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Abstract
The symptoms of today’s disease can help scientist to take a diagnostic
approach toward those of the ancient times. The knowledge of the survey of disease in the ancient times is called pathology. Ancient pathology focuses on the source, evolution and progression of diseases in the
human groups in history. In the nineteenth and early twentieth centuries, a lot of precise and detailed descriptive research, often dealing with
pre-Columbian “syphilis”, was performed. Then, in the early twentieth
century a number of scholars, strived to carry out research on various
issues, ranging from trephination to schistosomiasis. However, it was
not until Hooton, Stewart, and some others who combined paleopathology with paleodemography that scientists succeeded to get a population
perspective on health. More recently, Jarcho and Brothwell, working on
bone pathologists, gained a better understanding of the ancient diseases
of the mummies. This cooperation among scholars, the most prominent
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one being William Ortner, led to a revolution in the study of bone
biology and responses to diseases. Owing to the spread of this knowledge in the world, the aim of this article is make readers familiar
with this field, and encourage them to work in and promote this field,
exploring the ancient legacy of this country.
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خالصه مقاله
نشانه های بیماریهای امروزه می تواند برای دانشمندان کمک کننده و رهیافتی
تشخیصی به ازمنه های کهن باشد .به دانش بررسی بیماری ها در گذشته دیرین
آسیب شناسی گفته می شود.
سرچشمه بیماری ،فرگشت و پیشرفت بیماری در گروهه های بشری در درازی
تاریخ و چگونگی سازگاری انسان با آن موضوع دانش آسیب شناسی باستانی
است .در سده نوزدهم بررسی های دقیق مناسبی در زمینه سیفلیس پیش از کلمبی
انجام گرفت .و سپس در اغازین سده بیستم پژوهش ها توسط ورشو ،جونز،
پوتناتم ،هردلیکا ،رافر و دیگران در زمینه های گسترده ای از ترافیناسیون گرفته
تا شیستوزومیازیس انجام گرفت .در سده بیستم افرادی همچون هوتون ،استوارت
و دیگران پالیوپاتولوژی با پالیودموگرافی در هم آمیختند و پیشینه از بهداشت
باستانی بدست آمد
 .در میانه های سده بیستم و پس از آن جارکو ،بروسول ،کوک بورن بر اساس
پاتولوژی استخوانی به استنباط بیماریهای باستانی مومیایی ها پرداختند این موضوع
می توانست انقالبی در پالیوپاتولوژی ایجاد کند که برجسته ترین فرد این دوره
ویلیام اورتنر است .با توجه به گسترش یافتن این دانش در جهان هدف از این
مقاله آشنایی خوانندگان با این رشته و پرداختن و آغاز راهی برای گسترش آن در
کشور عزیزمان است که میراث گرانبار باستانی دارد.
کلمات کلیدی :تاریخ پزشکی ،آسیب شناسی ،بیماریهای باستانی
مقدمه
بیماری بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی بشری است و با بشر زیسته و او را رنج
داده و یا از بین برده است .این تجربه ای است که جنبه جهانی داشته و چنان دیرینه
است که از بشر دیرینگی بیشتری دارد .اقوام گوناگون بیماری را زاییده اهریمن،
انگره مینو و یا زاییده کنجکاوی پاندورا می دانستند1و .2برخی از این بیماریها چنان
اثری بر بدن فرد می گذاشت که فرد را از پا می انداخت و یا با آن زندگی نه
چندان همزیست گونه را ادامه می داد و داغ خود را بر بدن فرد می گذاشت و پس
از مرگ در بافت نرم و بافت سخت فرد باقی می ماند .نشانه های بیماریهای امروزه
می تواند برای دانشمندان کمک کننده و رهیافتی تشخیصی به ازمنه های کهن
باشد .به دانش بررسی بیماری ها در گذشته دیرین آسیب شناسی گفته می شود.
سرچشمه بیماری ،فرگشت و پیشرفت بیماری در گروهه های بشری در درازی
تاریخ و چگونگی سازگاری انسان با آن موضوع دانش آسیب شناسی باستانی
است3و .4البته استنباط و روایی تشخیص بیماری باستانی و اعتبار و راست آزمایی
تشخیص های بیماری های کنونی بحثی است فلسفی که در مجال این مقاله نمی
گنجد و در قلمرو فلسفه پزشکی می گنجد .به علت اتیولوژی و پاتوژنز یکسان
بیماریها ما می توانیم این تشخیص را از دنیای معاصر به دنیا کهن ببریم .در پایگاه
مجله بین المللی اسیب شناسی باستانی آمده است :بررسی و کاربرد روش ها و فن
های برای شناسایی بیماری ها و حالت های وابسته در استخوان ها و بافت نرم باقی
مانده آسيب شناسي باستاني گفته می شود .5امروزه در کنار بررسی باستان شناسی
که بیشتر از گور گذشتگان بدست می آید به بررسی اسکلت ،خاک اطراف آن و
یا مومیایی گذشتان نیز پرداخته می شود که دادهای سودمندی را در اختیار ما قرار
می دهد از طرفی داده های باستانی را غنی تر می کن و از سویی دیگر به دانش
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فسيل
 Structura at Usaبه صورتي نادرست در چندين مورد استخوان هاي
Zanuri Tabrizi AH. [Matrah-7 al-Anzar fi Trajeme Atebba’ al Asar filsof va falasefeh al Amsar], Edبررسي
شده فيل را به انسان هاي ژيگانيسم نسبت داد .شولچزر طبيعي دان در
ited by Mohaddes MH. Tehran: Sina cultural and Legal Institute: Shahid Beheshti University of
دچار
نيز
فسيل هاي استخوان هاي ماهي آزاد غول پيکر و تشخيص آنها از انسان
 [Medical Sciences and Health Services. 2009. [In Persian
مشکل شد .طبيعي دان آلماني جان فرديک اسپار 8به درستي استئوساکوماي ران را
در يک خرس غار تشخيص داده و اين زماني است که پاليوپاتولوژي زايش يافت.
جرج آکوستوس گولدفوس 9در دانشگاه بن به بررسي کفتار کواترنري پرداخت و
به تشخيص افتراقي و مشکالت آن اشاره کرد .هر چند بررسي هاي نخستين بيشتر
به جانوران ختم مي شد .ولي اين مهم بود که شناسايي بين استخوان هاي انسان
و جانوران ميسر شود .10در سال  1966ژارگو ،11اولين گزارش پالئوپاتولوژي را
به جراح بوستوني جان کالينز وارن نسبت داد .او در شرحش به بررسي جمجمه
انسان و جانوران پرداخت .و کتابي با عنوان Comparative View of the
 Sensorial & Nervous System in Man & Animalsدر سال 1822
نوشت .هم شکستگي ها و هم ناهنجاري هاي انسان زاد 12در سال  1839توسط
ساموئل جرج مورتن 13در کتاب  Crania Americanaشرح داده شد .14در
پايان اين دوره نيز ميکروسکوپ کاربردهاي آناتوميک و بافتي بسيار يافت .لويس
اگواسيز 15به بررسي ساختار دندان هاي سنگواره اي در بين سال هاي -1813
 1833پرداخت .آناتومسيت انگليسي ريچارد آون 16گزارش بافتي از بررسي نمونه
هاي موميايي مصري سلسله بيست و هفتم که تشريح کرده بود منتشر ساخت.17
]peripd). Edited by Moaied Shirazi J. Tehran: Sokhan. 2001. [In Persian

زايش پالئوپاتولوژي ـ نيمه سده نوزدهم تا جنگ جهاني نخستين
بسيار از پيشگامان در بررسي و روشن شدن تغييرات پاتولوژيک روي
استخوان در اين دوره رخ نمودند .افرادي همچون بوچر د پرتز 18از برجستگان
اين دوره است .گشايش موزه هاي آناتومي در دانشکده ها و موزه هاي تاريخ
طبيعي و بررسي استخوان هاي انسان و جانوران راه را براي پيدايش رشته اي
به نام آنتروپولوژي فيزيکي که بيشتر تاکيد شان بر نژاد شناسي بود را باز کرد و
چند برخورد اتفاقي با آسيب هاي پاتولوژيک در استخوان ها ،شمار بسياري از
پژوهشگران دانش پزشکي و آنتروپولوژي را به خود مي کشيد که درنتيجه ميزان
پژوهش ها باال رفت و پالئوپاتولوژي بيماري ها ارزش خاصي پيدا کرد .19ردولف
ويرشو 20آسیب شناس شناخته شده در سال  1856يک استخوان جمجمه انسان از
غار فلدهافن (مرد نئواندرتال) را بررسي کرد .21جوانز سزرمکس 22به بررسي بافت
شناسي موميايي هاي مصري پرداخت و آترواسکلروز را شناسايي کرد .در نهايت
پير پل بروکا 23استاد آناتومي و جراحي باليني( )1824-1880به بررسي جمجمه ها
و الگوهاي ترافيناسيون را در آنها پرداخت .ترافيناسيون به سوراخ کردن جمجمه
و برداشتن بخشي از استخوان در ناحيه سوراخ شده گفته مي شود .24همزمان با
بروکا ،پرونرز 25به بررسي توبرکلوزيس در استخوان هاي نو سنگي پرداخت.26
لوکاس چامپونر 27کتابي با نام  La Trepanationنوشت و به بررسي علت هاي
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درماني و جادويي آن پرداخت28و .29براي بهتر انجام دادن ترافيناسيون در دنياي
باستان جراحان از سوراخ کردن ناحيه ساژيتال سينوس پرهيز مي کردند .چون
خون ريزي آن کشنده است30و.31
مرحله بين دو جنگ و جنگ جهاني دوم
با به کاري گيري روش هاي آناتوميک ،بافتي و پرتوشناسي ،سرم شناسي و
ديگر شيوه ها ،تشخيص بيمارهاي باستان بهبود يافت .موجي از مصر شيفتگي 32و
بررسي موميايي ها در آغاز سده بيستم باعث پيشرفت اين دانش شد .آناتوميست
انگليسي سر گرافتن اليوت اسميت )1926(33و وارن داوسون 34به بررسي گسترده
بافتي و شيميايي موميايي ها پرداختند35و .36در بين اين دو جنگ ،پالئوپاتولوژي
گسترش بيشتري يافت .مارک آرماند روفر 37به بررسي موميايي پرداخت .پيدا
کردن تخم شيستوزوما ،و تشخيص اترواسکلروزيس ،استئوآرتريتيس ماالريايي
مادرزادي ،سل ،و ديگر بيماري ها را در موميايي ها از کارهاي او بود .بررسي
هاي فراوان ولي در نهايت به چاپ کتاب «بررسي هاي پالئوپاتولوژي در مصر»
منجر شد .با کاربرد بيشتر  X-Rayدر مطالعات استخوان هاي باستاني به کشف
تازه نائل شدند .40-38بودويين 41به بررسي بيماريهاي روماتوييدي و دنداني
پرداخت ( .)1933لئون پاليس 660 42مورد بيماري را بررسي کرد و در 1930
کتابي در اين زمينه نوشت .در دانمارک کريستفرسون 43بررسي پالئوهيستولوژي
پرداخت .پاال 44در لهستان ،جي رتوويج 45در يوگسالوي سابق ،دي ولف 46در
48
آلمان و جي بي ميليرز 47در اسپانيا بررسي هايي انجام دادند .در آمريکا ال مودي
کتابي به عنوان Paleopathology an Introduction to the Study of
 Ancient Evidence of Diseaseرا نوشت ( .)1923مودي به بررسي
آناتوميک و پالئوپاتولوژيک اسکلتهاي باستاني پرداخت(بررسي پالئوپاتولوژيک
 ،يک سوم کتابش را شامل مي شد .49آليس هردليکا 50چکواسلواکيائي باشنده
آمريکا ،پيشرفت فراواني را در پالئوپاتولوژي ايجاد کرد .او کارمند موزه ملي تاريخ
طبيعي انستيتو اسميت سونين 51در واشنگتن بود .وي را مي توان پايه گذار فيزيکال
آنتروپولوژي در آمريکا دانست .هرديليکا بر روي استخوان شناسي باستاني تاثير
ژرفي گذاشت .در بررسي هاي خود به ويژگي هاي استخوان جمجمه ،ترافيناسيون
و اگزوستيوز گوش 52توجه کرد .در سال  1913در پرو بررسي گسترده اي انجام
داد و در سال  1921کتابي با نام Note on the Pathology of the Ancient
 Peruviansرا نوشت53و .54همزمان با هردليکا ،ارنست البرت هوتون 55بررسي
جمعيت شناسي انجام داد و از داده هاي اکولوژيک و فرهنگي در بررسي هاي
فيزيکال آنتروپولوژي خود بهره جست56و.57
پالئوپاتولوژي پيشرفته
در دوره جديد راه هاي بسيار بر روي پالئوپاتولوژي باز شده است و به کارگيري
ابزار به نقاط مفيدي رسيده است که توانسته به عنوان يک رشته مستقل عمل کند.
هنگامي که فن هاي تازه باليني و آزمايشگاهي به تشخيص بهتر مي انجامد با کار
گيري بررسي  DNAباستاني شکوفايي ژرفي در اسيب شناسي باستاني ايجاد کرد
و تغذيه باستاني ،رابطه بين اکولوژي و دموگرافي ،بررسي بافتي موميايي ها ،به
کارگيري  MRIو  CT Scanديگر تحول در بررسي موميايي ها و استخوان ها
بود .افرادي همچون بوکسترا ،58کوک ،59اورتنر 60و اوفدرنهايد 61از برجستگان
اين دوره هستند.62
جمعيت شناسي و جمعيت شناسي باستاني
واژه دموگرافي(جمعيت شناسي) 63در ترجمه تحت اللفظي آن از يوناني به
معناي«توصيف مردم» است .بر طبق لغت نامه چند زباني جمعيت شناسي سازمان
ملل متحد جمعيت شناسي مطالعه علمي جمعيت هاي انساني است كه در مرحله
نخست به بررسي بعد ،ساخت ،رشد و تحول آنها مي پردازد ،موضوع اساسي
جمعيت شناسي در حالت عمده ،مطالعه كمي عواملي از قبيل باروري ،مرگ و مير
و مهاجرت است كه پيوسته بر جمعيت اثر مي گذارند و اندازه و رشد آن را تعيين
مي كنند .اين عوامل در اصطالح بنام اجزاي رشد خوانده مي شوند .اين عوامل به
همراه عوامل ديگري از قبيل ازدواج و طالق ،ساخت يا تركيب جمعيت را تعيين
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مي كنند .به طور كلي مي توان گفت كه جمعيت شناسي علمي است كه به مطالعه
ساختمان و کنش و واکنش جمعيت ها در طول زمان و مكان مي پردازد .تركيب
جمعيت و وقايع حياتي توزيع آماري افراد در يك جمعيت برحسب خصوصياتي
از قبيل سن و جنس را تعيين مي کند .بعضي از اين رويدادها همانند زاده شدن،
مرگ و مير و مهاجرت گنجايش و آمیزه جمعيت را تغيير مي دهند .وقايع ديگر
از قبيل ازدواج و طالق كه سبب تغيير وضع تأهل افراد از حالتي به حالت ديگر مي
شود صرفاً بر تركيب جمعيت اثر مي گذارند.
جمعيت شناسي باستاني زمينه اي است که کوشش مي کند پارامترهاي
دموگرافيک گفته شده را در جمعيت گذشته بدست آورد64و .65این دانش
خیلی جوان است و به دهه  70سده بیستم می رسد .افرادی همچون  Massetو
 Boquet Appelاز پیشگامان این رشته هستند .66در سال  1999بنیاد ماکس
پالنک نخسین نشست را در مورد پژوهش های جمعیتی در گذشته را برگزار کرد
و راست آزمایی فرمول ها جمعیتی را در بررسی جمعیت های باستانی همه گیری
شناسی باستانی یا پالیواپیدمیولوژی تایید کرد .شیوه های شناسایی جنس و سن و
بیماریها در انتروپولوژی به جمعیت شناسی باستانی ،تاریخ پزشکی و همه گیری
شناسی باستانی یا پالیواپیدمیولوژی کمک فراوانی می کند .67در این دانش باید به
الگو انتشار بیماریها ،همه گیری ها ،تک گیری های بیماریها و بیماریهای بومی
توجه داشت تا بتوان استنباط درستی از گسترش بیماریها در گذشته داشته باشیم.68
بحث و نتیجه گیری
دانش انتروپولوژی و زیر شاخه آن دانش جوانی است که وظیفه آن همانند
کاراگاهان روش حل پرسمان و معما است و یک دانش بین رشته محسوب می
شود .اسیب شناسی باستانی یکی از زیر شاخه های آن است که به بررسی همه
جانبه و گسترده بیماریها در گذشته می پردازد دامنه زمانی این دانش گسترده
است از دوران سنگ آغاز می شود و تا سده هفدهم و هجدهم کشیده می شود.
فنون و روش های گوناگونی بازوی تشخیصی این دانش هستند بررسی تغییرات
ریختی درشت بین و ریزبین ،پرتوشناسانه و مولکولی دامنه گسترده ای از این
ابزارها هستند.
امید است این رشته به علت جذابیت که دارد و راهگشای خیلی از پرسمان های
باستانی و پزشکی است مورد استقبال قرار گیرد و در میهن مان گسترش یابد.
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