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Abstract
In 41 Ayat of Holy Quran, it is discussed about child birth, formation of fetus in uterus 
and also its process. It led to attention of Muslim scholars to this topic. They had wide 
researches and experiments on gynecology, fertility, Infertility and childbirth. Their 
findings are considerable even in current era. Medical sciences in Islamic golden age 
(contemporaneous with medieval age in the west) divided to various specific and profes-
sional fields like gynecology. In this research, we tried to consider Muslim’s achieve-
ments and findings in midwifery and gynecology to answer below questions:
What is Quran’s opinion about forming fetus in uterus?
Which advancements were acquired by Muslim’s scholars about disorders related to 
fertility and infertility?
What was the opinion of Muslim physicians about the importance of pregnancy and 
childbirth in relation between child and mother?
Muslim physicians had which advancements in gynecological diseases and also educa-
tion of midwifery?
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خالصه مقاله
درچهل ويك آيه ى قرآن كريم؛ ازچگونگى تولد طفل، شكل گيرى جنين در 
شكم مادر و مراحل ويژه ى آن سخن گفته شده است. بيان اين مطالب از دير زمان 
منجر به توجه و عالقه حكيمان و اطباء مسلمان  به چگونگى انعقاد نطفه؛ مراحل 
شكل گيرى اعضاء و جوارح بدن انسان، چگونگى آمادگى اعضاء بدن مادر براى 
باليدن جنين و سرانجام تولد نوزاد شده است. حكيمان وپزشكان مسلمان درگستره 
زمانى و مكانى تمدن اسالمى، تحقيقات گسترده اى در زمينه بارورى و نابارورى، 
كسب  زمينه  اين  در  را  فراوانى  تجربيات  و  اند  داده  انجام  زايمان  و  حمل  وضع 
اكنون  كه  يافت،  توان  مى  بسيارى  مطالب  آنها  هاى  رساله  و  آثار  در  اند؛  كرده 
نيز با وجود پيشرفت هاى  بى نظير دانشمندان و پزشكان در زمينه پزشكى زنان و 
نوزادان؛ همچنان قابل توجه است.  تمدن اسالمى كه درآن نظام پزشكى اسالمى 
متولد گرديده و آنچنان باليد كه در تمام سده هاى ميانه ى تاريخ اروپا بر علم و 
دانش اروپاييان سايه افكنده است؛ داراى شاخه هاى مختلف علمى مى باشد، كه 
پزشكى زنان به عنوان يك زمينه از آن بسيار پر بار و اثرگذار بوده است. در اين 
پژوهش نگارنده كوشيده، پيشرفت هاى اطباء مسلمان در زمينه  قابلگى را در حد 
بضاعت خود مورد توجه قرار دهد. اين مقاله در جهت بازشناخت يافته هاى اطباء 
وحكما در زمينه فن قابلگى و طب زنان در مقوله اى كوتاه براى طرح در نظرگاه 
عميق محققان اين فن وحرفه از پزشكى جالب توجه مى باشد. بايد توجه كرد كه 
بستر و زمينه تاريخى بحث ورود به مقوله هاى تخصصى تر دراين موضوع را در 
محدوديت هاى خاصى قرارداده است. در اين زمينه تالش شده به سئواالت چندى 

پاسخ داده شود :
- نظر قرآن در مورد شكل گيرى جنين در رحم مادر چيست؟

- درمورد بيمارى هاى مربوط به زنان و نازايى چه پيشرفت هاى پزشكى در تمدن 
اسالمى صورت گرفته بود؟

- زايمان به عنوان امرى بسيار مهم و سرنوشت ساز در رابطه مادر و نوزاد چگونه 
كرده  مى  شاگردى  محضرآنها  در  كه  هايى  قابله  و  مسلمان  حكيمان  توجه  مورد 

اند، بوده است؟
- پزشكان  مسلمان در زمينه بيمارى هاى زنان و تعليم قابلگى چه پيشرفت هايى 

داشته اند؟  
كلمات كليدى : طب اسالمى، قابلگى، طب زنان، ابن سينا، رازى، جنين

مقدمه
اجتماعات  در  خانوادگى  مسائل  مهمترين  از  يكى  نازايى  مسئله  تاريخ،  طول  در 
بشرى بوده است. ازدواج نياز طبيعى انسان مى باشد و اين امر بدون توالد و تناسل 
معموال به نارضايتى هاى خانوادگى منجر مى گردد. پس ترديدى نيست كه بررسى 
دقيق درباره كشف علل نازايى و مسائل مربوط به بارورى و زايمان از مهمترين 
دغدغه هاى طبيبان، حكيمان گذشته و پزشكان امروزى بوده است. همانگونه كه 
يافتن  براى  تالش  بوده،  اطباء  تالش  مهمترين   از  انسان  بيماريهاى  انواع  درمان 
درمان بيماريهاى زنان اعم از قبل از حمل و بعد از آن و نيز مسئله چگونگى حمل 
آسان و بى خطر نيز مورد توجه پزشكان بوده است. امروزه پزشكان از ابزار ويژه 
درمان  به  و  كرده  استفاده  زنان  بيماريهاى  تشخيص  براى  زنان  معاينات  به  مربوط 
طفل  خطر  بى  حمل  براى  سزارين  درد،  بى  آسان،  هاى  زايمان  پردازند.  مى  آنها 
در شرايط خاص و نيز تضمين سالمت مادر مورد استفاده قرار مى گيرد. حال اين 
سئوال مطرح مى شود كه طبيبان گذشته كه قرن ها با تمام اين موارد سر و كار 
داشته، درحالى كه  وسائل پيشرفته كنونى را در دسترس نداشته اند، چگونه مى 
توانستند  بيمارى هاى زنان را تشخيص داده و درمان كنند؟ چگونه مادر را تحت 
مراقبت هاى دوران باردارى قرار داده و سپس در زمان زايمان  شرايط حملى آسان 
و بى خطر را براى وى فراهم مى آوردند؟ دراين راستا به نظر مى رسد پزشكان 
تمدن  نامدار  ديگران  و نيز پزشكان  بقراط، جالينوس و  همچون  برجسته يونانى  
مردان،  و  زنان  شدن  بارور  بارورى،  نا  براى  را  هايى  درمان  و  كارها  راه  اسالمى، 
مراقبت هاى زمان باردارى و نيز زايمان بى خطر به كار مى بسته اند. على بن عباس 
مجوسى اهوازى (160-247 ق ) در كتاب «كامل الصناعه» و شيخ الرئيس ابو على 
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سينا در كتاب «قانون فى الطب» بيمارى هاى رحم (زهدان) را با استفاده از وسيله 
توشه واژينال1 و اسپكولوم2 (speculum) تشخيص مى داده اند.3  همچنين در 
شده  داده  شرح  زنان  هاى  بيمارى  درمان  شرايط  و  استفاده  روش  ها  كتاب  اين 
اسكندريه  مكتب  پزشكان  نامى  حكيم  دو  اين  از  قبل  ها  قرن  دانست  بايد  است. 
نيز به اين وسائل و شيوه تشخيص و درمان بيماريهاى زهدان (رحم) دست يافته 
بودند و اقدامات اين افراد مكمل تجربياتى بود كه به آنها به ارث رسيده بود. طبق 
مدارك موجود ماما هاى تحصيل كرده و مجرب معاينه هاى زنان را انجام مى داده 
و حكيمان در موارد لزوم و بويژه براى درمان بيماريهاى زنان اشراف و درباريان 
و به خصوص زنان حرمسراهاى سال طين با ايشان همكارى مى نمودند. اين ماماها  
به  اسالمى  قلمرو  در  پيش  چندى  تا  كه  سواد  بى  عادى)  (خانمهاى  باجيهاى  از 
كار قابلگى مى پرداختند نبودند، بلكه در محضر پزشكان دانشمند به تحصيالت 
پزشكى و مامايى پرداخته و در اين فن به كمال مهارت مى رسيدند.4 وجود ماما 
ها (قوابل) را مى توان با شواهدى چند از كتاب كامل الصناعه و نيز قانون ابن سينا  
به تاييد رساند.5 در مورد مسئله زايمان نيز  پزشكان  تمدن اسالمى  نكات بسيار 
ارزشمندى را براى استفاده قابله ها و متعلمين در كتابهاى  خود آورده و اين امر 
مهم را با شيوه هاى بسيار دقيق بيان داشته اند. ابن خلدون  مامايى را بعنوان صنعتى 

از صنايع  مى داند؛ وى مى نويسد:
 «آن صناعتى است كه تعريف آن چنين  است ]مامايى عبارت از شناختن عملى 
است كه ماما هنگام زاييدن، نوزاد آدمى را به رفق و نرمى از شكم  مادر  مى گيرد 
و موجبات زاييدن را فراهم مى كند و آنگاه پس از وضع حمل  بر حسب آنچه ياد 
مى كنيم وسايل اصالح  حال نوزاد را در نظر  مى گيرد.[ و اين هنر معموال ويژه 
زنان است، زيرا آنها از عورت يك ديگر اطالع دارند و كسى كه اين كار را انجام 
مى دهد موسوم به قابله است. و اين كلمه را از معنى اعطا و قبول بعاريه گرفته اند، 

زيرا گويى زن زاييده جنين را به ماما مى دهد و وى آن را قبول مى كند.6»
  

 مراحل تكامل جنين تازمان تولد در قرآن كريم 
خداوند در سوره ى مؤمنون مراحل تكامل انسان در رحم مادر و در دوره ى جنينى 
مِن  ُسالسلََـه  مًِن  اًالنَساَن  َخلًَقنَا  «ولََقد  كند:  مى  تشريح  اينگونه  جامع  بيانى  در  را 
مُضَغه  الًعلََقه  فََخلًَقنَا  َعلََقه  َه  النًُّطَفَ َخلًَقنَا  ثُمَّ  مِّكين.  قََرار  فًِي  نُطَفه  َجَعلًنَاُه  ثُمَّ  ِطيٍن. 
لًًقا ءأََخَر فَتَباَرَك اَهللاُّ أََحَسُن  فََخلًَقناَ الُمًضَغَه ِعَظاما فََكَسًونَا الِعظاَم لًَحما ثُمَّ أَنََشاناُه َخَ
الَخالِِقيَن.7» (همانا ما انسان را نخستين بار از عصارة گلى آفريديم. سپس نسل او را 
از نطفه مقرر داشتيم؛ آن نطفه را در جايگاهى استوار قرار داديم. سپس آن نطفه 
گوشتى  ى  پاره  صورت  به  را  خون  ى  لخته  آن  گاه  آن  ساختيم،  خونى  لخته  را 
[كه گويى] جويده شده درآورديم؛ پس آن قطعه گوشت را استخوان هايى چند 
ساختيم، آن گاه استخوان ها را باگوشت پوشانديم، سپس آن را آفريده اى ديگر 
ساختيم (به او حقيقت انسانى بخشيديم). پس خداوند كه بهترين آفرينندگان است 

پرخير و بركت است.)
نطفه اولين مرحله از سير تكاملى انسان و نقطه ى آغازين پيدايش انسان ها است. 
از  يك  هر  نقش  ايفاى  و  مرد  و  زن  جنسى  هاى  سلول  مجموع  از  نطفه  تركيب 
والدين در خلقت فرزند، از جمله اكتشافات علمى است كه سابقه طوالنى ندارد. 
در يك تلّقى كهن، تصور بر اين بود كه فرزند تنها از پدر ناشى مى شود و مادر 
ساختار  در  خود  و  است  نطفه  پرورش  براى  جايگاهى  و  ظرف  حكم  در  تنها 
بيولوژيكى جنين نقشى ندارد. در اين رابطه خداوند در سوره ى انسان، در توصيف 
نطفه انسانى، صفتى را به كار برده است كه تأمل در آن، افق هاى جديدى از علوم 
پنهان در اين كالم آسمانى را در مقابل ما خواهد گشود؛ خداوند مى فرمايد: «إنّا 
َخلًَقنَا إالنَساَن مًِن نًُطَفه أًمَشاٍج نَبًتَلِيه فََجعلنُه َسمعياَ بََصيرا8» (ما انسان را از نطفه اى 
كه داراى اجزا يى به هم آميخته است آفريديم و او را از صورتى به صورت ديگر 

و از مرحله اى به مرحله اى ديگر درآورديم و او را شنوا و بينا ساختيم.)
بعد از تشكيل نطفه، دّومين مرحله اى كه قرآن كريم از آن نام برده است، حالت 
علقه است. درسوره ى غافر چنين آمده است: «ُهَو الَِّذى َخلََقُكم مِن تَُراٍب ثَُّم مِن 
ُكم.9» همچنين جمع اين كلمه  نُطَفًه ثَُّم مِن َعلََقٍه ثُّم َ يُخِرجُكم ِطفًآل ثُّم لِتَبلَغوا أَُشدُّ
يعنى واژه ى «علق» در اّولين سوره اى كه بر پيامبراكرم (ص) نازل شد به كار رفته 
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لمس دهانه رحم -1
اى -2 استوانه  از  عبارت  كه  معاينه  براى  اى   وسيله 
فلزى به قطر2 سانتيمتر بوده است
3- Mostafavi et al, 1979: 62, 64.
4- Mostafavi, 2007: 65.
5- Avicenna,1988: 351-68.
6- Ibn Khaldun, 1996: 818. 
7- Holy Quran, Surah Momenun: 
Ayat 11-4.
8- Ibid, Surah Insan: Ayah 2.
9- Ibid, Surah Ghafer: Ayah 67.
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است: «َخلََق إألنساَن ِمن َعلَق»10(همانا انسان را از خون بسته شده اى آفريد). در 
تفسير علقه چنين ذكر شده است: «قطعه اى از خون منجمد كه به واسطه ى رطوبتى 
كه به همراه دارد، با هرچه تماس پيدا كند به آن آويزان مى شود و اگر رطوبت 

خود را از دست بدهد، ديگر به او علقه گفته نمى شود».11
تعبير قرآن كريم از اين حالت به «علقه» حاوى نكات قابل توجه اى است. يكى 
اينكه «علقه» در اصل به معناى «التصاق به شيئ» است و اشاره به حالت چسبيدگى 
و آويزان بودن نطفه به ديواره ى رحم دارد و نكته ى ديگر اهميّت حد فاصل زمان 
انعقاد نطفه تا تبديل به علقه شدن است. حفاظت از نطفه در اين مرحله براى رسيدن 
است.  برخوردار  اى  ويژه  اهميت  از  خود،  تكاملى  راه  ادامه ى  و  بعدى  مراحل  به 
به همين جهت است كه خداوند جايگاه نطفه يعنى رحم را  مكانى امن و مستقر 

معرفى كرده است: «ثُمَّ َجَعلًنَاُه نُطَفه فًِي قََرار مِّكين12»
سومين مرحله از مراحل تكاملى جنين، حالتى است كه در فرهنگ قرآنى به آن 
«مضغه» اطالق شده است. خداوند در سوره ى حج مى فرمايد: «... فَإ َنّا َخلََقناُكم 
مِن تَُراٍب ثُمَّ مِن نُطَفه ثُمَّ مِن َعلََقٍه ثَُم مِن مُضَغٍه مَُخلََّقٍه َو َغيِر مَُخلَّقٍه13» در تفسير 
مضغه چنين آمده است: «قطعه اى از گوشت جويده شده به اندازه ى يك لقمه» 14

اين مرحله از مراحل جنين، مرحله اى است كه قابليّت جنين براى دريافت صورت 
انسانى و ادامه ى مراحل بعدى براى تبديل شدن به انسان كامل روشن مى شود. چه 
بسا در برخى موارد، جنين، چنين قابليّتى را نيابد و در نهايت يا سقط صورت مى 
گيرد ويا به صورت انسان ناقص الخلقه اى متولد مى شود. خداوند از اين حقيقت 
با تعبير «مخلّقه» و «غيرمخلّقه» ياد كرده است. عالمه ى طباطبائى مخلّقه را به معناى 

تاّم الخلقه و غيرمخلّقه به معناى اينكه خلقت او تمام نشده، دانسته است. 15
در همين زمينه روايتى از پيامبر اكرم (ص) به اين مضمون نقل شده است:

«پس از آنكه نطفه چهل روز در رحم مادر قرار گرفت خون بسته مى شود و بعد 
از چهل روز، به صورت قطعه ى گوشتى درمى آيد. سپس فرشته ى موّكل بر او مى 
گويد: پروردگارا! تمام يا ناتمام قرار دهم. اگر خداوند كريم بفرمايد غيرمخلّقه، 
تمام نخواهد شد و رحم آنرا سقط مى كند و بياندزاد و اگر خداوند كريم فرمايد 
كه مخلّقه، اين خواهد بود و رحم آنرا سقط نمى كند؛ بلكه خلقت او تمام خواهد 

شد. 16» 
مرحله ى بعدى تكامل جنينى، پيدايش استخوان است. در اين مرحله كه از اواخر 
هفته ى ششم باردارى آغاز مى شود، مضغه به عظام تبديل مى شود و با پيدايش 

استخوان ها، جنين كم كم شكل انسانى به خود مى گيرد.
در اين مرحله جنين كه به حالت مضغه و گوشت جويده شده در آمده بود، استحاله 
شده و به سلول هاى استخوانى تبديل مى شود. خداوند به اين مرحله اينگونه اشاره 
آيه  اين  ذيل  ظالل،  فى  تفسير  نويسنده ى  ِعَظاما».17  الُمًضَغَه  «فََخلًَقناَ  كه  كند  مى 
گذاشت،  سر  پشت  را  مضغه  و  علقه  مرحله ى  نطفه،  آنكه  از  پس  كه  نويسد  مى 
تمام سلول هايش به سلول هاى استخوانى تبديل مى شود و بعد از آن عضالت و 
گوشت روى آن را مى پوشاند.18 در حقيقت گوشتى كه بعدها استخوان ها را مى 
پوشاند و بخش عظيمى از جثّه ى انسانى را تشكيل مى دهد غير از گوشتى است 
كه قبل از پيدايش استخوان، وجود داشته است و اين خود نيز از شگفتى هاى اين 

كتاب آسمانى است كه پرده از اين حقيقت بر مى دارد.
همچنين در اين آيه كلمه ى استخوان به صورت جمع آورد شده است. اين مهم مى 
تواند اينگونه تعبير شود كه پيكر انسان از استخوان هاى زيادى تشكيل شده است 

كه  به صورت يك اسكلت انسانى به يكديگر متصل شده اند.19 
آخرين مرحله از تحو الت اساسى در اتمام فيزيكى و جسمى ساختمان بدن اين 
و  بزرگ  هاى  رگ  عصب،  گوشت،  از  پوشيده  برهنه،  هاى  استخوان  كه  است 
لباس  عنوان  به  زيبا  پوستى  بدن،  گوشت  از  حفاظت  براى  و  گردد  مى  كوچك 

براندام آن كشيده مى شود.
خداوند مى فرمايد: «فََكَسًونَا الِعظاَم لًَحما».20 «كسونا» براى پوشيدن لباس به كار 
مى رود، در حاليكه خداوند اين  اصطالح را براى گوشتى كه ما را مى پوشاند، 
استفاده كرده است. مى تواند علت آن نقش حفاظتى بافت هاى گوشتى بدن باشد 
و  صدمات  از  را  بدن  درون  فضاى  و  ها  استخوان  محافظى،  اليه ى  همچون  كه 
ضربات وارده شده در امان مى دارد. همچنين همانند لباس، بدن را ازگرما و سرما 

حفظ مى كند.21 

10- Ibid, Surah Alagh: Ayah 2.
11- Tabarsi, 1979. (vol. 10): 396.
12- Holy Quran, Surah Momenun: 
Ayah 13.
13- Ibid, Surah Haj: Ayah 5.
14- Tabarsi, n.d. (vol. 4): 180.
15- Tabatabaei, 1984 (vol. 14): 385.
16- Tabarsi, n.d. (vol. 4): 380.
17- Holy Quran, Surah Momenun: 
Ayah 14.
18- Makarem Shirazi, 1983 (vol. 
16): 213.
19- Tabarsi, n.d. (vol. 4): 243.
20- Holy Quran, Surah Momenun: 
Ayah 14.
21- Makarem Shirazi, 1983 (vol. 
14): 212.
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آنچه تا كنون گفته شد، رشد و تكامل جنين و عبور از مراحل مختلف بود كه هر 
شكل  به  بدن  اعضاى  تمام  چهارماهگى  در  و  انجامد  مى  طول  به  روز  مرحله 40 
اّوليه ى نمايان مى گردد؛ تا اين مرحله جنين فقط تغذيه و رشد دارد و هيچگونه 
حس و حركتى در او مشاهده نمى شود. بعد اين مرحله است كه خداوند او را به 
يك خلق و آفرينش ديگرى تبديل مى كند. اين همان مرحله ايست كه از آن به 

لًًقا ءأََخَر » 22 «نفخ روح» ياد مى شود. خداوند مى فرمايد: «ثُمَّ أَنََشاناُه َخَ
شيخ طبرسى مى گويد كه منظور از «خلقا آخر» آفرينش ديگرى است كه با خلق 
مراحل قبل متفاوت است. در اين مرحله به جنينى كه موجودى جمادى و بى جان 
بود، حيات حيوانى داده مى شود.23 اين موضوع را در هيچيك از مراحل قبل نمى 
توان يافت و لذا خلقت روح نوعى خلقت دفعى و يا انشاء است. از اينرو خداوند 

از مرحله نفخ روح، برخالف مراحل قبل به انشاء تعبير كرده است.24 
پس از آنكه مراحل تكاملى جنين به اتمام رسيد و داراى جسم و روح الهى شد، 
بايد رحم مادر را كه در طول نه ماه به عنوان جايگاه امنى و مستقر، زمينه ى رشد و 
تكامل او را فراهم آورده بود، ترك گفته و به دنياى بزرگترى كه خود او نسبت 
به عوالم ديگر، حكم رحم ديگرى را دارد، قدم گذارد. امّا اين مسيرى است كه 
با درد و رنج و فشار همراه است و اگر به سهولت انجام نگيرد، چه بسا تولّد نوزاد 
نشود.  گشود  ماّدى  دنياى  اين  روى  به  هيچگاه  طفل  چشم  و  بوده  توأم  مرگ  با 
آسان  را  مسير  آنگاه  يعنى  َرُه»25  يَسَّ بيَِل  السَّ «ثُمَّ  فرمود:  خداوند  كه  اينروست  از 

گردانيد. 
كريم  خداوند  كه  است  اين  آيه  مقصود  كه  است  شده  نقل  قتاده  و  عباس  ابن  از 
كرده  آسان  او  براى  را  طريق  و  مسير  مادر،  رحم  از  كودك  آمدن  بيرون  هنگام 

است.26  
مشاهده ى تغييرات به وجود آمده در ساختمان طبيعى رحم از جمله اتساع دهانه ى 
پذيرى  انعطاف  نيز  و  آن  شدن  وارونه  و  تولد  هنگام  جنين  طبيعى  وضع  رحم، 
جمجمه ى كودك به هنگام وضع حمل، همگى مويد اين كالم و حاكى از تدبير 

الهى است و خود بُعدى ديگرى از ابعاد بى كران حكمت الهى را نشان مى دهد.
از اين مطالب مى توان دريافت كه پروردگار و نيز نبى مكرمش تمام انگيزه هايى 
كه دانشمندان وپزشكان جهان اسالم براى تحقيق وجستجو در امر تولد نوزاد ونيز 
قرآن  در  اند.  نهاده  دراختيارشان  اند،  داشته  الزم  را  حمل  دوران  در  مادر  شرايط 
باشد  مى  ائمه  و  پيامبر(ص)  به   منسوب  كه  طبى  نكات  و  ها  كتاب  نيز  و  كريم 
مطالبى در مورد چگونگى شكل گيرى نوزاد در رحم و نيز مراحل رشد جنين در 

رحم مادر و در نهايت تولد نوزاد آمده است.
امراض زنان

حكيمان و پزشكان مسلمان اطالع درستى از اعضاى بدن داشته اند.27 به صورتى 
كه در كتب پزشكى از قرون نخستين اسالمى تا قبل از ورود پزشكى جديد غرب 
(كه البته فرايافتگى اش را از سابقه كهن طب اسالمى گرفته بود) چنين بر مى آيد 
كه اعضاى تناسلى و همچنين ساختمان رحم را به خوبى مى شناخته اند. آناتومى 
اين اعضاء براى آنها واضح بوده و جايگاه اندامى كه در توالد و تناسل در گير 
هستند را مى شناخته اند. آنها حتى دستگاه هاى دقيقى را براى معاينه اين اعضاء 
وهمچنين جهت آگاهى از امراض مربوط به اعضاى توالد طراحى و ساخته بودند.

ابوالقاسم زهراوى اندلسى (در  404 ه ق) حكيم و طبيب دربار عبدالرحمان سوم، 
كتابى با نام "التصريف لمن عجز عن التأليف" را نگاشته است.كتاب او داراى سه 
قسمت مى باشد: طبى، صيدلى (داروشناختى) وجراحى. در بخش جراحى، زهراوى 
درباره انواع جراحت ها (جراحى ها) سخن گفته وابزار خاصى را دركتاب طراحى 
كرده است، وى همچنين وسايل خاص مامايى و تشخيص بيمارى هاى زنان را در 
كتاب خود نگاشته و طريقه استفاده از آن ها را براى قابله ها توضيح داده است. 28 
وى نخستين كسى است كه وضعيت ليتوتومى (lithotomy position) را در 
جراحى هاى زنان و زايمان پيشنهاد نموده و روش ها و ابزارهايى را براى زايمان 
هاى دشوار طرح ريزى نموده است. همچنين او براى معاينه آسان واژن و گردن 
 (speculum) اسپكولوم عنوان  تحت  نيز  اكنون  كه  نمود  ابداع  را  ابزارى  رحم 
استفاده مى شود.29 از جمله اعمال جراحى كه زهراوى براى دستگاه تناسلى زنان 
انجام مى داد مى توان به برداشت پليپ گردن رحم (Cervical polyp) اشاره 
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نمود.30  وى بر اينكه پزشكان دردروس طبى خود نياز شديدى به تشريح اجسام 
زنده ومرده دارند تأكيد مى كند تا ريزه كارى ها و تركيب اندام هاى بدن را به 

خوبى در يابند.31
 خاندان ابن زهر(قرن 5و6ه ق) نيز از بزرگترين پزشكان در طب بالينى محسوب 
مى شوند كه در زمينه جراحى و درمان بيمارى ها آثارى از خود برجاى گذاشته 

اند.32
انجام تشريح و كالبد شكافى دربين پزشكان مسلمان منجر به شناختى صحيح از 
جايگاه هركدام از اعضاء در بدن انسان بوده است. ابوبكر ربيع بن احمد االخوينى 
صورت  به  را  زن  زهدان  الطب؛  فى  المتعلمين  هدايه  كتاب  ى  نويسنده  بخارى 
هاى  رگ  همراه  به  و  اعصاب  داراى  جسمى  را  آن  و  كند  مى  تشريح  صحيحى 

خونى بسيار كه قابليت انعطاف پذيرى فراوان دارد،  توصيف مى كند.33
اخوينى همچنين از وسايل خاص معاينه ى امراض زنان و نازايى آنان سخن گفته 
و آنها را توصيف مى كند. همچنين موارد استفاده اين ابزار وطرز استفاده ى آن 
ها را بيان مى دارد.  از جمله وسيله اى كه القاثاطير34 معرفى مى كند، در عربى به 
آن مبوله مى گويند.35  اخوينى طراحى وساخت اين وسيله را به بقراط نسبت مى 
دهد و مى گويد كه بقراط آن را دركتاب فى حبل على حبل تشريح كرده است.36

هاى  راه  همچنين  و  نازايى  و  زنان  هاى  بيمارى  مورد  در  مطالب  ترين  كامل  اما 
رازى  زكرياى  محمد  از  كه  پزشكى  آثار  در  توان  مى  را  ها  بيمارى  اين  درمان 
(در320 ه ق)، ابن سينا (در 428 ه ق) وسيد اسماعيل جرجانى(در 531 ه ق) بر 
انواع  مورد  در  وكاملى  جامع  اطالعات  ايشان  كرد.   جستجو  است،  مانده  جاى 
عالئم  نيز  و  ها  بيمارى  اين  خاص  هاى  برنام  عالوه  اند.  آورده  زنان  هاى  بيمارى 

آنها، درمان بيمارى ها را نيز بيان كرده اند.
محمدبن زكرياى رازى بزرگ ترين پزشك بالينى دراسالم وسراسر قرون وسطى 
جهان  پزشكى  دانشنامه  ترين  عظيم  وى  الحاوى  كتاب  است.  بوده  اروپا   در 
اسالم است و به جرأت مى توان گفت همه آگاهى هاى مسلمانان از پزشكى و 
داروشناسى يونانى، ايرانى وهندى، تجربيات پزشكان دوره اسالمى تا اواخر سده 
3 ه ق بعالوه ى تجربيات گران بهاى خود رازى درآن گردآمده است. رازى در 
در  و  وى  نام  آنكه  مگر  نكرده،  نقل  ديگر  دانشمندان  از  را  مطلبى  هرگز  الحاوى 

صورت امكان نام كتابش را ياد كند.
جلد نهم الحاوى فى الطب با عنوان  «امراض الرحم و الحمل» تمام بيمارى هاى 
عالئم  است.  آورده  را  خود  از  قبل  اطباء  نظر  و  داشته  بيان  تفصيل  به  را  زهدان 
بيمارى، نشانه هاى ظاهرى، راه درمان و نسخه اى كه خود براى آن تجويز مى كند 
را نيز ارائه كرده است. عالئم باردارى، علل و عوامل سقط جنين و مطالب فراوانى 

در مورد والدت نوزاد را نيز در اين كتاب گنجانده است.37
در  آور  بچه  ابزار  چگونگى  عنوان  با  را  طب  در  قانون  از  بزرگى  بخش  سينا  ابن 
چهار گفتار به مسئله زنان و نازايى اختصاص داده است. شيخ الرئيس پس از آنكه 
به طور كامل زهدان را تشريح كرده؛38 در فصلى به نام زهدان و بيمارى هايش به 
امراض زنان، علل و عوامل آنها و نازايى پرداخته است. وى بيمارى هاى زهدان را 
به انواع خاصى تقسيم كرده است: بيمارى هاى مزاجى از انواع سوء مزاج، بيمارى 
هاى ابزارى، بيمارى هاى مزاجى و ابزارى با هم، بيمارى هاى مربوط به باردارى 
اشكال  با  و  زاييدن  زحمت  به  انداختن،  بچه  و  شدن  باردار  ناشدن،  باردار  مانند: 
روبروشدن، در شكم مادر مردن جنين و بيمارى هاى مربوط به عادات زنانگى.39

شيخ الرئيس عالئم اين امراض را بيان داشته و به درمان و راه حل هاى آن پرداخته 
است. از مطالب بيان شده توسط ايشان مى توان به وجود دستياران متعدد بانوكه 
زيرا  برد.  پى  اند،  آموخته  مى  را  زنان  پزشكى  و  قابلگى  علم  حكيم،  درخدمت 
كرده  توصيف  اعضاءرا  گرفتن  قرار  وحالت  شكل  آناتومى،  كامل  طور  به  وى 
اند و عالئم و نشانه هاى بيمارى را جزء جزء ذكر مى كند؛ گويى در يك مركز 
پاراكلينيكى وتشخيص طبى بسيار مجهز و پيشرفته به بررسى شكل طبيعى اعضاء 
ونيز نشانه ها و علل و عوامل بيمارى ها پرداخته است. راه حل بيمارى ها و درمان 
نواقص را بسيار متبحرانه بيان مى كند واين امر نشان از تجربه كردن همه آن راه ها 

در طى ساليان بوده است.
ابن سينا در مورد نازايى به نشانه هاى متعددى درباره نازا بودن زن اشاره مى كند 
كه به زعم وى معلوم نيست صددرصد صحيح  باشند. وى خود را داور مطالب 
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قرار نمى دهد و عالئم بارورى زن و نازايى وى را بيان مى دارد. در اين راستا اين 
سينا سه راه را براى بررسى بارورى و عدم بارورى زن ومرد بر ميشمارد. سپس به 
دستورات عمومى پيرامون باردارى پرداخته و اين دستورها را به دوصورت ارائه 
مى دهد: چگونگى رفتار و رژيم غذايى و غيره كه مربوط به زن باردار است؛ و 

عالج حالت ها و سبب هايى كه مانع باردارى مى شوند.
سخن  شوند  مى  باردارى  مانع  كه  مشكالتى  عالج  مورد  در  تفصيل  به  سينا  ابن 
گفته و هشت نسخه را جهت رفع اين بيمارى بيان مى كند.40 پيشرفت اين حكيم 
مسلمان تا بدان حد بوده است كه هنگام بررسى احوال نازايى وعقيمى در مى يابد 
كه نوعى از اين نقصان به سبب عدم سازگارى روحى و طبيعى ميان زن و مرد مى 
باشد و درمان خاص دارويى را براى آن متصور نمى داند. در اين راستا او چنين 
بيان مى دارد: «اگر در اين حالت مرد و زن از يكديگر جدا شوند و هريك از آنها 

همسرى ديگر برگزيند؛ امكان يافتن فرزندان را دارا مى باشند.41»
عضو  كه  است  آن  «عالج  گويد:  مى  ماده)  نر-   ) خنثى  افراد  مورد  در  همچنين 

تناسلى ضعيف پنهان را جدا كنند.42» 
سيد اسماعيل جرجانى(قرن پنجم هجرى قمرى) نيز از طبيبان برجسته ايرانى مى 
باشد كه كتاب هايى را در زمينه پزشكى به زبان فارسى تنظيم و تأليف كرده است. 
اين حكيم در كتاب خفّى العالئيه در مورد بيمارى هاى زنان و نازايى بسيار سخن 
گفته است. سخنان اين پزشك مسلمان نشان از تجربيات ارزشمند وى در زمينه 
انواع مختلف بيمارى هاى رحم، نازايى و دشوار زايى مى باشد؛43 به نحوى كه 
اين كتاب بسيار مورد استفاده ى عملى و نظرى  دانشجويان پزشكى وقابلگى بوده 
است. پزشكان ديگرى كه پس از اين دانشمندان مسلمان، در تمدن اسالمى نامى 

يافتند؛ بيشتر از تجربيات ايشان بهره جسته اند.   
امراض  نام  به  فصلى  در  نفيسى  معالجات  كتاب  در  نيز  ق)  686ه  (در  نفيس  ابن 
اعضاءتناسل، عالمت ها و درمان آنها را بيان داشته است، وى همچنين از بيمارى 
هاى كه رحم را تحت تأثير قرار مى دهد و عالج هركدام مطالبى را آورده كه 

خالى از فايده نبوده است.44 
هيچ   اخوينى در كتاب هدايه المتعلمين فى الطب كه مانند الحاوى رازى تقريباً 
مطلبى را بدون سند نياورده و سخنان طبى وى بسيار مستند است، از نبض زن باردار 
نيز سخن مى گويد: «نبض زنان آبستن عظيم بود وسريع ومتواتر وكًال قوى نبود، 

اينك نبض بكرار بدين اسباب را طبيعى گويند.45»
زايمان

حكيمان و پزشكان در طول تاريخ تحقيقات گسترده اى در مورد وضع حمل و 
زايمان زنان باردار انجام داده و تجربيات بيشمارى را در اين زمينه كسب كرده بوده 
اند. در اين راستا، در آثار و رساله هايى كه از خود بر جاى گذارده اند، مى توان 
مطالب بسيار جالب توجهى را يافت كه حتى دراين زمان با وجود پيشرفت هاى 
مسلمان  دانشمندان  است.  توجه  قابل  همچنان  زمينه،  دراين  پزشكان  و  دانشمندان 
و شاگردان پزشكى و مامائى در تمام قرون اسالمى دستورات و توصيه هايى را به 
زنان باردار داشته اند تا نوزاد در رحم به صورت طبيعى مراحل رشد خود را طى 
كند. تكوين طبيعى و عادى جنين در رحم و جلوگيرى از موارد خطرساز براى 
جنين و مادر، منجر به طى مسير رشد در مراحل مختلفى مى شده است كه توسط 
حكيمان به صورت هفته ها ى رشد جنين ترسيم مى گردد. رعايت اين مسير بنا به 
اعتقاد حكما در نهايت منجر به يك زايمان بى خطر و طبيعى و همراه با آرامش 

براى جنين و مادر مى شده است.
  قابلگى نيز بعنوان  يك علم خاص مورد توجه دانشمندان  و حكيمان  مسلمان 
و  بانوان  بدست  كه  عاميانه  تجربه  يك  صورت  به  گذشته  از  قابلگى  است.  بوده 

پيرزنانى كه در اين زمينه تجربياتى اندوخته بودند انجام  مى گرفت.  
گرديد   ترجمه   جالينوس   و  بقراط  پزشكى   از  مطالبى  ترجمه  نهضت  با  همزمان 
و در دسترس پزشكان  مسلمان  قرار گرفت. عالقه  و توجه به اين مو ضوع  در 
بين اطباء  مسلمان  منجر  به گشوده شدن  باب هاى تازه در اين شاخه از پزشكى 
و  تحقيق  به  مردان  و  زنان  بين  مشترك  بيماريهاى  بيان  بر  عالوه  پزشكان  گرديد. 
از  نيز  نازايى  داشت.  زنان  به  اختصاص   كه  پرداختند   هايى   بيمارى  در  تفحص 
مسائلى بود كه از دير زمان جز ء دغدغه هاى  مهم  بشر محسوب مى شد و طب 
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عاميانه راه حل هاى  ابتدايى براى آن پيشنهاد مى كرد كه در  مواردى  اثر بخش 
و در بيشتر مواقع چنين نبود. 

در  كه  بود،  آيگينايى  پل  نام  به  فردى  خطاب،  بن  عمر  زمان  معروف  پزشكان  از 
زمان خود آوازه اى نيكو داشت. وى به بيمارى هاى زنان آگاه بوده وتجربيات 
زيادى دراين زمينه كسب نموده بود. بنا به گفته ابن عربى «قابله ها نزد او مى آمدند 
و از عوارضى كه براى زنان پس از زاييدن حاصل شده بود سئوال مى كردند، اونيز 
جواب مى داد و دستورهايى مى داد تاخود به كار بندند. از اين رو اورا القوابلى 
ناميده اند.كتابى در طب حاوى نه مقاله كه حنين بن اسحاق ترجمه كرده است و 

نيز كتابى در بيمارى هاى زنان به اين طبيب منسوب مى باشد.46» 
رازى در كتاب من اليحضره الطبيب روش هايى را براى آسان كردن دشوارزايى 
بيان كرده است؛ «مر و جند بيدستر و سكبينج درآب سداب (شراب) حل كرده، 
گرم  آب  در  هرگاه  را،  زاييدن  كند  مى  آسان  كرديم  ذكر  آنچه  وجميع  بردارند 
بنشيند و شستشو ى دهانه ى رحم با آب داغ وآشاميدن غاليه (مشك) با شراب 
(سداب) و خوردن مر مكى يك مثقال با شراب و آب سداب، اخراج مشيمه مى 

نمايد.47
شيوه  بايد  ابتدا  كه  كند  مى  تأكيد  ها  قابله  به  ق)  404ه  (در  زهراوى  ابوالقاسم 
باشد  زهدان  دهانه  سمت  به  جنين  سر  واگر  بدانند  را  رحم  در  جنين  گرفتن  قرار 
بهترين حالت براى زايمان طبيعى مادر است؛ اين حكيم بيرون آمدن طفل از رحم 
قرار  طرز  حتى  وى  كند.  مى  توصيف  قابله  براى  مرحله  به  مرحله  صورت  به  را 
گرفتن قابله و زائو را نيز بيان كرده و به قابله توصيه مى كند كه دست هايش را 
به كدام قسمت بدن زائو و يا نوزاد بگذارد كه آسيبى متوجه آنان نگردد. 48  وى  
همچنين براى مادرى كه دچار دشوارزايى گرديده است نيز را حل ارائه داده و 
با هشدارهاى جدى قابله را از هرگونه اقدام خطرساز برحذر مى دارد. شيوه قرار 
گرفتن نوزاد در زايمان سخت را به صورت دقيقى ترسيم مى كند و راه حل را 
بسيار دقيق پيش روى قابله مى گذارد. 49 همچنين زهراوى در فصل 76 از كتاب 
التصريف در مورد خارج كردن جنين مرده از زهدان مادر سخن مى گويد. وى 
مضرات ماندن جنين مرده در بدن مادر را برشمرده و شيوه اين نوع زايمان را ترسيم 
كرده است.50 زهراوى براى بيرون كشيدن نوزاد از درون واژن در جريان زايمان 
دشوار ابزارى بكار مى برد كه اكنون نمونه هاى گوناگون (Forceps) از آن در 

بخش هاى زايمان بكار مى رود.52,51 
مى  رخ  دوصورت  به  زايمان  كه  دارد  مى  بيان  سينا  ابن  زايمان،  انواع  تشريح  در 
دهد؛ زايمان طبيعى وغير طبيعى: «بچه در حين بيرون آمدن سرش درست مقابل 
دو  وهر  باشد  نداشته  رحم  ديگر  سوى  به  انحرافى   و  باشد  مى  زهدان  ى  دهانه 
دستش بردو طرف گسترده باشد اين را بچه ى طبيعى و حالت را زايش طبيعى مى 
دانيم؛ در غير اين صورت غير طبيعى به شمار مى آيد. از بهترين و سالمت ترين 
حالت غير طبيعى به دنيا آمدن بچه اين است كه پاهايش اول بيرون آيند و هر دو 
دستش بر هر دوران دراز شده باشد. اما اگر سر بچه مقابل زهدان نباشد و بعد از 
بيرون آمدن پاها، دستهايش در داخل زهدان بماند و مانع آزاد شدن سر گردد اين 

حالت بسيار بد و ناپسندى است.53 
از نظر ايشان غير طبيعى به دنيا آمدن نوزاد ممكن است پيامدهاى تأسف آورى 

را در پى داشته باشد. خطراتى كه حكيم بيان مى كند شامل موارد زير مى باشد:
- شايد جنين و مادر هر دو بميرند.

- احتمال دارد مادر زنده بماند و جنين بميرد.
- احتمال دارد زهدان مادر به ورم كشنده مبتال شود و بعد از مدتى مادر بميرد.

- گاهى ممكن است بچه دراين حاالت خفه شود.54 
 محمدبن زكرياى رازى نيز جزء نهم از كتاب الحاوى را به بيمارى هاى رحم و 
حمل اختصاص داده است. او بعد از آنكه امراض رحم و راه هاى درمان را بيان 
مى دارد؛ به چگونگى زايمان طبيعى و نيز سخت زايى مى پردازد و همچون ابن 
سينا اشكال جدا شدن جنين از بدن مادر را شرح داده و توصيه و هشدارهاى الزم 
را به قوابل مى دهد. رازى به قابله ها تأكيد مى كند زهدان در هنگام تولد نوزاد 
نبايستى در حالت خشكى قرار گيرد و استفاده از داروهاى خاص و نيز حمام آب 
گرم براى جلوگيرى از دشوار زاييدنرا نيز نوصيه مى كند. همچنين اطالع از اينكه 
طفل بزرگ است يا كوچك وآيا مادر توان زايمان بى خطر را دارد يا نه را مهم 
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بر شمرده و اين موارد را براى آموزش متعلمين مامائى مفيد وضرورى مى داند. 
رازى همچنين مطالب فراوانى در مورد ضرورت خروج هر چه سريع تر طفل مرده 
از شكم مادر بيان مى دارد.55 او بر تشخيص اين امر و اقدام براى خروج طفل به 
صورتى كه بدن طفل آسيبى نبيند وبه همراه جفت كامل بيرون آورده شود تاكيد 
مى كند؛ زيرا باقى ماندن هر چيزى در زهدان مادر منجر به ورم زهدان و مرگ 

مادر مى شود.56
نويسندگان كتب طبى كه بحث هايى در مورد بيمارى هاى زنان داشته اند؛ مسئله 
دير زايى و سخت زايى را نيز در نظرگاه خود آورده اند. در منابعى كه نگارنده 
ى اين سطور به دست آورده است ابن سينا نسبت به نويسندگان ديگر بسيار جامع 
مباحث فوق را مورد توجه قرار داده است. حكيم فصلى را به داليل دشوار زاييدن 
اختصاص داده است، ايشان احتماالت چندى را براى رخ داد اين موضوع آورده 
دليل  هشت  اند.  داده  توضيح  علت  هر  به  نسبت  را  زايى  دشوار  حل  راه  نيز  و  اند 

براين امر از سوى شيخ الرئيس بيان گرديده است: 
- احتمال دارد دشوار زايى مادر باشد.

- ممكن است سبب از جانب طفل باشد.
- اشكال در زهدان باشد.

- اشكال از مشيمه (جفت) باشد.
- سبب مشترك باشد.

- در وقت به دنيا آمدن بچه مادر را به مشكل اندازد.
- نادانى ماما يا قابله منجر به اين مشكل شده باشد .

- و يا سبب به قبل از فراهم شدن شرايط تولد بوده باشد.
ابن سينا براى هر كدام از اين موارد نيز داليل چندى را اقامه مى كند.57 

همچنين در فصل 77 كتاب وى، شكل ابزار و وسايلى را كه براى بيرون آوردن 
جنين از بدن مادر مى توان از آن استفاده كرد، آمده و نحوه ى استفاده از هركدام 

به تفصيل بيان شده است.58 
به  (جفت)  مشيمه  خروج  اند؛  كرده  بسيارتأكيد  مسلمان  پزشكان  كه  مواردى  از 
همراه نوزاد و باقى نماندن هيچ قسمتى  از اين مشيمه و خون غشاء اطراف جنين 
در رحم مادر مى باشد. زهراوى نيز در اين زمينه مطالب مهم و قابل توجهى بيان 
كرده است. وى همچنين وسيله اى براى خارج كردن جفت از رحم طراحى كرده 

كه شكل و نحوه استفاده ازآن را در كتاب خودآورده است.59 
حكيم اصغر حسين كه سال ها بعد از پزشكان برجسته ساكن هند بوده و رساله اى 
به نام رساله جنين نوشته است، دليل بيرون نيامدن جفت را سه مورد مى داند: «يكى 
آنكه بعداز خروج نوزاد قدرت دافعه ى رحم ضعيف مى گردد، دوم اينكه قابله 
درست عمل نكند و مشيمه از وسط بازگردد، سوم مشيمه با رحم بپيوندد.60» در 
اين رساله اشكال بسيار قابل توجهى از شيوه تولد نوزاد، جفت و بند ناف ترسيم 

شده است. 
از سوى ديگر دشوار زايى در پزشكى عاميانه،كه نه بوسيله ماما هاى دانش آموخته 
صورت تجربى دست يافته و  به  امر  اين  به  كه  ها وباجى هايى  توسط خانم  بلكه 
در بين مردم عادى اعتبار و قبول عام يافته بودند، نيز رواج داشته است. مامايان يا 
مسائل  و  كودك  آوردن  دنيا  به  و  زنان  زاياندن  كار  در  كه  بودند  زنانى  قابلگان 
جانبى مربوط به طب عامه ى زنان آگاهى وتجربه داشتند. بجز درمانگران روحانى، 
خانم  «خاله  و  باجى»  «گلين  گروهى  خوانان،  عزايم  پزشكان،  جادو  دعانويسان، 
باجى» و «بابا» هاى كهنسال بودند كه در خانه طبابت مى كردند. نحوه ى درمان 
در طب عامه را به لحاظ جنس و سن بيماران مى توان در يك حيطه ى سه گانه 
مالحظه كرد: طب عامه ى عمومى در برگيرنده ى همه بيماريها ودردهاى شناخته 
شده مشترك ميان زنان و مردان؛ ديگر طب عامه ى زنان كه شامل نازايى، آبستنى، 
بچه افكنى، آل زدگى، زايمان و دردهاى زايمان،كمر و... بود؛ و سوم طب عامه 
كردند.  مى  فعاليت  وتجربى  عاميانه  پزشكى  زمينه  در  همه  ها  گروه  اين  نوزادان. 
شيوه هاى درمانى در طب عامه به صورت هاى گوناگون به كار گرفته مى شده 
است. درمان از راه تجربى (عملى)، مانند شكسته بندى، دندان كشى، قابلگى و از 
راه كاربرد طلسم ها، افسون ها، باطل سحرها و اعمال جادويى، دعا درمانى؛ درمان 
با خواندن و همراه كردن آيه ها و كلمات مقدس و ادعيه و اوراد، آويختن و بستن 
مناطق  در  زادگان  وامام  امامان  به  جويى  توسل  راه  از  درمان  وحرز،  تعويذ  انواع 
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شيعه نشين؛ دخيل بستن به ضريح قديسان و سقاخانه ها و موارد ديگر انجام مى 
شده است. اما آنچه موجب جذب مردم زمانه مى شد؛ استفاده وسيع از طلسم ها و 
ادعيه اى بود كه زايمان سخت را سرعت وسالمتى مى بخشيد؟! بايد پذيرفت كه 
زمانى اين شيوه درمان بسيار كارساز ومقبول بوده است. تصور يك شب تاريك 
و سرد در محلى دورافتاده بدون امكانات حمل و نقل و بانويى سخت زا كه زمان 
زايمان برايش از راه رسيده؛ اعتماد و پذيرش ماما يا قابله تجربى اولين و آخرين 
راهى است كه خانواده درگير با آن روبرو هستند. استفاده از طلسمات و به كار 
بردن ابزار وانديشه هاى خرافى البته نوعى اعتقاد درونى را براى آنها به ارمغان مى 
آورد كه شايد مردم فرهنگ ديده ى شهر ها كمتر  به اين موارد توجه مى كردند. 
اما در بين شهريان هم بودند افرادى كه به اين راه درمان روى مى آوردند. البته اين 
نكته را نبايد فراموش كرد كه بخش آبستنى و زايمان در اغلب آثار پزشكى كهن 

مشحون از نسخه هاى اين چنين است.
اين قبول عام وتوجه آنقدر بوده كه حتى در كتاب هاى طبى نيز نمونه هايى ازاين 
طبى  هاى  كتاب  ترين  مهم  از  الحكمه  فردوس  است.  آمده  جادوها  و  طلسمات 
اين  باشد.  مى  ق)  235ه  (سال  سوم  قرن  اوايل  و  دوم  قرن  اواخر  در  شده  نوشته 
كتاب در حقيقت قديمى ترين كتاب جامع طبى در تمدن اسالمى محسوب مى 
شود. على بن ربن طبرى مجموعه ى طبى كاملى را به زبان عربى تأليف كرده كه 
به راستى مى توان آن را دايرة المعارف پزشكى نام نهاد. بخش آخر كتاب فردوس 
تاريخ  لحاظ  از  يافته،  اختصاص  هندى  پزشكى  از  اى  گزيده  به  كه  نيز  الحكمه 
پزشكى اهميت فراوان دارد؛ ابن ربن در باب 19 از مقاله 9 درباره ى درمان رحم 

(زهدان) وآسان كردن زايمان مى نويسد:
«پدرم براى سختى زايمان چيز شگفتى مى نوشت بدين نحو: د وقطعه خزف (يعنى 
سفال) از قبيل كوزه و تنگ يا خمره ى نو (يعنى آب نديده ومصرف نشده) را 
برآن  است61)  آمده  كتاب  اين   281 صفحه  در  (كه  اين  مانند  شكلى  و  بگيريد 
يا  طول  در  كنيد،  حساب  كه  طرف  هر  از  كه  بنويسيد  درآن  اعدادى  و  بكشيد 
درعرض يا به طور اريب جمع آن عدد 15 شود ... ودر اطراف اين طلسم دو آيه 
از زبور (يعنى مزامير داود) بنويسيد و آنها را به زن بدهيد تا آنچه را كه در آنها 
نوشته شده است با چشم خود ببيند. سپس آن دو خزف (كوزه يا خمره) را زير دو 
پاى او بگذاريد و او (يعنى پدر ابن ربن) مى گفت كه اندكى از گل موجود در 
آشيانه پرستو ها برداريد 62 و با روغن گل رازقى بساييد و بدهيد به زن تا به زهار و 
كشاله هاى ران و كمرش بمالد و ريشه كز بره (گيشنيز) را به آرامى و نرمى بكنيد 
و دمار آن را بگيريد و بر ران زن ببنديد. اما شكل اين است كه در سه خانه بااليى 
به ترتيب2 و 9 و 4 و در خانه هاى زير آ نها به ترتيب 7 و 5 و 3 در  خانه هاى 
زيرين به ترتيب اعداد 6 و 1 و 8 را بنويسيد. اما دو آيه زبور داود كه در  اطراف 
شكل بايد نوشت به زبان سريانى است كه معناى عربى آن اين است «اخرج نفسى 

من المحبس ال شكر ال سمك و ليوملنى ايراداك اذا انت كافيتنى.63»
در آن روزگار كه سزارين رايج نبوده و چه بسا زن در حين زايمان مى مرد، جنين 
از زبان داود رو به خدا كرده مى گويد : «من كودكى ناتوان كه در زهدان مادر به 
زندان افتاده ام و نمى توانم بدنيا بيايم، از تو اى خداى بزرگ مى خواهم كه مرا 
از اين زندان در آورى تا بتوانم سپاس وحمد تو را بگويم و با مردم نيك كه در 
اطراف من خواهند بود، معاشرت كنم؛ زيرا تو، اى خدا، براى من  بس هستى.64» 
ذكر طلسم در يك كتاب طبى علمى معتبر در گذشته امر غريبى نبوده است. در 
كتاب هاى طبى قديم غالبا از دعا، تعويذ، حرز، عزائم و طلسمات هم استفاده مى 
شده است؛ در تذكره داود انطاكى بخش عمده اى به طلسمات و خواص غريبه 
اشياء و سنگها اختصاص يافته است و در كتاب  اقرابادين القالنسى  كه در باره 
داروهاى مركب است، فصل كاملى به خواص غريبه اشياء اختصاص يافته است. 
)باب 49 كتاب، صفحه 299 تا آخر كتاب، يعنى 312 صفحه را در بر مى گيرد.) 
دليل اين مهم را شايد بتوان در اين امر دانست كه در قديم، مردم شهر ها و بويژه 
روستا ها از هم دور افتاده بودند و چه بسا به دارو و پزشك دسترسى نداشته و تنها 
چاره پناه بردن به خدا و دعا به درگاه او بوده است. لذا با تلقين به نفس به بيمار 
قوت مى داده و همين باعث بهبود و خالصى از درد و رنج او مى شده است. اين 

امر امروزه هم در دنيا و ميان همه اديان رواج داشته و نتايج آن مشهود است. 
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در -61 است،  مربع  صورت  به  كه  را  شكل   اين 
سه آن  هرضلع  نامند،چون  مى  مثلث  اوفاق   علم 
ص ج 3  الفنون،  نفايس   ) خانه  نه  داردوجمعا   خانه 

501 ).ن
براى اين گل: حياه الحيوان الكبرى1/ 294 -62
63- Zakeri, 2005: 70.
64- Ibid: 71.



دانش پزشكى در ابتداى دوران اسالمى
پزشكى   هاى   سنت  از  گيرى  بهره  با  اسالمى  تمدن  در  كه  نوينى  پزشكى  نظام 
يونانى، ايرانى و هندى بنيان  گرفت؛ در واقع نظامى بسيار وسيع بود كه با وجود 
اسالمى  و بويژه همه جندى شاپوريان  حضور بسيارى از پزشكان قرون نخستين 
مسيحى  و سريانى بوده است. اما همه آنها در فضاى  فرهنگى  اسالمى  مى زيسته 
اند.  مقصود  از واژه «اسالمى» در اين عبارت نيروى فرهنگى است كه جريانات 
ران ، در سراسر سده  فرهنگى متعددى را در يك جا گرد آورد و آنها را پيش 
اسالمى  پزشكى   سنت  پيروان  از  ترديدى  هيچ  بى  اروپايى   پزشكان   ميانه،  هاى 
بوده اند. طبيعى است كه جايگاه  مسلمين در علم پزشكى در تمام زمينه ها رشد 
قابل توجهى يافته و تا قرن پنجم هجرى نظام پزشكى اسالمى در اوج ايستاده بود، 
پيشرفت هاى مسلمين در كشف بيمارى هاى مسرى، غير مسرى و نيز دست يابى به 
علم تشريح و جراحى بى نظير بود. در اين زمينه پزشكان حاذقى پا به عرصه نهادند 
و كتابهاى پربارى  نگاشته شد. 65 اعراب پيش از اسالم بر پايه تجربه هاى شخصى 
بيماران را درمان مى كردند و چون بر اساس نظريه هاى علمى نبود، از آن تعبير 
به «طب الباديه» مى شد. از آنجا كه اين امر بر عهده برخى از مشايخ و عجائز قبيله 
بود، كه در نتيجه تجربه هاى فراوان ممارستى كسب كرده بودند، به طب العجائز 
نيز معروف شده بود.66 بطور خالصه علم طب در اين دوران شامل اوراد و عزائم، 
جهت راندن علل بيماريها، كه به عقيده آنان اجنه و شياطين بودند، بود. آشنايى 
آنان به بعضى داروها و خواص گياهان(عقاقيه) و بعضى شربت ها و حجامت و داغ 
كردن «كى» و بعضى اوقات قطع اندامها با آهن (كارد يا چاقو) و آتش انجام مى 
يافت. اعراب به مانند بسيارى از اقوام قديم بيماريها را از ضرر، آزار و زيانهائى مى 
دانستند كه از ارواح خبيثه به انسان مى رسيده و براى از بين بردن آن يعنى بيرون 
راندن آن علل به راندن شياطين و اجنه مى پرداختند.67 اسالم به اعمال جادوگران 
و فالگيران در معالجه بيماران خاتمه داد، با آنكه بيشتر پزشكان صدر اسالم معتقد 
به دين اسالم نبودند، ولى اسالم از اين علم تمجيد كرد؛ «العلم علمان، علم االبدان 

و علم االديان»68 (دانش منقسم به دو علم است: دانش تنها و دانش آيين ها).
در صدر اسالم طب با آنچه در جاهليت بود اختالف زيادى حاصل نكرد و از آغاز 
گشت.  مرسوم  آن  يونانى  شكل  به  كردن)  طبابت  و  تطبيب (پزشكى  اموى  عصر 
به طور كلى طبيب در روزگار اموى امر طبابت را با شيوه اى كه به چهره بيمار و 
چشمان و انگشتان و زبان او مى نگريست و نبض او را مى گرفت و در قاروره بول 
او مى نگريست انجام مى داد. در تاريخ بنى اميه، مثال عمر بن عبد العزيز (وفات 

110ه.ق) را مى بينيم كه قاروره خود را پيش طبيب مى فرستاده است.
در روزگار عباسيان ثروت و رفاه مسلمانان بيشتر شد و خوردنيها و نوشيدنيها تنوع 
يافت، و از اين روى، ابدان تازيان در معرض بيمارى هاى مدنيت قرار گرفت  و 
روزگار  در  طب  به  كه  كسانى  نخستين  از  كردند  احساس  زيادى  احتياج  طب  به 
عباسى اشتغال يافتند، ابوالعباس احمد بن محمد بن على كاتب بود، البته طب حرفه 

او نبود و ليكن احتياج مردم او را بدين كار وا داشت.69
رخنه  بغداد  به  ديگر  علوم  و  يونانى  دانش  ميالدى /2هجرى  قرن 8  اواسط  از  اما 
عباسى  خلفاى  يافت.  رونق  اسالمى  فرهنگ  و  طب  و  علوم  شعب  جميع  و  يافت 
دانشمندان جنديشاپور و ساير مراكز را به اين شهر خوانده و توانستند، مركزيت 
علمى بغداد را تثبيت كنند. اما بهره كاملى كه بغداد در مورد علوم طبى يافته، در 
ابتدا بيشتر از جنديشاپور بود و اين دانشگاه نقش بسيار مهمى در انتقال علوم طبى 

به بغداد داشت. 
آثار و كتب در زمينه زنان زايمان و  قابلگى 

آثار فراوانى در زمينه پزشكى نوزادان و نيز چگونگى شكل گيرى جنين در محيط 
رحم توسط دانشمندان مسلمان نوشته شده است. در دايره المعارف هاى طبى مانند 
فردوس الحكمه نگاشته  على بن ربن طبرى (تأليف شده 236ه/850م)، المعالجات 
البقراطيه ابوالحسن احمد بن محمد طبرى)در 310 ه ق)، الحاوى رازى (در 320 ه 
ق)،كامل الصناعه على بن عباس مجوسى(در 385ه/995م)، قانون ابن سينا (370- 
مراكزى  جمله  از  است.  يافته  نگارش  موضوع  اين  در  مستقلى   فصول  ق)  428ه 
با  سرزمين  اين  بود.  اندلس  بود،  يافته  فراوان  رشد  قابلگى  طبى  شاخه   درآن  كه 
به  و  درخشيد  مى  اروپا  تارك  بر  برجسته  فيلسوفان  و  پزشكان  دانشمندان،  وجود 
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عنوان قطعه اى از جهان اسالم همگام با ديگر مناطق تمدن عظيم اسالمى در زمينه 
علوم مختلف و از جمله پزشكى گام برمى داشت. قرطبه مخصوصاً مركز فعاليت 
دانشمنديهودى،  ميالدى،  هجرى/دهم  چهارم  درقرن  شهر،  دراين  بود.  پزشكى 
حسداى بن شپروط،كتاب ادوية مفردة ديوسكوريدوس را به عربى ترجمه كرد؛ 
و  سوم  عبدالرحمن  دربار  پزشك  قرطبى  الكاتب   سعد  بن  عريب  شهر  ازهمين 
جنين  علم  و  زنان  به  مربوط  امراض  در  م)  ه /قرن 10  قرن 4  دوم (نيمه  حكم  نيز 
شناسى تبحر داشته70 و رسالة معروفى درقابلگى نگاشته است.71 ابوالقاسم زهراوى 
عبدالملك  ابومروان  ق)،  (در 525ه  عبدالملك  ابوالعالءزهربن  اندلسى(در404)، 
بن زهر (در 557)، ابوبكر محمد بن عبدالملك بن زهر(507-595ه ق) و ابو محمد 
خاندان  از  وبرجسته  حاذق  (557-602)پزشكان  عبدالملك  بن  محمد  بن  عبداهللا 
شهرت  قابلگى  و  زنان  پزشكى  در  زن  دو  همچنين  خانواده  ازاين  بودند.  زهر  آل 
داشتند؛ كه در حرمسراى المنصور موحدى به طبابت مى پرداختند.72 يكى ازآنها 
خواهر ابوبكر زهرى بود، نام او را منابع ام عمرو آورده اند وديگرى خواهرزاده 
ى ابوبكر بودكه به همراه وى توسط الناصر موحدى مسموم ودرسال 595 ه ق به  
قتل رسيد.73 ابن طفيل (در581 ه ق)، ابن رشد(در 595ه ق)، ابن نفيس(در 686) 
صاحب كتاب الموجز فى الطب، 74 از ديگر دانشمندان ايم دوره اند. ابن خلدون 
درباره ى جنين وتدبير امر طفل هنگام تولد كه درآن زمان از علوم بى نظير بوده 
است، به عنوان دست آوردهاى جديد طب در زمان خود يادكرده است. اين بيان 
ابن خلدون از رشد علم در دوره حفصى تونس حكايت دارد.75 كتابهاى مستقلى 
نيز در زمينه جنين و بيمارى هاى مربوط به مادران و نوزادان و موارد مربوط به آنها 
دانشمندان كهن و يونانى بوده  در تمدن اسالمى نوشته شده كه بعضا منسوب به 

است، مانند:
كتاب اوجاع النساء (درد هاى زنانه)؛ اين كتاب مشتمل بر دو مقاله و منسوب به 
بقراط مى باشد. مقاله اول در مورد عوارض و حاالتى  كه بر زنان از طريق عادت 
زنانه عارض مى شود. و مقاله دوم در بيان عوارضى كه در موقع باردارى و بعد از 

وضع حمل و دردها و بيماريهايى كه بر اثر آن بر وى عارض مى شود.76 
كتاب فى حبل على حبل؛ در مورد زن حامله و تغييرات رحم در هنگام باردارى77 
و نيز كتاب فى المولودين لثمانيه اشهر (بچه هاى هشت ماهه)؛ كه آن نيز منسوب 

به بقراط  مى باشد.78 
كتاب فى التشريح الرحم نيز از جمله كتبى است كه در مورد زنان نگاشته شده 
است. ظاهرا اين كتاب توسط جالينوس براى يك قابله جوان نوشته شده  و آنچه 
در تشريح رحم مورد نياز بوده و همچنين تغييراتى كه در نتيجه حمل در رحم پيدا 
سپس  و  شده  ترجمه  ايوب  توسط  كتاب  اين  است.  شده  تشريح  آن  در  شود  مى 
حنين بن اسحاق آن را با كتاب هاى ديگر در مورد تشريح به سريانى ترجمه نموده 

است. سپس اين كتاب به عربى ترجمه شده است. 79 
در قرن دوم و سوم هجرى نگارش رساله ها وكتابها در طب زنان در گستره تمدن 
عالج  به نام   ماسويه (161- 234ه ق) كتابى   اسالمى آغاز مى گردد؛ يوحنا بن 
النساء اللواتى ال يحبلن حتى يحبلين ( معالجه زنان نازا تا آبستن شوند) و نيز كتابى 
به نام جنين را به نگارش در مى آورد.80 از جمله آثار ديگر مقالة يحيى [يوحنا] 
بن ماسويه با نام  فى الجنين و كونه فى الرحم مى باشد.81 حنين ابن اسحاق(194-

260ه ق) نيز صاحب مقاله اى به نام رساله فى كون الجنين (مقاله در تكوين جنين) 
و نيز رساله فى التشريح الرحم است، كه توسط حنين و سپس شاگرد وى حبيش 
ترجمه شد. وى در اين كتاب اقوال جالينوس و بقراط را آورده است. 82 مقاله فى 
تولد الجنين  المولود السبعه اشهر (جنينى كه هفت ماهه به دنيا مى آيد) 83 و كتب 
طبى فراوان ديگرى نيز به  حنين بن اسحاق نسبت داده شده كه به احتمال ترجمه 

شاگردان مدرسه حنين بوده است.84 
از آثار ديگر مى توان به تدبير الحبالى و االطفال و الحبيان نگارش احمد بن محمد 

يحيى البلدى (در 268ه/830م) اشاره كرد.85 
مختلف  هاى  شاخه  رشد  با  همگام  نيز  اسالمى  اندلس  در  هجرى  چهارم  قرن  در 
 ( آبستن  حبلى  (جمع  الحبالى  تدبير  و  الجنين  خلق  قرطبه؛كتاب  در  پزشكى، 

والمولودين  به وسيله عريب بن سعد كاتب قرطبى به نگارش درآمد.86 
سياست الحبيان و تدبير هم نوشته ابن الجزار القيروانى(در 400 ه ق )87  و رساله فى 
اوجاع االطفال نوشته ابو على بن احمد بن عبدالرحمن بن مندويه (در 410 ه ق)88 

70- Li, 1992: 404.
71- Nasr, 2007: 223.
72- Alhuei Nazari, 2003: 101.
73- Ibn Abi Osaiabeh, 1970: 113.
74- Halabi, 2003: 230-1.
75- Ibn Khaldun, 1996: 327.
76- Ibid: 75.
77- Ibid: 77.
78- Ibid: 78.
79- Honain ibn Ishaq, n.d.: 96.
80- Ibn Abi Osaiabeh, 1970: 454.
81- Mahmud, 1990: 171. 
82- Ibn Abi Osaiabeh, 1970: 493.
83- Ibid: 242.
84- Hashemi, 2006: 54-7.
85- Al Sameri, 1409: 257.
86- Sezgin, 2001: 423.
87- Ibn Hendu, n.d.: 230.
88- Al Sameri, 1409: 257.
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نيز از ديگر كتب نگارش شده در اين زمينه بوده اند.
نتيجه گيرى

نطفه  از  را  او  نسل  سپس  آفريديم.  گلى  عصارة  از  بار  نخستين  را  انسان  ما  «همانا 
مقرر داشتيم؛ آن نطفه را در جايگاهى استوار قرار داديم. سپس آن نطفه را لخته 
خونى ساختيم، آن گاه آن لخته ى خون را به صورت پاره ى گوشتى [كه گويى] 
جويده شده درآورديم؛ پس آن قطعه گوشت را استخوان هايى چند ساختيم، آن 
گاه استخوان ها را با گوشت پوشانديم، سپس آن را آفريده اى ديگر ساختيم (به 
او حقيقت انسانى بخشيديم). پس خداوند كه بهترين آفرينندگان است پرخير و 
رشد  مراحل  و  دارد  انسان  خلقت  به  اشاره  آيات  دراين  خداوند  است.89»  بركت 

جنين در رحم مادر، با لفظ مكان امن، را بيان مى دارد.
با كشف حقايق جديد در علم جنين شناسي، انسان در برابر اعجاز نهفته در قرآن 
كه به مراحل آفرينش جنين اشاره نموده  سر فرود آورده، چرا كه اينگونه مطالب 
خطوط  قرن  پانزده  طول  در  و  آمده  شريف  حديث  ده ها  و  آيه  اندي  و  چهل  در 
جنين   علم  اكنون  هم  را  آن  كه  است؛  نموده  ترسيم  را  علم  اين  زمينه  در  اصلي 
علوم  به  كه  قرآن  كريمه ي  آيات  مطالعه ي  در  انسان  كه  هرقدر  مي نامند.  شناسى 
مختلف اشاره نموده، تعمق كند و آن را با حقايق ثابت علمي كه به تدريج كشف 
خدا  رسول  آنچه  و  قرآن  و  خداوند  به  وي  يقين  و  ايمان  نمايد،  مقايسه  مي شود 

(ص) از جانب خداوند آورده مي شود محكم تر مى شود.
تأكيد و پى گيرى آيات قرآن از مسئله خلقت و چگونگى تولد انسان و نيز بيانات 
ارزشمند رسول مكرم اسالم در مورد شكل گيرى جنين و نيز توصيه هاى فراوان 
براى مادران و نوزادن؛ عالقه اى خاص را در بين پزشكان و محققان مسلمان در 
در  روشن  هاى  سرچشمه  اين  كرد.  ايجاد  اسالم  جهان  تمدنى  ى  گسترده  مراكز 
ميان دانشمندان مسلمان در تمام علوم انگيزش و جوششى آگاهانه را براى شناخت 

شاخه اى مختلف علوم و واكاوى گره هاى ناشناخته ايجاد مى كرد.
طب اسالمى يكى از مشهورترين، پيشرفته ترين و شناخته ترين جنبه هاى تمدن 
اسالمى و يكى از شاخه هاى علم است كه مسلمانان در آن درخشندگى فراوان پيدا 
كرده اند. آثار پزشكى مسلمانان در قرون وسطاى اروپايى در مغرب زمين تدريس 
مى شد. و حتى در دوره رنسانس و در قرن 11هجرى/17ميالدى نيز تعليمات ايشان 
در محافل طب مغرب زمين قدر و قيمت داشت. اين مكتب پزشكى، كه در آغاز 
تاريخ اسالم بوجود آمد، نه تنها از لحاظ ارزش ذاتى خود اهميت دارد، بلكه از آن 
جهت نيز مهم است كه پيوسته ارتباط نزديكى با ساير علوم و بخصوص با فلسفه 
داشته است. پزشكى اسالمى كه از سر چشمه هاى گوناگون منعشب مى گرديد، 
در دوره خلفاى عباسى، همان زمانى كه اروپا، قرون وسطى را طى مى كرد، مرتبه 
و مقام بس رفيعى يافته و پزشكان مسلمان در زمينه ها و تخصص هاى مختلف به 

پيشرفتهاى ارزشمندى نائل آمده بودند.
از شاخه هاى پزشكى كه مسلمانان درآن تبحر يافته وآثار ارزشمندى را تدوين 
وتأليف كردند؛ پزشكى زنان مى باشد. اين شاخه از علم پزشكى كه با توجه به 
پيوسته  تمدنى  مراكز  از  داخله  علوم  ورود  با  گرفت  شكل  اسالمى  هاى  آموزه 
طبى  كتب  از  مفصلى  هاى  بخش  كه  آنجا  تا  يافت.  خاصى  قوت  اسالم  جهان  به 
در  مستقلى  هاى  رساله  و  يافته  اختصاص  آن  به  مسلمان  حكيمان  و  دانشمندان 
قسمت هاى مختلف جهان اسالم به زبان عربى يا زبان هاى ديگر به رشته نگارش 
درآمد. موضوعات مهمى كه مورد توجه پزشكان متبحر دراين شاخه از پزشكى 
قرار گرفت بيشتر مرتبط با بيمارى ها وامراض مخصوص زنان، چرايى و چگونگى 
نوزاد  گيرى  شكل  مراحل  باردارشدن،  چگونگى  زنان،  و  مردان  در  نابارورى 
دررحم (زهدان)، توصيه هاى پزشكى خاص در زمينه دوران باردارى، چگونگى 
رخ دادن زايمان، انواع زايمان، توصيه به قابله ها و مادران براى حملى آسان و بى 
از  نگهدارى  چگونگى  نيز  و  بعدازآن  و  زايمان  حين  در  مادران  بهداشت  خطر، 

نوزاد بوده است.
در اين مقاله تالش گرديد ابتدا علل توجه و انگيزش اطباء مسلمان براى پرداختن 
حكيمان  هاى  پيشرفت  سپس  گردد.  بيان  توان  حد  در  زايمان  و  زنان  پزشكى  به 
مسلمان در تشخيص و درمان امراض مخصوص زنان بررسى شد. قابلگى به عنوان 
مورد  پزشك  و  قابله  زنان  بويژه  و  پزشكان  سوى  از  توجه  و  نياز  مورد  اى  شاخه 

89- Holy Quran, Surah Momenun: 
Ayat 11-4.
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توجه قرار گرفت و نهايتا دستاوردهاى اطباء دراين زمينه در حد اختصار بيان شد. 
نيستند  اندك  اند  درآمده  تحرير  رشته  به  شاخه  اين  در  كه  خاصى  پزشكى  آثار 
اما در گذر زمان در كتاب هاى ديگر محو شده اند يا موردنسخه بردارى فراوان 

قرارنگرفته واكنون به تعداد انگشت شمار موجود هستند.
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