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Studying the prominent Iranian-Islamic scientific texts of Middle Ages in the field of ophthalmology may 
play a role in recognizing the science of traditional ophthalmology and its crucial diagnostic and therapeutic 
points. The most important and reliable resources in the context of ophthalmology belong to Iranian 
scientists. This study collects these references and provides their relative equivalent conceptions confirmed 
with modern ophthalmology. 
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  ي قرون وسطي اسالم-يراني اي چشم در طب سنتيها يماريص و درمان بيتشخ
  

  ٣ و دکتر حسين نحله٣، دکتر محمد خليفه٢، دکتر محمد شريفي١يدکتر محمد اعتضاد رضو
  

پزشکي سـنتي و نکـات تشخيـصي و      نقش مهمي درشناخت چشم   هاي ميانه،     سده اسالمي مربوط به     -مطالعه کتب علمي ايراني   

-پزشـکي سـنتي مربـوط بـه دانـشمندان ايرانـي            ترين منابع قابل اعتماددر زمينه چشم      مهم .ر بيماري هاي چشم دارد    درماني د 

زمـان بـا      هـاي چـشم هـم      تـرين بيمـاري    سـعي شـد مهـم       و ندوري شـد  آ   کتب مرجع جمـع    ،اين مطالعه  در .اسالمي بوده است  

  .دنپزشکي امروزي توضيح داده شو چشم

 ۶۳-۷۱ :١، شماره ١٩؛ دوره ١٣٩٢پزشکي بينا  مجله چشم.   

  

 دکتر محمد شريفي :گو پاسخ )e-mail: sharifim@mums.ac.ir(   

    ۱۳۹۱ آبان ۲۲: دريافت مقاله           مشهدي دانشگاه علوم پزشک-قات چشميمرکز تحق -پزشک  چشم-اريدانش -۱

  ۱۳۹۲ ارديبهشت ۱۰: تاييد مقاله           مشهدي دانشگاه علوم پزشک-قات چشمي تحقمرکز -پزشک  چشم-ارياستاد -۲

   دانشگاه علوم پزشکي مشهد- مرکز تحقيقات چشم-يپزشک عموم -۳

 مرکز تحقيقات چشم- بيمارستان خاتم االنبيا- بلوار شهيد قرني- چهارراه ابوطالب-مشهد   

  

مقدمه

هاي تخصـصي در      کي از رشته  پزشکي از ديرباز به عنوان ي       چشم     

اي  بوده است؛ بـه گونـه   پزشکي مورد توجه و اهتمام پزشکان ايراني  

گـردد و هماننـد        سال پيش باز مـي     ۶۰۰۰که تاريخ شناخت آن به      

رفـت قابـل      هـاي پزشـکي، پـيش       جراحي، به عنوان يکـي از رشـته       

شاهد اين مدعا، کشف اولين عينک در هـزاره         . توجهي داشته است  

اسـت  ) سيـستان (رم قبل از ميالد در شهر سوخته زابل         سوم و چها  

 . ۱که بيانگر اهتمام پزشکان ايراني به اين امر بوده است

 اشتغال داشتند   يپزشک ه چشم فبه حر نيز  م  يقددوران  پزشکان       

 يپزشـک   در مورد اشتغال به چشم     يعه حاموراب ي که در شر   يطوربه  

 اسـت کـه     ي علم پزشک   از يا  شاخه ، کحاله .ان شده است  ي ب ينيقوان

متـرادف  (کنـد    ي چـشم بحـث مـ      يهـا  يمـار يدر مورد سالمت و ب    

 کـه بـه     مشتق شـده اسـت    کحاله از لغت کحل     ). ي فعل يافتالمولوژ

 چـشم   يخته و باعـث مـداوا     ي در چشم ر    که  است يا  هر ماده  يمعن

 پزشکان   در مورد کحاله نزد    ياطالعات محدود  ،قبل از اسالم  . شودب

 ي و نکـات بهداشـت     يعات عموم  شامل اطال  شته که معموالً  اوجود د 

Archive of SID

www.SID.ir


www.SID.ir

  

  )١٣٩٢پاييز  (١ شماره -١٩ دوره -پزشكي بينا مجله چشم

 

 ٦٤

، بـه ويـژه بـا       يالم و شـروع نهـضت علمـ        بعد از اسـ    ي است ول  بوده

 بر وسعت اطالعات    ،ي به زبان عرب   ي هند  و يوناني يها ترجمه کتاب 

ن مترجمـان آن    يتـر  از مهـم  . ن علم افزوده شـد    يپزشکان در مورد ا   

 اسـحاق   و)  م ۸۰۹-۸۷۷(ي  ن بن اسحاق عرب   يتوان به حس   يزمان م 

  .۲اشاره کرد)  م۸۱۷-۹۱۰(ن يبن حس

 وجـه پزشـکان آن زمـان       از موضوعات جالب ت    يکيبحث کحاله        

  چـشم در آن زمـان      يهـا  يمـار ينتـشار ب  ل ا يبه دل تواند   بود که مي  

 يآور جمـع  ن دوره شـامل   آپژوهـشگران   ت  يـ ن فعال يتـر  شي ب .باشد

کـه   بود يپزشک نه چشم ي در زم  ينانويات و اطالعات پزشکان     يتجرب

، (Dimoshines)نس يموشــ ي چــون د يات افــراد يــ مل تجرباشــ 

وس يـــتيوو (Vantellos) ، وانتلـــوس(Philalsites)س يتياللـــسيف

(Vitious)   دوره يپزشـک  علـم چـشم    يه و هـسته اصـل     يـ  است که پا  

 بـر علـم   ير فراواني تاثيانوني يها کتاب. دادند يل م ي را تشک  ياسالم

م ي کـه پزشـکان قـد      يروطـ  داشتند بـه     ي اسالم  دوره يپزشک  چشم

ح و عملکـرد   ينـه تـشر   ي در زم   را يونـان ي پزشـکان    يها  همان اشتباه 

  .۲کردند  ميچشم تکرار

کـه در    يع اتفاق افتـاد بـه طـور       ي سر يلين علم خ  يرفت ا  شيپ     

عشر " کتاب ارزشمند    ين بن اسحاق عباد   ي کوتاه، حس  يفاصله زمان 

 به صورت ،يوناني يها  که بر خالف کتاب نوشت را" نيالع يمقاالت ف 

 يها   کتاب  به يادي ز يها  ت شباه ،ي مدون و علم   يک کتاب آموزش  ي

 يپزشـک   چـشم  ،يرم هجـر  چهـا سده  ان  يدر پا  .ن علم دارد  يد ا يجد

ون يرفـت مـد    شين پـ  يـ ا. ده بـود  ي به اوج خودش رس    ي اسالم دوره

 ي علـ  يها   بزرگ آن زمان به نام     پزشک  چشمات دو   يزحمات و تجرب  

سنده يـ  نو يسيـ  بـن ع   يعلـ . د بو ي موصل يعل و عمار بن     يسيع  بن 

ن يـ وجـود در ا من کتـاب   يتـر   که جـامع   است نيالکحال هرکتاب تذک 

ـ ن کتاب بود  يل ا يشرح و تفض  ها،    کتاب بقيه و رشته بود  رغـم   بـه  .دن

 در  يرفـت واضـح    شيگـر پـ   ي د ،ي هجـر  شـشم سده  که بعد از     نيا

 يالدي م ۱۹سده  باز هم تا     ي ول رخ نداد  ي اسالم  دوره يپزشک  چشم

 کـه   ييهـا   يمـار ي از جملـه ب    . داشت ي برتر يي اروپا يپزشک  چشمبر  

 ،دردتـوان از چـشم      مـي پرداختنـد     مي نآ به   يپزشکان دوره اسالم  

، يپـارگ ،   چـشم  يهـا   زخـم ،  ي قرمـز  ،زشيـ ر اشـک  ،خارش چـشم  

 د چـشم  ي زا يسرطان و موها  ،  يديسف،  يرگيت،   چشم يها  يمدگآبر

  .۲نام برد

 اسـالمي   -در منابع علمي ايرانـي         اين مطالعه بر اساس جستجو      

هدف . پزشکي انجام شده است     مرتبط با طب سنتي در زمينه چشم      

پزشکي و درمان     هاي شايع در چشم     از اين مطالعه، شناخت بيماري    

ها در ساليان قبل و اطالع از داروها و ابزار جراحي مورد استفاده               آن

کي امـروزي   پزش  با توجه به علم چشم    . بوده است هاي ميانه     سدهدر  

رفت بـسيار گـسترده در شـناخت و           و مرور اين متون، متوجه پيش     

مراجعه به اين منابع و اطالعات      . شويم  درمان اختالالت چشمي مي   

هاي متعدد ديگر در ايـن زمينـه را    تحقيقمقدمات  تواند    قديمي مي 

  .در آينده فراهم سازد

  

  اسالمي-کحالي ايراني
ــا ي اســالم-ينــرايال اصــيدر مــرور متــون و منــابع        مــرتبط ب

متوجـه  ) هاي ميانه سده(ميالدي  ۱۵ تا ۹هاي  سدهاز ي پزشک  چشم

ـ    ها    کتابن  يتر ا  شيبکه  م  يشد ن يـ  مـتن ا   .نـد ا ه بـود  يبه زبـان عرب

ـ       يـ  از نو  يکـ ي توسط   ها  کتاب  و يسندگان کـه مـسلط بـه زبـان عرب

ت ا بـا کلمـ    هـا    واژه يساز معادلشد و    ترجمه   ي به فارس  ، بود يفارس

در به دسـت آمـده       ياه کتابن  يتر مهم. ديگرد  انجام يداول فعل مت

، يل جرجـان  ي نوشـته اسـماع    يره خوارزمشاه يشامل ذخ زمينه  ن  يا

 ابـن   نوشـته محمـد    ي، الحـاو  يسي بن ع  ين نوشته عل  يالکحال هتذکر

 که عمده مطالـب  اند هنا بود ي س ي و القانون نوشته بوعل    ي راز يايکرز

ـ    کتاب استخراج شـده    ۴از اين    زيـر  در   جلـد دو کتـاب    تـصوير   . دان

   .)۱تصوير  (ش داده شده استينما

  

   
   نماي جلد ذخيره خوارزمشاهي و کتاب قانون طب-۱صوير ت
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  ساده و  يداروها  از ي شرح مفصل  يره خوارزمشاه يدر کتاب ذخ       

چند نمونه   .ورده شده است  آ يپزشک  چشم مورد استفاده در     يبيترک

  :۳ندا ورده شدهزير آن در آاز 

 يزير ت توقف خون  ين دارو از سنگ است که خاص      ي منشا ا  :شاذنج

باعـث بهبـود قـدرت عـصب و           و استخشک    گرم و  ،ن دارو يا .دارد

  .د استيزخم چشم مف در درمان خارش و. شود يعضله چشم م

ـ      ي سف ،رايب کت ي ترک :ضياف اب يش اسـت   يده تخم مرغ و صمغ عرب

  .رود ي چشم به کار مي درمان کبوديبرا که

ـ  ه ويـ  قرنيهـا   زخـم  يبـرا که  است  کننده   نرمي   صمغ :اشق ن ياز ب

  .شود يهاب استفاده مبردن الت

. ديـ آ  مي  درخت به دست   ياز نوع که  است   گرم وخشک    يي دارو :مر

  . چشم کاربرد دارديها التهاب و ها در درمان زخم

طـه  ي چـشم در چهـار ح      يهـا   ساختمان،  يدر منابع طب اسالم        

 -۲تـصوير   (شامل طبقـات چـشم      ند که   گرفت  مي  قرار يمورد بررس 

و اعصاب چـشم   ) ب-۲تصوير ( چشم عضالت   ،رطوبات چشم ،  )الف

   .۲ندبود

  

  

  
و عضالت چشم براساس ) الف( نمايي از طبقات چشم -۲تصوير 

  پزشکي سنتي اسالمي منابع چشم

  

  هاي چشم و ضمايم بندي بيماري تقسيم
  هاي ضمايم چشم بيماري) ۱

اختالل ناشي از تجمع مقدار زيادي ترشحات در         ):َبَرد(شاالزيون  

هـاي    ضايعه دردناک نيست و رازي آن را در بيمـاري         . باشد  پلک مي 

درمـان طبـي آن شـامل       ). ۳تـصوير   (کند    بندي مي   غدد پلک طبقه  

دارويي است  (هاي ترکيبي از جمله اَشق با َسکبينَج          ماليدن محلول 

در . باشـد    موضع مي  و سرکه بر روي   ) کننده  گياهي، ملطف و تحليل   

صورتي که بيمار بـه درمـان طبـي جـواب ندهـد، درمـان جراحـي                 

 بـه صـورت عرضـي       َبَرددر روش جراحي، باالي     . گردد  پيشنهاد مي 

اگـر ناحيـه    . گـردد    بـا ميـل خـارج مـي        َبَردشود و سپس      بريده مي 

  .۳شود شده بزرگ باشد زخم دوخته مي بريده

  

  
  )َبَرد( شاالزيون -۳تصوير 

  

  

 التهابي است که در بافت نرم پلـک         ):سپتال  سلوليت پره (جُّر  تََح

). ۴تـصوير   (داننـد     افتد و برخي منشا آن را در عدسي مي          اتفاق مي 

درمان طبي آن به صورت استفاده مرتب از آب گرم تـا نـرم شـدن                

شـده    نوعي مرهم ساخته  (ضايعه و سپس استفاده از پماد دياخليون        

به مدت يـک هفتـه      ) م خطمي و مر   از مرداسنگ، روغن زيتون، تخ    

اگر به درمـان طبـي جـواب نـداد         . به صورت موضعي روي آن است     

گرداننـد    در جراحي، پلک را بر مي     . گردد  روش جراحي پيشنهاد مي   

. کننـد   تر مـي    و محل ورم را به صورت عرضي بريده و زخم را عميق           

کنند تا ترشحات خارج      سپس بر محل ورم با انگشتان فشار وارد مي        

اگر پزشک از عـود آن      . شود   محل زخم دوخته مي    ،بعد از آن  . شوند

ببرد تا ترميم ديرتـر     ) ۵تصوير  (بترسد بايد انتهاي زخم را با قيچي        

در اين مدت چشم به طور مرتـب بـا آب گـرم شـسته               . اتفاق بيفتد 

  .۴شود مي

الف

ب
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  )سپتال سلوليت پرده( تََحجُّر -۴تصوير 

  

  
  )مقراض( قيچي -۵تصوير 

  

  

هاسـت کـه در     تورم التهابي در محل خروج مـژه     ):مژه  گل(شعيره  

رازي عالوه بر موارد فوق، گرمي و قرمزي را نيز          . ۳لمس سفت است  

درمـان طبـي آن بـه       ). ۶تـصوير   (ها افزوده اسـت       به عاليم و نشانه   

ت محلولي اس (شده از مخلوط سکبينج       صورت استفاده از پماد تهيه    

و سرکه شرابي و يا ترکيـب   ) گرم و خشک و براي چشم مفيد است       

درمان جراحي  . شده با شراب است     شده از انجير خشک پخته      ساخته

در صورتي است که به درمان طبي جواب ندهد که در اين صـورت،            

کننـد تـا خـوني کـه          کنند و صبر مـي      جاي تورم را با قيچي باز مي      

سـپس از ترکيبـاتي کـه       . ودداخل آن تجمع پيدا کـرده تخليـه شـ         

  .۵شود تر گفته شد روي آن ماليده مي پيش

 برعکس مژه طبيعي رشد     ، مژه زيادي  ):تريکيازيس(الشعرالزائد  

گردد؛ بنـابراين بـه       ريزش مي   کند و باعث تماس با چشم و اشک         مي

درمـان آن   . ۳)۷تـصوير   (شـود     آساني از مژه طبيعي افتراق داده مي      

داروي (ي تيز و تند شامل سرمه روشـنايي         شامل استفاده از داروها   

، چـسباندن  ۱)ترکيبي متشکل از مس سـوخته، زنجبيـل و زعفـران         

. موي زايد به موي طبيعي و سوزاندن و داغ کردن موي اضافه است            

کـه  ) ۸تصوير  (در روش داغ کردن، يک وسيله کوچک به نام مکواه           

 سـوزن   باشد و سر آن به اندازه سـر         به صورت يک تکه آهن ريز مي      

شود تا نـوک       درجه خم شده است روي آتش گرفته مي        ۹۰است و   

سپس موي مورد نظر بين دو انگشت گرفتـه شـده و          . آن قرمز شود  

در فاصـله پلـک تـا چـشم، خميـر سـرد             . شـود   پلک برگردانده مي  

. شـود   مکواه روي محل خـروج مـژه گذاشـته مـي          . شود  گذاشته مي 

در پايـان جلـسه،     .  شـوند  تر از دو مژه در يک جلسه داغ         نبايد بيش 

  .۲گذارند روي پلک، سفيده تخم مرغ با روغن گل مي

  

  
  )مژه گل( شعيره -۶تصوير 

  

  
  )تريکيازيس( الشعرالزائد -۷تصوير 

  

  
   مکواه-۸تصوير 
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اين اختالل، قرمزي و التهـاب در لبـه پلـک            در   ):بلفاريت(ُسالق  

ها   شود و اگر مدت زيادي طول بکشد منجر به ريختن مژه            ايجاد مي 

درمان آن شامل گذاشتن سـماق در گـالب و          ). ۹تصوير  (گردد    مي

  .۴چکاندن از محلول آن به داخل چشم است

  

  
  )بلفاريت( ُسالق -۹تصوير 

  

  

اختالل مخصوص پلک فوقاني اسـت و       ): نوروفيبروماتوز(ِشرناق  

پلک در فرد مبتال شل است و در        . شود  تر در کودکان ديده مي      بيش

شود که گويي با عصب و غـشا بافتـه شـده     اي نرم ديده مي  آن توده 

پذير است اما     درمان اين اختالل با جراحي امکان     ). ۱۰تصوير  (است  

کند به طوري که      طر ذکر مي  کتاب ذخيره، عمل جراحي آن را پرخ      

اگر پوست زياد شکافته شود خطر آسيب به غـضروف پلـک وجـود              

. دارد و اگر کم شکافته شود ممکن است قسمتي از آن بـاقي بمانـد   

. علت شرناق در کتـاب رازي يـا کتـاب بغـدادي ذکـر نـشده اسـت            

الکحالين درمان اصلي اين اخـتالل را جراحـي عنـوان کـرده               تذکره

راحي اين اختالل به اين صورت بود که اول بيمار را           درمان ج . است

. کردنـد   شد، حجامـت مـي      کردند و اگر نمي     از ناحيه ساعد فصد مي    

شـد تـا      سپس به کمک نفر ديگر، پوست پيشاني مريض کشيده مي         

 سپس پزشک شرناق را بين انگشت دوم        .حدي که پلک را باال ببرد     

پس از آن، پزشـک     . گرفت تا خوب برجسته شود      و انگشت سوم مي   

بريـد و عمـق       به صورت عرضي مـي    ) ۱۱تصوير  (پوست را با مبضع     

بـود کـه بـه غـضروف          البته بايد مواظب مي   . کرد  تر مي   زخم را بيش  

شـد غـشاي دور آن را       وقتي شرناق نمايـان مـي     . پلک آسيبي نرسد  

گرفت و آن را بـه سـمت          بريد و شرناق را با يک پارچه کتان مي          مي

اگر قـسمتي   . د تا همه آن آزاد شود     کر جا مي   چپ، باال و پايين جابه    

شـد تـا      از شرناق قابل برداشتن نبود نمک روي محل آن ريخته مي          

اسـم گيـاهي    (اگر تورم و ادم داشت با شياف ماميتا         . آن را بسوزاند  

و ) شک و سرد و قـابض و محلـل اسـت          شبيه خشخاش است که خ    

) رفـت   گياه قابض که در درمان التهاب چشم به کار مـي          (آب اقاقيا   

  .۶قابل درمان بود

  

    
   مبضع-۱۱تصوير   )نوروفيبروماتوز( ِشرناق -۱۰تصوير 

  

  

التهابي است که در گوشه داخلي چشم       ): داکريوسيستيت(غََرب  

گـاهي از خـود پلـک، چـرک         . آيـد   بيني به وجود مي   ي  و در نزديک  

) زخم خورنده عفوني  (شود و اگر درمان نشود باعث ناصور          خارج مي 

درمان بيماري شامل استفاده از داروها، گـرم        ). ۱۲تصوير  (شود    مي

  . ۴کردن موضع و سوم جراحي است

کننـد تـا         در روش جراحي، غرب را با يک وسـيله تيـز بـاز مـي        

در صورتي که به سمت ناصـور رفتـه باشـد،           . تخليه شود چرک آن   

برنـد و اگـر    عالوه بر بـاز کـردن موضـع، گوشـت مـرده را نيـز مـي         

اي که سر     ها را با وسيله     هاي زير درگير باشد بايد استخوان       استخوان

  .۲اي است داغ کرد آن دايره

  

  
  )داکريوسيستيت( غََرب -۱۲تصوير 

  

  

  هاي ملتحمه بيماري) ٢
نـوع اول، در يونـاني داسـوطُس        .  نوع دارد  ۴چهار  ): تراخم(َجَرب  

نوع دوم، طَراخوطيس نـام     . شد که به معناي درشتي است       گفته مي 
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نـوع سـوم سوقوسـيس ناميـده        . داشت که به معناي سـخت اسـت       

هـاي پوسـت انجيـر و نـوع چهـارم             شد که يعني مشابه شـکاف       مي

د کـه بـه معنـاي خـشکي و درشـتي اسـت              ش  طولوسيس گفته مي  

  .۴)۱۳تصوير (

  

  
  )تراخم( َجَرب -۱۳تصوير 

  

  

ريـزش         در نوع اول، داخل پلک قرمـز و درشـت اسـت و اشـک              

در نـوع   .  نوع ديگـر اسـت     ۳تر از     زيادي وجود دارد ولي درد آن کم      

شود و احـساس سـنگيني        دوم، پلک درشت است و درد منتشر مي       

 نوع سوم از دو نوع قبلي شديدتر اسـت، يعنـي            .در پلک وجود دارد   

اگـر پلـک را     . ترنـد و درد آن بـسيار شـديدتر اسـت            ها درشت   پلک

هـاي    شوند که شبيه شکاف     رنگي ديده مي    هاي سياه   برگردانيم، زخم 

پوست انجير هستند و به همين دليل از آن به عنوان انجيـري نـام               

تـرين    ت و بـيش    نـوع قبلـي بـدتر اسـ        ۳نوع چهارم از    . شد  برده مي 

شـود و     گاهي در اين نوع، مژه اضافي ديـده مـي         . ميزان درد را دارد   

درمـان ايـن    . شـود   اگر پلک برگردانده شود، رنگ سياهي ديده مـي        

  . ۴چهار نوع از هم متفاوت است

      درمان نوع اول شامل فصد کردن بدن و سـر، ايجـاد اسـهال و               

ود دارد مانند شـياف     استفاده از داروهايي است که در آن تيزي وج        

ترکيبي از شاذنج، عدس، مس سوخته، مرواريـد، صـمغ          (احمر لين   

. ۱)عربي، کتيرا، مر و زعفران که در شراب انگور پختـه شـده اسـت              

درمان نوع دوم شامل ايجاد استفراغ و سپس آغشتن پلک به شياف        

ترکيبي از زنگـاز، اشـق و صـمغ         (احمر و سپس شياف اخضر است       

درمان نوع سوم، شامل  اصالح      . ۱)شراب پخته شود  عربي که در آب     

، )که البته بايد در همه انواع جرب مورد توجه قرار گيرد          (کردن غذا   

استفاده از باسليقون و شياف سبز، آغشتن پلک با شکر يا آب دريـا              

و نمک، گـذاردن زرده تخـم       ) زيره(يا قند، ريختن قطره آب کمون       

منشا (يا استفاده از شاذنج  شده به روغن گل روي پلک مرغ مخلوط

درمـان  . ۳باشـد   مي) آن از سنگ است و گرم و خشک و قابض است          

در جراحـي، پلـک را بايـد بـا ورده           . نوع چهارم عمدتاً جراحي است    

بماليم تا نرم شود و سـپس بـا         ) ۱۵تصوير  (يا قمادين   ) ۱۴تصوير  (

  .۲درمان طبي، درمان را ادامه دهيم

  

    
   قمادين-۱۵تصوير    ورده-۱۴تصوير 

  

  

خوني، صفراوي، بلغمـي،    : چندين نوع است  ): کونژنکتيويت(َرَمد  

ابـوعلي سـينا    ). شده  از چندين نوع گفته   (و ترکيبي   ) سياه(سودايي  

از نظـر   . ۷و۸کنـد   به هر التهابي چه گرم و چه سرد، رمد اطـالق مـي            

توان بـه عوامـل       کننده چندين علت داشته است که مي      عامل ايجاد 

هــاي داخــل چــشم و  ، بيمــاري)مثــل دود، گــرد و غبــار(محيطــي 

باشـد کـه    به ندرت رمد همراه با تب مـي . خستگي چشم اشاره کرد 

اگر اين عارضـه    ). ۱۶تصوير  (کشد     روز طول مي   ۷معموالً مدت آن    

گـر بهبـود رخ     در تابستان ايجاد شود، بهبود آن سريع اسـت ولـي ا           

عاليم بيمـاري در دو نـوع       . تواند منجر به کوري نيز بشود       ندهد، مي 

خوني و بلغمي همراه با چسبندگي اسـت ولـي در نـوع صـفراوي و              

درمـان شـامل حجامـت،      . شـود   سودايي چسبندگي پلک ديده نمي    

حجامـت گـاهي الزم اسـت       . ايجاد استفراغ و پرهيـز غـذايي اسـت        

گويد هيچ درماني براي رمـد از   نوس مي جالي. چندين بار تکرار شود   

توان از بنفشه، شـکر،       براي ايجاد استفراغ مي   . ۴حجامت بهتر نيست  

هـا و غـذاهاي       از شـراب  . ۳خرماي هندي و شير خشت استفاده کرد      

هاي خنک استفاده     غليظ، تيز و سرکه بايد اجتناب نمود و از شراب         

ش دريافت غـذا    از جماع بايد پرهيز کرد و به طور خالصه کاه         . کرد

  .۷شود تاريکي باعث تسکين عاليم مي. مفيد است

هايي که چـشم را       دارو) ۱: ( بخش است  ۳     درمان دارويي شامل    

) ۳. (کننـد   هايي که اشک چشم را کم مي        دارو) ۲. (دارند  باز نگه مي  

بهتـرين داروي مـوثر،     . کنند  هايي که مزاج چشم را معتدل مي        دارو

: ه از ترکيب گياهي زير ساخته شـده اسـت         باشد ک   شياف برموثا مي  

، )گياه خشک و سرد که در درمان ضعف بينايي کاربرد دارد          (ماميتا  
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کننـده اسـت و باعـث بنـد           داروي گياهي است که خـشک     (اَنزَروت  

از خـشخاش بـه     (، زعفـران، افيـون      )شـود   آمدن ترشحات چشم مي   

ي داروي گيـاه  (و کتيـرا    ) آور اسـت    آيد، ضد درد و خواب      دست مي 

ها نبايد زيـاد      از مسکن ). معتدل و خشک است و اثر ضد سمي دارد        

گويد کـه مخـدرها باعـث کـاهش           استفاده کرد چون جالينوس مي    

شـوند و لـذا فقـط هنگـام           رفتن بينـايي مـي      سرعت بهبود و از بين    

رمـد در زمـستان شـديدتر و مـدت آن           . شـوند   ضروري استفاده مي  

  .۳تري نياز دارد تر است و لذا به درمان طوالني طوالني

  

  
  )کونژنکتيويت( َرَمد -۱۶تصوير 

  

  

علـت  . )۱۷تـصوير    (تر اسـت    شبيه ناخن ولي نرم   ): ناخنک(طَفره  

شـود و     تر از گوشه داخلي چـشم شـروع مـي           بيش. آن عصبي است  

اگـر تـا    . تواند قسمتي از روي عنبيه را بگيرد        يابد و مي    گسترش مي 

از عـوارض   . شـود   ادامه داشته باشد باعث اختالل ديـد مـي        مردمک  

نوع اول  : طفره دو نوع دارد   . ديگر آن اختالل در حرکات چشم است      

رقيق نام دارد که درمان آن ساده است و نـوع دوم، سـفت و قرمـز                 

  .۳است و درمان آن سخت و دشوار است

  

  
  )ناخنک( طَفره -۱۷تصوير 

  

  در اين نـوع از داروهـايي      .      درمان دارويي در نوع اول موثر است      

  

کننـد شـامل مـس        شـوند اسـتفاده مـي       که باعث حل شدن آن مي     

دارويي مصنوعي و معدني است که خواص خشک        (سوخته، نوشادر   

، ســرمه )کننــده اســت زاج ســفيد، قــابض(، قَلقَــديس .)و گــرم دارد

  .۴روشنايي و يا شياف اخضر

در جراحي توسط يک    . ۴ن جراحي در نوع دوم کاربرد دارد           درما

شود و يا توسط نخ       ناخنک گرفته مي  ) ۱۸تصوير  (يا چندين صناره    

کننـد، بـه سـمت بيـرون کـشيده            و سوزني کـه از زيـر آن رد مـي          

تـصوير  (اگر به اليه زيرين نچسبيده باشـد، توسـط َمَهـت            . شود  مي

يـه زيـرين چـسبيده      شود ولي اگـر بـه ال        از محل آن کنده مي    ) ۱۹

باشد، ابتدا بايد يک طرف آن را با قيچي قطع نمود و سپس مهـت                

اين کـار تـا انتهـاي    . را از زير آن رد کرد و شروع به کندن آن نمود 

تمـام  . بريدنـد   يافت و در آخر آن را با قيچـي مـي            ناخنک انجام مي  

بعـد از   . ناخنک بايد برداشته شود چون احتمال عود آن زياد اسـت          

شـست و بعـد پمـاد    ) زيره(، چشم را بايد با آب نمک و کمون    عمل

  .۲حاوي زرده تخم مرغ و گالب روي چشم گذاشت

  

    
   َمَهت-۱۹تصوير    صناره-۱۸تصوير 

  

  

  هاي کره چشم بيماري) ٣
نـدازه خـروج    بر اساس ا  ): پارگي عنبيه و پروالپس عنبيه    (نتوء  

درمان طبي شامل   . )۲۰تصوير   (شود  عنبيه، به چند نوع تقسيم مي     

هاي چشمي شاذنج يا روغن زيتون و محکم بـستن            استفاده از قطره  

جراحي در مواردي که ضايعه مزمن شـده باشـد يـا دو        . چشم است 

درمـان آن فقـط     . کند  سال به درمان جواب ندهد، ضرورت پيدا مي       

در جراحـي،   . اي براي بينايي بيمار نـدارد       ايدهجنبه زيبايي دارد و ف    

بندند و بعد توسط قيچي يـا قمـادين           نتوِء را با نخ از زير محکم مي       

بعد از عمل، چشم را با شاذنج درمان و با زرده تخـم             . برند  آن را مي  

  .۱کنند مرغ پانسمان مي
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  )پس عنبيهپارگي عنبيه و پروال( نتوء -۲۰تصوير 

  

  

در اين بيماري، يک رطوبت جامد بين عنبيـه      ): مرواريد  آب(قدح  

آيد که جلوي عبور نور از مردمـک بـه عدسـي              و قرنيه به وجود مي    

گويد ايـن بيمـاري       جالينوس مي . )۲۱تصوير   (گيرد  را مي ) جليديه(

جهـت  . شـود   ايجاد مـي  ) بيضيه(به علت غليظ شدن رطوبت زالليه       

توان به استفراغ شـديد،       اند که مي    زيادي ذکر شده  اين بيماري علل    

هاي مزمن، سن بـاال، اسـتفاده مـداوم از            ضربه سر يا چشم، بيماري    

تـر در     بيمـاري بـيش   . غذاهاي غليظ و سـردرد مـزمن اشـاره کـرد          

در نگاه به بيمار، مردمک شبيه مه يا        . ۴شود  چشمان سياه ايجاد مي   

 شـعاع   ،پـران و برخـي      سبرخي از بيمـاران، مگـ     . ۱شود  ابر ديده مي  

کنند که در کتاب الحاوي، از معيارهاي شـدت           نوري را مشاهده مي   

در مراحل شديد، ديد به طور کامل از        . ۶بيماري محسوب شده است   

سـفيد، طاليـي، سـياه،      (هاي مختلف     رود و مردمک به رنگ      بين مي 

  .۲شود ديده مي) زرد

  

  
  )مرواريد آب( قدح -۲۱تصوير 

  

  

مريض بايـد اسـتفراغ     .      در مراحل ابتدايي، درمان آن طبي است      

کند، از خوردن عدس، شراب، پياز، کاهو و گوشـت مـاهي اجتنـاب              

فقـط بايـد در روز يـک وعـده غـذايي            . از مقاربت پرهيز کنـد    . کند

در صـورتي کـه عاليـم    . بخورد و حجامت نيز براي وي مـضر اسـت     

درمان جراحي  . گردد  رمان جراحي پيشنها مي   بيماري شديد باشد د   

  ).۲۲تصوير  (۶آن به وسيله مقدح است

  

  
   مقدح-۲۲تصوير 

  

  

رنگ آن شبيه آهـن     : آگهي بيمار خوب است          در دو مورد، پيش   

موارد ممنوعيت عمـل    . يا سرب باشد و يا مريض بتواند نور را ببيند         

از قدح خيلي غليظ يا خيلي رقيق، مريض نتواند         قدح عبارت بودند    

وجود داشته باشـد، سـر      ) مجوف(نور را ببيند، آسيب عصب بينايي       

  .۶زمان وجود داشته باشد درد، سرفه و يا سرما خوردگي هم

  

  روش عمل قدح
     ابتدا در فاصله بين گوشه خارجي چشم و عنبيه، در يک سطح            

هـاي خلفـي مقـدح همـراه بـا      با مردمک يا کمي بـاالتر، توسـط انت    

اين محل توسط مقدح سوراخ     . شود  گذاري مي   مقداري فشار عالمت  

گردد تا به فضاي خالي پشت برسد و بتوان سر مقدح را از وراي                مي

بعـد از آن،    . سر مقدح بايد به سمت خارج متمايل باشد       . قرنيه ديد 

 کننـد   دارند و چشم را گرم مي       مدتي مقدح را در جاي خود نگه مي       

وقتي مطمئن شدند که مـريض آرام شـد بـه         . تا درد بيمار کم شود    

  .دهند عمل ادامه مي

سپس مقدح را به پـايين فـشار        .      سر مقدح بايد روي قدح باشد     

کننـد تـا    مقداري صبر مي. جا شود به دهندتا آب هم به پايين جا       مي

مقدح بايـد بـه آرامـي بـه سـمت خـارج         . آب دوباره به باال برنگردد    

چشم را با آب و نمـک و        . ده شود و از چشم بيرون آورده شود       کشي

بعد از عمل بايد هـر دو تـا چـشم           . دهند  شستشو مي ) زيره(کمون  

  .۲محکم بسته شوند تا حرکتي نکنند
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