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  ديدگاه جرجاني درمورد ساختار غضروفي عضالني حنجره 
ومقايسه آن با نظريات پزشكي جديد

دكتر رضا ماسترى فراهانى1 ، دكترمحمدعلى امامى ميبدى2 

چكيده

بهار و تابستان . 1387 . شماره 69 . 68  صفحه 21 تا 27

زمينه: پژوهش در منابع طب سنتى از اولويت هاى تحقيقاتى كشور بوده و موضوع حنجره 
يكى از برجسته ترين مباحث تشريح انسانى مي باشد، جرجاني از حكماي بزرگ طب سنتي 
است كه  مطالعه  ديدگاه وي در مورد تشريح حنجره و مقايسه تطبيقي آن بانظريات  جديد 
پزشكى عالوه بر كاربرد هاى آموزشى و درمانى در طب سنتى، مؤيد مبانى  علمى مستحكم طب 

سنتي ايران نيز ميباشد.
روش: در اين تحقيق ، ديدگاه جرجاني در خصوص تشريح حنجره از كتاب ذخيره 
خوارزمشاهى با نظريات جديد پزشكى  به روش تطبيقي مورد مقابله و مقايسه قرار 

گرفته است.
نتايج:  يافته هاى اين مطالعه نشان مى دهد كه    جرجاني ساختار  تشريحي حنجره مانند 
غضروف هاي: سپري ، انگشتري ،هرمي،و عضالت بيرونى و عضالت درونى حنجره:مانند 
عضالت :دو بطنى ، سپرى المى ،انگشترى سپرى ، صوتى و...  رابه خوبي مورد شناخت وبررسي 

قرار داده است .
بحث:بررسي تطبقي ومقايسه اي ديدگاه جرجاني بانظريات جديد پزشكي نشان ميدهد كه با 
وجود هزار سال فاصله، اساس ديدگاه هاي وي در زمينه  ساختار تشريحي حنجره منطبق بر 

نظريات جديد پزشكي است .  
كليد واژه  : تشريح ،جرجاني، ذخيره خوارزمشاهى ، حنجره ،  طب سنتى ايران.

مقدمه 
باعث  مكمل  طب  به  آمريكا  مردم  بيسابقه  استقبال    
شد تا كاخ سفيد در سال 2000 كميسيوني را جهت بررسي 
جوانب اين موضوع تعين نمايد،در گزارش نهايي كميسيون 
سيستم  به  مكمل  طب  ورود  جهت  كه:  است  آمده  مذكور 

پايه،  هاي  پژوهش  ،انجام  آمريكا  پزشكي  خدمات  رسمي 
الزامى مي باشد(1).طبق گزارشات مركز  باليني وبهداشتي 
تا سال 2008     (NCCAM)ملى طب جانشين ومكمل آمريكا
تعداد 686 طرح تحقيقاتى ملى در زمينه كاربرد هاي متنوع  

1 -  عضو گروه آموزشى طب سنتى دانشگاه علوم پزشكى وخدمات بهداشتى درمانى شهيد بهشتى 
2 -  مدير گروه طب سنتى وگياهان دارويى دانشگاه علوم پزشكى وخدمات بهداشتى درمانى كرمان 
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طب مكمل توسط اين مركز پشتيبانى و اجرا شده است (2).
موضوع رويكرد جديد مردم كشور ما به روشهاي  درماني طب 
سنتي نيز مورد توجه مسئولين دانشگاه ها و فرهنگستان 
علوم پزشكي كشور  بوده(3)،و نظر سنجى هاى انجام شده 
از دانشگاههاى كشور نشان مى دهد كه پژوهش هاى طب 
سنتى و گياهان داروئى مورد توجه فراوان محققان است(4)،و 
لذا كميسيون تعين اولويت هاى تحقيقات پزشكى كشور، اين 
موضوع را جزو اولين  اولويت هاى تحقيقاتى دانشگاههاى 
، زيرا طب  نموده است(5)  بندى  علوم پزشكى كشور طبقه 
سنتى ايران  يك مكتب اصيل پزشكى مستند به يك سلسله 
اصول و نظرات علمى و متكى به مشاهدات و تجربيات دقيق 
چند هزار ساله است(6)،حكيم جرجاني ازمفاخر طب سنتي 
خوارزمشاهى  ذخيره  جلدي  ده  كتاب  تاليف  در  كه  است 
ًحدود نيم ميليون كلمه فارسي را بكار برده(7).و يك دائره 
المعارف طبى را بزرگ رابه جهان پزشكي عرضه نموده است 
(8).  اين كتاب نقش مهمي در آموزش پزشك داشته ودر آن 
بر  نقش علوم پايه و به ويژه تشريح توجه بسيار شده است 
تا پزشكان با شناخت اصول كالبد شناسي وظايف درماني 
خود را انجام دهند، زيرا  پزشكان اسالمى تصريح كرده اند 
كه جراح بايد عالم به علم تشريح و منافع و مواضع اعضا 
باشد تا در هنگام گشودن بدن و اعضا و اطراف  ، عضالت 

و اوتار را قطع نكند (9).
از چنين ذخيره هاي  استفاده  با    پزشكان طب سنتى 
علمى قادر به انجام اعمال جراحى بر روى اندامهاى حساسى 
مانند حنجره بوده اند، مقايسه و تطبيق واقع بينانه مبانى 
علوم پايه  طب سنتى با طب جديد از سوئى ياد آور مجد 
على  ديگر  طرفى  واز  بوده  ايران  تمدن  و  فرهنگ  وعظمت 
التحقيق حل كننده مشكالت پزشكى نوين خواهد شد(10). 
هدف اين تحقيق مقايسه ديدگاه جرجاني در مورد ساختار 

حنجره ومقايسه آن با نظريات جديد پزشكي است .   
 

روش و ابزار
اين مطالعه از نوع گذشته نگر  بوده و به روش مقابله 
ذخيره  كتاب  تحقيق  اين  در  است،  گرفته  انجام  مقايسه  و 
خوارزمشاهى چاپ عكسي از روي صفحه 29 نسخه خطي 
قرار  استناد  مورد  شماره239  ايران  فرهنگ  بنياد  انتشارات 
دانشگاه  چاپ  ذخيره  كتاب   از  لزوم  موار  در  گرفته(11)و 
تهران (12)نيز استفاده شده است و مبحث تشريح حنجره 
كتاب  مذكور  با   كتابهاى تشريحى و جراحى جديد مقايسه 
و مقابله گرديده است، در اين مقاله ابتدا عبارات  جرجاني با 
حرف (ج) و شماره ترتيب آن و با همان امالء مندرج دراصل 
كتاب نقل شده و جمالت كتابهاى جديد با نشانه (د)و شماره 
بين  در  الحاقي ضروري  موارد  و  يافته  نگارش  آن   ترتيب 
پنجره[  ] نگاشته شده و توضيحات الزم درميان كمانك ها 

آمده است.  

يافته ها
 ج1: غضروفهاى حنجره:يك غضروف اين است كه آنرا 
با  و  ديد  توان  مى  حلقوم[حنجره]   پيش  و  [زير]زنخدان  در 
از  گويند   [thyroid [سپرى  درقى  آنرا  و  يافت  بتوان  انگشت 
است  مقعر  آن  اندرون  و  است  آمده  بر  او  پشت  آنكه  بهر 
برسان درقهاى غازيان [مانند سپر جنگجويان]دوم غضروفى 
است كه بگردن باز نهاده است، برابر درقى و بگردن پيوسته 
الذى الاسم  تازى  به  را  او  (11)و  نيست  نام  را  اين  و  است 
نام  بى  [غضروف  نيست  نام  را  او  آنكه  يعنى  گويند  له 
كه  است  غضروفى  سيم[سوم]  cricoid]،(12)و  ياانگشترى 
بدين   ، نهند  چيزى  سر  بر  كه   ى[سرپوشي]  مكبه   چون 

سبب او را مكبى[ مزماري epiglot] گويند.
از    است  نوعى    [arytenoid طرجهالي[هرمي  [غضروف] 
غضروف    با    را  اين  و  ها]    نيزه  [نوك  زوبين   پيكانهاى 
الذى ال اسم له [انگشتري] بند گشادى   [مفصلى]   است بر 
اين گونه : اندر   زير  طرجهالى دو مغاك   [گودى] ا ست و 

ديدگاه جرجاني درمورد ساختار غضروفي عضالني حنجره و . . .
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دكتر رضا ماسترى فراهانى و همكاران

از   غضروف   الذى ال اسم له[انگشتري] دو زياد تك   [زائده 
كوچك]   بيرون داشتست به اندازه آن دو مغاك و هر دو زياد 
تك اندر هر دو مغاك نشسته و رباطى آنرا استوار مى كند 
[دو برجستگى و فرورفتگى به يكديگر منطبق شده و بوسيله 
رباطى محكم مى شوند]و اين طرجهالى[هرمي arytenoid] بدين 
 cricoarytenoid بند  گشاد[مفصل]، [مفصل انگشترى هرمي
] حركت مى كند ،و[غضروف] مكبي [ مزماري epiglot] [نيز] بر اين بند 
گشاد حركت مي كند وبغضروف درقي[سپرى thyroid] مي رسد ،و 
فراز آمدن و باز شدن حنجره از فراز هم آمدن درقي والذي ال اسم 
و  درقي  واز دور شدن هر دو[غضروف  باشد،  له[انگشتري] 
انگشتري] از يكديگر وهنگام سخن گفتن و آواز دادن حنجره 

گشاده باشد و مكبي[اپيگلوت] نيز دور شده باشد(11).
 وهنگام خموشي وهنگام طعام خوردن، حنجره  بهم فراز 
آمده باشد ومكبي برسر[باالي] درقي والذي ال اسم له چون 
مكبه اي[سرپوشي] نهاده باشد تا طعام بر پشت او بگذرد 
راه دم زدن  انك حلقوم[حنجره]  بهر  از  وبراه طعام فروشود 
راه  كي  ومري  است  نهاده  پيش  اندر  است  آواز  وراه  است 
طعامو شرابست است از پس او نهاده است وطعام وشراب 
و هرگاه  فرو رود  بمري  تا  ببايد گذشت  مكبي  بر پشت  را 
كي مردم[انسان]اندر طعام خوردن ناگاه سخني گويد مكبه 

برداشته شود وحنجره باز شود .
اگر چيزي اندر حلقوم[حنجره] افتد كي راه دم زدن است 
قوت دافعه مردم را بسرفه آرد تا آن وقت كي آن چيز براندازد 
از بهر انك هرچ [هر چه]بدين راه فرو رود ويرا[ او را] گدري 
تبارك  آفريدگار  برآيد،  از راه  نست كي بگذرد مگر كي هم 
وتعالي اين مكبي[epiglot] را از بهر آن آفريد تا راه حنجره 

فرو گرفته دارد تا چيزي اندر وي نه اوفتد(11). 
د1 : غضروف  سپرى بزرگترين غضروف حنجره است 
و غضروف  انگشترى در باالى ناى واقع شده و غضروف 
هاى هرمى در باالى نگين غضروف انگشترى قرار دارند(13)،  
غضروف سپرى   و در جلوى گردن بر آمدگى سيب ادم را 
ايجاد مى كند و به شكل يك كتاب نيم باز است و بوسيله 

انگشترى  غضروف  و  المى  استخوان  به  هايي  غشائي 
متصل است، دسته غضروف اپيگلوت  توسط رباطي   به  
فرجه غضروف سپرى اتصال دارد ، حلقه غضروف انگشترى 
[cricoid]توسط رباطي  به غضروف سپرى متصل است و 
تنه آن با غضروفهاى هرمى[arytenoid] مفصل مى شود ، 
غضروفهاى هرمى        [ طرجهالى] هرمى شكل اند و در باالى 
نگين انگشترى قرار دارند و [ گودى] قاعده آنها با [ بر آمدگى] 
را   [cricoarytenoid]هرمي انگشترى  مفصل  انگشترى  نگين 

مى سازد(14).
ج2 : و اندر پيش حنجره استخوانى است كه آنرا طبيبان 
يونانيان  نوشتن  اندر  آنكه  بهر  از  گويند  الالمى مى  العظم 
دو شاخ  وبخش  داري  بدين شكل[ل]،و  ماند  ال مى  بحرف 
و  رباطها  كه  آنست  استخوان  اين  منفعت  است   مياني    

عضله هاى حنجره از وى رسته است (11).
[lambda]بوده  : استخوان المى بشكل حرف يوناني  د2 
بسيار متحرك است و درجلوى گردن و در باالى حنجره واقع 
دارد،استخوان  تنه ودوشاخ بزرگ وكوچك  شده است  ويك 
المى پايه اى براى زبان است و بوسيله عضالنى كه آنرا به 

آرواره پائين متصل مى كنند  معلق مى باشد(15).
اين استخوان را شش عضله خاصه است جز از   : ج3 
[ به غير از] عضلهاي حنجره،از جمله اين شش عضله دو 
عضله از فك زيرين   بيامده است يكي از سوي راست و يكي 
سوي چپ و بهر دو شاخ[بزرگ] استخوان المي پيوسته تا ويرا 
 ،[mylohyoid عضله فكي المي]بسوي فك برداشته مي دارد
دو عضله ديگر از زير زنخدان بيامده است و اندر زير زفان 
[زبان] برفته و [به] يك پاره استخوان  آنجا كه ميان هر دو 
شاخ است[تنه] پيوسته تا اين كنار را نيز هم از سوي فك 
[دو]  و      [geniohyoid المي  زنخي  [عضله  دارد  مي  برداشته 
 [ mastoid پستاني] عضله ديگر از كنار استخوان بناگوش
و  از سمت چپ  يكي  و  راست  از سوي  يكي  است  بيامده 
بدين هر دو شاخ اين استخوان المي پيوسته تا نگذارد كه 

.(11) ، [digastric عضله دو بطني] برتر و فرودتر آيد
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آرواره  استخوان  [mylohyoid]از  المي  فكي  عضله   : د3 
مي  المي  استخوان  جسم  به  و  منشاءگرفته    پائيني 
چسبد(16) عضله زنخي المي[geniohyoid] از    پشت چانه 
تنه استخوان المي مي چسبد(17) عضله  به  منشاء گرفته 
گيجگاهي  استخوان  پستاني  بخش   [digastric] بطني  دو 
چسبيده و وتر واسطه آن به محل تالقي شاخ بزرگ و تنه 

استخوان المي اتصال دارد(18).
ج4 : و اما حنجره را شانزده عضله است،از اين جمله، 
شش عضله است كه حنجره را باز كنند و ده عضله آنست 
كه حنجره را فراز هم آرند از جمله عضلهاي كه حنجره را باز 
كنند دو عضله از عظم المي رسته است يكي از سوي راست 
و يكي از سوي چپ و به غضروف درقي پيوستست[عضله 
دوعضله  اين  كه  گاه  thyrohyoid]هر  المي  سپري  هاي 
تشنج[انقباض] كنند او را[درقي را]سوي پيش آرند و از آن دو 

غضروف ديگر دور كنند تا حنجره باز شود(11).
 [extrinsic]بيروني گروه  دو  به  حنجره  عضالت   : د4 
به  بيروني  عضالت  شوند  مي  تقسيم   [intrinsic]دروني و 
ساختمانهاي مجاور چسبندگي دارند  و عضالت دروني به 
اسكلت حنجره چسبيده اند (19) عضالتي كه به استخوان 
آنرا  المي متصل مي شوند  حنجره را حركت مي دهند و 
در  آنرا  يا  و  كنند  مي  كج  طرفين  به  و  برده  پائين  و  باال 
از   المي  (20) عضالت سپري  دارند  مي  نگاه  معيني  سطح 
استخوان  بزرگ  شاخ  به  و  گرفته  منشاء  سپري  غضروف 
پائين مي  بطرف  را  استخوان المي  يابند  مي  اتصال  المي 

كشند و غضروف سپري را باال مي برند(21).
ج5 :چهار عضله ديگر است كه [غضروف]الذي ال اسم له   
[انگشتري] را به نزديك [غضروف] طرجهالي [arytenoid]كشند 
تا حنجره فراخ تر باز شود و از جمله اين چهار عضله دو 
عضله[عضالت انگشتري هرمي خلفي]  از سوي پس نهاده 
است تا او را [ غضروف هرمي را] باز پس كشند و دو عضله 
ديگر[عضالت انگشتري هرمي جانبي]از دو جانب [آمده اند] 
تا ياري دهند اندر جنباندن اين غضروف [هرمي] تا حنجره 

تمامتر باز شود ، (11). 
د5  : عضالت انگشتري هرمي خلفي[post. Cricoarytenoid]از 
پشت تنه  غضروف انگشتري و به زائده عضالني غضروف هرمي 
مي چسبند و يا انقباض خود شكاف حنجره را باز مي كنند، 
عضالت انگشتري هرمي جانبي[lat. Cricoarytenoid]از حلقه 
غضروف انگشتري به  زائده عضالني غضروف هرمي اتصال 

دارند و شكاف حنجره را مي بندند(22). 
آورند  هم  فراز  را  حنجره  كي  عضله  ده  جمله  از   : ج6 
دو عضله است كه از عظم الي بيامده است و به غضروف 
درقي پيوسته و از وي برفته است و به [غضروف] الذي ال 
اسم له[انگشتري]پيوسته جنانك[ چنانكه] سر هر دو عضله 
اندر  له[انگشتري]  اسم  ال  [غضروف]الذي  پشِت]  پس[از  از 
آمده است و[در سجاف مياني] بيك ديگر پيوسته[عضالت 
اين عضله ها  اين  تنگ كننده مياني و تحتاني]،هر گاه كه 
اسم  ال  [انقباض]كنند[غضروف]درقي و[غضروف]الذي  تشنج 

له[انگشتري]را فرازهم آرند، (11).
د6 : عضالت تنگ كننده[constrictor ] مياني و تحتاني 
حلق در طرف جلو به ترتيب به شاخ هاي استخوان المي 
و  دارند  اتصال  انگشترى  غضروف  و  سپرى  غضروف  و 
انقباض آنها باعث تنگ شدن فضاى حلق و باال رفتن حنجره 

و غضروف المى ميشود(همان مرجع 22 صفحه 202).
تا  به يكديگر پيوسته  : و چهار عضله ديگر است  ج7 
له  اسم  ال  كنار[غضروف]الذي  به  را  درقى  غضروف  كنار 
از  حنجره  تا  بپوشانند]   گيرند[خوب  فراز  نيك  [انگشترى] 

سوى زير تنك[تنگ] شود[عضالت انگشترى سپرى] ، (11).
د7 : هر عضله انگشترى سپري[cricothyroid m] از دو 
بخش مستقيم و مايل تشكيل شده است به سطح بيرونى 
سپرى  تحتانى غضروف  كنار  و  انگشترى  حلقه غضروف 

اتصال دارند ،[جمعا چهار عضله]،(23).
عضله[عضالت  دو  تعالى  و  تبارك  آفريدگار   : ج8 
عضلهاى  از  كوچكتر  حلقوم[حنجره]  بيافريداندرون  صوتي] 
زاندرون  تا  آنك   بهر  از  همه،اما كوچكى  از  قويتر  و  ديگر 

ديدگاه جرجاني درمورد ساختار غضروفي عضالني حنجره و . . .
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حلقوم[حنجره] تنك نشود و قوت از بهر آنك  تا چون مردم 
[انسان]  بخواهد كه دم زدنى چند دم نزند[چند لحظه نفس 
نكشد]و خويشتن فرو گيرد   بتواند ،جنانك مردم هركاه[گاه]

كي بر چيزي بگذردكي بوي ناخوش دهد خويشتن فرو گيرد 
عضله  دو  و  فرونرود  او  بحلق  ناخوش  هواي  تا  نزند  ودم 
ديگر اندر زير غضروف مكبى[epiglot]  بيافريد تا مكبى را 
پائين بكشد]،[عضالت هرمى مكبى  نيز فرو كشبده دارد[به 

 . (11)،[aryepiglotic

به  حنجره  فضاي  درون  صوتى[vocal]در  عضالت   : د8 
رباط صوتى[vocal lig. ] اتصال دارد(24)اين عضله بخشى از 
عضله سپرى هرمى [thyroarytenoid]است كه به عنوان قوى 
ترين نزديك كننده (Adductor) چين صوتى عمل ميكند(25)، 
عضله هرمى مكبى[aryepiglotic] در چين  همنام خود قرار 
داشته و از غضروف هرمى[arytenoid] به كناره هاى غضروف 

مكبى[epiglot] كشيده شده وآنرا به پائين مي كشد(25) .

بحث
كه  ميدهد  نشان  مطالعه  اين  هاي  يافته  مقايسه   
حنجره  غضروفي  ساختمان  ذخيره  كتاب  در  جرجاني 
آن  اساسي  غضروفهاي  تمام  و  داده  قرار  توجه   مورد  را 
با  غضروفها  اين  نامگذاري  البته   ، است  نموده  معرفي  را 
غضروف  مانند  است  شده  انجام  زمان  آن  رايج  اسامي 
اسم  ال  ،غضروف   [epiglot]مكبي غضروف   [thyroid]درقي
 ،[arytenoid]غضروفهاي طرجهالي، [cricoid]نام يا بي  الذي 
همچنين مفاصل مابين غضروف ها ي حنجره را نام برده 
و  بررسي نموده و به ويژه به طور دقيق مفصل انگشتري 
آن   تشريحي  باظرائف  را   [cricoarytenoid joint]طرجهالي
در  دهد(ج1)،مسلمًا  مي  قرار  بحث  مورد  و  داده   توضيح 
حنجره  غضروفهاي  از  بيشتري  جزئيات  جديد  هاي  كتاب 
به  مربوط  مطالب  بنيان  و  اساس  ولي  شود  مي  مشاهده 
داده شده  غضروفهاي حنجره كه در كتاب ذخيره توضيح 
در  است(13,14)،همچنين  جديد  كتابهاي  تاييد  مورد  كامًال 

كتاب  ذخيره  ساختار تشريحي استخوان المي و نقش آن 
در ساختمانهاي حنجره توضيح داده شده (ج2) و در كتاب 
است  گرفته  قرار  تاييد  مورد  مطالب  همان  نيز  جدبد  هاي 
تقسيم  دو بخش  به  كتاب ذخيره عضالت حنجره  (15)،در 
شده اند،عضالتي   كه فقط به غضروفهاي حنجره اتصال 
دارند و عضالتي كه به استخوان المي چسبيده اند (ج4،ج3). 
دركتابهاي پزسكي  جدبد نيز همين ديدگاه در مورد تقسيم 
بندي عضالت حنجره مورد تائيد بوده و  عضالت حنجره را 
به دو بخش تقسيم مينمايند، عضالتي را كه ابتدا و انتهاي 
آن فقط به غضروفهاي حنجره اتصال دارند عضالت دروني 
المي  استخوان  به  طرف  يك  از  كه  عضالتي  و   [intrinsic]
چسبيده اند واز طرف ديگر به غضروف هاي حنجره اتصال 

دارند عضالت بيروني[extrinsic] مينامند(16,17,18).
 ، بطني  دو   ، المي  المي،زنخي  عضالت:فكي  جرجاني   
حنجره  در  را  آنها  كاركرد  و  نموده  معرفي  را  المي  سپري 
توضيح داده   است(ج4،ج3)،در كتابهاي جديد نيز عضالت 
mylohyoid]،[genohyoid]،[digastric]،[thy]مذكور را با اسامي

rohyoid]نام برده  و بر نقش آنها در حركت حنجره و عمل 

تكلم تاكيد  مي نمايند،(23،22).
انگشتري  و  خلفي  هرمي  عضالت:انگشتري  جرجاني 
كشيدن  پس  باز  عبارات  با  را  آنها  عمل  و  جانبي   هرمي 
وتمامتر باز شدن مورد بررسي قرار  داده(ج5)و در كتابهاي 
با  عضالت  اين  از  و  بوده  تائيد  مورد  جرجاني  نظر  جديد 
[post. Cricoarytenoid] ، [ lat. Cricoarytenoi] اسامي     

نام مي برند البته در مورد نقش عظله انگشتري هرم خلفي 
بين ديدگاه جرجاني و نظريات جديد اختالف وجود دارد كه 
مستلزم بحث هاي مفصل تر آناتوميك وفيزيولوژيك است 
كه مقاله جداگانه اي را ميطلبد  اما ديدگاه جرجاني در مورد 
زيرا    است  تر  ظريف  خلفي  هرمي  انگشتري  عضله  عمل 
[adductor] چين هاي  منابع جديد اي عضله را دور كننده 
 [retractor]صوتي مي خوانند ام جرجاني آنرا باز پس كشنده
مي نامد كه در واقع صحيح تر است زيرا وقتي اين عضله 

دكتر رضا ماسترى فراهانى و همكاران
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به عقب   باعث مي شود كه غضروف هرمي  منقبض شود 
درستي  رابه  عمل  اين  جرجاني  شود[retraction]كه  كشيده 

باز پس كشيدن  نام نهاده است(19).     
كننده  تنگ  عضالت  كه  شده  اشاره  ذخيره  كتاب  در 
مياني و تنگ كننده تحتاني به ترتيب به استخوان هيوئيد 
عضالت  جزو  شونديعني  مي  متصل  سپري  غضروف  و 
كمال شگفتي  با  (و  ج6  ميگردند)  بيروني حنجره محسوب 
مشاهده ميشود كه در جديدترين كتابهاي تخصصي گوش 
و حلق و بيني چنين آمده است:عضالت تنگ كننده مياني و تنگ 
كننده تحتاني حلق،جزو عضالت بيروني حنجره     مي باشند( 27).

 جرجاني عضالت انگشتري سپري را جمعًا چهار عدد 
طرف،اين  هر  در  كه  است  كرده  اشاره  و  نموده  محسوب 
جديد  كتابهاي  در  اند(ج7)،  پيوسته  يكديگر  به  عضالت 
انگشتري  عضالت  از  هركدام  كه  شود  مي  اشاره  نيز 
سپري[cricothyroid] به دو بخش مستقيم و مايل تقسيم 

مي شوند كه جمعًا چهار عضله مي شوند(23).
در كتاب ذخيره خوارزمشاهي به عضالت صوتي،هرمي 
مكبي واشاره شده)8(،و در كتابهاي جديد نيز از اين عضالت 

كنند،شاهكار  مي  ياد   [aryepiglotic] اسامي[vocal]و  با 
جرجاني در اين زمينه آنست كه اوال متخصصان علم تشريح 
عصر حاضر نيز  به زحمت عضالت صوتي را  تشريح  مي 
نمايند (زيرا بسيار ظريف اند) اما جرجاني در هزار سال قبل 
كاركرد   ثانيا   ، نموده  زياد تشريح وتوصيف   با دقت  را  آن 
نمايد كه گويي استادي   بيان مي  اين عضالت آن چنان را 
مسلط  درآناتومي و فيزيولوژي آنرا توضيح مي دهد  ، زيرا   
 [adduction]در عصر جديد است كه عمل نزديك كنندگي
[abduction]و نقش دور كنندگي[vocal] عضالت صوتي 

  [post. Cricoarytenoid]خلفي هرمي  انگشتري  عضله 
برازنده  دستي  چيره  اين  ،كه   (19،  26) است  شناخته شده 

حكيمي هم چون جرجاني است.       
 با عنايت به مباحث مذكور توصيه مي شود كه  كميته 
اي تخخصصي اين كتاب بزرگ را مورد برسي همه جانبه 
قرار دهد،تا دانشكده هاي پزشكي طب سنتي وفعاالن عرصه 
طب مكمل  بتوانند به نحو صحيح تر واصولي تر از منابع 

غني طب سنتي ايران  بهره مند شوند .
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