
 243/ 1389 پاييز، سومل، شماره سال اوmohaghegh@sums.ac.ir :فرد مسوول مكاتبات*

و ايران، سال او طب سنّيمجلّه 1389 پاييز،سومل، شمارهتي اسالم

 كتاب تشريح بدن انسان» عضالت«ي نكاتي از مقاله

ج، محمدرضا شمس اردكانيالف، پويا فريديالفحامد عابدتاش،ب، اميررضا دهقانيان*الفزاده لعلي محقّق عبدا

ش دانشكده،ي سنتيداروسازگروه الف و مركز تحقيقات علوم دارويي، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، نراياراز،يي داروسازي
ب

د ش انشكدهگروه پاتولوژي، رانياراز،يي پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شيراز،
 

ج
ا تهران،ي دانشگاه علوم پزشك،يت طب سنّي دانشكده  رانيتهران،

 چكيده

و دستيابي به دانش ايشان از طريق بررسي و ايراني در پيشبرد دانش پزشكي و قدم اول در مشخص نمودن سهم دانشمندان اسالمي  انتقادي

مي مقابله ، معـروف بـه»تشريح بـدن انـسان«كتاب پارسي» عضالت«در اين تحقيق نكاتي از بخش. باشد اي دانش ايشان با دانش امروزي

ا.، با دانش امروزي برابري شده است»احمد شيرازيبن محمدبن منصور«اثر» تشريح منصوري«  مقاله نه نكتـه از جملـه مـوارد زيـرنيدر

و نقد شده است مق و اينعملكرد بيان-1: ابله و حركت است مغز و مبداء حس و ربـاط-2. كه منشاء  همراهي اعصاب، بافت پيوندي، وتر

به-3. هاي عضله با رشته ي ميزان انـدازه«بندي عضالت بدن بر اساس ماهيچه، مكانيزم كشش ماهيچه، بيان پنج معيار تقسيم عملكرد اشاره

آن«،» ماهيچه شكل«،»يك عضو ي دو عـضله( هـاي آنتاگونيـست ماهيچـه عملكـرد، بيـان»داشتن يا نداشتن وتـر«و» در تركيب«،»وضع

ع، اشاره به عضله)»متضاده« و ذكر عضالت بين استخواني سطح پـشتي پيشين ساق پا كه به چهار وتر ختم مي ضالتي مياني در بين شود

س ترين شكل مربوط چنين از مفصلهم. پا ه. مطلب كوتاه استخراج شده استكيويبه فصل عضالت، در اين قسمت پنج نكته قابل توجـ

قري تعداد عضالت ديواره: است از جمله  و ماهيچه گرفته در اندام تناسلي مرد، بخش ماهيچهار شكم، اسفنكتر مثانه، عضالت هايي اي حلق

آنءكه مبدا .ها استخوان المي است يا مقصد

ك  عضالتتشريح منصوري، كالبدشناسي،:ليديواژگان

 مقدمه

اول ملّتي از قدما كه به علم شـريف تـشريح اعتنـا كـرده بـود،

آن.حكماي اصطخر فارس بودند  اي مـصر كـه بـه پس از هـا اطبـ

و خـوب  و تـازه و ذخيره كردن تكميل صنعت حفظ اجساد موتي

آن نگاه ند، لـذا در ها بيـشتر از شـفاي مرضـي اهتمـام داشـت داشتن

و موميـايي كـردن آن  هـا بـه مطـالبي تـشريحي شكافتن بدن انسان

اي در كالبـد هـا بـا ظهـور اسـالم، روح تـازه بعـد).1(دست يافتند 

و علـي سرزمين رغـم نظريـات تحقيـق هايي مانند ايران دميـده شـد

شناسـي موجود، براي تمامي انواع دانش از جمله دانش كالبدي نشده

 بـن محمـد بـن منـصور.و به اين علوم پرداخته شـد ارزش قايل شده 

و نهـم هجـري نگـار سـده احمد شيرازي، پزشك پارسـي ي هـشتم

و پــانزدهم مــيالدي(قمــري  كتــاب خــودي در مقدمــه) چهــاردهم

به»تشريح بدن انسان« در ارزش دانـش» تشريح منـصوري«، معروف

و علّت پرداختن خود به آن ذكر مي  ا بعـد بـر ...«: كند كالبدشناسي امـ 

ب و  ارباب سيرت پوشيده نيست كه مقـصدصرنظر اصحاب بصيرت

و طلب اعلي از : كه فرمـود خلق اشياء، نفس انساني است چنان اقصي
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 كتاب تشريح بدن انسان» عضالت«ي نكاتي از مقاله

و ايران طب سنّي مجلّه/ 244  تي اسالم

حـصول ايـن. كنت كنزا مخفيا فأحببت ان اعـرف فخلقـت االنـسان

و وقتي مبين شـود  و رفعت، زماني معين و وصول اين رتبت مرتبت

و  بري رطهكه خود را از و جهالـت، و مقام حيرت  بـه هانـد ضاللت

و مكونات، تـا بـه مقتـضاي و تعقّلي كافي در مخلوقات تأملي شافي

و. من عرف نفسه فقد عرف ربه قيـام نمـوده باشـد   بنـابراين دسـتور

احمـد ابـن محمـد بـن الصمد منصور المامور معذور اضعف عباد اهللا

و حسن ماله با قصور فك  و صلح حاله و توزع خـاطر و خمول ذكر ر

و ظاهر، متوجه آن شد كه در تـشريح بـدن انـسان كـه باطني تفرقه

و كيفيـ ت اوضـاع آن سـطري در سـلك احسن بنيان اسـت شـطري

و قيد عبارت در آورد ).2(» انتظام

رسد قدم اول در مشخّص نمودن سهم دانشمندانمي نظر به

و ايرانــي در پيــشبرد دانــش علــو م پزشــكي از جملــه اســالمي

به دانش ايشان از طريق بررسي انتقادي كالبدشناسي، دست يابي

در ايـن. باشـد اي دانش ايشان بـا دانـش امـروزي مـيو مقابله 

يحتــشر«كتــاب پارســي» عــضالت«تحقيــق نكــاتي از بخــش 

.با دانش امروزي برابري شده است» منصوري

: عضالتي از مقالهنكاتي
عي مقاله » العـضالت فـيةالثالثة المقال«نوان عضالت تحت

و حساس«با عبارت چون از واجبات است كه حيوان، متحرّك

و با عبارت» ...باشد و مفصل قدم ...«شروع شده و مفصل ساق

و مي» اهللا اعلمو مفاصل اصابع تصويري مربـوط).2(يابد پايان

د به محلّ قرار  مرگيري عضالت در بدن شودي پايان مقاله ديده

).5تا1هايشكل(

ي از شكل مربوط به عضالت از يك نسخهيا نمونه.1 شكل
).3(يح بدن انسان كتاب تشري خطّ

يكيا نمونه.2 شكل  از شكل مربوط به عضالت از
).4( كتاب تشريح بدن انساني خطّي نسخه

ي از شكل مربوط به عضالت از يك نسخهيا نمونه.3 شكل
).5( كتاب تشريح بدن انساني خطّ

ي از شكل مربوط به عضالت از يك نسخهيا نمونه.4 شكل
).3( كتاب تشريح بدن انساني خطّ
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و همكاران زاده محقّق

مل، شماره سال او245/ 1389 پاييز، سو 

ي از شكل مربوط به عضالت از يك نسخهيا نمونه.5 شكل
. كتاب تشريح بدن انساني خطّ

به نكاتي از مقاله در و2ي عضالت، برگرفته از مرجـع زير

ميشرح كا :شود لبدشناسي امروزي آن اشاره

و«: آمده است 109ي در صفحه:1ي نكته و منبع حـس

و بـه واسـطه  عـصب، بـه جميـع بـدني حركت دماغ است

.»شود فايض مي

) دمـاغ( مغـز عملكـرد اين قسمت، نويسنده بـه زيبـايي بـه در

و حركـت مـي مي و مبـداء حـس و آن را منـشاء در پردازد و دانـد

كند كه مغز توسط اعصاب ايـن خـصوصيات را بـهه مي ادامه، اشار 

دانيم كـه اعـصاب بـدن از لحـاظمي. كند تمام نقاط بدن ارسال مي 

و مخلوط تقـسيم حركتي اعصاب حسي،ي فيزيولوژي به سه دسته 

به مي آن شوند كه اين اعصاب يا و يـا از طور مستقيم بـه مغـز وارد

و يا از طريق اعصاب نخـاعي خارج مي بـه  (Spinal nerves) شوند

و يا از آن خارج مي  و مبـداء اكثـر نخاع وارد هـاي عملكـرد گردند

يو ايــن مطلــب، نوشــته)6(باشــد هــا مراكــزي در مغــز مــي آن

ميي ندهنويس .نمايد كتاب را تصديق

و عضله، عـضوي«: آمده است 110ي در صفحه:2ي نكته

و رباط كـه بـا هـ و وتر و است مركّب از ليفات عصب م بافتـه

و پرده به لحم پر شده .»اي گرد او در آمده ميان آن

 اين قسمت نويسنده به همراهي اعصاب، بافت پيونـدي، در

و رباط با رشته مي وتر آن هاي عضله اشاره و ها را محصور كند

مي در پرده  مي. داند اي كه فيبرهـاي عـضالني بـه در واقع دانيم

و عصب مربوطه   همگي در كنار هـم قـرار همراه بافت پيوندي

پـ گرفته و چنـد فاسـيكول عـضالني توسـط  بـه نـاماي ردهانـد

و ايـن مجموعـه احاطـه شـده  (Epimysium) ميزيوم اپي اسـت

).6(شودبه استخوان متصل مي (Tendon) توسط رباط

آنيو فايــده«: آمــده اســت همــان صــفحهدر:3ي نكتــه

به واسطه و استرخي تحريك اعضاست آن تشنّج .»اء

به اين در مي عملكردجا نويسنده آن ماهيچه اشاره و را كند

و  (Contraction):ي انقباض تشنج حركت دادن اعضا به واسطه

مي  (Relaxation):سست شدن استرخاء و در عمل ماهيچه داند

).6(نيز چنين است 

پـيش صـاحب«: آمـده اسـت 111ي در صـفحه:4ي نكته

كه عضال  و پيش كامل آن است و چهار است و پنجاه ت پانصد

و در جوامـع و نـه اسـت و بيـست ابوعلي آن است كه پانـصد

اي  و و پانزده است كه پانصد ن قـول بـه جالينوس مسطور است

».كه او مشاهده كردهصواب اقرب است بنابر آن

جا نويسنده بـه دليـل اخـتالف نظـري كـه در مـورد اين در

ن وجود داشـته اسـت، بـه بيـان هاي بدن انسا شمارگان ماهيچه 

و نظريات هر يك از بزرگان طب در اي ن مورد پرداختـه اسـت

كه صاحب كتاب كامل ي الصناعه تعداد ماهيچـه ذكر كرده است

و جـال529 عدد، بـوعلي سـينا 554بدن انسان را  ينوس عـدد،

در ضمن خود منصوري گويـا، بـا نظـر. اند عدد ذكر كرده 515

س  آن. ايرين موافق بوده است جالينوس بيشتر از ا چـه مـسلّم امـ

به  به فرد، امروزه نيـز در كتـب است، دليل اختالفات جزئي فرد

گونه عدد دقيقـي بـراي تعـداد عـضالت ذكـر شناسي هيچ كالبد

و تنها تقريبي از آن مطر   شـده اسـت، كـه حـدودحنشده است

).7( ماهيچه براي انسان است700 تا نزديك 650

ت«: همـان صـفحه آمـده اسـتدر:5ي نكته و بيـان كيفيـ

 محرّكه چـون فـايضي تحريك عضله عضو را اين است كه قوه

 عـصب، عـارض عـضلهي اي از دماغ به واسطه شود بر عضله مي

و وتر نيز متشنّج مي و تقلّصي يعني كششي به طريق خلف، گردد
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 كتاب تشريح بدن انسان» عضالت«ي نكاتي از مقاله

و ايران طب سنّي مجلّه/ 246  تي اسالم

و به واسطه مي ميي گردد بعـد.رددگ تشنّج عضل، عضو منجذب

مي چون عضله منبسط مي از آن  و عود كند به حالت طبيعي، شود

مي وتر او مسترخي مي ».شود عضو گردد پس ممتد

مي در به اين نكته اشاره كنـد اين قسمت نويسنده به زيبايي

مي  كه ماهيچه ي محركه خواهد منقبض شود، ابتدا قوه كه زماني

و باعـث ايجـاي عصب بـه عـضله مـي واسطه از مغز به د رسـد

و باعث كشيده شدن وتر آن ماهيچه كششي در ماهيچه مي شود

مي  ن. شودو در نهايت حركت عضو كهمي شاندقّت بيشتر دهد

كه مبـداء حركـات اين:به ظرافت به چند نكته اشاره شده است 

ا  اعـصابي واسـطه مغـز بـه كـهنيارادي مغز انسان است، دوم

را ايمپــالس) هــاي حركتــي نــورون( مهــاي عــصبي اهيچــه بــه

آن. رساند مي كه نويسنده(كه اين ايمپالس عصبيكه زماني سوم

بـه ماهيچـه) نـام بـرده اسـت"كـه محرّي قـوه"عنوان از آن به

مي مي به رسد، باعث ايجاد انقباض در عضله و اين كشش شود

و ايـن تقريبـاً همـان وتر، عضو را حركـت مـيي واسطه دهـد

اي ماهيچــــه-اتفــــاقي اســــت كــــه در تقــــاطع عــــصبي 

(Neuromuscular junction)6(دهد رخ مي.(

طور كلّي نويسنده بر اساس پنج معيار عضالتبه:6ي نكته

مي بدن را تقسيم  و بندي مي آن عملكردكند اين. دهد ها را شرح

،»ي يك عضو ميزان اندازه«يا» مقدار«اول: پنج معيار عبارتند از 

آن«، سـوم»شكل ماهيچه بر حسب احتياج محل«دوم ،»وضـع

.» يا نداشتن وترشتندا«و پنجم» در تركيب«چهارم

دو«: آمـده اسـت 114ي در صـفحه:7ي نكته و اگـر ايـن

 متضاده در يك حالت، تحريك عضو كنند؛ عضو متحرّك عضله

و قـايم بمانـد مـثالً.به هيچ جهت از جهات نشود بل مـستوي

ع  كف چون: ضله دارد كف، دو كف يكي در باطن  متشنّج شود

و يك عضله در ظاهر كه چـون متـشنّج شـود كـف به هم آيد

و. گردد قلبمن كف مستقيم بماند اگر هر دو با هم متشنّج شود

به هيچ طرف نكند ».ميل

هـاي ماهيچـه عملكـرد بيـان جا نويسنده به زيبايي بـه اين در

ــست ــه (Antagonist) آنتاگوني ــضلهآن،پرداخت ــا را دو ع ي ه

و در ادامه نيز مثالي براي آن آورده است» متضاده« . ناميده است

دانيم كه اين مطلب در كتب علمـي امـروزي نيـز تقريبـاً بـه مي

).6(شود همين شكل بحث مي

چــون عــضله«: آمــده اســت115ي در صــفحه:8ي نكتــه

او گانه وسطي از عضالت هفت   مقدم ساق كـه رسـته اسـت از

كه مي به چهار اصابع قدم چهار اوتار »...آيند

به چند نكته در  ظريف اشـاره كـردهي اين قسمت نويسنده

كه تعداد عضالت جلـوي سـاق را هفـت عـدد اول اين: است

كه از لحاظ آناتومي سـاق پـا را بـه سـه داند با توجه به اين مي

و پـسين  (Lateral)و جـانبي  (Anterior) كمپارتمـان پيـشين 

(Posterior) مي و نيز كمپارتمان جانبي كمي متمايل تقسيم كنند

از مي Anterior به باشد، پس قريب بـه يقـين منظـور نويـسنده

و جـانبي عضالت مقدم ساق، عضالت كمپارتمان  هـاي پيـشين

و همـان مي دو طـور كـه مـي باشد دانـيم تعـداد عـضالت ايـن

مي  آني اما نكتـه).6(باشد كمپارتمان شش عدد كـه تنهـا دوم

 چنــد وتــر اســت، داراياي كــه در ايــن بــين در پــايين عــضله

باشـد مي "Extensor digitorum longus" اي تحت عنوان عضله

ي مياني در بين عضالت پيشين ساق كه اين عضله تقريباً عضله 

به چهار وتر ختم مي و دقيقاً در پايين از پاست شود كه هر يك

به يكي از  ، كـه)6شـكل(شود انگشتان پا متصل مي اين وترها

تو به آنسططور دقيق به .ها اشاره شده است نويسنده

ايـن عـضله تقريبـاً  Extensor digitorum longusي عـضله.6 شـكل
و در پايين به چهـار وتـري عضله  مياني در بين عضالت پيشين ساق پا است

شـوند شتان پا متصل مـي شود كه هر يك از اين وترها به يكي از انگ ختم مي
). مراجعه شود8ي به نكته(
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و همكاران زاده محقّق

مل، شماره سال او247/ 1389 پاييز، سو 

كـهكه اگر چنـان...«: در همان صفحه آمده است:9ي نكته

و وتر ايـشان هر يك از اصابع را عضله  اي بودي، كوچك بودي

به جذب عضو نبودي و كافي ».به غايت باريك بايستي

جا نيز نويسنده به عضالت بين استخواني سطح پشتي اين در

كنـد كـه جـاي بـس اشاره مي (Dorsal interossei muscles)اپ

).7شكل(شگفتي است 

پا.7 شكل  عضالت بين استخواني سطح پشتي
(Dorsal interossei muscles)  )مراجعه شود9ي به نكته .(

 موجود در شكل مربوط به عضالتمطالب
هيـ هاي قابل توجهي در حجم مطالب ارا كلّي تفاوت طور به

هـاي هاي مربـوط بـه فـصل عـضالت در مرجـع شده در شكل

در طـوري بـه).5تا1هايشكل(مختلف وجود دارد  كـه حتّـي

).5شـكل(اي از بدن ارايه شده اسـت مواردي، تنها طرح ساده 

و ميـزان اين مطلب مي تواند از طرفي مربوط بـه سـطح علمـي

و از طرفـي نـشان دهنـده دقّت نـسخه   پويـايي دانـشي بـردار

و غني هـاي هـا بـراي آمـوزش طلبـه سازي شـكل كالبدشناسي

هاي در دسترس، شكل مربوط بـه در ميان نسخه. پزشكي باشد 

مي مفصل3مرجع  گـذاري با نشانه. شود ترين اطالعات را شامل

 شـرح مطلب كوتاه بـه31، در مجموع)8شكل(بر روي شكل 

:زير استخراج شد

. مطلب كوتاه31ي شكل مربوط به عضالت، داراترين مفصل.8 شكل
. كه با شماره مشخص شده در متن آمده استيمطالب استخراج

ا غشاي پيشاني عضله.1 ميئي شود در تحـت ست كه منفرش

ميءغشا اوو ممتزج .يا جزو اوستيگو شود به

سر.2 و ايشان دو صـنفند بعـضي محـر14ّعضالت ك است

و بعضي محـرّ سرند خاص ازك سـره و هـر يـك و گـردن

يسه يـا منعطفـه ما يشان يا منكّا و يـل ما يـا مـين يـل  يـسار

مي ).دوراني(حركت استدارتاز ايشان شود حاصل

 زوج،4 سـريه خاصـ) سر بـه عقـبي كنندهخم(منعطفه.3

 زوج،2 سـريه خاصـ) سـر بـه جلـوي كننـدهخم(سهمنكّ

و گـردني منعطفه و گـردنيسه زوج، منكّـ1 سـر 1 سـر

به طرفين(لهيزوج، مم . زوج12)مايل كننده

 جهـت،سه عضله است يكـي) دو پلك(هر يك از جفنين.4

و آن عضله ميي گشادن دو رقيق كه و به وسط جفـن ،آيد

و در رفته و وتر ايشان متـصل جهت بستن اند در ساق عين

به جانب جفن مي .شود

 عـدد،6هـر يكـي اسـت عـضله12،) چـشمي كره(مقله.5

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ji

itm
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               5 / 8

https://jiitm.ir/article-1-67-fa.html


 كتاب تشريح بدن انسان» عضالت«ي نكاتي از مقاله

و ايران طب سنّي مجلّه/ 248  تي اسالم

ب متحر4ّ وه كند و وراء هـر مـور2جوانب اربعه ب افتـاده

.كند مقله عضله ايست كه ضبط سرعصبه مجوفه مي

مي6.2 و ابتدا كنـد از اجـزاي ابتـدا مـي2كند از درز سهمي

و  ــاني از عظــم المــي شــوند از ضــلعين ناشــي مــي2فوق

.ين از عظم الميخفضمن

اي دو عـضله) بينـيي پـرّه(نبرا.7 از.سـت كوچـك  يكـي

يكي ناحيهي قصبهي ناحيه و جهي قصبهي يمني ت يسري

.بسط هر دو

كه مركب از چهار)گونه(در هر دو وجنه.8  يك عضله است

و آن . عريضه گويندي را عضله جزو

آن.9 و چـه ليـف از آن ناشـي فك اسـفل دوازده عـضله دارد

از مي مي شيبشود به گـردن، بعـد هر دو گوش فرو آيد تا

مي از  و جـذب فـك اسـفل آن صعود به عطف ذقن كند تا

ــي ــد م ــه كن ــهب غ صــدي زوجــي ازو عــضله،شــيب مطبق

و اين دو عضله صـد)گيجگاهي( يكـي صـداين،غ خوانند

و دو م در لــسان از طــرف پنهــان در عظمــي زوج از يمــين

اهم از مطبق زوج دو چپ، اسـت زوجد ايـنصسان مقان در

كـه سـر هر جـاييازآن عمل ساخته دو عضله از هميندر 

و يــك ان مختلــف افتــادهيــشا اســفل ســاق نزديــك نــرود

و فـك واقعست ساق ديگر نزديك آن  چه قريب زوج است

و اسفل به حركـتا شتر حيوان مخصوصبي در انسان ست

و ديگر آنكهكنآ بنابر  شـريك نيـست بـره او خفيف افتاده

بي اعضا كه هري واسطهه شريفه و گـاه حركت متاذي گردد

و سـر،ك باشدكه فك اعلي متحرّ   مفصلي كه ميان اوسـت

.استحكام او ممكن نباشد

نه عضله است.10 .لسان

و فردي از بـاال4) لبها(شفتين.11 ي عضله دارد، زوجي از باال

و متّ و فردي از يسار ب صل مي وجنه وطرفي ديگر ازوهشود

مي زوجي مرتقّ يكـي شود از ناحيهي و هـر ي ذقن از اسفل

 حركـت بـه، هرگاه كه حركت تنها كننـدنهگانهيهعضلاز

و اگر دو حركت كنند منبسط مي .شود جهت خود باشد

از. عضله است4عنق.12 و يكي  دو عدد از يمين يكي از پس

و او نيز هم و دو از جانب يسار .چنان افتاده پيش

حا. 13 يا) كننده به جلوخم(هنيصلب يا كننـده بـه خـم(ثانيه است

حا)عقب ثا4هني، و چهارنيو .ه از هر جانبي بيست

 زوج،3)گــشادكننده(حنجــره هــشت زوجــست، موســعه.14

. زوج2 زوج، مطبقه3)تنگ گننده(مضيقه

را حلق دو عضله. 15 و آن هـر دو و نغنغاند در جانبين تـان گوينـد

آنيدهيفا ).فروبردن طعام(رادن باشد در ازدست كه معيا او

و شـش عـضله.16  بـاال13،3 از هـر طرفـي انـد عضد بيست

مي2روند از سينه مي  ناشـي5 خاصره،ي روند از ناحيه باال

 شانه يكـي از لحـم كتـف ناشـييهشوند از عظم خاص مي

. دو مدفونست در مفصل كتف،شود مي

شـود هر طرفي هفت، دو منحدر مـي، عضله دارد14كتفين.17

يكي ثابت مـي  و به تاريب يهشـود از زايـد از موخر رأس

مي اوي جناحي از فقره و چهارم ناشي شود از عظم الميلي

مي  و ششم ناشي ورشوند از شـوكي فقـاو پنجم و صـلب

.شود از قطن هفتم ناشي مي

و دو متصل عضله دارد دو متصل4حلقوم.18 اند به عظم المي

كه شبيه است به قوسي .به غضروفي

و آن يا مشترك عضله6عظم المي.19 ما اند و ست يان حلقـوم

ب  و لسان يا مخصوص مي2او،هحنجره كند از جانـب ابتدا

ميو متّ)فك(حيلُ و شـود بـه خـطّ صل  ناشـي2 مـستقيم

مي مي و مي شود از ذقن به آن دو ناشي و به شيب شوند آيد

و متّ  و از خـطّ صل مي از زوايد سهميه به طرف اسفل  شوند

.مستقيم

و پنج عضله دارد،.20 و قابـضه، باسـطه8باسـطه،9سينه صد

.88قابضه

 باسطه،2 قابضه،2يكي هشت،هر. است16 ساعدي عضله.21

).رو گرداننده(هبكم2،)برگرداننده( باطحه2

.3، قابضه3، باسطه6يكهر. عضله است12رسغ.22

 موضـوع در عـرض2 لحمـي،2.بطن هـشت عـضله دارد.23

.ب موري عضله4بطن،

و بعضي در كف، آن بعضي در عضالت ساعد.24 چـه ساعدند

آنا در ساعد  و در ست از هر دستي هفت عضله اسـت چـه

.18كف است 

م.25 سـت در طـرف معـاءا اند، يكي موضـوع4عدقعضالت

و يكي موضـوع  بـا مستقيم و دو موضـوعه سـت  بـاالء آن
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و همكاران زاده محقّق

مل، شماره سال او249/ 1389 پاييز، سو 

به ورابا .ست از جانبين

و دو عضله دارد از هر طرفي يـازده عـدد،.26 5فخذين بيست

).چرخاننده(يرهمد2 قابضه،4 باسطه،

در،انثيين چهـار عـضله دارد.27 و و دو از يـسار  دو از يمـين

 ايشان پنهـاني خصيههكنآ دو عضله بيش نيست بنابرءنسا

به عضلها و . بسيار محتاج نيستي ست

و هشت عضالت، به هر طرفي بيـست.28 اصابع رجلين پنجاه

نه  و بعضي،و در قـدم، بعضي موضوعند در ساق از خلف

شـود از عـضله ناشـي مـي3ست در سـاقاچه موضوع آن

 از بـاال كـه ميـل اصـابع5 اند،26چه موضوعند در قدم آن

و مي به جانب وحشي سه قـسم، قـسم21كنند  از شيب بر

از پـيش10 در رسغ،4ست در وسط قدم،ا موضوع7ل او 

.هر يك از سالميات

شك دايره(مثانه يك عضله مستديره.29 بـ)لاي ه اسـت محـيط

كه حفظ بول بواسط . اوستيهگردن مثانه

مي2قضيب چهار عضله دارد،.30 شود از جانب مجري، ممتد

و هر دو مت2ّ اند بـا مفـصل قـضيبصل ناشي از عظم عانه

.طريق ورابهب

، شيلهمـ2 عضله دارد از هر طرفي هفت،14مفصل قدمين.31

و يكي كـه بـاقي1 حافظه،3 ج قابضه و حـستهـ مانـد

و نگاه داشتن پاست .حركت

:نكاتي از شكل مربوط به فصل عضالت
به نكاتي برگرفته از شكل عضالت و شـرح)8شـكل(در زير

:شود كالبدشناسي امروزي آن اشاره مي

به مطلب شـماره(:1ي نكته جـا در ايـن)8 شـكل4ي مربوط

به تعداد عضالت ديواره  (Abdominal wall) شـكمي نويسنده

و تعداد آن  درسـتي مـشخّص كـرده اسـت، ها را بـه اشاره كرده

مي طور همان  قـدامي شـكم متـشكل از چنـدي دانيم ديواره كه

و در خــطّ وســط همگــي توســي عــضالني مــي اليــه طباشــد

خـتم  (Linea Alba) يـشان بـه خـط سـفيد ميـاني آپونوروزهـا

به اين موضوع در هر يك از طرفين اين. شوند مي خط با توجه

، يـك (Transverse abdominis) عرضي شكميي يك ماهيچه

ــه ــارجيي ماهيچــــــ ــكمي خــــــ ــورب شــــــ  مــــــ

(External oblique abdominis) ــه ــك ماهيچ ــوربيو ي  م

يو يك ماهيچه (Internal oblique abdominis) شكمي داخلي

ت كـه در مجمـوع قرار گرفته اس (Rectus abdominis) شكمي

مييي اصلي ديواره هشت عضله دهنـد قدامي شكم را تشكيل

البتـه تعـداد).6(كه توسط نويسنده بـه آن اشـاره شـده اسـت 

 شــكم قــراري محــدودي از عــضالت كوچــك كــه در ديــواره

و در شـمارشن از ديد دانشمندا،اند گرفته  آن زمان پنهان مانده

.اند محسوب نشده

جـا در ايـن)8 شـكل5ي به مطلب شـماره مربوط(:2ي نكته

به اسفنكتر مثانه اشاره كرده است  دانـيم كـه محـلمي. نويسنده

اي شـكل كـه در ابتـداي خروجي مثانه توسط دو اسفنكتر دايره 

و مجراي دفع ادرار قرار گرفته ايجـاد مـي   ايـن عملكـرد شـود

به دفع ارادي ادرار توسـط انـسان  (Continency) اسفنكتر منجر

آن).6(شود مي به اما آن نظر مـيچه رسـد، توسـط نويـسنده بـه

 عـضالني- پروستات است كـه بـافتي فيبـريي اشاره شده غده

(Fibromuscular)  و حـول ابتـداي مجـراي دفـع ادرار  اسـت

(Urethra)  و با توجـه)6(در زير گردن مثانه قرار گرفته است

و عدم اطال ازعبه محل قرارگيري  ايـن غـده در عملكرد كافي

اند كـه آن زمان، نقش اسفنكتري براي مثانه را به آن نسبت داده

.باشد دور از عقل نمي

جـا در ايـن)8 شـكل7ي مربوط به مطلب شـماره(:3ي نكته

به عضالت قرار گرفته در اندام تناسـلي مـرد   (Penis) نويسنده

و ذكر كرده كه دو عضله به مـوازات مجـاري  اشاره كرده است

گيرنـــد كـــه احتمـــاالً مقـــصود اجـــسام اري قـــرار مـــيادر

ا همـان مـي  (Corpora cavernosa)غـاري  طـور كـه باشـد، امـ

دانيم اجسام غاري در ابتداي مسير خود توسط دو عضله بـه مي

از  (Ischiocavernosus muscle)ي ايسكيوكاورنوس نام ماهيچه

 متـصل  (Ischium bone) طرفين آلت تناسلي به اسـتخوان عانـه 

).6(اند شده

در ايـن)8 شـكل12ي مربـوط بـه مطلـب شـماره(:4ي نكته

به بخش ماهيچه اشـاره  (Pharynx) اي حلقوم يـا حلـق قسمت

مي همان. شده است  كه دانيم اين قسمت از عضالت تنـگ طور

و تحتاني تشكيل  (Constrictor muscle)ي كننده فوقاني، مياني

 (Middle constrictor)ني مياي تنگ كنندهي عضله. شده است
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 كتاب تشريح بدن انسان» عضالت«ي نكاتي از مقاله

و ايران طب سنّي مجلّه/ 250  تي اسالم

و عـضالت متـصل مـي  (Hyoid) از طرفين به استخوان المي شـود

 تحتـــاني از طـــرفين بـــه غـــضروف تيروئيـــدي تنـــگ كننـــده

(Thyroid cartilage) غضروف كريكوئيدو (Cricoid cartilage) 

طـور كـهو همـان)6(گردنـدكه هاللي شكل است متصل مـي 

م به آن اشاره كرده استيمشاهده .شود تا حدودي نويسنده

در ايـن)8 شـكل20ي مربـوط بـه مطلـب شـماره(:5ي نكته

آن قسمت نويسنده بـه ماهيچـه  هـا هـايي كـه مبـداء يـا مقـصد

آن  (Hyoid bone)استخوان المي كه از هـا بـه بوده، اشاره كرده

ط بـه مربو (Middle constrictor) ميانييي تنگ كننده ماهيچه

به شـاخ اسـتخوان المـي متـصل مـي كه و شـود عضالت حلق

به  (Thyrohyoid muscle) المي-ي تيروئيد ماهيچه كه از طرفي

كه جز  باشـد، از سـاختمان حنجـره مـيييغضروف تيروئيدي

مي  مي متصل به استخوان المي متصل و از طرف ديگر شود شود

) المـــي-زبـــاني(ي هيوگلوســـوسو در آخـــر بـــه ماهيچـــه

(Hyoglossus muscle) كه از استخو  المـياناشاره كرده است

و تا قاعده و سطح زيرين زبان كشيده شـده شروع شده ي زبان

ــان ــارجي زبــــ ــضالت خــــ ــزء عــــ و جــــ ــت اســــ

(Extrinsic muscles of tongue) مي طبقه ).6(شود بندي
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