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چکیده

دانش جراحی یکی از بخشهای مهم بمب تم دی در د رس اتم می
اتت .در میان اندامهای گوناگون ،بخش جراحیهای دهان بم دلیم
ظرافت حساتیت باالی اندامهایش ،نیماز بم ام ا ت ،تخصم

تجربممب بممالی ی فممرا ان دارد .بمما بررتممی تولیدمماو موجممود در حمموزس

جراحیهای دهانی ،میتوان بر ی اصول ثابت رایج را ترتی کرد
ک ب صورو قوانین ثابمت ممورد یمشیر

اتمددادس بیجمدر جراحمان

بوده اتت .اتدخراج این اصول ،ا لین موضوع این تحقیق ،بررتمی

تک یک های جراحی دهان نیز موضوع د م اتت .ندایج ایمن تحقیمق،
مؤید این فرضی اتت ک جراحان در د رس ات می ا ا دی اضح

 .1اتدادیار ،گر ه تاریخ تمدن مل ات می ،احد مجهد ،دانجگاه آزاد ات می ،مجهد؛
mahyar.shariatpanahi@gmail.com
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مدمایز از انواع بیمماریهمای دهمانی داامد انمد کم بهقم ب مدی دقیمق

بیماریها براتاس اندام های لب ،لث  ،دندان ،زبان فک ا لین نجمانب
آن اتت .ا لین اص نیز مجخ

کردن مح دقیمق بیمماری ،تم

رعایمممت اصمممول احدیمممابی ،جلممموگیری از مممونریزی ،بخیمم زدن،

ضدعدونی مره گشاری اتت .توصیف ابزارهای تخصصی در همر

جراحممی از دیگممر اصممول مدممدا ل در آثممار ایممن د ره بمموده اتممت.

تک یکهای جراحان نیز اام اکاف زدن عَرضی بد ن کَجط یا بما
کجط کردن ،قطع کردن ب ر

تَلخ کردن ،داغ کردن غیرمسدقی

با آتش (کی بال ار) یا ر غن (کمی بالسممن) یما داغ کمردن مسمدقی ،

تراایدن ،توهان کردن ،جرم گیری ،کجیدن دندان (قلع) با تک یمک

اکافدن کجط کردن یا با تک یک نَجر کردن ،اکسد ب دی موضمع
بد ن ز

یا همراه ز

ارتود نسی بوده اتت .اتمددادس گسمدردس

جراحان از دار های گیاهی (مدرد یا مرکمب) در مراحم گونماگون

فرای د جراحیهمای دهمانی ،گویمای آام ایی کامم آنهما بما دانمش

گیاه ا اتی اتت از همین ر الگویی آموزای برای بب اممر زی
محسوب میاود.

واژههای کلیدی :جراحی ،د رس اتم می ،امکافدن ،داغ کمردن،
قطع کردن ،کجیدن دندان ،اکسد ب دی ،ابزار جراحی.
 .1مقدمه

تمازمان جهمانی بهداامت ( )WHOدر تمال 1978م تم

در تمال 2002م ،بیانیم ای در

زمی ب بب ت دی م دجر کرد ک بی آن بب ت دی را ایمنگونم مررفمی ممیک مد« :مجموعمب
تمامی علوم نظری عملی ک در تجخی

بهی ،ییجگیری ،درمان بیمماریهمای جسممی،
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ذه ی ،یا ناه جاری های اجدماعی ب کار می ر د ب صورو گدداری یا نواداری از نسملی بم
نس دیگر اندقال یافد اتت».

1

بر این اتاس ،دانش جراحی نیز ک یکی از ر

های درمانیِ بیماریهای جسمی اتمت

ب صورو نواداری از نسلی ب نس دیگر اندقال مییابمد ،بخجمی از بمب تم دی محسموب
میاود .ییش از ر د ب بحث ،ذکمر ن مد نکدم ضمر ری اتمت :ا ال ،اصمط

«جراحمی

ات می» صحیح نیست؛ زیرا اتاتما ایمن دانمش ریجم در قمرآن احادیمث نمدارد؛ ب مابراین
یسوند ات می تا حد دی گمراهک ده اتت .هرن د یزاکان در آثار ود در بمول د ازده
قرن تمدن ات می ،بارها ب این م ابع ات می اتد اد کردهاند ،در بخش جراحمی در بررتمی
اصول تک یکها ،اتد ادی ب این م ابع یافت نجده اتمت؛ از ایمن ر  ،م جمو اب عماو ایمن
م ابع را باید در جایی غیر از مدون مشههیِ ات می جست جو کرد .د ما ،اصمط

جراحمی

مسلمانان نیز نادرتت مینماید؛ زیرا هرن د اغلب مؤلدان اینگونم آثمار مسملمان بمودهانمد،
ترداد مرد دی نیز ازجمل ابنقُف مشهب مسیحی دااد انمد؛ ب مابراین یسموند مسملمان ،ایمن
افراد را ب بور نا واتد از دایرس بحث مارج ممیک مد بما توجم بم نقمش مهم
غیرمسلمانان در ترجم

اتاتمی

تولیف آثار بهی ،ذکر یسوند مسلمانان حق مطلب را در این ممورد

ادا نخواهد کرد؛ لشا اتدداده از این یسوند همانقدر غلطانمداز اتمت کم اتمدداده از یسموند
عربممی ب م دلی م زبممان تخصصممی عرب میِ ب م کاررفد م در ایممن آثممار بممرای جراحممی ایممن د ره
ترصبآمیز مینماید .توما ،عهارو م اتمب بمرای مررفمی درتمت ایمن دانمش ،جراحمی در
د رس ات می اتت ک

ود زیرمجموعب بب ت دی د رس ات می قرار میگیمرد .ر

درمانی جراحی در د رس ات می در ترزمینهای ات می ،از اندل

همای

تا ه د ،در جزئیاو

کلیاو مجابهت فرا انی دااد اتت در یک د رس زمانی دهقرنی ،این اصول تک یمکهما
ک

بیش ثابت رایج مانده اتت؛ ب همین دلی میتوان آن را بخجی از فره گ مردم در

د رس ات می قلمداد کرد .ب ابراین دانمش جراحمی (اعممال یمدا ی) در ک مار غمشادرمانی
دار درمانی بخجی از بب ت دی در د رس ات می محسوب میاود.

1. http://sbmu.ac.ir/?siteid=251&pageid=6685
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در ادام  ،الزم اتت ب این نکد نیز یردا د اود ک م ابع اصلی این دانش یمیش از د رس
ات می ن بوده اتت .بمرای یاتمخ بم ایمن تمؤال نیماز بم بررتمی تطهیقمی دقیمق اصمول
تک یکهای مطر اده در م ابع یونانی ،ه دی ایران باتدان بما مدمون د رس اتم می اتمت.
میتوان نقطب ار ع این دانش را در ایران باتدان دانجگاه ج دیاایور قلمداد کمرد ایمن
ت ت در یزاکی ی

از ات م تدا م یافد اتت؛ اما مدوتدان ب دلی عدمدتدرتمی بم مدمون

اصلی ،فقط در کلیماو قمادر بم اثهماو ایمن فرضمی هسمدی
جراحی تخصصمی انمدامهمای گونماگون همنمون گمو

در جزئیماو ،بم صمو

در

حلمق بی می دهمان دنمدان

اب عاو موثقی در دتت نیست .از بمرف دیگمر ،در بمی نهضمت ترجمم  ،آثمار اما
مرتهط با دانش بب ارد جهان ات م امده اتمت کم اتمددادس گسمدردس ابهمای برجسمد ای
همنون رازی (313-251ق) ،ابنتی ا (416-359ق) ،علیبن عهاس (قمرن نهمارم هجمری)،
جرجانی (531-434ق) ،زهرا ی (ف .در حمد د 400ق) ابمنقمف (685-630ق) از آثمار

بزرگانی همنون یول  ،1ا ریهاتیوس ،بقراط جالی وس اتد ادهای مکرر دقیق ب آثار
آنها نجانب این توثیر اتت 2.امما ،ایمن تموثیر مربموط بم آغماز د رس اتم می اتمت بررتمی

تطهیقی این نکد را اثهاو میک د ک در د رس ات می دتتک تا عصمر زهمرا ی ،یزامکان
با قیاس عقلی ب همراه مجاهدس دقیق تجربب عملی ،ایمن دانمش را نیمز غ مایی حیمروانگیمز
بخجیدهاند؛ ب گون ایک آنن دانش جراحی دیمر ز در جهمان اتم م را از جراحمی اممر ز
مدمایز کرده اتت ،ابزار ییجرفد تر اتت .الهد  ،م کمر ییجمرفت عظمی در اصمول بهداامدی
تک یکهای درمانی این دانش نمیتوان اد؛ اما در کلیت تغییمر ن مدانی ر نمداده اتمت
نارنوب االودس این دانش در جهان ات م امک گرفدم اتمت .ممیتموان ایمن فمرر را
مطر کرد ک میزان اثریشیری دانش جراحی در د رس ات می از م ابع یونانی در مقایسم بما
تایر اا های بب همنون گیاه -دار ا اتی ،بیماریا اتی حدی تجمریح بسمیار کمدمر
بوده اتت؛ زیرا ا ال با بررتی آثار اا

قاب دتدرس جراحمی یونمانی ،3اماهد ارتهماط

 .1برای آگاهی بیجدر ر.ک .تزگین ،تاریخ نگار های عربی،

.238

 .2نگارنده در مقال ای با ع وان «ارجاعاو یزاکان مسلمان بم یزامکان یونمانی» در جلمد د م دایمرهالمرمارف یزامکی
ات م ایران (در دتت ناپ) ،گوا ای از این توثیر انکارنایشیر را بررتی نقد کرده اتت.

 .3تقریها تمام آنها در نرمافزار جامع بب نسخب  1/5کدابخانب ب یاد دانج امب جهان ات م موجود اتت.
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نانیزی میان آثار د رس ات می آثار یونانی هسدی ؛ د ما ،امثال ابمنتمی ا ،رازی علمیبمن
عهاس ک در تولیداو ود ب دقت ب آثار یونانیان ارجاع دادهاند ،در بخشهمای مخمد
داغ کردن) یا ذی ر

دانش جراحی ک یا مسدق از مدن اصلی (مث ر

بم

همای درممانی

هر بیماری ذکر اده اتت ،کمدرین اتد اد را ب م ابع یونانی دااد اند کم گماهی ایمن میمزان
حدی ب صدر میرتد این ود نجانب دیگری برای تویید فرضیب مشکور اتت .همین امر در
مورد م ابع ایران باتدان ه د نیز صادق اتت .ی

بر این مه ا میتوان بمرای رد ایمن فرضمی
تلخی

ک دانش بب در د رس ات می صرفا ترجم  ،ار

آثار یونانی ،ه مدی ایرانمی

اتت ،ب دانش جراحی در این د ره رجوع کرد.
از برف دیگر ،از نهضت ترجم در غرب ،ی
دتت اتت؛ ی

مسیر اندقال تقریها مجخ

از ج گهای صلیهی آگاهی کماملی در

اتت 1.از این نکد نیز آگماهی کم تما یمیش از

این اتاتا در غرب در زمی ب بب ،دانجی ه تمطح بما دانمش یونمان اتم م جمود نداامد
اتت؛ اما کیدیت مدون بهی د رس ات می را نگونم ممیتموان مجمخ

کمرد؟ بمرای یاتمخ

دقیق بیبرفان ب این تؤال نیازم د بررتی تحلیلمی عمیمق در گسمدرس د ازده قمرن بمب
ت دی در جهان ات م تا ار ع د ران بب جدید هسدی  .حال اگر مجموعمب بمب یونمانی را
از آنن از این یژ هش حاص میاود تدریق ک ی  ،ماحصم  ،میمراط بمب تم دی در د رس
ات می برای تمدن غرب اتت .از برفی ،فرر بر این اتت کم دانمش جراحمی بما ترجممب

فص تیام کداب الدصمریف 2اثمر زهمرا ی بمر جراحمی غمرب تموثیر گشاامد اتمت .آننم

بیجدرین بحث را در این مورد برانگیخد اتت ،اتدداده ب موقمع دقیمق زهمرا ی از تصما یر

تخصصیِ ابزارهای جراحی اتت .اما ،در زنجیرس بییایان ابهای برجسد

تولیداو در جمان

در تمدن ات می ،این کداب ت ها کداب اصی در این زمی نیسمت .بهیردما زهمرا ی از آثمار
قه از ود بسیار مدوثر بوده اتت؛ ب یژه از محمدبن زکریای رازی ،علیبن عهاس اهموازی
ابنتی ا .از برف دیگر ،هر جرا کارآزمودهای در تمام فرای مد جراحمی اصمول ثمابدی را
 .1جورج تارتن در کداب ارزام د ود ،مقدم ای بر تاریخ عل  ،این مسیر را ب وبی ترتی کرده اتت.

 .2زهرا ی ،لف بن عهاس (1406ق) .الدصریف لمن عجز عن الدولیف .ناپ عکسی از نسخب طی کدابخانمب تملیمانی
اتدانهول .مجموعب بجیرآغا.

 .502فرانکدورو :ناپ فؤاد تزگین.
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رعایت میک د ک این اصول از تک یکهای یژس جراحی مماهیدی جداگانم دارنمد .اک مون
ییشفرر این اتت ک این اصول در جراحی د رس ات می نیز مه ای فرای مد جراحمی قمرار
میگرفد اتت ت ها نقطب تمایز آاکار دانش دیر ز با اممر ز ،تکامم تمدرگ در جمان
ابزارهای جراحی اتت؛ اما اصول اتاتی در بمول ده قمرن تممدن اتم می ماهیمت مود را
حدظ کرده اتت .امر زه نیز باریمکبی می ،آراممش ،ام ا ت کامم
گسممدردس ابزارهممای جراحممی ،مکم م ِ ر

تخصصمی از بیمف

هممای بخی م زنممی ،ضممدعدونی بازدارنممدگی از

ونریزی اتت .ه اک ون نیز اص ِ نخست هر جمرا کمارآزموده بم کمارگیری فرای مدهای
درمانی ک آتیهی نون درمانهای دار یی ب یژه دار های گیاهی اتت جراحی بم دلیم
ریسک باالیش ،با جود ابزارهای میکر تکویی ییجرفد  ،ایسین درمان انگااد میاود.
ی

اص نخسدین هر جراحی ،اتخاذ ایوس درمانی با کمدرین درد آتیب برای ب دتت

آ ردن بهدرین درمان اتت .بهیردا آا ایی با دار های گیاهی مدیمد کم در فرای مد درممانی،
ک آتیبترین تودم دترین ندایج را دارا هسد د ،جمز یمیشنیازهمای همر نظمام آموزامی
مرتهط با جراحی ،از تطح عمومی تا فوقتخصصی ،اتمت .همر جمرا بایمد مراقهمت کامم
نماید تا بیماری ب گون ای کام درمان اود امکان بازگجمت بیمماری را بم بمور کامم از
میان بهرد .هرن د امر زه مه دتمی یزامکی بم ع موان اما ای مسمدق از یزامکی ،ظیدمب
تا ت براحی ابزارهمای م اتمب جراحمی را دارد ،همر جمرا بایمد اب عماو جمامری از
ر

تا ت ابزارهای جراحی نیز دااد بااد؛ زیرا همواره ارایطی ر میدهد ک نیازم د

تا ت ابزارهای نوین در راتدای ایوههای جدید درمانی اتت بهیردا هیچکسمی همنمون
جرا از ص حیت الزم در براحی آن ابزار بر وردار نیست؛ ی
ابزارهای جراحمی ر

آا ایی با بیف گسمدردس

تما ت آنهما ،امکمان براحمی ابزارهمای جدیمد جراحمی بمرای

درمانهای نوآ ران را فراه میک د .اک ون کسی را ک بیک کاتت از این اصول ییر ی
میک د« ،جرا مدخص

» مینامی  .حال در این نوادار در میان اندامهمای گونماگون ییکمر

انسان ک هریک از یینیمدگی ظرافمت یمژهای بر موردار اتمت ،بخمش دهمان دنمدان
گزی ش اده اتت؛ زیرا این بخش ییوندی نزدیک با بخشهمای دیگمری همنمون گمو ،
حلق ،بی ی دتمدگاه گموار

دارد همر بیمماری اقمع در ایمن بخمش ،مسمدقیما در دیگمر
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بخشهای بدن نیز ود را نمایان میک د .از توی دیگر ،ک بیش تمام انسانها در د رهای
از زندگی ود ب یکی از بیماریهای یژس این بخش دنار میاموند .بهیردما جراحمیهمای
این بخش نیز بیجدر تطحی اتت ب دلی ظرافت حساتیت اندامهای این بخمش ،نیماز بم
تخص م

ا م ا ت کام م از اصممول فرای ممدهای درمممانی دارد .کونممکتممرین ااممدهاه

بیدقدی باعث آتیب های جدی ب ظاهر (لمب ،دنمدان ،لثم

زبمان) حدمی ت درتمدی فمرد

میاود .از این ر  ،بررتی اندام دهانی ما را در ا ا دی فراگیرتر از فرای د درممانیِ جراحمی
یاری واهد کرد.
ی  ،نخسدین یرتش اتاتی این اتت ک اصول مجخ

ثابت جراحمیهمای دهمان

دندان در د رس ات می ن بوده اتت؟ در این مقال اصم از تک یمک تدکیمک امده اتمت.
«تک یک» اام ت ر

عمدس داغ کردن ،اکافدن قطع کردن اتت هر موضموعی کم

یک جرا  ،قه  ،در حین برد از جراحی ملزم ب رعایت آن اتت عمدمرعمایدش فرای مد
تک یکی جراحی را ب مخابره میاندازد« ،اص » ترریف امده اتمت .بمر ایمن اتماس ،حدمی
آا ایی با انواع ابزارهای تخصصی جراحی نیز در زمرس اصول جراحی اتت .فمرر بمر ایمن
اتت ک این اصول همواره در بول زممان ماهیمت مود را حدمظ کمردهانمد عمدمرعایمت
هریک از آنها جان بیمار را ب

طر میاندازد؛ اما احدماال تک یمکهما تمیر تکماملی را بمی

کردهاند ماهیدی کام تر از گشاد یافد اند.
تاک ون برحی جامع برای اتدخراج این اصول تک یکها براحی تد ین اتت .ت هما
تحقیق مه

کاربردی کداب تماریخ الجراحم فمی الطمب الرربمی 1تمولیف علمیبمن حسمین

اطجاط اتت ک نویس ده در جلد ا ل د م آن ب مررفی اجمالی بیماریهای این انمدامهما
یردا د اتت .مررفی مصور ابزارهای جراحی در این بخش ،بهدرین جمامعتمرین یمژ هش
انجامگرفد تاک ون اتت در این مقال نیز بسیار مورد اتدداده قرار گرفد اتمت؛ امما کدماب
در ارائب تصویری مجخ

از اصول تک یکهای جراحمی ،بم یمژه نحموس اتمدداده از ایمن

ابزارها دنار ضرف اتت ت ها با ن د مهحث کلی بر ورد میک ی  .در زمی مب م همعا اتمی
 .1اطجمماط ،علممیبممن حسممین ( .)1999تمماریخ الجراحممب فممی الطممب الرربممی .مممن القممرن 7-3ق13-9 /م .ب غممازی :جامر

قازیون .
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نیز توکید ا فقط بر ن د م هع ا
دیگر تقریها ب بور کام ار

بوده بسیاری از م ابع مه بررتمی نجمده اتمت .آثمار
تلخی

فص تیام کدماب الدصمریف زهمرا ی اتمت کم

تحت ع وان کلی «تاریخ بب ات می» نواد ادهاند.

محد دس زمانی یژ هش از قرن توم تا د ازده هجری ،یر ی از آغاز نهضت ترجمم تما
آغاز ر د ب عصر نوین جراحی اتت .ازلحاظ مکانی ،جغرافیای گسدردس جهمان اتم م را،
از اندل

در غربیترین نقط جهان ات م تا ه د در ارقیترین نقطب آن ،اام میاود.

ر

یژ هش نیز توصمیدی -تحلیلمی تطهیمق اب عماو بما بهمرهگیمری از کدمابهمای

برجسد

 ،فرر ا ل این اتت ک مث ب احدمال بسمیار

مردهر این حوزه اتت .در این ر

زیاد در حین جراحی ونریزی اتداق واهد افدماد .حمال اگمر جراحمان در ایمن د ره بمرای
جلوگیری از ونریزی ابزار ر

های اصی را همواره در ا دیمار داامد انمد ،ایمن مود

یک اص رایج ،مردهر مورد تویید جراحان محسوب واهد اد .با جمعآ ری نمونم همای
اندرادی ،اگر در این بازس زمانی (قرن ت تا د ازده هجری) مجابهدی میان آنها دیده اد ،بما
ر

اتدقرایی این امکان را واهی یافت ک با ک ار ه قرار دادن نمون های مجاب  ،بر می

اصول مقدماتی را در جراحی د رس ات می ییشبی ی ک ی  .هرقدر ترداد م ابع مردهر در ایمن
بازس زمانی در مورد اتدرمال یک اص بیجمدر باامد ،ازلحماظ اتمد ادی ایمن فمرر قمویتمر
واهد بود .هرن د هیچ قمت بم قطمع یقمین نممیرتمی  ،تما حمد دی قمادر مواهی بمود
تصویری ر انتر گویاتر از اصول جراحی ارائ دهی  .این ر

را در حیطب تک یکهای

ثابدی ک در این د ره اتدداده میاده اتت ،اعممال مواهی کمرد .ازآنجماکم در جراحمی
د رس ات می ،ت تک یک داغ کردن ،اکافدن قطع کردن حاک بوده اتت ،در این مقالم
نیز این ت ر

مه ای ا لی در ترتی تک یکهای جراحی قرار گرفد اتت .ب مابراین ،اگمر

در این یژ هش فرضیب ا ل تویید اود اصول تک یکهای ثابدی قاب ترتی باا د ،م جو
ریجب اصول تک یکهای امر زی را نیز میتوان ییشبی ی کرد.
ییش از ر د ب بحث باید مدشکر اد ک بسمیاری از تک یمکهمای مطمر امده در ایمن
آثار ،دتتک در جزئیاو ،بهیردا امر زه م سو امده اتمت اتمدرمال بر می از ابزارهما،
الهد در اک قدیمیا

مث انهردتت ،نیز بسیار طرناک اتت .ی

در این بخمش امکمان
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بر ر

هایی برای اتددادس امر زی غیرممکن اتت .ب ابراین ،بررتی تطهیقی این ر

ها

با دانمش جدیمد نیمز بمیفایمده اتمت؛ زیمرا دنیمای جراحمی اممر زی میکر تمکویی اتمت؛
درحالیک ر

جراحی در زمان مورد مطالر ماکر تکوییک با نجم غیرمسملح بموده

اتت .از این ر  ،هدف این مقال تطهیق تک یکهما بما جراحمی اممر زی نیسمت .مه مای ایمن
یژ هش مجموعب اصول تک یکهایی اتت کم در ایمن بمازس زممانی یزامکان مسملمان ،از
اندل

تا ه د ،مورد اتدداده قرار دادهاند .الزم ب یادآ ری اتمت کم آننم در بخمشهمای

گوناگون این مقال ذکر واهد اد ،تیر تکاملی اص

تک یکی ا

را نجان واهمد داد

ک این تیر تکاملی ب ترتیب م ابع ،از جامعترین تا ضریفترین آنها ،ترتی
 .۲طبقهبندی بیمارهای دهان

نقطب آغاز یک یمژ هش در تماریخ علم  ،بررتمی ر
بهق ب دی باعث مجمخ

واهد اد.

بهقم ب مدی آن دانمش اتمت؛ زیمرا

امدن محمد ده اما همای آن دانمش ارتهماط مدقابم آنهما

میاود .هراندازه در یک بهق ب دی اا های تخصصی بیجدری ترریف امده باامد ،نجمانب
تسلط ،تخص
بررتی یک ر

ام ا ت عمیمقتمر دانجمم دان آن حموزس ما
بهق ب دی ا

اتمت .از تموی دیگمر،

ج هب آموزای نیز دارد؛ زیرا مقدماو نقطب آغاز فرای مد

آموزای آن دانش اتت در یک اممای تمیعتمر ممیتموان از ترتیمب بهقماو آن دانمش
مراح آموزای را نیز مجخ

کرد.

مریار اصلی بهق ب دی بیماریهای دهان برمه ای مح

قوع بیماری اتت بیماریهمای

دهان در نهار ترفص مجزا ردهب دی میاوند :لب ،دندان ،لثم

زبمان .الهدم  ،فَمک را نیمز

میتوان ب این موارد اضاف کرد .در یک نگاه کلی بیمماریهمای ممرتهط بما لمب امام ایمن
موارد اتت :تورم (آماس) ،اکافدگی (اقاق یما کَدمدَن) ،زِبمری (درامدی) ،ریمش ز م ،
تَج ج ،ت گی ی زبان ،رم ضددع ( زغ) ،کوتاهی رباط زیر زبان بزرگمی غیربهیرمی زبمان
(ادالع لسممان) (بممرای آگمماهی بیجممدر ر.ک .رازی1412 ،ق176 :؛ ا مموی ی303 :1371 ،؛
زهرا ی1406 ،ق.)479-472 :
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از بیماریهای لب نیز باید ب این مموارد ااماره کمرد :تمدیدی لمبهما (بیمارالجمددین)،
زردی لبها (توادالجددین) ،اکافدگی لبها (اقاقالجددین) ،رمهای لمب (الهثمور الحادثمب
فی الجددین) ،تورم لب (انددا الجددین) (بمرای آگماهی بیجمدر ر.ک .مجوتمی1294 ،ق/2 ،
402؛ زهرا ی1406 ،ق462-459 :؛ تریدبمن ههم اهلل1419 ،ق109-105 :؛ کرممانی:1387 ،
456-451 /1؛ ابنتلوم حلهی198 :1388 ،؛ علی ان1323 ،ق.)174-173 :
بیماریهای دندان نیز اام این بیماریهاتت :درد دنمدان ،موردگی دنمدان ،عدونمت،
کرم وردگی ،آماتیدن ،تحرک ،تسمدی ،تمورا امدگی ،زردی کُ مدی دنمدان (بمرای
آگمماهی بیجممدر ر.ک .رازی1422 ،ق 408 /1 :بمم برممد؛ مجوتممی1294 ،ق403-402 /2 :؛
زهممرا ی1406 ،ق462 :؛ امماهارزانممی426-404 /1 :1387 ،؛ همممان86-84 :1380 ،؛ نمماظ
جهان.)63-38 /2 :1387 ،
بیماریهای لث اام این موارد اتمت :تسمدی ،مونریزی ،موردگی ،عدونمت ،ز م ،
گوات اضافی

رمهای کونک (برای آگماهی بیجمدر ر.ک .ابمنتمی ا1426 ،ق453 /2 :؛

زهرا ی1406 ،ق469 :؛ انطاکی1415 ،ق117 :؛ ابنتلوم حلهی210-208 :1388 ،؛ تریدبن
هه اهلل1419 ،ق104-102 :؛ کرمانی483-479 /1 :1387 ،؛ ح ینبن اتحاق1417 ،ق.)141 :
 .۳اصول جراحی دهان و دندان

 .1-۳اصول تشخیص و احتیاط
در دانش جراحی ،تجخی

اتت .جرا باید در تجخی

صحیح ا لین مرحلب درمان مه ترین اص از اصمول احدیمابی
ا لیم  ،محم صمحیح دنمدان دردم مد را مجمخ

ک مد؛ زیمرا

گاهی درد ب گون ای بیمار را تردرگ میک د ک محم دنمدان را بم اامدهاه دنمدان ک ماری
مررفی میک د باعث کجیدن دندان تال میاود (زهرا ی1422 ،ق.)212 :
جرا باید برای جلوگیری از کجیدن دندان ب هر ر

درمانی مدوت اود؛ زیمرا یم

از کجیدن دندان راه بازگجدی نیست بخجی از این عضو اریف از بین واهد رفت .حدمی
اگر بیمار ،ود ،واتدار کجیدن دندان بااد ،جرا باید صهر ک د تا برای ا مسل اود ک
کجیدن دندان آ رین ت ها راه درمان اتت؛ اما اگر درد دندان ع جنایشیر بااد ،یما ای کم
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درد تسکین یابد؛ اما ی

از کمدرین آتیهی مجددا ظاهر اود ازبرفی طر آتیبرتمانی

ب دندانهای ک اری نیز جود دااد بااد ،در ایمن حالمت ت هما راه درممان ،کجمیدن اتمت.
تجخی

علت اصلی درد نیز از اصمول اتاتمی تجخیصمی جراحمی دهمان بم یمژه دنمدان

اتت؛ زیرا بر ی از دردها مربوط ب لث یا اعصاب دندان اتت ک در این موارد درد ی

از

مدتی از بین میر د؛ اما مجددا بازمیگردد .در این مورد بهدرین درمان اتدداده از دار همای
تحلی برندس درد اتت .بهدرین درمان نیز اکافدن ییرامون دندان قمرار دادن ترکیمب ریجمب
توو عاقرقرحا ب ر ی آن اتت .ب این صورو ک ریجمب تموو عاقرقرحما را بما تمرکب
غلیظ زیر آفداب قرار میدادند تما امهی عسم امود ،تم

تم بمار در ر ز بم بمیخ دنمدان

میمالیدند (ابنتی ا350 /3 :1389 ،؛ ابنقف.)195 /2 :1356 ،
در جراحی د رس ات می توصی مؤکد اده اتت ک جراحان در ایجاد اکاف ،بم یمژه
در بخشهای حساتی همنون زیر زبان ،بایمد کمام محدماط باام د تما بمر
نک مد؛ زیمرا باعمث قطمع امدن تمر رگ آن بخمش درندیجم

عمیمق ایجماد

مونریزی بسمیار امدید

طرناک ممیامود (زهمرا ی1422 ،ق222 :؛ تمریدبن ههم اهلل1419 ،ق107 :؛ اماهارزانمی،
377-376 /1 :1387؛ کرمانی.)435 /1 :1387 ،
جرا در داغ کردن نیز باید بسیار محداط عم میکرد؛ زیرا بر ورد میلب داغ با اعضای
حساس در ن دهان باعث آتیبهای جدی ایجاد دردهای ادید میاد .اتمدداده از یمک
لول با ج

آهن یا م

برای محافظت انمدامهمای در ن دهمان ،ریسمک آتمیبرتمانی را

کاهش میداد .لول باید دارای ضخامت کافی برای ممانرت از ر ج حرارو داغ میبمود.
ب بور کلی در اندامهایی مث دهان ،بی ی ،مقرد رح ک بایمد داغم ارد آنهما ممیامد،
اتدداده از لول ای برای عهور داغ اجهاری بود (ابنقف199 /1 :1356 ،؛ ابمنتمی ا/1 :1386 ،
 .)245حال اگر جرا احساس میکرد ک ب دلی ضخامت کم لولم (انهوبم ) امکمان عهمور
حرارو داغ جود دارد ،در این صورو باید تطح مارجی لولم را بما اتمدداده از مموادی
مان د گُ ب ترد ک میکرد ت

اقدام ب درمان مینمود (اماهارزانمی.)429 :1378 ،

حدی گاهی باید گرداگرد دندان را با میر (عَجین) مییوااند تا ریسک آتیبرتانی داغ
ب دندان لث کاهش مییافت؛ ت

لول را بر ر ی دنمدان ممورد نظمر قمرار ممیداد داغ
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میکرد (ابمنتمی ا345 /3 :1389 ،؛ جرجمانی .)383 /2 :1355 ،گماهی نیمز حمرارو بم بمور
غیرمسدقی از بریق ی ه ای یینیمدهامده بم د ر یمک داغم بم دنمدان لثم م دقم ممیامد
(زهرا ی1422 ،ق.)109 :
در ر ای دیگر ،گرداگرد دندان را با میر (عجین) مییوااندند ر غن زیدون داغ را
میمان ایممن میممر مممیریخد ممد کم در ایممن حالممت مرممموال درد دنممدان فممورا تمماکن مممیامد
(ااهارزانی406 /1 :1387 ،؛ کرمانی461 /1 :1387 ،؛ ام المدین احممد-333 /1 :1387 ،
.)334
در جراحی دهان تخص

ناای از تجربمب مسمدمر یکمی از اصمول اتاتمی اتمت .بسمیار

توصی اده اتت ک بیمار برای درمان ،ب یژه درمانهایی همنون کجیدن دندان ،از اعدماد
ب افراد غیرمدخصصی همنون حجامان ودداری ک مد؛ زیمرا اغلمب در بمی درممان باعمث
اکسدن دندان یا باقی ماندن بخجی از ریجب دندان میادند ک

ود درد رنج مضاعدی را

برای بیمار ب همراه داات .در مدون بهی توکید زیادی بر کجیدن دندان ب بور کام هممراه
ریج اده اتت ک فقط یک جرا بما تجربمب بمالی ی مدممادی مجماز بم آن بمود (زهمرا ی،
1422ق .)213 :این تجرب در توهان کردن دندان نیز بم کممک جمرا ممیآممد کم ممانع
اکسدن ،لق ادن کجادگی دندان میاد (ااهارزانی.)420-419 /1 :1387 ،
 .۲-۳جلوگیری از خونریزی

اگممر یم

از جراحممی موضممع دنممار ممونریزی ناگهممانی اممد ،مرممموال بممرای جلمموگیری از

ونریزی گَرد زاج تاییدهاده (مَسحوق) را بر مح

ونریزی مییاایدند یا مح ز م را

بمما آن یمر مممیکردنممد؛ اممما اگممر ممونریزی ادامم مممییافممت ،بایممد بمما اتممدداده از یممک داغمب
عدتیاک  ،مح داغ میاد .این درمان در کجیدن دندان ،قطع رباط زیر زبان غدس زیمر
زبان (ضددع) اتدداده ممیامد (ابمنتمی ا1426 ،ق431 /2 :؛ زهمرا ی1422 ،ق،213 ،207 :
223 222؛ ااهارزانی377 /1 :1387 ،؛ ناظ جهان31 /2 :1387 ،؛ کرمانی435 /1 :1387 ،
437؛ تریدبن هه اهلل1419 ،ق .)107 :الهدم  ،جمرا گماهی یم
کام نرک مدتی ب ز

اجازس ونریزی میداد؛ ت

از جراحمی بمرای مر ج

در موضع ذر ر قابض ممییاامید
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مانع ونریزی میاد ک این ر

در قطع گوات اضافی لث ب کار میرفمت (زهمرا ی،

1422ق208 :؛ کردان1412 ،ق.)97 :
«ذر ر» 1در اصط

اام هر دار ی ترکیهی جکک ده اتت ک تماییده (تموده یما
مییاایدند .در جراحی د رس اتم می از ایمن

تحق) یا کوبیده میاد آن را بر ر ی ز

دار ب بور گسدرده در جلوگیری از ونریزی اتدداه میاد (ام الدین احمد/1 :1387 ،

274؛ عقیلی علوی ایرازی162 /3 :1385 ،؛ رتال فی ع ج االبدال178 :1389 ،؛ ق نسمی
تمرق دی1403 ،ق54 :؛ انطاکی ،بیتا.)177 :

در جراحیهای دهان ب بور عام برای ممانرت از ونریزی اتمدداده از همر نموع ذر ری

تجویز اده اتت .در ادام با انواع ذر ر م اتب در قطع ونریزی آا ا میاوی .
ب بورکلی نحوس تا ت ذر ری کم از مونریزی ممانرمت ممیک مد ،ایمنگونم اتمت:

انزر و نهار دره  ،دماال وین ،2گل ار ،یوتت ک در .از هرکدام د دره را بما یکمدیگر
مییاایدند (ابمنههم 1362 ،ق303 /2 :؛ بیطمار319 /2 :1413 ،؛

میتاییدند بر ر ی ز

کرمانی .)186 /2 :1362 ،در ر ای دیگر ،انزر و ،دماال وین ،ک در ،براده (نُجاره) عاج،

انیسون ،کاو ه دی 3از هریک ب مقدار مسا ی در ها ن میکوبیدنمد (صم ی ) در محم
ز

مییاایدند (عقیلی علوی ایرازی .)747 :1392 ،نوع دیگری از ذر ر موتوم بم ذر ر

 .1ب فدح ذال مرجم

ض رای مهمل

ا مرر ف رای مهملب ثانی.

 .2دماال وین ( ون تیا اان) :ایرهای تر رنگ اتت

اصیت اصلی آن ب دآ رنمدس مونریزی اتمت کم در ایمن

م ابع ب این اصیت اااره اده اتت :هر ی ،األب یب عن حقائق األد یب ،ص 158-157؛ ابنجزل  ،م هاج الهیمان فمی مما

یسدرمل اإلنسان،

375؛ عطار اترائیلی ،م هماج المدکان،

ابنبیطار ،الجامع لمدرداو األد یمب األغشیمب ،ج،2
ابنندی  ،الصیدلیب المجرب ،

201؛ حریمری ،نهایمب األفکمار نزهمب األبصمار،

377؛ هممان ،المدرس الههیمب فمی م مافع نبمدان اإلنسمانیب،

114؛ همان ،الجام فی الصم اعب الطهیمب ،ج،12

المدردس،

117؛ قطبالدین ایرازی ،مدرداو مرالجب األمرار،

می اود

ود د نوع اتت :تدید تر  ،مزاج همرد نموع تمرد

.44

152؛
238؛

117؛ غسمانی ،المردممد فمی األد یمب

 .3کاو ه دی :در زبان ه دی «کتها» نامیده اده اتت آن عصارس یوتت در دی اتت ک ب ه مدی «کهیمر» نامیمده

جمک اتمت (امم المدین احممد/1 :1387 ،

 .)235امر زه در دی اتت ب بل دی  12-10مدر؛ دارای برگهای بمزرگ مرکمب مضماعف مدجمک از برگنم همای

اان ای ب اک برگ در ت گ ابریج  .هر برگن دارای تردادی جدمت برگنم اتمت کم برگنم هما بم نوبمب مود

اان ای دارای برگن های یلی ریز هسد د (برای اب عاو بیجدر ر.ک .حماجیامریف843 :1386 ،؛ نمورانی:1384 ،
17 /5؛ میرحیدر.)254 /3 :1385 ،
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صهر اتت ک نحوس تا ت آن نیز اینگونم اتمت :صمهر ،ک مدر ،دماال موین اقاقیما را بما
نسهت برابر میکوبیدند بر ز

مییاایدند (علی ان1323 ،ق.)273 :

 .۳-۳بخیه زدن
«بخی » در اص
مخصو

کوکهایی اتت کم یم

از عمم جراحمی بما نمخ مرممولی یما نمخهمای

در مح اکافدگی یوتت بافتها زده میاد (دهخدا« .بخی »).
« یابت» یا « یابب» مررفمی کمردهانمد.

بخی زنی را در جراحی د رس ات می با اصط
درصورتیک اکافهای بزرگ در بدن با بسدن ز

جمع نمیاد ،باید د لهم امکاف را

ب ه نزدیک میکردند با نخ ابریجمی بخی میزدنمد یم

از همر بخیم  ،یمک گمره نیمز

میزدند تا محک میاد (ااهارزانی1241 /2 :1387 ،؛ ام الدین احمد.)336 /1 :1387 ،
حال اگر اکاف ز می بسیار بزرگ بود ،جرا نیاز ب دتدیاری ماهر باتجرب داات تا ا
د حاایب ز

را با دتتهایش بر ر ی ه میآ رد جرا ب آرامی محم ز م را بخیم

میزد این عم باید یجتتره انجام میگرفت .فاصملب میمان د بخیم نیمز نهایمد بمیش از
اندازه زیاد ک میاد؛ زیرا اگر فاصل زیاد بود ،ز

ب وبی بسد نممیامد در فاصملب

بیش از اندازه ک نیز بخی زنی ب وبی انجام نمیگرفت .ج

نخ بخی نیز مهم بمود؛ زیمرا

اگر زهمان د بود ،احدماال جای بخی را می ورد ک ارس بخی را یاره میکرد .اگر نمخ بسمیار
تست بود ،ممکن بود ودب ود بگسلد بخی زنی بیندیجم امود؛ یم

کیدیمت نمخ بایمد

میان این د حد میبود .در بخی زنی باید عمق را نیز لحاظ میکردنمد؛ زیمرا در عممق زیماد،
توزن ارد گوات میاد ز

ب وبی جو

نممی مورد (ابمنتمی ا1426 ،ق-208 /4 :

.)210
در جراحی د رس ات می نهار نوع ر
نوع ا ل آن میان ز

بخی زنی امر داده امده اتمت کم فقمط د

ها مان د جراحتهای دهانی مجدرک بود د نوع بردی فقط ب بخی

زدن یارگی اک ا دصا

داات .در ادام ب ار د نوع ا ل بخی زنی مییردازی :
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 .1-۳-۳دوخت عمومی اول

در این نوع براتاس اندازس اکاف بریدگی ،یک یا ن مد تموزن نمخامده یما بمینمخ آمماده

میکردند؛ ت

ب اندازس یه ای انگجت کونک از لهب اکاف بریدگی فاصل ممیدادنمد

توزنی بد ن نخ را در یک بمرف بریمدگی ارد یوتمت آن را بما هممین فاصمل (عمرر
انگجت کونک) از ک ار دیگر بریدگی ارج میکردنمد؛ بم گونم ایکم از لهم همای زیمر
یوتت نیز عهور میکرد .با کمی کجیدن ،د ک ارس یوتت ب یکدیگر میرتید ت

نمخ

را ب صورو د الی تموزن ممیکردنمد تما محکم امود ن مدین بمار از د بمرف محکم
میکجیدند د تر آن را محک ب یکدیگر گره میزدند تا بریدگی بسد امود .ضمخامت
توزن باید مدرادل میبود؛ زیرا توزن نازک تریعتر یوتت را میبریمد؛ امما تموزن ضمخی
ب تخدی دا

یوتت میاد؛ ب ابراین ضخامت توزن باید در حد مدوتمط ممیبمود .جمرا

باید ب این نکد نیز توج میکرد ک فاصلب بخی زنی نهاید بیش از اندازه با لهب اکاف فاصمل
میداات؛ زیرا در این حالت از جو
حال ،نهاید آنن ان نزدیک ب لهب ز

وردن له های ز م جلموگیری ممیکمرد .در عمین
میبود ک باعث باز ادن کامم ز م یمیش از بسمد

ادن کام میاد .نکدب مه این اتت ک ی

از بخیم زدن ،تموزن همن مان در نمخ بماقی

میماند جرا باید ک مارههمای تموزن را ممیبریمد تما در ه گمام مواب بم بیممار آتمیب
نمیرتاند بر ر ی مح د ت نیز از هر برف یواشهایی از یارنب کدانی قمرار ممیداد
ک ارههای توزنها را ب وبی مییوااند تا ب مر ر زمان الدیمام ممییافمت .ایمن نموع بخیم
زدن در ز

های کونکی مث ز

لب م اتب بود؛ زیرا اتدرمال یک یا د توزن کمافی

بود.
 .۲-۳-۳دوخت عمومی دوم

در این ر

حاایب ز

را یک بار با توزن نخی در ابراد مدوتط ممید د مد یم

از

عهور دادن توزن از این حاای ها ،توزن را بم هممان جمای ا ل بمازمیگرداندنمد تما از ایمن
بریق رادب نخ د زندگی ب صورو مجهک بر ر ی مح بریدگی قمرار ممیگرفمت .فاصملب
میان هر د ت د ت ی

از آن نیز باید ب اندازس یه ای انگجت کونک میبود.
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 ،گاه ر

دیگری نیز ییج هاد اده اتت ک اتددادس تونمان از د

در ک ار این د ر

توزن یک نخ اتت .در این ر

 ،یک نخ را از همرد تموزن عهمور ممیدادنمد جمرا

توزن را از تمت ود در یوتت اکاف فر میبرد بم تممت دیگمر ز م ممیرتماند
مجددا توزن را از برف مقاب در یوتت ک اره ز م فر ممیبمرد از بمرف مود بیمر ن
میآ رد .این ر

مجاب ر

د دن کدش بود.

برای تهیب نخ بخی  ،رادب نازکی از ر دس یک جانور را ممیبریدنمد تمیمز ممیکردنمد
رادب نخ کدانی تابیدهاده را ب آن میبسد د؛ ت

این نخ کدانی را ک با رادب ر ده ییوتمد

بود ،ب توزن میکردند بخی میزدنمد (رازی1422 ،ق111-110 /4 :؛ ابمنتمی ا1426 ،ق:
210-208 /4؛ زهرا ی1422 ،ق350-345 :؛ مجوتی1294 ،ق256 /4 :؛ بها الد ل  ،بمیتما:
331-330؛ ناظ جهان602-601 /4 :1387 ،؛ ابنهه 1362 ،ق.)208 /4 :
 .4-۳مَضمَضه کردن
عموما ی

از جراحی ،بیمار باید گُ ب ترک  ،یا نمک آب ترد را مضمض میکمرد.

آنگاه جرا در زیر زبان ا فدیل ای از کدان قرار ممیداد بیممار آن را تممام امب در دهمان
ود نگ میداات تا از بازگجت مجدد بیماری جلموگیری ممیامد (ابمنههم 1362 ،ق/3 :
173؛ زهرا ی1422 ،ق223 222 :؛ ااهارزانی377 /1 :1387 ،؛ ناظ جهان31 /2 :1387 ،
69؛ کرمانی435 437 /1 :1387 ،؛ تریدبن هه اهلل1419 ،ق .)107 103 :ایمن ر
درمان ی

از جراحی رم فار لی

ک در ادمب مقال

در

واهد آمد ،کاربرد داامت (راامدبن

عمیربن هجام1405 ،ق.)228 /1 :
 .5-۳مَرهمگذاری
مرموال ی

از داغ کردن برای بههود مکان تو د امده از ممره قیر بمی اتمدداده ممیامد

(زهرا ی1422 ،ق .)107 :قیر بی ب فدح ا ل

ا مرمر ف «ق» بم کسمر ا ل ،بم لغمت

یونانی اتت ک موم گدا د اده در همر ر غ می را «قیر بمی» ممینامیدنمد بم تمهب نموع
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ر غن ،کیدیت کاربرد آن ،میان قیر بیها تدا و اتمت (امم المدین احممد/1 :1387 ،

275؛ بدیراو ا دیاری130 /2 :1386 ،؛ موتوی :1388 ،مدنج .)93 /7
ر

تا ت قیر بی نیز اینگونم اتمت کم ابدمدا ر غمن را گمرم ممیکردنمد؛ تم

مقداری موم در آن میریخد د تا گدا د اود (ب اندازس هر ده احد ر غن ،د احد مموم)
ک در درمانهای مخدلف عصارههای مخدلدی نیز ب آن اضاف میامد .ترکیمب را در هما ن
مممیکوبیدنممد تمما یکسممان اممود؛ تم

اتممدرمال مممیکردنممد (جرجممانی709 :1345 ،؛ عطمار

اترائیلی133 :1383 ،؛ بها الد ل  ،بیتما637 :؛ اماهارزانمی1353 /2 :1387 ،؛ عقیلمی علموی
ایرازی1140 :1392 ،؛ همان.)644 /1 :1390 ،
از داغ کردن در بی درمان اکافدگی لب ،باید نوعی قیر بی ب موضمع

برای نمون ی

داغاده میمالیدند تا مح تو دن درمان ممیامد؛ بم ایمن صمورو کم مموم زرد ،ز فمای

ربب ،1نربی مرغابی ،کدیرا ،لراب بهدان  ،ر غن گ
میریخد د ت

در ها ن میکوبیدنمد تما یکسمان امود (عقیلمی علموی امیرازی:1392 ،

 .)305همن ین ،ی
اب

2

موم را در ر غن نربمی گدا دم

از توهان دندان درصورو لق ادن دندان نیز ترکیهی از میوس غمار

زرا ند نر ب دندان میمالیدند (ابنتی ا.)351 /3 :1389 ،

 .4تکنیکهای جراحی دهان

 .1-4شکافتن

در بب ت دی د رس ات می با د ر
 .1نرکی اتت ک در دنه

موی زیر اک

تخصصی ز

های دهانی را میاکافد د:

ک ارس ران گوتد دان جمع م رقد می اود ب فارتی «ت گ ممیش»

ب ترکی «اقلداق» نامیده می اود .برای تا دن بهدرین نوع ،آن را در آب می جواماندند یجم را از آن جمدا جممع

می کردند یا می کوبیدند یجم را مارج ممی کردنمد (حکمی ممومن464 /1 :1390 ،؛ ابوریحمان بیر نمی577 :1383 ،؛
عقیلی علوی ایرازی441 /1 ،1390 ،؛ بدیراو ا دیاری211 :1386 ،؛ جرجانی.)315 :1381 ،

 .2اب یا زاج بلور :ب دآ رندس نیر م د ون اتت دنمدانهمای لمق را نگماه ممیدارد .اصمیت اصملی آن بازدارنمده
جکان ده اتت .برای درد دندان نیز مدید اتت؛ مخصوصا اگر گوات بیخ دندان کسی ریش امود

«اب» را میتای د در بن دندان میمال د تا گوات بن دندان محک امود

مونریزی ک مد،

مونریزی مدوقمف امود (رازی:1387 ، ،

229؛ ابنتی ا314-313 /2 :1389 ،؛ همر ی205 :1346 ،؛ نصمیرالدین بوتمی183-182 /1 :1363 ،؛ غسمانی ترکممانی،

1421ق.)188 :

 / 116پژوهشی در اصول و تکنیکهای جراحی دهان و دندان در دورۀ اسالمی

 .1-1-4شکاف زدن عرضی بدون کَشْط کردن
«کجط» در اصط

ب مر ای بل د کردن یوتمت ک مدن نیمزی اتمت (ندیسمی/4 :1378 ،

2805؛ ابنم ظور1414 ،ق387 /7 :؛ دهخدا« .کجط»).
در جراحی د رس ات می ،کجط کردن مرادل تَلخ کردن بود .هرگاه جراحدمی تمطحی
تهک ب قرنیب نج

ارد اود تطح آن بخرااد؛ حدمی قسممدی نیمز بریمده امود ،حمال

ب تیلب ای تیزی مان د نی یا آهن ،یا دار یمی نیر م مد تیمز تممزنده ،آن را «تَملخ» یما
«کجط» مینام د .الهد  ،این اصط

نج یزاکی ب مر ای جدا کمردن نا م از ر ی بهقم

ملدحم با ص اره (ق ب) ب کار رفد اتت.
این ر

1

ب یژه در درمان مجک تکل ناای از کوتاهی رباط زیمر زبمان مدمدا ل بمود.

این کوتاهی ود یا ناای از نقصی مادرزادی یا در اثر ز می اتت ک بههود یافدم اتمت.
در هرد حالت ،گاهی رباط تا نوک زبان امدداد مییافت تمام تطح زیرین زبان را ااغال
میکرد .الهد  ،گاهی تر زبان الی بود؛ اما قابلیت انهساط نداات .در این ر

 ،جرا تمر

بیمار را در دامان ود قرار میداد ،دهان ا را باز میکرد زبان ا را بمد ن ابمزاری ما
باال میآ رد این رباط را از یه ا با نیجدر (مهضع) اکاف میزد تا زبان از گرفدگی ناامی از
آن رهایی مییافت .اندازس اکاف رباط نیز ب اندازهای بود ک زبان قابلیت مر ج از دهمان
رتیدن ب کام را بیابد (زهرا ی1422 ،ق222 :؛ تریدبن هه اهلل1419 ،ق107 :؛ ااهارزانی،
377-376 /1 :1387؛ کرمانی .)435 /1 :1387 ،ایمن ر

در درممان رم نمرکین لثم نیمز

مددا ل بود .این رم در بب ت دی د رس ات می موتوم ب « رم فمار لی » اتمت .ایمن رم
نرکین باعث فساد تقوط لث میام د .در درممان ایمن رم نیمز بما نیجمدر (مهضمع امکافد )
اکافی عرضی ایجاد میکردند تا نرک ارج اود (مجوتمی1294 ،ق404 /2 :؛ راامدبن
عمیربن هاا 1405 ،ق.)228 /1 :

 .1برای آگاهی بیجمدر ر.ک .کجمکری ،ک ما
الدصریف لمن عجز عن الدولیف،

فمی الطمب،

433؛ علیبن عیسی ،تشکرهالکحالین،

350؛ راادبن عمیربن هاا  ،فاکهة ابة السةیل  ،ج،1

نکهری ،ج،1

.207

48؛ ابمنندمی  ،المهمشب ،صم

361-360؛ زهمرا ی،

244؛ حموی ،نور الریون جامر الد مون،

189؛ همر ی ،بحرالجمواهر،

215؛ اماهارزانمی ،بمب
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 .۲-1-4شکاف زدن عرضی با کَشْط کردن

در بیماری گرفدگی زبان ،اگر تخدی یما یینیمدگی ایمن ربماط ناامی از بازگجمت ز م بم

حالت عادی بااد ،باید با اتدداده از ق بی (ص اره) آن را بل د کرد (کَجط یا تَلخ) تم
با اتدداده از نیجدری یک بر

عرضی در آن ایجاد نمود تا رباط یاره اود گرفدگی زبمان

از بین بر د (مجوتی1294 ،ق474-473 /3 :؛ زهرا ی1422 ،ق222 :؛ ابنهه 1362 ،ق/3 :
.)171
این ر

در ایجاد اکاف در رمی موتموم بم «ضمدددَع» 1نیمز کماربرد گسمدرده داامد

اتت .این رم ،غدهای تخت در زیر زبان بود ب دلی مجابهت میمان رنمگ رم بما رنمگ
یوتت زغ ،یا مجابهت اک ظاهریا

با تَر زغ کونک ب این نام مجهور امده اتمت.

در راتان این رم را « ق» یا «غوک» نیز مینامیدنمد .ایمن رم زبمان را از انجمام کارهمای
بهیری بازمیداات؛ حدی گاهی همب دهان را یر میکرد (ثابمت بمن قمره91 :1419 ،؛ رازی،
411 :1387؛ همممان1422 ،ق476 /1 :؛ جرجممانی369 /2 :1355 ،؛ زهممرا ی1406 ،ق478 :؛
ابن ه مد 126 :1368 ،؛ ازدی808 /2 :1387 ،؛ جرجمانی226 :1381 ،؛ هممان360 :1345 ،؛
ابوالم صور قمری56 :1387 ،؛ تجزی60 :1387 ،؛ ابن ازرق1427 ،ق236 /1 :؛ بها الد ل ،
بیتما288 :؛ امررانی1419 ،ق91 :؛ انطماکی1420 ،ق339 :؛ هممان109 ،؛ ابمنتملوم حلهمی،
195 :1388؛ عقیلی علوی ایرازی543 :1392 ،؛ علمی مان1323 :ق .)174 :حمال اگمر رم
تیاهرنگ تخت بود در ه گام بر ورد نیزی ب آن ،بیمار فاقد احساس بود ،ایمن نجمانب
رم تربانی درماننایشیر بود .امما ،اگمر رنمگ رم مایم بم تمدید در آن ربموبدی نیمز
مجاهده ممیامد ،در ایمن حالمت د ر

درممانی مدممایز مطمر امده اتمت .1 :اگمر رم

کونک بود با گیاهان دار یی درمان ممیامد؛  .2اگمر رم بمزرگ بمود ،بما ایجماد امکاف
درمان میاد .ر

اکافدن نیز اینگون بود کم ابدمدا د رگ زیمر زبمان را بما اتمدداده از

ق ب (صَ اره) میگرفد د ب تمت دیگری میبردند تا بریده نجود؛ زیمرا در ایمن صمورو
طممر ممونریزی تمما تممرحد مممرگ جممود دااممت؛ تم

بمما قم ب دیگممری رم را کَجممط

میکردند با نیجدری ظریف آن را از هم برف اکاف میزدند .ایمن کمار را ن مدین بمار
1. Ranula
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تکرار میکردند تا رم ب بور کام

ارج ممیامد (ابمنتمی ا1426 ،ق432 /2 :؛ مجوتمی،

1294ق476 /3 :؛ ابنهه 173 /3 :1362 ،؛ کرمانی437 /1 :1387 ،؛ ناظ جهمان/2 :1387 ،
34؛ تریدبن هه اهلل1419 ،ق107 :؛ رازی1412 ،ق178 :؛ ا وی ی.)305 :1371 ،
ج

مادس ضدددَع در نهایت تخدی اتت؛ ب ابراین اگر یوتت باالی رم را میاکافد د،

همان د یک یارهت گ ارج میاد .الهد  ،گاهی نیز ج
اکافدن ب صورو ربوبدی غلیظ ارج میاد ی

مادس رم نمرم بمود درصمورو

از مدتی د باره رم ظاهر ممیامد .در

این حالت درمان اینگون بود ک رم را با نیجمدری ممیامکافد د تما ربوبمت مارج امود؛
یوتت رم را با قینی (مقرار) ب بور کام

ت

بااحدیاط برممیداامد د تما بم رگهما

آتیهی نرتد (ااهارزانی379 /1 :1387 ،؛ همان .)79 :1380 ،در م ابع نیز از مر ج تمودهای
ت گمان د ب زن ت دره گزارای در دتت اتت (رک :ام المدین احممد/2 :1387 ،
.)68
الهد  ،اگر جرا از ای ک ق ب اریانهای حیاتی زیر زبان را قطمع ک مد ،احسماس طمر
میکرد ،از ر

جایگزین اتدداده مینمود؛ ب این صورو ک نخی ابریجمین را بم تموزن

میکرد رگها را ب تیلب آن ب ک اری میبرد ی

از قطع ربماط ،رامدب نمخ نیمز مارج

میاد (ابنتی ا1426 ،ق431 /2 :؛ ناظ جهان31 /2 :1387 ،؛ جرجانی.)369 /2 :1355 ،
 .۲-4قطع کردن

 .1-۲-4قطع کردن به روش کَشط کردن

در زمان ظهور گوات اضافی ک اغلب در لثب آ رین دندان دیده میاد ،درممان بم ر
قطع کردن توصی اده اتت .در این بیماری ،بیمار گمان میکرد ک نیمزی از موردنیهما

ب دندان ا نسهیده اتت .این بیماری در قدی ب نام ابول  1یا الورم اللثوی نامیده میامد.
حال اگر گوات اضافی غلیظ بود ،باید با ر

2

جراحی درمان میاد .تک یک جراحی نیمز

اینگون بود ک جرا گوات اضافی را با ق ب (صَم اره) بل مد ممیکمرد تما ریجم همای آن
1. Epulis

 .2در کداب کام الص اع الطهی (مجوتمی1294 ،ق « )404 /2 :رم نیمرلی » در کدماب فاکهم ابمنالسمهی (راامدبن
عمیربن هاا 1405 ،ق« )228 /1 ،فولی » نامیده اده اتت.
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بیر ن بیاید؛ ت

با اتدداده از قینی (غَمادین) یا نیجدر (مهضع) آنرا از ریج قطع میکمرد؛

اما اگر د باره عود میکرد ظاهر میاد ،جرا باید د باره آن را میبرید این بمار محم
ز

را داغ میکرد تا کام از بین بر د (تریدبن هه اهلل1419 ،ق103 :؛ زهمرا ی1422 ،ق:

208؛ راادبن عمیربن هاا 1405 ،ق228 /1 :؛ ناظ جهان70-69 /2 :1387 ،؛ نیمز ر.ک.
کردان .)97 :1999 ،اگر رمهای تخت کونکی در دا

لب ایجاد میامد کم عمومما

ب درادی گا دان (دان کرت ) بود ،در این صورو باید لب را برممیگردانمد (قَلمب) همر
گره را اکاف (اَق) میزد؛ ت

آن را با ق ب کجمط از همم بمرف قطمع ممیکمرد

ارج میتا ت (زهرا ی1422 ،ق207 :؛ ابنقف.)194 /2 :1356 ،

 .۳-4داغ کردن

 .1-۳-4تکنیک داغ کردنِ غیرمستقیم

 .1-1-۳-4داغ کردن با آتش (کی بالنار)
اگر جرا تجخی

میداد ک لث

دندانها در مکان ود تست نایایدارنمد یما دنمدانی

دنار درد اده اتت ،داغ کردن دندان لثب دردم د یا تسمت ،ر
در دندانیزامکی د رس اتم می بمود یزامکان یمیش از همر ر

مجمخ

توییدامده

درممانی دیگمری آن را

تجممویز مممیکردنممد (ر.ک .رازی24 :1333 ،؛ امماهارزانممی85 :1380 ،؛ رازی.)457 :1387 ،
عوام مدرددی عام این تسدی بمود کم بر می از آنهما عهماروانمد از :ضمربت موردن،
افدادن ،ربوبدی ک عصب دندان را تست کرده بود ،دندان ب حالت بهیرمی لمق امده بمود،
دندان نازکتر از حال بهیری گجد بود ،بیماری در ریج دندان ایجاد اده یا ریجب دندان از
جکی یژمرده بود ،یا ناای از کوتاهی گوات میمان دنمدانهما بمود (ابمنتمی ا/3 :1389 ،
.)346
درصورو بیاثر بودن ر

های دار یی ،آ رین درمان داغ کردن بود .تک یک درممان

نیز اینگون بود ک ابددا یک لولب (انهوبمب) مسمین یما آه مین ضمخی (امک  )2 1اندخماب
میکردند؛ ت

لول را بر ر ی دندان تسمتامده یما دردم مد قمرار ممیدادنمد باتمرعت
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داغهایی (مکواس) (اک های  )6-3از ج

آهن یا ب را دا

آن ممیکردنمد بمر ر ی

دندان مورد نظر قرار میدادند .مدو زمان این درمان اینگون مجخ

میاد ک بیمار باید

احساس میکرد حرارو داغ بم ریجم دنمدانش رتمیده اتمت؛ تم

داغ کمردن مدوقمف

میاد .با انجام ن دبارس این ر

 ،درمان مورد نظر حاص ممیامد (ابمنتمی ا1426 ،ق/4 :

583؛ زهرا ی1422 ،ق109-108 :؛ ابمنههم 1362 ،ق176 /3 :؛ جرجمانی383 /2 :1345 ،؛
ااهارزانی406 /1 :1387 ،؛ ناظ جهان45 /2 :1387 ،؛ ام الدین احممد333 /1 :1387 ،؛
نیز رک :ابنندی 1423 ،ق.)200 /1 :

شکل 1

شکل ۲
شکل ۳
شکل 4
شکل 5

شکل 6

(ااکال برگرفد از :زهرا ی24 :1374 ،؛ اطجاط.)272 216-215 :1999 ،

در بر ی م ابع ب جای ابزار داغ (مکواس) ،اَ بره یما تموزن نیمز مطمر امده اتمت (بمرای
نمون ر.ک .انطاکی ،بیتا .)398 :در م ابری دیگر ،بم جمای داغم از جوالمد ز یما مَسملب نیمز
اتدداده اده اتت ک آن را در ر غن جوامان فر ممیکردنمد ر ی دنمدان ممیگشاامد د
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(مجوتی1294 ،ق477 /3 :؛ کجکری1405 ،ق .)144 :تقریها در تممام م مابع بم را بهدمرین
ماده برای تا دن داغ (هر نوع مکواس) مررفی کردهاند؛ زیرا تریعتر داغ میاد حمرارو
را نیز ب مدو بوالنیتمری حدمظ ممیکمرد (رک :ابمنقمی 233 :1983 ،؛ غسمانی ترکممانی،
1421ق133 :؛ اب منبیطممار1412 :ق 418 /2 :نیممز ر.ک .عطممار اتممرائیلی .)416 :1383 ،در
بر ی م ابع توصی اده اتت ک داغ تا زمانی ک د د بل مد امود ،ر ی دنمدان نگم داامد
اود؛ زیرا این د د را عاملی برای نابود کردن کمرم دنمدان ممیدانسمد د (انطماکی1415 ،ق:

114؛ راادبن عمیربن هاا 1405 ،ق225 /1 :؛ تمیوبی1427 ،ق68 :؛ هممان1428 ،ق76 :؛

ابنجزار.)92 :1375 ،

 .۲-1-۳-4داغ کردن با روغن (کی بالسمن)
در این ر
جو

1

مقداری کرس گا ی را در یمک مَ قم (ملرقم ) آب ممیکردنمد تما بم حالمت

ممیرتمید؛ تم

ی هم ای را د ر یمک میلم ممییینیدنمد در دا م کمرس جوامان

فر میبردند ب ترعت این ی ه را ر ی دندان دردناک قرار میدادند تا ترد اود .بما ن مد
بار تکرار این ر

 ،درمان حاص میاد .گاهی نیز ی ه یا یج را با کرس ترد میآغجد د

ر ی دندان مورد نظر قرار میدادند؛ ت

داغب گرماده را بر ر ی ی ه قمرار ممیدادنمد تما

حرارو غیرمسدقی از بریق ی ه ب ریجب آن میرتید (زهرا ی1422 ،ق109 :؛ اماهارزانمی،

406 /1 :1387؛ حکممی مممؤمن41 :1387 ،؛ کرمممانی461 /1 :1387 ،؛ اممم الممدین احمممد،
 .)334-333 /1 :1387گاهی نیز از این ر

اتاس ،ی

در درمان ناصور لث اتمدداده ممیامد .بمر ایمن

از یینیدن یج د ر یک میل آن را در ر غن زیدمون ،گم  ،یما ک جمد جوامان

فر میبردند بر ر ی موضع گوات فاتد قرار می دادنمد بما ن مد بمار تکمرار ایمن عمم
گوات فاتد کام میتو ت ربوبدی را ک مانع درمان م اتب موضع میاد ،نیز تهخیمر
میگجت (ام الدین احممد333 /1 :1387 ،؛ اماهارزانمی425 /1 :1387 ،؛ هممان:1380 ،
429؛ کرمانی.)482 /1 :1387 ،
 .1کدنب آه ی ک در راتان «م ق » مینام مد ممو وذ از کلممب عربمی ،کمنم  ،م غم  ،قاامق فلمزی قاامق اتمت
(ر.ک .دهخدا« .ملرق »).
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 .۲-۳-4تکنیک داغ کردن مستقیم

های درمانی ناصور لث داغ کردن مسمدقی اتمت (ابمنالیماس

در جراحی دهان یکی از ر

ایرازی .)296 :1382 ،در این ر

اگر در لث یا در ریجب دنمدانهما رممی نمرکین ظماهر

میاد ک تر باز میکرد ،براثر جریان نرک ،ناصوری یدید میآمد .حال برای درمان باید
داغ را مسدقی با این ناصور تماس میدادند .برای این کار داغهایی ب اندازس حجم ناصمور
اندخاب داغ را مسدقیما ارد عمق ناصور میکردند .این ر

باید یک یا د بار صورو

میگرفت تا ناصور ب بور کام میتو ت نرک از بمین ممیرفمت (زهمرا ی1422 ،ق:
107؛ ابنقف.)165 /2 :1356 ،
ر

دیگر داغ کردن مسدقی  ،در درمان بیماری امکافدگی لمب (امقاق الجمد ) ممورد

اتدداده بوده اتت .بر این اتماس ،در درممان لمبامکری (اَمرره) از نموعی داغمب کونمک
مرر ف ب «مکواه السکی ی » اتدداده میاد .بخش میانی داغ بایمد بم تیمزی کمارد (مکموی
السکی ی الصغیر) میبود (اک  .)7جرا این داغ را بر ر ی آتش گرم میکرد باترعت
در اکافدگی لب دا

مینمود تا ب عمق امکاف برتمد بمدین صمورو درممان حاصم

میاد (ابنقف165 /2 :1356 ،؛ زهرا ی1422 ،ق.)107-106 :

شکل ( 7ر.ک .اطجاط)212 :1999 ،

 .4-4تراشیدن و سوهان کردن در خوورده شودن (تأکول) و شکسوته شودن
(تفتت) و سوراخ شدن (تثقب) دندان

 .1-4-4جرمگیری (تراشیدن سطح دندان)

گاهی یوتد هایی زبر مات ایاک ب رنمگهمای تمیاه ،زرد تمهز در تمطو دا لمی
ارجی دندان میان لث ها یدید میآمد ک گاهی این جرمها باعث فساد لث نیمز ممیامد

در ندیج دندان نرک میکرد .برای از میان بردن این جرمهما ،جمرا بایمد تمر بیممار را در
دامان میگرفت دندان جرمگرفد را میترااید تا از جرم یاک اود .گاهی تراایدن د تا
ت ر ز نیز ب بول میانجامید .ضر رو داات ک جرا با ابزارهای ا

تراایدن دنمدان
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(مجرد)

1

اک های مد وع آنها آا ایی میداات .همن ین ،باید میان ابزارهمای تراامیدن

یجت دندان

ارج دندان تمایز قائ میاد .حدی فاصل دندانهما نیمز بما ابزارهمای ما

دیگری یاک میگجت ک ا ا ت نحوس اتدداده از آنها از ملز ماو ایمن ر

بود (اک های ( )20-8زهرا ی1422 .ق209 :؛ ابنهه 1362 ،ق.)178 /3 :
 .۲-4-4سوهان کردن

حال در ارایطی ک دندان در ابراد ک

درممانی

تطحی دنار تیمزی یما یوتمیدگی امده باامد ،یما

درصورتیک بول دندان از بول تایر دندانها بل دتر اود (حال یما ممادرزادی یما درندیجمب
تاییدگی تایر دندانهما) ،جمرا بایسمدی بما تموهان کمردن ایمن مجمک را بربمرف ک مد.
جراحان د رس ات می برای این درمان از توهانی (مهرَد؛ اک های  )25-20از جم

آهمن

ه دی اتدداده میکردند .با این ابزار دندان را بی ن د ر ز ب آراممی تموهان ممیکردنمد تما
دندان لق نجود؛ ت

آن را میتراایدند صاف میکردند .حال اگر قسمدی از دندان بمی

این عم میاکست تیزی آن ب زبان آتیب میرتماند ،بایمد آن قسممت مجمددا تموهان
میاد تما زبمری آن از میمان ممیرفمت (ابمنتمی ا351 /3 :1389 ،؛ زهمرا ی1422 ،ق219 :؛
رااممدبن عمیممربن هجممام1405 ،ق227 /1 :؛ امماهارزانممی420-419 /1 ،1387 ،؛ نیممز ر.ک.
تممریدبن ههممب اهلل1419 ،ق101 :؛ کرممدان .)108 :1999 ،جممرا یم
کردن ،دندان را ن دین بار داغ میکرد؛ ت

از ترااممیدن تمموهان

مقداری ر غن زیدون آب گیاه مرزنجو

ب دندان میمالید تا دیگر دنار تاییدگی نجود (ااهارزانی412 /1 :1387 ،؛ ابنتی ا:1389 ،
.)335 /3
در ابزارا اتی جراحی در د رس ات می ،آهن ه مدی بهدمرین نموع آهمن بمرای تما دن
ابزارهای جراحیِ باکیدیت مررفی اده اتت .آهمن ه مدی را «ر هی ما» نیمز ممینامیدنمد کم
کیدیت آن باریک ،ریز در نهایت نرمی بود از آهن فوالد آبدیده تا د میاد (برای
کسب اب عماو بیجمدر ر.ک .نصمیر المدین بوتمی220 /1 :1363 ،؛ کاامانی237 :1386 ،؛

 .1مجرد :جمعِ مجارد
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عقیلی علوی ایرازی324 /1 :1390 ،؛ ام
هدایت ،بیتا.)419 :

م جی302 :1355 ،؛ تمر ری597 /2 :1338 ،؛

شکل ( 8ر.ک .زهرا ی)83 :1374 ،

شکل 9

شکل ( 10ر.ک .اطجاط)622 :1999 ،

شکل 11
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شکل 1۲

شکل 1۳

شکل 14

شکل 15

شکل 16
شکل 17
شکل 18
شکل ( 19همان.)281-280 ،

شکل ۲0

شکل ۲1

شکل ۲۲

شکل ۲۳
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شکل ۲4

شکل ۲5

(همان278-277 ،؛ زهرا ی.)88 :1374 ،

 .5-4کشیدن دندان (قَلع) با تکنیک شکافتن و کَشط کردن

جرا در این ر

ابددا ابراف دندانی را ک درد میکرد با نیجدر (مهضمع) ممیامکافت تما

دندان در تمام جهماو از لثم کمام جمدا امود ریجمب آن مجمخ

گمردد؛ تم

از انهمر

(کلهدین) کونکی اتدداده میکرد .این کلهدین ظریف کونک برای ج هاندن ا لیب دنمدان
بود ک دتد ای کوتاه ،ضخی

د باز ی بل د داات تا دتدب آن در ه گام کمار کمج نجمود

(اک .)26

شکل ۲6

جرا با کمک این انهر ،آرام آرام در تمام جهاو (باال ،یایین ،نپ راتت) دنمدان را
تکان میداد تا لق اود؛ ت

تر بیمار را میان د زانمو محکم نگم ممیداامت از انهمری

بزرگ کمک میگرفت .این کلهدین بزرگ دتد ای تدهر داات تا با فجمار دتمت در زممان
جراحی

نجود .این انهر باز های کوتاهی نیمز داامت .جم

ایمن انهمر نیمز بایمد از آهمن

ه دی یا از فوالدی ک ک ارههایش آبدیده بود ،تا د میاد له ها نیمز دندانم دار بمود تما
دندان را محک در ود نگ دارد .گاهی گیرههای کلهدین ب اک توهان تا د میامد تما
قوس گرفدن نگاه داادن آن بیجدر اود (اک .)27

شکل ۲7
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جرا با کمک این انهر دندان را مسدقی ر ب باال میکجید؛ زیرا درصورتیک فجار بم
ابراف نیز ارد میاد ،احدمال اکسدن دندان زیاد بود .حال اگر دندان با این ر

بیمر ن

نمیآمد ،این بار جرا از یک ابزار دیگر اتدداده میکرد ب آرامی از هر تو آن را ب زیمر
دندان فر میکرد دندان را تکان میداد تا لق اود با ریج بیر ن آید.
در ارایطی ک دندان کرم ورده تورا اده بود ،ابددا جرا باید تمورا دنمدان را
یر میکرد ی

از یر کردن آن را با فجار نوک یک می (مر د) محک میبست تا دنمدان

در ه گام فجار کلهدین نجک د؛ ت

ک ارس دندان را با نیجدر ب وبی اکاف میزد تما از لثم

جدا امود .آنگماه بما انهمر آن را بیمر ن ممیآ رد (زهمرا ی1422 ،ق213-212 :؛ ابمنتمی ا،
1426ق450 /2 :؛ ابنازرق1427 ،ق234 /1 :؛ ابنهه 1362 ،ق176 /3 :؛ مجوتی1294 ،ق:
250 /4؛ رازی.)457 :1387 ،
اصوال هر جراحی باید ود را برای امرایط بحرانمی همنمون اکسمد امدن دنمدان در
زمان کجیدن نیز آماده میکرد .اگر دندان در ضمن جراحی میاکست ،ریجمب آن بم جمای
میماند ک م جر ب نرک درد زیادی میاد؛ ب ابراین جرا ابددا در موضع اکسمد امده
یک یا د ر ز ی هب آغجد ب ر غن قرار میداد تا موضع نرم اود؛ ت

بما اتمدداده از ابمزار

م اتب مان د گیره ،م قا  ،جدت یا کلهدین دندان را ارج میکرد؛ امما م اتمبتمرین ابمزار
کلهدی ی با له های م قارمان د دندان دار بود (اک های .)29 28

زهرا ی این ابزار را ب م قار نوع اصی از یرنده ب نام بلرج  1تجهی کمرده اتمت .الهدم ،

در نسخ طی المهلوح  ،الملوح  ،الهلوحم
ب صورو توهان (مهرد) یا ی یرترا

الهلرحم نیمز نامیمده امده اتمت کم دا م آن

(اتکلداج) 2تا د اده اتت.

شکل ۲8

شکل ( ۲9اطجاط.)276-275 :1999 ،
1. Strok –bill
2. Rasp
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اما ،اگر این ر

نیز مؤثر اقع نمیاد ،جرا ملزم بود با نیجدری (مهضع) ریج دنمدان

را حدر ک د همب گواتهای ابراف آن را بردارد؛ ت

ابزاری را ک دارای لهمب کوتماه،

اندکی تدهر ب اک یک اهرم کونک (عدلمب 1صمغیرس) (امک همای  )31 30بمود ،زیمر

دندان فر میبرد .این ابزار نهاید از جم
نمیاکست.

2

فموالد آبدیمده تما د ممیامد تما در حمین عمم

شکل ( ۳0زهرا ی.)86 :1374 ،
شکل ( ۳1اطجاط)614 :1999 ،

اگر این ر
ت گوا

نیز بیاثر بمود ،بایمد از آالو دیگمری اتمدداده ممیامد کم دارای نموک

کجاده (مثلثب الطرف المروج) اندکی نیز تدهر بود .این آالو نهاید مان د ابزار

قه آبداده میبود (باید قابلیت انرطاف میداات) تا نمیاکست (الغلظ قلی لمل ت کسمر
تکون غیر مسدقیمب) (اک های  .)35-32گاهی نیز از ابزاری د اا

(ذاو الجرهدین) بمرای

ر ج ریجب دندان اتدداده میاد (اک های .)38-36
جرا یکی از این ابزارها را زیر دندان میکرد دنمدان را مارج ممینممود (مجوتمی،
1294ق251 /4 :؛ زهرا ی1422 ،ق216-214 :؛ راادبن عمیر بن هاام 1405 ،ق227 /1 :؛
کردان.)106-105 :1999 ،

شکل ۳۲

 .1عتل (ع َ و َ ل) عمودی آه ین ک در دگر نوب کا
.)2307

 .2قصلرة الطرف غللظ قللال لئال تنکسر.

نوب تورا کن اتت (دهخدا ،ذیم

اهه؛ ندیسمی/4 ،
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شکل ۳۳

شکل ۳4
شکل ۳5

شکل ۳6
شکل ۳7

شکل ۳8

گاهی نیمز از قم بهمای مخصوصمی بمرای مر ج بماقیمانمدس ریجم اتمدداده ممیامد
(اک های .)40 39

شکل ( ۳9زهرا ی)87 :1374 ،

شکل ( 40اطجاط.)282 :1999 ،

 .6-4کشیدن دندان با تکنیک نَشر کردن

اگر دندان در یجت دندان دیگر میر یید در ندیج  ،کجیدن آن غیرممکن میاد ،در ایمن

صورو جرا باید با تک یک اصی دندان را از جای ود درمیآ رد .حال اگر دنمدان بم
دندان دیگر نسهیده بود ،الزم بود ابددا آن را با آلدی ک اهی م قماری کونمک از جم
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آهن ه دی با لهب بسیار تیز تا د اده بمود ،قطمع ممیکمرد (امک همای )43-41؛ ایمن قطمع
کردن ب دلی تخدی دندان برای جلوگیری از آتیبرتانی ب دندانهای دیگمر مرمموال
در بازس زمانی ن مدر زه انجمام ممیگرفمت (زهمرا ی1422 ،ق219-218 :؛ کرمدان:1999 ،
107؛ حسین.)211 /1 :1387 ،

شکل 41
شکل 4۲

شکل 4۳

 .7-4شکستهبندی

 .1-7-4شکستگی بدون زخم

اگر مح اکسدگی در دهان فاقد ز

بود ،ابددا باید مح اکسدگی مجخ

میاد .اگمر

در فک زیرین (اللحی األتد ) بود ،د حالت جود داات .1 :اکسدگی از ارج بود کم
در این نوع اکسدگی ،اتدخوان فک د قسمت نممیامد تقرمری بم تممت دا م بمرای
اتدخوان ییدا میاد ک ب آتانی قاب تجمخی

بمود .حمال اگمر اکسمدگی در نیممب راتمت

اتدخوان بود ،جرا انگجت تهابب دتت نپ را در دهان بیمار دا
نپ فک بود ،انگجت تهابب دتت راتت را در دهان دا
اتدخوان را از برف دا

میکرد اگر در نیمب

میکرد بم آراممی برآممدگی

ب برف ارج فجار میداد دتت دیگمر را از مارج بمر ر ی

اکسدگی قرار میداد ب صاف کردن ب جای ود بازگرداندن اتدخوان اقدام ممیکمرد؛
 .2اگر در اکسدگی ،فک یایین د قسممت امده بمود ،کجمش اتمدخوان بایمد از د بمرف
مقاب نپ راتت بدن بر ر ی فک صورو میگرفمت تما امکمان جما انمدا دن اتمدخوان
فراه میاد .حال اگر در فک اکسد اده دندانها نیز دنار اکسدگی یا لقادگی بودنمد
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این احدمال جود داات ک بدوان دندانها را ب صورو تال حدظ کمرد ،جمرا بما رامدب
نقرهای یا ب یی یا حدی ابریجمی دندانها را ب یکدیگر ب دیگر دندانها محک میبست.
در هر صورو ،اکسد ب دی باید ب گون ای انجام میگرفت ک نوب اکسد ب دی (جهیمره)
مانع بازادن دهان بیمار نجود .اگر بی این مدو انحرافی نیز در ظاهر فک مجاهده ممیامد
ک اک صمورو را تغییمر ممیداد ،جمرا بایمد ر ز تموم جهیمره را مجمددا بماز اصم
میکرد.
 .۲-7-4شکستگیِ همراه زخم

ایجاد ممیامد،

اگر در ندیجب ر ج اتدخوان یا ب هر دلی دیگری در مح اکسدگی ز

جممرا بایممد ز م را کممام جسممت جممو مممیکممرد اگممر ممردهاتممدخوانی در ز م بممود،
اتدخوانها را ارج میکرد.
اگر اتدخوانی از فک یا از یکی از اتدخوانهمای دهمان ممیاکسمت یما دنمار عدونمت
میاد ،باید در مح

ارتی میکرد تا ابزار م اتمب بمرای بیمر ن آ ردن ریجم را اندخماب

ک د ،یا از یک جدت (اک  )44ک اندکی تدهر بود اتدداده میکرد تا اتمدخوان را موب
در ود نگ دارد تا بیر ن نیاید (زهرا ی1422 .ق .)217 :اگر دهانب ز
آن را با نیجدری ب اندازس نیاز گجاد میکرد ت

ز

ت گ بود ،جمرا

را از تممام یمارهاتمدخوانهما یماک

میکرد.

شکل 44

بسدن جهیره نیز اینگون بود ک ابددا حد تمط بانمد بایمد بمر گمودی یم
میگرفت از د برف بر ر ی هرد گو

گمردن قمرار

میآمد آر اره را احاب میکرد .د بماره از

هرد برف از همان راهی ک آمده بود ب گودی یم

گمردن بازگردانمده ممیامد؛ تم

جرا د باره آن را یایین میآ رد از همان گودی گردن از د بمرف ممیآ رد از زیمر
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نان عهور میداد بر هرد گون باال میآ رد ب جاندان (یافو ) میرتاند بماز د تمر
آن را بر گودی ی

گردن ب ه میرتاند؛ ت

بانمد دیگمری را بمر ییجمانی یجمت تمر

بیمار میبست ک این هم ییچهای باند ا ل را نگ میداات تا از جا حرکمت نک مد (رازی،
1422ق213-212 /4 :؛ ابممممنتممممی ا1426 ،ق283 /4 :؛ مجوتممممی1294 ،ق289-288 /4 :؛
زهرا ی1422 ،ق437-436 :؛ راادبن عمیربن هاا 1405 ،ق206 /2 :؛ ابمنههم 1362 ،ق:
231 /4؛ جرجانی143 /3 :1345 ،؛ ازدی .)1114 /3 :1387 ،زمان بههود اکسدگیهای فک
نیز در م ابع در حد د ت هدد اع م اده اتت (ناظ جهان.)647 /4 :1387 ،
 .8-4ارتودونسی

در جراحی د رس ات می ،جرا برای جلوگیری از افدادن دندانهمای لمقامده ،آنهما را بما
مددولی نقرهای یا ب یی ب دیگر دندانها مدص میکرد .الهدم  ،اتمدداده از جم

بم بهدمر

بود؛ زیرا نقره زنگ میزد ،اما ب ن  .این مددول باید ضخامت کمی میداامت تما در میمان
دندانها ب راحدی جای میگرفت .بریقب نصب نیز اینگون بود ک جمرا مددمول را د الیم
میکرد از میان د دندان تال عهور میداد؛ ت

د تر آن را از میان یک یا ن د دندان
از

مدحرک لقاده عهور میداد از برف دیگر ،ب دنمدانهمای تمال ممیرتماند یم

عهور د تر تی از میان دندانهای تال  ،از همان راه ک رفد بود ،بازمیگرداند ب هممان
نقط ک از آنجا آغاز کرده بود ،میرتاند د تر تی را با م یممت بم هم ممیبسمت تما
دندانها را از حرکت بازدارد .این تی ب دی باید در نزدیکی ریجم همای دنمدانهما صمورو
میگرفت تا تی از جای ود مارج نممیامد تمرانجام ،اضمافی تمی هما را بایمد قینمی
میکرد د تر را با جدت ب یکدیگر مییینید آن را میان دندان تال

دندان لمقامده

مخدی میکرد تا ب زبان آتیهی نرتاند .اگر مددول باز یا بریده میاد ،الزم بود تر آن را ب
مددول دیگر میییوتد د تا در تراتر زندگی از آن بهمرهم مد ممیامدند .امک دنمدانهما
اهک ب دی آنها در میان د دندان تال

د دندان مدحمرک در امک  45مجمخ

اتت .همنین ،جرا ممکن بود یک یا د دندان افداده را ی

امده

از تمقوط آنهما در جاهمای

ود قرار دهد ب صورو قهلی ب دندانهای تال به دد .گاهی نیز از اتدخوان گا دنمدانی
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میتراامید بم امک دنمدان درممیآ رد از آن بم جمای دنمدانِ افدماده اتمدداده ممیکمرد
(زهرا ی1422 .ق221-220 :؛ عهدالغ ی42 :2000 ،؛ کردان.)110 :1999 ،

شکل 45

 .5نتیجه

جراحی دهان یک فرای د درمانی عام نیسمت؛

ندیجب این تحقیق مؤید این نظر اتت ک ر

بلک ج ه های تخصصی بسیاری دارد نوع بیماری اندام ما
مؤثر اتت .جراحان د رس ات می توصیف دقیقی از ر

ر

اضمح از ر

دهان ارائ دادهاند ک مؤید درکی مسمدق

در نحموس درممان بما ایمن
ها تک یمکهمای جراحمی

همای درممانی اتمت کم

مود

ندیجب انهاات ن دین قرن تجربیاو جراحمیهمای مخدلمف اتمت .ایمن میمراط اما

را

میتوان از د برد تحلی کرد :اصول جراحی ،تک یکهای تخصصی جراحمی .جراحمان در
حین ی

از جراحی اندامهای دهانی ،اصول ثابت مجخصمی را رعایمت ممیکردنمد کم

این اصول جدا از تک یکهای جراحی بوده اتت .دقت احدیماط بماال مهم تمرین اصم در
جراحی های دهانی اتت؛ زیرا کونک ترین بی احدیابی تهب بر ز آتیبهای جدی ب این
بخشها میاود ک برضا باعث نق
هلب ا ل داادن اب عاو یای

ظاهری آتیبهای جدی اتت .الزمب این دقمت در

ا ا ت کام

مدمایز از بیمماری در هلمب د م ام ا ت

دقیق از ابزارهای جراحی اتمت .تما ت اتمددادس گسمدرده از بیمف تمیری از ابزارهمای
مخصو
ا

جراحی با ااکال گوناگون ک هریک برای یک بیماری ا

دهانی تک یک

درمانی براحی اده اتت ،ود گواهی بمر تجربمب مکمرر مجماهدس دقیمق جراحمان

اتت .ازلحاظ زمانی ،فقط زمانی جراحی مجاز اتمت کم ر
بیثمر بوده بااد؛ زیرا یکی از اصول ا

همای درممانی دیگمر تقریهما

قی ا لیب هر بهیب رعایت ت اتب میان میمزان درد

رنج فرای د درمانی ریسک کمدر در ک ار بیجدرین اان

درمانی در هر بیمماری اتمت
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در ک م  ،ر

جراحممی ریسممک بمماالیی بممرای تم مدی بیمممار بم همممراه دارد .در ادام م ،
هر بیماری ممورد بحمث قمرار گرفدم اتمت کم از ابدمداییتمرین

ر

های درمانی ا

کم

طرتمرین ر

ر

های یر طری مان د اکافدن ،قطع کمردن یما داغ کمردن توصمی امده اتمت .از تموی

آغمماز ممیامود کم مرمموال دار یمی اتممت درصمورو عمدمبههممود،

دیگر ،باید توج داات در مدون بهی مرتهط با بیماری های دهمانی هممواره ر یکمرد غالمب
آموزای بوده اتت ایوس ثهت اب عاو در این مدون نیز همان مد یمک ممدن درتمی کمام
ر ام د تطهیقیشیر با مدون امر زی این راد اتت .بمر ایمن مه ما ،ابدمدا ترریدمی ر امن
مدمایز از بیماری ارائ اده

ود بیماری در ذی مجموع ای از بیماریها مث لثم  ،دنمدان،

فک ،زبان لب بهق ب دی اده اتت ک با ایمن ر

دانجمجویان میمان بر می بیمماریهما

ارتهابی م طقی مجاهده میک د .این ایوه در یادگیری هماه مگ در مهاحمث نظمری نقجمی
مه دارد ک تداعی مرانی بخجی از آن اتمت .جراحمان د رس اتم می بم بمور نظمامم مد
هدفدار تمامی تجربیماو اخصمی مود را در برمد نظمری عملمی در ایمن کدمابهما بمرای
آی دگان ب میراط گشااد اند؛ اما در اغلب ر

های درممانی ،نموعی اکمراه از درممانهمای

دارای ریسک باال مجاهده میاود تری اده اتت تا حد امکان بیمماریهما بما اتمدداده از
ر

های درمانی دار یمی درممان امود ،یما دتمتکم بما تما دن ابمزار یمژه یما تک یکمی

ک

طرتر ریسک را ب کمدرین حد مود برتماند کم یکمی از نجمان همای آن ،بم یمژه در

تک یکهای داغ کردن غیر مسمدقی مجمهود اتمت .ایمن نظمر نیمت در تممام جراحمی د رس
ات می نیز قاب ردگیری اتت یکی از ج ه های جدان ا م ق م حصمرب فمرد یزامکان
اتت .تکی کهای جلوگیری از ونریزی ،بخی زنی ،اسدجوی دهان مره گمشاری حدمی
امر زه نیز در ور توم

بررتی اتت.
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منابع
 اب ازرق ،ابراهلمب عیدالرحم (۱۴۲۷ق) .تسهیل المنافع فی الطب و الحکمة  .مسةط:
عاصم الثطاف العربل .

 اب اللاس شلرازی ( .)۱۳۸۲کفای منصةری و یسةال چةر چینةی .تهةرا :دانشةاا
علومپزشکی ایرا.:

 اب بلطار ،عیداهللبة احمةد (۱۴۱۲ق) .الجةامع لمفةاتاا اوتویة و اوة یة  .بلةرت:
دارالکتب العلمل .

۱۴۲۷( _______ ق) .الدیة البهی فی منافع أبدان اإلنسانی (تحف ابنبیطةای .تصحلح
حمدی دمرداش .مکه مکرمه مکتی نزار مصطفی الیاز.

 اب جزار قلرتانی ،احمدب ابراهلم ( .)۱۳۷۵طب الفقةاا و المسةاکین تصةحلح تجلهةه
کاظم آلطعمه .تهرا :مؤسس بل المللی اندیشه ت تمد :اسالمی (ایستاک).

 اب جزله ،یحلیب علسی۱۴۳۱( ،ق) .منهاج البیان فةی مةا یسةلهماإل اإلنسةان .تصةحلح
محمود مهدی بدتی .قاهر جامع الدتل العربل .

 اب سلوم حلیی ،صالحب نصراهلل ( .)۱۳۸۸ةای اإلتقان فی تدبیا بةدن اإلنسةان .تهةرا:
دانشاا علومپزشکی ایرا.:

 اب سلنا ،حسل ب عیداهلل (۱۴۲۶ق) .القانرن فی الطب بلرت :دار إحلاء التراث العربی.
 .)۱۳۸۶( _______ کایاا قةانرن ابةنسةینا .ترجمة مالفةتحاهلل شةلرازی .تحطلةو ت
تصحلح محمدحسل  .دانشاا علومپزشکی ایرا.:

 .)۱۳۸۹( _______ قانرن .ترجم عیدالرحم شرفکندی .تهرا :سرتش.
 اب قف ،امل الدتلهب یعطةو
دائر المعارف العثمانل الکائن .

( .)۱۳۵۶الهمةدة فةی الجااحة حلةدرآباد فةی مجلة
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 اب قلم جوزیه ،محمدب ابیبکر ( .)۱۹۸۳الطبالنبر

تصحلح محمدکریم راجح .بلرت:

دار ت مکتی الهالل.

 اب منظور ،محمدب مکرم (۱۴۱۴ق) .لسانالها

بلرت :دارالفکر -دارصادر.

 اب نفل  ،علیب ابةیالحةزم ( .)۱۳۸۷الشةامل فةی الصةناا الطبیة  .تهةرا :دانشةاا
علومپزشکی ایرا.:

۱۴۱۴( _______ ق) .المه

فی الکحل المجا  .چاپ محمدظافر تفةایی ت محمةد

الثطافه.

رتاس قلعهجی .رباط .ایسلسکو المنظمه االسالمله للتربله ت العلوم ت

۱۴۲۳( _______ ق) .الصیدلیإلالمجابإل (المرجز فی الطةب .تصةحلح محسة عطلة .
بلرت :دارالمحج الیلضاء.

 .)۲۰۰۸( _______ شاح الفصرل البقااط تصحلح یوسف زیدا .:مصر نهض مصر.
 اب هی  ،علیب احمد (۱۳۶۲ق) .المخلایاا فی الطب حلدرآباد دائر المعارف العثمانل .
 اب هندت ،علیب حسل ( .)۱۳۶۸مفلاح الطب و منهاج الطال  .تصحلح مهدی محطةو ت
محمدتطی دانشپژت  .تهرا :مؤسس مطالعا :اسالمی دانشاا مکگل .

 ابوالمنصور قمری ،حس ب نوح ( .)۱۳۸۷کلا اللنریا تهرا :دانشةاا علةومپزشةکی
ایرا.:

 ابوریحا :بلرتنی ،محمدب احمد ( .)۱۳۸۳الصیدنإل فی الطب (تایوشناسی تی پزشةکی.
ترجم باقر مظفرزاد  .تهرا :فرهناستا :زبا :ت اد فارسی.

 اخوینی ،ربلعب احمد ( .)۱۳۷۱هدایإل الملهامین فی الطب .تصحلح جالل متلنی .مشةهد
دانشاا مشهد.

 ازدی ،عیداهللب محمد ( .)۱۳۸۷کلا المةا تهرا :دانشاا علومپزشکی ایرا .:مؤسس
مطالعا :تاریخ پزشکی ،طب اسالمی ت مکم .
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 اسرائللی ،اسحاقب سةللما۱۴۱۲( :ق) .االة یة و االتویة تصةحلح محمةد صةیاح.
بلرت :مؤسس عزالدی .

 اقسرایی ،جمالالدی ( .)۱۳۷۸شاح اقساایی .تصةحلح محمدمهةدی اصةفهانی .تهةرا:
دانشاا علومپزشکی ایرا.:

 انطاکی ،داتدب عمر [بی تا] .ت کاة اولةی االلبةا و الجةامع لاهجةب الهجةا  .بلةرت:
مؤسسه االعلمی للمطیوعا.:

۱۴۱۵( _______ ق) .بغی المحلاج فی المجا من الهالج بلرت :دارالفکر.

۱۴۲۰( _______ ق) .النزه المبهج فی تشحی اوذهان و تهةدیل اومزجة

تحطلةو

المنتفکی الرفاعی ت أحمد عیداهلل عدنا .:قم موسس الیالغ.

 بدیهاا اخلیای ( .)۱۳۸۶تهرا :کتابخان موز ت مرکز اسناد مجل

شورای اسالمی.

 بهاءالدتله ،بهاءالدی ب ملرقوامالدی (بی تةا) .خالصةإلاللجةای (طیةع جدیةد) .تحطلةو
محمدرضا شم

اردکانی ،عیدالعلی محطةوزاد  ،پویةا فریةدی ت زهةر ابوالحسة زاد .

تهرا :دانشاا علومپزشکی.
 بلطار ،ابوبکرب بدر (۱۴۱۳ق) .کاملالصةناالین .تصةحلح عیةدالرحم ابریةو .حلةب
منشورا :جامع حلب معهد التراث العلمی العربی.

 تهانوی ،محمداعلیب علی ( .)۱۹۹۶کشاف اصطالحاا الفنرن و الهاةر  .ترجم جورج
زیناتی .تحطلو ت تصحلح علی دحرتج ت عیداهلل خالدی .بلرت :مکتی لینا :ناشرت.:

 ثابتب قر (۱۴۱۹ق) .ال خیاة فی اام الطب (مهالجة اومةاا
احمدفرید مزیدی .بلرت :دارالکتب العلمل .

 جرجانی ،اسماعل ب حس ( .)۱۳۴۵اوةاا
فرهنگ ایرا.:

باواشةا  ..تحطلةو

الطبی و المباحث الهالئی تهةرا :بنلةاد
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 .)۱۳۵۵( _______ ذخیرة خوارزمشاهی چاپ عکسی از نسةخهای خطةی .تهةرا:
چاپ علیاکیر سعلدی سلرجانی.
 .)۱۳۸۱( _______ یاتگای تی تانش پزشکی و تایوساز  .تصةحلح مهةدی محطةو.
تهرا :دانشاا تهرا ،:مؤسسه مطالعا :اسالمی.

 حاجیشریف ،احمد ( .)۱۳۸۶اساای گیاهان تایویی تهرا :حافظ نوی .
 حریری ،عیداهللب قاسم ( .)۱۹۷۹نهای اوفکای و نزه اوبصای تصةحلح حةازم عةانی
بکری ت مصطفی شریف دارالرشلد .بغداد دارالرشلد للنشر.

 حسل  ،محمد کام ( .)۱۳۸۷المرجز فی تاییخ الطب و الصةیدل انةد الهةا  .تهةرا:
دانشاا علومپزشکی ایرا.:

 حکلم مؤم  ،محمةد مةؤم بة محمةدزما .)۱۳۸۷( :تة کاةالهةالج .تهةرا :دانشةاا
علومپزشکی ایرا.:

 .)۱۳۹۰( _______ تحف المؤمنین .قم نور تحی.
 حموی ،صالحالدی ب یوسف کحال (۱۴۰۷ق) .نری الهیرن و جامع الفنرن .ریاض مرکز
الملک فلص للیحوث ت دراسا :اإلسالمل .

 حنل ب اسحاق (۱۴۱۷ق) .فی حفظ اوسنان و الاث و اسلصالحها .تصةحلح محمةدفؤاد
الذاکری .حلب دارالطلم.

 دهخدا ،علیاکیر ( .)۱۳۷۷لغتنامإل .زیر نظر محمد معل ت جعفر شهلدی[ .بةا نظةار]:
مؤسس لغتنامه دهخدا .ج .۱۵-۱تهرا :دانشاا تهرا.:

 رازی ،محمدب زکریا (۱۴۱۲ق) .تقاسیم الهاةل (کلةا اللقسةیم و اللشةجیا .تصةحلح
صیحی محمود حمامی .حلب منشورا :جامع حلب معهد التراث العلمی العربی.

۱۴۱۹( _______ ق) .من الیحضاه الطبیب تحطلو محمةدامل الضةناتی .قةاهر دار
رکابی للنشر.
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۱۴۲۲( _______ ق) .الحاو فی الطب تحطلو هلثم خللف طعلمی.بلرت :دار احلةاء
التراث العربی.

 .)۱۳۳۳( _______ با السااإل (بهبرت آنی .ترجم احمد شةریف تنکةابنی .اصةفها:
چاپخان جاتید.

 .)۱۳۸۷( _______ المنصری فی الطب .ترجم محمدابراهلم ذاکر .تهةرا :دانشةاا
علومپزشکی تهرا.:

 راشدب عملرب هاشم (۱۴۰۵ق) .فاکه ابةن السةبیل .عمةا :تزارة التةراث الطةومی ت
الثطاف .

 یسال فی االج االطفال ( )۱۳۸۹تحطلو ت تصحلح حسل علی حاجی .قم نور تحی.
 زهراتی ،خلفب عیاس (۱۴۰۶ق) .اللصایف لمن اجز ان اللةللیف .چةاپ عکسةی از

نسخ خطی کتابخان سللمانله استانیول .مجموع بشلرآغا .ش .۵۰۲فرانکفور :چةاپ

فؤاد سزگل .
۱۴۲۲( _______ ق) .المقال الثالثرن من اللصایف لمن اجةز اةن اللةللیف تحطلةو
عیدالعزیز ناصر الناص ت علیب سللما :التویجری .ریاض مطابع الفرزدق التجاری .

 .)۱۳۷۴( _______ جااحی و ابزایها آن .ترجمة فارسةی بخةش سةیام از کتةا

التصریف لم عجز ع التأللف .ترجم احمد آرام ت مهدی محطو .تهرا :انجم آثةار ت
مفاخر فرهنای.

 سجزی ،مسعودب محمد ( .)۱۳۸۷حقائق أساای الطةب تحطلةو مؤسسة احلةای طةب
طیلعی .قم جاللالدی .

 سرتری ،محمدقاسمب حاجیمحمد ( .)۱۳۳۸فاهنگ مجمع الفاس تهرا :علمی.
 سعلدب هیهاهلل (۱۴۱۹ق) .المغنی فی الطب .بلرت :دارالنفائ .
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 سلوطی ،عیدالرحم ب ابیبکر (۱۴۲۷ق) .الملااس فی اةالج أوجةاا الةاأس تصةحلح
موفو فوزی الجیر .بلرت :الحکمه.

۱۴۲۸( _______ ق) .الاحم فی الطب و الحکم  .بلرت :المکتی العصری .
 شا ارزانی ،محمداکیرب محمد ( )۱۳۸۰میزانالطب تحطلو هادی نصلری .قةم مؤسسۀ
فرهنگی سما.

 .)۱۳۸۷( _______ طب أکبا

تحقیقِ مؤسس احیای طب طبیعی .قم جاللالدی .

 شطشاط ،علیب حسل ( .)۱۹۹۹تاییخ الجااح فةی الطةب الهابةی .بنغةازی جامعةه
قازیون .

 شعرانی ،عیدالوها ب احمد (۱۴۱۹ق) .مخلصةا تة کاه اإلمةا السةرید فةی الطةب.
تصحلح احمدفرید مزیدی .بلرت :دارالکتب العلمل .

 شم الدی احمد ( .)۱۳۸۷خزائنالمارک .تهرا :دانشاا علومپزشکی ایرا.:
 شم منشی ،محمدب هندتشا ( .)۱۳۵۵صحاحالفاس تهرا :بناا ترجمه ت نشر کتا .
 عیدالغنی ،مصطفی لیلةب ( .)۲۰۰۰توی الزهةااو فةی تلسةیل ااةم الجااحة  .قةاهر
دارالثطافه للنشر ت التوزیع.

 عطار اسرائللی ،داتدب ابینصر ( .)۱۳۸۳منهاج الدکان و تسلری اوایةان فةی أامةال و
تااکیب اوتوی النافه لألبدان .تهرا :دانشاا علومپزشکی ایرا.:

 عطللی علوی شةلرازی ،محمدحسةل بة محمةدهادی ( .)۱۳۸۵خالصة الحکمة  .قةم
اسماعلللا.:

 .)۱۳۹۰( _______ مخزناالتویإل (طبع جدید .تحطلةو محمدرضةا شةم

اردکةانی،

رتجا رحلمی ت فاطمه فرجادمند .تهرا :دانشاا علومپزشکی تهرا -:سیزآرنگ.

 .)۱۳۹۲( _______ قااباتین کبیا تهرا :دانشاا علوم پزشکی ت خةدما :بهداشةتی
درمانی .مؤسس مطالعات تاریخ پزشکی ،طب اسالمی ت مکم .
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 علیخا ،:محمدصادق (۱۳۲۳ق) .مخازناللهایم .دهلی مطیع فارتقی.
 غسانی ترکمانی ،ملک مظفر (۱۴۲۱ق) .المهلمد فی اوتویة المفةاتة .تصةحلح محمةود
عمرالدملاطی .بلرت :دارالکتب العلمل .

 قطبالدی شلرازی ،محمودب مسعود (۱۳۸۷الف) .فی بیان الحاج إلی الطب و اوطبةا
و وصایاهم تهرا :دانشاا علومپزشکی ایرا.:

 .) ۱۳۸۷( _______ مفاتاا و مهالج اوماا

تهرا :دانشاا علومپزشکی ایرا.:

 قالنسی سمرقندی ،محمدب بهرام (۱۴۰۳ق) .أقاباذین القالنسی تصةحلح محمةد زهلةر
الیابا .حلب معهد التراث العلمی العربی.

 کاشانی ،عیداهللب علی ( .)۱۳۸۶ااائل الجراها و نفائل اوطائب .تصحلح ایرج افشار.
تهرا :المعی.

 کرمانی ،محمدکریمب ابراهلم ( .)۱۳۶۲تقائقالهالج .ترجم علسی ضلاءابراهلمی .کرما:
چاپخان سعادت.

 کرمانی ،نفل

ب عوض ( .)۱۳۸۷شاح اوسبا و الهالمةاا .تحقیۀق مؤسسۀ احیۀای

طب طبیعی .قم جاللالدی .
 کشکری ،یعطو

(۱۴۰۵ق) ( .)۱۹۸۵کناش فی الطب چاپ عکسۀی از نسۀخ خطۀی

کتابخان سلیمانی استانبول .مجموع ایاصوفله .ش .۳۷۱۶فرانکفور.:

 کعدا ،:عیدالناصر (۱۴۲ق) .الجااح اند الزهااو

تهرا :دانشاا علومپزشکی ایرا.:

 مجوسی ،علیب عیاس (۱۲۹۴ق) .کامل الصناا الطبی قاهر بوالق.
 محمدب محمدعیداهلل ( .)۱۳۸۳تحفۀ خانی .تهرا :دانشاا علومپزشکی ایرا.:
 موسوی ،محمد ( .)۱۳۸۸مجمرا پیک شفا .اصفهانک کانو :پژتهش.
 ملرحلدر ،حسل ( .)۱۳۸۵مهایف گیاهی .تهرا :دفتر نشر فرهنگ اسالمی.
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 ناظم جها ،:محمداعظم ( .)۱۳۸۷اکسیا ااظةم .تهةرا :دانشةاا علةومپزشةکی ایةرا.:
مؤسس مطالعات تاریخ پزشکی ،طب اسالمی ت مکم .

 نصلرالدی طوسی ،محمدب محمد ( .)۱۳۶۳تنسوخنامۀ ایلخانی .تهرا :اطالعا.:
 نفلسی ،ملرزاعلیاکیر ( .)۱۳۷۹فاهنگ نفیسی تهرا :خلام.
 نورانی ،مصطفی ( .)۱۳۸۴تایاهالمهایف بزیگ طب اسالمی .قم ارمغا :یوسف.
 هدایت ،رضاقلیب محمدهادی (بیتا) .فاهنگ انجمنآیا ناصا  .تهرا :کتا فرتشی
اسالمله.

 هرتی ،محمدب یوسف ( .)۱۳۸۷بحاالجراها (مهجم الطةب الطبیهةی .تحطلةو مؤسسة
احلای طب طیلعی .قم جاللالدی .

 هرتی ،موفوب علی ( .)۱۳۴۶اوبنی ان حقائق اوتوی (یوض اونل و منفه النفل).
تصحلح احمد بهمنلار .تهرا :دانشاا تهرا.:

