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Abstract 

Aims: There is extensive research in the field of women's medicine in the works of 

Muslim scholars and scholars, which is the result of their extensive experience in this 

field. During the third to ninth centuries, the timeframe of the study in question, Muslim 

monks devoted detailed sections of their medical books to the subject of obstetrics and 

gynecology and sometimes wrote independent treatises on this subject. Accordingly, the 

present study aims at exploring the effects of Muslim physicians during the third to 

ninth centuries on their progress in the field of women's menstrual diseases. 

Method: : In this review and library study, the views and opinions of some Muslim 

doctors and practitioners during the third and ninth centuries AH using their books and 

medical records on the causes and methods of treatment of women's menstrual diseases 

from a diagnostic point of view And therapeutic, were evaluated. To analyze and 

compare information available with other researchers, Women's Uterine Diseases, 

Menstrual Diseases, Gynecological Diseases, Islamic Medicine, Muslim Doctrine, 

Databases, Magiran, Irandoc, IranMedex, UpToDate, Google Scholar Search and 

Scientific Documentation Summarized. 

Findings: This study shows that Muslim physicians have presented diverse and 

applicable theories and views on the symptoms and treatment of women's menstrual 

diseases  And recounts the surgical and medication procedures performed depending on 

the type of menstrual period women have And so, by introducing the important 

achievements of ancient Islamic medicine, some of the great history of this knowledge 

will be introduced to Muslim practitioners who are hereditary in order to provide 

grounds for restoring scientific and epistemic self-belief. 

Conclusion: Innovation and creativity of Muslim physicians' treatment methods to cure 

women's uterine diseases in the period under discussion, and especially the causes and 

treatment of women's menstrual diseases, show that Muslim physicians, by thoroughly 

explaining and examining women's diseases, are appropriate and useful ways to remedy 

this. Diseases have been reported, and have been prescribed by arbitration, nutrition and 

suppository methods. 
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 نهم تا سوم قرن) مسلمان اطبای منظر از زنان قاعدگي دوران هایبیماری درمان و علل

  (قمری هجری

 2یریکث مسعود، 2انیعل فاطمه، 2منتظرالقائم اصغر، ،*1احمدوند نبیز

 .رانیا ه،ياروم ه،ياروم دانشگاه ه،ياروم يانسان علوم و اتيادب دانشکده خ،یتار گروه 1
 .رانیا اصفهان، اصفهان، دانشگاه ،يانسان علوم و اتيادب دانشکده خ،یتار گروه 2

 

 

 12/11/1011 دریافت مقاله:تاریخ 

 11/11/0011: مقاله تاریخ ویرایش

 20/12/1011 تاریخ پذیرش مقاله:

 22/12/1011 تاریخ انتشار مقاله:

 

  چکیده

 حاصل که دارد وجود زنان طبّ زمينه در ايگسترده تحقيقات مسلمان حکيمان و اطبّا از مانده بجا آثار در :اهداف

 مورد پژوهش زماني محدوده یعني هجري نهم تا سوم هايقرن طي در. باشدمي حوزه این در آنان فراوان تجربيات

 و اندداده اختصاص زایمان و زنان طبّ موضوع به را خود طبي کتب از مفصّلي هايبخش مسلمان اطباي بحث،

 طبيبان آثار يبررس هدف با حاضر پژوهش اساس، این بر. اندکرده تأليف زمينه این در مستقلي هايرساله بعضاً

 قاعدگي دوران هايبيماري زمينه در آنان هايپيشرفت بازگویي به قمري هجري نهم تا سوم قرون طي در مسلمان

  .پردازدمي زنان

 تا سوم قرون يط در مسلمان پزشکان و اطباء از يبرخ نظرات و آرا ،ياکتابخانه و يمرور مطالعه نیا در :کارروش

 زنان، يقاعدگ دوران يهايماريب درمان يروشها و علل باب در شانیا يپزشک آثار و کتب از استفاده با يهجر نهم

 با موجود اطالعات سهیمقا زين و ليتحل و هیتجز جهت. گرفت قرار يبررس مورد ،يدرمان و يصيتشخ یيایزوا از

 ،ياسالم طب زنان، يهایماريب درمان يروشها ،يقاعدگ يهایماريب زنان، يرحم يهايماريب يهاواژه ن،يمحقق ریسا

  Magiran،Irandoc ،IranMedex ، UpToDate،Google Scholar ،ياطالعات  هاگاهیپا در مسلمان، ياطبا

 .شد يبندجمع يعلم مستندات و جستجو

 قاعدگي دوران هايبيماري درمان و هانشانه درباره مسلمان پزشکان که دهديم نشان پژوهش نیا ها:یافته

 که دارویي و جراحي هايروش بازگویي به و اندکرده ارائه را کاربردي و متنوع هايدیدگاه و هانظریه زنان

 معرفي با صورت این به و است پرداخته اند،دادهمي انجام زنان قاعدگي دوران هايبيماري نوع به بسته

 آنان که مسلمان پزشکان نزد در دانش این عظيم سابقه از بخشي با اسالمي قدیم طب مهمّ دستاوردهاي

 .شود فراهم نيز معرفتى و علمى خودباورى بازگرداندن هاىزمينه تا نمآیدمي آشنا هستند آن دارميراث

 دوره در زنان يرحم يهايماريب عالج يبرا مسلمان پزشکان يدرمان يهاروش تيخالق و ينوآور گیری:نتیجه

 و حیتشر با مسلمان پزشکان دهديم نشان زنان، يقاعدگ دوران يهايماريب درمان و علل خصوص به و بحث مورد

 هايروش و نموده ارائه هايماريب نیا رفع يبرا ديمف و مناسب يدرمان يهاراه زنان يهايماريب کامل يبررس

 .دانکرده تجویز آن براي را افيش و غذایي داوریي،

 

 باروري نا و باروري قاعدگي، دوران زنان، هاي يبيمار مسلمان، پزشکان واژگان کلیدی:

پزشکي  علوم دانشگاه براي نشر حقوق تمامي

 .است محفوظ همدان

 

 

 

 

 

 گروه ؛احمدوند نبیز: * نویسنده مسئول

 يانسان علوم و اتيادب دانشکده خ،یتار

 .رانیا ه،ياروم ه،ياروم دانشگاه ه،ياروم

  z.ahmadvand@urmia.ac.ir ایميل:

 

 

 هجري نهم تا سوم قرن) مسلمان اطباي منظر از زنان قاعدگي دوران بيماریهاي درمان و علل. سعود، ميريکث ؛فاطمه ن،ايعل؛ اصغر، منتظرالقائم؛ نبیز، احمدوند ستناد:ا

 .02-02(: 1)1؛1011 زمستان ،اي دین و سالمت ابن سينابين رشته مجله. (قمري

مقدمه
 جراحي، داروسازي، چونهم آن، مُلحقات و اسالمي پزشکي 

-مولفه و اسالمي هايآموزه تاثير تحت ها،دیگر رشته و يسنت طب

 چين، هند، چونهم ملل، دیگر پزشکي از طب علم ديتول هاي

 يعيوس دانيم جادیا ب،يترک این جهينت. گرفت شکل یونان و مصر

 از. شديم شامل را پزشکي علوم هايشاخه همه باًیتقر که بود

 تبحّر آن در مسلمان دانشمندان که طبي هايگرایش این جمله
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و همکاران احمدوند   
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 هايبيماري عوارض اینکه به توجه با. بود زنان پزشکي یافتند،

 نيهم به داشت، زایمان و ناباروري و باروري در يادیز تاثير زنان

 به را خود طبي کتب از يمفصّل هايبخش مسلمان حکيمان علّت،

 این در مستقلي هايرساله یا و داده اختصاص زنان طبّ موضوع

 در ناباوري چرایي قبيل از موضوعاتي و اند کرده تاليف زمينه

 که اقداماتي آن، انواع و زایمان چگونگي آن، درمان و زنان و مردان

 چگونگي و جنين سقط داد، انجام غيرطبيعي زایمان زمان در باید

 چگونگي و رحم در جنين گرفتن قرار طرز سقط، از جلوگيري

 هايتوصيه زن، رحم آناتومي بررسي رحم، در جنين تشکيل

 کمي و دشوارزایي درمان زایمان، حين در زنان براي يبهداشت

 از بازداشتن هايروش و يآبستن تشخيص يچگونگ مادران، شير

 پزشکي هايرساله در را قاعدگي دوران هايبيماري و حاملگي

توان علمي این حوزه مي منابع ترینمعروف جمله از .اندآورده خود

 نام به که اشاره کرد طبري ربّن بن علي طبي المعارفدایره به

 . ]1[ پرداخته است تناسلي اعضاي هايبيماري به الحکمهفردوس

 نویسنده بخاري، اخویني احمد بن ربيع ابوبکر همچنين

-هدایه نام به فارسي زبان به موجود نامهپزشکي نخستين

 هايعنوان با را مطالبي زنان هايبيماري خصوص در المتعلمين،

 کتاب .]2[ است داده ارائه رحم خُناق رحم، قروح حيض، احتباس

 زکریاي باليني و شخصي تجارب بر مشتمل که الطبفي الحاوي

 رحم و زهدان بيماریهاي يدرباره کتابش نهم جزء در است رازي

 بن خلف ابوالقاسم .]3 [است ارائه نموده ايارزنده بسيار مطالب

 در التأليف، عن عجز لمن التصریف کتاب در زهراوي عباس

 خاص هايشيوهو  زایمان و زنان هايبيماري عالج خصوص

 جرجاني اسماعيل ديس .]0[ است کرده بيان مطالبي را جراحي

 ذخيره کتاب در که است دانشمنداني از دیگر یکي هم

 است نوشته را يمختلف موضوعات زنان، طبّ باب در خوارزمشاهي،

]5[ . 

 پژوهش تاکنون شده، انجام هاييبررس طبق نکهیا به توجه با

 دوران هايبيماري درمان و علل خصوص در مستقلي و کامل

 این است، نگرفته صورت اسالمي اطباي منظر از زنان قاعدگي

 در مسلمان پزشکان نظرات تحليل و تبيين يراستا در پژوهش

 نوع يبررس هدف با و هابيماري نیا درمان هايراه و علل خصوص

 و زنان قاعدگي دوران هاييبيمار به مسلمان پزشکان نگرش

 درمان هايروش بيان نيهمچن و هايبيمار این علل نيتبي

 سالمت در مهم مسئله عنوان به زنان قاعدگي دوران هاييبيمار

 .دیگرد انجام زنان باروري مباحث با آن ارتباط و آنان جسمي

 کارروش
 مهم و مرجع کتب ،يا کتابخانه و يمرور مطالعه نیا در روش

 نهم تا سوم قرون يط در مسلمان پزشکان و اطباء از يبرخ

 «يخوارزمشاه رهيذخ» نا،يس يبوعل «قانون»رينظ ،يهجر

 رساله» ،ينیاخو «نالمتعلميهیهدا» ،يزهراو «فیالتصر» ،يجرجان

 مورد يدمشق سنفيابن «طبابت فن »کتاب ،يقرطب «يقابلگ

 درمان يهاروش و علل به مربوط مطالب و گرفت قرار يبررس

 باشد،يم يکاربرد اريبس که زنان يقاعدگ دوران يهايماريب

 مطالب همه کاربرد، در سهولت منظور به سپس. شد يبندجمع

 . شدند منظم و يبند دسته

 موجود اطالعات سهیمقا زين و ليتحل و هیتجز جهت نيهمچن

 زنان، يقاعدگ زنان، يرحم يهايماريب يهاواژه ن،يمحقق ریسا با

 مسلمان، ياطبا ،ياسالم طب زنان، يهايماريب درمان يهاروش

 ،Magiran، Irandoc، IranMedex ،ياطالعات يهاگاهیپا در

UpToDate،Google Scholar  يعلم مستندات و جستجو 

 . شد يبندجمع

 نتایج
 انگاشتن دهیناد رغم يعل دهديم نشان پژوهش نیا يهاافتهی

 زنان يهايماريب درمان حوزه در ياسالم پزشکان تخصص و تبحر

 نیا در مسلمان پزشکان و اطبا ،یياروپا پزشکان و محققان توسط

 ارائه يجراح هم و یيدارو وهيش به هم ،يدرمان يهاروش خصوص

 .اندنموده

 غذا هايروش از زنان هاييماريب درمان در ياسالم بانيطب

 يهاروش بعضاً يحت و افيش درماني روغن و درماني آب ،يدرمان

 مسلمانان يپزشک هايکتاب مطالب از کردند،يم استفاده يجراح

 پزشکان نیا زنان هاييماريب درمان حوزه در که دیآيبرم نيچن

 داراي گذشته، در قاعدگي دوران هايبيماري .داشتند يخاص تبحر

-بيماري انواع مسلمان، پزشکان. است بوده ناشناخته و زیاد دالیل

 قاعدگي، دوران دردهاي چون يعناوین با را قاعدگي دوران هاي

 احتباس و قاعدگي در تأخير الطَمث،قِلَهُ حيض، خون بندآمدن

 ماهيانه عادت قاعدگي، شدید خونریزي شدید، رگل الطمث،

 از هرکدام براي و شناختندمي غيرطبيعي مکرر قاعدگي شدید،

-مي تجویز را جراحي حتي و دارویي ،يگياه هايدرمان هاآن

 .کردند

 بحث
 مهم هايدوران از قاعدگي دوران اسالمي، حکماي نظر از

 زیادي نقش وي بارداري دوران و زندگي در که است زنانه حيات

 دوره وجود دالیل جمله از که معتقدند هاآن. کندمي بازي را

 به نسبت هاآن تحرّک و ورزش که است این زنان در قاعدگي

 و است آنان هايرگ از ترتنگ شانرگهاي و است ترکم مردان

 و شودمي تحليل و تجزیه ترکم نيز آنان چهارگانه هايخلط

 شدن سرازیر باعث شده جمع است اضافي زنان بدن در که موادي

 در آید بند حيض خون هرگاه بنابراین شود،مي حيض خون

 .]6[گيرندمي قرار هايبيمار انواع معرض

 سالگي 10 تا سالگي 11 از زنان در قاعدگي دوران معموالً

 از برخي در یائسگي دوران یا آن شدن قطع زمان و افتدمي اتفاق

 است، سالگي 61 پایان در برخي در و سالگي 35 سن در زنان

 روز 1 آن بيشترین و روز 2 قاعدگي دوران زمان مدّت نیکمتر

 امّا. بود نخواهد طبيعي کشيد، طول این از بيش اگر .باشدمي
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( بعدي قاعدگي تا اوّل قاعدگي) قاعدگي دوره دو بين زمان مدّت

 مدّت این از پس اگر و باشدمي ماه یک تا آن بيشتر و روز 21 از

 احتباس امر این به و است خارج طبيعي روند از افتد اتّفاق

 .]1[ شود مي گفته( قاعدگي افتادن عقب و بندآمدگي)

 ايدوره يهابينظمي شامل قاعدگي دوران بودن غيرطبيعي

 و دردها و کم يخيل يخونریز زیاد، يخيل يخونریز حيض،

 اسالمي پزشکان که است قاعدگي روزهاى به مربوط هاىناراحتى

 جراحي و غذایي شيافي، دارویي، هايدرمان هاآن از هرکدام براي

 .اندکرده ارائه

  قاعدگي دوره یهانظميبي

 بردند،مى رنج آن از گذشته در زنان که بيمارى مهمترین

. شودمى پيدا ایشان قاعدگى دوران در که است هائىنظمىبى

 در که است عیشا يبيمار یک قاعدگي، نامنظم هايسيکل امروزه

 مي بروز دارد وجود ماهانه عادت که زندگي دوران از زماني هر

 غياب در استروژن مداوام ترشّح امروزه يبيمار این علّت. کند

 پروژسترون کمي مقدار تجویز با که است پروژسترون کافي مقدار

 داربرنامه براي اسالمي حکماي درگذشته امّا .]8[ شودمي درمان

-يطور به. اندکرده ارائه را هایيتوصيه زن ماهانه خون دفع کردن

 هاآن در ماهانه خون که زناني براي الحکمهفردوس کتاب در که

 باید که اندداده را مُرّ، و جندبيدستر قنه تجویز آید،نمي هنگام به

 سهدر  و پخته را آن سپس ه وکرد مخلوط و هديکوب هم با را همه

 نظميبي مشکل که زناني همچنين .]1[مصرف نمود  متوالي  روز

 از قبل روز چند ر،يانج برگ جوشانده خوردن به دارند قاعدگي

 جوشانده قاعدگي، تنظيم براي .]2[ اندشده سفارش ماهانه عادت

 که گرددمي آشکار بنابراین .]11[ است مفيد بسيار هم زرد گل

 ارائه هایىدرمان قاعدگي، سيکل کردن منظم براي مسلمان اطبّاي

بروز  باعث قاعدگي در نظميبيممکن است  زیرا اند،نموده

 .گردد زنان در دیگريخطرناک  هايبيماري
 

 قاعدگي دوره دردهای

 است زنان بدن فيزیولوژیکي و طبيعي امر یک قاعدگي معموالً

 قاعدگي هنگام اگر امّا ،گيرد انجام عوارض و درد بدون باید که

 امر یک باشد، دردناک قاعدگي دوره طول یا و شود ایجاد دردي

 پزشکي. بود آن درمان فکر به باید و بوده يبيمار و غيرطبيعي

 این است؛ داده  دیسمنوره نام زنانگي عادت دوره دردهاي به امروز

 زنان اکثر که آنجایي از ولي ،است دردناک قاعدگي معناي به لغت

-مي حس قاعدگي هنگام به ناراحتي و درد از مختلف درجاتي

 مانع شدید، درد که شودمي اطالق التيح به دیسمنوره لذا نمایند،

ها را زنان شده و نياز به درمان در آن عادي هايفعاليتانجام 

 .]11[نماید الزامي مي

 در درد، با همراه قاعدگى که بودند معتقد اسالمي پزشکان

 خون با بدن اخالط از خلط چند یا یک شدن مخلوط ينتيجه

 خلطى چه شود معلوم بود الزم صحيح، درمان براى و است حيض

 انپزشک مطلب این کشف براى و است شده مخلوط حيض خون با

 خود به تميز کامالً ايپارچه خواب، از قبل تا ندخواستمى زنان از

 خشک تا قرار دهند سایه محلّى در را آن بعد روز صبح و بسته

 شدمى زده زردى به شدن خشک از پس ارچهپ این رنگ اگر، شود

 به ارچهپ رنگ اگر است، درد علّت صفرا که گردیدمى معلوم

 یا سياه سبز، آن رنگ اگر و بود آن علّت بلغم ،زدمى سفيدى

 آن رنگ اگر باألخره و شدمى شناخته درد علّت کبد، بود، بنفش

 علّت خونروى، زیادى که گردیدمى معلوم بود خون طبيعى رنگ

 خون در خلط افزایش علّت به نيز خونروى زیادى و است درد

 .]12[ باشدمى

 یک عنوان به که است غشایي دیسمنوره؛ دالیل از یکي امّا

 مسدود را فرج يدهانه يماهيچه زائد، بخشي یا «بندآور راه»

 این مي گردد. خارج به حيض خون ریزش و بارداري مانع و نموده

 بکارت پرده نبودن سوراخ آن انواع از یکي و بوده مادرزادي عارضه

منجر به بروز  بکارت پرده پشت در قاعدگي خونتجمع  که است

-عُنْقُ رتق، همان اسالمي اطبّاي نظر از يبيمار این گردد.درد مي

. دارد جراحى به نياز بوده و مهمي يبيمار که است انسداد و الرحم

 خروج عدم باعث که چيزي: »اندنوشته يبيمار این درباره پزشکان

 بر که است زآید چيزي ،شودمي آن از ناشي درد و حيض خون

 در .]13[ «آمده پدید رحم دهانه یا و فرج بين ما یا فرج دهانه

 شده یاد «مهبل تنگي» عنوان با يبيمار ایناز  رازي الحاوي کتاب

. در دارد قرار فرج يدهانه بر بوده و مادرزادي تنگي این که است

 حيض احتباس باعث، باشد رحم يدهانه بر غشاء این صورتي که

 اگر و نمایندمي تحمّل زیادي درد صورت این در مبتالیان که شده

 .]3[خواهد شد  زودرس مرگ موجب نشود درمان يبيمار این

 اندناميده «منفذ بدون بکارت پرده»عنوان با را يبيمار این امروزه

( مادرزادي يتکامل نواقص) نیمولر يآنومال هايبيماري جمله از و

 ،شودمي استفاده جراحي از انسداد این درمان براي .]10[ است

بروز عادت  از جلوگيري و قاعدگي دردهايایجاد  بر عالوه چون

 تعریف طبق. گردديم محسوب نازایي علل از یکي ،ماهيانه

 احياناً یا و سوراخ بدون بکارت پردههمان بيمارى  این، جرجانى

 بسيار حالت حتّى و مختلف دالیل به که است الرحمعنق انسداد

 نوزاد که شکل این به باشد،مى الرحمعنق مادرزادى فقدان نادر

 است طبيعى .]6[گردد مي متولّد فرج در سوراخ وجود بدون دختر

 از مانع بلوغ سنّ به دختر رسيدن از پس حاالت این تمام که

 جراحى طریق ازآن  درمان راه تنها ود کهشمى حيض خون خروج

 که اطالق گردد هم «زلق» يبيمار اینبه  ممکن است. خواهد بود

 صُلب صفاقي غشاي یا عضله قِسم از ايهزائد و هنبود مادرزادي

 فم از یا رحم فم و فرج مابين یا( واژن دهانه) فرج فم ازاست که 

 عدم باعث کهاي هزائد .]15[ آیدمي بيرون( سرویکس دهانه)رحم

 .]13[شود مي يبيمار این در قضيب دخول و حيض خون خروج

 را انسداد ،اسالمي طبيبان هايگفته تأیيد ضمن امروزي پزشکي

طبقه  رحمي هايلوله انسداد و سرویکس کل انسداد يگونه دو به
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از بروز قاعدگي جلوگيري  انسداد این که معتقدند و بندي نموده

که نيازمند جراحي خواهد بود  گرددمي درد دل باعث ونموده 

 خون و رحم و سرویکس ترشّحات جمعت دليل به همچنين .]16[

 دردهاي ماهانه، متناوب دردهاي دچار فرد انسداد، پشت قاعدگي

 با .]10[ شودمي شکمي حتي و لگني توده شکم، زیر یا لگني

 براي که است مسلّم ،زهدان لوله و هاتخمدان تشریح به توجّه

ند و باش باز هالوله این بایستمي توليدمثلتکميل فرآیند لقاح و 

 .]11[وجود ناهنجاري در این مسير منجر به نازایي خواهد شد 

شده  منعکسنيز  قدیم اطباء پزشکي کتب کليه درشواهد  این

. دانستندمي نازایي اصلي علل از را مهم يبيمار این آنان واست 

 نظر هفتم و ششم قرن حاذق پزشک بغدادي احمد بن علي البته

 زني چنين که": نویسدمي و نموده ارائه در این زمينه جدیدي

 فرج، بر شده رسته گوشت یا غشاء در سوراخ وجود با است ممکن

 برایش زایمان چون و شود آبستن مني مایع يرایحه با حتي

بنابراین طبق  .]6["بميرند جنين هم و خودش هم نيست ممکن

 اعتقاد به توجّه با هم اگر و نشده باردار زناني چنين شواهد موجود

 .شوند، انجام زایمان ميسر نخواهد بود باردار بغدادي

-ابن فقط و اندنداده خاصّي توضيح اطبّاء رتقاء، عالج مورد در

ه رزهابن البته. ]18[است دانسته جراحي را نسفتني رماند سينا
 شده بسته گوشت با مادرزادي طور به فرج، اگر" که کندمي بيان

 را آن استخوان اگر ولي، نمود برطرف را آن آهن با توانمي باشد

 اگر و برد بين از را استخوان آن تواننمي ابزاري هيچ با گرفته فرا

 آن کردن درمان باشد پوشانده محکم و سخت بافتي را فرج

 حکيم. ]12[ "شود پاره زایمان حين است ممکن و است خطرناک
 کتاب در جزئيات با را رتقاء جراحي کار روش خوبي به بغدادي

 آهني با» که شکل این به است کرده بيان الطبفي االختيارات

 زن کار این براي .شود شکافته و باز گرفتگي و انسداد این داغ،

 به را پاهایش ساق ابتدا و بزند تکيه تخت روي بر نور مقابل باید

 و بچسباند شکم به وضعيت همين با را هاران سپس و هایشران

 این از تا شود بسته باید زن این از بعد و بگشآید را پایش دو ميان

 آن بتواند تا بنشيند هم قابله که ندارد اشکالي و نشود خارج حالت

 طبيب به را رحم يدهانه یا فرج بر شده رسته گوشت یا غشاء

 يميله یک با کافي مهارت با و آرامي به طبيب سپس .دهد نشان

 مثانه و رحم دیگر اعضاي که ايگونه به قالب یک یا کوچک

 کمک او به هم قابله و کشدمي را الیه و غشاء آن نبيند آسيبي

 خيلي نه کندمي ایجاد که شکافي باشد مراقب باید طبيب. کندمي

 بزرگ خيلي نه و بيآید بيرون آن از نتواند جنين که باشد کوچک

 گرفتگي و انقباض ورم، باعث و برساند آسيب رحم به که باشد

 این همچنين. گردد بيمار مرگ موجب سرانجام و رحم عضالت

 بين از و شود کشيده قالب يوسيله به است ممکن الیه و غشاء

 بر شده تنيده گوشت بردن بين از براي تواندمي طبيب و برود

 یا بچيند را آن از هایيتکه چاقو یا قيچي با رحم یا فرج يدهانه

 موضع آن بر شده آغشته ولرم شرابي به که را ايپنبه سپس ببرد،

 . ]6[ «بگذارد آن روي بر دیگري هايمرهم بعد و بگذارد

 بيمارى این درمان براى مسلمان اطبّاي روش صورت این به

 بدون بکارت پرده اگر. ه استبود امروزى پزشکان کار طرز مشابه

 پاره به اقدام ماما ،داشت قرار فرج دهانه به نزدیک و نازک سوراخ،

 قرار باال درسوراخ  بدون بکارت پرده اگر ولى .کردمى آن کردن

 ضخامت یا و هبود شکل قيفى مدرن، پزشکى اصطالح به و هداشت

. گرفته است، اقدامات درماني توسط جراح صورت ميداشت زیادى

 شبيه اىوسيله با احتياط نهایت با ابتدا جراح بدین منظور،

 را آن جراحى چاقوى کمک با و هگرفت را بکارت پرده فورسپس

 جراح، سوراخ بدون و ضخيم بکارت پرده در بيماران با. داشتبرمى

در  حيض خون خروججهت  بلند دسته مخصوص چاقوى کمک با

 در مواردي که انسداد. ي ایجاد مي کردشکاف بکارت پرده وسط

 در. داشتبرمي ته از را آن جراح بود زیادى گوشت اثر در مجرا

. داشت فراوان اهميت بعدى اقدامات هایىجراحى چنين یک

 روغن مقدارى شدهبریده محلّ به جراحى از پس بالفاصله پزشک

 عسل و آب با را فرج داخل حفره تمام و ماليدمى گس شراب و

 پانسمان این و نمودمى پانسمان را آن روى سپس و داده شستشو

 به درمان که آن براى. شدمى عوض یکبار روز سه هر بایستمى

 طبيعى کامالً وضع یک به زن و کند پيدا خاتمه وجه بهترین

 زودتر هرچه امکان صورت در تا شدمى تاکيد وى از بيابد دست

 و دستکارى امکان اگر. ]12[ کند جنسى رابطه برقرارى به اقدام

 از حدودى تا تواندمى قيفال و صافن فصد نباشد، هم جراحي

 به بيمار براى است ممکن که -طمث حبس از ناشى هاىبيمارى

 .]15[ نمآید جلوگيرى -آید وجود

 به رحم برگشتگي» قاعدگي، دردهاي دالیل از دیگر یکي

 زنان هاىبيمارى ترینرایج از یکي که باشدمي «جلو به یا عقب

 شدن واژگون زهدان، برگشتن چونهم يمتفاوت هاينام با و است

 رحم، بروز رحم، يبرجستگ رحم، زدگيبيرون رحم، نتوء رحم،

. است شده یاد رحمافتادگي و الرحمزلق الرحم،انقالب الرحم،نزول

 سقوط رحم، پروالپس هاينام با را يبيمار این هم نوین طبّ

شناخته و  ]21[ رکتوسل و سيستوسل مهبل، زدگي بيرون رحم،

 شکاف یا لگن مخرج از رحم زدن بيرون و افتادن پایينآن را 

 دچار رحم اگر يبيمار این در. ]21[نماید تعریف مي تناسلي

 تواندمي که شودنمي احساس زهدان گلوي سوراخ شود، برگشتگي

 عطسه بلند، جيغکشيدن  ،سریع دویدن ،خوردن زمينبه دليل 

 که يخوردن کتک و خوردن یکه و بيمه صداي دنيشن ،شدید

 به اگر عارضه این .]18[ باشد کند، سست را زهدان هايزردپي

 بهبودى اميد بود، گذشته بيمار از سنّى یا و درآمده مزمن صورت

 اىعارضه را رحم جزئى هاىافتادگى پائيننداشته است.  وجود

شدید  العادهفوق افتادگى پائين موارد در ندانسته و درمان مندنياز

 . زدندمى درمانى اقدامات به دست پزشکان رحم،

خوابيده رو به ) مُستلقي را بيمار پس: »نویسدمي جرجاني

 نرم پاکيزه مُرغزي پشم و بازگيرند هم از هاران و بخوابانند( شکم

 بدان رحم و بردارد خویشتن به را آن هموار پليته برسان پيچيده

 به یا اقاقيا عصاره به دیگر يپاره پس مدارا؛ به برد باز جاي به
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 بر و کنند تر باشند، پخته قابض چيزها به وي در که قابض شراب

 و نهند زهار و فرج بر کرده تر سرکه به دیگر پشم و نهند رحم فم

 به و دارد نگاه را هاپشم آن و بازنهد بهم هاران و خسبد پهلو بر

 بوي خوش عطر و کشندبرمي کمرگاه و ناف حوالي محجمه

 روز دو. دارد نگاه ناخوش بوي از و کند ميل باال به رحم تا بویانند

 را بدل آن و کنند بدل را پشم آن سوّم روز بماند، شکل برین هم

 پخته آن غير و انارپوست و مورد برگ و اقاقيا وي در که شرابي به

 سان آن بر هم بردارد خویشتن به گرمنيم را آن و کنند تر باشند،

 چندانکه باشدمي شکل آن بر هم و برنهند محجمه چنانهم  و

 .]5[ «دارند کار به قابض ضمادهاء و هانطول و بود ممکن

 که آبي در نشستن رحم آمدن بيرون درمان براي ميسري

 البته ،کند مي توصيه را است شمشاد و بابونه پودنه، و نمام داراي

 نِه بر تو»نویسد ، ميندارد اثري درمان این که مواقعي براي

 گو انداي وزین/ خام سرکه به بساي افيون دگر/ زهارش بر آبگيني

 را آن اخویني که دیگري درماني هايراه از. ]22[«اندام بر هرشب

 نارسفال و سُعد و مُورد که آبي در زن که است این کندمي توصيه

شواهد موجود حاکي از آن  پس. ]2[ بنشيند ،باشد شده پخته

 روش از اغلب عارضه این درمان در اسالمي اطبّاي که است

 نرم، و ملين هايتميزکننده با و کرده استفاده رحمي وشويشست

 رغم اینکه معتقدند افتادگيعلي هم امروزه .شستندمي را رحم

 بهحتي  و مانده باقي تغيير بدون هاسال یا هاماه است ممکن رحم

 .]21[ دانندمي يبيمار این درمانجراحي را نماید،  پيشرفت مرور

برخي  ازدر این دوران ضمن توصيه به استراحت و آرامش، پرهيز 

بدليل  زهدان )بدليل افتادگي ناخوشبو و بد بوهايهمچون  موارد

 و عطسه و تماس با مواد کشيدن جيغ زیاد، يصداسرو(، بد بوي

 موادى استشمام . بنابراین]18[گردد تاکيد مي بيماربه  آورسرفه

-پيشنهاد مي انزنبه  باال سمت به رحم جلب جهت خوش بوى با

 و رحم هايلوله ورمممکن است در برخي زنان بدليل . شد

 کاريکمیا  و هاعفونت اثر بر اطراف به تخمدان يچسبندگ

 زنان، از يبعض در. ]23[ قاعدگي با درد همراه باشد ،هاتخمدان

 از ناشي که دهدمي نشان سردرد با را خود دوران این دردهاي

 بلسان جوشاندهمصرف  آن درمان براي و است قاعدگي نظميبي

 .]20[پيشنهاد شده است  بابونه با مخلوط

 قاعدگي خون کثرت

 شدید خونریزي شدید، رگل مختلف هاينام با يبيمار این

 و غيرطبيعي مکرر قاعدگي شدید، ماهيانه عادت قاعدگي،

 ممکن که است هایيبيماري از و ]21[ شودمي شناخته هيپرمنوره

خونریزي  .شوند دچار آن به قاعدگي دورانطول  در زنان است

 از پس بيش از حد طبيعي در دوران قاعدگي، ادامه خونریزي

 در بار چند يخونریز تکرار یا و (هفتم روز از پس مثالً) مقرّر مدّت

 يبيمار این دالیل جرجاني. هاي این بيماري استاز نشانه ماه

 از یا باشد، تن در خون بسياري از یا": کندمي بيانگونه این

 دالیل از .]25["خون يتيز و گرمي از  یا ]5[ رحم( زخم)قُرحه

 ماسکه قوّت ضعف یا و رحم در خوره وجود، خون يتُنُک ر بهدیگ

 این لعل نوین طبّدر  .]2[ است شده اشاره زهدان هايرگ

 رحم، وضعيت تغيير تومور، هورموني، اختالالت فيبروم، ،يبيمار

 دستگاه عفونت خون، پرفشاري نازائي، رحم، گردن سرطان

ذکر شده است  تيروئيد غدّه کاريکم و پرکاري و یائسگي ،تناسلي

]21[ . 

 دوران خونریزيبودن  زیاد بيماري به این هاينشانه از

اشاره شده  هاضمهسوء ، تيرگي چهره، ورم دست و پا وقاعدگي

. همچنين افزایش ضربان قلب، سرخي و یا زردي و ورم ]3 [است

 و زغال مانند موادي به ویار داشتن و نفس تنگي، ]5، 2[چهره 

 زیاد دالیل رازي. ]1[ استهاي این بيماري از دیگر نشانه سفال

 زیاد خيلي خون خون، ي همچون رقتعوامل را حيض خون بودن

 . ]3[نسبت داده است  رحم در زخمو وجود 

 مانع داروهاي بارا  زنان بایستمي شدید خونریزي درمان براي

 باید هايبيمار این درمان در البته. کنند تقویت و درمان خونریزي

 يتيز از ریزيخون دليل اگر مثال عنوان به، شود توجّه آن علّت به

 خنک هايشربت به حرارت تسکين درمان آن باشد، خون گرمي و

 بردن کار به انجام اقداماتي از قبيل همچنينو  ]5[غليظ غذاهاي و

 شير خوردنو  اصطمخيقون حب به طبع کردن نرم و باسليق رگ

 قرص و دادن گلنار و ارمني گل با اسبيوش ورق آب و تورک تخم

 فرد مزاجي تند آن دليل اگر. ]25[دباشيم طباشير قرص و کهربا

 هم  اگر .]3[شود توصيه مي معتدل طبع با غذاهایي مصرف ،باشد

 شهیرقراردادن  درمان براي بود سفيد به مایل فردي حيض خون

-پيشنهاد مي فرج در گذاشته تميز ايپنبه در که سماق و ترشک

استفاده  باشد، دمل و زخم یا خوره به دليل يبيمار اگر .]26[ شود

 و سفيدآب و مرتک دارويبه  حبّه یک اندازه به آغشته پشماز 

آميخته شده، توصيه  موم اندک با سائيده و گلنار و سرخگل روغن

 قرحه از ناشي خونریزي عالج در توانمي همچنين .]1[ گرددمي

 خونریزي کثرت اگر امّا .]5[اشاره شده است باسليق رگ نزدبه 

استفاده  گردد،مي عروق دهانهاعث گشادي ب که بوده سودا بدليل

براي درمان آن توصيه  گرمآب با و گاوزبان شراب بالنگو، شراب از

 .]25[شودمي

-معده شدن ضعيف زیاد، خونریزي از ناشي پيامدهاي از یکي

( رگزني) فصد را درمان راه تنها چغمينيو  رازي که است فرد ي

 و آسبه  توانمي خونریزي مانع داروهاي از .]21، 3[بود  دانسته

 و سياوشانخونبه  ترقوي داروهاي از اشاره کرد. تجریزي و گلنار

 همراه به بنگ تخم و ارمني و مختوم گِل و آمله و رامک و کهربا

 .]1[اشاره شده است  گردو و انار یا و بِه هايجوشانده يافشره

، عدس، سماق، (انار يدانه= ناردان)ناردانک مصرف عالوه بر این

گردد توصيه مي کهربا اقراص شربت و گوساله گوشت و بره پاچه

-مي هرگاه": داردمي بيان عارضه این درمان در هم رازي .]5[

 دو بر يبزرگ حجامت شاخ بگيرید، را حيض خون جلوي خواهي

 زیرا شود گذاشته سينه زیر باید شاخ این بده؛ قرار زن ياسينه
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و همکاران احمدوند   
 

      

 

 

 
 

  56          1011، زمستان 1، شماره 1، دوره ای دین و سالمت ابن سینابین رشتهمجله                                   

 ختم اینجا به شده کشيده سينه سمت به رحم از که هایيرگ

 خون که است سبب این به شاخ این بودن بزرگ و شودمي

 خون هارگ يدهانه بودن باز علّت به گاهي. شود جذب بيشتري

 رحم به هارگ این يدهانه اینکه محض به امّا شود،مي زیاد حيض

 قبل از ترگرم و تررقيق خون اینکه علّت به یا دیآيم بند رسيد،

 نداشت، خوبي وضعيت بدن اگر. گرددمي شدید خونریزي است

 رقيق خيلي نه خون اگر و گرددمي کند نيز حرکتش و غليظ خون

 سمت به و شده رحم در موجود هايرگ وارد غليظ، نه باشد

 رخ ايعارضه نيز مواد حرکت در وقتي شود،مي سرازیر بيرون

 از اوقيه دو تواندمي بيمار این بر عالوه. افتدمي اتّفاق این دهد،

 تمشک عرق از آن جاي به اینکه یا بنوشد را گردو درخت بار عرق

 مفيد و مؤثّر خيلي که کند استفاده آن برگ عرق یا وحشي

 سيارسطوطال قول از جزارابن همچنين .]26["است شده دانسته
 حتي و بدن از قسمتي هر خونریزي قطع براي که کندمي توصيه

 و است گوشت آب رنگ به که را سنگي توانمي قاعدگي خونریزي

 گذاشت قسمت آن روي و بست ايپارچه در دارد سفيد خطوطي

]26[. 

 قاعدگي خون کمي و بندآمدن
 در تأخير الطَمث،قِلَهُ طمث، احتباس هاينام با يبيمار این

 يبيمار کهآن وجود با. شودمي شناخته  آمنوره و رگل قاعدگي،

 پزشکى مسائل نتریپيچيده از یکي (زنانه قاعدگي قطع) آمنوره

 با خود طبي کتب دررا  آن درمان و علل میقد بانيطب امّا ،است

 واقف مسئله این به هاآن .اندداده شرح «الطمثاحتباس» عنوان

 براي يخطرناک هايبيماري باعث حيض خون آمدن بند که بودند

به  اپيدیميا کتاب در جالينوس که طورهمان؛ شد خواهد زنان

اشاره  حيض خون شدن حبساحتمال رخداد بيماري به دليل 

 .]18[ است نازایي و يسِتْرُون آن پيامد ترینمهم و ]28[ داشته

 يعارض یا و طبيعي صورت دو به را حيض خون آمدن بند زهراوي

دليل عدم قائدگي بدليل  سه به طبيعي آمدن بنددانسته است. 

 سال، بارداري یا شيردهي و سالخوردگي و یائسگي 10سن زیر 

 یا نيرو و قوّت ،مادّه به قاعدگي آمدن بند يعارض دليل امّا و بوده

  .]1[ گرددمي باز آلت به

-نمي جاري علّت دو به حيض خون که دارد اعتقاد زهره ابن

 رحم در موجود هايخلط حدّ از بيش غلظت علّت به یاکه  گردد

 يچسبندگ بردن بين از و فرد غذایي میرژ تغيير با باید که است

 که طوري به باشدمي زن بودن ضعيف علّت به یاو  شود درمان

 ربّن .]12[ندارد  را کثيف هايخون از پاکسازي توانایي بدن
 و خشکي و گرمي به دالیلي همچون يبيمار اینهم  طبري

 و زهدان هايرگ يتنگچاقي،  ،بيني خونریزي و بسيار خستگي

 مجوسي عبّاس بن علي .]22، 5، 1[ استنسبت داده  ناسور یا

 در يبيمار وجود سبب به یا قاعدگي آمدگي بند که است معتقد

 کفایه کتاب در .]31[ است بدن در دليل غلظت خون به یا و رحم

اشاره  حيض خون احتباس بعنوان دليل چاقياز  نيز منصوري

 يبيمار این براي کلي طور به که دالیلي جمله از .]25[شده است 

 و کننده دفع نيروي یا مشخّصه نيروي نبود به توانمي دارد وجود

 این یا همه و یا بدن و آلت وجود ناهنجاري و بيماري در محرّک،

 و رطوبت، زناندر برخي از  .]6[بهمراه هم اشاره کرد  عوامل

ي تحرّک کم بدليل آن يدهانه يچربفزایش ا و رحمزیاد  ترشّح

 .]31[دهانه رحم گردد  يگرفتگ و انسدادممکن است منجر به 

 به را حيض خون شدن بسته غياثيه کتاب در شيرازي نالدینجم

نسبت  "افراط به الغري ای و افراط به فربهي یا و سدّه" دليل دو

 و هارگ شدن بسته سبب افراط، به فربهي"و بيان مي کند  داده

 باریکي و منفذها خشکي سبب افراط به الغري و گرددمي منفذها

 پزشکان سوي از شده ذکر دالیل است جالب .]25[" باشد آن

 بيان نوین پزشکي کتب در که است عللي به شبيه بسيار اسالمي

 چاقي یا الغري عارضه، این دالیل از بعضي هم امروزه و است شده

 و بکارت پرده انسداد رحم، دهانه تنگي شدید، خوني کم مفرط،

 .]21[ است شده بيان هاسندرم

 بندآمدن طبيعى دالیل ترینرایج از یکي پزشکان اسالمي

 اند کهدانسته حاملگىرا  بارورى سنين درن زنا در حيض خون

 در حيض خون که است این دوراناین  در آن علّت بودند معتقد

 ترتيب همين به و رسدمى جنين تغذیه مصرف به باردارى مدّت

پنداشتند گونه مينيز این را ان در دوران شيردهيزن نشدن قاعده

 تبدیل آنجا در و رفته هاپستان به حيض خون مزبور مدّت در که

 نيروى داراى رحم که بودند معتقد همچنين هاآن. شودمى شير به

-رگ دهانه آمدن هم به موجب لزوم صورت در که است انقباضى

، نفس يتنگ، آسمو عوارضي همچون  گرددمى قاعدگى يها

 آن دیگر عوارض از .]1[بهمراه دارد  نازایي سردرد، تپش قلب و

-رنگ مدفوع مي اشتهایي و رنگ پریدگي، یبوست و سياه شدنبي

 این هاينشانه دیگر از اهوازي عبّاس بن علي قول از .]22[باشد 

 و پشت در درد، شکم نيپای قسمت در سنگيني احساس يبيمار

 .]31[باشدمي یياشتهايب و مدفوع و ادرار، احتباس رحم جداره

 شدن داغ احساس قاعدگي، قطع را آمنوره عالئم نيز نوین پزشکي

 و خستگي دوبيني، سردرد، دردناک، مقاربت واژن، خشکي بدن،

  .]21[کند بيان مي پستان بزرگي

مصرف آن توسط پزشکان  که است گياهاني جمله از سير

 خون آمدن بندو  قاعدگي دوران هايناراحتيدرمان  براياسالمي 

که باعث صاف شدن جریان خون  زیرا ،است شده سفارش قاعدگي

 به توجّه با پزشکاناین  همچنين .]32[گردد در رگ ها مي

 مختلف راهکارهايآن،  خطرناک عوارض و يبيمار این اهميت

 حتي و درماني روغن، يدرمان غذا ،درمانيآب ،يورزش دارویي،

 . اندکرده توصيه را معنوي و رواني سالمت به توجّه

را  قاعدگىسابقه بندآمدگي خون  سال 1با  زنى ،قره بن ثابت

 عاقرقرحا پارسى، علفشوره از مرکب رحمى شياف از استفاده با

 است کرده درمان خالص فرفيون و گشنيز سداب،( گاوى بابونه)

 درروزانه بيمار در ساعتي مشخص  نشستن همچنين .]33[

 و معتدل غذاهايي مناسب مانند خوراکو مصرف مواد  ]5[آبزن

 توصيه شده بود فيلط و گرم غذاهاي و چهيماه آب چون قوي
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 مسلمان اطباي منظر از زنان قاعدگي دوران هايبيماري درمان و علل 
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 پيه و بط یا فربه گوشت به نخود آردبر این مصرف  عالوه .]5[

 هویج تخم .]2[موثر بوده است  بسيار شيرین هایيقليه و پخته

 قاعدگي خون بندآمدن از رهایي براي مناسبي داروي هم صحرایي

 از مقداريیا  و نموده ميل شربت صورت بهیا  را آن انزنبوده و 

 .]26[شود  سرازیر حيض خون تا مي کردند خود واژن وارد را آن

 و ساق حجامت راهکار قاعدگي خون احتباس براي حکيمان

 کندمي توصيه جزار ابن .]30[اند هدکر توصيه هم را صافن فصد

 بعد و کرده حجامت پاهایش ساق یا زانو يناحيه از ابتدا را زن که

 نعناعي و کوهي نعناع درهم یک و جندبيدستر درهم نيم آن، از

 بيمار به و نموده حل عسل در ورا کوبيده  رویيده رودخانه کنار که

 و لوبيا خيسانده نوشيدن نيز دارویي هايدرمان از. ]26[ بنوشانيد

بوده  مفيد ابهل کردهدمرطل  نيمنوشيدن  آن از تريقو و کنجد

 و سکنجبين و يمرمک و دارچين درهم یک مصرفهمچنين . است

-مي قاعدگي خونشدید  افزایش باعث ابهل کرده دم با جاوشير

و  روز سه مدّت به شنبليله جوشانده و روناسمصرف  .]26[ شود

براي  رازي .]22[نيز مفيد گزارش شده است  حلبه و خرمامصرف 

 سداب مصرف جوشانده اءاالشيخواص کتاب در درمان این بيماري

  .]1[توصيه کرده است  سياه مَویز اىپاره یا و

-مي خون قاعدگيخصوص درمان احتباس  در ميسري حکيم

 دردمندي چون او و/ باشد بسته گه گه حيض کش زني» :نویسد
 صافن رگ گو/ وگرنه زپایش کن حجامت گو را او مر/ باشد خسته

 گو از يلختک او ابا /  بيغن آبِ از قدح یک نه وگر/  گشایش
/  ساده حيض جایگاه آن شود/  گشاده آید مگر تا بدوده/  زروغن
 «رَسْته درد زین زن زود گردد که/  بسته حيض گشاده باید گرش

دیگر  ازخواب کافي و استحمام بعد از انجام نزدیکي  .]22[

در صورت عدم رفع  .]2[ استتوصيه شده  درماني راهکارهاي

گزارش شده که  مزاج سرديو  خون سطبري دليل آنمشکل 

، سياه نخود، کرنب چونهم گرم غذايبراي درمان آن نيز مصرف 

توصيه شده است  سياه و سرخ لوبياي، زیره، شبت، سپيد نخود

عالوه بر مبتال به احتباس خون قاعدگي،  دختران خصوص در .]2[

 .]30[ هاي درماني فوق به انجام ازدواج سفارش شده استروش

 یریگجهینت
 نوین، پزشکي مانند هم سنتي طب در فوق مباحث به توجه با

 ویژه هايروش مخصوصاً زنان هايريبيما درمان هايروش تنوّع

 طبي هايرساله بررسي. است بوده زیاد رحمي هايبيماري درمان

 که کندمي روشن مسلمان دانشمندان پزشکي هايالمعارفدائره و

 را زهدان و يرحم هايبيماري بيشتر ،خود خاص ابزارهاي با هاآن

 امروز که زنان نهیمعا روش حتي. کردندمي درمان و داده تشخيص

 طبي هاينوشته در شودمي شناخته پوزیشن والچرز نام به

 طریق این به و بوده شده شناخته خوبي به دوره آن در پزشکان

 را زنان زهدان نهیمعا مسلمان پزشکان البته. شدندمي معاینه زنان

 به پزشکان محضر در که دادنديم انجام ماماهایي کمک به

 کمال فن این در و پرداخته مامایي و پزشکي يعال التيتحص

 .داشتند را مهارت

 که است این ،پزشکان تاليفات در توجّه جالب موضوعات جمله از

 دوران به مربوط بيماریهاي مخصوصاً زنان، هايبيماريها آن

، هايبيمار این هاينشانه و دالیل ذکر با و شناختنديم را قاعدگي

 تجویز آن براي را بسياري يافيش و غذایي داوریي، هايروش

 هايبيمار نوع این از که هایينشانه و تشخيص نوع اگر .اندکرده

تطبيق داده شود، مشخص  امروزه پزشکي کتب با شده بيان

. ندارد وجود هاي دو گروهدیدگاه ي درتفاوت چندان که خواهد شد

 به يااشاره و نکته فاتيتال این از کدامچيه در کهاین ترجالب نکته

 وجود الطبيعهماوراء امور و جادوگري به توسل و خرافي هايروش

 و دارویي هايروش اساس بر درماني هايروش همه و نداشته

 .باشدمي جراحي

 مجوسي بن علي ،رازي زکریاي ،سيناابن چونهم پزشکاني
 ،اخویني ،حراني قره بن ثابت ،ميسري حکيم ،بلدي احمد ،اهوازي

 بن علي ،جرجاني اسماعيل ،زهراوي ابوالقاسم ،دمشقي نفيسابن
 را هایيروش شيرازي منصور و بغدادي جزلهابن ،بغدادي احمد

 فوق مطالب در که اندنموده بيان قاعدگي هاييبيمار درمان براي

 بررسي که تحقيق این نتایج بتوان است اميد. شد اشاره آنها به

 درمان مختلف هايروش حيطه در اسالمي پزشکان هايیافته

 روزرساني به نوین پزشکي مسائل با را است قاعدگي هاييبيمار

 جامعه شکل این به و برد کار به امروزه هم را هاآن از بعضي و کرد

 .شوند آشنا اسالمي پزشکان هايدیدگاه با زایمان و زنان پزشکي
 

 قدرداني و تشکر
 .است نشده گزارش يمورد  

 

 منافع تضاد

 مقاله تضاد منافع وجود ندارد.در نگارش این 
 

 مالحظات اخالقي
 .است نشده گزارش يمورد

 

 سندگانینو سهم
/ يشناس روش/ ها افتهی/مقدمه/ دهيچک نگارنده (اول سندهینو) احمدوند نبیز       

 یيراهنما( دوم سندهینو) منتظرالقائم اصغر ؛(%51)مقاله یينها نیتدو و يريگ جهينت

 يبردار شيف و يکمک پژوهشگر( سوم سندهینو) انيعل فاطمه ؛(%21) مقاله نیتدو در

 .(%11)مقاله اصالح در یيراهنما(  چهارم سندهینو) يريکث مسعود؛ (%21) مقاله
 

 يمال تیحما

  .است شده انجام يمال تیحما بدون مطالعه نیا

REFERENCES  
1. Raban Tabari A. [Ferdoso al-Hkmh]. First Edition. Research 

and Isolated as Translated By Monzavi M. Tehran: 

Publication Chooghan. 2012. p 294,287,289. [Persian] 

2. Akhawieni A. [Hedayat al Motaallemin fi Teb]. Matini J, 
editor. Mashhad: Mashhad University Press, 1992.p 

550,524,525,519,520. [Persian]  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 a

ijr
h.

um
sh

a.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
16

 ]
 

                               8 / 9

http://aijrh.umsha.ac.ir/article-1-36-fa.html


و همکاران احمدوند   
 

      

 

 

 
 

  58          1011، زمستان 1، شماره 1، دوره ای دین و سالمت ابن سینابین رشتهمجله                                   

3. Razi, Abu Bakr Muhammad. [al-Hawi fi al-tib].Volume 9, 

Hyderabad Al-Duncan Al-Yandar: The Encyclopedia of 

Encyclopedias.1960. P 21,48,24,2. [Persian] 

4. Zahravi A. [altasrif Lehman azaz an talif], translated by 
Aram A. Mhqeq M, Tehran University Publishing Institute 

of Islamic Studies. 1993. [Persian]  

5. Jorjani I, [Khafi Aaei], Kushas Mahmood Najmabadi and 
Ali Akbar Velayati, Tehran: Information Broadcasting. P 

775,216,217. [Persian] 

6. Baghdadi, Ali ibn Ahmad. [Al-Mukhtarat Phi Tha'b]. 
Volume 4, Hyderabad: Daerat en Encyclopedia of Islam. 

1943. [in Persian]. P24,25,47. [Persian] 

7. Kamel Hussein, M, Al-Moujes Fi Date of Al-Tib and 
Alsidahah, Ond al-Arab, Tehran: Iran University of Medical 

Sciences. 2008. P 149,151. [Persian] 

8. Nourani, M, The Great Encyclopedia of Islamic Medicine, 
Volume 9, Tehran: Mobin Andisheh. 2011. P 593. [Persian] 

9. Rasheedi, Latif and Rashedi, Saeed, Comprehensive 

Medicine Imam Ali (as), Tehran: Message of Justice.2010. P 

50. [Persian] 

10. A group of writers. Baharestan Message (Quarterly of 

Documents, Press and Texts), Tehran: Museum Library and 
Documents Center of the Islamic Consultative Assembly. 

2011. P304. [Persian] 
11. Hajibi, M, Women's Medicine, Tehran: Iqbal Publishing. 

1993. P 321. [Persian] 

12. Elgood CL. Medicine in Safavid period. Translated by 
Javidan M. Tehran: Tehran University Publication, 1978. P 

245,246,255 . [Persian] 

13. Shah Erzani, Mohammad Akbar bin Mohammad. [Mizan 
Al-Tab], correction Hadi Nusiri, Qom: Sama Cultural 

Institute. 2001. P 152. [Persian] 

14. Gharekhani P, Sadatyan A.Women's Diseases, Tehran: 
Future Developers and City Waters. 2011. P 80. [Persian] 

15. Boyu S. Infertility and Prohibition of Fertility in Iranian 

Medicine, Qom: Ismaili Institution. 2010.P 95,97.[Persian] 
16. nterview with Ismaili, Zahra (20/9/2014), Gynecologist and 

obstetrician, Isfahan: Kaveh. 2008. [Persian] 

17. Mostafavi J. Pakdaman A, Comparison between Iranian 
traditional medicine with modern medicine, Tehran, Tehran 

University Press, 1979. P 85,90. [Persian] 

18. Avicenna. [Al Qanoun fi Teb], Book III. Translation 
Sharafkandi A.Tehran: Soroush Publishing, 1988. P 

375,378,379. . [Persian] 

19. Ibn-ul-Zahr, A. [ Althyasir Fi al-Madawah and Al-Tajbir], 
Volume II, correction Mishil Al-Khurri, Damascus: Daral-

Fekr, 1982. p 312,313. [Persian] 

20. Na'imi, Mohammad Hassan, Plant Protection of Women's 

Diseases, Tehran: Parmys. 2012. P 7,257,558,270,271,275. 

[Persian] 

21. Adib, Abbas, Obstetrics and Gynecology, Isfahan: Institute 

for the Development of Culture and Studies, 1987. P 
687,691. [Persian] 

22. Mysari H. encyclopedia of medicine, the efforts of Zanjani 

B, under the supervision of Mohaqeq M, Tehran, Islamic 
Studies Institute Gyl- Mac Tehran, 1987. P 155,160. 

[Persian] 

23. Haghighatjoo, M, Traditional medicine, Modern medicine, 
Tehran: Ravian Mehr; Mehr-e-yeen.2006. P 337. [Persian] 

24. Khalili, M, [Tabs al-Sadeq], translation of Nasir al-Din 

Amir Sadeqi Tehrani, Tehran: Ataei Press Agency.1982. P 
771. [Persian] 

25. Shirazi, Mansour bin Mohammad. [Kfayeh Mansouri]. 

Tehran: Iran University of Medical Sciences. 2003. P 
470,467. [Persian] 

26. Ibn Jizar Qiwrani, [Teb Al-Fughara Va Al-Masakin], 

Correction of Vajiyah Kazem, Tehran: Islamic Institute of 

Islamic Thought and Civilization, 1996.p163,161,162 

,158,164. [Persian] 

27. Choghmini, M, [Mostahzar al-Tabib va Mustbashar al-
Libib], translation by Mohammad Saeed Bakhte, Lahore: 

New Papanthang. P 116. [Persian] 
28. Ibn Matarran, Abu Nasr, Bostan Al'tabbaba Va Rouzh al-

bae, Introduction by Mehdi Mohaqiq, Tehran:Center for 

Manuscripts Publishing. 1989. p 23. [Persian] 
29. Ibn-e Jazla Baghdad. [Taghvim Al-Bodan Phi Tadbir Al-

Ansan], translation Hakim Mohammad Ashraf ibn 

Shamsuddin Mohammad Tabib. Tehran:Institute of Medical 
History, Islamic Medicine and Supplement of Iran 

University of Medical Sciences,  2003.p 81,159. [Persian] 

30. Magnus Ahvazi, Ali ibn Abbas. [ Kamel AL Sanaeh AL 
Tabieh]. Volume I and II, Research Institute of Natural 

Medicine, Qom: Jalal al-Din Publication . 2008. p 494,495. 

[Persian]  
31. Hippocrates, [Al-Bukhtar fi al-A'mraz al-Baladieh], 

translated by Hannibn Bin Ishaq, Tehran: Iran University of 

Medical Sciences. 2008. P191. [Persian] 
32. Fadhil, J, Medicine and Therapy in Islam: Including 

Medicine and Medicine, Al-Sadeq and Al-Reza Medicine, 

Tehran: Ahmadi Printing House.1982. P 22. [Persian] 
33. Sabet bin Qarah Harani,[Lezakhireh fi elm Al Teb], 

correction of Ahmad Farid Mazidi, Beirut: Dar al-

Kumab.1998. P 197. [Persian] 
34. Razi, Abu Bakr Muhammad, [Man Layehzayar al-Tabib], 

translator Abutorab Nafisi, Tehran: Medical University of 

Tehran University.1984. p 106. [Persian] 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 a

ijr
h.

um
sh

a.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
16

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               9 / 9

http://aijrh.umsha.ac.ir/article-1-36-fa.html
http://www.tcpdf.org

