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شــیوه تصویرگری نســخ خطی کتاب تشریح بدن منصوری و 
تاثیر آن بر کتب تشریح بدن غربی و ژاپنی

علیرضا طاهری*

دانشیار دانشکده هنر، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.
)تاریخ دریافت مقاله: 96/8/15، تاریخ پذیرش نهایی: 96/12/12(

چکیده
کتاب تشــریح بدن نوشــته منصور بن الیاس، دارای اهمیت ویژه ای اســت زیرا هیچگونه تصویرســازی تشــریح  نســخه خطی 
کامــل بــدن انســان پیــش از رســاله پزشــکی وی در جهان اســام، به دســت نیامده اســت. تاریخ تالیف رســاله پزشــکی وی با 
گردیــده، بررســی تصاویر  که بــه روش توصیفــی انجام  عنــوان تشــریح بــدن را ســال 799 هجــری می داننــد. هــدف این مقالــه 
کمبریج به طور خاص بوده و  کتابخانه دانشگاه  کتابخانه ملی فرانســه و  کتابخانه ملی پزشــکی آمریکا،  نســخه های موجود در 
که: شیوه تصویرسازی  ســپس نمونه هایی از نســخ غربی و ژاپن برای مقایســه به طور اختصار آورده می شــود. سوال این است 
گذاشته است؟  کتب تشریح بدن  کیفیت بصری بوده و چه تاثیری بر سایر  کتاب تشریح بدن منصوری دارای چه  نسخه های 
با اینکه شــش تصویر تشــریحی از بدن در این نســخه وجود دارد، ولی به دلیل نشــان دادن شفاف اجزای داخلی بدن و شیوه 
گرچه ســایر تصاویر این نســخه، از نســخه های غربی قبل یا  ترســیم بدن در وضعیتی خاص، قابل توجه و متشــخص اســت. ا
ج بدن، هم ســان و هم  ردیف با اعضای  گرفته ولی برخاف شــیوه آنها، توضیحات و نوشــته ها در داخل و خار زمان خود الهام 
که به عنوان شــیوه تشریح منصوری بر روی نسخ غربی قرون هفدهم و هجدهم تاثیر  گرفته اند و همین شــیوه اســت  بدن قرار 

گذاشته است. 
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مقدمه
طــب ســنتی و پزشــکی، ســابقه ای دیرینــه در تاریــخ داشــته و از 
کیفیت علمی و فرهنگی  که بر اساس  احتیاجات جوامع بشری بوده 
هر جامعه، رشد و ترقی کرده است. این پیشرفت، محصول تحقیقات 
تجربــی و نظــری حکیمــان و عالمان هر دوره بــوده و به همین لحاظ 
دارای فراز و فرودهایی است. در دوران اسامی، نسخ خطی پزشکی 
که عاوه بر ارزش علمی پزشکی )و سایر  قابل ماحظه ای وجود دارد 
که در خدمت فهم بهتر متون  علوم وابســته(، به دلیل تصویرســازی 
بــوده، دارای ارزش خــاص هنــری و در برخــی مــوارد از شــاهکارهای 
که نسخه های متعددی  کتب  هنری محســوب می شود. یکی از این 
کتاب تشــریح  کز نگهداری می شــود،  کتابخانه ها و ســایر مرا از آن در 
بدن انسان، تشریح بدن یا تشریح االبدان نوشته منصور بن محمد 
کــه در ســال 799 هجــری برابــر بــا 1396  بــن احمــد شــیرازی اســت 
کتاب درباره تشــریح بدن انســان  میادی نوشــته شــده  اســت. این 
که با شــیوه ای  بــوده و برخــی از نســخ آن مزیــن بــه تصاویــری اســت 

کشــیده اند. خــاص، بــدن و اجــزای درونی آن را تشــریح و بــه تصویر 
کتابخانه   هدف این مقاله، بررسی تصاویر نسخه های موجود در 
کتابخانــه دانشــگاه  کتابخانــه ملــی فرانســه و  ملــی پزشــکی آمریــکا، 
کمبریج بوده و سپس نمونه هایی از نسخ غربی و ژاپن برای مقایسه 
گفت  بــه طــور اختصــار آورده می شــود. از نظــر پیشــینه تحقیــق باید 
کتــاب پرداختــه  کــه بــه نظــر می رســد از منظــر تصویرســازی بــه ایــن 
کتاب تشریح بدن انســان، نوشــته منصور شیرازی در  نشــده اســت. 
کوشــش سید حســین رضوی برقعی  ســال1383 هجری شمســی به 
و بــا پیشــگفتاری از مهــدی محقق در انتشــارات موسســه مطالعات 
گیل به چاپ رسیده است.  اســامی دانشگاه تهران و دانشــگاه مک 
عاوه بر این، برخی از مطالب غیرمنسجم نیز در سایت های مختلف 
کتابخانه ملی فرانسه و  کتابخانه پزشــکی آمریکا،  و پزشــکی از جمله 
که نسخه هایی از آن در آنجا نگهداری  کزی  ســایت های اینترنتی مرا

می شود، تحریر شده است. 

گزیده ای از تاریخ تصویرسازی پزشکی 

تصاویــر قابل توجهی از اعمال، معاینات، جراحی و شــیوه درمان 
گــواه قدمــت و میــزان  کــه  در تمدن هــای مختلــف برجــای مانــده 
پیشــرفت های علمی و پزشکی آن ســرزمین ها می باشد. این تصاویر 
کار رفته اند  گاه در مقام تصویرسازی نسخه های خطی طب قدیم به 
گاهــی بــه صــورت منفــرد و تک روایتی ترســیم شــده اند؛ بــه عنوان  و 
گلدان های ســفالی یونــان. یکی از قدیم تریــن تصاویر  مثــال بــر روی 
شناخته شــده از معاینه پزشــکی یونان بر روی ســفال آریبال، حدود 
سال های 470-480 قبل از میاد کار شده است. در این تصویر پزشکی 
یونانی در حالی  که ابزار جراحی در دســت راســت خود دارد، با دست 
گرفته و در حال جراحی اســت. چــپ خود، بازوی راســت بیمــاری را 
در افریقا در زمان فراعنه مصر، پزشکی دارای جایگاه بسیار مهمی 
بــوده اســت. پاپیــروس ِابــرس1، قدیمی تریــن و مهم تریــن پاپیــروس 
ج  کــه در ســال 1873 میادی توســط جور کهن اســت  پزشــکی مصر 
ابرس در لوکسور )االقصر( مصر خریداری شده است. این اثر، اینک در 
کتابخانه دانشگاه الیپزیک آلمان نگهداری می شود. پاپیروس ابرس 
 .)www.crystalinks.com( دارای 110 صفحــه و درازای 20 متر اســت
بعضی از پژوهشــگران معتقدند این اثر در زمان ســلطنت آِمن هوِتپ 
Encyclope-  ( اول، قرن شــانزدهم قبل از میادی تصویر شده است
dia of history of sciences, 1997, 690(. ولــی برخــی از مصرپژوهــان 
تاریــخ آن را اخیرتــر و مربــوط بــه دوران آمــن هوتــپ ســوم در قــرن 
.)Grimal,1988, 265( چهاردهــم یــا پانزدهم قبل از میاد می داننــد
در چین، اولین نوشــته پزشــکی شناخته شده، دستورالعمل غذا 
که در ســال 186 پیش از میاد نوشــته  بــرای 52 نــوع بیمــاری اســت 
گیاهی،  شــده اســت. ایــن دســتورالعمل، اوراد جادویــی، داروهــای 

تصویر1- یکی از قدیمی  ترین تصاویر شــناخته شــده از معاینه پزشــکی یونان، سفال آریبال با 
پیکره  های قرمز بر روی زمینه سیاه، حدود 470-480 قبل از میالد، موزه لوور.  

کــه معاینات پزشــکی و  تصویــر2- پاپیــروس ِابــرس، یکــی از قدیمی تریــن نقاشــی هایی اســت 
کتابخانه الیپزیک، آلمان. ابزارهای مربوطه را نشان می دهد، قرن شانزدهم قبل از میالد، 
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کاتریزاســیون یا ســوزاندن محل  کردن پوســت(،  روش برش زدن )باز 
زخــم به عنــوان درمان چیزهایی مانند زگیــل و نیش مار و همچنین 
گرفتن روح جهت دفع شــیاطین برای بیماری های روحی  در اختیار 
کرده اســت. در یکی از نقاشــی های مربوط به سلســله  و روانی را ذکر 
که با سوزاندن  ســونگ، پزشــک چینی دهکده ای تصویر شده است 

علف هایی در پشت بیمار، در حال مداوای اوست. 
کتابی با عنوان نی جینــگ2 در زمینه طب، دارو  پزشــکان چینــی 
و تشریح شیوه های درمان نوشته اند. نی جینگ، ایده های قدیمی 
که اشباح و شیاطین را عامل بیماری ها می داند اشتباه دانسته و نفی 
هوانگــدی   .)quatr.us/china/science/ chinamedicine( می کنــد 
کتاب پزشــکی  کهن ترین  ِنی جینگ3 یا کتاب مقدس امپراطور زرد4، 
که شــامل دو بخش می باشــد: ســو ِون5 و لینگ  ســنتی چین اســت 
شــو6. همــه جنبه های پزشــکی به همــراه روش معالجه آنهــا به ویژه 
wikipedia.org/(ح داده شــده اســت شــیوه طب ســوزنی در آن شــر

 .)wiki/Huangdi_Neijing
اوج شــکوفایی علــوم و طــب در دوران اســامی بیــن قــرون دوم 
تــا هشــتم هجــری قمری بــود به ویــژه قرون چهــارم و پنجــم هجری 
قمــری؛ پزشــکان، داروســازان، حکیمــان و دانشــمندانی همچــون 
موفــق  ابومنصــور  رازی،  زکریــای  بیرونــی،  ابوریحــان  ســینا،  بوعلــی 
هــروی، محمد جوزانی، ابو روح محمد بن منصور بن ابی عبداله بن 
کتاب های زیادی  منصــور جمانــی، قطب الدین شــیرازی و دیگــران، 
کالبدشناســی انسان و  در خصوص طب، ابزار جراحی، داروســازی و 
که برخی از آنها تصویرســازی شــده اند. از حکما  حیوانات نوشــته اند 
و پزشــکان ایــن دوران می تــوان از منصور بن الیاس شــیرازی نام برد 
کتاب تشــریح بدن وی از مهم ترین نســخ طبی تشریح بدن است  که 
کــه دارای تصاویــر بدیــع بوده و شــیوه خاصی از هنــر تصویرگری را به 

گذاشته است.  نمایش 

کتاب تشریح االبدان

کامل منصور ابــن محمد ابن احمد ابن  منصــور ابــن الیاس با نام 
یوســف ابن الیاس، پزشک پارسی ســده های هشتم و نهم هجری/ 

کتــاب تشــریح بــدن، در  چهاردهــم و پانزدهــم میــادی و نویســنده 
که نســل به نســل پزشــک بوده انــد. تولدش  خانــواده ای متولد شــد 
بنــا به قراین در نیمه نخســت ســده هشــتم هجــری و احتمااًل پیش 
از ســال 750 هجری/1349 میادی و در فاصله 710تا 740 هجری/ 

1310تا 1339 میادی بوده است.
وی یکــی از پزشــکان و پژوهش گران ایرانی اواخر ســده چهاردهم 
در دوره تیموریان بود. منصور اهل شیراز بود و در خانواده ای چشم 
به جهان گشود که نسل ها در زمینه پزشکی فعالیت داشتند. وی دو 
اثر از آثار اصلی خود یعنی دانشــنامه پزشــکی عمومی و پژوهش های 
کالبدشناسی را به سلطان ضیاءالدین پیرمحمد بهادر )797-811ه. 
که  کــرد. منصور بــن محمد، فیزیکدانی برجســته نیز بود  ق.( تقدیــم 
بــه واســطه انتشــار اطلــس رنگــی و تشــریح بــدن انســانی، بــا عنوان 

کالبدشناسی یا تشریح منصور، شناخته شده بود. 
که در  گردیــده  کتــاب تشــریح االبــدان نســخه های زیادی تهیه  از 
جاهــای مختلــف نگهــداری می گــردد: نســخه های ترکیــه: ایاصوفیا، 
جــراح پاشــا،.... نســخه های ایــران: آســتان قدس رضــوی، مجلس 
کتابخانــه ملــی  تهــران،  شــورای اســامی، مجلــس ســنا، دانشــگاه 

کمبریج و دیگر. کتابخانه دانشگاه  فرانسه، 
کتاب تشــریح بدن انسان نوشته ی  مهدی محقق در پیشــگفتار 
کوشــش دکتر ســید حسین  منصور بن محمد بن احمد شــیرازی )به 
رضوی برقعی( درباره علم تشــریح می گوید: »دانشمندان اسامی در 
شناخت امر تشریح توجه فراوانی به آثار جالینوس معطوف داشتند. 
کتاب های  ح تشــریح القانون ابن ســینا از  چنانکه ابن نفیس در شــر
وی بــه »اجــود الکتــب التی وصلت إلینــا فی هذا الفن« یــاد می کند و 
که پیش از او  که او در بررسی خود عضاتی را شناخته است  می گوید 

کسی به آن دست نیافته بود. 

تصویــر3- پزشــک دهکــده چینــی بــا ســوزاندن علــف در پشــت بیمــار، وی را درمــان می کند، 
کاخ ملی، تایوان. سلسله سونگ، حدود 950 میالدی، موزه 

)quatr.us/china/science/chinamedicine( :ماخذ
تصویر4- نمودار طب سوزنی از هوآ شو، سلسله یوآن، حدود 1340 میالدی، 

)en.wikipedia.org/wiki/Traditional_Chinese_medicine( :ماخذ
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 در علم تشریح، ماهیت هر یک از اعضا به صورت اجمال و تفصیل 
کــه از آن تعبیر  مــورد شناســایی قرار می گیــرد چه آنکه برخــی از اعضا 
ک دارند مانند:  به »اعضای مفرده« می شــود و در نام و تعریف اشــترا
که »اعضــای مرکبه«  غضــروف، اســتخوان و عصــب. ولی برخــی دیگر 
کل و جــزء آنهــا در نام و تعریف مشــترک نیســتند  نامیــده می شــوند، 
همچــون دســت و پــا، زیــرا جزیــی از دســت و پا، دســت و پــا خوانده 
کتاب هــای تشــریح، نخســت به تشــریح اســتخوان ها  نمی شــود. در 
پرداخته شــده است و استخوان های سر و فکین و دندان ها، ستون 
کتــف، بــازو، مــچ، انگشــتان، لگــن خاصره، ســاق  فقــرات، دنده هــا، 
و پنجه هــا مــورد بررســی و تبییــن قــرار می گرفــت. پــس از آن عضات 
گــردن، حنجره، حلق،  مــورد بررســی قرار می گرفت و از عضات ســر و 
کتف، بازو، مچ و انگشتان بحث می شد. عضات قلب، شکم،  زبان، 
قضیب، بیضه ها، مثانه، نشیمنگاه، ران، ساق و پنجه های انگشتان 
پــا از مــوارد بحــث در علــم تشــریح بــود« )شــیرازی، 1383، 9-8(.

پزشــکان اســامی در علــم تشــریح از آثــار جالینــوس در ایــن علم 
کــه جالینوس در  کتاب هایی  بهره مند می شــدند برخــی از مهم ترین 
علم تشــریح نوشــته و به وسیله حنین ابن اســحاق و یاران او ترجمه 
شده و در دسترس مسلمانان قرار گرفته در اینجا نام برده می شود: فی 
کتاب مارینس فی التشــریح، فی اختصار  عاج التشــریح، فی اختصار 
کتــاب لوقــس فــی التشــریح، فیما وقــع من االختــاف فی التشــریح، 
فی تشــریح الحیوان المیت، فی تشــریح الحیــوان الحی،...)همان(.
کتاب تشــریح  ســید حســین رضوی برقعی در پیشــگفتار مصحح 
کتاب تشریح  که: »سیریل الگود تاریخ تالیف  بدن انسان ذکر می کند 
گویا  کــه برابر 799 هجری اســت.  االبــدان را 1396 میــادی می دانــد 
پیش از منصور بن محمد شیرازی، کتاب های تصویردار کالبد شناسی 
که در  مرســوم نبــوده اســت و احتمــااًل پس از هجــوم چنگیز و تیمــور 
گون، ســنت های صد ســاله را درهم شکسته بود و از  گونا جنبه های 
گرفت و از  جملــه فعالیــت مذهب شــیعه پس از چند صد ســال رونق 
گسترش یافت، به  کاسته شد، پارسی نویســی  فشــار خلفای عباســی 

کتاب ها رونق یافت«)همان،22( .  همین ترتیب تصویرگری 
کامــل بــدن انســان در جهــان  هیچگونــه تصویرســازی آناتومــی 
اسام، پیش از رساله پزشکی منصور بن محمد بن احمد بن یوسف 
بن الیاس به دســت نیامده است. رســاله پزشکی وی، مصور شده و 
بــه ســلطان ضیاءالدین پیــر محمد بهادر اهدا شــده بــود، و احتمااًل 
کــم والیت فارس از ســال  اشــاره بــه پیر محمــد بن عمر بــن تیمور حا

797-811 هجری/ 1394-1409 میادی و نوه تیمور دارد.

کتابخانه ملی پزشکی آمریکا نسخه های 

رساله شامل یک مقدمه و پنج فصل است که به پنج سیستم بدن 
می پــردازد: اســتخوان ها، اعصــاب، ماهیچه هــا، رگ ها و شــریان ها- 
هــر فصــل دارای تصویرســازی تمــام صفحه اســت. فصل اســکلت با 
کوچک تــر شــریان های جمجمــه و اســتخوان های فک  نمودارهــای 
بــاال با موقعیت دندان ها، نشــان داده شــده اســت. فصــل پایانی در 
مورد اندام های مرکب مانند قلب و مغز و شکل گیری جنین، با شکل 
کامل  تشــریحی از یــک زن بــاردار تصویرســازی شــده اســت. تصاویــر 

تصویر5- اسکلت انسان از پشت با سر بیش 
کــه دهان در  از حــد به باال برگشــته به نحوی 
کامل  کپــی  گرفته اســت.  بــاالی صفحــه قــرار 
شده توسط کاتب حسن ابن احمد، کار شده 
در اصفهان، 4 محرم 894 هجری/8دســامبر 

 .)MS P 18, fol. 12b( ،1488 میالدی
)www.nlm.nih.gov( :ماخذ

تصویــر10- شــکل یک زن باردار، این شــکل 
که در آن رحم   تشریح شریانی است 

ً
اساسا

خ نشــان داده شده است،  با جنینی از نیمر
 .)MS P 18, fol. 39b(

)www.nlm.nih.gov( :ماخذ

تصویر9- سیستم شریانی انسان، از روبرو، 
کــه بــا آبرنــگ مــات  بــا اندام هــای داخلــی 
.)MS P 18, fol. 28a( ،مشخص شده است

تصویر8- سیســتم تنفســی انسان، از روبرو، 
مــات  آبرنــگ  بــا  کــه  داخلــی  اندام هــای  بــا 
.)MS P 18, fol. 25b( ،مشخص شده است

تصویــر7- سیســتم عضالنــی بــدن انســان، 
از روبــرو، بــا توضیحــات زیــادی در توصیــف 

.)MS P 18, fol. 20a( ،عضالت

تصویر6- سیســتم عصبی با شــکل انسان از 
که با آبرنگ مات  پشــت و سیســتم اعصابی 
.)MS P 18, fol. 18a( مشخص شده است
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)بــه اســتثنای زن بــاردار( تعــداد زیادی عائــم مرکب فارســی و عربی 
کتابخانه ملی پزشــکی آمریکا  کتاب، در  کپــی از این  دارد. دو نســخه 

نگهداری می شود.
کتاب منصور بن الیاس )به شــماره  کپی مصور از   اولین نســخه، 
MSP18( اســت. ایــن نســخه در 4 محــرم 894 هجری قمــری برابر با 
کاتبی به نام حســن بن احمد در  8 دســامبر 1488 میادی بوســیله 
که آیــا وی نیز تصاویــر را اجرا  کامــل شــده اســت. ایــن  کار و  اصفهــان 

کرده، مشخص نیست. 
کتابخانه ملی پزشــکی آمریــکا )MSP19(  بدون  دومیــن نســخه، 
کتابت، تاریخ  کاغذ، مرکــب و  نــام و امضا اســت ولی بــا توجه به نــوع 
انجــام آن را اواخــر قــرن پانزدهــم و اوایل قــرن شــانزدهم میادی در 
که منصور بن الیاس برای  ایــران می دانند. منبع بیشــتر تصویرهایی 

کار برده، مشخص نیست. تصویرسازی رساله خود به 
 منشأ مجموعه فیگورهای آناتومِی تمام صفحه رساله وی، دقیقًا 
که رساله وی در  مشــخص نیســت، ولی آنچه مسلم است این اســت 
اواخر قرن چهاردهم به نگارش درآمده اســت. تاریخ نگاران بین پنج 
تصویرســازِی تمــام صفحــِه نســخه اول و برخــی از تصاویــر تشــریحی 
کرده اند. این شباهت به ویژه  نسخ تشریح التین، شباهت هایی ذکر 
که در هر دو نســخه  در مورد تصویر اســکلت بدن مشــاهده می شــود 
که به  تشــریح التین و فارســی از نمای پشــت ترســیم شده، با ســری 
کف دست به سمت  کشیده شده و  صورت مبالغه آمیز به سمت باال 
بیننده برگشته است. همه ی فیگورها در یک حالت خاص با پاهای 
کشــیده شــده اند. اولین نســخه تشــریح التین  خم شــده بر روی زانو 
متعلــق بــه قــرن دوازدهم میادی اســت، بــا این حال اولین نســخه 
کتابخانه ملی پزشــکی آمریکا نگهداری می شــود، در  کــه در  اســامی 

سال 1488 میادی تهیه شده است.
که ایــن تصاویــر تشــریحی تمام صفحــه از پنج   مشــخص نیســت 
سیســتم بــدن، چگونــه و بــه چــه وســیله ای در دســترس منصور بن 
گرفته انــد. ششــمین تصویــر از مجموعــه تصاویــر تمــام  الیــاس قــرار 
صفحه، زن باردار، احتمااًل با مشــارکت خود ابن الیاس انجام شــده، 
زیرا به طور خاص رســاله خود را با نظریات جنین شناســی ارسطویی 

و جالینوســی و تعامــل آنها با پزشــکی ســنت نبوی ارتبــاط داده بود. 
که دارای  این تصویر، شبکه شریانی به همراه یک رحم بیضی شکل 
که از پهلو نشــان داده شــده، را نشــان می دهد. متن  جنینــی اســت 
همــراه تصویــر در هر حال هیچ مدرکی برای رد یا پیشــنهاد اینکه وی 
در ششمین تصویر دخیل بوده است را، ارائه نمی دهد؛ زیرا در متِن 
فیگــور زن بــاردار نیــز، چیــزی ذکر نشــده اســت. تنها دلیل در رســاله 
بــرای دخالــت وی، در یــک تصویرســازی در فصــل سیســتم عصبــی 
که جفت اعصاب بایســتی  که ذکر شــده اســت  اتفاق می افتد، جایی 

.)www.nlm.nih.gov( به وسیله رنگ های خاصی مشخص شوند

مشخصات فیزیکی نسخه اول

کتابخانه ملی پزشــکی آمریــکا، دارای 39 برگه  نســخه موجــود در 
کادر متن 10/4  که حــدود و  بــه ابعــاد 25 در17/5 ســانتی متر اســت 
در 16/8 سانتی متر و 17 سطر در هر صفحه و به زبان فارسی نوشته 
کتاب بــه زبان عربــی در برگه 1b اینگونه نوشــته  شــده اســت. عنوان 
کتاب تشــریح البدن«. نام نویسنده در برگه 2b در  شــده است: »هذا 

تصویر11- اســکلت انســان از پشــت با ســر بیش 
کــه دهــان در  از حــد بــه بــاال برگشــته بــه نحــوی 
گرفته است. این نسخه بدون  باالی صفحه قرار 
 اواخر قــرن 15 و 

ً
تاریــخ و نشــان اســت، احتمــاال

.)MS P 19, fol. 8a( اوایل قرن 16 میالدی
)www.nlm.nih.gov( :ماخذ

تصویــر12- سیســتم عصبی، از پشــت با 
ســر بیــش از حد بــه باال برگشــته، جفت 
اعصاب با رنگ های متضاد نشان داده 

 .)MS P 19, fol. 11b( ،شده است

تصویر13- تشــریح عضالنــی، نمای از روبرو، و 
که عضالت را تشــریح  گســترده ای  توضیحــات 

 .)MS P 19, fol. 13a( ،کنند می 

تصویر14- سیستم وریدی، نمای از روبرو، 
اندام هــای داخلــی بــا آبرنگ مات نشــان 
.)MS P 19, fol. 16b( شــده اند  داده 

تصویر16- شکل یک زن باردار، این شکل 
کــه در آن   تشــریح شــریانی اســت 

ً
اساســا

خ نشــان داده شــده  رحم با جنینی از نیم ر
 .)MS P 19, fol. 24b( ،است

 )www.nlm.nih.gov( :ماخذ

تصویــر15-  سیســتم شــریانی، نمــای از روبرو، 
انــدام هــای داخلی با آبرنگ مات نشــان داده 

 .)MS P 19, fol. 18a( شده اند

کتب  کتاب تشریح بدن منصوری و تاثیر آن بر  شیوه تصویرگری نسخ خطی 
تشریح بدن غربی و ژاپنی
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سطر هشتم، منصور ابن محمد ابن احمد نوشته شده، و بعدها نام 
 2a کاتب در حاشــیه اضافه شــده اســت. در برگه ابن محمد بوســیله 
ســطر شــانزدهم نام ضیاء الدین امیرزاده پیر محمد بهادر به عنوان 

کتاب به وی اهدا شده، آمده است. که  کسی 
کن اصفهان  که سا کپی در 4 محرم 894 توسط حسن ابن احمد 
کامل شــده؛ وی به اردســتانی نیز مشــهور بوده اســت. متن با  بوده، 
کاغــذ اثر،  ظرافــت و زیبایــی به خط نســتعلیق نوشــته شــده اســت. 
کــرم رنگ، مات و جاخورده اســت. تصاویــر تمام صفحه و  ضخیــم، 

بزرگ  تر از محدوده متن نوشته سایر برگه هاست.

مشخصات فیزیکی نسخه دوم

کتابخانه ملی پزشــکی آمریکا داری 24 برگه به  نســخه موجود در 
که حــدود متــن 11/2 در 17/8  ابعــاد 18 در26/1 ســانتی متــر اســت 
ســانتی متر و 27 ســطر در هر صفحه و به زبان فارســی نوشــته شــده 
کتــاب در آغاز متــن و برگه b1 ســطر20 و نام نویســنده  اســت. عنــوان 

نیز در همین برگه ســطر18-19 نوشــته شــده اســت. در برگه b1 ســطر 
که  کسی  25-26 نام ضیاء الدین امیرزاده پیر محمد بهادر به عنوان 
کتاب به وی اهدا شــده آمده اســت. این نســخه فاقد تاریخ و نشــانه 
کاغذ، نوشته، مرکب و تصویرسازی تاریخ آن  اســت و بر اســاس ظاهر 
به اواخر قرن پانزدهم و اوایل قرن شــانزدهم میادی می رســد. متن 
با ظرافت و زیبایی به خط نســخ و مرکب ســیاه نوشــته شــده اســت. 
کاغذ آن صاف، نرم، محکم، مات، نسبتًا ضخیم و جا خورده است.

کتابخانه ملی فرانسه نسخه 

کتابخانــه ملــی  کتــاب تشــریح بــدن منصــوری در  یــک نســخه از 
فرانســه بــا ایــن مشــخصات نگهــداری می گــردد: تشــریح منصــوری 
)آناتومــی بــدن منصــوری( منصــور بــن محمــد ابــن الیاس شــیرازی، 
ســانتی   26/5 در   18 کاغــذ،  میــادی،   1450-1425 حــدود  ایــران 
متــر، دپارتمان نســخ خطــی، الحاقــی شــماره 1555، دارای 33 برگه 
کتــاب همانند ســایر نســخ  در انــدازه 18 در 26/5 ســانتی متــر. ایــن 

اســکلت  تشــریح  اول،  صــورت  تصویــر17- 
انســان از پشــت بــا ســر بیــش از حــد بــه باال 
کتابخانه  برگشــته، برگــه شــماره 9v،  نســخه 

ملی فرانسه.

تصویــر18- صورت دوم، سیســتم عصبی، از 
پشت با سر بیش از حد به باال برگشته، برگه 
کتابخانه ملی فرانسه.  شــماره 13v، نســخه 

)www.bnf.fr(:ماخذ

تصویر19- صورت ســوم، تشــریح عضالت، 
نمای از روبرو، و توضیحات زیاد که عضالت 
 ،15r بــدن را تشــریح می کننــد، برگــه شــماره

کتابخانه ملی فرانسه. نسخه 

تصویر20- صورت چهارم، تشــریح سیســتم 
وریــدی، نمــای از روبــرو، اندام هــای داخلــی 
با آبرنگ نشــان داده شــده اند، برگه شــماره 

کتابخانه ملی فرانسه.  19r، نسخه 
)www.bnf.fr( :ماخذ

تصویــر21- صــورت پنجم، سیســتم شــریانی، 
نمــای از روبــرو، اندام هــای داخلــی بــا آبرنگ 
نشــان داده شده اند، برگه شماره 19r، نسخه 

کتابخانه ملی فرانسه. 

تصویــر22- صــورت ششــم، شــکل یــک زن 
بــا  کــه در آن رحــم  بــاردار، تشــریح شــریانی 
خ نشان داده شده است، برگه  جنینی از نیمر

شماره 29r، نسخه کتابخانه ملی فرانسه. 
 )www.bnf.fr(:ماخذ

تصویر23- تشــریح اســکلت انســان، نمای 
که  از پشــت و ســر بــه بــاال برگشــته در حالــی 
کــف دســتان نیــز بــه ســمت بیننــده برگشــته 
کتابخانه  است، حدود 1600 میالدی، نسخه 

  .MS P.21  Browne ،کمبریج دانشگاه 
)exhibitions.lib.cam.ac.uk( :ماخذ

بــا  بــاردار  زن  تشــریحی  شــکل   -24 تصویــر 
جنینی در رحم، حدود 1600 میالدی، نسخه 
 MS P.21 کمبریــج،  دانشــگاه  کتابخانــه 

 . Browne
)exhibitions.lib.cam.ac.uk( :ماخذ
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تشــریح البــدن از پنج بخش اســتخوان ها، اعصاب، عضــات، رگ ها 
و شــریان ها، همچنیــن اندام هــای پیچیده و مرکب تشــکیل شــده و 
که پنج عدد از آنها به تصاویر بدن  دارای شش تصویر تشریحی است 
انسانی ترسیم شده در نسخه های التین موجود از قرن دوازدهم به 
که  بعد، قرابت دارند. ششــمین تصویر تشــریح بدن زن باردار اســت 

جنینی در رحم دارد. 
سیســتم های  یــا  مختلــف  اندام هــای  بــه  مربــوط  توضیحــات 
ارگانیــک بــه نحو واضح، خوانا و قابل مشــاهده بــر روی اندام ها یا در 
کبــد، روده، شــریان ها. توضیحات  کنار آنها نوشــته شــده اند: معده، 
کــه اندام ها و ارگان هــای مختلف یا  ج شــامل توصیفاتی اســت  مندر
سیســتم های قابل مشــاهده بر روی شــکل بدن را نشــان می دهند. 
این نسخه متعلق به پزشکی به نام نعمت  اله المتّطبب بوده است.

که منصور بن الیاس به شــدت بر منابع پیشــین  به نظر می رســد 
که  کتب یونانــی( متکی بوده و ممکن اســت  عربــی )یــا ترجمــه عربی 
کرده  کتابش اســتفاده  از آنهــا به عنوان الگوهایی برای تصویرســازی 
که این منابع عربی )که بســیاری  باشــد. این احتمــال نیز وجود دارد 
از آنها از یونانی ترجمه شــده اند( ریشــه در تدریس آناتومی و تشــریح 
در مــدارس اســکندریه داشــته باشــد و تشــریح منصــوری دکتریــن 
کرده باشد. این پنج تصویر  جالینوس بر روی سیســتم بدن را دنبال 
که در غــرب التین قرن  از سیســتم بــدن، احتمــااًل در ارتبــاط با آنچه 
ســیزدهم میــادی جریــان داشــته، بــوده و ممکن اســت دارای یک 

منشأ مشترک باشند. 
کتابخانه  که در نسخه  درتصویر تشــریح بدن، تصویر اســکلت نیز 
کمبریج نگهداری می شــود شــبیه ســایر نســخ اســت. در هر صورت، 
همــه ایــن نمونه هــا با نمونه هــای غربی بــه لحاظ پرســپکتیو تفاوت 
کف دســتش  دارد. فیگــور انســانی از پشــت ترســیم شــده در حالی کــه 

گســترش یافته بــه طرز  بــه ســمت بیننده اســت. ســر به ســمت بــاال 
گرفته است. ماهرانه ای دهان در منتهی الیه باال قرار 

که زنی بــاردار را با  کمبریج وجــود دارد  تصویــر دیگــری در نســخه 
گــر جنیــن در ایــن تصویــر وجــود  جنینــی در رحــم نشــان می دهــد. ا
نداشــت، فهمیــدن زن یــا مــرد بــودن آن بســیار مشــکل می نمــود. 
کــه خــود منصــور بــن الیــاس در  احتمــااًل ایــن تنهــا تصویــری اســت 
طراحــی آن دخالــت داشــته اســت. ایــن تصویر بســیار ســاده اســت. 
تصویــر مشــابهی از ایــن زن بــاردار در قــرن پانزدهم میــادی در غرب 
کــه اغلب به  کــه اصطاحــا بیمــاری زن نامیــده می شــود  وجــود دارد 

صورت زنی با جنینی در رحم نمایش داده می شود. 

کلی شیوه تصویرگری نسخ مشخصات 

کتاب تشریح البدن منصور بن الیاس، شیوه واحد  کلیه نسخ  در 
که آنها را از سایر موارد متمایز می سازد:  و منسجمی وجود دارد 

کلیــه تصاویــر نشــان دهنده وضعیتــی خــاص از بدن اســت  الــف( 
گرفته و زانوان  که دو دســت انســان بر روی زانوان قــرار  بدین صورت 

گشته اند. نیز به زوایای نود درجه ای خم 
ب( بدن به طرزی بدیع از روبرو و از پشت برای تشریح اندام های 
داخلی بدن ترسیم شده است، تصویرگر برای متمایز نمودن نمایش 
گونــه ای خاقانه بــه طرف بــاال برگردانده به  از پشــت بــدن، ســر را به 
گرفته اســت و  کــه چانــه و دهــان در قســمت بــاالی ســر قــرار  نحــوی 

کیدی است بر نمای از پشت بودن بدن است.  تا
ج( بــدن دارای خطــوط دورگیــری اســت و بــه اقتضــای موضوع، 
اندام های داخلی یا اســکلت نشــان داده شده است. برای مشخص 
نمودن اندام های داخلی، از رنگ های محدود استفاده شده است.

تصویر25- تصویر سیســتم وریدی بدن انســان، تصویرسازی 
کتــاب، اواخر قرن ســیزدهم میالدی. بر اســاس نظــر جالینوس 

سیستم وریدی از سیستم شریانی فاصله دارد. 

تصویر26- شکل تشریحی از شریان انسان، رساله بدن 
کتابخانه بودلیان،  انسان، 1292 میالدی، انگلستان، 
 .MS. Ashmole 399, f.019r کســفورد،  آ دانشــگاه 

.)bodley30.bodley.ox.ac.uk( :ماخذ

تصویر27- شــکل تشریحی شــریانی، کتاب تشریح البدن، منصور بن 
محمــود بــن الیاس، کاتب و تصویرســاز گمنام، 1411 میــالدی، مرکب و 

 .21r آبرنگ روی کاغذ، کلکسیون الورنس جی شوئنبرگ، برگه
)sceti.library.upenn.edu( :ماخذ

کتب  کتاب تشریح بدن منصوری و تاثیر آن بر  شیوه تصویرگری نسخ خطی 
تشریح بدن غربی و ژاپنی
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د( توضیحــات تشــریحی در هــر تصویر در مســیر حرکت اندام های 
که همانند خطوط طراحی اند. این  بدن نوشته شده است به طرزی 
کم اند  نوشته ها به ویژه در تشریح عضات بدن بسیار شاخص و مترا

کرده اند. و در برخی تصاویر ایجاد سایه 
کــه باعث  ه( در طراحــی ســرها، تفاوت هــای جزیــی دیــده می شــود 
کمبریج  تمایــز نســخ از هــم می شــود. با وجــود ایــن، زن بــاردار نســخه 
که در سایرین دیده نمی شود.  گیسوانی بر روی شانه است  دارای مو و 
کتــاب تشــریح بــدن  گفتــه شــد نســخه های دیگــری از  چنانکــه 
منصوری به صورت کامل یا تک برگی از تصاویر تشریحی در مکان های 
کــم و بیــش شــبیه هــم هســتند. کــه  مختلــف نگهــداری می شــوند 

کتاب تشــریح بدن  تاثیــر شــیوه تصویرپــردازی 
کتب دیگر منصوری بر 

کتاب های  کتاب تشــریح بدن منصوری بر  تاثیرشــیوه تصویرگری 
تشــریح قــرون بعدی غرب و شــرق، بــه ویژه ژاپن نیز دیده می شــود. 
ایــن حالــت از بــدن بــا زانــوان خــم شــده در نســخ خطی طــب غربی 
نیــز وجود داشــته اســت ولــی در برخی موارد و در نســخ اخیرتــر، تاثیر 
کتاب تشــریح بدن  منصوری بر آنها دیده می شــود، از جمله نســخه 
گونویــل و  کالــج  کــه در  انگلیســی مربــوط بــه قــرن نوزدهــم میــادی 

کایوس نگهداری می شود  
در ایــن نســخه، ُنــه تصویــر تشــریحی وجــود دارد. تصویــر 28 در 
که در نســخه ای  این مقاله، یکی از نه تصویرســازی تشــریحی اســت 
مربوط به قرن نوزدهم میادی یافت شده و احتمااًل برگرفته و تحت 
کتاب تشریح بدن  منصور  تاثیر پنج شــکل تشریحی»سیســتم بدن« 
اســت. برخی از تصاویر این نسخه انگلیسی، دارای عناوینی هستند 

که به زبان عربی نوشــته شــده،  کــه احتمــال اینکــه از نســخه قدیمی 
کپی شده باشد را تقویت می کند.

کنون به اشــتباه  این شــکل رگ انســان در این نســخه انگلیســی ا
گرفته اســت. اندام های اصلــی همانند  »تشــریح شــریان ها« عنــوان 
کبــد قابــل تشــخیص هســتند و نــای بــه رنــگ آبــی نشــان  قلــب و 
داده شــده اســت. رگ ها قرمز هستند و روی برخی از آنها، شکل های 
که احتمااًل مویرگ هستند. به نظر  مویی شــکل نازک دیده می شود 
ح ها در داخل  که مغز شــبکه ای از رگ هاســت. برخی از شــر می رســد 
کتاب منصور دارد.  که شــباهت به تصاویر  بدن نوشــته شــده اســت 
در این شــکل، رگ های بازو برای خون  رســانی دارای اهمیت زیادی 

.)exhibitions.lib.cam.ac.uk/vesalius/artifacts( هستند
تاثیــر  تحــت  انســان  بــدن  تشــریح  و  کالبدشــکافی  ژاپــن،  در 
کنفوسیوســی ممنــوع شــده بــود و دانــش ژاپنی هــا از  گرایش هــای 
علــم تشــریح بــدن انســان بــر اســاس تشــریح بــدن حیواناتــی نظیر 
ســگ ها، میمون هــا و ســایر جانــوران بــود. بــه همین دلیــل قبل از 
قرن هجدهم میادی، مدرکی دال بر تشــریح بدن انســان در ژاپن 

ثبت نشده است. 
کی  کتابــی بــا عنــوان زوزو7 در ســال 1754 میادی توســط یاماوا
کالبدشناســی  کــه بــه عنــوان اولیــن  گردیــد  تویــو8 در ژاپــن منتشــر 
کالبد شــکافی و  گرچه  بدن انســان در ژاپن شــناخته شــده اســت. ا
تشــریح بــدن در ژاپن ممنوع بــود، ولی مقامــات حکومتی آن دوره 
کــی اجازه دادنــد تا بــدن اعدامی ها را، به نــام علم و برای  بــه یاماوا
کتاب آمده  کــه نتایــج آن در ایــن  کنــد  کالبد شــکافی  پیشــرفت آن، 
کالبدشناسی در ژاپن  است )www.christies.com(. علم تشریح و 

گردید. تقریبًا 400 ســال پس از اروپا آغاز 
تصویرســازی متن توســط نقاشــی از مدرســه و مکتب مارویاما9 یا 

 Gonville تصویر28- شکل تشریح رگ های بدن، کالج گونویل و کایوس
and Caius College ، MS 190/223,  ، برگه شماره2 ، قرن نوزدهم میالدی.

)exhibitions.lib.cam.ac.uk/vesalius/artifacts( :ماخذ

کــی تویــو، 1754 میالدی،  کتابــی بــا عنــوان زوزو نوشــته یاماوا تصویــر29- صفحــات مصورتشــریح بــدن انســان از 
مجموعه پزشکی، موزه ملی طبیعت و علوم، توکیو، ژاپن.

)www.christies.com( :ماخذ
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تصویــر30- شــکل انســان منطقه البــروج ، قــرن 
نوزدهم میالدی، ایران.

)en.wikipedia.org( :ماخذ

کتاب، آســانوما  گرد نویســنده  ح های شــا کیوتو، از روی طر شــیژو10در 
گرفته  گراوور چوبی صورت  کستون11 با طراحی و رنگ آمیزی چهار  سا

است. اندازه نسخه 26/3 در 184 سانتی متر است. 
کتاب تشــریح بدن منصوری و نســخه های  برخــاف نســخه های 
غربی، بدن تشــریح شده فاقد سر اســت ولی وضعیت قرارگیری بدن 
کــه توضیحات اندام های  کرده با این تفاوت  از همــان شــیوه تبعیت 
ج از آن نوشــته شــده اســت و سعی شده نمایش  داخلی بدن در خار

اعضای داخلی بدن واقعی تر به نظر برسند.

ک-من12« یا »انسان منطقه البروج« »زودیا

    این شــیوه از تشــریح بدن و به تبعیت از آن تصویرگری، فراتر از 
نمایش تشریحی بدن و اجزای آن رفته و در اختاطی با علم نجوم و 
کرده اســت  اخترشناســی، ایده های علمی و تصاویر جدیدتری خلق 

ک-من« یا »انسان منطقه البروج« مشهور است. که به »زودیا
تأثیــر،  چگونگــی  نظریه هــای  مــورد  در  وســطی  قــرون  پزشــکان 
تنظیم و اصاح بدن انســان توسط عوامل فیزیکی خارجی، از جمله 
گیاهــان و مواد  نیروهــای اعمــال شــده توســط ســیارات و ســتاره ها، 

معدنی موجود در زمین، بحث می کردند.
کــه اثرات اجــرام آســمانی را بــر فعالیت بدن  داروهــای آســمانی- 
انســان جدول بندی و مشــخص می نمود و لحظات مناسب را تحت 
تاثیــر چرخه ســتارگان برای انجام اعمال پزشــکی مشــخص می کرد- 
گیاهی در نســخه های خطــی با تصاویر  عرضــه می شــدند. داروهای 
ابزار و آالت پزشــکی و دســتورالعمل های عرضه شده برای شناسایی 
گیاهان و اثرات پزشــکی بر بدن انســان -که می تــوان با تقطیر عصاره 
را بدســت آورد-، تصویرپــردازی می شــدند. در همیــن حــال،  آنهــا 
پیشــرفت در مطالعــه آناتومــی و علم تشــریح در سراســر اروپا و آســیا، 

پزشــکان را قــادر به ترمیم بدن انســان از طریــق تکنیک هایی مانند 
جراحی و طب سوزنی می نمود.

 انســان منطقه البــروج، نمــاد تقســیمات بدن انســان بــه دوازده 
منطقــه منطبق با عایم بروج فلکی اســت. ایــن انطباق، تصویری از 
که در طب غربی در  کروکوســم13 و میکروکوســم14 اســت  هماهنگی ما

دوران قرون وسطی استفاده می شده است. 
کــه »انســان خــودش یــک جهــان  رابــرت فلــود15 معتقــد اســت 
که میکروکوســم نامیده می شــود و یــک الگوی  کوچــک اســت  کامــل 
کل قســمت های جهان را نشــان می دهد. بنابراین سر  مینیاتوری از 
en.( »مربوط به فلک، سینه به آسمان و شکم به جوهره اولیه است
wikipedia.org(. انسان منطقه البروج در پزشکی قرون وسطی برای 
مشــخص نمودن زمان مناســب برای عمل جراحی، دارو، رگ زنی یا 
.)Charles West, 1979, 2(حجامت و سایر روش ها استفاده می شد

ک من یا انسان منطقه  تصویر31- زودیا
البــروج، نمونه غربــی، مجموعه مطالب 
گون پزشکی آلمانی، قرن 15 میالدی.  گونا

)www.luminarium.org( :ماخذ

کتاب های پزشــکی به ویژه تشــریح بدن در  نســخه های خطــی و 
میان ســایر نســخ علــوم، از اهمیت خاصــی در همــه دوران برخوردار 
کتاب تشــریح بــدن نوشــته منصوری بــه عنــوان اولین  بــوده اســت. 
کــه دارای تصویرســازی اســت  کالبدشناســی بــدن  نســخه تشــریح و 
کتاب های تشریحی پس از خود بوده است. با  سرآمد و الگویی برای 
اینکه شش تصویر تشریحی از بدن در این نسخه وجود دارد، ولی به 
دلیل نشان دادن شفاف اجزای داخلی بدن و شیوه ترسیم وضعیت 
خاصــی از بــدن قابــل توجــه و متمایــز اســت. در ایــن میــان، تصویــر 
که به صورت چمباته و واقعی  تشــریحی زن باردار و جنین در رحم را 
که تاثیر زیادی بر نسخ  رســم شــده از شاهکارهای این نســخه اســت 
گرچه ســایر تصاویر این نســخه از نســخه های  غربی داشــته اســت. ا
گرفته، ولــی برخاف آنهــا توضیحات  غربــی قبــل یا زمــان خود الهــام 

ج بــدن و هــم ســان با اعضای بــدن قرار  و نوشــته ها در داخــل و خــار
که به عنوان شــیوه تشــریح منصوری  گرفته اند و همین شــیوه اســت 
گذاشــته اســت.  بــر روی نســخ غربی قــرون هفدهــم و هجدهم تاثیر 
گرفتــن بدن و نمایش اجــزای داخلی به  از ســوی دیگــر وضعیت قرار 
کــه تغییراتی در  کتــب تشــریح ژاپنی نیز ســرایت نموده اســت هرچند 
شــیوه نقاشــی اجزای بــدن در آنها داده شــده باشــد. پیونــد علوم با 
که در همه احوال زندگی  هم ســبب شــده تا نجوم و ستاره شناسی را 
بشــر تاثیرگــذار می دانســته اند، با طب ســنتی مرتبط دانســته و آن را 
که  گونــه ای در معاینــات و معالجــات دخیل نموده اند بــه طوری  بــه 
کرده اند. این  هــر یک از بروج فلکی را مختص بخشــی از بدن عنــوان 
تفکــر در تصویرســازی بــروز نموده و در برخی نســخ به شــیوه تشــریح 

منصوری تصویرسازی شده اند.
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