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  يدر دورة اسالم هاي آن تاريخ شناخت دستگاه گردش خون و بيماري

 
  وهمحمد دانش پژ

 m_daneshpajouh@yahoo.com ، بيمارستان دي تهرانپزشك متخصص قلب و عروق

  
  )29/5/84:  ـ تاريخ پذيرش21/10/83: تاريخ دريافت(                         چكيده

 و ارتقاء يافتگاه دانش پزشكي بسيار جاي ،16ن از مرگ جالينوس تا آغاز قر
و  گفتگو زبان فارسي عربي و ، التيني،يوناني جملههاي گوناگوني از  زبان

پزشكان تلمودي در عين پذيرش نبض شناسي  .شدنوشتاري علم پزشكي 
 1روفي هيپرتاحتماالً و دادند مي شريان و وريد را از يكديگر تميز ،جالينوسي

  .شناختند را مي قلب و نارسائي آن
توان حدس زد كه  دهد و مي مي) نه بدين نام( از نارسائي آئورت يرازي شرح

اي با گردش خون ريوي آشنا بوده است و از  گونهه  پيش از ابن النفيس بيو
مجوسي اهوازي نيز با مقولة . كند هاي انفاركتوس ياد مي هايي با نشانه بيماري

 ضربان قلب پس از ة، ابن سينا از ادامدر همان روزگار. اخير آشنايي داشته است
پس از نظرات . مرگ در حيوان ياد كرده و به شرح پريكارديت پرداخته است

هاي  همانندي از جرجاني، ابن النفيس آشكارا سخنان جالينوس درباره سوراخ
 را مردود دانسته و جريان خون كرونر و ريوي را به درستي 2عبور خون از سپتوم

  . شرح داده است
سينا،  هاي قلب، گردش خون، رازي، اهوازي، ابن  بيماريقلب، :ها كليد واژه

  .نفيس ابن
  

  مقدمه
 گذشت، جهان با 16در سيزده قرني كه از مرگ جالينوس تا آغاز قرن 

هاي سياسي عظيمي همراه بود و جايگاه علمي دانش و از جمله دانش  دگرگوني
ي از يوناني، التيني، عربي و فارسي هاي گوناگون ، و زبانپزشكي بسيار جابجا شد

                                              
1. Hypertrophy. 
2. Septum. 
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نوس ؛ با اين حال، آراي جاليبه زبان گفتگو و نوشتاري علم پزشكي تغيير يافت
 پزشكان اين دوران طوالني و از آن ميان رازي و همچنان مورد احترام بود و همة

شايد . اند ابن سينا و جرجاني و ديگران به گسترش و تأييد نظرات وي پرداخته
دوم بود، جالينوس آن را زنده طب مع«روان عباس اقبال آشتياني كه نظر شاد

»  ابن سينا آن را كامل كرد رازي آن را جمع كرد و ناقص بود،؛ متفرق بود،كرد
در غرب نيز . ها صادق باشد بر جايگاه علم پزشكي در آن دوره) 276اذكائي، (

وري روم غربي مپرات، مثالً در اواخر دوران اهايي به عمل آمد احتماالً كوشش
آوري آثار گذشتگان خود  معبه ج 1پزشكي به نام كوئليوس اورليانوس) م476(

  ).882، 3؛ هورست290، 2پولت (پرداخت
 يكي آصف اهل : بيشتر در آثار دو تن از يهوديانهاي قلب و رگ را بيماري
ف  آص.توان يافت  مي5و ديگري موسي بن ميمون) يا طبريه در فلسطين (4تيبرياد

او به شدت تحت تأثير آثار بقراط و . زيسته است در سدة ششم ميالدي مي
ضربان بودن وريدها  جالينوس بوده، ده نوع نبض را شرح داده و با توجه به بي

انديشيد كه   شريان را از وريد شناسائي نموده و مانند پزشكان تلمودي مي360
 وي به شرح  جز اين،. سازي ندارد قلب مركز خون است و جگر نقشي در خون

  پرداخته و شايد نارسائي قلب را هم7هاي قلبي ش و تپ6هيپرتروفي قلب
 621-529(لس بود ؛ اما موسي بن ميمون اهل اند)291پولت، (شناخته است  مي
از سه فرهنگ . ناميدند  كه او را موساي زمان و رئيس ملت مي)م1204- 1135/ ق

گويد كه از مطالعه سخنان   خود مييهود و يوناني و اسالمي علم آموخت و
ام به نتايجي  هاي شخصي هاي كلمات قصار بقراط و تجربه جالينوس و تحليل

 م 1489 كه در فصول موسي طب كتابي است به نام از آثار وي در. ام دست يافته

                                              
1. Coelius Aurelianus 
2. Poulet 
3. Hurst 
4. Asseph of Tiberiade 
5. Meimonide 
6. Hypertrophy 
7. Palpitation 
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هاي قلب  نظرات وي درباره بيماري. به زبان التين ترجمه و منتشر گرديده است
 را 2 و هموروئيد1آيد كه وي احتماالً ترومبوز نين به نظر مياندك است، ولي چ

ناخته و از نكروز غيرقابل برگشت به درستي آگاهي داشته و آن را گنديدگي ش مي
 ناميده است، ولي در ديگر موارد از نظرات جالينوس پيروي 3يا تخريب بافت

دانست  مي شناسي بدن ز آشفتگي در روند زيست را ناشي اها بيماريكرد و  مي
  ).291پولت، (

ي قلب ها بيماريهاي اسالمي مانند اندلس، ايران و عراق شناخت  در سرزمين
رسد كه شرح اهم نظرات بزرگان و نوآوران اين دوران  تر به نظر مي دقيق

  .ضرورت دارد
 اثر 56داراي  وي: ) م925-865/ق313 (ابوبكر محمد بن زكرياي رازي

المعارف ة، دائرالحاوي في الطب ها آنو بلندترين ترين  پزشكي است كه برجسته
هاي روزانة رازي است و همة اطالعات   الحاوي يادداشت.4بزرگي در پزشكي است

ود كه ش پزشكي تا زمان رازي را در بردارد؛ از جمله در آن از حكاياتي ياد مي
ا ابتد. هاي بيماران نادر خود در جاي جاي كتاب شرح داده است رازي از قصه

ها را به زبان انگليسي   اين حكايت5ادوارد براون و سپس دكتر ماكس ميرهوف
اين حكايات نشانه دقت نظر و معاينه ). 408آبادي،  نجم. (فراهم آورده است

مردي نزد من آمد و از : ه چهارم چنين استقص. درست پزشك از بيماران است
احساس كردم كه . خفقان قلب شكايت داشت دستم را روي پستان چپش نهادم

گاه دست  آن. زند كه هرگز چنان نديده بودم شريان اعظمش چنان به شدت مي

                                              
1. Thrombus. 
2. Hemorrhoid. 
3. Putrefaction. 

، زير نظر دكتر    ية الهند لية العا مة المعارف للحكو  ةوزاربه اهتمام   ) به قطع وزيري  ( جز   22 اين كتاب در     .4
حيـدرآباد  ( نيـة العثمـا  المعـارف ة  دائر مجلسمطبعة   م در    1971/     ه 1390محمد عبدالمعيد خان، به سال      

  .نشر يافته است) دكن
5. Max Meyerhof. 
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 را به من نشان دهد، ديدم ضربان 1چپ خود را دراز كرد كه وريد باسليقش
 كه بسيار محسوس بود و عضالت به نحويشريان بازوي او بسيار تند است، 

ه از وريد باسليقش فصد كرده است كرد ك او گمان مي. شد بشدت باال و پايين مي
من مدتي در كار او . و هرگاه چيزي گرم بخورد به نفع اوستو نتيجه نگرفته 

،  بدو تجويز كردم2كء المسمتحير گرديدم و بعد از آنكه از حالش آگاه شدم، دوا
 با انبساط سينه دارند و تنگي نفس ي است كه مانند بيماران اوو دريافتم نبض

). 4، قصص و حكايات المرضيرازي، (شود  هوا كم وارد ريه مي) اه اتساع ريه(
 دريچه  با آنچه در نارسائي سختـبر اساس پزشكي امروزـ شرح باليني بيمار

  . كند مي شود، تطبيق آئورت ديده مي
 كه طب منصوريگر آثار مشهور و مهم رازي در طب كتابي است به نام از دي

. بن اسحاق از امراي سامانيان تأليف كرده استرازي آن را براي حاكم ري منصور 
اين كتاب مكرر به زبان التيني ترجمه شده و مدت پانصد سال و پيش از جهش 

اين كتاب مشتمل بر ده . شده است  تدريس ميحاويپزشكي در غرب همراه با 
خداوند قلب را معدن «:  اول در تشريح است و در آن آمده استةمقال. مقاله است
هايي كه از  حرارت غريزي قرار داد و اين حرارت از آن به وسيله شريانو چشمه 

 و منفعتي كه قلب براي بدن رسد؛ گيرد، به سراسر بدن مي مه ميقلب سرچش
طبيعت قلب چنان است كه براي بقاي خود به هواي . دارد برترين منافع است

هاي آن جاي دارد  افها و شك سرد نياز دارد تا بتواند هواهايي را كه در درون حفره
رازي بر آن است كه ). 7، طب منصوري( به وسيله دستگاه تنفس تخليه نمايد

كند  ها و مجراهايي وجود دارد كه هوا از آن نفوذ مي بين ريه و قلب ارتباط
 سال پيش از ابن النفيس 350گونه شايد بتوان ادعا نمود كه رازي  بدين). همان(

 خون از قلب به ريه آگاهي داشته است، هر چند وي هاي عبور از وجود ارتباط راه
 سخن ها آن از ارتباط بطن راست و چپ و منفذ ميان مانند جالينوس،، نيز

                                              
1. Basilic Vein. 

 نـوع داروي    14هاي خوشبو است و از امتزاج مصطكي، دارچين، قرنفل و              داروئي كه نوعي از معجون     .2
 ).343اخويني، (رود  كار ميه انجامد، ب شود و در ضعف قلب كه به خفقان و غشي مي ديگر تهيه مي
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  . )16همان،  (گويد مي
ر سام ، ب به فارسي،ي قفسه سينه كه آن را در متن عربيها بيماريرازي در 

لوي قفسه سينه و با تنگي نفس و خلط، درد ج) سندرمي(نامد، از نشانگاني  مي
كند كه   و طول دوران بيماري و تب و غيره ياد مي،ها حالت اختناق و سرخي گونه

و در ) كه رازي آن را نام برد(الريه  ممكن است در حمله آسم طوالني و ذات
كند كه در  وي براي درمان توصيه مي. بيماري انفاركتوس ميوكارد نيز ديده شود

ها پرداخت  گاه به ديگر درمان  باسليق فصد نمود و آنآغاز بايد بيمار را از وريد
، به مسلماً اگر رازي نيز اندكي از امكانات كنوني را در اختيار داشت). 114همان، (

  .يافت تشخيص و درمان درست دست مي
 يا 930/ ق384-328 يا 318 (جانيرعلي بن عباس مجوسي اهوازي اَ

از . رتبه در طب ايراني و اسالمي است وي از جمله پزشكان بلند م:) م939-994
. است) بهبهان(جان مولدش اهواز و يا ار. وي شرح حال كاملي در دست نيست

هاي متمادي مورد   وي در پزشكي سالطب الملكي يا كامل الصناعة الطبيه كتاب
اند و تا اوائل  استناد پزشكان بوده و غربيان آن را با قانون بوعلي همانند دانسته

كه   هر چند چنان.شده است هجدهم در مدارس پزشكي اروپا تدريس ميقرن 
 اين اثر شايد رونق گذشته خود را قانونكند، پس از انتشار  ادوارد براون ياد مي

  ). 71،طب اسالمي( نداشته است رديگ
وي از ديگر پزشكان و . اهوازي بر آن است كه آثار جالينوس بسيار درهم است

همه به زبان سرياني : گويد كند و مي  نيز ياد مي1 بن سراپيوناز آن ميان از يوحنا
 اهوازي چنين ). 276ه، بِعيصابن ابي اُ( است كه بعدها به عربي برگردانده شده

 ،ي مهمها بيماريدانسته و از بسياري از  كه اين پزشك جراحي نمي: گويد مي
 دربارة يوحنا نشانه اين سخن اهوازي. برد مانند اتساع عروق و آنوريسم نام نمي
وي به نقد رازي ). 71براون، (شناخته است  اين است كه خود اين بيماري را مي

ة  رازي هم:گويد  چنين ميالحاوينيز پرداخته است و درباره اثر بلند رازي يعني 

                                              
1. Serapion. 
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 و ها آن و عالئم ها بيماريهاي بهداشت و   در زمينهها آنمطالبي را كه اطالع بر 
 غذائي براي يك پزشك الزم است، در اين كتاب ذكر كرده است نيز درمان طبي و
 است، ها بيماريترين نكات مورد لزوم طالب اين فن كه در زمينه  و از بيان جزئي

فروگذار نكرده است؛ ولي از مسائل طبيعي از قبيل عناصر، طبايع، اخالط و امزجه 
  ).230الگود، (و همچنين تشريح و جراحي سخني نياورده است 

 پس از بيان مزاج دل و ارتباط آن با چگونگي يهكامل الصناعة الطبدر كتاب 
اهوازي، (شخصيتي و رفتاري مانند شجاعت و ترسوگري و يا عجول بودن و غيره 

هاي مختلف گوشتي سفت  قلب از اليه: گويد در شرح صفت قلب چنين مي) 1/27
وي بر آن . شود يپذيري آن م درست شده است و همين صالبت مانع از آسيب

چشمه ها سر  چپ شريانةاست كه روح حيواني در طرف چپ جاي دارد و از حفر
او نيز مانند پيشينيان و بسياري از آيندگان خود . درو گرفته و به سراسر بدن مي

گويد، و همانند آنان  رود سخن مي از منافذي كه از بطن راست به سوي قلب مي
آيد داراي يك جريان  ريه به سوي قلب ميبر آن است كه وريد ريوي كه از 

آورد و خون را از قلب به سوي ريه  دوسويه است كه هوا را از ريه به سوي قلب مي
 و »وريد باب« بدون ضربان از هاي رگهمچنين در باب ). 1همان،(برد  مي

ها و ضربان نبض سخن پيشينيان   شريانةو دربار. برد  نام ميها آن و جز »اجوف«
وريد (آيد  كند، ولي وريدهاي ريوي را كه به سوي قلب چپ مي ر ميرا تكرا
هاي فراوان تقسيم شده و از ريه  در داخل به شاخه: دهد چنين شرح مي) شرياني

ز جانب چپ وي شريان بزرگي را كه ا. رساند هوا دريافت نموده و بدان غذا مي
  ). 1/73همان، (نامد   مي»آئورط« آيد از زبان ارسطو، مي

كند و عدم شباهت   شناخت آن را ياد ميدشواري آغاز بحث از نبض دالئل در
 و عدم آگاهي پزشكان را به همه انواع ها نبضي با نبض ديگر و تغيير پيوسته نبض

طبيب بايد براي شناختن نبض : گويد گاه چنين مي شود و آن ها يادآور مي نبض
بايد گسترده باشد كه حركت بسيار تالش نمايد و به ويژه اين آگاهي از اين رو 

تغييرات نبض . نبض نمودار حركت دل است و قلب و رگ حركتي واحد دارند
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را ناشي از ميزان انبساط، زمان حركت، ميزان نيروي محركه، قوام  گوناگون و آن
جدار شريان، محتواي شريان، كيفيت جرم شريان، زمان سكون، زمان آغاز 

داند  چگونگي تعداد و تعداد ضربان ميها،  ها و سكون حركت، زمان حركت
گونه برداشت   اين،كند همانگونه كه اهوازي در آغاز ياد مي). 274-1/254همان،(

ها متناسب با اهميت عضو  حال وي تواتر نبض را در ورم ر هبه. كامالً ذهني است
وي پريكارديت و تامپوناد را به ). همان(داند  دانسته و از ضربان قلب جدا نمي

اگر پريكارديت با جداري سفت و سخت همراه باشد، : گويد شناسد و مي بي ميخو
  ).358-357همان (ميرد  بيمار با بيهوشي مي

اين داروها مايه تلطيف : گويد آور مير دربارة داروهاي ادرا،در بخش داروشناسي
شود و از اين گروه داروها كرفس دشتي  ها مي خون و جذب آب و گرم كردن كليه

  ).1/98همان، (برد  ي و رازيانه و انيسون را نام ميو كوه
پزشكي از اهل بخارا و از شاگردان  :ربيع بن احمد االخويني البخاريابوبكر 

 در اواسط قرن ، المتعلمين في الطبيةهدا  كتاب وي،.غير مستقيم رازي است
رسي ترين آثار منثور زبان فا رديف قديميدر چهارم به زبان فارسي تأليف شده و 

 پزشكان مرجع به عنوان كتابي معتبر مديديهاي  اين كتاب تا سال. قرار دارد
  : در اين كتاب نكات زير در خور توجه است. بوده است

رويند و به  در تشريح وريدها مانند گذشتگان بر آن است كه همگي از كبد مي
قلب ها از  و شريان. روند تا بدان غذا رسانند سراسر بدن از جمله قلب مي

كند و بر آن  گيرند و همان نظرات گذشتگان را در اين باره تكرار مي سرچشمه مي
 مزاج بنفش است؛ و مانند جالينوس بر آن ياست كه گوشت دل به علت گرم

سوي راست وجود دارد و همچنان گويد ه است كه در جوف چپ قلب منافذي ب
براي دل همانند ). 85  اخويني،(كه در دل راست خون بود و در دل چپ باد است 

 نوع ، و ديگر آماس و ورم، وسوءالمزاج: شناسد ها سه گونه بيماري مي ديگر اندام
درباره انواع نبض تعريفي دارد كه ذكر ). 340همو، (سوم جراحت يا تفرق اتصال 

اگر نبض را بفشاري و رگ از حركت باز نايستد و : آن به نظر خالي از فايده نيست
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ذرد اين را قوي خوانند و اگر چنان بود كه اگر انگشت اندكي به بزير انگشتان بگ
و اگر چنان بود كه ميانه بود رگ باز آيد از حركت بايستد اين را ضعيف خوانند 

 نوع نبض از اين گروه را از يكديگر 27گاه  آن. اندر اين دو حال، معتدل خوانند
 و ضعيف و معتدل را ترا همين بس بود كه قوي: گويد شناسد و سپس مي باز مي

از يكديگر باز شناسي و شرائيني كه همي حركت كنند، اگر بزير انگشت صلب 
 گوسفند كه يها آيند چون زه كمان، آن را صلب گويند؛ و گر نرم آيند چون روده

و گر حال ميان بود آن را معتدل ؛ بدو باد اندر دميده باشند، آن را لين خوانند
هفت نوع بود كه لين بداني و صلب و معتدل و  و بيستخوانند و از اين جنس نيز 

  ). 790همو، (ميان هر دو 
 ضبط و ترسيم حركت و  امكاناتهر نوع  و بدونبرپاية ذهنياتآشكار است كه 

  .تغييرات منحني نبض به نظر اگر غيرممكن نباشد با خطاي فراواني همراه است
ترين  از برجسته: )م1036-980/ ق428-370 (شيخ الرئيس ابو علي سينا

هاي ايران و اسالم است كه آثار و نظرات وي در طب تا قرن هفدهم در  چهره
اند كه   اثر عربي و فارسي به وي نسبت داده456. مغرب زمين رواج داشته است

  ).27نفيسي، ( در دست نيست ها آنبسياري از 
يده شده تا قلب از گوشتي سفت و نيرومند آفر: گويد ابن سينا از قلب چنين مي

از گزندها در امان باشد و انواع و اقسام رگها در اين ماده سفت گوشتي روئيده كه 
 در درازايند و برخي پهن و ها آنبرخي از . با هم اختالف چشمگير دارند

قلب در نيامي بسيار سفت جاي داده شده كه هر چند از جنس . اند گسترده
اين نيام ستبر به . رسد  بدان نميغشاء ديگري در ستبريغشائي است، اما هيچ 
، كتاب قانون در طب(ب است تا آن را ازگزند حفظ نمايد مثابة سپري براي قل

  ).1/512سوم، بخش
 دو بطن نسبتاً بزرگ و بطن ميانين ،به نظر ابن سينا قلب داراي سه بطن است

 اند، نه از قلب ها از تجويف چپ قلب روئيده شريان. كه انبار غذاي قلب است
راست؛ زيرا كه قلب راست به كبد نزديك است و جذب غذاي قلب و صرف نمودن 
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محتوي بطن راست ماده نسبتاٌ غليظ و . آن به حفره راست واگذار شده است
  ).1/513همان، ( جاي دارد اي سبك و رقيق سنگيني است و در بطن چپ ماده

 مانند بر دو  گوشاين دو زائدة . مانند قلب را دو زائده است كه به دو گوش مي
اين دو زائده . آيند، قرار دارند دهانة ورودي كه خون و نسيم از آن به قلب مي

خورند و به هنگام انبساط  اند و هنگام انقباض قلب چين مي پوشيده از چربي
. نمايند شوند و چيزي را كه بخواهد وارد قلب شود در خود محصور مي سفت مي

) رگها(دو انبارند كه ماده مورد نياز قلب را از آوندها ها همانند  در واقع اين زائده
دارند  كنند و آن اندازه كه قلب بدان نياز دارد به قلب گسيل مي دريافت مي

  ).514-1/513همان، (
 ابن سينا نظرات خود را بر دانش  هرچندآيد كه از آنچه گفته شد چنين برمي

 با دارد كه ماهيچه قلب گذارد، ولي به درستي بيان مي زمان خويش پايه مي
: افزايد ميدارد و   غذاي الزم را دريافت مي،1 در زمان انبساطنيروي طبيعي خود،

كند و هواي الزم را نيز به خود  داخل جذب ميه شود خون را ب ي كه باز مينگامه
گيري ماهيچه قلب به هنگام   خونةاين نكته دربار). 514همان، (دهد  راه مي

  .ورد تأييد استانبساط هم چنان م
قلب به هيچ وجه : گويد او با تكيه بر آنچه در حيوانات مشاهده كرد، چنين مي

كند و از اين روي در قلب حيوانات بر خالف ديگر  آزار و ورمي را تحمل نمي
  ). همان(شود  ها، هرگز گزند يا آسيبي ديده نمي اندام

ست كه نخستين عضوي اي قائل است و بر آن ا ابن سينا براي قلب اهميت ويژه
گيرد و آن را منبع و معدن روح بخاري  است كه در زندگاني جنيني شكل مي

ابن سينا، روانشناسي (كند  را به اين مطلب راهنمايي ميعلم تشريح ما . داند مي
  ).274شفا، 

: اند  آورده است كه مردم از سه چيز آفريده شدهشناسي رگابن سينا در كتاب 
ه تازي بدن و يا جسد خوانند و ديگر جان كه آن را روح يكي تن كه آن را ب

                                              
1. Diastol. 
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جسد كثيف است و روح لطيف و نفس . خوانند و سوم روان كه آن را نفس خوانند
زايش و پرورش جان اندر دل است و جايگاهش . چيزي بيرون از اين گوهرها است

ب لب آن است كه وقتي قلهاست و دليل قاطع بر نيروي زندگي در ق دل و شريان
افتد  پش نميكشي، تا مدتي از ت ربريده بيرون مي حيوان سرا از الشة

هاي نخستين ممكن است از مقوالت  هر چند برداشت). 7شناسي،  رگ(
 ولي استنتاج اخير وي چيزي  ـكه مورد گفتگوي ما نيستاشد ـ شناسي ب روان

در است كه در فيزيولوژي قلب مورد قبول است و ابن سينا از طريق مشاهده 
، نظري ابراز اما وي در همين جا و در پايان گفتگو. شناخته است حيوان آن را مي

هر : گويد او مي.  ممكن است خطا تلقي گرددنكند كه بر پاية دانش امروزي مي
كند، هر چند قلب شباهت بسيار به   بگويد قلب ماهيچه است؛ اشتباه ميكسي كه

همان، (ت ماهيچه غير ارادي است ماهيچه دارد، اما ماهيچه نيست، زيرا حرك
515.(  

دهد و به  هاي حاد و با مايع را شرح مي  ابن سينا پريكارديت،ها بيمارياز ميان 
اگر مادة رطوبتي در ميان قلب و نيام آن جمع شود و اگر : گويد درستي چنين مي

. 1ماند آيد و قلب از گسترش باز مي اين مادة رطوبتي بسيار باشد، بر قلب فشار مي
ولي اگر ورم ). انفاركتوس(ميرد  و اگر ورم گرم در قلب پيدا شود بيمار فوراً مي

در هر صورت ابن سينا آزردگي قلب را . قلب سرد باشد مرگ بيمار فوري نيست
 به ندرت :گويد  چنين ميي و.، باور نداردچنانكه پيش از آن نيز يادآور شده است

. گردد و بيشتر پرده قلب دچار ورم ميافتد كه ورم در قلب پيش آيد  اتفاق مي
ريزد و  اي در قلب پيش آيد، خوني سياه از بيني مي  اگر قرحه:گويد همچنين مي

آوري  هاي زيان بندان  قلب راههاي رگممكن است در : گويد نيز مي! ميرد بيمار مي
كه اين سخن حكايت ) 515همان، (هاي قلب به كاستي گرايد  روي دهد و كنش

 قلب از نظر هاي رگهاي  رد كه ابن سينا كاهش كار قلب را در پي آسيباز آن دا
كند كه   ياد مي2سروزيتجز اين ابن سينا از پلي. خته استشنا باليني احتماالً مي

                                              
1. Tamponade. 
2. Polyserositis. 
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در آن پريكارد همراه با ديگر غشاءهاي پوششي مانند پلور يا شكم، همگي آزرده 
  .باشند

پردازد  هاي قلبي مي شناسي بيماري پس از بيان اين كليات ابن سينا به نشانه
، ولي چون تشريح انسان مرده ممكن نبود، از اين روي بيشتر )517-512همان، (

 با آنچه در انسان ها آن كه مسلماً بيماري است تشريح حيوانات اهلي  برپايةها داده
  . تفاوتي فراوان دارد،شود ديده مي

 كه )517همان،  (گويد قلب سخن ميحالت  نشانه در شناسايي 8ابن سينا از 
شناسي باليني  جز آنچه درباره نبض و نفس و نيروي بدني است، بقيه ارزش نشانه

  :كار آينده شناسي و علم شناخت امزجه ب در روانممكن است ندارند، هر چند 
-نبض قلب چون شريان همه تن است و شريان مانند دل هر يك از اندام) الف

ها دارد، شريان نيز از راه  ه قلب نياز به دم زدن از راه ريههاست و همان گونه ك
در اينجا ابن سينا نوعي ). 15شناسي،  رگ(مسامات نياز به دم زدن دارند 

اي از   هر پاره:گويد شود و مي ل ميا و قلب قائه گسستگي عملي ميان شريان
شيدند اندي جنبد و پزشكان پيشين به نادرستي چنين مي شريان بطبع خويش مي

وي براي . گيرد كه حركت نبض از حركت انبساط و انقباض قلب سرچشمه مي
 كه گويا شريان عضوي كه دچار دمل و يا دهد توضيح ميتوجيه اين مدعا 

  .)17همان،  (زند آزردگي ديگر شود، نبض آن عضو تندتر از نبض ديگر اندامها مي
كت انبساط و سپس ابن سينا نيز مانند جالينوس بر آن است كه نبض يك حر

گاه يك انقباض و سپس يك سكون پس از انقباض دارد و مدعي  يك سكون و آن
توان دريافت، ولي حركت انقباض  است كه حركت انبساط را با دست به آساني مي

شناسي را در مقدار حركت، نوع  هاي نشانه يافته. به سختي قابل دريافتن است
رت و برودت، نرمي و سفتي، تهي و يا پر  تواتر، حراضعف،كندي، قوت،  يا سرعت

 و معتقد است كه ،داند نظمي مي بيبودن، همانندي و يا عدم همانندي، نظم و 
و ) 2/591،  در ايرانتاريخ طبآبادي،  نجم(نبض توازن و تناسبي موسيقيائي دارد 

ي خواب سالي و بي  جواني و پيري و ميان،ها در الغري و چاقي گاه از انواع نبض آن
شناسي،  سينا، رگ ابن(گويد  و غم و بيماري و ورزش، بهار و تابستان سخن مي
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پذير نيست و با  گونه توضيحات كه براي عموم پزشكان عينيت اينبر  )15-20
 أكيد ولي بايد تتوان تكيه نمود؛ باشد، نمي ضبط امواج نبض نيز قابل اثبات نمي

هاي   همة رشتهبررسي نبض در و سمع، 1هاي دق ورزيد كه پيش از شناخت داده
  .توانست باشد پزشكي تنها نشانة مهم براي پزشكان مي

نفس بزرگ، سريع و پياپي دليل بر حرارت قلب است و ضد :  كشيدننفس) ب
  .آن نشانه سرد مزاجي است

اگر نيروي بدني انسان كم است و انسان ناتوان است، در : نيروي بدني) ج
، دليل بر آن سيبي از سوي مغز و اعصاب نباشدصورتي كه اين ناتواني سببش آ

آن است كه سوء مزاج بر دليل است كه قلب ناتوان است؛ و اگر قلب ناتوان باشد 
  ).519-1/517، قانونهمو، ( آورده است  رويبه قلب

دليل بيماري قلب و نوع بيماري قلب را بايد از مزاج غيرطبيعي قلب جستجو 
رفتن نيروي بدن و گدازيدن و آب شدن ني و از بين  از ناتوافردي بيماراگر . كرد

 اگر سببي تازه و يا پيشين پيدا نشود  حال او بررسي شود؛ بايد،بدن شكايت دارد
 بايد انديشيد ،و اشتراك اندام ديگري در به وجود آوردن اين حالت در كار نباشد

 مزاج  و اگر تپش و پريدن قلب نيز در كشف سوء؛ قلب دچار سوء مزاج استهك
و اگر اين سوء مزاج به .  و دليل روشنقلب كمك نمايد، برهان قاطع است

اي برسد كه بيمار غش كند بايد دانست كه بيمار به پايان رسيده است  درجه
  ).1/523، كتاب سوم،قانون در طب(

هاي ورم گرم قلب به اين شرح سخن  وي در فصل پنجم از فن يازدهم از نشان
  : گويد مي

 .ختالف شگرف در نبض كه پيش از آن سابقه نداشته استپيدايش ا  .1
شود و اين التهاب در اطراف  بدن بيمار به شدت داغ و ملتهب مي  .2

 ).تنگي نفس(هاي تنفسي بيشتر است  اندام
بيمار در حال نفس كشيدن، حتي اگر بيشترين هوا را نفس كشد و   .3

                                              
1. Percussion. 
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 . استسردترين هوا را ببلعد، مثل آن است كه اصالٌ نفس نكشيده
 ).525همان، (غش كردن بيمار در پي قطع نفس و مرگ او   .4

 آشكار خيز حاد ريه در پي انفاركتوس حاد ماهيچه قلب، افزايش ةاين بيان نشان
  .آورد ي حاد ماهيچه قلب را به خاطر ميها بيماريفشار خون شرياني و يا ديگر 

مان  همگاني براي دريابن سينا در فصل هفتم از همين فن دستورات
ما دربارة داروهاي عالج قلب گفتاري جداگانه : كند پيشنهاد ميي قلب ها بيماري
كنيم كه بايد در كتابهاي ساده و  ولي در اينجا به چيزهايي اشاره مي... داريم 

  .آسان بيايد
پس بايد هنگامي كه قلب را تر از هر اندامي؛  هقلب اندامي است ارزشمند و ارزند

كنيم با اعتماد بر خويش به تداوي و معالجه بپردازيم، چه  ميبوسيله دارو معالجه 
 مزاج قلب به لط باشد و يا مراد از معالجه تبدياين معالجه پاكسازي قلب از خل

زني اقدام نكرديم و  اگر براي پاكسازي خلط از قلب به رگ. سوي حالت طبيعي
به اين ه را با هم  نبايد چندين وسيل،داروي پاكساز به جاي رگ زدن به كار برديم

اما بايد يادآوري كنيم كه  .در آن واحد به كار اندازيمدليل كه همه پاكسازند، 
 است كه از راه خون گرفتن شود بهتر كه سبب بيماري قلب ميپاكسازي خلطي 

تر است  كه بايد رعايت شود، نزديكگيري به احتياطي  صورت پذيرد، زيرا خون
  ).527-526همان، (

زدن را در پاكسازي خلط مايه بيماري قلب، بر ساير وسايل  كه رگ سبب در اين
دهم اين است كه اوالً بيرون كشيدن خون از بدن مانند  ها ترجيح مي پاكسازي

ر شدن ي قلب پها بيماري دوم آنكه سبب اكثر دارو نيست كه بر قلب وارد آيد؛
  ). 527همان، (نمايد ر دو را خنثي مي زدن ضرر هقلب از خون و بخار است، رگ

هاي فيزيوپاتولوژي كنوني نيز منطقي  اين برداشت ابن سينا با توجه به داده
اگر تشخيص دادي كه بيماري قلب سبب پرشدن قلب : افزايد وي سپس مي. است

از خون است شاهرگ دست راست را بزن و اگر تشخيص دادي كه سبب بيماري 
   ).همان( چپ را بزن  شاهرگ دست،قلب جمع آمدن بخار در قلب چپ است
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آيا اين دستور بدين دليل نيست كه راه دسترسي به قلب چپ از دست چپ 
   ؟تر است و در قلب چپ هوا و در قلب راست خون جريان دارد آسان

، از آن جمله كند وي در پايان همين فصل انواع داروهاي معالج قلب را ياد مي
 كه 2شود، مشك ار برده مي كه ريشه آن به عنوان ضد خفقان بك1دروند: است

افزا و توانبخش   و زعفران و عود كه شادي3پش است؛ عنبرتوان بخش دل و ضد ت
همان، (كند قلب است؛ و از بسياري گياهان داروئي ديگر با همين خاصيت ياد مي

 به عنوان درمان ، كه اثر شبه ديژيتال آن شناخته نشده4، ولي از پياز عنصل)531
  ).261 كتاب دوم، ،همان(كند  اد ميد سرفه يريزش مو و داروي ض

 علل پيدايش بيماري قلب ة به تفصيل بيشتري دربار،در گفتاري ديگرابن سينا 
گويد و بيشترين علت بيماري قلب را ناشي از بيماري اعضاي مجاور و  سخن مي

يق ها بار ديگر بر درمان از طر  و براي درمان انواع خفقانداند تغيير در مزاج آن مي
 بهتر ،نمايد كند كه اگر خفقان در فصول معيني روي مي فصد تأكيد و توصيه مي

كتاب ، قانون در طب(آن است كه پيش از رسيدن حمله بيماري فصد انجام گيرد 
  ).562-532، 1سوم، بخش
 مؤلّّف :)1136-1042/  ق531-434 (بن حسن الحسيني جرجانياسمعيل 

 قلب ، و خُفّي عالئي با تكيه بر نظر جالينوسهاالغراض الطبي، ذخيرة خوارزمشاهي
: گويد نامد و مي داند و حفره سوم را دهليز مي مي) تجويف(را داراي سه حفره 

 غذاي است از بهر آنكه گوشت دل صلب است واندر تجويف راست خوني غليظ «
ح تر است از بهر آنكه با رو ايد و اندر تجويف چپ خوني رقيقشتر  او را خوني غليظ

 گفتار خود دربارة اين عضو دنبالة وي در ).52، ذخيرهجرجاني،  (»آميخته است
كند و در تشريح رگها نيزبه نقل گفتار ابن سينا  نظرات ابن سينا را تكرار مي

: گويد مي) وريد ريوي(كه دربارة شريان وريدي  ؛ چنان)46-44همان، (پردازد  مي
 از ت و اندر وي پراكنده شده استاين شريان وريدي از دل بسوي شش آمده اس«

                                              
1. Doronicum. 
2. Moschus. 
3. Amber tree. 
4. Sea onion, Scille 
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بدو رساند؛ و دوم آنكه  تا خون لطيف كه غذاي او را شايد  آنكهيكي:  رابهر دو كار
 بدين گونه .)45همان، (» آرد  بدو باز ميرساند و نسيم هوا از شش به دل باز مي

  . يك جريان دو سويه وجود دارد همانند جالينوس بر آن است كه در اين رگ،
دهد، ولي حركت شريان  شناسي از نبض نيز همانند ابن سينا نظر مي نهدر نشا

چنانكه هرگاه كه اصل درخت مه «:گويد مي. داند را ناشي از حركت قلب مي
 از ؛ برابر باشد همچنان حركت شريان با حركت دل،ها با وي بجنبند بجنبد، شاخه

 هرگاه كه اندر بلي. هايي است كه از دل رسته است ها شاخه بهر آنكه شريان
شرياني كه  ده باشد،عضوي به سبب جراحتي و يا دملي و يا غير آن حرارتي فزو

 ديگريا دمل نزديك باشد، حركت بيشتر و زودتر از حركت دل و بدين جراحت 
همه « كه گيرد گاه چنين نتيجه مي و آن) 9-6، س78ص (»ها كند شريان
 منفعت نبض اين است و) 10همانجا، س (ها به طبع خويش حركت كنند شريان

رساند و به  تازه و پاكيزه به اندرون دل كه به حركت انبساط نسيم هواي خنك
  ).23س، جاهمان (» و دودناك شده را از دل بيرون بردحركت انقباض هواي گرم

: گويد رگ چنين ميمهاي   با پيش آگهي دربارة سبب املعرفةتقدمةدر فصل 
 دل، دوم تحليل پذيرفتن قوت،  مزاجباه شدنيكي ت: اسباب مرگ سه نوع است«

سوم فرو مردن حرارت غريزي؛ اما آنچه مزاج دل را تباه كند و قوت را به تحليل 
يك دردي صعب، دوم مزاجي مفرط، سوم مزاجي :  چهار چيز است،ساقط كند

 و خداوند بر سام، يعني ؛غريب چون مزاج زهر، چهارم بسته گشتن راه دم زدن
» ميرد ري بروسينه، بيشتر به سبب بسته شدن راه دم زدن ميخداوند بيما

  ). 235جرجاني، ذخيره، (
اين سخن جرجاني دقيقاً همان است كه امروز در چهره باليني انفاركتوس حاد 

شود، هر چند از علت و فيزيوپاتولوژي آن سخن به درستي  ماهيچه قلب ديده مي
  . گردد سير آن به خوبي بيان ميشناسي و  رود، ولي شرح بيماري و نشانه نمي

 و آفتهايي كه دل را ها بيماري«: گويد ي قلب ميها بيماريجرجاني در شرح 
يكي انواع سوء المزاج مفرد و مركب و ساده و با ماده، دوم : افتد چهار نوع باشد



  1384، شمارة چهارم،مجلّة تاريخ علم/ 120
 

هايي كه به مشاركت اندامهاي  چهارم بيماري، 1 االتصال انواع آماسها، سوم تفرق
 آنچه محكم  ناپذير نباشد و ؛ اما سوءالمزاج دل آنچه محكم باشد عالجديگر افتد

آنچه در ... باشد هاي دل يا اندر رگها  نباشد، عالج دشوار پذيرد و مادة بيماري
  ).25-21، س420همان،  (» گويند2كه آنرا سده دل هاي رگ

يه گذرد و سبب بسته شدن و ما ابن سينا و جرجاني شرحي از آنچه در رگ مي
گذرد به شرح  مي ولي از آنچه اندر ميان دل ؛دهند  نمي،شود بيماري قلب مي

و آنچه اندر ميان دل و ميان «: گويد جرجاني در اين باره مي. پردازند تر مي دقيق
هر گاه كه بسيار گردد غالف غالف او باشد، رطوبت بيشتر باشد با ماده بادناك، و 

حركت انبساط باز دارد و روح را خبه كند و ممتلي كند و دل را بفشارد و از دل 
وي سپس از . ؛ كه نشاني است از پريكارديت با مايع)24-23همان، ( » بكشد

آن را كشت . شدي كند كه خروسي داشت كه هر روز الغرتر مي جالينوس نقل مي
و نيز ). 28، سهمان(» صلب چندِ يك دانه عدس«ت و در غالف دل او آماسي ياف

كند كه وي براي تشريح، بوزينه بسيار داشت، كه به علت  قل مياز جالينوس ن
پرداخت؛ و نقل  آن مي به كالبدشكافي نياز هنگام ان درشباهت آن به آدمي

شد آن را بكشت آماسي سخت در  ها پيوسته الغرتر مي  يكي از بوزينهكند كه مي
افت كه توان دري بر اساس اين سخنان مي). 29-28، سهمان(يافت او غالف دل 

قلب به خوبي با توجه به دانش زمان شناخته شده بوده ة در اين دوران آماس پرد
  . است

 پديد آيد، از 3رهثْهر گاه كه بر گوهر دل ب«: كند جرجاني از بيماري ديگر ياد مي
و آنگاه به آزردگي ). 31، سهمان(» بيني خون سياه برود و بيمار هالك شود

 و يا نگراني ، و از جمله در نشاط فراوان،هاي قلبي العمل اعضاي گوناگون و عكس
آنچه به «: گويد گويد و در مشاركت دل و بيماري ريه چنين مي فراوان سخن مي

 الجنب و  چنان باشد كه مادة ذات،مشاركت حجاب و شش و غيره آن تولد كند
                                              

  ).دهخدا، ذيل واژه(زخم و جراحت :  تفرق االتصال.1
2. Obstruction )بسته شدن( . 

  . جوش.3
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د انتقال كند و به جانب دل ميل كند و خفقان و غشي آرذات الريه از ماده خناق 
  ). 10-9، س421همان، (» و باشد كه روح را خبه كند و بكشد

هاي اسالمي نيز بايد از پزشكي برجسته،  در غرب سرزمين: ابن زهر اندلسي
-1091/ ق 525-454( اندلسي 1يعني ابو مروان عبدالملك معروف به ابن زهر

د، هاي اسالمي سفر كرد و در بغدا وي چندي به مشرق سرزمين. نام برد) م1162
او كتابي .  در اندلس بازگشت2گاه به دانيه مصر و قيروان رياست اطبا داشت و آن

 كه در آن از جمع شدن آب در پرده قلب يا پريكاديت ياد التيسيردارد به نام 
هاي  گويد و پريكارديت تر سخن مي كند و از اين بيماري با شرحي دقيق مي

؛ 293هورست، (شناساند   باز ميچركي، سروفيبرينوز و فيبرينوز را از يكديگر
  ).114براون، 

 ابن النفيس عالءالدين علي بن ابي الحزم ،ديگر پزشك برجسته: ابن نفيس
 سالگي در قاهره اقامت گزيد و در بيمارستان 25از وي . است) م128/ ق 687(

كه در واقع ( او شرح تشريح قانونترجمه كتاب . المنصوري به پزشكي پرداخت
وسيله آندرآ ه  سال پس از مرگش ب260 ) قانون ابن سينا استنقد بخشي از

  . وي را به شهرت بسيار رساند3آلپاگو
ميان دو بطن هيچ ارتباطي وجود ندارد و : گويد ابن نفيس در تشريح قلب مي

خون .  خطاست كامالً،گويند ديوار ميان دو بطن سوراخ فراوان دارد كساني كه مي
ها با هوا مخلوط شده و سپس از راه  و در ريهدر مسير بطن راست گرم شده 
شرح (سازد   آنجا روح زندگي را مي رسد و در وريدهاي ريوي به بطن چپ مي

دانيم بر خالف نظر جالينوس  كه مي  چنان رأيو اين). 294-293، تشريح قانون
  .است كه همه آن را پذيرفته بودند

 كوچكي است كه بر هاي رگهم او بر اين عقيده است كه تغذيه قلب به وسيله 
 به عالوه، نظريه ابن سينا مبني بر اين: گويد در اين باره مي. گذرند جدار قلب مي

                                              
1. Avenzoar. 
2. Dania. 
3. Andrea Alpago. 
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تغذيه .  نادرست است، كامالًآيد كار ميه كه خون قلب راست براي تغذيه قلب ب
ب ي كه در داخل ماهيچه قلهاي رگقلب به وسيله خون در گردش، و به وسيله 

ين روي؛ وي اولين كسي است كه از ا). 294همان، ( گيرد م مي انجاكنند، نفوذ مي
كشف كرده ، و نيز جريان خون ريوي را  كورنر را شناختههاي رگريان خون ج

  .است
ي كه رحش: گويد  مي1933ماكس مير هوف نويسنده برجسته تاريخ پزشكي در 

ه تأييد  چند قرن بعد بم بيان كرد،13/ ق7ريه در قرن ابن نفيس از جريان خون 
كشف گردش خون ريه در گامان گونه وي را بايد از پيش بدين. ديگران رسيد

  ).293، 22، 21، 1پولت( بعد دانست هاي سده
  

  منابع
، با تعليقات و شروح و حواشي و عيون االنباء في طبقات االطباءابن ابي اصيبعه، 

 محمود اصطالحات طبي و فهارس، جلد اول، به كوشش سيد جعفر غضبان و دكتر
  .ش1349آبادي، دانشگاه تهران،  نجم

، به كوشش سليمان قطايه و پل شرح تشريح القانونابن نفيس، علي بن ابي الحزم، 
  ).5 المعارف بزرگ اسالمي، جةنقل از دائر(م 1988غليونجي، قاهره، 

، با مقدمه و حاشيه و شناسي يا رساله در نبض رگابوعلي شيخ الرئيس ابن سينا، 
  .، انجمن آثار ملي، يادگار جشن هزاره ابوعلي سيناةد محمد مشكوتصحيح سي

، ترجمه اكبر داناسرشت، تهران، روانشناسي شفاابوعلي شيخ الرئيس ابن سينا، 
  .ش1348

، )هه ژار(، ترجمه عبدالرحمن شرفكندي قانون در طبابوعلي شيخ الرئيس ابن سينا، 
  .ش1370انتشارات سروش، 
، به اهتمام دكتر هدايت المتعلمين في الطببكر ربيع بن احمد، االخويني البخاري، ابو

  .ش1344جالل متيني، چاپخانه دانشگاه مشهد، 
، يصيرفي حكيم رازي، حكمت طبيعي و نظام فلسفي محمد بن زكريااذكائي، پرويز، 

                                              
1. Poulet. 
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  .ش1382انتشارات طرح نو،  تهران،
، ترجمه دكتر باهر تاريخ پزشكي ايران و سرزمينهاي خالفت شرقيالگود، سيريل، 

  .ش1371 انتشارات اميركبير، تهران،فرقاني، ويراسته محمد حسين روحاني، 
، جلد دوم، يادگار جشن هزاره ابوعلي سينا شامل نامه ابن سينا جشنانجمن آثار ملي، 

  .ش1334هاي اعضاء كنگره ابن سينا به زبان فارسي، تهران، دانشگاه تهران،  خطابه
، قاهره، )المعروف بالملكي ( الطبيهعةكامل الصناس مجوسي، اهوازي، علي بن عبا

  .ق1294مطبعه بوالق، 
نيا، انتشارات بنگاه ترجمه و نشر،  ، ترجمه مسعود رجبطب اسالميبراون، ادوارد، 

  .ش1337
، جلد اول و دوم، به ذخيره خوارزمشاهيجرجاني، اسمعيل بن حسن الحسيني، 

 1344انتشارات دانشگاه تهران،  تهران،فشار، پژوه و ايرج ا كوشش محمد تقي دانش
  .ش

، )اي خطي چاپ عكسي از روي نسخه (ذخيره خوارزمشاهيجرجاني، سيد اسمعيل، 
  .ش1349به كوشش سعيدي سيرجاني، انتشارات بنياد فرهنگ ايران، 

 1088تاريخ كتابت (، مخطوط عربي طب منصوريرازي، ابوبكر محمد بن زكريا، 
  .4525انه مركزي دانشگاه تهران، شماره ، كتابخ)هجري قمري

، ترجمه دكتر محمود قصص و حكايات مرضيرازي، ابوبكر محمد بن زكريا، 
  .ش1343آبادي، انتشارات دانشگاه تهران،  نجم

، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، فيلسوف ري، محمد بن زكرياي رازيمحقق، مهدي، 
  .ش1376

، )از ظهور اسالم تا دوران مغول ( پس از اسالمتاريخ طب در ايرانآبادي، محمود،  نجم
  .ش1366انتشارات دانشگاه تهران، 

، ترجمه محمد تقي فرامرزي، جلد يكم، تاريخ مختصر جهان و همكاران، .نچيكا، م
  .ش1356انتشارات دنيا،  تهران،

، انتشارات دانش ـ سعدي، )زندگاني و كار و انديشه و روزگار(پورسينا نفيسي، سعيد، 
  .ش1355
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