اعصاب مغزي اشاره  المنصوريبه جزئيات بيشتري نسبت به كتاب  قانونسينا در كتاب  همچنين ابناست.   ها پرداخته شده  به همة شاخه
 كرده است. 

 شكي، تشريحپز ايران، تاريخ   اعصاب مغزي، طب سنتيها:  كليدواژه
 

 

 :مقدمه
 در گوناگون علوم تحوالت به كه است اي رشته علم تاريخ

 سطح علم،  تاريخ هاي پژوهش پردازد. در مي تاريخ بستر
 و تاريخي سير و مختلف هاي تمدن در علمي دستاوردهاي

 شود مي بررسي ديگر تمدن به تمدني از انتقال علوم چگونگي
 داليل بررسي با همراه ،رشد علمي منطقي سير مطالعة. )1(

 عصر محققان براي بشري جوامع رد علم افول و پيشرفت
در  پزشكي علم  علوم مختلف، ميان از و بوده بخش الهام حاضر
 خيپرداختن به تار ياز طرف .)2( قرار دارد اي ويژه جايگاه
و  يسالمت يالگوها رييتغ يبا تمركز بر رو تواند ي، ميپزشك

تخصص،  ،يمربوط به مسائل پزشك مشكالت يبرا ،يماريب
و  يصيتشخ يها وهيش ،يطب يها نهيهز الت،يصها، تح سازمان
 ن،يب نيدر ا .)3(كند  ارائه يديجد يراهكارها ،يشناس درمان
 ،يفرهنگيي از شكوفا يا دوره ،يتمدن اسالم ييطال عصر

كه از قرن دوم تا هشتم  استاسالم  خيدر تار يو علم ياقتصاد
 دوره با افتتاح نياست. ا  دهيبت رسث به هجري قمري

و محققان از نقاط مختلف  )4( مه در بغداد آغاز شدهحكال تيب
ة و ترجم يآور مختلف، به جمع يفرهنگ يها نهيجهان با زم

 نيا يريگ در شكل ).5( مشغول شدند يبه زبان عرب دانش
  بر ثيقرآن و احاد ديتمدن، نگرش اسالم نسبت به علم و تأك

 98شهريور  :افتيدر خيتار
  98بهمن  تاريخ پذيرش:
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 ديشد تيحما نيو همچن) 6( آن كسب تيش و اهمدان ارزش
 مسلمانان ديشد ةاز محققان كه موجب عالق ياسالمي امپراطور

 يدينقش كل د،يشده گرد فتح يها تمدن يبه جذب دانش علم
 و روش) 7( تمدن نيدر ا انيرانيا مشاركت همچنين .)5( دارد

 ).8( بوده است اين تمدن ديگر گسترش عامل علمي
 ي،اسالمتمدن  پزشكان دوران ينورترمشه زيكي ا

نويسندة كتاب  ق)313تا  251(ي راز  يايكرز نب محمد
 ق)428تا  370(ينا س ي ابوعل و ديگري الطب في   المنصوري

 در بوعلي .است طبال في   قانونالكه شاهكار او كتاب بوده 
 اي گونه به طبي هاي لغت تعريف در آشكارا سعي مذكور كتاب

 از نيز مطالب شرح و موضوعات تقسيم در و داشته منطقي
 -قرن نيكتاب چنداين  ).9(است  كرده  پيروي منطقي يروش

بر  -انهيم يها قرن يو چه در اروپا ياسالم يها نيچه در سرزم
 ريها تأث داشت و بر آن يبرتر گريد يپزشك يها كتاب ةهم

  .)10گذاشت ( يريچشمگ
  آناتومي  تعريف

 "زياد" معني به "ana"ژة يوناني از وا "anatomy"كلمة 
عبارتي ديگر،  ). به13-11است ( "برش"معني  به "tome"و
معني مطالعة بدن از روي ساختار آن است. به اين معني كه  به

از  "آناتومي"اصطالح  ).14(براي مطالعه، بايد برش داده شود 
مشتق شده است  "برش"معناي  به "temnein"كلمة يوناني 

ساختارهايي است كه در حال طبيعي  مطالعة كه )17 -15(
 اين علم). 18( ستندون نياز به ميكروسكوپ قابل مشاهده هبد

 1600ترين علوم پزشكي بوده و مطالعة آن به  يكي از قديمي
رسد كه بر روي پاپيروس  سال قبل از ميالد مسيح در مصر مي

 معلكه اين  نيبا توجه به ا .)19( ادوين اسميت ثبت شده است
علم  يها اخهمام شبا ت ،يپزشك ينيبال  عنوان اساس مباحث هب

سمت درك  پزشك را بهو  )20( دارد ميارتباط مستق يپزشك
و تسلط به  ييآشنا)، لذا 17، 16( كند يم  تيهدا ،يماريبهتر ب

پزشكى  ةپرداختن به حرف ياز مقدمات اصل كىي حيدانش تشر
 يفصل كي هر نايس ابني و همچون راز يپزشكان و )21(بوده 

 ). 23، 22اند (  صاص دادهختا حياز كتاب خود را به تشر
و اثر آن در  ي)ا جمجمه( مغزي  اعصاب تياهم علت به

و درمان  جاديبدن و نقش آن در ا يها عملكرد دستگاه

اعصاب  يآناتوم ي و مقايسةپژوهش به بررس نيدر ا ها، يماريب
و  نايس و ابن يراز ي ايرزك محمدبن دگاهياز د يمغز ةگان دوازده

 است. شده  پرداخته ن يآن با طب نو قيتطب
 ها: مواد و روش

 ي بودها صورت كتابخانه پژوهش به يندر ا يقو تحق يبررس
الطب   في  المنصوريهاي  مغزي در كتاب  اعصاب بخشو 

نوشته  الطب ي ف  قانون نگاشته شده در قرن سوم هجري قمري،
امروزه كه  يگر ي و آناتوممري شده در قرن پنجم هجري ق

 انيدانشجو يبرا يآموزش آناتوم يها كتاب نياز بهتر يكي
 مورد بررسي قرار گرفته است.  است، يعلوم پزشك

ما در اين مقاله به بررسي و مقايسة اعصاب مغزي از نظر 
، 17( پردازيم هاي مذكور مي ها در كتاب تعداد و عملكرد آن

22 ،23 .( 
 :ها يافته

 تعداد ،گري آناتومي كتاب در جمله از نوين طب يدگاهد از
 كتب در كه درحالي است جفت دوازده مغزي اعصاب

اند.  شده ذكر جفت هفت اعصاب اين ،قانون و المنصوري
همچنين از نظر عملكرد، حسي، حركتي و يا مختلط هستند كه 

 شرح زير است: ها به تطبيق آن
 )Olfactory nerve [I]( ييايعصب بواول:  زوج  .1
است  ييايعصب بو نيطب نو دگاهياز د يزوج عصب نياول

عصب در سقف و  نيا يها رندهيگ وبوده  يحس يعصب كه
ها  آن يمركز ديقرار داشته و زوا ينيب ةحفر يبخش فوقان

را  يكوچك هاي دسته ليهم تشك ها) بعد از اتصال به (اكسون
 ديموئتا استخوان يغربال ةعبور از صفح قيكه از طر دهند يم

) با يمركز ديا(زو ها هرشت نيشوند. ا يجمجمه م ةوارد حفر
داده و موجب  ناپسيقرار دارد، س ييايبو ازينورون دوم كه در پ

معتقدند در سينا  رازي و ابن ).17(شوند  ايجاد حس بويايي مي
پستان   است كه همانند نوك  يافته  مغز، دو زايده رويش يجلو
) يديشكل مصفات (اتموئ تورى باشند و به استخوان مى
هايى بسيار و نابرابر شبيه ابر يعنى  وراخاى سدار كه رسند مى

گيرد  اى جاى مى گونه هسر ب ةغربالى (مشاشى) است و در كاس
آن را همراه هوا از  ةبويى كه شام رسد. كه ته بينى به آن مى
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شبيه   دو برآمدگىبه كند،  طريق استخوان مصفات استنشاق مى
در رسد و  مي، شود استشمام مىبا آن وك پستان كه بوييدن دو ن

تر  تا حس بويايى بيشتر و دقيق كند، تجمع  جلوى آلت بويايى
 .)23 ،22( تحقق پذيرد

 )Opyic nerve [II[( ييانيعصب بدوم:  زوج  .2

است  يك عصب حسي يينايعصب باز ديدگاه طب نوين 
رسانند.  يم را به مغز هيشبك ينور يها رندهياطالعات گ كه
 يها رندهياطالعات از گ افتيپس از در يعصب يها سلول ديزوا

 جاديرا ا يكوچك هاي دستهملحق شده و  گريكديبه  هيشبك
 يينايب ستميس گريد يبه اجزا يينايبعصب  قيو از طر كنند مي

سينا زوج  اين زوج از ديدگاه رازي و ابن). 17( روند يمغز م
ها  رفته و حس بينايي را به آنها  يكم مغزي بوده و به چشم

اين هاى  لبهدارد  سينا بيان مي اند. ابن دو پي توخاليدهد. اين  مي
تا رطوبتى را كه زجاجيه ناميده  شود مى گشاده زوج عصبي

را فقط  يينايب ريمس يراز همچنين ).23 ،22( شود دربرگيرد مى
طب  و نايس اما ابن )22( داند يبه هر دو چشم م ميمستقطور  به
 ميمستق ريمسريق ط از يكيهستند كه  دمعتق ريبه دو مس نينو

صورت  به يگريو د هاي طرف خود رفته چشم يك از به هر
 ).23، 17روند ( يبه چشم مقابل م ،يضربدر

 Oculomotor( يچشم يعصب حركت سوم،  زوج .3

nerve [III]( 

 Trochlear nerve( اي زوج چهارم، عصب قرقره. 4

[IV](  

 ) VI[Abducens nerve[( اشتقاقي عصب ،شمزوج ش. 5
 چشمي حركتي گاه طب نوين سومين زوج، عصبديداز 

راست  ،يراست فوقان ،يپلك فوقان ةباالبرند ةعضل بوده و
اسفنكتر ي و همچنين تحتان ليو ما يداخل راست ،يتحتان

عمل  يبرا يگانژعضالت م و تنگ شدن مردمك يمردمك برا
چهارمين  .كند ي ميده عصبرا  كينزد ديد يبرا يتطابق عدس

ي را فوقان ليما ةعضلاي است كه  هقرقر زوج، عصب
است كه  اشتقاقي كند و ششمين زوج، عصب مي يده عصب

از  ).17(كند  ي ميده عصبرا  شمچ يراست خارج ةعضل
سينا اين سه زوج عصب مغزي معادل زوج  ديدگاه رازي و ابن

شود و حركت   خش ميهاي كرة چشم پ ماهيچه دوم بوده و در
دهي اسفنگتر  سينا به عصب ابن ي ورازدهد.  ها مي را به آن

كنند. همچنين رازي  اي نمي مردمك و عضالت مژگاني اشاره
سينا به وجود  اي ندارد، اما ابن به تعداد عضالت چشم اشاره

   ).23 ،22(شش عضله براي حركت چشم معتقد است 
 )Trigeminal nerve [V](قلو  عصب سه: زوج پنجم. 6

حس  ياصل عصبقلو،  هس نوين عصب از ديدگاه طب 
  عضالت يعصب حركت نيو همچن بوده سر يعموم

را  ياطالعات حساين عصب  .است يتحتان  فك ةدهند حركت
دهان و  يمخاط يپوست سر، غشا يقدام ة مياز صورت، ن

صماخ،  ةاز پرد يبخش ،ينياطراف ب يها نوسيس وي نيب ةحفر
 اميقد يا جمجمه هاي حفره ةشام آن و سخت ةملتحمچشم و 

 ةپرد ةكشند ةچيعضالت جونده، ماهو  كند يم افتيدر يانيو م
 ،يكام ة پرد ةكنند جمع ةعضل ايكام  نرم ةكشند ةچيماه ،گوش

گردن كه يك جفت از عضالت  ديوئيلوهيم ي يااالميآس ةچيماه
اين  .ندك يم يده را عصب يدوبطن ةو بطن قدامي عضلهستند 

 يحركت ةخشا كيبزرگ و  يحس ةشاخ كي يعصب حاو
 نيياز باال به پا بيترت هعصب ب ييانتها ةسه شاخاست. كوچك 
 ند از:ا عبارت

 )Ophthalmic nerve [V1]( يچشم عصب شاخة

ها، ملتحمه  از چشم يحسي ها شاخه يحاو يچشم عصب
عصب  نيا .است ياشك ةچشم شامل غد ةداخل كاس يازو اج
ي شانيپ  سنويس ،ينيب ة از حفر يحس يها شاخه يدارا نيهمچن
 يو بخش قدام ينيب  پشت ،يپلك فوقان ،يزنيپرو  نوسيو س

 ).17( استسر   پوست

 Maxillary nerve(ي فوقان يفك اي يا آرواره ةشاخ

[V2]( 

 يها شاخه يدارابوده و  ]V1[ي عصب چشم نِييدر پا
 ،يانيو م يامقد يا جمجمه هاي حفره ةشام از سخت يحس

 نوسيس ،يفك فوقان يها انندد ،ينيب ةحفر كام، ،ينيحلق، ب
پلك  ،ينيطرف ب يها قسمت ةو پوست پوشانند يفك فوقان

 ).17(است  يگونه و لب فوقان ،يتحتان
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 Mandibular nerve(ي انتحت يفك اي يا آرواره ةشاخ

[V2]( 

 يكه دارا استقلو  عصب سه ةتنها شاخ بوالريعصب مند
مه، مجج رونيدر ب يحركت يها رشته است. يحركت يها شاخه

و  يداخل ديگوئيترپ ،يجگاهيگ ة چيشامل ماه هعضالت جوند
كام،  ة كشند، ماخص ة پرد ةكشند  عضالت نيو همچن يخارج
را عصب  ديوئيلوهيم ةو عضل يدوبطن ةعضل يقدام  بطن

 .دهند يم

از پوست  يحس يها شاخه يدارا نيهمچناين عصب 
 وشگ يگوش، مجرا ،يانتصورت، گونه، لب تح يحتانت  بخش
فك  يها زبان، دندان يقدامدوسوم  ،يجگاهيگ ةو ناحي يخارج

در گونه، فك  يمخاط ةپرد د،يماستوئ ييهواي ها سلول ن،ييپا
 ).17(است  يانيم ةجمجم ةحفر ةشام و سخت يتحتان

سوم، چهارم،  يها از زوج ييها بخش ،يزوج عصب مغز نيا
 ي. راز)23 ،22( است نايس و ابن يراز دگاهيشم از دپنجم و ش

از صورت  ييها از زوج سوم در بخش ييها معتقد است، رشته
 ريزوج چهارم در گلو (ز شود، يو دهان پراكنده م ينيو ب

. دهد يرا م اش ژهيو حس شده و به آن  ) پخشنييپا ةآروار
گونه حركت  ةجنبانند ةچيپنجم به ماه از جفت يا شاخه

و زبان از جفت ششم در گلو  ييها رشته ني. همچندهد يم
سوم   از زوج يبخش نايس ابن دگاهي). از د22( شود يپخش م
چشم جدا و  گوشة خارجي سوم) از ةاول از شاخ ة(زيرشاخ

و پلك را  يشانيجونده، ابرو، پ ،يجگاهيگ  يها چهيماه
 ةدوم از شاخ ة(زيرشاخ گريد يو بخش كند يم يده عصب

  پوستى  ةيبينى و ال چشم جدا و اندرون   يداخل ة گوش سوم) از
از آن  گريد يبخش زيكرده و ن يده بينى را عصب  ةپوشانند

شده،  ميتقس يفرع  ةسوم) به دو شاخ ةسوم از شاخ ة(زيرشاخ
 ةفوقانى و شاخ  ةها و لث دندان يده اول عصب يفرع ةشاخ

انتهاى بينى گونه و   ،فرعى دوم، سطح بيرونى اعضا، مثل پوست
چهارم از زوج سوم،  ة . شاخكند يم يده را عصب ييباال و لب

شده   زبان پخش  طحىس الية در  فوقانى،  با عبور از شكاف فك
 كند. همچنين  را ايجاد مي چشايى مخصوص زبان  حسو 
 

را  پايين  هاى آن و لب پايين و لثه هاى دندان  بن گوشت
 در  حس بساوايى، چهارماز زوج  يبخش كند. ي ميده عصب

صماخ   ةپرد پوششى  غشاى ،وج پنجماول از ز ةشاخو  كام
كند.  مي شنوايى  حس جاديو ادهي كرده  را عصبگوش 

 و پهن ة گونه، ماهيچ دوم از زوج پنجم ةشاخهمچنين 
از زوج  يك شاخهو  ي كردهده عصبرا گيجگاه   هاى ماهيچه
بانى رفته تا زوج هفتم ز  حلقى و بيخ  هاى سوى ماهيچه بهششم 

) 23(كند   حلقى كمك  هاى ن و ماهيچهرا در حركت دادن زبا
 .)1(جدول

 )Facial nerve [VII[( اليعصب فاس: . زوج هفتم7
گوش  يحس مجرا از ديدگاه طب نوين اين عصب،

 يدوسوم قدام ييحس چشا، وست خلف گوشپو  يخارج
 و يتحت فك يبزاق ةغد ،ياشك ةغد يده عصب، زبان

 ،و نرم سخت كام ،ينيب ة حفر يمخاط يها هپرد ،يرزبانيز
صورت) و  ةدهند عضالت صورت (عضالت حالت يده عصب

اند و عضالت  مشتق شده يكه از كمان دوم حلق وست سرپ
ي را الم يا زهين ةو عضل يدوبطن عضلهي بطن خلف ،يركاب

از  يبخشاين عصب از ديدگاه رازي شامل،  ).17(عهده دارد  به
ى از صورت و هاي از آن در بخش ييها رشتهبوده كه  سوم  جزو

سينا اين  از ديدگاه ابن ).22( شود و دهان پراكنده مىبينى 
ي نيب بوده كه درون سوم ةدوم از شاخ ةزيرشاخعصب شامل، 

از شكاف فك  چهارم از زوج سوم ةشاخكند؛  ي ميده عصبرا 
ايى سطحى زبان پخش و حس چش ةعبور و در الي فوقانى

از زوج  يشن بخيهمچن كند. مي جاديارا  مخصوص زبان
در گلو (زير از آن  يبخش، كام در حس بساوايى، با چهارم
 دهد اش را مى ويژه  پايين) پخش شده و به آن حس ةآروار

 .)2(جدول )23(
 يحلزون-يزيعصب دهل :زوج هشتم. 8

)]Vestibulocochlear nerve [VIII(  
عصبي حسي است كه عصب،  از ديدگاه طب نوين، اين

 (Cochlear)ي حلزونو  (Vestibular)ي زيدهلشامل دو بخش 
 شنوايي را ، حلزوني تعادل و بخشي، دهليز بخشاست كه 
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 بخش حلزوني ،نايس و ابن يراز دگاهياز د ).17(عهده دارد  به
يك به  اما هيچ اين زوج، معادل بخشي از زوج پنجم است،

).23 ،22(اند  اي نكرده بخش تعادلي اين عصب اشاره

 
 طب نوينو  يناس ابن يدگاه رازي،) از دCranial nerves( ياعصاب مغززوج پنجم  عملكردة يس. مقا1جدول

 )اند نداشته اي اشاره شده مشخص ستاره با كه مطالبي به سينا ابن و رازي(

 عصب نام
 عملكرد عصب
 گريدر كتاب آناتومي 

 عصب نام
 عملكرد عصب

 في الطب المنصوري  بدر كتا
 عصب نام

 عصبعملكرد 

 الطب  يف  القانون تابك در

 قلو سه
]V[ 

(حسي و 
 حركتي)

V1: چشمى (افتالميك) ةانشعاب شاخ 
دهي به چشم، ملتحمه، اجزاي  عصب

بيني، سينوس پيشاني،  ةچشمي، حفر
 پلك فوقاني، پشت بيني

دهي به سينوس اتموئيد  عصب * 
 ربخش قدامي پوست س

 
 
 
 
 
 

 زوج سوم
 (نامشخص)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 چهارم زوج
 ي)(حس

 
 
 
 
 

 پنجم زوج
 (حركتي)

 
 

 زوج ششم
 (نامشخص)

 سوم:  بخشي از زوج
 در ،از آن هايى پراكنده شدن رشته -

 دهان و بينى و صورت از هايى بخش

 سوم زوج
 (حسي)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 زوج

 چهارم

 (حسي)
 
 
 
 

 سوم زوج
 (حسي)

 
 
 
 
 

 پنجم زوج
 (حسي)

 
 

 زوج ششم
 حركتي)(

 سوم:  بخشي از زوج
 اخة سوم:اول از ش زيرشاخة

دهي  عصب و جدا  چشم خارجي  گوشة  از
 پلك و پيشانى ابرو، جونده، گيجگاهى، هاي  ماهيچه

 :سوم شاخة از دوم زيرشاخة
 اندرون دهي عصب و جدا چشم داخلي از گوشة

  بينى پوشانندة پوستى الية بينى و

V2 :ماگزيالري ةاخش 
 بااليي) ة(آروار

 حفرة كام، بيني، به حلق، دهي عصب
 روي فوقاني، پوست هاي  دندان بيني،

 تحتاني، پلك طرفي بيني، هاي بخش
 فوقاني لب گونه،

 در شامه دهي به سخت * عصب
 مياني، و قدامي اي  جمجمه هاي  حفره

 تحتاني ماگزيالري، پلك سينوس

دو شاخة  به تقسيم :سوم شاخة از سوم زيرشاخة
 فرعي

 فوقانى ةلث و ها دندان دهي عصب :اول فرعي شاخة
 اعضا بيرونى سطح دهي عصب دوم: فرعى شاخة

 باال ولب  بينى انتهاى و گونه  پوست مثل

 در كام  بساوايى حس :چهارم زوج از بخشي

V3: منديبوالر ةشاخ 
 اي پاييني) (آرواره

 صورت، تحتاني  بخش پوست دهي  عصب
 قدامي دوسوم حتاني، گوش،ت گونه، لب 

 تحتاني هاي  دندان زبان،
 خارجي، گوش مجراي دهي * عصب

 -هوايي هاي  گيجگاهي، سلول حفرة
 شامة سخت و ها گونه  مخاط ماستوئيد، 

 مياني اي جمجمه حفرة

 چهارم:  زوج از بخشي
 آروارة زير( گلو در رساني عصب

 ويژه حس ايجاد و) پايين

 م:سو زوج از چهارم شاخة
 الية در پخش و فوقانى فك شكاف از عبور -

 زبان مخصوص چشايى حس ايجاد و زبان سطحى
 هاى لثه و پايين هاى دندان بن گوشت دهي عصب -

 پايين لب و آن

 گيجگاهي، جوِشي، عضالت دهي عصب
 صماخ پردة حركات

باز  نرم، كام حركات به دهي * عصب
 را دهان بردن كف باال و دهان كردن

 بلع ملع طي

 :پنجم  زوج از بخشي

 گونه جنبانندة هاى ماهيچه دهي عصب

 غشاى دهي عصب پنجم: زوج از اول شاخة
 شنوايى حس گوش و ايجاد صماخ پردة پوششى

 :پنجم زوج از دوم شاخة

 گيجگاه هاى ماهيچه پهن، ماهيچة گونه، دهي عصب

هايى در گلو و زبان پخش  رشته
 شود. مي

 بيخ و حلقى هاى ماهيچه سوى به شاخه يك
 زبان دادن حركت در را تمفه زوج تا رفته زبانى

 كند. كمك حلقى هاى ماهيچه و
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  طب نوينو  يناس ابن يدگاه رازي،) از دCranial nerves( يم اعصاب مغزهفتزوج  يسة عملكرد. مقا2جدول
 )اند نداشته اي اشاره شده مشخص ستاره با كه مطالبي به سينا ابن و رازي(

 عصب نام
 عملكرد عصب
 گريدر كتاب آناتومي 

 عصب نام
 عملكرد عصب

 الطب في  المنصوري در كتاب 

 نام
 عصب

 عصبعملكرد 

 الطب في   القانوندر كتاب 
 

 فاسيال
]VII[ 

(حسي و 
 حركتي)

 دوسوم قدامي زبان، چشايي حس
 كام بيني، حفرة مخاطي هاي پرده

 نرم، بطن خلفي عضلة و سخت
 اي المي عضلة نيزهدوبطني و 

 گوش مجراي ايجاد حس * 
 گوش، خلف و پوست رجياخ

غدة  اشكي، غدة دهي عصب
 زيرزباني، و فكي تحت بزاقي

 صورت، دهندة حالت عضالت
 ركابي عضالت سر، پوست

 سوم  زوج
 (نامشخص)

 سوم:  بخشي از زوج
 هايى بخش در آن از هايي رشته
 دهان و بينى و صورت از

 شود مى پراكنده

  وجز
 سوم

 (حسي)

 :سوم شاخة از دوم زيرشاخة
 بيني اندرون دهي بعص
 سوم: زوج از چهارم شاخة

پخش  و فوقانى فك شكاف از عبور
 ايجاد حس و زبان سطحى الية در

 زبان مخصوص چشايى
 حس :چهارم زوج از بخشي
در از آن  بخشيو  در كام  بساوايى

گلو (زير آروارة پايين) پخش شده 
 دهد. اش را مى هو به آن حس ويژ

 

 
 

 

 Glossopharyngeal)حلقي  -يانزب . زوج نهم: عصب9

nerve [IX]) 
عصبي حسي و حركتي است كه نوين،   اين زوج در طب

 يها زبان، لوزه يدوم خلف كي د،يو جسم كاروت نوسيحس س
، استاش پوريشي، انيحلق، مخاط گوش مي بخش فوقان ،يكام

ي حلق يا زهين ةعضلو  ديپاروت ةغد، زبان يدوم خلق كي ييِچشا
 شامل زوج نهمطبق نظر رازي  ).17(كند  ميي ده عصبرا، 
از آن در  ييها رشتهاست كه حسي بوده و  سوم  از زوج يبخش

در شود؛ و نيز زوج چهارم، كه  مي هايى از دهان پراكنده بخش
اش  ويژه حسبه آن، و  شود مي  پخش پايين) ةگلو (زير آروار

و و هايى از آن در گل رشتهو همچنين زوج ششم كه  ؛دهد را مي
سينا نيز  طبق نظر ابن ).22(باشد  است، مي پخش شده  زبان

در ، عبور از شكاف فك فوقانىبا  سوم زوج از چهارم شاخة
را  و حس چشايى مخصوص زبانشده سطحى زبان پخش  ةالي

به سوى ششم  شاخه از زوج و همچنين يك كند ايجاد مي
در رود تا زوج هفتم را  ى حلقى و بيخ زبانى مىها ماهيچه

 )23(كند هاى حلقى كمك  حركت دادن زبان و ماهيچه
 .)3(جدول

 )Vagus nerve [X]( يهضم -يوير. زوج دهم: 10
را از  ياطالعات حس نوين اين عصب از ديدگاه طب 

 ةحفر ةشام و سخت يگوش خارج يگوش، مجرا  پوست پشت
و  يجسم آئورت ييايميش ياه رندهيگ ي،خلف يا جمجمه

حلق،  يمخاط ةس آئورت و پردن در قوفشارخو يها رندهيگ
 ةمنطق يقلب و احشاء شكم ها، هيها، ر برونكوس ،يحنجره، مر

 يةاز ناح يياطالعات حس چشاو  روده انيروده و م نيشيپ
محرك عضالت صاف و را آورده و همچنين  گلوتياطراف اپ

 نيشيپ ةمنطق يشكم ءأحشا نه،يغدد در حلق، حنجره، احشاء س
 يكام ةزبان به نام عضل هاي عضله ي ازك، يدهرو انيم روده و

)، ينيپاالت يتنسورول ةجز عضل هعضالت كام نرم (ب ،يزبان
از  ).17(است ) و حنجره يحلق يا زهيجز ن هعضالت حلق (ب

زوج سوم از رشته  كرازي اين زوج عصبي شامل يديدگاه 
 افراگميد ةپرد ريشكم و ز يسو به ن،ييسمت پا بهبوده كه 

گلو (زير در  حس ويژه جاديا كه چهارم زوج و همچنينرود  مي
به كه  ششم از زوج هايى رشتهكرده همچنين  پايين) ةآروار

 ها،  مرى و پيرامون آن هاى حنجره، نيام دل، شش، ماهيچه
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 طب نوينو  يناس ابن يدگاه رازي،ز د) اCranial nerves( ياعصاب مغز منهزوج يسة عملكرد . مقا3جدول

.)اند نداشته اي اشاره شده مشخص ستاره با كه مطالبي به سينا ابن و رازي(

 عصب نام
 عملكرد عصب
 گريدر كتاب آناتومي 

 عصب نام

 عملكرد عصب
في  المنصوري  در كتاب

 الطب
 عصب نام

 عصبعملكرد 

 الطب  يف  القانون در كتاب

زباني حلقي 
]IX [ 

و (حسي 
 حركتي)

 كاروتيد، حس در جسم ايجاد
 هاي لوزه زبان، خلفيسوم  يك

حلق،  فوقاني بخش كامي،
 .زبان خلقي سوم يك از چشايي
 اي نيزه عضلة حركتي دهي عصب

 حلقي
 مخاط ،ايجاد حس سينوس* 

استاش،  شيپور و مياني گوش
 پاروتيد غدة دهي عصب

 زوج سوم
 )حسي(

 
 

 زوج چهارم
 )حسي(

 
 

 زوج ششم
 شخص)(نام

  زوج از بخشي
ه كندپرا آن از هايي رشتهسوم:
 دهان از هايى بخش در

 
 

 زوج سوم
 (حسي)

 
 
 

 زوج ششم
 (حركتي)

 :سوم زوج از چهارم شاخة

 پخش در و فوقانى فك شكاف از عبور
 چشايى حس و ايجاد زبان سطحى الية

 زبان مخصوص

 گلو پخش درچهارم:  زوج
 ايجاد و) پايين آروارة زير(

 يژهو حس

هايى از آن پخش در گلو  رشته
 انو زب

 زوج ششم:
 حلقى هاى ماهيچه سوى به شاخه يك
 در را هفتم زوج تا رفته زبانى بيخ و

 كمك حلقى هاى ماهيچه و زبان حركت
 كند.

  
هاى  اندام ، نيام جگر و سپرز و ديگر شكمبه ةديافراگم، دهان

 سينا، اين يدگاه ابناز د ).22(كند، است  دهي مي ، عصبدرونى
 از گردن به سوىكه م زوج سو اول از ةشاخعصب معادل 

و از حجاب حاجز عبور و در بين اعضاى  ريپايين سراز
سوم  ةشاخشود، است. همچنين  مي عيتوز  احشايى زير حجاب

ى، هاى رو به باال به ماهيچهكه  (عصب راجعه) زوج ششم از
و  هاى حاجز و سينه رو، پرده پايين ةهاى واروكنند ماهيچه
موجود در  هايى ريه، وريدها و شريان هاى آندو و قلب، ماهيچه

فرود آمده از  عصبِ ةهمراه با شاخكرده رسانى  عصب آنجا،
هاى احشايى پراكنده و به استخوان پهن  در پرده، بخش سوم

 .)4(جدول  )23( درس مي )اصره(لگن خ
 Accessory nerve( يعصب فرع. زوج يازدهم: 11

[XI]( 
 ضالتاين عصب، يك عصب حركتي بوده و به ع

 ماهيچة پستانكي يا ماهيچة جناغي (استرنوكليدوماستوئيد 
كند  رساني مي اي عصب ذوزنقه و )پستانكي -اي ترقوه جناغي

بوده  بخشى از زوج ششم اين عصبكه طبق نظر رازي  )17(
به  و كند يم يرسان هاي شانه و پيرامون آن عصب به ماهيچه كه

سينا معتقد  ابن ).22( ندارد يا بودن آن اشاره يحركت اي يحس
 نزديك و شانه هاى ماهيچه به  ششم، زوج از دوم است شاخة

كند و  رساني مي شانه عصب روى پهن ماهيچه خصوص به آن
  ).23(داند  مي حركتي عصبي را آن

 Hypoglossal( يرزبانيصب ز. زوج دوازدهم: ع12

nerve [XII]( 
 عصب از ديدگاه طب نوين عصبي حركتي است و بهاين 
 تمام و زباني-اي نيزه و زباني-زنخي زباني،-المي عضالت
اين عصب به  ).17(كند  دهي مي زبان عصب داخلي عضالت

هاى  است به ماهيچه معتقداست و  جفت هفتم عقيدة رازي
بودن آن  يحركت اي يو به حسكند  مي يرسان زبان وگلو عصب

هفتم  جفتسينا نيز اين زوج را معادل  ابن ).22( داردن يا اشاره
 زبان، دهندة حركت هاى دانسته و معتقد است به ماهيچه

 و) تيروئيدى( ترسى غضروف بين مشترك هاى ماهيچه
 در آن بقية موارد اى پاره كرده و در يرسان عصبالمى  استخوان
ن را و آ شوند مى پراكنده ها ماهيچه اين به مجاور هاى ماهيچه

 ).23(داند  عصبي حركتي مي
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 طب نوينو  يناس ابن يدگاه رازي،) از دCranial nerves( ياعصاب مغز مدهزوج  يسة عملكردقا. م4جدول

اند) نداشته اي اشاره شده مشخص ستاره با كه مطالبي به سينا ابن و رازي(

 عملكرد عصب عصب نام
 عملكرد عصب عصب نام گريدر كتاب آناتومي 

 عصبعملكرد  عصب نام الطب  في  المنصوريتاب در ك

 الطب  في القانون در كتاب 

 ]Xواگ [
(حسي و 

 )حركتي

. حلق ايجاد حس در مخاط
 ها، برونكوس مري، حنجره،

 شكمي احشاء و قلب ها، ريه
 روده ميان و روده پيشين

 
 پشت * ايجادحس در پوست

 خارجي گوش مجراي گوش،
 حفرة شامة سخت و

 هاي  في، گيرندهخل اي جمجمه
 در خون فشار و شيميايي

 رتآئو

 زوج سوم
 )نامشخص(

 
 

 زوج چهارم
 (حسي)

 
 

 

 زوج ششم
 (نامشخص)

 

 به پايين، سمت به رشته يك
 ديافراگم پردة زير و شكم سوي

 

 زوج سوم

 )نامشخص(

 

 

 

 
 زوج ششم

 (حركتي)

 :اول از زوج سوم شاخة
و  پايين سرازير سوى به گردن از

 توزيع در و اجزح حجاب از عبور
 حجاب زير احشايى اعضاى بين

 آروارة زير( گلو رساني در عصب
 . ويژه حس و ايجاد) پايين

 عصب(از زوج ششم  سوم شاخة
 ):راجعه

 رو هاى ماهيچه به رسانى عصب -
 واروكنندة هاى ماهيچه باالى، به

 و سينه و حاجز هاى رو، پرده پايين
 ريه، قلب، و دو آن هاى ماهيچه

 در موجود هاى شريان و ريدهاو
 آنجا

 آمده فرود عصب شاخةهمراه با 
 هاى پرده : پراكنده درسوم بخش از

 پهن استخوان و رسيدن به احشايى
 )خاصره لگن(

هاى حنجره،  به ماهيچه يده عصب
نيام دل، شش، مرى و پيرامون آنها، 

، نيام جگر و  شكمبه ةديافراگم، دهان
 ها سپرز و ديگراندام

 
 : يريگ جهيبحث و نت

 جزو سينا رازي و ابن از ديدگاه اول اعصاب مغزي زوج
از نظر شكل، محل  است اما  امدهيشمار ن  به ياعصاب مغز

عنوان  ، بهتشريح بيني  اجزاء و عملكرد آن در بخش ،يريقرارگ
د. ايشان برخالف طب نوين به ان تهخبه آن پردا ييايآلت بو
از استخوان اتموئيدي عبور كرده و به هاي بويايي كه  گيرنده
بو از طريق اي نكرده و معتقدند كه  رسند اشاره  ايي ميلب بوي

 رسد.  ها به لب بويايي مي اين سوراخ
سينا زوج اول مغزي است  از ديدگاه رازي و ابن زوج دوم

يي از آن نايبحسي بوده كه  يعصب ،نيطب نو دگاهيدو همانند 
رتباط اين عصب با اطراف چشم شود. رازي به ا حاصل مي

زوج  نيهاى ا لبه دارد يم انيب نايس ابن ند اماك اي نمي اشاره
شود  تا رطوبتى را كه زجاجيه ناميده مى شود گشاده مى يعصب

نيز اين عصب  ديدگاه طب نوين. از (شبكيه) دربرگيرد
 رسانند.  يرا به مغز م هيشبك ينور يها رندهياطالعات گ

معادل  ن،يطب نو دگاهيو ششم از دزوج سوم، چهارم 
 دگاهياز د نيبوده و همچن نايس و ابن يراز دگاهيد زوج دوم از

طب نوين عصبي حركتي است. رازي به تعداد  و شانيا
سينا مانند  كند اما ابن اي نمي هاي چرخانندة چشم اشاره ماهيچه

طب نوين معتقد به شش عضلة حركتي چشم است. طب نوين 
دهي  عالوه بر حركت عضالت چشم، عصب زوج سوم، يبرا

و همچنين  تنگ شدن مردمك يبرامردمك  اسفنكتر
 جهت يعمل تطابق عدسي، براي عضالت مژگاندهي  عصب

 . كند يمرا ذكر  كينزد ديد

حركتي بوده كه از -زوج پنجم در طب نوين عصبي حسي
 حركتي است اما -سينا نيز عصبي حسي ديدگاه رازي و ابن



 شريفيان و همكار          

  257 ---1398سوم، پاييز  ة، شمارسال دهم 

نوين  سينا با طب اين اعصاب از ديدگاه رازي و ابنبندي  تقسيم
 نيدر طب نو يزوج پنجم مغز طوري كه متفاوت است به

هاي سوم، چهارم، پنجم و ششم، از  هايي از زوج معادل بخش
عملكرد اين اعصاب  نايس ابن سينا است، اما ديدگاه رازي و ابن

آن به  بندي و ديدگاه و تقسيم كردهمطرح ي شتريب اتيجزئرا با 
خشي از زوج سوم طوري كه ب تر است. به طب نوين نزديك

 ةشاخزوج سوم) را تقريباً معادل (زيرشاخة اول از شاخة سومِ 
بخش ديگري از زوج سوم (زيرشاخة  ،]V1[ي عصب چشم

سوم از شاخة سومِ زوج سوم) و نيز بخشي از زوج چهارم، 
 ةشاخ و ،]V1[ماگزيالري (آروارة بااليي)  تقريباً معادل شاخة 

 يا (آرواره بوالريمند ةشاخدل ، تقريباً معازوج سوم چهارم از
سينا زوج سوم به چهار شاخه  است. از ديدگاه ابن ]V1[ )ينييپا

شود و شاخة سوم از زوج سوم نيز خود به سه شاخه  تقسيم مي
شود كه تقريباً شاخة سوم و چهارم از زوج سوم،  تقسيم مي

 طب نوين است. معادل با زوج پنجم در 
 يبخش قدام دياتموئ نوسيس هب يده عصب سينا به البته ابن

 شامه در به سخت يده عصبو  ،]V1[ در شاخة پوست سر
پلك  ،يالريماگز نوسيسيِ انيو م يقدام  يا جمجمه هاي  حفره
 ،يگوش خارج يمجرا يده ، عصب]V2[در شاخة  يتحتان
ها و  گونه  مخاط ،ديماستوئ  -ييهوا ي ها سلول ،يجگاهيگ ةحفر

و همچنين  ]V3[ ي در شاخةانيم يا جمجمه ةحفر ةشام سخت
كردن دهان و باال بردن كف  به حركات كام نرم، باز يده عصب

 اي ندارد.  اشاره ،عمل بلع يدهان ط
حركتي  -از ديدگاه طب نوين يك عصب حسي زوج هفتم

اره سينا تنها به حسي بودن آن اش كه رازي و ابن است درصورتي
سوم   از زوج اند. رازي معتقد است اين عصب بخشي كرده

هايي از   اين عصب شامل بخشسينا،  است، اما به عقيدة ابن
سينا جزئيات  زوج سوم و چهارم است. البته همچنان ابن

 گوش  يحس مجرا جاديا بيشتري را مطرح كرده، اما به
 ةغد ،ياشك ةغد يده گوش، عصب  پوست خلف و يخارج 

رت، وص ة دهند عضالت حالت ،يرزبانيو ز يفك تحت يبزاق
 است. اي نداشته ي اشارهوست سر، عضالت ركابپ

دو  و شامل بوده يحس يعصب ن،يطب نو دگاهياز دزوج هشتم 
است. اين زوج از  ي (شنوايي)و حلزون(تعادل)  يزيبخش دهل

ي از زوج پنجم بوده كه تنها به خشسينا ب ديدگاه رازي و ابن
ن را اند و همانند طب نوين آ كرده ايي آن اشاره بخش شنو

 اند. عصبي حسي دانسته
طبق  است، يحركت -يحس يعصب ن،ينو در طبكه  نهم زوج

به كه  ، چهارم و ششم بودهسوم  از زوج يبخش ينظر راز
اشاره كرده است اما به عملكرد  چهارمسوم و زوج ن بود يحس

نظر است. از   اي نداشته حسي يا حركتي زوج ششم اشاره
 نيچهارم از زوج سوم و همچن ةشاخاين عصب معادل  نايس ابن

است و مانند طب نوين معتقد به يك شاخه از زوج ششم 
 حركتي بودن اين عصب است. -حسي

تي است كه حرك -يحس يعصب نينو طب دگاهياز دزوج دهم 
 ،رشته از زوج سوم كيمعادل  يزوج عصب نيا يراز دگاهياز د

ت اسهايى از زوج ششم  رشته نيهمچن ووج چهارم زبخشي از 
 نا،يس ابن دگاهياز داست.  و فقط به حسي بودن آن اشاره كرده 

 ةشاخ نيهمچنو  اول از زوج سوم ةعصب معادل شاخ نيا
است و تنها به حركتي بودن آن اشاره داشته  سوم از زوج ششم

 سينا نسبت به رازي است. در رابطه با اين عصب نيز، ابن 
هاي جديد  فتهاست كه به يا  جزئيات بيشتري را بيان كرده

در پوست پشت  حس جادياتر است؛ اما وي نيز به  نزديك
 يا جمجمه ةحفر ةشام و سخت يگوش خارج ايگوش، مجر

اي  اشاره و فشار خون در آئورت ييايميش يها  رندهيگ ،يخلف
 است.  نداشته 

كتي بوده، اما يك عصب حرزوج يازدهم از ديدگاه طب نوين 
سينا نيز  و ابن ندارد يا ن اشارهبودن آ يحركت اي يبه حس يراز

سينا اين  داند. از ديدگاه رازي و ابن آن را عصبي حركتي مي
معتقدند  نيهمانند طب نوعصب بخشي از زوج ششم بوده و 
 كند.  دهي مي عضالت شانه و پيرامون آن را عصب

ج هفتم از ديدگاه رازي ، زونيطب نو دگاهياز د زوج دوازدهم
ي به حسي يا حركتي بودن اين عصب سينا است. راز و ابن
سينا آن را همانند طب نوين، عصبي  دارد، اما ابناي ن اشاره

 داند. حركتي مي
 ي ودر كتب راز ياعصاب مغز يآناتوم يو بررس سهيبا مقا

 يضمن شباهت دارا شانينظرات ا ميابي يدرم نايس ابن
 انيها شامل عدم ب شباهت نياست. كه ا  هبود ييها تفاوت
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عملكرد  نيو همچني زوج عصب كيعنوان  به ييايبو عصب
 نايس كه البته ابن استپنجم و ششم  ،زوج اول، دوم، سوم

اما در مورد زوج چهارم  است،  كردهرا مطرح  يشتريب اتيجزئ
 .وجود دارد نايس و ابن ينظرات راز نيب يشترياختالف ب

در  ديجد يختالف ايشان با آناتوماز علل ا يكي
 نايس ابن اتكه نظر است يو حركت يب حساعصا صيتشخ

 گرياختالف د. استر ت كينزد نينوطب  دگاهيو به د تر قيدق
 استمغز  يانيخارج شده از بخش م يعصب يها در رشتهايشان 

مغز  ييو انتها يو در نوع و عملكرد اعصاب بخش قدام
اختالف در  نيرد. همچندا جودو ياختالف نظر كمتر

آن  ليوجود دارد كه دالعصب مغزى هاى  زوج يگذار شماره
تقارب رويشگاه، چند  ،ييايزوج بو يگذار عدم نام توان يرا م

 و عصب در نظر گرفته شده  شاخه كيشاخه از اعصاب، كه 
كه  يمانند زوج دوم مغز ،اند شده يگذار امروزه جداگانه نام

زوج  نيو همچن است نينو در طب يشامل سه زوج عصب
شده و هر  ميخروج به دو شاخه تقس پنجم كه خود در محل

زوج « نايس ابن ةو به گفت شود يم ميبه دو شاخه تقس زيشاخه ن
 ،(مضاعف) ةبه شكل دو الي شود پنجم به دو شاخه منشعب مى

از آن در حقيقت يك  كينزد بيشتر علماى تشريح هر   بلكه
وصف  نيكه با ا  »شود سوب مىاز عصب مح هزوج جداگان

شده و   داده صيتشخ شانيتوسط ا يمغز دوازده جفت عصب
 است  شناخته شده زيها ن از آن يگريد يامروزه عملكردها

).1(شكل

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 نيو طب نو نايس ابن ،يراز دگاهياز د شود يكه به آن وارد م ييها از مغز و اندام يمحل خروج اعصاب مغز ةسي. مقا1شكل
 
 
 
 



 شريفيان و همكار          

  259 ---1398سوم، پاييز  ة، شمارسال دهم 

 

References: 
 
1. Available from: https://rch.ac.ir/group/mainPage?gid=12.Accessed January 8, 2020.  
2. Available from: https://iums.ac.ir/uploads/286_1834_83_barname-arshad-1395.pdf. Accessed Accessed 
January 20, 2020. 
3. Magner LN. Tarikh-e Pezeshkiy-e Jahan (A history of medicine). 2nd ed. Translated by: P Izadi, AR 
Gholshani. Tehran: Choogan; 2013. P:60. [In Persian]. 

4. Tiliouine H. Estes R. The state of social progress of Islamic societies: Social, Economic, Political, and 
Ideological Challenges. New York: Springer International Publishing; Op. cit. 2016;222:27. 

5. Gregorian V. Islam: A mosaic, not a monolith. Brookings Institution Press; 2003 May 29. P:26-38. 
6. Available from: https://www.cgie.org.ir/fa/news/25448.Accessed October 14, 2014. 
7. Lewis B. From Babel to dragomans: interpreting the Middle East. Oxford University Press; 2005. P:44. 
8. Tbakhi A, Amr SS. Ibn al-Haytham: Father of modern optics. Annals of Saudi Medicine. 2007;27(6):464-
467. 
9. Amini F. Naghd va barresi-e ketab Qanun fi al-Tibb. Olom va Fonoon. 2009;2(11): 24-43. [In Persian]. 

10. Khorasani Sh. Ibn Sina (Avicenna). Tehran: The Great Islamic Encyclopaedia; 1989. Vol.4, P:29. [In 
Persian]. 
11. Hegazy AA. Anatomy is a misnomer to aims of its study. Academia Anatomica International. 
2017;3(1):1. 
12. Hudson DM. Top shelf human anatomy & physiology (top shelf science). Walch Publishing; 2006. P:1. 
13. Esfandiari E. kelidhay-e fahm-e anatomy. Isfahan: Isfahan University of Medical Sciences; 2012. P:2. [In 
Persian]. 
14. Henderson B, Dorsey JL. Medical terminology for dummies. 2nd ed. Hoboken: John Wiley & Sons 
Publishing, Inc; 2015. P:97. 
15. Tabatabaei Adnani J. Dayeratol Maaref risheh shenakhtiy-e vazhehhay-e pezeshki (The ethnical 

encyclopedia of medical words). Tehran: Nozhat, Medical Academy of the Islamic Republic; 2012. P:26. [In 
Persian].  
16. Drake RL, Mitchell AW, Vogl W. Gray’s anatomy para estudantes. Elsevier Brasil; 2005. P:1,2. 
17. Drake RL, Vogl AW, Mitchell AWM. Gray’s anatomy for students. 3th ed. London: Churchill 
Livingstone; 2014. P:2,894-903. 
18. Honarparvar S, Piryaei A. Moghaddamat-e olume payeh 1: Baftshenasi; baznegarye chaharom. Tehran: 

Shahid Beheshti University of Medical Sciences and Health Services; 2017. P:1. [In Persian]. 
19. Porter R. The greatest benefit to mankind: A medical history of humanity from antiquity to the present. 
(The Norton History of Science). WW Norton & Company; 1999 Oct 17. P:49-50. 
20. Taheriazam A, Shabani S, Saeidinia A. Keihanian F, Nabaee M. Morori sarei bar anatomy (Fast review 

for anatomy). Tehran: Royay-e Sabz; 2016. P:8. [In Persian].  

21. Tabatabaei SM, Kalantar-Hormozi A. Negareshi bar danesh kalbodshekafi dar motone tebbe sonnati. 
Research in Medicine. 2010; 34(2):79-85. [In Persian]. 
22. Al-Razi M. Al-Mansouri fi al-Tibb. Ed by Sedigh HB. Kuwait: Al-Monazameh al-Arabiah, al-Seghafeh; 
1988. P: 49,50,58. [In Arabic]. 
23. Avicenna. Al-Qanun fi al-tibb (The Canon of Medicine). Beirut: Dar al-Ehya al-Turath al-Arabi; 2005. 
Vol.1, P: 46,49,50,81-84. [In Arabic].  



 بررسي آناتومي اعصاب مغزي  ...

 الم و ايرانب سنّتي اسط ةمجلّ  --- 260

 
 
 


