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چكيده
موضوع اين پژوهش بررسي تصاوير نسخه خطي پزشکي به نام «تشريح االبدان» از ابن الياس شيرازي 
اســت که از ترسيم فيگور انساني براي نشان دادن دستگاه هاي مختلف بدن استفاده کرده است و بندرت 
بدان در پژوهش ها پرداخته شده است. اين تصاوير در عين سادگي جسورانه و داراي نوآوري هايي است 
که در قرن هشت هجري نمونه مشابهي ندارد. هدف از اين پژوهش ضمن بررسي ريشه هاي اين تصاوير، 
تحليل پيكره هايي است که از حيث تناسبات،  ساده نگاري، واقع گرايي و... تأمل برانگيزند. پرسش هايي در اين 
زمينه مطرح مي شود :ريشه هاي اين تصاوير کجاست؟ تصاوير اين نسخه آيا جنبه هاي زيبايي شناسي دارد 
و اصول هنري زمانه در اين آثار تأثيرگذار بوده اند؟ پژوهش حاضر به بررسي ريشه اين تصاوير با سه 
گمانه زني مي پردازد: ١. ايران باستان (تحت تأثير نسخه هاي مانوي) ٢. يونان (يونان در اين مبحث از دانش 
طب پيشرو بوده است) ٣. آسياي ميانه (چين و مغولستان سلطه مغول درايران و شباهت هاي اين تصاوير 
به نقاشي هاي چيني). اما در موضوع عناصر زيباشناسي، نتايج نشان مي دهد استفاده از پرسپکتيو مقامي با 
استفاده از رنگ و پس و پيش کردن عناصر به طبقه بندي اعضاي بدن کمک کرده است. همينطور با استفاده 
از عنصر تخيل و گاه با بهره گيري از نوشته و خط، تحرک را القا مي کند. هنرمند با آزموندن شيوه اي نو 
توانسته از مرزهاي اجتماعي و هنري غالب زمانه عبور و با حفظ عنصر خالقيت به بيان علمي کمک کند. در 

اين پژوهش از روش توصيفي- تحليلي و گردآوري کتابخانه اي استفاده شده است.
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مقدمه
مصور كردن كتب علمي از ديرباز مرسوم بوده و كتاب هاي 
علمي با ارزشي پس از اسالم در ايران مصور گرديده است. 
اين نسخ به دليل مضمون علمي از ويژگي هاي  تصاوير 
خاصي برخوردار است. مي توان از نسخه هاي مصور پيش 
يا هم دوره اين کتاب به نسخ خطي علمي برجسته اي چون 
کتاب عجايب المخلوقات و غرايب الموجودات قزويني (که 
کهن ترين نسخه آن در کتابخانه مونيخ به تاريخ کتابت ٦٧٨ 
ق موجود است) و کتاب منافع الحيوان جبرئيل بن بختيشوع 
(نسخه خطي کتابخانه ملي پاريس به تاريخ کتابت ٧٠٠ ق) 
و جامع المفردات (يا جامع االدويه المفرده ازابوجعفر احمد 
بن محمد غافِقي، گياه شناس قرن ششم هجري - نسخه 
خطي کتابخانه ملک) اشاره کرد. کتاب خطي ديگر «خواص 
االشجار» اين کتاب نسخه ممتاز و نفيسي است به زبان 
عربي نوشته شده است اصل آن به زبان يوناني بوده است 
و در خصوص گياهان دارويي است يا نسخه مفيد الخاص 
رازي در حوزه گياه شناسي و نسخه مصور آن موجود در 
آستان قدس رضوي، تصاويري در مكتب سلجوقي دارد. با 
اين وجود ظاهراً نسخه خطي تشريح االبدان اولين نسخه خطي 

در زمينه پزشکي است که پس از اسالم مصور شده است.
 حضور تصوير در کتب علمي دوره اسالمي- با تأکيد 
بر پزشکي- محدود و آنجا که موجود است، به ضرورت 
است ضرورتي که باعث پيدايش اين تصاوير در راستاي 
بيان صريحتر متن شده است. تصاوير نسخه خطي «تشريح 
االبدان» در نگاه نخست کودکانه به نظر مي رسد اما در بطن 
خود رازهايي دارد که چگونگي وجودش را بيان ميکند و 
اينکه عنصر زيبايي شناختي فداي چه عناصري شده است. 
اين بخش، جز بخش هايي است که نه تنها مستندات کمي در 
اين باره موجود است بلکه به آن نيز بندرت پرداخته شده 
است و ضرورت مطالعه در اين زمينه ديده مي شود. درتحليل 
تصاوير نسخه خطي کتاب تشريح االبدان پرسشهايي كه 
مطرح مي شود: ريشه هاي اين تصاوير کجاست؟ تصاوير 
اين نسخه آيا جنبه هاي زيباشناسي دارد؟ آيا اصول هنري 
زمانه در اين آثار تأثيرگذار بوده اند؟ بر پايه اين پرسش ها 
اهداف پژوهش، ضمن بررسي ريشه هاي اين تصاوير به 
تحليل پيكره ها از حيث تناسبات،  ساده نگاري، واقع گرايي 

و... مي پردازد.

روش تحقيق
پژوهش حاضر با بهره گيري از روش توصيفي – تحليلي به 
مطالعه ريشه هاي تصاوير و تحليل پيكره هاي نسخه تشريح 
االبدان مي پردازد و شيوه گردآوري اطالعات كتابخانه اي و 
جامعه آماري بررسي ٩ نمونه نسخه تشريح االبدان است.

پيشينه تحقيق
انجام  زيادي  تحقيقات  پزشکي  نسخ خطي  در خصوص 

نشده است و اندک پژوهشهاي صورت گرفته به مباحث 
االبدان  تشريح  کتاب  تصاوير  مرور  تنها  و  محتوايي 
مي پردازد. به عنوان مثال مي توان به دايره المعارف علوم 
باباپور و  ايران، مقاله هاي يوسف بيگ  پزشکي اسالم و 
مقاالت پراکنده ديگري در فارسي و انگليسي با موضوعات 
بررسي متفاوت از تحقيق حاضر با تنها وجه اشتراک نسخه 
خطي تشريح االبدان اشاره كرد. پژوهشي در حوزه نسخه 
مصور اسالمي كتاب الترياق جالينوس، توسط پانكاروگلو 
نسخ  از  يكي  تصاوير  ويژگي  به   (pancaroglu,2001)
اوليه دارويي اسالمي مي پردازد. مقاله بررسي نگاره هاي 
تشريح منصوري از (ناطقيان، ١٣٨٣) نيز به مرور تصاوير 
آن مي پردازد. پايان نامه اي نيز از (فقيهي رناني، ١٣٩٤) با 
عنوان بررسي جنبه هاي آموزشي و تصويري کتاب تشريح 
منصور بن احمد بن يوسف (تشريح االبدان) كه از جمله 
نتايج قابل توجه اين پژوهش مي توان به استفاده منصوربن 
محمد از تخيل در برداشت هاي علمي از بدن انسان و تشريح 
آن نام برد. گرچه آثار او براي دوران معاصر حکم تخيل 
را پيدا کرده است  اما به طور حتم پاسخگوي نيازهاي علمي 
آن زمان بوده است. با اين حال نکته قابل توجه اين است 
که او در برداشت تخيلي خود از موضوع، حدود علمي را 
رعايت نموده، به گونه ايي که مخاطِب فعلي به راحتي مي تواند 
پي به انديشه مولف ببرد. و پايان نامه اي ديگر در مورد 
کتاب تشريح االبدان که به بررسي واژگان تخصصي اين 
نسخه خطي مي پردازد و زاويه نگاهي کامًال متفاوت دارد 
(نيک سرشت، ١٣٨٩) پيش رو تحليلي درباب زيباشناسي 
و  کتاب تشريح منصوري هست  در  ترسيمي  پيكره هاي 
مي تواند پيش زمينه مناسبي براي ساير پژوهشگران قرار 
شود.  انجام  زمينه  اين  در  نيز  ديگري  تحقيقات  تا  گيرد 
گنجهايي از اين دست در کتابخانه هاي ايران بسيار است 
و مي توان با نگاهي متفاوت به نسخه هاي کهن به زواياي 

پنهان بسياري از متون ارزشمند پرداخت.

کتاب تشريح االبدان 
تشريح االبدان (تشريح منصوري)، نخستين رساله مصور 
درس نامه  ترين  کامل  و  اسالم  جهان  در  کالبدشناسي 
ابن  توسط  كه  است،  ايران  پزشکي  تاريخ  کالبدشناسي 
الياس در سال ٧٨٩ق/ ١٣٩٦ م به زبان فارسي، در شيراز 
تأليف شده است (منزوي، ١٣٨٢، ٥٣١). ابن الياس، پزشك 
قرن هشتم و نهم هجري و معاصر حافظ شيرازي بود. 
وي در نيمه نخست قرن هشتم در خانواده اي سرشناس که 
اطباي برجسته اي از آن برخاسته اند، به دنيا آمد (قره گزلي، 
١٣٨٦، ٩٠) حرفه پزشكي در خانواده ابن الياس ريشه دار 
بوده و همين موضوع سبب تمكن مالي و دسترسي آسان 
برقعي،  منابع مختلف پزشكي شده است (رضوي  به  او 
كفايه  بديعي،  اختيارات  كتابهاي  مؤلف  وي   .(١٨  ،١٣٨٤
احتماًال بين سالهاي ٧١٠ و ٧٤٠  نيز هست و  منصوري 
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ق متولد شده است و گمان مي رود كه پزشك مخصوص 
سلطان زين الدين مجاهدالدين علي (حك: ٧٨٦-٧٨٩ ق)، 
حاكم فارس و چهارمين پادشاه سلسله مظفريان نيز بوده 

است (ناطقيان،١٣٨٣،٤٠ قزه گزلي، ١٣٨٦، ٨٩). 
كتاب تشريح االبدان مشتمل بر يك مقدمه، ٥ مقاله و يك 
خاتمه است (كرامتي، ١٣٨٧، ٢٦٩-٢٦٣). مقدمه پيرامون 
کالبد شناسي، و پنج مقاله به ترتيب درباره استخوان، پي،  
درباره  پايان  در  و  است  سرخرگ  و  سياهرگ  ماهيچه، 
اندامهاي آلي و به صورت مفصل در باب باروري بحث 
شده است. اين اثر تعدادي تصوير رنگي نيز دارد (منزوي، 
اين  تاج بخش، ١٣٧٩ج٢، ٣٧٦).  ١٣٤٨-١٣٥٣، ج ١، ٥٠٨ 
تصوير سازي ها از آناتومي انسان، در نوع خود منحصر 
به فرد است. كتاب شامل آراي جنين شناختي يوناني و 
هندي همراه با مفاهيم قرآني به همراه عصاره اي از دانش 
آراي  نيز  و  خود  از  پيش  عربي  كتابهاي  شناسي  كالبد 
بقراط، ارسطو، جالينوس، رازي، مجوسي، ابن سينا و فخر 
رازي است. در حقيقت ابن الياس را مي توان نماد تمام آثار 
كالبدشناسي دانست كه نويسندگان دوره اسالمي تأليف 

كرده اند (شريعت پناهي،  ١٣٩٥، ج ٢،  ٧٦٥-٧٧٠). 
در  تشريح  علم  در  عظيم  پيشرفت  است  معتقد  الگود١ 
سال ١٣٩٦ ميالدي به وقوع پيوست و آن موقعي بود که 
منصوربن احمد بن يوسف بن فقيه الياس دانشمند برجسته 
ايراني کتاب تشريح خود را به زبان فارسي تأليف نمود و آن 
را به اميرزاده پيرمحمد جهانگير اهدا کرد. پيرمحمد جهانگير 
(پسر غياث الدين جهانگير) نوه تيمور هرگز نتوانست بر 
طبق وصيت نامه پدربزرگش جانشين او شود. اما در مقابل 
نام خود را با کمک علم و دانش در مقام واالتري نسبت به 
ساير افراد خانواده اش قرار داد. برخي مورخين معتقدند که 
اين کتاب قديمي ترين کتاب تشريح مصور کاملي است که 
در ايران نوشته شده است. (الگود، ١٣٥٢،٤٦٩-٤٧٨). اين 
کتاب از چند قسمت تشکيل شده است قسمت اول مربوط 
به شرح کتاب و بعد از آن مقدمه است. پس از آن پنج فصل 

و يک خاتمه دارد. مقدمه نسبتًا مفصل کتاب شامل بحثي 
ديني است درباره حکمت خلقت نوع انسان از طرف خداوند 
و استدالل بر اين که چه قسمت از اندام هاي بدن اول بار در 
رحم تشکيل مي شوند. با فصل اول، قسمت علمي تر آن آغاز 
مي شود. استخوان ها تقريبًا به طور مفصل مورد گفت و گو 
قرار مي گيرند و تعداد آن ها صرف نظر از استخوان هاي 

کنجدي و المي، ٢٤٨ معرفي مي شوند. (تصوير١)
اعصاب  سلسله  شرح  به  دوم  فصل  در  منصور 
چيزي  را  اعصاب  زمان  آن  کالبدشناسان  مي پردازد. 
شبيه به سرخ رگها و سياه رگها مي شناختند و اين سه را 
تنها تشکيالتي مي دانستند که به شکل پخش و پراکنده در 
سراسر بدن يافت مي شوند. (تصوير٢) فصل سوم کتاب 
درباره عضالت است. در آن زمان عضالت هنوز نامگذاري 
نشده بودند، لذا منصور در اينجا به شرح کلي ساختمان 
عضله، معرفي اشکال مختلف آن، به صورتي که با چشم 
مسلح ديده مي شود و ذکر تعداد عضالت، اکتفا کرده است 
(تصوير٣) فصل چهارم از وريدها و انشعابات آن سخن 
مي گويد. در اين فصل به طور واضح، نظريات ابن سينا 
را بيان مي کند. (تصوير٤) فصل پنجم اين رساله درباره 
شرايين و انواع آن است. (تصوير٥) فصل آخر به چيزي که 
منصور آن را اعضاي مرکب مي نامد، اختصاص دارد مانند 

(Newman, 1998, 237) .دستگاههاي کليوي و تناسلي
و  آبستني  درباره  نهايي  فصل  يک  با  رساله  اين   
جنين شناسي توسعه مي يابد. جنين شناسي براي پزشکان 
مي شد.  محسوب  پيچيده اي  فوق العاده  مسئله  دوران  آن 

(تصوير٦؛ حصيري،١٣٨٩،٧٧).

شرايط سياسي و اجتماعي در شکل گيري مکتب طبي 
شيراز 

شيراز پس از ويراني شهر استخر در نخستين سده 
هجري، نه تنها جاي شهر گور (فيروزآباد) به عنوان مرکز 
اردشير خوره (که يکي از نواحي پنجگانه در تقسيم بندي 

١. سيريل لويد الگود؛ تاريخ نگار و 
شرق شناس (١٨٩٢-١٩٧٠م). 

تصوير ١. استخوان بندی و اسکلت بدن، 
ماخذ: کتابخانه دانشگاه تهران نسخه خطی 

شماره ٤٥.

تصوير ٣. عضالت ، ماهيچه ها، ماخذ: همان تصوير ٢. اعصاب ، ماخذ: همان



بر فارس حكومت مي كرد. وي براي مصون ماندن شيراز از 
حمالت ويرانگر مغول داوطلبانه قلمرو خود را تحت حمايت 
آنها درآورد و شيراز را از ويراني نجات داد (اشپولر، ١٣٧٢، 
١٤٦). بدين ترتيب، شيراز همچنان مرکز هنر و کتاب آرايي 
باقي ماند و سبک سلجوقي دوام يافت (آدامو و گيوزاليان، 

(١٣٨٢، ٧٥
در شيراز  الياس  ابن  كه  زماني  يعني  دوران  اين  در 
دست به خلق اثر ارزشمندي چون تشريح االبدان مي زند، ما 
با اوج مکتب نگارگري و مكتب طبي شيراز روبرو هستيم. 
تحوالتي كه به شكوفايي هنر و علم انجاميده است. با توجه 
به آنچه گفته شد شيراز همواره شهري آباد و پر رونق 
بوده خاصه در اين ايام كه دانشمندان و هنرمندان بسياري 

را در خود جمع كرده است.

طرح آراي متفاوت در مورد ريشه هاي اين تصاوير
برخي معتقدند از آنجا كه پزشكي در ايران باستان ريشه اي 
كهن دارد مي توان ريشه هاي اين گونه نقاشي را نيز در 
علم  براي  هخامنشي  پادشاه  داريوش  كرد.  جستجو  آن 
طب ارزش زيادي قائل بود و پزشكان دانشمند را تشويق 
مي كرد. مسلم است كه براي تربيت اطباي فاضل و ماهر، 
وجود دانشكده هاي پزشكي الزم است و اسنادي وجود 
است كه بيانگر وجود اين دانشكده هاي پزشكي در دوران 
هخامنشي است (تاج بخش، ١٣٧٩، ٢٥١). همچنين سوابق 
نشان مي دهد كه در اين دوره از بدن مجرمان محکوم براي 
کالبد شکافي و تحقيقات پزشکي مورد استفاده قرار گرفته 

(Shoja & Tubs,2007,361) .است
ضمن اينكه در سال هاي قبل از اسالم تنها کشوري که 
از اين نظر آزادي هايي براي پزشکان خود در نظر گرفته بود 
ايران بود، و در عهد ساسانيان نيز اجساد کساني را که به 

(اقامتگاه  دارالحکومه  بلکه  گرفت،  را  بود)  پارس  اداري 
والي و مرکز اداري) فارس گرديد و از آن پس، گسترش 
روزافزون يافت. در سده سوم هجري در روزگار صفاريان 
در زمره شهرهاي طراز اول قرار داشت و در سده چهارم 
هجري در آغاز زمامداري عمادالدوله علي (بنيانگذار سلسله 
آل بويه) به عنوان پايتخت برگزيده شد و به دليل موقعيت 
سياسي جديد خويش، از آباداني و رونق فراوان برخوردار 
گرديد. از زمان سلطنت رکن الدين و پس از وي پسرش 
عضدالدوله، که شخصًا اهل فضل و دانش بودند، با کمک 
و استعانت علماء، پزشکان و دانشمندان به ايجاد مدارس، 
 دارالشفاها و کتابخانه ها پرداختند. دعوت عضد الدوله از 
جبرئيل بن عبيد اهللا بن بختيشوع١ از بغداد جهت رياست 
بيمارستان عضدي شيراز را مي توان نخستين گام در جهت 
شکل گيري مکتب طبي شيراز٢ دانست که پس از آن شاهد 
الياسي٣  خاندان  چون  بزرگي  اطباي  و  دانشمندان  رشد 

هستيم. 
دوره آل اينجو، آل مظفر و تيموري دوره اي پرآشوب 
است که به عصر حافظ نيز مشهور است. در اين دوران 
شاهد فروانروايان نامي چون شاه شيخ ابواسحاق اينجو و 
سالطين مظفري امير مبارزالدين محمد، شاه شجاع، سلطان 
زين الدين و شاه منصور و در پايان امير تيمور گورکاني 
مقارن بوده است. اما با اين همه آشوب و تغيير قدرت، مکتب 
طبي شيراز به بالندگي خود ادامه مي دهد. در ارتقا علم طب 
در شيراز تشويق مادي و معنوي پادشاهان و حکام شيراز 
و فارس بسيار مؤثر بوده است، وقف و تعيين موقوفه براي 
بيمارستانها  احداث  علمي،  مدارس  ساخت  طب،   آموزش 
و درمان مجاني بيماران از نکاتي است که رونق اين علم در 
شيراز مؤثر بوده است. (گلشني و ديگران، ١٣٩١، ٣٤١-٣٥٠).

سعد٤  بن  ابوبكر  كردند،  حمله  ايران  به  مغوالن  كه  زماني 

خانواده اي  بختيشوع؛  خاندان   .١
عمومًا پزشك، فرزندان و فرزندزادگان 
بختيشوع، پزشک نسطوري قبل از 
اسالم که از تبارشان تا حدود سه 
پزشک  يازده  اسالم،  از  بعد  قرن 
خلفاي  دردربار  نامدارخصوصًا 
عباسي به طبابت مشغول بوده اند و 
بيشترافراد خاندان، صاحب تأليفات 
المعارف  (دايره  اند.  بوده  پزشکي 
علوم پزشكي اسالم و ايران، ١٣٩٠، 

(٩٨٧-٩٩٥
دوره  از  که  شيراز؛  طبي  ٢ . مکتب 
ادامه داشته  تا آغاز صفوي  ديلمي 
و لقب دارالعلمي را يدک مي کشد، با 
دارا بودن مدارس علمي،  بيمارستانها 
کتابخانه هاي  و  درماني  و مراکز 
مجهز شهرتي جهاني يافته بود. علما 
مکتب  اين  در  بزرگي  دانشمندان  و 
شيوه هاي  که  نهادند  عرصه  به  پا 
و  نمودند،  ابداع  پزشکي  در  نويني 
رونق و پيشرفت پزشکي را سبب 
شدند. مکتب پزشکي شيراز، يکي از 
مکاتب علمي ايران است، که در حدود 
آموزش  و  درمان  در  سال   ١٠٠٠
تبحر  بوده است.  پيشقدم  علم طب 
علمي اطباء شيراز،  تنها در اين شهر 
منحصر نبوده و عالوه برايران، حتي 
تأثير  نيز  هندوستان  سرزمين  بر 
نهاده است تا آنجا که هر کس علم 
طب را در شيراز فرا گرفته بود، در 
ساير سرزمينهاي اسالمي، اعتباري 
دوچندان داشت. (گلشني و ديگران، 

(١٣٩١، ٣٤١-٣٥٠
در  که  شيرازي  خاندان هاي  ٣. از 
پزشکي  علم  بويژه  و  علوم  بيشتر 
اتابکان  دوره  از  و  بودند  سرآمد 
سلغري تا قاجار امتداد داشته اند؛ ابن 
الياس، يکي از افراد دانشور الياسي 
است. (دايره المعارف علوم پزشكي 

اسالم و ايران، ١٣٩٠،١٧٤-١٧٧)
به  بود  متعلق  سعد؛  بن  ٤.  ابوبكر 
خاندان سلغريان كه از اتابكان بودند.

بررسي نگاره هاي نسخه هاي خطي  
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تصوير ٦. اعضای مرکب، بارداری، ماخذ: تصوير ٥. شريانها ،  ماخذ:همان   تصوير ٤. رگها و عروق،ماخذ: همان
همان
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فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

علت ارتکاب جرمي اعدام مي شدند در اختيار اطباء و محققين 
جندي شاپور،  شوند.  تشريح  تا  مي گذاشتند  پزشکي  علم 
پايتخت شاپور دوم، به عنوان يك شهر جهاني و دانشگاه 
داراي  و  بود  قرن  چندين  براي  پزشكي  علوم  مركز  آن 
است. پزشكي  تاريخ  در  آموزشي  بيمارستان هاي  اولين 

از  مصوري  نمونه اي  متاسفانه   (Elgood,1952,26)
نسخه هاي خطي در آن زمان در دست نيست. اما وجود 
لوحه هاي گلي بدست آمده از ايران باستان در زمينه علم 
هندسه مربوط به حدود ٣٨٠٠ سال پيش، قدمت استفاده از 
تصاوير علمي را نشان مي دهد. (قادري و خزايي، ١٣٨٩، 
اصول  گذار  پايه  ايرانيان  الگود  نظريه  اساس  بر   (١٠١
بودند  يونانيان  از  پيشتر  بسيار  فيزيولوژي،  و  آناتومي 
(Elgood,1952,26) و اين نشان از رشد اين علم در ايران، 
به دور از محدوديت و تعصبات مي تواند باشد. از طرفي 
بايد اين موضوع را هم در نظر گرفت كه در قلمرو هنر 
اسالمي و بر پايه آموزه هاي شرقي، نوعي انسان گرايي 
معنوي مورد توجه قرار داشت که انسان در آن «خليفه اهللا» 
برشمرده مي شد (محمدي وکيل و بلخاري قهي، ١٣٩٣، ٦). 
در آيين اسالم بنا به کالم اساسي « الاله اال اهللا» اعالم باور 
به احديت و يگانگي خدا نخستين شرط مسلماني است و طبق آن 
« محور مرکزي اسالم،  احديت و وحدانيت است،  ولي هيچ 
تصويري قادر به بيان آن نيست» (بورکهارت، ١٣١، ١٣٨١)، 
به تبع اين انديشه، محتواي هنر گرايش به اصالت معنوي 

انسان داشت و با نوعي حرمت گرايي در ترسيم انساني، 
رو به سوي چکيده نگاري و انتزاع گرايي نهاد. نمايش پيکره 
برهنه انسان در هنر ايراني پديده اي نادر است و عدم عالقه 
تاريخ  پايا و متدوام در طول  از سنت هاي  به نمايش آن 
بوده و پيش و پس از اسالم ثابت مي ماند. به طور کلي 
برهنگي در فرهنگ ايراني اسالمي همواره ناخوشايند بوده 
است. (محمدي وکيل و بلخاري قهي، ١٣٩٣، ٦). همچنين از 
پيدايش علم تشريح تا مستولي شدن تعصبات مذهبي بر 
جامعه زمان زيادي نبود که بتوان نقش مؤثري در پيشرفت 
اين علم مشاهده کرد  بالطبع بايد قبول کرد در سالهايي که 
ساير رشته هاي پزشکي با سرعت پيشرفت مي کردند اين 
تعصبات مذهبي بودند که مانع پيدايش تحرکي در اين رشته 

گشته اند. (الگود، ١٣٥٢، ٤٧٠)
چنين مي نمايد كه پزشكان دوره اسالمي كه بدليل حرمت 
چنداني  عمل  آزادي  اسالم،  شريعت  در  اجساد  شكافتن 
اين زمينه نداشتند. در واقع دانش تشريح مسلمانان،  در 
همچون بسياري از شاخه هاي ديگر پزشكي، عمدتًا تحت 
تأثير ديدگاههاي جالينوس بود. (تصاوير٧ و ٨) در منابع 
اسالمي نيز به ندرت به اشاراتي حاكي از تالش پزشكان 
(كرامتي، ١٣٨٧،  بر مي خوريم  كالبدشكافي  اين دوره در 
٢٦٩-٢٦٣). در واقع اين ادعايي است كه نمي توان صرفًا 
بدليل فضاي حاكم پذيرفت كه اين ممنوعيتها و محدوديتها 
در كشوري كه در اين علم پيشرو بوده، مؤثر افتد. با توجه 

تصوير٧ . كتاب الترياق از جالينوس، ماخذ:کتابخانه ملي پاريس نسخه 
خطي، (کتاب از يوناني به عربي ترجمه شده است)

تصوير٨. جوامع اسکندرانيين (مجموعه اي از١٦ کتاب مهم جالينوس 
از مهمترين منابع آموزشي براي پزشکان در دوره اسالمي،کتابخانه 

دولتي وين، ماخذ: رفيعي ١٣٩٦.



به اينكه تاريخ نگارش اين كتاب دوره اي را در برمي گردد 
كه با آزادي هاي فكري مواجه هستيم.

ايران  تجسمي  هنرهاي  اسالمي،  دوران  در  بنابراين 
تأثير  همچنين  و  اسالمي  هنر  شكوفايي  در  باستان 
نقش  ايران  هنر  سنت هاي  احياي  در  اسالمي  جهان بيني 
به سزايي دارد و اين باور كه هنر اسالمي، هنري صرفًا 
تجريدي است را نفي مي كند. توجه داشته باشيد كه بخش 
اعظمي از نقوش به ويژه سفالينه ها اختصاص به پيكره 
انسان دارد. اين گونه آثار همانگونه كه ريشه در هنر ايران 
قبل از اسالم دارد ديگر بار در ايران اسالمي اجازه حضور 
و بالندگي مي يابند. (خزائي، ١٣٨٥، ٤٦) برخي معتقدند كه 
تصاوير تشريح منصوري ريشه هاي چيني و مغولي دارد. 
با نگاه به اين تصاوير متوجه مي شويم كه صورت پيكره ها 
ويژگي هاي مغولي دارد. ضمن اينكه «پس از يورش مغوالن 
در قرن هفتم هجري و ارتباط مستقيم با خاور دور برخي 
نقشمايه هاي چيني به عصر مصورسازي کتاب و هنرهاي 

تزييني وارد شد». (پاکباز،  ١٣٨٧، ٧٢٨)
حکومت ايلخانان دو نتيجه مهم براي نقاشي ايراني به 
همراه داشت: يکي انتقال سنت هاي چيني و ديگري نوعي 
هنرپروري که سنت کار گروهي هنرمندان در کتابخانه- 
جديد،  فرهنگي  محيط  در  آورد.  پديد  را  کارگاه سلطنتي 
فعاليت نقاشان در عرصه کتاب نگاري وسعتي چشمگير 
يافت. کوشش آنان بيش از پيش به حل مشکل ناهمخواني 
سنت ها و تأثيرات مختلف هنري معطوف شد. بلندپروازي 
يا عالقه مندي حاميان نيز آنان را در رسيدن به اين هدف 
ياري کرد. تداوم اين وضع در زمان اينجويان، مظفريان و 
جاليريان (تصاوير٩و١٠و١١) به شکل سبکي نومايه در 
نگارگري ايراني انجاميد (پاکباز، ١٣٧٩،٦٠). آل اينجو، که 
مقر فرماندهي خود را شيراز قرار داده بودند، در حمايت از 

کتاب آرايي و نگارگري کوشيدند. (کن باي، ١٣٧٨، ٤١)

ايلخانان مغول با همه ستيزه جويي مروج هنر بودند. 
ضمن اينکه مغول ها عده اي از نقاشان چيني را همراه خود 
به ايران آوردند. به همين جهت تأثير سبک نقاشي چيني در 
بسياري از تصاوير اوايل عصر مغول ديده مي شود. قديمي 
ترين نسخه به دست آمده از عهد ايلخاني ترجمه فارسي منافع 
الحيوان ابن بختيشوع١ است (تصوير١٢) که به فرهنگ و 
 ،١٣٨٧ باي،  دارد(کن  اشاره  پزشکي  نسخه هاي  اهميت 
١٢٨). در اين كتاب تاريخ طبيعي با افسانه هاي کهن در هم 
آميخته شده اند. پس از انقراض سلسله ايلخاني، جالئري ها 
سر کارآمدند که به فنون کتاب نويسي توجهي خاص داشت 
کتابخانه سلطان  براي  قزويني  المخلوقات  (کتاب عجايب 
احمد جالير نوشته شده است). در اين زمان هنرمندان در 
شيراز دست به ايجاد آثاري متفاوت از مکتب تبريز مي زدند 
تأثير  که به مکتب شيراز معروف است. (ساده گرايي و 
کمتر نقاشان از شيوه چيني بود). تيمور نيز با همه خشونت 
اخالقي و ويراني که ببار آورد دوستدار علم و هنر بود و 
هنر نگارگري در دورانش به طور شگفت آوري ترقي کرد. 
شيراز از مراکزي است که بهترين آثار نقاشي اين زمان را 

نشان مي دهد. (حاتم، ١٣٩١، ٤٥-٤٨). 
در واقع با آغاز سده هشتم هجري در ايران، هنر كتاب 
و  تهيه  نظير  كم  آثاري  و  نويني شد  مرحله  وارد  آرايي 
توليد گرديد. از جمله مهمترين مراكز تجمع هنرمندان در 
اين عصر مي توان به شهرهايي چون تبريز، مراغه، همدان، 
سلطانيه، شيراز و بغداد اشاره كرد. شيراز پايگاه اصلي هنر 
و هنرمندان اين دوره است. در اين شهر زمينه هاي شيوه اي 
نو در عصر هنر كتاب آرايي پي ريزي شد. (معتقدي، ١٣٨٧، 
١١٨) حال فرضيه ديگري مطرح مي شود با نگاهي عميق تر 
مي توانيم، متوجه تأثيرات سنت قوي تصوير گري و کتاب 
آرايي در ميان مانويان چه بر نقاشي خاور دور- «با توجه 
به شواهد و مدارک عيني، به خصوص آثاري مکشوف در 
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تصوير٩. نگاره اي از نسخه شاهنامه ، نبرد بهرام گور با اژدها، مكتب 
شيراز(مظفريان)، ماخذ: پاكباز، ١٣٧٩، ٧٠.

تصوير ١٠. جنگ شاهپور با روميان، شاهنامه هاي کوچک،اواخرسدة 
٧ه. مكتب ال اينجو، ماخذ: سوداور، ١٣٨٠، ٣٨.
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تورفان (ترکستان)- و تأثير و نفوذ اين سنت در نگارگري 
ايران دوران اسالمي شويم». (پاکباز،  ١٣٨٧، ٥١٤). نقاشي 
تصويرگري  سنت هاي  از  ايران  به  ورود  از  پيش  چيني 

مانويان متآثر است. 
در حفاري تورفان نمونه هايي از كارهاي مانويان كشف 
شده است كه حكايت است كه مانويان يك غار را در ممالك 
مشرق به صورتهاي گوناگون آراسته بود و يا ممكن است 
در قرن هشتم ميالدي و در زمان يكي از خوانين اويغوري 
كه به كيش ماني در آمده بود، صورت گرفته باشد. در 
يكي از اين نمونه ها حال كلي نقوش از نظر شكل صورت 
كامًال مغولي است ولي وضع لباسش به صورت ساساني 
است. در اين حفاريها نمونه هايي از نگاره هاي مانويان نيز 
به دست آمده است. اين نگاره ها، مهم و گرانبها هستند 
زيرا توسط عده اي ايراني و معتقد به پيامبري ايراني بعمل 
آمده و روش هاي آن به احتمال قوي از كشور ساساني 
آمده  بوجود  آنجا شاهكارهاي هنري  در  و  تركستان  به 
الهام  اسالمي  نگارگري  به  سن  كريستن  آرتور  بقول  و 
بخشيده است. روايت ديگري نيز هست با اينكه در اوايل 
دوران اسالم نفوذ هنر چيني در نقاشي قابل مالحظه بوده 
و مي بايد با روشهاي ساساني تلفيق و در ايجاد آثار تأثير 
آسياي  به  كه  ماني  پيروان  و  ولي شاگردان  باشد  كرده 
چيني شمرده  است  ممكن  بودند  كرده  مهاجرت  مركزي 
سمت  در   .(٢٢١-٢٣٠  ،١٣٣٢ سن،  باشند(كريستن  شده 
غرب ايران نيز از كارهاي ماني و شاگردانش صحبت شده 
است و اين نشان مي دهد كه دسته اي از پيروان ماني در بين 
النهرين بوده اند و مانند مهاجرين مانوي تركستان، احتماًال 
كارهاي ماني را تعقيب كرده و آثاري بوجود آورده اند و 
اين آثار در دسترس خلفاي عباسي بوده است، كه بسياري 
از اين كتابهاي مصور سوزانده شده است. (زماني، ١٣٥٥، 

٢١٦-٢١٩). حال اين سؤال بوجود مي آيد كه اين كتابها كه 
سوزانده شده آيا در سه قرن اول هجري سرمشق هنرمندان 
ايران و بين النهرين نبوده و آيا اين تصاوير پايه هاي كار 

مكتب نگارگري بغداد و شيراز را تشكيل نداده است؟ 
از طرفي بخاطر ممنوعيت ترسيم برخي باور دارند كه 
اين نقاشي ها يوناني هستند. در بيشتر موارد  ريشه هاي 
پيروي  يوناني  اطباي  نظريه  از  کورکورانه  نويسندگان 
نظريات  به  کسي  که  مي افتاد  اتفاق  بندرت  و  مي کردند 
جالينوس يا بقراط شک کند. (الگود، ١٣٥٢، ٤٩٣) فيلدينگ 
هادسن گريسن١ معتقد است که تصاوير تشريح االبدان، 
طرحهايي است که ارسطو در تدريس تشريح بدن انسان از 
آن استفاده مي کرد و از طريق مدرسه اسکندريه به ايران راه 
يافت زيرا معروف است که هروفيلوس٢ و ارسيسترتوس٣ 
مي دادند.  تعليم  تصاوير  از  استفاده  با  را  کالبدشناسي 
(شريعت پناهي،  ١٣٩٥، ج ٢،  ٧٦٥-٧٧٠) ترسيم هاي کتاب 
تشريح االبدان، عالوه بر ظاهر غريبشان حاوي سنتي كهن 
است، كه احتماًال در اسكندريه پديد آمد. اين ترسيم ها در 
بسياري از نسخه هاي خطي رساله منصور وجود دارد. 
(ديوان هند، لندن كتابخانه ملي پاريس موزه بريتانيا بادليان 

برلين) (سارتن، ج ٣، ١٣٨٣،٣٨٥٩)
کارل زوتهوف٤ نيز بر آن بود که منشأ اين تصاوير، 
دره نيل يا بين النهرين است. علت اين ديدگاه آن بود که 
در اين تصاوير شباهت هايي با شيوه هاي نقاشي يوناني،  
از  نشاني  هيچ  و  داشت  وجود  هندي  حتي  و  مصري 
شيوه هاي ترسيم ايراني و اسالمي ديده نمي شد و همين 
مطلب نشان مي دهد که منشأ آنها ايراني نيست (شريعت 
پناهي،  ١٣٩٥، ج ٢،  ٧٦٥-٧٧٠). اين تصاوير پنج فقره هستند 
و به همين علت زوتهوف آنها را « تصاوير خمسه» ناميده 

است. (الگود، ١٣٥٢، ٤٩٥)

تصوير١١. رسيدن هماي به در کاخ همايون،نسخه ديوان خواجوي 
کرماني، مکتب جاليري، ۷۹۹ ه ق، ماخذ: پاكباز، ١٣٧٩، ٦٧.

تصوير١٢. تصويري از كتاب منافع الحيوان،نسخه خطي ٢٧٨٢، 
ماخذ: کتابخانه ملي پاريس.

١ . هادسن گريسن (١٨٧٠-١٩٣٥ م).
٢ . هروفيلوس، کالبد شناس يوناني 

( قرن چهار قبل از ميالد).
٣ . ارسيسترتوس ( قرن سوم قبل 

از ميالد).
٤ . کارل زوتهوف؛ محقق آلماني در 

تاريخ پزشکي (١٨٥٣-١٩٣٨ م).



سيريل الگود معتقد است كه در حدود ٧٠٠ ق م در 
هنر  و  علوم  پزشكي،  جمله  از  زمينه اي  هيچ  در  يونان 
نشانه هاي فرهنگي برجسته اي برخورد نداريم ولي حدود 
از جمله  علوم  و  يونان، حكمت  در  بعد  قرن  الي سه  دو 
پزشكي  رساالت  بقراط  كه  كرد  پيشرفتي  چنان  پزشكي 
مشهور خود را نوشت و فالسفه بزرگ يونان ظاهر شدند. 
موله در كتاب تاريخ دامپزشكي خود مطرح مي كند يونانيان 
افتاده براي ملل ديگر از آن جمله  اتفاق  حوادث و وقايع 
ايرانيان را به خود نسبت داده اند. از همه مهمتر آنكه كتب و 
مداركي را كه از منابع ايراني اخذ كرده اند و اكثر آنها عنوان 
يغما و غارت داشته، عينًا به زبان يوناني ترجمه كرده اند 
ولي از اسم مؤلفين و نويسندگان اصلي چيزي ذكرنشده 
است. همينطور در كتاب تاريخ دامپزشكي از لكلنش آمده 
مجموعه علمي و پزشكي منسوب به سقراط از كتابهاي 
ايراني و هندي و مصري اقتباس شده است. (تاج بخش، 

 (١٣٧٩، ٢٥٤
قرن ها پيش از آنكه يونان تمدني داشته باشد، در بين 
النهرين و در سرزميني كه اكنون آن را ايران مي نامند، علوم 
پزشكي رواج داشته است. حمله اسكندر مقدوني باعث شد 
كه بسياري از دانشمندان كشته شوند و منابع علمي از ايران 
به يونان منتقل شد. (همان، ٢٥٣) دانشمندان دوره اسالمي، 
به ويژه پس از آنكه در نيمه نخست سده ٣ ق بسياري 
از آثار يوناني، به ويژه آثار جالينوس درباره تشريح به 
ديدگاه هاي  از  خود  پژوهش هاي  در  شد،  ترجمه  عربي 
يوناني تأثير بسيار گرفتند. اما برخي آثار حاوي مالحظات 
كالبدشناختي، كهن تر از آن است كه بتوان آنها را نيز در 
اين جمله به شمار آورد. بي شك بايد رد پاي محتواي اين 
آثار را ديگر حوزه هاي تمدني سرزمينهاي اسالمي و به 
ويژه ايران باستان جستجو كرد. رازي، پزشك پر آوازه 
ايراني، چند تك نگاري درباره كالبدشناسي اعضاي بدن 

داشته است (كرامتي، ج ١٥، ١٣٨٧، ٢٦٩-٢٦٣)
ماكس ميرهوف محقق آلماني در بحثي تحقيقي و كم نظير 
براي انتقال علم طب يوناني به مسلمانان دو راه فرض كرده 

است: يكي راه مستقيم از غرب به شرق كه عبارت از انتقال 
از مدارس يوناني مآب اسكندريه و انطاكيه و سوريه است 
به عراق،و ديگر راه غير مستقيم يعني از شرق به غرب است 
كه عبارت از راه ايران يا به تعبير دقيقتر راه جنوب ايران 
و خوزستان باشد. و با اينكه طبق اين نظر راه اصلي انتقال 
مدارس  يعني  مستقيم  راه  همان  مي بايستي  يوناني  طب 
يوناني مآب آسياي صغير و اسكندريه باشد، بنابراين در 
قرنهاي نخستين اسالمي اثر قابل ذكري از اين راه در تاريخ 
طب عربي و اسالمي مشاهده نميشود و آنچه آثار اصلي و 
اساسي است چه از نظر تعليم طب و تأليف و ترجمه كتب 
همه از طريق ايران يا به تعبير دقيق تر از جندي شاپور به 
بغداد و عالم اسالم راه يافته است. به نظر مي رسد بدليل 
عدم تحقيقات و مدارك كافي از اواخر ساساني و قرنهاي 
نخستين اسالم، نظريه هاي محققان مبتني بر همان اصل 
كلي است كه منشأ علوم را يونان شمرده اند، بدون توجه 
به تحوالتي كه همين علوم در مراكز ديگري به جز يونان 
يافته اند. (ماليري، ١٣٧٩،٢٧٧-٢٨٢ ) مدرسه جندي شاپور 
با وجود اينكه زير نظر دولت ساساني بود و در قلمرومذهب 
زرتشتي بود ولي آثار منسوبش نشان نمي دهد كه تعليماتش 
تحت تأثير هيچ يك از مذاهب قرار داشته برخالف مدارس 
اسكندريه و انطاكيه كه تبديل به مراكز ديني مسيحي بودند 
و محدوديتهايي داشتند، بلكه برعكس نشان مي دهد آنجا 
فقط يك مركز علمي و درماني بوده است. (Price,٢٠٠١) و 
بديهيست كه در چنين مركزي كه درآن زمينه براي آميزش 
فكري و علمي دانشمنداني از فرهنگ هاي مختلف به آزادي 
فراهم بوده، پيشرفت علم و دانش بهتر و سريعتر صورت 
مي گرفته است. بهره گيري خلفاي عباسي از طبيبان ايراني 
و مدرسه جندي شاپور نشان از برتري علمي اين مدرسه به 

ساير مدارس همزمانش چون اسكندريه و انطاكيه دارد. 
تشريح االبدان به دليل تنوع مطالب و ابداع شيوه جديد 
در دسته بندي و ارائه دانش تشريح، و مهم تر از همه مصور 
بودن، در پزشکي دوره اسالمي بي نظير است زيرا مؤلف 
با ناديده انگاشتن برخي دستورات عرف مبني بر حرمت 
انسان، هنر تصوير سازي را به خدمت  کشيدن تصوير 
گرفته و رساله مصور زيبايي را بوجود آورده است. به 
نظر مي رسد پس از هجوم چنگيزخان (حک: ٦٠٣- ٦٢٤ق)، 
فضاي  گورکاني،  تيمور  و  مغول  امپراطوري  مؤسس 
اجتماعي چنان شد که سنت هاي صدها ساله از جنبه هاي 
گوناگون در هم شکست از جمله فعاليت مذهب شيعه پس 
از چند صد سال رونق گرفت و از فشار حکومت خلفاي 
ترتيب  همين  به  و  پارسي نويسي  و  شد  کاسته  عباسي 
تصويرگري کتابها رونق يافت. هرچند که از گذشته هاي 
دور حکما و پزشکان تصاوير بسيار ساده اي را براي بيان 
مطالب علم تشريح به کار مي بردند، به عقيده برخي اولين 
کسي که علم تشريح بدن انسان را به کمک نقاشي متحول 
بود.  ١٤٥٢-١٥١٩م)  زندگي:   ) داوينچي  لئورناردو  کرد، 

بررسي نگاره هاي نسخه هاي خطي  
پزشکي تشريح االبدان

تصوير١٣. آناتومي انسان، طراحي توسط لئوناردو داوينچي، بين 
www.x-ray90bir.blogfa.com  :سال هاي ۱۵۰۹ تا ۱۵۱۰، ماخذ
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(تصوير١٣) با اين وجود آنچه تاکنون بيان نشده اين است 
که در محدوده جهان اسالم، ابن الياس اولين کسي بود که 
توانست محدوديتهاي مذهبي را در خصوص تشريح بدن 
انسان و تصويرسازي کنار گذارده، اولين آناتومي مصور 
دنياي اسالم را به شيوه اي جديد بنويسد. ضمن اينکه با 
در نظر گرفتن زمان حيات او که حدود صد سال بيشتر از 

داوينچي است، مي توان او را در اين کار پيشرو دانست.
اين کتاب حاوي تصاويري از بدن انسان است که در 
علم تشريح به کار گرفته مي شد. به عقيده برخي مورخان، 
کاملترين  و  ترين  قديمي  الياس  ابن  االبدان  کتاب تشريح 
کتاب تشريح است که در ايران نوشته شد و باعث پيشرفت 
عظيمي در علم تشريح گشت و به دليل مصور بودن بر 
کتب ديگر مسلمانان برتري دارد. (شريعت پناهي،  ١٣٩٥، 

ج ٢،  ٧٦٥-٧٧٠)
ويژگي مشترک تصاوير اين است که فيگور انساني با 
حالتي شبيه قورباغه، زانوها دور از هم و خميده، دستها 
نزديک زانو،  سر به سمت جلو با صورت کامًال گرد نمايش 
داده شده اند. حالت چشم و ابروي اين تصاوير مغولي است 
که احتماًال مرتبط به فضاي اجتماعي پس از هجوم چنگيز 
خان و تيمور گورکاني به ايران است (الگود، ١٣٧١، ٣٨٧-

٣٨٩، گزيده تصاوير تاريخ پزشکي،١٣٨٧، ١٤٤-١٣٤)
تحليل تصاوير کتاب تشريح االبدان

نگاه کنيد به نمونه اي از اين تصاوير از نسخه خطي (شماره 
تمامي  در  و  عدد  تصاوير٦  اين  تهران).  دانشگاه   ٤٥٠

نسخه ها عمدتًا مشترک و شبيه اند. (تصاوير ١ تا ٦) 
* در اين دوران مكتب شيراز در حال اوج گيري است و 
نگارگري به حد اعاليي رسيده است، در واقع مختصات 
نگارگري در حال شکل گيري ست به عالوه خط نستعليق 
هم در اين دوران پي ريزي شد. اما آنچه در تصاوير اين 
نسخه به چشم مي خورد فاقد هرگونه ارتباطي با اين مكتب 
است. سؤال اين است در اين دوران كه فضاي غالبي در 
فاصله  در  و  مثل شيراز  در شهري  دارد،  ترسيم وجود 
با  چگونه  دوران  اين  اعالي  نسخه هاي  ساير  از  اندكي 
نسخه اي متفاوت مواجه هستيم؟ به نظر مي رسد که اين 
يک انتخاب آگاهانه است، نه تنها به خاطر اينكه نسخه علمي 
است و هدف ديگري را در بيان دنبال مي كند بلكه توانسته 
از مرزهاي اجتماعي و هنري غالب عبور و شيوه اي نو را 
بيازمايد. در زير نمونه اي از تصويري تقريبًا همزمان با اين 

اثر در مکتب شيراز مشاهده مي کنيد. (تصوير ١٤)
* در نقاشي هاي کتاب تشريح االبدان ساده سازي به كار 
رفته است و همه عناصر تا حدي كه مي توانستند كم شدند 
تا به آن بحث اصلي پرداخته شود. با توجه به اهميت علم 
بر هنر، هنرمند با حذف رنگ و به جهت بهتر نشان دادن 
اندام و نکات کليدي علمي مدنظر پزشکي از حداقل عناصر 

تجسمي بهره برده است.
*   آيا با يک هنرمند روبرو هستيم؟ نقاش نگاه ساختاري به 
نقاشي داشته است. با بررسي و تحليل نقاشي هاي مجموعه 
مي توان به اين نتيجه رسيد که نقاش با نگاهي خارج از 
عرف زمانه به موضوع پرداخته است و هوشمندانه عمل 
کرده است. استفاده از خط و متن بصورت ساختاري و 
اين يك كار  (امروزه  نقاشي خط مي دهد  تزئيني كه حس 
مدرن قلمداد مي شود و در زمان قاجار و دوره معاصر 
هنرمنداني نظير حسين زنده رودي به آن مي پردازند). نقاش 
با به کارگيري عناصر خط و خوشنويسي (تصوير ٣) همراه 
با شكل گرافيكي و استفاده از مباني هنرهاي تجسمي بطور 
آگاهانه به بياني جديد رسيده است مي توان گفت شخصي 
كه اين كار را انجام داده به گونه اي نقاش و هنرمند بوده 
و از توانايي هنري و شناخت ذهني فراتر از زمان خود 
برخوردار بوده است و همچنين با بهره بردن از شكل نوين 
صفحه آرايي قرن نهم (حاشيه نويسي) به بيان تزئيني و 

گرافيکي بهتري رسيده است.
* در نگارگري مرسوم قرن نهم و پس از آن به عنوان يک 
اصل هميشه صورت از سه رخ ترسيم شده، در حالي که 
در اين نقاشي ها با توجه به نياز کامًال از روبرو ترسيم 

شده است. 

تصوير١٤ ضحاک بر دماوند چهارميخ مي شود، ماخذ: 
Brend,2010,f.223



* در اين نقاشي ها با استفاده از پرسپكتيو مقامي بنا به 
نياز بيننده، اعضا داخلي بدن طبقه بندي شده، براي اينكه 
بعد  آن  به  گونه اي  به  و  دهد  نشان  را  بيشتري  جزئيات 

بخشيده است.
* آيا ما با پزشك نقاشي مواجه هستيم كه خودش اعضاء 
اين  داده؟  شرح  برايش  پزشكي  كه  نقاشي  يا  ديده  را 
نقاشي ها نزديك به اصول علمي است، از حد تئوري گذشته 
و به واقعيت نزديک مي شود و نوعي نقاشي توصيفي و 
تدريسي است. از طرفي تصاوير اين رساله از روي نسخه 
اصلي کپي شده است و طراح و کپي کننده معلوم نيست. «از 
تصاوير رساله اصلي و اوليه، جز تکه ها و قسمت هايي، باقي 
نمانده است، که اجراي تصاوير آن را به شخص منصوربن 

الياس نسبت مي دهند.» (ناطقيان،١٣٨٣،٤٤)
با توجه به ممنوعيت هاي ديني، ترسيم بدن و چهره 
(خصوصًا در مورد زنان)، هنرمند نقاش هيچگاه به ترسيم 
درست و دقيق متناسب بدن انسان، کار نکرده است، اما 
با توجه به تصوير٦ که مربوط به بارداري و جنين است 
عبور از مرزهاي سختگيرانه زمانه را انجام داده است. حتي 
در بخش آناتومي زن، با استفاده از موي بلند (در فرهنگ 
آسياي ميانه زنها عمومَا موي بلند داشتند) حس زنانه را به 

بيننده القا مي کند.
بعالوه با توجه به محدوديت هاي صورت نگاري، بايد 
اين را هم در نظر گرفت كه اين نسخه ها عمومي نبوده و 
تخصصي و صنفي بوده و در اختيار اطباء بوده، پس اين 

ممنوعيت براي مسائل علمي زيرپا گذاشته شده است.
نقاشي  از  مستقل  چارچوبي  در  تصاوير  اين  * بررسي 
ايراني امكان پذير است. استفاده از خط به عنوان تکنيک، در 
اين تصاوير بارز است، در حالي که نقاشي ايراني همراه با 
رنگ آميزي تخت است و ذهن تزئين گراي ايراني ها از سادگي 
دوري مي کند. در مكتب نقاشي ايراني، با توجه به پرسپکتيو 
مقامي چشم بيننده هميشه به نقطه مرکزي تصوير هدايت 

مي شود، ولي در نقاشي چيني چشم تا بي نهايت مي رود. 
* در ترسيم سيستم رگها و اعصاب با استفاده از نوشته 
(تصاوير  مي کند  القا  را  حرکت  و  تحرک  نوعي  خط،  و 
٢و٤و٥). در واقع از عنصر تخيل استفاده کرده و نوعي 
پرسپكتيو دروني بوجود آورده است. در حقيقت استنتاج 
علمي خودش را با تصوير و حركت و شكل نشان داده 

است.
كردن  ساده  با   ،(١ (تصوير  استخوان بندي  بخش  * در 
شبه  از  نوعي  به  هندسي  از شكلهاي  استفاده  و  نقاشي 
عمق نمايي استفاده كرده است. و براي اجزا (بطور نمونه 

استخوان لگن) نزديك ترين شكل را برگزيده است.
* تصاوير ١ و ٢ که از پشت ترسيم شده با استفاده از 
تخيل نقاشانه و براي القاي پشت سر، چشم و بيني را به 
سمت باال قرار داده است و به طريق آگاهانه اي با بکارگيري 
يک پرسپکتيو خاص، فضاهايي که الزم داشته را نشان داده 

و از سايه روشن استفاده نکرده است.
* در ترسيم نقاشي ها، ابعاد غيرواقعي و مقياس ها نادرست 

است که مي تواند به داليل زير باشد:
١. شايد براي نقاش توصيف شده و بطور مستقيم خودش 

نديده است (نقص در ترسيم).
٢. بر پايه انديشه اسالمي که شبيه سازي نهي شده است. 
نقاشان ايراني هميشه از ترسيم واقعي اندام و چهره انسان 
خاص  زيباشناختي  نوعي  مرور  به  که  کرده اند  دوري 

نگارگري و نقاشي ايراني شده است.
٣. اين معيار زيبايي بوده نه آنچه در يونان و رم بصورت 
نزديک به واقعيت کشيده مي شده است. مقياس و تناسب در 
نقاشي ايراني (براي فرار از رئاليستيک بودن) واقع گرايانه نيست. 
* سنت تکرار اين نقاشيها با توجه به محدوديت تحقيقات 
علوم  و  شناسي  زيست  شاخه هاي  در  بخصوص  علمي 
تجربي در ادامه اين نقاشي هاي ٥ يا ٦ گانه با تغييرات جزئي 

تا دوره قاجاريه تداوم مي يابد.
بيننده اي  هر  زير،  جدول  تصاوير  به  گذرا  نگاهي  * با 
شباهت بنياديني را، که وجه اشتراک اين تصاوير است، 
دريافت مي کند که مشخص است عين به عين از نسخه قبلي 
کپي شده است و چون جنبه آموزشي داشته است ترسيم 
گر نهايت توجه خود را به جزئيات و خلق تصويري صحيح 
معطوف داشته است. او اجازه دخل و تصرف در اين گونه 
ترسيم ابداعي نداشته و البته روشي جايگزين اين نيز براي 
بيان موضوع با توجه به آنچه در پژوهش حاضر آمده 
است وجود نداشته است. توضيحات که در نسخه خطي 
آمده با توجه به هر بخش و تصويرش دست نخورده باقي 
مانده و امانتداري رعايت شده است تا نسخه مورد قبول 
و کاربردي باشد. همچنان به جنبه علمي و کاربردي اين 
نسخه و تصاوير وامدارش تأکيد داشته و تنها به اشاراتي 
جزئي در نحوه اجرا با توجه به سليقه، ذوق، تبحر و هوش 
بصري ترسيم گر مي توان اشاره کرد. فشار قلم و نازکي و 
ضخامت خطوط (رديف ٢ جدول)، انباشتگي در نوشته هاي 
دور تصاوير با توجه به حجم مطالب و و ريز و درشت شدن 
نوشتار (مقايسه رديف ١ با ٢)، حذف نوشتار يا مختصر 
کردن نوشتار و اکتفا به توضيحات کتاب ( رديف ٤،٥، ٦ و 
٧) و ايجاد فضاي گرافيکي با توجه به انحناهاي تصاوير 
که کامًال ذوقي است (مقايسه تصوير ٣- عضالت- رديف 
١، ٣،٢و ٧)، شاهد تفاوتهايي در رنگ آميزي هستيم که چون 
به اصالت تصاوير آسيبي وارد نمي کرده است باز به حيطه 
ذوق ترسيم گر وابسته است و ترسيم گر توانسته با همين 
تفاوتهاي اندک و محدوديت رنگ ها بخشهاي مختلف بدن 
را از هم تفکيک کند. در تصوير شماره ٦ که بارداري را 
نمايش مي دهد تنها در برخي تصاوير با کشيدن مو (رديف 

٦ و ٨)، به زن بودن و نمايش واقعي تأکيد شده است.
تشريح  كتاب  مختلف  نسخ  تصاوير  از  نمونه هايي   

االبدان در (جدول ١) ارائه شده است.

بررسي نگاره هاي نسخه هاي خطي  
پزشکي تشريح االبدان
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نتيجه
تشريح االبدان، کتابي شاخص در علم کالبدشناسي است که در زمان تأليف (٧٨٩ق/١٣٩٦م)، در نوع خود 
بي نظير است و ترسيم فيگورهايي انساني بر اهميت اين کتاب افزوده است. در پاسخ به سؤال پژوهش، كه 
ريشه هاي اين تصاوير کجاست، نظرات متفاوتي در مورد ريشه اين تصاوير وجود دارد. برخي آن را به 
ايران باستان و مانويان، برخي به سنت هاي نقاشي چين و عده اي نيز معتقدند که اين تصاوير از مدرسه 
اسکندريه و يونان به ايران آمده است. به نظر نويسندگان مي تواند اين تصاوير التقاطي از تأثير اين فرهنگ ها 
باشد. اما آنچه در نگاه اول مي توان ديد صورت هاي فيگورهاست که ويژگيهايي مغولي دارد که در نتيجه 
يورش مغوالن و ارتباط با خاور دور است با اشاره به اينکه فراموش نکنيم که نقاشي هاي چيني پيش از 
ورود به ايران از تصويرگري مانويان متأثر است. اما داشتن ريشه هاي يوناني در اين تصاوير دور از ذهن 
است چرا که در اين دوران با نقاشيهاي رئال در غرب مواجعيم که ارتباطي به اين طراحها ندارد و در پاسخ 
به سوال ديگر پژوهش كه تصاوير اين نسخه آيا جنبه هاي زيبايي شناسي دارد و اصول هنري زمانه در اين 
آثار تأثيرگذار بوده اند؟ اينکه اين فيگورها از نظر زيباشناسي تحليل نشده اند و حتي جذابيتهاي آن ها ديده 
نشده است، شايد به محجور بودن تصاوير در نسخه هاي خطي پزشکي برميگردد که عناصر و تناسبات 
هنري الويت محسوب نمي شده و بيان علمي و رسايي معنا هدف است. با اين حال ترسيمگر با بهره گيري 
از ذوق و سليقه شخصي دست به نوآوريهاي زده که خالقانه و قابل تأمل است. هنرمند با آزمودن شيوه اي 
نو توانسته از مرزهاي اجتماعي و هنري غالب عبور و با حفظ عنصر خالقيت به بيان علمي کمک کند. اينکه 
نقاش ايراني ناگزير بوده بر پايه آموزه هاي ديني از شبيه سازي دوري کند و به الفبايي ويژگيهاي خاص 
برسد. اين کار با ساده سازي اشكال، موجز کردن عناصر، حذف رنگ، ابعاد و مقياسهاي غير واقعي و... 
ميسر شده است. نقاش هوشمند با استفاده از خط و متن بصورت شكلي و تزئيني و بکارگرفتن اين المانها 
همراه اشكال گرافيکي و توشيح... به بياني جديد رسيده است. استفاده از پرسپکتيو مقامي با استفاده از رنگ 
و پس و پيش کردن عناصر به طبقه بندي اعضا بدن کمک کرده است. همينطور با استفاده از عنصر تخيل 
و با بهره گيري از نوشته و خط، تحرک را القا مي کند. اين فيگورها از منظر زيباشناسي قابل تحليل، متأثر 

از هنر گذشته و زمان خود و تأثير گذار در دوره هاي پس از خود هستند.
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The objective of this study is to evaluate the images in “Tashrih Al-abdan” medical manuscripts 

by Ibn Elias Shiraziwho have used figurative drawing to depict various body organs that have 

been rarely mentioned in researches. Being intrepidly simple, the images present innovations that 

have no similar example in the eighth century AH. The aim of this study is to introduce and review 

the images in the book, the origins of these images and analysis of the figures that are stimulating 

in terms of proportions, simple sketching, realism, and so on. In this context, the following 

questions arise: Where are the roots of these images? Do these images have aesthetical aspects, 

and were they influenced by their contemporaneous artistic principles? In this study, descriptive-

analytical and library research methods were used to collect information. This paper studies the 

roots of these images with three assumptions: 1.the ancient Iran (influenced by Manichaean 

manuscripts) 2.Greece (which has been at the forefront of medical science) 3.Central Asia (China 

and Mongolia, the Mongol reign in Iran and the resemblance of these images to the Chinese 

ones). But regarding the aesthetical elements, the results show that the use of perspective on rank, 

drawing on color and changing theposition of elements, has helped classification of body parts. 

Also using the element of imagination and sometimes writing, induce the feeling of mobility. 

The artist has crossed dominant social and artistic lines of his time through examination of a new 

method and has helped the scientific expression while maintaining the element of imagination.

Keywords: Medical Manuscript, Tashrih Al-abdan, TashrihMansouri, Islamic Period, 

Anatomy, Art in Medicine.
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