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  ( اسالمیطب تخصصی کتابخانه)                       

 

 رَبِ لِلّهِ الحَمدُ الرّحیمِ الرّحمنِ اهللِ بِسمِ الرّجیم الشیطّانِ منِ بِاهللِ أعوذُ»

 أعدائهِم دائمةُ لَعنةُ و الطّاهرینَ آلهِ و محمّدٍ علی اهللُ صلّی و العّالمین

 «الدّین یومِ قیامِ إلی اآلن مِن أجمَعین

 

 جلسه ششم:آناتومی 

 

 پوست مطالب:

 

 اهللحفظه تبریزیان اهلل آیت: تدریس

 

 پوست:

 مترمربع است.  2شود. پوست بزرگترین عضو بدن است. حداقل پوست و مو در ظاهر بدن دیده می

کیلوگرم است. این پوست نوعا نازک   8الی  6 دهد. وزن پوست تقریباًچون تمام بدن را پوشش می

های پوست ضخامت دارد و ظریف است. در روایات به این مسئله اشاره شده است. بعضی قسمت

نند که کعبور میمثل کف پا و کف دست به همین جهت حکم راه دارد که وسائل نقلیه از آن 

 تر از جاهای دیگر است. سفت
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 یَنْبُتُ لَا الرَّاحَةِ، بَطْنِ فِی الْعِلَّةُ مَا»: لَهُ فَقُلْتُ السَّلَامُ( )عَلَیْهِ اللَّهِ عَبْدِ أَبَا روایت: سَأَلْتُ

 أَنَّ یَعْلَمُونَ النَّاسَ لِأَنَّ إِحْدَاهُمَا، أَمَّا لِعِلَّتَیْنِ،: فَقَالَ ظَاهِرِهَا؟ فِی یَنْبُتُ وَ الشَّعْرُ فِیهَا

 مِنَ جُعِلَتْ أَنَّهَا الْأُخْرَى، الْعِلَّةُ وَ شَیْئاً تُنْبِتُ لَا الْمشْیُ، عَلَیْهَا یَكْثُرُ وَ  تُدَاسُ الَّتِی الْأَرْضَ

 لَا وَ الْخَشِنِ وَ اللَّیِّنِ مَسَّ لِتَجِدَ الشَّعْرُ عَلَیْهَا یَنْبُتُ لَا فَتُرِکَتْ الْأَشْیَاءَ، تُلَاقِی الَّتِی الْأَبْوَابِ

   الْأَشْیَاءِ؛ وُجُودِ عَنْ الشَّعْرُ یَحْجُبُهَا

 مو دست پشت و نمیروید مو دست کف در اینکه علت کردم، )علیه السّالم(سؤال صادق امام از

 راه آن روی بشر که زمینی میدانند مردم اول، علت: دارد علت دو: فرمود امام چیست؟ میروید

 خاطر همین به اشیاء با مالقات برای است دَری دست: دیگر علت روید،نمی آنجا چیزی رودمی

 «.نشود انسان لمس از مانع و بفهمد را اشیاء خشنی و نرمی تا است، مانده مو بدون

نازک است مثل پوست اطراف چشم به خصوص پوست پائین چشم و ها خیلی ولی بعضی پوست

 بینی. 

 

 های پوست:الیه

  :داردالیه  2 :فرماینددارد ولی روایات میالیه  3گوید پوست دو الیه دارد ولی علم امروزی می

ش ظاهر شود یعنی پوشگویند و به این اعتبار به انسان بشر گفته می «بشره»الیه رویی پوست را -1

 شان ظاهر نیست. پوست ولی حیوانات نوعاًاست، 

در اصطالح امروزی ضخیم است و  شود که الیه نسبتاًالیه دوم تعبیر به مخ و مغز پوست می-2

 شود. گویند. پوست سبب زیبایی انسان و طراوت انسان می «اپیدروم»

 

 شره:بَ

کند و از آفات اطراف محافظت میپوست اولین محافظ بدن است و بدن را در مقابل محیط ی شرهبَ

کند، شبیه پوست میوه که محافظ میوه است. حشره وقتی پوست و خشکی و گندیدگی محافظت می

 کنند.کنند و خراب میکند اما اگر پوست کنده شود حشرات نفوذ میت داخل میوه نفوذ نمیهس
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 نرم است.  پوست دارای مقدار زیادی آب است و در آن جریان دارد به همین جهت شادب است و

 شود. کم می رود آب پوستن باالتر میهر چه س

یذهب ماءالجسم »فرمایند: در روایت رساله ذهبیه از حضرت رضا علیه السالم وارد شده که می

 ؛ و بهاؤه

  1«برد.مایعات جسم و هیبت آن را می

و شاخی که سفت  های مرده هم داردزنده است وسلول عمدتاًهایی که سلول :از بشره عبارتند

اش کراتین است. بشره محافظ خوبی در مقابل میکروب و ویروس است مگر اینکه شود و مادهمی

 زخمی درپوست ایجاد شود که عفونی شود و میکروب و ویروس وارد بدن شود. 

 شود. ریزد و مرتب جایگزین میمی پوست هم نوعاً

 

 فوائد پوست: 

کند. عوامل گوشت و عضالت و عصب و رگ می محافظ از بدن در مقابل عوامل بیرونی از-1

 ...وفاک و غبار  -میکروب -هوا -رماس -بیرون مثل گرما

 کند( مثل میوه.گیرد)ازخشک شدن جلوگیری میجلوی حدر رفتن آب بدن را می-2

فشارو  -سردی -گرمی -ذتل -ددر -گیرد. فشارادراک و احساس به وسیله پوست صورت می-3

... 

 دفع مواد زائد بدن، مثل چربی، فضوالت، پوست محل خروج فضوالت است. -4

کند، عرق وقتی هوا به آن شود وبدن گرم شود عرق ترشح میتنظیم دمای بدن، اگر هوا گرم -5

و زیر پوست را  کند. اگر هوا سرد باشد جریان خون در پوستبخورد پوست وبدن را خنک می

 شود. کند که باعث گرم شدن میدور خود جمع میشود و هوا یموها سیخ م کند وزیاد زیاد می

 شود. جمع می Dکند و زیر پوست ویتامین تقویت استخوان، پوست اشعه خورشید را جذب می-6
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در معرض هوای سالم قرار بگیرد احساس خوشی وشادابی انسان ، وقتی نفس کشیدن بدن است-7

 کشد. کند چون پوست نفس میمی

هایی که دارای مواد رنگی است و این رنگ رنگ انسان از سلول کند،ان را تعیین میرنگ انس-8

 یکسان در کل بدن است. 

گذارد مثل هایی دارد که در خود بدن اثر میشود عکس العملوقتی با لباس نرم مواجهه می-9

  شود. پوشیدن پنبه و کتان که باعث چاقی می

 

 :الیه دوم

کنند این الیه را مخ تعبیر می تر است،نام دارد از بَشره ضخیم رمدِطبقه دوم)الیه دوم( پوست که 

است، مخ پوست هم همین تر از خود جمجمه همانطور که  مغز و مخ داخل جمجمه است و ضخیم

 )بشره پوست( است.  تر از الیه اول پوستطور ضخیم

شود در مخ وجود که باعث حس پوست میهای عصبیهای رشتههای خونی و همچنین پایانهرگ

 دارد. 

 د.نشوشکستن مو می کنند باعث نرمی پوست و مانعهای چربی که چربی ترشح میفولیکول و غده

 

 دو نوع است: رقهای عَغده

 .معمولی(از بدو تولد همراه بدن هستند) -1

 شود.بعد از بالغ شدن انسان کامل می -2

مخ پوست . همه این موارد داخل و هستندشود بد بهای نوع دوم ترشح میعرقی که ازغده نوعاً

 قرار دارند. دوم( )الیه

 شود، مخزن آب وداشته باشد و سبب گرم شدن میشود پوست حالت کشسانی طبقه دوم باعث می

 سپر دوم بدن است. 
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شود های پوست خارج میاز سوراخ کند کهچرب ترشح می شبیه به موم وهای چربی یک ماده غده

داری هایی دارد که قدرت نگهاو محافظت کند عالوه بر این سلولپوشاند تا از و تمامی بدن را می

 د و ورم نکنند. نشود که شکننده نباشدارد که باعث نرمی و مقاومت پوست میرا آب 

ولی رسیدنش به طبقه کند یه میرسد و طبقه دوم را تغذها( به طبقه دوم میهای خونی )مویرگرگ

 اول از طریق پخش شدن است. طبقه اول رگ و مویرگ ندارد ولی طبقه دوم مویرگ دارد.

 باشد.های چربی میذخیره آب و غدهد و تابع مقدار نها انواعی دارپوست

 

 انواع پوست:

مشاهده قابل  پوست بزرگ است و زیاد دارد و کمی براق است، منافذچربی  پوست چرب:-1

 ،برود حمام زیاد شخصی چنین اگر. است زیاد هاپوست این در سیاه سر خصوص به جوش است،

 بیشتر هاجوش و شود بازتر منافذ و شود تولید ببیشتر چربی شودمی باعث بشوید را هاچربی تا

  .شودمی

 یک قسمت از بدن چرب و یک قسمت خشک است.  پوست مختلط:-2

نه خیلی  نه خیلی براق است ولک ندارد ، بزرگی ندارد و ریز استمنافذ  :پوست طبیعی-3

 خشک است.

ای( های قرمز دارند )قهوههایی هم دارد، لکهخط چین وچروک دارد، نوعاً :پوست خشک-4

 دهد.منافذی هم ندارد، خیلی زود رطوبت را از دست می دارند و

 

 شوند:عواملی که باعث خشكی پوست می

 معرض در ،شیمیاییهای صابونو  هاکرم از استفاده و زیاد رفتن حمام بدن، وگرمی سودا و صفرا

 .کنندمی خشک را پوست گرفتن، قرار گرما و سرما
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 طبقه زیرین:

 شود.پوست چسبناک است و باعث چسبیدن پوست به عضله و گوشت می ینطبقه زیر

لف است، پوست به بدن مختاز یک الیه چربی تشکیل شده و در مقابل ضربه مقاوم است، چسبیدن 

مثل  بعضی جاها کامل نچسبیده و قابل کندن است مثل پوست دست و بعضی جاها خیلی چسبیده

        پوست سر که کندنش بسیار دردناک است. 

 2.(لِلشَّوی نَزَّاعَةًکند )آتش جهنم پوست سر را می

 

  بحث راجع به اصل پوست:

 می. وبحث اصلی پوست: بحث ژنی و کروموز

دارد،  DNA ،دارد، ژن دارد کروموزوم نشود این است که نطفه انساآنچه از روایات استفاده می

 . های تمامی بدن هستندژن وجود دارند، حاویها که در آب مرد و تخمک زن این ژن

 

  آید؟آب منی از کجا می :سؤال

هایی که آیند، ژناند چون از راه تقسیم به دست میاز ناحیه ژنوم یکسانهای بدن سلول اعتقاد اول:

 پوست و گوشت و آب منی و ... دارد یکسان است. 

های صفر( هیچ تخصصی ندارند، نه تخصص هست که ژنوم عام دارند)سلول هاییسلول اعتقاد دوم:

 گویند. های بند ناف میا سلولهگوشت، نه تخصص پوست، مو و... به آن

 دارند و...(های تخصصی استخوان را نهای تخصصی پوست را ندارند، ژنهای صفر، ژن)سلول

تخصصی  هایصورت که سلول این شوند بههای تخصصی  میهای صفر تبدیل به سلولسلول بعداً

های تخصصی رد مثال ژنضو قرار داهای تخصصی هر عضوی، در خود عشود. ژنها اضافه میبه آن

 پوست در خود پوست قرار دارد. 
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 آن باشد. در های تخصصی تمام بدن برای تشکیل منی باید ژن

  شود؟ها در آب منی جمع میچگونه تمامی این ژن سؤال:

شود نه از یک قسمت خاص یعنی هر از تمامی بدن خارج میمنی  آب :فرمایدروایت داریم می

 کند.تشکیل آب منی مشارکت میقسمتی از بدن در 

 من اکل لمّا( لیه السالمع) آدم انّ(: لی اهلل علیه و آلهص) اللّه رسول فقال :روایت

 من الماء خرج اهله، الرّجل جامع فاذا. بشره و شعره و عروقه فی ذلک دبّ الشّجرة،

 ةالجناب من االغتسال ذرّیّته على جلّ و عزّ اللّه فاوجب جسده، فی شعرة و عرق کلّ

 ؛ الخبر... القیامة یوم إلى

انمش خآرام آرام پخش شد. وقتی انسان با  وقتی حضرت آدم از درخت ممنوعه خورد، در بدنش

شود )عرق چه رگ خونی، چه گوشت و چه ژن( به شود آب منی از هر رگ خارج میهمبستر می

 شود باید کل بدن را بشوید به همین جهت غسل کل بدن را واجب کرد. همین جهت وقتی جنب می

 وست است. های تخصصی پوست از خود پریشه ژن نكته اول:

ها مختص شود اما بعضی ژناد میو کرموزوم زن ایج ها با مشارکت کرموزم مردژن :نكته دوم

 شود.کرموزوم زن است مثل پوست که از ژن مادر منتقل می

 نُطْفَتِهَا مِنْ وَ ... الْعَصَبُ وَ الْعَظْمُ یَكُونُ الرَّجُلِ نُطْفَةِ مِنْ»: فرمایدامام علی علیه السالم می

 3« رَقِیقَةٌ صَفْرَاءُ لِأَنَّهَا اللَّحْمُ وَ الْجِلْدُ وَ الشَّعْرُ یَكُونُ

شود ... واز نطفه زن )ژن( مو، پوست و گوشت منتقل از نطفه مرد )ژن( استخوان و عصب منتقل می

 شود.می

شود های پدر و مادر جمع میوقتی کروموزوم شود،های پدر و مادر تشکیل میانسان از کروموزم

 .است ختصاصی از پدر یا مادراموارد ( اما بعضی  DNAهای شود. )تشکیل رشتهامشاج می
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 هَذَا، الْحَوَاسُّ وَ الْحِكْمَةُ وَ الْعُقُولُ أَدْرَکَتِ فَكَیْفَ»: فرمایدیت میپوست پوشش است روا

 بِبَصَرٍ، لَا وَ بِسَمْعٍ، یُدْرَكُ لَا لْدُ،الْجِ فَوْقَهُ وَ اللَّحْمِ فِی الْعُرُوقِ، وَ الْجَوْفِ فِی غَائِبٌ هُوَ وَ

 :قَالَ بِذَوْقٍ؟ لَا وَ بِلَمْسٍ، لَا وَ بِشَمٍّ، لَا وَ

 أَخْلَاطَهَا، وَ الْأَدْوِیَةَ هَذِهِ وَضَعَ الَّذِی الْحَكِیمَ إِنَّ: نَقُولُ أَنَّنَا إِلَّا أَعْرِفُ، بِمَا جِئْتَ لَقَدْ

 نَظَرَ وَ عُرُوقَهُ، تَتَبَّعَ وَ بَطْنَهُ، شَقَّ فَمَاتَ، الْأَدْوِیَةِ هَذِهِ مِنْ شَیْئاً أَحَداً سَقَى إِذَا کَانَ

 4«فِیهَا الْأَدْوِیَةُ تِلْکَ الَّتِی الْمَوَاضِعَ أَتَى وَ الْأَدْوِیَةِ، تِلْکَ مَجَارِیَ

روی گذارد چون قابل دیدن نیست و پوست سؤال این است دارو چگونه در کبد و مغز و... تأثیر می

 وَ الْعِیدَانِ مِنَ تُعْمَلُ الَّتِی التَّمَاثِیلُ هَذِهِ»ایت دیگر: بدن را پوشانده است و پوشش است. رو

 امِالْعِظَ بِمَنْزِلَةِ الْعِیدَانُ فَتَكُونُ مْغِبِالصَّ ذَلِکَ فَوْقَ تُطَّلَى وَ بِالْخُیُوطِ تُشَدُّ وَ بِالْخِرَقِ تُلَفُّ

  الْجِلْدِ؛ بِمَنْزِلَةِ الطِّلَاءُ وَ لْعُرُوقِا وَ الْعَصَبِ بِمَنْزِلَةِ الْخُیُوطُ وَ اللَّحْمِ بِمَنْزِلَةِ الْخِرَقُ وَ

با نخ بسته  پیچند،ور آن میپارچه د شود،ی است که از چوب درست میانسان مانند عروسک بدن

  5«این چسب حکم پوست را دارد. زنند؛چسب میرا شود و روی آن می

 

ت شکم مادر هس درجنین تا وقتی است که راجع به جنین در شکم مادر  روایت محافظت پوست:

  شود.از او محافظت می

 ها عبارتند از:این الیه

 کند. محافظت می پوست و گوشت -3 ،رحم -2 ،مشیمه -1

 وَ الرَّحِمِ ظُلْمَةِ وَ الْبَطْنِ ظُلْمَةِ ثَالثٍ ظُلُماتٍ فِی مَحْجُوبٌ هُوَ وَ الرَّحِمِ فِی الْجَنِینُ»

 مُبَاشَرَةِ عَلَى  أَدِیمُهُ قَوِیَ وَ بَدَنُهُ اسْتَحْكَمَ وَ خَلْقُهُ کَمَلَ إِذَا حَتَّى الْمَشِیمَةِ ظُلْمَةِ

 6«الْهَوَاء.

 نه و ندارد روزى خواستن براى اىچاره که مشیمه،آنجا و رحم و شکم ظلمت سه درون رحم در

                                                           
 24ص ؛ السالم علیهم األئمة طب 4

 
 94ص ؛ المفضل توحید 5
 48ص ؛ المفضل توحید 6
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 چنانچه شود روانه بدو غذایش باندازه حیض خون از که ضرر دفع و نفع جلب نه و آزار رفع براى

 براى پوستش و شود سخت تنش با غذایش است همان خلقتش کمال تا پیوسته و را گیاه آب

 را او و برد یورش بمادرش زادن درد وانگه تابش با برخورد براى اشدیده و گیرد نیرو هوا مباشرت

 .بزاید تا وادارد

  های انسان درخاک محفوظ است.شود. تمام سلولریزد و تعویض می: پوست مرتب مینكته دیگر

 شود، پوستش ضخیم است. شود خیلی بزرگ محشور میروز قیامت انسان وقتی محشور می

 دالجل بین یعذبه، الذی الملک بذارع ذراعا أربعون غلظه جلدا سبعین له اللّه یخلق»

 من دیدان و نار من عقارب و حیات الجلد إلى الجلد بین ذراعا، أربعون الجلد إلى

  بالمدینة؛ جبل هو و -ورقان جبل مثل فخذاه و العظیم الجبل مثل رأسه نار،

ز بدن انسان هزار سلول ا 30000یارد است، سرش اندازه یک کوه بزرگ، در هر دقیقه  40پهنای آن 

 شود. ض میریزد و در هرماه تمامی پوست تعویمی

 

کند روایت داریم که ایستاده شانه نزنید چون پوست را رقیق می ،درم ضخیم است بحث بعدی:

کند کند و پوست را مغزدار میکند. نشسته شانه کنید چون قلب را تقویت میو قلب را ضعیف می

 مِنْ تَمْتَشِطْ لَا: قَالَ )علیه السالم( مُوسَى الْحَسَنِ أَبِی وَعَنْ»کند(، ویت می)الیه دوم را تق

 یُمَخِّخُ وَ الْقَلْبَ یُقَوِّی فَإِنَّهُ جَالِسٌ أَنْتَ وَ امْتَشِطْ وَ الْقَلْبِ فِی الضَّعْفَ یُورِثُ فَإِنَّهُ قِیَامٍ

 7«الْجِلْدَ.

 

 تشخیص بیماریها از طریق پوست 

د اللهم اغفرلی والجل»پوست نشانه زندگی است ولی اگرسرد است یعنی مرده است. گرمی 

 به خصوص سینه و گردن. « باردٌ

                                                           
 125ص ؛ 2ج ؛ الشریعة مسائل تحصیل إلى الشیعة وسائل تفصیل 7
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 هللا والسالم علیکم و الرحمة

 

 

 

     


