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شيخالرييس،ابوعليسينا)۳۷۰-۴۲۷ه.ق(طبيبنامدارايراني،
درکتابقانونچهارگفتاررابهچشموبيماریهایآناختصاص
دادهاست.ويدرگفتاراولبهتشريحچشموکلياتدرمانو
بهداشتچشمپرداختهاست.نکتهقابلتوجهآنکهباعنايتبه
ممنوعيتتشريحدرآنزمان،وياعصابوعضالتچشمرا
بادقتبسيارشرحدادهاست.درگفتاردوم،بهبيماریهایکره
چشمازجملهسرطانچشم،ناخنکولوچي،درگفتارسومبه
بيماریهایپلکواطرافآنمانندشپشپلک،برگشتنپلکو
خارشآنوبرگشتگيمژهودرگفتارچهارمبهقوتديدوحاالت
آنازجملهشبکوری،روزکوریوآبمرواريدپرداختهاست.اين
حکيمپارسيپسازشرحخصوصياتوعاليمهربيماري،درمان
آنرانيزذکرکردهاست.بهعنواننمونهدردرمانشبکوریعالوه
برداروهايگياهيواستفادهازخونوجگرحيوانات،خونگيری
ازرگگوشهچشمورگسرنيزتوصيهشدهاست.اومعتقدبودکه
لوچيتنهادراوايلکودکيقابلدرمانبودهوتوصيهنمودچراغو
ياجسمقرمزيرادرنزديکيگوشمقابللوچيقراردهندتانوزاد
بهصورتمداومبهآننگاهکند؛همچنيندراينزمينهچکاندن
افشرهبرگزيتونرابهداخلچشممفيدمیدانست.ابوعليسينا

جهتدرمانآبمرواريد)کهدرمتونقديميازآنبانامهایآب
آوردنچشموصعودآبدرچشمهانيزيادشدهاست(برحسب
تراکمورنگآن،درمانهایمتفاوتيراارايهمینمود.همچنين
درموارديکهعدسيبهرنگسفيد،آبيدرخشانوفيروزهاي
بود،درمانراآسانودرموارديکهبهرنگسبزتيره،سياهيازرد
بود،درمانرادشوارتوصيفکرد.ابوعليسينامعتقدبودکهاگر
اينبيماريدرمراحلابتداييتشخيصدادهشود،بارژيمغذايی

ومراقبتهایبهداشتيقابلدرماناست.
به آبمرواريد بهبود براي که دارويي درمانهاي ازجمله
کارميبرد،چکاندنمخلوطعسلبازهرهماردرچشممبتاليان
تخليه جهت را )couching( زدن نيشتر روش درنهايت بود.

آبمرواريدبهکارمیبرد.
شيخالرييس،دراينکتاببهشناسايی۴9نوعبيماریچشمو
6۳نسخهداروهایترکيبیبرایدرماناينبيماریهاپرداختهاست.
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درمانچشموجراحيآنازدورانقديمدرايران
نوعيتخصصمحسوبمیشدوچشمپزشکی،مانند
جراحي،رشتهکامالمتمايزيازطبعموميبود.دانش
وهنرچشمپزشکیدرميانروميانويونانيانچندان
پيشرفتهنبود.طبيباندورهاسالميدرمسيرشناخت
ودرمانبيماریهایچشمهمتفراوانگماشتند.
آنهاآنچهراکهتمدنهایيونانی،ايرانی،رومی،
سريانیو...دراينزمينهمیدانستندوالبتهخالي
ازاشتباهنبود،آموختندوبهصورتيمحدود،ولي
موفقيتآميز،تکميلکردند.ازاتفاقاتیکهبهلطف
سعیوکوششطبيباندوراناسالمدرايندوره
بهوقوعپيوست،تغييرجايگاهپزشکانبود.طبيب
چشمکهدرزمانجالينوسشخصيتپيشپاافتادهو
حقيريبيشنبود،دردورانحکمرانيخلفاياسالمي
ازاربابشريفومحترمحرفهپزشکيشمردهمیشد
ودردربارحکومتيمقامخاصيرااشغالمیکرد.

ترجمه متون چشم پزشکی
طبيباندوراناسالمدرگاماولبهمطالعه،بررسی،
به متعلق مقاالتچشمپزشکی و کتب ترجمه و
تمدنهایديگرنظيريونانی،سريانی،هندی،ايرانی
وغيرهپرداختند.بعضیازکتابهايیکهدرزمينه
و شد ترجمه عربی به يونانی از چشمپزشکی
مورداستفادهاطبایمسلمانقرارگرفت،عبارتاند
از:العيننوشفبقراط،کتابانتيلوس،فیتشريح
العيننوشتهروفوسافسوسیکهحدودپنجاهسال
پيشازجالينوسدرمصرورومزندگیمیکردو
رازیدرآثارخودازاويادکردهاستوفیدالئلعلل
العيننوشتهجالينوسوفیاالمراضالحادثهفیالعين.
آثار در نيز ديگری يونانی پزشکان اسامی
کمتر آنها دانش که آمده مسلمان چشمپزشکان
مورداستفادهقرارگرفتهاست.ازجملهمارسلوس،پزشک
تجربیدورانسلطنتتئودوزيوساول)۳۷9-۳95م(
استکهطبيبانمسلمانبهندرتازاويادکردهاند،اما
يوحنابنماسويهدرکتابمربوطبهدرمانبيماریهای
چشمازاونامبردهاست.يوحنابنماسويهدرکتابخود

بارهاازفردیبهناماسکندرترالسیيادکردهودرباره
آسيبشناسیبيماریهایچشمبهاوارجاعدادهاست.
حنينبناسحاقدرکتابالعشرمقاالتفیالعين
دربارهتهيهمرهمچشمطبقنظراوريباسيوسسخن
پاولوس به بارها اينکتاب گفتهاست.حنيندر
رادر پاولوس نقش دادهاست.هيرشبرگ ارجاع
تاريخچشمپزشکیمسلمانانبهخوبیتشريحکرده
وگفتهکهویبرنحوهانجامعملآبمرواريددر
بيناعراباثربسيارداشته،ولیعمارموصلیدر

اينزمينهابتکارعملداشتهاست.
ازجملهمنابعپزشکیکهمورداستفادهقرارگرفته،
متنیپزشکیبهزبانسريانیاستکهتقريباکامل
باقیمانده،امامولفآنناشناختهاست.بخشپنجم
اينکتابدرزمينهچشمپزشکیاست.ابنماسويه
درکتابچشمپزشکیخودبهاحتمالزيادازکتاب
کنکهکهبهشيوهکناشنوشتهشدهبود،نقلقولکرده
است.ازايننقلقولچنينبرمیآيدکهکنکه،در
کنارجالينوس،ازمراجعمحسوبمیشدهاست.

درراسطبيباندورهاسالميکهبهبيماریهای
چشمتوجهداشتندعليبنعباساهوازي،ابنسينا،
ابنهيثم،عمارموصلي،مولفکتابعالجالعيون
قراردارند.دراينکتاب،شرحمفصليبرايچشم
وبيماریهایآنآوردهشدهاست.ديگر،عليبن
ازجمله است. العين، عالج في صاحب عيسي،
بيماریهایچشمکهپزشکانعربومسلمانانبه
آنپرداختهاند،عبارتاستاز:چشمدرد،ورمچشم،
خارشچشم،ريزشاشک،قرمزي،زخمهایچشم،
پارگي،برآمدگيچشم،تيرگي،سفيدي،سرطانو

موهايزايدچشموغيره.

نوآوری های دانشمندان دوره اسالمی 
در زمینه چشم پزشکی

ازنظرعلمیبايدگفتکهپانوس)عارضهپيدايش
عروقونسوجهمبنددرچشم(براینخستينبار،
نهبهوسيلهيونانيان،بلکهازطرفچشمپزشکاندوره
اسالمیتشريحوتوجيهشدهاست.برایدرمانشکل
مزمنبيماريچشمنيز،نسلهایبعديعملجراحیرا
ازاعرابگرفتند.گلوگومتحتعنوانسردردمردمک،

اولبارتوسطيکيازدانشمنداندورهاسالميتوصيف
گرديدهوتاولقرنيهياملتحمهورشتهمرواريديا
جوشهايیکهبرقسمتسفيدمردمکچشمپيدا
میشود،اولباردرآثارعربيديدهشدهاند.قرحهسفيد
قرنيهرانيزهميندانشمندانبهترازيونانيانتوجيهکرده
وآنراازقرحهقرنيهجداساختند.بسياريازداروهاکه
موردشناسايييونانيانبوده،وليمورداستفادهقرارنگرفته
بهوسيلهاعرابدررشتهچشمپزشکیمعرفيومعمول
شد.افور،مشکوعنبرکامالبهاعرابمنسوباند،ولي
ازطرفديگرداروهايبازکنندهمردمکچشمبرآنان
مجهولبود.بههرحالشيوعانواعبيماریهایچشم
درقلمرواسالمسببجلبتوجهپزشکاناسالمبه
چشمپزشکیوعلوموابستهبهآنبودهاست.چنانکهدکتر
سيريلالگوداشارهمیکند،دربارهتاريخچشمپزشکی
مسلمانان،هيرشبرگآلمانيرسالهجامعيداردکه
نشانازاهميتکارهايمسلماناندراينرشتهاست.
چشمپزشکاندردوراناسالميبهدرجهایازپيشرفت
رسيدندکهآبآوردگیچشممرديراهمکهيکچشم

بيشترنداشت،بااطمينانتمامعملمیکردند.
نامهاواصطالحاتدانشمنداندورهاسالميبه
چشمپزشکیجديدنيزرسيدهاست.بهعبارتديگر،
بسياريازواژههایکاربرديدرچشمپزشکی،نخستين
باردردامانفرهنگپزشکيمسلمانانتدوينيافتو
باوروداينرشتهبهاروپا،اينواژگاننيزدرفرهنگ
پزشکياروپاريشهدواند؛بهطورمثالواژههای
آناتوميکوپاتولوژيکازجملهرتينا)Retina(يا
شبکيهوکاتاراکت)Cataract(ياآبمرواريدمديون
تشريحتوصيفيعرببودهودرفرهنگپزشکي

مسلمانانرشديافتهاست.
بزرگترينخدمتيکهچشمپزشکاندورهاسالمي
درچشمپزشکیعمليکردند،درزمينهآبمرواريد
بود.نامقديميونانياينعارضهاوروکسدواواسم
التينآنسوفوسيوبودکههردوبرپاتولوژيآن
داللتمیکند.اعرابازعقيدهيونانيانکهاينبيماري
رانتيجهريختنمايعبهداخلچشممیدانستند،پيروي
کردندوايرانياننيزآنرانزولآبناميدند.ايشانبه
ايننتيجهرسيدهبودندکهاينعارضهباجمعشدن
مايعفاسدوغليظشدهایبينمردمکوعدسیها

ايجادمیشودوبيناييراتيرهمیسازد.باپاكکردن
اينفضايخاليمیتوانبيناييرابهبيماربازگردانيد.
دراينزمانبودکهعلمچشمپزشکیباکوشش
آنهابهاوجخودرسيد.تالشهایآنانباعثشد
تاطبيبانمسلمانبهمدتطوالنیدراينعلم،در
ازآنهاو جايگاهاولقراربگيرند.يونانيانپيش
ايتاليايیهایمعاصرآنهاوکسانیکهبعدازآنها
آمدند،دراينزمينهبهپايهطبيباناسالمینرسيدند.
تاليفاتايندانشمندانتاآغازقرنهجدهمميالدي
دردانشگاههایاروپابهعنواننظرنهاييدرچشمپزشکی
تدريسمیشد.آناندراينزمينه،کشفياتگرانبهايی
داشتند.اطالعاتگستردهدانشمندانعلومطبيعيدر
بهچشمپزشکان زيادي حد تا ديد و نور قوانين
عربکمککرد.آنها،چشمحيواناترابرپايه
علمفيزيولوژيتشريحکردندوعلتتنگوگشادشدن
مردمکچشمراشناختندوگفتند:تنگوگشادشدن

مردمک،براثرانقباضوانبساطعنبيهاست.
ارزشمندخود، کتاب در هونکه زيگريد دکتر
فرهنگاسالمدراروپا،مینويسد:»قابلمالحظهترين
موردپيشرفتپزشکاناسالمينسبتبهيونانيان،
چشمپزشکیبود.آنانبهاينبخشطبتوجهبه
خصوصيداشتندوآنخوشبختانهباتاييدکشفيات
فيزيکدانانپيشقدماسالميدربارهنوروعدسي،به
آنجارسيدکهتقريبااختراععربيشناختهمیشود.
دراصل،اولينکتابدربارهچشمپزشکیراحنين
مهم اثر بههمراهي کتاب اين نوشت. اسحق بن
عليبنعيسيوعمارالموصلي،ماخذاصليپايه
چشمپزشکیاروپاشدندوتاآخرقرنهيجدهمهم

چناناستحکامخودراحفظکردند.«
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قفسه

کتـاب تـذکـره الکحـالیـن
ازمهمترينآثارچشمپزشکیاسالمی،تاليفعلیبنعيسیکحال،چشمپزشک
نامیقرنچهارماست.تاريختاليفکتابمشخصنيست.اينکتابدرپاسخ
دوستیکهازعلیبنعيسیدربارهکتابجالينوسدرموردبيماریهایچشم
پرسيده،نوشتهشدهاست.علیبنعيسیآثارمتقدمان،بهويژهکتابهای
جالينوسوحنينبناسحاقرامهمترينمنابعخودذکرکردهاست.اشاره
علیبنعيسینيزدرمقدمهبهکتابجوامعکتبجالينوسفیامراضالعين،
معطوفبهمتنبازنويسیشدهکتابجالينوسدربارهبيماریهایچشمبهنام
جوامعجالينوسفیاالمراضالحادثهفیالعيناستکههفتدانشمنديونانی
دراسکندريهدرقرنششمميالدیآنرابازنويسیکردند.درآثاراسالمی،اين
هفتتنرااسکندرانيينوآثارآنانراجوامعاالسکندرانيينناميدهاند.آرای

آنانازمنابعتذکرهالکحالينبودهاست.
ديگراشخاصومنابعیکهعلیبنعيسیازآنهايادکردهاستعبارتاند
از:الصناعهالصغيره،منافعاالعضاءوالعللواالعراض،جوامعاسکندرانيين،
اريباسيوس،دانشمندوپزشکيونانیسدهچهارمميالدیومولفکتاب
السبعينياالکناشفیالطب؛فولسبولساجانيطی،دانشمنديونانیقرن
هفتمميالدیومولفکناشکهکتابششمآنبهجراحیاختصاصداشته
وشرحویازجراحیچشمازمفصلترينتوصيفهادراينزمينهاست
وبقراطفيلسوفودانشمنديونانیسدهپنجمپيشازميالد.بااينکهکتاب
العشرمقاالتفیالعينمنسوببهحنينبناسحاقازمهمترينکتابهای
چشمپزشکیاسالمیبهشمارمیآمده،علیبنعيسیازآننامنبردهاست.
اوازمياندانشمنداناسالمیازابنماسويهمولفدغلالعينومعرفهمحنه

الکحالينوازشخصیباعنوانابنعلینامبردهاست.
کتابتذکرهالکحالينمشتملبرمقدمهایکوتاهوسهمقالهاستکههرکدام
بابهایمتعددیدارند.مقالهاولدر۲1بابشاملتعريف)حد(چشم،منافع
وطبيعتوتشريحآن؛مقالهدومدر۷۳بابدربارهبيماریهایچشمکهاز
بيرونديدهمیشودوچگونگیمعالجهآنها؛مقالهسومدر۲۷بابدرباره
بيماریهایچشمکهازبيرونديدهنمیشودومعالجهآنهااست.بابآخر
مقالهسومبهمفرداتیبانام)االدويهالمفرده،مواددارويیبسيط(اختصاص
داردکهبرایدرمانبيماریهایچشمبهکارمیروند.دراينباب،خواص
دارويیوآثار1۴1داروبهترتيبالفباذکرشدهاست.درمجموعدرمقالههای
دوموسوماز1۳1بيماریوروشدرمانآنهابحثشدهاست.روشکلی
علیبنعيسیدرتذکرهالکحالينآناستکهابتدابيماریوسپسراهمعالجه
آنرابيانمیکند.اوبهطورکلیبيماریهایچشمرابهسهجنس،بسيط
مفرد،آلیمرکبوانحاللفردتقسيمنمودهوداروهایاينبيماریهارانيز
بهسهدسته،برگرفتهازسهمنشانباتیومعدنیوحيوانیتقسيمکردهاست.
بيشترينتاکيدعلیبنعيسیدرمعالجهبيماریهایچشمبراستفادهاز
دارومیباشد،امابهجراحیباعنوان)العالجبالحديد(نيزاشارهکردهاست.
اودرضمنبرشمردنشرايطبيمارپيشازجراحی،چندنمونهازابزارهای
جراحودستيارشرانامبردهاست.باببيستوسومازمقالهسومنيزکامالبه
حفظسالمتچشماختصاصداردودرآنسهنوعتدبيربرایحفظسالمت

چشمبرشمردهشدهاست.مفصلترينتوصيفوشيوهدرمانبيماریهادر
اينکتابدربارهآبآوردنچشموپسازآندربارهتراخماست.

تذکرهالکحالينازمعدودرسالههایچشمپزشکیاسالمیاستکهبهطور
کاملبهدستمارسيدهاست.همچنينازديگرکتابهایدورهاسالمیکه
درزمينهچشمپزشکیپيشازتذکرهالکحالينيامقارنآننوشتهشدهاند.تعداد
بيماریهايیکهدرتذکرهالکحالينذکرشدهازمهمتريناثرچشمپزشکی
اسالمیپيشازآن،کتابالعشرمقاالتفیالعين،بيشتراست،توصيفهای

آندقيقتروشرحشيوهدرماندرآننيزمفصلتراست.
درمجموعروشهایعلیبنعيسیازروشهایحنينبناسحاقبسيار
پيشرفتهتراست.ايناثرخيلیزودبيندانشمندانمسلمانشهرتيافت،
سخنعلیبنعيسیرادردرمانچشمحجتشمردهواستفادهکنندگان
ازاينکتابراازمراجعهبهکتابهایديگربینيازدانستهاست.قفطینيز
اگرچهمولفتذکرهالکحالينراباعيسیبنعلی،پزشکمتوکلعباسی،
اشتباهگرفتهاستامااينکتابرامبداکارهایچشمپزشکانبعدیدانسته
است.اينکتاببهمنزلهقانوننامهچشمپزشکیاسالمیبودهوسببشده
استکهنويسندهآنبزرگترينچشمپزشکمسلمانشناختهشود.ازتذکره

الکحاليننسخههایخطیمتعددیباقیماندهاست.
تذکرهالکحاليندرقرونوسطابهالتينیترجمهشدکهآنرابهگراردوس
ژرارکرمونايینسبتدادهاند.اينترجمهسهباردرونيزبهچاپرسيد؛اما
ترجمهنامناسبمانعازشناختهشدنآندراروپاشد.قديمترينترجمهفارسی
آنمتعلقبهسال۸9۴وترجمهشخصیناشناساستوترجمهایبهتاريخ
951نيزازشاهعلیبنسليمانکحالوجوددارد،اوازچندپزشکديگر،
چونرازیوابنسيناوسيداسماعيلجرجانی،مطالبیبهکتابافزودهاست.
شمسالدينعلیحسينیجرجانینيزاينکتابراترجمهکردهومطالبیبه
آنافزودهاست.ويژگیتماماينترجمههاآناستکهبخشهايیازکتاب
راگزينشکردهاند.تنهاترجمهایکهبيشازهمهبهمتنعربیوفاداربوده،
ترجمهایاستکهشخصیبهنامسيدهندیاحتماالدر1۰۳9انجامدادهاست،

اينترجمهنيزبخشآخرکتاب)دربارهمفردات(راندارد.
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