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چکیده
بیــان مســئله: پژوهــش حاضــر بــا هــدف  بررســی تصویرگری نســخه خطــی مصورذخیرٔه خوارزمشــاهی 
قــرن 6 هجــری قمــری محفــوظ در کتابخانــۀ ملــی بــا شــماره ثبــت: 814227 گــردآوری و تدویــن شــده 
اســت. در تصاویــر ایــن نســخه بــرای نشــان دادن دســتگاه های مختلــف بــدن  از ترســیم فیگورهــای 
انســانی اســتفاده شــده کــه در عیــن ترســیمی خام دســتانه امــا دارای جزئیــات، تناســبات خــاص و 

خصیصــه ای قابــل تأمــل هســتند. 
اهــداف پژوهــش: ایــن تحقیــق پــس از ارائــه مختصــری از پیشــینۀ تصویرگــری و علــم پزشــكی در 
ایــران، بــه شــناخت، معرفــی، بررســی و تحلیــل تصویــری ایــن نســخه خطــی  می پــردازد. در تصویرگــری 
، موضــوع غالــب  بــه شــكل  تشــریح  و کالبــد شناســی بــوده  البتــه   نســخه های  خطــی پزشــكی مصــور
تصویرگــری  موضوعــات  دیگــری  از جملــۀ گیاهــان، حیوانــات، ابــزارآالت و روش هــای مختلــف پزشــكی 

)فصــد و حجامــت( و دندانپزشــكی نیــز بــه چشــم می خــورد کــه انــدك اســت.
پرسش های پژوهش: در این پژوهش سعی می شود به این سؤاالت پاسخ داده شود:

کار تصویرگری این پیكره های رنگی توسط چه کسانی انجام شده است؟ 
آیا اینگونه تصویرگری ها بیانگر سبک خاصی به مانند تصویرگری نسخه های ادبی بوده است؟
میزان مهارت و تسلط تصویرگر در رعایت اصول و قواعد تصویرگری به چه میزان بوده است؟ 

اطالعــات  جمــع آوری  روش  و  بــوده  توصیفی-تحلیلــی  به صــورت  پژوهــش  ایــن  پژوهــش:  روش 
می باشــد. کتابخانــه ای 

نتیجه گیــری: نتایــج بررســی حاكــی از آن اســت کــه تصویرگــری در ایــن کتــاب منطبــق بــا ســبك و 
ــن  ــواًل مؤلفی ــكی معم ــخۀخطی پزش ــن نس ــازان ای ــت و مصورس ــوده اس ــی نب ــخۀ های ادب ــیؤه نس ش
کتــب وکمتــر نگارگــران بوده انــد. همچنیــن  ایــن  نگاره هــا به دلیــل  اختــالف در ســبک  تصویرگــری  
 به صــورت  رونــگاری  و کپــی  از نســخۀ  اصلــی  اســت.  

ً
می توانــد کار بیــش  از یــک  نفــر باشــد و بعضــا

طبــق  بررســی  انجــام شــده از منابــع  مختلــف، بــه نظــر می رســد، منشــأ ایــن تصاویــر بــه  هنــر هلنیســتی 
ــد. ــد باش ــكی مفی ــر و پزش ــجویان هن ــتفاده دانش ــرای اس ــد ب ــق می توان ــن تحقی ــردد. ای ــان بازگ یون

جرجانــی،  اســماعیل  خوارزمشــاهی،  ذخیــره  پزشــكی،  خطــی  نســخه  تصویرگــری،  کلیــدی:  واژگان 
ایــران.  ملــی  کتابخانــه  پزشــكی،  هنرهــای  کالبدشناســی، 
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Abstracts
problem statement: problem statement: Islamic illustrated manuscripts show us the most beautiful 
works of beautiful techniques and industries, engraving, gilding, decoration and 
painting.The oldest Islamic manuscripts, which have many pictures, are books that 
have been translated or written in medicine, science and mechanical technology, 
and the most famouse of them is the book "fi ma'rifat al-hiyal al-handasiya", Book 
in knowledge of the engineering tricks, of Ismail al-Jazaril”. Then there is the book 
“Ajaiebe Makhloght” of Qazvini. Some literary books have also been seen in which 
excessive attention and attention have been taken in this regard, especially in each 
of the two books “Kelileh and Demneh” and “Maghamate Hariri “ in which forms 
have been drawn to clarify the text report and description. This was done by Eastern 
Christian teachers and church men or some Muslims who were influenced by his 
technical style. Europeans have dealt  a lot of attention to the research and study of 
painting of the Islamic era and the buildings and structures of this period. The art 
of Islamic periods has been written and arranged in an orderly and clear historical 
manner. Arnold and his colleague, among others, have written a special book on 
the science of bibliography and its diagnosis. There is no doubt that in order to 
express an issue and describe it along with a measured and coherent text, it is 
necessary to use clear and beautiful images along with the text. Medical science and 
anatomy are no exception to this rule, and it may be necessary to include images 
related to the text to better convey the message. One of the scientific fields of which 
many versions are available is the field of medical science. The study of human 
anatomy is seen throughout the excellent history of Iran. For thousands of years, 
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morphological descriptions have originated from 
this point in the world and formed the basis 
of modern anatomy. Iranian physicians have 
sometimes used themselves and sometimes some 
painters to draw images of human and animal 
organs for their understanding. The present study 
has been compiled with the aim of examining 
the illustrations in the illustrated manuscript of 
the “Zakhire Kharazmshahi” preserved in the 
National Library with the registration number. 
814227
Objectives:Objectives: Objective In this study, after presenting 
a brief history of illustration and medical science 
in Iran, we will identify, introduce and study 
this manuscript. In the illustration of medical 
manuscripts illustrated in Iran, the predominant 
subject is mostly the science of anatomy. Of course, 
illustration can be seen with other subjects such 
as medicinal plants, animals and veterinary, 
the relationship between teacher and student, 
various tools and methods of medicine, including 
phlebotomy or bloodletting and dentistry. Each 
of the six images in the version is presented 
separately with artistic descriptions along with an 
anatomical description. These six images include:
- Maternal and fetal circulatory system in the 
uterus
- Arterial circulatory system
- Muscular system
- circulatory system
- Central nervous system
- Skeletal devices and bones
Research Questions:Research Questions: This article tries to answer 
these questions:
- Who did the illustration of these colored statues?
- Did such illustrations express a special style 
such as illustrating literary versions?
- To what extent has the illustrator’s skill and 
mastery in observing the principles and rules of 
i llustrat ion?
Research Method: Research Method: This research is descriptive-
analytical and is a method of collecting library 
information.
Conclusion: Conclusion: In design, it should not be the anatomy 
of the goal, but it should be a means to achieve the 
goal that is the design, and this is while in this 
treatise, the subject is completely opposite and the 
goal; More emphasis is placed on the discussion 
of anatomy and image medicine. Seyyed 
Ismail Jorjani’s masterpiece is his “Zakhire 

Kharazmshahi” book. The first plan in compiling 
a reserve consists of 9 books or 9 sections, and 
after completing these 9 books, two more chapters 
are later added to their own compilation. After 
examining the pictures of the illustrated version 
of this book, it can be said that; In drawing some 
organs such as face, eyes, nose and lips, extreme 
care and skill have been used and it has definitely 
been the work of an artist and painter Dominate 
with design and illustration. But in other organs, 
such as the hands and feet, such precision has not 
been used, and sometimes to create volume in the 
limbs and the body around the body, evenly (like 
a strip) around the limbs has been drawing using 
paint.In any case, in the history of painting and 
in most illustrated versions, the illustrator and the 
author were not always the same, except in rare 
cases, the illustrator of the book was a non-author. 
Also, the illustrators of this medical manuscript 
were usually the authors of books and less 
painters. These drawings are due to differences in 
the style of illustration so it can be produced more 
than one.sometimes it seems a copy of the original 
version.Also, according to studies from various 
sources, the origin of these images maybe goes 
back to Hellenistic art. The results of the study 
indicate that the illustration in this book did not 
correspond to the style of literary versions. This 
research can be used for art and medical students.
Keywords: Keywords: Illustration, Medical Manuscript,Zakh-
ire Kharazmshahi, Ismail Jorjani, Anatomy, Med-
ical Arts, National Library of Iran.
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مقدمه و بیان مسئله
هنرتصویرگــری  دركتاب هــای علمــی از اهمیــت باالیــی  برخــوردار 
بــوده  اســت. كتــب  خطــی  مصــور اســامی، زیباتریــن و نیکوترین 
نقــش،  خــط،  در  مســتظرفه  صنایــع  و  جمیلــه  فنــون  از  را  آثــار 
كتــب  قدیمی تریــن  می دهــد.  نشــان  مــا  بــه  تزئیــن  تذهیــب، 
كتاب هایــی  را داراســت،  كــه تصاویــری زیــادی  خطــی اســامی 
ــا  ــده و ی ــه ش ــی ترجم ــون مکانیک ــوم و فن ــب، عل ــه در ط ــت ك اس
تألیــف گردیــده اســت. یکــی از حوزه هــای علمــی كــه نســخۀهای 
بســیاری ازآن دردســترس می باشــد، حــوزۀ علــم پزشــکی اســت. 
ایــن حــوزه نســخ خطــی قابــل ماحظــه ای وجــود دارد  در 
كــه عــاوه بــر ارزش علمــی پزشــکی ، بــه دلیــل تصویرســــازی 
كــه در خدمــت فهــم بهتــر متــون بــــوده، دارای ارزش خــــاص 
از شــــاهکارهای هنــری محســوب  هنــــری و در برخــــی مــــوارد 
كالبدشناســی  دانــش  وســطی  قــرون  مســلمانان  می شــود. 
بــه  موســوم  یونانــی  پزشــك  یــك  نوشــته های  پایــۀ  بــر  را  خــود 
»گالــن« بنــا كردنــد. ایــن پزشــك یونانــی در قــرن دوم پــس از 
میــاد مطالعــات زیــادی در مــورد آناتومــی جانــوران انجــام داد. 
ــون و جانشــینان او در  ــت مأم ــان خاف ــن در زم نوشــته های گال
عــراق امــروزی ترجمــه شــد كــه تأثیــر بســزایی در افزایــش دانــش 
كالبدشناســی داشــت. پزشــك  بــه علــم  مســلمانان نســبت 
ــحاق العبادی  ــن اس ــن اب ــام حنی ــه ن ــوری ب ــیحی آش ــری مس دیگ
ایــن  در  مهمــی  نقــش  می  زیســت  عــراق  جنــوب  در  كــه  نیــز 
خطــی  نســخۀ های  تصویرگــری  در  گرفــت.  عهــده  بــه  راســتا 
پزشــکی مصــور در ایــران، موضــوع غالــب بیشــتر علــم تشــریح و 
كالبدشناســی اســت. البتــه تصویرگــری بــا موضوعــات دیگــری 
از جملــۀ گیاهــان دارویــی، حیوانــات و دامپزشــکی، رابطــۀ اســتاد 
ــت از  ــکی و طباب ــف پزش ــای مختل ــزارآالت و روش ه ــاگرد، اب و ش
ــم می خــورد  جملــۀ فصــد1 حجامــت و دندانپزشــکی نیــز بــه چش
ــه  ــد بلک ــدف باش ــی ه ــد آناتوم ــی نبای ــت. درطراح ــدك اس ــه ان ك
همــان  كــه  هدفــی  بــه  رســیدن  بــرای  باشــد  وســیله ای  بایــد 

طراحــی اســت )الئیــد، 1373، 190(.
كامــا  موضــوع  رســاله،  ایــن  در  كــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
برعکــس بــوده و هــدف؛ تأکیــد بیشــتر بــر بحــث كالبدشناســی 

و پزشــکی تصویــر اســت.
كالبدشناســی  دانــش  توســعۀ  رونــد  فکركنیــد  شــاید 
آهســته و پیوســته بــوده اســت، البتــه كــه چنیــن اســت چــرا كــه 
بــه هــر حــال، بــرای بــرش، جداســازی و بررســی جســد یــک مــرد یــا 

زن بــه تلســکوپ یــا میکروســکوپ قدرتمنــد نیــاز نداریــد.

اهداف پژوهش
بــا  كاتــب  هــای نســخۀ مصــور  ارتبــاط تصویرگــران و  - بررســی 

پزشــکان
- بررسی و معرفی این نسخۀ مصور

در  انســان  نــگاری  تصویــر  صحیــح  اصــول  رعایــت  بررســی   -
مذكــور نســخۀ 

سؤاالت پژوهش
، چه كاربردهایی خواهد داشت؟ - نتایج اصلی تحقیق حاضر

مخاطبیــن  از  گــروه  دو  اســت  شــده  ســعی  پژوهــش  ایــن  در 
یعنــی دانشــجویان هنــر و پزشــکی از ایــن تحقیــق بهــره كافــی را 

ــد. ببرن
ایــن  در  تصویرنــگاری  اصــول  رعایــت  بــه  نیــازی  اصــواًل  آیــا   -

اســت؟ بــوده  مصــور  نســخۀ 
نمایــش  بــر  بیشــتر  تأکیــد  چــون  نمی رســد  نظــر  بــه  ضرورتــی 

اســت. انســان  بــدن  اندام  هــای  و  دســتگاه  ها 
- ویژگی جدید بودن و نوآوری طرح چیست؟

تاکنــون نســخۀ  هــای مربــوط بــه علــوم پزشــکی از دیــدگاه هنــری 
بصــورت مســتقل بررســی نشــده اســت.

ــردوس  ــی ف ــوزش عال ــه آم ــی مؤسس ــه علم فصلنام
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روش پژوهش
و  بــوده  تحلیلــی  توصیفــی-  به صــورت  تحقیــق  روش   -

می باشــد. كتابخانــه  ای  اطاعــات  روش جمــع آوری 
و  رایانــه  تجهیــزات  شناســه برداری،  گــردآوری:  ابزارهــای   -

ی ر ا د عکس  بــر
- روش گــردآوری اطاعــات: روش  هــای مرتبــط بــا روش تحقیــق 

میدانــی

پیشینۀ پژوهش
خوانــدن تاریــخ علــم ایــن جذابیــت را دارد كــه می توانیــم خــود 
االن  كــه  مســائلی  كشــف  از  و  بگذاریــم  پیشــینیان  جــای  را 
ــم. ضمــن ایــن كــه  برایمــان بدیهــی و عــادی هســتند لــذت ببری
بــا یــک برون یابــی بتوانیــم بــه آینــده علــم خوش بیــن و امیــدوار 
باشــیم. آنچــه در مــوارد پیشــینۀ پژوهــش ذیــل مغفــول مانــده 
بررســی  موضــوع  نپرداخته انــد  آن  بــه  آن هــا  از  هیچکــدام  و 
توامــان ویژگی هــای هنــری در كنــار توصیفــات كالبدشناســی 
از ایــن حیــث شــاید تاکنــون چنیــن پژوهشــی  كــه  می باشــد، 
شــخص  كــه  مطلــب  ایــن  یــادآوری  و  اســت.  نگرفتــه  صــورت 
امــر  ایــن  بــه  بی طرفــی  و  تحقیــق  انگیــزۀ  بــا  بایــد  پژوهشــگر 
آشــنا بــه زبــان،  بپــردازد، دارای تحصیــات مرتبــط بــا پزشــکی، 
رمــوز و اصطاحــات علمــی منابــع اصیل طــب ســنتی - یعنــی 
زبــان عربــی - و قابلیــت دسترســی بــه قدیمی تریــن نســخه ها را 
ــم و برداشــت مســتند و  داشــته باشــد تــا بتوانــد بــر اســاس فه
ــه در  ــورت گرفت ــات ص ــان تحقیق ــد. از می ــاوت نمای ــح، قض صحی

ایــن زمینــه می تــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره كــرد:
ناصحــی و حیــدری، )1398(، در مقالــه ای بــا عنوان »مقایســه 
تصویرســازی علمــی نســخه الحشــایش آســتان قــدس رضــوی 
علمــی  تصویرســازی  بــه  دارویــی«،  گیاهــان  عینــی  تصاویــر  بــا 
دوران خلفــای عباســی اشــاره دارنــد، اگــر چــه موضــوع بحــث 
آن پیرامــون كالبدشناســی انســانی نیســت امــا بــه دو موضــوع 
واقعــی  غیــر   

ً
بعضــا و  تخیلــی  تصویرگــری  و  الگوبــرداری  مهــم 

می پردازنــد. گیاهــان 
در  تشــریح  »علــم  مقالــۀ  در   ،)1398(  ، جــوكار و  شــاکری 
متــون مرجــع طــب ایرانــی )دوران تمــدن اســامی(« بــه بررســی و 
ــن و  ــم نوی ــا عل ــق آن ب ــه و تطبی ــن زمین ــر در ای ــی بیش ت پژوهش
، بــا توجــه بــه ابعــاد گســتردۀ آن  بهرگیــری از منابــع معتبــر بیشــتر

پیشــنهاداتی نیــز می دهنــد.
ــی  ــوان »نکات ــا عن ــه ای ب ــکوری، )1397(، در مقال ــینی اش حس
ــخه های خطی قانون«،  ــتفاده از نس ــی و اس ــی، معرف ــاره بررس درب

كــه در نشــریه تخصصــی پزشــکی ســنتی ایرانــی چــاپ شــده و 
بــه طبــع تاکیــدی بــر مــوارد زیباشناســی و هنــری نــدارد، ولــی از 
ــوده  ــی ب ــان عرب ــه زب ــکی ب ــون پزش ــاب قان ــن كت ــه ای ــر ك ــن نظ ای
همیــن  بــا  كتابــی  جرجانــی  اســماعیل  شــاگردش  بعدهــا  و 
آنــان كــه  موضــوع بــه فارســی می نــگارد، قابــل توجــه اســت و 

گردنــد. بهره منــد  توانســتند  آســانی  بــه  نمی دانســتند  عربــی 
»اوج  عنــوان  بــا  پژوهشــی  در   ،)1396( فــدوی،  و  ناصحــی 
ــی  ــی، بازنویس ــه بررس ــامی«، ب ــدن اس ــی درتم ــازی علم تصویرس
و بازنــگاری از منبعــی كــه نویســنده آن شــخصی یونانــی اســت و 
ــوده،  ــکی ب ــی پزش ــم دوران تاریخ ــور مه ــخه های مص ــی از نس یک

پرداخته انــد.
مبینــی و اســماعیلی، )1396(، در پژوهشــی بــا عنوان »بررســی 
نگاره های نســخه های خطی پزشکی تشــریح االبــدان«، بــه تــاش 
خوبــی بــرای پژوهــش در نســخه هــای خطــی پزشــکی بــا تاکیــد بــر 
ــات  ــه جزئی ــت ب ــدون پرداخ ــی ب ــا ول ــری آن ه ــتگاه تصویرگ خواس

ــد. ــا پرداخته ان ــی پیکره ه كالبدشناس
نوعــی و ســرو آزاد، )1392(، در پژوهــش »مــروری بــر تاریخچــه 
پزشــکی در اســام و ایــران« بــه انجــام تحقیقــی قابــل احتــرام و 
حــاوی مطالبــی مفیــد بخصــوص در ارتبــاط بــا تاریــخ پزشــکی 
در ســه كشــور  یونــان ، مصــر و ایــران و البتــه بــدون توجــه بــه 

پرداخته انــد. هنــری  ویژگی هــای 
بــر  »نگرشــی  پژوهــش  در   ،)1389(  ، كانتــر و  طباطبایــی 
بررســی  بــه  ســنتی«،  طــب  متــون  در  كالبدشــکافی  دانــش 
پیشکســوتان طــب ســنتی - بــه ویــژه رازی و ابــن ســینا و توجــه 
كمتــر بــه مطالعــات ایــن حوضــه در دیگــر كشــورها پرداخته انــد.
یونــت، )1388(، در كتــاب »تاریــخ پزشــکی« بــه شناســایی 
و درمــان بیماری هــا و پیشــگیری از آن هــا بــا تاکیــد بــر اطاعــات 

پزشــکی ســخن می گویــد.  
فاضــل و والیتــی، )1387(، در كتــاب »گزیــده تصاویــر تاریــخ 
 ، تصویــر  300 حــدود  بــا  اطلســی  كــه  ایــران«،  و  اســام  پزشــکی 
نــاب  مرجعــی  و  پزشــکی  تاریــخ  بــا  مرتبــط  موضوع هــای  در 
بــرای تحقیــق و پژوهــش در حــوزه مطالعــات هنــر در پزشــکی 
پدیــد  نخســت،  هــدف؛  دو  بــا  دایره المعــارف  یــک  قالــب  در 
آمــدن بســتری بــرای بحث هــای نظــری در ضــرورت بــه كارگیــری 
« و  ــر ــن »تصوی ــی بی ــری و تاریخ ــراق بص ــکی و افت ــر در پزش تصوی

آمده اســت. بوجــود  »عکــس«، 
شــجاع و تابــز )2007(، در مقالــۀ »تاریــخ آناتومــی در ایــران«، بــه 
ــه: رازی )865- ــی از جمل ــذار در كالبدشناس ــراد تأثیرگ ــی اف بررس
ــس  ــوازی )930-994 پ ــاس اه ــن عب ــی ب ــاد(، عل ــس از می 925 پ
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از میــاد(، ابــن ســینا )980-1037 پــس از میــاد( و اســماعیل 
ایرانــی  بــر  تأکیــد  و  میــاد(  از  پــس   1137-1042( جرجانــی 
بــودن ایــن كالبدشناســان و بررســی تصاویــر طــب منصــوری 

پرداخته انــد. 

تاریخ تصویرگری پزشکی
درمــان،  شــیوۀ  جراحــی،  معاینــات،  از  توجهــی  قابــل  تصاویــر 
دامپزشــکی، ابــزارآالت و روش هــای مختلــف پزشــکی و طبابــت 
چشم پزشــکی  دندانپزشــکی،  و  حجامــت  فصــد،  جملــه  از 
میــزان  از  نشــان  كــه  مانــده  باقــی  گوناگــون  تمدن هــای  از 
ایــن  دارد.  ســرزمین ها  آن  پزشــکی  و  علمــی  پیشــرفت های 
اســتفاده  پزشــکی  خطــی  نســخه های  در  بعدهــا  تصاویــر 

. می شــد
تصاویــری از تمدن هــای مختلــف از جملــه چیــن و یونــان 
ــی  ــرفت های علم ــزان پیش ــت و می ــواه قدم ــه گ ــده ك ــای مان برج
در  اصلــی  عطــف  نقــاط  و  می باشــد  ســرزمین ها  آن  پزشــکی  و 
توســعه اندیشــه پزشــکی شــرقی و غربــی وجــود دارد.  بــه عنــوان 
قدیمی تریــــن  از  یکــی  یونــان.  از  ســفالی  گلدانــی  روی  بــر  مــال 
و  اســت.  شــده  كار  ق.م(   480-470 )حــدود  پزشــکی  تصاویــر 
یــا هروفیلــوس كلســدون )350-280 ق.م( بــه عنــوان اولیــن 
كســی كــه مطالعــات تشــریحی را بــر اســاس كالبــد شــکافی هــای 
ــایی  ــاب و شناس ــاع و اعص ، نخ ــز ــف مغ ــه: توصی ــانی از جمل انس
مغــز بــه عنــوان انــدام مركــزی بــدن، پایه گــذاری كــرد )برخــاف 

تصــور ارســطویی ســابق(.

جبالف
د

تصویر1 
الف:  اولین  نمونه  های  پزشکی  ازكشور چین  و یونان، قرن 3 م و قرن 2 ق م)ماتوک،2006 :2(

A: The first examples of Medicine from China and Greece, 4th AD (Matuk, 2006: 2)

ب:   پیکره مردی چینی از نمای نیمرخ ، قرن 14 م )ماتوک،2006 :1(
 B: Drawing of a Chinese man from a profile, 14th AD (Matuk,2006:1)

ج: رساله فابریکا )Fabrica( اثر وسالیوس، قرن 16م )كاوالکانتی، 2009: 8(
 C:Fabrica’s treatise by Vesalius, 16th  AD (Cavalcanti, 2009: 8)

د: طب اکبر اثر محمد ارزانی، محتما قرن 18، )ممکن،1400: 122( 
D: Akbar Medicine by Mohammad Arzani, Probably 18th AD (Momken, 2022: 122)

در پیکره هــای انســانی اولیــه، طــوری پاهــا و دســت ها بــاز شــده 
ــی روی  ــه گوی ــیده اند ك ــت دراز كش ــه پش ــده اند و ب ــده ش و خمی
درتصویــری  مقایســه ای   دارنــد.  قــرار  شــکافی  كالبــد  میزهــای 
دوره  یونــان.  چیــن  و  كشــور  پزشــکی  از  نمونه هــای  از  اولیــن 
ــه  ــه  قورباغ ــاد( ب ــل از می ــاد -206 قب ــد از می ــن )220 بع ــان چی  ه
اشــاره  چانگ ئــی  افســانه  براســاس  هوانــگ  دی   كاســیک  از 
)Matuk, 2006, 2( و دوره هلنــی یونــان   دارد. )تصویــر 1: الــف( 
بــا  شــباهت  هایی  تصاویــر  ایــن  میــاد(2  از  قبــل   146-323(
اروپــا و تصاویــر  قدیمی تریــن نمونــۀ تصویرســازی پزشــکی در 

نســخۀ مــورد بحــث  مــا دارد كــه در این صــورت، خواســتگاه و 
منشــاء تصاویــر را تــا حدودی مشــخص می كنــد. )تصویــر1: الف ( 
همچنیــن پیکــرۀ مــردی چینــی از نمــای نیــم رخ برگرفتــه از كتــاب 
ــن  ــه از قدیمی تری ــی )Shisi jing fahui( ك ــگ فاهوی ــی جین شیس
منابــع طــب ســوزنی  چیــن  محســوب می شــود. جهــت نمایــش 
ــان  ــگ در می ــن و یان ــردش یی ــه گ ــوزنی از جمل ــب س ــرای ط و اج
پاهــا و بازوهــا دیــده می شــود )1341بعــد از میــاد(. )تصویــر1: ب(
ســالیوس  آندریــاس  و  میــادی   16 قــرن  از   .)Matuk, 2006, 1(
التیــن  زبــان  بــه   رســاله ای  مــدرن(  كالبدشناســی  )بنیان گــذار 
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 موســوم بــه  فابریــکا3 
ً
 در مــورد ســاختار بــدن انســان مختصــرا

ــی  ــان مفاهیم ــا بی ــان ب ــرۀ انس ــری از پیک ــا تصوی ــت. دراینج نوش
ــده  ــر1: ج( دی ــکا )تصوی ــاب فابری ــطایی از كت ــرون وس ــی  و ق قدیم

.)Cavalcanti, 2009, 8( می شــود 
نویســندگی  بــا  »طــب  اکبــر«  كتــاب  دیگــری  از  تصویــر  در 
محتمــًا   و  هنــد  كشــور  كــه  در  ارزانــی  محمــد  یــا  اکبــر  محمــد 
قــرن 18 میــادی تولیــد شــده اســت، پیکــرۀ زنــی از نمــای ُرخ 
به صــورت  اندام هــا،  از  طراحــی  بــا  ســه ُرخ  نمــای  در  ســری  بــا 
ــا  ــا ب ــامی آن ه ــیم و اس ــمی ترس ــگ جس ــر و آبرن ــا جوه ــه ب جداگان
خــط نســتعلیق درجــه خــوش نام گــذاری و نــگارش شــده اســت 

.)122  ،1400 )ممکــن،  د(  )تصویــر1: 
بــه  تمایلشــان  و  مســلمان  هنرمنــدان  عاقــۀ  وجــود  بــا 
از  امــا   ، تصویــر خیالــی  خصیصــۀ  بــا  تزئینــی  عناصــر  بــر  تأکیــد 
همــان ابتــدا عاقــه بــه هنــر تصویرگــری پیکــر انســان و حیــوان 
اســامی  پزشــکی  می خــورد.  چشــم  بــه  تصویــری  منابــع  در 

بــه  باســتان  یونــان  پزشــکی  ســنت های  از  تركیبــی  همچــون 
ویــژه ســنت های بقــراط و جالینــوس بــا نظریه هــا و جنبه هــای 
عملــی پزشــکی ایــران باســتان و هنــد باســتان در زمینــۀ كلــی 
ــی در  ــور كالبدشناس ــالۀ مص ــتین رس ــد. نخس ــود آم ــام بوج اس
تاریــخ  كالبدشناســی  درس نامــۀ  كامل تریــن  و  اســام  جهــان 
پزشــکی ایــران تشــریح االبدان )تشــریح منصــوری( اســت  كــه 
زبــان فارســی،  بــه  توســط ابن الیــاس درســال ٧٨٩ ق/ 1٣٩٦ م 
»ایــن   .)5٣1  ،1٣٨٢ )منــزوی،  اســت  شــده  تألیــف  شــیراز  در 
ــم پیکره هــای  نســخه حــاوی تصاویــر رنگــی از دســتگاه های مه
ــن  ــادهوف« از ای ــام »كارل س ــه ن ــی ب ــه مورخ ــد ك ــانی می باش انس
نقــوش به عنــوان سلســله تصاویــر پنجگانــه یــاد می كنــد كــه 
ــریانی، دســتگاه  ــامل دســتگاه ش ــدن  ش ــی ب ــج دســتگاه اصل پن
دســتگاه  و  عصبــی  دســتگاه  اســتخوانی،  دســتگاه  وریــدی، 

)خلیلــی، 1387، 12(.  اســت«  عضانــی 

جدول 1. مشخصات نسخۀ خطی پزشکی ذخیره خوارزمشاهی، )مأخذ: نگارنده(
Table 1. Specifications of the medical manuscript of Khorazmshahi repository, (source: author)

زبان شماره ثبتتاریخ کتابتموضوعمؤلفعنوان
متن

محل نگهداری

ذخیرٔه 
خوارزمشاهی

اسماعیل ابن 
احمد الحسینی 

الجرجانی

كتابخانۀ ملی فارسی814227قرن 6 هجری قمریپزشکی
جمهوری اسامی ایران

الف : مشخصات تاریخی و ظاهری نسخۀ خطی 
، ترنــج، منگنــه، مقوایــی،  زبــان: فارســی، جلــد: تیمــاج، رنــگ قرمــز
آبــادی، 110*220، 414 بــرگ و دارای 27  190*325، كاغــذ: دولــت 
از  نســخه ای  كتــاب،  ایــن   )1 )جــدول  باشــد.  مــی  ســطركامل 
ســرلوحۀ  دهســتانی،  حســین  حاجــی  بــن  زكریــا  ابــن  حســین 
 . مذهــب زر و شــنجرف و الجــورد، ســرفصل ها بــا مركــب قرمــز
روی عبــارات عربــی بــا مركــب قرمــز خط كشــی شــده و حــاوی 

اشــکالی از بــدن انســان اســت. 
حجیــم  كتــاب  جرجانــی  حســینی  حســن  بــن  اســماعیل 
تألیــف  فارســی  بــه  را  خوارزمشــاهی  ذخیــره  نــام  بــه  پزشــکی 
نمودكــه اقبالــی عظیــم یافــت. جرجانــی آن را بــرای عاء الدولــٔه 
ــط  ــه خ ــه ب ــخه ك ــن نس ــود. ای ــر نم ــاه تحری ــد خوارزمش ــز فرزن اتس
زیبــای نســتعلیق قدیــم خوش نویســی شــده اســت. بــه ســبب 
ابــن  اســماعیل  نــدارد.  ترقیمــه  آخــر  صفحــات  رفتــن  بیــن  از 

پزشــك  الجرجانــی  الحســینی  احمــد  ابــن  محمــد  ابــن  حســن 
فاصلــٔه  در  )خوارزمشــاهیان(  خــوارزم  ســاطین  دربــار  نامــدار 
قمــری(  هجــری  ششــم  )قــرن  قمــری    535  -  531 ســال های 

.)75  ،1383  ، )ریشــار درگذشــت 

ب : برخی ویژگی های طب اسالمی در نسخۀ مذکور
ــر  ــه ه ــت ك ــه  اس ــک تتم ــش و ی ــه بخ ــاهی در ن ــرٔه خوارزمش ذخی

ــت.  ــی  اس ــک كتاب ی
و  انســان  آناتومــی  پزشــکی،  اهمیــت  مــورد  در  اول:  فصــل 

اســت. عمومــی  آسیب شناســی 
روش  هــای  و  بیماری هــا  عائــم  بــه  مربــوط  دوم:  فصــل 
 .) درمــان، اســفیگمولوژی4 مایعــات دفعــی بــدن )عــرق و ادرار
عواطــف،  ورزش،  تغذیــه،  هــوا،  و  آب  دربــارۀ  ســوم:  فصــل 
خــواب و بیــداری و روش هــای درمــان  كــودكان و ســالمندان.
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ســیر  و  افتراقــی  تشــخیص های  مــورد  در  چهــارم:  فصــل 
اســت.  بیماری هــا 

فصــل پنجــم: دســته بندی تــب و رطوبــت طبیعــی و ارتبــاط آن بــا 
تــب را تعریــف می كنــد. 

، دهانــۀ رحــم و  فصــل ششــم: درمــان بیماری  هــای مرتبــط بــا ســر
انــدام فوقانــی و تحتانــی و تنــه اســت.

توده هــا،  التهاب  هــا،  زخم هــا،  انــواع  درمــان  هفتــم:  فصــل 
وارتوپــدی.  و  آتــش  و  داغ  روغــن  داغ،  آب  بــا  ســوختگی 

چاقــی،  مــو(  و  )پوســت  پوســتی  بیماری هــای  هشــتم:  فصــل 
اســت.  آن  درمــان  روش هــای  و  وزن  كاهــش 

فصــل نهــم: شــامل موضوعاتــی در مــورد ســموم، داروهــا، نیش 
حیوانــات، حشــرات و هاری اســت. 

فصــل دهــم: طبقه بنــدی داروهــا و داروشناســی پایــه، داروهــای 
گــوش، چشــم، بینــی و دهــان، صــرع، ســکته مغــزی.

كتــاب ذخیــرٔه خوارزمشــاهی از شــاهکارهای علــم تشــریح 
اســت بــه ویــژه آنکــه مؤلــف بــا اســتفاده از تصاویــر بســیار دقیــق 
ــون كاری  ــای گوناگ ــرائین و اندام ه ــات، ش ــتخوان ها، عض از اس
ــاهی  ــرٔه خوارزمش ــخۀ ذخی ــت. در نس ــرده اس ــابقه عرضه ك بی س
ــریح  ــه تش ــد ب ــده و تأکی ــی ش ــام رخ طراح ــت تم ــه حال ــا ب پیکره ه
شــش  بررســی  بــه  ادامــه  در  اســت.  آن  بــوده  كالبدشناســی 
ــم.  ــی می پردازی ــخۀ خط ــن نس ــانی از ای ــگاری انس ــر پیکره ن تصوی
ــط  ــکل كادر دو خ ــه ش ــه ب ــن مقال ــور در ای ــخۀ مذك ــر نس )تصاوی

ــت(  ــز اس متمای
سیســتم  معرفــی  بــا  ُرخ  نمــای  از  مؤنــث  شــخصی  پیکــره ای 

جبالف

تصویر2 
الف:  اولین  نمونه های  پزشکی  از یونان، قرن 4 م )ماتوک، 2006 :2(

A: The first examples of Medicine from Greece, 4th AD (Matuk, 2006, 2)

ب: دیوارنگاره  های كاخی در سامراء موسوم به جوسق الخاقانی،ربع اول قرن 3 هجری قمری )عکاشه ،23:1380(
Figure B: Murals of the palace called Josq al-Khaqani, first quarter of the 3th Century AH (Akashe, 2001, 23)

ج: دستگاه گردش خون مادر و جنین در رحم انسان مونث )اسماعیل جرجانی، قرن 6 هجری قمری: نسخه خطی ذخیره خوارزمشاهی(
Figure C: Maternal and fetal vascular system in the female human (Ismail Jorjani,12th Century AD: Kharazmshahi’ 

Zakhire Manuscript)

همــراه  بــه  )آبســتن(  بــاردار  زن  یــك  شــریانی  خــون  گــردش 
عــروق مرتبــط بــدن مــادر بــا جنیــن نمایــان اســت. )تصویــر2 :ج( 
هیچگونــه  نوشــتار خوشنویســی در تصویــر دیــده نمی شــود. 
)جــدول2( بــرای تأکیــد بیشــتر دورگیــری اطــراف رحــم بــا رنــگ 
بــه  رحــم  داخــل  جنیــن  اســت.  مشــخص  پهــن  كبــود  قرمــز 
اندام زایــی  بــا  كوچــک  بســیار  بالــغ  انســانی  نیــم رخ  صــورت 
بــدون  بیضــی  زهــدان  یــك  درون  چمباتمــه  حالــت  كاملــدر 
شــده  نمایــش  ناشــیانه  شــکلی  بــه  و  بــه  جزئیــات  پرداختــن 
و  قرمــز  رنگ هــای   بــا  الیــه  ســه  شــامل  رحــم  جــدارۀ  اســت. 

و  تمایــز  جهــت  تیره تــر  رنگــی  بــا  الیه هــا  دورگیــری  و  بــوده  زرد 
ــوارش  ــۀ گ ــن ترســیم ورود لول ــا و همچنی ــردن آن ه ــان دار ك نش
)از نظــر ترســیم كننده( بــه داخــل زهــدان می باشــد. )تصویــر2: 
ــو  ــۀ م ــراز ارائ ــر گ ــان، تصوی ــابه زن ــر مش ــی تصاوی ــاف برخ ج( برخ
 معــرف جنــس مؤنــث اســت خــودداری 

ً
و گیســوان كــه عمدتــا

كــرده اســت. امــا ظرافــت در طراحــی اجــزای صــورت و چهــره مــادر 
ــان  ــاف زایم ــن  برخ ــر جنی ــدول2( تصوی ــت. )ج ــه اس ــل توج قاب
طبیعــی كــه بــا موقعیــت ســر بــوده، دراینجــا بــا موقعیــت پشــت 
پاهــا،  و  دســت ها  بــه  اندام زایی كامــل  توجــه  بــا  و  5می باشــد 
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می باشــد. جنینــی   هفته هــای  آخــر  بیان گــر 
در تصویــر بعــدی »دور قصنــده با پیراهــن و دامن بلندی )تا 
قــوزک پــا می رســد( كــه بــر تــن دارنــد و كامــًا مشــخص اســت كــه 
جنــس پارچــۀ آن هــا بســیار نــرم اســت، دیــده می شــوند. این هــا 
ــخص  ــرای مش ــچ، ب ــوط مارپی ــت. خط ــی اس ــش روم ــی پوش ویژگ
كــردن نــاف اســت، حركــت بدن هــا، یقــه و دامــن زن ســمت 
 راســت، همــه تحــت تأثیــر قواعــد هلنیســتی شــکل گرفته انــد.« 
،1394، 26(.  در تصویــر ابتدایــی  كــه در ســطور  )تصویــر2: ب( )بئــر
قبــل )تصویــر1: الــف( نیــز اشــاره شــد، همــان خطــوط مارپیــچ 

بــه وضــوح و شــباهتی صریــح دیــده می شــود. )تصویــر2: الــف( 
حــال اگــر بپذیریــم كــه تصویــر مذكــور خواســتگاهی هلنیســتی 
ــرم و  ــری در ف ــتراکات تصوی ــوان اش ــن می ت ــی دارد. بنابرای و یونان
شــکل گیری پیکــره و اندام هــا، گــردی صــورت و قرارگیــری پاهــا را 
در نگاره هــای نســخۀ مــورد بحــث یعنــی ذخیــرٔه خوارزمشــاهی، 
بــه عینــه دیــد. )تصویــر2: ج( البتــه ویژگــی تصویــری صــورت گــرد 
ــب( و  ــود مذه ــار محم ــارا )آث ــب بخ ــای مکت ــا در نگاره ه را بعده

مکتــب مشــهد نیــز شــاهد هســتیم. 
»خطــوط محیطــی، خطوطــی هســتند كــه كیفیــت ســه بعدی 

تصویر3
الف : دستگاه گردش خون شریانی انسان مذكر )اسماعیل جرجانی، قرن 6 هجری قمری: نسخه خطی ذخیره خوارزمشاهی( 

Figure 6.A Circulatory Arterial system in the Male Human (Ismail Jorjani, 12th century AD: Kharazmshahi’ Zakhire 
manuscript)

ب: دستگاه گردش خون شریانی انسان مذكر )كاوالکانتی، 2009: 8(
B: Circulatory Arterial system in the Male Human (Cavalcanti, 2009:8)

ب الف

ــت را  ــا و درازا، ضخام ــر پهن ــاوه ب ــی ع ــد یعن ــر می دهن ــه تصوی ب
نیــز بیــان می كننــد. ایــن خطــوط ســطوح فــرم ســاختمانی بــدن را 
در بــر می گیرنــد« )الئیــد، 1373، 16(. »در واقــع جاهایــی هســتند 
كــه مــرز بیــن بــدن و فضــا می باشــند بــدن محصــور بیــن خط هــا 
نوشــتار   )16 )همــان:  نــدارد«  خطــی  بــدن  خــود  و  می باشــد 
خوشنویســی خــوش  بــه رنــگ مشــکی بصــورت حاشیه نویســی 

در معرفــی نواحــی مربوطــه دیــده می شــود كــه بــه صــورت بســیار 
ظریــف ارائــه شــده و نشــان می دهــد كــه نســخۀ مذكــور بــرای 
اجــزای  ترســیم  ب(  )تصویــر3:  اســت.  مهــم  ســفارش دهنده 
صــورت در ایــن تصویــر بســیار جــذاب و نقــاش ســعی كــرده 
اســت به وســیله كــم و زیــاد كــردن ضخامــت و تیرگــی كــه بــه قلم 
ــم ها  می دهــد، تصویــری زیبــا ارائــه نمایــد. جزئیــات طراحــی چش
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و بینــی بــه صــورت ماهرانــه ای انجــام گرفتــه اســت. )جــدول2( 
ــگ  ــا رن ــه ب ــدی ك ــون وری ــردش خ ــتم گ ــش سیس ــاف نمای برخ
زرد نشــان داده شــده، در اینجــا عــروق شــریانی بــا رنــگ قرمــز 
نشــان دار اســت. لولــه گــوارش بــا رنــگ زرد و كلیه هــا بــا رنــگ 
مشــکی مشــخص اســت. )تصویــر3( قســمتی از لولــۀ گــوارش و 
انتهــای آن یعنــی مقعــد بــه همــراه كلیه هــا، كبــد، طحــال و ارتبــاط 
قلــب  از  شــریانی  عــروق  اســت.  مشــهود  دیگــری  بــا  یــك  هــر 
منشــعب شــده و بــا اتصــال بــه اندام هــا خون رســانی مــی كننــد.
دســت   بــه  ســادهوف6  كارل  نــام  بــه  پزشــکی  مــورخ  

بــه  ازخون رســانی  تصویــری  و  وســطی  قــرون  نوشــته های 
حــدود  در  كــه  دارد  اشــاره  ب(  )تصویــر3:  مغــز  پرده هــای 
ــاده  ــبکی س ــا س ــناس ب ــدی ناش ــر هنرمن ــادی اث ــال1250 می س
 .)Cavalcanti, 2009, 8( و اســتیلیزه تصویرســازی شــده اســت
ــۀ  ــا نمون ــه ب ــه در مقایس ــرن 6 ه.ق ك ــبی ق ــخ نس ــا تاری ــری ب تصوی
مــورد بحــث مــا، ترســیمی مشــابه ولــی بــدون نمایــش اجــزاء 
ــه  ــه گرفت ــا فاصل ــدن و ران ه ــه از ب ــاز ك ــتانی ب ــت. دس ــورت اس ص
و شــاید تصویــری از كالبــد شــکافی یــک جســد باشــد. چراکــه 

ندارنــد. تکیه گاهــی  دســت ها 

تصویر4
الف: دستگاه ماهیچه ای انسان مذكر

)اسماعیل جرجانی، قرن 6  هجری قمری: نسخه خطی ذخیره خوارزمشاهی( 
Figure A. Male Human Muscle System (Ismail Jorjani, 12th century AD: Kharazmshahi’ Zakhire manuscript)

کسفورد ، نسخه پزشکی دوره قرون وسطی، حدودا 1292 م، كتابخانه بودلیان دانشگاه آ ب: دستگاه ماهیچه ای انسان مذكر
B: Male Human Muscle System, Medieval Medical Edition, 1292 AD, Bodleian Library, University of Oxford

ج: نگاره دودینا راز كتاب  مقامات حریری )1237میادی ( )گری،1368: 67(
C: Dodinara from the book of Maghamate Haririr 1237 AD. (Gray, 1989: 67)

جبالف

ــرده و  ــل ك ــتخوان ها عم ــه اس ــال ب ــق اتص ــا از طری ماهیچه ه
آن هــا را بــه عقــب و جلــو حركــت می دهنــد. اگرچــه عضــات را بــه 
ــی  ــازو، ول ــات ب ــم عض ــًا می گوئی ــم مث ــام اســتخوان ها می نامی ن
عمــًا همــۀ قســمت های آن بــر روی اســتخوان بــازو قــرار ندارنــد. 
ــوازی اســتخوان ها باشــند   م

ً
ــه مســتقیما ــای اینک ــات به ج عض

ــا  ــت آن ه ــت حرك ــد و جه ــرار می گیرن ــل روی آن ق ــورت مای به ص
 .)235  ،1373 )الئیــد،  دارد  مایــل  حالتــی  اســتخوان ها  بــا  نیــز 
در ترســیم ایــن تصویــر كــه پیکــره ای شــخصی مذكــر از نمــای 
قرمــز  و  مشــکی  رنــگ  دو  از  فقــط  الــف(  )تصویــر4:  اســت  ُرخ 
، بکارگیــری از رنــگ زرد  اســتفاده شــده و برخــاف دیگــر تصاویــر
خارجــی  و  داخلــی  »برآمدگی هــای  )جــدول2(  نمی شــود.  دیــده 
كــه  بطــوری  می شــوند.  نمایــان  ســطح  روی  آرنــج  نزدیکــی  در 
برآمدگــی داخــل بــر جســته تر نمایــان می شــود. زمانــی كــه ســاعد 

روی بــازو خــم شــده اســت، ایــن برآمدگــی آشــکارتر و شناســایی 
ــایۀ  ــت س ــن جه ــن، 1385، 55(. از ای ــت.« )بریجم آن راحت تراس
خطــوط در نمایــش شــکنج و خــم پوســت آرنــج نیــز مشــهود 
و  ماهرانــه  بســیار  زانوهــا  روی  بــر  دســت ها  نمایــش  اســت. 
مســلط همــراه بــا ترســیم جزئیاتــی از ناخن هــای دســت و خــم 
بــه  عضــوی  هــر  عضــات  تعــداد  می شــود.  دیــده  انگشــتان 
ــده  ــان دار ش ــخص نش ــددی مش ــا ع ــز ب ــگ قرم ــه رن ــك و ب تفکی
جمجمــه  به جــای  و  ســر  محــدودۀ  نمایــش  جهــت  اســت. 
اســتفاده از خطــوط طراحــی، نوشــتار بــه  شــکلی مــدور بــا خــط 
نســتعلیق و نســخ خوشنویســی شده اســت. در ایــن تصویــر 
بــه عضــات بطنــی یــا شــکمی، عضــات  صــورت  و بــه شــکل 
همچنیــن  و  چشــم  ،حدقــۀ  لب هــا  اطــراف  عضــات  دقیق تــر 

عضــات و اســفنکترهای مقعــدی7 اشــاره دارد )جــدول2(. 
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نســخۀ خطــی پزشــکی باعنــوان »رســاله ای در مــورد بــدن  
دانشــگاه   )399 )كاســۀ  بودلیــان  كتابخانــه  در  انســان« 
كتــاب  ایــن   از  برگــی   نگهــداری  می شــود.  بریتانیــا  کســفورد   آ
بــدن  ماهیچــه ای  نواحــی  معرفــی  موضــوع  بــا  ب(  )تصویــر4: 
می باشــد.  التیــن  و  یونانــی  ریشــۀ  بــا  پزشــکی  اصطاحــات  و 
ــته  ــاز گش ــادی ب ــرن 13 می ــر ق ــدود اواخ ــه ح ــگاره ب ــن ن ــخ ای تاری
درالبــای  آن،  پیکــره،  ترســیم  آن  پــس  از  مطالــب  نــگارش  و 
ذخیــرٔه  نســخۀ  تصویــر  درحالی كــه  در  اســت.  نــگارش  شــده 
خوارزمشــاهی )تصویــر4: الــف( توضیحــات بــر روی  خــود تصویــر 
نــگارش شــده و در واقــع پیرامــون محــل اســتقرار و قرارگیــری  
عضــات  موقعیتــی  تشــابهاتی  می باشــد.  بــدن  ماهیچه هــای 

دیــده  پیکــره  دو  هــر  اندام هــای  در  به خصــوص  ماهیچه هــا،  و 
می شــود ولــی راجــع بــه تقــدم و تأخــر زمانــی هــر كــدام، نمی تــوان 
ــره  ــکل دای ــاره ش ــب، دوب ــۀ جال ــت. نکت ــخن گف ــت س ــه صراح ب
ــه   ــره )ب ــن پیک ــکمی ای ــی و ش ــات بطن ــاف و عض ــدودۀ ن در مح
ماننــد تصویــر2: الــف  و ب( نیــز دیــده می شــود. بنابرایــن  رد پــای 
ــیۀ  ــاب در حاش ــات ق ــت. تزئین ــارز اس ــز ب ــا نی ــی در اینج ــر هلن هن
تصویــر نیــز بــه یقیــن، مربــوط بــه  دورۀ قــرون  وســطی  بــوده  و 
شــباهت  تصویــری  بــا گیاهــان  نــگاره دودینــار )تصویــر4: ج( از 
كتــاب مقامــات حریــری )1237میــادی( مصــور شــده  در مکتب 
خصوصیــات  از  اســت.  عباســی  مشــهود  یا مکتــب  بغــداد 
ــب  ــلیمی و كت ــاری و اس ــوش ان ــتفاده از نق ــبک، اس ــن س ــارز ای ب

تصویر 5
)217 :1394، ، قرن 5 هجری قمری )بئر الف : تکه ستون با نقش سر انسان، لشگری بازار

A: Piece of column with human head, Lashkari Bazaar, 5th Century AH (Baer, 2015, 217)

ب: وریدهای8 سطحی )كیهانی، 1342: 13(
Figure B: Superficial Veins (Kayhani,1964: 13)

ج : دستگاه گردش خون سیاهرگی انسان مذكر ) اسماعیل جرجانی، قرن 6 هجری قمری: نسخه خطی ذخیره خوارزمشاهی( 
C: Circulatory Vein system in the man human (Ismail Jorjani, 12th century AD: Kharazmshahi’ Zakhire manuscript)

بالف
ج

8بیشــتر جنبــۀ علمــی و فنــی داشــته و كمتــر جنبــۀ ادبــی دارد.

سیســتم  گــردش خــون وریــدی بــا نمایــی از جلــو )قــدام( 
بــا  ظریفــی  دورگیــری  می شــود.  دیــده  یــك  مــرد  پیکــره  از  ُرخ  و 
اســتفاده از پهنــای قلــم بــه شــکلی تقریبــا یکنواخــت جهــت 
در  تکنیــك  ایــن  كــه  شــده  انجــام  اندام هــا  محــدوده  نمایــش 
ترســیم انگشــتان دســت بــا مهــارت بیشــتری صــورت گرفتــه 
ابروهــا،  چشــم ها،  جملــه  از  صــورت  جزئیــات  طراحــی  اســت. 
لــب و بینــی بــا تســلط و دقــت بیشــتری نســبت بــه اندام هــا 
انجــام شــده اســت. در ایــن تصویــر نیــز از ســه رنــگ زرد، قرمــز 

و  شــده  اســتفاده  اندام هــا  و  عــروق  معرفــی  بــرای  مشــکی  و 
وریدهــا بــه رنــگ زرد نمایــش شــده اســت. )جــدول2( نوشــتار 
به صــورت نســتعلیق و نســخ خــوش مقصــد و مســیر بازگشــت 
ــا را  ــر یــک از آن ه ــام ه ــن ن ــب و همچنی ــه قل ــا ب ــا از اندام ه وریده
نشــان می دهــد. هم پوشــانی اعضــاء و اندام هــا و بعــد نمایــی بــه 
صراحــت خبــر از تبحــر هنرمنــد نســبت بــه موقعیــت ســطحی و 
درونــی وریدهــا نســبت بــه اعضــاء و بــه نوعــی پرســپکتیو مقامــی 
اســت. همچنیــن ایــن موضــوع در ترســیم و قرارگیــری دســت ها 
بــر روی زانوهــا كامــًا مشــهود اســت. تصویرگــر از وریدهــای ســر 
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ــا  ــروق اندام ه ــدادی از ع ــامی تع ــط اس ــرده و فق ــی نب ــردن نام و گ
از نام گــذاری  زیــادی  كــرده اســت. تشــابهات  را نــگارش  و تنــه 
عــروق  دیــده می شــود )تصویــر5: ب وج( از جملــه عــروق:  قیفــال 

)از عــروق كنــار ســاعد( و باســلیق )از عــروق كنــار كتــف(. 
آســیای  قبایــل  در  چهره پــردازی  ویژگــی  »شــاخص ترین 
مركــزی عبــارت اســت از چشــمانی باریــک، بینــی صــاف نوک  تیــز 

توضیــح  گرویــه  چنانچــه  كــه  كوچــک  حــد  از  بیــش  دهانــی  و 
ــن  ، 1394، 32(. ای ــر ــی دارد.« )بئ ــاء چین  منش

ً
ــا ــت، اساس  داده اس

ویژگــی بــا تکه ســنگ منقــوش بــه ســر انســان )تصویــر5: الــف( 
ــرن 5  ــی ق ــخ احتمال ــا تاری ــازار ب ــگری ب ــاالر كاخ لش ــوف از ت مکش
هجــری قمــری و چهــرۀ ترســیمی سلســله تصاویــر ایــن نســخه، 

دارد. مطابقــت 

تصویر 6
الف: دستگاه اعصاب مركزی انسان مذكر نمای خلفی )اسماعیل جرجانی، قرن 6 هجری قمری: نسخه خطی ذخیره خوارزمشاهی(

Figure 9, A: Central nervous system in the human at posterior view (Ismail Jorjani, 12th century AD: Kharazmshahi’ 
Zakhire manuscript)

ب: دستگاه اسکلتی و  استخوانی انسان مذكر  از  نمای خلفی  )اسماعیل جرجانی، قرن 6 هجری قمری: نسخه خطی ذخیره خوارزمشاهی(
B: Skeletal system in the man human at posterior view (Ismail Jorjani, 12th century AD: Kharazmshahi’ Zakhire 

manuscript)

بالف

عصبــی  سیســتم  از  مذكــر  شــخصی  پیکــرۀ  خلفــی  نمــای 
نخاعــی را نمایــش می دهــد. )تصویــر6: الــف( رشــته های عصبــی 
بــا ســه رنــگ زرد، مشــکی و قرمــز نشــان دار شــده و بــا خطــوط 
منحنــی و نــرم از ســتون فقــرات منشــعب می شــود. )جــدول2( 
در  خــوش  نســخ  و  نســتعلیق  خــط  بــه  خوشنویســی  نوشــتار 
ــه  ــی ب ــی و حركت ــاب حس ــز اعص ــت تمای ــااًل جه ــر احتم ــۀ س ناحی
دو رنــگ قرمــز و تیــره دیــده می شــود. تصویــری از بینــی، لب هــا، 
ابروهــا و دهــان بماننــد دیگــر تصاویــر دیــده نمی شــود. تصویــر 
ــت و  ــم راس ــر دو چش ــۀ ه ــی حدق ــارۀ پایین ــم دركن مردمــک چش
چــپ بــا نگاهــی بــه پائیــن ترســیم شــده اســت. در علــم تشــریح، 
برخــی از اعضــا كــه در نــام و تعریــف اشــتراک دارنــد، از آن هــا تعبیــر 
بــه » اعضــای مفــرده« می شــود ماننــد: غضــروف، اســتخوان و 
ــف   ــام و تعری ــا در ن ــزء آن ه ــه  كل و ج ــر ك ــی  دیگ ــی برخ ــب. ول عص
می شــوند،  نامیــده  مركبــه«  اعضــای   « نیســتند  مشــترک 

ــا. ــت و پ ــون دس همچ

گردنــی، پشــتی و  از ســوراخ های بیــن مهــره ای  یــک  از هــر 
ــگ  ــا رن ــرد ب ــورت زوج و ف ــه ص ــی ب ــاب خروج ــته  اعص ــری، رش كم
و  شــدن  ای  شــاخه  دو  نواحــی  اســت.  شــده  مشــخص  قرمــز 
انشــعاب اعصــاب در شــکنج ها و مناطقــی خــاص بــا دقــت و 
هم پوشــانی طبیعــی رســم و طراحــی شــده اســت. ایــن حالــت 
در مــچ دســت و آرنــج دو طــرف به وضــوح بــه چشــم می خــورد. 
مشــابه  تصاویــر  برخــی  ماننــد  بــه  دســت ها  پشــت  تصویــر 
توجــه  بــا  اســت.  شــده  مصــور  درســتی  بــه  و  نمی شــود  دیــده 
 ، بــه اهمیــت موضــوع و ناحیــه مــورد بحــث در جمجمــه و ســر
ــت.  ــتر اس ــب بیش ــه مرات ــه ب ــن ناحی ــتار در ای ــات و نوش توضیح
نمایــش اعصــاب به صــورت زوج و فــرد بــر روی بدنــه مهره هــای 
ســتون فقــرات شــامل مهره هــای گــردن، پشــت و كمــر و ادامــه 
می شــود.  دیــده  هــا  انــدام  و  تنــه  ســمت  بــه  آن هــا  انشــعاب 
ــرد  ــرض ك ــدا ف ــدا ج ــد ج ــت را نبای ــات و پوس ــتخوان ها، عض اس
ــی  ــای بخصوص ــم. در جاه ــد ببینی ــکلی واح ــه ش ــا را ب ــه آن ه بلک
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بــه  را  خــود  شــکل  پوســت،  زیــر  در  اســتخوان ها  بــدن،  از 
ــه  ــت ك ــد دانس ــد، 1373، 192(. بای ــد )الئی ــان می دهن ــوح نش وض
اســتخوان های دراز در دو انتهــا درشــت می شــوند و در نتیجــه 
ســطح مفصلــی بین دو اســتخوان وســیع گردیده و نقــاط تماس 
ــره ای  ــی، 1346، 2(. پیک ــود )كیهان ــاد می ش ــتخوان زی ــن دو اس بی
ب(،  )تصویــر6:  اســت.  پشــتی  و  ُرخ  نمــای  از  مذكــر  شــخصی 
)جــدول2( ایــن تصویــر بــا ســه رنــگ كار شــده اســت. دنده هــا 
ــکی و   ــگ مش ــه رن ــی ب ــوط طراح ــتخوان ها و خط ــگ زرد، اس ــه رن ب
توضیحــات روی دســت ها و پاهــا و همچنیــن جمجمــه بــه رنــگ 
خاصــی  دورگیــری  و  ســایه پردازی  اســت.  شــده  ترســیم  قرمــز 
دیــده نمی شــود. مگــر در ترســیم دنده هــا و بدنــۀ مهره هــا كــه 
در انتهــای آزاد دنده هــا در ســمت جلــو، ایــن امــر كامــًا مشــهود 
اســت. جهــت نمایــش ســطوح مفصلــی و جفــت و جــور شــدن 
مفصل هــا و نشــان دادن حركــت و چرخــش آن هــا، از خطــوط 
ــورد  ــث م ــل بح ــت. به دلی ــرده اس ــتفاده ك ــدور اس ــره و م نیم دای
، ظرافتــی از پرداختــن بــه  جزئیــات نســوج نــرم از جملــه بینــی  نظــر
اســتخوان ها  و  اســکلتی  سیســتم  نمی شــود.  دیــده  لب هــا  و 
بــه صــورت نمــای خلفــی و پشــتی بــا ســری عقــب رفتــه كــه از 
)دربــاال(  بینــی  و  پائیــن(  )در  چشــم ها  موقعیــت  و  قرارگیــری 

می تــوان بــه آن پــی بــرد. 9 جفــت دنــده كــه از پائیــن بــه بــاال طــول 
ــل  ــا متص ــه ســتون مهره ه ــمت ب ــك س ــه و از ی ــش رفت ــا افزای آنه
سراشــاره  پایینــی  قســمت  می باشــند.  آزاد  دیگــر  ســمت  از  و 
بــه حالــت تیــزی انتهــای اســتخوان پــس ســری درعقــب ســر 
ــده  ــره دی ــا در چه ــا و گوش  ه ــه ابروه ــورت از جمل ــزاء ص دارد. اج
ســر  قاعــده  در  واقــع  نوارهــای  عرضــی  همچنیــن  نمی شــود. 
ــی  ــر یــک توضیحات ــل ه ــه داخ ــوده ك ــه9 ب ــای جمجم ــن درزه مبی
اســت.  آمــده  خــوش  نســتعلیق  خــط  بــه  موضــوع،  بــا  مرتبــط 
ــل  ــت دنــده متص ــود جف ــی از وج ــی حاک ــی فعل ــای آناتوم یافته ه
جلــو   از   12 و   11 شــماره  تنهــا  كــه  مهره هــا  ســتون  بــه  عقــب  از 
شــناور می باشــند و دنده هــای شــماره  8 و 9 و 10 بــا اتصــال بــه 
انتهــای دنــدۀ شــماره 7، از عقــب بــه ســتون مهره هــا و از جلــو بــه 
اســتخوان جنــاغ ســینه متصــل هســتند. هــر دو اســتخوان زنــد 
زیریــن و زنــد زبریــن در ســاعد و نازك نــی و درشــت نی در ســاق 
بــه درســتی در محــل اتصــال مــچ دســت بــه بــازو در ســاعد و مــچ 
پــا بــه اســتخوان ران در ســاق دیــده می شــوند. اســتخوان های 
كمربنــد بازوئــی )Shoulder Girdler( بــه صــورت واحــد و مجــزا 

نشــان داده اســت. 

جدول2. پیکره نگاره  های نسخه خطی  پزشکی مصور ذخیره خوارزمشاهی محفوظ در كتابخانه ملی  جمهوری اسامی ایران )مآخذ: نگارنده(
Table 2. Sculptures of illustrated medical manuscripts of Kharazmshahi’ Zakhire

preserved in the Library of the National Republic of Iran (Source: author)

نمونه تصویر
كاربرد رنگ مهارت تصویرگر ناحیه خوشنوسی درجه و نوع 

خط
نماهای پیکره جنس موضوع ردیف

زرد رمز
ق

یاه
س

ها
دام 

و ان
نه 

ت

هره
چ

ها
دام 

ان

نه
ت

سر

   ضعیف عالی    - نمای جلو و 
روبرو

مؤنث دستگاه 
گردش خون

مادر و جنین در 
رحم

1

   ضعیف عالی    نستعلیق 
و نسخ 
خوش

نمای جلو و 
روبرو

مذكر دستگاه 
گردش خون

شریانی

2
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نتیجه گیری 
ذخیــرٔه  كتــاب  جرجانــی،  اســماعیل  ســید  شــاهکار 
خوارزمشــاهی ایشــان اســت. طــرح نخســتین در تألیــف ذخیــرٔه 
مشــتمل بــر نــه كتــاب و یــا نــه بخــش اســت كــه بعــد از فــراغ 
 دو فصــل دیگــر بــر تألیــف خودشــان 

ً
از ایــن نــه كتــاب، بعــدا

یعنــی كتــاب ذخیــره می افزاینــد. پــس بررســی تصاویــر نســخۀ 
ترســیم  در  كــه؛  گفــت  می تــوان  چنیــن  كتــاب  ایــن   مصــور 
لب هــا  و  بینــی  چشــم ها،  صــورت،  ازجملــه  اندام هــا  بعضــی 
 كار یــك هنرمنــد و 

ً
نهایــت دقــت و تبحــر بــه كار رفتــه و قطعــا

نقــاش آشــنا بــه طراحــی و تصویرگــری بــوده اســت. ولــی در دیگــر 
اندام هــا بــه ماننــد دســت ها و پاهــا چنیــن دقتــی بــه كارنرفتــه 

اســت و گاه بــرای ایجــاد حجــم در انــدام و پیکــره در اطــراف بــدن 
ــتفاده از  ــا اس ــدام ب ــواری( دور ان ــد ن ــت )مانن ــورت یکنواخ ــه ص ب
ــری و در  ــخ نگارگ ــال در تاری ــت. درهرح ــده اس ــری ش ــگ  دورگی رن
، تصویرگــر و كاتــب آن همیشــه یکــی  بیشــتر نســخه های مصــور
ــب  ــردی غیركات ــاب ف ــر كت ــادر و تصویرگ ــوارد ن ــز در م ــد، ج نبودن
پزشــکی  خطــی  نســخۀ  ایــن  مصورســازان  اســت  و  بــوده  آن 
ــن  ــد. همچنی ــران بوده ان ــر نگارگ ــب و كمت ــن كت ــواًل مؤلفی معم
ایــن  نگاره هــا بدلیــل اختــاف در ســبک  تصویرگــری  می توانــد 
و  رونــگاری  به صــورت   

ً
بعضــا و  باشــد  نفــر  یــک   از  بیــش  كار 

از  شــده  انجــام  بررســی  طبــق   اســت.  نســخۀ  اصلــی  از  كپــی  
منابــع  مختلــف، بــه نظــر می رســد، منشــأ ایــن تصاویــر بــه  هنــر 

بازگــردد. هلنیســتی 

   - -    نستعلیق و 
نسخ خوش

نمای جلو و روبرو مذكر دستگاه ماهیچه ای 3

   ضعیف عالی    نستعلیق و 
نسخ خوش

نمای جلو و روبرو مذكر دستگاه گردش خون 
سیاهرگی

4

   ضعیف -    نستعلیق و 
نسخ خوش

نمای 
خلفی)پشتی(

مذكر دستگاه اعصاب 
مركزی

5

   ضعیف -    نستعلیق و 
نسخ خوش

نمای خلفی 
)پشتی(

مذكر دستگاه اسکلتی و 
استخوان ها

6
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منابع و مآخذ
. )1393(. چگونه از بدن انسان طراحی كنیم. مترجم: عربعلی شروه، تهران: انتشارات یساولی. امبروس، ویکتور

امیرصادقی، نصرالدین. )1376(. طب الرضا )ع(. تهران: انتشارات معراجی. 
بریجمن، جورج برنت. )1385(. مکانیسم بدن انسان در طراحی. مترجم: میثم هدایت، تهران: انتشارات یساولی.

. ، ایوا. )1394( پیکر انسان در هنر اسامی. مترجم: بهنام صدری. تهران: انتشارات فرهنگستان هنر بئر
. ، روئین. )1378(.دایره المعارف هنر )نقاشی، پیکره سازی، گرافیك(. تهران: فرهنگ معاصر پاکباز

. تهران: انتشارات زرین و سیمین. ، روئین. )1385(. نقاشی ایران از دیرباز تا امروز پاکباز
. )1384(. سیر و صور نقاشی، مترجم :یعقوب آژند. تهران: انتشارات مولی. پوپ، آرتور

. تقی زاده، هادی. )1371(. خط در نقاشی. مشهد: انتشارات كلهر
ــب  ــه ط ــینا، مجل ــن س ــخه های خطی قانون اب ــتفاده از نس ــی و اس ــی، معرف ــاره بررس ــی درب ــادق. )1397(. نکات ــکوری، ص ــینی اش حس

ــماره 4. ســنتی اســام و ایــران، ســال 9 ش
. )1387(. ابزارآالت علمی، تهران: نشركارنگ.  خلیلی، ناصر

دارچینی مراغــه، عمادالدیــن، نوعــی، فاطمــه. )1392(. مــروری بــر تاریخچــه پزشــکی در اســام و ایــران، مشــهد: دانشــگاه علــوم 
مشــهد. پزشــکی 

، فرانسیس. )1383(. جلوه های هنر پارسی، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی. ریشار
سیاسی، محمد. )1390(. »پزشکی در شاهنامه«، روزنامه اطاعات، شماره 25219. 

ــدران،  ــکی مازن ــوم پزش ــگاه عل ــامی(، دانش ــدن اس ــی )دوران تم ــب ایران ــع ط ــون مرج ــریح در مت ــم تش ــره. )1398(. عل ــاکری، طاه ش
دوره 29، شــماره 177.

طباطبایــی، محمــود. )1389(. نگرشــی بــر دانــش كالبدشــکافی در متــون طــب ســنتی، مجلــه پژوهشــی دانشــکده پزشــکی شــهید 
ــماره 2. بهشــتی، دوره34 ، ش

. عکاشه، ثروت. )1380(. نگارگری اسامی، مترجم: سید غام رضا تهامی، تهران: سوره مهر
، وی. )1371(. آناتومی سطحی و رادیولوژیک. مترجم: كامران گودرزی، تهران: نشر اشارت. كاپور

ســینا  تهــران:  ظهــوری،  محمــد  مترجــم:  رادیولــوژی.  متخصصیــن  و  رزیدنت هــا  ویــژه  مقطعــی  آناتومــی   .)1394( لــوری ال.  كلــی، 
ودگــون. طب، ر

كیهانی، نعمت اهلل. )1342(. فیزیولوژی هنری. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 
كیهانی، نعمت اهلل. )1346(. كالبدشناسی هنری. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 

ــکی  ــخ پزش ــر تاری ــده تصاوی ــران. )1386(. گزی ــامی ای ــوری اس ــکی جمه ــوم پزش ــتان عل ــنتی فرهنگس ــب س ــامی و ط ــب اس ــروه ط گ
ــران. ــامی ای ــوری اس ــکی جمه ــوم پزش ــتان عل ــارات فرهنگس ــران: انتش ــران. ته ــام و ای اس

. گری، بازیل. )1367(. سیر تاریخ نقاشی ایرانی. مترجم: محمد ایران منش. تهران: انتشارات امیركبیر
. الئید، نیکو. )1373(. تکنیک و روش طراحی. مترجم: عربعلی شروه. تهران: انتشارات بهار

نگــره،  فصلنامــه  االبــدان،  پزشکی تشــریح  نگاره های نســخه های خطی  بررســی   .)1396( شــیدا.  اســماعیلی،  مهتــاب،  مبینــی، 
شــماره پیاپــی 44 .

ممکــن، حامــد. )1391(. ســیر تحــول تصویرگــری  در نســخه های خطــی پزشــکی تــا پایــان دوره صفویــه. تهــران، پایان نامــه دانشــکده 
هنــر دانشــگاه شــاهد.

ممکن، حامد. )1400(. تصویرگری در نسخه های خطی پزشکی، تهران: انتشارات سنجش و دانش.
منزوی، احمد. )1348(. فهرست نسخه های خطی فارسی، تهران: موسسه فرهنگی منطقه ای.

، فدوی، محمد. )1396(. اوج تصویرسازی علمی درتمدن اسامی، فصلنامه هنرهای تجسمی، شماره پیاپی 71. ناصحی، ابوذر
ــی  ــر عین ــا تصاوی ــوی ب ــدس رض ــتان ق ــایش آس ــی نسخه الحش ــازی علم ــه تصویرس ــه. )1396(. مقایس ــدری، آمن ، حی ــوذر ــی، اب ناصح

گیاهــان دارویــی، فصلنامــه نگره، شــماره پیاپــی 48.
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یونت، لیزا. )1388(. تاریخ پزشکی. مترجم: رضا یاسائی، تهران: انتشارات ققنوس.

نسخه های خطی :
ذخیره خوارزمشاهی، كتابخانه مركزی آستان قدس رضوی، نسخه خطی شماره 16755.

تشریح بدن، كتابخانه ملی پزشکی ایاالت متحده آمریکا، نسخه اول.
تشریح بدن، كتابخانه ملی پزشکی ایاالت متحده آمریکا، نسخه دوم.

تشریح منصوری، كتابخانه مجلس شورای اسامی، نسخه خطی شماره س س 403.
تشریح االبدان= تشریح منصوری، كتابخانه مجلس شورای اسامی، نسخه خطی شماره 6178.

كفایت المجاهدیه، كتابخانه مركزی آستان قدس رضوی، نسخه خطی شماره 21651.
تشریح، كتابخانه ملی ملك تهران.

تشریح االبدان، كتابخانه ملی ملك تهران، نسخه اول، نسخه خطی شماره 6000.
تشریح االبدان، كتابخانه ملی ملك تهران، نسخه دوم.
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پی نوشت ها
ــا  ــدن ب ــد ب ــاط فاس ــروج اخ ــث خ ــه باع ــت ك ــتر اس ــیله نیش ــواره رگ به وس ــک در دی ــذی كوچ ــردن منف ــاز ك ــد، ب ــادن، فص 1- رگ گش

خــروج خــون می شــود.
2- در متــن انگلیســی از عبــارات BC بــه معنــی قبــل از میــاد )Before Christ( و یــا B.C.E )Befor The Common Era(  و AD بــه معنــی 
بعــد از میــاد )Anno Domini( كــه اختصــار اخیــر )AD(متعلــق بــه زبــان التیــن قــرون وســطی )Medieval Latin( هســت كــه بــه معنــی 
 C.E )Common ــورت ــون( به ص ــیحیت )از زادروز تاکن ــن دوران مس ــت. همچنی ــا »هس ــد م ــال خداون ــا« در س ــد »ی ــال خداون «در س

Era( نیــز نــگارش می شــود.
3- Fabrica

4 - اسفیگمو: در زبان یونانی به معنی نبض.
5- Breech

ــه  ــی ك ــود. هنگام ــارج می ش ــر خ ــدا س ــان ابت ــگام زایم ــرار دارد و هن ــادر ق ــم م ــن در رح ــه پایی ــر ب ــورت س ــه ص ــول جنین ب ــور معم به ط
ــت  ــن وضعی ــود، ای ــارج می ش ــا خ ــا پ ــن ی ــا باس ــدا ب ــان ابت ــگام زایم ــرد و در هن ــرار می گی ــوق ق ــت ف ــس حال ــی برعک ــن در وضعیت جنی

ــم. ــچ می نامی ــان بری ــان را زایم ــچ و زایم ــش بری ــم را نمای ــری در رح قرارگی
6- Karl Sudhof

ــکی  ــکده های پزش ــته در دانش ــن رش ــس ای ــق و تدری ــکی و تحقی ــته پزش ــاد رش ــه ایج ــه ب ــی ك ــورخ و پزشــک آلمان ــادهوف؛ م كارل س
همــت گماشــت. وی همچنیــن ، مؤسســه تاریــخ پزشــکی )Institut für Geschichte der Medizin( را در آلمــان تأســیس كــرد.
ــش  ــواد نق ــور م ــم عب ــه در تنظی ــود دارد ك ــفنکتر وج ــا اس ــداره ی ــام بن ــوی بن ــای حلق ــوارش ماهیچه ه ــۀ گ ــمت هایی از لول 7-  در قس

دارنــد.
8- ورید همان سیاهرگ است.

Skull Sutures -9
در  اســتخوان  ها  ایــن  پس ســری.  و   آهیانــه ای  گیجگاهــی،  پیشــانی،  اســتخوان  های   : از عبارتنــد  جمجمــه  اصلــی  اســتخوان  های 

( بــه هــم متصــل می شــوند و قاعــده جمجمــه را تشــکیل می دهنــد. ناحیــه درزهــا )ســوچور

فصلنامــه علمــی مؤسســه آمــوزش عالــی فــردوس 
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