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سخن سردبير
روز اول شهريور ماه به نام روز روز پزشك نامگذاري 

فرارسيدن روز پزشك را به تمامي همكاران . شده است
.  گرامي تبريك مي گويم

تصوير روبرو نگاره اي از دوران صفوي است كه ابن 
سينا را در حال گرفتن نبض يك بيمار به تصوير 

.كشيده است



تصويرسازي پزشكي در ايران
دكتر حسام الدين نوروزي

ايرانيان با ادبيات و شعر بداليل متعددي بيش  مارابطه 
هرچند فكر مي كنم . از رابطه مان با تصوير بوده است

كتاب  كه گاه توضيح يك تصوير مي تواند به اندازه يك
به همين ميزان مثالً . براي نويسنده هزينه بردارد

توضيحات شفاهي ابن سينا و رازي درباره خصوصيات 
ظاهري يك بيماري و يا ضايعه مي توانست با ترسيم 

يك مينياتور زيبا تاثير شگرفي بر ميزان آگاهي 
يك  اما در تاريخ پزشكي ايران تنها. خواننده بگذارد

كتاب مصور وجود دارد كه شهرت عالمگيري دارد و 
شيرازي نگاشته ) يا حكيم يا طبيب(توسط يك پزشك 

.شده است
منصور ابن محمد ابن احمد ابن يوسف ابن الياس 

تا 1380(  "منصور ابن الياس شيرازي"معروف به 
اولين فردي است كه در تاريخ ) پس از ميالد 1422

پزشكي ايران كتاب مصوري درباره آناتومي بدن انسان 
كتاب وي با نام تشريح منصوري با . نگاشته است

تشريح بدن انسان در قرن چهاردهم ميالدي به پايان 
اين كتاب علمي كه بر خالف ديگر كتاب هاي . رسيد

هم عصر خود به دو زبان پارسي و عربي نوشته شده ، 
به محمد ابن عمر ابن تيمور حاكم فارس تقديم شده 

حتي بخش هايي از كتاب به اشعاري درباره اندام . است
.هاي بدن مزين شده است

تشريح منصورياز كتاب بخشي : تصويرروبرو



اين كتاب مشتمل بر هفت بخش است كه بجز مقدمه و 
يك خالصه درباره جنين و اندام ها، داراي پنج بخش 

در اين پنج بخش به طور منظم استخوان . اصلي است
ها، اعصاب ، ماهيچه ها ، شريان ها و سياهرگ ها 
مورد بررسي قرار گرفته اند و هر بخش توسط يك 

در برخي از . تصوير منحصر به فرد تكميل شده است
نسخه هاي اين كتاب تصاوير اضافي مانند تصوير يك 
زن باردار و جنين درون رحم وي نيز نشان داده شده 

درباره خاستگاه اين تصاوير هرچند نظرات .است
متفاوتي ابراز شده است اما نظر اكثر افراد بر اين باور 

است كه اين تصاوير ايراني هستند و منشا رومي يا 
دليل اين امر نيز نحوه ترسيم بدن به . يوناني ندارند

صورتي است كه در هيچ يك از نقاشي هاي پيشگفت 
ديده نشده و ) تصوير دوم( كه از نيمرخ ترسيم مي شوند

از اين نظر اين اين كتاب . از روبرو مجسم شده است
يك نوآوري در حوزه طبابت بخصوص در ايران به 

 .حساب مي آيد

اي از نقاشي پزشكي در يونان نمونه : تصوير روبرو
.  به فيگورهاي خطي و صاف دقت نمائيد. باستان

پزشك ارتشي در حال بستن زخم دست يك سرباز



منصور ابن الياس كتاب را بر اساس مهم ترين 
ارگانهايي كه نقش حياتي در زندگي انسان بر عهده 

بر اين اساس سيستم قلبي . داشته اند مرتب كرده است
عروقي اولين فصل كتاب و سيستم توليد مثل آخرين 

منصور ابن الياس بجز تشريح . بخش كتاب شده اند
منصوري كتاب ديگري با نام كفايه نيز در طب عمومي 

.نگاشته است
پيش از منصور ابن الياس شيرازي به صورت مصور  

.  درباره تشريح و آناتومي در ايران نوشته نشده بود
كتاب منصور تا سالها منبع ديگر پزشكان برجسته نيز 

پس از آن نيز تنها با ورود علوم نوين به . بوده است
ايران و تشريح بر اساس متد اروپايي اين تصاوير از 
ديگر كشورها به ايران منتقل مي شد و مورد استفاده 

اما يك مورد بسيار جالب طرح آناتوميك دو بدن . بود
انسان زن و مرد در دوره قاجاريه است كه در نوع خود 

اين دو طرح كه در يك برگه كشيده شده . بي نظير است
است بر اساس سبك نقاشي مكتب قاجار ترسيم شده و 

.مشخصات آناتوميك را تا حد امكان نشان داده است
هر دو انسان ترسيم شده سه رخ هستند و زن با داشتن 
جنين در رحم خود و موي بلند تر از مرد متمايز شده 

به نظر مي رسد كه بخش باالي جمجمه براي . است
ضمن . نشان دادن بهتر مغز در هر دو برداشته شده است

اينكه ارگان هاي داخلي مانند قلب و شش و پرده 
.ديافراگم بسيار مشخص اند



دو اندام در حالتي مينياتورگونه ايستاده اند و چهره ها  هر 
در هر دو مورد نمود مشخص مكتب قاجار با چشمان  

كاش  . كشيده، لبخند بر لب و ابروهاي پيوسته را دارند
دسترسي بيشتري براي دانستن محل نگهداري اين مينياتور  

ديدن اين مينياتور كه پيشتر  . و صحت و قدمت آن داشتم
درباره ش در جايي مطلبي نخوانده بودم برايم بسيار جالب  

پس از اين مورد نيز در هيچيك از مجالت تاريخ  . بود 
پزشكي ايران تصويري نيست كه به دست تصويرگر ايراني  

بنابراين به نظر مي رسد كه آخرين  . ترسيم شده باشد
شاهكار تلفيق هنر و پزشكي كاربردي در ايران را بتوان  

كاش مي شد كه اين  .همين تصوير نقاشي قاجاريه دانست
.مينياتور به موزه تاريخ پزشكي در ايران منتقل مي شد
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:پزشكان هنرمند
دكتر علي صادقي حسن آبادي

استاد دكتر علي صادقي حسن آبادي از اساتيد بخش 
پزشكي اجتماعي بودند كه هميشه براي من نمونه يك 

در . هستند 1326ايشان متولد . استاد واقعي هستند
از از دبيرستان هاتف اصفهان ديپلم رياضي  1344سال 

از رشته پزشكي دانشگاه  1352گرفتند و در سال 
پس از طي . علوم پزشكي شيراز فارغ التحصيل شدند

خدمت سربازي در سپاه بهداشت شيراز، شروع به 
تخصصي پزشكي اجتماعي و بهداشت  تحصيل در رشته

سال بعد براي دوره  و يك كردند 1354در سال 
تخصصي طب پيشگيري و بهداشت بين الملل به 

به  57دانشگاه جانز هاپكينز آمريكا رفته و در سال 
پس از طي تمام مراحل تا درجه . كشور بازگشتند
، به عنوان مشاور منطقه اي  1380استادي تا سال 

دفتر مديترانه شرقي سازمان بهداشت جهاني در قاهره 
مسوليت ايشان در اين زمان . شروع به كار نمودند

توسعه آموزش رشته هاي علوم پزشكي در كشورهاي 
منطقه و مديريت واحد فلوشيپ در دفتر منطقه اي 

.بود كشور تحت پوشش 22سازمان براي 
و زير نظر استاد  1365در زمينه كار هنري از سال 

زمينه كاري . به نقاشي پرداختند حسن مشكين فام
.  رنگ و روغن است دكتر صادقي حسن آبادي اصلي

در زير تعدادي از تابلوهاي اين استاد گرانقدر را مي 
.براي ايشان آرزوي سالمتي داريم. بينيد





كاريكاتور هاي پزشكي
جيم بورگمن از بزرگترين اديتوريال كارتونيست هاي 

در سينسيناتي ايالت اوهايو  1924او در فوريه . دنياست
كارتون هاي او با تكنيك و سبك . آمريكا يه دنيا آمد

كاري منحصر به فردش جايگاه ويژه اي در اين زمينه 
ايده هايش را به بهترين او . ايجاد كرده است  برايش

در . كشد شكلي در قالب يك داستان كوتاه به تصوير مي
مي توان تفسيرهاي فردي اش از وقايع  اين داستان

اطراف را ديد كه به شكل متناسبي به تصوير درآمده 
انتخاب بهترين فرمت موجود براي بيان داستان . است

دانستني هاي وسيع او در زمينه هاي ديگر ادبي و  به
مورد استفاده او قلم مو، ابزار . اجتماعي برمي گردد

اديتوريال ! مركب، گواش و روان نويس است
به دو شكل شرح دار و بدون شرح ترسيم  كارتونهايش

وي االن در حال گذراندن دوران بازنشستگي . مي شدند
در زمينه كاريكاتور . خود از كار روزنامه نگاري است

جايزه پوليتزر در : تاكنون برنده جوايز فراواني شده است
، روبن در سال 80، توماس ناست در سال  1991سال 

، انتخاب بعنوان بهترين اديتوريال 99و 98، 93
و   94و  89، 88ف  87كارتونيست آمريكا در سال هاي 

در سالن مشاهير روزنامه نگاري  2000سپس در سال 
.انتخاب شد 2000سينسيناتي در سال 



دلم درد مي كنه: جرمي
امروز چيزي خوردي كه بهت نمي ساخته؟. آخي عزيزكم: مادر

!نبودهنه چيزي كه  -هله هوله  -مسابقه غذاخوري  -هله هوله  -نهار  -هله هوله  -صبحانه: بذار فكر كنم: جرمي



چهارمين جشنواره فرهنگي هنري 
دانشجويان ايران

دكترمهدي خسروي مديركل تعالي فرهنگي و فعاليت هاي فوق برنامه 
امروز در نشست خبري در دانشگاه علوم   دانشگاه علوم پزشكي شيراز

برتر به دانشجويان   مقام و رتبه 17در اين جشنواره   :پزشكي كشور گفت
عالوه بر تمامي رتبه ها و . امور فرهنگي شيراز تعلق يافت  فعال در عرصه

مقام هاي به دست آمده در اين جشنواره توسط دانشجويان اين دانشگاه، 
فرهنگي دانشگاه علوم پزشكي شيراز بخاطر خالقيت و نوآوري و   غرفه
طرح هاي نوين فرهنگي از جمله طرح هاي بزرگ رويش، تلفيق   ارائه

برتر در اين   فرهنگ و آموزش و شافي موفق به كسب عنوان غرفه ويژه
.جشنواره گرديد

دانشجويان برتر دانشگاه علوم پزشكي شيراز در اين جشنواره عبارت بودند 
 :از

 وبالگ نويسي  فاطمه دريايي مقام اول در رشته
 وبالگ نويسي  حسام الدين نوروزي مقام سوم در رشته
 وبالگ نويسي  مسعود فريدون نژاد مقام چهارم در رشته

 سيدعلي مسدد مقام اول فيلم كوتاه داستاني با فيلم كوتاه نيمه شب
 علي نيك زاد مقام اول فيلم صحنه اي تئاتر با نمايش اوتيسم

 كتابت  نازنين صادقي مقام دوم خوشنويسي در رشته
 چليپا  نازنين صادقي مقام چهارم خوشنويسي در رشته

 منبت كاري  علي منصوري مقام اول در رشته

 مقاله نويسي فرهنگي و طرح تحقيقاتي  ندا مؤدب مقام اول در رشته
 زهرا كريميان مقام دوم در تأليف كتاب

مقاالت پژوهشي   مقام چهارم در رشته  محمدحسين بهمني كازروني
 فرهنگي

 طنز نويسي و نشريات طنز  محسن معصومي مقام دوم در رشته
 كاريكاتور  حسام الدين نوروزي مقام چهارم در رشته

 شعر نو  سحر بهرامي نيا مقام دوم در رشته
 طراحي  زهرا ياراحمدي مقام چهارم در رشته

 فاطمه دريايي مقام چهارم در رشته تذهيب
محمدرضا فروتن مقام دوم در رشته عكاسي



بخشي از آثار دكتر حسام الدين نوروزي از برگزيدگان 
چهارمين جشنواره فرهنگي دانشجويي

رشته  1376حسام الدين نوروزي فرغ التحصيل سال 
پزشكي از دانشگاه علوم پزشكي شيراز و داراي مدرك 

MPH در حال حاضر عضو . از همين دانشگاه است
نشريه انجمن پزشكاه ( هيئت تحريريه مجالت كادوسه 

عمومي شيراز و فصلنامه سازمان نظام پزشكي شيراز 
فارس  FECOعضو خانه كاريكاتور ايران و . است

.  مي باشد









:كتاب هايم را ورق ميزنم
درخت زيباي من

درخت زيباي من؛ ژوزه مائورو ده واسكونسلوس ؛ ترجمه قاسم صنعوي؛  
1387انتشارات راه مانا؛ چاپ هفتم؛ تهران 

 24–1920فوريه  26( نويسنده برزيلي  ژوزه مائورو ده واسكونسولوس
تنوع آثارش او را در . در بانگو از توابع ريودوژانيرو متولد شد) 1984ژوئيه 

: خودش گفته است. ميان شوخ طبعي و جدي بودن به نوسان در مي آورد
فقط زماني نوشتن را آغاز مي كنم كه احساس كنم رمان از تمام منفذهاي "

كه  درخت زيباي من ."پس از ان بي وقفه مي نويسم. بدنم به خارج مي تراود

ولي ده . به چاپ رسيد فقط حاصل دوازده روز كار بود 1968در سال 
اين . واسكونسولوس اعتراف كرده كه اين اثر بيست سال در درونش بوده است

چهل و هفت بار  1984كتاب در مدت زماني كوتاه به شهرت رسيد و تا سال 
.  اين كتاب به بيست و دو زبان نيز ترجمه شده است.فقط در برزيل چاپ شد

گفته مي شد كه اين كتاب آنقدر مردم را گرياند و آنقدر بخاطر خنده اشك از 
در زير دو بخش از كتاب . چشم ها روان كرد كه آب هاي آمازون اضافه شد

.درخت زيباي من را مي خوانيد 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mauro_de_Vasconcelos
http://en.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mauro_de_Vasconcelos
http://www.amazon.com/Sweet-Orange-Tree-Mauro-Vasconcelos/dp/9997555627


و نيز دل اندوه گرفته ام براي مانوئل واالدارس كه به من شش ساله معناي محبت . . .
)از صفحه تقديم كتاب...( را آموخت

اتومبيل راه خانه هاي كوتاه را در پيش گرفته بود و من دوباره روي صندلي ام . . . 
.نشسته بودم

حاال خواهيم ديد كه مي تواني اين را ثابت كني . به نظر بچه شجاعي هستي          -
.يا نه

وقتي دكتر آدائوكتو . جلوي داروخانه نگه داشت و فوراً مرا بغل كرد و به داخل برد
چون پزشك كارخانه بود و پدرم را خيلي . لوز ما را پذيرفت دچار وحشت شدم

:وحشتم وقتي بيشتر شد كه دكتر نگاهم كرد و ناگهان پرسيد . خوب مي شناخت
پسر پائولو واسكونسولوس هستي، نه؟ كاري پيدا كرده؟          -

خجالتم براي اين بود كه پرتغالي خبردار مي . با وجود شرمم ناگزير شدم جواب بدهم
.شد پدرم بيكار است

.خيلي وعده ها به او داده اند. منتظر است          -
.خوب، ببينم چه شده          -

.  را ادا كرد "هوم"باندي را كه به بريدگي چسبيده بود باز كرد و به نشان خبر بد فقط 
مرا روي ميزي پوشيده از . اما پرتغالي به كمكم آمد. رفته رفته اخمي گريه آلود كردم

اما لرزم . توده اي از وسايل فلزي آشكار شد و من لرزيدم. پارچه سفيد نشاندند
متوقف شد زيرا پرتغالي پشتم را به سينه اش تكيه داد و شانه هايم را خيلي محكم 

.اما با محبت نگه داشت
وقتي تمام شد تو رابا خودم مي برم كه ليموناد و . خيلي دردت نمي آيد          -

.اگر گريه نكني برايت آب نبات مي خرم. شيريني بخوري
اشكم روان بود اما مي گذاشتم . آن وقت بيشترين شجاعت دنيا ردر خودم جمع كردم

زخمم را بخيه زدند و يك آمپول كزاز هم تزريق . هر كاري كه مي خواهند بكنند
پرتغالي مرا خيلي محكم مي فشرد . حتي توانستم بر حالت تهوعم غلبه كنم. كردند

بادستمالش موها و . مثل اينكه مي خواست كمي ا درد مرا به خودش منتقل كند
.  به نظرم مي رسيد كه اين كار تمامي ندارد. صورت خيس از عرقم را خشك مي كرد

به تمام . وقتي پرتغالي مرا به اتومبيل برگرداند راضي بود. اما باالخره به پايان رسيد
.قول هايي كه داده بود عمل كرد اما من هيچ ميلي نداشتم 

.كوچولو حاال مي تواني به مدرسه بروي          -
تقريباً . زانويش را لمس مي كردم.كامالً در كنار او نشسته بودم. سوار ماشين بوديم

.مزاحم حركاتش بودم
چيزي از خودت بساز كه زنگ تفريح . تو را تا نزديكي خانه تان مي برم          -

...ناراحت شده اي و خانم معلم تو را به داروخانه فرستاده است
.با حق شناسي نگاهش مي كردم

.كوچولو تو بچه شجاعي هستي          -
.  اما در خالل اين درد چيز خيلي مهمي كشف كرده بودم. لبخند دردآلودي به او زدم

(  . . . پرتغالي آدم شده بود كه در دنيا او را بيش از هر كس ديگري دوست داشتم
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دست به . هنگامي كه پرتغالي مي خواست بنشيند، به او اشاره كردم كه صبر كند. .  
.سينه به درخت سالم كردم

در ... عليا حضرت، رعيت شما مانوئل واالدارس و بزرگترين جنگجوي قوم پيناژه  -
پرتغالي روي زمين دراز كشيد، جليقه اش . و خنده كنان نشستيم. سايه تان مي نشينند

را به جاي بالش گلوله كرد و روي ريشه درختي گذاشت و به من گفت حاال سعي 
.كن كمي بخوابي

.ميل به خوابيدن ندارم -
اصالً مهم نيست اما با شيطنتي كه داري نمي خواهم اينجا تو را به حال خودت رها  -

مدتي ابرها را كه از ميان . دستش را روي سينه ام گذاشت و مرا زنداني كرد. كنم
اگر در آن هنگام . لحظه مناسبي بود. شاخه هاي درخت مي گذشتند تماشا كرديم

.حرف نمي زدم ديگر هيچوقت اين كار را نمي كردم
!پرتغالي -
...هوم -
خوابي؟ -
هنوز نه -
چيزي كه در قنادي به آقاي الديسالئو گفتي راست است؟-

.در قنادي خيلي چيزها به آقاي الديسالئو گفته ام -
...از ماشين شنيدم. راجع به من -
چي شنيدي؟ -



....كه خيلي دوستم داري -
بعد؟. مسلم است كه دوستت دارم -

آن وقت بي آنكه خودم را از بند دستهايش رها كنم رويم را به طرفش 
اين طور صورتش درشت تر . به چشم هاي نيمه بسته اش خيره شدم. برگرداندم

.بود، بيشتر به پادشاهان شبيه بود
.مي خواستم بدانم واقعاً دوستم داري -
مسلم است احمق بزرگ -

.و براي اثبات حرفش مرا محكم فشرد
تو فقط همين يك دختر را در انكانتادو . تو فقط. خيلي فكر كرده ام          -

داري، نه؟
بله          -
و با اين دو قفس پرنده تنها در اين خانه زندگي مي كني، نه؟          -
بله          -
و به من هم گفته اي كه نوه هم نداري، نه؟          -
بله          -
و به من هم گفته اي كه دوستم داري، نه؟          -
بله          -
پس چرا به خانه مان نمي آيي و از پدرم نمي خواهي كه مرا به تو           -

بدهد؟
از اين حرف به قدري به هيجان آمد كه نشست و صورتم را بين دو           -

.دست گرفت
دوست داري كه پسر كوچولوي من باشي؟          -
آدم پيش از تولد نمي تواند پدرش را انتخاب كند اما من اگر مي           -

.توانستم تو را انتخاب مي كردم
راست مي گويي، بچه؟          -

تازه در اينصورت يك نانخور هم از خانه كم . مي توانم قسم بخورم          -
قول مي دهم كه حرف بد نزنم، كفش هايت را واكس مي زنم، از پرنده . مي شود

.  در مدرسه بهترين شاگردها مي شوم. هميشه عاقل مي مانم. ها مواظبت مي كنم
.همه كارها را خيلي خوب انجام مي دهم

.نمي دانست چه بگويد
.  اگر مرا به تو بدهند همه اهل خانه از خوشحالي ديوانه مي شوند          -

. ...تسكين خاطري براي آنهاست
.سكوت به شدت ادامه داشت و چشم هاي پرتغالي پر از اشك شده بود

.  پدرم ابداً پول ندارد. اگر نخواهند مرا به تو بدهند مي تواني مرا بخري          -
اگر خيلي پول بخواهد مي تواني در چند قسط . اطمينان دارم كه مرا مي فروشد

...بدهي همانطور كه آقاي ژاكوب چيز مي فروشد
.و چون ديدم جواب نمي دهد در كنارش دراز كشيدم و او هم دراز كشيد

...مي داني، نمي خواستم تو را به گريه بيندازم          -
.به آرامي دستي به موهايم كشيد

آدم نمي تواند با شعبده . به اين علت نيست.پسرم به اين علت نيست          -
نمي توانم . اما پيشنهادي به تو مي كنم. بازي ساده اي، زندگي اش را عوض كند
هرچند كه خيلي دلم مي خواهد بتوانم . تو را از پدر و مادر و خانواده ات بگيرم

اما بعد از اين، من كه تو را مثل پسري دوست . چنين حقي ندارم. اين كار را بكنم
.داشتم باتو چنان رفتار مي كنم كه گويي واقعاً پسرم هستي

.با خوشحالي قد راست كردم
پرتغالي ، راست مي گويي؟          -
.به قول خودت، مي توانم قسم بخورم          -

صورت درشت . كاري كه به ندرت و آن هم فقط با افراد خانواده ام مي كردم
) 216  -212صص . (بسيار مهربانش را بوسيدم



يك اثر–يك هنرمند 
رابرت و شانا پارك هاريسون

نام انتخابي شما براي اين تابلو چه خواهد بود؟ اين عكس شما را به ياد كدام شعر مي ! گرده افشاني؟:  پرسش بجاي پاسخ
...اندازد؟ چه چيزي قرار است كه همچون گرده هاي گل پخش شود؟ 
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