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Cataract is an important ophthalmologic disorder that can result in blindness. Its treatment is just by surgery. 
Cataracts have been identified and treated from ancient times. Persian and Islamic physicians recognized this 
disease and called it “nozul-al-mae” or “ab avardan e cheshm”. Rabben Tabari, Rhazes and Avicenna are 
famous medical practitioners of the 9-11th century AD. They described cataracts in their manuscripts, 
including pathology, sign and symptoms and management strategies. Management and treatment strategies 
were divided into 3 main categories: nutrition and life style, medications and surgery. Ancients medications 
are not used currently and may be good candidates for further studies for application. It also can clarify a 
part of the history of ophthalmology in Iran and the world. 
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  ) و فردوس الحكمه الطبي فيمنصورقانون،  (يالدي م11 ي ال9ران، قرون ي اي در متون طب سنتمرواريد آب
  

 ۴يليمحمدرضا خلدکتر  و ٣زاده يرضا مهديعلدکتر ، ٢آرمان زرگران دکتر، ١نژاد  يل شعبانياسماع

  

 وجـود    آن ي بـرا  ي جز جراح  ي درمان باًين وجود تقر  يبا ا آيد،    به شمار مي   ييناي علل مهم ناب   و در سراسر جهان جز    مرواريد  آب     

 پزشکان  .ص و درمان شده است    ي ملل مختلف تشخ   يها توسط پزشکان سنت     سال ،يار طوالن ي بس يا خچهي با تار  يمارين ب ي ا .ندارد

 بن ربـن  يعل. کردند ياد مي" آب آوردن چشم"ا ي و "نزول الماء "شناختند و از آن با نام        ي را م  يمارين ب يز ا ياسالم ن  ران و ي ا يسنت

اند   خود شرح داده   يها  را در کتاب   يمارين ب ي ا ،راني ا يالدي م ۱۱ ي ال ۹ قرون   ي پزشکان نام  نا،ي س ي ابوعل  و ي راز يايزکر ،يطبر

  اتخاذ يماريرفت ب  شيپ ش را با توجه به مرحله     ي خو ي درمان يها ها روش   آن .اند م و درمان آن را ذکر نموده      يعال،  شناسي  آسيبو  

 کـه  مرواريـد  آب ي درمـان يهـا   روش.رنديگ ي مي جايدارو و جراح ،يعادات رفتاره و ينه تغذير سه زم ها د  ن درمان ي ا .کردند مي

ن موضـوع نقطـه قـوت طـب         ي که ا  ندارندن  ي نو ي در پزشک  يبا معادل ي تقر ،ير از جراح  ي به غ  ،ندا ه شده ين دانشمندان ارا  يتوسط ا 

شنهاد يـ  اسـتفاده در طـب امـروز پ        ي برا يياران ک ييتر و تع   شي مطالعات ب  يتواند برا  مي و باشد ي م مرواريد  آب در درمان    ياسالم

  .کند  ميا را روشنيران و دني در ايپزشک خ چشمي از تارين بخشيچن ن پژوهش همي ا.گردد

 ۳۴۴-۳۴۸: ۳، شماره ۱۸؛ دوره ۱۳۹۲پزشکي بينا  مجله چشم.  

  

 زاده عليرضا مهديدکتر  :گو پاسخ )e-mail: mehdizade@sums.ac.ir(          ۱۳۹۰ آذر ۲۱ :دريافت مقاله  

  ۱۳۹۰ اسفند ۲: تاييد مقاله           دانشگاه علوم پزشکي شيراز- کميته تحقيقات دانشجويي- دانشجوي پزشکي-۱

   دانشگاه علوم پزشکي شيراز- و گروه داروسازي سني دانشکده داروسازي دفتر مطالعات تاريخ پزشکي ايران- دستيار داروسازي سنتي-۲

   دانشگاه علوم پزشکي شيراز-هندسي پزشکي و بخش فرهنگ و تمدن اسالم و ايران گروه فيزيک و م- استاديار-۳

   دانشگاه علوم پزشکي شيراز-پزشک  چشم- استاديار-۴

دفتر مطالعات تاريخ پزشکي ايران - مرکز بهداشت نمازي- خيابان قاآني شمالي- شيراز   
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  مرواريد در متون طب سنتي ايران  آب-نژاد ياسماعيل شعبان

 

 ۳۴۵

مقدمه

 در يکـور م يکـي از عوامـل مهـ    امـروزه بـه عنـوان    مرواريد  آب     

 ي بـرا ي جز جراحيبا راه درماني و تقررود  به شمار مي  سراسر جهان   

ن زد  ي تخم ۲۰۰۲در سال    سازمان جهاني بهداشت     .آن وجود ندارد  

فـرد  ون  يـ لي م ۳۷از  مـورد   ون  يـ لي م ۱۷ ي عامل کور  مرواريد  آبکه  

ون خواهـد   يـ لي م ۴۰ بـه    ۲۰۲۰ال  ن رقم در سـ    يباشد که ا   ينا م يناب

 مرتبط بـا    مرواريد  آب،  مرواريد  آبن نوع   يتر جي را ن و يتر مهم. ۱ديرس

 ي، قــشر(Nuclear) يا باشــد کــه بــه ســه دســته هــسته يســن مــ

(Cortical)ي خلفيکپسول  و تحت (Posterior Subcapsular)م ي تقس

 Drug) يـي داروانواع توان به  يم مرواريد آبگر انواع ي از د.گردد يم

Induced)،   ــربه ــر ض ــتابول و م(Traumatic)در اث  (Metabolic) کي

و شـده   ج کـدر    يتـدر بـه    چـشم    ي عدس يمارين ب ي در ا  .اشاره نمود 

 از  يمـ يمـار دچـار عال    يبدر ابتدا    .دهد  مي ت خود را از دست    يشفاف

 ،(Glare) ت به تابش نوريحساس ،(Blurred Vision)د ي ديل تاريقب

ــتغ ــت بيي ــاير در کنتراس  ،(Altered Contrast Sensitivity) يين

 ،يمـار ي ب يو در انتهـا    شود  مي ينيا چندب ي و   يني و دوب  ينيب کينزد

ن درمـان   ين و کارامدتر  ي درحال حاضر بهتر   .گردد يجاد م يا يينايناب

 است که به صورت گسترده در سراسـر جهـان           ي جراح ،مرواريد  آب

گشاد کردن مردمک    نک و يگر مانند ع  ي د يها  درمان .شود يانجام م 

 را ندارنـد    ي جراح ي نه تنها کارامد   ها ن درمان ي ا يز وجود دارد ول   ين

قابـل   مرواريـد  آب از يف و انـواع خاصـ  يـ درجـات خف  بلکه تنها در

 ،مرواريد  آب ي جراح ي باال يها نهي با توجه به هز    .۱باشند  مياستفاده  

 بلند جهت رفـاه حـال       يتواند گام  ي م ير جراح يغهاي    درمانافتن  ي

ل يـ ه و تحل  يـ ز و تج  يق بررسـ  يـ د بتوان از طر   يماران باشد که شا   يب

  .دا نمودين مهم دست پي به ايسنتطب متون 

-۲۴۶۷ خي بـه تـار    مرواريـد   آب يمـار ين مورد ثبت شـده ب     ياول     

 ي که نشان از قدمت طوالن     ۲گردد يالد در مصر برم   ي قبل از م   ۲۴۵۷

 حداقل سه هزار    يخي تار يز دارا ي ن ي درمان جراح  . دارد يمارين ب يا

يک  توسط   مرواريد  آب ي جراح ن شرح يکه اول  يطوره   ب ۳ساله است 

 سـال قبـل از   ۸۰۰در  Maharshi Sushruta بـه نـام   يپزشک هند

 نام داشـت    Couching ين نوع جراح  ياول .۴ده است يالد ثبت گرد  يم

ر ين را از مـس    آن  يي چشم به پـا    يح با هل دادن عدس    که در آن جرا   

هـاي نـوين      زمـان ابـداع روش    ن درمـان تـا      ي ا .ساخت ينور خارج م  

 يرا فرد به واسطه آن از حالت کـور        يار پر طرفدار بود ز    يبسجراحي  

  .۱کرد  ميداي دست پي نسبيينايک بيکامل به 

ـ   ۵ت ده هزار سـاله اسـ      يا شهي ر يران دارا ي ا يطب سنت       ن ي و اول

) ن زرتـشت  ييکتاب آ (منابع موجود در مورد آن شامل کتاب اوستا         

 .۶باشـند   مـي  اس و گزنفـون   يزتک مانند   يوناني مورخان   يها  نوشته و

 ي اسـالم  يها آموزها  بران  ي ا ي طب سنت  ،رانياز ورود اسالم به ا    پس  

 ۸۵۰-۹۲۵( ي راز يايـ  چـون زکر   ي با ظهور دانشمندان   .خته شد يمآ

حـان  ي ابور،۸)الدي بعـد از مـ  ۹۸۱-۱۰۳۷(نا  ين سـ  ي ا ،۷)الديبعد از م  

از   بعـد ۱۰۱۳فـوت   (يزهـراو  ،)الدي بعد از مـ  ۹۲۷-۱۰۴۸ (يرونيب

در قلمـرو حکومـت     ) الد  يبعد از مـ   ۱۰۳۸فوت  (ثم  ي ه نبا و) الديم

 يهـا   کتـاب .۹افـت يش گـسترش  يش از پـ ي بي طب اسالم ،ياسالم

 ينا و منـصور   يس ي اثر ابوعل  ۱۰الطب ي قانون ف  ،ن دوران يمکتوب در ا  

 يالدي م۱۲ غرب از قرن    ي پزشک يها هي پا و جز ،ي اثر راز  ۱۱الطب يف

ز نـشان ا   کـه    ۱۲شـته اسـت    ادامه دا  ۱۷ تا قرن    ها  نآر  ي که تاث  بودند

ز يـ ر نيـ  اخيها الدر س . د دار يراني ا ي اسالم ي طب سنت  يسطح باال 

 ،ايـ  روز دن  ي علمـ  يهـا   روش يريگرکاه   با ب  ،ين مطالعه تجرب  يچند

ن را  آ از   يبـردار  ن طـب را اثبـات کـرده و امکـان بهـره            ي ا يکارامد

  .۱۳اند ش دادهيافزا

مباحث مربوط به   ،  ياسالمايراني   ي مهم طب سنت   يها از بخش      

 در  يپزشـک   چـشم  يهـا  ن نوشـته  يتر يمي قد .باشد ي م يپزشک چشم

ز مدارک مـرتبط بـا      يدر شهر سوخته ن   و  ۱۴کتاب اوستا موجود بوده   

 .۱۵رسـد  ي سال قبل مـ   ۵۳۰۰آن به جا مانده است که قدمت آن به          

ا آب آوردن چشم يا نام نزول الماء و      ب مرواريد  آب از   يدر طب اسالم  

ز ذکـر   يـ  ن ير از جراح  ي به غ  ييها  آن درمان  ي و برا  ۱۶اد شده است  ي

 يهـا   کتـاب  ي شده کـه بـا بررسـ       ين مقاله سع  ي در ا  .ده است يگرد

 يهـا   شامل کتاب  ،ي در طب اسالم   يالدي م ۱۱ و ۱۰ ،۹معتبر قرون   

 الطب اثر   ي ف يمنصور ،۱۸ي بن ربن طبر   ي اثر عل  ۱۷فردوس الحکمه 

و شناسـي   آسـيب ان يـ  بـه ب ،ناي سـ ياثر ابوعل قانون و ي رازيايزکر

ن دانـشمندان پرداختـه شـود و        ي از نظر ا   مرواريد  آب يماريدرمان ب 

 آن  ييهـدف نهـا    .اس گـردد  يـ ن ق ي نو يج حاصل از آن با پزشک     ينتا

 سـنتي  در طـب     مرواريـد   آب يمـار ي ب يرمـان  د ياست که راهکارها  

  .شنهاد گرددي و پين معرفي نوي پزشکجهت استفاده در

  

   ي نظر طب سنت ازمرواريد آبشناسي  آسيب
 را  مرواريـد   آبجـاد   ينا علـت ا   ي سـ  ي و ابـوعل   يربن طبر  بن يعل     

 ،هي چشم و قرن   ين عدس ي ب يريدانستند که با قرارگ    يظ م ي غل يعيما

 يعل .۱۰و۱۷شد ي م يينايصب ب دن آن به ع   يمانع عبور کامل نور و رس     

ـ  و ۱۷دانـست  يه م يظ را از زالل   يع غل ين ما يمنشا ا  ،يبن ربن طبر    يل

هـا ذکـر     آن.۱۰داد ينا منشا آن را به خارج از چشم نسبت مـ          يس ابن

زان يـ  م،عين مـا يـ  و حجم ايريت قرارگيکردند که با توجه به موقع     

ع ي کـه اگـر مـا      يا دان آن متفاوت است به گونه     ي و م  يينايهش ب کا

 از ي تنهـا قـسمت  ،تر از سوراخ مردمـک باشـد    حجم کم  يظ دارا يغل

ن آتـر از      در مرکز مردمک و بـزرگ      شود و اگر   ي تار م  يينايدان ب يم
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 ۳۴۶

. ۱۰و۱۷رود يا کـامال از دسـت مـ       يـ شـود و     ي تار م  ييناي تمام ب  ،باشد

ان يـ تـر بـه ب   يکند و عمق  مياني را ب  يتر شيات ب ييجز ناي س يعلابو

 عين مـا  يـ کنـد کـه ا     يان مـ  يـ  او ب  .پردازد  مي يماريبشناسي    آسيب

عـالوه  . ظيلـ ار غ يا بس ي صاف و شفاف و   : باشد به دو صورت  تواند    مي

: کنند که عبارتند از       مي  آن ذکر  يبراز  ين را   ييها ن رنگ شاين ا يبر ا 

ل بـه   يـ د ما ي، سـف  ديـ د به رنگ مروار   يسف ،يچگد  يسف ، رنگ ييهوا

 . رنـگ و سـبز     يخـاک  ،اهي سـ  ، زرد ،يـي  طال ، رنگ يا روزهي ف ،يکبود

  .۱۰باشد ي پاسخ به درمان ميش آگهيها در پن رنگ يت اياهم
  

   ي از نظر طب سنتيدمروار آبم يعال
بـا  اند کـه      ذکر کرده  مرواريد  آب ي را برا  ين دانشمندان عالئم  يا     

  :دهد  ميرخ يماريرفت ب شيزان پيتوجه به م

ش چـشم کـه     ي کوچک در پـ    يها ها و جرم   ياهي س ،ها دن شبح يد -

  . استيماريه و اخطار بيعالمت اول

  ييناي از بيا قسمتي تار شدن تمام و -

  ۱۰،۱۱و۱۷امل کيينايناب -

  

  ي  از نظر طب سنتمرواريد آبدرمان 
انـد در سـه      ن سه دانشمند ذکـر کـرده      ي که ا  ي درمان يها روش     

 و  ي، دارودرمـان  يه و عـادات رفتـار     يـ تغذ:  اسـت  ينه قابل بررس  يزم

ه از  يـ  در مراحـل اول    يمارياند که درمان ب    ان نموده يها ب  آن. يجراح

ـ  ۱۰،۱۱و۱۷ است ريپذ  امکان يه و دارودرمان  يق تغذ يطر  کـه   ي زمـان  يول

 يابـوعل . ۱۰و۱۱ اسـت  ي جراح ،رفت نمود تنها راه درمان     شي پ يماريب

ان کـرده   يـ  ب ،عيبا توجه بـه رنـگ مـا        نا در مورد پاسخ به درمان     يس

ـ  و   يد کبـود  ي رنـگ، سـف    يديـ د مروار ي کـه سـف    يعاتيست ما ا  يآب

ع ي که اگـر مـا     يدر حال گردند   يتر معالجه م    آسان ، هستند يا روزهيف

   .۱۰دشوارتر است آن  درمان،ا زرد باشديو  اهي س، سبز،يد گچيفس

  

  يه و عادات رفتاريتغذ
ـ   مـي  هيش توصـ  يمـاران خـو   ين به ب  ن دانشمندا يا       کـه از    دکردن

زنـد و بـه     يوه بپره ي و م  ي مانند گوشت و ماه    ي آبک يهاخوردن غذا 

 خشک  يند در عوض از غذاها    يظ مصرف ننما  يچ وجه گوشت غل   يه

ل خوردن در حـد     ي از قب  يرفتار آنها عادات    .ندي نما ادهاستفو عسل   

ــ ــآم ،يريسـ ــسيـ ــوردن را نيزش جنـ ــراب خـ ــ و شـ ــيـ  يز نهـ

  .۱۰،۱۱و۱۷نمودند يم

  

  يارو درماند
ه نموده اسـت و     ي ارا ييک نسخه دارو  يتنها   ي بن ربن طبر   يعل     

 ،، عـسل انـه ي آب راز، است که از مخلـوط کـردن زهـره    يا مهآن سر 

  .۱۷کردند يروغن بلسان و اشق درست م س،، کندتي حلت،نج يسکب

ک نـسخه   يـ بـه   تنهـا    طـب    ي فـ  يدر منصور ز  ي ن ي راز يايزکر     

) ها زهره(اف مرارت   ي است که ش   يا  آن سرمه   بسنده نموده و   ييدارو

 ي زهـره کرکـ     از گونه است که ابتـدا     ني روش ساخت آن ا    .نام دارد 

 )و عقـاب  بـاز  ، بـزن ، شـبوط يمـاه ( زهـره  ،) پرندهيا گونه :کلنگ(

ک يـ  ،ها  هر درم وزن خشک آنيگرفتند و سپس به ازا   ي م يمقدار

هــا اضــافه  ن بــه آنيه حنظــل و ســغبيــک درم پيــون و يــدرم فرف

  .۱۱نمودند يانه مخلوط مي را با آب رازي بعد همگ.کردند يم

 يـي ن نـسخه دارو   ي چنـد  ،مرواريـد   آب درمان   ينا برا ي س يابوعل     

د از  يـ  با ،مرواريد  آب يماريل ب يدر اوا وي ذکر کرده     .ه داده است  يارا

نمـود  تون استفاده   يانه با عسل و روغن ز     ي نرم مانند آب راز    يداروها

ن يـ ز در ايـ بو کردن مرزنگوش را ن  وي   .ديوسمه در چشم کش    و بزر 

 روغن مرزنگوش خـشک      که معتقد بود را  يدانست ز  يد م يمرحله مف 

را توصـيه    يبـ ي ترک يداروهاوي  ن مرحله   ياز ا   بعد .کننده آب است  

 و سـه نـسخه بعـد    ييمراحـل ابتـدا  براي  چهار نسخه اول  .نمود  مي

  :۱۰شد ميز يتر تجو رفته شيپ مراحلجهت 

 کيـ (کنـدس   ،)ک جز ي (، صمغ انگدان  )سه جز  (نهيسکب :۱نسخه  

   .)يهشت قوطول(و عسل ) جز

 و  ختندير ي م يسالم را در ظرف مس      زهره گاو نر جوان و     :۲نسخه  

ه، ده شـد  ييسپس مّر و زعفران سا     .داشتند ي روز نگه م   ۱۴ تا   ۱۰از  

ک به وزن دو درهـم،      ي، هر   روغن بلسان را    و يپشت دشت  زهره الک 

  .دنديکش يو سپس در چشم مکردند  يخوب مخلوط م با هم

سـه  (نه  يو سکب ) ک جز ي(صمغ انگدان    ،)ک جز ي (خربق: ۳نسخه  

بــر چــشم نمودنــد و ســپس  ي مــ)يچــشم (افيرا شــ) دهــم جــز

  .دنديکش يم

سـه  (انـدران   و  ) ک جـز  يـ (فلفل   ،)ک جز ي (دي خربق سف  :۴نسخه  

  .نمودند يم) يچشم(اف يرا با آب ترب ش) جز

را ) ک جـز ي( يصمغ عربو ) دو جز( رثمر پوست کنده غا   :۵نسخه  

دند و سـپس کـامال مخلـوط        ييسا يدر ادرار پسر بچه نابالغ خوب م      

  .کردند يم

را بـر    سـپس آن   کردند و  ي را مخلوط م    زهره مار و عسل    :۶نسخه  

   .دنديکش ي چشم ميرو

ک ي ،)ره فنقدس يمتعلق به جز   (يک مثقال دانه فنقدس   ي :۷نسخه  

ک مثقال بـدل    ي و )ه دانه بلوط  ي شب ياهيخ گ يب( وسيمثقال کمادر 

نمودنـد و سـپس در       يب مـ  يـ انه مخلوط و ترک   يمرجان را با آب راز    

  .۱۰دنديکش يچشم م

ش داده ي نما۱ن قسمت در جدول يبکار رفته در ا اهان  ي گ ينام علم 

  .شده است
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  مرواريد در متون طب سنتي ايران  آب-نژاد ياسماعيل شعبان

 

 ۳۴۷

  مرواريد  نام علمي و قسمت مورد استفاده گياهان به کار رفته در درمان آب- ۱جدول 

 ۱۹نام علمي  قسمت مورد استفاده  نام سنتي گياه

 .Foeniculum Vulgare Mill )گرفتن آب از طريق فشردن تمام قسمت هاي گياه(  رازيانه

 .Dorema Ammoniacum Don مغ گياهص  اشق

 .Ferula Persica Willd صمغ گياه  سغبينيا سکبينج 

 .Ferula Assa Foetida L  انگدانصمغ گياه  حلتيت

 .Gypsophila Struthium L ريشه  کندس

 .Commiphora Opobalsamum Engl روغن  بلسان

 .Euphorbia Resinifera Berg  شيرابه  فرفيون

 .Citrullus Colocynthis Schrad  درون ميوه-م شح-پيه  حنظل

 .Olea Europaea L روغن  زيتون

 .Origanum Majorana L بوييدن سرشاخه ها  مرزنگوش

 .Teucrium Chamaedrys L ريشه   يا مريم نخوديکمادريوس

 .Carthamus Tinctorius L  تخم  )قنيقوس، قرطم (فنقدسي

 .Acacia Senegal Willd صمغ  صمغ عربي

 .Raphanus Sativus L آب گياه  يا فُجلترب 

 .Laurus Nobilis L  ميوه پوست کنده  غار

 .Piper Nigrum L ميوه  فلفل

 .Veratrum Album L پوست گياه  خربق سفيد

 .Crocus Sativus L انتهاي خامه و کالله  زعفران

 .Commiphora Abyssinica Engl صمغ  مّر

 .Viola Odorata L  روغن  بنفشه

 .Salix Aegyptiaca L  آب گياه  بيدمشک

  

  

  جراحي

شنهاد يز پ ي ن  را يرمان جراح  د مرواريد  آب يبرا نايو ابن س   يراز     

 و است   يي درمان نها  ،ي جراح  که اند ها خاطرنشان کرده   آن .اند کرده

مطابق قـانون   .۱۰و۱۱ده باشد يرسرد که آب چشم     يپذ ي انجام م  يزمان

تـا  د  يـ د شتاب کـرد بلکـه با      ي به چشم نبا   دنيل کش ينا در م  يس ابن

 يدر جراحـ  ". مرواريد و يا کامـل شـدن آن صـبر نمـود             رسيدن آب 

ک جـا جمـع و متوقـف        يچشم شتاب مکن، منتظر بمان تا آب در         

 ي است از آن تـراوش کنـد و انـدک          ي که تراوش کردن   يزيو چ  شود

." ۱۰نـد يا کامـل شـدن گو     يـ دن  ين را رس  ي که ا  ،ه شود يظ و پرما  يغل

ن، يا غمگـ  يد و تند مبتال بوده و       يد به سرفه شد   يمار نبا ين ب يچن هم

دن آب چـشم  يانتظار رسدر  که يدر حال. ن باشديزودرنج و خشمگ  

 مـار ي بييم غـذا يـ رژبايد و ) فصد(مار زده شود يد رگ ب  يم نبا يهست

و بخـش    رطوبـت  ي غـذاها  ،يشامل گوشـت تـازه مـاه        و کندر  ييتغ

 حاصل شد،   ي جراح يطلوب برا ط م يکه شرا  پس از آن  . باشد يمقو

 فين توصـ ي چنـ  راينا نحـوه جراحـ  يابن س. شود  ميآغازل زدن  يم

  :کند مي

ز، چشم  ي گوشه مقابل گوشه اشک ر     يمار را وادار کن که به سو      يب" 

د در  ينبا. ر ندهد يين حالت را تغ   ي خود نگاه کند و ا     ينيبدوزد و به ب   

 عمـل  يد جـا يـ بان. مار رو به پنجره و روزنه باشـد ي ب يل زن يعمل م 

 را  يل جراحـ  يـ ار روشن باشد، آنگاه مته را، منظـورم م        ي بس يجراح

ان دو پرده چـشم بگـذرد تـا    يچنان در چشم فرو بر که درست از م   

 ي و فراخـ   ي خـال  يرد و در آنجا به جا     يه قرار گ  يدر برابر سوراخ عنب   

ن يـ  از جراحان چشم در ايبرخ.  است ز مانند ي که مثال دهل   يرس مي

ل يـ رند و دنبالـه م    وآ  مي رونيل را ب  يکنند و م    مي سوراخل  يکار با م  

برند تـا بـه سـوراخ         مي  چشم فرو  يها هيرا که کند است به داخل ال      

ل را  يـ ز م يـ  نـوک ت   ين است کـه جـا     ي منظورشان ا  .رسد  مي هيعنب
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  )۱۳۹۲بهار  (۳ شماره -۱۸ دوره -پزشكي بينا مجله چشم

 

 ۳۴۸

 ز را حواله  يآنگاه طرف نوک ت   . ندي نب يانيه چشم ز  ين کنند و ال   يتام

 در  يعنيده بود،   يل رس يه دم م  رسد ک   مي يکنند تا به همان جا     مي

ل آب جمـع شـده را       يـ له م يرد، به وس  يگ  مي ه قرار يبرابر سوراخ عنب  

  ." ۱۰نديب  ميي و صافيآرد تا چشم به خوب  ميکند و فرود  ميبلند

شـود،    مـي ه فشردهين عقب قرنييآب در قسمت پا   ن عمل يدر ا      

  خـود بازگـشت  ياد بـه جـ  يـ ل اگـر آب مروار    يـ پس از برداشـتن م    

. رديـ ست روش کار ذکر شده تکرار شود تا درمـان صـورت گ            يبا مي

 کـه  چنـان . رفـت   مـي  ز مهـم بـه شـمار      ي بعد از عمل ن    يها مراقبت

مـرغ و    ل زدن فورا پنبه آغـشته بـه زرده تخـم          يست پس از م   يبا مي

 آن بـسته    يروغن بنفشه بر چشم عمل کـرده گذاشـته شـده و رو            

د تا از حرکـت چـشم       ش مي ست بسته يبا  مي زيچشم سالم ن  . شد  مي

به مدت سه تا هفـت  بايد   مار پس از عمل   يب. دي به عمل آ   يريجلوگ

 چـشم مرتـب     يد و مرهم رو   يخواب ميک به پشت    ي تار يروز در جا  

تـوان پارچـه      مـي  زيـ در هنگام عوض شـدن مـرهم ن       . شد ميعوض  

اه يـ ا آب گ  يـ  و   ييا آب کـدوحلوا   يـ (دمشک  يآغشته به گالب، آب ب    

 ي جراح يز برا ي ن يگريروش د . ۱۰شد ميه  ديبر چشم مال  ) هفت بند 

ه و خارج کـردن آب      ير قرن يشتر زدن ز  ين که شامل     بود  شده يمعرف

نا خطرناک و مـردود شـمرده       ين روش توسط ابن س    يا. بودد  يمروار

 خارج کردن   ودتر از حد مورد انتظار ب      د بزرگ يمروار را اگر آب  يشد ز 

  .۱۰شد  ميي موجب کور)هيزجاج (هيضيع بيما

  

  يريگ هجينت
ار ي بس مرواريد  آب يماريمطابق آنچه گفته شد قدمت شناخت ب           

 يهـا  توان به روش    مي  درمان آن تنها   ي است، اما امروزه برا    يطوالن

ران ي ا يکه مطابق متون سنت    است   ين درحال يا. نموداشاره   يجراح

 و فردوس الحکمـه در قـرون        يژه سه اثر بزرگ قانون، الحاو     يو به و  

 کـه هنـوز   ي مـواقع ي بـرا ي درماني راهکارها،يسالم تمدن ا ييطال

ها  ن مطالعه به آني ذکر شده که در ا  ۱۰د کهنه نشده باشد   ي د يرگيت

ش و کارکرد   ي مورد آزما  ي قرون متماد  ي ط ،ن راهکارها يا. اشاره شد 

 يهـا  ليتوانـد بـه عنـوان پتانـس         مـي   قـرار گرفتـه و     يبان سنت يطب

ـ   ي تحق ي برا يمناسب شنهاد يـ  پ مرواريـد   آبتـر در درمـان       شيقـات ب

مطرح   و مکمل  ي سنت يها ا روش ي دن يطور که در تمام     همان ،گردد

 دانـش  ،ن پـژوهش يـ گـر ا ي دي از سـو .۲۰و مـورد اسـتفاده هـستند   

  نـشان  مرواريـد   آبرامـون   ي پ يالدي م ۱۱ ي ال ۹ ان را در قرون   يرانيا

 در  يرفـت پزشـک    شيم روند پ  ي در ترس  ييت باال يدهد که از اهم    مي

  .برخوردار استران يگاه اي جاخ ويطول تار

  

 منابع
 
1. Bobrow JC (ed). Lens and cataract. In: 2008-2009 Basic 

and clinical science course. Section 11. San Francisco, 
CA: American Academy of Ophthalmology; 2009. 

2. Asacaso Fracciso J, Jaquin L. Cataract surgery in ancient 
Egypt. J Cataract Refract Surg 2009;35:607-608.  

3. Lozano Alcázar J. 19th century cataract surgery and 
surgeons in Mexico. Cir 2009;77:459-462. 

4. Chan CC. Couching for cataract in China. Surv 
Ophthalmol 2010; 55:393-398. 

5. Mohagheghzadeh A, Zargaran A, Daneshamuz S. 
Cosmetic sciences from ancient Persia. Pharm Hist 
(Lond) 2011;41:18-23. 

6. Zargaran A, Ahmadi SA, Mohagheghzadeh A, 
Daneshamuz S. Physicians in ancient Persia. Res Hist 
Med 2012;1:67-80. 

7. Muneer Otri A.singh arun D.Abu Bakr Razi. Br J 
ophthalmology 2008;92:13-24. 

8. Shoja MA, Tubbs RS. The Disorder of Love in the 
Canon of Avicenna (A.D. 980-1037). Am J Psychiatry 
2007;164:228-229.  

9. Muminagid S, Masic I, Tandir S, et al. To classics of 
Arabic medicine. Med Arh 2010;64:253-254. 

10. Avicenna. Canon of Medicine, Book 5. Trans. HA 
Hameed. New Delhi: S. Waris Nawab, Senior Press 
Superintendent, Jamia Hamdard Printing Press; 1998. 
(Original work published 1025)  

11. Rhazes. Mansuri-fi-Teb [Liber al-Mansuri]. Trans. into 
Persian by ME Zaker. Tehran: Tehran University of 

Medical Sciences Press; 2008. (Original work published 
ca 906) 

12. Ardalan MR, Shoja MM, Tubbs RS. Diseases of the 
kidney in medieval Persia-the Hidayat of Al-Akawayni. 
Nephrol Dial Transplant 2007;22:3413-3421.  

13. Khaleghi Ghadiri M. Gorji A. Natural remedies for 
impotence in medieval Persia. Int J Impot Res 
2004;16:80-83. 

14. Moein HR. Shams H. History of ophthalmology in Iran. 
Bina J Ophthalmol 2010;16:3-8. 

15. Chams H. Iranian ophthalmology, past and present. 
Iranian Journal of Ophthalmology 2010;22:1. 

16. Singh A. Krema H. Looking through a cataract. J 
Cataract Refract Surg 2001; 27:12. 

17. Rabben Tabari AS. Ferdos-al-Hekmah [Paradise of 
Wisdom]. Trans. into Persian by SA Madani. Tehran: 
Mehr Amin; 2008. (Original work published ca 848) 

18. Khan MS. Ali ibn raban tabari, a ninth century Arab 
physician, on the Ayurveda. Indian J Hist Sci 1990;25:1-
4. 

19. Biruni A. Kitab al-saydala fi Teb [Pharmacy in 
Medicine]. Trans. into Persian by B Mozaffarzadeh. 
Tehran: Iranian Academy of Persian Language and 
Literature Press; 2004. (Original work published 1050) 

20. Frey FM, Meyers R. Antibacterial activity of traditional 
medicinal plants used by haudenosaunee peoples of 
New York State. BMC Complement Altern Med 
2010;6:64-74.


