
45/ 1389سال اول، شماره اول، بهار mohaghegh@sums.ac.ir:فرد مسوول مكاتبات*

و ايران، سال اول، شماره اول، بهار 1389فصل نامه طب سنتي اسالم

 شرايين كتاب تشريح بدن انسان نكاتي از مقاله

٭ب عبدالعلي محقق زاده،جيمحمدرضا شمس اردكان،بپويا فريدي،بشحامد عابدتا،الفاميررضا دهقانيان

 پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شيراز دانشكده.الف
، دانشگاه علوم پزشكي شيراز داروسازيهدانشكدگروه داروسازي سنتي،.ب

ط.ج ، دانشگاه علوم پزشكي تهرانطب سنتيهدانشكدب سنتي، گروه

 چكيده

به» تشريح بدن انسان«در اين تحقيق، ضمن معرفي كتاب پارسي از» تشريح منصوري«معروف اثر منصوربن محمدبن احمد شيرازي، نكاتي

و نقد شده اسـت نكته از جمله موارد زير مقاب21. كتاب با دانش امروزي مقابله شده است» شرايين«بخش  و انبـساط: له و انقبـاض منـشا

دي هاي مختلف سرخرگها، اكسيژن سرخرگها، عملكرد ليفهاي طبقه  و دفع اكسيد كربن، طبقات شريان وريدي، مسير سرخرگ ريـوي، گيري

و مسير شاخه  گ تحـت هاي سرخر هاي بخش صعودي سرخرگ آئورت، شاخهي سيركومفلكس، شاخه جدا شدن سرخرگهاي كرونر راست

هاي سـرخرگ هاي سرخرگهاي سباتين، شاخهي گردني، شاخه اي از سوراخهاي زوايد عرضي شش مهره اي، مسير عبور سرخرگ مهره ترقوه

هاي سرخرگ كاروتيد داخليي سرخرگ گيجگاهي سطحي، محل ورود سرخرگ كاروتيد داخلي به جمجمه، وارد شدن شاخه زباني، شاخه 

غ به پرده  اي مننژ، عروق مستقيم، جدا شدن سرخرگهاي كليه، دو شاخه شدن سرخرگ فمورال، هم مسير بـودن شاهاي پردههاي اطراف مغز،

و سياهرگ فمورال .سرخرگ

 شرايين، منصوري شيرازي آناتومي، تشريح بدن انسان،:واژگان كليدي

 مقدمه.1
ابـن. تاريخ علـوم اسـتةترين شاخ احتماالً قديمي،تاريخ طب

» عيون انباء في طبقات االطباء«به صراحت در كتاب ابي اصيبعه 

طب ذكر مي و ميراث مطلوب همه،كند كه ي فرزندان آدم است

سهر قومي در اين ميرا و نقـد كتاب).1(مي داردهث هـاي معرفي

و نيز مقايـسه علوم پزشكي دانشمندان مس  و ايراني آن لمان هـاي

و دانش پيشينيان  ش سبب،با دانش امروزي ن سهم ايندروشن

و همچنين زمينه ساز تدوين دانشمندان در پيشبرد دانش پزشكي

و خودباوري هرچه بيـشتر صحيح  و اسالم تاريخ پزشكي ايران

.شود مسلمانان مي

بر، در اين مقاله كه ضمن معرفي كتاب سعي آن شده است

به» تشريح بدن انسان«پارسي  اثـر» تـشريح منـصوري«معروف

ا  » شـرايين«حمد شيرازي، نكـاتي از بخـش منصوربن محمدبن

. شودمقابلهكتاب با دانش امروزي

 كتاب تشريح بدن انسان.2
تـشريح«،»لتشريح بالتصويرا«هاي كتاب تشريح بدن انسان با نام

رسـاله فـي علـم«و» البدن شرح«،»تشريح االبدان«،»منصوري

بـن يوسـف احمـدبن منصوربن محمـدبن تأليف،)2(»التشريح

بـن الدين احمـدبن يوسـفي موالنا جالل نواده شيرازي،الياس 
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ي شرايين كتاب تشريح بدن انسان  نكاتي از مقاله

و ايرانفصل نامه طب سنتي/ 46  اسالم

يكي از نتيجه و الـدين محمـودبن اليـاس هاي برادر نجـم الياس

و فقيه معروف شيراز است  صاحب كتـاب، پزشـك).3( طبيب

و نهم هجري قمـري سده نويسپارسي  و(ي هشتم چهـاردهم

).2(و معاصر خواجه حـافظ شـيرازي اسـت) پانزدهم ميالدي 

ك»تـشريح بـدن انـسان«ون شك كتـاب بد تـرين درس ميـابا،

و)2(ي كالبدشناسي تاريخ پزشكي ايـران بـه زبـان پارسـي نامه

اولين كتاب كالبدشناسي داراي تصوير كامـل انـسان در جهـان

در).4( اسـت اسالم   بـرايق798./م1386 سـال ايـن كتـاب

 كـه گيرالدين پيرمحمد بهادرخان، پسر ميرزا جهان اميرزاده ضياء

 1409 تـاق796./م 1394(حكمران فارس، پسر تيمور وي نيز

).3،5( نگاشته شده است است،)ق 812./م

را«):6(شود كتاب اين گونه آغاز مي و سپاس پادشـاهي شكر

و حمد  بيو سزد قياس خالقي را رسد كه در خلقت انـسان ثناي

و دقايق حكمتش بي  و حقـايق قـدرتش بـرون از حـد پايانـست

گفتار، مقدمه در تعريف اعـضاو به دنبال پيش)1 شكل(» ...انبي

و شريان گانه در استو مقاالت پنج  ها خوان، عصب، عضله، وريدها

و كيفيت توليـد جنـين آمـدهو خاتمه  ي كتاب در اعضاي مركب

ي وجود تصاوير شش گانه، كتاب مهمهاي يكي از ويژگي.است

يي در تـصاوير موجـود در هـا تفاوت. مرتبط با مقاالت كتاب است

از. جهـان وجـود دارد هـاي خطـي متعـدد آن در سراسـر نسخه

 آن است كه در تمـامي آنهـا فـرد بـه صـورت هاي تصاوير ويژگي

و خميـده، زانو چمباتمه با حالت شبيه به قورباغه، ها دور از هـم

ها نزديك زانو يا بر روي زانو، سر به سمت جلو بـا صـورت دست

اسـتخوان مگر در مورد تصوير؛داده شده است كامالً گرد نمايش 

و تا نمـايش مهـره،)4(ت استو اعصاب كه نما از سمت پش  هـا

و دنده  تصاوير بـا. ها به خوبي صورت گيرد محل خروج اعصاب

و حالت صورت  و ابرو با احتماالً مغولي است كه چشمان  مرتبط

و تيمور به ايران اسـت هبـ. فضاي اجتماعي پس از هجوم چنگيز

،)قرمـز(كامل، اجزاي اشكال از جمله سرخرگهاي منظور استفاده

و اندام)آبي(سياهرگها بـه صـورت رنگـي هاي داخلـي، اعصاب

وهاي شرح. ترسيم شده است   مفـصل بـر روي اشـكال بـه كوتاه

هـاو مهـره عضالت وجود دارد خصوص در مورد تصوير بخش

.گذاري شده است شماره

از نمونه.1شكل در تـاريخ چهـارم محـرم(صفحه اول كتاب تشريح بدن انسان اي
).6( قمري توسط حسن ابن احمد در اصفهان به پايان رسيده است 894سال 

كه نويسنده بـه شـيوه،هاي ديگر كتاب از ويژگي اي آن است

و مـورد انتقـاد كنـدميعالمانه نظر دانشمندان پيشين را مطرح

به آراي بقـراط، رازي، بـوعلي،)2( در اين كتاب. دهد قرار مي

:، صـاحب كامـل)2/2(، جـالينوس)2/1(سينا، فخرالدين رازي

)2/5(و ارسـطو)2/4(، افالطـون)2/3(علي بن عباس اهوازي

همچنين نويسنده ساير نظـرات را بـا عبـارت. اشاره شده است

به)2/6(» بعضي برآنند« و جواب علمـيو )2/7(صورت سؤال

ايـن مطلـب. بيـان نمـوده اسـت» ...اب گوييمجو... اگر گويند«

نظـرات دانـشمندان بسيار حائز اهميـت اسـت زيـرا بـرخالف 

پزشـكان...«: كنـد از جمله مـانفرد اولمـان كـه ذكـر مـي،غربي

به كالبدشناسـي جـالينوسن در سال مسلما هاي بعد نيز همچنان

كه،)7(»چسبيده بودند   اين دانـشمندان در تكامـل نشان ميدهد

ب .اند شري نقش داشتهدانش

به قرن هاي نسخه 19تا15هاي متعددي از اين كتاب متعلق

بـرداري ها نـسخهشكلدر برخي مواقع تنها.د دارد ميالدي وجو

و تعداد زيا شده  دربه نيزهاي كتابدي از شكل اند صورت منفرد

هاي خانهاواني كتاب تشريح منصوري در كتابفر. دنيا وجود دارد 
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و همكاران  دهقانيان

47/ 1389سال اول، شماره اول، بهار

ا، دنيا و جراحان جهان نشان ز گستردگي كتاب در بين پزشكان

د  مـذكور اين مطلب بـا توجـه بـه اينكـه كتـاب).4( ارداسالم

و مــصور كالبدشناســي بــودهةســنامدر از، اســت مــوجز  نــشان

و از سـوي ديگـر نـشان اهميت فوق العاده كتـاب از يـك سـو

پزشكي يـا مـسلط بـه زبـان پارسي زبانبي طال بسياردهنده 

دا هاي ورهدپارسي در  را.در مختلـف نفـوذ تـشريح منـصوري

به سال» تشريح البدن«توان در كتاب مي  مـيالدي1632مربوط

به تأليف و نيـز در كتاب پزشك عثماني هـاي نام ايتاكي شـرواني

و هندي  ).4،8(به طور آشـكار ديـد)2شكل(تشريح فارسي

ــال ــتان از س ــا در هندوس ــاب باره ــن كت .م1848/ق1264اي

).2( صورت چاپ سنگي انتشار يافته است به

هـاي گـسترده بـر روي اشـكال كتـاب، رغم انجام تحقيق به

و ترجمه به  به زبان انگليسي يا التـين، نشدن دليل پارسي بودن

بـه دليـل.تتحقيق جدي بر روي متن آن صورت نگرفتـه اسـ

بهةالعاد اهميت فوق  به كتاب، تحقيقاتي و نقد آن منظور ترجمه

).5( انگليسي در حال انجام استزبان

اي به زبـان هنـدي بـر گرفتـه از كتـاب تـشريح بـدن دست نوشته.2شكل
).8(انسان، نگارش منصوري 

ها امروزي نكاتي از مقاله سرخرگةمقابل.3
ابـ» الـشرائين المقالـه الخامـسه فـي«ها تحت عنواني سرخرگ مقاله

شـروع شـده» ...كهق متحركه است شرائين عبارت از عرو«عبارت

ب  آ«ا عبارتو ازنوريد چون حاملي باشد از ، او به منزلـه جنـه تـا

و آفات خارجيه مصون مي،» باشد مصادمات در برخـي. يابـد پايان

در پايان مقالـه» واهللا اعلم«يا» واهللا اعلم بالصواب«عبارت،هاخهنس

ها در بـدن در تصويري مربوط بـه مـسير سـرخرگ.)2( آمده است 

هـا ايـن در برخي نسخه).3-5 هاي شكل(شود مقاله ديده مي يان پا

حـ. ذكـر شـده اسـت» صورت شـرائين«تصوير با عنوان  زيانكتـه

شد،هااهميتي كه در بررسي دقيق شكل آن، در اين تحقيق مشخص

ها در بـين حـداقل دو نـوع شـكل مربـوط بـه سـرخرگ است كـه

).4و3ايهشـكل(تـوان يافـتمي)6،9(مختلف هاي خطي نسخه

به طـور. در ترسيم سيستم گوارش است،تفاوت اين دو نوع شكل

و روده،معمول ات در ها با ذكـر جزييـ سيستم گوارش شامل معده

از. اسـت شـده ها ذكر شكل مربوط به مقاله سياهرگ  امـا در برخـي

شكلهاي مربوط به سرخرگها، سيستم گوارش بدون شـرح، افـزوده 

توانـد نـشان دهنـدهن مطلـب مـي ايـ).4،5شـكلهاي(شده است 

و غني  سازي شكلها براي آموزش طالب پويايي دانش كالبدشناسي

الزم به ذكر است كه در كليه شكلها، قلب بـه همـراه. پزشكي باشد 

مي دو زايده، از طرفين ديده مي  رسد ايـن دو زايـده شود كه به نظر

 باشد كه به شـكل گـوش نـشان داده شـده1همان گوشكهاي قلب 

).5تا3شكلهاي(ت اس

اي از شكل مربوط به سرخرگها بدون ترسيم دستگاه گـوارش نمونه.3شكل
).6(از يك نسخه خطي كتاب تشريح بدن انسان 

به نكاتي از مقالد و شرح2 برگرفته از مرجع،ها سرخرگةر زير

:شود كالبدشناسي امروزي آن اشاره مي
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ي شرايين كتاب تشريح بدن انسان  نكاتي از مقاله

و ايرانفصل نامه طب سنتي/ 48  اسالم

ين عبارت از عروق شرائ«: آمده است 143ي در صفحه.3-1

و در حركت  متحركه است كه از بطن ايسر قلب رسته باشد

و انقباض .» تابع او بودانبساط

از نمونه.4شكل اي از شكل مربوط به سرخرگها، همراه بـا دسـتگاه گـوارش
).9(يك نسخه خطي كتاب تشريح بدن انسان

و انبـساط نويسنده منـشأ سـرخرگها را و انقبـاض بطـن چـپ،

ميها رخرگس  يكـي2باشد، با ضـربان قلـب را كه همان ضربان

اين مطلب از لحـاظ علمـي صـحيح اسـت چـون. دانسته است

كه منشأ تمام سرخرگهاي سيستمي بدن اسـت، از بطـن  آئورت

و در ضربان، تابع انقباض بطن است چپ منشأ مي .گيرد

با.5شكل گاه گـوارش دسـت نمونه اي از شكل مربوط به سرخرگ ها همراه
و مربـوط(از يك نسخه خطي كتاب تشريح بدن انسان   بـه بـدون نـام نـساخ

( ميالدي16 يا اوايل15قرن (6(.

طبقه داخل اصلب اسـت«:در همان صفحه آمده است.3-2

و ليـف او بـه عـرض  بنابرآن كه وعاي حقيقي روح اسـت

دا  فـع فـضلة دخـاني افتاده، بنابرآن كه حركت انقباض كـه

ب .»دين طبقه استاست

اي كه در اين قسمت بدان اشاره شده طـرز قرارگيـري نكته

در لغـت» ليـف«كلمه.ي داخلي سرخرگ است در طبقه» ليف«

و رباط است يا ريش3»رشته«به معناي  پي آن)10( هاي گونـهو

مي  به طـرز قرارگيـري ايـن كند، هر عملكردي كه نويسنده نقل

در. ها بستگي دارد رشته چـون،ي داخلـي سـرخرگ اليـه مـثالً

به صورت رشته آن عرضي قرار گرفته ها هـا دفـع انـد، پـس كـار

و در اينجا  مي»ي دخاني فضله«است بايـستي متـذكر. شود دفع

كه واژه  و منظـور» دود«در لغت بـه معنـاي» دخان«شد اسـت

و  به زبان امروزي نويسنده، هواي زايد حاصل از متابوليسم بدن

. اكسيد كربن بوده استغني از گاز دي

به همـين مفهـوم هم عصر حافظ شيرازي، شاعر  منصوري،

):11(ي دود استفاده كرده است از واژه

 دود آه سينه ناالن من

 سوخت اين افسردگان خام را

او«: آمده است 144ي در صفحه.3-3 و طبقه خارجي، ليف

و در او ليف مورب هست بنابرآن كه حركـت به  طول افتاده

.»...انبساطي كه جاذب نسيم است به اوست

مي در مورد اليه بارت فوقع باشـد كـهي خارجي سرخرگ

به» ليف«چون   است، پـس كـار آن جـذب صورت طولي در آن

و در اين در لغت» نسيم«ي كلمه. كندمي» جذب نسيم«،جااست

ر«معناي به و در)10( است»وحجان و در اينجا مراد از نـسيم ،

 هواي غني از گـاز اكـسيژن، به زبان امروزي)دود(مقابل دخان

.رسدبه نظر مي

يك«: در همان صفحه آمده است.3-4 اال شريان وريدي كه

و به ريه مي الحركـه رود جهت آن كه ريـه دائـم طبقه است

شداست .»و ثقيل نشود، يك طبقه آفريده

گـذاري سـرخرگ ريـويي جالب توجهي كـه در نـامهنكت
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و همكاران  دهقانيان

49/ 1389سال اول، شماره اول، بهار

شـريان«را اين است كه نويسنده ايـن سـرخرگ،شود ديده مي

و نـشان دهنـدهمي» وريدي  بـه،ي آن اسـت كـه نويـسنده نامد

سـرخرگ ريـوي. ماهيت خون درون اين سرخرگ آگاهي دارد

كه خون بدون اكسيژن را حمل مـي  و تنها سرخرگي است كنـد

گذاري ماهيت خون سـرخرگ ريـوي را هـم اين نام نويسنده با 

.نشان داده است

ت، اين مطلب ديگري كه در اينجا به آن اشاره شده اس

ها كـه دو طبقـه آفريـده است كه بـرخالف سـاير سـرخرگ 

 است،4 سرخرگ وريدي كه همان سرخرگ ريوي اند، شده

ها از تمامي سـرخرگ،شناسي از لحاظ بافت. يك طبقه دارد

ت  6، تونيكا مديا5 تونيكا اينتيما يعني؛اند شكيل شده سه اليه

 كه سرخرگ ريوي هـم از ايـن قاعـده7تيسو تونيكا ادوان

اسـت ايـن،دارد اي كه كه وجود ولي نكته مستثني نيست،

 اسـتتر بدن نازك هاي كه سرخرگ ريوي از ساير سرخرگ 

و دليل آن پايين بودن فشار گردش خون ريوي نـسبت بـه

ها تفـاوتي باشد ولي در تعداد اليه تمي مي فشار خون سيس

).12( وجود ندارد

بدانكه از تجويـف ايـسر«:در همان صفحه آمده است.3-5

يك: الحركه رسته دائم قلب اوالً دو رگ  و يكي مايل به صغر

را شريان وريدي خوانند  و او و رگ ديگر هـم ... طبقه است

و مايل به كبـر اسـت او را اوريطـي كه از اين طرف رسته

و ابهر نيز گويند .»گويند

راأنويسنده منش و سرخرگ ريـوي  دو سرخرگ آئورت

دانـد كـه ايـن مطلـب از لحـاظ علمـي طرف چپ قلب مي

أزيرا سرخرگ ريوي از بطن راست قلب منش، نيستصحيح 

و به نظر مـي. گيرد مي رسـد آنچـه كـه دانـشمندان گذشـته

 كه زماني كه سرخرگ آن است نويسنده را به اشتباه انداخته 

شـود، بـه سـمت چـپ تمايـل پيـدا از بطن راست جدا مـي

از مي و زماني كه به همراه آئورت ي قلـب يـر آبـشامهزكند

دو كنـد كـه هـر شـود، ايـن تـصور را ايجـاد مـي خارج مي

به).6شكل(اند سرخرگ از سمت چپ قلب جدا شده الزم

قـ،در مطلب فوق»طياوري«واژه ذكر است كه  ديمي شـكل

. استواژه كنوني آئورت

و داخل شدن به قلب.6شكل . محل آناتوميك رگهاي بزرگ در حين خروج

به رغـم ايـن كـه سـرخرگ ، همان گونه كه مشخص است

و سـرخرگ ريـوي از بطـن راسـت منـشا  آئورت از بطن چپ

به دليل مسير انحرافي سرخرگ ريوي به سمت چپ، مي گيرند،

مي  هربه نظر و دو سرخرگ از طرف چپ برخاسته رسد كه اند

اي است كـه احتمـاالً دانـشمندان گذشـته را بـه اين همان نكته 

).مراجعه شود.5-3به(اشتباه انداخته است 

و گفتيم كه او بـه طـرف«: در همان صفحه آمده است.3-6

مي ريه مي و منقسم و آيد شود در او جهت استنـشاق نـسيم

مم .»ر غذاي ريه قلب استايصال دم، بنابرآن كه

و عملكرد مطالب گفته شده در مورد مسير سرخرگ ريوي

.استآن، از لحاظ علمي صحيح 

از چـونو ايـن عـرق«: آمده است 145ي در صفحه.3-7

مي قلب ظاهر مي چـهآن: گـردد بـه دو شـعبه شود متشعب

و متفـرق كوچك است مي  آيد بـه تجويـف طـرف راسـت

او مي ميو شعبه. شود در و متفـرقاي ديگر گرد قلب گردد

.»شود در اجزاي قلب مي

به جدا شـدن سـرخرگ در اين هاي كرونـر قسمت، نويسنده

به در ابتداي مسير آئورت اشاره مي  و  جـدا شـدن وشـنيركند

و شـاخه  از8ي مـسير سـير كـومفلكس سرخرگ كرونر راسـت

.ده استكرسرخرگ كرونر چپ را بيان
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ي شرايين كتاب تشريح بدن انسان  نكاتي از مقاله

و ايرانفصل نامه طب سنتي/ 50  اسالم

مي«: آمده است 146ي در صفحه.3-8 شود بـه سـه منقسم

را شريا: قسم و سـوم نيـز. نين سباتين گويند دو از او كه آن

و متفرق مي و فقره شش گانه از رقبه شود در استخوان سينه

ن  در. رسد به سرشانه واحي ترقوه تا مي در و بعد از آن از او

مي مي و به يدين .»رسد گذرد

در اين جا، نويسنده بخـش صـعودي سـرخرگ آئـورت را

و آن را بـه سـه بخـش تقـسيم كـر  و دو توضيح داده ده اسـت

در» سـبات«. ناميـده اسـت» سباتين«هايي آن را سرخرگ شاخه

هاي معـادل آن سـرخرگو)10( است» شاهرگ«لغت به معناي

مي  مي كاروتيد البته الزم بـه. شود باشد كه از قوس آئورت جدا

كه پس از جدا شـدن آئـورت از  كه از قوس آئورت ذكر است

مي  مي بطن چپ شكل از گيرد، سه شاخه جدا كه عبارتند : شود

اي چـپ، سرخرگ تحت ترقوه سرخرگ كاروتيد مشترك چپ

ب.و سرخرگ براكيوسفالي  از،راكيوسفاليسرخرگ  كمي بـاالتر

 سرخرگ كاروتيد مشترك راسـتةمحل جدا شدن، به دو شاخ

از).13( شـود تقـسيم مـي،اي راسـتو سرخرگ تحت ترقـوه

سه شـاخه ي اي كـه از بخـش صـعود كننـده ديدگاه منصوري،

از،شوند آئورت منشعب مي  يعني،»شريان سباتين«دو: عبارتند

دي همان سرخرگ و گـري سـرخرگي اسـت كـه در هاي كاروتيد

به نواح  مي انتها به دستها مـيي ترقوه و  يعنـي همـان،رود رسد

.اي هاي تحت ترقوهسرخرگ

مي«.3-9 و فقـرة شود در اسـو سوم نيز متفرق تخوان سـينه

و در نواحي ترقوه تا مي گانه از رقب شش و. رسد به سرشانهه

مي بعد از آن از او در مي و به يدين .»رسد گذرد

به شاخه نويسنده اشاره كه از سرخرگ اي ظريف هايي دارد

مي تحت ترقوه  ايـن. شوند اي، قبل از اينكه وارد بازو شود، جدا

اي كـه در اسـتخوان سـينه متفـرق هـا عبارتنـد از شـاخه شاخه

 است، سپس9اي داخلي سينهةي قفس شود كه احتماالً شاخه مي

مي اي از مهره شاخه كه احتمـاالً سـرخرگ كند هاي گردني عبور

،اي ترقـوه سـرخرگ تحـت، در دانش امروزي. است 10اي مهره

و از سرخرگ پس از جدا شدن از قوس آئورت در طرف چپ

مي هايي براكيوسفالي در طرف راست، شاخه  و شوند از آن جدا

ي اي، تنـه اي داخلي، سرخرگ مهـره سينهةسرخرگ قفس شامل

تا)13(دهستن 12اي دنده-ي گردنيو تنه 11گردني-تيروئيدي كه

ب آنحدودي نويسنده .ه استكرد اشارهه

شش«:به در مطلب فوق اشاره شده است.3-10 ».گانه فقرة

در كنـد كـه شـاخه شـاره مـيانويسنده اي از بخـش سـوم،

گـردن پراكنـده» فقرة شـش گانـه«در،قسمت صعودي آئورت 

 تعـداد سندههاي ايـن كتـاب، نويـي اسـتخوان در مقاله. شود مي

كـ هاي گردن را هفت عـدد ذكـر مـي مهره ه در كنـد، در حـالي

مي،هاگي سرخر مقاله و بـه نظـر از لفظ شش گانه استفاده كنـد

به نكته،رسد اين مطلب مي اي ظريف دارد كـه سـرخرگ اشاره

كه همان سرخرگ مهـره  هاي اسـت، تنهـا از سـوراخاي مذكور

و از سـوراخ مـيي گردني عبـور زوايد عرضي شش مهره  كنـد

(7شكل(كندي هفتم عبور نمي عرضي مهرهةزايد (14.(

.اي راست هاي قسمت ابتدايي سرخرگ تحت ترقوه جدا شدن شاخه.7شكل

از پس از جدا شدن از سـرخرگ تحـت ترقـوه 10هشاخ اي؛

عبـور كـرده)C6-C1(ي گردني سوراخ زائدة عرضي شش مهره 

ي هفـتم گـردن عبـور عرضـي مهـرهيو تنها از سوراخ زائـده 

را» هاي شش گانـه مهره«كند، به همين منظور نويسنده لفظ نمي

).مراجعه شود.10-3به(كند در رابطه با اين سرخرگ بيان مي

از اما سباتان هـر«: آمده است 147ي صفحهدر.3-11 يـك

و ايشان در گردن منقسم مي  شوند به دو قسم از طرف مقـدم

.»راز طرف مؤخ
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و همكاران  دهقانيان
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هر، اين قسمت در هاي سـباتين را يك از سـرخرگ نويسنده

ميبه شاخه  و مؤخر تقسيم رسـد كند كـه بـه نظـر مـيي مقدم

و،ي مقدم منظور از شاخه   بخـش خـارجي سـرخرگ كاروتيـد

آنةشاخ .باشد سرخرگ كاروتيد داخلية شاخ، مؤخر

مي«: در همان صفحه آمده است.3-12 شود قسمي كه پنهان

زب  و باقي استخوان فك زيرين در و عضل و قسمي ظاهر. ان

مي مي و مرتقي اي كه در صـدغين گردد به جانب عضله شود

و نزديك به صدغين مـي و بعـد از آنكـه. گـردد واقع است

مي مختلف مي .»گردد به شعب بسيار شود از آنجا منقسم

به شاخه اين قسمت، در به هاي سرخرگ زباني نويسنده كه

و احتماالً شـاخر زبان مي اشـاره دارد،اي چهـره سـرخرگةود

 از سـطح زيـرين،چون اين سـرخرگ در ابتـداي مـسير خـود 

و دور غده استخوان فك پايين عبور مي بز كند فكياقي ي تحت

و سپس در صورت مي مي، گردد به نظر پخش و رسـد مـي شود

ز   را 14ي پـس سـري سپس شاخه. يرين شده است كه وارد فك

كه تا بناگوش ادامه پيدا مي مطرح نموده آن است و در جـا كنـد

).14( شود پخش مي

اي از او به ميان سـر شعبه«: آمده است 148ي در صفحه.3-13

و جزو مؤخر متجـزي بـه دو جـزء مـي مي آن. شـود آيد و از

مر كوچكتر، بيش ميتتر آن است كه مي قي آيد شود يعني به باال

كهگرددو متفرق مي سر در عضلي .» محيط است به مفصل

اح در اين به شاخه تماالًجا گي نويسنده جگـاهيي سـرخرگ

مي 15سطحي هـاي اطـراف در ماهيچـه،نويـسدميو كند اشاره

آن منشعب مـي،مفصل سر  مفـصل، شـود كـه شـايد منظـور از

مي. باشد 16فكي–گيجگاهي  كه و برخالف اما همان طور دانيم

 جـدا سرخرگ كاروتيد خـارجياز،اين شاخه تصور نويسنده، 

.نآ نه از بخش داخلي شود مي

ا«: در همان صفحه آمده است.3-14 ز آن متوجـهو بعـضي

در قاعدة سر مي و اي كه نزديـك رود در ثقبة عظيمهميشود

ال و از آن جزو اعظم درمي درز رود در پـيش مي واقع است

.»آن سوراخ در سوراخ حجري

مح،جا در اين به لي كه سرخرگ كاروتيـد داخلـي نويسنده

و مـي اشـاره مـي،شـود وارد جمجمه مـي گويـد كـه ايـن كنـد

كه وارد سـوراخ حجـري شـود،سرخرگ احتمـاالً- قبل از اين

ايكه در بخش خـارهستاسوراخ حجري همان كانال كاروتيد 

از شـاخه- واقع شده اسـت 17يا حجري استخوان گيجگاهي اي

 در مجـاورت درز المـي كـه وارد سـوراخي شـود آن جدا مـي 

مي مي به نظر كه  18رسد اين سوراخ، همان سوراخ ژگـوالر شود

، ولـي)8شـكل(است كـه در مجـاورت درز المـي قـرار دارد

مي همان آن طور كه  سـياهرگ ژگـوالر داخلـي،دانيم در خـالل

).15( اي از كاروتيد داخلينه شاخه؛كند عبور مي

كا.8 شكل و سـوراخ ژوگـوالر محل قرارگيـري كانـال ي در قاعـده 18روتيـد
و مجاورت آنها با درز المي ديده مي ).مراجعه شود.14-3به(شود جمجمه

مي«:صفحه آمده است همان در.3-15 شود به واسطةو منتسج

و طبقات  شـود بعد از انتساج يعني بافته شدن مجتمع مـي. رگها

و پيچيده مـي  و مرتقـي بـه دو غـشاء گـردد در ايشان زوجي

ميگردد مي و پراكنده .»شود در دو غشاي رقيق به طرف مغز

به وارد شدن شاخه،در اين قسمت هاي سـرخرگ نويسنده

به پرده مي كاروتيد داخلي ).13(كند هاي اطراف مغز اشاره

»دو غشاي رقيق«:به استشاره شدها در مطلب فوق.3-16

از،در اين قسمت ،»دو غـشاي رقيـق« احتماالً مقصود نويسنده

مياي منن ايي متشكل از سه غشاي پرده غش باشـد كـه بـه احتمـالژ
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ي شرايين كتاب تشريح بدن انسان  نكاتي از مقاله

و ايرانفصل نامه طب سنتي/ 52  اسالم

در، است كه از بين ايـن دو 20و نرم شامه19ي عنكبوتيه زياد دو اليه

مي سرخرگفضاي تحت عنكبوتيه، ).13( كنند هاي مغزي عبور

و چون محاذي صـدر«: آمده است 149ي در صفحه.3-17

مي مي و اي گـردد از او شـعبه بر او، منشعب مـي گذرد شود

و چند كوچك باريك كه متفرق مي شوند در حـوالي صـدر

و بعد از آن منشعب مي .»...شود ريه

اي از قسمت نزولي آئورت به جدا شدن بخش سينه،جا در اين

مية كه در قفسدارداشاره  (9شكل( شود سينه پخش (14.(

نز شاخه.9شكل و در قفـسه هايي كه از بخـش ي سـينه جـدا ولـي آئـورت
).مراجعه شود.17-3به(شوند مي

و بعـد از آن پراكنـده«: در همان صفحه آمده اسـت.3-18

مي مي و شريان كه .»آيد به جداول امعاء دقاق شود

ي اول از روده سـه روده«در لغـت بـه معنـاي» امعاء دقاق«

و،)10(است» شش گانه  دقـاق كـه شـامل اثنـي عـشر، صـايم

از. باشد مي به اينكه بعـد آن» اعـور«دقـاق با توجه كـه معـادل

بايـست شـاملمي» امعاء دقاق« قرار دارد، پس است، كورةرود

به اين ترتيب، رگـي كـه مـورد. باشدو ايلئوم دئودنوم، ژوژنوم 

باشـد كـه 22 بايستي عروق مزنتريك فوقاني است،نظر نويسنده

مياين بخش از روده را مشر ).10شكل(كند وب

 بـه(ي كوچـك در مزانتـر روده26هـاي سـرخرگ مزنتريـك شاخه.10شكل
).مراجعه شود.3-18

شـودو بعد از آن جدا مـي«: است همان صفحه آمده در.3-19

مي. از او سه شرائيني كوچك مخصوص به كليه  شـودو متفرق

.»و آن چيزي كه گرد او درآمده است. در ليفات او

مر فوق به جدا شدن سرخرگمطلب .بوط به كليه اشاره داردهاي

و آن شرياني كه فـرو«: آمده است 151ي صفحهدر.3-20

مي مي دو آيد به هر دو پاي، منقسم شوند در هـر دو ران بـه

. انـسي]و يكي از طرف[يكي از طرف وحشي،: قسم بزرگ 

و آن كه از طرف وحشي افتاده ميل به جانب انسي مي كنـد

.»شود در عضلي كه آن جاست متفرق مي

 نويــسنده بــه دو شــاخه شــدن ســرخرگ،در ايــن قــسمت

مي اشاره فمورال و بيان ب دارد كه يكي ،»وحـشي«ه سـمت كند

به سمت خارج مي 23يعني كه منظور همـان سـرخرگكن، سير د

كه در ماهيچه 24راني عمقي و كنـده مـي هاي ران پرا است شـود

كنـد كـه سير مي 25 يعني سمت داخل،»انسي«به سمت ديگري

.ادامه سرخرگ فمورال استآن، منظور احتماالً

و رفـتن او چـون رفـتن«: در همان صفحه آمده اسـت.3-21

ميااورده است يعني چنان كه مي ورده و گذرد او نيز »...گذرد

 سـياهرگوبه هـم مـسير بـودن سـرخرگ،در اين قسمت

.فمورال اشاره شده است
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و همكاران  دهقانيان

53/ 1389سال اول، شماره اول، بهار

 دازان چشم.4
اي العـاده از اهميـت فـوق، پارسـي پزشكيةتحقيق در متون گذشت

مي. برخوردار است و تبحـر نويـس رسد بـه دليـل پارسـي به نظر ي

 به اين زبـان، ايـن كتـب مـورد غربيتاريخ نگاران پزشكي نداشتن

و تحقيقـات انجـام شـده بـه طـور عمـده ،توجه كافي قرار نگرفته

و  هاي اروپايي آنهـا بـوده ترجمه محدود به برخي كتب عربي زبان

و مـسلمانان در پيـشرفت است؛ از اين رو سهم دانشمندان ايرانـي

در نيومن ذكر مـي. دانش بشري به خوبي بيان نشده است  كنـد كـه

و،غرب  متـأخر كارهاي اندكي بر روي متون پزشكي قرون وسطي

 مقابلـه مطالـب ايـن، سـوي ديگـراز).5( ايراني انجام شده اسـت

 اعـصار علمـي اي آزمـودن دانـشه به گونـ،ها با دانش امروزي كتاب

و نشان و نـوآوري ايـشان اسـت مختلف بوده . دهنده درجه مهارت

و اسـالمي بـا دانـش ناگفته پيداست كه مقابله كتب پزشكي ايراني

و يافته   كه بايـستي در شناسي ملل مختلف هاي باستان مكتوب يونان

هــا دنبـال شــ بــسيار زيــادي،ودادامـه اينگونــه تحقيـق  از اهميـت

و سبب تصحيح تاريخ علوم مي .شود برخوردار است

و قدراني  تشكر
از مسئولين فرهنگستان علـوم پزشـكي جمهـوري اسـالمي

به جهت حمايت مالي قدرداني مي .شود ايران

 منابع
و اسالمي. سزگين، فؤاد.1 و انتـشارات مؤسـسه: مـشهد.عطـايي، محمدرضـا: ترجمه. گفتارهاي پيرامون تاريخ علوم عربي ي چـاپ
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ي شرايين كتاب تشريح بدن انسان  نكاتي از مقاله

و ايرانفصل نامه طب سنتي/ 54  اسالم

13. Moore KL, Dalley II, Arthur F. Clinically oriented anatomy. 4th ed. Philadaelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 
1999. 
14. Agur AMR, Lee MJ. Grant’s atlas of anatomy, 10th ed. Philadaelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 1999. 
15. Staubesand J. Sobota atlas of human anatomy. 19th ed. Munich: Urban & Schwarzenberg. 1988. 

 پي نوشت
1 Auricle 
2 Ventricular contraction  
3 Fiber 
4 Pulmonary artery 
5 Tunica intima 
6 Tunica media 
7 Tunica advantitia 
8 Circumflex 
9 Internal thoracic artery 
10 Vertebral artery 
11 Thyrocervical trunk 
12 Costocervical trunk 
13 Lingual artery 
14 Occipital 
15 Superficial temporal artery 
16 Temporomandibular joint 
17 Petrous part of temporal bone 
18 Jugular fossa 
19 Arachnoid 
20 Piamatter 
21 Cecum 
22 Superior mesenteric artery 
23 Lateral 
24 Profunda femoris 
25 Medial 
26 Vasa recta 
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