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  جراحي اهميت تاريخ
ـ  درك و هـمطالع ـ  خـتاري ـ  منظـور  بـه  راحيـج  وزشـآم

ـ  و انيـانس هاي هـزمين ادـايج و راحانـج حـصحي  و يـاخالق
ـ  از قـعمي تـبرداش ـ  ايـن  هـاي  يـويژگ ـ  ةـحرف  از دسـمق
ـ  تـاهمي ـ  يـخاص ـ  وردارـبرخ ـ  .تـاس ـ  راحيـج  رآينديـف
ـ  در وزشـآم با هـختـآمي ـ  امـتم  بـه  بايـد  كـه  اسـت  رـعم
ـ  و شـبخ لذت هاي هربـتج ـ  رـسراس ـ  تبـديل  دـامي  .رددـگ

 به وزشيـآم رآيندـف اين ديلـتب به راحيـج خـتاري شناخت
ـ  براي اطـپرنش و اويـپ رآينديـف ـ  كارانـهم  كمـك  راحـج

 .كرد خواهد
 خود ذشتهـگ و حال شرايط با وانـج راحانـج ائيـآشن

ـ  و اعيـاجتم رهنگي،ـف نظر از ـ  كنـار  در اديـاقتص  بـمطال
 ،بـود  دـخواه وزندهـآم بسيار هاي هربـتج صي،ـتخص و علمي

ـ  بـه  ـ  كـه  آن ژهـوي ـ  اختـشن ـ  و علمـي  راثـمي  يـفرهنگ
ـ  زهـانگي ويتـتق و ملي ويتـه اءـاحي به اكانمانـني  دمتـخ
ـ  بـا  آشـنائي  .كرد دـخواه كـكم ها انسان به  يـك  ذشتهـگ
ـ  و فعلي تـوضعي رـبهت درك به رفهـح  بـراي  ريـزي  هـبرنام
  .كرد خواهد كمك دهـآين

  آوري اطالعات روش پژوهش و جمع
اطالعات اين پژوهش بـه دو صـورت مطالعـات ميـداني و     

مطالعات ميداني طي بازديـد  . بط بوده استآوري منابع مرت جمع
از شهر سوخته در فصل كاوش و گفتگو با آقـاي دكتـر منصـور    
سيدسجادي، كارشناس ارشد باستان شناسي و مسئول سـايت  

شهر سوخته و استاد برجسته اين رشـته در ايتاليـا، بازديـد از    
واقـع در  (مجموعه سايت، بازديد و تصويربرداري از موزه سايت 

مشاهده و تصويربرداري از حفاري و بازگشـائي يكـي از    ،)محل
الذكر، بازديـد و   و اشياء گور فوقگودها، مطالعه اجمالي اسكلت 

تصويربرداري از جمجمه در موزه ملي تاريخ علوم پزشكي ايران 
  .بوده است
آوري منـابع پـژوهش جسـتجو بـا عنـاوين زيـر در        جمع

، دانشـگاه علـوم   Archeologyپديا،   هاي اطالعاتي ويكي بانك
 :پزشكي تهران، گوگل با عناوين زير بوده است

، هيدروسفالي، دكتر سيدسجادي اسيوننترپاشهر سوخته، 
همچنين از كتب تاريخ پزشكي و جراحي در دسترس اسـتفاده  

  .شده است

 جمجمه كردن سوراخ ةتاريخچ
 واقعي جراحي اعمال از نمونه اولين جمجمه كردن سوراخ

 ابـزار  از استفاده با تا بودند قادر تاريخ ماقبل يها انسان .است
 و زمـان  .كننـد  سـوراخ  را انسان جمجمه ساده بسيار جراحي

 امـا  .اسـت  نـامعلوم  جمجمـه  در سـوراخ  ايجـاد  چگـونگي 
 )سـنگي  ميانه عصر( زوليتيكـم هاي دنـتم از هايي مهـجمج
 ايـن  .انـد  بوده اي هداير هاي سوراخ حاوي كه است دهـش يافت

 سـوراخ  ايجاد منظور به هايي تالش كه دهد مي نشان عوضوـم
ـ  سـال  10000 تـا   5000 حدود در جمهـجم در ـ پ  الدـيش از مي

  .است گرفته صورت
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 دوره از متعـددي  شـده  سـوراخ  هـاي  جمجمه كه آنجا از
 يافـت  آسـيا  و غربـي  اروپاي در )سنگي نوين عصر( نئوليتيك

 كـردن  اخسـور  كـه  داشت بيان قاطعيت با توان مي است، شده
 مصادف كهيش از ميالد پ 3000 تا 2000 هاي سال بين در جمجمه

 پـرورش  شـده،  داده يقلص و سنگي هاي اسلحه و ابزار ايجاد با
 نـوين  تمدن اجتماعي هاي پايه و اوليه آوري فن پيدايش و دام
 .گرديد مي محسوب رايجي عمل ،است بوده

 متقـد  از كـه  سالم موميايي جسد 10000 از بيش كشف با
 سـال  2000( اينكاهـا  از پيش پروي (Pre-Inca Peru) به آنها

 عمـل  انجام مورد در موجود شك گردد، مي باز )يش از ميالدپ
 كـه  چرا ،شد تبديل يقين به جمجمه در سوراخ ايجاد جراحي
 وجـود  از شـواهدي  داراي موميايي اجساد اين از  %60 از بيش

 هاي سوراخ موارد از بسياري در .بودند خود جمجمه در سوراخ
  .)1تصوير ( )سوراخ 7 تا 2 از( بودند متعدد فوق

  
شده مربوط به پروي پيش از  هاي سوراخ  هايي از جمجمه ـ نمونه۱تصوير 

 اينکاها

 جمجمـه  كردن سوراخ به اقدام حجر عصر هاي انسان چرا
 نمودند؟

 از استفاده دهندة نشان كه ناچيزي شناسي باستان شواهد
 سيفيليسـي  هـاي  آسـيب  يا استئوميليت ماندر در فوق روش
 روي بـر  هـا  سـوراخ  موارد بيشتر در كه چرا .دارد وجود باشد،

 كه رسد مي نظر به بيشتر .است گرفته صورت سالم هاي جمجمه
 هاي بيماري درمان براي جادويي و آئيني اهداف با روش اين از

  .است شده مي استفاده سردرد يا صرع رواني،
 خرافاتي افراد، سر در شيطاني و خبيثه حاروا وجود تصور
 .شود مي ديده نيز امروزه حتي كه است باستاني

 ايجاد منظور به جمجمه در سوراخ ايجاد ابتدايي، دوران در
 بـين  از بـراي  همچنين و خبيثه ارواح شدن خارج براي محلي
 كـردن  خـارج  طريق از ناتوان و ضعيف افراد هاي ناتواني بردن
 .است بوده طرحم شيطاني ارواح

 از پـس  افـراد  از %50 حـداقل  كـه  شـود  مـي  زده تخمين
 افراد اين در ها سوراخ هاي لبه زيرا ،ماندند مي زنده ترپاناسيون

 منظـور  بـه  مختلف قبايل سران كه شود مي تصور .بودند صاف
 در سوراخ ايجاد از شيطاني، ارواح خروج براي دائم مفري ايجاد

 در .كردند مي استفاده بيماري معالئ وجود بدون حتي جمجمه،
 بـدر  سـالم  جـان  جراحـي  عمل اين از شخص آن كه صورتي
 يه و شده پذيرفته خبيثه ارواح از عاري فردي عنوان به ميبرد،
 تلقـي  خويش پيروان ميان در جادويي قدرت با رهبري عنوان

  .)2تصوير (پرداخت  و به درمان سايرين مي گرديد مي

  
آمريکاي جنوبي ـ رئيس قبيله در حال سوراخ  اي از ـ مجسمه۲تصوير 

 کردن جمجمه يکي از افراد قبيله خود براي خارج کردن ارواح خبيثه

 سر در سوراخ ايجاد هاي روش
ـ  انجام الزمه كه است، شده مطرح مختلفي هاي روش  ةهم

 تفـاوتي  بـي  نداشت، وجود حسي بي داروي كه دوراني در آنها
بـوده   حين انجام عمـل جراحـي  در  خود به نسبت بيمار، كامل
 يـا  سـنگ  از اسـتفاده  روش، خشنترين ولي ترين ساده .است
جمجمه بوده است كه به  در ايجاد سوراخ براي شده، تيز صدف

 .شده است هاي زير اجرا مي يكي از شيوه
 از چاقوهـايي  بـا  استخوان در هاي هداير هاي برش ايجاد -
 ).3تصوير ( چخماق سنگ جنس
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 سـپس  و بيضـي  يـا  دايره شكل به كوچك منافذ ايجاد -
 .آنها بين استخوان بريدن با منافذ اين اتصال
 و مختلف شيار چهار ايجاد براي گوه و چكش از استفاده- 

  ).4تصوير ( شكل مربعي استخوان مياني قسمت برداشت

  
  

 ـ ابزارهاي سنگي از سنگ چخماخ براي سوراخ کردن جمجمه۳تصوير 

  
  

هاي ترپاناسيون با چکش و گوه در قرون  از روشـ تصاويري ۴تصوير 

  وسطي

  سوخته شهر معرف
 و چسـبيده  هـم  بـه  هـاي  تپـه  سلسله نام هـسوخت شهر
 اطـراف  هاي زمين سطح از متر 18 تا 12 بين اعـارتف با وسيعي

 اسـتان  در زاهـدان  و زابـل  بـين  راه ومتريـكيل 56 در خود
 .است بلوچستان و سيستان

 كنـار  در سيسـتان  باسـتاني  حوطهم مهمترين شهر، اين
 ميالد از پيش سوم و چهارم هاي هزاره طي هيرمند رود دلتاي
 و آثـار  داراي شـهر  هكتـاري  151 وسـعت  از هكتار 120 .است
 تا 2800 به متعلق آن هردو ترين گسترده و است باستاني بقاياي
 هكتار 80 حدود به آن وسعت كه است يش از ميالدپسال  2500
  .)5وير تص( رسد مي

  
 محل شهر سوختهنقشه ـ ۵تصوير 

 كـه  رسـد  نمـي  نظـر  به و است جديد يـنام روزيـام نام
 آنجائي از .دـباش رـبيشت سال 200 الي 150 دودـح از آن سابقه

 دچار خود خـتاري از رحلهـم سه طي لـحداق زبورـم رـشه كه
ـ  آن حـسط شده، يـبزرگ سوزي شـآت و ريقـح  و هـسوخت

 ودـش مي دهـدي آن جاي ايـج در گيـسوخت و رـخاكست آثار
 سـوخته  شـهر  نام با لـمح ردمـم ويـس از بـسب نـاي به و

 رـشه نام ارهـدرب رـديگ يـمحل روايت .است دهـش دهـخوان
 كـه  ودهـب سوته رـشه لـاص در لـمح اين امـن كه تـاس آن
 تبديل زمان مرور به سوته و تـاس مـعظي و بزرگ ايـمعن به
ـ  ردمـم .است دهـش تهسوخ به  از اسـتفاده  بـا  سـوخته  رـشه

ـ  كه ودـخ رـشه رافياييـجغ موقعيت ـ  كانـام  منـابع  هـتهي
 تمـام  در را اـآنه وزيعـت و توليد رلـكنت و يـطبيع و معدني

ـ  اين داده مي رافـاط ناطقـم و سيستان ـ  را رـشه  رشـگست
ـ  شـهر  هـتوسع .دادند ـ  در تهـسوخ  از سـاله  400 دوره كـي

 15 كوچـك  ركـشه يك شكل از را آن اله،ـس 1200 زندگاني
ـ  بـا  و كرده ارجـخ اريـهكت ـ  يـوسعت ـ  150 دودـح  ارـهكت
ـ  ـ  از يكـي  بـه  ديلـتب ـ  دوران شـهرهاي  رينـبزرگت  رغـمف

  .)6تصوير ( ودـنم خاورميانه
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 نقشه جغرافيايي شهر سوخته و مناطق اطراف آنـ ۶تصوير 

 بـا  قشـر  طـرف  از خـود  شكوفايي زمان در سوخته شهر
 و سـند  هـاي  سـرزمين  و هند قاره شبه در همزمان هاي تمدن

 و بزرگ خراسان شمال در موجود هاي تمدن با شمال از پنجاب،
 هـاي  تمـدن  بـا  غـرب  از و فعلي تركمنستان جمهوري جنوب
 بـين  برخـورد  محـل  و بوده ارتباط در شوشان دشت و ايالمي
 .است بوده نيز مختلف هاي فرهنگ و نژادها

 كـه  انـد  شده شناخته سوخته شهر در زندگي رهدو چهار
  :از عبارتند

  )يش از ميالدپ 2800-3200( يكم ةدور -
 )پيش از ميالد 2500تا  2800( دوم ةدور -
 )پيش از ميالد 2300تا  2500( سوم ةدور -
 )پيش از ميالد 1800تا  2000 - 2300( چهارم ةدور -

 ةدور در و شـده  گـذاري  پايه يكم ةدور طي سوخته شهر
 دوران سـوم  ةدور از و رسـيده  خـود  شـكوفائي  اوج بـه  دوم

 رفتـه  بـين  از چهارم ةدور پايان در و شده آغاز آن اضمحالل
  .است

 سوخته شهر اكتشاف ةتاريخچ
 انگلسـتان  از اشتاين آقاي: شناس باستان كاشف اولين •

 . 1912 در
 گـروه  40 دهـه  اواسط: كاوش پيشنهاد و بررسي اولين •

 ايتاليايي

 پرفسور :جهان به معرفي و) 1356-1348( كاوش روعش •
 .ايتاليا از توزي ماريتسيو

 دكتر سرپرستي به كنون تا 1376 :اكتشاف مجدد شروع •
 ).7تصوير ( سجادي سيد منصور

  
ـ وضعيت فعلي بخشي از شهر سوخته پس از اکتشاف و اقدامات ۷تصوير 

 مرمتي حفاظتي توسط آقاي دکتر سجادي و هممارانشان

 سوخته شهر گورستان عرفيم
 شد پيدا 1351 سال در بار نخستين شهرسوخته گورستان

 2500 حـدود  كاوش فصل پنج طي ايتاليايي شناسان باستان و
 تـا  20 بـين  گورستان اين وسعت .كردند حفاري را آن مترمربع

 تـا  25000 بين نيز آن در موجود قبور و شده برآورد هكتار 25
  .است شده زده تخمين قبر 40000
 گورسـتان  اين از رـقب 230 عدادت وعاًـمجم 1356 سال تا

 .آمـد  دسـت  به اـآنه از تـاسكل 300 دادـتع و دـش اريـحف
ـ  به يـاسالم البـانق از پس هـسوخت رـشه هاي كاوش  دتـم

 اين در كاوش كار 1376 سال در كه اين تا شد متوقف سال 20
ـ  طـرف  از باستاني مـمه محوطه ـ  انـسازم  رهنگـي ف راثـمي
 شد سرگرفته از سيدسجادي دكترمنصور سرپرستي به و كشور

  .دارد ادامه تاكنون و
 

 اشياء بودن دارا و اطالعاتي نظر از سوخته شهر گورستان
 كلـي  طـور  به رود مي شمار به غني هاي گورستان جزو متنوع

 و يش از مـيالد پ 2000 يك در گورستان اين كه تـگف توان مي
 بودن مسكون زمان در 1900 تا 3200 از ساله هزار ريباًـتق ةدور
  .)8تصوير ( است گرفته مي قرار استفاده وردـم شهر
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پس از اکتشاف  سوخته شهر گورستانوضعيت فعلي بخشي از  ـ۸تصوير 

 و اقدامات حفاظتي

 وضـعيت  تـوان  مـي  سـوخته  رـشه ورستانـگ مطالعه از
 طـي  در را درمـان  روش و شـايع  هاي اريـبيم نوع ،بهداشتي

ـ  دوره چهار ـ  200 تـا  3200 حـدود  از رارـاستق  يش از مـيالد پ
  .نمود مشخص
 شـهر  گورستان در گمانه 22 دادـتع تاكنون 1376 سال از
 كشـف  تـدفين  150 حدود جهـنتي در و شده اريـحف سوخته
 حفـاري  گورهـاي  داخل از آمده بدست اتـاطالع .است شده
 سرشاري خزنم سوخته شهر ورهايـگ كه دهند مي نشان شده

 فالت و شهر اين تمدن و تاريخ بازسازي براي كه هاست داده از
 .هستند مهم ايران

 و جمجمــه جراحــي( پزشــكي علــوم تحــول تــاريخ
 و فقـرا  قبرهـاي ( گونـاگون  اجتمـاعي  طبقات )بندي ستهـشك

 وجـود  از نشان همگي )تدفين براي سفارشي هاي ظرف اغنيا،
 داراي قبور بيشتر .است هيافت سازمان و رفتهـپيش هـجامع يك
 خوابانـده  جنينـي  حالت در والًـمعم كه هستند تـاسكل يك
 و شـده  پوشـانده  هاي هپارچ با دفونـم شخص بدن و اند شده

 وي كنار در سفالي ظروف در گوناگون غذاهاي و اشياء تعدادي
  .)9تصوير ( است شده گذاشته

  
 ختهسو شهر گورستان نحوه حفاري در ـ نمايي از۹تصوير 

 اطالعـات  گورسـتان  از آمده دست به هاي اسكلت ةمطالع
 گروهـي،  و فـردي  نـژادي،  خصوصـيات  دربـاره  نيز ذيقيمتي
 و سـال  و سـن  درمـان،  روش و احتمالي هاي بيماري ،فرهنگي
 اسكلت 450 از تاكنون .دهد مي بدست مردم ژنتيكي مختصات
 هـاي  شـاخص  داراي بـزرگ  جمجمـه  مـورد  3 شـده،  بررسي

 12-8مـاهگي و   16-12 مـاهگي،  12-6 سنين در يهيدروسفال
  . )10تصوير ( است آمده بدست سالگي

  
  باقيمانده هاي اسکلت اي از نمونهـ ۱۰تصوير 



  ... در جراحي جمجمه هاي نشانه نخستينـ  جابرانصاري مصطفيدكتر 

   سوخته شهر 1003 گور معرفي
 در كه است گورهايي قديميترين از يكي 1003 شماره گور

 جنـوبي  بخـش  در گـور  ايـن  .اسـت  شـده  پيدا سوخته شهر
خاص آن تصور  شكل و وضعيت خاطر به و فتهگر قرار قبرستان

 .)11تصوير ( باشد مذهبي انديشه نوعي از هايي نشانه شود مي
 بـاز  بارها و بارها آرامگاه اين كه آيد مي نظر به حقيقت در
 آن در را ديگـري  مـرده  و شـود  مجـدد  استفاده آن از تا شده
 راًظاه بوده، مسقف قبر اين كاوش، زمان در كه آن يا ذارندـبگ
 بعـدها  آن سـقف  كه رود مي شمار به سردابي ورهايـگ نوع زا

 هـاي  تـدفين  كهنترين از يكي نادر، گور اين .است ريخته فرو
 2700 تـا  2800( استقرار هشتم طبقه به متعلق و سوخته شهر

  .)12و  11وير اتص( است )يش از ميالدپ

  
 رهاي گو  اسکلت وضعيت استقرار از شماتيک تصويريـ ۱۱تصوير 

 ۱۰۰۳ شماره

  
 شهر سوختهدر  ۱۰۰۳ شماره گورمنظره فعلي ـ ۱۲تصوير 

 

 شده جراحي جمجمه معرفي
 نظرتاريخ از كه است شده پيدا هاي  همـجمج ورـگ اين در

 برخوردار اي العاده فوق تـاهمي از ايران فالت پزشكي والتـتح
 جمجمـه  اين روي بر شده امـانج اوليه هاي يـبررس در .است
ـ  داده صـتشخي ؤنثـم آن صاحب تـجنسي  آن سـن  و دـش

ـ  بايد .شد زده نـتخمي سال 13 دودـح نيز  كـه  شـد  رـمتذك
ـ  نشده لـكام هنوز باال راست و چپ كـف استخوان  و ودندـب

 ريشـه  پائين قسمت در كـكوچ گيـشكست يك آن بر عالوه
ـ  .داشـت  ودـوج فك راست ـ  از مهـجمج  داراي انـدازه  رـنظ
 از بـيش  رشد رـخاط به رـبيشت كه تـاس بوده بزرگي مـحج
ـ  طـرف  دو هـر  از و مهـجمج مركزي بخش دازهـان  وانـاستخ

 .است بوده انهـآهي
 هاي بخش هـك ودـش مي دهـاهـمش يـافق دـدي كـي در

ـ  هـجمـجم تـپش يـچپ ـ  تـنسب ـ  هـب ـ  شـبخ  آن تـراس
ـ  يـويـجل شـبخ هـك يـحال در د،ـان دهـش رـبزرگت  تـراس
ـ  تر هـرجستـب آن پـچ تـسمق به تـنسب مهـجمج  .تـاس

 اديـع رـنظ هـب دازهـان و كلـش رـنظ از مهـجمج ورتــص
 اديـع رـغي الًـكام جمهـجم هـب ورتـص تـنسب اما .دـآي مي
  .)13تصوير ( تـاس

  

 بيمار مبتال به هيدروسفالي جمجمهـ ۱۳تصوير 



  ۱۳۸۹، سال ۴، شماره ۱۸نشريه جراحي ايران، دوره 

 جراحي جمجمه هاي نشانه
 شكل مثلثي اخيسور صورته ب جراحي اثر جمجمه اين در

 را اسـيون نترپا هـاي  ويژگي كه شود مي ديده پاريتال ناحيه در
 ماه شش حداقل عمل اين از پس مزبور شخص .دارد كامل بطور
 شـده  بريـده  مثلـث  كنـار  در كـه  زيـرا  است؛ بوده زنده نيز

  .)15و  14تصاوير ( است كرده شدرً مجددا نازك استخواني

  
 سازي ي شکل و عالئم استخوانمحل ترپاناسيون مثلثـ ۱۴تصوير 

 نگهداري و بررسي كشف، تاريخچه
 توسـط  1356 سال در مزبور جمجمه و 1003 شماره گور •
 .شد كشف يائيلايتا شناسان باستان
 شناسي انسان متخصصين توسط تشخيصي هاي بررسي •

 .است شده انجام ايران و ايتاليا در
 پزشـكي  علـوم  تاريخ ملي ةموز در اكنون جمجمه اين •

 ).15تصوير (شود  مي نگهداري يرانا

  ها يافته بندي جمع
 باسـتاني  هاي تمدن از يكي استقرار محل سوخته شهر •
 1200 مـدت  بـه ( از مـيالد  سال قبل 4000-5200 از زمين ايران
 .است بوده )سال
 داراي جمجمـه  3 تـاكنون  شـهر  ايـن  گورسـتان  در •

 .است شده كشف هيدروسفالي مشخصات

 جراحـي  عمـل  هيدروسـفالي  مـوارد  از يكـي  روي بر •
 .است شده انجام اسيوننترپا

 .است بوده زنده جراحي از ماه پس 12-6ر به مدت مابي •

  
و محل بعدي ) مثلث بزرگ نقطه چين( ترپاناسيونمحل اوليه  ـ ۱۵تصوير 

  )سازي مثلث کوچکتر پس از استخوان(سوراخ 

 گيري نتيجه
 سال 1200 مدته ب بزرگي تمدن تاريخ، از پيش ايران در •

 بيمـاري  آن پزشـكان  و است داشته استقرار سوخته شهر در
 .اند شناخته مي را هيدروسفالي

 در و نمـوده  اسيوننترپا به اقدام سوخته شهر پزشكان •
 .اند بوده موفق خود درماني روش
 و انجام خرافي اهداف با ها  اسيوننترپا اكثر دوران آن در •
 .گرديد مي شخص فوت به منجر
 بوده نظير كم خود نوع در مشخصات اين با فوق جراحي •

 .گردد مي محسوب ميهن علمي ميراث مفاخر از و

 ها توصيه
 هاي زمينه در افتخارآميزي و غني ميراث داراي ما ميهن •
 .است علمي
 جراحـان  بـه  علمي ميراث اين انتقال و حفظ شناخت، •
 و بـوده  تخصصي و علمي هاي انجمن مهم وظائف از يكي جوان

 .بود خواهد تأثيرگذار آنان اخالقي و لميع ارتقاء در
  
  

 


