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 1392ي اول، بهار  شماره،سال چهارمتي اسالم و ايران،طب سنّيمجلّه 

  
 بنيانگذار دانش جرّاحي در جهان اسالم: ابوالقاسم الزهراوي

  
  ب عيوض هوشيار، *الف باباپور يوسف بيگ

  
   ؛ مركز پژوهش كتابخانه مجلس شوراي اسالمي: پژوهشگر تاريخ علم و مصحح متون الف

   شگاه آزاد اسالمي واحد مشكين شهردان عضو هيأت علمي ب
  

  

  چكيده
  

اندلس كشوري در ديار غرب اما متعلّق به جهان اسالم است كه در برهه اي طوالني از زمان در قلب طب تاريخ عربي بوده و صفحات 
اسالمي تـا قلـب اروپـا نفـوذ     درخشان مزين به عزّت و تمدن خود را نگاشته است و از همين ديار دستاوردهاي دانش، فرهنگ و هنر 

و عليرغم مخالفتي كه كليساي مسيحي با هرگونه پيشرفت علمي يا فكري داشت، جرّاح مسـلمان ابوالقاسـم الزهـراوي در    . كرده است
نگارد كه بر پايه ي تجارب شخصي شـكل گرفتـه    مي كتاب جامعي را در علم پزشكي) قرون وسطي(اوج سخت ترين شرايط و زمان 

كرد به عنوان شاخه ي پزشكي مستقل مستند بر تشريح به مصاف تخصص هـاي   مي نش جرّاحي را كه مسيحيت آن را تحقيرو دا. بود
  .به شمار مي رود» ابوالقاسم الزهراوي«بنابراين، در تاريخ پزشكي باالترين بيان و تعبير از علم جراحت . ديگر برد

 .اندلس، زهراوي، پزشكي، اسالم و جهان :واژگان كليدي
  

  

  :مقدمه
هرچند كه اندلس در چهار چوب جغرافيـايي وطـن عربـي    
  نيست، ولي اين ديار در برهه اي طوالني از زمان در قلب طـب

عربي بوده و زيباترين صفحات درخشان مزين  -تاريخ اسالمي 
به عزّت و تمدن خود را نگاشته است و از همين ديـار انـدلس   
دستاوردهاي دانش و فرهنگ و هنر اسالمي تا قلب اروپا نفـوذ  
كرد و در راه توسعه ي خود حدود سياسي يا جغرافي يا دينـي  
را نشناخت و هيچ دانش برتر اروپايي نتوانست مانع توسـعه ي  
آن شود، زيرا كه اين دستاوردها از لحاظ فكري قوي تر و براي 

  .شتندماندگاري و شايستگي صالحيت بيشتري دا
به همين دليل اندلس به عنوان مهد علمي تمدن عربي نقش 
پيشگام و تأثير گذاري در شكل گيري انديشه ي اروپايي داشته 

چه، اروپا بخواهد بخواهد به اين فضل اعتـراف كنـد يـا    . است
گوينـد كـه    مـي  چون كه حقيقت و تـاريخ . خود را باالتر بداند

شده ي مدارس علمـي  دستاوردهاي تمدن و سنّت هاي پيروي 
ما در اندلس در طي قرون وسطي و دوران رنسانس و در برخي 
موارد ديگر حتّي اوايل قرن نوزدهم ميالدي بـر مجـامع علمـي    

همچنانكه دانشمندان اندلس در مجـامع  . اروپا غالب بوده است
و افكار و علوم و كتابهايشان تا حد زيادي . اروپا استاد بوده اند

آموزشي در اروپـا بـه ويـژه در مراكـز علمـي      بر شيوه و سياق 
  صقليه و جنوب ايتاليا و فرانسه سيطره داشته است،

علي رغم مخالفتي كه بعضي مؤسسـات دينـي بـا هرگونـه     
پيشرفت علمي يا فكري داشتند؛ در زماني كـه شـوراي تـورس    

مـيالدي فرمـاني    1163در سال ) شورايي متشكّل از افراد پاپ(
شـدند كـه    مي آن مدارس پزشكي موظفصادر كرد كه بر طبق 

علم جراحت را كنار بگذارند، جرّاح مسلمان ابوالقاسم زهراوي 
نگـارد كـه    مـي  كتاب جامعي را در علم پزشكي) م936-1013(

بر پايه ي تجارب شخصي شكل گرفته بود و فصل سـوم ايـن   

 91بهمن : افتيدر خيتار

92ارديبهشت : تاريخ پذيرش
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   ... ابوالقاسم الزهراوي 

 طب سنّتي اسالم و ايران ي مجلّه  ---  88

شود و دانش جرّاحي كه  مي كتاب، سنگ بناي جرّاحي در اروپا
كرد به عنوان شاخه ي پزشكي مستقل  مي تحقير مسيحيت آن را

و اين كـار  . مستند بر تشريح به مصاف تخصص هاي ديگر برد
  .بزرگ به دست أبوالقاسم زهراوي انجام شد

  
  :معرفي زهراوي و نگاهي گذرا به زندگي او

او ابوالقاسم خلف بن عباسي زهـراوي ملقـب بـه قرطبـي     
ازهر به معني تابـان   زهراوي منسوب به زهراء مونث). 1(است 

شهر كوچكي بود در فاصله شـش  » الزهرا«و درخشنده است و 
مايلي شمال غربي شهر قرطبة اندلس كه عبدالرحمن الناصر بن 
محمد بن عبداهللا بـن محمـد بـن عبـدالرحمن بـن هشـام بـن        
عبدالملك بن مروان بن حكم هشتمين حكمران امـوي اسـپانيا   

نسب شناسـان  ) 4و  3و  2. (هجري آن را بنا نهاد 325در سال 
زهراوي ) 5. (جملگي برآنند كه نسبت زهراوي به انصار ميرسد
فرزند محمـد  (معاصر خليفه، عبدالرحمان سوم ملقب به الناصر 

ــداهللا اســت  ــن عب ــود ) ب ــار او ب ــان ). 6. (و پزشــك درب در زم
عبدالرحمان سوم خليفه امـوي انـدلس و مـدتها پـس از آن در     

طبيب منصور سردار بـزرگ امـوي نيـز     وي. قرطبه طبابت كرد
  )6. (بود

نخستين كسي از ابوالقاسم زهراوي نام برده و زندگينامه او 
هـ  454متولّد (را نگاشته است، علي بن أحمد بن حزم أندلسي 

، سـپس  )در فضل اندلس و ذكر بزرگان آن(است در كتاب ) ق
، و شـخص سـوم ابـن    )هــ  ق  488(محمد بن فتوح حميـدي  

است كه او نيز همان گفتـه حميـدي را   ) ه ق 559(بي عميره ض
نقل كرده است ـ ولي كسي كه در مشرق زندگينامه او را دوباره  

عيـون األنبـاء فـي طبقـات     (با إختصار  نگاشته است ـ دوبـاره   
أمّا پژوهشهاي گسترده امروزي درباره ابوالقاسـم  .است ) األطباء

پژوهش عميق و زهرواي به عنوانمؤسس دانش جراحت نتيجه 
) التصريف لمن عجز عن التـأليف (جدي بر روي كتاب زهراوي

بوده است كه اين پژوهش از جانب دانشمندان غـرب اروپـا و   
مشرق بالد عرب، و بعد از دستيابي نسخه هـاي خّطـي زيبـاي    

در صـفحات آينـده ايـن أمـر     . اين كتاب صورت پذيرفته است
  .شود مي بيشتر روشن

 325(نظر دارند كـه زهـراوي بـه سـال     اغلب راويان اتفاق 
-ق ..هـ 404(به دنيا آمده است، ولي آنان در سال )م 936 -هـ

-ق .هــ  400(و فات يافته اسـت ،برخـي ديگـر سـال     ) 1013
را براي وفات زهراوي ذكر كرده انـد كـه ارجـح ايـن     ) م1009

  .باشد مي )ق.هـ 400(اقوال همان گفته دسته آخر است كه 
طبه نشـو و نمـا ميكنـد ،وسـالهاي نـو      زهراوي در شهر قر

و همچنانكـه  . گذرانـد  مـي  جواني وجـواني اش را در آن ديـار  
عادت دانش آموزان وطالب جهان عربي واسالمي بوده اسـت،  

آمـوزد و نشـانه    مي در مجالس شيوخ قرطبه علوم دين و دنيا را
آمـده  » التصريف«اثبات اين أمر آن است كه در مقاله دوم كتاب 

ر باب أقوالي است كه سبك و سياق ترتيب و تعلـيم  است كه د
 كند زهراوي در ايـن فصـل از كتـابش    مي را در آن زمان ترسيم

نوجوان به معلّم دينِ فاضـلِ نـرم خـوي شـيرين     : (گويد كه مي
شد تا نخستاً كتاب خداونـد   مي سخني مهربان وصميمي سپرده
و را بـد )صـلي اهللا عليـه وسـلم   (عزّ و جلّ و سنّت رسـول اش  

پـس از كسـب مهـارت در    . سپس نحو و لغت عرب را. آموزد
علوم الزمه براي استحكام بخشيدن بـه دنيـا و عقيـده، اگـر آن     

كرد، در ديـنش   مي شاگرد از آنهايي بود كه به علم ديگران اكتفا
و گرنه با علـم خـويش طلـب برهـان و     . كرد مي تقليد را پيشه

اسـاس حقيقـتش تصـور    كرد و بتواند دينش را بر  مي استداالل
 اگرهم در علـوم ديـن و منهـاج آن احكـام و إتقـان پيـدا      . كند
برند كه بـدو رياضـيات و سـپس     مي كرد، او را پيش معلمي مي

ايـن چهـار علـم از    . علم نجوم و بعد علم موسيقي را بيـاموزد 
 يافت و آنها را مي علوم رياضيات بودند پس اگر در آن استادي

پس از كسب . منطق را تعليم نمي ديد گذرانيد علم فلسفه و مي
 مهارت در فلسفه و منطق هم، ساير علـوم ماننـد طـب و غيـره    

كنيم كه اين برنامـه ي تعليمـي    مي آموخت در اينجا مشاهده مي
يافت، و اين  مي چگونه با باال رفتن سن كودك ياد گيرنده ارتقا

شيوه وسياق چگونه با تحول و إتقاي فكري در انسان پلـه پلـه   
در پله نخست علوم أساسي دين، سپس لغـت  . يافت مي تكامل

بود و سپس علوم رياضيات، چونكه علوم رياضـي بـا زنـدگي    
روزمرة إنسان داراي ارتباط است، اين منهج از ناحيـة هنـري و   

پس دانش موسيقي يا لحن ها را . از جنبة زيبايي نيز غاقل نبود 
يت در زندگي بشر داد چون كه موسيقي از مستلزمات ترب مي فرا
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  و همكارانباباپور  بيگ           

  89 --- 1391دوم، تابستان  ي ، شمارهسال چهارم  

سپس در پلة آخر اين نردبان و در آخرين درجة مـدارج  . است
سپس اگر آن طالب از . داد مي علمي اش منطق و فلسفه را جاي

 شد و نواحي مختلف إقليم معرفـت را زيـر پـا    مي علم سيراب
شد كه گام أخيرش كـه نبـوغش در آن    مي نهاد بر او واجب مي

داشـت و در علمـي    مي ش را اعالمكرد را بردارد،مهارت مي بروز
ــدا    ــود ،تخصــص پي ــيفته آن ب ــيلش ش ــل و م ــه روح و عق  ك

اگر معلم ديد كه روح دانش آموز او «: گويد مي زهراوي.كرد مي
به علمي از علوم راغب است و طبيعت او با آن ألفـت و أنـس   
گرفته است ،براي او شايسته تر آن است كه بصيرت شـاگردش  

د و او را در جهـت فراگيـري آن يـاري    را در آن علم بيشتر كنـ 
نمايد تا شاگرد در اين علم مطلوب مهارتو اسـتاد ي پيـدا كنـد    
ولي اگر معلم پي برد كه شاگردش از علمـي گريـزان اسـت و    
طبيعت ش از آن نفرت دارد، نبايد او را به اجبار به تمـرين آن  

چونكه اگر عالقه بـه چيـزي در سرشـت و طبـع     . علم وا دارد
. اشد، تحصيل آن براي فرد دشوار و شايد ناممكن باشدآدمي نب

به درستي كه نظريات زهراوي در مقالـه دوم كتـاب التصـريف    
كامالً با دستورات تعليم و تربيت يا آمـوزش و پـرورش نـوين    

نخسـت شـناخت رغبـت و عالقـه     : گويـد  مـي  منطبق است كه
شاگردان سپس جهت دهي به آنان بر طبق عاليق و ساليق شان 

ه درست و شيوه مناسب و پرفايده براي هر شاگردي است تا را
درعلم خويش مهارت پيدا كنـد و بـه بـاالترين درجـه نبـوغ و      

  .استادي در رشته تخصصي خود برسد
شكي نيست كه خود زهراوي مراحل تعليم و تربيت مذكور 
را پشت سرنهاد است و اين طبيعي است زيرا كه او اين مراحل 

را بـه رشـته تصـنيف درآورده اسـت و بـه      را وضع كرده و آن 
مرحله انتخاب علمي رسيده است كه آن علم را دوست داشـته  
ت قـرار     و پيگيري تحصيل وأخذ تخصص در آن را وجـه همـ
است او وقت خويش را صـرف تحصـيل و پـژوهش طـب در     
مجالس طبيبان أندلس يا تفحص در كتابهـا و تأليفـات موقوفـة    

ر شهرهاي أندلس كـرده اسـت چـه    كتابخانه هاي قرطبه يا ديگ
اينكه اين منابع در مشـرق كشـورهاي و عربـي در دسـترس او     
بوده است، يا اينكه در مغرب دياراسـالمي مثـل خـود أنـدلس،     

سال (ابن جزّار قيرواني ) زاد المسافر و قوت الحاضر(مثل كتاب
اين كه طبيب عمر بن حفص بن بريق آن را با خود به ) هـ350

د، و يا بعضي از كتابهاي ابوبكر رازي كه به گفته أندلس برده بو
خود زهراوي كتابهاي مرجعي بـوده انـد كـه نمـي شـود از آن      

با اين تالش و تكاپو و اجتهاد و ممارست علمـي،  . مستغني بود
زهراوي به يكي از ماهرترين طبيبان و نابغه تـرين پزشـكان در   

به گونـه  . شود مي حرفة طبابت و فنون آن در عصر خود تبديل
اي كه طبيب پادشاه دوم المستنصر نهمين خليفـة بنـي اميـه در    

 350شود، خليفه اي كـه در بـين سـالهاي دهـه      مي ديار أندلس
ــري  ــته و دورة   961هج ــت را در دســت داش ــيالدي حكوم م

حكومتش يكي از شكوفاترين دوره هاي تمـدن آن ديـار بـوده    
ي و سراسـر  است، در دوران او نخستين دانشگاه مملكت اسالم

باشد، تأسيس شد دانشـگاهي   مي جهان كه همان دانشگاه قرطبه
كه علوم رياضيات و نجوم وطب و شيمي و موسيقي و غيره در 
آن به شكوفائي رسيد و كتابخانه هاي آن با كتابهايي در حـدود  

هزار جلد ونسخه خطي آراسته بود جوينـدگان علـم را از    400
ــمه زال   ــه سرچش ــان ب ــك جه ــود دور و نزدي ــواراي خ  ل و گ

در ژرفاي جوشش اقيانوس علمـي تمـدن ايـن دوره    . خواند مي
كند كه طبابتش را بـا   مي است كه زهراوي به عنوان طبيبي بروز

 كنـد و خشـت را روي خشـت ديگـر     مـي  دستان خود شـروع 
گذارد تا بتواند بناي علم جراحت را معماري كند و أسـاس   مي

نظريـه نـه بـا ممارسـت و      علمي را پايه ريزي كند كه رازي بـا 
علمي از آن سخن گفته، و چـرا غـي شـده روشـني بخـش راه      

و محمدبن مروان بـن زهيـر   ) هـ ق 428(اطبائي چون ابن سينا 
  ).هـ ق 432(اندلسي

با اين اختالف كه اين پزشكان هيچ گاه عمل جراحي را بـا  
دست انجام نداده اند  و در پي ممارست آن نيز با دست نبـوده  

ر حاليكه زهرواي پايه ها و صـالحيات علمـي الزم بـراي    اند د
 آنــاني كــه بــه تمــرين و إجــراي حرفــة خطيــر جراحــي روي

ــاب   مــي ــره المعــارف پزشــكي خــود يعنــي كت ــد، در داي آورن
وضـع و تشـريح نمـوده اسـت او در ايـن بـاره در       ) التصريف(

اي فرزنـدانم آنگـاه كـه ايـن     «: گويـد  مي خطاب به شاگردانش
علـم طبابـت را بـه اتمـام رسـاندم و وضـوح و       كتاب كه جزء 

بالغت را در آن به كار بستم، بر آن نظر شدم كه كتاب را با اين 
مقاله كه اختصاص دارد به جراحي با دست، به اكمال برسـانم،  
زيرا كه عمل با دست يا جرّاحي در كشـور مـا و در زمـان مـا     
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وجود ندارد حتي منسـوخ شـده و نزديـك اسـت كـه علـم آن       
دليل أمر هم آن است كه . رس شود و أثري از آن باقي نماندمند

در دوره زماني ما كسي به نيكي و درسـتي از عهـده آن برنمـي    
چونكه حرفة طبابت تاريخي طوالني دارد، شايسـته اسـت   . آيد

براي استاد اين حرفه كه قبل از شروع به عمل، علم تشريح كـه  
اينكـه بـر منـافع و     جالينوس آن را بنيان نهاد، تمـرين كنـد، تـا   

عملكردهاي أعضاي بـدن و شـكل و هيـأت آن، و مزاجهـا، و     
ــتخوانها و    ــناخت اس ــاي اتصــال و انفصــال آن، و ش جايگاهه
أعصــاب و عضــالت و تعــداد و مخــرج هــاي آن و عــروق و 
ــده و نــبض دار و أعضــاي بــي نــبض و ايســتا و   أعضــاي تپن

فته به همين جهت است كه بقراط گ. مخرجهاي آن واقف باشد
است كه أطباء در أسامي فـراوان انـد ولـي آنـاني كـه كـاري و       

و گوشه اي از . به ويژه عمل با دست. عملگرا هستند أندك اند
زيرا آنكه به تشريحي كه . آن را در مقدمه اين كتاب نگاشته ايم
شود كه مـردم بـا آن    مي نام برديم واقف نباشد خطايي مرتكب

  )7(.دهند مي خطا جانشان را از دست
اگر چه ابوالقاسم زهراوي ستارة درخشـان پزشـكي جهـان    

وي ) 8. (است ولي از زندگي او اطالع دقيقي در دست نيسـت 
بزرگترين جراح دوران اسالمي و بزرگترين شخصيت جراجـي  

صـاحب  ) 6. (جهان در دوران هزار سالة قـرون وسـطي اسـت   
ركبـه  ريحانه االدب او را از فضالي اطبا كه در ادوية مفرده و م

  )9. (كند خبرتي بسزا داشته معروض مي
دسـتور   -وي كتاب عظيم التصريف لمن عجز عن التـاليف 

العملي به كسي كه نتواند از يك مجموعة كامـل طبـي اسـتفاده    
جلد تاليف كرد كه دائره المعارف بزرگ پزشكي 30را در  -كند

  )6. (است
ــه ابوالقاســم   ــد ك ــايي معتقدن بســياري از مستشــرقين اروپ
زهراوي يكي از سه ركن پزشكي است اين سه ركن از بقـراط،  

  )5. (جالينوس و زهراوي تشكيل ميشود
ابن ابي . تاريخ تولد و وفات وي به درستي مشخص نيست

اصيبعه در عيون االنباء از او به اختصار نـام بـرده، ولـي تـاريخ     
لئون افريقي وفـات او را  ) 8. (تولد و وفات او را ذكر نمي كند

  )11و  10.(داند مي 404ال در س
  

  
  :اسلوب علمي زهراوي

زهراوي منهج علمي معيني را براي ممارست عمل جرّاحي 
بنيانگذاري كرد كه در نظر وي هيچ طبيبي نمي تواند آن مـنهج  
را به طور كامل اجرا كند و راه را بـه درسـتي پـيش رود، مگـر     

شـده  اينكه امور زير را كه در چند جنبة مشخص دسـته بنـدي   
  .اند، به خوبي عملي سازد

در علــم تشــريح ممارســت داشــته باشــد و بــا پــژوهش و  .1
كاوشگري در ظرافت ها و دقائق جسم انسان ژرف انديشي 
كند و هر عضو را بشناسد و عملكرد هر اسـتخوان يـا هـر    
عصب را بداند و به طور كامل موقعيت اعضاي بدن شـكل  

  .و ارتباط و اهميت آن را متّصور شود

بيب يا آموزنده ي طب يا جرّاح، بايد از تجارب ديگـران  ط .2
وآمــوزه هــاي خبرگــان پــيش از خــود، اطّــالع داشــته وآن 

به همين جهـت اسـت كـه    . تجارب سودمند را به كار گيرد
و تجارب » جالينوس«زهراوي بر ضرورت اطّالع از تشريح 

 .طبيبان پيشين ديگر تأكيد دارد

ي در نهايت بايـد راهبـرِ   تجربه و مشاهده حسي و كار عمل .3
طبيب باشد، همان اموري كه در كنار جنبه ي نظري طبابت، 
مهارت و دقّت در انجام عمل كافي و شافي براي شـناخت  

به نظـر زهـراوي،   . بخشد مي علّت ها و امراض را به طبيب
تجربه و مشاهده حسي، نخستين اصـل از اصـول مـنهج و    

ت ـ و آن يـك   اسلوب پژوهش در همه ي ميادين علم اسـ 
شاخصه اي است كه زهراوي بدان متمايز گشته اسـت ـ و   
اين اصل، ويژگي هردانشمندي در ميادين گونـاگون علـوم   

  .است

به باور زهراوي، در عمل جرّاحي، قياس بايد باعث انديشه  .4
و مـن  «: گويـد  مـي  و استنباط مبدعانه شود و در اين راسـتا 

 ها به تو آگـاهي درباره ي چگونگي بيرون آوردن بعضي تير
دهم تا آن را قياس قرار دهـي بـراي آنچـه كـه آن ذكـر       مي

وتفصـيل آن  ) جرّاحي(نكرده ام، چون كه اجزاي اين پيشه 
با توصيف قابل فهم يا فهماندن نيست و در هيچ كتابي نيـز  
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نيامده است و شخص مـاهر حـاذق از بيـاني انـدك بـراي      
د نتيجه بگيـرد و  تواني مي از اندك(گيرد  مي فراوان نيز قياس

ي آنچه كه حاضر  و به وسيله.) امور فراواني را استنباط كند
است رهنمون شود به سوي آنچه كه نهان و غايب اسـت و  
عملكرد جديد و ابزار جديدي را در هنگام بروز مشـكالت  

  .بي سابقه ابداع كند
باري، ابوالقاسم زهراوي شهرت خويش را بـه عنـوان يـك    

عمليات جرّاحي كه به دست خود انجام داده، جرّاح ماهر نيز از 
كسب كرده و با همين كار از ديگراني كه پيش از او آمـده انـد   
نيز از همه معاصران و نيز از جرّاحان عـرب و غيـر عـرب كـه     

آيند، گوي فضل و برتري  مي درطي قرون متمادي بعد از او هم
ح را ربوده و خالصه او تا ابتـداي قـرن نـوزدهم مـيالدي جـرّا     

بالمنازع است پس با لياقت و شايستگي تمام كه داشته مستحق 
 در دنيـاي پزشـكي  » اميـر جرّاحـي و مؤسـس آن   «احراز لقـب  

باشد، به غير از ادوات و ابزارآالت فلزي كه با ابداع خويش  مي
ساخته و آن را در اين عمل جرّاحي به كار بسته است، همـه ي  

جرّاحـان مشـرق بـالد     اين امور افتخار مقام نخست را در بـين 
 .بخشد عرب و مغرب اروپا بدو مي

  دستاوردها و ابداعات زهراوي در طب جرّاحي
التصـريف  «از ابداعات زهراوي كه فراوان است و در كتاب 

ذكر شده است، به ذكر چند نمونه بسنده مي » لمن عجز التاليف
 )7: (گردد

  الف ـ در زمينة جرّاحي زنان
ردن او در حالت خروج دست يـا  معالجه جنين و بيرون آو .1

ر          شانه يا قـرار گـرفتن پاهـا در دهانـه رحـم بـه جـاي سـ
  ).وضعيت پاها(

معالجه و تجويز عمل بيرون كشيدن جنين در حالت وجهي  .2
  .يعني حالت جلوتر بودن صورت جنين در دهانه رحم

) حوضـي (معالجه و تجويز به دنيا آوردن جنين به شيوه ي  .3
  .شود مي سبت دادهن» والشر«كه امروزه به 

نخستين كسي كه ابزاري ساخت و آن را براي گشاد كـردن   .4
دهانه ي رحم به كار گرفت و نيز آيينه اي ويژه براي معاينه 

 .ي رحم ساخت زهراوي بوده است
 ب ـ در زمينة جرّاحي استخوان 

زهراوي در زمينه ي جرّاحـي اسـتخوان بـر ديگـران تقـدم      
  .دارد

سل در ستون فقرات يا آنچه كـه   در معالجه ي انتشار عامل .1
بـه دليـل نسـبت بـه بـوتي      (شـود   مي امروزه بوتي خوانده

زهراوي . بر خالف اين ادعا كه هونكه گفته است) برسيوال
سـال پـيش كشـف و مـداوا      700اين بيماري را در حدود 

  .كرده است
. در ايجاد شكاف در باند گچ پيچي در شكستگي هاي بازو .2

ين شخصي بود كه بـه ايـن عمـل    او در بين پزشكان نخست
  )7. .(مبادرت ورزيده است

  
ج ـ در زمينه ي جرّاحي دهان و صورت و دنـدان و او   

 :در موارد زير پيشگام و نخست بوده است

در معالجه ي ناهنجاريهاي دهـان و فـك و دنـدانها كـه بـا       .1
  .ضربه سنگين از جا كنده شده باشد

سـاخت دنـدان   در بكار بردنِ استخوانِ گاوهـاي نـر بـراي     .2
 )7. (مصنوعي

  
 د ـ در معالجه مجاري ادراري و ساختن سند

زهراوي نخستين كسي بوده است كه عمل داخل كردن ميل  .1
در مجراي بول را شرح داده و او نخستين شخصي بوده كه 

سـاخته  » ميـل «اين ايده را ارائه كرده و براي انجام آن كـار  
  .است

ـ     .2 راي داخـل كـردن   جاري كردن مـايع درون مثانـة بـولي، ب
  )7. (بعضي مايعات به آن، ابزارهايي كه ابتكار كرده بود
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  هـ ـ در زمينة جرّاحي عمومي
زهراوي نخسـتين شخصـي اسـت كـه عمـل تراكيوتـومي        .1

را انجام داده است، كـاري كـه   ) شكافتن نايژه هاي هوائي(
از انجـام  » رازي«و » ابوعلي سـينا «پزشكان زيادي از جمله 

  .او اين كار را با موفقيت انجام داد آن عاجز ماندند،
او نخستين كسي بوده كه نخ را براي بخيـه هـاي جرّاحـي     .2

ساخته و آن نخ ها را در جرّاحي هـا بـه ويـژه در جرّاحـي     
 .ساخت مي ناحيه شكم به كار برده و آن را از امعاء گربه

او نخستين شخصي بوده است كه بخيه ي زخيم يـا تـدريز    .3
 .جرّاحيهاي شكم را ابداع كرده استهشت ال در 

او نخستين كسي است كه بخيه ي داخلـي را تمـرين و بـه     .4
او ايـن كـار را   .كار گرفته تا اثر بخيه ها غير محسوس باشد

 .ناميده است) التيام جروح درزير پوست (
او نخستين شخصي است كه كار دوخـت بخيـه هـا بـا دو      .5

رد را انجـام  گيـ  مـي  سوزن و يك نخ كه در بين آن دو جاي
 .داده است

او نخستين كسي است كه در هر عمل جرّاحي كـه در نـيم    .6
تنه ي پايين مريض انجام داده، قبل از هر كاري پاهاي او را 
باالتر از بدن نگه داشته است و در اين كار از جرّاح آلماني 

 .جلوتر است) سال 800(فريدريك ترداينبورگ در حدود 
ام به انجام عمل جرّاحي بر او نخستين شخصي است كه اقد .7

 )7. (روي غدة تيروئيد كرده است
  

كـه زهـراوي آن را   ) ابزارهـا (و ـ چند نمونـه از ادوات  
 :ابداع و در جرّاحي به كار برده است

ابزارهاي به كار برده شده در جرّاحي دهان و فك و دنـدان   .1
  و بيني و گوش و حنجره و حلق

زوج بـوده و   واژه فارسـي كـه معنـاي آن   : جفت يـا پيـنس   .2
ابزاري است كه براي بيرون كشـيدن اسـتخوان شكسـته در    

  .رود مي دهان يا فك به كار

 
براي كندن دندان و بيرون كشيدن تكه هاي باقي : دو شاخه .3

 .مانده

 
ابزاري مثلثي شكل كه نوك آن خميده اسـت  : قالب بزرگ .4

كه براي بيرون كشيدن تكه هاي باقي مانده دندان در لثـه و  
 .شود مي براي بيرون كشيدن آن استفادهنيز 

 
  

  ـ ابزارهاي ويژه جرّاحي حلق
شـود   مـي  ابزاري است كه از مس يا نقره ساخته: سنبة زبان .1

پهن و نازك است، درون اين ابزار از يك طرف تـو خـالي   
شود تـا اسـباب و علـل     مي به وسيله آن زبان فشرده. است

موجود در داخل صعوبت در تكلم آشكار شود و تورم هاي 
  .كنند، ديده شوند مي زبان كه در نطق ايجاد مشكل

 
شـد يـك    مي از نقره يا مس ساخته): جهاز بخارساز(انارك  .2

طرف آن دريچه اي تو گود است بـه شـكل لولـه و طـرف     
دوم به شكل انار و تو خالي اسـت، مقـداري بخـور در آن    

 شـود  مـي  شود سپس به آرامي در دهان فرو بـرده  مي ريخته
شـود و   مي بخار مواد بخور داخل جهان از لوله آن متصاعد

گيـرد تـا بـا بخـار      مـي  بخارش بر روي زبان كوچك قـرار 
كمپرس شود اين كار به خاطر از بين بردن احتقان يا تراكم 

 .خون در رگها يا رفع تورم آن است
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ابزاري است كه سري خميـده شـبيه   ): قيچي خميده( كالب .3
به سان سوهان زبر است بـه آرامـي در   منقار پرندگان دارد، 

شود تا با نوك تيز و زبـر خـويش زائـده     مي حلق فرو برده
  .گوشتي روييده در داخل گلو را گرفته و آن را قطع كند

 
نوكي خميده دارد كه يك طرف آن برنده و تيز است : چاقو .4

شـود و   مـي  و طرف ديگر آن غير برنده است به كـار بـرده  
لوزه در حالتي كـه قطـع لـوزه بـا ابـزار      براي بريدن و قطع 
  .ديگري ميسر نباشد

 
ابزاري است كـه از آهـن يـا فـوالد     : ابزار قطع و برش لوزه .5

شود ماننـد قيچـي اسـت دو نـوك آن خميـده و       مي ساخته
بسيار تيز است هر طرف از نوك ايـن قيچـي كمـاني و بـه     

  .طرف داخل خميده است

 
  

  ـ ابزار جرّاحي گوش و بيني
به آرامي و . از يك سر گشاد و از سر ديگر تنگ است: لوله .1

شـود بـراي مكـش كـرم و      مي آهستگي در گوش فرو برده
  .گرفتن آن به منظور بيرون كشيدن نهايي كرم از گوش

 
شـود در   مـي  مانند ابزار قبلي از نقره يا مس ساخته: سرنگ .2

نوك آن سوراخ كوچكي وجود دارد گـاهي پيسـتون در آن   
شود اين پيستون به داخل  لوله ي ساخته شده  مي فرو برده

شود، مقداري از روغـن داغ شـده يـا     مي از مس فشار داده
گيرد  مي مايع ديگر مشابه به آن كه در دل لوله سرنگ جاي

 با فشـردن آرام لولـه ي سـرنگ بـه داخـل گـوش ريختـه       
  .شود مي

 
 يك طرف اين ابزار از آهني مثلثي شكل وتيز سـاخته : نشتر .3

د دسته ي آن نيز چوبي مخروطي شكل اسـت بـراي   شو مي
ي  در ابتدا به وسيله.شود مي عالج بواسير بيني از آن استفاده

ي  شـود سـپس بـه وسـيله     مـي  نوك باريك استخوان معلوم
شـود اسـتخوان    مي دواي بي حس كننده كه روي آن ريخته

 بي حس شده و نشتر با دست بر روي آن با فشار چرخانده
  .اخ شودشود تا سور مي

 
  

 ـ ابزارهاي جرّاحي چشم

نوعي از انواع كاردهايي است كه داراي دو لبه ): مقُذ(قيچي .1
  .ي تيز و برنده است

  
شود كـه   مي اين ابزار زماني به كار برده: كارد باريك صاف .2

ناخنك شكننده و توخالي باشد و امكان داخل كردن سوزن 
  .يا جا انداختن قالب وجود نداشته باشد

 
ايـن ابـزار بـراي بريـدن ناخنـك و ديگـر       : كارد نوك پهن .3

 گوشت هاي زايد و بـر آمـده ي كاسـه ي چشـم بـه كـار      
  .رود مي
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از اين ابزار براي گذاشتن داغ بر ): داغه(كاوياء هاللي شكل .4
پلك هاي آويـزان يـا بـراي نهـادن داغ بـر بـاالي دو ابـرو        

  .شده است مي استفاده

 
  

  ـ ابزارهاي استفاه شده براي زايمان زنان 
كه تاحدي ضخيم و قوي است براي گـرفتن جنـين   : قالب .1

  .رود مي به كار

 
 اين ابزار نيز براي گرفتن جنين از آن استفاده: قالب دو سر .2

  .شود مي

 
ابزاري براي جلو كشيدن جنين از رحـم بـه سـوي بيـرون      .3

رف آن از اين ابزار عبارتسـت از قالبـي كـه يـك طـ     : مهبل
  .راند مي كند و او را به سوي جلو مي جنين گير

 
ابزاري قيچي شكل با نوكي انبـري و خميـده بـراي    :مشداخ .4

شود براي تسهيل در كـار خـارج    مي گرفتن سر جنين از آن
ساختن جنين از دهانه رحم، نوك اين ابـزار قيچـي شـكل    

  .دندانه دار است

 
  

يا اسـتخوان بنـدي   ـ ابزارهاي مخصوص جرّاحي استخوان 
  ):ارتوپدي(

اهرم ميله اي كوچك است كه از آهني به طول ): ديلم(اهرم .1
شود ولي عرض آن بنا به  مي هفت يا هشت انگشت ساخته

تواند متغير باشد، ميله اهـرم گـرد    مي جراحت هاي مختلف
بوده يك سر آن باريك تـر و خميـده اسـت و سـر ديگـر      

ـ   داختن اسـتخوانهاي در  كلفت،كاربرد اين ابزار براي جـا ان
  .باشد مي رفته و بيرون آمده از پوست

 
ابزاري است كه به عضوي كه  ):ي شكسته بندي تخته(جبيره .2

تا عضـو  (شود  مي استخوان آن شكسته شده، بسته و محكم
  ).حركت بماند ثابت و بي

 
اين ابزار از جنس آهن بوده و ميلـه  ): استخوان تراش(مبرَد  .3

دارد و با سري ستاره اي شـكل دارد كـه   اي به عنوان دسته 
دهد، با ايـن ابـزار سـر     مي عاج دارد و كار سوهان را انجام

  .شود مي مفصل يا استخوان شكسته يا معيوب سايده

 
نوع اين اره ها متناسب بـا  : اره هاي بريدن و قطع استخوان .4

ــاريكي، كــوچكي و   ــا ب وضــعيت اســتخوان و ضــخامت ي
  .باشد مي متفاوتبزرگي، صالبت و پوكي آن 
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  :ز ـ آثار و تأليفات زهراوي
در مقاله هاي سـي  » التَّصريف لمن عجرَ عن التأليف«كتاب 

گانه كه مقالة سي ام آن مربـوط بـه جراحـي هـاي مختلـف و      
  .ابزارهاي آن است

رسالة مختصر ديگري نيز از زهراوي در دسـت اسـت كـه    
ده و يا اعمار االدواء نام دارد اعمار العقار، يا اعمار االدويه المفر

نسخي چند در ايـران موجـود   . كه دربارة داروهاي مفرده است
ــه از  ــت ك ــت   اس ــه اس ــس، ش : آن جمل ، 22ج( 8/352مجل

، 4ج( 1553و ش ) 187، ص19ج( 6/6201و ش ) 121ص
ــنا(و ) 257ص ــاالر، )184، ص1ج( 72/360، ش )سـ ، سپهسـ
  ).169، ص3ج( 2911ش

  
  :نتيجه گيري

پزشكي كه در جهان امـروزي بـه يكـي از دانشـهاي     دانش 
آوري بلندپايه ي بشري تبديل شده و با پيشرفت هـاي حيـرت  

ت و    ضامن حيات و بقاي نسل بشر گشته است، اينهمـه موفقيـ
توسعه ي چشمگير را مـديون دانشـمندان و نـوابغي از جهـان     
اسالم اسـت و اروپاييـان ـ علـي رغـم ادعايشـان كـه خـود را         

و قافله ساالر اكثر علوم بشمار مي آورند ـ ريزه خوارِ   سكّاندار
خوانِ دانش نوابغ بي بديلي همچون ابوالقاسم الزهراوي هستند 
كه از بطن عالَم اسالم زاده و در دامن پربركت تمـدن اسـالمي   

و اگر در ساير دانشهاي بشري نيز غور و تفحـص  . باليده است
راوي در عـالَم اسـالم   گردد، معلوم خواهد گشت كه نظاير زهـ 

بيشمار بوده اند كه متأسفانه گرد و غبار غفلت تاريخ اسالمي و 
تعصبات ملـل غيـر اسـالمي نـام و آثـار و جايگـاه رفيـع ايـن         

بنابراين، اكنون بر ملـل  . انديشمندان و نوابغ را نهان داشته است
اسالمي است كه ايـن درهـاي ثمـين را كـه در دلِ گـل و الي      

ون گشته اند، با آگاهي و همت وافر بدر آورند و بـر  تاريخ مدف
تارك جهان جاي دهند تا جهان به انوار وجود ايـن اثرآفرينـان   

  .جاويدان، منور گردد
  

  
  صفحه اي از مقالت سي ام كتاب التصريف زهراوي

  397، ش)سنا(نسخة كتابخانة مجلس شوراي اسالمي، 
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