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 علوم، تحقیقات و فناوری وزارت

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 مطالعات فلسفی و تاریخ علم یپژوهشکده

 علم و تمدن گروه تاریخ

 

 ی اسالمیی تاریخ علم دورهدکتری رشته یرساله

 یرازیاحمد شد بنمحمّمنصور بن «بداناألتشریح»علم تشریح در  شناسیروش

 

 استاد راهنما :
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 چکیده:

 ی تفصیلی از اعضای بدن درگانهبا تصاویر شش ی مصوّر تشریحیترین رساله، قدیمیاألبدانتشریحی رساله

رساله در علم آناتومی به زبان فارسی که یک  رفته است.است که تاکنون شناخته شده و در دسترس قرار گ انجه

حاصل با آنچه  این رسالهمتن و تصاویر ی مطالعهنتایج حاصل از  اما ی تیموری تالیف شده است.در دوره

به معنای آن است این  است، تفاوت دارد. بدن انسانند تشریح در فرآیاعضای بدن  آناتومی مدرن ازی مشاهده

دیده و توصیف شدند، اما  در آناتومی مدرن که با چشم غیر مسلح قابل مشاهده هستند، که برخی از اعضای بدن

ریشه در  ،این پژوهش، نشانگر آن است که این تفاوتنتایج  .از آنها سخن گفته نشد األبدانتشریحدر متن 

الط در بدن باور دارد و عضو را ماهیتی مشاهداتی متون کهن تشریح، به وجود اخبستر  بسترهای مشاهده دارد.

تفاوت در بستر مشاهداتی، همین  ارد.آناتومی مدرن به وجود اخالط در بدن باور ندکند. اما اخالطی معرفی می

ی متفاوت از آناتومی و فیزیولوژی انجامید که در این رساله، تشریح اخالطی و فیزیولوژی ایجاد دو گونهه ب

های را یافتهاین  ی تشریح اخالطی است.، یک رسالهاألبدانتشریحی رسالهاز این منظر،  شود.اخالطی نامیده می

 دهند.این پژوهش نشان می

 

 ها:کلیدواژه

 احمد شیرازیمحمّد بن، تشریح اخالطی، فیزیولوژی اخالطی، منصور بناألبدانتشریح جالینوس،

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

 فهرست مطالب

 

 ۱ .......................................................................................فصل یکم: کلّیات

 ـ طرح موضوع یا طرح مساله۱ـ۱

 ـ تعریف مفاهیم۲ـ۱

 ـ اهمّیت و ضرورت انجام پژوهش۳ـ۱

 ـ اهداف پژوهش۴ـ۱

 ـ چارچوب نظری۵ـ۱

 های پژوهشـ سوال۶ـ۱

 های پژوهشـ فرضیه۷ـ۱

 ی پژوهشـ پیشینه۸ـ۱

 ی جدیدبودن و نوآوری پژوهشـ جنبه۹ـ۱

 األبدانتشریحهای ها و تصحیحـ نسخه۱۰ـ۱

 ـ فنون و ابزارهای گردآوری اطالعات۱۱ـ۱

 ـ قلمرو مکانی، زمانی و موضوعی پژوهش۱۲ـ۱
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 ل(ی پژوهش )فهرست فصوـ سازماندهی اوّلیه۱۳ـ۱

 األبدانتشریحاحمد شیرازی و محمّد بنی منصور بنـ درباره۱۴ـ۱

 

 ۲۹ ......................................فصل دوم: جالینوس و دستاوردهای او در تشریح

 ـ مقدّمه۱ـ۲

 ـ مختصری پیرامون آثار تشریحی جالینوس۲ـ۲

 التشریح للمتعلمینبندی ـ فصل۳ـ۲

 ـ ساختار استخوانی۱ـ۳ـ۲

 ـ ساختار عضالنی۲ـ۳ـ۲

 ـ ساختار عصبی۳ـ۳ـ۲

 هاها و سیاهرگـ سرخرگ۴ـ۳ـ۲

 گیریـ نتیجه۴ـ۲

 

 ۴۷ ....................................فصل سوم: فیزیولوژی اخالطی و تشریح اخالطی

 ـ مقدّمه۱ـ۳

 ـ اخالط۲ـ۳

 ـ کیفیت و کمّیت روح۱ـ۲ـ۳
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 ـ ماهیت خارجی اخالط۲ـ۲ـ۳

 ـ تشریح اخالطی و فیزیولوژی اخالطی۳ـ۳

 ـ تشریح اعضا۱ـ۳ـ۳

 ـ دستگاه گردش روح۲ـ۳ـ۳

 خالطیـ دستگاه گوارش ا۳ـ۳ـ۳

 ـ دیگر اعضای بدن۴ـ۳ـ۳

 گیریـ نتیجه۴ـ۳

 

 ۸۹ ........................األبدانتشریحشناسی شیرازی در متن فصل چهارم: روش

 مقدّمه ـ۱ـ۴

 انجام یا عدم انجام تشریح انسان ـ۲ـ۴

 عضو یا دستگاه ـ۳ـ۴

 کیفیت تولد جنین ـ۱ـ۳ـ۴

 هادستگاه ـ۲ـ۳ـ۴

 اعضا ـ۳ـ۳ـ۴

 گیرینتیجه ـ۴ـ۴

 



10 
 

 ۱۲۵............................. األبدانتشریحرج در فصل پنجم: بررسی تصاویر مند

 مقدّمه ـ۱ـ۵

 األبدانتشریحـ تصاویر ۲ـ۵

 هاـ استخوان۱ـ۲ـ۵

 ـ اعصاب۲ـ۲ـ۵

 ـ عضالت۳ـ۲ـ۵

 هاها و سرخرگـ سیاهرگ۴ـ۲ـ۵

 ـ اعضای مرکّب۵ـ۲ـ۵

 گیریـ نتیجه۳ـ۵

 

 ۱۶۷. ..............................................................................................گیرینتیجه

 

 ۱۹۱ .....................................................................................................کتابنامه

 فارسینابع م

 عربیمنابع 

 انگلیسیمنابع 
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طرح موضوع یا طرح مساله -۱-۱  

ی واسطی جهت انتقال میراث تألیفی ی پزشکی، آن است که تمدن مسلمین، حلقهرایج در مطالعات عرصه یتلقّ

های تاریخی نشان از آن دارند که طبیبان مسلمان گرچه از به زبان یونانی به غرب بوده است. حال آنکه پژوهش

هایی که حاصل بیفزایند. دیدگاه میراثاین  های جدیدی را نیز بهاند دیدگاهاند، اما کوشیدهبرده هآثار بهراین 

ی پزشکی، کالبدشناسی بوده که در های قابل تأمل در عرصهی حوزهی ایشان بود. ازجملهمشاهدات و اندیشه

ها در این شده است. این گزاره درست است که نخستین تالشنامیده می« التشریحعلم»میان طبیبان مسلمان 

ی زمانی کمتر از در بازه ی،شاپوری آنها فراهم آمد؛ اما طبیبان جندیثار یونانی و ترجمهگیری از آعرصه با بهره

اصیبعه، به جهت تکمیل آثار یونانی و ابیهم بنابر نیازی که به گفتار ابنیک سده، به کار تألیف روی آوردند. آن

ی تشریح، مربوط است به یوحنا حوزه ها درشد. نخستین گزارشباره، احساس میی بالینی دراینافزایش تجربه

بوده است. حجم  «میمون»شاپوری دستگاه خالفت عباسی که حاصل تشریح چند ماسویه، طبیب جندیبن
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اصیبعه، نام آن را ابیمشاهدات نیز به میزانی بوده که تبدیل به یک کتاب و نَه رساله یا مقاله شود. کتابی که ابن

مند ماسویه، به تشریح بدن انسان نیز عالقههای او، یوحنا بنی گزارش. برپایهذکر کرده است «کتاب التشریح»

)ابن  دشوموفق به انجام آن نمیعباسی باشد،  «معتصم»که منظور، همان  «سلطان»بوده که بدلیل مخالفت 

 (.۱۹۸ـ۲۰۱تا، صأصیبعۀ، بیأبی

ابیندیم، ابن جلجل و ابنن را گزارشات ابنشاپوری آغاز شد و ایفرآیند ترجمه توسط مترجمان جندی       

زبانم ایشان به زبان فارسی و بنابراین، فارسیکنند. مترجمانی که گزارشات، حکایت از تکلّاصیبعه تأیید می

شود. این نفوذ جندیکند. ترجمه با آثار هندی، فارسی، یونانی و معدودی اثر التین آغاز میبودنشان می

محور که در آن، عالوه بر طبابت، ایشان را نیز به تمدن مسلمین آورد: مدل بیمارستان شاپوریان، مدل طبی

ی جغرافیایی بغداد و شده است. با گسترش محدودهی دارو انجام میپزشکی و نیز ارایهها، چشمدرمان جراحت

حاضر در بغداد، همچون  های بغداد جایگاه درخوری یافته و خلفا و سالطین بعدیِشاپور، بیمارستانافول جندی

های تاریخی، حکایت از وجود شاپور نبودند. همچنانکه گزارشعصر منصور عباسی، متکی به بیمارستان جندی

 ند.کالاقل سه بیمارستان در بغداد می

بت سنان از روزگار طبا. این را ثابت بنشدمی نیز درمان «ائمهب»، ها، عالوه بر انساندر این بیمارستان       

یفاتی لتاهم این باره ت و در کند. بنابراین، شناخت کالبد دیگر جانداران نیز اهمّیت داشته اسپدرش نقل می

کند که توسط یاد می« کتاب فی تشریح بعض الطیور»اصیبعه از اثری با عنوان ابیشد. برای نمونه، ابن انجام

 (.۲۵۸ا، صتأصیبعۀ، بی)ابن أبی نگارش درآمده بودقره بهثابت بن

باشد. اما جالینوس می ارسطو، بقراط و امثال آنچه تمدن مسلمین از آثار پیشینیان دریافت کرد، متعلق به       

ن ایی درمیان نیست. قره، اثر خاصماسویه و ثابت بنمتأسفانه از تألیفات ذکرشده در باال و متعلق به یوحنا بن

از آثار در دسترس و نه مفقود استفاده کنند. جز آثار  ،اسالمی یعالمان علم تشریح دوره د تاش سبب مساله

زکریای های خطی متعدد آنها تا به امروز هم برجای مانده، در آثار امثال محمّد بنتأثیرگذار جالینوس که نسخه
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که  پرداخته شده است. آثاریتشریح  ثمبح ای مفصّل بهسینا، بگونهعباس مجوسی اهوازی و ابنرازی، علی بن

اند. اهمّیت احمد شیرازی بعنوان منابع استناد، مورد استفاده قرار گرفتهمحمّد بنمنصور بن «األبدانتشریح»در 

ی متن کرده است: تألیفی مصوّر در را ضمیمه انسان بدنخستین تصویرنگاری تفصیلی از این اثر، آنجاست که ن

میان طبیبان مسلمان  فی در تاریخ علم تشریح دری عطرو، این رساله بعنوان نقطهتشریح. از این علم

شناسی ای بر روی محتوای پزشکی این رساله و روشدرنظرگرفته شده است. از آنجا که هیچ پژوهش تفصیلی

 بدنبال دو هدف پژوهشی است: ی پیش ِرو،رساله تشریح در آن انجام نشده،

ی هم از منظر طب و نظریهبا پیشینیان، آن قایسهشیرازی در م شریحت شناسیبررسی ویژگی ها و تمایزات روش

 ؛اخالطی

 ؛با علم آناتومی جدید األبدانتشریح یهای تشریح در رسالهو یافته هاروش یمقایسه

بر روی آثار های نوین پژوهش گیری از شیوهبهرهای مبسوط و با کوشد تا روش منصوری را بگونهاین رساله می

ده و شاهد کرابع مورد استناد خود را معرفی ، مناألبدانتشریحاز آنجا که منصوری در  ، بررسی کند.تاریخ علم

او، منوط به بررسی آثار  تشریح های هر بخش از آن را به هر یک از ایشان استناد داده، بررسی دقیق روشمثال

محمّد بن« فی الطب نصوریمال» از: عبارتند، این منابع در شمار .خواهد بود األبدانتشریحمورد ارجاعَش در 

و  «تشریح الرأس» نیز سینا وابن «لقانونا»عبّاس مجوسی اهوازی، علی بن «کامل الصناعۀ الطبیۀ»زکریای رازی، 

از آنجا که طبابت و تشریح در  که متاسفانه، از تالیفات او، اثری در دسترس نیست. امام فخر رازی «الطب الکبیر»

های مهم یونانی و باید از مکتب ی اسالمیدوره شریحت در بررسی علمتاثیر پذیرفته،  ، از جالینوسی اسالمیدوره

جالینوس آغاز  التشریح للمتعلمینله، از بررسی همین دلیل، پژوهش این رساازجمله، مکتب جالینوس نام برد. به

سی تأثیرات طبیبان مورد به برر از این مراحل، هریکدر که  داردشود. این پژوهش و در این مسیر، مراحلی می

 پردازد:ی اسالمی می، بر تشریح دورهاألبدانتشریحاستناد شیرازی در 
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 م.(:۱۲۹ـ۲۰۰جالینوس ) ـ۱ـ۱ـ۱       

 ۱۳۰از حدود اثر  ۱۸ :ی تشریح، متعلق به جالینوس استشده در حوزهپرشمارترین آثار تألیفی ترجمه       

ذکر شده « فی ذکر ما ترجم من کتب جالینوس یحییاسحق الی علیّ بنرسالۀ حُنین بن»عنوان اثر او که در 

اسحاق، از مترجمین عصر عباسی نوشته شده آید، توسط حنین بنبرمی م آنای که آنگونه که از نااست. رساله

و « وقسل»، «مارینس»، «بقراط»لینوس، بلکه آثار دیگرانی همچون فقط آثار شخص جااثر، نه ۱۸است. این 

و برای  جز این(. ۲۳-۲۵، ص۱۳۸۴إسحق، تصحیح. )حُنین بن را نیز شرح و نقد کرده است« رسسطراطسا»

ارایه  ماسالاز  پیشی در دورهاران تشریح رکانداز دست ینیز اطالعات التشریح للمتعلمین جالینوس در  نمونه،

 . (۳۷تا، ص)جالینوس، بی استتشریح عضله را نقد کرده  مبحث در و ی تشریحدیدگاهشان در حوزهده و کر

 ق.(:۲۵۱ـ۳۱۳زکریای رازی )محمّد بن ـ۲ـ۱ـ۱       

 «یمارستانب»محیط  است که حاوی مشاهدات بالینی او در درخور توجهدیدگاه رازی، از آن جهت        

 یده استا اینگونه نامر ، آنالشّکوک علی جالینوس. مکانی که او، خود در یکی از تألیفاتش، یعنی باشدمی

بیمارستان بغداد صورت گرفته ی مهم، آن است که مشاهدات بالینی او در نکته(. ۷۵، ص۱۳۸۴الرّازی، تصحیح. )

اند. امری که شاپور، مکانی برای درمان جراحات هم بودههای بغداد با الگوگیری از بیمارستان جندیبیمارستان و

 آنهاحاصل  ه ونجامیدامی و جز آنحاصل از بریدگی، پارگی  درونیدیده و ساختار جراحت هایبدنی به مشاهده

 .ه استآمد منصوریالدر آثاری چون 

 ق.(:۳۱۸ـ۳۸۴عبّاس مجوسی اهوازی )علی بن ـ۳ـ۱ـ۱       

ی منابع مورد استناد شیرازی در عبّاس مجوسی اهوازی، از جملهعلی بن ۀالصّناعۀ الطّبیّ کامل       

 القانون نفوذی هفتم و با وجود ت. این اثر از آن جهت، حایز اهمّیت است که حتی در سدهبوده اس األبدانتشریح

آمده و در  شیرازنامه، گزارشی است که در ی آنشده است. نمونه، همچنان تدریس مییطب هایحوزهسینا بر ابن
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، الدین ابوالخیر طبیبکمال یاد شده که نزد الدین علی بن مودود زرکوب شیرازیشیخ زین شخصی با نام آن، از

الصّناعۀ  کاملدر (. اهوازی ۲۴۷، ص۱۳۸۹)زرکوب شیرازی، تصحیح.  است بوده کامل الصّناعۀدر حال یادگیری 

المثل، گفتارهای او د که درمیان آنها فیکنی کالبدشناسی اندام انسانی مطرح میمبحث مفصّلی را درباره ،ۀالطّبیّ

 توجه است. درباب کیفیت شکل کبد، قابل

 ق.(:۳۷۰ـ۴۲۸سینا )ابن ـ۴ـ۱ـ۱       

 تشریح سینا در مبحثابنگفتار  است. سینا استناد کردهمتعدد به ابن مواردشیرازی در  األبدانتشریح       

، مبحث القانون. او در کتاب اول باشدحال، گسترده منسجم و درعیناین ویژگی را دارد که مبحثی ، القانون

حث شود و در مباند. اما گفتارش به اینجا ختم نمیکی اعضای مفرد و مرکب بدن بیان میبارهتشریح را در

 ای از اطالعاتگیرد. حاصل این کار، تدوین مجموعهپی می آن عضو رامربوط به هریک از اعضا، مبحث تشریح 

پی گرفته و حاصل  ی نیزاهوازرویکردی که رازی و  ، گردهم آمده است.القانوندر است که  ی تشریحدر حوزه

 ند.اآورده تِشانخود را در تألیفا کار

 ق.(:۸و  ۷ی احمد شیرازی )سدهد بنمحمّمنصور بن ـ۵ـ۱ـ۱       

را به حاکم  األبدانتشریحشیرازی، ازجمله طبیبان عصر آل مظفر و سپس، تیموریان در فارس است که        

ی طب نیز دارد که آن را در حوزه کفایه مجاهدیهف دیگری به نام کند. او، اثر معروتیموری شیراز تقدیم می

سده پس از تالیف، بعنوان منبع نگارش آثار زمانی حدود نیم یدر بازه ،األبدانتشریحاست.  عمومی تالیف کرده

ن ده از ایشی خطی شناختهنسخه ۶۰ی تشریح مورد استفاده قرار گرفت. همچنین وجود حدود مرتبط با حوزه

گرفته از آن در هندوستان، نشانگر آن هستند که بعنوان یک صورتمتعدد سنگی  هایچاپ اثر در ایران و نیز

 .در ایران و هندوستان مطرح بوده استی تشریح درسنامه
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 ی بدن آدمی در جهانبا تصویرنگاری تفصیل شدهشناخته امروز، بعنوان نخستین تالیفبه تا  این رساله       

از یک مقدمه، پنج مقاله و یک خاتمه تشکیل شده است. مقدمه، به تعریف  األبدانتشریحآید. ساختار می شماربه

ا را معرفی و هها و سیاهرگای استخوانی، عصبی، عضالنی، سرخرگپردازد و مقاالت به ترتیب، ساختارهعضو می

شناسی را شامل جنین نیز مبحثاعضای مرکب بدن و  یکنند. خاتمه نیز بحثی تفصیلی در حوزهشرح می

 شود. می

 

 عریف مفاهیمت ـ۲ـ۱

های ترین تعریفدلیل، الزم است برخی از مهمهمینتمرکز این پژوهش بر موضوع تشریح قرار گرفته است. به

 مرتبط، در اینجا آورده شود:

ه بررسی ساختار و شناسی است که بای از زیستعلم تشریح یا کالبدشناسی، شاخه علم تشریح )آناتومی(:

 پردازد.بدن جانداران میی کار شیوه

)دموی، صفراوی، بلغمی و سوداوی( که  مکتب طبی که براساس ادراک طبیب از طبایع چهارگانه طب اخالطی:

 پردازد.، به درمان بیمار میگردیدهلغم، صفرا و سودا( بنا ی اخالط چهارگانه )دم، بآن هم برپایه

ی آدمی یافت شکل در پیکرهکه محصول هضم غذا در بدن بوده و در دو حالت مایع و گازی ای روانماده اخالط:

شکل آن، یابد. حالت گازیها جریان میشود. حالت مایع آن، همان اخالط چهارگانه است که در سیاهرگمی

د شده و در شود و حاصل امتزاج اخالط چهارگانه است که در فرآیندی خاص در قلب تولینامیده میرَوح 

 آید.ها به جریان درمیسرخرگ

 شود.شدن عناصر چهارگانه در بدن پدیدار میکیفیتی که از مخلوط مزاج:
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 شود.الط چهارگانه در بدن حاصل میماهیتی جسمانی و غلیظ که در طب اخالطی، از امتزاج اخ عضو:

هم بدون نیاز به ا حواس پنجگانه، آنهای بیماری که بدانش درک و شناخت عالیم پزشکی و نشانه طب بالینی:

 گیرد.ی پزشکی و بر بالین بیمار صورت میتجهیزات ویژه

ها در سطح ها و آسیبماریی تأثیر بیای از علوم پزشکی است که دربارهشاخه شناسی )پاتولوژی(:آسیب

 تمام بدن است.ی فرآیند بیماری در یک اندام یا سلولی و ملکولی بحث کرده، درپی مطالعه ،بافتی

 

 ی این موضوع(دربارههمّیت و ضرورت انجام پژوهش )چرایی انجام پژوهش ا ـ۳ـ۱

های نخستین در مبحث تشریح را از آثار پیشینیان و بویژه جالینوس اقتباس اگرچه طبیبان تمدن مسلمین، گام

را های نوینی ین عرصه، دیدگاهدر ا است که ایشان ی مجری این رساله، نشانگر آنهای اولیهکردند، اما پژوهش

 خوردگی و پیوستگی استخوان فک زیرینلپی بودن کبد و نیز جوش برای نمونه، تشخیص چند اند.ابراز کرده نیز

آید، هایی که در پی میاساس، انجام چنین پژوهشی از دیدگاهاست. برهمین در انسان، از دستاوردهای مسلمانان

 رسد:ضروری بنظر می

ی این ی تشریح نبوده است. نمونهجالینوس در حوزه اه رایج، تنها مقلّدانمسلمین، برخالف دیدگـ تمدن ۱

ی تشریح، گام جدیدی برداشته است. احمد شیرازی است که در حوزهمحمد بنمنصور بن األبدانتشریحموارد، 

شوند. نوآوری محسوب می در تاریخ پزشکی، یک «األبدانتشریح»های تفصیلی موجود درچرا که تصویرنگاری

 سابقه نداشته است. ر گذشتهرسد داقدامی که بنظر می

ت که تاکنون، فرآیند تصحیح های جدید، نیازمند پژوهش همزمان بر نسخ طبی عربی و فارسی اسـ کشف داده۲

ود را بر است. مجری این رساله در این پژوهش، تمرکز خ از آنها انجام و بسیاری نیز هنوز انجام نشده برخی
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ای که اهمّیت نکته این حوزه اقدام کرده است.آوری منابع استنادی شیرازی در مبحث تشریح گذاشته و به جمع

دهد، عدم وجود اثری در زبان فارسی، عربی و حتی انگلیسی است که بیش از پیش این پژوهش را نشان می

این تألیف مهم، مورد بررسی قرار داده باشد. شناسی در ای مستقل، مبحث تشریح را از نظر طبی و روشبگونه

ای برای تمدن تواند مقدمهدهد، بلکه میتنها جایگاه تمدن اسالمی را در این موضوع نشان میچنین پژوهشی، نه

 ی معاصر باشد. نوینی در دوره

 

 اهداف پژوهش ـ۴ـ۱

 ؛تشریح نزد جالینوس شناسیمات روشـ بررسی مقو۱ّ

 ؛تشریحعلم در مبحث  احمد شیرازید بنمحمّمنصور بن شناسیوشمات رـ بررسی مقو۲ّ

منابع استنادی احمد شیرازی در علم تشریح در مقایسه با د بنمحمّـ احصا و بیان دستاوردهای منصور بن۳

 ؛ی این دستاوردها با نتایج مشاهداتی حاصل از آناتومی مدرنو مقایسهاألبدان تشریح

 

 چارچوب نظری ـ۵ـ۱

 ب نظری این پژوهش بر دو بخش است:ارچوچ

شناسی است. در مکاتب علم« اهدات بر نظریه هامش یاتکا»ارچوب نظری ، مبتنی بر چن پژوهشای بخش نخست

ی و پیشینیانش مورد ، نزد شیرازروش تشریح و یافته های مرتبط با آنتفاوت میان  ،رچوب نظریمطابق این چا

که بدان قایل ی پزشکی گوناگونی هاطبیبان مختلف بر اساس نظریه گونهبررسی خواهد گرفت. یعنی اینکه چ

 بردند. وش های گوناگون تشریح را بکار میر ،بودند
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ت و خواهد کوشید تا روش و ارچوب نظری روش و علم آناتومی جدید اسم این پژوهش، مبتنی بر چبخش دو

 مقایسه و بررسی کند.  ،جدید این علم هایها و یافتهی تشریح را با شیوهی در حوزههای شیرازیافته

 

 

 های پژوهش )اصلی و فرعی(سوال ـ۶ـ۱

 

 واالت اصلی:ـ س۱ـ۶ـ۱       

 تشریح نزد جالینوس کدامند؟ ـ مقوّمات روش۱

 مقوّمات روش تشریح نزد شیرازی کدامند؟ -۲

 ؟چه بوده است داناألبتشریحمنابع استنادی او در ی در مقایسه با دستاوردهای علم تشریح شیراز ـ۳

 تشریح با توجه به علم آناتومی جدید چقدر معتبر است؟علم ی در باب ستاوردهای شیرازد -۴

 

 واالت فرعی:ـ س۲ـ۶ـ۱       

 پرداختند؟، مستقیماً به انجام تشریح میمحل رجوع شیرازیـ کدامیک از طبیبان ۱

 شد؟ای انسان یا حیوان انجام میهدرصورت انجام تشریح، این عمل بر روی کدامیک از گزینه ـ۲

 

  پژوهش یهاـ فرضیه۷ـ۱
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 های سواالت اصلی:رضیهـ ف۱ـ۷ـ۱       

با توجه به اینکه جالینوس به تلفیقی از سه مکتب متعلق به اصحاب تجربه، قیاس و  ی نخست:فرضیه       

ه تشریح حیوانات را به انسان نیز های قیاسی، برخی نتایج مربوط بحیل پرداخته است، با استفاده از استدالل

 دانست. و قیاس مات تشریح او را مبتنی بر تجربهتوان مقوّمی ،روداده است. از اینتعمیم می

رسد شیرازی از مشاهدات جالینوس بهره گرفته و بصورت مستقل، به تشریح بنظر می ی دوم:فرضیه       

 انسان اقدام نکرده است.

در علم تشریح با تصویرنگاری  و در دسترس شدهی شناخته، نخستین رسالهاألبدانتشریح :ومسی فرضیه       

ای شود. نخستین در نوع خود که حتی در آثار ترجمهل کالبد انسانی در تاریخ پزشکی جهان محسوب میمفصّ

. این اثر، دارای تاس با چنین کیفیتی سابقه نداشته همکه امروز در اختیار ماست، آن یپیشااسالمی جالینوس

 وجود ندارد. ی اسالمی در دورهدر کارهای پیشینیانش  ابداعاتی است که

 در علم تشریح با آناتومی مدرن شیرازیی از تطابق دستاوردهای بنظر می رسد موارد :مچهاریه رضف       

 اما موارد ناسازگاری هم موجود است که باید مورد بررسی قرار گیرد. .وجود دارد

 

 های سواالت فرعی:فرضیه ـ۲ـ۷ـ۱    

که طبیبی است ، ، جالینوسمحل رجوع شیرازیمطرح رسد از میان طبیبان بنظر میی نخست: فرضیه       

 کرده است.مستقیماً در فرآیند تشریح حضور داشته و مشاهدات خود را مکتوب 
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بیان کرده  را میمونخود از تشریح ، حاصل مشاهدات التشریح للمتعلمینجالینوس در  وم:ی دفرضیه       

 است.

 

 ررسی اجمالی کارهای مشابه پیشین(ی پژوهش )بپیشینهـ ۸ـ۱

گرفته در صورت ی اکتشافیِی پژوهش پیش رو، براساس مطالعهمرور ادبیات تحقیق بمنظور تعیین پیشینه

ی ستقلی با تمرکز بر حوزه، نشان از آن دارد که تاکنون، پژوهش م2و خارجی 1های اطالعاتی داخلیپایگاه

ی زمانی ذکرشده در پایین )قسمت قلمرو پژوهش( انجام نشده است. پژوهشی اسالمی و در بازهتشریح دوره

گرفته، اگرچه در پیوند با موضوع این رساله نیستند، اما بدلیل ارتباط موضوعی بخشی از آنها با های صورت

 وند:شهای زیر تقسیم میموضوع مذکور، به بخش

 ی پژوهش در ایران؛ـ پیشینه۱

 ی پژوهش در خارج از ایران؛ـ پیشینه۲

ها آن دسته از تن ،شود. الزم به توضیح استشده اشاره میهای انجامدر ادامه، به مباحث کتابشناسی پژوهش

 د:شونمنابعی که ارتباط مفهومی بیشتری با موضوع این رساله دارند، از نظر محتوایی توصیف می

 

 ی پژوهش در ایران:پیشینه ـ۱ـ۸ـ۱

                                                           
 داک( بوده است.مرجع رسمی بازیابی آثار داخلی، مرکز اطالعات و مدارک ایران )ایران -1

 اند. بوده e.orgwww.jstorو  www.proquest.comمرجع رسمی پژوهش درمیان آثار خارجی، سایت  -2
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در ایران، تاکنون پژوهشی که قلمرو زمانی، مکانی و موضوعی پژوهش پیش رو را دربرگیرد، انجام نشده        

اند که یک یا دو مورد را مورد پژوهش قرار داده و رویکرد آنها، شده، مطالعات موردی بودهاست. کارهای انجام

ی کارشناسی ارشد نامهی این موارد، پایانو ادبیات را پوشش داده است. ازجمله هایی چون تاریخ، هنرجنبه

 األبدانتشریحهجری قمری به استناد کتاب  ۸واژگان تخصصی تشریح از قرن »با عنوان  سرشتمائده نیک

صل تنظیم نامه را در چهار فمولف، این پایان باشد.می «الیاس شیرازییوسف بناحمد بنمحمد بنمنصور بن

هم با تمرکز بر واژگان و نیز اصطالحات ، آناألبدانتشریحی موردی کرده است. تألیفی که در آن، تنها به مطالعه

األغراض الطّبّیّۀ و المباحث و  خوارزمشاهی ذخیرۀموجود در آن پرداخته شده است. برای تطبیق واژگانی نیز از 

این پژوهش،  3بهره گرفته است. آنندراجو  دهخدا واژگانی چونهای سیداسماعیل جرجانی و فرهنگ العالئیّۀ

مجری  ی ادبیات متمرکز شده و بسیار کمتر از آن چیزی است کهآید، بر حوزهآنگونه که از توضیحات آن برمی

 رو، هدفگذاری کرده است. این رساله برای پژوهش پیش 

ررسی نقش تصویرسازی در علم طب: مطالعه ب»ا عنوان ای بنامهشده، پایانی دیگر کارهای انجامنمونه       

است که توسط الهه شهابی تألیف شده  «سیناالیاس و کتاب قانون ابنموردی کتاب مصور تشریح بدن محمد بن

ی موردی ی تشریح، به مطالعهنامه، از چهار فصل تشکیل شده و در آن، پس از بیان مختصری دربارهاست. پایان

پردازد. کاستی این پژوهش، آن است که مولف، درک درستی از مفهوم سینا میابن القانونو  األبدانتشریح

جدید استفاده کرده و تشریح نداشته است. همچنانکه در تعریف این واژه، بجای رجوع به منابع کهن، از منابع 

شناسایی ساختمان بدن کند و به ن انسان صحبت میمی علمی است که در مورد ساختار بدآناتو»بیان داشته 

و  «آناتومی»ی آنگونه که از تعریف هم آشکار است، مولف، واژه. «پردازدهای مختلف میانسان و روابط بین اندام

نامه، رویکرد هنری را بر رویکرد تجربی طبی را تعریف کرده است. مولف در تألیف پایان «تشریح»ی نه واژه

قرار  را مورد بررسی القانونو  األبدانتشریحا دو اثر ذکرشده در باال، یعنی برتری داده و در این رویکرد نیز تنه

                                                           
. الیاس شیرازییوسف بناحمد بنمنصور بن محمد بن األبدانتشریحهجری قمری به استناد کتاب  ۸واژگان تخصصی تشریح در قرن رشت، مائده. سنیک -3

 .۱۳۸۹ور. مهر تاریخ ایران اسالمی. دانشگاه پیام نی کارشناسی ارشد رشته نامهپایان
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آن چیزی است که مجری  این پژوهش نیز ورای 4ی موردی پرداخته است.داده است. به عبارت دیگر، به مطالعه

 این رساله، در پی انجام آن است.

ی و تشریح در طب دوران تمدن اسالم»ت با عنوان ای اسر ایران، مقالهشده دهای انجاماز دیگر پژوهش       

ویکردی تاریخی بنگارش که توسط شهره روغنی نوشته شده است. مقاله با ر «های دستیابی به دانش آنشیوه

سانی در تمدن مسلمین است: اینکه آیا تشریح جسد ان مهم خود نیز پاسخ ندادهسواالت  درآمده و به یکی از

ی تاریخ، آنچه که مجری این رساله، بدنبال انجام آن ن پژوهش نیز بدلیل اتکا بر حوزهیا خیر. ای انجام گرفته

که توسط مهتاب « االبدانهای خطی پزشکی تشریحهای نسخهبررسی نگاره» یهمچنین، مقاله 5باشد.است، نمی

و ی را ارایه کرده ریخی و هنرامبینی و شیدا اسماعیلی تالیف شده است. این مقاله نیز ترکیبی از مباحث ت

 6شود.مباحث طبی در آن احساس می کمبود

 

 ی پژوهش در خارج از ایران:یشینهپ ـ۲ـ۸ـ۱

، امیلی سوج ی تشریح آن تألیفاتی داردی اسالمی و حوزهی طب دورهی افرادی که در زمینهاز جمله       

ی اسالمی علم و فناوری دورهی های متعددی در حوزه( است که پژوهشEmilie Savage-smithاسمیت )

مایش آناتومی در ن»و  7«ی میانههایی به تشریح در اسالم دورهرهیافت»توان به ی آنها میداشته است. ازجمله

، متمرکز بر خوانش منابع عربی بوده و آنچه که در این آثار مطرح شدهاشاره کرد. با این همه،  8«های عربینسخه

                                                           
ی کارشناسی نامه. پایانسیناتاب قانون ابنالیاس و کلعه موردی کتاب مصور تشریح بدن محمد بنبررسی نقش تصویرسازی در علم طب )مطاشهابی، الهه.  -۴

 .۱۳۹۷ی پژوهش هنر. دانشگاه سیستان و بلوچستان. مهر ارشد رشته

.۱۳۸۹. پاییز ۴. شماره سال دوماریخ پزشکی. فصلنامه ت- «های دستیابی به دانش آنتشریح در طب دوران تمدن اسالمی و شیوه»وغنی، شهره. ر ـ۵  

.۹۶. پاییز ۴۴. شماره پژوهشی نگره –فصلنامۀ علمی « االبدانهای خطی پزشکی تشریحهای نسخهبررسی نگاره»مبینی، مهتاب و اسماعیلی، شیدا.  ـ۶  

7- Attitudes toward dissection in medieval islam. In: Journal of the history of medicine and allied sciences,volume 

50, issue 1. January 1995, p. 67-110. 

8- Anatomical illustration in Arabic manuscripts. In: Arab painting : text and image in illustrated Arabic 

manuscripts, ed. A. Contadini. Lieden: Brill, 2007, p. 147-159 and figs. 1-6. 
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. پورمن که بهمراه پیتر ای «پزشکی اسالمی دوره میانه»کند. برای نمونه، در شیرازی، مطلب خاصی ارایه نمی

ه به این یافتب اختصاصست. این را از حجم اندک مطالا بنگارش درآورده، به مبحث تشریح، چندان نپرداخته

 توان استنباط کرد. حوزه می

نقش تاریخی تمدن اسالمی در علوم پزشکی و »ای است با عنوان شده، مقالهی دیگر کارهای انجامنمونه       

که توسط سه تن از پژوهشگران مسلمان آسیای جنوب شرقی تهیه شده  «ای از کارکرد مسلمینعملی: چکیده

ای ارایه می را هدف گرفته، اما مطالب نوآورانهی اسالطب و تشریح دوره یاست. پژوهشی که اگرچه، حوزه

های علم و فناوری چندان موفق به مقولههای این امر، تکیه بر مباحث تاریخی و ورود نهیکی از علت 9.کندنمی

طب دوره تشریح، بعنوان یکی از مبادی المثل، ورود دقیق و منسجمی به مبحثتمدن مسلمین است. اینکه فی

پرداختند یا آنکه که آیا طبیبان مسلمان به تشریح جاندار زنده یا مرده می ی اسالمی ندارد و به این سواالت مهم

 است.  زدند، پاسخ ندادهآیا به تشریح اجساد انسانی دست می

ی پزشکی و در حوزه النگریگ وتوان از کار باشد. در این زمینه میی آنچه انجام شده، نمیاین البته همه       

(. Longrigg, 1993, p. 161-170) . اثری که با تمرکز بر طب کهن یونانی تالیف شده استیاد کرد فلسفه

 .Lloyd, 1975, p) انجام شده است ی تاریخ نخستین تشریح نزد یونانیانکه دربارهکار لوید است همینطور 

اند. این موارد، بوده را بیان نکرده آن رساله در پی بیان (. اما هیچ یک از این موارد، آنچه مجری این113-147

ی تاریخ و از سوی نویسندگان متون تشریح )البته با تاکید بر نویسندگان تمدن اسالمی( تالیف آنچه در حوزه

ه به اما نه از منظر تاثیر اخالط بر علم تشریح. به همین دلیل، مجری این رسال ،اندشده را مورد بررسی قرار داده

 این عرصه ورود کرده است.

                                                           
9- Abubakar, TahirAbdulrahman, Abdul Hakim Abdullah and KabarAuwalHalabi, The historical contributions of 

Islamic civilization in medical and applied sciences: a survey from the muslims product. ResearchGate. January 

2015. p. 1871-1881. 




