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  تاریخ جراحی
  

  
   آندریاس وسالیوسآشنایی با 

  برگرفته از کتاب تاریخ مصور جراحی

  *مصطفی جابرانصاري دکتر
  

  و هدف هزمین
  . چنین تأثیر قابل توجهی بر تاریخ جراحی داشته است) م 1564تا  1514(کمتر فردي به اندازة آندریاس وسالیوس 

. ي آلمانی با اصلیت وسلی در کنارة رود راین متولد گردیدادر خانواده )ژیکپایتخت بل( وي در سی و یکم دسامبر در بروکسل
ارتباطات وسیعی با کاخ برگاندي و دربار امپراطوري مقدس  مشغول بودند،چهار نسل از نیاکان وي که به طبابت و داروفروشی 

  .داشتند) م 1558تا  1500(روم و به ویژه دربار چارلز پنجم 
هاي التین، یونانی و عربی نمود، آغاز ، جایی که اقدام به یادگیري زبان)Louvain( ولیه خود را در لوانوسالیوس تحصیالت ا

 در پاریس وي تحت تأثیر سیلویوس. در سن هیجده سالگی وي به تحصیل پزشکی در مونپلیه و سپس پاریس مشغول شد. کرد
)Sylvius( گردید و در نهایت باعث گردید تا سیلویوس، وسالیوس و بسیاري از  بین این دو ایجاد ايارتباطی پیچیده. قرار گرفت

   .ارزش تلقی نماید هاي وي را بییافته
. وري مقدس روم قرار گرفتتپس از سه سال اقامت در پاریس وسالیوس مستقیماً درگیر جنگ ایجاد شده بین فرانسه و امپرا

هنگامی که وي مجدداً به پاریس بازگشت، وسالیوس خود . وکسل گردیدی بود، مجبور به بازگشت به برماز آنجا که وي فردي رو
وي در نهایت در لوان اقدام به . را شدیداً وقف مطالعۀ آناتومی انسان کرده بود و در تشریح بدن انسان کامالً استاد شده بود

وسالیوس پیشنهاد مسووالن  )م 1537(در سال . تدریس آناتومی نمود و به عنوان جراح ارتش به نیروهاي چارلز پنجم پیوست
  .ونیز را قبول نمود و به عنوان استاد آناتومی و تشریح در دانشگاه پادوا به کار مشغول شد

پس از استعفاي . در پادوا، زمانی که به سمت پزشک دربار چارلز پنجم برگزیده شده، باقی ماند) م 1544( وسالیوس تا سال
. حفظ کرد) 1598تا  Philip II( )1527( وس سمت خود را در نزد جانشن چارلز، فیلیپ دوم، وسالی)م 1555( امپراطور در سال

دالیل مختلف مانند مشکل احتمالی در تفتیش عقاید، عدم رضایت وي ه در نهایت فیلیپ، وسالیوس را به مادرید فرستاد، اما ب
وسالیوس سفر  )م 1563( در سال. اي آکادمیک بازگرددنسبت به کار بالینی رو به افزایش گذاشت و وي تصمیم گرفت تا به کاره

ي را جهت ادامه تدریس در پادوا که پس از مرگ گابریل ادر راه بازگشت وي دعوتنامه. زیارتی خود را به اورشلیم را آغاز نمود
یشان مجبور به توقف در صدمه گردید و ا اما کشتی حامل آنها دچار. دریافت کرد ،خالی مانده بود) م 1562تا  1523) (فالوپیو
  . وسالیوس در این جزیره به تنهایی از گرسنگی و سرمازدگی فوت نمود. با نام زانت شدند Peloponnesianي کوچک از اجزیره
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این عکس که در . آمیزي شده استکه با دست رنگ) م 1543(اي از پرتره وسالیوس در رونوشت اهدایی او ـ نسخه1تصویر 
  باشد شد، تنها پرتره معتبر از وسالیوس است و یگانه اساس دانش ما در مورد چهره و رنگ و موهاي او میفابریکا منتشر 

  )نورمن، مریلند. اف. از کتابخانه هسکل(
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وي به وضوح عمل جراحی بر روي آمپیم را توصیف  )م 1562(در سال . وسالیوس جراحی بالینی و آناتومیستی مشهور بود
جریان عملیاتی رزمی بر پشت اسب، از ر به علت زخمی شدن هانري دوم فرانسه د) م 1559( ژوئیه نقل است که در. کرد

پزشکان و جراحان . بود آسیب رساندهپیشانی وي  بهشاه عبور کرده و  سر ي از حفاظانیزه. وسالیوس درخواست مشورت گردید
قاصدان به تمامی اروپا اعزام گشتند . ح زخم را پوشانده بودندچوبی را خارج ساخته بودند و سط هايتراشهدربار تعداد زیادي از 

هایی به صورت آزمایشی براي تعیین حدود احتمالی آسیب، نیزه. تا متخصصان دیگري، شامل وسالیوس، را به دربار احضار نمایند
هانري دوم در روز یازدهم فوت  علیرغم تمام اقدامات ممکن،. کوبیده شد ،سرشان از بدنشان جدا شده بود به سر چهار مجرم که

ساس مشخص گردید که مغز دچار آسیبی اشود که وسالیوس ارزیابی کاملی را پس از مرگ وي انجام داد و بر این گفته می. کرد
  . غیرقابل برگشت شده و مرگ غیرقابل اجتناب بوده است

 همچون موندینوس. ب و جراحی باقی گذاشتدر طی هفت سال اقامت وسالیوس در پادوا، وي تأثیري ماندگار در تکامل ط
)Mundinus(داد از استقالل هایی که وي در نزد عموم ارایه میسخنرانی. نمودها می، وسالیوس خود اقدام به انجام تشریح

از وي به  هاي آناتومیک در سایر شهرهاي ایتالیا،هاي فراوانی جهت ارایه نمایشگردید و همواره درخواستفراوانی برخوردار می
هاي وي به شاگردانش مبنی بر زشوها در نزد عموم و آمتجارب وسیع به دست آمده در جریان انجام تشریح. آمدعمل می

  .مشاهدة دقیق اعضاي تشریح شده، در نهایت به چاپ آثار متعددي در این زمینه انجامید
به چاپ رسید و به عنوان  1538ز در سال ـدر ونیبود که  (Tabulae Anatomicae)اولین اثر شامل شش تصویر آناتومیک 

ف بدن انسان را ـهاي مختلگاهـاین آثار هنري که دست. هایش مورد استفاده قرار گرفترانیـمکملی جهت فهم بیشتر سخن
رد سوء وـدهد، در نزد دانشجویان از استقبال فراوانی برخوردار گردید و به شکلی وسیع توسط دیگران ممورد نمایش قرار می

دار گالن را زیر سوال برد و نشان داد که بر فرضیات گالن در زمینۀ ـبا موفقیت، جایگاه و اقت 1543در سال . رار گرفتـاستفاده ق
ذیر وسالیوس به چاپ کتاب بزرگ وي به نام ـگی ناپـهاي خستتالش. وار استـوانات استـومی به طور کامل بر تشریح حیـآنات

De Humani Corporis Fabrica  به طور همزمان وسالیوس . ر این کتاب آنی و پویا بودـتأثی. امیدـدر بازال انج 1543در سال
بارزترین علت موفقیت . رت فابریکا کمک نمودـنمود که به شه )Eppitome( ومـي از فابریکا با نام اپیتااقدام به نگارش خالصه

. رار گرفتـار تصاویر به شکلی تنگاتنگ در کنار متن کتاب مورد استفاده قبراي اولین ب. فابریکا، تصاویر بسیار جالب آن بود
راوانی که از ـدان گمنام فـهنرمن. ها تنها قادر به انجام قسمتی از آن بودندادر به انجام کاري بودند که متن کتابـتصاویر ق

گی از صحت ـه خلق تصاویر فراوانی نمودند که همدام بـدر ونیز بودند، اق) 1576تا  Titian( )1477( ویان مدرسۀ تیتیانـدانشج
زیی ـهاي جراوانی را همراه با واریاسیونـتصاویر فوق العاده فوق مطالب ف. وردار بودندـراوانی برخـري فـعلمی باال و زیبایی هن

ها و عضالت وانـستخایش اـدام به نمـاین تصاویر که اق. ذرادـگایش میـام شده، به نمـهاي انجریحـده در تشـده شـمشاه
وجود در متون آناتومی ـاندارد مـاویر استـال به تصـس 200دت بیش از ـاند تا مکردهاظر طبیعی میـي از منابدن در زمینه
  . تبدیل گردید

وسالیوس جوان به علت . همانند بیشتر کارهاي انقالبی دیگر، فابریکا عالوه بر طرفداران از منتقدانی نیز برخوردار بود
در بسیاري از موارد جوابیه وسالیوس نیز به صورت . مورد حمالت فراوان قرار گرفت ،اشکاالتی که به نظریات گالن گرفته بود

ها بین وسالیوس و ترین دشمنیعمیق ،همانطوري که قابل پیش بینی است. گرفتحمالت خارج از نزاکت و شدیدالحن صورت می
 در گروه اخیر افرادي چون سیلویوس، یوهان درایاندر. کردند، ایجاد گردیدحمایت می منتقدان متخاصم وي که از عقاید گالن

)Johann Dryander( )1500  ( ، بارتولومئواوستاشیو)1560تاBartolommeo Eustachio( )به زبان الیتن، اوستاشیوس 
Eustachius) (1520  ( و ماتئو کلمبو) 1574تاMatteo Colombo( )1494  ناامید، زخم خورده و شکست . ار داشتندقر) 1559تا

در آخرین حمله عصبانیت، . هایش، وسالیوس تصمیم به ترك زندگی آکادمیک و ورود به دربار چارلز پنجم گرفتخورده در آرمان
حمالت کولومبو در حالی که به . هاي خویش نمود و دنیاي آناتومی را ترك نمودها و یادداشتوي اقدام به سوزاندن دست نوشته

  . داد، بی درنگ جانشین وسالیوس گردیدخشن خود به فابریکا ادامه می
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 وکمیاب  ،تصاویر رنگی موجود از وسالیوس اندك). م 1543(ـ عضالت بدن انسان از دو منظر اثر وسالیوس  الف 2تصویر 
  ).و شرکاء شرکت جرومی نورمن(بیشتر آثار او سیاه و سفید هستند 
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  ب 2تصویر 
  



81  آندریاس وسالیوسآشنایی با ـ  مصطفی جابرانصاريدکتر 

  
  

کلمبو همکار وسالیوس در فابریکا بود، طرح این ). م 1559(چوبی تصویر اول جلد پانزدهم کتاب کلمبو گراور ـ 3تصویر 
به نظر . صفحه اول کتاب وسالیوس استدهد و کامالً تحت تأثیر گراور چوبی، کلمبو را در حال تشریح یک جسد نشان می

  ).شرکت جرومی نورمن و شرکاء(دوناتلو بسریلیف نیز باشد » دل دنیا دوست « گراور چوبی متأثر از کتاب رسد که این می
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در ) م 1535(استین در ). م 1545(این گراور چوبی به شیوه رنسانس فرانسوي، اثر استین است . کالبد شکافی مغزـ 4تصویر 
  کتاب آناتومی انسان استین در . آندریاس وسالیوس از همکالسان او بود. ویوس فراگرفتـومی را از سیلـپاریس، آنات

چنانچه این کتاب در زمان مقرر به . وي در دادگاه به تأخیر افتادـآماده چاپ شد، ولی چاپ آن به دلیل طرح دع) م 1539(
شرکت جرومی (افکند پیدا کرد، سایه می) م 1543(وس در ـکتاب وسالیرسید، بر بخشی از شهرتی که فابریکا چاپ می

  ).نورمن و شرکاء



83  آندریاس وسالیوسآشنایی با ـ  مصطفی جابرانصاريدکتر 

تر بود در نگارش فابریکا انتقاد کولومبو از وسالیوس به ویژه بدان علت بود که با وجود آنکه وي بیست سال از وسالیوس مسن
ی به کارهاي مربوط به در واقع در غیاب وسالیوس، هنگامی که وي مشغول رسیدگ. به عنوان دستیار وسالیوس ایفاي نقش نمود

ترین شاگرد کولومبو که شاخص. پرداختچاپ اولین ویرایش کتاب در بازل بود، کولومبو به انجام وظایف آموزشی و تشریح می
توان به اثبات وجود وریدهاي ریوي و هاي مهمی گردیده بود که میوسالیوس و شدیدترین منتقد وي بود، خود موفق به کشف

هاي اولیه به این موضوع بیانگر آن بود که تصور موجود مبنی بر ایجاد دندان. دندانی در جنین اشاره کرد هايکشف فولیکول
رود که کولومبو مطالب مربوط به جریان خون ریوي را از وسالیوس احتمال می. علت مصرف شیر در کودك تصوري نادرست است

پس از مرگ وي به چاپ رسید و  1559ومیکا لیبري پانزدهم در سال کتاب او با نام؛ آنات. و سروتوس دزدي علمی کرده باشد
  . دهدهاي ریوي، میترال و آئورتی ارائه میتوصیف شفافی از چگونگی عملکرد دریچه

رادي که تنها به زبان محلی سخن ـبه زبان التین نوشته شده بود، اثرات این کتاب درنهایت به اف» یکا رفاب « با وجود آنکه
از . اشتباهات گالن با جسارت تمام کنار گذاشته شد و امکان ظهور طب و جراحی نوین ایجاد گردید. نیز توسعه یافت گفتندمی

. ونگی گردش خون اشاره نمودـتوان به تحقیق وي بر روي سیستم عروقی و ارائه سوال در مورد چگکارهاي بزرگ وسالیوس می
ها و شریان ی از کبد به تمام بدن، وجود خون در درونینتقال خون حاوي مواد غذابا وجود آن که وي نظریات گالن را در مورد؛ ا

هاي بدن، را مورد پذیرش قرار داد اما نظر گالن را مبنی ها در انتقال خون و عناصر ضروري از بطن چپ قلب به بافتنقش شریان
  : هایی در سپتوم قلب مردود دانستبر وجود سوراخ

هاي غار مانندي است که به عمق عضلۀ قلب نفوذ ار ناصاف بوده و از هر طرف حاوي تورفتگیـبسیها سطح هر یک از بطن
برخالف تصور سایر (ها، تنها محدود به سطحی از بطن راست که در محاورت بطن چپ قرار دارد نبوده این تورفتگی. کنندمی

  ...، بلکه بر روي تمامی سطوح بطن قابل مشاهده است)هاآناتومیست
سازد دهند و تمام این مطالب ما را وادار میي را از بطن راست به سمت بطن چپ نمیاها امکان عبور هیچ مادهاین تو رفتگی

تا به خالق چنین دستگاه کاملی که امکان عبور خون از بطن راست به درون بطن چپ بدون وجود کانالی قابل مشاهده را فراهم 
  ...مسازد، به دیده احترام بنگریمی

کید قرار گرفته است، اما من حتی کوچکترین أهایی در درون سپتوم توسط اساتید آناتومی مورد تبا وجود آنکه وجود سوراخ
بدین ترتیب تنها نکته مهم براي . هایی که باعث عبور خون از بطن راست به بطن چپ گردد، ندیدماثري از وجود چنین سوراخ

  . ب استمن چگونگی عملکرد این بخش از قل
دانسته است که خون باید از بطن راست به بطن چپ قلب انتقال یابد ولی قادر به توضیح چگونگی وسالیوس مشخصاً می

براي درك جو کلی حاکم بر آن . وي هیچگاه در آثارش توصیف کاملی از گردش خون ریوي ارائه نداده است. انجام این مهم نبود
قدام به توصیف مشاهداتش در زمینۀ آناتومی بدن انسان نموده است، الزم است تا با زمان و شرایطی که وسالیوس در آن ا

سروتوس آناتومیستی اسپانیایی بود که متوجه . آشنا شویم) 1554تا  Michael Servetus( )1511( سرنوشت میشل سروتوس
کشف وي در کتاب وي . گرددد قلب میشده بود که خون موجود در جریان خون ریوي پس از مخلوط شدن با اکسیژن مجدداً وار

 خه از اثر وي موجود است، جان کالوینـتنها سه نس. س شده استـمنعک) 1553در سال ( Restitutio Christianismiبا نام 
)John Calvin( )1509  هاي وي را در آتش سوزاندقریباً تمامی کتابتبه جرم ارتداد مذهبی وي و ) 1564تا .  

تري از وي آناتومی دقیق. را در زمینۀ استخوان شناسی و آناتومی عضالت غیرقابل استفاده نمود الینوسجوسالیوس بیانات 
. طحال و کولون پرداخته است ،هو ارتباط آن با معد )Omentum( مغز ارائه نمود و اولین کسی است که به توصیف اومنتوم

وي در . وین و همچنین مدیاستن و پردة جنب پرداخته استوسالیوس به توصیف کاملی از مسیر وریدهاي آزیگوس و ساب کال
شست بزرگ  در “استخوان مضاعف” مجموع دویست مورد از خطاهاي گالن، شامل عدم وجود دنده در حضرت آدم، عقیده وجود 

  . هاي دست، را اصالح کرده استپاي راست و عدم وجود مغز استخوان در استخوان
وسالیوس . پردازدچرا که به توصیف موارد جراحی فراوانی می ،راحی کتابی جالب توجه استاز لحاظ تاریخ ج» فابریکا « 

ق ـالی و فتـاید و همچنین به توصیف هیدروسفـنمجهت درمان سرطان پستان توصیه به برداشتن آن با عمل جراحی می
بریکا انتخاب شده است، شرح داده شده هاي وسالیوس جهت تشریح اجساد در گزیدة زیل که از فاروش. پردازدوم میـاومنت
  :هاي راجعه و از دست دادن صدا پس از قطع آنها شده استدر این قسمت اشاراتی نیز به معاینه عصب. است
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بدین ترتیب من به زودي اقدام به ایجاد برشی وسیع با چاقویی نوك تیز در گردن نمودم و پوست و عضالت را تا رسیدن به 
هاي اصلی، مبذول ها و آسیب به رگن در حالی بود که توجهی زیادي را نیز در جهت عدم انحراف به کنارهناي شکاف دادم، ای

  . داشتم
پرداختم و با استفاده از انگشتان آن را تا حد رسیدن به سپس در حالی که با فشار دست به مسدود کردن راه تنفسی می

م اعصاب مغزي قرار داشتند ـاورت ذوج ششـوي اعصابی که در مجـجستجردم، به ـکاور از عضالت جدا میـهاي مجشریان
بستم و و گاه آن را می(کردم ي که در مجاورت ناي قرار داشتند، معطوف میاپرداختم و سپس توجه خود را به اعصاب راجعهمی

عصب در ایجاد نیمی از صدا مشخص دادم تا اهمیت این سپس همین کار را در طرف مقابل انجام می). دادمگاه نیز آن را برش می
ولی زمانی که اقدام به باز کردن عصب . رفتگردید، صداي بیمار به طور کامل از بین میگردد و آن گاه که هر دو عصب قطع می

واضحاً . گرفتتمام اعمال فوق به سرعت و با حداقل خونریزي صورت می. نمودنمودم، صداي بیمار بازگشت میبسته شـده می
گردد تا حیوان در حالی که صدایش را از دست داده ان داده شده است که بریدن اعصاب راجعه با چاقویی نوك تیز باعث مینش

  .است، دچار مشکل تنفسی نیز بشود
 گوئیلیوآرانزیو. ث گردید تا تحقیقات فراوانی بر روي آناتومی بدن انسان صورت گیردـوس باعـکتاب فابریکا اثر وسالی

)Guilio Aranzio( )1530  ف مجراي شریانیـانس است که به توصیـه دوران رنسـهاي برجستتـاز آناتومیس) 1589تا 
)Ductus Arteriosus( ا کانـانـو ـامباتیستـگی 1541در سال . تـراي وریدي پرداخـو مج)ار ـدام به انتشـاق) 1579تا  1515

با این حال کانانو اشکال چاپ نشده . د اختصاص داشتـنه و ساعها و عضالت شاوانـلوح مسی نمود که به نمایش استخ 26
کتاب فابریکا را دیده بود و آنچنان تحت تأثیر کیفیـت آنها قرار گـرفتـه بود که خود تعمداً از انتشار کتاب خود با نام 

Musclorum Humani Corporis Picturata Dissectio چند نسخه از آن موجود اي که امروزه تنها جلوگیري نمود، به گونه
تعلق ) هاي علمیناشران کتاب(ها خانوادة معروف آستین که به) 1564تا  Charles Estienne( )1504( چارلز آستین. باشدمی

، شامل تصاویر )De Disseclione Partium Corporis Humani )1545اثر وي با نام . داشت، در پاریس شاگرد سیلویوس بود
  . سیستم وریدي و عصبی سطحی بود فراوانی از تمامی

 


