
  

  

  

  شناسی تاریخ پزشکی ها در اصطالح کاربست تاریخ انگاره

  

  فرهنگ مهروش

۲۳ /۴ /۱۴۰۰  



  

 مفهوم تاریخ
  .تاریخ دانش مطالعۀ تحوالت اجتماعی است

  :کنند این تحوالت خود را در دو جا نمایان می

  ها و مقاطع زمانی خاص    رویداد

 های اجتماعی مختلف    در جریان
  العات تاریخیهای مختلف در مط گرایش

  تاریخ تحوالت سیاسی

  تاریخ تحوالت اقتصادی

  )ها علم، فناوری، ادبیات، انگاره(ها  تاریخ اندیشه



  

 مفهوم انگاره
  االذهانی هستند ها مفاهیمی بین     انگاره

  نمایانند بازمییافته در ذهنیت غالب اهالی جامعه را  یک درک ساختها  آن

  باشدنی یا انتزاعات ذهنی امور عیمتعلق این درک ممکن است 

 . همه از این قبیل انداقتصادی، هنری، فلسفی، علمی، سیاسی، مفاهیم دینی
سود، کشور، دولت، بیعت، خرید، مالکیت، دارو، خرافات، : مثال

  ....پرستی، پرستش، اصالت، تقوا، بیماری، سالمت بت

  .رار کنند و جوامع بزرگ بسازنددیگر ارتباط برق توانند با هم ها می ها با همین انگاره انسان



  

  

 :رابطۀ انگاره با اصطالح
  .در الفاظ استانگاره تجلی آن اصطالح وجود ذهنی دارد و انگاره 

  ).ترک لفظیمش(اشاره کند انگارۀ مختلف به چند اصطالح گاه ممکن است یک 

اشاره شود؛ مثل زناشویی و اصطالح با چند انگاره گاه نیز ممکن است به یک 

  ....واج و تشکیل خانواده وازد

دهند  های فرهنگی دربارۀ یک مسئله را شکل می ای از قضاوت مجموعهها  انگاره

  .ًکه در الفاظ لزوما آشکار نیستند

فرهنگ اغلب مشترک اند؛ اما الفاظ  خرده/ در فضای یک فرهنگها  انگاره

  .توانند بسی متفاوت باشند می



  

 ضای یک فرهنگنگاره در فمراحل مختلف تحول یک ا
هایی به یک مسئله، چیزی را مصداق چیزی دیگر  گیری اولیۀ نگرش شکل

  دیدن در اثر یک تحول

شان در  دیگر یا با دیگر مفاهیم و جایابی های اولیه با هم ترکیب نگرش

  فضای فرهنگ

  تثبیت انگاره در فضای فرهنگ

  ی بعدی بعدی در اثر تحوالت اجتماعهای ها و ترکیب ها و تضییق توسعه



  

  

  عوامل مؤثر بر تحول یک انگاره

  کنند ها برپایۀ آن نیازها از محیط پیدا می نیازهای محیطی و درکی که انسان

  .تحول انگارۀ رحمت خدا در حملۀ مغول: مثال

  ها اضطرابات وجودی انسان

  .مثال حرز، استخاره و نماز حاجت

  »شناسی آداب نماز حاجت گونه«مهروش، فرهنگ، 

  »ر تحول مفهوم حرز در فرهنگ اسالمیسی«همو، 

  »های مختلف استخاره در فرهنگ اسالمی شیوه«همو، 

  ها و مکاتب دینی و اخالقی رایج علمی، ایدئولوژیهای  پردازی نظریه

  .تحول انگارۀ اسم اعظم: مثال

گیری انگارۀ اسم اعظم در فرهنگ  فرایند شکل«همو، 

  )دردست انتشار(» اسالمی



  

   تاریخ انگاره برای مطالعۀ تاریخ پزشکیفایدۀ مطالعات

  ها و عوامل مؤثر بر این تحوالت های پزشکی، تحول انگاره شناخت تاریخ انگاره

  ی پزشکیها مثال از تحول انگاره

های آن با جادو، دین،  تحول مفهوم پزشکی در گذر زمان و تغییر مرزبندی

  ....خرافات

امل ماورائی و در عصر مدرن چون اثر عو مفهوم بیماری در دوران سنت هم

  .چون تأثیر عوامل مادی تلقی شد هم

 درک تحول اصطالحات پزشکی
 . و ادوار بعددر شعر سعدی» ساز«اصطالح : مثال برای تحول اصطالحات

  

  

  

 



  

  

 انواع اصطالحات پزشکی
  و اعضاء مختلف بدنیکیآناتوم مختلف یساختارها

 ها صیتشخ
 ی درمانیها روش

 ها پروتکل
  اداروه

 ی پزشکیابزارها



  

  شناسی پزشکی مسائل ویژۀ اصطالح

  

 اهمیت اصطالحات در پزشکی
های پزشکی جهان درسی است  شناخت اصطالحات پزشکی در برخی دانشکده

  .که در نخستین سال تحصیلی باید گذرانده شود

  .دهند و اجباری است با آناتومی ارائه میها  در برخی دانشگاهاین درس را 

  

   با اصطالحات پزشکی مدرنی معاصرانمشکل دائم

شود و  همواره تعداد زیادی اصطالح پزشکی از جاهای مختلف جهان اخذ می

  .شوند بعضا تداخل دارند و سبب سوء تفاهم می



  

  در گذر زمانمدرن تحول اصطالحات پزشکی 

  مقدمه□
  .اصطالحات کنونی بعضا یونانی، بعضا التین و بعضا انگلیسی اند

   ترکیبی از هر سه اندبسیاری نیز

ایتیس + کاردوس یونانی + یونانی ) ماهیچه(میو : میوکاردیتیس: مثال

  )التین) التهاب(

سازی  های مرده یعنی یونانی و بعد التین برای واژه شد از زبان های اخیر کوشش می تا قبل از دهه

  .پزشکی استفاده شود
  .یونانی و اصطالحات بالینی همه التین بودند اصطالحات آناتومی همه ،به سبب تحول رویکرد پزشکی

  :مثال برای بقایای امروزین آن

  )یونانی (سربروم: مغز

  .)التین (آنسفالیت: التهاب مغز



  ها سازی های پنهان در پس این واژه اندیشه □

  )air+terein(مجرای عبور هوا ): شریان(آرتریا ــ 

ن یونان عنبیۀ چشم را به ایریس یعنی الهۀ  بود؛ چون پزشکا Irisکلمۀ عنبیۀ در یونانی ــ 

  .ها تشبیه کردند رنگ

ای یونانی به معنای سیفون و مجرای آب است؛ آریتوس  اصطالح دیابت در اصل از واژهــ 

م این نام را نهاد؛ چون کشف کرده بود بیماران دیابتی تسلسل ادرار ۲کابادوکیایی پزشک سدۀ 

  .اند دارند و مانند مجرای آب شده

به معنای مرغ » kokkux«چه از واژۀ یونانی  به معنای دنبال) Coccyx(واژۀ کوکیکس ــ 

چه شبیه منقار  کردند که دنبال ها فکر می کوکو یا همان فاخته گرفته شده است؛ چون یونانی

  .فاخته است



  

  سازی  پدید آمدن سنتی بخصوص برای واژه□

  .صطالحات پزشکی یونانی به اروپا راه یافت، رومیان یونان را تسخیر کردند و ام۱سدۀ در 

کوشید ) اهل ناربون در فرانسۀ کنونی(آئولوس کورنلیوس سلسوس 

  .اصطالحات یونانی را التین کند

بعضی اصطالحات یونانی را نگاه داشت، برخی پیشوندها و پسوندهای یونانی 

  .را هم نگاه داشت

  .ها را التین کرد حال، اغلب بن بااین

ها اثرگذار بود به  گذاری زمینۀ فرهنگ یونانی که در نام تیب، پسبه این تر

  .فرهنگ اروپایی هم راه یافت

های یونانی و  شیوۀ او برای ساخت واژگان ترکیبی با پیشوندها و پسوندها و بن

  .سازی پزشکی باقی ماند التین در اصطالح



  های میانه  اصطالحات پزشکی در سده□

سازی عربی هم به  های عربی و فرهنگ اصطالح ژهبا آغاز دوران اسالمی وا

  .پزشکی اروپا راه یافت

 nuchaو ) بریدن گردن، صید کردن: نخع(ًمثال واژۀ نخاع عربی به التین رفت 

  .درست شد

  .سازی بود در قرون وسطی، زبان التین متأثر از یونانی و عربی زبان فراگیر واژه

  .سازی کردند واژه...) نی، فرانسه وانگلیسی، روسی، آلما(های ملی  بعد زبان

سازی بدل  اکنون زبان انگلیسی خودش در سطح جهانی به زبانی پایه برای واژه

  .شده است



  

   در اصطالحات پزشکیجایگاه کنونی زبان انگلیسی □

اصطالحات دورۀ جدید با اصل انگلیسی خودشان در اغلب کشورهای دنیا رایج 

  .اند شده

  ، اسکن)screening(گری  پس، غربال  بایًمثال اصطالحاتی مثل

  های وقفی امریکا کار ساکن در بیمارستان پزشک تازه: رزیدنت

کرد و به جلسات  های امریکا گردش می پزشک ارشدی که در بیمارستان: نتاتند

  ...شد ملحق می



  

  

 اصطالحات پزشکیترادف و اشتراک در  مشکل
روند، گاهی دچار تغییر شکل  دیگر میاصطالحات پزشکی وقتی از یک زبان به زبان 

  .شوند می

ًمثال اصطالحات پزشکی وقتی از التین به انگلیسی وارد شدند غالبا تغییر شکل پیدا کردند ؛ ً

  .شد ای زبان التین در کلیساهای مختلف اروپا استفاده می چون در سطح گسترده

  .هایی هم شد این گاه موجب سوءتفاهم

های مردۀ دنیا  شود اغلب اصطالحات پزشکی با کاربرد زبان برای همین اکنون کوشش می

شان دچار تحول  ساخته شوند تا اصطالحاتی که در میان عموم رایج است و بسته به عواطف

  .شود به زبان علم آسیب نرساند معنایی می

  .ًعمال با غلبۀ زبان انگلیسی و رواج آن این کوشش همیشه به ثمر ننشست

  .ها هنوز وجود دارد ترادف و اشتراک لفظ در پزشکی با همۀ تالش



  

  

  

  

  مالحظات

  .ندارد وجود یپزشک یزبانشناس نام به یا شده شناخته رشته چیه

  .باشد داشته وجود رشته کی دیبا دیشا

  . دهد یم ارائه شناسان زبان و یپزشک مورخان یبرا را یجالب یها چالش یپزشک زبان

  



  

 ها  مسلمانان و تغییر معنای آنن تحول اصطالحات پزشکیتوجه به امکا
  .طاعون، قولنج:  معنا داده استها بارها تغییر اصطالحات ناظر به بیماری

  :بارها تغییر یافته است... ها و ها، سرزمین نام داروها، میوه

  موز

ُالموز  ):۳۹۴/ ۷ (العینخلیل بن احمد،  ْ   .معروف: َ

ُقلْت ):۵۷۹/ ۳ (المدونةمالک بن انس،  َأرأیت: ُ َْ َ َالْموز،  َ ْ َ 

ُأتصلح ُ ْ َ ُالْمساقاة َ َ َ ِفیه؟ ُ َقال ِ َقال: َ ٌمالك َ ِ
ُتصلح َال: َ ُ ْ ُالْمساقاة َ َ َ ِفیه ُ ِ .

َوهو ُ ِعندي َ ِبمنزلة ِْ َ ِ ِْ ِالْقصب َ َ َ.  

  ....جات قهوه، سبزی

 



  

  

  در تاریخ اصطالحات پزشکی جهان اسالممسائل شایان توجه
  

اند یک معنا را   شرق و غرب جهان اسالم وقتی یک تعبیر را به کار بردهآیا همۀ پزشکان در .۱

 اند؟ اراده کرده

 آیا همواره اصطالحات پزشکی در کتب پزشکان و عوام یک معنای مشخص دارد؟ .۲
  

  

 را تر بدان توجه شده است اند و کم هًاز اصطالحاتی که احتماال دچار تحول معنا شدهایی  باید نمونه

 .مرور کنیم



 قولنج: مثال اول
 ؟گفتند  قولنج میپیچۀ شدید هرجور دلبه کولیک است یا بیماری آیا قولنج همان : سؤال

  ):۶۶۶/ ۲ (األصفهاني نعیم ألبي النبوي الطب

  .الریاح ویفشو القولنج  یحل العسل مع المحرق الحار الماء  

  

 هرجور یبوست شدید: غیر پزشکان
  :)ق۳۹۵د بعد  (بوهالل عسکریا

ُربَّوالذ ُوالعقْل. ُاإلسهال َ ُالقولنج  َ ْ َ  

  ۱۲۱، األشیاء أسماء معرفة في التلخیص

  :نامد فقط آن را انسداد روده می) ق۴۲۹د (ثعالبی 
ُالقولنج  ْ َ ُاعتقال ُ َ ِ ِالطبیعة ْ َالمعی ِالنْسداد َ َّالمسمی ِ ُقولون ُ ِبالرومیة ُ َِّ ُّ.  

  ۱۰۲، العربیة وسر اللغة فقه



  بارۀ قولنجتر در توضیحات تخصصی

به معنای روده ) کولون(گوید از قولون  کند می وقتی دربارۀ قولنج صحبت می) ق۳۸۷د (خوارزمی 

  .ای گرفته شده است و قولنج دردی است روده

 .)۱۸۳، العلوم مفاتیح (اشتق ومنه القولنج  فیه یحدث الذي المعي هي القولون
  

ید دربارۀ صد جور قولنج صحبت شده شا) ق۳۱۳د (زکریای رازی محمد بن  الحاویدر کتاب 

  .شود رسد از دید او هر جور بیماری حفرۀ شکمی قولنج محسوب می تر به نظر می  بیش.است

  

  .شود ت که گاه موجب امراض دیگر مثل صرع یا فلج میای اس گوید قولنج بیماری سینا می ابن

قولنج سرد، قولنج باددار، قولنج گرم، قولنج : انواع قولنج

  ...قولنج ثقلی، ی، صفراو

ممکن است کسی قولنج صحیح داشته باشد یا قولنج کاذب که 

  .شود نتیجۀ سنگ کلیه است و با قولنج اشتباه گرفته می

  .ممکن است کسی قولنج بالذات بگیرد یا قولنج بالعرض



  مسام: مثال دوم

  .ستهای پوست ا به معنای سوراخمسام شود  گفته میمعاصر طب سنتی برخی آثار در 

بدون هیچ توجهی » با طب نوین آن مقایسه و ایران سنتی طب دیدگاه بررسی مسام از«در مقالۀ 

به امکان تحول تاریخی اصطالح، با کنار هم نهادن اقوال حکیمان ادوار مختلف دربارۀ مفهوم مسام 

  .کند گیری می در طب سنتی نتیجه

  همیشه به همین معنا بوده است؟مسام آیا : سؤال
  :های مختلف  مسام در فرهنگ لغتمعنای

  .باللحم الالصقة الجلد بواطن

  .)ها و مجاری ادراری روده (المقعدة و اإلحلیل مثل خارج لی ا الفضالت تنفذ منها التی المواضع

رویشگاه گوشت که بدن از طریق آن تنفس  (العرق و اإلبخرة باخراج الطبیعة تتنفس منها التی اللحم منابت

  )کند می

 الکبد جداول و معاءاأل مثل واسعة مجاری فمنها عضاء اإل لی ا الفضالت و الغذاء فیها یجری التی علمواض

  .اللحم مخالطة الَشعر دقة فی التی الدقیقة الشرایین و العروق مثل ضیقة منها و غیرها، وة الکلی عروق و

  ).دنهای توخالی ب قسمت(غیرها  و واألمعاء العروق أجواف مثل األعضاء أجواف

 مسام رحم که چنین از طریق آن تنفس و  :سینا میان چند نوع مسام تفکیک کرده است ابن

 ....کند، مسام غضله، مسام عروق ریه تغذیه می



  صلب و ترائب: مثال سوم

 . هم آمده استقرآناصطالح صلب و ترائب در 
د و در رو منی از دماغ از طریق نخاع کمر به کلیه و سپس بیضه می: نظریۀ بقراط

  .شود بیضه از رنگ خون به رنگ سفید بدل می

گیری نطفه مؤثر  ًها را ظاهرا در شکل استخوان صلب یا ستون مهرهمفسران قدیم 

و جای نطفه را هم در استخوان پشت ) وهن العظم منی(اند  دانسته می

 .اند دانسته زن می ترائب را هم به معنای سینۀ .اند دانسته می
 .عوض شده استهم صلب و ترائب به های پزشکی  نگرشفسیرها از آیه، تبعدها با تغییر 

ترائب به معنای پستان زن که آبی شبیه آب مرد از آن : آثار طب سنتی قدیم

 .کند تراوش می
آیه دارد . ترائب به معنای استخوان سینۀ مرد و زن: آثار طب سنتی معاصران

  ....کند آبی جهنده تراوش میگوید از میان استخوان محکم عقب و جلو دارد  می

 



  

  

  نقرس: مثال چهارم

  آیا نقرس در گذر زمان همین معنا را داشته است؟

 ):۱۴۹ص (للجاحظ البخالء
  ....األورام وال المفاصل وجع وال ّالنقرس  تعرف لم

  .شده است ًدهد احتماال به هر جور ورم و درد مفاصل نقرس گفته نمی این نشان می



  

  

  

  عونطا: مثال پنجم

  .اصطالح طاعون در طب کهن به هر نوع بیماری کشندۀ همراه با تورم گفته شده است

 بابی دارد به نام فی الطواعین و در آن دربارۀ چند نوع بیماری مختلف قانونسینا در کتاب  ابن

که توجه دارد چیزی که در  گوید؛ کنایه از این ها را می های یونانی آن کند و معادل صحبت می

: گ اسالمی به آن طاعون گفته شده است، قابل اطالق بر چند نوع بیماری مختلف استفرهن

  .طرفیترس، قوماطا، یوماطا، بوماخال و یوبوس

ها ایجاد  ها یا زیر بغل های متأخرتر، به هرجور ورم سوزناک کشنده که در کشالۀ ران در سده

 .شود شود گفته می



 مومیاء: مثال ششم
قیر معدنی، ، قیر طبیعی، عرق الجبال/ عرق کوهقفر الیهود، رالیهود، اند مومیاء، کف گفته

آسفالت (زفت البحر، همه به یک ماده و زفت رومی، حجر الموسی، زفت، زفت یابس، 

  .اشاره دارند) معدنی

 این عبارات شایان توجه .دیگر آمده است ها با هم حال، در برخی از آثار این نام بااین

  :است

  :۳۶ص، واالعتبار اإلفادة، )ق۶۲۹د (ابن نقطعه 

 یجري الصیف حر علیه اشتد إذا ورأیته کالقار، أسود هو المومیاء  هذا

 القار رائحة منه ودخن غلي الجمر علی طرح وإذا منه، یدنو بما ویلصق

  .الزفت أو

 من یکون ما أرفع وهو ر،ّالخم وهو الیهود، قفر: حنین بن اسحاق

این یعنی قفر ). ۲۹۷/ ۲۲، األمصار ممالك في األبصار مسالك (المومیاء 

  .الیهود نوعی از مومیاء بوده است؛ نه خود مومیاء



  های دیگر مثال

وران اند همان است که در د نامیده طس مییچه پزشکان کهن ایرانی ذیاب آیا آن

  شود؟ معاصر دیابت نامیده می

 نزله/ زکام
گی است یا سینوزیت یا رینیت یا ًآیا مثال تعبیر زکام یا نزله به معنای سرماخورد

  حلقی؟ ترشحات پشت

 .اند ها به جای هم به کار رفته تعبیر زکام و نزله در برخی کتاب
 درخت مسواک

درخت (آیا به معنای درخت اراک )  سورۀ سبأ۱۶ در آیۀ اصطالح قرآنی(خمط 

  بوده است؟) مسواک

 دارند؟ جهار آیا همه به یک درخت اشاره  خمط، اراک، لیف، جهاص،


