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تصویرگری پیکر انسان در رسالههای «تشریح» پارسی
تا پایان دورۀ قاجار (با تأکید بر رسالۀ تشریح منصور بن محمد)
مهدی موحد*1
 .1دانشآموختۀ کارشناسی ارشد تاریخ هنر جهان اسالم ،دانشکده هنرهای تجسمی پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
[تاریخ دریافت مقاله ،99/02/11 :تاریخ پذیرش نهایی]99/07/04 :

چکیده
حوالی مطلع نهمین سدۀ قمری ،منصوربنمحمد رسالۀ تشریح بدن را تألیف کرد و برای نخستین بار در
ایران ،آن را با تصاویری از پیکر انسان همراه کرد .این پیکرها با پاهای از همگشاده و زانوان خمیده ترسیم
میشدند؛ فرمی از تصویرگری که «سنتی» نامیده میشود .در مقابل این جریان ،بهنظر میرسد پس از
رسوخ طب اروپایی در ایران ،تصویرگری «نوین» پیکر انسان رواج یافته باشد .تغییرات و نوآوریها در شیوۀ
نقاشی هر دوره بر شیوۀ سنتی ،ویژگیهای شیوۀ
سنتی تا زمان غالبشدن شیوۀ نوین ،تأثیر کیفیت هنر
ِ
نوین تصویرگری و تأثیرپذیری آن از شیوۀ سنتی ،به پژوهشی جامع نیاز دارد .مقالۀ حاضر به روش توصیفی-
ِ
تحلیلی و با استفاده از نسخههای خطی و چاپی رسالههای تشریح ،نشان میدهد شیوۀ سنتی تصویرگری
هنر نقاشی و وضعیت علم تشریح در آن دوره بود .علیرغم تغییرات و
در هر دوره ،بیشتر متأثر از کیفیت ِ
نوآوریها ،ویژگیهای اصلی شیوۀ سنتی تا زمان تأسیس دارالفنون تداوم داشت و سپس ،شیوۀ نوین
جایگزین آن شد .بهدنبال این تغییر ،طیفی گسترده از تصاویر پیکر انسان در رسالههای تشریح پدیدار شد
تصویرگری رسالهها شواهدی هست که
که هیچ کدام از آنها برگرفته از شیوۀ سنتی نبود ،اما خارج از حوزۀ
ِ
َ
التقاط شیوۀ سنتی و نوین را مینمایاند.
واژههای کلیدی
تشریح بدن ،منصوربنمحمد ،تصویرگری ،پیکر انسان ،صفویان ،قاجار.
*نویسنده مسوول ،تلفن ،09154732713 :ایمیلmahdimovahhed3@gmail.com :
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مقدمه

تصویرگری پیکر انسان در رسالهها و کتابهای ترشیح
(کالبدشناسی) در ایران با رسالهای آغاز شد که منصور بن
محمد در حدود سال 800ق تألیف کرد .نخستین تصویرها
پیکر انسان را دقیقاً از روبهرو یا پشت ،و با پاهایی از
همگشاده و زانوانی خمیده منایش میداد؛ فرمی که
برجستهترین ویژگی این پیکرهاست .در مقابل این جریانِ
«سنتی» ،از نیمۀ دوم سدۀ سیزدهم قمری تصاویری بسیار
طبیعتگرایانه از پیکر انسان در رسالههای خطی و چاپی
ترشیح پدیدار میشود که میتوان آن را جریان «نوین»
نامگذاری کرد .با توجه به این دو جریان ،فارغ از تبیین
دقیق ویژگیهای برصی نخستین تصاویر پیکر انسان در
رسالۀ ترشیح منصور ،چند مسئله مطرح است که هیچ
پژوهشگری به آنها پاسخ ندادهاست .1 :معلوم نیست تا
پیش از آغاز تصویرگری نوین ،شیوۀ سنتی تصویرگری چه
تغییرات و نوآوریهایی داشت؛  .2مشخص نیست شیوۀ
سنتی تصویرگری پیکر انسان در رسالههای ترشیح ،از
وضعیت و کیفیت هرن نقاشیِ هر دوره چه تأثیری پذیرفت؛
 .3شیوۀ نوینِ تصویرگریِ پیکر انسان در رسالههای ترشیح
چه ویژگیهایی دارد و تا چه حد از شیوۀ سنتی تأثیر
ِ
پژوهش حارض ،پس از ذکری مخترص دربارۀ طب
پذیرفت؟
و ترشیح ،با توصیف و تحلیل نسخههای خطی باقیمانده
از رسالۀ منصور و سایر نسخههای خطی یا کتابهای چاپی
مصور در باب ترشیح ،ابتدا به تبیین ویژگیهای برصی شیوۀ
سنتی تصویرگری پیکر انسان میپردازد و سپس میکوشد تا
پاسخی برای مسئلههای مطرحشده بیابد.

پیشینۀ تحقیق

آن دسته از پژوهشگرانی که عزم مطالعۀ تصویرگری در
رسالههای ترشیح پارسی را داشتهاند ،همگی درگیر شیوۀ
سنتی تصویرگری بودهاند .آنها گاهی به شامیلنگاری این
پیکرها و جستوجوی منشأ تأثیرپذیری آنها پرداختهاند
که تا امروز بینتیجه بودهاست .گاهی هم بر معرفی و
مرور اجاملی تصاویر برخی نسخههای خطیِ باقیمانده –
بهخصوص رسالۀ ترشیح اثر منصور بن محمد  -معطوف
شدهاند .ساد ُهف )1914( 1نخستین پژوهشگری بود که به
معرفی رسالۀ منصور پرداخت و دربارۀ ریشۀ تصاویر آن
فرضیههایی مطرح کرد .2محققان بعدی ،مطلبی چشمگیر
به پژوهشهای او نیفزودند و بیشرت ،نظرات او را تکرار

کردندَ .3سوِج-اسمیت 4احتامالً فعالترین پژوهشگری است
که در روزگار کنونی ،به تصویرگری در رسالههای علمی
متدن اسالمی میپردازد .او نیز بیشرت به معرفی تصاویر چند
نسخۀ خطی معدود از رسالۀ ترشیح منصور میپردازد و
دربارۀ ریشۀ آنها موافق متقدمان است .5محققان ایرانی
نیز از این جریان مستثنا نیستند و پژوهشهای کمشامر
آنها مطلبی افزوده بر نوشتههای غربیها ندارد؛ پژوهش
طاهری )1397( 6و مقالۀ مبینی و اسامعیلی ( )1396فقط
بر رسالۀ ترشیح منصور متمرکز است و در مقایسه با
پژوهشهای موجود ،دستاوردی نو ندارد .7وضعیت آگاهی
ما دربارۀ تصویرگری نوین پیکر انسان در رسالههای ترشیح
پارسی ،بهمراتب کمرت از تصویرگری سنتی است و احتامالً نه
پژوهشگران غربی مطلبی دربارۀ آن نوشتهاند و نه همتایان
ایرانی آنها.

روش تحقیق

ِ
پژوهش حارض توصیفی-تحلیلی
براساس ماهیت و روش،
است و دادهها با مطالعات کتابخانهای (استفاده از منابع
مکتوب و اسناد الکرتونیکی) گردآوری شدهاند.

طب در جهان اسالم

اسالم از هامن آغا ِز کار ،علم و علماندوزی را ارج نهاد.
در میان علوم جهان اسالم ،طب (پزشکی) بلندمرتبه بود؛
چنانکه در قولی منسوب به پیامرب ،علوم به دو دستۀ
«علم ابدان» و «علم ادیان» تقسیم شدهاند .8میگویند
سازمانیافنت علمی به نام «طب» در جهان اسالم ،مرهون
حامیتکردن خلفای بنیعباس (132-656ق) از ترجمۀ آثار
یونانی و رسیانی است .بهزعم دیوید لیندبِرگ ،9در دورۀ
املنصور (حک136-158 .ق) جریانی برای ترجمۀ آثار یونانی
و رسیانی به عربی آغاز شد و در دورۀ هارونالرشید (حک.
170-193ق) با جدیتی بیشرت دنبال شد .این جریان در دورۀ
خالفت مأمون (حک198-218 .ق) با تأسیس «بیتالحکمه»
به اوج رسید و در حدود دو سده ،تقریباً همۀ مجموعه
آثار یونانی دربارۀ طب ،فلسفۀ طبیعی ،و علم ریاضی را به
عربی ترجمه کردند (لیندبرگ 231 :1396 ،و .)233
در حوزۀ طبُ ،ح َنین بن اسحاق و همکارانش بیشرت بر
ترجمۀ آثار جالینوس( 10فعال در دومین سدۀ میالدی)
متمرکز بودند و طبق نظر مانفرِد اوملان ،11تقریباً همۀ
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 .1صورت اول ِ(عظام یا استخوانها)

َ
 .4صورت چهارم (اورده یا سیاهرگها)

 .3صورت سوم (عضالت)

 .2صورت دوم (اعصاب)

 .5صورت پنجم (شرایین یا سرخرگها)

 .6صورت ششم (اعضای مرکب و جنین)

ً
تصویر  .1فرم رایج بدن انسان در تصویرهای رسالۀ تشریح منصور ،احتماال سدۀ دهم ه.ق در ایران،
موزۀ ایاصوفیه ،استانبول ،شمارۀ Sezgin, 2010, vol.4: 11-12( ،Ms. 3598؛ تنظیم مجدد توسط نگارنده).

آثار او را به زبان عربی ترجمه کردند (اوملان.)26 :1389 ،
بدی نترتیب ،آموزههای جالینوس بُنِ طب در اسالم است،
اما به هر حال ،برخی پژوهشگران معتقدند که منیتوان از
عنارص پارسی و هندی – هر چند کمرنگ  -چشمپوشی
کرد (Savage-Smith & Maddison, 1997, vol.XII: 25؛
 .)Khalaf, 2001: 312طب جالینوسی تا حوالی سدۀ هفتم
قمری یگانه جریان رایج در جهان اسالم بود ،تا اینکه عدهای
از رجال دینی با استفاده از قرآن و سنت پیامرب ،شاخهای
از طب را پایه گذاشتند که امروزه «طب نبوی» خوانده

میشود .12گای ا َتوِل 13از جریان اول با صفت «اسالمی -
یونانی» یاد میکند ،و فقط جریان دوم را کامالً موصوف
به صفت «اسالمی» میداند ( .)Attewell, 2003: 326به
هر حال ،بهنظر میرسد مورخانی که علم در متدن اسالمی
را میپژوهند ،هر دو جریان را ذیل «طب اسالمی» بررسی
میکنند.

علم ترشیح

متفکرانی که در متدن اسالمی به دستهبندی علوم اهتامم
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تصویر .2
تصویر رشایین در
نسخهای از قانون
ابنسینا1042 ،ق،
کتابخانۀولکام،
لندن ،شامرۀ Ms.
،Or. Arabic 155
برگ 124رو،
(.)URL 1
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تصویر .3
تصویر عظام در
نسخهای از رسالۀ
ترشیح منصور،
1068ق ،کتابخانۀ
مجلس ،تهران ،شامرۀ
( 6379منصور بن
محمد ،ترشیح بدن
[و] :برگ 4پ).
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تصویر .4
تصویری از عظام در نسخهای از
رسالۀ ترشیح منصور،
اواخر سدۀ 11ق،
کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران،
تهران ،شامرۀ ( 3656منصور بن محمد،
ترشیح بدن [ح] :برگ 11پ)
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تصویر  .5تصویر جنین در نسخهای از رسالۀ ترشیح
منصور1068 ،ق ،کتابخانۀ مجلس ،تهران ،شامرۀ 6379
(منصور بن محمد ،ترشیح بدن [و] :برگ 20رو).

تصویر  .6تصویر جنین در نسخهای از رسالۀ ترشیح
منصور ،سدۀ 11ق ،کتابخانۀ مجلس ،تهران ،شامرۀ س
( 403منصور بن محمد ،ترشیح بدن [ز] :برگ 15پ).

ورزیدند ،طب را علمی غیردینی (غیررشعی) و شاخهای
فرعی از علوم طبیعی میشامردند و از سدۀ چهارم قمری،
آن را در دستهبندی علوم َع َجم (علوم غیرعربی) جای دادند
(رشیعتپناهی 33 :1393 ،و  .)38طب نیز چندین شاخه
داشت که علم «ترشیح» از شاخههای برجستۀ آن بود و در
هر دو معنی «کالبدشکافی» و «کالبدشناسی» ب ه کار میرفت
(کرامتی .)363 :1387 ،حسین نرص 14اعتقاد دارد که افزون
بر محصالنِ طبابت ،طالبانِ کالم ،فقه ،فلسفه و تصوف هم
این رشته را میآموختند ( .)Nasr, 1976: 162بنابراین احتامالً
رایجترین رشته در میان مسلامنان بود؛ گزارهای که عثامن
َبکار 15نیز به آن معرتف است (بکار .)116 :1388 ،علم ترشیح
نیز پیرو جریان غالب بر طب در جهان اسالم ،گرتهبرداری از
آثار جالینوس بود و چنانکه اوملان میپندارد ،طبیبان مسلامن
بیشرت از اهتامم به ارتقای این علم ،خود را به توضیح ،تأویل
و پاالیش آثار جالینوس محدود کردند (اوملان.)97 :1389 ،
این رویه ،احتامالً به منع ترشیح بدن انسان در اسالم مربوط
است .16چنانکه در ادامه بیان میشود ،نخستین تصویر از
پیکر انسان در رسالهای پدیدار شد که دربارۀ ترشیح بود.

ظهور نخستین تصاویر از پیکر انسان

با توجه به اهمیت علم ترشیح ،بسیاری از طبیبان و عاملان

تصویر  .7تصویر رشایین در نسخهای از رسالۀ ترشیح
منصور1018 ،ق ،کتابخانۀ مجلس ،شامرۀ ط 1095
(منصور بن محمد ،ترشیح بدن [ه] :برگ 21پ).

برای تألیف و تدوین مطالب در حوزۀ ترشیح میکوشیدند:
بخشهایی بزرگ از کتابهای طب ،دربارۀ ترشیح بود 17و
رسالههای مستقل فراوان در باب ترشیح نوشته شد .طبق
تحقیق َسوِج-اسمیت ،تقریباً همۀ دانشنامههای طبی،
بخشی دربارۀ ترشیح داشت که استخوانها ،اعصاب،
ماهیچهها ،رشیانها (رسخرگها) ،وریدها (سیاهرگها) ،و
همچنین اعضای مرکب را ترشیح میکرد و غالباً تصاویری
طر حوار داشت ( .)Savage-Smith, 2007b: 147فؤاد
ِسزگین 18قدیمیترین تصاویر باقیمانده را مربوط به
نسخهای از العرش مقاالت فی العین 19میداند .این نسخه
پنج تصویر طر حوار از چشم دارد (.)Sezgin, 2010, vol.4: 3
حدود سال 800ق رسالهای پارسی در باب ترشیح نوشته
شد که برای نخستین بار ،تصویرهایی متامصفحه از پیکر
انسان داشت؛ تصاویری که هیچ پیشمنونهای در جهان اسالم
نداشت (ِ .)Savage-Smith, 2007a: 128
مؤلف رساله ،خود را
منصور بن محمد بن احمد 20میخوانَد و آن را برای پیرمحمد
بهادرخان تألیفکرده است (منصور بن محمد ،ترشیح
األبدان  43 :و  .)44پیرمحمد احتامالً هامن پیرمحمد بن عمر
شیخ  -نوادۀ تیمور  -است که از 796ق تا 812ق حاکم فارس
بود .نام اصلی این رساله مشخص نیست و پژوهشگران ،آن را
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تصویر  .8برگی با تصویر بروجمرد ،اواخر سدۀ 11ق ،کتابخانه ولکام ،لندن،
شامره شیء .)URL 2( 582971i

ترشیح منصوری ،ترشیح بدن ،ترشیح األبدان ،و گاهی ترشیح
بِالتصویر میخوانند .احتامالً دیرینهترین نسخۀ تاریخدار این
رساله ،نسخۀ محفوظ در کتابخانۀ دانشگاه پنسیلوانیا( 21مورخ
به 813ق) است ،اگرچه َسوِج-اسمیت  -که به نظر میرسد
نسخۀ پنسیلوانیا را ندیده است  -نسخۀ کتابخانۀ ملی پزشکی
امریکا( 22مورخ به 894ق) را دیرینهترین نسخۀ باقیمانده
میداند ( .)Savage-Smith, 2007b: 155نسخۀ پنسیلوانیا
کاتب آن ،23نام رساله را ذکر
احتام الً یگانه نسخهای است که ِ
کرده و نامی متفاوت برای مؤلف آن نوشته است :رساله را
روضه األذهان فی معرفه ترشیح بدن اإلنسان نامیده است و
نام مؤلف را منصور بن محمد بن احمد الکشمیری البلخی
املتطبب میداند .به هر حال ،درستی نام رساله و مؤلف آن
در نسخۀ پنسیلوانیا ،به شواهد و پژوهشهایی بیشرت نیاز
دارد.
این رساله متشکل از یک مقدمه ،پنج مقاله و یک خامته
است :مقدمه در تعریف اعضا و تقسیامت آن؛ مقالۀ اول در
ذکر ِعظام [استخوانها]؛ مقالۀ دوم در ذکر عصب و اقسام
آن؛ مقالۀ سوم در ذکر عضالت و کیفیت حدوث آن؛ مقالۀ
چهارم در بحث ا َ ْو ِر َده [سیاهرگها] و شعب آن؛ مقالۀ پنجم
در رشایین [رسخرگها] و انواع آن؛ خامته در اعضای مرکبه

و کیفیت تولد جنین (منصور بن محمد ،ترشیح األبدان.)46 :
منصور برای هر یک از پنج مقاله  -و احتامالً خامتۀ کتاب -
تصویری متامصفحه از بدن انسان در نظر گرفته بود (تصویر
 .)1به این ترتیب ،هامنطور که سزگین هم اشاره میکند،
نسخههای استاندارد رسالۀ منصور ،پنج یا شش تصویر دارند
( .24)Sezgin, 2010, vol.4: 7ویژگی خاص این پیکرهای فاقد
جنسیت ،پاهای گشاده و زانوان خمیدۀ آنهاست .پیکرهای
مربوط به عضالت ،سیاهرگها ،رسخرگها ،و اعضای مرکب را
از روبهرو تصویر کردهاند (تصویر  3-1تا  ،)6-1ولی پیکرههای
عظام و اعصاب را از پشت کشیدهاند (تصویر  1-1و )2-1؛
تفاوتی که احتامالً بهدلیل نیاز به منایش ستون مهرهها در
دو تصویر مذکور است .در تصاویر عظام و اعصاب ،رس به
اغراق به سمت بیننده خم شده ،تا حدی که چشمها ،بینی
و دهان مشخص است .بهجز تصویر ششم ،بقیۀ تصاویر
نوشتههایی در تبیین جزئیات تصویر دارد که روی پیکر یا
در حاشیۀ آن نوشته شدهاند .طرح همۀ پیکرها را با سیاه
میکشیدند ،بهجز طرح پیکر عضالت که شاید برای ایجاد
متایز میان خطوط طرح پیکر و نوشتههای داخل آن ،گاهی با
رنگ رسخ کشیده میشد .سیاهرگها و رسخرگها را همیشه
با رنگ رسخ میکشیدند و برای رسم اعصاب در پیکر دوم
معموالً حداقل از سه رنگ استفاده میکردند .استخوانهای
سینه در پیکر ِعظام ،و اعضای داخلی بدن در سه پیکر آخر
را نیز رنگ میکردند.

تصویر  .9نقاط مناسب فصد روی پیکر تصویر  .10نقاط مناسب حجامت روی
پیکر انسان ،سدۀ 11ق ،کتابخانۀ مجلس،
انسان ،سدۀ 11ق ،کتابخانۀ مجلس،
تهران ،شامرۀ س ( 403منصور بن محمد،
تهران ،شامرۀ س ( 403منصور بن
محمد ،ترشیح بدن [ز] :برگ 15رو) .ترشیح بدن [ز] :برگ 16رو).
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تصویر  .11تصویر رشایین در نسخهای از رسالۀ
بیضاوی1233 ،ق ،فروختهشده در حراج ساثبیز (23
اکترب .)URL 3( ،)Lot 118 ،2019

تصویر  .12تصویر عظام در نسخهای از رسالۀ بیضاوی،
1233ق ،فروختهشده در حراج ساثبیز ( 23اکترب ،2019
.)URL 3( ،)Lot 118

تصاویر موجود در نسخههای شناساییشده از سدههای نهم
و دهم قمری ،هامن سنت تصویرگری موجود در دیرینهترین
نسخۀ بازمانده از رسالۀ منصور (احتامالً نسخۀ کتابخانۀ
پنسیلوانیا) را نشان میدهد؛ مثالً شیوۀ ترسیم جزئیات صورت
(بهخصوص بینی و چشم) در نسخههای کتابخانۀ ملی
فرانسه 25کتابخانۀ ملی پزشکی امریکا ،26و مجموعۀ نارص
خلیلی ،27مشابه نسخۀ پنسیلوانیا است .در طی این دو سده،
گاهی رسالۀ ترشیح منصور را بدون تصویر تدوین میکردند،28
اما بیشرت نسخههای استنساخشده مصور هستند؛ نسخههایی
ک ه همگی پنج یا شش تصویر دارند (غالباً شش تصویر).29
نخستین تغییرات در این سنت تصویرگری ،در رسالههای
ترشیح سدۀ یازدهم قمری پدیدار شد.

سدۀ یازدهم؛ عرص تداوم و تنوع

در سدۀ یازدهم قمری که مقارن است با دومین سده از
حاکمیت صفویان ،نخستین نشانههای عدول از سنت و بروز
تغییرات در تصویرگری پیکر انسان منایان میشود .در همین
سده و برای نخستی ن بار ،این تصویرها به نسخههایی غیر از
30
رسالۀ منصور هم راه یافت؛ مثالً نسخههایی مصور از قانون
31
ابنسینا (د428 .ق) ،نسخهای مصور از ذخیرۀ خوارزمشاهی
تألیف اسامعیل جرجانی (د531 .ق) ،رسالهای در ترشیح از
محمدسعید بن محمدباقر الطبیب ،32و رساله در هیئت و
ترشیح از الهیجی 33در همین سده تولید شدهاند و هامن

تصویر  .13تصویر عظام در نسخهای از رسالۀ
ترشیح منصور1275 ،ق ،کتابخانۀ مجلس،
تهران ،شامرۀ (ط ( ،)211منصور بن محمد،
ترشیح بدن [ع].)33 :

سنت تصویرگری رسالۀ منصور را نشان میدهند (تصویر .)2
اتفاق دیگر در این سده ،افزایش واقعگرایی و کیفیت تزیینی
پیکرها بود :گاهی فارغ از بخشهای رنگیِ مرسوم ،داخل
پیکرها را نیز رنگآمیزی 34و گاهی سایهپردازی و حجممنایی
میکردند (تصویر  3و 35)4؛ گاهی به ترسیم واقعگرایانهتر
جزئیات چهره ،و شکل و تناسب دستها و پاها بیشرت اهتامم
میورزیدند (تصویر 36)5؛ و گاهی جنسیت پیک ر ششم را با
افزودن موهایی بلند مشخص میکردند (تصویر  .37)6به
احتامل زیاد ،افزایش واقعگرایی و استفاده از سایهروشن،
به کیفیت هرن نقاشی در دومین سده از حاکمیت صفویان
مربوط است؛ دورهای که بهزعم رویین پاکباز 38با «چالش
عنارص ایرانی و اروپایی» آغاز میشود و در دورۀ شاه عباس
دوم (حک )1052-1077 .به جریانی نو در نقاشی ایرانی
(فرنگیسازی) میانجامد (پاکباز 131 :1393 ،و  .)138به این
ترتیب ،استفاده از سایهروشن و افزایش واقعگرایی ،اقتضای
وضعیت نقاشی نیمۀ دوم سدۀ یازده قمری است؛ وضعیتی
که در دورۀ شاه سلیامن (حک1077-1105 .ق) و با آثار
محمد زمان به اوج میرسد .در نسخهای نادر مورخ 1018ق
که در کتابخانۀ مجلس نگهداری میشود ،39تصویرگر با کاهش
خمیدگی پاها و باالتربردن دستها ،از سنت پیشین فاصله
گرفته است (تصویر  .)7هیچ منونهای مشابه این تصویر در
نسخههای باقیمانده از سدۀ یازدهم مشاهده نشد.
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تصویر  .14تصویر رشایین در نسخهای از رسالۀ ترشیح منصور1275 ،ق ،کتابخانۀ مجلس ،تهران ،شامرۀ ط ( 211منصور بن محمد ،ترشیح بدن [ع].)61 :
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فارغ از این تغییرها ،احتام الً در اواخر همین سده  -یا اوایل
سدۀ بعد  -بود که تصاویری را به برخی رسالههای مصور
ترشیح افزودند و به این ترتیب ،اولین بدعتها پدید آمد:
یکی الحاق پیکر بروجمرد 40و دیگری الحاق دو پیکر با فرم
مشابه که یکی نقاط فَصد (رگزدن) را میمنایاند و دومی
ِ
نقاط مناسب حجامت .پیکر بروجمرد مشابه سایر پیکرهای
موجود در نسخههای رسالۀ منصور است و افزون بر منایش
ت فلکی منطقۀالربوج را در ارتباط با
رشایین ،دوازده صور 
41
اندامهای بدن نشان میدهد (تصویر  . )8ضمن اینکه
پنجهها را مشتشده و چشمها را کمی باالتر ترسیم کردهاند
تا فضای کافی برای تصویرگری صورت فلکی برج قوس روی
ران ،و برج َح َمل روی َس مهیا شود .تصویر بروجمرد در سنت
تصویرگری رسالههای ترشیح بسیار نادر است و احتامالً به
التقاط شدید طب و تنجیم (احکام نجوم) در سدۀ یازدهم -
بهخصوص اواخر این سده  -مربوط است .42پیکرهای فصد
و حجامت را قرینۀ یکدیگر ،و به فرم ایستاده و با صورتی
سهرخ ،و بدنی که کمی به چپ یا راست چرخیده ترسیم
میکردند .محلهای مناسب حجامت را با نقطههای رسخ
نشان میدادند و توضیحات را در کنار آنها مینوشتند ،اما
نقاط مناسب فصد را بهکمک خط راهنام مشخص میکردند
و توضیحات را در انتهای آن خط مینوشتند (تصویر  9و
 .43)10تقریباً هم ۀ منونههای باقیمانده از پیکرهای فصد و
حجامت خامدستانه است و کیفیتی نازل دارد .این احتامل
هم وجود دارد که این پیکرها را در سدۀ دوازدهم یا سیزدهم
قمری به نسخههای سدۀ یازدهم الحاق کرده باشند.44

سدۀ دوازدهم و سیزدهم؛
از خاموشی تا گذار سوی نوگرایی

تصویرگری بدن انسان در رسالۀ منصور ،و بعضی نسخههای
پزشکی مشهور در سدۀ دوازدهم قمری نیز ادامه یافت ،اما
شامر آنها کاهشی چشمگیر داشت .این کاهش ،موافق
ث شد
وضعیت ناآرام سیاسی این سده است؛ وضعیتی که باع 
بسیاری از طبیبان ایرانی به دربار مغوالن هند (حک-1275 .
932ق) پناه بربند (وینرت .)307 :1380 ،به هر حال ،اندک
نسخههای موجود ،احتام الً یا متعلق به اوایل این سده است
یا در چند دهۀ پایانی آن  -دورۀ حکمرانی کری مخان زند
(حک1163-1193 .ق) – تدوین شدهاست؛ مثالً نسخهای از
رسالۀ ترشیح منصور متعلق به اوایل سدۀ دوازدهم قمری ،در
کتابخانۀ مجلس محفوظ است ،45و نسخهای دیگر از هامن

تصویر  .15یک پیکرۀ چوبی از تصویر اعصاب1253 ،ق ،فروختهشده در حراج
ساثبیز 24( ،اکترب .)URL 4( )Lot 247 ،2018

رساله مورخ به 1170ق در موزۀ ملی ملک نگهداری میشود
که تصاویر آن را با واقعگرایی بیشرت ترسیم کردهاند ،اما از
سایهروشن خربی نیست .در همین سده است که برخالف
سرتونبودن تصویرگری رسالههای ترشیح در ایران ،تصاویری
طبیعتگرایانه از پیکر انسان در رسالههای طب و ترشیح
گورکانیان ظاهر میشود؛ مثالً نسخهای از طب اکربی تألیف
47
محمداکرب ارزانی (1112ق) در کتابخانۀ ملی پزشکی امریکا
محفوظ است که تصاویر آن متأثر از کتاب کالبدشناسی
تألیف و ِِسیلییِس است (( )Vesalius, 1543تصویر .)16
46

در سدۀ سیزدهم قمری که مقارن است با حکمرانی شاهان
قاجار ،طب و ترشی ِح ایرانیها همچنان جالینوسی بود.
این روند تا پیش از تأسیس مدرسۀ دارالفنون (تأسیس در
1266ق) و پدیداری تأثیرات تعلیم طب اروپایی تداوم
داشت .ادوارد پوالک - 48اولین معلم طب در دارالفنون -
در بخشی از سفرنامۀ خود مینویسد« :طب امروزی ایران
منحرصا ً مبتنی است بر ضوابط و معیارهائی که در روزگاران
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تصویر  .16برگی از کتاب کالبدشناسی آندره و ِِسیلییِس [وسالیوس] Andreas Vesalius
(آندره وسال [ ،]André Vésaleبا نام اصلی آندریس وایتینک ون وسل [ 1514( .)]Andries Wytinck van Weselبروکسل1564 /زاکینتوس) .کالبدشناس و پزشک .برخی اعتقاد
دارند او بزرگترین کالبد شناس دوره رنسانس است.
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ردیف باال /به ترتیب از راست به چپ:
تصویر  .17تصویری از پیکر انسان در کتاب انوار
نارصیه [چاپ سنگی] (میرزا محمد حکیمباشی،
1272ق.)51 :
تصویر  .18تصویری از پیکر انسان در کتاب کالبدشناسی
تألیف پالفین (.)Palfijn, 1753, vol.1: Pl. 1
ردیف پایین /به ترتیب از راست به چپ:
تصویر  .19تصویری از استخوانها در کتاب انوار
نارصیه [چاپ سنگی] (میرزا محمد حکیمباشی،
1272ق.)57 :
تصویر  .20تصویر از استخوانهای بدن در کتاب
کالبدشناسی تألیف و ِِسیلییِس (.)Vesalius, 1543: 165
تصویر  .21تصویر از استخوانهای بدن در کتاب مرآت
األبدان (.)Aciduman & Arda, 2014: 812

بیشرت تکرار میشود (تصویر  12و .)13

کهن وجود داشته است ،بیآنکه هیچ چیز بر آن افزوده
شده باشد» (پوالک .)396 :1368 ،پژوهشگران ایرانی هم
نظری موافق این طبیب اتریشیِ عهد نارصالدینشاه (حک.
طب پیش از دارالفنون را جالینوسی
1264-1313ق) دارند و ِ
و فاقد نوآوری میدانند (الله140 :1385 ،؛ علیجانی:1391 ،
 .)59بنابراین طبق یک روند قابل پیشبینی ،تصویرگری و
تدوین نسخههایی مصور از رسالۀ ترشیح منصور همچنان در
سدۀ سیزده انجام میشد؛ گاهی نیز ذخیرۀ خوارزمشاهی 49و
رسالههایی دیگر مثل «مخترص در علم ترشیح» 50از ابواملجد
بیضاوی را با تصاویری از بدن انسان همراه میکردند (تصویر
 .)11در همین دوره و برای اولینبار ،در نسخۀ مذکور رسالۀ
ترشیح بیضاوی (مورخ به 1233ق) ،تصویر پیکر ِعظام را
از روبهرو کشیدند؛ فرمی که چند دهۀ بعد در نسخهای از
رسالۀ منصور( 51مورخ به 1275ق) با واقعگرایی و جزئیات

با کنار گذاشنت نسخههای عامیانه - 52که
تصاویری بیکیفیت ،خامدستانه و گاهاً
مغلوط دارند  -و نسخههایی که تصاویر
آن مشابه منونههای اولیه در سدۀ نهم و
دهم است ،53دو جریان جدید در توجه به
جزئیات پیکرها و کیفیت ترسیم آنها در
این سده مشهود است :یکی استفاده از
سبک قاجار در ترسیم چش م و ابرو ،دیگری
ارتقای چشمگیر واقعگرایی در ترسیم
پیکرها .در جریان اول ،چشمها و ابروها
مشابه سبک «پیکرنگاری درباری» در دورۀ
فتحعلیشاه (حک1212-1250 .ق) ترسیم
میشدند .این جریان در نسخهای از رسالۀ
ترشیح منصور ،54نسخهای از رسالۀ ترشیح بیضاوی ،55و
نسخهای از ذخیرۀ خوارزمشاهی 56مشاهده میشود (تصویر
 .)11در دومین جریان ،واقعگرایی را با استفاده از سایهروشن
و ترسیم جزئیات پیکرها ارتقا دادند؛ مانند دو نسخ ه از رسالۀ
ترشیح منصور ،یکی محفوظ در کتابخانۀ مجلس( 57تصویر
 )14و دیگری محفوظ در کتابخانۀ ملی .58در اتفاقی نادر،
همین فرم سنتی از بازمنایی پیکر انسان ،از حوزۀ نسخهپردازی
خارج میشود؛ گواه این ادعا ،یک پیکرۀ چوبی کتیبهدار از
دورۀ قاجار است که آن را احتامالً برای آموزش علم ترشیح
ساختهاند (تصویر .59)15
پس از تأسیس دارالفنون و آشنایی با علم ترشیح اروپایی
و تصاویر آن ،تدوین رسالههایی که پیشرت از آنها یاد شد،
به حاشیه رفت 60و نسخههای خطی یا چاپی با تصاویر
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طبیعتگرایانه در کانون توجه قرار گرفت؛ جریانی که
میتوان آن را «تصویرگری نوین» نام نهاد.

تصویرگری نوین

آشنایی ایرانیان با سبک اروپایی در تصویرگری بدن انسان،
احتامالً در دورۀ شاهعباس یکم (حک996-1038 .ق) رخ داد.
ِ
دیسک فلزی محفوظ در موزۀ
شاید قدیمیترین منونهها یکی
ویکتوریا و آلربت است 61که پیکری از بروجمرد ،مشابه منونۀ
کتاب مجموعۀ پزشکی 62روی آن محکوک است؛
موجود در ِ
دیگری مجلدی است که در دوران شاه سلیامن تدوینشده
و متشکل است از یک نسخۀ رسالۀ ترشیح منصور بهانضامم
تصاویری از کتاب چاپی مجموعۀ آثار دو الرنس 63که یکی
از سفرای فرنگی به شاه سلیامن پیشکش کردهاست.64
ارتباط بیشرت با طب اروپایی ،در دورۀ نادرشاه (حک-1160 .
1148ق) برقرار شد .او یک کشیش اروپایی به نام بازِن 65را
بهعنوان طبیب مخصوص خود برگزید و احتامالً به همین
دلیل است که نرص ،دورۀ زمامداری نادرشاه را رسآغاز رسوخ
طب مدرن (جدید) اروپایی در ایران میداند (Nasr, 1976:

تصویر  .22تصویری از پیکر انسان در نسخۀ خطی
ترشیح علیبخش (علیبخش قاجار ،ترشیح [الف]:
برگ 30رو).

 .)183با این حال ،در این سده هیچ بازمنایی نوینی از بدن
انسان شناسایینشده است و ظهور تصویرگری نوین ،مرهون
تأسیس دارالفنون و رواج طب اروپایی استِ .
پوالک اتریشی
نخستین معلم طب در دارالفنون ،و آغازگر نهضتی بود که
به تحول علم ترشیح انجامید؛ نهضتی که در جریان آن،
ترجمۀ رسالههای فرنگی در طب آغاز شد و طبق گفتۀ ویلم
فلور ،66برای بسیاری از واژگان تخصصیِ طب ،معادلهای
فارسی یافتند (فلور .)231 :1387 ،نسخههای دستنویس
و کتابهای چاپی متعدد از تقریرها و نوشتههای او باقی
است.67
احتامالً نخستین کتاب چاپ سنگی مصو ِر ایران در باب
ترشیح ،کتابی است تألیف محمد بن عبدالصبور خوئی،68
حکیمباشی دربار نارصالدینشاه ،به نام انوار نارصیه که
سال 1272ق در دارالسلطنۀ تربیز چاپ شد (میرزا محمد
حکیمباشی1272 ،ق) .69نخستین فصل این کتاب به ترشیح
اختصاص دارد و یگانه فصل مصور آن است .70در میان
تصاویر آن ،پنج پیکر کامل از بدن انسان را متامصفحه ترسیم

تصویر  .23تصویری از پیکر انسان در نسخۀ
خطی ترشیح علیبخش (علیبخش قاجار ،ترشیح
[ب] :برگ 36پشت).

تصویر  .24تصویری از عضالت انسان در کتاب جواهر
الترشیح (علی بن زینالعابدین.)230 :1306 ،
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کردهاند که همۀ آنها گرتهبرداری از پیشمنونههای موجود
ب چاپی اروپایی در علم ترشیح است (تصویر
در سه کتا 
 16تا  .1 :)20کتاب کالبدشناسی یا ترشیح دقیق بدن انسان
تألیف پالفین71؛  .2کتاب تصاویر عظام و ماهیچههای بدن
انسان تألیف ا َلبینوس72؛  .3کتاب هفت کتاب در باب ساختار
بدن انسان تألیف و ِِسیلییِسVesalius, 1543; Albinus,( 73
 .)1749; Palfijn, 1753سایهروشنهای تصنعی و بیتوجهی
به جزئیات ترسیم پیکر انسان (تصویر  )17و استخوانها
(تصویر  )19نشان میدهد تصاویر انوار نارصیه برداشتی
نهچندان ماهرانه از پیشمنونههای اروپایی است که احتامالً
به درک ناقص نقاش این تصاویر از سایهروشن و آناتومی
انسان مربوط است .نکتۀ دیگر اینکه بعید است میرزا
محمد شخصاً این تصاویر را از کتابهای مذکور گزینش کرده
باشد .مقوم این فرضیه ،شباهت تصاویر کتاب مرآت األبدان
فی ترشیح عضائل انسان با انوار نارصیه است .این کتاب
را عطاءالله افندی شانیزاده (د1826 .م) در قلمرو عثامنی
نوشت و در 1820م چاپ شد .74نگارنده به همۀ تصاویر
کتاب مرآت األبدان دسرتسی نداشت ،اما بخش عمدۀ تصاویر
آن را برخی از پژوهشگران منترش کردهاند 75و با توجه به آن
تصاویر ،ب ه احتامل زیاد میرزا محمد به این کتاب دسرتسی
داشته ،و نقاش هم تصاویر انوار نارصیه را از روی تصاویر
مرآت األبدان تصویرکرده است (تصویر  19تا .)21
بعد از انوار نارصیه تا پایان دورۀ قاجار ،چند کتاب ترشیح
مصور دیگر ،تألیف یا ترجمه و گردآوری شد که احتامالً
تصاویر همۀ آنها اروپایی است .در سا ل 1290ق علیبخش
قاجار (فعال در دورۀ نارصی) ،یک کتاب مصور فرنگی در
علم ترشیح را به فارسی ترجمه کرد که در میان تصاویرش،
پنج تصویر از پیکر کامل انسان دارد (علیبخش قاجار،
ترشیح) .در نسخههای باقیمانده از این اثر ،یا اصل تصاویر
کتاب فرانسوی را چسباندهاند( 76تصویر  )22یا عین هامن
تصاویر را کشیدهاند( 77تصویر  .)23در تصاویری که نقاش
ایرانی از روی منونۀ فرنگی کشیدهاست ،کمرت به تناسب (مثالً
در دستها و پاها) و رعایت جزئیات توجه شدهاست .در
اقدامی دیگر ،علی بن زینالعابدین همدانی (د1310 .ق)
با گردآوری و ترجمۀ رسالههای فرنگی کتابی بهنام جواهر
الترشیح تدوین کرد که در 1306ق چاپ شد .این کتاب
سه تصویر کامل از پیکر انسان دارد که مطابق منونههای
اروپایی است (علی بن زینالعابدین1306 ،ق) .تصاویر آن

تصویر  .25نقاشی رنگ روغن از پیکر انسان ،نیمۀ دوم سدۀ 13ق122 × 201 ،
سانتیمرت ،مجموعۀ نارص خلیلی ،لندن ،شامرۀ & MSS 873 (Savage-Smith
.)Maddison, 1997: 24

طبیعتگرایانهتر از دو نسخۀ پیشین هستند و ترسیم پیکر
همراه با سایهروشنهای دقیق آن ،درک پیرشفتهتر نقاش این
نسخه را نشان میدهد (تصویر  .)24مرآت البدن یک کتاب
مصور دیگر است که در 1328ق (دورۀ احمدشاه) در تهران
چاپ شد .تألیف مطالب و ترسیم تصاویر آن ،کار حسینعلی
است (حسینعلی1328 ،ق).
بهنظر میرسد در نیمۀ دوم سدۀ سیزدهم یا اوایل سدۀ
چهاردهم قمری ،برای نخستین بار عنارص تصویری سبک
قاجار با تصاویر اروپایی ترکیب میشود؛ حاصل این ادغام،
یک تابلوی رنگ روغن است که هفت پیکر از بدن انسان
دارد :پنج پیکر به تقلید از و ِِسیلییِس ،و دو پیکر  -شامل یک
مرد و یک زن باردار  -حاصل تلفیق پیکرهای و ِِسیلییِس با
سبک نقاشی قاجار (تصویر  .)25به احتامل زیاد ،این تابلو
برای کاربردهای آموزشی تصویر شده بود .یک نقاشی مشابه
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تصویر  .26بخشی از نقاشی رنگ روغن از پیکر انسان ،نیمۀ دوم سدۀ 13ق،
 122 × 201سانتیمرت [پیشین].

تصویر  .27بخشی از نقاشی رنگ روغن از پیکر انسان ،نیمۀ دوم سدۀ 13ق،
 122 × 201سانتیمرت [پیشین].

از همین دوره باقی است که بزرگترین پیکر آن ،تصویر
یک زن باردار مشابه منونۀ قبلی است .ترکیببندی متقارن
و سایهپردازی محدود هر دو اثر ،همراه با منای سهرخ در
ترسیم چهره ،چشامن خیره و خامر ،طرۀ کنار گوش ،بینی
کشیده و لبان کوچک (تصویر  26و  ،)27از سبک «پیکرنگاری
درباری» متأثر است؛ سبکی که در دورۀ فتحعلیشاه قاجار
(حک1212-1250 .ق) پا گرفت و پاکباز آن را «منایانگر اوج
همآمیزی سنتهای ایرانی و اروپایی» میداند (پاکباز:1393 ،
 .)151در اقدامی جالبِ ،
نقاش این پیکرها به تأسی از سنت
تصویرگری رسالۀ ترشیح منصور ،پیکرها را بدون جنسیت
کشیدهاست .افزون بر آن ،شیوۀ تصویرگری جنین در پیکر
زن نیز تابع سنتی است که منصور بن محمد پایه گذاشت.

در سدۀ سیزدهم قمری برقرار بود؛ اتفاقی که با تأسیس
تداوم درازمدت
دارالفنون محقق شد .به احتامل زیاد ،این ِ
معلول استمرار اتکای طب ایران بر سنت جالینوسی بود .به
هر حال ،با وجود ثابتبودن ویژگیهای اصلی پیکرها تا نیمۀ
دوم سدۀ سیزدهم ،تغییرات و نوآوریهایی در شیوۀ سنتی
تصویرگری رخ داد .در سدۀ یازدهم قمری (مقارن با سدۀ
دوم حکومت صفویان) نسخههایی غیر از رسالۀ منصور به
این تصاویر آراسته شد .در نیمۀ دوم همین سده ،در پی
توجه ایرانیان به نقاشی طبیعتگرایانه و رواج فرنگیسازی،
گاهی جزئیات پیکر را طبیعتگرایانهتر ترسیم میکردند و
گاهی میکوشیدند با افزودن سایهروشن حجممنایی کنند.
گاهی هم سعی میکردند که فقط با افزودن گیسوانی بلند
به پیکر آخر (جنین و اعضای مرکب) متایز جنسیت او را
نشان دهند .در همین دوره برای نخستین بار ،سه تصویر
به رسالههای ترشیح الحاق کردند :یک تصویر از پیکر
بروجمرد ،و دو تصویر خامدستانه از دو پیکر که نقاط فصد
و حجامت را مشخص میکرد .وضع ناآرام سیاسی در سدۀ
دوازدهم قمری باعث کاهش استنساخ رسالههای ترشیح
شد و به نظر میرسد در اندک منونههای باقیمانده از این
سده ،برای ترسیم طبیعتگرایانهتر پیکر بیشرت کوشیدند.
در سدۀ سیزدهم قمری ،ترسیم طبیعتگرایانه و استفاده از
سایهروشن در بعضی نسخهها به اوج رسید .در همین سده،

نتیجهگیری

رسالۀ منصور بن محمد نخستین رسالۀ پارسی دربارۀ ترشیح
بود که تصاویری از پیکر انسان داشت .ویژگیهای برجستۀ
این تصاویر ،زانوان خمیده و پاهای گشادۀ پیکرها ،فاقد
جنسیتبودن آنها و توضیحاتی است که در داخل یا حاشیۀ
پیکرها نوشته میشد .با توجه به آنچه در این پژوهش ذکر
شد ،میتوان نتیجه گرفت که این تصاویر« ،سنتی» ایجاد
کردند که علیرغم همۀ تغییرات و نوآوریها ،ویژگیهای
اصلی آنها تا زمان ورود طب اروپایی (جدید) به ایران
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گاهی چهرۀ پیکرها را با چشامن و ابروانی شبیه منونههای
موجود در سبک «پیکرنگاری درباری» ادغام میکردند.
طبق مدارک موجود ،ایرانیها از سدۀ یازدهم با تصاویر
مدرن کتابهای اروپایی در علم ترشیح آشنا بودهاند ،اما
تا پیش از تأسیس دارالفنون و رواج طب اروپایی در ایران،
تصویری «نوین» از پیکر انسان در هیچیک از رسالههای
پارسی به چشم منیخورد .در واقع ،به نظر میرسد پس
از تأسیس مدرسۀ طب در دارالفنون بود که شیوۀ «نوین»
تصویرگری جایگزین شیوۀ «سنتی» شد .در پی این تغییر،
طیفی گسرتده از تصاویر پیکر انسان ،در کتابهای چاپی
و برخی نسخههای خطی پارسی پدیدار شد که طبق
یافتههای این پژوهش ،همگی گرتهبرداری از تصاویر موجود
در کتابهای ترشیح اروپایی بود و هیچ نشانهای مبنی بر

تأثیرپذیری از شیوۀ سنتی ندارد .نخستین تصاویر نوین پیکر
انسان ،در کتاب انوار نارصیه (چاپ در 1272ق) ظاهر شد.
تصاویر این کتاب ،سایهپردازیهایی ناماهرانه دارد که احتامالً
به درک ناقص حجممنایی مربوط است .رسالههای مصور
ترشیح که چند دهه بعد از انوار نارصیه تألیف شدند ،درک
پیرشفتهتر سایهپردازی و طبیعتگرایی را در نظر نقاش این
نسخهها نشان میدهد؛ مثالً کتابهای چاپی جواهر الترشیح
(چاپ در 1306ق) و مرآت البدن (چاپ در 1328ق) .یگانه
جریانی که از تلفیق شیوۀ نوین و سنتی پدیدار شد ،خارج
از حوزۀ تصویرگری رسالههای ترشیح بود .امروزه یک تابلوی
نقاشی با کاربردی احتامالً آموزشی باقی است که علیرغم
تأثیرپذیری از کتابهای اروپایی ،سبک چهرهپردازی پیکرهای
اصلی آن ،متأسی از سبک «پیکرنگاری درباری» است .ضمن
اینکه بیجنسیتبودن این پیکرها و شیوۀ تصویرگری جنین
در پیکر زن باردار ،موافق شیوۀ سنتی تصویرگری است.

تها
پینوش 

تصویر  .28تصویری از آناتومی انسان با تلفیق عنارص برصی قاجار ،نیمۀ دوم
سدۀ 13ق ،ابعاد نامعلوم ،محل نگهداری نامعلوم (.)Holländer, 1913: 191

1853-1938( Karl SUDHOFF .1م) ،مورخ آملانی و متخصص تاریخ
طب.
�2. K. Sudhoff, Ein Beiträge zur Geschichte der Chirurgie im Mit
telalter (Leipzig: J.A. Barth, 1914).
3. F. Sezgin, Science and Technology in Islam, vol. IV (Frankfurt
am Main: Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften an der Johann Wolfgang Goethe-Universität, 2010).
( Emilie SAVAGE-SMITH .4متولد 1941م) ،استاد بازنشستۀ دانشگاه
آکسفورد و متخصص تاریخ علم در جهان اسالم.
5. E. Savage-Smith, «Anatomical Illustration in Arabic Manuscripts«, In Anna Contadini (Ed.), Arab Painting: Text and Image
in Illustrated Arabic Manuscripts (Leiden: Brill, 2007).
 .6نک :علیرضا طاهری« ،شیوۀ تصویرگری نسخ خطی کتاب "ترشیح بدن"
منصوری و تأثیر آن بر کتب ترشیح بدن غربی و ژاپنی» ،نرشیۀ هرنهای
زیبا-هرنهای تجسمی ،شامرۀ ( 4زمستان .)1397 ،صص.61-70
 .7نک :مهتاب مبینی و شیدا اسامعیلی« ،بررسی نگارههای نسخههای
خطی پزشکی ترشیح االبدان» ،فصلنامۀ نگره ،شامرۀ ( 44زمستان،)1396 ،
صص.147-161
« .8العلم علامن :علماألدیان و علماألبدان» (محمد الکراجکی الطرابلسی،
کنزالفوائد ،ج.)107 :2.
1935-2015( David C. LINDBERG .9م) ،پژوهشگر امریکایی تاریخ
علم و استاد فقید دانشگاه وسکانسین .مترکز اصلی وی در تاریخ علوم قرون
وسطایی و اوایل مدرن ،به ویژه رابطه دین و علم بود .لیندبرگ نویسنده یا
ویراستار تعدادی کتاببود و جوایز زیادی دریافت کرد .او همچنین مدتی
به عنوان رئیس انجمن تاریخ علم در آمریکا خدمت کرد و در سال 1999
مدال سارتون را دریافت کرد .مدال جرج سارتن []George Sarton Medal
از باالترین جایزه جهانی در رشته تاریخ علوم است .این مدال که به نام
پژوهشگر تاریخ علم جرج سارتن نامگذاری شده است ،از سال  ۱۹۵۵هر
ساله از سوی جامعه تاریخ علم به پژوهشگران این زمینه اهدا میشود.
Galen .10؛ پزشک و فیلسوف یونانی است .در سدۀ ششم میالدی در
اسکندریه ،مجموعهای از آثار او را در قالب شانزده کتاب تدوین کردند که
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در جهان اسالم به جوامعاالسکندرانیین مشهور بود .یکی از مهمترین این
کتابها ،کتاب الترشیح یا الترشیح للمتعلمین است .این کتاب از تجمیع
چهار رسالۀ جالینوس پدیدآمده است (معصومی همدانی.)303-304 :1388 ،
( Manfred ULLMANN .11متولد 1931م) ،استاد بازنشسته دانشگاه
توبی ِنن آملان و متخصص تاریخ علم.
 .12جریان طب نبوی را عاملان دین با بهرهگیری از قرآن و سنت ،به راه
انداختند؛ جریانی که سعی داشت بدیلی برای طب جالینوسی باشد .روش
درمانی آن بر پایۀ رژیم غذایی و داروهای ساده (بهویژه عسل) استوار بود و
از مهمترین مؤلفان این رسالهها الذهبی (د748 .ق) و السیوطی (د911 .ق)
هستند (.)Savage-Smith, 1994: 5
( Guy ATTEWELL .13؟) ،پژوهشگر مؤسسه ولکام و متخصص تاریخ
طب در جهان اسالم.
 .14سید حسین نرص (متولد 1933م) ،فیلسوف ایرانی و استاد مطالعات
اسالمی دانشگاه جرج واشنگنت.
 .15عثامن بَکار (متولد 1946م) ،فیلسوف اهل مالزی و استاد بازنشسته
دانشگاه ماالیا.
 .16بهزعم نرص ،مسلامنان ترشیح بدن را تخطی از احرتام به ارشف
مخلوقات خداوند میدانستند (.)Nasr, 1976: 163
 .17الگود نیز ترصیح میکند که همۀ کتابهای مهم طب در دورۀ کالسیک
ایران ،بخشی دربارۀ علم ترشیح دارند (الگود.)154 :1357 ،
2018-1924( Fuat SEZGIN .18م) ،پژوهشگر و خاورشناس اهل ترکیه و
متخصص تاریخ علم در جهان اسالم.
 .19ترکیب العین و عللها و عالجها علی رأی البقراط و جالینوس و هی
عرش مقاالت؛ چنانکه سزگین مینویسد ،این نسخه با شامرۀ (تیمور ،طب
 )100در دارالکتب القومیۀ نگهداری میشودِ .میِر ُهف و پروفر این نسخه را
برای اولین بار بررسی و تصاویر آن را منترش کردند (Meyerhof & Prüfer,
.)1910
 .20تقریباً همۀ پژوهشگران نام او را منصور بن محمد بن احمد بن یوسف
بن الیاس میدانند .کتاب شَ ُّد اإلزار ،و حاشیههای قزوینی و اقبال بر این
کتاب ،اطالعاتی دربارۀ اجداد او در اختیار میگذارد (معینالدین شیرازی،
ش د اإلزار.)277-279 :
 .21کتابخانۀ دانشگاه پنسیلوانیا (مجموعۀ شونربگ) ،شامرۀ  ،Ljs049مورخ
به 813ق.
 .22کتابخانۀ ملی پزشکی امریکا ،شامرۀ  ،Ms. P 18مورخ به 894ق .چنانکه
در انجامه آمده ،این نسخه در اصفهان تدوینشدهاست.
 .23طبق آنچه در انجامه آمده ،کاتب این نسخه ،خو ِد مؤلف (منصور) است:
«علی ید مصنفه الفقیر منصور بن محمد بن احمد [( »]...برگ 30پ).
 .24این اختالف بهدلیل شمول یا عدم شمول تصویر ششم (اعضای مرکب و
کیفیت جنین) در برخی نسخهها است.
25. The Bibliothèque Nationale de France, Ms. Suppl. Persan
1555.
26. The National Library of Medicine, Ms. P 19.
27. Nasser D. Khalili Collection of Islamic Art, MSS 387.

 .28مث الً نسخهای از رسالۀ ترشیح منصور به شامرۀ  15س ،محفوظ در
مجلس ،مورخ به 982ق.
 .29نسخۀ محفوظ در کتابخانۀ دانشگاه پنسیلوانیا ( 5 )Ljs049تصویر
(احتامالً در اصل  6تصویر داشتهاست و برگ حاوی تصویر اعصاب در زمانی
نامعلوم جدا شده است)؛ نسخههای محفوظ در کتابخانۀ ملی پزشکی
امریکا با شامر ۀ  Ms. P 18و  6 ،Ms. P 19تصویر؛ نسخۀ محفوظ در مجلس
به شامرۀ  6 ،6842تصویر؛ نسخ ۀ مجموعۀ خلیلی به شامرۀ 5 ،MSS 387
تصویر؛ نسخۀ موزۀ ایاصوفیه به شامرۀ  6 ،MS 3598تصویر؛ نسخۀ محفوظ
در کتابخانۀ ملی فرانسه به شامرۀ  6 ،Supplément Persan 1555تصویر.
طبق فهرستی که مینوی و همکاران ارائه میکنند ،دو نسخه از رسالۀ ترشیح
منصور متعلق به سدۀ نهم قمری با شامرۀ  Ms. Per 129و Ms. Per 130
در کتابخانۀ چسرتبیتی نگهداری میشود .هر کدام از آنها  6تصویر دارد
(.)Minovi et al., 1959: 58 & 60

 .30کتابخانۀ ولکام لندن ،شامرۀ  ،Ms. Or. Arabic 155مورخ به 1042ق؛
نسخۀ فروختهشده در حراج ساثبیز 1( ،می [ )Lot 36 ،2019در اقدامی نادر،
تصاویر را در حاشیۀ بیاض برگها کشیدهاند و به نظر میرسد الحاقی باشد].
 .31نسخهای در حرا ج ساثبیز 10( ،ژوئیه  .)Lot 25 ،2020این نسخۀ نویافته
در سال جاری به فروش میرسد.
 .32نسخۀ فروختهشده در حراج ساثبیز 1( ،آوریل  ،)Lot 18 ،2009مورخ
به  5رجب 1083ق .احتامل دارد هامن ترشیح عظام الرأس و الفلک االعلی
باشد که محمدسعید آن را به شاهصفی (حک1038-1052 .ق) تقدیم
کردهاست (بیگ باباپور ،1393 ،ج.)869-870 :2.
 .33کتابخانۀ مجلس ،شامرۀ  ،6840متعلق به اواخر سدۀ یادزهم قمری.
گ باباپور این رساله را بررسی کرده و تصاویر آن را ارائهدادهاست (بیگ
بی 
باباپور.)1392 ،
 .34کتابخانۀ مجلس ،شامرۀ  ،6379مورخ به 1068ق [از رنگ طالیی و
الجوردی برای رنگآمیزی بخشهایی از پیکر استفاده شدهاست]؛ موزۀ
بریتانیا (ایندیا آفیس) ،شامرۀ [ MS 2296دربارۀ اصالت ایرانی یا هندی این
نسخه تردید است].
 .35ترشیح الهیجی ،کتابخانۀ مجلس ،شامرۀ 6840؛ رسالۀ ترشیح منصور،
کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران ،شامرۀ .3656
 .36کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران ،شامرۀ 3656؛ کتابخانه و موزه ملی
ملک ،شامرۀ 6000؛ کتابخانۀ کالج سلطنتی پزشکان واقع در لندن ،شامرۀ Or.
تریت ارائ ه کردهاست 6 ،تصویر دارد
 ،46مورخ به 1067ق .طبق کاتالوگی که ُ
و تاریخ تدوی ن آن 1067ق است (.)Tritton, 1951: 189
 .37کتابخانۀ مجلس ،شامرۀ  403س؛ کتابخانۀ ملی فرانسه ،شامرۀ Ms.
Persan 151؛ کتابخانۀ دانشگاه کمربیج ،شامرۀ [ Browne MS P.21در
اصالت ایرانی این نسخه تردید است].
 .38رویین پاکباز (متولد 1318ش) ،نقاش ایرانی ،منتقد و مورخ هرن.
 .39شامرۀ ط .1095
 .40نگارنده ،واژۀ «بروجمرد» را معاد ِل واژۀ « »Zodiac Manبهکار
گرفتهاست.
 .41برای مطالعۀ بیشرت ،نک :مهدی موحد« ،بروجمرد؛ از ایده تا تصویر (با
تأکید بر منونههای تصویری جهان اسالم)» ،فصلنامۀ مطالعات عالی هرن،
سال اول ،شامرۀ ( 1پاییز ،)1398 ،صص.97-109
 .42کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران ،شامرۀ  .3656در کتابخانۀ ولکام هم
برگهای جداشدۀ نسخهای مشابه نسخۀ دانشگاه تهران نگهداری میشود؛
مثالً برگی با شامرۀ .582971i
 .43کتابخانۀ مجلس ،شامرۀ س  403و شامرۀ س 11؛ کتابخانۀ ملی فرانسه،
شامرۀ Ms. Persan 151؛ کتابخانۀ ایالتی برلین ،شامرۀ Cod. Petermann
ِ
حجامت نسخۀ برلین را فقط سود ُهف ارائه
 .714تصاویر پیکرهای فصد و
کردهاست (.)Sudhoff, 1914: Tafel 36
 .44نسخهای از ذخیرۀ خوارزمشاهی ،محفوظ در کتابخانۀ ملی پزشکی
امریکا به شامرۀ  Ms. P 5و مورخ به 1092ق ،دو تصویر که دارد که در
تاریخی نامعلوم ،روی کاغذهایی متفاوت از کاغذ نسخۀ اصلی تصویر
شدهاند؛ یکی از آنها ،پیکر مربوط به فصد است.
 .45شامرۀ .6178
 .46شامرۀ .4517
Ms. P 20 .47
1818-1891( Jakob Eduard POLAK .48م) ،طبیب اتریشی ،و اولین
معلم دارالفنون در حوزۀ طب نوین.
 .49کتابخانۀ ملی ایران (احتامالً) ،شامرۀ /1121د ،متعلق به سدۀ 13ق.
 .50نسخۀ فروختهشده در حراج ساثبیز 23( ،اکترب  ،)Lot 118 ،2019مورخ
به 1233ق.
 .51کتابخانۀ مجلس ،شامرۀ ط  ،211مورخ به 1275ق.
 .52کتابخانۀ مجلس ،شامرۀ  ،688/4مورخ به 1266ق؛ کتابخانۀ آستان قدس،
شامرۀ  ،6874متعلق به سدۀ سیزدهم قمری.
 .53کتابخانۀ ملی ،شامرۀ  ،1153833متعلق به سدۀ سیزدهم (پیش از
1275ق)؛ کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ،شامرۀ  ،450مورخ به 1261ق؛
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کتابخانه و موزۀ ملی ملک ،شامرۀ  ،4786متعلق به سدۀ سیزدهم.
 .54کتابخانه و موزۀ ملی ملک ،شامرۀ  ،4555مورخ به 1273ق.
 .55نسخۀ فروختهشده در حراج ساثبیز 23( ،اکترب  ،)Lot 118 ،2019مورخ
به 1233ق1818/م.
 .56کتابخانۀ ملی ایران (احتامالً) ،شامرۀ /1121د ،متعلق به سدۀ سیزدهم.
 .57کتابخانۀ مجلس ،شامرۀ ط  ،211مورخ به 1275ق.
 .58کتابخانۀ ملی ایران ،شامرۀ  ،1137109مورخ به 1250ق.
 .59فروختهشده در حراج ساثبیز 24( ،اکترب  ،)Lot 247 ،2018مورخ به
1253ق.
 .60جزو معدود منونههای باقیماندۀ اواخر سدۀ سیزدهم و اوایل سدۀ
چهاردهم ،نسخهای از رسالۀ منصور محفوظ در کتابخانۀ دانشکدۀ ادبیات
دانشگاه فردوسی مشهد به شامرۀ  ،20397و نسخهای بیتصویر محفوظ در
کتابخانۀ آستان قدس به شامرۀ  14517است.
 .61شامرۀ شیء.1577-1904 :
Fasciculus Medicinae .62
Toutes les oeuvres de M André du Laurens .63؛ این کتاب را آندره
دو الرنس تألیف کرد و در 1639م چاپ شد (.)Du Laurens, 1639
 .64مجوعۀ دیوید ،شامرۀ  ،Inv. No. 17/2016مورخ به 1048ق.
BAZEN .65
(Willem Floor .66متولد 1942م) ،مورخ هلندی ،پژوهشگر مستقل
ایرانشناسی.
 .67فلور از دوازده کتاب چاپی و دَه نسخۀ دستنویس از تعلیامت پوالک
یاد میکند (فلور 316 :1387 ،و .)317
 .68او را بهنام حکیم قُبُلی نیز میشناسند .طبق آنچه عبدالهی و مهدویان
مینویسند ،او طبابت را نزد کورمیک ،طبیب مخصوص عباسمیرزا ،و
همچنین حاجی میرزابابا میآموزد .او هم طبیب مخصوص محمدشاه بود
و هم مدتی نزد نارصالدین شاه طبابت میکرد (عبدالهی و مهدویان:1391 ،
 .)54-55او در کتاب انوار نارصیه ،خود را «میرزا محمد حکیمباشی کل
حکامی ایران» میخواند (انوار نارصیه1272 ،ق).
 .69پژوهش فلور نیز نشان میدهد که این کتاب ،بعد از ترشیح پوالک،
دومین کتابی است که پس از گشایش دارالفنون تدوین شد (فلور:1387 ،
.)229
 .70این کتاب سه بخش دارد .1 :ترشیح البرش و توضیح الصور؛  .2اصول
الطبیعیه؛  .3جواهرات الحکمه.
1730-1650( Jan PALFIJN .71م) ،طبیب و جراح فالندری.
1770-1697( Bernhard Siegfried ALBINUS .72م) ،کالبدشناس آملانی.
1564-1514( Andreas VESALIUS .73م) ،طبیب و کالبدشناس فالندری
و بنیانگذار کالبدشناسی مدرن.
 .74این اثر ،نخستین کتاب چاپی کالبدشناسی مدرن در تاریخ عثامنیان
(حک699-1293 .ق) است و  56تصویر دارد (Bahşi & Bahşi, 2019:

در نسخههای خطی دوره اسالمی ،تهران :انتشارات سفیر اردهال.
ـــــــــــــــــــــــــــــ ،)1393( ،فهرست توصیفی دستنوشتهای پزشکی
دورۀ اسالمی در کتابخانههای ایران و جهان ،جلد  ،2تهران :سفیر اردهال.
پاکباز ،رویین ،)1393( ،نقاشی ایران (از دیرباز تا امروز) ،چاپ دوازدهم،
تهران :زرین و سیمین.
ـــــــــــــــــــــــــــــ1270( ،ق) ،فی ترشیح بدن االنسان [چاپ سنگی]،
تهران[ :بینا[ ،].محفوظ در قم :کتابخانۀ آیتالله بروجردی ،شامرۀ .]21861
پوالک ،یاکوب ادوارد ،)1368( ،سفرنامۀ پوالک (ایران و ایرانیان) ،ترجمۀ
کیکاووس جهانداری ،تهران :رشکت انتشارات خوارزمی.
حسینعلی1328( ،ق) ،مرآت البدن [چاپ سنگی] ،تهران[ :بینا[ ،].محفوظ
در مشهد :کتابخانۀ آستان قدس ،شامرۀ .]28595
شاردن ،ژان1686( ،م) سفرنامه ،جلد  ،3ترجمۀ اقبال یغامیی ،تهران :توس،
.1372
رشیعتپناهی ،ماهیار« ،)1393( ،دانش طب و طبقهبندی علوم در متدن
اسالمی» ،فصلنامۀ تاریخ فرهنگ و متدن اسالمی ،شامرۀ  ،14بهار ،صص-50
.33
عبدالهی ،امیر و مهدویان ،محبوب« ،)1391( ،نگاهی به حیات ،آثار و
جایگاه پزشکان برجستۀ آذربایجان در متدن اسالمی و ایرانی» ،فصلنامۀ
تاریخپژوهی ،شامرۀ  ،53زمستان ،صص.45-70
علی بن زینالعابدین1306( ،ق) ،جواهر الترشیح [چاپ سنگی] ،تهران:
[بینا][ ،محفوظ در قم :کتابخانۀ آیتالله بروجردی ،شامرۀ .]3474
علیجانی ،مهدی« ،)1391( ،مروری بر تاریخچۀ طب در ایران ،با تأکید بر
دورۀ قاجار» ،فصلنامۀ طب و تزکیه ،شامرۀ  ،1بهار ،صص.57-64
فلور ،ویلم ،)1387( ،سالمت مردم در ایران قاجار ،ترجمۀ ایرج نبیپور،
بوشهر :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر.
کرامتی ،یونس« ،)1387( ،ترشیح» ،در دایرۀاملعارف بزرگ اسالمی ،جلد ،15
تهران :مرکز دائ رۀاملعارف بزرگ اسالمی ،صص.363-369
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یاکوب ادوارد پوالک [.]Jakob Eduard Polak
(.)۱۸۹۱ -۱۸۱۸
ادوارد یاکوب پوالک  ،در دوازدهم نوامرب  1818در روستای مورینا [مورژینا] واقع در ایالت بوهم چکسلواکی و در خانوادهای یهودی متولد شد .او تحصیل خود را در رشته
فلسفه و طب در پراگ و وین ادامه داد و در  1845در رشته پزشکی فارغ التحصیل شد  .بعد از فراغت از تحصیل به مدت یک سال به طبابت در بیامرستان عمومی
وین مشغول شد و پس از آن دو سال پزشک کارخانه پاالیشگاه قند بود .در فاصله سالهای  1848تا  1849در بیامرستان عمومی وین مشغول به کار شد .در 1851م،
میرزا داودخان بنا به دستور میرزا تقی خان امیرکبیر مامور شد تا معلامنی برای مدرسه دارالفنون از اتریش استخدام کند  .دکرت ادوارد پوالک پزشکی بود که بنا به توصیه
استادان دانشگاه وین برای تدریس رشته پزشکی و داروسازی این مدرسه طی قراردادی چهار ساله استخدام شد .درآمد او در چهار سال اول اقامتش سالی نهصد تومان بود.
پوالک برای تدریس در دارالفنون همراه با شش استاد دیگ ِر اتریشی در سال  ۱۲۳۰ه .ش ،پیش از گشایش دارالفنون به ایران آمدند .او با تربیت دانشآموزان دارالفنون و
تألیف اولین کتب پزشکی مدرن ،نقشی کلیدی در معرفی پزشکی نوین به ایران ایفا کرد .پوالک در سال  ۱۲۳۴ه .ق ،پس از دکرت کلوله و قبل از استخدام دکرت تولوزان ،پزشک
مخصوص نارصالدین شاه بود.
پوالک در آغاز به زبان فرانسه تدریس میکرد ،ولی ضعف ترجمه او را واداشت تا به آموخنت زبان فارسی بپردازد .او پس از شش ماه ،درس پزشکی خود را به فارسی ارائه کرد.
پوالک ،از پزشکانی است که گزارش کرده با شیوع بیامری وبا "شاه چادر خود را در دره الر واقع در دامنه دماوند" میزد تا خود و خانوادهاش در امان باشند .پوالک همچنین
از شیوع بیامری وبا در سال  ۱۸۵۳میالدی در تهران گزارش داده که مردم تهران به خاطر فرار شاه ،هراسان شده و دستهدسته این شهر را ترک کردند.
یاکوب ادوارد پوالک کتابی در ترشیح نوشته و به کمک میرزامحمدحسین افشار ،یکی از شاگردان خود ،آن را به فارسی منترش کردهاست و منشأ بسیاری از اصطالحات و
الفاظی است که در ترشیح بهکار میروند .یک کتاب دیگر هم در جراحی اختصاصیِ چشم و یک راهنامی طب نظامی برای معالج ٔه شایعترین بیامریهای نظامیان ایرانی
نوشت .کتاب سفرنام ٔه پوالک به فارسی ترجمه و در انتشارات خوارزمی چاپ شدهاست ( .)URL 1دکرتادوارد پوالک در  1278پس از حدود  10سال اقامت در ایران به وین
بازگشت .چندی بعد از بازگشت به اتریش در فوریه  / 1865رمضان  1281ق کتابی تحت عنوان ایران و ایرانیان منترش کرد  .به رشح آداب و عادات و رسوم ایرانیان پرداخت.
پوالک که پیش از این پزشک کارخانه پاالیش قند در اتریش بود در  1274اقدام به وارد کردن بذر چغندر به ایران کرد تا این محصول در ایران تولید شود و برای تشویق به
کاشت این گیاه آن را به صورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار داد  .روزنامه وقایع اتفاقیه در شانزدهم شعبان  1274اعالنی در این خصوص منترش کرد:
«مقرب الخاقان دکرت پوالک حکیمباشی خاصه اعلیحرضت شاهنشاهی اعالن می مناید که چون در فرنگستان نی شکر نیست و به عمل منی آید لهذا قند را از شیره نوعی
چغندر می سازند که آن را چغندر قند می نامند و اکرث قندی که به اسم قند اروسی فروخته میشود هامن ساخته از شیره چغندر است و شیرینی آن چغندر به حدی است
که از یک خروار آن از هفت من الی ده من قند به عمل میآید و ثقل آن هم برای دواب و گوسفند خوراک بسیار است و از این جهت که منافع کلی از چغندر دارند کاشنت
چغندر در بالد فرنگستان شیوع دارد به خصوص که قوت زمین را هم کم منیکند بلکه سال دیگر که آن اراضی زرع میشود گندم بسیار چاق و فربه می روید و طریق
کاشنت آن مثل کاشنت همین چغندر است ...چون در ییالقات بسیار خوب به عمل میآید مناسب و مطلوب است که در والیت ایران نیز معمول و متداول شود هم تخم
چغندر مزبور برای کاشنت و هم ریشه به جهت تخم گرفنت در نزد مقرب الخاقان مشارالیه موجود است هر کس طالب باشد و بخواهد به قدر کفایت بی قیمت و بدون
مضایقه داده می شود به منزل مقرب الخاقان رفته هرقدر الزم دارد بگیرد» (.)URL 2
پوالک در وین به کار در بیامرستان عمومی ،آموزش زبان فارسی در دانشگاه وین و مشاوره به وزارت امورخارجه مشغول شد .در سفر دوم نارصالدین شاه به فرنگ پوالک
در وین به دیدار او رفت« :حکیم پوالک که قدیام در طهران معلم علم طب و چند سال هم حکیم باشی مخصوص ما بود به حضور آمد بسیار از دیدن حکیم خوشحال
شدم  .آدم خوبی است قدری پیرشده زن گرفته چندی هم به مرص رفته بود حاال در وین است  »...دکرت پوالک در  1299بار دیگر با هیئتی به جهت بررسی و تحقیق در
خصوص الوند به ایران بازگشت .اعتامدالسلطنه در روزنامه خاطراتش از مالقات با دکرت پوالک می نویسد« :هفتم شعبان  1299ق :خانه طلوزان رفتم شارژدافر اطریش
آنجا بود ...حکیم پوالک که تازه آمدهاست دیده شد این حکیم بیست و دو سال [پیش] در ایران بود و معلم مدرسه .هرچه شاگرد است در مدرسه او معلم بود و مدتی
طبیب مخصوص شاه بود  .بیست و دو سال است که از ایران رفته بود  .تازه آمدهاست به جهت بعضی اکتشافات تاریخی  ...به اتفاق طلوزان و حکیم پوالک اقدسیه رفتیم
شاه آمدند با حکیم پوالک خیلی مهربانی کرد( »...هامن).
URL1: https://en.wikipedia.org/wiki/Jakob_Eduard_Polak
URL 2: http://www.iichs.ir/News-3930/%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%A8-%D9%BE%D9%88%D9%84%
D8%A7%DA%A9/?id=3930
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Abstract
Around 800 AH/1499 CE Mansūr ibn Muḥammad wrote a treatise on anatomy renowned as the first Persian illustrated anatomical work with full-page diagrams of the
human body which were depicted in squatting position. In contrast with these “traditional” illustrations, it seems that the “modern” depiction of the human body became
popular right after the introduction of European medicine to Persia. Accordingly, to shed
light on the way Persians passed from the traditional anatomical illustrations to modern
ones, investigations are still needed to be done. In addition to explaining the features of
these illustrations chronologically, this paper provides information to push forward the
understanding of the interaction between advances of medical sciences and anatomical illustrations until the end of Qajar dynasty. As a result, it is evident that anatomical
illustrations of Mansūr’s treatise established a tradition, which continued for about half
a millennium. This long-lasting tradition was due to the continuous reliance of Persian
medicine on its Galenic origin, which was dominant from the 3rd century AH. It also
indicates that in spite of being familiar with the modern figures of European anatomical books from the 11th century AH, Persians made use of “modern” illustrations of the
human body in the second half of the 13th century AH. The earliest images of modern
human body appeared after the establishment of Dār al-Funūn (c. 1266 AH). Thereafter, “modern” images of human body replaced “traditional” illustrations. Following this
change, a wide range of modern images appeared in Persian anatomical print books.
Keywords
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