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Abstract
Allama Qutb al-Din Shirazi, is one of the elders and luminaries of Iran and the Islamic 
world and one of the great characters in the history of science in the world. Despite of the 
popularity of Allameh Qutb al-Din in medicine, he had reached to a degree of scientific de-
velopment in different fields of science, literature, art and even folk art that he can be cited 
as an expert in that field. Allama Qutb al-Din was so capable and diligent in mathematics, 
astronomy and geometry, in poetry, literature, mysticism and philosophy, in the art of cal-
ligraphy and even in public art like theatrics and magic.
The existence of all of these capabilities in a single person, expresses the inherent genius 
more than anything else, but besides this intelligence and ingenuity, the time and the period 
in which that person lived, must be considered. In discussing the issue of period, the place 
where the person lived in is important. Shiraz, as one of the most important cultural centers 
of Iran, is the birthplace of many great persons in the history that one of the most important 
features of the scientific character in some of them, is multidimensionality, people who 
sometimes accompanied their scientific expertise with artistic and literary elegance and 
other fields of knowledge.
In this paper, in addition to a brief review of life of Allameh Qutb al-Din Shirazi, the im-
pact of the cultural atmosphere of Shiraz on his character and also his multidimensional 
character are being analyzed.
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خالصه مقاله
عالمه قطب الدین شيرازی از بزرگان و مفاخر ایران زمين، جهان اسالم و از جمله شخصيت های 
بزرگ در تاریخ علم در جهان است. با وجود شهرت عالمه قطب الدین در علم پزشكی، وی در 
زمينه های مختلف علمی، ادبی و هنری و حتی هنرهای مردمی به درجه ای از رشد علمی رسيده 
بود که می توان به عنوان متخصص آن رشته از او یاد کرد. عالمه قطب الدین در علوم ریاضيات 
و نجوم و هندسه، در شعر و ادب و عرفان و فلسفه، در هنر خوشنویسی و حتی در هنرهای عامه 

همچون معرکه گيری و شعبده بازی دستی توانا و ذوقی سليم داشته است.
وجود این همه توانایی های علمی در یک نفر بيش از هر چيز بيان کننده نبوغ ذاتی وی می باشد 
اما در کنار این هوش و نبوغ نمی توان زمان و زمانه آن فرد را از نظر دور داشت. در بحث زمانه 
موضوع مكان زندگی فرد اهميت زیادی دارد. شيراز به عنوان یكی از مهمترین مراکز فرهنگی 
علمی  های شخصيت  ویژگی  مهمترین  از  که  است  زیادی  بزرگان  زادگاه  تاریخ  در طول  ایران 
برخی از آنها چند بعدی بودن است، افرادی که گاهاُ تخصص علمی خود را با ذوق هنری و ادبی 

و زمينه های دیگر دانش همراه ساخته اند.
در این مقاله ضمن بررسی مختصر زندگی عالمه قطب الدین شيرازی، تاثير فضای فرهنگی شيراز 

بر شخصيت وی و چند بعدی بودن این شخصيت مورد بررسی و تحليل قرار می گيرد. 
کلمات کليدی: جغرافيای فرهنگی، شيراز ، عالمه قطب الدین شيرازی، علم پزشكی

مقدمه
عالمه قطب الدین شيرازی یكی از مفاخر بزرگ ایران و جهان اسالم است. زندگی عالمه قطب 
الدین با فراز و فرودهای زیادی همراه است. عشق و عالقه شدید به تحصيل علوم مختلف و به ویژه 
علم پزشكی در دوران طفوليت و نوجوانی را باید بيش از هر چيز برخاسته از خاستگاه خانوادگی 
وی دانست. او در خانواده ای زاده شد که تحصيل پزشكی و طبابت جز ميراث خانوادگی بود. 
قطب الدین در عنفوان جوانی و در زمانی که به شدت به پدر به عنوان معلم، مشوق و حامی مادی 
و معنوی خود نياز داشت، او را از دست داد. اگرچه مرگ پدر، ضربه بزرگی در جسم و جان این 
مشتاق علم وارد ساخت اما روحيه خستگی ناپذیر قطب الدین و انگيزه او در فراگيری علم، او را 
از ادامه راه بازنداشت. واقع آنكه قطب الدین در همين مدت کوتاه، موفق شده بود تا مسير علمی 
و حيات معنوی آینده خود را مشخص کند. پس از مرگ پدر، قطب الدین به تحصيل علم پزشكی 

در محضر عموی خود کمال الدین ابوالخير ادامه داد.1 
تا سن 24 سالگی، قطب الدین به عنوان پزشكی حاذق و توانا در شيراز و در بيمارستان معروف آن 
زمان شناخته شده بود و اینک برای کسب دانش های بيشتر، هجرت به دیگر مناطق فرهنگی ایران 
را برگزید. شهرت خواجه نصيرالدین طوسی در علوم مختلف و به ویژه ریاضيات و نجوم ، جوان 
با ذوق، مستعد و با انگيزه شيرازی را به مراغه کشاند. بزودی قطب الدین توانایی های خود را به 
خواجه نشان داد و به عنوان دستيار خواجه، در کارهای علمی و سفرهای پژوهشی او را همراهی 
کرد. در تمامی این مراحل، قطب الدین لحظه ای از کسب معلومات و مداوای بيماران غافل نبود.2 
به مراغه خالصه  تنها  با سفر و کسب معلومات سپری شد،  الدین که  از زندگی قطب  این دوره 
نگردید، سفرهای او به خراسان، اصفهان و سپس بغداد همه در جهت تكميل دانش های خود و 

کسب دانش های جدید بود.
در حالی که قطب الدین در علوم مختلف به عنوان دانشمندی معروف شناخته شده بود، در سن 
40 سالگی و در سن کمال، مراحل سير و سلوک و کسب مقامات معنوی در نزد عرفای نامدار 
آن زمان را آغاز کرد. مطمئناُ سفر به قونيه و حضور وی در آنجا و انس با افرادی چون صدرالدین 

قونوی در کسب عرفان و کماالت معنوی نقش زیادی داشته است.3 
در زمان اقامت در قونيه، با پذیرش مناصب اداری و قضایی دوره جدیدی از زندگی قطب الدین 
آغاز شد، دوره ای که با تجربه های جدیدی همراه بود. رفتارهای سياسی و اجتماعی قطب الدین 
در مدت داشتن مقام های اداری و قضایی نشان داد که انتخاب این مقامات از سوی او، برخاسته 
نبود. او از شهرت کافی  نيازهای زودگذر به شهرت و یا حس برتری جویی  از هوای نفسانی و 
برخوردار بود و اینک پذیرش مناصب را مسيری برای خدمت بيشتر به مردم می دید. احترام او 
در نزد حاکمان وقت، بهترین فرصت بود تا بتواند مشكالت مردم را حل کند و به روحيه عدالت 
معلومات،  کسب  همچنان  الدین  قطب  مدت،  این  طی  در  ببخشد.  ای  تازه  جالی  خود  خواهی 

تدریس، تحقيق و مداوای بيماران را جز مهمی از زندگی خود می دانست.4
در سال 681 ه .ق قطب الدین به عنوان سفير صلح از سوی ایلخان مسلمان عازم مصر شد. سفری که 
نتيجه آن پایان دشمنی ها و نبردهای طوالنی و بی فایده بين ایلخانان و مملوکان مصر بود، نبردهایی 

1- Mir, n.d.: 5.
2- Ibid: 6.
3- Qutb al-Din Shirazi, 1990: 4.
4- Nadim,2006: 15.
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که پی آمد آن جز کشتار و ویرانی نبود.5
آخرین دوره زندگی قطب الدین زمانی است که وی منصب قضاوت را رها کرده، برای تحریر 
معلومات خود، به تبریز روی آورده، تمام وقت خود را صرف تحقيق و نگارش می کند. حاصل 
این دوره چهارده ساله، نگارش و تصنيف کتابهایی در علوم مختلف است که در پيشبرد دانش های 

مادی و معنوی در ایران، اسالم و جهان بسيار تاثيرگذار بوده است.6
از بارزترین ویژگی های شخصيت علمی و اخالقی عالمه قطب الدین که بسيار نمایان است، چند 
بعدی بودن شخصيت وی است. عالمه قطب الدین در علوم مختلف دارای تخصص و تبحر بوده 
است. آثار وی در زمينه های فلسفه، ادبيات، عرفان، موسيقی، نجوم و دیگر علوم بيان کننده جامع 
االطراف بودن وی است. این ویژگی تا اندازه زیادی برخاسته از شيوه تعليم و تربيت در گذشته 
است، شيوه ای که در آن محصل از همان ابتدا با علوم مختلف آشنا می شد، شيوه ای که می توان 
از آن به عنوان شيوه سينایی نام برد. از قرن سوم تا اوخر قرن دوازدهم ه . ق این شيوه تعليم و تربيت 
در ایران متداول بوده است.7 تخصصی نبودن علوم به مانند امروز، کنجكاوی ایرانيان و هوش ذاتی 
نيز به این نوع تعليم کمک می کرد اما در مورد عالمه قطب الدین باید گفت که وی به واقع در 

فراگيری علوم، پای خود را از همگنان خود فراتر گذارده است.
افرادی چون ابن سينا، فارابی، ابوریحان بيرونی، خواجه نصيرالدین طوسی، خوارزمی و بسياری 
دیگر از دانشمندان اگر در علوم مختلف جامع االطراف بودند، این علوم، علومی متداول در جامعه 
علمی ایران بوده است اما در زندگی عالمه قطب الدین به معلومات خاصی از عالمه برمی خوریم 
که جز علوم متداول نيست. پزشكی و فلسفه و شعر و عرفان و موسيقی و نجوم و فيزیک همه و 
همه از علوم متداول هستند اما کسب هنرهایی چون معرکه گيری، شعبده بازی و یا دانستن شطرنج 

از جمله موارد دیگری بوده که عالمه به تسلط بر آن ها اشتهار داشته است.8
هدف نگارنده در این مقاله، تحليل همين ویژگی عالمه قطب الدین است. بر همگان معلوم است 
که شهر شيراز پس از اسالم و از قرن دوم تا هم اینک رونق علمی خاصی داشته است. وجود صدها 

اندیشمند و ادیب و عارف بزرگ در این شهر همه گویای رونق علمی در این دیار است.9
در اینجا نگارنده دو موضوع در ارتباط بين عالمه قطب الدین و فضای فرهنگی شهر شيراز را مورد 
بررسی و تحليل قرار می دهد. یكی بررسی و تحليل شخصيت چند بعدی عالمه و دیگری آشنایی 

وی با هنر و آداب منادمت. 

شخصيت چند بعدی عالمه قطب الدین و فضای فرهنگی شيراز
از نيمه دوم قرن هيجدهم دوران توصيفی جغرافيا به پایان رسيد و جغرافيا وارد دوره علمی شد. از 
این زمان جغرافيا به دو موضوع اصلی جغرافيای طبيعی و جغرافيای انسانی تقسيم شد. هومبولت و 
ریتر به عنوان پدر این علوم شناخته شدند و از آن پس بررسی های جغرافيایی در این دو موضوع 

صورت گرفت.10 
از اواسط قرن گذشته موضوع دیگری در جغرافيا مطرح شد که تا اندازه ای در بردارنده هر دو 
تقسيم بندی پيشين بود. دانشمندان این علم، این موضوع جدید را جغرافيای فرهنگی نامگذاری 
کردند. جغرافيای فرهنگی مطالعه تغييرات فضایی گروههای فرهنگی و عملكرد فضایی جامعه را 

پوشش می دهد.11
 اگرچه هر مكانی می تواند با دیدگاه جغرافيای فرهنگی مورد توجه قرار گيرد اما برخی از شهرها، 
روستاها و دیگر اماکن به دليل ویژگی بارز در جغرافيا و تاثير آن بر فرهنگ، شاخص تر هستند. 
شيراز از جمله نواحی است که تحقيق از جنبه جغرافيای فرهنگی در آن اطالعات جالبی در اختيار 
محققان این علم و دیگر علوم قرار می دهد. نگارنده تنها یک ویژگی شاخص جغرافيایی این شهر 
را که در فرهنگ آن بسيار تاثير گذار است را مورد بررسی قرار می دهم و آن اعتدال اقليم است.
شيراز از جنبه های مختلف در موقعيتی بسيار اعتدالی واقع شده است. فاصله شرقی ترین تا غربی 
ترین نقطه ایران برابر با 19 درجه و 13 دقيقه است. این بدان معناست که اختالف ساعت این دو 
نقطه برابر با یكساعت و شانزده دقيقه و 52 ثانيه است.12 در ایران اختالف ساعت نداریم اما اختالف 
نصف النهار و ظهر شرعی وجود دارد. شرقی ترین نقطه ایران دارای 63 درجه و 18 دقيقه طول 
جغرافيایی و غربی ترین نقطه مرزی دارای 44 درجه و 5 دقيقه طول جغرافيایی است. اگرچه برخی 
تهران را به عنوان نصف النهار مبدا معرفی می کنند اما شيراز با 52 درجه و 40 دقيقه طول جغرافيایی 

و نزدیكترین ظهر به ظهر شرعی نصف النهار مبدا است.13
به لحاظ اقليمی در هيچ شهری تغيير فصول به اندازه شهر شيراز محسوس نيست. در مناطق شمالی و 
غربی و برخی نواحی شرقی فصل بهار که بهترین شاخصه تغيير فصول و نو شدن است، دیرتر آغاز 

می شود و در مناطق جنوبی زودتر.14

Multidimensional Character of Allama Qutb al-Din Shirazi

5- Ebn ol Ebri,1985: 388.
6- Nadim,2006: 17.
7- Qutb al-Din Shirazi, 1990: 68.
8- Ibid: 33
9- Sami, 1969: 28-70.
10- Safi Nezhad, 1994: 10.
11- Jordan et al., 2001: 11.
12- Safi Nezhad, 1994: 76.
13- Ibid: 78.
14- Emdad,1961: 16.

39

Res Hist Med 2014; 3(1)



و  دارد که شمال آن سردسير  اعتدالی وجود  فارس خطی  در  فارس،  بندی جغرافيای  تقسيم  در 
جنوب آن گرمسير است. شيراز بر روی این خط واقع است.15 غير از این، احاطه شيراز در بين 
کوهها، باغ های متعدد و رودخانه فصلی که در زمانی به نام خرم دره و زمانی دیگر به رودخانه 

خشک معروف است،16 موجب اعتدال طبيعی در این شهر شده است.
این اعتدال بيش از هر چيز بر جسم و جان، روحيه و به قول قدما دماغ ساکنان آن تاثير گذارده 
است. وجود بزرگان در یک شهر نمودی از ساکنان آن است و بدون هيچ گزاف بيشترین تعداد 
مفاخر بزرگ در عرصه های مختلف در فرهنگ ایرانی – اسالمی از آن این شهر بوده و در این 
راستا نمی توان تاثير اقليم اعتدالی آن را نادیده گرفت.17 بيشترین تاثير اعتدال بر روحيه شيرازی ها 
را می توان در دو ویژگی بارز تشخيص داد: یكی در وسعت نظر و دیگری به اصطالح شيرازی ها 

دل به نشاطی یا همان شور و نشاط زندگی.
سخن نگارنده در مورد وسعت نظر است. در این شهر، دانشمندان جامع االطراف بسيار زیاد است 
اما برخی به دليل شاخص بودن در یک موضوعی خاص، به همان علم مشهورند، در حالی که اگر 
زندگی آنها مورد بررسی قرار گيرد، این مفاخر نيز جامع العلوم بوده اند. به عنوان نمونه سعدی 
و حافظ تنها به عنوان شاعرانی بزرگ معروفند اما سعدی تمامی علوم زمان خود را فرا گرفته بود 
و در نظاميه بغداد به عنوان یكی از مهمترین مراکز علمی آن زمان، تحصيل می کرد، جایی که 
هر محصل تازه وارد و ناآشنایی توان و اجازه رفتن به آنجا را نداشت.18 آنچه هست سعدی همه 
علم و دانش خود را در بيان شعر به خدمت گرفته است و به همين دليل سعدی را بيشتر شاعری با 
اشعار تعليمی می دانند و برخی غافل از آنكه در پشت این تعليمات، دانش های زیادی نهفته است. 
غزليات حافظ او را شاعری توانا و عارف مطرح ساخته است اما در البالی این اشعار می توان به 

دانش حافظ در علوم دیگر پی برد.19 
با  اما آشنایی عالمه  متداول،  العلوم در علوم  الدین است، دانشمندی جامع  از عالمه قطب  سخن 
دانش های مردمی همچون معرکه گيری و شعبده بازی را تنها از همين دیدگاه یعنی وسعت نظر می 
توان تحليل کرد. در آن زمان و حتی تا هم اکنون آشنایی علما و دانشمندان با برخی از دانش ها و 
یا مهارت های عامه جدا از عدم رواج، چندان مقبول نبوده است، چنانكه در منابع اندک مربوط به 
زندگی عالمه، بعضاُ از اینكه وی در تفریحات مردم شرکت می کرده است، گالیه شده و ساختن 
داستان های جعلی20 در مورد شوخی های عالمه نيز به نوعی بيان کننده ریشخند روزگار علمی 
نسبت به این دانشمند است، هر چند که عالمه به واقع شوخ طبع و بذله گو بوده است. در مورد 
افراد دیگری چون سعدی با وسعت دیدی مانند عالمه نيز این داستان های جعلی که گاهاُ سخيف 

است در منابع فراوان است.21
بهر حال چنانكه گفته شد نمی توان تاثير اعتدال اقليم را بر روحيه ساکنان این شهر و بزرگان آن 
نادیده گرفت و از جمله تاثيرات وسعت نظر و آزادی مشرب آنها است. همان شور و نشاط زندگی 
نيز با وسعت دید در ارتباط است و رفتارهای مردمی عالمه و شوخ طبعی وی هم بيان کننده وسعت 

دید اوست و هم نشاط زندگی در نزد او.

عالمه قطب الدین و آداب منادمت
یكی از آداب مهم در دربارهای ایرانی و به ویژه پس از اسالم، آداب ندیمی بوده است. رسيدن به 
مرتبه ندیمی بسيار دشوار بوده است زیرا که ندیم باید دارای هنرها، دانایی ها و شرایط خاصی باشد 
که در هر فردی وجود نداشته است. در منابع مختلف و از جمله آداب الملوک ها و سير الملوک 
ها در مورد آداب ندیمی مطالبی آمده است.22 در مورد شخصيت عالمه قطب الدین در هيچ منبعی 
از جایگاه ندیمی وی سخنی به ميان نيامده است اما شواهد نشان می دهد که وی با وجود ارتباط 
با شاهان و امرا و جایگاه و منزلت وی در بين آنها، جدا از هنرها و دانش های مختلف به این هنر 
نيز آراسته بوده است. در اینجا برای بررسی بيشتر مطلب عين نوشته های قابوسنامه در باب سی و 

هشتم در آداب ندیمی بيان می شود.
"و اگر پادشاه ترا ندیمی خویش فرماید اگر آلت منادمت پادشاه نداری مپذیر که هر که ندیمی 
پادشاه کند چند خصلت اندر وی بباید که بود. اول که باید هر پنج حواس وی به فرمان وی بود 
و نيز باید که لقایی دارد که مردمان را از دیدن وی کراهيتی نباشد تا این ولی نعمت از دیدن وی 
ملول نشود. باید که این کس دبيری داند تازی و پارسی تا اگر وقتی به خلوت اندر ملک را به 
دبيری حاجت بود به خواندن یا نبشتن و دبير حاضر نبود، این پادشاه ترا خواندن فرماید برای نبشتن، 
عاجز نباشی. دیگر باید که اگر ندیم شاعر نباشد در شعر بداند، نيک و بد نظم بر وی پوشيده نباشد 
و اشعار تازی و پارسی بسيار داند تا اگر خداوند را بگاه و بيگاه به بيتی حاجت افتد، شاعری را 
طلب نباید کرد یا خود بگوید یا خود روایت کند. و همچنين اندر طب و علم نجوم بداند تا اگر 
ازین صناعت سخنی رود یا بدین حاجت آید تا آنگه که طبيب و منجم آیند تو آنچه دانی بگویی تا 

15- Schwarz, 1993:  37.
16- Afsar, 1995: 6.
17- Sami,1968:3
18- Movahed, 1995: 51.
19- Estelami, 2008: 48-50.
20- Mir, n.d.: 33.
21- Ibid: 25.
22- Voshmgir,1973: 203.

40

Res Hist Med 2014; 3(1)

Mostafa Nadim



شرط منادمت بجای آورده باشی تا این پادشاه را به هر علمی بر تو اعتماد افتد. باید که اندر مالهی 
تو را دست بود، چيزی بدانی زدن تا مگر خلوتی بود که مطرب را جای نبود تا بدانچه دانی وقت 
او خوش همی داری تا وی را بدان سبب بر تو ولعی دیگر باشد. و نيز چنان باید محاکی باشی و 
بسيار حكایت های مضاحک و سخن مسكته و نوادرهای بدیع یاد داری که ندیمی بی حكایات و 
نوادر ناتمام باشد. و نيز باید که نرد و شطرنج باز باشی ولكن نه چنانكه مقامر باشی که هر که به طبع 
مقامر باشد ندیمی ملوک را نشاید. و باید که قرآن دانی و از ظاهر تفسير خبر داری و طرفی از فقه و 
اخبار رسول عليه السالم بدانی و از علم شرع از هر چيزی خبر داری تا اگر در مجلس پادشاه ازین 
معنی سخن رود جواب دانی دادن و طلب قاضی و فقيه نباید گرفتن. و نيز باید که بسيار سير ملوک 
خوانده باشی و بدانسته و به تن خویش خدمت پادشاهی کرده باشی تا پيش خداوند خصلت های 
ستوده ملوک گذشته همی گویی تا آن اندر دل پادشاه کار کند و بندگان خدای تعالی را اندران 
نفعی و تفرجی همی باشد. و باید که اندر تو، هم جُد باشد و هم هزل اما باید که وقت استعمال 
سخن بدانی که کی باشد و وقت جد هزل نگویی و وقت هزل جد نگویی که هر علمی که بدانی 
و استعمال آن ندانی کردن دانستن و نادانستن آن به نزدیک مردمان یكی باشد. و با این همه که 
گفتم باید که اندر تو رجوليتی باشد که این ملک نه همه به عشرت مشغول بود و چون وقت مردی 

بود باید که مردی نمایی.23"
تمامی این شرایط و اوصاف در شخصيت و ویژگی های عالمه قطب الدین به خوبی نمایان است. 
او از هوش ذاتی باالیی برخوردار بوده، دبيری عربی و فارسی را بخوبی می داند، خود شاعری توانا 
است، در علم طب و نجوم سرآمد است، با موسيقی به خوبی آشناست، شوخ طبع و بذله گوست، 
در بازی شطرنج ماهر است، فقه و تفسير قرآن را می داند و اهل تاریخ است.24 با این توضيحات 
باید گفت که اگرچه در منابع موجود از این هنر عالمه سخنی به ميان نيامده است اما منزلت او در 
دربار شاهان و خدمت به مردم نشان می دهد که وی جدا از همه دانش ها با هنر و آداب ندیمی 

نيز مانوس بوده است.  
نتيجه سخن آنكه در مورد شخصيت چند بعدی عالمه قطب الدین شيرازی نمی توان خاستگاه وی 
و محل بالندگی او یعنی شهر شيراز را نادیده گرفت. این شخصيت چند بعدی بيش از همه بيان 
کننده وسعت نظر و آزادی مشرب عالمه است و از دیدگاه جغرافيای فرهنگی اقليم اعتدالی شيراز 
بر روح و روان عالمه و افرادی چون او تاثير زیادی گذارده است تا آنجا که می توان این وسعت 
نظر را در اقليم اعتدالی شيراز جستجو کرد. سخن دیگر آنكه با توجه به ویژگی هایی که در متون 
گذشته برای آداب ندیمی و جایگاه و منزلت ندیم در دربار شاهان سخن رفته است، شواهد نشان 

می دهد که عالمه قطب الدین به داشتن این هنر در کنار دیگر هنرها آراسته بوده است.
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