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تالیف :منصور بن محمد بن احمد بن یوسف بن الیاس شیرازی

منصور بن محمد بن احمد بن یوسف بن الیاس شیرازی از پزشکان سده هشتم هجری است .این کتاب در اصل ،بدون نام است و نسلهای بعد آن را
”تشریح بالتصویر“ ،یعنی کالبدشناسی مصور” ،تشریح البدن“” ،تشریح األبدان“” ،رساله در تشریح بدن انسان و کیفیت اوضاع آن“ نامیدند.

این رساله از چندین قسمت ،تشکیل شده است :قسمت اول ،مربوط به شرح تقدیم کتاب و بعد از آن مقدمه است .پس از آن پنج فصل و یک خاتمه دارد.
المقدمه :شامل یک بحث دین ی ا ست درباره حکمت خلقت ن وع انسا ن از طر ف خدا وند و ا ستدال ل بر این که چه قسمت ا ز اندام های بد ن،
اول بار در رحم تشکیل میشود.
المقالة االولی (فی العظام) :در این ف صل ا ستخ وانها تقریبا به ط ور مف صل م و رد گفتگ و قرا ر م ی گیرند و ت عداد آنها صر ف ن ظر ا ز
استخوانهای کنجدی و المی 842 ،عدد معرفی میشود.
المقالة الثانیة (فی العصب) :در این ف صل به شرح سلسله اع صا ب م ی پردا زد .البته ا شتبا هات ی هم هست ول ی این ا شتبا ها ت را فق ط
کالبدشناسان نسلهای بعد میتوانستند تصحیح کنند.
المقالة الثالثة (فی العضالت) :این ف صل درباره ع ضال ت ا ست .در این زما ن ع ضال ت هن و ز نامگذا ری نشده ب ود ،لذا وی د ر اینجا به شرح
کلی ساختمان یک عضله ،معرفی اشکال مختلف آن ،به صورتی که با چشم غیر مسلح دیده میشود و ذکر تعداد عضالت اکتفا میکند .ابن سینا مجموع
عضالت را  075عدد ذکر میکند و اغلب نظریات هم در همین حوالی است.
المقالة الرابعة (فی األوردة) :در این ف صل از ورید ها و انش عابا ت آ ن سخن م ی گ وید .من ص و ر د ر این ف صل به ط و ر وا ضح ،ن ظریا ت ابن سینا را
بیان میکند.
المقالة الخامسة (فی الشرائین) :این ف صل درباره شرایین و ان واع آ ن ا ست .وی د ر این ف صل به ان واع سرخ رگها و انش عابا ت آ ن با ذکر
وظایف هر یک پرداخته است.
الخاتمة (فی ذکر االعضاء المرکبة) :قسمت آخر به چیزی که وی آ ن را اع ضای مرکب م ی نامد ،اخت صا ص دا رد .د ر این ف صل ا ز
قسمتهایی گفتگو میکند که ما آنها را ”عضو“ مینامیم و در پایان رسالهای در خصوص آبستی و جنین شناسی قرار گرفته است .جنینشناسی برای
پزشکان آن زمان ،مساله فوقالعاده پیچیدهای محسوب میشد.

از مزایای دیگر این رساله وجود تصایری است که مربوط به هر فصل میشود .این تصاویر ،یک رشته طرحهایی هستند که هر کدام یکی از دستگاههای
مهم بدن را نشان میدهد.
در انتها این منبع دارای ”فهارس“ میباشد که شامل  7نمایه است .1 :آیات  .8احادیث و عبارات عربی  .3اشعار فارسی و عربی  .4اشخاص  .0اندامها
.6بیماریها  .7کتابها و نیز دارای ”کتابنامه“ میباشد.
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