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Abstract
One of the topics attended by scholars and Islamic physicians has been the knowledge of 
anatomy. From the beginning of translation movement in the second century, Muslims 
paid a special attention to this branch of knowledge. Greek physicians’ works especially 
Galen, were translated into Arabic and described as infrastructures for the authorship 
of Muslim physicians’ works in the field of anatomy. Muslim physicians, while paying 
attention to the views of Greeks, presented new theories. The most important of these 
theories concerned Ibn Nafis. His study of blood circulation was a sign of deep investiga-
tion by Muslim physicians. In the seventh and eighth centuries, Persian physicians paid 
much attention to knowledge and wrote several treatises in this regard. For example, Al 
Mokhtasar fi Tashrih of Abolmajd, al Bayzavi and resale fi tashrih of Najmodin Mah-
mod ibn Elyas Shirazi and tashrihol Abdan of Mansur ibn Ahmad Shirazi. This research 
paper is descriptive-analytical in nature and takes a comparative approach. By confor-
mation of these works together, this research considers the most important topics of the 
above-mentioned scientists about anatomy in Persian physician’ works.
Key words: Tashrih, Abolmajd al Bayzavi, Najmodin Mahmud ibn Elyas Shirazi, Man-
sur ibn Mohammad ibn Ahmad Shirazi, Ghotbodin al Shirazi
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خالصه مقاله
یکی از موضوعات مورد توجه دانشمندان و طبیبان اسالمي، دانش تشریح بوده 
از دانش  این شاخه  به  از آغاز عصر ترجمه در قرن دوم هجری  است. مسلمانان 
ترجمه  عربي  زبان  به  جالینوس  ویژه  به  یوناني  پزشکان  آثار  داشتند.  ویژه  توجه 
شد و زیربنای تألیف آثار طبیبان مسلمان در حوزه ی دانش تشریح قرار گرفت. 
علي رغم وجود بعضی موانع اولیه ی فقهي و شرعي در مقابل توسعه ی این شاخه 
از علم، ضرورت هاي کاربردی دانش پزشکی موجب گردید دانشمندان مسلمان 
توجهي ویژه به شاخه ی علم تشریح نموده و آثار و رساالت گوناگوني در این زمینه 
به نگارش درآورند. پزشکان مسلمان ضمن پایبندي به نظریات یونانیان، نظریات 
جدیدي در این علم ارائه نمودند. مهم ترین این نظریه ها، از آن ابن نفیس درباره ی 
گردش ریوي خون بود که نشان دهنده ی تحقیقات عمیق پزشکان مسلمان در این 
زمینه بوده است. در قرون هفتم و هشتم هجري، پزشکان فارس توجه زیادي به  این 
دانش نمودند و چندین رساله ی مهم در این زمینه به نگارش درآوردند. از جمله ی 
این رساالت مختصر در علم تشریح از ابوالمجد بیضاوي و رساله في التشریح از 
نجم الدین محمود بن الیاس شیرازي و تشریح االبدان از منصور بن محمد بن احمد 
بن الیاس شیرازي بوده است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد 
این  مباحثات  و  مسائل  مهم ترین  یکدیگر،  با  آثار  این  تطبیق  ضمن  مقایسه ای 
دانشمندان در زمینه ی تشریح را در آثار پزشکان فارس مورد بررسی قرار می دهد.

محمودبن  الیاس  نجم الدین  بیضاوي،  ابوالمجد  تشریح،  کلیدی:  واژگان 
شیرازي، منصور بن محمدبن احمد شیرازي، قطب الدین شیرازي

مقدمه
پس از نهضت ترجمه وگسترش علم و فلسفه در حوزه ی جهان اسالم )قرون 
سوم و چهارم هجري(، دانش پزشکي نیز به موازات آن روي به گسترش نهاد و 
دانشمندان بزرگي نظیر رازي، ابن سینا و ابوالقاسم زهراوي در این عرصه ظهور 
کردند. این امر مدیون دو عامل بود: نخست، رواج اندیشه هاي معتزلي و نگرش 
خردمندانه و عقل مآبانه به دین در درون جامعه اسالمی. دوم، ترجمه و گسترش 
اعتزال  اندیشه ی  با  زبان عربي. مخالفت  به  یوناني ها  علوم دیگر ملت ها خصوصاً 
الفالسفه  تهافه  کتاب  آن  نماد  که  یونانی ستیزی  و  فلسفی  ضد  آرای  اشاعه ی  و 
امام محمد غزالي است، موجب شد اشتیاق به علم و فلسفه ی یونانی برای مدتی 
فروکش کند؛ اما در اواسط قرن ششم هجری با ظهور دانشمنداني چون ابن رشد 
)وفات595ق( و نگارش کتابي چون تهافه  التهافه رونقي دوباره در حوزه ی دانش 
بود.  پزشکي  دانش  عرصه ها  این  از  یکي  شد.  پدیدار  اسالم  جهان  در  فلسفه  و 

محورهاي تحول در این حوزه را مي توان در چند شاخه مورد توجه قرار داد.
یکي از محورهاي تحول در این دوران رشد و توسعه ی علوم پایه پزشکي از 
جمله تشریح و جنین شناسي است. رساله هاي تخصصي ویژه اي در این حوزه ها به 
نگارش درآمد. با این حال موانعی در راه پیشرفت این علم وجود داشت. از جمله 
عدم  و  اجساد  تشریح  ممنوعیت  پزشکي  دانش  توسعه ی  راه  در  موانع  مهم ترین 
جواز تخصصی علمی و فقهي آن بود. در این دوره، گروهي از فقها وارد عرصه ی 
دانش پزشکي شدند و توانستند با استفاده از تخصص علمی و مصونیت شغلي خود 
به عنوان  نمایند.  ایجاد  تازه اي در دانش پزشکي  این مانع عبور کنند و تحول  از 
نمونه ابن ابی اصیبعه درباره ی ابن رشد گفته بود: ابوالولید بن رشد نه تنها تشریح 
کالبد جانوران و انسان را جایز مي دانست، بلکه از وی نقل شده که گفته  بود  »من 
به ظهور دانشمنداني  نهایت  این سلسله در  ایماًناباهلل«1.  ازداَد  التشریح  بعلِم  اشتغَل 
منجر شد که مهم ترین آنها ابن نفیس شارح گردش ریوي خون است. وي نسبت 
به نظریات ابن سینا و جالینوس ایراد و اشکال کرد و در نهایت نظریه ی جدید خود 

یعني گردش ریوي خون را ارائه نمود.
مستقلی  پژوهش  تاکنون  فارس  خّطه ی  در  تشریح  دانش  موضوع  درباره ی 
به  اشاراتی  تشریح،  علم  به  مربوط  تحقیقات  از  بعضی  در  است.  نگرفته  صورت 
زندگی دانشمندانی چون منصور بن الیاس شیرازی و آثار وی شده است. از جمله 

1- Ibn Abi Usaibia, 1965: 532.
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دارای  را  اسالمی  طب  در  تشریح  علم  شاخص  جایگاه   ،)1373( میبدی  امامی 
اهمیت دیده است. وی از منصور بن الیاس شیرازی و ابوالمجد بیضاوی به عنوان 
دو تن از دانشمندان مؤثر در گسترش دانش تشریح یاد کرده است. میر )1362( به 
تاریخ حیات پزشکان مشهور پارس پرداخته است. میر )1356( در تألیف دیگری 
درباره عالمه قطب الدین شیرازی، زندگی علمی و سیاسی این پزشک نامی فارس 
علم  تا  است  کرده  سعي   )1392( باباپور  بیگ  همچنین  است.  کرده  بررسی  را 
تشریح و تصویرنگاري را در نسخه هاي خطي دوره ی اسالمي مورد بررسي قرار 
دهد. بخش اول کتاب، به بحث درباره ی زندگی نامه ی منصور بن الیاس شیرازی 

و کتاب »تشریح االبدان« او اختصاص داده شده است.
در این پژوهش ضمن توجه به سیر تحول علم تشریح در تمدن اسالمی، به نقش 
پزشکان فارس قرن هفتم و هشتم در گسترش این علم اشاره خواهد شد. عالوه 
اثر دیگر در زمینه ی  بنام تحفه سعدیه چهار  بر قطب الدین شیرازی و کتاب وی 
از  الفنون  نفائس  به نگارش درآمد. این آثار شامل  دانش تشریح در خطه فارس 
رساله  شیرازی،  الیاس  بن  محمود  نوشته  التشریح  فی  رساله  آملی،  الدین  شمس 
الیاس شیرازی و رساله مختصر  از منصور بن محمد بن احمد بن  تشریح االبدان 
فارسی  زبان  به  آخری  رساله  دو  می باشند.  بیضاوی  ابوالمجد  از  تشریح  علم  در 
نوشته شده اند. در این پژوهش به بررسی این آثار و ارزیابی نقش مؤلفان آن در 
دو  به  پاسخگویی  پی  در  حاضر  پژوهش  می شود.  پرداخته  تشریح  دانش  تحول 

سؤال اصلی خواهد بود: 
1- دانش تشریح در تمدن اسالمی دارای چه جایگاهی بود؟ 

2-  نقش پزشکان فارس در پیشرفت دانش تشریح در قرن هفتم و هشتم هجری 
چگونه بوده است؟

روند گسترش دانش تشریح در تمدن اسالمی تا قرن هفتم هجری )از 
عصر نهضت ترجمه تا دوره ی ابن نفیس(

بدون  نمي تواند  ارکان علم پزشکي است و هیچ پزشکي  از  علم تشریح یکي 
آگاهي از آن در این علم پیشرفت شایاني داشته باشد. چنان که زهراوي پزشک 
)پزشکي(  علم  این  »دارنده ی  مي گوید:  مورد  این  در  اسالمي  بزرگ  جراح  و 
مي بایستي در علم تشریح که جالینوس وضع نموده با تالش کار کند تا بر فواید 
اندام ها، شکل و طبیعت آن ها، پیوستگي و گسستگي آن ها، شناخت استخوان ها، 
اعصاب، عضالت و تعداد آنها و محل خروج آنها، رگ ها، رگ هاي جهنده و 
ما در مورد  به آنچه  غیرجهنده و محل خروج آنها آگاه شود..... زیرا کسي که 
تشریح ذکر کردیم، آگاه نباشد ممکن است دچار اشتباه شود و مردم بر اثر آن 
اشتباه از بین بروند«2. نظر زهراوي اهمیت این علم را در حوزه ی پزشکي آشکار 
مي کند. از این رو اکثر پزشکان مسلماني که تألیفي در پزشکي داشته اند، بخشي از 
کتاب خود را به موضوع این فن اختصاص داده اند و یا کتاب و رساله هاي مستقلي 

در این حوزه تألیف نموده اند.
توسط  و  یوناني  آثار  ترجمه ی  با   اسالمی  تمدن  در  تشریح  علم  مبناي  اصوال 
مترجمان عرب در دوران عباسي  نهاده شد. مهم ترین این مترجمان عبارت بودند 
از حنین بن اسحاق )وفات 264ق ( که رساله هاي جالینوس را در تشریح به زبان 
عربي ترجمه نمود. کتاب هاي جالینوس در حوزه ی تشریح عبارت بودند از کتاب 
اختالف ماوقع بین العلما في التشریح، کتاب التشریح االموات، کتاب علم البقراط 

في التشریح، کتاب التشریح الحیوان، کتاب آراء ارسطو في التشریح3.
به تألیف آثار مستقلي در این حوزه  در عصر نهضت ترجمه، مسلمانان شروع 
نقد  به  را  یوناني  پزشکان  آرای  حتي  و  دادند  توسعه  را  آن  تدریج  به  و  نموده 
ماسویه  بن  یوحنا  از جمله  نمودند.  را روشن  آنها  اشتباهات  و  ایرادات  و  کشیده 
)وفات243ق(که دین مسیحی داشت، اولین پزشک در تمدن اسالمي است که به 
علم تشریح اندیشیده و نخستین آزمایش های خود را روي میموني که از باغ خلیفه 
المعتصم آورده بود، انجام داد. وي اتاقي مخصوص تشریح در ساحل دجله ایجاد 
کرده بود4. علي  بن عیسي کحال )وفات430ق( کتاب التشریح  العین را نوشت و 
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2- Zahravi, 1429 AH: 60-61.
3- Honayn ibn Ishaq, 2007: 44-46. 
4- Abdallah Defaa, 2003: 122. 
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ابوالفرج عبداهلل بن لطیف )وفات،434ق( بر کتاب التشریح الصغیر جالینوس تفسیر 
به مجوسي  بن عباس معروف  این حوزه توسط علي  بعدي در  نوشت5. گام هاي 
برداشته شد. وي درکتاب خود بنام کامل الصناعه دو باب اول از بیست باب آن 
را به تشریح اختصاص داد. همچنین موفق الدین بغدادي )558-629 ق( در کتاب 
خود الکفایه في التشریح برآرای جالینوس اشکال گرفته و برخالف جالینوس که 
آرواره ی پایین را یک قطعه مي دانست، مي گوید این استخوان بیش از یک قطعه 

دارد6. 
حکیم عالءالدین ابوالحسن علی بن ابوالحزم قرشی دمشقی معروف به ابن نفیس 
صاحب  و  تشریح  علم  برجسته ی  چهره های  از  مسلمان،  پزشک  607ق(   -677(
تألیفات در زمینه ی علم پزشکی از جمله کتاب الموجز فی الطب است. وی در 
و  ارسطو  نظریات  نگاشت،  قانون  تشریح  بنام شرح  سینا  ابن  قانون  بر  شرحي که 
 pulmonary به تبع آن ابن سینا را مورد انتقاد قرار داد و چرخه ی ریوي خون
circulation(( را به طور کامل شرح داد7، 8. اکنون روشن شده است که برخالف 
آنچه که غربی ها می گویند، نه میشل سروتوس )1511-1553م( یا ویلیام هاروي 
)1657-1578م(، بلکه ابن نفیس کاشف آن است. همچنین در مورد گردش خون 
در عروق و مویرگ ها اولین بار علي بن عباس معروف به المجوسي پزشک ایراني 

در کامل الصناعه به طور مفصل سخن رانده است9.
1.

اوضاع اجتماعی و فرهنگی فارس در قرون هفتم و هشتم هجري
عنوان شهری  به  شیراز  از  قرن سوم هجری  دوم  نیمه ی  در  یعقوبی  واضح  ابن 
باشکوه و با عظمت و وسیع یاد کرده است10. توسعه ی اقتصادی و فرهنگی فارس 
به  بویه  اوج خود رسید و شیراز در زمان عمادالدوله علی  به  بویه  در دوران آل 
پایتختی انتخاب شد. بدون تردید جایگاه جدید سیاسی شیراز و منزلتی که در مقام 
کانون تصمیمات سیاسی و نظامی یافته بود، در گسترش، عمران و رونق این شهر 

نقشی بسزا داشته است11.
روند توسعه فرهنگی فارس در دوران سلجوقیان اگر چه به وسعت دوران آل 
اتابکان عهد  از  به عنوان نمونه سنقر بن مودود یکی  نبود ولی متوقف نشد.  بویه 
سلجوقی بود که بر فارس سلطه یافت. »از آثار او در شیراز یکی مدرسه سنقریه 
است که امروز )اوایل قرن هشتم( از معظمات مواضع و مدارس شیراز است«12. 
که  سالجقه  دولت  سقوط  و  590ق  سال  در  سلجوقي  سوم  طغرل  شدن  کشته 
و غربي  مرکزي  نواحي  در  ایجاد خالء سیاسي  بود، سبب  اصفهان  آنها  پایتخت 
ایران یعني عراق عجم شد. در این زمان بود که فارس تحت زعامت اتابک سعد 
بن زنگي)599-623ق( فرصتی یافت که موقعیت گذشته خود را )زمان آل بویه( 
باز یابد. وی تالش کرد با بهره گیري از خالء سیاسي ناشي از زوال سلجوقیان، بر 
اگر چه در  این تالش ها  بیفزاید13.  ایران  نواحي مرکزي و غربي  قلمرو خود در 
نواحي داخلي ایران با موفقیت همراه نشد ولي اتابک ابوبکر در سال 628ق جزیره 
کیش و پس از آن بحرین را تصرف کرد. تصرف کیش ثروت بسیاري را نصیب 
خزانه اتابک ساخت14. این جزایر پایگاه اصلي تجار هند بود و اتابک با تصرف 

کیش توانست تجارت با هند را در دست خود بگیرد15.
اتابک سعد بن ابوبکر )658-623ق( که مردی عاقل و دور اندیش بود، با توجه 
به خطري که از جانب مغوالن وجود داشت، در سال 630ق برادر خود تهمتن را 
نزد اوکتاي قاآن فرستاد و داوطلبانه قلمرو خود را تحت حمایت او قرار داد. به این 

ترتیب فارس را از تاخت و تاز مغوالن و ویراني نجات داد16.
همچنین در سال 690 تا 694ق در زمان گیخاتو، فارس تحت حکمراني شخصي 
بنام ملک اسالم بود. در دوران فرمانروایي این شخص فارس از دخالت ماموران 
مغول در امان ماند17. وجود امنیت و زمینه هاي توسعه ی اقتصادي موجب گسترش 
البر و مراکز عام  ابواب  به گفته حمداهلل مستوفي مجموع  آباداني در فارس شد. 
المنفعه از جمله مراکز دارالشفاء که توسط ارباب تمول در فارس ساخته شد، در 
این دوران بالغ بر پانصد بیشتر بود18. خواجه عمیدالدین ابونصر اسعد فارسی وزیر 

5- Abdallah Defaa, 2003: 29. 
6- Abdallah Defaa, 2003: 19. 
7- Ibn Nafis, 1407 AH: 141-142.
ریوی  چرخه  درباره ی  توضیح  برای  همچنین   -8

خون ر.ک به:
Fox, 2010: 301.

9- Majusi, 2010: 165, 169. 
10- Ya’qubi, 1977: 142.  
11- Foruzani, 2011: 29.  
12- Rashid al-Din Fazlollah, 1945: 
232-234.  
13- Kheirandish, 2008: 2.  
14- Kheirandish, 2008: 6-7. 
15- Spuler, 2007: 147. 
16- Spuler, 2007: 146.
17- Bayani, 2002: 524.  
18- Mostowfi, 1957: 128. 
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اتابک سعد بن ابی بکر بود که از جمله میراث وی مدرسه ای است که به مدرسه 
عمید شهرت دارد19.

ایلخانان صاحب شهرت گردید »کردوجین«  از زنانی که در اواخر عهد  یکی 
بود. او اصال از نوادگان »براق حاجب«، بنیانگذار خاندان قراختایی کرمان بود که 
با خانواده ایلخانی نیز بستگی داشت )دختر منگو تیمور بن هوالکو و ابش خاتون 
از قراختاییان(. در عهد ابوسعید و پس از برافتادن اتابکان فارس، این زن مدتی در 
بود، مدرسه مجللی  این والیت دخالت داشت. هنگامی که در شیراز  امور  اداره 
به نام مدرسه شاهی در جوار دولت خانه ی اتابکی عمارت کرد و برای طالب و 
حفاظ و صوفیان، راتبه )مواجب( معین نمود. از این زن در تاریخ به نیکی یاد شده 
است. وی در ردیف زنان طراز اول عهد مغول قرار دارد. »زنی عاقل و با تدبیر و 
نیک  فطرت و عادل بود و در آبادی شیراز کوشید و ابنیه ی خیریه ی بسیار از قبیل 
مدرسه، رباط، بیمارستان، مساجد و سدها ساخت و موقوفات بسیاری برای اداره ی 

آنها قرار داد«20.
وجود  رشیدي  مکاتبات  کتاب  از  شماره41  نامه ی  جمله  از  مدارکي  همچنین 
شیراز  در  پزشکي  مراکز  توسعه  در  حاکمان  بلیغ  سعي  دهنده ی  نشان  داردکه 
است21. شیراز در این دوران به یکی از مراکز عمده پزشکي در ایران تبدیل گردید.

شمس الدین  تا  شیرازی  قطب الدین  از  فارس  در  تشریح  علم  رونق 
آملی

و  تشریح  علم  کتاب های  عمده  در  مباحث  هجری  هفتم  و  ششم  قرن هاي  در 
بحث ویژه ی آنها پیرامون نظریات جالینوس و ابن سینا و دیگر پزشکان و همچنین 
اشکاالتي بود که پزشکاني چون ابن نفیس و موفق الدین بغدادي به این مباحث 
داشته اند. از جمله ی این مباحث، نظریات جالینوس با اتکاء به کالبدشکافی اجساد 
کودکانی بود که دچار نارسایی قلبی بوده و دیواره ی بین بطن راست و چپ در 

آنها تشکیل نشده بود. 
بود، قطب الدین  تشریح  دانش  نمودن  متحول  دانشمنداني که درصدد  از  یکی 
شیرازي )وفات 720ق( است. وی تحصیالت خود را در حوزه ی طب، آن گونه 
که در مقدمه ی کتاب تحفة السعدیه آورده است، در شیراز و نزد والد خویش، امام 
همام الدین مسعود بن مصلح الدین کازرونی و عمویش، سلطان الحکما ابوالخیر 
رتبه ی  با  والدش،  مرگ  از  پس  سال  ده  مدت  و  گذرانده  کازرونی  مصلح  بن 
کحالی وطبابت در بیمارستان مظفری شیراز به کار مشغول شده بود22. او ضمن 
توجه به دانش پیشینیان در این زمینه، در پی کشف مجهوالت خویش در دانش 
تشریح  بخش  فاقد  وي  السعدیه  تحفه  کتاب  تعجب  کمال  در  ولي  بود؛  تشریح 
مي باشد. در عصري که قطب الدین شیرازي زندگي مي کرد، توجه به این دانش 
بسیار زیاد بوده و کتاب هاي مهمي در این فن تألیف شد. از نمونه ی آثار تألیف 
التشریح  في  رساله  کتاب  شیرازي  قطب الدین  زمان  در  تشریح  حوزه ی  در  شده 
تألیف نجم الدین محمود بن الیاس شیرازي است. با این تفاصیل سؤال این است 
السعدیه درباره ی تشریح  که چرا قطب الدین شیرازي در کتاب خود یعني تحفه 
هیچ سخني به میان نیاورد. این در حالی است که او در سفر به مصر با مطالعه ی 
آثار ابن نفیس و موفق الدین بغدادي و آثار دیگر، آن گونه که خود در مقدمه ی 
کتاب تحفه السعدیه به آن اذعان نموده، با این حوزه از دانش پزشکي آشنا شده 
اولین  باشد.  این مسئله بي توجه  به  او نمي توانسته  مانند  بود و دانشمند و محققي 
پاسخ مي تواند این باشد که قطب الدین کتاب ابن نفیس و نجم الدین محمود ابن 
الیاس را در این مورد کافي مي دانسته و نیازي به اضافه نمودن باب جدیدي در 
کتاب خودش و یا تألیف کتاب جدیدي در مورد تشریح احساس نمي کرده است. 
چنانکه خود مي گوید تمام مشکالت در این حوزه بر من مکشوف شده است23. 
بازگشت  از  بود پس  در صدد  شیرازي  قطب الدین  است که  این  دیگر  فرضیه ی 
خواجه  با  اختالفاتش  دنبال  به  ولي  دهد؛  انجام  زمینه  این  در  اقداماتي  ایران  به 
رشیدالدین فضل اهلل همداني، دچار حبس و قطع جیره و مواجب شده و امکان این 
کار از او سلب گردید. بنابراین او ناچار شده کتاب ناتمام خود را به رقیب خواجه 

Anatomy in Fars School of Medicine

19- Ibn Zarkoob, 1971: 79, 183, 205. 
20- Ibn Zarkoob, 1971: 65.  
21- Rashid al-Din Fazlollah, 1945: 
254-256. 
22- Qotb al-Din Shirazi, N. D., Man-
uscript: 9.  
23- Ibid.
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رشیدالدین یعني خواجه سعدالدین ساوجي اهدا نماید. در کتاب مجمع اآلداب في 
معجم القاب، ابن فوطي، گزارشاتي در باره ي قطب الدین شیرازي وجود دارد.24 
است که قطب الدین  این  در ذهن شکل گیرد،  مي تواند  اینجا  فرضیه ی سوم که 
شیرازي چنین بخشي را در کتاب خود گنجانیده بوده ولي بعداً به دالیلي که گفته 
خواهد شد آن را از کتاب حذف نموده است. آن گونه که در مقدمه کتابش اذعان 
مي کند و مي گوید »من در تمام شرح هایي که بر این کتاب )قانون( نوشته شده، با 
همه کثرت و زیادي آنها هیچکدام را مانند شرح خودم ندیدم که در همه ی جهات 
و شئون غور کرده و در جمع متفرق و گشودن متعلق و بسط و تفصیل مجمل و 
گشودن معما و واضح نمودن اشکال و ایرادها و روشن کردن پاسخ ها موفق شده 
باشد«25. چنان که از گفته قطب الدین مالحظه مي شود، وي شرح خود را کامل 
مي داند و مي گوید هیچ بابي از موضوع را ناگفته ننهاده است و اشاره اي به فقدان 
بخش تشریح در اثر خود نمي کند. وي حتي کتاب خود را کامل تر از کتاب ابن 
نفیس مي داند. با این حال حاجی خلیفه درکتاب کشف الظنون في اسامي الکتب 
و الفنون نظر دیگری دارد و می نویسد از نواقص کتاب وی در مورد تشریح است 

که ناقص مانده است26.
اگر فرضیه سوم را جدی تر بگیریم، این پرسش به ذهن خطور مي کند که چه 
دلیلي داشته است که قطب الدین شیرازي از این بخش از کتاب خود چشم پوشي 
باشد. هنگامي که  امر شده  این  نظر می رسد مالحظات خاصي موجب  به  نماید. 
وي در صدد برآمد تا تحفه السعدیه را به خواجه سعدالدین ساوجي تقدیم نماید، 
این مالحظات براي وي پیش آمده و او را وادار به این کار کرده است. خواجه 
این وزیر  اطراف  یقیناً  است.  ایلخاني  از وزراي شیعي دوران  سعدالدین ساوجي 
مشهور شیعي بنا بر رسم آن دوران و نظر به رقابت هاي فرقه اي، حلقه اي از فقها 
حضور داشته اند. در این مورد حساسیت فقها به مسأله ی تشریح و تحریم آن در 
فقه، از اهمیت زیادی برخوردار بوده است و برای فهم آن می توان به پژوهش های 
که  گرفت  نتیجه  می توان  بنابراین  نمود27.  مراجعه  زمینه  این  در  گرفته  صورت 
قطب الدین شیرازي پیش از تقدیم کتاب خود به خواجه سعدالدین ساوجي، بنا به 
مالحظه ی اینکه مبادا مطالب این بخش موجب حساسیت فقیهان شده و از طرف 
آنها متهم به انجام عملي حرام شود، تصمیم گرفت این بخش از کتاب را حذف 
نماید، شاید بتواند توجه خواجه سعدالدین را جلب نموده و در فرصت هاي بعدي 
این بخش را به کتاب الحاق نماید. همچنین ممکن است خواجه سعدالدین بنا به 
نماید.  چشم پوشي  کتابش  بخش  این  از  خواسته  قطب الدین  از  مالحظات  همان 
این  و  نکرد  پیدا  به کتاب خویش  را  این بخش  الحاق  بعدها فرصت  قطب الدین 

بخش از کتاب فراموش شده و مفقود گردید.
الیاس شیرازي است که صاحب چندین  دانشمند دیگر، نجم الدین محمود بن 
رساله در پزشکی است. از جمله رساله غیاثیه و کتاب الحاوی فی علم التداوی و 
رساله ای بنام رساله في التشریح. مفصل ترین گزارش درباره ی وي، در کتاب شد 
ابوالقاسم عیسی بن جنید شیرازی بوده است. وي  االزار آمده که نویسنده ی آن 
الروایه و فقیهی کثیر  الیاس، طبیبی مقبول  الدین محمود بن  مي نویسد »فقیه نجم 
الدرایه و ماهر در علم االدیان و علم االبدان است. در اقسام علوم و فنون مهارت 
دارد ولی شهرت او در علم تشریح بیشتراست«28. تاریخ وفات وي در همین کتاب 
نجم الدین  وفات  تاریخ  ناصری  فارسنامه  صاحب  ولي  است.  آمده  744ق  سال 
خواجه  از  نامه  دو  گزارش  این ها،  بر  عالوه  است29.  نوشته  696ق   را  محمود 
رشیدالدین فضل اهلل همداني، از جمله نامه ی شماره ی 41، در دست است که در 
آنها به نام نجم الدین محمود اشاره شده است. این وزیر بزرگ که خود از پزشکان 
آن عصر بود، در تمام مراتب دیواني و سیاسي خود، رشید طبیب توقیع مي نمود 
و برخي تألیفات در پزشکي داشته و نجم الدین محمود را طرف توجه قرار داده 
است. وی در این نامه، تولیت بیمارستان دروازه سلم شیراز را که از بناهای عهد 
اتابکان فارس بود، به عهده ی نجم الدین محمود بن الیاس نهاده تا آن گونه که در 
این نامه آمده به مصالح آن قیام نماید و عالوه بر آن جهت مخارج این بیمارستان 
موقوفاتی چند از امالک شیراز را بر عهده ی امانت نجم الدین محمود قرار داده 

24- Ibn Fowati, 1415 AH: 440.  
25- Mir, 1977: 100,102. 
26- Haji Khalifeh, 1943, Vol. 2: 216-
217. 
27- Namazifar, 2010: 209-218. 
28- Jonaid Shirazi, 1987: 277.
29- Hossaini Fassaee, 1988: 141.
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است30. از مفاد این نامه مشخص مي شود که اوالً نجم الدین محمود دست کم تا 
سال 697 هـ .ق در قید حیات بود و در ایام نگارش این مکتوب در شیراز اقامت 
داشته است. ثانیاً در طب و پزشکي صاحب آوازه و از شهرت برخوردار بوده و 

تصانیف وي در این زمینه، از مقبولیت و اعتبار زیادي برخوردار بوده است.
کتاب رساله فی التشریح مشتمل بر چهار مقاله است. اولین مقاله، در تشریح عظام 
)استخوانها(، در 23باب، دوم در تشریح اعصاب و شرائین و االورده )وریدها( در 
19باب، سوم در تشریح عضالت در 28 باب و چهارم در تشریح اعضاء مرکبه در 
25 باب31. وي در باب اول از بخش اعضاء مرکبه ساختار قلب را تشریح می کند. 
به نظر مي رسد نجم الدین محمود در حوزه ی دانش تشریح پیرو آرای ارسطو 
بوده چرا که در بخش تشریح اعضاء مرکبه، قلب را بر طبق نظریه ارسطو مبداء 
آورده  به حساب  بدن  اعضاء  سایر  بر  مقدم  و  مي دانسته  و حرکت  بالذات حس 
ارسطو  به  متعلق  که  انسان  قلب  در  سوم  بطن  وجود  اندیشه ی  همچنین  است32. 
بوده و این نظریه در آثار پزشکي اسالمي حتي تا سده یازدهم هجري هم به چشم 
داده اند.  نسبت  جالینوس  به  را  نظریه  این  اشتباه  به  محققان  از  بعضي  مي خورد. 
اندیشه ی وجود بطن سوم که پزشکان مسلمان همچون ابن سینا آن را پذیرفتند، از 
ارسطو بوده است و جالینوس آن را گمان ارسطو مي دانسته است و به این نظریه 

اعتقادي نداشته است33. 
از دیگر کتاب هایي که مطالبي در باره ی علم تشریح در آن وجود دارد و مرتبط 
این  العیون است. مؤلف  الفنون في عرائس  نفائس  فارس است، کتاب  با خطه ی 
هشتم  قرن  دانشمندان  از  )م753ق(  آملي  محمود  محمدبن  شمس الدین  کتاب 
هجري بوده که چندین تألیف در مسائل گوناگون علمي از جمله طب داشته است. 
بین سال هاي  فنون است که  فارسي در علوم و  زبان  به  دایره المعارفي  این کتاب 
722ق تا 735ق نگاشته شده است. آنچه که این کتاب را به خطه ی فارس مرتبط 
اینجو34 )744-758ق(  ابواسحاق  به شیخ  نویسنده کتاب را  بوده که  این  مي کند 
اهدا نموده است. این موضوع، بیانگر نزدیکی نویسنده به دربار خاندان اینجو بوده 
است. شمس الدین آملی در کتاب نفائس الفنون در بخش دوم از مقاله ی چهارم، 
شاخه های مختلف دانش طب را ذکر کرده و از جمله علم تشریح اعضاء مفرده و 

مرکبه و منافع آن نام می برد35.
به مباحث تشریح اختصاص داده  این کتاب، در بخش طب، فصل دوم را  در 
از  دقیقی  توضیح   )skull( سر  کاسه  استخوان هاي  مبحث  در  جمله  از  است36. 

جمجمه و استخوان های تشکیل دهنده ی آن ارائه می دهد37.

ابوالمجد بیضاوي و نقش وی در تحول علم تشریح
کتاب  که  است  بیضاوی  ابوالمجد  فارس  پزشکی  مکتب  دانشمندان  دیگر  از 
سال هاي  و  نویسنده  درباره ی  آورد.  در  نگارش  به  را  تشریح  علم  در  مختصر 
زندگاني وي اطالع دقیقي در دست نیست ولي از قرائن کتاب وي به نظر مي رسد 
که از طبیبان قرن هشتم هجري بوده و به فاصله ی اندکي از ابن نفیس قرشي که 
در اواخر قرن هفتم هجری درگذشته، مي زیسته است، چرا که در مورد ابن نفیس 
به گونه ای سخن می گوید که گویی شاگردي از استاد خویش یاد مي کند. برخي 
منابع به اشتباه کتاب را از نگاشته هاي قرن هفتم هجري ذکر کرده اند38 که نمي تواند 
البیضاوي معرفي  الطبیب  ابوالمجد  را  باشد. وی در مقدمه ی کتاب خود  درست 
مي کند. بر خالف سایر پزشکانی که ذکر آنها در این پژوهش رفته است، در منابع 
تاریخی قرون هفتم و هشتم گزارشی راجع به بیضاوی وجود ندارد. شاید به این 
دلیل که بیضاوی از پزشکان درباری نبوده است و بر خالف قطب الدین شیرازی 
زندگانی  بوده اند،  قدرت  صاحبان  خدمت  در  که  الیاس  ابن  خاندان  پزشکان  و 
خویش را وقف خدمت به عامه ی مردم کرده بود. لذا طبیعی است که تاریخ نگاران 
و گزارش نویسان، که خود از جمله ی دبیران و منشیان درباری بوده اند، به چنین 
اشخاصی توجه نداشته باشند و ذکری از آنان در آثار خود به میان نیاورند. ضمن 
این که بیضاوی کتاب خود را به هیچ کدام از امرا و صاحبان قدرت اهدا نکرده 
است و دلیل نگارش کتاب را آن گونه که در مقدمه ی کتاب آورده، فایده ی آن 
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9

Res Hist Med  2018; 7(1)



برای خواص و عوام ذکر می کند39.
بیضاوي در کتاب خود علم تشریح را علمی جلیل القدر و عظیم الشأن می خواند 
و می نویسد برای آنکه خواص و عوام از آن بهره ببرند، مختصری به فارسی ترتیب 
داده ام40. کتاب بیضاوي مشتمل بر دو بخش است. کتاب اول در شش باب که 
در  دارد41.  )استخوان ها(  تشریح عظام  به  اختصاص  در هفت فصل  آن  اول  باب 
صفحه ی 139 تصویري از استخوان هاي بدن وجود دارد. در باب دوم در پنج فصل 
که به تشریح اعصاب پرداخته42. در صفحه ی 161 تصویري از اعصاب بدن دیده 
مي شود. در  باب سوم نیز که آن هم پنج فصل است به شرح وریدها پرداخته43 
و در صفحه ی 185 و 186 دو تصویر که عروق بدن را نشان مي دهد. باب چهارم 
در چهار فصل به بحث درباره شریان ها پرداخته است44. وي در باب پنجم در سي 
فصل به معرفي عضالت مختلف بدن پرداخته است45. در کتاب دوم که به هفده 
باب تقسیم شده، اختصاص به مبحث اعضاء مرکبه دارد. و در مبحث گردش خون 
از کتاب دوم که  باب هشتم  به تشریح شریان ها مي پردازد46. در  باب چهارم  در 
به مبحث قلب اختصاص دارد، مطابق با نظریه ی ابن نفیس، گفته ی خود در باب 
چهارم را تصحیح کرده و خاستگاه سرخرگ ریوي را بطن راست قلب مي داند47، 
در حالي که طبیبان قبل از ابن نفیس، چون رازي و ابن سینا و ارسطو و... آن را از 
تجویف )بطن( چپ ذکر کرده بودند48، 49. بیضاوي همانند ابن نفیس بر خالف 
آن  برای  مي دانستند،  تجویف  سه  شامل  را  قلب  که  سینا  ابن  و  رازي  و  ارسطو 
تنها دو تجویف ذکر کرده است50. از توصیفات بیضاوي درباره بطن هاي مغزي 

مي توان به وسعت دانش وي در علم تشریح پي برد51.
بیضاوي در مواردي اقدام به مقایسه میان نظریات دیگر دانشمندان مي کند. وي 
با  او  از  و  اشاره مي کند  او  نظریات  و  نفیس  ابن  به  مورد  دوازده  در کتاب خود 
بیضاوي  خاطر  تعلق  از  نشان  که  برده  نام  رحمه اهلل  قرشي  عالءالدین  امام  عنوان 
به ابن نفیس است. بیضاوي همچنین در سیزده مورد به جالینوس استناد مي کند. 
از ابن سینا تنها در شش مورد نام برده و از نظریات او در تشریح یاد کرده است. 
از ارسطو تنها در دو مورد ذکري به میان آورده یکي اینکه ارسطاطالیس شریان 
آئورت را اورطي نامیده52 و دیگر اینکه ارسطو بر خالف نظریه طبیبان که دماغ را 
مرکز حس و حرکت گفته اند، قلب را مرکز این دو امر مي داند53.  وی از پزشکان 
دیگري چون رازي، مجوسي و زهراوي و حتي اطبایي که صاحب تألیفات مستقل 
در تشریح بوده اند، مانند ابوسهل مسیحي و نجم الدین محمود بن الیاس شیرازي 
 internal and( دنده اي  بین  عضالت  مورد  در  وي  است.  نکرده  ذکري  هیچ 
external intercostals muscles( اطالعات بسیار دقیقی ارائه می دهد که 
دانش  به توضیح است که  دارد54. الزم  تشریح  از علم  دانش وسیع وی  از  نشان 
جدید آناتومی، نظریه ی بیضاوی را که متأثر از جالینوس بوده است، هم در مورد 
تعداد این عضالت و هم در مورد عملکرد آنها تأیید می کند55. ابن سینا نیزدر این 

مورد در کتاب قانون در فصل شانزدهم به تفصیل توضیح داده است56، 57. 
بیضاوی همچنین در کتاب خود به توصیف مویرگ ها و چگونگی کارکرد آنها 
پرداخته است که به نظر می رسد تحت تأثیر علی بن عباس مجوسی در کتاب کامل 

 الصناعه بوده است58، 59. 

تأثیر هنر نگارگری شیراز بر دانش تشریح و نقش منصور بن محمد بن 
احمد در کتاب مصور تشریح االبدان

از جمله جریان های فرهنگی که در قرون هفتم و هشتم هجری توسعه پیدا کرد 
از  بود.  کتاب آرایی  و  نگارگری  داشت،  تشریح  دانش  تحول  در  زیادی  تأثیر  و 
مهم ترین مکاتب نگارگری در این دوران،  ظهور مکتب نگارگری شیراز است. 
این جریان فرهنگی یکي از مهم ترین پیامدهاي حمله ی مغول به ایران و اهمیت 
یافتن هنر نقاشي و نگارگري در میان هنرمندان ایراني بود. با ورود مغوالن به ایران 
و تسامح نسبي آنان نسبت به هنر خصوصاً هنر نقاشي، هنرمندان در این زمینه به 
در  که  روش هایي  جمله  از  راستا  این  در  یافتند.  دست  چشمگیري  پیشرفت هاي 
به  افزودن  برای  تصاویر  ترسیم  قرار گرفت،  ایراني  هنرمندان  توجه  مورد  نقاشي 

39- Beyzavi, 2008: 54-55.
40- Ibid.  
41- Beyzavi, 2008: 130-171.  
42- Beyzavi, 2008: 142-161. 
43- Beyzavi, 2008: 164-185. 
44- Beyzavi, 2008: 188-199.  
45- Beyzavi, 2008: 202-252.  
46- Beyzavi, 2008: 189. 
47- Beyzavi, 2008: 279. 
48- Razi, 2005: 65-66.
49- Ibn Sina, 1991, Vol. 1: 202-204. 
50- Beyzavi, 2008: 187. 
51- Beyzavi, 2008: 266-267. 
52- Beyzavi, 2008: 129,187. 
53- Beyzavi, 2008: 143. 
54- Beyzavi, 2008: 231-232. 
55- Dean, 1989: 259.  
56- Ibn Sina, 1991, Vol. 2: 475. 
در  جدید  متون  با  نظریات  این  تطابق  جهت   -57

آناتومی رک به:
Esnel, 2002, Vol. 1: 63. 
58- Beyzavi, 2008: 169-170.
59- Majusi, 2010: 169.  
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ایلخانان  عصر  در  کتاب ها  مصورسازي  و  نگارگري  هنر  بود60.  گوناگون  کتب 
است.  »سونگ«  و  »یوآن«  دوره هاي  ویژه  به  چیني  هنر  مختلف  تاثیرات  از  مملو 
حکمرانان ایلخاني از جمله غازان خان )703-694 ق( و اولجایتو )703-716ق( و 
درباریان هنرپرور همچون خواجه رشیدالدین فضل اهلل همداني، به تسهیل و رواج 
سبک هاي هنري چین پرداختند. به دنبال استقبال دربار از هنر مصورسازي کتب 
و عالقه به سبک هاي نگارگري شرق دور، رنگ آمیزي و مصور سازي و ترکیب 
عصر  از  پیش  تا  که  ذي روح  پدیده هاي  و  حیوانات  از  بعضي  ترسیم  و  خطوط 
ایلخاني در فرهنگ اسالمي سابقه نداشت، در اجزاء و عناصر نگارگري ایران وارد 
شد و تصاویري نشأت گرفته از ویژگي هاي صور مغولي در آثاري همچون منافع 

الحیوان و شاهنامه ی فردوسي و جامع التواریخ معمول گردید61. 
قدیمي ترین نسخه  به دست آمده از عصر مغول که داراي نقاشي هاي منحصر به 
فردي است، ترجمه کتاب منافع الحیوان از ابن بختیشوع مي باشد که در کتابخانه ی 
مورگان نیویورک نگهداری می شود62. این کتاب به دستور غازان خان در سال 
مراغه  ترجمه و در  فارسی  به  از عربي  بنام عبدالهادي  به وسیله ی شخصي  680ق 
الحیوان  منافع  کتاب  از  پس   .64 است63،  تصویر   94 داراي  کتاب  شد.  کتابت 
نسخه اي که پا را فراتر نهاده و از اشکال طبیعي، به تصاویر انساني پرداخته است، 
720ق  سال  در  شده  کتابت  شاهنامه  این  تصاویر  است.  فردوسي  شاهنامه  نسخه 
است.  )Demote Shahnameh( مشهور  به شاهنامه دموت  و  است  تبریز  در 
در  شد.  کتابت  شیراز  در  742ق  سال  در  دیگری  نسخه  دموت  شاهنامه  از  پس 
است،  ایراني  متداول  بازي هاي  از  که  چوگان  بازي  نظیر  تصاویري  نسخه،  این 
ایلخاني،  نگارگري  تبریز و مکتب  از  ترسیم شده است65. پس  زمینه اي سرخ  بر 
در عهد آل اینجو مکتب نگارگري شیراز بوجود آمد. در این شیوه، فرهیختگان 
ایراني اعم از دیوانساالر و غیر آن در میان فرهنگ هاي گوناگون پیوند و تعامل 
از  هنري  مختلف  شاخه هاي  در  نوپدید،  مجموعه ی  مدیریت  با  و  کردند  برقرار 
جمله تذهیب، نگارگري و کتاب آرایي، آثار بدیعي خلق نمودند. آل اینجو، آل 
داشتند66. حضور  نقش چشمگیري  این حرکت  بسترسازي  در  تیموریان  و  مظفر 
شاهزادگان با فرهنگ و هنرمندي چون اسکندر سلطان و ابراهیم سلطان در شیراز 
صحنه را براي شکوفایي و تمرکز فرهنگي فراهم کرد. آنان در بسط و توسعه ی 
هنر کتاب آرایي و کارگاه هاي هنري فعال بودند. شیراز پس از آن نیز دست کم تا 
150سال از کارگاه هاي هنري پر رونقي براي نقاشي برخوردار بود و شمار عظیمي 
نگارگري  مکتب  در  مي شد67.  تولید  آنجا  در  شده  تذهیب  خطي  نسخه هاي  از 
شیراز، رابطه بین عناصر نوشتاري و ترکیب بندي نگاره ها از اصول معین و دقیقي 
تبعیت مي کند68. این هنرمندان از سده ی هشتم هجري ضرورت هماهنگي نوشته 
و تصویر را در کتاب آرایي دریافته بودند69. این ویژگي مکتب نگارگري شیراز، 
در  است، خصوصاً  شده  نگاشته  فارس  در  که  تشریح  به  مربوط  آثار  در  بخوبي 
کتاب تشریح منصوري قابل مشاهده است و نگاره هاي مربوط به هر بخش کتاب 

هماهنگ با مطالب آن بخش آورده شده است.
)وفات  شیرازی  الیاس  بن  یوسف  بن  احمد  بن  محمد  بن  منصور  که  هنگامی 
را  تشریح خود  مصّور  کتاب  الیاس،  بن  محمود  الدین  نجم  برادرزاده ی  809ق( 
به زبان فارسی نوشت و به درگاه امیر پیر محمد بهادر )وفات809ق(، نوه ی امیر 
بدن  تشریح  علم  در  بزرگ  تحولی  بار  اولین  برای  نمود،  تقدیم  تیمور گورکان 
انسان بوجود آمد که در نوع خود بی نظیر بود. علت بی نظیر بودن این کتاب در 
عالم اسالم، نه تنها در تنوع مطالب و ابداع شیوه ای جدید در دسته بندی و ارائه ی 
دانش تشریح، بلکه بیش از آن در مصّور بودن آن است؛ زیرا مؤلف با تساهل در 
انسان، هنر تصویرسازی  برخی دستورات مذهبی مبنی بر حرمت کشیدن تصویر 
هر چند  است.  بوجود آورده  زیبایی  رساله ی مصّور  و  به خدمت خود گرفته  را 
که از گذشته ی دور حکما و پزشکان، تصاویر بسیار ساده ای را برای بیان مطالب 
اولین  محمد  بن  منصور  اسالم،  جهان  حوزه ی  در  می بردند،  کار  به  تشریح  علم 
بدن  تشریح  خصوص  در  هم  مذهبی،  محدودیت های  توانست  که  بود  شخصی 
مصور  آناتومی  اولین  و  گذارده  کنار  را  تصویرسازی  خصوص  در  هم  و  انسان 
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دنیای اسالم را به شیوه ای جدید بنویسد که بنام تشریح البدن و یا تشریح االبدان 
معروف است. وجود نسخه های متعدد از این کتاب در کشورهای ایران، ترکیه و 
هند70 و تعدد تاریخ کتابت آن ها، نشانگر این موضوع است که این کتاب سال های 
طوالنی، به عنوان مرجعی رسمی برای آموزش علم تشریح به کار می رفته است. 
خصوصاً  ایلخانان،  دوران  از  نقاشي  سبک هاي  گسترش  تأثیر  تحت  تحول  این 
اینجو شکل گرفت و همچنین مکتب  مکتب نگارگری شیراز که در دوران آل 
البته پیشینه ی کاربرد مفاهیم آناتومی در آثار هنری  هرات در عهد تیموري بود. 
به قبل از اسالم خصوصاً در مصر باستان میرسد. عبدالطیف بغدادی که خود یک 
آناتومیست بوده است در کتاب االفاده و االعتبار به این نکته اشاره می کند71. ولی 
ابتکار منصور در استفاده از اشکال آناتومی، بیش از آنکه، جنبه ی کتاب آرایی و 

هنری داشته باشد، متوجه مقاصد آموزشی بوده است. 
این کتاب از یک شرح تقدیم و هفت قسمت مجزا تشکیل شده است. در قسمت 
شرح تقدیم نویسنده، پس از حمد و ثنای خداوند، خودش را منصور بن محمد بن 
احمد نامیده و کتاب را به سلطان ابن السلطان، ضیا الحق و السلطنه و الدنیا والدین 
میرزاده پیر محمد بهادر تقدیم نموده است. پس از آن، قسمت اول که مقدمه است 
آورده شده است. در این قسمت با یک بحث طوالنی درباره ی حکمت خلق انسان 
و بیان نظریات برخی از حکمای قدیم در این خصوص روبرو می شویم. بخش اول 
کتاب در مورد تشریح سیستم اسکلتی و بیان تعداد استخوان های بدن می باشد و 

تعداد استخوان های بدن را 248 مورد ذکر می کند72.
اعصاب  سلسله  شرح  به  او«  اقسام  و  عصب  ذکر  »در  عنوان  تحت  دوم  فصل 
پرداخته و به تفصیل در مورد اعصابی که از مغز سرچشمه گرفته و تعداد آن ها را 
هفت عدد می دانسته و اعصاب نخاعی که آن ها را سی و یک جفت می شناخته، 
سخن گفته است73. فصل سوم کتاب با عنوان »در ذکر عضل و کیفیت حدوث 
و  آن  مختلف  اشکال  معرفی  و  عضله  یک  ساختمان  کلی  شرح  معرفی  به  آن« 
همچنین ذکر تعداد عضالت بدن می پردازد74. فصل چهارم که »در بحث اوراد و 
شعوب آن« نام دارد، مبحثی در خصوص سلسله وریدها )سیاهرگ ها( و شاخه های 
مختلف آن است75 و در صفحه ی سی و یک، نگاره ای که وریدهای بدن را نشان 
می دهد، به تصویر کشیده شده است. فصل پنجم با عنوان »در شرایین و انواع آن« 
به شرح سیستم شریانی )سرخرگی( می پردازد و کار قلب و شریان ها را رساندن 
هوا و جوهر حیاتی به قسمت های مختلف بدن می داند76. عنوان فصل آخر کتاب،  
»در اعضای مرکبه و کیفیت تولد جنین« بیانگر این مسئله است که در طب قدیم 
جنین شناسی را به عنوان قسمتی از علم تشریح می دانستند. این فصل از کتاب پس 

از تشریح اعضای مرکبه، به بحث درباره ی آبستنی و جنین شناسی می پردازد77. 
از مقایسه ی دو کتاب تشریح االبدان منصوری و مختصر در علم تشریح بیضاوی، 
می توان به چند نکته مهم پی برد. اول اینکه کتاب تشریح االبدان، آن گونه که 
پیرزاده  بنام  تیموری،  شاهزادگان  از  یکی  به  است،  آمده  آن  تقدیمی  بخش  در 
استفاده ی  برای  بیضاوی  ولی کتاب  است؛  اهداء شده  )مقتول809 ق(  بهادرخان 
طالبان علم نوشته شده و به شخص بانفوذی تقدیم نشده است. این مسئله می تواند 
درگاه  مقرب  شخصی  خویش  زمان  در  بیضاوی  که  باشد  حقیقت  این  از  ناشی 
سالطین و بزرگان نبوده و سکوت منابع در مورد زندگانی وی موید این مطلب 
است. دوم اینکه به نظر می رسد بیضاوی کتاب خود را با ترجمه ی بخش های مربوط 
به تشریح از کتاب های گوناگون عربی به نگارش درآورده است چرا که واژه های 
تخصصی را به همان صورت عربی ذکر کرده است. در صورتی که کتاب منصور 
به لحاظ زبان فارسی از پختگی بیشتری برخوردار است. اگر چه مطالب بیضاوی 
و استفاده ی او از منابع گوناگون خصوصاً نظریات ابن نفیس، وسعت بیشتر دانش 
وی را در مقایسه با صاحب تشریح االبدان نشان می دهد. علی رغم برتری علمی 
کتاب بیضاوی بر کتاب منصور، مختصر در علم تشریح از اقبال کمتری برخوردار 
بوده و موید این گفته وجود نسخه های فراوان از کتاب منصور در مقایسه با وجود 
تنها سه نسخه از کتاب بیضاوی است؛ زیرا کتاب منصور کاربرد بالینی و آموزشی 
فراوانی پیدا کرده بود و مهم ترین علت آن سبک نگارش روان و تصاویر بدیع آن 

70- Monzavi, 2001: 3376.  
71- Bagdadi, 1286 AH: 38. 
72- Mansur ibn Mohammad, N. D., 
Manuscript, No 54461: 14.  
73- Mansur ibn Mohammad, N. D., 
Manuscript, No 54461: 18. 
74- Mansur ibn Mohammad, N. D., 
Manuscript, No 54461: 23. 
75- Mansur ibn Mohammad, N. D., 
Manuscript, No 54461: 26-31.  
76- Mansur ibn Mohammad, N. D., 
Manuscript, No 54461: 32-34.  
77- Mansur ibn Mohammad, N. D., 
Manuscript, No 54461: 43-48. 
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بوده است. آخرین تفاوت این دو اثر وجود بخش جنین شناسی در کتاب منصور 
است که اثر بیضاوی فاقد این بخش می باشد.

نتیجه  گیری
پایه ی ترجمه آثار  بر  به مطالب مذکور، علم تشریح در طب اسالمي  با توجه 
یوناني که مهم ترین آنها جالینوس است، قرارگرفت. این رساله ها اولین بار توسط 
به عربي  یوناني و سریاني  زبان  از  بن حنین  اسحاق  فرزندش  و  اسحاق  بن  حنین 
ترجمه شد. در ابتدا پزشکان مسلمان برای تشریح اجساد با بعضی محظورات فقهی 
و قانوني روبرو بودند. این محظورات نه تنها در مسیر تشریح عملي اجساد، بلکه 
در مقابل نشر و نگارش مطالب علمي در مورد تشریح قرار داشتند. این موانع اجازه 
تحول اساسي و ریشه اي را در این حوزه نداد و دانش تشریح تا اندازه ای در همان 

محدوده ی آرای ارسطو در تشریح باقي ماند. 
از میان پزشکان فارس در حوزه ی دانش تشریح ظاهراً تنها بیضاوي از آرای بدیع 
ابن نفیس درباره ی ساختار قلب و گردش خون آگاهي داشت و دیگر پزشکان از 
آن بی اطالع بودند. از جمله منصور بن احمد با اینکه با فاصله یک قرن بعد از ابن 
نفیس مي زیسته، نسبت به نظریه او آگاهي نداشته است یا اینکه در صورت آگاه 
بودن نخواسته است آن را بپذیرد و تنها در چند مورد بر خالف آرای ارسطو، به 

نظریات جدید روی موافق نشان داده است.  
مهم ترین تحول در حوزه علم تشریح که منصور بن محمد بن احمد بن الیاس 
در آن نقش اساسی داشته است، مصور نمودن کتب تشریح بوده است. با توجه به 
ممنوعیت تشریح جسد در جوامع اسالمی، این ابداع راه را برای آموزش بهتر این 
شاخه از علم، هموار نمود. البته با توجه به سال های زندگانی ابوالمجد بیضاوی، 
وی در بکارگیری تصویر در متون تشریح پیشگام بوده است و این ابداع را قطعاً 
بیضاوی را تکمیل  او گذاشت و منصور بن محمد بن احمد کار  به حساب  باید 
کرده و توسعه داده است. حتی بر خالف عموی خود نجم الدین محمود، که کاماًل 
به مکتب ارسطو در تشریح وفادار مانده بود، در مواردی با الهام از بیضاوی نسبت 
به آرای جالینوس، نظر موافق نشان داده است. به نظر مي رسد قطب الدین شیرازي 
برافتادن  از  پس  خصوصاً  که  مشکالتي  با  اما  باشد؛  پذیرفته  را  نفیس  ابن  آرای 
شد،  مواجه  آن  با  همداني  اهلل  فضل  رشیدالدین  خواجه  تسلط  و  جویني  خاندان 
موفق به نگارش بخش تشریح در کتاب تحفه السعدیه نشد. اما با وجود تمام این 
مشکالت، طبیبان مسلمان قدم هاي قابل تحسیني در مسیر متحول نمودن این دانش 
و عبور دادن آن از فضاي ارسطویی برداشته اند. چنان که اساس آناتومي پیشرفته ی 
امروزي بر پایه ی نظریات دانشمنداني چون علي بن عباس مجوسي و ابن نفیس 
طب  در  را  تشریح  علم  حوزه ی  نتوانست  جدید  نظریات  این  اگرچه  دارد.  قرار 
اسالمي کاماًل متحول نماید؛ ولي بعدها پزشکان غربي از جمله حوزه ی پزشکي 
سالرنو با استفاده از همین نظریات دانش تشریح را متحول نمودند. پس از کتاب 
حکومت  سقوط  و  منصوری  االبدان  تشریح  و  بیضاوی  تشریح  علم  در  مختصر 
تیموری، تا روی کار آمدن صفویه و افول مرکزیت سیاسی و فرهنگی و اقتصادی 
فارس، اثری قابل توجه در علم تشریح، نگاشته نشد. در عصر صفویه شخصی به 
منشیان دربار شاه سلیمان صفوی) 1105-1077ق  از  نام قطب الدین الهیجی که 
به  مربوط  نگاشت. فصل  تشریح  و  هیئت  در  رساله  عنوان  رساله ای تحت  بود،   )
تشریح این کتاب دقیقاً مطالب تشریح منصوری بوده و الهیجی با نسخه برداری از 
کتاب تشریح االبدان و تغییرات جزئی از جمله دیباچه کتاب، مطالب را به خود 

نسبت داده است.
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