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انيزم بينايي ك مدربارهه چشم را بشناسد و اطالعاتي كدگي بر روي زمين در تالش بوده ه بشر از آغاز زنكد نده تحقيقات نشان مي: سابقه و هدف
 در ضمن از .)كآئين(فتد ا  بر روي آن مياجسامتصوير همه ه كگونه محدبي است   متوجه شده بود چشم محيط شفاف شيشهزيرا ؛به دست آورد
هاي ، مزاحمت نورچشمي التي همچون نابينايي، انحراف چشم، پيرك با مشگردد و در طول حيات نيز ن ميك ديدن مم،)كمردم(طريق روزنه 

ه ايالت اركرد ضمن شناخت، ابداعاتي را هم براي رفع اين مشك تالش ميبشر  به همين منظور. گردد مرواريد مواجه مي محيط و آب شده از سكمنع
 هرگز اما ؛ استبوده بشر موردعالقه موضوعات از يكي ،پذيرينافنا بحث ،شود مي اشاره آن به شاهنامه در هك اساطيري هاي داستان مطالعهدر . نمايد

 ،مهم اين. نمايدمحافظت  را خود چشمان ،اناتيكام از استفاده با هك  استبوده ناچار و بينديشد اي چاره نظر اين از خود چشمان براي نتوانسته
 قرار استفاده  مورد و ساخته را آنها ،چشم از مراقبت براي تاريخ طول در بشر احتماالً هك يافت وسايلي توان مي چشم با ارتباط در هك دهد مي نشان
به همين داليل . باشد مي) ك عينو ك، چشمكآئين( ساختن چشمي همانند چشم براي چشم ،پيش از تاريخانسان هاي  ي از موفقيتكي .است داده

وهي، ياقوت كدر (شفاف  يا سنگي قيمتي و  وساخت چشم مصنوعي، احتماالً شيشهيشه در ش توانسته عالوه بر استفاده ازانسان ه كآيد  به نظر مي
ي ساختند براي كوشك ، حضرت سليمان فرمود تا جنيانآمده است سوره نمل 44در قسمتي از آيه  .گذاري نمايد  جاكرا هم در چشمي عين) سرخ

ه بتواند كسازي است  گر شيشه ه آرزوي هر صنعتكباشد   آب مي،وا قبل از شيشهسار به هكترين ضريب انكنزدي. او از آبگينه سپيد به رنگ آب
ه كبيني در موزه تبريز وجود دارد  ذره. روي داده است  قبل از ميالد،989  الي931 هاي اين واقعه تقريباً بين سال. چنين شيشه شفافي بسازد
  .باشد مربوط به همين دوران مي

ز تحقيقاتي علمي و فرهنگي كها، مرا دهكها، دانش دهكها، پژوهش ها، پژوهشگاه  صورت پيمايشي در حوزه ميداني، موزه اين پژوهش به:ها مواد و روش
  .ها انجام شده است نامه و بخش فرهنگي بعضي از سفارتخانه المعارف و لغتةز دايركها و مراجعه به اساتيد پژوهشگر در مرا سيونركلك

را بر روي صورت جسد دختري يافته  شناسان آن ه باستانك شناسايي نمايد ي از جنس استخوان را  كگر توانست عين  پژوهش، پژوهش در اين   : ها يافته
 كان مقايـسه عينـ    كـ آن، ام  شـده در   ات فنـي رعايـت    كـ و با مشخص شدن ن    شد   انجام   آن، مطالعات الزم بر روي      عينكدست آمدن اين    ه   با ب  .بودند

  .مدهاي امروزي فراهم آ كاستخواني با عين
ه احتماالً بانوان كتوان گفت  شده در چشم بانويي در شهر سوخته زابل، مي شفك استخواني و چشم مصنوعي كبا توجه به وجود عين :گيري نتيجه

. اند ه و چشم مصنوعي استفاده نمودك از عين،الت بينايي و زيبايي ظاهر چشمكه در پيش از تاريخ، جهت رفع مشكاند  ساني بودهكايراني از اولين 
  .گيرد نمي  موضوع چشم مصنوعي مورد بررسي قرار،در اين مقاله

  نولوژي اُپتومتريك، اُبسيدين، شهر سوخته، فرهنگ و تك، چشمكآئين: واژگان كليدي
  

  1مقدمه
 شناساندن ،مقصود اصلي گروه اُپتومتري از انجام اين پژوهش

 ،ازه از همان آغكباشد  يي مياه هاي انسـان شاقدامات و تال
                                                 

 ، دماونـد  يابـان  خ ،تهـران ويي؛  كاس   ميرغفار صحيحي  :نويسنده مسئول مكاتبات  *
 :پــست الكترونيــك. ده علــوم توانبخــشيك دانــش،علــي روبــروي بيمارســتان بــو

goskooei@yahoo.com 

الت از خود كرفع مش اي را براي بهبود زندگي و تالش گسترده
  . اند نشان داده

 در عهد :آمده است عمران  سوره آل49 در قسمتي از آيه
ردند و بر آن بودند ك مردم به علم طب مفاخرت مي ،)ع(عيسي

ه خداوند ك ردكرا نتوان عالج  )برص نابينايي و(ه دو بيماري ك
اين نبرد . زاد را بهبود بخشدنابيناي مادردهد  به او اجازه مي
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160  چهارم و سوم قبل از ميالدهاي  در هزارهكساخت عين  بررسي                                                               دوماهنامه پژوهنده/ 
بردن  گيري علم براي از بين ارك هدانايي و ب بين جهل و

 آيه ه در قسمتي ازكي از آنجاي.  است تداوم داشته،التكمش
خوانيم خداي عالم همه اسماء را به آدم  مي  سوره بقره31

توجه به  توان گفت در هر مقطع زماني با مي، تعليم داده
انات روز براي كه از امكهايي خواهند بود  انسان، ات زمانضروري

  .جوينده خوبي بهره الت بكبيان حقايق و رفع مش
قرن ، كن به عنوان مخترع عينكيان با معرفي راجر بيياروپا

 كعنوان عينه  ب،بين ارگيري ذرهك سيزدهم ميالدي را مبدأ به
هاني در قرن طور ناگه بين ب اما بايد اذعان داشت ذره، دانند مي

 ثمره ،ه سريعاً اين همه تحول علميكاختراع نشده سيزدهم 
  از آنتر قبل هاي خيلي  در زمانتوان گفت ه ميكبل ،آن باشد

  . استبين وجود داشته  ذرههم،
 هكنقل شده است  )ع(در روايات اسالمي از اميرالمؤمنين علي

و  دعبه بوك خانه ،ه از آسمان به زمين نازل شدك چيزي يناول
  .)1 ( ياقوت سرخ بودكآن ي
 ،گرفتن  لكه بعد از شكسنگ شفاف آتشفشاني است  ،وهيكدر 

ها در مسير رودخانه آغاز  سفر خود را به همراه ديگر سنگ
يده يها سا  آب و ديگر سنگكمكند و در رودخانه به ك مي

  استمهمترين درسياين . يابد لي چون عدسي ميكشده و ش
 كمكبه  انسان ،به اين ترتيب. آموزد يه طبيعت به انسان مك

هاي  تواند سايش مورد نياز را بر روي سنگ مي آب و سنگ
و در  لي مناسب به آنها بدهدكند و شكاش ايجاد  مورد عالقه

و مقابل يابد  او آن را ميكنجك انساني ،دست رودخانه پايين
انسان مشوق  ،همين شفافيت و زيبايي. دهد چشم قرار مي

بها هاي گران و از آن به جاي سنگ شيشه را بسازد هكشود  مي
هاي مختلف  لكاين موضوع به ش. ندكدر مقابل چشم استفاده 

   . استرار شدهكدر تاريخ ت
 هشناخت مي سنگ ابسيدين را، اين  ازقبل انسان آيد به نظر مي

استفاده  ،هساخت ه ميكهايي  و از آن به عنوان چشم مجسمه
 شفافيت الزم را ،بعد از برش زبور سنگ ماما .ه استردك مي

  .شوداز آن استفاده  ه به عنوان عدسيك هنداشت
ظروف  ي ازك ي،شفيات مربوط به دوره پيش از تاريخكدر 

دست ه  تپه بك دوره نوسنگي از ياني درهكفردي ه ب  منحصر
 صورت ،ه در زير لبه خارجي آنكاي است  اسهك،  استآمده

 كوچكهاي   از تراشه،چشم آن براي واند  شيدهك انساني را
ه هنوز كها هنگامي  اين تراشه. استفاده شده استاُبسيدين 
 ار گذاشته شده بودكچشم صورت  در،  نشده بودكسفال خش

)2(.  
سوراخي  شويم اسه سفالي متوجه ميكبا نگاهي دقيق به اين 

 به ،روزنه چشم در نظر گرفته است براي  را آن،ه سازندهك

ه سنگي ك ،اي از ابسيدين باشد و با تراشه اندازه عنبيه مي
 آن را در محل عنبيه ، استاما همچون شيشه شفاف آذرين

گيري شيشه  ارك دهد و بدين ترتيب اولين گام براي به جاي مي
اي براي  ه اين مقدمهكشود  به عنوان چشم شفاف برداشته مي

 برايپژوهشگر . است قرار گرفتن عدسي در مقابل چشم
 به دفعات به مؤسسه ،سي از اين سفالكبه عيابي  دست
 شناسي و ده باستانك پژوهش،شناسي دانشگاه تهران باستان

، اما كرده استبخش پيش از تاريخ موزه ملي ايران مراجعه 
 ،در اين مراجعات. نشده استس مزبور كموفق به يافتن ع

شناس محترم با توجه   باستان،تر حسن طالئيكجناب آقاي د
هاي دور اين سفال را ديده بودند، اطالعاتي  ر گذشتهه دكبه اين

  . دهند را در اختيار پژوهشگر قرار مي
 حضرت  آمده است كه سوره يوسف83آيه  در قسمتي از

 قبل از ميالد 1837 تا 1690هاي  ساله تقريباً بينك )ع(يعقوب
ه در كبينا شد  نا سپيد و،اندوه  وكچشمانش از اش، زيست مي

، اشتياق براي ديدار،  سبب معنوي: آمده است92  در آيه،ادامه
يعقوب بينا ،  پيراهن يوسفكمكه به كشود  مي اي انگيزه

هاي  توان گفت چنين اشاراتي همان جرقه  آيا نمي. شود مي
انات كگيري ام ارك  بهبرايهاي الزم را  ه انگيرهكعلمي هستند 

  ؟هبود ديد مورد استفاده قرار دهدعلمي براي ب
  

  ها  روشمواد و
 جز روش روش ديگري، هايي  انجام چنين پژوهشبراي

. به كار بردتوان   نمي،پيمايشي و مطالعه در حوزه ميداني
هاي فرهنگي   مراجعه به رايزن از اين روش،منظور

نولوژي ك فرهنگ و تدربارهه ك  استشورهاييكهاي  سفارتخانه
 در كن يافتن واژه عي،اند  مطالعاتي داشته،در ايران باستان

ادبيات زبان فارسي و ، ره با اساتيد تاريخكها و مذا ديگر زبان
 و فلسفي و اساطيري، ديني، شناسي   پژوهشگران باستان،عربي

ليتي ه در ارتباط با موضوع پژوهش فعاكزي ك مرامراجعه به
شناسي دانشگاه   پژوهشگر با مراجعه به گروه باستان.ندا هداشت
بر كا تر عليكمد چايچي، ايشان دتر احك آشنايي با د وتهران

ه علم چتاب تاريخك ،تركد  وكنند  ميسرفراز را معرفي
 .دننماي تر غالمرضا معصومي را معرفي ميكشناسي اثر د باستان

 تصميم ،دست آوردن اطالعات الزمه تاب و بكبا مطالعه اين 
 كهاي مربوط به حفاري مشتر گزارش گرفته شد

ر به سرپرستي پرفسور چارلز شناسي دانشگاه منچست باستان
 1341ه در سال كبر سرفراز كا تر عليكبرني و نظارت آقاي د
) تپه  كياني، ندك  تازه، خسروشاه، تبريز(در آذربايجان شرقي 

  .گيرد مورد مطالعه قرار  است،صورت گرفته
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161 / و همكاراناسكويي                                                                  ميرغفار صحيحي1388 شهريوررداد و ، م69پي  در ، پي3شماره 

  ها يافته
برني در  با مطالعه گزارش سوم مقدماتي پرفسور چارلز

 ،ه در جريان اين حفاريكنتيجه رسيديم  به اين )3 (تپه كياني
ين تپه يمنطقه در پا بر سرفراز بعد از ديدنكا تر عليكآقاي د
 متري كوي در عمق ي. ه آثار عصر آهن را بيابدك زند مي گمانه

اوش پيدا كند و اتفاقاً قبري هم ضمن ك عصر آهن را پيدا مي
د دختري در قبر گذاشته س همراه جيءه چندين شكشود  مي
 ك قطعه استخوان شبيه عينك ي،روي بيني جسد. ده بودش

 در  رياليكبه اندازه ي كوچك دو سوراخ مدور كه وجود داشت
 تعبيه شده ، قرينه و موازي همطوره دو طرف اين استخوان ب

آنچه را . گردد لحظاتي نفس در سينه همه حبس مي ).4 (بود
 وجود تر سرفراز با تمامكد .ردندك ور نميبا ديدند ه ميك

ي از كعين، نكبرني بيا تماشا ، گويد زند و مي پرفسور را صدا مي
 كه در اثر فشار خاكاستخوان بر روي صورت جسد قرار دارد 

نار كگويد و آرام از  برني چيزي نمي. بر روي بيني لغزيده است
ولين سؤگويد روزي م  سرفراز مي دكتراما. گذرد موضوع مي

شناسي  نايي و بيناييدر گروه علوم بي پژوهش تاريخ
هاي اين سرزمين ثابت خواهند  دانشگاه ي ازكدر ي) اپتومتري(
   . استك عين،استخواني يءه اين شكرد ك

جستجو براي ، اين اتفاق مهم تاريخي خبر از  بي،رپژوهشگ
اتبات الزم هم صورت كم  وكند  مي را آغازكيافتن عين

او .  را بيابد استخوانيكشود عين سرانجام موفق مي  وگيرد مي
 ه تاريخ گمشده فرهنگ وكبل، يابد  نميك عينكتنها ي

  . يابد مي ژي اپتومتري اين سرزمين را همونولكت
 كاي بر روي عين هاي فني مقايسه  انجام بررسيبراي

شناسي  ه با استاد محترم استخوانك نخست الزم بود ،استخواني
طي حيوانات محي ي آشنا با تاريخ زيستك با دامپزش،در ادامه و

اتبات در اينجا آورده كاي از م ه نمونهك ؛شود اهلي تبادل نظر
ه كاي دارد   نشان از جستجوي گسترده،نامه فوق.  استشده

هاي ها وانبار  موجود در گنجينهيوهشگر ناچار بود اشياژپ
 بيابد را كعينبه  شبيه ي و اشياكعين كند، ها را جستجو موزه

بودن آنها اطمينان حاصل   كعين از ،ضمن مطالعه و بررسي و
  . نمايد

، كشدن عين  يافت در ضمن الزم است يادآوري گردد پس از
 استاد محترم ،وركتر مرجان مشكار خانم دكسر

 را مشاهده و ك عينكشناسي محبت نمودند و از نزدي استخوان
  از استخوان حيوان پستانداركه عينكبعد از بررسي نظر دادند 

  .تواند مقابل چشم قرار گيرد و مياست ه خوار درست شد علف

  
 استخواني مربوط به هزاره چهارم و سوم قبل از كعين -1شكل 
 1386س براي اولين بار توسط پژوهشگر در سال كاين ع(ميالد 

  ).تهيه شده است
  

  بحث
هزاره چهـارم و     ر و طراح  كه مبت كبردن به اين حقيقت        پي براي

 آنچنـان آشـنا     ، با چشم   است هسوم قبل از ميالد چگونه توانست     
 بـراي آن چـشمي همچـون        ،ه عالوه بـر آشـنايي بـا آن        كشود  
 بر اتيــــه پژوهشگر مطالع  ك الزم بود    ،را طراحي نمايد   كعين

بـا  .  دهـد  انجـام  هـاي موجـود از آن دوران       روي چشم مجسمه  
ه كـ شـود     چنـين اسـتنباط مـي      ،ه صورت گرفت  كهايي   بررسي
، يكتـاري ،  در مقابـل نـور     ف چشم مختل هاي نشك با وا  ها  انسان
هـا   اند و در ساخت چشم مجسمه آشنا بوده  غم و   شادي،  تعجب

ه كـ را طـوري بـسازند       هـا  ه چشمان مجسمه  كردند  ك سعي مي 
 اي بس مهـم    تهكناين  . باشد گوياي اين حقايق زندگي آنها هم     

. هـا گرديـد    هاي متفاوتي از چـشم     لكه منجر به ايجاد ش    ك بود
را بـراي    انجام اين توانايي  هاي مختلف، سر   انگيزه طراحي چشم  
ه بتواند چشمي مصنوعي همانند چـشم       كانسان به وجود آورد     

و  خميـر شيـشه   ،  ها را از قير طبيعـي      البته اين چشم  . را بسازد 
اي مفرغي به      ميله كمكو به    اند ساخته سنگ سياه و سفيد مي    

اما هنوز در تـالش اسـت        ).5( است   شده سه چشم وصل مي   اك
ه بدانـد ديـدن   كزم بود   پس ال . شمي براي چشم را بسازد    ه چ ك

در ايــن رابطــه . گيــرد تحــت تــاثير چــه عــواملي صــورت مــي
روشـنايي   چون نور و   .)6(د  نماي ايه مي هاي مختلفي را ار    تئوري

 و  بـود هـا آشـنا شـده   ه از ابتـدا بـا آن     كـ هايي هـستند      از پديده 
قرنيه محدب   روي سطح شفاف و    ه تصاوير اشيا بر   كدانست   مي
از طريـق آن ارتبـاط       اي وجود دارد و    در پس آن روزنه   ،  افتد مي

آشـنايي بـا سـطوح        ضـمن   انسان .گردد بر قرار مي   نوري چشم 
در ضـمن   .  موفق به ساختن آينه محدب هم شده بـود         ،محدب

 شدت نـور    ،ف دست مقابل پيشاني   كه با قراردادن    كدانست   مي
اله كـ ب با چتر و     بدين ترتي . گردد آفتاب بر روي چشم مهار مي     

اي را ابـداع   وسيله  اما هميشه در اين انديشه بوده.شود آشنا مي 
ان ديـدن و    كـ  ام ،استن از شـدت نـور ورودي      كه ضمن   كنمايد  
ين چـشمي الزم  براي ساخت چنـ . فراهم آورد شدن را هم    ديده
الي مطـرح   ؤدر اينجـا سـ    .  مات عبور دهد   ءيه نور را از ش    كبود  
 كه با عينـ   ك براي چشم باعث شد      آيا ساختن چشمي   :شود مي
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162  چهارم و سوم قبل از ميالدهاي  در هزارهكساخت عين  بررسي                                                               دوماهنامه پژوهنده/ 
اي را بـراي رفـع    خواسـت وسـيله   ه مـي  كـ  يـا ايـن   ،  آشنا شـود  

 كه سـرانجام موفـق بـه سـاختن عينـ     كالت چشم بسازد   كمش
عنوان نامي  ه  ب) spectacle( واژه منظر    ،االتبا اين سؤ  . گردد مي

ـ       معنـي و  ،  كشده براي عينـ    درست انتخاب  ه مفهـوم خـود را ب
 ساخته شده باشد،    كعين هك هر دليلي    به. دهد خوبي نشان مي  

بايـست بـا      امـا مـي    ؛ خارج از فرصت پژوهش است     ،الؤپاسخ س 
 انسانه چشم به    كشد و اولين درسي      ساختمان چشم آشنا مي   

در پـي آن     گونـه و   آشنايي با سـطح محـدب شيـشه       ،  آموزد مي
  از روزنـه و ، در آن،ساخت  را هم مييئيهر ش. روزنه بوده است  
توانست چشمي براي    اين مهم هم مي   . جست مييا شيشه سود    

 ،ه جـاي مطالعـه دارد     كـ الت چشمي را    كهم مش  چشم باشد و  
ش آمـده و بـه او       كـ مك طبيعت هم به     ،در اين مورد  . رفع نمايد 

ف دست را به جاي شيئي مات مقابل چشم         ك اگر    كه آموزد مي
دسـت بـه    ،  بـراي ايجـاد روزنـه     . افتد  همان اتفاق مي   ،قرار دهد 

ت و نـشانه    س انگـشتان شـ    كمـ كزنـد و بـه       جالبي مـي  ار  كابت
آورد و در     دو روزنه مقابل چشمان خود به وجود مـي         ،دستانش
 بـر روي صـورت انـسان ايجـاد          كل از عينـ   ك اولين ش  ،حقيقت

 انگـشتان   كمكگيري روزنه ايجادشده به       ارك بعد، از به  . شود مي
  :گيرد دست مقابل چشم، نتيجه مي

شده از محيط  ي مزاحم ساطعاسكرهاي انع از شدت نو-1
  ).حفاظت(شود  استه ميك
 نمايد  ميكمك نور ورودي محدود و به بهبود ديد -2
  ).چشمي پير(
 اگر نقصي هم در اين قسمت يا انحرافي در وضعيت طبيعي -3

ي كاپتي اربرد ارتوك (پوشاند  آن را مي،چشم وجود داشته باشد
  ).ميا درمان انحرافات چش نمودن و  براي پنهان

اربرد ك با آگاهي از ،ر هزاره چهارم و سوم قبل از ميالدكمبت
ديگر از دارو و طلسمات ، الت چشميكروزنه، براي رفع مش

را از ذهن ) كعين(اري كابت انديشه طرحي. ندك نمي استفاده
 16 فصل 37تاب ك(تاب تاريخ طبيعي كپليني در . گذراند مي

 براي تماشاي كيره نرون در سك ندك چنين اشاره مي) زمرد(
  استكرده شده استفاده مي  شيدها قطعه زمرد ترك از ي،نمايش

 انسان ؟ اهميت اين يادآوري در اينجا براي چيست اما).7(
 ر به روزنه ايجادشده با انگشتان دست و يا محيط شفافيكمتف

ه براي كاي بوده  ه به دنبال مادهكبل، ندك چون زمرد بسنده نمي
 ،در حقيقت از همان دوران. ستفاده نمايد از آن اكساخت عين

وپ كروسكمي وپ وكساخت تلس  مقدمات،با هدايت خداوند
ها  دست ان تماشاي آسمان و مطالعه دوركفراهم آمد تا ام

ان كي امكه يك ،قبل از اختراع اين دو وسيله مهم. ن گرددكمم

هاي  پيشرفت، شدك  را به تصوير ميروكروشدن و ديگري ميكما
  . شد مي ود به موضوعات خاصيعلمي محد

 خالق )1862 (تورهوگوكوي ،به قول نويسنده شهير فرانسوي
، وپ پايان پذيردكقلمرو تلس هر جا ميزان، بينوايان

اي الزم   تهكآوري ن ياد). 8 (گذارد وپ پا به ميدان ميكروسكمي
 به سختي ك عين،ومت قاجاركه در اواخر حك است و آن اين
در . شد پذيرفته مي، ن نياز داشتنده به آكتوسط افرادي 

 الي مجلس آمدهكباره و درمربوط به قاجاريه هاي نامه سفر
ر آن كه ذك به داليلي ،چشمي ه آنها در مقطع سني پيرك است

هاي  ك تمايلي به استفاده از عين،در اينجا ضرورت ندارد
ه در هزاره كاما بسيار جاي تعمق دارد . اي نداشتند مطالعه

 دختر خانم جواني تصميم به ،وم قبل از ميالدس چهارم و
گيرد و بعد از فوت نيز آن را بر روي   ميكاستفاده از عين

بايد . سپارند  ميكبا احترام به خا دهند و صورتش قرار مي
چون از ، پوش  بوده نه چشمكه اين عينكصريحاً گفته شود 

 بدون ،كهمچون عين جنس طال  ازيئي ش،انيانكدوران اش
شفيات كاني در كاي اش بر روي چشمان جسد شاهزادهچشمي 
 پوش بوده ه آن چشمكاست دست آمده   هشناسي ب باستان
ه ك  بوده است استخواني طرحي تازهكعين .كنه عيناست، 

دهد  پژوهش نشان مي (احتماالً تا آن زمان سابقه نداشته است
 استخواني تا اين مرحله از كعين تر از ي قديميكه عينك

 اين معناي واقعي فرهنگ و .) استشف نشدهك پژوهش
هزاره چهارم و سوم قبل ، ژي اپتومتري در ايران باستانونولكت

 اطالعاتي كمكه به كديروز يا پريروزي نيست  است، از ميالد
اما . چند با نحوه زندگي مردم در آن روزگاران آشنا شد

ي ژونولك در آن دوران از ديدگاه فرهنگ و تكاستفاده از عين
ه امروز براي پژوهشگران تاريخ كشود  اري مهم محسوب ميك

چون با توجه  ؛ز اهميت استي حاكاين عين،  در جهانكعين
ه در كامالً مشخص است ك شده بر روي آن  هاي انجام به بررسي

ساري و استرابيسمي ك براي رفع عيوب ان،دوران پيش از تاريخ
ه هميشه بتوانيم كاميد داريم  .شده است  استفاده ميكاز عين

امروز عدسي و . هاي جهاني همگام شويم همزمان با پيشرفت
ديروز روزنه را جابجا . اند  شدهك جايگزين روزنه در عين،منشور

نيم و ك  جابجا ميكرديم و امروز عدسي را در چشمي عينك مي
 ه از اين زحمات وكآوريم  دست ميه علوم را از منابعي ب

  .آيد يچ صحبتي به ميان نمي ه،هاي پيشينيان ما تالش
 ،در آن مقطع زماني هكبه نظر ما اراده خداوندي بر اين بود 

 برايمقاوم  م وكي از جنس محيئمقدمات ساخت ش
ه براي ساخت كموادي . فراهم آيد مقابل چشمدر قرارگرفتن 

 ،فلز، چوب توانست مورد استفاده قرار گيرد شامل اين مهم مي
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163 / و همكاراناسكويي                                                                  ميرغفار صحيحي1388 شهريوررداد و ، م69پي  در ، پي3شماره 
. شد مي پشت ك الكال  و، فيلعاج، استخوان، چرم، نقره
جمهوري  شورك فلزي ديگري از جنس مفرغ در كعين

 ارس اواخر -وراك مربوط به ناحيه )وكموزه شهر با (آذربايجان
 استخوان انساناما چگونه . وجود دارد هزاره سوم قبل از ميالد

ه بشر قبل از كگاو از جمله حيواناتي است . نمايد را انتخاب مي
 را اهلي نموده و از گوشت آن آن پيش از ميالد هزاره چهارم

به (و استخوان تازه از گوشت جداشده  ردك نيز استفاده مي
. شد ه راحت تراشيده ميكرا هم در اختيار داشته ) اصطالح تر

پشت نيز  ك الكه تشخيص دهد الكبرد  بنابراين زمان مي
 دبو چون الزمه هميشگي ،تواند همان ويژگي را داشته باشد مي
 به . در وضعيتي درست در مقابل چشمان قرار گيردكه عينك

مقاوم   وكدر عين حال سب م وكجسمي مح همين دليل به
 خوبي مقابل چشمان حفظ وه ه اين وضعيت را بك بود نياز

يا  نيترات سلولز ،استات سلولز ،در آن روزگاران. تحمل نمايد
 ي كهمكحتنها جسم م، ديگر مواد شبيه به اينها وجود نداشت

ه مورد استفاده كاستخوان بود ،  انسان قرار داشتدر اختيار
هاي  ك مطالعات الزم بر روي عين،ضمن در. گرفتقرار 
 به منظوركه  شده استهم انجام  مواد شده از ديگر ساخته

مورد  طي مقاالت ديگري ،شدن مطلب  طوالني گيري ازجلو
واني را از  استخكعين اين مقاله. بررسي قرار خواهند گرفت

 مواد هايي از جنس كهاي ساخت با عين كنيكنظر ت
 بررسي و مقايسه )thermoplastic material(ترموپالستيك 

ي ك تحت اثر فشار و حرارت به مواد پالستياين مواد، .نمايد مي
 نرم شده و در اثر حرارت ،در مقابل حرارت. شوند تبديل مي

براي ساخت . باشند ل اوليه خود نميكبرگشت به ش لب قا،مجدد
وش (دانه  ه بر روي پنبهكوتاه پنبه كگونه مواد از الياف  اين
استفاده ، باشد بافي مناسب نمي باقيمانده و براي پارچه) سوم
استات سلولز و  موادي چون ،نند و طي مراحلي خاصك مي

 ه اولي به صورت تزريق و ياك، شود  ساخته مينيترات سلولز
اربرد دارد و دومي ك كراي ساخت عينو برش ب )block( بالك

 .)9 (علت قابليت اشتعال منسوخ شده استه ب

ها   فاصله مردمكگيري  استخواني، اندازهكبراي ساخت عين
)PD(  آوردن اندازه   دسته ه بعد از بكاست امري ضروري

ها بر اساس آن به  ز نوري عدسيكمرا، كفاصله بين دو مردم
ز هندسي دو چشمي ك فاصله مري الزم از اندازهينسبت جابجا

 استخواني با كه در عينكگيرد   درون آن قرار ميكقاب عين
 كروي چشمي عين جابجايي الزم بر، توجه به نبود عدسي

  .صورت گرفته است
 سوم قبل از ميالد در هزاره چهارم و  استخوانيكر عينكمبت

ه بهتر است نخست فاصله بين دو كچگونه پي برده بود 

در .  را بسازدكبر اساس آن عين  و كندگيري ندازه را اكمردم
 هم اپتومتريست بعد از گذر اين ايام طوالني باز ه امروزهك حالي

ساز با  كعين گيري و  با دقت خاصي آنرا اندازهكپزش چشم و
ر آن ك افراد مبتاحتماالً. ندك  اعمال ميكروي عين مهارت بر
  .اند تهش در اختيار داشك  شيئي همچون خط،روزگاران

ه كـ سـجادي    منـصور سـيد    تـر سـيد   كهـاي د   با مطالعه گزارش  
هـزاره دوم قبـل از      ( )10 (هاي مربوط به شـهر سـوخته       اوشك

از  شيكـ  متوجـه شـديم ايـشان خـط        ،را بر عهده دارند   ) ميالد
ه كـ   يي اما از آنجا   ؛اند  يافته جنس چوب با تقسيمات ميليمتري    

ر در بين هزاران    نظ  ش مورد ك ها تدوين نشده و خط     اين گزارش 
ان كشف شده ديگر قرار دارد تا اين مرحله از پژوهش ام          ك يءش

ه در اُپتومتري   ك مهم   ءس و تنظيم گزارش از اين شي      كتهيه ع 
ش ك خط،  عالوه بر اين  .  است فراهم نيامده ،  جايگاه خاصي دارد  

متري غـرب  يلـو ك 23(شـهر بيـشابور     شفياتكـ ديگري هم در    
دسـت  ه  ب بر سرفراز كا ترعليك توسط د  1347در سال   ) ونزراك

سـانتيمتر  12 ،طـول آن   و برنز،شك جنس اين خط  .  است آمده
در . باشـد   مي) هزاره دوم قبل از ميالد    (مربوط به دوره عيالمي     

ــا خــطكــ  خــط،2شــكل  ش مخــصوص كــ ش دوره عيالمــي ب
  . استامروزي مقايسه شده) PD( گيري اندازه

  

  
ه داراي ك عيالمي ش برنزي مربوط به دورهك  تصوير خط-2شكل 

گيري فاصله بين دو  آيد براي اندازه به نظر مي  ولي خاص استكش
ش براي ك س اين خطكع(اربرد داشته باشد كتوانسته   ميكمردم

  .)اولين بار چاپ و منتشر مي شود
  

الزم است اين ) PD (كگيري فاصله بين دو مردم بعد از اندازه
 كه در عينكود منتقل ش) block( اي اندازه بر روي قطعه

ه كخوار   از استخوان حيوان پستاندار علفblockاستخواني 
در و  بعد از طي مراحل مختلف ،دهيم گاو باشد احتمال مي

  ميليمتر و50 عرض ، ميليمتر100ابعاد تقريبي به طول 
  .گرديد منتقل مي )datum line ( ميليمتر با تعيين5ضخامت 

  :د از عبارتنكات فني مورد توجه در عينكن
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164  چهارم و سوم قبل از ميالدهاي  در هزارهكساخت عين  بررسي                                                               دوماهنامه پژوهنده/ 
 سطح پيشين با توجه به انحناي بدنه استخوان، محدب و

ساده  ين وي بدون تز، و سطح پسين مقعر استين شدهيتز
 در محل )internal eye shape (كهاي عين  چشمي.باشد مي
ه انتخاب اندازه آن اهميت ك نظر  شده به اندازه مورد  نيتعي
 بحث ،ه انتخاب انداز.شد  تراشيده مي،داردالعاده  فوق

به همين . شود نظر مي ه در اينجا از آن صرفكدارد اي  گسترده
ي خواسته يه طراح پوستر به زيباكمنظور پوستري تهيه شده 

 به ،دادن چگونگي انتخاب اندازه چشمي  پژوهشگر را براي نشان
 . استنمايش در آورده

 استخواني بدون دسته طراحي شده و با فشار جانبي كعين
 ،ردندك ه براي آن از چرم استفاده ميك ،كغه عينهاي دما نرمه

ه اين مهم نيز با ظرافت خاص كگرفت  روي بيني قرار مي
  .شود ه راجع آن توضيحي داده نميكاست طراحي شده 

  
  گيري نتيجه

تپه  ك به دست آمده از روي صورت جسد در يانيكعين
ه مطالعه دقيقي بر روي كآذربايجان، پژوهشگر را بر آن داشت 

نتيجه اين مطالعه همگان را متعجب .  داشته باشدكين عينا
 در سطح پيشين از كساخت و بر خالف انتظار، چشمي عين

 22 يعني از قطر ؛شده است تراشيده مايلبيرون به داخل 
 سپس در سطح پسين تراش ،اهشك  ميليمتر14ميليمتر به 

 ميليمتر افزايش 22 ميليمتر به 14 در خالف جهت از مايل
چه   سطح مختلف،2 خالف جهت در مايلدليل تراش . يابد مي
 شده  مسلماً به منظور خاصي از آن استفاده مي؟تواند باشد مي

 كه در اين عينكه از سطح پسين كنظر ما بر اين است . است
گذاري  ي احتماالً براي جا،باشد ين مييبدون تز داراي قوس و

استفاده اند  ه در اختيار داشتهك يعدسي يا سنگ شفاف
باشد و  ين شده مييه تزكاز سطح پيشين  ردند وك مي

 Sector patch براي قراردادن ،گذاري جالبي هم دارد عالمت
 كننده از عينك ه فرد استفادهك يي از آنجا.ردندك استفاده مي

ه كنياز    با توجه به جابجايي مورد،دچار انحراف چشمي بوده
 براي چشم است، دقت رعايت شدهه  بكدر محل چشمي عين

 patchبراي چشم داراي انحراف از   وك نازpatchسالم از 
 ،ك درجه عين360با دوران . ردندك تر استفاده مي پهن

 ،ه براي اين مهمكگرفت  هاي الزم صورت مي جابجايي
هاي مورد نياز از نظر دماغه و محل قرارگرفتن روي  طراحي

دماغه باالتر  ، يعني در وضعيت معمول؛استبيني رعايت شده 
آيد و  تر مي يني پا،و با انجام دوران محل قرارگرفتن دماغه

 در وضعيتي انتخاب شده تا اين دو حالت از datum lineدقيقاً 
  . باشدكيكتف  همديگر قابل

ها   در مقابل چشمكهاي عين  جاي چشمي،با انجام دوران
 در مقابل چشمي داراي انحراف ،چشم سالم. شود عوض مي

 تمپورالت چشم به سمت ك پهن از حرpatchگيرد و  يقرار م
 در مقابل چشمي ،ند و چشم داراي انحرافك جلوگيري مي

 گيرد و ميزان انحراف مشخص  قرار ميك باريpatchسالم با 
ند در وضيعت طبيعي خود قرار ك  و چشم سعي ميشود مي

 براي كاين عين. گيرد تا انحراف چشم درمان شود
ه در سنين جواني فوت كشده بود  طراحي خانميدختر
.  استنمايد و احتماالً مدتي هم از آن استفاده نموده مي

ه وسايل ضروري ك باورشان بر اين بود ،هاي آن روزگاران انسان
 به همين دليل بعد ؛ن جهان مورد استفاده خواهد بودآفرد در 
ش را بر روي صورتش قرار داده و او را دفن ك عين،از فوت
  .اند نموده

ه در كشده در چشم بانويي   شفكبا توجه به چشم مصنوعي 
، كه همچون عينكاست شهر سوخته زابل به دست آمده 

حتي . است كرده ه خوبي حفظ ميبزيبايي ظاهر صورت را 
ه همراه جسد به كيف چرمي جالبي ساخته بودند كبراي آن 

اين همه دقت و زيبايي و ظرافت .  استدست آمده
 نشان از ذوق و سليقه و قابليت فني ايرانيان ،شده  ارگرفتهكب

توان احتمال  هاي پيش از تاريخ را دارد و مي ر در هزارهكمبت
ه در جهان از كاند  ه بانوان ايراني از اولين بانواني بودهكداد 
 ، و چشم مصنوعي به منظور حفظ زيبايي صورتكعين
  . توانستند استفاده نمايند مي
  

  تشكر و قدرداني
ه با دست سبز خويش پژوهش را از ك ياز همه عزيزانر كتش

  :انديشه به عمل رساندند
رضـا نظـري معـاونين پيـشين و          تر بهرام خسروي و محمـد     كد

 دانـشكده توانبخـشي دانـشگاه علـوم پزشـكي           فعلي پشتيباني 
نگـري، خـانم    كتر هالـه    كاميري، د   آقازاده تركد ،شهيد بهشتي 

يد رحمنـي، فرهـاد     سـع  ريمي، آقايان محسن اخگـري،    كاعظم  
ــر ســيدكصــحرايي، گــروه اپتــومتري، د ــايي،  ت مهــدي طباطب

ده علـوم   كيمي از دانـش   كمحمدابراهيم مهدوي، خانم نرگس ح    
آقاي آيدين صـفوتي از دانـشگاه سـيدني اسـتراليا،           ؛  توانبخشي
بـر سـرفراز    كا تـر علـي   ك د ،وييكاسـ  ابوالفتح صـحيحي   آقاي مير 
تر احمد چايچي از    ك، د ) استخواني كاشف عين ك(شناس   باستان
رضا   محمد  و ارگركرضا    محمد يان آقا ،شناسي ده باستان كپژوهش

 خانم فريـده  ، موزه ملي ايرانانديش رؤساي پيشين و فعلي     مهر
 كآقـاي سـيام    ،)مـوزه ملـي ايـران      تابخانهكمدير  (خدايي  شير
يش از  پـ بري از بخـش     كب و زهرا ا   ها نسرين زهتا    ، خانم كسرل
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165 / و همكاراناسكويي                                                                  ميرغفار صحيحي1388 شهريوررداد و ، م69پي  در ، پي3شماره 
از  بخـش سـفال   از  وه  ك  آقاي مظفر زرين   ،موزه ملي ايران   تاريخ

و  ،رجكي  كده دامپزش كپور از دانش   تر عبداله ك د ،موزه ملي ايران  
  .بايجان و جمهوري آذركمسئولين موزه شهر با
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