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 آناتومی مغز و شناخت تشریح مغز انسان

 سر  تشریح 

عظم و شرائین و   مرکب است از پوست و گوشت و غشا و جوهر دماغ و شبکه که محیط جوهر دماغ است و آن،

 .أورده و اعصاب؛ اما موى از اجزاى ذاتیه نیست

 :اکنون بدان که عظم سر، جمله هفت قطعه است

است که آن را »قاعده   مانند دیوار قایم است از چهار طرف هر واحد از یک طرف و یکى به منزله سطح چهار

 .خوانند  «دماغ« گویند و دو به مثابه سقف است که آن را »قحف 

مغز سر است و آن، جوهر نرم متخلخل سفیدرنگ است و مبداء اعصاب و روح نفسانى است،   -به کسر دال  -دماغ 

 و از اعضاء رئیسه است،

ها  رسته است، مانند شاخه  مرکب است از »مخّ« و »اورده« و »شرائین« و »اغشیه«؛ اما اعصاب که از وى  و

 .نیست منشعب گشته است و از اجزاى خاصّ ذاتیه جوهر دماغ 



 

 

دماغ، نرم   [ است که قاعده او مقّدم سر است و رأس وى، در مؤخّر سر. و مقدم مخروطى ]اى شکل وى، مثلث 

 .است از بهر آنکه منبت اعصاب حس است

 .و مؤخر دماغ، سخت است نسبت به مقدم؛ زیرا که منبت اعصاب حرکت است

 .قسم است و هر واحد را »بطن دماغ« گویند  دماغ از طرف پیشانى تا پس سر من جهه العرض ]یعنى عرضا[ سه 

 .و اوسع بطون، بطن مقدم است

شوند و به حنک فرو  و زیر بطن اوسط، تجویف است که آن را »معصره« گویند و فضالت دماغ ]در[ آنجا جمع مى 

 .آیند مى 

هاى هر   تجویف  ]و[ مجموع دماغ، من حیث الطول، از اوّل بطن اوّل تا آخر بطن آخر، دو بخش است و غشاها و

 .بخش جداست

 .و مراد از »بطون شریفه«، همین سه بطون است؛ چنانچه در سکته گفته آید 

منحدر شده است تا به   [ در فقراتمانند« ]که جسمى است مشابه جوهر دماغ و خلیفه اوست و »دنباله   ،نخاع 

 .گاه است فرود آمده است»عصعص« که استخوان نشست



 

 

نیست؛ زیرا که امتیازى   ها از یکدیگر محسوس دو بخش است؛ لیکن جدائى این بخش  او نیز همچون دماغ و

 .ندارد؛ از غایت مماّس. و نخاع را سه غشاست

 :بباید دانست که آفریدگار تعالى از نخاع مقابل هر اندامى، از میان هر دو مهره، دو عصب رویانیده 

مانند بیخ برآمده است و هر    [»عصعص«، عصب فرد ]ى  از راست و یکى از چپ. اما ]از[ آن مهره فروترین یکى

 .گفته آید  واحد از این اعصاب به اندامى پیوسته؛ چنانچه 

 :، دو نوع است عصب

عالى که سر و   از دماغ رسته است و آن، هفت زوج است که حواس ظاهر و باطن و حرکت همه اعضاى نوعى

 .اعصاب نخاعى است وى تصرف  شود؛ مگر جلد روى، که در  گردن است از وى حاصل مى 

ما تحت عنق است   [ که از نخاع رسته و آن، سى و یک زوج است و یک فرد. و حس و حرکت اعضا ]ئى  نوعى

 .است شود؛ مگر روى، که عصب حسّ وى از این قسم بدانها حاصل مى

 .ها[ از لیف غشا«، جسمى است عصبانىّ ]و[ منتسج ]یعنى بافته شده»

ل اعضاست و استوارى و اشتراک آن با یکدیگر و افاضت حس در اعضاى عدیمه الحس  و نفع وى، حفظ شک

 .-[ چون جگر و سپرزحس]یعنى بى 



 

 

 :[ که در سر است، پنج ]عدد[ استاما غشا ]ئى 

 .[؛ دوم، باطن وىیکى خارج قحف ]است 

، سخت است و  است  این غشا نسبت به غشاء سومى که ما تحت این غشاست و حاوى و مماس جوهر دماغ و

[ برهم افتاده است و دو  هاى  غصون ]یعنى شاخه ها[ وصلب. و غشاى سومى مذکوره، مانند تزارید ]یعنى چین 

 .است غشاء دیگر، تحت دماغ مفروش 

 .[ در باب کبد و روح نفسانى، در حمیات مذکور است[، در باب قلب، و أورده ]آن شرائین ]دماغ 

 :شود از امتزاج اخالط. و آن، مفرد است و مرکب سام غلیظه معدوده که حاصل مى فایده: »اعضا«، عبارتست از اج

 .مفرد«، بسیط را گویند یعنى متشابه االجزاء و آن است که هر جزوى در اسم و حّد، کلّ خود را شریک باشد »

 :و عضو مفرد، ده قسم است

شود و قسم دهم  [ این نه قسم از منىّ متکون مى عظم، غضروف، عصب، عضله، وتر، رباط، شریان، ورید، غشا ]که 

 .لحم است

 .م است. و این هر سه، از خون متکون گردداما شحم و سمین، قسمى از لح



 

 

محققین به این امر تصریح   طور که شعر« و »ظفر«، از فضالت است؛ کما صرّح به المحققون ]یعنى همان» اما

 .اند[. و جلد، مرکب است نه مفردنموده  

لل آن از گوشت پر  رباط است، و خ ها[ ى اگرچه عضله نیز مؤلّف است از لیفات عصب و وتر و شظایا ]یعنى لیف  و

 .شمرند اعضاى مفرده مى   است، لیکن عادت اطبا چنین اجرا یافته که از 

حسب تقریب ذکر   مرکب«، ضّد مفرد است. و اعضاء مرکبه را »آلیه« نیز گویند. و هریک از مفرد و مرکب به »

 .خواهد یافت

حبوب و مانند آنکه در   [ و ترکیبى ]غیر[ متعارف، چون معاجین و در خاتمه به هر لفظ مغلق ]یعنى مبهم  و

 .زودى یافته گردد موضعش واقع است اشاره داده شود تا عند االحتیاج، به

 علم االعصاب

 .هاى مغز استمغز و اعصاب مغز، اعصاب نخاع، و پرده   در این علم بحث از تشریح

اسن   ۴۹یک انسان؟/  در اعضاى تانیه یک عضو رئیس است و در جوف سر واقع است وزن اوسط مغز درمغز   -۱

انس مى   ۶۳  -۶۴عالى مغز وزن مغزشان به  انس است لکن بعضى انسانهاى ۴۴گرم( است و وزن جوان    ۲۸)

ه وزن انسان  باشد به طور عمومى قیاس شده کانس مى   ۲۲تا  ۲۳ رسد برعکس ادمهاى مجنون مادرزاد از 

 .آن است چهامین حصه جسم 



 

 

  مغز انسان بزرگتر هستند و مغز انسان از باقى حیوانات بزرگتر است در تناسب و لکن فقط مغز تمساح و فیل از

انسان وزن مغز قرار داده به هیچ   تر است خالصه خداوند تعالى آن قدر که بهجسمانى تناسب مغز انسان سنگین

 کس نداده، 

حاکم است و تابع او هستند،   قدرت کامله است و بوسیله قابلیت اعالى مغز خود بر جمله حیوانات شاهکار انسان

شود براى بیان مغز رابه  گرم کم مى   ۸آن هر ده سال تقریبا  رسد لکن بعد ازتا چهل سالگى مغز به تکمیل مى  

 کنیم )بزرگ، کوچک، سیال )پل دماغ(، سر حرام مغز( مى   چهار قسمت تقسیم 

 :مغز بزرگ

نامند و محل قواى عقلیه است و نسبت   حصه مقدم مغز است که در طرف مقدم سر در جوفهاى میانى پشت مى 

 به تمام حیوانات این حصه بزرگتر است 

طرف خلف پهن و محدب    هر چه نسلهاى اعلى و عاقل سنجیده شود و بزرگتر است سطح باالى آن بیضوى و  و

باالئى مغز که به سطح باالى مغز بلندیهایى   پایین آن ناهموار است. سطح است سطح میانى آن مسطح و سطح

شود    هاى پیچیده دیده مى شود و در میان آن بلندیهاى لوله پیچیدگیهائى دیده مى  کوچک بسیار زیادهایى یا

 که تالفیف الدماغ گویند 



 

 

 رابه دو قسمت تقسیم مى  مغز بزرگ   گویند و یک شکاف میانى طوالنى این هاى میانى آن را سولکى مى   و لوله 

 کند که هر یک نصف آن را بضف کره دماغ گویند 

عدد وصله   ۵که از وسط به واسطه یک بند با هم متصل هستند و به هر دو نصف کره مغزى باالى سطح بیرونى 

 .شود و سه تا شکافهاى عمیقدیده مى 

 شکافهاى مغز بزرگ 

شود که  قسمت تقسیم مى   شروع شده به سطح بیرونى رسیده به دو  اول )فرجه اولى( از سطح پایین مغز -۱

 یکى طرف باال رفته به وصله پیشانى غائب

شود و این شکاف مرحله پیشانى را از وصله   شود و دوم شاخ کج طرف پشت رفته طرف فک باال ختم مى  مى 

 .کند  یافوخ دماغ جدا مى 

 نصف کره واقع است  شکاف دوم )فرحه ثانیه( در وسط سطح بیرونى -۲

شود   شکاف اول تمام مى  از شکاف طوالنى شروع شده طرف جلو به طرف پایین رفته که به همان شاخ کج  که 

 .کند  که وصله پیشانى را از وصله فک باال جدا مى 



 

 

  خلقى شکاف دوم دیده مى  هاىشکاف سوم )فرجه ثالثه( در اصل اضافه شکاف طوالنى هست در وسط کناره   -۳

 کند  که وصله فک باال از وصله پشت گردن جدا مى  شود

 .شودوصله تقسیم مى    ۵از این سه شکاف هر یک نصف کره دماغى به  

سطح پایین آن که   وصله پیشانى )قص جبهى( از طرف چپ شکاف اول در مقابل شکاف دوم واقع است که  /اول

 .د کن  نامند و قسمت چشم خانه را درست مى بر استخوان پیشانى مى 

هاى پیشانى و پشت گردن واقع است مقابل آن شکاف دوم که پشت   بین وصله  وصله فک باال )قص یا فوصى( -۴

 .شکاف سوم است و زیر شاخ کج شکاف اول است آن

و پشت گردن   قسمت پشت گردن )تکه استخوان پشت سر( قسمت سه سره مقدم دماغ که پشت فک باال -۵

 .شودزیر تقسیم مى   وچک در قسمتهاى باالئى و میانى و واقع است و به وسیله دو شکاف ک 

بلندى بیرونى )صدغى بیرونى( متوازى شکاف طرف بلندى داخلى واقع است و سطح پایین دماغ ناهموار است و  

 .شود در سه حصه تقسیم مى 

 .شودقص مقدم: شکل سه نوکى است باالى خانه چشم واقع مى  

 .قص میانى: بزرگتر و در عمق سر است



 

 

 .باشد  قص پشتى: در عمق استخوان پشت گردن مى 

کند که در آنها شرایین مقدم  اء سطح پایین دماغ شکاف میانى عمیق است که مغز رابه دو حصه تقسیم مى و اشی

 .باشد دماغى مى  

 .کند  شود و آن بند است که هر دو دماغ را متصل مى جسم واصل )المس له( در پشت شکاف طوالنى دیده مى  

 .کند  را متصل مى  طبقه خاکى/ به رنگ ماده خاکى که جسم صلب و حدبه رمادیه 

اعصاب شامه/ که رنگ ماده به شکل نرم اعصاب هستند که در هر پهلوى شکاف طوالنى زیرفصلهاى مقدم  

 .ها اعصاب خاص شامه هستند هستند و این 

و شکاف اول یک شکاف عمیق است از سطح پایین دماغ شروع شده و در میان فص مقدم دماغ و فص میانى  

 دماغ واقع است 

کنار اندرونى شکاف    یک سفید سه گوشه وسعت دارد که درو سوراخ مقدم وسیع هر دو جانب یک   جداکرده و

هاى زیادى که از همین راهها  و سوراخ   اول بر مقدم پنج عصب باصره و پشت پنج عصب شامه واقع است

 .شوند به نه جسم پخش مى   شوند و  شریانهاى باریک در مغز داخل مى 



 

 

شوند که پشت طبقه خاکى و در  که مقامى هست که آنجا مالقات اعصاب نورانى مى   مجمع نور )تغاطع صلیبى( 

 .مقدم بلندى خاکى واقع است

حدبه رمادیه/ یک بلندى خاکى ماده است که پشت مجمع نور واقع است و از آن بلندى یک لوله زائد خارج  

 .گویند شود آن را قیف مى مى 

شود لوله آن در بطن  خاعیه شروع شده در بلندى خاکى تمام مىقیف یک قیف نما به شکل مخروطى از غده ن

 .شوداوسط مغز باز مى 

 فص: وصله، تکه 

 قمحدویه: استخوان پشت سر 

شکاف اول از   وصله صدغى )قص صدغى( حصه مغز است که در نشیب میانى سر داخل است که در بین -۳

متصل است و بوسیله دو شکاف و به سه    ردنمقدم و باال محدود است و به پشت به وصلهاى فک باال پشت گ

 .شودحصه تقسیم مى 

اندرونى نصف کره مغز   وصله مرکزى یک وصله کوچک است که به جاى ابتداى شکاف اول واقع است و سطح -۴

 .شودتا وصله دیده مى  ۶شکاف و    عدد  ۵را اگر از مقام اتصال بریده ببینیم طرف داخل هم  



 

 

شده به شکاف دوم   آید که از سطح پایینى جسم صلب شروع کنار مقدم نظر مى کنارى که این شکاف به   شکاف

کره مغز شروع شده به وسیله دو شاخ به پشت    کند شکاف دو شاخه که از کنارنیممغز به پشت گردن را جدا مى

 .شودسره جسم صلب تمام مى 

ت سر مغز شروع شده طرف  شکاف متوازى/ این متوازى شکاف دو شاخه و زیر آن واقع است که از طرف پش

 .شودمقدم به شکاف اول مغز متصل مى 

 :شکاف دندانى

 .شود که از پشت جسم صلب شروع شده مقابل شکاف پشت گردن و یافوخ تمام مى 

 :بلندى جسم صلب 

وصله فص الحاشیه/ این وصله به کنار مغز باالى کنار شکاف واقع است و به جاى اختتام شکاف رسیده معدوم  

 .شود مى 

فص مربع/ این وصله باالى کنار مغز پشت کنار شکاف و شکاف پشت گردن و فک باال و به طرف بلندى جسم  

 .صلب واقع است

 :فصیص استخوان پشت سر 



 

 

ائى است و یک فص کوچک است که در میان شکاف فک باال پشت سر در میان شکاف دو  شکل آن سه گوشه 

 شاخه است

رسد. آناتومی مغز و  متوازى است که بر سره آن در مقابل کج شده نظر مى  و شکاف دندانى است و پایین شکاف 

 شناخت تشریح مغز انسان 

اى به آن هست، لذا بازاز  کالبدشکافى نیز از مسائل تشریح است که در کتابهاى قدیم و در برخى از روایات اشاره  

 .شودمطالب آن آورده مى  

 از جابر  cerveauمغز، دماغ، 

مغز عبارت از مجموعه اعضائى است که در داخل جمجمه واقع گردیده و از نظر ساختمان و عمل قابل مطالعه  

 .است

و در زمان جنینى بدو   شود. قسمت اول از حیث وزن و حجم بزرگتر در مراحل اولیه داراى پنج قسمت مى  مغز

 .شود قسمت که همان نیم کره مغز است تقسیم مى 

 .آورد مانند )ناحیه بصرى(خود اجزاء عصبى دیگر را بوجود مى  قسمت دوم نیز ضمن

 .گردند(قسمت سوم که خود از چهار جزء عصبى هستند )اعصاب باصره از آن خارج مى 



 

 

 .آورد )مغچه(ماده عصبى را بوجود مى  -قسمت چهارم

 .سازد بصل النخاع است. بقیه خط عصبى مغز حرام را مى  -قسمت پنجم

 هاى کوچک روانه مى رشته   شوند و از آنها به جزءجزء نقاط بدن جفت عصب خارج مى   ۴۳رام دماغ و مغز ح از

 .احشاء با مغز کاملًا ارتباط و هماهنگى دارند  که تمام نقاط بدن از سر تا پا وطورى  گردد، به 

ه اعصاب  موسومند ب  زوج که ۳۱شود موسوم به اعصاب مغزى. از مغز حرام زوج عصب خارج مى   ۱۲مغز   از

کند و کلیه قسمتهاى مرکزى را اسفال   مى  نخاعى. جمجمه دو تمام اعصاب مرکزى را احاطه کرده، محافظت

 (lencephale )گویند مى 

 آناتومی مغز و شناخت تشریح مغز انسان 

 اوصاف عمومى مغز

 .کند  موقعیت مغز تقریباً تمام حفره اسکلت سر را اشغال مى 

سانتیمتر بطور متوسط و    ۱۷تا  ۱۶قطر بزرگ، قدامى و خلفى است، طول آن   -مرغ  شکل و اندازه: شبیه تخم -۲

 .(یک سانتیمتر کمتر است سانتیمتر )در زنان ۱۳ -۱۲سانتیمتر ارتفاع  ۱۴عرض 



 

 

 :وزن و حجم  -۳

گرم در    ۱۰۰۰گرم در مرد و   ۱۱۶۰مغز انسان نسبت به پستانداران حد تکامل را طى کرده است وزن در حدود 

 [۱.]گرم ۱/  ۰۳۰زن وزن مخصوص آن 

صحبت کردن و   اه رفتن، لمس کردن، نخاعى که مسئول کلیه حرکات و اعمال ارادى مانند ر -مغزى  دستگاه

 [۲.]غیره است و تحت کنترل مستقیم مغز قرار دارد

 کالبدشناسى سر و گردن 

 :قرشى در شرح بر قانون ابن سینا چنین نوشته است

مهره مزبور این است که    شود و یکى از خواص هره گردن خارج مى زوج از اعصاب نخاعى از سوراخ اولین م اولین

 این نخستین زوج از اعصاب نخاعى نه از دو جانب آن 

شود و نه از سوراخ مشترک بین دو مهره بلکه از دو سوراخى که در قسمت فوقانى این مهره به طرف   خارج مى 

 گردد عقب تمایل دارد خارج مى 

تنگ مى باشد ولى   ها گفتیمت، چه محل خروج آن چنانکه در باب استخوان این عصب کوچک و باریک اس  و

 .کند عصب مزبور در حیوانات مختلف اختالف پیدا مى 
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 حیواناتى که سالح آنها در سرشان است مثل شاخداران یا درفک آنها است مثل درندگانى که دندانهاى تیز دارند 

و قوى بودن مهره توأم   هستند  هاى قوى در گردن خود  ه مهره حیوانات براى بکار بردن اسلحه خودم حتاج ب  این

 تر استمهره ها نیز وسیع   با بزرگى آن است و به همین ترتیب سوراخهاى این

حیواناتى که چنین    عصب در این قبیل حیوانات قویتر و بزرگتر است تا انسان و میمون و سایر و اولین زوج 

 هاى گردن است  سایر مهره  کوچکتر و ضعیف تر ازوضعیتى را ندارند و در آنها فقره اول 

 [۳.]زیرا حامل باید از محمول بزرگتر باشد مگر این که علتى براى بزرگتر بودن محمول وجود داشته باشد 

 کالبدشناسى )مفصل سر و گردن(

 :در طب سنتى به نقل از ذخیره خوارزمشاهى چنین آمده است در صحفه کتاب بررسى  

تعداد آنها و تقسیم آنها به   ابتدا صفات عمومى مهره ها و  colonne vortebrale)) مهره ها یا ستون فقرات در

 داده   هاى گردن، پشت قطن، عجز و عصعص را شرح مهره 

ها باید   ت و قطن و عجز و عصعص شکل مهره چرا در هر قسمت از گردن پش و فایده خلقت مهره ها و این که 

 داشته و چه حکمتى در این کار بوده است فرق

https://portalesharat.com/tashrih_e_maghz/#_ftn3
https://portalesharat.com/tashrih_e_maghz/#_ftn3
https://portalesharat.com/tashrih_e_maghz/#_ftn3


 

 

ناحیه و علت این که   هاى هر هاى مختلفه هر مهره را ذکر کرده و سپس صفات خصوصى مهره نیز قسمت  و

آور جزئیات مربوط به هر مهره یا  اند وبا دقتى حیرت    شکل هریک از مهره ها با دیگرى متفاوت است بیان داشته 

کتاب ذخیره   اند، مثلًا درباره سوراخهائى که محل عبور اعصاب نخاعى است در ذکر کرده    جمع همه مهره ها را

سوراخ از دو نیم دایره ساخته شده است نیمى   هاى گردن هر  در مهره کند که چرا خوارزمشاهى مفصلًا بحث مى 

 در مهره 

عصب نخاعى از آن   شود به شکل دایره وو نیمى در مهره پایینى که رویهم رفته یک سوراخ کامل مى   باالیى

ه پایینى کوچکتر  دایره باالئى بزرگتر و نیم دایر   -نیم آید و چرا در ده مهره اول از دوازده مهره پشتبیرون مى  

مهره و    هاى عجز این سوراخ به تنهائى در هر مهره آخرى پشت و پنج مهره قطن و مهره  است، و باالخره در دو

 .بدون شرکت مهره دیگر آفریده شده است

هاى گردن از  از مهره   کتابهاى کالسیک تشریح مندرج است )کالبدشناسى و فیزیولوژى( دو مهره نخستین  در

 .نامند را به نام اگزیس مى   هائى دارند اولى رابه نام اطلس و دومىاوت حیث شکل تف

سوى دیگر در استخوان   هاى گلنوئید گویند و از دو طرف اطلس دو حفره موجود است که آنها را حفره  در باال و 

 .موجود است condylاستخوانى به نام   نامند دو زائده  occipital)) خلفى سر، که آن را قمحدوه



 

 

 مفصل مى  ligamant)) ن دو زائده استخوانى در دو حفره مهره اطلسى قرار گرفته و به وسیله رباطهائىای

 .شوند 

دندانى( موجود است که با    زائده  ) apophyse odontoideدر دومین مهره گردن یک زائده استخوانى به نام  و

از کتاب مزبور   ۴۷و در صحفه شود.  مفصل مى  (استخوان اطلس و نیز با استخوان پشت سرى )قمحدوه

 :خوانیممفصل سر و گردن چنین مى  )کالبدشناسى و فیزیولوژى( درباره

شوند،   گردنى مفصل مى   هاى استخوان پشت سرى با استخوان اطلس یعنى اولین مهرهزائده  -سر و گردن  مفصل 

گردنى مفصل سر و گردن دخالت دارد و زائده   و دومین مهره گردن )استخوان محورى( نیز در مفصل مهره

 .پشت سرى بتوسط رباطهائى متصل است دندانى این استخوان با استخوان

 [۴.]باشد  حرکات سربه جلو خم شدن و عقب رفتن سر و منحرف شدن به یک طرف و چرخیدن سر مى 

 .۱۱۸قران و دانش پزشکى، ص [ - (۱]

 .۲۴۰درمان طبیعى، [ - (۲]

 .۲۹  -۳۰بررسى در طب سنتى، ص [ - (۳]

 .۲۵  -۲۶بررسى در طب ایران و مقایسه آن، ص [ - (۴]
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 :غز شناخت م

 آناتومی مغز و شناخت تشریح مغز انسان 

چهار عددند و به یکدیگر راه   ى دیدگاه جالینوس باشد که بر پایههایى مى تو خالى نیست، ولى داراى حفره  مغز

بر پایه  [ ۳]و دیگر در پشت مغز[ ۲]مغز و یکى در میانه [ ۱]شوند دو تا در جلودارند و بطن مغزى نامیده مى

 [.۴]باشد ى کشیده شده در زیر مىنمایه

مجراها فراهم شده اند که گاهى آن را   اى سازگار با این گونه اند که به  هایى پدید آمده  این مجراها اندام  درکنار

 .کنند  بندند و زمانى آن را باز مىمى  

[ ۵]باشند و به استخوان تورى  ستان مى یافته در لوب جلویى است که همانند نوک پمغز داراى دو زایده رویش  

 .رسند شکل مى  

هایى بسیار و نابرابر شبیه ابر  باشد این استخوان داراى سوراخ  ى نوک پستانى مى   حس بویایى در این دو زایده 

 .رسد گیرد که ته بینى به آن مى   اى جاى مى است و در کاسه سر بگونه  [ ۶]یعنى غربالى )مشاشى(

است نیام نازک به مغز چسبیده و در  [ ۸]و دیگرى نازک و نرم [ ۷]مغز داراى دو نیام یکى سخت و کلفت 

چسبد. این پرده  سخت به کاسه سر چسبیده و در جاهایى به مغز مى  شود، نیام  بسیارى از جاها با آن یکى مى

 .که استخوان تورى شکل استهایى بسیار دارد یکى در ته بینى است سوراخ  سخت در دو جا
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 .هایى داردکه در کام است و این نیز سوراخ [ ۹]دیگرى کنار استخوانى 

اى دو  ه ماندهشود و پس   هاى دو بخش پیشین مغز از راه استخوانى که در پایانه بینى است ریخته مى  ماندهپس

ها از  شود که با آن راندن این فزونى  بیرون رانده مى  بطن میانى و پایانى از استخوانى که در کام است به

 .یابیم مى  بیماریهاى بد رهایى

گونه    گیرد همان ها برآمده و در سر شکل مى بافتى تورى مانند است که از سرخرگ در زیر مغز و سخت شامه 

کند  و در سخت شامه رخنه مى  آید ها گفتیم از این بافت تورى شکل دو شاخه بیرون مى  که در بخش سرخرگ 

 ..چسبد  و به مغز مى 

______________________________ 

[۱.Frontal lobe ] 

[۲.parietal lobe ] 

[۳.occipital lobe ] 

نوشته)   -است این نگاره در دست نوشته) أوق( و) یح( آمده گونه است: این نگاره در دستاال ایننگاره ب[  .۴]

 :به دو گونه به جاى یکى آمده است. آن دو چنین هستند  نوشته) تیم( شود ولى در دستاصل( دیده نمى  
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[۵.Ethmoidal B . ] 

[۶.Cribriform  ]صفحه غربالى  -، ن. ک» مشاش« نمایه واژگان 

 Doramalerسخت شامه [  .۷]

 piomaterنرم شامه [  .۸]

[۹.sphenoidal B  ] پرهاستخوان شب 

 :ى مغز و ریخت آن هاى آمیزه  نشانه

خردتر است. چنانچه شکل   ى سر کوچکتر، مغز نیز کند. هرچه کاسه  مغز از ریخت کاسه سر پیروى مى  شکل

بزرگ هر دو غیر  این رو سر بسیار کوچک و یا بسیار  کند از  آن دگرگون شود، ریخت مغز نیز از آن پیروى مى 

 .ها استیا کیف خانم [ ۱]بدفرم آن مانند جاى عطردان )سفط( ىاند. گونه   معمول 

عقب آن و اندکى   شکل سرها باید از نظر بزرگى و گردى مناسب و طبیعى، کمى برجستگى در جلو و  بهترین

 .وارى )فرورفتگى( در دو سوى سر و کنار دو گوش باشد ناهم

ها سرخ و  تر، و چشم مالش سر نمایان است و همچنین چهره گرمى مغز گرم باشد، گرمى در دستاگر آمیزه  

 .ها آشکار استرگ 
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لختى(  ى خواب )ب نیرومند و کم  خورده ویابد. مویشان فشرده، سیاه و پیچ  سر ایشان زود و تند رویش مى   موهاى

شود، سنگینى و انباشتگى )امتالء( را در   تند پریشان مى [ ۲]بادهاى  شود. موى ایشان در برابرو زود خشک مى  

دهند آنها داراى    زود نظر مى شود و نیز هاى آنها نااستوار و زود دگرگون مى   کنند. دیدگاه سر زود احساس مى 

 .هوشى باال و در کارهاى روانى سرعت دارند 

اند. موى سر ایشان  ذهن    خواب و کند اى کم ى گرم است. دارندگان چنین آمیزه   سوى آمیزهى سرد ز آن  آمیزه 

و جنبش  بینند  شوند. با برهنگى سر آسیب مى مى    لخت بوده و سیاهى کم دارد. پیوسته دچار سرماخوردگى 

 .هاى آنها کند استپلک

دارند، و آب بینى ایشان   دارى بسیارى خشک با رویش تند مو، کچلى زودهنگام همراه است. شب زنده   آمیزه 

 شوند  گاه دچار زکام و سرماخوردگى نمىهیچ .شود مگر آن که گرفتار بیمارى شوند  سرازیر نمى 

گردند و آب بینى   سوى آن است. موى نازک و تنک و با رویش کند دارند ولى تاس نمىى نمور ز آن  آمیزه 

 .شوند   ایشان پیوسته سرازیر است. همواره دچار سرماخوردگى مى 

 .اند آلود و کند حواس   خواب

 .چلى همراه استخوردگى و زود ک  آمیزه ى گرم خشک، موى سر نیرومند دارند که با رویش تند و سیاهى و پیچ
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همواره است. در نظرده ى   باشند. کارکردهاى روانى ایشان تند و اند و داراى خوابى سبک مى خواب کم  بسیار

 .هاى ایشان اندک استمانده  پس کنند و حسگر خوبى دارند. سرریز شتابنده عمل مى 

ردند زود و همواره دچار  گ سوى آنست، پرخواب، تنبل، کند هستند، کچل نمى ى سرد نمور ز آن آمیزه  

 .شوند  سرماخوردگى مى 

 دارد، و در پى آن، نشانه  ى هر یک ى گرایش هرکدام به عوامل اولیه  ى گرم نمور و سرد خشک به اندازه   آمیزه 

هاى آنها نیز به   و سرد خشک( متناسب باشند، نشانه  شود. و چنانچه این دو )گرم نمورهاى آن آشکار مى  

 بود نها خواهد تناسب ترکیب آ

 ى واژگان سفط: ن. ک» سفط« نمایه[  .۱]

 ى واژگاناراییح: ن. ک» أراییج« نمایه [  .۲]

 بدن  ترین اعضاىمرطوب

 :ترین اعضاى بدن به ترتیب عبارتند از مرطوب 

 بلغم؛  .1

 خون؛  .2
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 چربى؛ .3

 پیه؛  .4

 مغز؛ج  .5

 نخاع؛  .6

 ها؛ گوشت پستان و بیضه  .7

 ریه؛  .8

 کبد؛ .9

 طحال؛ .10

 ها؛ کلیه  .11

 ماهیچه؛  .12

 پوست؛ .13

این ترتیب در مزاج اعضاى بدن توسط جالینوس ابداع شده است )وى در این طبقه بندى، ریه را از کبد  

 تر ذکر کرده است(، مرطوب 

زیرا هر عضوى در مزاج   باید توجه داشته باشید که »ریه« در گوهر و سرشت خود رطوبت زیادى ندارد،  ولى 

کند، و در مزاج عارضى خود شباهت به   تغذیه مى  آن غریزى و ذاتى خود، شباهت به نوع غذایى دارد که از



 

 

خون و   ترینافزایش یافته است، )با عنایت به این نکته( ریه، عضوى است که از گرم  خلطى دارد که در آن عضو، 

تر  تواند از کبد مرطوب گرمى، ریه نمى   کند )لذا به دلیل ایناز آنچه بیشتر آن آمیخته با صفراست، تغذیه مى  

باشد ما تعلیم داده است، )پس این رطوبت زیاد ریه، ذاتى و سرشتى نم ى  و جالینوس خود این نکات را به  باشد(،

رطوبت زاید  [ ۱(]از باال) هاگاه در اثر باال رفتن بخارها از بدن )از سمت پایین( و ریزش نزله و رطوبت   بلکه(

  تر مىبنا بر این کبد به لحاظ رطوبت ذاتى و غریزى، از ریه بسیار مرطوب [ ۲]کند، بسیارى در ریه تجمع مى 

تر شدن ریه در گوهر خود  طوب مر  باشد، و ریه نم پذیرى بیشترى از کبد دارد، گر چه تداوم این امر، گاه باعث

 .گردد نیز مى 

 

ثر  گوارش بدن، و تبدیل آن به نزله در ا  اى، تصاعد بخارات زیاد از بدن در اثر نارسایى در هاى نزله در بیمارى [ ۱]

اى از   به اعضاى ضعیف بدن باعث به وجود آمدن طیف گسترده  سردى خارج از اعتدال مغز و ریزش آن 

 .شود به همین دلیل در طب از» نزله« به أُم األمراض یاد مى  گردد ها مى بیمارى

 .کند ها را به خود جذب مى سینه، عضوى نرم و متخلخل بوده و مانند اسفنج، رطوبت ریه در قفسه [ ۲]
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  نکته ای مهم درباره

 جالینوس نظر از تشنج

 علت تشنج در انسان

  

نموده و گفته   گفته است: همّ موجب از بین رفتن قلب و غم مرض قلبى است، سپس آن را تفسیر  جالینوس 

 .«باشد است: »غم نسبت بگذشته و هم نسبت بآینده مى 

نسبت بآنچه باید بشود   جاى دیگر گفته است: غم در مورد چیزى است که از دست رفته و همّ دلواپسى در

اى اگر مدتى انسان محزون و مغموم بماند،  برد، مگر ندیدهمى  ى تو را از بینخواهد شد. از غم بپرهیز زیرا زندگ

 .گردد مى  حیات او متالشى

دیگرى در طرف چپ   گوید: قلب داراى دو حفره یکى در طرف راست و وضع قلب را توصیف نموده مى  سپس

کشیده شده   مغز گ بطرفدو حفره قلب دو ر  باشد و از هردارد. خون در حفره راست بیشتر از طرف چپ مى 

کند و با انقباض آن دو  نباشد، انقباض حاصل مى  اى بر قلب برسد، که موافق مزاج آن )قلب(است. پس اگر عارضه 



 

 

گردد. و بعکس اگر  اش تشنج و دردى است که در بدن انسان عارض مى نتیجه  .شوند رگ مزبور هم منقبض مى 

 .گردند مى  منبسط شده و رگهاى مزبور منبسط  قلبى موافق طبع و مزاج آن )قلب( بود،  عارضه

مشرف است. اگر   گفته است: در قلب رگ کوچکى است مثل لوله که بر شکافها و روپوش و جسم قلب  همچنین

چکد، در  بر مرکز قلب و غالف آن مى  انسان دچار غم شود، آن رگ کوچک منقبض شده و قطرات خونى از آن 

 آن حال از 

  

شود، که در خود قلب و در  مى  پوشاند و باین کیفیت بر قلب فشار وارد یده و قلب را مى گرد رگ خون جارى  دو

اش که بخار شراب بر مغز انسان مستولى شده و نتیجه   گذارد، همان گونهروح و نفس و جسم انسان اثر مى 

 .مستى و بیهوشى است

را چند روزى غصه و غم   را گرفت و آن  شده است: جالینوس خواست این مطلب را امتحان کند، لذا حیوانى  گفته

پژمرده و از هم پاشیده شده است. از این امر   داد و چون ویرا کشت، دید قسمت اعظم قلب حیوان الغر و

  بطور متوالى بر انسان عارض شود و هموم انسانى بر او هجوم کند، قلب پژمرده و  استدالل کرد که اگر غم و غصه

 .گرددپالسیده و الغر مى 

 .نتیجه این امتحان چنان شد که مردم را از عواقب هم و غم برحذر داشت



 

 

 جالینوس به شاگردان خود گفت: هرکس خدمت خود را خوب انجام دهد مکافات او هم نیک خواهد شد؛»

 او گفت: دانشى که متعلم آن را تعقل نکرده باشد و یا تعقل کرده و فهمیده ولى بکار نزند، مفید نخواهد بود؛ »

یا درد شکم و زشتى و   جالینوس در کتاب »اخالق النفس« گفته است: همان گونه که امراض از قبیل صرع »

ها در  ریختن مو یا کچلى یا جوش از این قبیل بیمارى   گردد یا عوارضى از قبیلگوژپشتى بر انسان عارض مى 

که   ها است، بدین معنى زشتى  برد، نفس انسان هم در معرض مرض و زیبائى شخص را مى  کند وشخص بروز مى 

 غضب مرض و جهل زشتى است؛

 

 نویسنده حکیم رضی
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