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 : شناخت جگر

 نویسنده : حکیم رض  

 

هاى پشتى قرار    هاى بااليى از دنده جگر در زير دنده 

 در سويى  
ى

گرفته و شكل آن هالىل و داراى فرورفتگ

هايى دارد كه  رسد، و زايده  مبه ىم  شك  است كه به

 گاىه به چهار يا 

كند  رسد و سمت راست شكمبه را پر ىم  پنج تا ىم  

رسد و با تارهايى به نياىم  بخش گوژ آن به ديافراگم ىم  

 .چسبدكه روى آن است ىم  

 

وجود     از بخش گودى جگر كاناىل بنام »باب الكبد«

  است وىل در آن  رگ  دارد و شكل آن به مانند )سياه(

شاخه   خون به  و  به  نيست  ز  ني  آنها  و  تقسيم  هايى 

 .گردندهايى ديگر بخش ىم شاخك 

  اندىك از آنها به كف شكمبه و دوازدهه و بيشيى آن به

رود، تا به  ها ىم   روده  ى صايم و سپس به ديگر  روده

ىم  )روده(  راست   .رسدروده 

ها كه پيش از اين از آن ياد كرديم، خوراك    اين دهانه

ىم جگر  به  را   .رساند  گواريده 

هاى تنگ  اه ر   شود از ى آن جذب ىم  هرآنچه از دهانه

الكبد« گرد   تا آن كه در كانال »باب  به گشادتر رفته 

سپس شاخه    آيند  به  جگر  درون  در  هايى  اين كانال 

تقسيم ىم  مويينه  و  و باريك  آنها  گواريده   گردد  در  ها 

ىم ىم پراكنده  آنها  جگر  بافت  تجزيهشوند،  و    پذيرد 

گرددىم خون  تا   .كند 

بز   
ى

 جگر رىك
ى

هاى رويد كه همه رگ ىم  رگاز برجستگ

  ها نام برديم از تن كه پيش از اين در كالبدشناىس رگ 

ز    رويد خود اين رگ در جگر به شاخه آن ىم هايى مويي 

بهتقسيم ىم تقسيم شده كانال  شاخه    شود كه  هاى 

 .پيونددالكبد ىم   باب

شاخه   در  شده(  )ساخته  مويینه  خون  رگ  هاى  ى 

 باالى جگر ىم 
ى

 كه در بخش برجستگ
ى

رويد، باال    بزرىك

 .رودىم

ز بدين  مويينه    هاىگونه است كه نخست در رگ آن ني 

ىم  آن گرد  رگى  به  سپس  تا  آيد،  رفته  هاى گشادتر 

خون ى  همه  بزرگ    آنكه  رگ  در  آمده  بدست 

 جگر گرد ىم 
ى

 .آيندبرخاسته از برجستگ

https://blog.healthbeat.one/index/aorta/
https://blog.healthbeat.one/index/cardiovascular/
https://blog.healthbeat.one/index/digestive-system/
https://blog.healthbeat.one/index/digestive-system/
https://blog.healthbeat.one/index/aorta/


 

 

 مقاالت ضربان سالمت 

2 

 

 مبدا وريدها قلب يا كبد 

 

ي    ح اين كه مبدأ رگ  هاى ساكن، قلب است يا  در تشر

است بوده  نظر  اختالف  گذشتگان  ز  بي   كبد، 

»معلمىم    آمل  مبدأ    گويد:  را  قلب  ارسطو  اول 

يان و وريدها ىم  است دانستهعصب، شر

آيند  و جالينوس بر اين رأى بوده كه وريدها از كبد ىم 

ز كبد و   بي  اين كه وريدهاى واصل  بر  و استدالل وى 

 رويند قلب از كبد ىم

آن  ستير  انتهاى  و  ريشه  بوده كه  سمت كبد    در   اين 

شاخه به  آن  از  و  دارد  كوچك  قرار  بسيار   هاى  و 

و  است  اين    متفرع گرديده  به  شفا  در  الرئيس  شيخ 

 استدالل جالينوس انتقاد نموده 

گويد: چه بسا ستير بودن در يك سمت به اعتبار  و ىم 

وريى است … نه به دليل رويشگاه و مبدأ   فايده و ضز

 .«آن طرف براى

   

 آناتویم و عملکرد کبد 

ي    ح كبد   تشر

 شناخت کبد

 

ز    ست مركب از گوشت و يعتز جگر كبد جسىم ائي  شر

و غشاى كه جگر را پوشيده است و گوشت آن شخ  

نفس خود اصالحش ندارد و    مانند خون منجمد و در 

 حىس او آنست تا متاذى نگردد فائده ير 

منشاء و  مولد  جگر  زيرا كه  اخالط  حدت  اخالط    از 

اما غشاى كه محلل و ساتر و حافظ شكل ارب  ع  ست 
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نفع حس وى آنست كه    ست حس بسيار دارد و ا   وى

  اگر بجگر آفتى رسد متنبه گرداند تا اقتدار بر دفع آن

ز غشا ربط ىم دهد جگر را بغشاى حاصل آيد و همي 

صدر  حجاب  و  امعا  و  معده  رباط   مجلل  بوساطت 

 عظيم

رنگ    و باضالع خلف بوساطت رباط صغي  و دقيق و 

ت زيرا   جگر مانند خون بسته است در كمودت و عير

الحقيقت خون فز  وى  من  ستكه  او  كه  و  عقد شده 

 محل روئيدن اورده يعتز رگهاى ناجهنده است بدانكه 

دو وريد از جگر برآمده بمشابه اصل يگ از جانب جد  

را   حدير  دريد  وى  مقعر  طرف  از  دويىم  و  جگر  به 

 اجوف نامند

 وريد مقعرى  

بساير  غذا  ايصال  براى  آنچه  باب گويند  و    را  اعضا 

گرده  يعتز  كليه  بجانب  مائيت  خروج    جهت 

شعبه   شده  اجوف مخصوص  و هاى  آنچه    ست 

بجهت جذب صفوت كيلوس از معده و امعا مختص  

 ستهاى بابشعبه   گشته و بماساريقا موسوم شده

چنان  صفوت كيلوس  ب  تشر جگر  باد كه  معلوم  و 

را زيرا كه جوف وسيع همچو   آب   نمايد كه اسفنجىم

فزويز  ز جگر  پائي  بطرف  و  ندارد  مانند    معده  هاست 

 انگشتان

فزويز   بدان  دست كه  مشتعمل  پنجه  معده  ها گرو 

 گشته 

ائد حصول  ها را زوائد نامند و نفع اين زو و اين فزويز 

و   معده  بر  او  اشتمال  جهت  انحناست  و  تعاطف 

 زوائد مذكور در بعضز مردم چهار باشد

بزرگ  زوائد  دبر  دو  بعضز  در  و  پنج  بعضز  در  تر و 

باب  فوق  ما  جگر  مقعر  بطرف  و  آويخته  مراره 

 منفذى واقعست

جگر   بسوى مراره جهت داخل شدن صفرا در وى از 

بسوى   ديگرست  منفذى  طرف  درين  هم  طحال  و 

ز  ز جگر و    فز   جهت دفع سودا از جگر در وى و ني  مابي 

يايز نام دارد   واقعست كه وريد شر
ى

 دل رىك

بهر كيف  شده  مذكور  بيشيى  آن  نفع  و  ي    ح  تشر او    و 

درين  را  اطّبا  و  واقعست  جگر  و  دل  ميان  ميانجر 

از جگر  رسته و بعضز گويند    خالفست بعضز گويند 

 ستاز دل ناىسر شده و محل جگر بطرف راست 

https://podcast.healthbeat.one/index/%d8%b9%d9%86%d8%b5%d8%b1-%d8%a2%d8%a8-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
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 پشت جگر  

 

ز پيوسته و ايناع  در   تز حدبه او با قرعه پسي 
ى

پيوستگ

غه مس كرده و در  بعضز مردم بشدت ست اعتز با قير

نكرده و  باصالع و حجاب    بعضز مس  مشاركت كبد 

  حسب مس اوست و شكم جگر يعتز مقعر او بمعده

وع  متصل شر جگر  ش  و  االشتمال  سبيل  عل  ست 

 شودىم

جگر ىم پاى  و  صدر  حجاب  برابر  از  عظم  ر و  تا  سد 

خاضه اندىك فروترست از قعر معده و نفع جگر پيدا  

 .كردن خون و ديگر اخالطست
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