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چکیده

در میاااش ب ا هااام مد اطبد س اتب دااۀدس دیر رداایمسی زرر ااس یااا ا

تخصبصی تجر ی دقت سیار االیس دررد .هاط ر ریاپ پاشیهیی یاافدپ

رصول ی تکۀیک هام ثا تِ مورد رددفاده زرر اشی ر قرش دوبم تا دیر دهم

هجرم ردت .ریش پشیهیی توصیفس ا تط یقاس اا تلییان نو ا هادات.
دایج مشخص کرده ردت ک رخس رصاول ی تکۀیاکهاام ثا ات در ریاپ

مقطع ما س ر برق تا غرب زهاش ردایم ماورد پاذیرش ی مداطریل اوده

ردت .زرر اش ریپ دیره بۀاخدس یرضح ی مدنایز ر ر ورع ینارمهام یق
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دربد ر ط .رصاول رصایس آ هاا ر دیاام کامانی تشاخیص ه اودم ی تارمیم

زرر سی زیوگیرم ر خو ریزم ی خی دش ردات .یکاس دیگار ر رصاول
ردادس زرر اس دیره ردایمسی زازیم آباۀایس کامان زاررد اا درریهاام
ترکی س ی گیاهاش دررییس ردت .تکۀیکهام زرر س گوشی یاق ی یۀاس

یز بامن درغکردش قطا رم گاوشی درغ یۀاسی درغکاردش دررییاس یاقی

بکافدپ ر اال پاییپ در گیوی بکا عرضس در درخان یاقی باکافدپ
سدگس گوشی ا گردر طش ریش

یۀسی باکافدپ اا تکۀیاک میان هااشی

درماش باسء در گاوش اا ریش باکافدپی تکۀیاک قطاعکاردش ا ریش

دیخکردشی قطعکردش زو ه ها ی یرمهام یق ردت .در تناام ریاپ مرر ان
آبۀایس تخصصس ا سیف مدۀوعس ر ر زررهام زرر س ی تکۀیاک ردادفاده
ر آ ها کامیً مشهود ردت .ر زررهاام تخصصاس ریاپ اوع زرر اس باامن

مکواة قط رمی میخس ی یدو سی ر ورع قیبهای یشدرهای داخت داری مدا ی

مین هاشی موچیپی مکا ،ی قیچاسی میان آ ماایی ی ر ار ردات .هنچۀایپ
زرر اش دیره ردیمس زهات خاری ربایام مخدیافِ در گاوش ی یاقی
هنچوش دۀگ یا موزاودرتس هنچاوش رزاو ی کِارم ر ر زررهاایس هنچاوش

قیب ی موچیپی ر ر ی زوز رددفاده مسکرد ط.

واژههای کلیددی :گاوشی یاقی یۀاسی زرر اسی ساتب داۀدسی دیر
ردیمسی بکافدپی درغکردشی قطعکردشی ر زرر زرر س.

مقدمه

در میۀ در ی زرر س دیر ردیمسی ر هناش قرش دوبم هجارم ی پا ،ر ه ات ترزنا ی
باهط آثارم هسدیم ک هرچۀط کییبات خود رر ر مدوش ترزن بطه رقد اس کردهر طی رمبا خاود
ددت تجر

ده ی مسیر رر ررم آیۀطگاش مشخص ی هنورر دااخد ر اط .ر بااخصتاریپ

ریپ رفررد ک تأثیرم مهم اقس گذربد ر ط اا هرچۀاط رخاس تۀهاا در اط رارم ا زرر اس
پردرخد ر طاا مستورش رر م ( 313-251ه .ق)ی ر پدیۀا ( 416-359ه .ق)ی عیس اپ ع بااس
( 4ه .ق)ی زرزا س ( 531-434ه .ق)ی هرریم (ماد .د  400ه .ق) ی ر اپقاف ( 685-630ه.
ق) ...رباره کرد .ریپ رفررد در کۀار دهها پزبک مدخصبص دیگاری تکۀیاکهاام زرر اس رر
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تۀها بخصاً تجر کردهر طی یک ا رییکرد آمو باس در آثاار خاود آش رر اا دقات سارد
نوده ی ررم آیۀطگاش میررث گذربد ر ط .رز د پیی ر یرید

لث ایط ایط مدذکر باط

ک سیارم ر ریشها ی تکۀیکهام مطردبطه در ریاپ آثااری اطبرقن در ززتیااتی س ی دااً
رمری ه مۀسوخ بطه ی ردد نال رخس ر ر زررها یز سیار خطر اک ردت .پ ،در ریپ خیی
رمکاش سرد ریش هایس ررم رددفاده رمری م غیرمنکپ ردتی زذر رردس تط یقس ریپ رصول
ی ریشهااا ااا در اای زطیااط یااز خااازس ر فایااطه ردااتی یاارر د یااام زرر ااس رمااری م
میکریدکوپس ی ریش زرر س در ماش مورد مطاز ی ماکریدکوپیک ی ا چشام غیرمسایح
وده ردت .زذر ریپ مقاز ا هط

تط یق ریپ رصول ی تکۀیکها اا زرر اس رماری م یسات.

م ۀام پشیهیی مجنوع رصول ی تکۀیکهایس ردت ک در ریپ ا ه ماا س تودباپ پزباکاش
دیر ردیمس ر ر طز ،تا هۀط مورد رددفاده وده ردت.
ال دؤرل رصیس ریپ ردت ک رداداً چرر ایط ا ریاپ مداوش توزبا شااش درد ی کاار رد
پشیهیهایس ر ریپ ددت چیست؟ فرض ریبزی ریپ ردت ک ا رردس دقیق مدوش ستب دیر
ردیمسی باهط بکنگیرم رخس رصول ی تکۀیکهام ثا ت در در ی زرر س هسدیم ک تاا
رمری ی در کییاتی هنچۀاش تطریم یافد ردتی هرچۀط در ززتیات دیگر قا ن ردادفاده یسات.
تاکۀوش سر س زامع ررم رددخرر ریپ رصول ی تکۀیکها ر جام گرفد ردات .تۀهاا تلقیاق
مهم ی کار ردمی فصیس ردت کا عیاس سایپ بطشاام در زیاط ریل ی دیم کدااب تاریخ
الجراحة فی الطبّ العربیی م رفس رزنازس ینارمهام ریپ ر طرمهاا پردرخدا ردات .م رفاس
مصوبر ر زررهام زرر س در ریپ خیی هدریپ ی زاامعتاریپ پاشیهی ر جاامگرفدا تااکۀوش
ردت ی در ریپ مقاز یز سیار مورد رددفاده قررر گرفد رداتی رمباا کدااب در رررتا تصاویرم
مشخص ر رصول ی تکۀیکهام زرر سی ییشه لو رددفاده ر ریپ ر زررهای دچاار ضا ف
ردت ی در آش تۀها ا چۀط م لث کیس رخورد مسکۀیم .در میۀ مۀ عبۀاداس یازی تأکیاط ری
تۀها ر ریم چۀط مۀ ع خاص وده ی سیارم ر مۀا ع مهم ررداس شاطه ردات .آثاار دیگاری
تقری اً سور کامن برد ی تیخیص فصن دسرُم کداب «رزدصاریف» هارریم ردات .در ریاپ
مقاز ر طرمهام گوشی یق ی یۀس ر دخاب بطه ردتی یرر ریپ ر طرمها رر پ میاش ر طرم دهاش
ی دددگاه گوررش هسدۀط ی

ور ۀجره ی زو هها در ریپ خایی رهنیبات ی سبادایت آش
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رر دیچۀطرش داخد ردت .رز د خی دهاش ی د طرش رر مستورش ر ریپ ر اطرمهاا مسادقن کاردی
هر چۀط وعس ررت ام هناهۀگ ی دقیق میاش تنامس ر طرمهام اطش یزاود درردی رمباا رردااس
وع ینارمهام پطیطرربطه ی رصول ی تکۀیکهام درما س ی ر زررهام مشخصی مستورش ا
سور تخصبصس رخس ر طرمها رر در مجنوعا زطرگا ا رم قاررر دردی پا ،دهااش ی د اطرش در
مقاز مجزریس مورد رردس قررر گرفد ردت .ر سرفسی ر دنال یادی در دیره طگس هار
فردی ر دنال ر دیء

ینارمهام ریپ خیی هنچوش توربم زو هها سیار یاد ردات .در عایپ

ااالی دقااتی مشاااهطه ی تجر ا رر ا خااو س مااستااورش در ریااپ خ ای ردیااا س کااردی یاارر
کوچکتریپ سدقدس ی عطم بۀاختِ صلیح ر آ اتومس ی فیزیوزوژم ریپ ر طرمهای مۀجار ا
قص ع و مادرمرز نری هنچوش آدیت تارهاام صاوتس ماسباود .پا ،ریاپ ر اطرمی زازی
سباس تریپ رع ام طش ر ساش هسادۀط ی س ی دا ًا زرر ااش یاز ر ریاپ مساای آگااهس کامان
دربد ر ط ی در فرریۀط زرر س د س مسکرد ط ر رصول ی تکۀیکهایس رددفاده کۀۀط ک پیی
ر ریپی تجر بخصس ریسک خطر آدیتردا س کندر آ ها رر ثا ت کرده ابط .زذر ررداس
زرر س ریپ ر طرمها ملققاش رر در بۀاخدس زامعتر ر فرریۀط درماا س زرر اس یاارم خورهاط
کرد .ایط دقت دربت ک ر زلاظ تشریلسی ریپ ر طرمها م ادل ر طرمهام رمری م هسدۀط.
پ ،تردیم رصول ی تکۀیکهام ردادس ی ثا ت زرر اش دیر ردیمس در زرر اسهاام
درما س ر طرمهام گوشی یق ی ی ۀاس هاط

رصایس ریاپ مقازا ردات .ریشا یاا س رصاول ی

تکۀیکهام کیس در ی زرر س در ریپ ر طرمهای وآیرم رصیس ریپ مقاز خورهط ردت.
ال م یادآیرم ردتی آ چ در خی هام مخدیف ریاپ مقازا رکار خورهاط باطی دایر
تکامیس یک رصن ی تکۀیک خاص رر شاش خورهط درد ک ریپ دیر یز ررداس ترتیت مۀاا ع
ر زامعتریپ تا ض یفتریپ مۀ ع خورهط ود.
 .1اصول جراحی گوش ،حلق و بینی

 .1-1اصول احتیاطی
مشاهطه دقیقْ یکس ر رصول ردادس زرر س ردت ی در مۀا ع ست دیره ردیمس سیار توصی

بطه ک زررد در تنام مرر ن زرر سهام مرت پ ا ر طرمهام گوشی یاق ی یۀاسی ایاط ر

ور خوربیط ا تا ی مسدقیم زهت مشاهطه ی تشخیص صلیح رددفاده کۀط .ریپ کد اعاث
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رفزریی دقت ی ت ع آش کاهی ریسک آدیتردا س ا یناار ماسباود .ریاپ ریزایپ کدا

ر دیاسس زرر سهام ریپ ر طرمهادت ( هرریمی  :1422ص 175ی ص 224؛ عیس پ ع ااسی
1 :1294ی ص 112ی 4ی ص 252؛ ر پ قافی 2 :1356ی ص 198؛ رقسارریسی :1387

2ی ص 312؛ رر می 1 :1422ی ص 473؛ کرمااا سی 1 :1387ی ص 504؛ اباا هبااةاهللی
 :1419ص .)113

در فرریۀط زرر سی کوچکتریپ سر دیاسس ی عطم تشخیص صلیحی عورقت یخینس رر

ررم ینار هنرره دررد .ررم نو ی آدیت ابس ر ریطش اش کوچک (لهارة) ی زاو ههاا
منکپ ردت صطرم ینار آدیت ردا طی ری ر درما ی گرماا آدایت یۀاط ی یناار ر هار
درما ی گرمایس درف یفدط ی در مورردم دس منکپ ردت ر اد ی گرما ی رمثال آش دچار

دوء مزر م طه بود .در موررد دیگرم دس پ ،ر زرر س ی آدیت ا

ااش کوچاک یاا

زو ههای خو ریزم بطیطم رخ درده ی خطر مرگ یز ینار رر تهطیط خورهط کرد (ر اپ دایۀای
2 :1426ی ص 472؛ رر می  :1388ص 117؛ هااارریمی  :1406ص 150؛ ااااجم زهااااشی

2 :1387ی ص  .)112زذر زررد تۀها ما س مجا

زرر س ردت کا یناارم رر ا خاو س

تشاخیص درده ی ررداااس ریاپ تشااخیصی خطارم آ ااس زااش ینااار رر تهطیاط مااسکۀااطی در
ریپصورت ردت ک زرر س مجا تشاخیص درده باطه ردات .اررم نو ا ی رگار دمیاس در
دهاشی یق یا زو هها جاهر بودی زررد تۀها ما س مجا
ینار رر تهطیط کۀط ( هرریمی  :1422ص .)245

زرر س ردات کا خطار خفگاس

در میزرش قطعکردش یز ایط دقت سیار دربت .زررد تۀهاا آش مقاطررم رر کا ر

ازات

س ی س یشدر ردتی ایط قطع کۀط؛ مثیً در قطع اش کوچکی رگر مقطررم یشدر ریطه بودی

ر دناالً خو ریزم بطیطم رخ خورهط درد ک مدوقف یز خورهط بطی در دیج خوش یادم

یررد یق ینار بطه ی بیها رر منیو ر خوش کرده ی ینار در هنااش دااعت ریل زرر اس
ا خطر مرگ ری ری خورهط بط .ر سرفسی رگر آش مقطرر غیرس ی س یز سور کامان قطاع

شودی رره تۀف ،مسطید بطه ی مۀجر خۀااق یناار ماسگاردد (رخاویۀسی  :1371ص 306؛
هرریمی  :1422ص 228؛ اب هباةاهللی  :1419ص 110؛ ااجم زهااشی 2 :1387ی ص 93؛
باه رر ر اسی 1 :1387ی ص 433؛ کرماا سی 1 :1387ی ص 491؛ ر اپقافی 2 :1356ی
ص 199؛ ر په نی 3 :1362ی ص 185؛ عیس پ ع اسی 4 :1294ی ص .)252
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زرر اش ریپ دیره سایار تأکیاط دربادۀط کا یرمهاا ی دمانهاام دارسا س رر کا درررم
عیینس هنچوش دخدسی تیرگس ی س سس هسدۀطی ایط باکافتی یارر ملان باکافد باطه
دچار خو ریزم باطیط باطه ی هرگاز ه اود خورهاط یافات (رر می 1 :1422ی ص 392؛
هرریمی  :1422ص 224؛ ر پ قفی 2 :1356ی ص  198ی ص .)205
هنچۀیپ یرمس درخر اگی اا ریشا غیای رر یاز ایاط زرر اس کاردی یارر مۀجار ا
خو ریزم سیار بطیطم خورهط بط .تۀها درماش مۀادت ریپ ردت کا یرم رر ا

اال خاود

گذربت تا ردیطه ی خود خود در ا کۀط ( هرریمی  :1422ص 224؛ ر اپ قافی :1356
2ی ص .)198
در رخس مورردی در گردش ینار آماسهام تکس یا مد اطد ریجااد ماسباود کا هریاک
درخن پردهرم (صفاق) مخصوص قررر گرفد ر ط ک رخس دۀگس (مدلجره) ی رخاس دیگار
یز ملدوم رسو ت هسدۀط .ال زررد تۀها در صورتس مجا

بکافدپ ردت ک ریپ یرمهاا

ر گِ پودت طش بطه ی ا زن،کردش هر زهت رکت کرده (غیرثا ت) ی ا عصات
یا رگ گاردش یاز چسا یطه ی داطلس اباۀط ( هارریمی  :1422ص 243؛ اررم رسیعاات
یشدر رک :ۀیپ پ ردلاقی  :1978ص 460؛ قنرمی  :1387ص 62؛ کشکرمی  :1405ص
413؛ رر می  :1412ص 584؛ عیس پ ع اسی 2 :1294ی ص 282؛ ر پ قافی 1 :1356ی
ص 150؛ هاءرزطیز ی  :1387ص 312؛ رخویۀسی  :1371ص .)607
در ریطش آماسها یز ایط ا ر دیام کامنی قطع ر ا یا اپ (ریشا ) ر جاام گاردد ی ر
قطعکردش آش ر خی زیوم آش پرهیز بودی یرر مۀجر خو ریزم باطیطم خورهاط باط
(ثا ت پ قرهی  :1419ص 98؛ رر می  :1412ص 175؛ هنوی 1 :1422ی ص .)482
در زرر سهام ریپ ر طرمها ایط دقت سیار بود تا رعصااب ی رگهاام یااتس اطش
آدیت ردطی یرر عوررض یخینس هنرره خورهط دربت .ررم مثال در زرر س خۀاا یرم
ک در مجایرت رگهام یاد یا رصیس قررر گرفد ر طی یز زررد ایط ر کاارد زرر اس تیاز
رددفاده کۀطی یرر خطر ریجاد خمهام عنیق رر در ار خورهاط دربات؛ ماثیً رگار زاررد در
یپ زرر س ربد اه یک باخ ر رگ رگردر ۀطه صطر رر ردی ینار صوتی رر ر ددات
خورهط درد .گاهس زررد رصول ر دیاسس رر رعایت مسکۀطی رما هنیپک پاس رگاس در مااش
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زرر س رهۀ بطی در دیج هورم دردی مزر ینار هم خورده ی مۀجر ا توقاف مقط اس
زرر س تا گرمبطش مجطد مزر ینار مسبود .زذر زهت کاهی ریساک آدایترداا س ا
یناری زررد ایط ر سر

داازم ی دیرتار ر رگهاای گوبات رر ارش ده ی هرچا رر کا

سیار زدیک رگهادتی ااقس گذرباد ی پا ،ر ماطتس ا یدایی درریم تُۀاطمزر یاا
ریشهااام کاامخطاار دیگااری اااقسما ااطه رر درماااش کۀااط (ر ااپ داایۀای 6 :1389ی ص 382؛
زرزاااا سی 3 :1355ی ص 52؛ رر می 4 :1422ی ص 49؛ هاءرزطیزا ا ی  :1387ص 313؛
باه رر ر سی 2 :1387ی ص .)1145
پ ،رگر در ریش خۀزیرمی رگس زرگ قررر گرفدا اباطی ایاط آش رر ر ریشا ریاطی
یکا ایااط ر اایخ آش رر ااا ااخ ملکاام دیالیا سااد ی گااره ده تااا ااطیش آداایت زااطمی
خود خود کۀطه بطه ی یفدط (عیس پ ع اسی 4 :1294ی ص 235؛ ر پ ه نی 4 :1362ی
ص 202؛ ر پ قفی 2 :1356ی ص .)30
در زرر سهام گوش یز ک دچار سادگس باطه رداتی ایاط ا آررماس آش سادگس رر
دوررخ کۀۀط تا عصت گوش آدی س ردط ( هرریمی  :1422ص .)174
دس رگر در بکافدپ یرمسی ر دنال آدیتردا س ا ردپاسهاا اباطی زاررد مجاا ا
عنن یست ی ایط درماشهام دررییس یرم رر درماش کۀط (ر پ دیۀای 2 :1426ی ص 469؛
عیس پ ع اسی 4 :1294ی ص 253؛ ر پ ه نی 3 :1362ی ص .)190
زذر رگر در زرر سهام گوشی یق ی یۀاسی خطار پاارگس رگهاا ی عصاتهاا یزاود
دربد ابطی ترزیلاً زررد ر رددفاده ر چاقوهام سیار تیز خاوددررم کارده تاا ارشهاام
عنقس خطر اک ریجاد گردد .م نوالً پ ،ر زرر س یز ایط زاررد اا ردادفاده ر ر گشات
د ا دریش خم رر کایش کرده تا رگر خۀزیر کوچکس اقس ما طه ابطی آش رر خار دا د
(عیس پ ع اسی 4 :1294ی ص 235؛ اب هبةاهللی  :1419ص .)222
در درغکردش یز ایط ر دیام کرد تا دارخرگس ریاطه شاود ( هارریمی  :1422ص 99؛
ر پ قفی 2 :1356ی ص 164؛ زرزا سی 2 :1355ی ص .)329
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 .2-1روشهای جلوگیری از خونریزی

در تنام مرر ن زرر سی در برریپ خو ریزم اخورداد ی باطیطی رخاس رقاطرمات رصاوزس
مهم ی یاتس زهت زیوگیرم ر خو ریزم توصی بطه ردت؛ مثیً ریش درمااش خاو ریزم
در زرر س اش کوچک ی زو هها رددفاده ر درریهام داد ۀطآیر خوشی ما ۀط رریر ردات
ک

ریم ملن خام مازیاطه یاا پابایطه ماسباو ط .رریر 1در رصاطید باامن هار درریم

ترکی س خشک کۀۀطه ردت ک داتیطه (داوده یاا دالق) یاا کو یاطه باطه ی ار ریم خام
مسپابۀط .در زرر س دیره ردیمس ر ریپ درری سور گسادرده در زیاوگیرم ر خاو ریزم
رددفاه مسبطه ردت (ر نطی 1 :1387ی ص 274؛ عقییسی 3 :1385ی ص 162؛ یسرلة فی
عالجاالطفرلی  :1389ص 178؛ قی سسی  :1403ص 54؛ ر طاکسی  :1417ص .)177
در یک گاه کیسی رریر خود دی وع ردت ک لوه داخدپ هریک ریپگو ردت:
سورکیسی لوه داخت رریرم ک ر خو ریزم منا ت مسکۀطی ریپگو ردت:
ر زریت چهاار درهامی دم ر خاویپی گیۀااری پودات کۀاطری ر هرکاطرم دی درهام رر اا
یکطیگر مسداتیط ط ی ر ریم خم ماسپابایط ط (ر اپ ه انی 2 :1362ی ص 303؛ یطااری
2 :1413ی ص 319؛ کرما سی 2 :1362ی ص .)186
در ریبس دیگر:
ر زریتی دمرالخویپی کۀطری ررده (نُشریة) عا ی ر یسوشی کات هۀطم ا مقاطرر مساایم
ر هریک رر در هایش کو یطه (صیی ) ی در ملن خم مسپابیط ط (عقییسی  :1387ص .)747
وع دیگرم ر رریر مودوم رریر ص ر ردت ک لوه داخت آش یز ریپگو ردت:
ص ری کۀطری دم رالخویپ رقاقیا رر ا س ت رر ر کو یطه ی ر خم مسپاباۀط (عیاس خااشی
 :1323ص .)273
رریر رصفر یز یکس ر ترکی اتس ردت ک در منا ت ر خو ریزم مفیط ردت:
ررم داخت آش مقطررم ر زریتی ص ر ردی عفررش ی تخم گن دارخی ر هار یاک دی
ززء؛ رفیوشی دی در گ ی مامیثای یاک زازء رر اا هام ترکیات کارده ی ماسدااتیط ط ( کایم
مؤمپی 2 :1390ی ص .)247
 .1فدح ررل م جن ی ضم رأم مهنی ی یری م ری

ی رأم مهنی ثا س.
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رریر رر

یز در زیوگیرم ر خو ریزم کار رد دربد ک لاوه دااخت آش ریاپگو ا

ردت:
کۀطری ص ری ر زریت ی دمرالخویپ رر سور مسایم داتیطه ی ر ریم خم مسپابایط ط
( اجم زهاشی  :1387ص 153؛ عقییسی  :1387ص .)747
رریر رعرم یز در زیوگیرم ر خو ریزم مورد رددفاده زرر اش وده ردت:
موم دوخد ی گیۀاری باخ گای کوهس داوخد یاا ردادخورش داوخد ی ارگ عۀاابی گان
ررمۀسی کۀطری هر یک دی ززء؛ دفیطرب قی س ی توتیام کرما س بسد ی هر یکی یاک زازء
( کیم مؤمپی 2 :1390ی ص .)266
دررییس یز تودپ ر پ دیۀا م رفس بطه ک

دزین تجویز تودپ دیوزا وس

1

ریاپ اام

مشهور ردت ی آش رر کوهسارک یز مس امۀط .هنچۀیپ رداد نال رفشاره ارهۀاگ ی ا ییاشه
رگر ا قرص کهر ا ی گن مخدوم هنرره ابطی یز تجویز بطه ردت .ر پ دیۀا در یاک توصای
کیس رکار کارده کا ایاط در درمااش خاو ریزمی درریم گارم رداد نال باودی یکا ایاط
دردم خی ابطی یرر گرمس زذبکۀۀطه ردت ی رثر درری رر ر یپ مس ردی زذر یم ر مورد
دردم خشس ما ۀط ر ی رفشرههام درد ی گیر طه مشهور ما ۀط :آبغورهی آب زور ا هاام
تاکی ریورسی تا ریزم ی آب ترشرددفاده مسکرده ردت (رک :ر پ دایۀای 2 :1426ی
ص .)472
زرر اش ریپ دیره در ریبس دیگری رگر در فرریۀط زرر سی گوش ینار دچار خاو ریزم

مسبطی در یخ گوش پارچ تَر بطه ا گیب درد رر قررر درده ی آب خُرفا  2یاا آب عصاس
رزررعس 3یا آب عییق 4در گوش مسچکا ط ط تا خو ریزم ۀط آیط ( اجم زهااشی 1 :1387ی
ص .)504
 .1ر پ ر س رصی

( :1386ص  )107م دقط ردت ری ر رس ایس ردت ک در مقطع ما س میاش قررم ی زازیۀوس ماس یساد

رما طگس ری م یپ یستی ری ا ردقیی یادی ،س یت م اصر ردت اوده (رک :فییساو

رزطیزا ی )375 :1383؛ ۀایپ اپ

ردلاق در کداب رالغذی خود ر یم یز ام مس رد؛ رر م هم ر یم یاد مسکۀط (دزگیپی .)84 :1380

 .2قی رزلنقاء.

 .3درخت ط ام.

 .4وعس گیاه ک

دیر درخداش مسپیچط.
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درغکردش یز یکس ر ریشهام دریع منا ت ر خو ریزم ردتی ررم نو ا در اال
خو ریزم بطیطی موضع رر درغ مسکرد تا خو ریزم مدوقف مسبط ( هرریمی  :1422ص .)203
م ن

کردش ا آب درد هنرره درک ی پودت ر اری گیۀاری آب دناقی زسااشرزلنانی

ر ق ردس یز در منا ت ر خو ریزم مفیط ردت .هنچۀیپ در ریش دیگاری ایاط آ اس کا
در آش پودت ر ار یا رگ مورد یا قا ضهام دیگرم ر ریاپ ق یان زوباا طه باطه ردات رر
غرغره کرده تا خوش ۀاط آیاط .غرغاره اا ریغاپ گُانی آب گشاۀیز یاز توصای باطه ردات
( هرریمی  :1422ص 226؛ عیس اپ ع ااسی :1294

4ی ص 252؛ ر اپ قافی 2 :1356ی

ص 199؛ کرما سی 3 :1362ی ص .)190
 .3-1تشخیص بهبودی ،ترمیم جراحی

ررم تشخیص موفقیات زرر اسی عییناس یزاود دررد کا زاررد ایاط آ هاا رر ا خاو س

تشخیص دهطی سور نو در زرر س یقی رگر یۀس ینار مدورم بطه ی رسو ت درخان
یق ریرش بودی عیمت ه ود ینارم ردتی رما رگر رسو ت کنس درخن یق ریرش باطه
ابطی شا ریپ ردت ک گوبدس در قسنت فوقا س رددخورشهام مدخیخن ریییطه کا آزات
زرر س آش ردیطه ی قطع شطه ردت .در ریپصورت ایط ر رره خس رددفاده باود .ریش
کار ریپ لو ردت ک خس ر ریشنیپی موییپ یا کدا س ی تا طم ضخیم رر ر دخااب کارده
ی آشچۀاش گره مس ۀط ک فاصی میاش گرههاا ا ر اطر ه ۀاط ر گشات یاا کندار ی ما ۀاط رره
د طر درر بودی دپ ،یدیی دو ش در س درکج آش رر ر دوررخ یۀس گذرر طه تا ا کاام
ردطی یا ینار بخصاً آش رر ا میی رم یررد یۀس کرده ی اال کشیطه تا وک خ ا گیاوم ری
ردطی دپ ،خ رر ر گیو یریش آیرده ر دهاش خار کرده در آ رد خ گاره ده تاا اخ
صورت یق رم درآمطه ی ا پیی ی پ ،کشیطش ریاپ یقا گرهۀااک اخ درخان یۀاسی
خرده خرده گوبتهام یادم رر ریطه ی ر یۀس خار مسکرد طی دپ ،زوزا رم ر زاۀ،
درب رر در پارچ رم پیچیطه تا رره ف،کشیطش ینار اا باود (ر اپ دایۀای 2 :1426ی ص
422؛ رر می :1422

1ی ص 393؛ هرریمی  :1422صاص 205-203؛ زرزاا سی:1355

2ی ص 333؛ م ابا هباةاهللی  :1419ص 96؛ ر اپ ه انی 3 :1362ی ص 155؛ بااه رر ر ااسی
1 :1387ی ص .)350

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 99 /

ررم چکا طش ریغپها در یۀس ر ر زررم ک ر زاۀ ،قاره یاا ما ،ی ا باکن قۀاطین
ردت (تصویر 1ی 2ی  )3رددفاده مسبط ( هرریمی .)205 :1422

تصویر 2
تصویر 2
تصویر ( 3بطشامی .)286-285 :1999

پ ،ر پایاش زرر س یز عنوماً توصی بطه ک ر دطر ینار ا آب درد یا اا آب ی دارک

غرغره کۀطی دپ ،دریش خم رر ا پۀ کهۀ (قطپ رز ازس) فاری رفدا در مارهم مصارم 1پار
مسکرد ط ( هرریمی  :1422ص  226یص 235؛ :1426

2ی ص 472؛ زرزا سی :1355

2ی ص 412؛ ی یز رک :رر می 1 :1422ی ص .)475
هنچۀیپ رگر گوش دچار یرم گرم مسبطی فدیی زطیطم رر خیسا طه در موم داخد باطه
ا ریغپ گن درخ ردد نال مسکرد ط ( :1422ص .)175
 .2تکنیکهای جراحی گوش ،حلق و بینی
 .1-2داغکردن

 .1-1-2داغ نقطهای گوش

رگر درماش دردِ گوش اباس ر دارما اا ریشهاام دررییاس میسار ناسباطی ایاط ر داطر در

گردرگرد یک یا دی گوشی ملنهام درغکردش ا مرکت مشخص بود ک م نوالً ررم هر
گوش  10قط زهت درغبطش مشخص ماسباود .داپ ،دیر یاک یاا هار دی گاوش رر در
 .1ریش داخت  :هفت درهم درک رر ا هشت درهم عسن آمیخد ی مسزوبا ۀط تا قورم یا طی دپ ،ده درهم گار ار
آش رفشا طه ی مرهم مس دا ط .در ریش دیگر پ ،ر قورش یافدپ دی درهم گار ی دی درهم کۀطر رضاف مسکۀۀط ( اررم

رسیعااات یشاادری رک :رر می  :1388ص 124؛ زرزااا سی  :1345ص 338؛ قی سااسی  :1403ص 252؛ ساایۀسی :1390

ص 316؛ زرزا سی 2 :1355ی .)321-320
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ضنپ دیررشکردشی قط قط ی ر طکس دیر ر ریش گوشی اا ردادفاده ر درغا رم قطا رم

1

(تصاییر  )6-4درغ مسکۀۀط ( هرریمی  :1422ص 89؛ ر پ قفی 2 :1356ی ص .)164

تصاییر 6-4

 .2-1-2داغ بینی

تکۀیک ریپ درغکردش ریپگو ردت ک ر دطر یدپ در رر ترربایطهی داپ ،آش قسانت رر اا
رددفاده ر درغ

2

یدو س درغ ماسکرد اط .پا ،ر آش اا ردادفاده ر درغا میخاس (مسااریخة)

(تصویر  )7دی درغ دیگر در االم دی ر ریی ر طکس در یر رددۀگاه موها مس د ط ( هارریمی
 :1422ص 99؛ ر پ قفی 2 :1356ی ص 164؛ زرزا سی 2 :1355ی ص .)329

تصویر 7

 .3-1-2داغکردن داروییِ حلق

رگر هر دزین در درماش اش کوچکی قطعکردش میسر شطی ایط اا درریم تۀاط درغ کارد.

تکۀیک یز ریپگو ردت ک ر دطر زررد در ینار رر ر درماش خود گذربد ی دپ ،اش رر ا
آزت مخصوص پاییپ آیردهی آ گاه خنیرم رم ا آب ی آهک ریجااد کاردهی داپ ،اا آش
فریرفدگس ر زررم مودوم مغرف میان رر پار کاردهی آش دانت ریاپ ر ازرر کا در آش درری
ریخد مسبودی هنچوش یک قابق گود ردت (تصویر )9-8

 Cautere apointe .1مکواة تسای النقطة ( جاری  :1994ص .)181

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 101 /

تصویر 8

تصویر 9

دپ ،آزت رر ر ریم اش کوچک گذربد ی در تنام مرر ن ینار ایط پهیو ر ریم
میپ درر کشیطه ابط تا رگر چیزم ر درری در یق یررد بودی ر سار
گردد ی سر

دهااش اا خاار

پاییپ رید تا ینار ارر ت شود .ایط یمداعت ا ریاپ کاار ردرما درد تاا

ر گ اش کوچک دیاه بطه ی دو ش اصن ر درری یز کندر گردد .در تکۀیکاس دیگاری
پۀ رم رر کۀار میی رم سد ی آش رر ا درری آغشاد دااخد ی چۀاط اار آش رر ر ااال یررد
دهاش کرده ی

اش کوچک ردا طه تا درری کار دو طگس خود رر تناام کۀاط ( هارریمی

 :1422ص 229-228؛ باااه رر ر ااسی 1 :1387ی ص 430؛ ر ااپ قاافی 2 :1356ی صااص
.)200-199
 .2-2شکافتن (شق)

 .1-2-2از باال به پایین در گلو

تکۀیک بکافدپ خۀزیر گیو ریپگو ردت ک ر دطر بکافس در گیو ریجاد ماسباود (تصاویر
 )10ک بکافس ر اال پاییپ ردت.

تصویر 10

دپ ،ا رددفاده ر یک یا چۀط قیبی ز هام رش رر ر یکطیگر دیر کرده ی ملدویات
درخن خۀزیر رر خار مسکۀۀط .هنچۀایپ خۀزیرهاام ملداوم رسو ات رر ایاط در اازسکا
جاهرم ردیطه درردی ر قسنت پاییپ ررم خری رسو ات باکافد ز ۀاط ( هارریمی :1422
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صص 245-243؛ عیس پ ع اسی 4 :1294ی ص 234؛ 2 :1356ی صص 30-29؛ یطااری
2 :1413ی ص .)121
 .2-2-2تکنیک شکاف عرضی در داخل حلق

در ریپ تکۀیک ایط بکا

کوچکِ عرضس در میاش دی یق

چهارم امی ریجاد بود تا تۀها غشا رر ریطهی رما غ ری

ۀجرهی در یر یق داوم یاا

آدیت ردا ط .ریپ ملن مۀادت

بکافدپ ردتی یرر گوبدس طررد ی رگهام خو س ر آش دیر ردت .رگر پزبک در یاافدپ
ملن مۀادت بکا
بکا

دچار تردیط بودی ایط پودت گیو رر اا قی اس کشایطه ی آ گااه آش رر

دهط تا در ضنپ ردایطش ا اام ریساک رخاورد اا رگهاام خاو سی در ضانپ

ری ری بطش ا آ ها

طرقن ردطی داپ ،پوبای اام رر باکافد ی عیتام باکافد باطش

صلیح ام یز خری یغم ر آش ردت ی صطرم ینار یز قطع مسبود .پا ،ماا سکا یرم
رره یق رر سد ی ینار در ازت خفگاس ی مارگ رداتی زاررد ایاط تلات هار بارریطس
ۀجره رر شکافط تا ینار ر ملن بکافتبطه ا صاورت ززتاس فا ،کشاط ( هارریمی
 :1422صص 247-245؛ ر پ دیۀای 2 :1426ی ص 469؛ عیس اپ ع ااسی 4 :1294ی ص
253؛ ر پ قفی 2 :1356ی ص 200؛ ر پ ه نی 3 :1362ی ص .)190
 .3-2-2شکافتن بستگی گوش

رگر سدگس در عنق مجارم گوش ابطی ر دطر میی رم اریک ی صاا

رر در آتایی ر اطکس

گرم ی مجررم گوش درخن مسکۀۀطی رگر زاررد ر سااس رخاورد اا سادگس رر کارد ی
ینار یز دچار دۀگیۀس گوش بطی در ریپصورت ایط آررمس آش سدگس رر داوررخ کۀۀاط
( پ) تا عصت گوش آدی س ردط؛ رما رگر سدگس گوش ر پردههام ا ک یا ر گوبت
رتط ی مادر ردم ابطی دی ازت دررد:
رگر در ر دهام مجرر یرقع بطه ابطی درماش اپذیر ردتی رما رگر جاهرم ی قا ان مشااهطه
ابطی درماشپذیر ردت ک ایط ا ر زررم سیار ا ک بکا
ر پ دیۀای :1389
ص .)313

3ی ص 289؛ ااجم زهااشی:1387

د ( هرریمی  :1422ص 174؛

1ی ص 504؛ زرزاا سی:1355

2ی
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ر زرر ریپ زرر س یز یشدر (م ع) زطیفس( 1تصویر  )11ردات کا یاک سارفی ر اطکس
پهپ ردت ی وک تیزم درردی یزس ر سر

دیگری ر هر دی زا ت ارم ردات تاا ا گاوش

آدی س ردط.
تصویر 11

 .4-2-2بازگرداندن ریشه (شاهپر) به بینی

پزبکاش باهپر رر اصور امیطهر ط .در ریپ ازت زررد ایط ص ر کۀط تا آمااس پخدا باطهی

دپ ،آش رر بکافد ی هن رسو ت ی چرکس رر ک در آش ردتی خاار کارده تاا ردادخورش
آبااکار بااود .رگاار در رداادخورش فساااد ی داایاهس ابااطی ااا آزدااس مودااوم ا دااختداار
(خشنةالراس) (تصویر  )12ک ر زۀ ،آهن هندی دااخد باطه ی دار گاردم هنچاوش
دکن دررد ک گردرگرد آش ما ۀط دوهاش آزطرر ردت ( قی رزن ارد أی رسداکیفا )ی آش رر
ر ریم مورضع فادطبط رددخورش چرخا اطه ی در ضانپ چرخا اطش آش رر ر اطکس ار ریم
رددخورش فشار مسدهط تا ما سک فساد ردادخورش ر ریم آش پااک باود .پا ،ر چۀاط اار
تکررری موضع رر ا درریهام خشککۀۀطه ی مۀق ضکۀۀطه مرهمگذررم مسکرد ط .ال رگر
خم رزدیام یافد ی ار ریم آش گوبات ریییاطه ی زریااش چارک پایااش پاذیرفت ی پا ،ر
گذبدپ  40ری فساد ا گرددی شا درماش ینارم ردت.

تصویر ( 12بطشامی .)286 :1999

رما در غیر ریاپصاورتی ایاط اصاور ا داوررخ یۀاس ا گردر اطه باود ی تکۀیاک یاز
ریپگو ردت ک ایط یک ار دیگر رددخورش رر ا آهپ یا ا درریم تیز رهۀ کرده ی مد رم
(مش ت) (تصویر  )13رر ک کۀاره آش آهۀس ی مثیثسبکن ا ددد چاو س مخریساسباکن ی
درررم وک تیز ردتی ر ریم رددخورش زدیک گوب چشام قاررر دردهی ددات رر ر چشام
 .1م ع زطیف  ( legerجاری  :1994ص .)171
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دیر کردهی دپ ،ددت رر ا مد چۀاش چرخا ط تا ردادخورش داوررخ باود کا عییام ر جاام
صلیح آش یز خری هور ر سریق ریپ دوررخ ردت ( هرریمی  :1422صص .)196-195

(مش ت تصویر )13

 .5-2-2شکافتن با تکنیک میل نهان

در آماسهام زو ه ی اش کوچکی ما سک ر گ آش ر درخس ا ردم گرریاط ی ارم ی
دست بطی شا پخد بطش آش ردت .آماس یا خودمخود گشوده مسبود یاا زاررد ایاط
ا رددفاده ر ر زررم مینما ۀط ک درش چوش در یشدر تیز ردت ی در درخن آزدس زوز ما ۀط اا
ک آش رر مین هاش مس امۀط اا قررر درردی آماس رر در درخن یق مسبکافط تا چرک خار
گردد (باه رر ر سی 1 :1387ی ص 437؛ ر پ قفی 2 :1356ی ص .)200
 .6-2-2درمان آنچه به درون گوش میافتد با روش شکافتن
رگر دۀگریزهرم یررد گوش ینار بط ی ا ریشهام م نوزس خار گردیطی در ریپصورت
رقطرم عنن زرر س مسکرد ط .ریش بکافدپ (باق) ریاپگو ا ردات :گاوش یناار رر در
ازت شسد

سر

اال گردر اطه ی زاررد باکا

کاوچکس (تصاویر  )17-14در ریشا

گوش زدیک رم ی در قسنت فریرفد یر گوش بکن هیل ریجاد کرده تا داۀگریزه
ردیطه ی آش رر هر یدیی منکپ یریش مسآیرد؛ رما رگر بسء درخن گوش در اباط کا
در رثر رسو ت درخن گوش یرم مسکۀطی پ ،ر دطر ا چاقوم زرر اس کاوچکس در ا دریش
گوش رر ریطه ی در رر قط قط کاردهی داپ ،پاارههاام آش رر اا قایب کاوری ماوچیپ
زطیف یا ا مکیطش یریش مسآیرد ط ( هرریمی  :1422ص 171؛ عیاس اپ ع ااسی :1294
4ی ص 249؛ رر می  :1412صص 141-140؛ ر پ هاری :1403
2ی ص .)60

1ی ص 77؛ یطااری :1413
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تصویر 17-14

 .3-2تکنیک قطعکردن

1

 .1-3-2قطعکردن به روش سلخ کردن

رگر اش کوچک دزین کامی دفیطی مداورم ی درر (مسادطین رسداطور س) باودی در ریاپ
ازت آش رر ددو یا عنود امیطهی رما رگر خی پاییپ آش مدورم ی گارد باودی ا اام عۀ ا

(ر گوره) مسگویۀط .رگر ماش تورم وع عۀ ی سوال س باطه اباط ی پا ،ر فاریکیکاردش
تورمی هنچۀاش درر تر بود ی خی االم آش یز اریکتر گردد ی دار آش یاز چرخاطی در
ریپ هۀگام هدر ردتی آش رر ر پ قطع کۀۀط (ثا پ پ قرهی  :1419ص 98؛ رر می  :1412ص
175؛ رر می 1 :1422ی ص .)482
تکۀیک یز ریپگو ردت ک ا آزدس مودوم مَک ( ،تصاویر )20-18ی ااش رر پااییپ
گ دربد تا زررد ر دهام یق رر خو س یۀطی دپ ،اوک صاۀاره (قایب) رر در ر گاوره
درخن کرده ی آش رر سر

پاییپ مسکشط.

تصویر 20-18
(بطشامی .)293 :1999

دپ ،ا رددفاده ر ر زررم مودوم مرسکةاللهرة قسنت رضافس رر گرفد ی ا یکاس ر دی
آزت مورد رددفاده در زرر س زو تیپی قیچس یا یشدری آش رر قطع مسکۀاط ( هارریمی :1422
 .1تکۀیک زطر کردش قسندس کا ایاط قطاع باود اا قایب ( اررم رسیعاات یشادری رک :هارریمی  :1406ص 433؛
کشکرمی :1405ص .48
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ص 228؛ رر می 1 :1422ی ص 496؛ ی یاز 1ی ص 514؛ اب هباةاهللی  :1419ص 110؛
ر پ قفی :1356

2ی ص 199؛ ر پ ه نی :1362

3ی ص 185؛ عیس اپ ع ااسی :1294

4ی ص 252؛ ر پ دیۀای 2 :1426ی ص .)471
رز د رخویۀس در کداب هداخةالاتعلای فی الطاب (ص  )306ر ر ازررم ا اام درداکاز

1

زهت قطع اش کوچک یز یاد کرده ردت.
 .2-3-2تکنیک قطعکردن لوزهها و ورمهای حلق

رر م ر قول ر طیی ،ردکۀطرر س 2درماش خۀاق ی یرم زو هها رر قطعکردش پیشاۀهاد ماسدهاط
(:1422

1ی ص  .)509عییم آش یز ریپگو ردت کا گااهس در یاق غاطههاایس جااهر

مسبودی رگر ریپ غطهها دافیطر گی گِارد ی ریشا آش یاز اریاک اباطی ایاط قطاع باود.
تکۀیک یز ریپگو ردت ک در ر دطر رگر یرم ر یپ رفد یا کم بطه ابطی دار یناار رر ری
خوربیط قررر درده ی دهاش ینار رر ا مسکرد ط .دددیار ری ا مک  ،ااش رر ری ا پااییپ
گاه دربد ک زۀ ،آش ر قره یا م ،ی ضخامت کارد ود .ما س ک

اش ا آش فشارده

بطی ایط یرم در یق مشاهطه بود .پ ،ر مشاهطهی قی س رر در زو ه درخان کارده ی آش رر
تا ط رمکاش سر

خار کشیطهی سآ ک چیزم ر مخاسها ی پاردههاام صافاق رسارر

زو ه رر ا آش هنرره کۀطی دپ ،آش رر ا آزدس ک
تفایت ک دی وک آش سر

یک قیچس (مقص) ب اهت درردی ا ریاپ

یکطیگر خنیطگس درردی قطع مسکرد ط .ریاپ ر ازرر ردا ا س

سیار تیز ک ر زۀ ،آهپ هۀطم یا فوالد دمشقس داخد بطه ردت (تصویر .)26-21

رما رگر زررد آش آزت رر در رخدیار طربتی ا یشدر دیگرم زرر س رر ر جاام ماسدهاط.
ریپ آزت تۀها ر یک سر

تیز ردتی قطعکاردش یاز ایاط ا باکن مسادطیر ر ااالم ایخ

زو تیپ ی یکچهارم سول یکس ر زو تیپ ر جام گیرد .پ ،ر ریطش یک زو ه هناشگو ا
ایط زو ه دیگر ریطه بود .گاهس در یق یرمهام دیگرم غیر ر زاو تیپ پطیاط آماطه کا
ایط ما ۀط زو تیپ ریطه ی یریش آیرده بود .تکۀیک یز ریپگو ردت کا رگار یرم تیاره ی
 .1دردکاز یا درس (رک دهخطری رین یرژه)

 .2در مۀا ع بر س در اره طگس ی آثار ری در ددت یست.
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س  ،ابط ی رره یق رر سد ی دی باخ آش یررد مجارم یۀس بودی زررد ایط اا قایب
یرم رر ر یۀس گرفد ی تک س داً زرگس ر آش رر ریطه ی یریش آیردی دپ ،ر سریق دهااش
ا قیب رصن یرم رر ریطه تا رره یق ا بود .رگر یرم دی ااره ریجااد باطی ایاط آش رر درغ
کرده تا ر ربط ا ریسدادی دپ ،دی اره آش رر قطاع کۀاط (ر اپ دایۀای 2 :1426ی ص 472؛
هرریمی  :1422صص 227-224؛ عیس پ ع اسی :1294

4ی صص 252-251؛ ر پ ه انی

3 :1362ی ص 190؛ ر پ قفی 2 :1356ی صص .)199-198

(تصویر ( )26-21بطشامی .)294 :1999

هنچۀیپی در یۀس گوبتهام رضافس ب ی هزرر پا جاهر ماسباود .ریاپ گوبات رضاافس
درخن یۀس اعث تۀگبطش مۀفذ یۀس مسگردد ک گاهس دفیط ی سدرد ردات کا در ریاپ
ازاات درمااا ی رر اات رداات ( هاااء رزطیزا ی  :1387ص 267؛  :1387ص 531؛ ر ااپ داایۀای
3 :1389ی ص .)316
رر م ر قول زازیۀوس در کداب حیلةالبرء رکر کرده ردت کا گوبات رضاافس درخان
یۀس مودوم هزررپا ایط دناً قطع باود (رر می 1 :1422ی ص 386؛ ر اپ زازرری :1385
ص 74؛ ر پ ر پ س رمی  :1423ص  .)138زذر رگر گوبت رضافس ر قسم ریزس ردت ( رتاطه
گوبتهام دست ی دفیط) زرردی دوررخ یۀس ینار رر ا ددت چپ ا کارده ی اا ددات
رردت ا کاردم ا ک ک یمگردی چوش یم س کوچک ی تیز ردتی ریطه ی آش رر ا یاک
مین کای ط اریکی کمکم یریش مسآیرد .تکۀیک یز ریپگو ردات کا داوررخ یۀاس رر
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ا کرده ی قیب رر دریش ریپ گوبتها درخن کرده ی سر

خار کشیطه ی در آزت

قطع رر ک ما ۀط تکن ردتی در پشت ادور قررر درده ی ا میینت اا یشادر (م اع) تیاز ی
زطیف قطع نایۀط تا تنام گوبت ریطه بود .یزس رگر مقطررم گوبت اقس ما ط ک قادر
ریطش آش ودی پ ،ا آزداس م اری

ا مجارد یاا آدا (تصاویر  )27تیاز ریاطه ی خاار

مسکرد ط .هدریپ ر زرر کای طه در ریپ مورد زوز رم توخازس ی ما ۀط دوهاش ر اطه ردات کا
مستور ط پاکسا م رر کیس ر جام درد .هرگاه ر زرر ریطش ی کاییطش یاا درریم خور اطه در
وردیر یۀس کار رده بطی ایط ط ر آش بخص ینار عطس کۀط تا ماورد عفاو س ی ماورد
ررهبطه رر پررکۀطه کۀط ی یریش دهاط (ر اپ دایۀای 2 :1426ی صاص 422-421؛ هارریمی
175 :1422ی ص 203؛ زرزااا سی 2 :1355ی ص 333؛ رر می 1 :1422ی ص 392؛ اب ا
هبةاهللی  :1419ص 96؛ ر پ ه نی 3 :1362ی ص 154؛ باه رر ر اسی 1 :1387ی ص -350
.)351

تصویر 27

یرم خارزس دیگرم یز در یق مودوم فین گیو ریجاد مسبود ک آمادس زرگ ا
ر گ طش ردت ی ررم زرر س آش ا یک مین آ مایی (مطبس) زسدجو پردرخدا ی رگار
آش رر ک ب ی یک کیس چر س یا ۀطی ک

هیچ رگس پیودد یستی هنچوش کیس چر اس

ریطه ا هن ملدویات قطع مسکۀۀط ( هرریمی  :1422ص .)247
 .3-3-2بیرون آوردن اشیاء و موجودات از حلق

رگر بسء مورد رری رددخورش یا تیغ ماهس ابطی اش رر ا آزات مخصاوص پااییپ آیرده تاا

درخن یق ی بسء دیطه بودی ال رگر ا رددفررغ خار شطی ا آزداس ر زاۀ ،دارب کا
ر طکس ضخیمتر ر مین درم درش ردات ی یاک قایب یاز ار یکاس ر دی دار خاود دررد ی
ترزیلاً ینار خود ایط آش رر ایط آررمس گیوم خود یررد کۀاط ی در ایپ عنان ایاط
در خود رر عقت گ دررد ی مورجت ابط تا میی ا ۀجره تناس پیطر کۀط تا درف یفداط
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ی رددخورش یا خاار رر ر

یاق خاار کۀاط ( هارریمی  :1422صاص 233-232؛ ر اپ قافی

2 :1356ی صص .)201

تصویر 28

تصویر ( 29بطشامی.)284 :1999

رما رگر بسء چس یطه در گیو رزو ابطی در ریپ برریپ زررد دهااش یناار رر اا کاردهی
اش رر پاییپ کشیطهی ال رگر رزو ا چشم دیطه باودی اا قی اس کوچاک یاا اا ر ردداتِ
زطیف آش رر ملکم گرفد ی ا مۀقاش قطع مسکۀط .رز د ایط دقت کرد تا در رزو اقس نا ط
ی خار گردد؛ رما رگر میسر شطی زوز رم رر درخن دهاش ینار کرده ی در آش رر

زدیکاس

رزو ردا طهی دپ ،میی آهۀس درخبطه ا آتی رر در زوز درخن کرده ی چۀط ار ریپ درماش
رر تکررر مسکرد ط تا رزو زطر بود.
ر زرر مۀادت زهت خار کردش رزاوی با ی کی دایپ ردات تۀهاا تفاایتی اا آشی دربادپ
ر لۀادت ک کۀارههام آش مۀقار پر طه مسما ط ی

رم دوهاش ردت (تصویر )31-30

تصویر 31-30

آزت دیگرم ک ا آش اش رر فشردهی یق گشاادم آهۀایپ ا گۀجاایی دهااش درخان
دهاش ردت ک

صورت قاتم ر ریم اش قررر گرفد ی دهاش ینار رر سرررده ا ماسکۀاط

(تصااویر  ( )31هاارریمی  :1422صااص 235-234؛ زرزااا سی 2 :1355ی ص 412؛ رر می
1 :1422ی ص475-473 :؛ ی یز ک :ر نطی 1 :1387ی ص .)340
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تصویر 31

رگر بسء دۀگریزه یا مشا آش درخن گوش ینار رفدااده اباط ی اا ریشهاام م ناوزس
خار گرددی ر دطر ایط ر موچیپ (زفت) جریفس رددفاده کردی رگر خار شط ایاط قایب
کور جریفس رر ک خنیطگس ر طکس درردی درخن گوش کرد ی رگار خاار شاطی زوزا رم ر
م ،داخد ی یک در آش رر خوب درخن دوررخ گوش فری کرده ی دیر زوزا رر در درخان
گوش ا قیر رمبطه ا ریغپ خو س پوبا طه ک رره دیط س زز ر درخن زوزا ااقس نا اط.
دپ ،ا تنام یری کۀار خارزس زوز رر مکیطه تا خار بود .رگر خار شطی مقطرر صنغ تر
ا چست پر طگاشی ک ا آش پر طه رر بکار مسکۀۀطی ر وک مییس ک پۀ ر در آش ملکام
سد ی ر ریم پۀ قررر درده ی آررم درخن دوررخ گوش یررد مسکرد اط ( هارریمی :1422
ص .)170
رگر زا ور زرگ ی دربتر طرم درخن گوش رفداده ابط ک ا چشم دیاطه باودی آش رر
ا قیب ی موچیپ یریش مسآیر ط .رگر زا ور کِرم ابط ی در ور یاز دیاطه باودی آش رر اا
موچیپ یا قیب ا ک یریش آیرده ی رگر آبکار شطی ایط ا زوزا رم کا سار
تۀگ ی سر

االم آش گشاد ابط ی سر

پااییپ آش

اریک رر ر اطر هرم کا یناار تلنان درباد

ابطی درخن گوش کرده ی دپ ،دها زرگ رر در دهاش گرفدا ی مکیاطه تاا کارم خاار
بود (تصاییر .)35-32

(تصاییر )35-32

در ریبس دیگری میی رم (مارید) کا دیر آش پۀ ا رر ملکام ساد ی دریش زوزا کارده ی
دپ ،ریغپ یا عصاره ر ردیی در زوز ک در آش در گوش ردات ریخدا ی اا ددات فشاار
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میینس دۀ درده تا درخن گوش بودی رز د کنس ایط گرم باطه اباط ( هارریمی :1422
صص 174-172؛ کشکرمی  :1405ص 110؛ ثا ت پ قرهی  :1419ص 84؛ ر پ ه نی :1362
3ی ص 150؛ کرما سی 1 :1387ی ص 387؛ رر می 1 :1422ی ص .)366
بحث و نتیجهگیری

دیج ریپ تلقیق مؤیط ریپ رر ردت ک زرر س گوشی یق ی یۀس یک فرریۀط درما س عاام
یستی یک زۀ هام تخصصس سیارم دررد ی وع ینارم ی ر طرم خاص در لوه درماش اا

ریپ ریش مؤثر ردات .زرر ااش دیره ردایمس توصایف دقیقاس ر ریشهاا ی تکۀیاکهاام
زرر س دهاش رررت درده ر ط ک مؤیط درکس مسدقن ی یرضح ر ریشهام درماا س ردات کا
خود دیج بۀاخت ی رددفاده ر چۀطیپ قرش تجر یاات ی زرر اسهاام مخدیاف ردات .ریاپ
میااررث باااخص رر مااستااورش ر دی ااط تلییاان کاارد .1 :رصااول زرر ااس  .2تکۀی اکهااام
تخصصس زرر س.
زرر اش دیره ردیمس در یپ ی پا ،ر زرر اسی رصاول ثا ات ی مشخصاس رر رعایات
مسکرد ط ک ریاپ رصاول زاطر ر تکۀیاکهاام زرر اس اوده ردات .دقات ر دیااسس ااالی
مهمتریپ رصن در زرر سهام ریپ ر طرمهادتی یرر کوچکتریپ سر دیااسس اعاث اری
آدیتهام زطم ریپ خیها مسبود ک

اً اعث قص جاهرم ی آدایتهاام زاطم

ورس بۀوریسی ویایس ی قوه تکیم مسبود .ال ال ما ریاپ دقاتی در یهیا ریل دربادپ
رسیعات پای ی بۀاخت کامان ی رفدررقاس ر یناارم ردات .در یهیا دیم باۀاخت دقیاق ر
ر زررهااام زرر ااس ال م رداات .داااخت ی رداادفاده گساادرده ر سیااف یداای س ر ر زررهااام
مخصوص زرر س ا ربکال گو اگوشی ک هریاک خااص یاک یناارم ی تکۀیاک خااص
درما س سرر س بطه ردتی خود گورهس ر تجر مکرر ی مشااهطه دقیاق زرر ااش ردات .ر
زلاظ ما سی زرر س تۀها ما س مجا ردت ک تقری اً ریشهام درما س دیگر اسثنار اودی
یرر یکس ر رصول رخیقس ریزی هر س یت در ریاپ دیره رعایات تۀادا س میااش میازرش درد ی
ر ج فرریۀط درما س ی ریسک کندر در کۀار یشدریپ با  ،درما س در هر ینارم ردت ی در
کن ریش زرر س ریسک االیس ررم دایمدس یناار ا هنارره دررد .در ردرما ریشهاام
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درما س خاص هر ینارم مورد لث قررر گرفد ک ر کمخطرتریپ ریش آغا ماسباود ی
م نوالً ر دطر دررییس ردت ی در صورت عطم ه ودی ریش هاام پرخطارم هنا ۀاط باکافدپی
قطعکردش یا درغکردش توصی بطه ردت .در یک زنع ۀطم هایس یک زررد گوشی یاق
ی یۀس ایط در ریپ رصول ی تکۀیکها مدخصص گردد:
بۀاخت رفدررقس ی رعایت تناام زور ات ر دیااسسی ریشهاام زیاوگیرم ر خاو ریزمی
خی س ی بۀاخت ماش ی عییم درماش کامنی آبۀایس ا تنام ر زررهام تخصص زرر اس ی
تکۀیک رددفاده ر آ ها در هر ر طرم خااص ی یناارم خااصی تکۀیاک درغکاردشی باکافدپ
عنودمی رفقسی دطلس ی عنقسی تکۀیک قطعکردش ریش دیخکردش ا ردادفاده ر قایب
ی آبۀایس ا لوه خری ربیا ی موزورت دریش گوشی یق.
منابع
 آقسراخی ،جاارلالادخ (1387ش) .شرح آ آقسرحئآی ،مصاح :مقدماا ام محادمهاد
اصفهرنی .تهران دانشگره علوم پزشکی اخران.

 اب ابی اصیبعا ،احاد ب قرسم ا مترجم سید جعفر غضبرن( .)1386عیرن آئنبار فآ ریآ
طاق تآئنطا ف ،ترجاا سید جعفر غضبرن .تهران دانشگره علوم پزشکی اخران.

 اب یب طبر  ،علی ب سهل .حدوسآئلحکمةآ یآئلطبآ( 1423ق .).مصح :عبدالکرخم
سرمی جند  .بیروت دایالکتب العلایة .ص .232

 اب جزای قیروانی ،احاد ب ابراهیم (1375ش) .طبآئلفقحئفآوآئلمس کین .مصح :وجیها
کرظم آل طعاا .تهران مؤسسا بی الاللی اندخشا و تادن اسالمی (اخسترک).

 اب مهر ،عبدالالک( 1403ق) .ئلتیسیحآ یآئلمدئوئةآوآئلتدبیح .محقق میشایل الخاوی .
دمشق دایالفکر.

 اب سینر (1426ق) .ئلق بن آ یآئلطب( .طبع بیروت) ،دای إحیرء التراث العربای .بیاروت
 1426ه .ق.
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دائرةالاعریف العثارنیة الکرئنة.
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 اب هبل بغداد  ،علی ب احاد(1362ق) .ئلمخت رئتآ یآئلطب ،حیدیآبرد دائرةالاعریف
العثارنیة.

 احاد ،شا الدخ (1387ش) .خزئ نآئلملنک .تهران دانشگره علوم پزشکی اخران.
 اخوخنی ،یبیع ب احاد(1371ش) ،هدئيةآئلمتعلمینآ یآئلطربآ ،تصاحی :جاالل متینای،
مشهد دانشگره مشهد.

 ،_____ میزئ آئلطب( 1380ه .ش ،).محقق هرد نصیر  ،قم مؤسسا فرهنگی سارء.
 ایمانی ،میرمحاد اکبر ب محاد( 1387ه .ش) .طب آأکاحی ،محقاق جااللالادخ  .قام
مؤسسا احیرء طب طبیعی.

 اسرائیلی ،اسحرق ب سلیارن( 1412ه .ق .).ئنغذيةآوآئندوية .مصح :صابر محااد.
مؤسسا عزالدخ  .بیروت

ب .بیاروت
أولیئنلا بآرآآئلج معآللعجبآئلعجر آ
 انطرکی ،داود ب عار (1417ق) .تذکحةآ آ
مؤسسا االعلای للاطبوعرت.

 بهرءالدولا ،بهرءالدخ ب میرقوامالادخ  ،خالصرةئلتج ربآ (طباع جدخاد) .محقاق شاا

محادیضر ایدکرنی ،محققماده ،عبادالعلی فرخاد  ،پوخار ابوالحسا ماده ،مهاره .تهاران

دانشگره علوم پزشکی.
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 بیطری ،ابوبکر ب بدی ( 1413ه .ق) .ک ملآئلصن عتین مصح :عبدالرحا ابرخاق .حلاب
منشویات جرمعة حلب معهد التراث العلای العربی.

 ثربت ب قره ( 1419ه .ق) .ئلذخیحةآ یآعلمآئلطبآ(مع لجةآئنمحئضآب نعش ب) محقاق
مزخد  ،احاد فرخد .بیروت دایالکتب العلایة.

 جرجرنی ،اسارعیل ب حس ( 1345ه .ش) .ئنغحئضآئلطایةآوآئلما حثآئلعال یة .تهران
بنیرد فرهنگ اخران.

 ،_____ ذخیحهآخنئرزمش هی ( 1355ه .ش) .چرپ عکسی ام نسخاا خطای .چارپ
علیاکبر سعید سیرجرنی .تهران

 حسینی شفرئی ،مظفر ب محاد ( 1390ه .ش) .قحئب دين .مصح :خوسف بیگبربارپوی و
محاد (عریف) موسو نژاد .قم حکیم مؤم  ،تحفةالاؤمنی  .نوی وحی.

 حنی ب اسحرق ( 1978م) .ئلمس لآ یآئلطبآللمتعلمین .قرهره دایالجرمعرت الاصرخة.
 یام  ،محاد ب مکرخر( 1412ه .ق) .تق سیمآئلعللآ(کت بآئلتقسیمآوآئلتشرجیحآ) ،مصاح:
صبحی محاود حارمی ،منشویات حلب جرمعة حلب معهد التراث العلای العربی.

 ،_____ ئلح ویآ ی آئلطب( 1422ه .ق) .محقق هیثم خلیفة طعیای ،بیروت دای احیرء
التراث العربی.

 ،_____ خنئصآئنشی ف( 1388ه .ش ).مترجم یام  ،محاد ب مکرخر ،محقق /مصح:
خوسف بیگ بربرپوی -کروه عبرسی ،قم مجاع ذخرئر اسالمی.

 ،_____ ئلمدخلآإلیآصن عةآئلطبآ(إيس غنجی)آآ( 1388ه .ش) .تهران دانشگره علاوم
پزشکی اخران.

عن آئلتألیف ،چرپ عکسی ام نسخا خطی
 مهراو  ،خلف ب عبرس ،ئلتصحيفآلمنآعجزآ آ
کتربخرنا سلیارنیا استرنبول ،مجاوعا بشیرآغر ،ش  ،502چرپ فؤاد سزگی  .فرانکفویت
 1406ه.ق.1986/
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 ،_____ ئلمق لةآئلثالثن آمنآئلتصحيفآلمرنآآعجرزآآعرنآآئلترألآیف( 1422ه .ق) .محقاق
عبدالعزخز نرصر النرص -علی ب سلیارن التوخجر  .یخرض مطربع الفرمدق التجریخة.

 رس لةآ یآعالجآئالطف ل( 1389ه .ش) .نرشنرس ،ام شرگردان ابومرهر موسی با سایری،
محقق /مصح :حرجی ،حسی علی .قم نوی وحی.

 دهخدا ،لغتن مه .تهران دانشگره تهران
 سزگی  ،فؤاد( 1380ه .ش) .ت ريخآبگ رشآه یآعحبی .تهران ومایت فرهناگ و ایشارد
اسالمی.

 شطشرط ،علی ب حسی 1999( ،م) .ت ريخآئلجحئحةآ یآئلطبآئلعحبی .بنغرم .

 عقیلی علو شیرام  ،سید محااد حسای با محااد هارد ( 1385ه .ش) .خالصرةآآ
ئلحکمة ،قم اسارعیلیرن.

 ،_____ قحئب دينآکایح( 1387ش) .دانشگره علوم پزشکی و خدمرت بهداشتی دیمارنی
تهران .تهران مؤسسا مطرلعرت تریخ پزشکی ،طب اسالمی و مکال.

 ،_____ مخز آئالدويرهآ (طبع جدخد)(  1390ه .ش) .محقق شا

ایدکرنی ،محادیضر

یحیای ،فرطاا یوجر فرجردمند .تهران دانشگره علوم پزشکی تهران .سبز آینگ.

 علی ب عبرس ( 1294ه .ق) .ک ملآئلصن عةآئلطایة .بوالق.
 علی خرن ،محادصردق ( 1323ه .ق) .مخ ز آئلتعلیم .دهلی مطبع فریوقی.

 فیلسوفالدولا ،عبدالحسی ب محادحس ( 1383ه .ش) .مطح آئنبظ رآ یآتحئجمآأطا فآ
ئنعص رآوآ السفةآئنمص ر .تهران دانشگره علوم پزشکی اخران.

 قالنسی سارقند  ،محاد ب بهرام( 1403ه .ق) .أقحب ذينآئلقالبسی .مصح :محاد مهیر
البربر .حلب معهد التراث العلای العربی.

 قار بخری  ،حس ب نو ( .)1387کت بآئلتنرنيحآ .تهاران دانشاگره علاوم پزشاکی
اخران.
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 کرمرنی ،نفی

ب عوض( 1387ه .ش) .شرح آآئنسرا بآآوآئلعالمر تآ .محقاق مؤسساا

احیرء طب طبیعی ،قم جاللالدخ .

 کرمرنی ،محاد کرخم ب اباراهیم( 1362ه .ش) .دقر آ آئلعرالجآ .متارجم عیسای ضایرء
ابراهیای ،کرمرن چرپخرنا سعردت.

 کشکر  ،خعقوب ،کن شآ یآئلطب ،چرپ عکسای ام نساخة خطای کتربخرناة سالیارنیة
استرنبول ،مجاوعة اخرصوفیا ،ش  1985/1405 ،3716فرانکفویت

 نرظم جهرن ،محاداعظم ( 1387ه .ش) .ئکسیح آئعظرمآ .تهاران دانشاگره علاوم پزشاکی
اخران -مؤسسا مطرلعرت تریخ پزشکی ،طب اسالمی و مکال.

 نجری ،عرمر( 1994م) .یآت ريخآئلطبآ یآئلدولةآئإلسالمیة .قرهره دایالاعریف.

