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Abstract
Obstetrics and Gynecology as one  of the most important branches of modern medicine, 
enjoys a thousand-year history of the views of scientists and physicians of various civi-
lizations of India, Greece, Iran and other nations. This field of study from ancient times,  
has been considered as one of the oldest professions in the world, dating  back to the 
length of human life. Obstetrics and Gynecology, as an academic discipline, not only is 
related to the birth or pregnancy, but has also been playing an important role in the treat-
ment of women.
According to historical resources, Islamic medicine is indebted to Greece and Rome, and 
many works of Islamic medicine  root in Greek schools. It should be borne in mind that 
Greek medicine owes  its turn to Mesopotamia, Egypt, Persia and India, respectively. 
In the Islamic period, based on Islamic law,  specific instructions for the survival of hu-
man life,  the importance of marriage and family formation and physical health of men 
and women  are taken to a formal program. Many works in the field of midwifery and 
gynecology at the beginning of the Islamic period have been developed  which are deter-
mined by examining the physicians of Islamic civilization, also  known  as the majority 
of uterine diseases. Dystocia, infertility and other diseases  were treated among women; 
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خالصه مقاله
طب زنان و زایمان به عنوان یکي از مهم ترین شاخه هاي پزشکي امروزي وامدار 
پیشینۀ علمي هزار ساله اي از آرا و نظرات دانشمندان و طبیبان تمدن هاي گوناگون 
از قدیمي ترین  ایراني و دیگر ملل مي باشد. این رشته یکي  چون هندي، یوناني، 

حرفه ها در جهان محسوب مي شود که قدمتي به درازاي عمر بشر دارد. 
تدوین  اسالمي  دورۀ  ابتداي  از  زنان  طب  و  مامایي  زمینه  در  فراواني  آثار 
اسالمي،  تمدن  پزشکان  که  مي شود  مشخص  آن ها  بررسي  با  که  است  گردیده 
و  نازایي  دشوارزایي،  و  مي شناختند  را  رحمي  بیماري هاي  اکثر  اینکه  بر  عالوه 
دیگر بیماري هاي زنان را درمان مي کردند، به طور نظري هم رساله هایي را درباره 
قابلگي و بیماري هاي زنان تالیف کرده اند و یا حداقل فصل هایي از کتب خود را 

به این موضوع اختصاص داده اند.
درمان  و  علل  مورد  در  مسلمان  پزشکان  نظرات  بررسی  درصدد  پژوهش  این 
بیماري هاي رحم است و بحث خود را با این فرضیه ادامه داده است که پزشکان 
مسلمان اغلب بیماری های رحمی زنان را می شناخته اند و در این خصوص راه های 
درمانی را نیز به صورت بالینی پیشنهاد نموده اند. روش انجام این تحقیق، مطالعۀ 
توصیفی تحلیلی متکی بر منابع کتابخانه اي است. این پژوهش به دنبال تبیین نظرات 
بیماري هاي زنان و زایمان و پیشنهادات  گوناگون پزشکان مسلمان در خصوص 
پزشکي آنان براي درمان این بیماري ها است. در پایان این تحقیق مشخص گردید 
بیماري هاي  درمان  براي  جراحي  و  دارویي  روش  بر  مسلمان  پزشکان  بیشتر  که 
رحم اتفاق نظر داشته و تقریباً به روش هاي خرافي و امور جادوگري در این زمینه 

اعتقادي نداشته اند.
واژگان کليدي: بیماري هاي زنان، پزشکان مسلمان، زهدان، تخمدان، رحم

مقدمه
علم مامایي عمري به درازاي عمر بشریت دارد و در میان مشاغل، مسلماً یکي 
»این  مي گوید:  ابن خلدون  مي شود.  محسوب  جهان  در  ها  حرفه  قدیمي ترین  از 
صناعت در اجتماع انساني ضروریست و موجودیت افراد آن معموالً بدون صناعت 
قابلگي انجام نمي یابد.«1 البته مامایي رشته اي نبود که تنها به امور زایمان و بارداري 

بپردازد بلکه ماما نقش مهمي نیز در درمان بیماري هاي زنان ایفا مي کرده است.
یافته های تاریخی نشان می دهد که بقراط مامایي انجام مي داده است و وسیله اي 
درمانی طراحي کرده بود که وارد رحم زن می کردند تا چرک را از رحم وي 
بیرون آورند؛ وسیله ای به نام القاثاطیر که به عربی آن را »مبوله« مي نامند. ماماها 
بدین سبب  مي کردند،  مشورت  و شاگردانش  او  با  مشکل زا  موارد  براي  معموالً 
وي در آن زمان به »مادربزرگ مرد« معروف شده بود.2 بقراط که فنون طب را 
از پدر یاد گرفته بود، طرز تعلیم طب را به صورت کتبي درآورد؛ تعلیماتی تا آن 
موقع به صورت شفاهی بود و اصوالً جایی ثبت نمي شد.3 جالینوس نیز کتاب هایی 
هروفیلوس،  مکتب  بنیان گذار  هرفیلوس،  همچنین،  است.4  نوشته  زمینه  این  در 
عالوه بر پزشکي عمومي به جراحي و مامایي نیز مي پرداخت.5 اوریباسیوس که 

1- Ibne Khaldun, 1990: 820.
2- Bahadoran, 2012: 4.
3- Ibn abiosaibeh, 1970:77.
4- Najmabadi, 1996: 51.
5- Bahadoran, 2012: 4.
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such physicians theoretically, have written treatises on midwifery and gynecology, or 
at least chapters of  their books were dedicated to  issues.
The present study is aimed at surveying Muslim Physician’s views on the etiology and 
treatment plans for Uterus diseases. The dominant presupposition serves the fact that 
Muslim physicians were knowledgeable about such problems, and provided conve-
nient clinical remedies to cure them. The analytic-descriptive nature of this study has 
taken advantage of library documents to describe various treatment plans and explain 
their diversities in managing Uterus-related issues. The study proceeds to conclude 
that most Muslim physicians agreed with each other on surgical and medicinal tech-
niques to manage Uterus-related diseases; they did not believe in superstition or magic 
though.      
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به نام اوریباسیوس القوابلی )اوریباسیوس قابله( مشهور بود و روفوس افسوسي از 
پزشکان مشهور اسکندرانی نیز در زمینۀ طب زنان متبحر بوده و در این خصوص 

تالیفاتی داشته اند.6
مدد  اسالم  از  جراحي،  و  داروسازي  همچون  آن  ملحقات  و  اسالمي  پزشکي 
گرفت و از زمینۀ پزشکي دیگر ملل نیز تغذیه شد و نتیجۀ این ترکیب، ایجاد میدان 
وسیعي بود که تقریباً همۀ شاخه هاي علوم پزشکي را شامل مي شد و از جملۀ این 
شاخه هاي طبي که دانشمندان مسلمان در آن تبحر یافتند، پزشکي زنان و زایمان 

بود. 
حکیمان و پزشکان اسالمي در گسترۀ زماني و مکاني تمدن اسالمي، تحقیقات 
این  در  فراواني  تجربیات  و  داده اند  انجام  زنان  بیماري هاي  زمینه  در  گسترده اي 
زمینه کسب کرده اند که اکنون نیز با وجود پیشرفت هاي فراوان علم پزشکي زنان، 

همچنان قابل توجه می باشد.
دالیل  مورد  در  مسلمان  پزشکان  نظرات  تحلیل  و  تبیین  دنبال  به  پژوهش  این 
قرار گرفته  توجه  اهداف زیر مورد  راستا  این  زنان است. در  بیماري هاي رحمي 

است:
- نگاهي به پیشینۀ تاریخي علم پزشکي زنان

- نوع نگرش پزشکان مسلمان به بیماري هاي رحم
بیماري هاي رحمي  پیشنهادي پزشکان اسالمي جهت درمان  بیان روش هاي   -

زنان
با جستجوهاي انجام شده تا تاریخ 15 مهرماه 1394، دو پژوهش ارزشمند دربارۀ 
طب زنان از منظر تاریخی صورت گرفته است؛ یکی با عنوان »تحلیل علل و درمان 
ناباروری از دیدگاه پزشکان اسالمی« تالیف مسعود کثیری و همکاران و دیگری 
و  منتظرالقائم  اصغر  تالیف  اسالمی«  تمدن  در  زنان  و طب  »قابلگی  عنوان  تحت 
همکاران. البته در هیچ کدام از این پژوهش ها، از منظر علم تاریخ، به طور خاص به 
درمان بیماری های رحمی زنان پرداخته نشده است. روش انجام این تحقیق، مطالعۀ 
توصیفی تحلیلی متکی بر منابع کتابخانه اي و بررسي نسخه های اصلي و کتاب های 

پزشکي قدیم بوده است. 
 

ورود پزشکان مسلمان به حوزۀ بيماری های زنان
در دورۀ اسالمي به دلیل اهمیت تداوم نسل و توجه به مقولۀ بارداري، به منظور 
بهتر و سالم تر تحویل دادن نسل بعدي تکالیفي شرعي برای نه ماه بارداري مطرح 
لباس  خوردن،  و  نوشیدن  مورد  در  باردار  زن  براي  اسالم  دین  است.  گردیده 
پوشیدن، راه رفتن و ارتباط با همسر از یک طرف و ارتباط با جنین در شکم از 
طرف دیگر برنامه هایي را مشخص کرده است. در قرآن کریم و روایات، مطالبي 
دربارۀ چگونگي تغذیۀ جنین و نوزاد مطرح شده است. هم چنین دربارۀ نحوۀ تغذیۀ 
البته  کودک و وظایف دوران شیردهي، احادیث و روایات فراواني وجود دارد. 
اظهار نظرهایی هم وجود دارد که معتقدند بیماري هاي زنان خارج از چارچوب 
الگود  مثال  به طور  به شکلي عامیانه مداوا مي گردیده است،  و  علمي و پزشکي 
نمي رفت  انتظار  که  بودند  بي اطالع  زنان  بیشتر،  زمان  آن  »قابله هاي  مي نویسد: 
با  اما   بفهمند.«7  و  بخوانند  را  جرجاني  ذخیرۀ  و  قانون  مانند  کتاب هایي  بتوانند 
به محتواي کتاب های پزشکي دورۀ اسالمي آشکار مي گردد که ماماهاي  توجه 
آن زمان به این شکل که الگود بیان کرده بي سواد و بي اطالع هم نبودند. به طوري 
که ابن سینا بیان مي کند که ماماهاي تحصیل کرده و مجرب به معاینۀ زهدان زنان 
زن،  پزشکان  او  دورۀ  در  که  می نویسد  هم  اهوازی.  علی بن عباس  مي پرداختند.8 
بدون یاری گرفتن از پزشکان مرد، سخت ترین جراحی های مربوط به زایمان را 
انجام می دادند؛ به طور مثال در سه فقره از مینیاتورهایی که در آن جراحی های 
مربوط به زایمان ترسیم شده و در کتاب جراحی ایلخانی، نوشتۀ شرف الدین آمده 
است، همۀ جراحان زن هستند. در این کتاب از زنان مزبور با عنوان طبیبه نام برده 
باالتری  علمی  مقام  دارای  که  می شد  اطالق  ماماهایی  به  عنوان  این  است.  شده 
است  دخترش  و  اندلسي  الخصید  اخت  طبیبه ها،  ازجمله  بودند.9  معمول  حد  از 
که از علم طب به خصوص دربخش بیماري هاي زنانه سررشته داشت.10 طبیبه ها 
را  زنان  جراحی های  و  بودند  جراحی  تخصص  و  پزشکی  عالیۀ  تعلیمات  دارای 

The Causes and Treatment of Reproductive Disorders

6- Sezgin, 2001: 221.
7- Elgood, 1978: 333.
8- Avicenna, 1988: 321. 
9- Mojabi, 2006: 110.
10- Zidane, 1957: 276.
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انجام می دادند.11  
و  بارداري  دوران  دردهاي  در  هرکسي  از  بیناتر  و  آگاه تر  را  ماما  خلدون  ابن 
زایمان مي داند. وي هم چنین معتقد است که ماما به تمامي دردهایي که براي نوزاد 
در تمام دوران شیرخوارگي تا از شیر گرفتن روي مي دهد، از هر پزشک ماهري، 
انساني  اجتماع  در  این صناعت  بنابراین چنان که مالحظه مي شود  است.  بصیرتر 
ضروریست و موجودیت افراد آن معموالً بدون صناعت قابلگي انجام نمي یابد.12  
این ماماها هستند که نوعي کج راهي را که آیا زهدان به جلو یا عقب تمایل پیدا 

کرده است، با لمس انگشتان و معاینه مهبلي تشخیص مي دادند.13  
گرچه برخي از محققان کنوني اروپایي بر این عقیده اند که طبیبان مسلمان براي 
مشاهدۀ  و  زیر چادر  از  هم  آن  نبض،  به گرفتن  فقط  زنان  بیماري هاي  تشخیص 
برد که  پي  اسالمي مي توان  آثار طبیبان  مطالعۀ  با  ولیکن  اکتفا مي کردند14  زبان 
تشخیص و درمان بیماري هاي لگن خاصره و بیماري هاي رحم و زهدان زنان در 
این آثار آمده است و حتي دستگاه هاي دقیقي را براي معاینۀ این اعضا و هم چنین 
جهت آگاهي از امراض مربوط به اعضاي توالد، طراحي و ساخته بودند. یکی از 
»والچرز  از  قبالت جراحان مسلمان، آگاهی آنان  نکات جالب توجه درباره علم 
به  از سوی پزشکان اسالمی  این وضعیت  پوزیشن«15 است.16 مشخص است که 
خوبي شناخته شده بود. به طور مثال زهراوي به طور کامل و با جزئیات از والچرز 
نام مي برد و معتقد است که در این حالت زن باید بر پشت، روي تخت بخوابد و 
در حالتي که سر او متمایل به پایین است، پاهایش در باال قرار بگیرد و بعد معاینه 
انجام شود.17 ابن سینا هم همین اوصاف را براي وضعیت والچرز بیان مي کند که 
البته معتقد است که در این زمان که زن برتختخواب بر پشت خوابیده باید پاهایش 
بلندتر از سرش باشد.18 البته اگر بگوییم که ابن سینا و سایر پزشکان قدیم شخصاً 
به معاینۀ زهدان زنان مي پرداختند سخني گزاف است، دراین باره مصطفوي بیان 
مي کند که طبق مدارک موجود، ماماهاي تحصیل کرده و مجرب این معاینه ها را 
براي درمان  به ویژه  لزوم و  پرواضح است که پزشکان در موارد  انجام مي دادند. 
بیماري هاي زنان اعیان و اشراف و به ویژه زنان حرمسراهاي سالطین با این ماماها 
همکاري مي نمودند و این ماماها نیز از باجي هاي بي سواد نبودند بلکه در محضر 
پزشکان به تحصیالت عالي پزشکي و مامایي پرداخته بودند و در فن خود کمال 

مهارت کاملرا داشتند.19 
پزشکان تمدن اسالمي، عالوه بر اینکه اکثر بیماري هاي رحمي را مي شناختند 
و دشوارزایي، نازایي و دیگر بیماري هاي زنان را درمان مي کردند، به طور نظري 
هم رساله هایي را درباره قابلگي و بیماري هاي زنان تالیف مي کردند و یا حداقل 
فصل هایي از کتاب های خود را به این موضوع اختصاص مي دادند. از جملۀ آنان 

مي توان به موارد زیر اشاره کرد:
یوحنا بن ماسویه )متولد 160 ه/ 776 م(: از جمله آثار او در زمینۀ بیماري هاي 
زنان مي توان به کتاب لم امتنع االطباء من عالج الحوامل في بعض شهور حملهن 
در  باردار  زنان  درمان  از  پزشکان  چرا  اینکه  دربارۀ  است  کتابي  که  کرد  اشاره 
وي،  تالیفات  از  دیگر  یکي  مي کنند.  آنان خودداري  بارداري  ماه هاي  از  بعضي 
کتاب عالج النساء اللواتي الیحبلن که در عالج زناني است که آبستن نمي شوند و 

درواقع درآن نازایي زنان را درمان مي کند.20  
حنين بن اسحاق )متولد 194ق و متوفی 260 ق(: کتاب المولودین لسبعه اشهر 
دربارۀ متولدین هفت ماهه و کتاب المولدین لثمانیه اشهر دربارۀ متولدین هشت 
ماهه را وي ترجمه نموده است. او مقاله اي نیز درتکوین جنین در رحم، مقتبس از 

گفته هاي بقراط و جالینوس، به نام مقاله في کون الجنین دارد.21  
است  آورده  را  موجباتي  الرؤبا  درکتاب  888م(:  )متوفی275ق/  عيسي بن ماسه 
که مانع از معالجۀ زنان باردار مي باشد.22 البته وي آثار دیگري در این زمینه مانند 
في  ماسه  بن  لعیسی  کالم  ثمره  و  الذریات  و  النسل  في  مسائل  یا  الجماع  کتاب 

الجماع و ما یتعلق نیز دارد.23 
ثابت بن قّره حراني )متوفی288ق/901م(: کتاب جوامع و کتاب تشریح الرحم 
و  است  نوشته  جالینوس  از  نقل  به  و رحم  زنان  بیماري هاي  دربارۀ  را  لجالینوس 
کتابي دیگر هم در زمینۀ جنین شناسي دارد با عنوان مقاله في صفه کون الجنین که 

11- Elgood, 1978: 271. 
12- Ibne Khaldun, 1990: 818.
13- Gheshlaghi, 2005: 65; Zahravi, 
1993: 38.
14- Pollock, 1989: 401.
15- Walcher’s Position
16- Vaseti, 2003: 18.
17- Zahravi, 1993: 66.
18- Avicenna, 1988: 321. 
19- Mostafavi, 1979: 66.
20- Ibn abiosaibeh, 1970: 77.
21- Najmabadi, 1996: 51.
22- Ibn abiosaibeh, 1970: 250.
23- Sezgin, 2001: 346.
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در بیان به وجود آمدن جنین است.24 
زنان  بیماري هاي  و  زایمان  دربارۀ  رساله اي  10م(:  )4ق/  قرطبي  عریب بن سعد 
که در حدود 353 هجری به نام خلق الجنین و تدبیر الحبالي و المولودین نوشته 

است.25  
فردوس الحکمه  درکتاب  مفصل  طور  به  808م(:  )192ق/  طبری  علی بن ربن 
این  مي کند.  بحث  تناسلي  اعضاي  بیماري هاي  و  آبستني  جنین شناسي،  دربارۀ 
اثر یکي از نخستین دانشنامه هاي پزشکي علمي است که براي انواع بیماري هاي 
شدن  زهدان، شل  تباهي  زهدان،  آماس  ماهیانه،  بندآمدن خون  جمله  از  رحمي 
زهدان، درمان ضربان و درد زهدان و در کل برنامه دار کردن ریزش خون ماهیانه، 

درمان هایي را ارائه داده است.26
محمد بن  زکریاء رازي )313ق/ 925م(: در جزء نهم کتابش دربارۀ بیماري هاي 
نوع  به  بسته  و  است  را آورده  ارزنده اي  بسیار  مطالب  بارداري  و  و رحم  زهدان 
کتاب  دیگر  مي کند.  ذکر  را  دارویي  و  از روش هاي جراحي  مخلوطي  بیماري، 
مهم رازي در زمینۀ طب، کتاب المنصوري في الطب یا  الکناش المنصوري است 
که شامل مطالبي درمورد شفاي امراض زنان و بیماري هاي کودکان است.27 رسالۀ 
امراض رحم  به طور تخصصي،  الطبیب مي باشد و  طبي دیگر وي من الیحضره 
را  نسخه هایي  و  است  داده  در آن شرح  را  علل سقط جنین  و  بارداري  و عالئم 
براي آسان کردن دشواري زایمان در این کتاب تجویز نموده است.28 غیر از این 
رساله ها، رازي کتابي به عنوان قصص و حکایات المرضي دارد که درواقع نوعي 
تاریخچۀ طبي وي است که در آن حکایاتي موجود است از مراجعه کنندگاني که 

در خصوص زایمان و طب زنان نزد او آمده اند.29   
ابوبکر ربيع  بن  احمد اخویني  بخاري )373ق/ 982م(: در کتاب هدایه المتعلمین 
اوجاع الرحم،  عنوان هاي  با  را  مطالبي  زایمان  و  زنان  بیماري هاي  خصوص  در 
احتباس حیض، قروح رحم، خناق رحم و زایمان و چگونگي سقط جنین، ارائه 
نازایي سخن  داده است. هم چنین اخویني از وسایل خاص معاینۀ امراض زنان و 
گفته و آن ها را توصیف کرده و موارد استفادۀ این ابزار و طرز استفادۀ آن ها را بیان 

کرده است؛ از جمله وسیله اي به نام القاثاطیر.30 
جنین  دربارۀ  مطالبی  4ق/10م(:  مجوسي اهوازي ارجاني)متوفی  علي بن عباس 
شناسي و قیاس جنین به پنیر و چگونگي شیر گرفتن مادر از نوزاد را یک به یک 
شرح مي دهد، درواقع وي از نخستین کساني بود که در تاریخ پزشکي، مشاهدات 
بالینی درستی به دست داد و دربارۀ حرکت رحم نیز در نظریه ای جدید می گوید: 
در زمان زایمان جنین با میل طبیعی خود بیرون نمی آید، بلکه این رحم است که او 

را دفع کرده، به بیرون می راند.31  
ابوعلي حسين بن عبداهلل بن سينا )متولد 370ق و متوفی 428ق(: در کتاب قانون 
و  تشریح زهدان  به  دارد که  زنان  آبستني و طب  دربارۀ  الطب فصل جامعي  في 
بیماري هایش، نازایي و دشوارزایي، نشانه هاي بارداري، چگونگي تشخیص جنس 
و سقط جنین  زایمان  از  بعد  بهداشت  و  بارداران  بهداشت  جنیني،  دوران  جنین، 

مي پردازد.32   
کتاب  در  10ق(:  آخر4ق/  )ربع  بََلدي  احمدبن محمد بن یحيی  ابوالعباس 
العارضه لهم  الصبیان و حفظ صحتهم و مداواه االمراض  تدبیرالحبالي االطفال و 
مطالبی  کودکان  و  نوزادان  باردار،  زنان  بیماري هاي  درمان  و  سالمتي  حفظ  در 

نگاشته است.33  
بیماري هاي  عالج  دربارۀ  1013م(:  )404ق/  زهراوي  خلف بن عباس  ابوالقاسم 
آوردن  بیرون  در  وي  است.  مي برده  کار  به  را  خاصي  شیوه هاي  زایمان  و  زنان 
سنگ از آبدان زنان، در عالج بیماري هاي زهدان، تدبیر زایمان هاي غیر طبیعي و 
چگونگي بیرون آوردن جنین در زایمان هاي سخت، در بیرون آوردن جنین مرده 
و جفت جنین، ابزار آالتي را به کار مي برد که تا آن زمان تقریباً کسي، آن ها را 

به کار نبرده بود.34 
ذخیره  درکتاب  ق(:   531 متوفی  و  434ق  )متولد  جرجاني  سيداسماعيل 
خوارزمشاهي مطالبی را به طب زنان اختصاص داده است؛ از جمله شناختن نبض 
آبستن، آبستني و سبب زادن، دالیل دشوارزایي، به دنیا آمدن نوزاد هفت ماهه و 
هشت ماهه، آفت تهدیدکنندۀ بچۀ هفت ماهه، زایمان طبیعي و غیرطبیعي و جنین 
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24- Sarmadi, 2000: 344.
25- Velayati, 2011: 173.
26- Brown, 1958: 74.
27- Ldvmyh, 1992: 204.
28- Razes, 1984: 106.
29- Razes, 1960: 72.
30- Akhawayni, 1992: 495. 
31- Halabi, 2003: 224.
32- Avicenna, 1988.
33- Baladi, 2013 :43; Sezgin, 2001: 
449.  
34- Zahravi, 1993: 38.
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شناسي.35  
نفیسي  معالجات  کتاب  در  687ق(:  متوفی  و  607ق  )متولد  دمشقی  ابن نفيس 
مطالبی را دربارۀ »معالجه امراض تختص بالنساء مثل اختناق الرحم و قروح الرحم، 
االسقاط،  عن  االدویه الحافظه  تدبیرالحوامل،  االمزجه،  عالمات  و  امراض الرحم 

عالمات اسقاط الجنین و تسهیل الوالده« ذکر کرده است.36  
متوفی  و  )متولد710ق  الياس شيرازي  منصوربن محمدبن احمدبن یوسف بن فقيه 
790ق(: مطالبی ارائه کرده است در تشریح بدن زن، اجزایي را که در زمان آبستني 
به نگه داشتن و تغذیۀ جنین دخیل هستند، وضع قرارگیري جنین پسر و دختر در 
رحم، تشریح اعضایي که به خروج نوزاد در هنگام زایمان کمک مي کند، شرح 
چیستي دلیل پسر یا دختر شدن جنین و در کل تشریح رحم زن و حتي نقاشي هایي 

از زن در حال بارداري.37  
زمینۀ طب  از رساله هاي دیگر مسلمانان در  )متوفی 493ق(:  بغدادی  ابن جزله 
زنان، کتاب تقویم االبدان في تدبیراالنسان از ابن جزله است که به صورت جدول 
بندي تنظیم شده است و چند جدول به امراض الرحم، اقسام آن و چگونگي درمان 

آن اختصاص داده شده است.38

روش هاي پزشکان مسلمان در درمان بيماري هاي رحم
و  زیاد  دالیل  داراي  و  متعدد  امروز،  همچون  گذشته  در  زنان  بیماري هاي 
بیماري هاي رحمي زنان  انواع  تا حدودي،  بوده است. پزشکان مسلمان  ناشناخته 
مواقع  در  و  دارویي  گیاهي،  درمان هاي  آن ها  از  هرکدام  براي  و  مي شناختند  را 
ضرورت، جراحي را تجویز مي کردند.  در متون طب سنتی ایران منظور از لغت 
رحم با طب امروزی متفاوت است. در طب سنتی ار مجرای واژن تا گردن رحم، 
خود رحم، لوله های فالوپ و تخمدان ها به عنوان رحم گفته شده است و در هرجا 
منظور از رحم بخشی از این قسمت هاست. عدم توجه به این موضوع باعث اشتباه 
در تحلیل متون طب سنتی ایران می گردد. به عنوان مثال در بحث ترک زهدان یا 
ترکیدن رحم )داخلی و خارجی( منظور پارگی واژن )داخلی( یا پرینه )خارجی( 
در حین زایمان است که همانطور که گفته شده است تا حد زیادی کم خطر است، 
اما اگر منظور پارگی خود رحم )به معنای امروزی باشد( در آن زمان بسیار ناشایع 

و البته کشنده بوده است. مهم ترین بیماری های توصیف شده عبارتند از:
َتَرک زهدان: از جمله بیماري هاي رحمي که زنان به آن دچار مي شدند، تََرک 
زهدان بود. از این بیماري به نام ترکیدن رحم هم نیز یاد شده است. این بیماري 
بي خطر دانسته شده و ابن جزله سبب آن را در دردي می داند که زن در زایمان اول 
ورم  از جمله  است؛  برشمرده  آن  براي  را  متعددي  ابن سینا دالیل  اما  مي کشد.39 
رحم و یا خشکي شدیدي که بر رحم عارض شده باشد که در آخر باعث ترک 
مي شود. با توجه به اینکه ترک زهدان از دو حال خارج نیست، الزم است که بر 
طبق ترکي که خورده به درمان آن پرداخته شود؛ ترکی که یا در داخل زهدان 
داخل  بر  ترک  اگر  است.  زهدان  اطراف گلوگاه  و  در گلوگاه  یا  مي آمد  پدید 
رحم اتفاق بیفتد، باید طوري عمل کرد که داروها را به داخل زهدان برسانند که 
تاثیر بر داخل گذارد و براي این کار مرهم زیرۀ کرماني و مقداري پیه به شکل 
اما اگر ترک در قسمت خارجي زهدان رخ دهد،  تزریق کردني استفاده مي شد. 
با زرده تخم مرغ بر  کار آسان تراست و بهتر است توتیاي بسیار خوب ساییده را 
ترک بگذارد و این درمان تا بهبودي کامل ادامه مي یافت.40 ازجمله دیگر تجویز 
درماني که براي ترک به کار برده شده است، مي توان مالیدن پیه اردک یا پیه مرغ 
و روغن بنفشه را نام برد41 و هم چنین مرهم سفیداب در این زمینه بهره رسان بوده 

است.42  
خارش رحم43: یکي دیگر از بیماري هاي رحمي، خارش زهدان است. بر اساس 
منابع تاریخ پزشکي، دالیل پیدایش خارش در زهدان مي تواند یکي از سبب هاي 
زیر باشد: خلط بدجنس تندمزاج در رحم یا وجود رطوبتي گرم و یا سرد در رحم و 
یا وجود جوش هایي که در رحم سربرآورده باشند.44 در این منابع براي درمان آن 
راهکارهاي مختلفي پیشنهاد شده است: برگ انار و عدس پوست کنده را به همراه 
شکر بپزند و به زن بدهند تا آن را در واژن خود قرار دهد.45 هم چنین  بر روي ران 
از خلط بدجنس  به وسیله خون کشیدن  را  بدن  این وسیله  به  و  حجامت کنند46 

35- Jorjani, 1350: 218.
36- Qureshi, 2004: 393.
37- Shirazi, 2004: 188.
38- Baghdadi, 2011:  82.
39- Ibid.
40- Avicenna, 1988: 362.
41- Baghdadi, 2011:  82.
42- Avicenna, 1988: 363.

43- در اینجا منظور از رحم، واژن است.
44- Avicenna, 1988: 364.
45- Baladi, 2013: 160.
46- Jorjani, 1973: 218. 
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تخلیه کنند. براي این کار مي توان رگ میان بازو )اکحل( را هم بزنند47 البته باید 
دانست که اگر این خارش در زنان باردار رخ دهد تنقیه خون جایز نیست.48 از 
جمله داروهاي مسهلي که تجویز مي شود براي بیرون دادن خلطي که سبب خارش 
شده، این است که اگر خلط صفرائي است، حب سقمونیا )محموده( بخورد. اگر 
سوداست حب  اگر خلط  است.  اصطمحیقون خوب  معجون  است،  بلغمي  خلط 
ساخته از سس صغیر )افتیمون( چاره ساز است. براي این پاکسازي مي توان عسل 
با آب بسیار سرد خورد و هم اینکه برگ نعناع، پوست انار، عدس پوست کنده با 

نبیذ بپزند و در رحم بگذارند.49  
بیماري هاي مهم رحم است که در آن زمان  از  بیماري یکي  این  خورۀ رحم: 
بر  بیماري و سرطان رحم مشکل بوده است و طبیبان مسلمان،  این  بین  تشخیص 
اساس ترشح خروجی از رحم مي فهمیدند که بیمار به کدام یک دچار شده است. 
از جمله نشانه هاي این بیماري این است که اگر خوره موجود باشد، رحم خشک 
و سخت مي شود. گاهگاهي درد تسکین مي یابد و به ویژه بعد از معالجۀ صحیح، 
سریع بهبود مي یابد. نسخه اي که براي درمان خورۀ زهدان وجود داشت، عبارت 
است از مردارسنگ سفیدشده، سفیداب و انزروت. هریک، یک جزء متساوي با 
موم و روغن گل، مخلوط کنند و به زهدان وارد کنند. اگر همراه قرحه، چرک 

هست کمي زنگار با این داروي مرهم قاطي کنند و در رحم بگذارند.50  
سرطان رحم: از جمله بیماري هاي خطرناک رحم، سرطان رحم است که داراي 
عالمتي چون درد بسیار سخت است که همراه با سختي و صالبت در رحم است.51 
و عالجش  مي شود   احساس  همیشه  تپشي  و  است  دائمي  آن  درد  این  بر  عالوه 
نشانۀ تشخیص  »اولین  نوشته است:  این باره  سخت و دشوار است.52 جرجانی در 
و  می باشند  محکم  و  سفت  غدد  نوع  این  زیرا  است؛  میسر  لمس  راه  از  سرطان 
وقتی زنی به جراح مراجعه می کند، رشد غده احتماالً از جلو و یا پشت او نمایان 

است.«53
طبیبان اسالمي، درمان آن را سخت و در صورت پیشرفت آن را غیرقابل درمان 
پیشرفت  از  بتوان  این است که  امیدواري  نهایت  بودند که  معتقد  آنان  دانسته اند. 
در  را  درمان هایي  بیماري  شدن  بدخیم  و  پیشگیري  براي  و  کرد  جلوگیری  آن 
تبدیل  به رغم معالجاتی که صورت می گرفت، غده  اگر  بودند؛ ولی  نظر گرفته 
به زخم می شد تنها راهي که مي ماند این بود که با داروهای مسکن، درد بیمار را 
آرام کنند. در کفایه منصوری یک فصل تمام به سرطان رحم اختصاص داده شده 
است و در آن قید گردیده که علت ابتالی به آن، ورم حاره ای است که در رحم 
پیدا می شود و مانع از آن می گردد که این عضو چنانکه باید و شاید تمیز بشود. او 
درمان بیماری مزبور را چنین شرح می دهد: درمان این عارضه بسیار مشکل است؛ 
ولی به هر صورت تسکین دردهای ناشی از آن در درجۀ اول اهمیت قرار دارد 
و این مقصود از نشاندن بیمار در تشتی مملو از داروهای الزم و یا گذاردن مرهم 
قدری  انسان که  شیر  با  را  فرج  داخل  نیز شستشوی  او  می گردد.  مناسب حاصل 
تریاک در آن حل شده باشد توصیه می کند ولی هیچ صحبتی از جراحی به عنوان 

یک راه عالج ذکر نمي کند.54  
بواسير رحم55: گاه ممکن است بواسیر در زهدان رخ دهد و گاهي به اندام هاي 
اطراف زهدان نیز سرایت مي کند و ممکن است باعث عفونت استخوان زهار و 
بیماري هاي خطرناک رحمي  نوع  از  بیماري هم که  این  گلوگاه زهدان شود.56 
ست، دلیلش خلط سوداوي است که از رگ هاي رحم بیرون مي آید57 یا قرحه هایي 
است که در گذشته در آن بوده و مدت دراز مانده و شفا نیافته اند.58 رنگ دانه هاي 
بواسیر، سیاه است و از رحم رطوبتي با درد روان مي شود. ابن سینا، بواسیر را چیزي 
انواع جوش در زهدان پدید آید  به شکل توت در زهدان مي داند. ممکن است 
و برخي از این جوش هاي زهداني را آویشم گویند؛ زیرا به شکوفۀ گیاه آویشم 
مي مانند و برخي سفید رنگند.59 براي درمان بواسیر مي توان مطبوخ اسطوخودس 
بدهند یا موضع را به روغن سوسن چرب کنند و غذا گوشت بره و بزغاله تناول 
نمایند. یکي از راه هاي درماني، نرم کردن بواسیر زهدان است که مي توان براي 
انجام آن در آبزني بنشیند که داروهاي نرم کننده از قبیل: خطمي، بابونه، بزرکتان، 
شنبلیله و شاه افسر در آن پخته باشد و روغن هاي نرم کننده بر بواسیر بمالند، مانند 
روغن زیتون، روغن سوسن و روغن شاه افسر. براي رفع بواسیري که به زهدان 

47- Avicenna, 1988: 364.
48- Shaharzani, 2001: 861.
49- Avicenna, 1988: 364.
50- Ibid.
51- Baghdadi, 2011:  82.
52- Avicenna, 1988: 364.
53- Elgood, 1978: 250.
54- Shirazi, 2004:, 461.

55- در این جا منظور از رحم، واژن است.
56- Avicenna, 1988: 365.
57- Baghdadi, 2011: 83.
58- Avicenna, 1988: 365.
59- Avicenna, 1988: 392-393.
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چسبیده است و حالت بادکردگي با درد زیاد دارد، جراحي توصیه مي شده است. 
بسیار  پیامدهاي  زهدان  بواسیر  بریدن  اکثراً  زمان ها  آن  در  که  گفت  باید  البته 
خطرناکی داشته است و بیشتر در مواردي امکان پذیر بود که بواسیردر معرض دید 

باشد و جراح بتواند که گوشت مرده را از آن ببرد.60 
درد رحم: در هدایه المتعلمین، درد رحم نوعی بیماري است که »اوجاع الرحم« 
نامیده شده است.61 وقتي زهدان به درد مي آید، سبب درد چند جهت است: شاید 
از اثر سوءمزاج باشد که هر نوع سوءمزاجي ممکن است سبب درد زهدان شود. 
باد در زهدان پیچد و گیر کند و زهدان را کش دهد و به درد آورد. ممکن است 
رطوبت هایي در زهدان جمع شده و یا گاهي ممکن است ورم، همان سرطان و 
زخم در زهدان باشد و درد زهدان را به وجود آورد. از عالمت های آن این است 
که ممکن است از درد زهدان، تهیگاه، بیخ ران ها، ساق هاي پا، پشت، زهار، معده 
و سر به درد آیند. حتي ممکن است درد زهدان بعد از مدتي که دوام یابد مثاًل ده 
ماهي که بگذرد، به باسن منتقل شود و استقرار یابد.62 براي درمان آن تجویزهاي 
را  همگي  جزو.  یک  هرکدام  میعه،  و  مقل  و  اشق  جمله  از  است؛  شده  فراواني 
مي سایند. با آن از بیرون بر روي جایگاه مي مالند. هم چنین بر روي پشمینه اي قرار 
این  بر  است.63 عالوه  بسیار خوب  زهدان مي گذارند که  دهانه ي  در  و  مي دهند 
نشستن در آب هایي که تخم کلم در آن پخته شده و کلم به تنهایي و تخم کتان 
و بابونه و تمام مرهم هاي نرم کننده نافع است که نمونه آن در کتاب الحاوي آمده 
است.64 اما اگر زن احساس درد شدیدتري بکند، سزاوار است مقداري دارو که 
براي درد رحم مفید است به او بخورانند. زراوند، سوسن، آب جوشاندۀ نعناع و 

انیسون از هرکدام نیم درهم براي درد رحم مفید است.65 
سیالن رحم: یکي از بیماري های رحمی بود که به معني برآمدن رطوبت از رحم 
معروف بوده است.66 به طوري که برخي زنان در شرایط مخصوصي به حالتي در 
مي آیند که مواد رطوبي بدبو و عفوني از رحمشان خارج مي شود و گاهي ممکن 
ماده  تراوش  که  اولي  کند. سبب  تراوش  به خارج  از رحم  زن  پشت  است آب 
آبکي عفوني است، زیادي مواد زائد ریختني در زهدان و ناتواني رگ هاي خون 
حیض است که ماده غذایي خود را هضم نمي کنند. این در حالي رخ مي دهد که 
زهدان خارج  از  زن  پشت  است. حالت دوم که آب  عفونت شده  زهدان دچار 
مي شود، اگر از اثر آرزوي جماع نباشد، سبب ناتواني زهدان، ناتواني آوندهاي 
آب پشت بیمار است که آوندها سست شده اند و شباهت تمام به حالت مرد دارد 
که آب پشتش بدون آرزوي جماع بیرون آید. زن مبتال به سیالن زهدان، اشتهاي 
خوراکش از بین مي رود، رنگش تغییر یا چشمش باد مي کند.67 این بیماري هرچند 
به  باید  که  دارد  پیامدهایي  و  مي شود  زیاد شود خطرناک  اگر  اما  است  بي خطر 
فصد کرد  باید  باشد  زیادي خون  اگر سبب  اینکه  از جمله  پرداخت.  آن  درمان 
تراوش  حالت  اگر  داد.68  مسهل  باید  باشد  دیگر  خلط هاي  زیادي  سبب  اگر  و 
اسهال  و  زدن  رگ  وسیلۀ  به  باید  است،  دیگر  رطوبت هاي  و  نیست  پشت  آب 
دادن، بدن بیمار را پاکسازي کرد. هم چنین الزم است که بعد از پاکسازي، اول 
داروهاي پاکساز خشکاننده را به زهدان راه دهند؛ از قبیل آب پز زنبق، روغن هاي 
نرمي بخش بر ساق هاي بیمار مالیده و ماساژ داده شود. بعد از پاکسازي هم، باید 
دارو را به زهدان راه دهند و این داروها عبارتند از: آب هایي که مازو، پوست انار، 

گورگیاه، اس و گلنار در آن پخته باشد.69    
زخم رحم: قرحۀ زهدان از بیماري هایي است که امروزه به آن زخم رحم گویند 
که البته بي خطر است اما براي زیاد نشدن آن الزم است که پیشگیري شود و نشانۀ 
آن درد و خروج خون است.70 البته اگر این بیماري درمان نشد به صورت قرحۀ 
اینکه خون  به دلیل  به زنان حالت غشي دست مي دهد؛  اینکه  یا  مزمن درمي آید 
بسیاري از آن ها خارج مي شود. از عالمت هاي این بیماري این است که بیمار دچار 
عالمت تب و هذیان گفتن و درد سر مي شود و میان ناف و زهار، گاه درد خیزد 
و نفس کشیدن براي او دشوار مي شود.71 سبب پیدایش قرحه در زهدان، یا داخلي 
است که مادۀ سیالني گرم، زخم هاي چرکین به بار مي آورد و یا سبب خارجي 
است؛ از قبیل ضربت خوردن بدن، صدمه دیدنی که زخم چرکین شده است و یا 
از ابزار جراحي، زخمي شده و زخم چرک شده است.72 دالیل دیگري مثل باز 
ایستادن حیض یا زیادي زاییدن هم مي تواند از علل این بیماري باشد.73 بیماري که 

60- Avicenna, 1988: 373.
61- Akhawayni, 1992: 514-515.
62- Avicenna, 1988: 366.
63- Raban Tabari; 2012: 294.
64- Razes, 1984: 94.
65- Baladi, 2013, 160.
66- Shaharzani, 2001: 151. 
67- Avicenna, 1988: 367.
68- Baghdadi, 2011: 81.
69- Avicenna, 1988: 367.
70- Shaharzani, 2001: 150. 
71- Akhawayni, 1992: 533.
72- Avicenna, 1988: 360.
73- Akhawayni, 1992: 534.
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دچار قرحۀ زهدان است اگر درمان نشود، دچار تعفن زهدان شود که این بیماري 
یکي از شعبات قرحۀ زهدان است. داراي چندین سبب احتمالي است که ابن سینا 
داروهاي  زهدان،  در  جنین  مرگ  یا  دشوارزایي  برمي شمرد:  چنین  را  آن  دالیل 
تندمزه و گزنده زهدان که به زهدان رفته و گندیدگي زخمي که در زهدان رخ 
داده است.74 پس به همین صورت، باید زودتر این بیماري درمان شود تا به مراحل 
سخت تر نرسد و از جمله تجویز که براي درمان زخم هاي رحم داده شده، برداشتن 
شیاف سفید است که با افیون و شمع درست شده باشد.75 عالج زن با فصد باسلیق 
و بر سرش سرکه و روغن و گالب بگذارد و با شکر و لعاب اسبغول حقنه کند 
و به سحرگاه جاّلب خورد و اگر از ضمادهاي قابض زماني که زخم تازه است، 

استفاده کند، شفابخش است.76 
رتقاءیا انسداد رحم77: این بیماري در کتب طبي تاریخي با عناویني چون نسفتني، 
رتق، عنق الرحم و انسداد آمده است. کلمۀ انسداد از کتاب قانون ابن سینا گرفته 
شده است و در آنجا به نام الرتقا ثبت گردیده است. انسداد زهدان به دو صورت 
ممکن است: یا انسداد گلوي زهدان و یا انسداد لوله هاي زهدان که از علل نازایي 
هم به شمار مي رود. این بیماري مهم یکي از بیماری هایی است که درمان آن نیاز 
به جراحی دارد و با تعریف جرجانی از این بیماری، معلوم می شود که منظور اصلی 
انسداد عنق الرحم78 است که به دالیل  از آن پردۀ بکارت بدون سوراخ یا احیاناً 
مختلف و حتی حالت بسیار نادر فقدان مادرزادی عنق الرحم می باشد. طبیعی است 
که تمام این حاالت پس از رسیدن دختر به سن بلوغ، مانع از خروج خون حیض 
می شد و تنها راه درمانش هم باز کردن این راه از طریق جراحی بود.79 با توجه به 
تشریح تخمدان ها و لولۀ زهدان، مسلم است که براي تولیدمثل باید این لوله ها باز 
باشد تا تخمک و اسپرماتوزوئید با یکدیگر مالقات کنند و عمل لقاح انجام گیرد 
و اگر این لوله ها بسته باشد عمل مزبور انجام نمی شود و زن سترون و نازا خواهد 
شد؛ لولۀ زهدان عبارت از لوله اي است که از هر تخمدان خارج شده است و به 
زهدان منتهي مي گردد و تخمک را از تخمدان به زهدان مي رساند.80 این مطلب 
را پزشکان اسالمي مي دانستند و در اغلب کتاب هاي پزشکي کهن نیز این بیماري 
از علل اصلي نازایي به شمار آمده است. ابن سینا در این باره مي نویسد: زناني هستند 
که راه تخم ریزي مرد به داخل زهدان آن هاآن ها بسته است.81 در کتاب الحاوي 
این بیماري با عنوان تنگي مهبل یاد شده است که این تنگي یا مادرزادي است یا 
به خاطر درمان زخمي به وجود آمده است. رازي در این خصوص مي گوید: در 
فرج وجود  بر دهانۀ  را مي بیني که  بگشایي، غشایي  را  فرج زن  اگر  هر صورت 
دارد و ممکن است که این غشا بر دهانۀ رحم باشد که اگر این چنین باشد باعث 
احتباس حیض مي شود و زن در این صورت درد زیادي را متحمل مي شود و اگر 
این بیماري درمان نشود موجب مرگ زودرس مي شود؛ زیرا خون حیض به بدن 
برگشته سیاه می شود و باعث خفگي مي شود. در مورد عالج آن طبیبان اسالمي 
دانسته است82  را فقط جراحي  نسفتنی  ابن سینا، عالج  نداده اند و  توضیح خاصي 
و به این صورت روش پزشکان برای درمان این بیماری مشابه طرز کار پزشکان 
امروزی  بوده است. اگر پرده بکارت بدون سوراخ، نازک و نزدیک به دهانه فرج 

قرار داشت ماما اقدام به پاره کردن آن می کرد.
بيرون زدن رحم: این بیماري هم اکنون نیز یکي از رایج ترین بیماری های زنان 
با  جمله  از  داده اند؛  شرح  مختلفي  اسم هاي  با  را  آن  حکیمان  گذشته  در  است. 
بیرون زدگي  رحم،  نتوء  رحم،  شدن  واژگون  زهدان،  برگشتن  چون  عنوان هایي 
و  زلق الرحم  انقالب الرحم،  نزول الرحم،  رحم،  بروز  رحم،  برجستگي  رحم، 
افتادگي رحم. البته این بیماري انواع مختلفي هم دارد؛ از جمله اینکه رحم دچار 
برگشتگي مي شود که سوراخ گلوي زهدان احساس نشود و معلوم گردد که از 
به خارج  اینکه رحم  بیرون آمده است. حالت دیگر  این حالت  با  برگشته و  بیخ 
روي آورده باشد و گردن رحم همچنان بر جاي خود استوار است. سبب این علت 
مي تواند داخلي باشد، مثل اینکه رحم به کلي برگشته و بیرون افتاده این را َعَفل 
خوانند و صاحب این علت را َعفال گویند.83 یا به سبب عوامل خارجي است مانند 
بر زمین افتادن، به سرعت دویدن، جیغ بلند کشیدن، عطسه کردن به شدت، ناگهان 
صداي مهیب شنیدن و یکه خوردن و یا کتک خوردني که زردپي هاي زهدان را 
سست کند84 و یا در زمان پیش از بارداري و در خالل بارداري و پس از بارداري 

74- Avicenna, 1988: 360.
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به  ابتال  عارض مي شود.85 جرجانی و بسیاری از پزشکان پس از او علت اساسی 
آن را »بی مباالتی و خشونت ماما« ذکر کرده اند و منظورشان این است که ماما به 
هنگام خارج ساختن جفت،  بند آن را محکم می کشد و موجب تغییر حالت رحم 
می گردد.86 به این صورت با دالیلي که ذکر شد و با فشارهایي که بر رحم مي آمد، 
بافت هاي نگهدارنده رحم ضعیف مي شدند و زن دچار افتادگي رحم مي شد. اگر 
برای  امیدی  بود،  گذشته  بیمار  از  سنی  یا  درآمده  مزمن  صورت  به  بیماری  این 
بهبودی این عارضه وجود نداشت و انجام هیچ کاری میسر نبود. پایین افتادگی های 
به این ترتیب فقط در  نیازمند درمان نمی دانستند و  جزئی رحم را هم عارضه ای 
مواردی که پایین افتادگی رحم، فوق العاده شدید بود و این عضو وارد واژن شده 
بود، پزشکان  دست به اقدامات درمانی می زدند. اگر عالج صورت مي گرفت الزم 
بود، نخست روده ها را به وسیله حقنه پاک کنند تا بول به آساني بیرون آید. پس 
پشم مُرغزي پاکیزۀ نرمي را با عصارۀ اقاقیا یا به شراب قابض که در وي به چیزهای 
قابض پخته باشند، تر کنند و بر دهانه رحم بگذارند و پشمي دیگر را به سرکه تر 
کرده بر فرج و زهار بگذارند و بعد از آن بیمار بر پهلو بخوابد و عطر خوش بویي 
را استشمام کند تا رحم به باال میل کند و از بوي ناخوش دوري کند. دو روز هم 
برین شکل بماند، روز سوم آن پشم را عوض کنند و پشمي دیگر را به شرابي که 
در وي اقاقیا و برگ مورد و انار، پوست و غیر آن پخته باشند، تر کنند و آن را 
نیم گرم به دهانه رحم بگذارد و چندان که ممکن بود نطول ها و ضمادهاي قابض 
استفاده کنند.87 قبل از هرچیز باید این بیمار به وسیلۀ داروهاي حقنه اي پاکسازي 
زن  کامل  پاکسازي  از  بعد  پاک شود.  بولش  ادراري  داروهاي  وسیله  به  و  شود 
بر پشت بخوابد و هر دو ساق را از هم دور سازد. پشم نرم از پشم بز بر زهدان 
بچسباند. بعد از آن کمي دیگر پشم در آب اقاقیا خیس کند و همه را در زهدان 
شده  حل  آن  در  گیرنده  داروي  که  شرابي  در  را  دیگري  پشم  سپس  کند.  فرو 
است خیس کند و بر دهانه زهدان گذارد و به آهستگي و نرمي آن را به داخل 
فرو دهد. بعد از آن مقدار دیگري پشم آورده و در سرکه و آب خیس کند و بر 
رحم  بگذارد. بعد از سه روز پشم ها را عوض کرده و پشم را در شرابي که آس، 
گل محمدي، اقاقیا، پوست انار و غیره در آن پخته اند خیس کن. شراب باید ولرم 
باشد، این پشم بر ناف و زهار بمالد. در آبزني بنشیند که آب پز گور گیاه و آس و 
گل محمدي باشد.88 البته اگر سبب، رطوبت باشد حب ایارج دهند و هم چنین در 
رحم حقنه نمایند.89 اما   امّا در کل، میسري براي درمان بیرون آمدن رحم، نشستن 
در آبي را توصیه می کند که داراي پونه، بابونه و شمشاد است90  از راه هاي درماني 
دیگري که اخویني آن را توصیه مي کند این است که زن در آبي بنشیند که مورد 
و ُسعد و نارسفال پخته شده باشد.91 باید از بعضي چیزها هم در این زمان پرهیز 
کرد مانند بوهاي بد و ناخوشبو زیرا که رحم از بوي بد پایین تر مي رود. هم چنین 
باید از سرو صداهاي زیاد، جیغ کشیدن، چیزهاي عطسه آور و سرفه آور بپرهیزد. تا 
امکان داشته باشد استراحت کند و در آرامش به سر برد.92 پس به این صورت اگر 
رحم به وسیله بوهاي بد پایین مي آمد، بهتر بود که کاری انجام مي شد تا حداکثر 
ممکن به سمت باال تغییر مکان بدهد و به این منظور الزم بود که زن موادی را که 

بوی خوش داشتند استشمام کند تا موجب جلب رحم به سمت باال بشود.
کجراهي رحم: کج راهي زهدان یعني امتداد گلوي زهدان از باال به پایین. در 
صورتي که دهانه آن در حال طبیعي در محور مهبل واقع شده است و اگر زهدان 
تغییر محل بدهد گلوي زهدان نیز از محل اصلي منحرف مي شود.93 این بیماري 
در گذشته به نام میل رحم به یک جانب بوده است؛ یعني مایل شدن رحم به جانبي 
که به آن امروزه انحراف سرویکس گویند و اگر زن به آن دچار شود و درمان هم 
نشود، نازا مي شود. امروزه معاینۀ بخش هاي داخلي اعضاي تناسلي با لمس کامل 
گردن زهدان، به وسیلۀ انگشتان آغاز مي شود و اندازه و شکل گردن زهدان، قطر 
سوراخ جانبي آن، جهت گردن، وجود یا عدم پارگي یا هیپرتروفي آن مشخص 
مي شود و تشخیص کج راهي هاي زهدان فقط به وسیلۀ توشۀ واژینال و اسپکولوم 
صورت مي گیرد. این سوال پیش مي آید که آیا پزشکان اسالمي اصوالً اطالعي 
یکي  کج راهي ها  این  که  مي دانستند  آیا  نیز  و  اند  داشته  زهدان  ازکج راهي هاي 
از علل نازایي زنان است؟ با صراحت کامل باید گفت که آنان توشۀ واژینال و 
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اسپکولوم را استفاده مي کرده اند و به وسیلۀ آن این بیماري را تشخیص مي دادند. 
به طوري که مصطفوي در این باره مي نویسد: تشخیص آن با وسیله اي انجام مي شد 
البته  این وسیله گلوي زهدان را مشاهده مي کردند.94  به  باز و  با آن مهبل را  که 
رازي، تشخیص این بیماري را بدین گونه بیان مي کند که اگر انگشت را داخل 
کردي و دهانۀ زهدان را در امتداد انگشت نیافتي، پس بدان که زهدان کج راهي 
پیدا کرده است.95 و منظور این است که اگر با توشۀ واژینال، نوک انگشت، دهانۀ 
زهدان را در امتداد انگشت احساس نکرد، کج راهي پیدا شده است. این بیماري 
براي کساني پیش مي آمد که خلطي غلیظ و چسبنده، رحم آنان را لغزانده و به 
یک جانب میل دهد.96 ابن سینا دربارۀ دالیل این بیماري که باعث مي شود دهانۀ 
زهدان از درست قرار گرفتن در مقابل جایي که مني مرد از آن مي آید کج شود، 
مي نویسد: »یکي از نیمه هاي زهدان سفت و سخت شده است یا پرمایه تر شده و 
ترنجیده است. دو نیمۀ زهدان از حیث رطوبت، سستي و فروهشتگي و از حیث 
خشکي و تشنج، با هم تفاوت پیدا کرده اند. یا ممکن است رگ هاي یکي از دو 
طرف زهدان پر از خون شده باشد و طرف دیگر سبک بارتر باشد یا ممکن است 
خلط غلیظ در طرفي از طرف هاي زهدان جمع آمده باشد و سنگین تر از طرف 
دیگر شده باشد و طرف سبک را به سوي خود بکشد. اکثراً از اثر این کج رفتاري 
زهدان، بیماري خفگي زهدان رخ مي دهد.«97 درواقع مي بینیم که تعریف امروزي 
کج راهي زهدان با تعریف پزشکان اسالمي تفاوتي ندارد و طبیبان اسالمي هم بر 
این عقیده بودند که گاهي رخ مي دهد که زهدان به یکي از دو طرف راست یا 
چپ منحرف شود و دهانۀ زهدان از درست قرار گرفتن در مقابل جایي که مني 
مرد از آن مي آید، کج مي شود. براي درمان آن الزم بود که قابله انگشتانش را 
در رحم فرو برد و ببیند به کدام طرف انحراف پیدا کرده، اگر به طرفي انحراف 
پیدا کرده که رگ هایش پر از خون و غلیظ و فشرده بود، باید از پایي که روبروي 
آن طرف است او را حجامت کند تا رگ هایش باز شوند؛ ولي اگر رگ هاي آن 
و  مالیم  ماساژهاي  دروني،  با شست وشوي  باید  نبود  غلیظ  و  بود  منقبض  طرف 
حمام رفتن درمان شود.98 در این زمان بهتر است به زن حّب ایارج دهند و به رحم 

روغن یاسمینی بریزند که با غالیه و مشک و عنبر حل کرده باشند.99 
از جمله  و  بیماري هاي رحمي  انواع  از  دیگر  یکي  نیز  بیماري  این  ورم رحم: 
افتادن،  زمین  بر  جمله  از  دارد؛  مختلف  دالیل  بیماري  این  است.  نازایي  دالیل 
سقط جنین یا بچه انداختن یا از ناداني ماما در هنگام وضع حمل، بند آمدن خون 
حیض و حبس شدنش در زهدان، باال رفتن آب پشت، ورم گرم در دهانۀ زهدان، 
سنگي یا چوبي به رحم بخورد، دشوارزایي100، کثرت جماع.101 ورم ممکن است 
ممکن  و  باشد  آن  عقبي  قسمت  در  یا  و  زهدان  جلو  قسمت  در  زهدان،  ته  در 
است در چند جاي زهدان باشد که این از سایر حاالت بدتر است. نشانه هاي ورم 
اندوهگین  افسرده خاطر و  بیمار  به درد مي آید.  این است: معده  گرم در زهدان 
اشتهاي  نمي برد.  لذت  از خوراک  مي کند.  مي آید. سکسکه  بهم  دلش  مي شود. 
خوراکش غیرطبیعي است یا اشتهاي خوراکش کم است.102 هم چنین دچار درد 
بول   پاها و تشنگي مي شود و  و  سر، سنگیني در چشم ها و سست شدن دست ها 
بیمار دچار دردهاي دیگري چون درد معده و گردن و  البته  قطره ای مي آید.103 
فواق هم مي شود و اگر درد در دهانه رحم باشد ضربان در ِزهار است و اگر در 
قعر رحم باشد ضربان به سوي پشت است و اگر اندر جانب رحم باشد، برخاستن 
و نشستن دشوار باشد.104 تواتر نبض و نفس105 هم از نشانه هاي دیگر این بیماري 
محسوب مي شود. اگر از نشاني ها دریافتي که خون زائد در بدن است، شاهرگ 
دست را باید زد .106 البته آشامیدن شربت بنفشه، شیرۀ جو و گالب و نباتي که به 
قوام آورده شده، مفید است. هم چنین مي توانند شیرۀ تخم خرفه با گالب و نبات به 
هم تناول کنند.107 مي توان از ضمادهایي چون آردجو و باقلي و بنفشه و خطمي و 
آب گشنیز و کاسني و خرفه استفاده کرد.108 از ورم هاي دیگري که عارض زنان 
مي شود ورم بلغمي رحم است. زناني که به ورم بلغمي در زهدان مبتال مي شوند، 
احساس سنگیني و بادکردگي دارند. احساس سستي در دست و پا و زهار مي شود، 
بر رحم  بدمزاجي  و  بیمارتغییر مي کند.109 وقتي رطوبت و سردي  رنگ و روي 
غلبه کند دهانۀ رگ هاي موجود در آن بي نهایت تنگ مي شود و زن نازا مي شود؛ 
چون مشیمه به دهانه ي رگ ها نمي رسد و در این صورت، آن طور که باید غذا به 
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جنین نمي رسد.110 یکي از ورم هاي دیگري که عارض رحم مي شود، ورم سخت 
از  دارد که  نشاني هایي  باشد  اگر ورم سخت در زهدان  و  است  و صلب زهدان 
این قرارند: در دست زدن معلوم مي شود و سختي آن در لمس مشهود است. بول 
است.  از ورم گرم  ناشي  از درد  دفع مي شوند. درد، کمتر  به دشواري  مدفوع  و 
هرچند ممکن است درد ناپیدا باشد و کم احساس شود. مشروط بر اینک سرطان 
نشده باشد، بدن بیمار الغر و ناتوان مي گردد. به ویژه هردو ساق پا باریک و در 
آن احساس ناتواني مي شود و پاها ورم مي کنند. ممکن است شکم آماس کند و 
بیمار حالتي شبیه حالت استسقا داشته باشد، به ویژه اگر سختي ورم انتشار یابد.111 
ورمي که مانده باشد و سخت شده باشد. خلط سوداوي سبب ورم شده باشد.112 
و خلط  پرمایه  غلیظ  از خلط  بیمار  بدن  باید  که  است  این صورت  به  آن  عالج 
مي شود  استفاده  کار  این  براي  که  مرهم هایي  جمله  از  شود.  پاکسازي  سودایي 
عبارت است از: دیاخیلون و باسلیقون استعمال شود. مرهم هایي که داروهاي زیر 
در آن واردند؛ از قبیل مقل، پیه غاز، مخ گوزن، کره گوسفند که با روغن سوسن 
بابونه چشم گاوي مرهم  بابونه و کرچک و حنا و  و رازقي و نرگس و شبت و 
شوند. البته مومي که در مرهم به کار مي برند موم زرد باشد و نیز اگر زردۀزرده 
تخم مرغ در مرهم باشد بهتر است.113 هم چنین براي درمان ورمي که در بدن سودا 
زاد شده، مطبوخ افتیمون، خوب است.114 از ورم هاي دیگري که خطرناک است، 
ورم بزرگي است که مادۀ آن چرک شده باشد و در میان عضو جمع شده باشد و 
عالمت آن این است که زن دچار قشعریره یعني لرز اندک مي شود که براي درمان 
آن باید دوایي چند به کار برند که چرک را از عضو بیرون کند و براي این کار 
بهتر است که بر رحم روغن بنفشه با آب نیم گرم بریزند. هم چنین روغن گاو با 
آب نیم گرم بر رحم ریختن هم فایده دارد. البته از وسیله اي هم براي بیرون آوردن 
چرک رحم زنان استفاده مي کردند که اخویني از این وسیله به نام مُبوله یاد کرده 
است و آن را یک میله اي مي دانسته که از سیم یا از زر یا از برنج ساخته شده و بر 
سر میله سوراخ های بسیاري است.115 زهراوي براي درمان آن معتقد است که اگر 
درد و ورم در آغاز آن حَدت دارد و با ضربان و التهاب و تب همراه است و اگر 
قابل رویت باشد و سرخرنگ به نظر برسد، نباید در شکافتن آن شتاب ورزند و 
شایسته است به درماني بپردازند که سبب رسیدن و نضج آن باشد. او بیان مي کند 
که باید سر آن را با نشتري پهن بشکافي و پس از بیرون آمدن همۀ مادۀ چرکین 
فتیلۀ نرمي را که آغشته به روغن گل سرخ یا به روغن سبز است و اندکي خاصیت 
قبض دارد، قرار دهي و آن فتیله را چندان دراز بگیري که پس از بیرون آمدن از 
ورم از گردن زهدان خارج شود و الزم است از خارج بر زهدان و شرمگاه، پشم 
پنیرک را در آن جوشانده  قرار داده شود که گل  پاکیزۀ خیسانده شده در آبي 
باشند. پس از دو روز باید مرهمي را که براي درمان این زخم شایسته است به کار 
دارند تا شفاي کامل حاصل آید. ولي اگر دمل در داخل زهدان و غیرمرئي باشد 

از درمان آن با نشتر باید خودداري کنند.116
خفگي زهدان: این بیماري نیز از بیماري هاي رایج زنان بوده است و این همان 
 Proefocation Matricis بیماری است که مترجمین قرون وسطی اروپا آن را
از آن گرفته  نیز  لغت خناق  و  است  معنی خفه شدن  به  اختناق  ترجمه کرده اند. 
به این ترتیب معنی مستقیم آن خفگی  شده است که به معنی طناب دار است و 
رحم می باشد.117 به این بیماري اختناق الرحم، خناق الرحم و هیستري هم گویند 
و این مرض مشابه است به صرع و غشی و لیکن در این، کف از دهان نمی آید و 
اضطراب نمی افتد؛ اما بی هوشی مفرط می باشد که هرگز چیزی نمی شنود.118 دلیل 
اینکه این حالت شبیه به صرع و غش کردن است، این است که بخارهاي سمي از 
مادۀ بندآمدۀ متعفن رو به باال می رود و نوعي حالت شبیه صرع و غش کردن را 
به بار می آورد.119 اختناق رحم را ثابت بن قره در کتاب خود به نام ذخیره تعریف 
کرده و می نویسد: »اختناق رحم میل و انحراف رحم زن به یک سو است به نحوی 
که موجب برهم خوردن سالمت زن می گردد«.120 از اسباب این بیماري مي توان 
به بسیار شدن مني، حبس شدن مني در انیثین121 و نایافتن مرد122 اشاره کرد. اما 
ابن سینا، منشا این بیماري را از زهدان دانسته است و معتقد است که از راه حجاب و 
شبکۀ رگ هاي جهنده )شریاني( و ناجهنده )وریدي( به قلب و مغز سرایت مي کند 
که از دالیل آن »از سرد شدن بند آمده در زهدان، خون حیض یا آب پشت و یا 

110- Razes, 1960: 113.
111- Avicenna, 1988: 384.
112- Baghdadi, 2011: 82.
113- Avicenna, 1988: 385.
114- Baghdadi, 2011: 82.
115- Akhawayni, 1992: 495.
116- Zahravi,1993: 147-146. 
117- Elgood, 1978: 241.
118- Shaharzani, 2001: 154.
119- Avicenna, 1988: 387.
120- Harani,1999: 196.
121- Baghdadi, 2011: 81.
122- Jorjani, 1350: 217.
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از گرم شدن و عفونت گرفتن مادۀ بند آمده باشد«123 نظر پزشکان اسالمي مبنی بر 
این بود که این بیماری کامال رحمی بوده و در نتیجه، درمان آن جنبه موضعی دارد 
و به ماماها توصیه می شد تا برای درمان آن از داروها و معجون هایي استفاده شود 
که به داخل فرج فرو برده شود. براي درمان این بیماري بسیار خطرناک، الزم است 
که مطیع دستورالعمل طبیب مخصوص خود باشد و در هوای آزاد مسکن نمایند 
باید  صافن  فصد  باشد  حیض  خون  بندآمدن  سبب  اگر  کند.124  بسیار  ورزش  و 
کرد.125 عالج آن مباشرت )نزدیکی( و عطسه آوردن به کندس و بلبل و غیر آن 
است و بوي نیلوفر و کافور بنفشه و صندل سود دارد.126 در حقیقت باید گفت که 
داروها و روش های درمانی این بیماری خیلی متنوع بود و تقریباً در تمام کتاب های 
نام برده شده است ولی یکی از عجیب ترین روش های درمانی  از آن ها  پزشکی 
شیوه ای است که جرجانی شرح داده و گفته است که چگونه می توان بیماری را 
از داخل رحم لرزان به سوی دهانه آن سوق داد و تمهیدی چید تا از طریق فرج 
خارج شود. جرجاني در این خصوص بیان مي کند که زن قابله را بگویید تا شیافي 
سازد از ِکرمدانه و فلفل و فرفیون و غیر آن. به روغن حب الغار چرب کنند و به 
دهانۀ رحم بمالند و دغدغه کند بسیار تا رطوبتي سرد فرود آید و خالص یابد و 
سجزینا به مقدار یک فندق به روغن حب الغار به دهانۀ رحم برسانند، سود دارد.127  
عالوه بر این براي اختناق رحم، چنین دارویی مفید بود: »استعمال غالیه با روغن 
زنبق با برگ نمام و نزدیک کردن چیزهاي سوزان و کبریت و سداب به بیني مفید 

است.«128
آنجا  در  و  مي آید  در رحم گرد  مي دهد که آب  در زهدان: گاهي رخ  آب 
بسته مي شود. طبیبان اسالمی، این بیماري را با نام آب در زهدان معرفي و درمان 
کرده اند. بیماری آب در زهدان، خود را با عالمت هایي نشان مي دهد: حیض بسته 
مي شود و هنگام حرکت ها قراقر در شکم پدید مي آید129 یا اینکه در پایین هاي 
شکم، ورِم ُسست و ُشل پدید آید، هم چنین احتمال دارد بیمار به حالت شبیه بیمار 
استسقا درآید و جریان رطوبت آبکي به خارج زیاد شود. به طوري که تصور کند 
که باردار شده است.130 اما یکي از بهترین راه هایي که مي توان فهمید زن دچار این 
بیماري شده است یا نه این است که اگر چیزي را بر رحم گذارد و بعد از مدتي 
بردارد، یک باره آب زیاد بیرون ریزد. براي درمان آن الزم است که داروهایي را 
استفاده کند که ادرارکننده و حیض گشاینده باشند که البته در این زمینه اگر خربق 
سفید را محمول کنند سود فراوان خواهد داشت.131 البته پزشک اگر تشخیص داد 
که به رگ زدن نیاز است، مي تواند رگ بزند. عالوه بر این بیمار مي تواند ورزش 
کند؛132 زیرا با ورزش کردن آبي که در رحم جمع شده است خارج خواهد شد.

باد رحم: باد در زهدان یکي بیماري هایي است که بر رحم عارض می شود و 
بیماري  این  باعث ظهور  از دالیلي که  به وجود مي آورد.  براي زن  را  مشکالتي 
مي شود، مي توان به سردي مزاج رحم اشاره کردکه یا از افتادن بچه یا خوني بسته 
مبتالست،  زهدان  باد  به  که  بیماري  زمان  این  در  مي شود.  ایجاد  رحم،  در  شده 
است.  آویزان  در زهدانش  احساس مي کند که چیزي  در سرما  به ویژه  و  همیشه 
درد در طرف راست و گاهي طرف چپ زهدان احساس مي شود.133 و برآمدگي 
در پشت زهار و شکم خود احساس مي کند. بهتر است طبیب معالج دستورهاي 
بهم رسیده،  در رحم  را که  بادهایي  دواهایي که  از  ببرد:  کار  به  را  زیر  عالجي 
تخم کرفس،  از  استفاده  هم چنین  کمونیاست.  تناول جوارش  مي برند،  تحلیل  به 
رازیانه و انیسون. از هرکدام یک مثقال سفوف ساخته و تناول کند.134 البته زیره به 
وزن یک درهم و مصطکي به وزن یک دانگ در ده درم آب بپزند و هر روز به 
وزن یک درهم و نیم دحمرثا را با این آب به بیمار بدهد که بخورد. غذاي بیمار 

آب نخود و آب همراه رازیانه باشد.135 
اما  بود  دشوار  حاملگي  با  آن  تشخیص  که  بود  بیماري هایي  جمله  از  َرجا: 
روش هاي  با  بلکه  دهند،  تشخیص  را  آن  مي توانستند  تنها  نه  اسالمي  حکیمان 
مختلف به درمان آن مبادرت مي کردند. بهترین تعریفي که مي شود براي آن کرد، 
این است: »َرجا علَتي است که حال زنان همچون حال آبستنان شود و گمان افتد 
که آبستني هست و نباشد، لکن شکم بزرگ شود و شهوت اشتها کم مي شود.«136 
البته اخویني، فرق بین زني را که دچار این بیماري شده و کسي که آبستن است را 
این مي داند که شکم باد کرده و سنگین شده است.137 براي درمان آن الزم است 

123- Avicenna, 1988: 386.
124- Harani,1999:196.
125- Baghdadi, 2011: 81.
126- Jorjani, 1350: 774.
127- Ibid.
128- Razes,1984: 106.
129- Jorjani, 1350: 774.
130- Avicenna, 1988: 395.
131- Jorjani, 1350: 774.
132- Avicenna, 1988:395.
133- Avicenna, 1988: 397.
134- Baghdadi, 2011: 82.
135- Avicenna, 1988: 397.
136- Jorjani, 1350: 561.
137- Akhawayni, 1992.
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که به حب منتن و حب سکبینج استفراغ ها کنند و هم چنین تریاق اربعه نیز در این 
زمینه سود دارد.138 البته حکیم میسري، بهتر دانسته که براي درمان این بیماري بزر 
خردل را شیاف کند.139 از جمله عالج هاي دیگر اینکه داروهایي چون ماءاالصول 

را با روغن بادام تلخ و روغن بیدانجیر استفاده کنند.140  
نََزف رحم: از جمله بیماري هاي رحمي نزف رحم است که خطرناک است و 
باید زودتر درمان شود. درمورد این بیماري جز ابن جزله، پزشک دیگري به شرح 
علل و عالمت هاي آن نپرداخته است. وي در مورد علل این بیماري ذکر مي کند 
که به دالیلی چون ضعف بدن و قوت ماسکۀ رحم یا پاره شدن رگ خون ایجاد 
مي شود. از عالمت هاي مهم آن این است که خون بسیاري از رحم مي آید و درمان 

آن معموالً با فصد باسلیق امکان پذیر است.141

نتيجه گيري
معرفی شدند  زبان  فارسي  بعضا  و  اسالمي  اندیشمندان  و  طبیبان  مقاله،  این  در 
برجاي  خود  از  کتاب هایي  و  مقاالت  زایمان،  و  زنان  بیماري هاي  زمینۀ  در  که 
گذاشته اند. هم چنین بیماري ها و روش هاي درماني آورده شده در آثار این طبیبان 
معرفی شد؛ درمان هایی که بعضا ابتکار خود این طبیبان بود. علم پزشکي نوین بر 

وجود این بیماري ها و بعضا روش هاي درماني آن صحه گذاشته است.
حکیمان مسلمان بخش هاي مفصلي از کتاب های طبي خود را به موضوع طب 
در  مستقلي  رساله هاي  و حتي  داده اند  اختصاص  آنان  بیماري هاي خاص  و  زنان 
بیماري هاي رحمي زنان را مي شناختند و براي  انواع  این زمینه تالیف کرده اند و 
هرکدام از آن ها درمان هاي گیاهي، دارویي و حتي جراحي را تجویز مي کردند. 
از جمله بیماري های که در کتاب های طبي اسالمي آورده شده است مي توان به 
تََرک زهدان، خارش زهدان، خورۀ زهدان، بواسیر زهدان، ناتواني و درد رحم، 
سیالن رحم،  قرحۀ زهدان، رتقاء یا انسداد زهدان، بیرون زدن زهدان، کج راهي 
زهدان، ورم رحم، خفگي زهدان، آب در زهدان، باد زهدان، رجا و نزف رحم 

اشاره نمود.
در این میان واقع بیني این پزشکان و به کاربردن روش هاي علمي در تشخیص و 
درمان این بیماري ها و دوري از اعتقادات خرافي و روش هاي جادویي، قابل توجه 
و اهمیت است. این در حالي است که در دنیایي پزشکی آن دوران، به کارگیری 
پزشکان  آثار  در  اما  بود.  رایج  و  معمول  روشي  جادویي،  و  خرافي  روش هاي 

مسلمان که در این مقاله، بررسي شد، نگاهی کاماًل علمي، حاکم بود.
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