
  پيشينه پزشکی در ايران باستان                                      
  ( پيش از اسالم)                                            

                              
  
  دوران آريايی و زرتشت و هخامنشی ها 

  
مواردی است که بيشتر تاريخنويسان بدان ها جستار پزشکی و پزشکان، بيمارستان و پيشينه آنها در ايران باستان، از 

اشاره نموده و اين دانش پزشکی به مانند بسياری از دانشهای ديگر در ايران از دوران قديم و پيامد آن در دوران 
  هخامنشی و اشکانيان و ساسانيان جايگاه ی ارجمند داشته است.

  
پزشکی و ارگانها پزشکی در ايران در دوران پيش از  آنچه از نسکهای تاريخی برميايد، اين است که پزشکان، دانش

  اسالم (بيشتر در دوران ساسانيان) بسيار رواج  داشته اند و بسيار ارجمند بوده اند.
  

بزرگترين بن مايه ای که درباره پزشکی دوران هخامنشيان و پيش از آن ميتوان يافت، اوستا کتاب دينی زرتشتيان و ساير 
ت. بجز آن با بررسی نسکها، تاريخهای مشرق و مغرب ( يونانيان) نيز پيشينه پزشکی در ايران نسکهای دينی آنان اس

  باستان ميتواند بيشتر روشن شود.
  

روشن است که پزشکی يا هر دانش ديگری از مردم و تمدنهای مجاور خود نمی توانسته  بی بهره بوده باشد، ايران نيز 
يزان رخنه دانش پزشکی اقوام بر روی يکديگر را بايد با بررسی تاريخ پزشکی از اين دسته جدا نبوده است، منتهی م

  قومهای گوناگون روشن نمود.
  

از درون نگری برگهای تاريخ چنين بدست ميايد که مهاجرت قوم آريايی به سرزمين ايران و سکونت در آن به درستی 
  و در نسکهای تاريخنويسان مشرق و مغرب آمده است.ابتدای تاريخ پزشکی  کشور ما می باشد، و اين نکته در اوستا 

  
 آياريا ويژهقديمی ترين دوره تاريخ پزشکی در کشور ما دوره آريايی است، که آرياييها در زادگاه نخستين خود که آن را 

  ميخواندند که گمان ميرود سی قرن پيش از زادروز مسيح باشد، آغاز  گرديده است.
  

بوده است، که ميتوان اين پزشک را همانند   )Thritaتريتا (تيان نخستين پزشک به نام در اين دوره به باور زرتش
  ( در يونان) دانست. اسقلبيوس(در مصر) و  ايمهوتپ

  
پزشکی ايران باستان که پايه های آن چه در بهداشت و چه در درمان و همچنين قوانين و چهارچوبهای آن دارای جايگاه 

قرن پيش از زادروز مسيح، که از ورود و رخنه پزشکی يونانی و بقراطی به ايران اثری ديده ی ارزنده ميباشد، چندين 
نمی شود وجود داشته است.  بايد گفت اين جايگاه ارزنده به دليل آميزشهای فرهنگی ايرانيان و به دليل پيروزيهايی که 

قراط  و نزديکی ايرانيان و جنگهای ايران و پادشاهان هخامنشی بدست آورده بودند، بدست آمده. منتهی پس از آمدن ب
  يونان، پای پزشکی يونانی هم به ايران باز شد و اثری بر روی پزشکی ايران گذاشت.

   
برخی باور دارند که پايه های  پزشکی و دست آوردهای آن نخست به دست ايرانيان به يونانيان برده شده است و اما اثری 

سال پيش از زادروز  ۵٠٠سال پيش از زادروز مسيح در ايران ديده نمی شود، تا آنکه از  ٧٠٠از آثار دانشهای يونانی تا 
  سال پس از آن آثار دانشهای يونانی در ايران نمايان گرديده است. ٢٠٠يعنی 

  
ز از درونمايه نسکهای تاريخ ايران باستان چنين بدست ميايد که مکتب زرتشت يا مکتب مزديسنا خيلی پيشتر و زودتر ا

  مکتبهای پزشکی يونان در دنيا وجود داشته اند.
  

مکتب مزديسنا که تحت رهبری زرتشت در شمال غربی ايران (آذربايجان) ايجاد گرديده،  و در اين مکتب روش درمان و 
ه بهبود به روش دينی و روحانی به مردم آموخته شده، و چون باور پيروان زرتشت آن بوده که اهورامزدا نيکی را آفريد

و رنج و درد و بيماری از وسوسه اهريمن است، بدين جهت مبارزه بين بيماری و بهبود يعنی اهريمن و اهورامزدا  
پيوسته برقرار بوده.  و اين امر که به راستی نياز کامل بشر برای بهبودی و تندرستی بدنش بوده و بسيار طبيعی ميباشد، 

  روحانيت در آمده است. پس باورهای مذهبی آنان و فلسفه باال در لباس



  
  در ايران باستان دو مکتب وجود د اشته ، يکی مکتب مزديسنا و ديگری مکتب اکباتان.

  
در مکتب مزديسنا که به پيروی از دستورهای زرتشت پيامبر ايران باستان می باشد، هر جستاری که در اوستا و ساير 

درمان و بهبود بيماران و بهبود درد دردمندان همچنين مراجعه نسکهای دينی زرتشتيان آمده، نشانه اين مکتب می باشد. 
و ميتوان گفت ورود واژه ، به پزشک که در فرهنگ ايران باستان ديده ميشود، همه از آموزه های زرتشت می باشند

 و واگذاری درمان به پزشک را نخست در پزشکی زرتشت و مکتب مزديسنا می پزشک و جدا ساختن خرافات از درمان،
.   شايد افتخار جداسازی خرافات از پزشکی را که به بقراط  می بندند نخست از آن ايرانيان باشد. بايد گفت اساس بينيم

  بزرگ اين مکتب استواری به پاکی و راستی و چهار عنصر می باشد.
 

يگويند لهراسب که به  درباره خود زرتشت پيامبر هم گفته هايی از آگاهی او از درمان و بهبود بيماری وجود دارد، م
  بيماری سختی دچار شده بود به روش بهبود تلقينی بدست اشورزتشت بهبود يافته است. 

  
مکتب ديگر دوران ايران باستان، مکتب اکباتان می باشد، و اين مکتب نزديک به يک صد سال پس از زرتشت بدست يکی 

پايه گذاری گرديد. وی با يکصد تن از  ) ( saena poure ahumstuteسئناپوراهوم ستوت  از شاگردان وی به نام 
  شاگردانش،  کار درمان مردم را بدست داشت.

  
در کتاب خود اشاره کرده است که در مکتب اکباتان، که خودش بدان راه يافته بود، از حکمت و  ) Plutarqueپلوتارک (

 ر حال آموزش بوده اند.ستاره شناسی و پزشکی و جغرافيا آموزش داده ميشده و صد شاگرد در آن د

 
اشاره به اين دو مکتب ايران باستان بر آن بود که هنگامی که از مکتب های کنيدوس و کوس در يونان و اسکندريه در 

اينکه اين مکتب   مصر گفتگو ميشود، اين نکته روشن گردد که در ايران باستان هم مکتب های پزشکی وجود داشته است.
  و مصر چه اثری داشته اند  بدرستی روشن نيست. ها بر روی مکتب های يونان

  
سال پيش از زادروز مسيح در يونان آثاری که دال بر آگاهی های  پزشکی مانند ايران بوده باشد، ديده نمی  ٧٠٠اما در 

يده شود، بلکه با آمدن بقراط است که جنبش بزرگی به اين دانش داده شده است، که پس از آن  وی را "پدر پزشکی"  نام
  اند، وانگهی بسياری از واژه های پزشکی از ريشه هندواروپائی و برخی ريشه بابلی دارند.

  
بايد دانست که پيش از پاگيرِی دو مکتب کوس و کنيدوس در يونان، در ايران و کناره های دجله و فرات و همچنين 

نه در هندوستان آموزش دانش پزشکی هندوستان دانش پزشکی برای خود جا و مکانی ارجمند داشته است.  برای نمو
انجام ميشده است و باور " اخالط چهارگانه" در نسکهای هنديان ديده می شود. چنين برميايد که اين نگرها از هندوستان 

  به ايران آمده و ايرانيان پرچمدار گسترش اين بينش بوده اند.
  

يد، آنکه فصلی از اين دانشها در مورد بدن انسان است در پزشکی هندی چنانکه از نسکهای آنان درباره پزشکی بر می آ
بگونه نقشی از دنياست، که هر بخشی از بدن آدمی را به بخشی از زمين همانند شده است: پشت به آسمان، بافتها به 

خاک)  خاک، استخوانها به کوهها، رگها به نهرها، خون بدن به آب اقيانوسها، کبد به گياه، و مغز به فلز(مايعی در دل
  همانند  گرديده است.

  
در ايران باستان باور خلطی سهم بزرگی در پيدايش باورهای انسان يا جهان کوچک داشته است، و به موجب اين نگر 

  انسان تمام ساخته های جهان را به ميزان و جايگاه ی کوچکتر بازسازی می نمايد.
  

نون بايد دانست باورها و نگرهای باال که همانند يکديگر می درست همين باورها در نوشتاری از بقراط ديده می شود. اک
باشند، کدام يک نخستين است!!  آنچه بيشتر امکان دارد درست باشد، آن است که بقراط پس از نگرهای هنديان و 

ت نظر پسين ايرانيان بدان روی آورده است، و انديشه نخستين بايد از خارج يونان باشد و آنچه در يونان و آثار بقراط اس
  باشد.

  
به هر روی اين چنين مينمايد که باورها و انديشه های نخستين پزشکی بيشتر از ايران و هند، مرکزهای نخستين خود 

چنانکه گفته شد، به يونان رفته است و اگر دانش پزشکی هنديان را قديمی تر از ايران بدانيم، ميتوان گفت ايران پل 
  بوده است. انتقالی دانش پزشکی به يونان

  



از دورانهای بسيار روشن و از نظر پزشکی شايان توجه، دوران جمشيد پادشاه پيشدادی می باشد. پادشاهی جمشيد 
دورانی بوده که در آن دوران نه سرما و نه گرما وجود داشته و جهان از مرگ ديوآفريده پاک بود. ( يشتها بخش دوم تا 

  پنجم آبان يشت).
  

شت درباره خدمات جمشيد آمده است که وی به دستور اهورامزدا بر آن بوده است تا دنيايی خوب ديگر آنکه در همين ي
برای مردم فراهم کند و محلی برای پيروان دين برگزيند، جوی آب و چراگاه برای حيوانات و خانه ها و سردابها درست 

خوشبو و خوراکيهای خوشمزه فراهم کند، و نطفه کند و تخمهای جانورانی که خوبتر و قشنگ تر باشند، و گياهانی بلند و 
ها و تخم هائی از هر گروهی که ممکن شود يک جفت در آن جاها بياورد که در تمام مدتی که در آن بسر ميبرند پوسيده و 

  فاسد نگردد.
  

ريمنی دارند، بدان از آن گذشته افراد ناکامل که دارای بيماريهای بدنهاد هستند در آنجا نبرد و آنها که ناخوشيهای اه
جايگاهها داخل نگردند، تا بتواند برای مردم گله و رمه فراهم سازد. و آنان از گرسنگی و تشنگی و پيری و مرگ دوری 

  آبان يشت). -جويند (يشتها
  

  فردوسی در فصل پادشاهی جمشيد گويد:
  

  ن روزگارچنين سال سيصد هميرفت کار                             نديدند مرگ اندر آ
  ز رنج و ز بدشان نبود آگــهی                             ميان بسته ديوان بسان رهی

  
  

) آنکه در روی هفت کشور، پادشاهی ميکرد، چيره بر ديوان و  ٣٨تا  ٣١درباره جمشيد در زامياد يشت آمده ( بخشهای 
  دد......."جاودان و پريها بود و در دورانش خوردنی و نوشيدنی فاسد نمی گر

  
  ۴۴تا   ٣٨گشت، در زامياديشت بخشهای  گرشاسب در نسکهای دينی ايرانيان باستان، پس از جمشيد دارنده جالل و فر

آمده است: " هنگامی فراز جمشيد روی برگرداند، به شکل و صورت مرغی بر گرشاسب سايه افکند و آنگاه گرشاسب 
  نيرو گرفت و نامورترين ناموران گشت". 

  
  
   

  خستين پزشکن
  

پدر گرشاسب پهلوان بوده، اين مرد کسی است که بر باور  )Thritaتريته ( در اوستا آمده است که اولين پزشک 
  زرتشتيان بيماری و مرگ و زخم نيزه و تب سوزان را درمان ميکرده است.

  
آورنده دانش پزشکی است کسی است که به راستی  Threataona)ترتونا (پزشک بزرگ که در پزشکی زرتشت به نام 

  و کشنده روح پليد است که انگره مينو ميباشد، فزون بر آن، دهنده هوم و سازنده ترياق نيز می باشد.
  

  در ونديداد باب بيستم در بخش اول و دوم آمده است: 
  

رستی دهنده و «  زرتشت از اهورامزدا سوال کرد" کيست در ميان دانايان و پرهيزکاران و توانگران و پيشوايان که تند
  باطل کننده جادو و زورآور که بيماری و مرگ و زخم نيزه پران و گرمای تب را از تن مردم قطع کرد؟"

  
اهورامزدا در پاسخ فرمود: " ای سپتيمان زرتشت، تريته در ميان مردم و پرهيزگاران و پيشوايان اولين فردی است که 

بيماری را و مرگ و زخم نيزه پران و گرمای تب را از تن مردمان دور تندرستی دهنده و از ميان برنده جادو و زورآور 
  نمايد.»

  
  در بخش سوم آمده است که :

«  تريته پزشک برای درمان جستجو کرد و از فلزات درمان برای مقابله با درد و مرگ بی هنگام و سوختن و تب و 
مارگزيدن و بيماری دورکه و بيماری ساری و نظر بد و  سردرد و تب لرزه و مرض آژانه و بيماری اژهوه و بيماری پليد و

  گنديدگی و کثافت که اهريمن در تن مردم آورد، بوجود آورد. »
  



همچنين در نسکهای زرتشتيان آمده است: « که اهورامزدا کاردی جواهر نشان به تريته بخشيد تا با آن عمل جراحی انجام 
  دهد.»

  
  دارويی و شيره و فشرده آنها آگاهی داشته است. از آن گذشته تريته از ويژگی گياهان

  
به هر روی گفته ميشود که اول فردی که بدرمان بيماران پرداخته تريته است که آرياييها و هنديها او را خوب می شناختند 

  و دستورهايش را در کشور آريان پيروی می نمودند.
  

  آمده است که:  ١٣١در فروردين يشت بخش 
 فريدون از خاندان آبتين را ميستائيم از برای ايستادگی بر ضد گری و تب سرد....»« فروهر پاک دين 

 
  است.        فريدوناما واژه ترتيا که هنديان از آن ياد می نمايند و در اوستا به نام ترتيه آمده، بنگر می رسد همان 

  
گوييم، نماينده درمان بخش و بهبود داشتند و ايران باستان هم همانند قومها و کشورها ديگر يک "پدر پزشکی" يا بهتر ب

  در مصر بوده، در ايران فريدون می باشد. ايمهوتپدر يونان و  اسقلبيوسهمانطور که 
  

 تراتااونا و ديگری   Yemaيما غير از تريته نام دو تن در تاريخ ايران باستان پس از تريته ديده می شود، يکی  
Thraetaona که بيماران پوستی و استخوانی و دندانی را از افراد سالم سوا کند و دومی .  نخستين توانسته است

چنانکه گفته شده ستاره شناس و سازنده هوم و ترياق نيز ميباشد. ( از يادداشتهای مرحوم پورداود و رساله آقای دکتر 
 سهراب خدابخشی ) 

  
 

از کارهای بزرگ جمشيد  ه در اوستا هم آمدهفردوسی بزرگ در شاهنامه خود پيدايش دانش و هنر پزشکی را چنان ک
  دانسته است: 

  
  دگـــر بويـــها خـــــــــــوش  آورد بـــاز               کــه دارنـد مـردم ره رويـــتش نـيــاز                   
  ن گالبچو بان و چو کافور و چون مشک ناب               چو عود و چو عنبر چو روش                   
  مـنـــــد               ره تـنــــــدرســـــتـی و راه گـــــــزنـدپـــزشــــکی و درمــان هــر درد                   
  ـمــــان رازهــا کــرد نـيــــز آشــــکـار              جـهــان را نـيـــامـد چـو او خواستـــاره                   

  
  

  
  بهداشت 

شهرها نيز جزو همان  تکليف های بزرگ دينی زرتشتيان می باشد.  بهداشت  فردی و بهداشت و پاکيزگی ت  ازبهداش
  تکليف ها برای زرتشتيان آمده است.

  
، بر رويارويی با بيماريهای جرب و تب و مانند آنها از فريدون ١۴١بخش  ٢٩درباره بهداشت در فروردين يشت باب 

  درباره نيرو و تندرستی برای فرزندان گفتگو شده است. ١۴٣ين در بخش کمک خواسته شده است. همچن
  

ايرانيان قديم چون به آخرت باورمند بودند، در نتيجه به زندگانی در اين دنيا و تندرستی خود نيز پای بندی بايد دانست 
ده بودند و به زندگانی عالقه بودند. ايرانيان بر خالف پيروان برخی از دينهای کشورهای همجوار که پشت پا به دنيا ز

د و کارهای اجتماعی آفريده شده است، زيرا که زندگی را يک جنگ و نداشتند،  باور داشتند که آدمی برای زندگانی سودمن
مبارزه هميشگی بين نيکی و بدی می دانسته و می کوشيدند که دنيا را به ميل و دلخواه خود و اراده خداوندی آبادان 

  نمايند.
  

کردن بهداشت از تکليف های  حانی و جسمانی فرزندان با پدر و مادر، و بيشتر به دست مادر بوده است. فراهمش روآموز
  فرمانروايان بوده و فرمانروايان دادگر ميبايستی در کار بهداشت مردم کوشا باشند.

   
شاميده، ديگری ردی از فنجانی آب آبرای نمونه آنکه ف  در ونديداد دستورهای بسياری درباره بهداشت همگانی آمده است.

چرکينی (کثافات) زنده و همچنين لمس مرده بايستی خودداری نمايند و  از بايد از آشاميدن از آن فنجان خوددرای جويد.
هنگام شستوی مرده، کسی که انجام اين کار را به گردن داشت ميبايستی با دستکش مرده را شستشو می داد.  اين به اين 



ر بيمارستانها انجام تا از پخش بيماری های واگير دار ميان ديگران خودداری کنند.  اين روش امروز هم دخاطر بود 
  ميشود.

  
در بهداشت همگانی، پزشکی زرتشت بسيار پيشرفته است. قوانين مربوط به پاکيزگی فردی و همگانی هر دو بر پايه هايی 

شده اند. و همه مردم را از آلودن آتش ،آب ، خاک و گياه بازداشته برای جلوگيری از پخش بيماريهای واگير دار ريخته 
  اند.

  
هايی که در پزشکی ايران باستان بدان برخورد می کنيم،  نهايت دقت و توجه به شستشوی بدن و لباس است، که  از نهاده

  جزو بخشهای مهم دينی آنها بوده است.
  

نمازهايشان پاکيزگی  در نگهداری روح بوده است و در تمام مراسم  و دردر ميان ايرانيان قديم پاکيزگی بدن نخستين گرو 
را پايه اول پاکيزگی روح می دانستند. شستشوی  مرده و خودداری از هر چه که از مرده و چرکينی ( کثيفی)  و  نيروی تن

. اگر کسی ناخودآگاه مرده يا که از زنده جدا شده باشد واجب بوده، چرا که ممکن است بيماری واگيردار به بدن راه يابد
امروز هم در بيمارستانها پس از درگذشتن   داخل گروه مردم گردد.چرکينی  را لمس نمايد تا خود را شستشونکند، نبايد 

بيماری اطاق بيمار را شستشو ميدهند و پلشت زدايی(ضدعفونی) ميکنند و همه پرستاران نيز پس از آن خود را پاکيزه 
     ميکنند. 

  
ميشود، در آيين زرتشتی امر  ره نشستن مگس از فردی به فرد ديگر و يا وزش باد که احتمال انتقال بيماری دادهبادر

  گرديده که آدمی بايد روزی چند مرتبه دست و روی خود را بشويد. (باب پنجم ونديداد و فروغ مزديسنی).
  

خاک و آب و باد را نيز پاک می شمردند. برای نمونه در باب پاک کنندگان بزرگ، آفتاب را از بزرگترين می دانستند، 
  اد در باب سوم آمده است:ن کشاورزی در ونديددرباره زمي

  
« زمينهايی که در آن خانه ساخته شود و اشخاص پروردگار بزرگ را پرستش نمايند و يا آنکه به قوانين مذهبی دو نفر 

دپرستی سرگرم هستند و زندگی نمايند و يا آنکه در آن بر اثر کشاورزی نيز ازدواج نمايند و با فرزندان خود در آنجا به ايز
و باتالق شيوه آبادانی بخود گيرد و يا زمينی که در آنها گله و رمه تربيت شوند و نمونه های آنها از شرايط از چرکينی  

  نخستين و بزرگ پاکی خاک می باشد. »
  

اين آميزش شده از بايستگی ها دانسته شده است و اگر ناخواسته خودداری از تماس بدنی با  مرده شور و مرده کش 
از پيوستن به ديگران شستشو نمايد. همچنين از بستر زنان باردار بايد دوری جويد چرا که احتمال  باشد، بايد فرد پيش

  واگير بيماريهای گوناگون وجود داشته است. 
  

آن جوی به  سته اند و اگر کسی در هنگام گذر از جوی آب ببيند کهآلودگی آب را به چرکينی(کثافات) از گناهان بزرگ دان
پاکی و پاکيزگی در آيين  است، بر هر زرتشتی بايسته است که آن چرکينی را از جوی دور نمايد.  چرکينی آلوده شده

  زرتشتی نهاد پارسايی است.
  

نستند و در حقيقت آتش را به مانند آفتاب دود دادن و سوزاندن چيزهای خوشبو در آتش را برای پاک کردن درست می دا
  ی آتش نزد آنان گرامی بوده است.  به همين رواز پاک کنندگان می دانستند، 

  
  
  

  بهداشت آب
  

ايرانيان آب را از هر نوع پليدی دور داشته و چون آب را برای آبادانی و پيشرفت کشور بسيار مهم ميدانستند به پاکيزگی 
  ای بند بودند.و بهداشت آن هم بسيار پ

  
ی زرتشتيان چنين برداشت ميگردد که اين داهيه آب در آيين زرتشت بسيار ارجمند و ارزنده و از خواندن نسکهای دين

بسيار مقدس بوده است. آب را بن مايه زندگی همه موجودات و رستنيها و آبادانی ميدانستند و برای نگاهداری آن فرشته 
  ای داشتند به نام خرداد.

  
 يدانستند.آب روشنی و زاللی و بی رنگی و بويی و مزه و عدم آلودگی به چرکينی را نيکو م رایب  -



 
ريختن چرکينی و ناپاکی مانند مدفوع و ادرار و آب دهان و خون و گشنهای چهار گانه(اخالط) و الشه و مانند اينها در   -

.  مجازات فردی که در آب جاری، گشنهای چهار آب را ناروا(ممنوع) و گناهکار را سزاوار به مجازات ميدانستند
ن بوده که می بايست مبلغی جهت آتش مقدس به مغان بپردازد و همچنين صد حيوان گانه(اخالط) و آب دهان می انداخت اي

  زيان آور بکشد.
  
  آنان باور داشتند که برای آشاميدن، هر کس بايد باردانی(ظرفی) سوا داشته باشد.   -
  
، می بايستی آب جاری ناروا و نادرست بود. به همينگونه اگر کسی می خواست شنا کندن و لباس در شستشوی بد  -

  نخست خود را در خارج از آب بشويد و پاک کند سپس وارد آب گردد.
  

ی تاريخنويسان يونانی مانند هرودوت نوشته اند که آب جاری نزد ايرانيان مقدس بوده و پيوسته از ناپاکی و ورود چرکين
گزنفون هم مانند هردوت از جايگاه بزرگ بدان جلوگيری می نموده اند.  ديگر تاريخنويسان يونانی نيزاز قبيل استرابون و 

  آب در ميان ايرانيان در کتابهای خود نوشته اند.
  

  باب ششم ونديداد در مورد  گفته های باال آمده است.   ۴١ تا ٢۶در بخشهای 
  

  ؟ه سگ يا انسان باشد چه بايد بکنندجاری برسند که در آن مردهرگاه مزداپرستان به يک آب 

« دستور است که با کفش کنده و لباس کنده درنگ کند تا مرده به سوی او بيايد، آنگاه تا مچ پا در آب رود و مرده را 
  بيرون آورد و اگر الزم گردد تا کمر در آب رود تا به بدن مرده برسد ( و بيرون آورد).»

  
 ری گنديده شده باشد مزداپرستان چه بايد بکنند؟  انسان  در آب جاه سگ يا اگر مرد 

  « بايد هر قدر که در دو دست او جا بگيرد از آب بيرون بياورد و بر زمين خشک بگذارد. »
 

  چقدر از آب جاری ( در صورتی که مرده در آن افتد) نجس و چرکين و کثيف می شود؟
آب ببارد تا آن آب پاک شود و به مانند پيشين قابل خوردن حيوان شود و سه بار باران بر  « بايد مرده از آب بيرون آورده

  و انسان می شود. »
  

  از اين روشهای بهداشتی و پزشکی  برمی آيد که آب هم به مانند آتش همان احترام و بزرگی را دارا بوده است.
  
  

  ده است:درباره محل نگاهداری آب آم  ٣۴، بخش ٢در ونديداد، باب 
  

ی آب را به اندازه مسافت هزار قدم انبار کرد در آنجا بازاری ساخت که در آن سبزيها و خوراک فاسد « جمشيد در محل
  نشونده بود.»

  
  فيثاغورِس در سياحتنامه خود در ايران گويد:

ز هر آبی ( يا از « پادشاهان هخامنشی پيوسته از آب رودخانه نزديک شهر شوش بهره می نمودند و در هنگام سفر ا
معمولی ) نمی آشاميدند و برای اينکه هنگام سفر بی آب نباشند، آب را در تنگ های نقره ذخيره نموده، ميان آبهای 

  گردونه ها می کشيدند. آب را می جوشاندند تا از پاکی آن اطمينان حاصل نمايند، تا رفع احتياج نمايند.»
  
  

و الشه و مردار بر روی زمين از کردارهای بسيار مهم و  دن آب و نينداختن چرکينیکوتاه اينکه در ايران باستان پاک شمر
آداب دينی آنان بوده است، اين نشاند دهنده آن است که ايرانيان باستان به وجود آمدن برخی بيماريها را در الشه انسانی و 

  مردار حيوانی و ناپاکی و گنديدگی را در نتيجه آلودگی آب می دانستند. 
  
  
  

  بيماريها
  



دينی زرتشتيان و نسکهای تاريخی نام بيشماری از بيماريها آمده است. نام بخشی از اين بيماريها را ميتوان با در نسکهای 
بيماريهای کنونی سنجش کرد تا روشن گردد چه بيماريهايی بوده اند. اما شوربختانه نامهای شمار ديگری از اين بيماريها 

 آنها را شناخت.  ن به گمان و از روی سنجشروشن نيست، تنها ميتوا
 
  تب 

زياد ديده می شود، که چم آن تب می باشد، به چم بيماری که دمای طبيعی بدن  تپنوو  تفنوواژه تب در اوستا به شکل 
آفتاب و مانند آنها از اين واژه آمده اند. بجز تب، واژه تب گرم (ممکن است  تپشو  تپيدنآدمی را باال برد.  واژه های 

  يده شده است.زدگی باشد؟) نيز د
  

بايد گفت تب که يکی از نشانه های بيماريها و بخشی از آنهاست، خود به تنهائی محل و مکان ويژه ای در پزشکی از 
  خيلی پيش پيدا نموده و بخشی از آن بوده که مهمتر گرديده و عنوان مستقل يافته است.

  
  ديو تب 

نموده است. شايد نگر به تبهای شديد بر اثر بيماريهای عفونی  پريشان و گيج و بيهوش میآن تبی بوده است که آدمی را 
  و يا سرسام بوده است.

  
  سردرد

واژه سردرد درست به همينگونه در اوستا با نام بيماريهای ديگر آمده است. در بخش هفتم، باب بيستم ونديداد به روشنی 
 ين می کنم......".گفته ميشود "  ..... ای سردرد به تو نفر

 
  رزهتب ل

اين واژه که در اوستا آمده است و بسيار روشن می باشد بنظر می رسد همان تب نوبه باشد. بدين شکل "......ای تب لرزه 
  باب بيستم ونديداد).  –به تو نفرين می کنم" ( بخش هفتم 

  
    Vitiligo)پيس (

ميگويند. فرد  برصه به تازی آن را يسی می باشد کن پيس يا پاست که هما(Paesak) پئسه در اوستا واژه ای به نام 
پيسی دور از مردم زندگی می کرده است. بيماری پيسی در بيشتر نسکهای پزشکی قديم ديده شده است. برخی اوقات اين 

  و يا با يکی از نشانه های جذام اشتباه نموده اند.  ( Lepre)بيماری را با جذام
  

ری پليد نام برده شده است که بنظر می رسد پيس باشد و در پهلوی واژه يماب بيستم ونديداد از بدر بخش هفتم و نهم با
 آمده است. (Pesak)پسک

 
  کچلی

  از کچلی در اوستا زير واژه پوشنده تر بيماريهای پوستی سخن رفته است.
  
  

  )Galeجرب ( 
يگاه ی ارجمند داشته مان کننده اين بيماری جاکه همان گری ميباشد آمده و در )(Garnoگرنو  در اوستا جرب به نام

  است. 
  
  

  آماس و ورم
در مورد اين دو پديده در نسکهای ايران باستان به نام باد سفيد و باد سرخ و باد کبود نام برده شده است و بنگر ميرسد 

  باشند. Nephrites, Erysipele Oedemeاينها  آماس های کليوی  
  
  

  گنديدگی و چرکينی 
از بيماريها آمده اند که ميتوان گفت به چرک کردن و يا همان گنديدگی های(عفونتهای) دو همراه بسياری  تا ايندر اوس

  ناشی از بيماری های ديگر گفته ميشود.
 
 



  بيماريهای پليد
يداد از ندو ٢٠باب   ٩و  ٧، ۶در اوستا نامی از بيماريهای پليد برده که بزشتی و بدی از آنها ياد شده است. در بخشهای 

  د نام برده شده است، که بيشتر به نظر جذام يا پيس ميرسد. بيماريهای پلي
  
  

     Bruluresسوختگی ها 
يکی از بيماريهايی که در پزشکی ايران باستان ديده ميشود، سوختگی يا سوختگی هاست. آنچه از نوشته های نسکهای 

ستی اهميت زياد می دادند و چون به باستان به بيماريهای پو دينی زرتشتيان و نسکهای تاريخی بدست ميايد، ايرانيان
زيبايی و برازندگی بدن و اندام بسيار باورمند بودند، بدينگونه در درمان آنها و خودداری از بيماريهای پوستی بی اندازه 

  کوشش می نمودند.
  
  

  مارگزيدگی
  است.از مارگزيدگی در ونديداد در بخش هفتم باب بيستم نام برده شده 

  
  

  مرگ بی هنگام
  نام در ونديداد آمده است و ميتوان آنرا با سکته ها يکی دانست. اين
  
  

  گوژپشتی و گوژسينه ای
که نگر به همان برآمدگی ستون مهرها از پشت و برآمدگی استخوان سينه از جلو ميباشد. بنابراين گوژپشتی را ممکن 

  دانست.     Pottاست بيشتر همان بيماری
  
  

  مهای چشبيماري
ريهای چشم بايد دانست که در نسکهای دينی و همچنين در تاريخ هم از اين بخش دانش پزشکی و هم از اما درباره بيما

چشم پزشک نام برده شده است. برای نمونه در دينکرت (هشتم و دوازدهم و سی وسوم) از چشم پزشک گفتگو شده 
  است. 

  
  ان برای رهايی کاوس رفته است گويد:آنجا که رستم به مازندر فردوسی شاعر نامی ايران در خوان هفتم رستم

  
  بخـــون دل و مــغـز ديــو ســـپـيــد    زشـکان که ديـدنـد کردنـد امـيد پ

  که چون خون او را بسان سرشک    چنين گفت فرزانه مردی پزشک
  شـــــود تـيــرگـی پـاک بـا خــــــون    چکانی سـه قطره بچشم اندرون

  
 
  

  ا زنان و بهداشت آنهاسقط جنين و بيماريه ان وزايم
سقط جنين در آين زرتشت از کارهای بسيار ناهنجار بوده، بدين چم که نابودی زندگی را از بين بردن و نابودی واالترين 

  شکل آفرينندگی اهورامزدا ميدانستند.
  

ه روح در بدن وی ر ميرسد باورمند بودند کدر اوستا به جنين چهار ماه و ده روز چندان اهميت داده نشده است، به نگ
  وارد نشده است.

  
هنگامی که سقط جنين روی ميداد، پس از زايمان شراب برای زائو سفارش می نمودند، همچنين غذا به زائو داده ميشد 

  شامد.اما زائو ميبايستی از خوردن آب خودداری ورزد. اگر زائو دچار به تب ميگرديد روز چهارم ميتوانست آب بيا
  

که در پزشکی ايران باستان در مورد برخی از داروهای سقط  کننده جنين می دانستند و ميتوانستند چنين بنگر ميرسد 
  داروهايی برای سقط جنين فراهم کنند. از داروهايی که در اوستا از آن در اين مورد آمده است بنگ ( از شاهدانه) ميباشد. 

  



ری زنان باردار بی سرپرست را خاطر نشان ساخته است و با بود که نگهداری و پرستا درباره سقط جنين قوانين و آدابی
، بدين چم که افراد باورمند ميبايست از هر حيوان شگفتی می بينيم که حتی درباره سگهای حامله نيز اشاره گرديده است

  بارداری چه از دوپا يا چهارپا، زن يا ماده سگ نگهداری نمايند.
  
  
  

  ديگر بيماريها 
 

رتشتيان از بيماری هايی نامبرده شده است که عده ای از آنها شناخته نشده اند ولی  برخی از آنها را در نسکهای دينی ز
  ميتوان به گمان دريافت که چه بوده اند.

  
  .ونديداد در  بخشهايی چند نامهايی از بيماريها برده شده است که آگاهی از آنها بيهوده نيست ٢١و  ٢٠در باب 

  
رگ، ای سوختن، ای تب، ای سردرد، ای تب لرزه، ای بيماری اژانه، ای بيماری اژهوه، ای : ای درد، ای م ٧بخش 

  بيماری پليد، ای مارگزيدن، ای بيماری دورکه، ای بيماری ساری، ای نظر بد، به تو نفرين ميکنم.
  

با مرگ بی هنگام، با سوختن، بيماری اوغرا، با درد،  بخش نهم: با بيماری ايشيره، با بيماری اغواير، با بيماری اغرا، با
با تب، با سردرد، با تب لرزه، با بيماری اژانه، با بيماری اژهوه، با بيماری پليد، با مارگزيدن، با بيماری دورکه، با 

  بيماری ساری، با نظر بد و گنديدگی و چرکينی يافت که اهريمن در تن مردم آورد، مقابله ميکنيم.
  

ماه و ستارگان طلوع کنيد برای دور کردن مرض کخودی، برای مرض ايهی، برای دور : ای خورشيد و ١٧بخش  ٢١باب 
  کردن جادوگر زناکار.

  
 حالت تهوع    –يک گونه بيماری   - Ajana اژن (اژانه) 

  سرفه حيوانی يک گونه بيماری يا برهمخوردگی دماغی و حواس و بدخويی و سرماخوردگی شديد و  -  Ajahvaاژهوه 
  بيشتر بنگر ميرسد جذام و پيس باشد.  – مرض پليد
  روشن است.  – مارگزيدگی

  بيماری و اختالل دماغی، الغری  -  Drokaدروکه 
  بنگر ميرسد بيماريهای بومی باشد.  – بيماريهای ساری

  بنگر ميرسد بد چشمی و يا چشم زخم باشد.  – نظر بد يا بد نظری
  برهمخوردگی حواس، بدخويی، سرماخوردگی شديد و سرفه حيوانی يک گونه بيماری يا  – Ishireايشيره (ای شير) 

  يک گونه برهمخوردگی دماغی و حواس  – اغوثيری) –اغواير(اغوير 
  گونه ای بيماری است.  –اغرا 
  گونه ای بيماری است.   - اوغرا

  بنگر ميرسد سکته و آنگونه باشد.  – مرگ بی هنگام
  بهکارروح ت کج،   – کخودی

  طاعونی ، حالت تهوع  – Ayahi ايهی (ای خ)
  
  

  از چند بيماری نام برده شده است. ١٣١در آبان يشت بند دو و در فروردين يشت بند 
  بدين شکل:

نه يک تب دار، نه يک ناقص االعضا، نه يک   )،Sareta(از اين زورمن (آب تقديس شده) نبايد بنوشد: نه يک سرته  
  زن، نه کسی که گاتها نميسرايد، نه يک پيسی. )Kaswiche(نه يک کسويش  ،)Satchie(سچی 

  
  نيز از چند بيماری نام برده شده است.  ١٣١در فروردين يشت بند 

  بدين شکل:
) و واوارشه ( Naezفروهرپور آبتين را درود ميفرستيم، از برای مقاومت بر ضد جرب و تب و تب لرزه و نئزه (

Wavarcha..... و  (  
  

  خونی(مجازی)، ترسيدن، لرزيدن سرماخوردگی، بی  – سرته
  در فرهنگ اوستا تحت عنوان مس چيش يعنی کلمات زشت و شيطانی ادا کردن، بدگويی ترجمه گرديده است.  – سچی



  (کسوی) پستی، فرومايگی، خست   – کسويش
  اخالطی (مزاجی) است.   – نئز

 کثافت، پليدی، آلودگی، زشتی، ناپاکی  
 الطی، نقص، وسواس، اخی، سستناتوان  

  
  ناپرهيزگاری، هرزگی  – واوارشه (واورشی)

  
  

  بيماريهای زير نيز از فرهنگ اوستا استخراج گرديده است:
  

  درديکه از گزيدن مار توليد ميشود. – اژيواک
  لرز، لرزيدن، نرمی استخوان – اغستی
  گنديدگی(عفونت) – اخستی
  تالی معدیرودل، سو هاضمه، ام – )Oyfarايفر ( 

  بدبينی، تبهکاری – )Odereshehaادرش ( 
  

  برابرهای بيماريهای نامبرده شده در باال از فرهنگ اوستا بنام:
A Complet Dictionary of the Avesta – English Language       نوشته K. E. Kanga 

  ميالدی گرفته شده است.  ١٩٠٠چاپ بمبئی سال 
  
  
  
  

  پيشگيری بيماريها
  
پيشگيری بيماريها و گندزدايی و حشره کشی ( يا کشتن جانوران زيان آور ) از  -یحشره کش -ضدعفونی)زدايی(پلشت  

  جستارهای بسيار ارجمند در بهداشت و پزشکی ايران باستان می باشد.
  

 -برشنوم (در ايران باستان هنگام بيماريهای واگير يا به گفته آن دوران "بيماريهای پرمرگ"  آداب و رفتار و روش 
Barchenumeيژه ای به کار گرفته ميشده که بدرستی جداسازی بيماران از مردمان سالم بوده است.) و  

  
جداسازی بيماران در پايه نخست مورد نگر ايرانيان باستان بوده است. برای نمونه دوری از کسی که به پيسی دچار شده 

بچه مرده به دنيا آورده است، در نگر گرفته ميشده يا درباره زنی که بود، و کارهايی که برای زن در دوران ماهانه انجام 
اينها و نمونه هايی از اين   .ميشده و برای همين کسی جز پرستاران و همراهان و پزشکان نميتوانستند دست به زائو بزند

  روشها برای جلوگيری از پخش بيماريها بوده است.
  

دگان سروکار داشتند، می بايست از ديگران دور باشند، يا فرادی که با خاکسپاری مرزنی که بچه مرده به دنيا آورده و يا ا
نمايند و کارهايی که برای نمونه زن آبستن و  آنکه افرادی که دست به مرده می زدند می بايست خود را پلشت زدايی

  ار رايج بوده است.همانند آنها بايد انجام دهند، می رساند که جداسازی بيماران در ايران باستان بسي
  
انيان باور داشتند که بيمار برای نزديکانش خطر داشته است، منتهی بايد دانست در آن دوران به مانند امروز آگاهی اير 

های بسياری در مورد بيماريها همه گير بر ايرانيان باستان روشن نبوده و دليل پخش بيماريها را به درستی نمی دانستند.  
(سيستماتيک) اين امر يعنی جداساختن بيماران در همه موارد انجام  داشت که به روش زيربنايیپس نمی توان چشم

  گرديده شده باشد، تنها بايد دانست جدا ساختن بيماران گرفتار به تب پس از زايمان اجباری بوده است.
  

آتش و  لودگی آب و محيط بيمار وبنابراين کوشش در پيشگيری از بيماری در ايران باستان وجود داشته و جلوگيری از آ
  زمين و از بين بردن آنها همه به مانند آن بوده که پيشگيری در برابر بيماريها انجام گيرد.

  
در هنگام آشکار شدن بيماريهای همه گير به مانند طاعون و وبا و آبله، بيماران در مکانی دور از ديگران می زيستند و با 

ا استراحت می نمودند و از کاسه ای جدا خوراک می خوردند و ران هر يک در رختخواب جدديگران در تماس نبودند. بيما



آب می آشاميدند و پس از بر طرف شدن بيماری خود را شستشو داده و پلشت زدايی می کردند و با گياهان و شيره های 
  خوشبو که در آتش می ريختند خود را بُخور می دادند.

  
  

  کی و مواد شيميائی.بخش ميگرديد: مواد فيزي مواد پلشت بر به دو گروه
  
  

  مواد فيزيکی
  که ميتوان گفت شامل آفتاب و آتش (گرما) و سرما است. 

  
  درباره آتش که هم از پاک کنندگان و هم از پلشت زداها بوده در اوستا به درازا از آن گفته شده است. 

اين دستورات جايگاه و ارج  و از مورد آتش آمده است دستورات بسياری در ٩۶تا   ٧٣در باب هشتم ونديداد از بخش 
آتش در آيين زرتشت چه از روی پاک کنندگی و چه از روی پلشت بری نمايان می گردد. اين پاکی زدايی درباره رخت، 

  خانه، اسباب و آوند و باردان های آهنی و ديگر اسباب و مکانهای گوناگون آمده است.
  

بودند که برای پاکيزگی تن پوشها و اسباب آلوده از آنها بهره برده رما نيز از مواد فيزيکی اما نور خورشيد و گرما و س
ميشد. به اينگونه که پس از شستن انها را در مقابل نور خورشيد و گرما و سرما قرار می دادند و پس از زمانی آلودگی و 

  چرکينی آن جسم بر طرف ميگرديد.
  
  

   مواد شيميائی
ی ميناميند.  مهمترين يوژداثرگراز آنها برای پلشت بری بهره برده ميشد را  ان باستانه در پزشکی ايرمواد شيميايی ک

  آنها از اينها هستند:
  

يا سداب کوهی، اورواسنا، وهوگئون، وهوکرته، هداپنته،   ( Rue Sauvage ) ، اسفند (Ruta Gtraveolens )سداب 
  اشترک، مورد، ميخک، آويشن و شراب.

  
اند، آميخته يا جوشانده ای از سير و سرکه و شراب می ريختند و بدين ترتيب پلشت زدايی هايی که آلوده شده ه جايدربار

  ميکردند.
  

از جمله گياهان خوشبويی بوده که در پلشت زدايی هوای خانه ها بهره می برده اند، اين گياه   (Urvasna)اورواسنا،
  . ف استمعرو  (Santal rouge, blanc )همان صندل

  
  وهوگئن) به گمان همان کندر است که از پلشت برهای  قديمی است، ( يا کافور؟). وهوگونه (هوگون،

  
  می باشد.  (Bois dAloes )وهوکرتو همان عود يا داربو

  
  هداپنته، چوب انار می باشد.

  
  ه است.از کافور نيز که از مواد خوشبو کننده بوده برای بخور و دود دادن بهره بری می گرديد

  
، برای دود دادن و گندزدائی استفاده ميشده و چون اين ماده را بر روی آتش  (Gomme ammniacale ) اشترک

 بريزند بخارهای آمونياکی از آن بيرون ميايد و برای کارهای گفته شده بسيار سودمند بوده است.
 

رکينی ها بهره پلشتی بری و پاک کردن چ ) به خاطر داشتن اسانسهای خوشبو درGirofle)  و ميخک (Myrthe( مورد
  برده ميشده و نزد ايرانيان باستان بسيار ارجمند بوده است.

  
) يا صعترکه چون خوشبو بود در امر پلشت بری مورد بهره برداری قرار Origan de Perse-Thym آويش يا آبش ( 
  ميگرفته است.

  



چنين دارای اسانس های قوی بودند و که همگی آنها خوشبو و همدرباره گياههای خوشبوی آورده شده در باال از نگر آن
  برای هدف يوژداثرگری سودمند بوده اند، بدين روی بسيار از آنها استفاده ميشده است.

  
بايد دانست گياههای خوشبو درين باب نقش مهمی را ايفا می کردند، چنانکه در اوستا باربار از گياههای خوشبو نام برده 

  ير نام هر چوب خوشبو آمده اند.) که ز2بخش  8ديداد باب شده است(ون
  
  

 ۴بخش  ۵اما درباره مگس بايد دانست که اين حشره را بسيار ناپاک و دوری از آن را بسيار بايسته ميدانسته اند. باب 
  ونديداد درباره جابجايی بيماری به وسيله جانوران و مگس می باشد که در کوتاه چنين است:

  
پرنده و يا باد و يا مگس به انسان سرايت نمايد، باشد که زود تمام گيتی که خواهان  يله جانور و يااکی به وس« اگر ناپ

زندگی پارسايی است، با روح سخت و تن گناهکار خواهند بود، چونکه بسيار است ناپاکی هايی که با آنها زمين بوی بد 
  دهد. »

  
  يله اين حشره گوشزد شده است.کردن بيماريها به وس بجاجا ۵، باب ٧، ۶، ۵، ٣، ٢همچنين در بخشهای 

  
درباره مگس و جابجايی ناپاکی و بيماری از اين حشره و بايستگی از ميان بردن آن در آيين زرتشت بسيار آمده است. 

  ونديداد نشان دهنده موارد باالست. ٨باب  ٧١، ١٨، ١٧، ١۶بخشهای 
  

ردد نوشته ای که از فيثاغورس تاريخنويس و دانشمند يرانيان باستان نمايان گبرای اينکه بايستگی حشره کشی در آيين ا
کتاب سياحتنامه خود درباره دخمه ميترا از سوگندی که هر مرد و زن ياد ميکند و مهر را مورد سخن  ۴يونانی در فصل 

  قرار ميدهد، ميگويد:
نم برکشتن هر حيوان زيانکار، می دارند، سوگند ياد ميک« بر افزايش شماره آفريدگان خردمند که زمين را آباد و آرميده 

سوگند ياد ميکنم بر شيار کردن و کشاورزی يک زمين و کاشتن يک درخت ميوه، سوگند ياد ميکنم بر جاری کردن آب 
خنک در خاک خشک و ساختن يک راه سوگند ياد ميکنم. خشنوديم پس از مرگ از جايگاه نيکبختان رانده شوم اگر در 

  را انجام ندهم.» ا و زندگی اين کردار نيکآنه
  

بنابراين بايد باور داشت که نابودی حشرات تا چه حد در پيشگيری و پخش بيماريهايی از قبيل تيفوس و ماالريا و مانند 
  آنها کارگر بوده است.

  
  
  
  

  درمان بيماريها 
  

ند که مهمترين آنها اين درمانها چند بخش بوددر ايران باستان چند گونه درمان به دست پزشکان انجام ميگرفته است. 
  روان درمانی، گياه درمانی و کارد درمانی(يا جراحی) بوده است.

  
  

  روان درمانی  
  

تلقين که در راس درمانهای روانی بوده از خيلی قديم در ميان ايرانيان رايج بوده است، اين تلقين بيشتر با دعا همراه بوده 
در نسکهای دينی زرتشتيان آمده است که بزرگترين و ارجمندترين کالم خدايی ميگفتند و ا ي )Mantraمنترا (که آنرا 

  پزشکان آن پزشکانی هستند که با منترا  (کالم خدايی) به درمان بپردازند.
  

قوتی  اين روش درمان يعنی منترا اينگونه بود که کلمات و واژه هايی چند به دردمند تلقين می گرديده و به وسيله قدرت و
  در بيشتر موارد بی اثر نبوده است. که در گوينده بوده

  
  به درمان بيماريها با منترا اشاره شده است.  ۶، ۵، ۴ ،٣، ٢بند  ٢٢در ونديداد در باب 



بيشتر کالم مانتر برای درمانهای روانی در پزشکی ايران باستان رايج بوده و پزشکانی که به چنين درمانی سرگرم بودند 
  که همان منتر پزشک باشد، می ناميدند. )Mantru Baechazouه زو ( وبئشمنتررا 
  

در ميان زرتشتيان روش درمان به وسيله منترا بسيار رواج داشته، يکی از اين روشها آن بوده که پس از شست و شوی 
بيمار می خوانده و بدين بيمار مواد و گياهان خوشبو را در آتش ريخته و منتر خوان با  روشی برگزيده مانتر را  برای 

  شکل در روان بيمار کارگر ميافتاده و بيشتر بيمار پس از مانتر خشنودی خاطر و اميدی در خود احساس مينموده است.
  
  
  

  گياه درمانی 
  

  چنين برميايد که يکی از درمانهای نخستين و خيلی پيشينه دار که بشر بر آن دست گذاشته، درمان با گياهان باشد.
  در نسکهای زرتشتی به چم گياه درمانی آمده است.  )Orvaru Baechazou وبئشه زو ( ورارواژه  

  
) که اهورامزدا نباتات زياد صدها و هزارها رويانده که آنها درمان ٩، ٨، ۶، ۵، ۴بند  ٢٠در ونديداد آمده است (باب 

ردرد و تب و مرگ و سوختن و تب و س بخش برای جان آدمی است و به آن درود فرستاده است که جهت رويارويی با درد
  لرزه و .... باشد.

  
  ونديداد چنين است: ٢٠باب  ٨بند 

) پيروز ميشويم، و زياد شدن ِديو را جلو ميگيريم، قوت آنها Dev« از زياد شدن آنها ( يعنی گياههای دارويی) ما بر ِدو( 
  (يعنی گياهان دارويی) برای مانند ما ای اهورامزدا زورآور است.»

  
  اه  گياههای دارويی را بخوبی روشن می سازد.اين گفته اهميت و جايگ

  
  

  ونديداد چنين آمده است: ٢٠از باب  ۶در بند 
  «تمام گياهای دارويی را ستايش می کنيم.... »

  
  پس بدينگونه جايگاه  و ارج گياهها و نباتات دارويی و سودمند در ايران باستان روشن ميگردد. 

  
  ا بخوری ويا ماليدنی انجام می گرفته است.خوارکی ي  شتر به سه گونهگياه درمانی بي

  
فردوسی شاعر بلند پايه ايرانی درباره گياه و درمان به وسيله آن شعرهای زيادی دارد، نمونه ای از آنها درباره کشته 

  شدن سياوش است :
  

  جز ايزد که داند که آن چون برست    بساعت گياهی از  آن خون برست
  که خـوانی همـی خـون اسيـاوشـان    نشـانــم مـن کنـونــت را ده گيـــا

  
  
  

  از گياهان و نباتات و آنچه در پزشکی ايران باستان در نسکهای دينی و اشاره ها از آنها نام برده شده است:  
  

  آب انار -
 ) Ebenآبنوس ( -
  Marjolaine آويش ( يا آبشن يا صعتر يا سعتر  -
 ارزن -
 Aesa Fetifdaانقوزه   -
  Urvasnaاورواسنا   -
 شترک ا -
 Melisseبادرنگبوبه   –بادرنجبوبه  -
  Melon Medica, Citonier de Medie         بالنگ   -



 Theofhrastos  تئوفراست -
 برنج -
 بنفشه -
 Canabis Indicaدر اصطالح گياه شناسی  Banghaدر اوستا بنگه   –بنگ  -
  Pistacia acuminataبنه   -
 )Poireau( گندنا  تره -
 Moutrade noireدل سياه  رخ -
  Achantusروغن اقنطوس کرمان   -
 روغن بادام شيرين -
 روغن تربانتيس -
 روغن ميوه جنگلی ( يا روغن ميوه های جنگلی که از آنها نيز درکتب ايران باستان نام برده شده است. -
 Safranزعفران   -
 زنبق -
 زيتون -
 Rue Sauvageاسپند، اسفند   –سپند  -
 Rue   سداب -
   Poivretteه  سياه دان -
 سوسن  -
 Thymus mumularisسنبر  يا سيسنبرياآس بويه سو -
  Shaetaشئته   -
 Basilic romain communشاه اسپرغم    -
 شبدر -
 در اوستا از شيره گياهان بسيار نام برده شده است. –شيره گياهان  -
 عطريات -
 Bois d´Aoes عود يا داربو  -
  L´aurierغار يا غار گيالس   -
 Ghnanaغنانه   -
  Fraspatفرسپات  -
 Larixيا     Lariceقطران   -
 کرفس -
 Chicoreeکاسنی   -
 Encensکندر   -
 Sesameکنجد   -
 گوکرن -
 کوکنار (خشخاش) -
 الله (شقايق) -
 Myrtheمورد   -
 Girofleميخک   -
 نيشکر -
  Vohoukretuوهوکرتو   -
 Vahugaonaوهوگئون   وهوکئن   -
 يونجه (اسپست) -

 
  
  
  جراحی       

  
) در نسکهای Karetubaechazou کره توبئشه زو کرتو پزشکی ( يا زشکی يا کارد درمانی واژه جراحی يا کارد پ

ايران باستان بسيار ديده ميشود. اما بايد دانست جراحی به گونه کنونی نبوده، بلکه اگر بيمار از ديگر درمانهای پزشکی 
و دارو و تلقين و مانند  گاه که از درمان با گياهبهبودی نميافت، آن هنگام از چاقو ياری گرفته ميشد.  پس پيشينيان ما آن

  آنها بهره ای نميبردند از کارد ياری ميگرفتند.



  
درباره جراحی و ويژگيهای جراح نزد ايرانيان باستان باورها و پايه هايی وجود داشته است که ميتوان در کوتاه آنها را نام 

  برد.
  

بزند، مگر آنکه شايسته آن بوده باشد. ه است به کار جراحی دست نخست اينکه جراح(در مکتب مزديسنا) نمی توانست
بدين چم که هنگامی جراح می توانست مزداپرستان را جراحی کند که سه نفر از کسانی که مزداپرست نبودند را جراحی 

  ميباشد.کرده و به نتيجه خوب رسيده باشد. وگرنه چنين جراحی گناهی بزرگ مرتکب گرديده که گناه " زخم عمدی" 
  

  ه است:در ونديداد آمد
« زرتشت از اهورامزدا پرسش ميکند که مزداپرستان جهت آموختن پزشکی چه بايد بکنند؟ اهورامزدا پاسخ می دهد که 

اينان پيش از مزداپرستان بايد در َدِو پرستان آزمايش نمايند، اول يک دوپرست را جراحی کنند اگر او بميرد دوپرست دوم 
ند، اگر او هم بميرد، آنکس که ميخواهد پزشک شود تا ابد نبايد بکار پزشکی بميرد، سومی را جراحی کنو اگر او هم 

پردازد و ديگر نبايد به مزداپرستان دارو دهد و جراحی کند و اگر به مزداپرستان دوا دهد و جراحی کند و آنها را زخم کند، 
  ونديداد). ٧از باب  ٣٨، ٣٧ ،٣۶( کوتاه شده بندهای  مجازاتش همان مجازات کسی است که زخم عمدی وارد آورد

  
درباره جراحی و ويژگيهای جراح ايرانيان باستان باورهايی داشته و آن اين بود که اگر پزشک در درمان با گياه نتيجه ای 

کارد ياری گيرد. نگرفت، اگر ماهر باشد می تواند برای درمان زخمها و گره گوشتها(غدد) و همچنين بريدن اعضا و بند از 
). بنابراين از درونمايه نوشته باال چنين برميايد که جراح و جراحی پس از پزشک و پزشکی(پزشکی داخلی) ۴ (دينکرت

  به ميان می آمده است. 
  

ونديداد دو نکته بسيار اساسی روشن می گردد که شايان دقت است، يکی آيين و  ٧باب  ۴٠تا  ٣۶پس به موجب بندهای 
ر می رسد هر دو اين  مهم يا نخست از ايرانيان بوده يا آنکه ايرانيان يکی از دوم اجازه پزشکی که بنگ رسم پزشکی،

  پايه گذاران اين دو بوده اند. نخستين 
  

از داستانهايی که در جراحی ايران باستان آمده زاييده شدن رستم پهلوان نامی ايران و شکافتن پهلوی رودابه و بيرون 
 ست.ت پزشکان ايرانی بوده اآوردن رستم بدس

  
 

  بيهوشی  
  

درباره بيهوشی بايد دانست به گونه ای که امروز از آن بهره می گردد نبوده ولی برای جراحی بيهوشی انجام ميشده است. 
  ييعی است هنگامی شخص بيهوش و بخواب باشد بهتر می توان جراحی کرد.طبسيار 

بهره می  بنگيار سخن رفته است و بنگر می رسد از دارو و َگرد بيهوشی بس در افسانه های ايران باستان و پس از آن از
  برده اند.

  
بنگ که تازی آن بنج است را با شراب برهم زده در بيهوشی مورد بهره قرار می دادند. اما شراب را بهترين خواب آور و 

  .هوشی بهره برده شده استسبب بيهوشی می دانستند، چنانکه در شکافتن مادر رستم از اين ماده برای بي
  

   Bangha –بنگ 
  نامش در اوستا آمده است و در آن دوران و پس از آن در دوران ساسانيان از آن بهره برده می شده است. 

  
  فيثاغورس در سياحتنامه گويد:  -داروی خواب آور  

  . »« به دستياری ابار (ميراخور داريوش) داروی خواب آور به اسب داريوش داده می شد
  

ته شد از تخم کانابيس انديکا گرفته ميشود. همان شاهدانه است که مستی آور ميباشد، بر اساس گفته اما بنگ چنانکه گف
  هرودوت از دانه های آن در دوران ايران باستان بهره می گرديده است.

  
فرو برند  خته به قدر يک با نخودیگويد که « .... چون از  بزرالبنج و افيون هر دو مساوی حب سا مخزن االدويهنويسنده 

  خوابی طويل آرد ... »
  

  ممکن است داروی هوشبر که در شاهنامه آمده است همين ماده باشد. فردوسی می گويد:



  
  درافکـنـــــد درجــام مـی چــاره گــر    بفــــــرمـود تـا داروی هـوش بـــر
  هوش گشتتو گفتی که بی جان و بي    بدادند و چون خورد بيهوش گشت

  
) درباره پيدايش شراب و بهره گيری از اين مايع برای Comte du Gobineauدر کتاب تاريخ پارسيان ( کنت دوگوبينو

  بهبود بيماری در دوران پادشاهی جم گفتگو کرده و چنين می نگارد:
  

يمارن را د اثر داروها و درمان ب« هر وقت که پادشاه دارويی پيدا می کرد که برای درمان بيماران مفيد بود، به رعايای خو
  می آموخته. » 

  
درباره ساير موادی که برای بيهوشی مورد بهره قرار گرفته است غير از دو ماده باال چيزی پيدا نشده، شايد هم بوده است 

  ولی اکنون از آنها آگاهيی در دست نيست.
  

  فردوسی در داستان منيژه و بيژن فرمايد:
  

  آورد   بــا   بـيـــژن   گـيـــــو   زور بـــر     جـام بـلــــورمـی ســـــالخــورده بـ
  پـرســــتـنـدگـان را بــر خــويـــش خـوانـد    منيــژه چـو بيـژن دژم روی مانــد
  پــرســـتـنـده آمـــيـخــت بـانــــوش بـــــــر     بـــــفرمـود تـا داوری هـــوش بـر
  بـنهـاد پسـت ــان خــــوردن و ســرشهـم    بدادند چون خورد می گشت مست
  همی ريخت بر چوب بر چوب صندل گالب    بگستـــرد کـافـور بر جـای خـواب
  کــه تـاگـشـــت بـيـدار و چـشـمـش گشـــاد    بـيــاورد روغـن مـراو را بــــــداد
  نـگـــار سـمـــن بـــــر در آغــوش يـافـــت    چـو بيـدار شد بيژن و هوش يافت

  
  

ری اين ماده بايد دانست که در ايران باستان مجاز بوده منتهی نه به گونه ای که شرابخواری و درباره شراب و بهره ب
  ميگساری پسنديده باشد، بلکه تجويز اين ماده تا اندازه ای ممکن بود ولی زياده روی در آن  را شايسته نمی دانستند.

  
  در مينوخرد درباره شراب مطلبی بدينگونه آمده است:

ن برای بيماران باندازه باشد، هضم را خوب و اشتهای خوردن را زياد کند، در تن هوشياری و خرد و خون « که می خورد
روی خون فزايد، نور ديده و شنيد گوش را زياد نمايد، خواب را آسانتر و آسوده تر نمايد، اما اگر زياده روی شود از ني

  نمايد و خداوند را از خود ناخشنود نمايد. »کاسته شود، رنگ صورت را بردارد، خواب را سنگين و گران 
  

اين همانی است که دانشمندان و پزشکان امروز به آن رسيده اند که مقدار به اندازه شراب نه اينکه بد نيست بلکه سودمند 
  هم ميتواند باشد.

  
  
  
  

  باستان پزشک و پزشکی در ايران
  

اره بخش و درمان کننده ميباشد. در هرمزيشت در ميان آمده که به چم چ )Baechazaبئشـز (در اوستا واژه پزشک، 
ويژگی هايی که برای اهورامزدا آمده است، بجز از آنکه وی را دانا و توانا و بينا و آمرزيدگار، نگهدار و پاسبان و 

  بخش و در بخش دوازدهم چاره بخش ترين خوانده شده است.پشيتبان دانسته اند، در بخش هشتم درمان 
  

  آمده است. اما واژه بيمار از ويمار ميباشد.  بئشزی (چاره بخشيدن)و  )Bajachkiپژشکی (ی در پهلوی، واژه پزشک
  
  
  

  بخش بندی پزشکان 
 



يکی با کارد(چاقو و لوازم در ونديداد آمده است که زرتشت از اهورامزدا پرسش کرد، که اگر پزشکانی چند باشند که 
  و کلمات پاک درمان کند، برتری با کدام است؟ پاسخ داده شده است:جراحی) ديگری با گياه و سومی با کالم 

ای سپنتمان زرتشت برتری با پزشک سومی است که او پزشک پزشکان است. نگر از پزشک سوم همان است که امروز 
  نها را ميناميم. آ  Psychiatreبه نام پزشکان روانی يا  

  
نيز در ايران باستان بوده اند. مانند چشم پزشک و دادپزشک (  بجز اين دسته پزشکان کارآزموده، پزشکان ديگری

پزشک قانونی يا پزشک رسمی و اداری) و ستور پزشک يا دامپزشک که بهبودی  حيوانات به مانند اسب و سگ و .... 
  ميپرداخت.

  
ان و کشاورزان و ستان طبقات مردم به چهار دسته و تقسيم ميشدند : روحانيون، سربازبايد دانست که در ايران با

  صنعتگران.
  

در ميان طبقات مختلف باالتر از همه همان روحانيون بودند که پزشکان بيشتر از ميان آنان برگزيده می شدند. اما برخی 
انش پزشکی آگاهی داشتند و هنر خود را نمايان می اوقات از طبقه کشاورز اگر به ويژگيهای گياهان و داروها و به د

  ستند بکار پزشکی بپردازند.ساختند، می توان
  

چنين برميايد که آموزش پزشکان در سه مرکز بزرگ ايران باستان چون ری و همدان و تخت جمشيد انجام می گرفته 
بوده که پزشکی نظری و عملی در است. و آنگونه که از تاريخ بر می آيد، آموزش پزشکان بر گردن فرماندران 

  بيمارستانها آموزش داده ميشد.
  
  اين آموزشگاها سه گونه پزشک خارج ميشد، بدين ترتيب: از

  نخست آنان که بهبود دهندگان الهی که همان روان پزشک باشد. 
  گروه دوم آنان که با گياه به درمان می پرداخته اند.

ن زير کشور و مورد اعتماد دستگاه کشوری بودند. چنين برميايد که جراحا گروه سوم پزشکانی بودند که پزشکان رسمی
  نظر اين پزشکان کار می کرده اند.

  
چنين برميايد که پزشکان پس از پايان دوره پزشکی در مراکز آموزشی خود به پزشکی نمی پرداختند، بلکه به شهرهای 

  ديگر می رفتند.
  

  جراحان ستايش شده است و آنان را درمان بخش بخشندگان ناميده است.در بخش ششم اردی بهشت يشت از پزشکی و 
  
  

  وظايف پزشک درمانگر
  

درباره وظايف پزشکی درمان کننده آمده است، که وی ناگزير بوده، از حال بيمار بدرستی بازجويی کند و بازشناسی دقيقی 
  از بيماری را بدهد و بازشناسی را بر درمان پيشقدم دارد.

  
رسی درست از وی کند.  اگر بيماری پس از بايست بر بالين بيمار بيايد و ساعاتی چند که بر بالين وی است برپزشک می 

نيمروز ناخوش شود، پزشک می بايست پيش از شامگاهان نزد وی برود و اگر آخر روز  بر بالين بيمار خوانده می شد، 
شامگاهان نياز به پزشک داشت، چنين برميايد که ديگر پزشک ميبايستی همان شب درمان او را آغاز کند. اما اگر بيمار 

  ت تا سپيده دم فردا همراهی بيمار را داشته باشد.نميبايس
  
  
  

  آموزش و پرورش پزشکان
  

چنانکه از آموزش پزشکی در ايران باستان برميايد در سه مرکز ری و همدان و تخت جمشيد انجام ميگرديده و 
نديشاپور در دوران ايران باستان در اين شهر ها بوده است.( اما نه مانند دانشکده گ آموزشگاههای پزشکی در دوران

  ساسانيان).
  



باز چنين برميايد که در شهرهای همدان و ری و تخت جمشيد بيمارستانهايی وجود داشته، چرا که برپا کردن بيمارستان(يا 
ف فرماندران بوده است. فرماندران در مراکز مهم به تهيه دارو بهتر بيان داريم پناهگاه بيماران و سربازان بيمار) از وظاي

زشک می پرداختند که اين امر جزو وظايف آنها بوده است. و طبيعی است که آموزش پزشکان در اين و پ
  مراکز(بيمارستانها) انجام می گرفته است.

  
اری ميکرده اند، که به گونه پرستاران امروزی به همين گونه ميتوان گمان برد، که پرستاران و کسانی که از بيماران نگهد

  باال زير نگر پزشکان و فرمانداران آموزش می يافته اند.  بوده اند، در مراکز
  
  

  آداب و آيين پزشکی و پروانه پزشکی
  

گمان نميرود در هيچ يک از دينهای پيش از اسالم آموزش دانش پزشکی و پاسداری آداب و آيين پزشکی همانند آيين 
  تشت باشد.زر
  

  آموختن دانش پزشکی بوده اند روشن شده است.در ايران باستان بسيار آشکار تکليف کسانی که خواهان 
سال  2500سوگند نامه بقراط و آيين پزشکی که وی در دنيای پزشکی وارد ساخته، از بنيادی ترين پايه هايی است که از 

  ست. پيش تا به امروز در آن دگرگونی چندانی رخ نداده ا
  

پزشکی پيش از بقراط به بهترين گونه خود انجام می گرديده  ولی  می بينيم که در آيين زرتشت پايه های و بنيادهای دانش
  است. 

  
در آيين زرتشت هر يک از پيروان اهورامزدا وقتی پروانه پزشکی داشت، که سه نفر از پيروان دينهای ديگر را درمان 

  ونديداد). ٧باب  ٣٧، ٣۶کرده باشد(بندهای 
  

  اين امر چند دليل داشته است:
کی توانست، خود را بدون جانبداری برای درمان فرد ديگری، با باور دينی ديگری، آماده سازد آنکه از نگرش آداب پزش

  و تنها در انديشه خود سود بيمار را ببيند، آنگاه در آينده پزشک کم همتايی خواهد بود.
داپرستان به ود آزمون و آزمودنی برای جويندگان پزشکی بوده و پروانه پزشکی مزديگر اينکه درمان اين سه تن خ

  بوده که سپس در دوران پس از اسالم هم انجام گرفته است. راستی پروانه نامه پزشکی يا ليسانس پزشکی 
  
  
  

  دستمزد يا پايمزد
  

و دامپزشک در برابر خدمت درمانی که برای در ونديداد آمده است که دستمزد يا پايمزد( يا ويزيت امروزی) برای پزشک 
  ميکرده است به چه گونه ای بوده است.افراد و طبقات گوناگون 

  
اگر پزشک يک رييس روحانی (موبد) را درمان ميکرد، پاداشش نيايش خير موبد بود. برای درمان فرماندار يک استان 

دهو پت) يک حيوان اهلی درجه اول(به مانند شتر)، برای (بزرگِ ناحيه يا زندپت) چهار گاو نر، برای درمان حاکم شهر(
خانواده (مان پت) يک گاو ارزان قيمت و برای رييس ده (ويس پت) يک گاو ميانه، برای پادشاه يک گردونه  درمان رييس

  ).٧چهار چرخ بوده است (ونديداد باب 
  

ارباب ده يک ماديان و برای بانوی حاکم يک  دستمزد پزشک برای بانوی رييس يک خانه، يک االغ شيرده و برای بانوی
همين گونه برای افرادی از خانواده های بزرگ دستمزد گاو بوده است. از آن گذشته دستمزد برای  استان شتری ماده،  به

دامپزشکان نيز منظور گرديده است، بدين شکل: دستمزد گاو بزرگ، قيمت يک گاو ميانه و برای گاو ميانه، گاو کم قيمت 
  ونديداد). ٧ه گوشت پرداخت ميشده است( باب و برای گاو کم قيمت، يک گوسفند و برای يک گوسفند کم قيمت، يک تک

  
  ).٧دستمزد درمان با ميزان بيماری و دشواری آن و جايگاه  پزشک بستگی داشته است (ونديداد باب 

  
ی هايی بوده که افراد می بايست بی درنگ به چنين برميايد که دستمزد پزشکان در ايران باستان جزو نخستين بدهکار

  مسئله در هيچ يک از اقوام پيشين از ايرانيان به مانند ايران باستان رايج نبوده است.پزشک بپردازند و اين 



  
آنچه از تاريخ آن دوران نمايان ميشود، اين است که پزشک خوب می بايست درآمد کافی داشته باشد، تا بتواند در يک 

ی و اسبان تيزرو داشته باشد، داشتن يک ز که دارای اسباب زندگی باشد سکونت کند و خوراک سالم و لباس کاف محل ممتا
اسب تندرو برای پزشک از بايستنی ها بوده، زيرا بدون ياری از آن نمی توانسته به سرکشی بيمارن برود، به ويژه آنکه 

  مکان بيمار دور از خانه پزشک باشد.
  

است پزشک بايد از روی ناچاری  يوسته دارای مقدار کافی دارو و لوازم جراحی باشد. در اوستا آمدهپزشک می بايست پ
هر روز به بيمار سرکشی کند و در برابر خدمت از طرف مردم به پزشک غذای خوب و خانه خوب و اسب تندرو داده 

  شود.
  

  وانست پيش از آغاز درمان آنرا درخواست کند.پزشک بيشتر در پايان بيماری دستمزد خود را دريافت ميکرده و می ت
  

يگاه پزشک در ايران باستان بسيار ارجمند و گرانمايه بوده و با جايگاه پزشکان در ميان کشورهای و چنين برميايد که جا
  اقوام پيش از خود مانند مصر و کلده و آشور و بابل و برخی کشورهای ديگر بسيار گوناگون بوده است و از هر گونه

  پزشک جايگاهی باال و واال داشته است. 
  
  
  

  ران هخامنشی تا ساسانيانتاريخ پزشکی پس از دو
  

  اشکانيان 
  

از پارتها نوشته و نشانهای پزشکی  بسياری به جای نمانده است و اين ميتواند به دليل دست به دست گشتن قدرت از 
با پارتها و از بين بردن همه نشانه های آنها بدست ساسانيان پارتها به ساسانيان باشد. همانگونه که از دشمنی ساسانيان 

  هستيم، ميتواند دليل نبودن نوشته ها و نشانهای پزشکی اين دوران باشد. آگاه
  

گمان ميرود پيشرفت دانش پزشکی در زمان اشکانيان ادامه ای از دوران هخامنشيان باشد و مانند ديگر دورانها به دست 
  .  ساسانيان رسيده باشد

  
  يزيسته اند.به اين همه چند تن دانشمندان و پزشکان نامی در اين دوران م

  
  يکی از دانشمندان ايران که در دانش پزشکی و شعبده نامی بوده است. )Azonaxآزونکس ( 

  
قرن چهارم فرهاد نام چند تن از شاهان اشکانی و نام دانشمندی از ايران که در ميانه   – يا فرهانه )Phraitesفراتيس ( 

  ندين نوشته در مورد آن دين از خود به جای گذاشته است. ميالدی نامی بوده است که به دين مسيحی گرويده است و چ
  

حکمران پنتوس  که در خوراکش زهر ريختند و او جان به در برد. اين پادشاه  را ميتوان يکی از دانشمندان  مهرداد ششم
نوشته ای رهای گوناگون خو دهد، که هيچ زهری بر وی کارگر نباشد. می گويند پزشکی دانست که توانست خود را به زه

  در دانش پزشکی داشته که به زبان رومی برگردانده شده و در گياه شناسی نيز مردی آزموده و آگاه بوده است.
  

به زهر خوردن  مهرداد مردی هوشيار بود و چون ترس آن را داشت که روزی بدست سردارانش زهر داده شود، خود را
ان زياد و کشنده زهر در وی اثری نداشت. برای نمونه هنگامی که در خو داده بود و آنقدر اين امر را ادامه داد که ميز

جنگی با روميان شکست خورد و از اين شکست بسيار افسرده شد و ننگ شکست را نتوانست بپزيرد، تالش به خودکشی 
نيز چنان کرد و به افتاد، به يکی از افرادش دستور داد تا او را با خنجر بکشد، او  کرد و هر چه زهر خورد در وی بيهوده

  زندگی مهرداد پايان داد.
  

بنابراين برميايد که که روش خو دادن بدن به زهر در ايران باستان رواج داشته است. بدينگونه بايد در تاريخ پزشکی 
وی را در  اتول بتماننان که نويسنده آمريکايی تاريخ پزشکی،  را مهرداد اشکانی دانست همچ ايمنی شناسنخستين  

  ب خود چنين خوانده است.کتا
  
  



  
  تاريخ پزشکی در دوران ساسانيان

   
ميالدی) فرزند بابک نمود، شکست  ٢٢۶ – ٢۴٠آخرين پادشاه اشکانی به نام اردوان چهارم در نبردی که با اردشير (

اه ايران ميالدی)، بدين گونه وی پادش ٢٢۶لسله پادشاهان ساسانی است افتاد(خورد و ايران در دست اردشير که سر س
  زمين و جانشين اشکانيان و هخامنشيان شد.

  
ساسانيان اردشير بابکان و شاپور اول و دوم و انوشيروان بيش از ديگر پادشاهان ساسانی در گردآوری و بنيانگذار 

 شاپور در زنده کردن زبان باستانی و نسکها و آيين اوستا برآمد و برگرداندن نسکهای دينی و دانشی تالش کردند. 
نسکهای پزشکی و ستاره شناسی و جغرافيا و هنر که از ايران به هند و يونان رفته بود را گرد آوری کرد و آنها را 

ين روم و هند اردشير پادشاه ساسانی به همينگونه برای گردآوری نسکهای دانشی گروهی را به سرزمسامان بخشيد.  
ويسد: « اردشير برای گردآوری کتاب از هند و روم و بقايای آثاری که فرستاد تا آن نسکها را گردآوری کنند. ابن نديم مين

در عراق مانده بود، کسانی را بدان ناحيه ها فرستاد و آز آنها هر چه را متفرق بود گرد آورد و آنهچه را متباين بود تاليف 
نانی به پهلوی برگرداند. اين پادشاه ر اول نيز کار پدر را دنبال کرد و دسته ای از آن نسکها را از يوکرد.»  پسرش شاپو

  گروهی از پزشکان يونانی را برای آموزش پزشکی به ايران آورد.
  
  

اسيران  امپراتور روم و گرفتن انتاکيه، شاپور گروهی از والرينپس از جنگ بين ايران و روم، و پيروزی شاپور اول بر 
 » يا  «گند شاه پوهرر خوزستان بسازند. نام اين شهر « رومی را بر آن داشت تا شهری در در نزديکی شوشتر کنونی د

» است. که پس از آن يکی از مراکز بزرگ شاپور به از انتاکيه ) به چم «ve – Andew – Shapohr »  (واندوشا پوهر
  پزشکی پيش از اسالم گرديد.  

  
وهی از پزشکان ايرانی، هندی و ر اول نسکهای پزشکی از زبانهای ديگر به پهلوی برگردانده شد و گربه امر شاپو

  يونانی به آموزش در اين مرکز علمی سرگرم شدند.
  
  فردوسی درباره گشودن انتاکيه گويد:  

  
  کـه بـا يـپـل و لشـگـر بـرآمـد ز راه    بـه انتــاکيه در خبر شد زشــاه

  دلـيـــــران رومــی و کـنـــد   آوران    ـهر بـدبيـکرانسپـاهی بـدان ش
  بــــدان تـا نـبـاشـد بـه بـيـداد جنــگ    اندران شاه شد درنگسه روز 

  ســــواری نـديـدنـد جـنــــگی ز روم    گشــاده شـد آن مـرز آبـاد بـوم
  بســــــوی مــدايــن فــرستاد شــــاه    اسيران و آن گنج قيصر ز راه

  نهـمی تـازه شــــد پـيـر گشتـه جـوا    بـس باغ و ميدان و آب روانز
  کـه انـتـاکيـه اسـت اين اگـر نو بهـار    چنين گفت با موبدان شهريـــار
    ز مشک اندر و خاک و ز زر خشت    کسی کو نديدست خرم بهشــت

  
  

آيين و کيش يا روش نو آورد. گروهی نيز به  از رويدادهای مهم دوران شاپور اول بيرون آمدن مانی و پيامبری او بود که
مشهور است که شاپور درمان فرزندش را که بيمار بود از وی   دانش پزشکی بی بهره نبود، وی گرويدند. مانی از 

  درخواست کرد، اما کودک  در آغوش پدر جان سپرد.
  
  
  

  پزشکی و شاخه های آن در دوره ساسانيان 
  

سانی به دست دانشهای طبيعی و ستاره شناسی به شيوه ای که از اوستای دوران سا در کتاب بندهش کوتاه شده ای از
آمده که در دوران ساسانيان در  معجم البلدان، ياقوت حمویآمده اين مطلب آورده شده است، ديگر آن که در 

گشتــگ   سوم بهريشهر(ريواردشير) از  بخشهای ارجان، گروهی از نويسندگان بوده اند که به ياری خط مرموزی مو
Gashtagh  می خوانده اند. گشتــگ دفترانا برجای گذاشته اند و آنان را دانشهای پزشکی و ستاره شناسی و فلسفه ر  

  



از نسکهای از دست رفته دوره ساسانی درباره پزشکی گوشه هايی به جای   Hnpatam Naskهوسپارم نسک  در 
روه ی از بيماری واگير و ديگری بيماری عادی گفتگو شده است. نخستين گمانده است. برای نمونه از دو گونه بيماری يک

  تلفات زيادی می داده، ولی گروه دومی تلفاتی مانند نخستين نداشته است. 
  

  فردوسی در شاهنامه از قول برزويه می فرمايد:
  

  که بـر درد آنکس که بايـد گريسـت    ســر دردمندان بـدو گفت چيسـت
  چو بر خوان نشيند خورش نشمرد    فزون خوردبدو گفت آنکس که ا

  بــزرگ آنکه از تنـدرستـی بجسـت    ـدرسـتنبـاشد فـراوان خـوش تن
  

در دينکرد آمده است که تندرستی بر دو گونه است نخست درستی تن و دوم درستی جان و پزشک را دو گونه شمرده است 
  پزشک روحانی و پزشک جسمانی.

  
می گرفته است. نخست  کی که از دوران ساسانيان بجای مانده است پزشکی به دو گونه انجاماز نسکها و نوشتارهای پزش

  پزشکی جسمانی و سپس پزشکی روحانی، منترا.  
  

درمان بيماريها با آنکه در پزشکی ايران باستان چنانکه از نسکهای آن دوران بدست ميايد به سه يا پنج گونه انجام می 
ردن) و اين امر پس از بقراطی سه گونه بوده است: دارو و لوازم جراحی(آهن) و آتش(داغ ک گرفته است، اما در پزشکی

رخنه پزشکی بقراطی در پزشکی ايرانی در کشور ما بسيار رايج گرديده، منتهی درمان با منترا نيز بسيار معمولی بوده و 
  رخنه خود را از دست نداده است.

  
  
  

  اکی گياه درمانی و موارد دارويی و خور
  

ن پيش از خود بوده، افزون بر دانشهای پيشين دانستنی در دوران ساسانيان که پزشکی در آن دوران درخشان تر از دورا
  .های بيشتری نيز بدان افزوده گرديده است

  
ويه برزچنين بر ميايد که در دوران ساسانيان بررسيهای بيشتری درباره گياهان انجام گرفته است و برای آزمايش گياهان 

  است. به هندوستان رفته است و پژوهش های گرانقدری انجام داده پزشک
  

در تاق بستان نقش درختی که شاخه هايش بر ستون پيچيده شده است و برگهای آن مانند برگ کنگر و در باالی آن به گل 
  پورداود). 1شتها ج باشد( ي گوگرنبسيار قشنگی ختم می گردد ديده می شود، چنين برميايد که اين گياهان همان 

  
  

  درمان با نباتات 
  

  برای درمان در آن دوران بوده که برخی از آنها را تا هفتاد شمار کرده اند.شماره زيادی از نباتات 
  

  همچنين از نباتات زهردار نيز سخن به ميان آمده است، که در پزشکی از آنها سود برده ميشده.
  

که درمان   Vun-I. Yudh-leshون يوديش که ممکن است همان درخت   در در تاق بستان نقش درختی ديده ميشود
  ننده هر بيماری در آن دوران بشمار می رفته باشد.ک
  

از ادويه و مواد خوارکی که در دوران ساسانيان بويژه در دستگاه شاهانه، چه از برای دارو و چه موارد ديگر؛ بهرمند 
  ميشده اند ميتوان اينها را نام برد:

  
،  زعفران ( اين زعفران از  Gimgem reر، ( نی شکر که در خوزستان اين درخت کشت ميشده است)، زنجبيل   شک 

) بنفشه، نيلوفر، باقالی معطر، نرگس، گل سرخ، Basilie romainناحيه قم و بوان بوده است)، گالب، شاهسپرم ( 
، شراب، انار و آب انار، نمک، عسل،  Bois d’Aloes، ترنج، فلفل، عود  Vesicuria gnaphaloideخيری  

، جو(برای اسبان و چارپايان)، گونه های چربی ها، هلو، نارگيل، پسته، عدس، سرکه،  شاهدانه، زيتون، بادام، گردو



 Gomme، کتيرا   Mannede Heydyaruuum Alkagiاسپند، خرما، (از حيره) ، خردل، انقوزه، گوگرد، ترنجبين  
 Sel ُ، نوشادر Azur Bleu Colialt، خرمل، کرچک، زاج، صبر زرد، الجورد ، زيره Indi go، نيل  

d’ammonniaque    و مواد خوشبو مانند عنبر اشهب و مشگ و کافور و صندل (اين چهار ماده آخری بيشتر در
بلسان ( اخته،      Cannelleدارچين  Encensکاخهای خسرو پرويز سوزانده ميشد که کاخها را خوشبو سازد)، کندر 

که برای درمان زخمها بسيار   Myrrke مرکلی  ،   Laudanum )  ، الدن   Baume ou Mecqueبلسان مکی يا  
  ، موم  وسير.  chi coree  ، کاسنی (هندباء) poaiau ، تره (گندنا)   nnysthe  بکار می رفته است، مورد  

  
پور فزون بر پژوهش های پزشکی، درباره گياهان نيز در دوران ساسانيان در دانشکده پزشکی و بيمارستان گنديشا

به هندوستان از سوی انوشيروان در پی پيدا کردن گياههای  بروزيه پزشکام ميگرفته است و مسافرت پژوهش هايی انج
  بوده است. پادزهری

  
  فردوسی در اين باره گويد:

  
  بيـاورد بـا خـويشـتـن آن گـروه  پزشــک پـژوهنده آمـد بـکوه

  همی زهـر بشناخت از پـادزهــر    نايی او را فزون بود مهرزدا
  بـيفکند از آن هر چه بيکار بود  کـوهی فـراوان درود گيـاهان

  بياميخت دارو چنان چون سزيد    از آن پاک ترياق ها برگزيــد
  
  

خرداد ايرانی  ميگويند در بيماری سخت دختر ملکه چين که پزشکان چينی از درمان آن درمانده شده بودند،  پزشک
کاسنی و آب انار او را بازشناسی کرد و برای تندی تپش قلب وی، ( در دوران خسروپرويز) به چين رفت و بيماری برزين
  شعر فردوسی) ٣٨۶سفارش نمود. (برگ  و تره

  
از داروهای بايد دانست رابطه ای که بين ايران و چين که در دوران قباد پادشاه ساسانی برقرار گرديد، موجب شد، که 

سرزمين به کشور ما بيايد  و اين برای پزشکی ايران در دوران  ايرانی به سرزمين خاقان و و از آنسوی کاالهايی از آن
  ساسانيان بی بهره نبوده است.

  
  
  

  دامپزشکی 
  

می (دامپزشک) در دستگاه نظا ستور پزشکدر هوسپارم نسک از درمان حيوانات اهلی و سگ هار آمده است. همچنين 
  را درمان می کرد.ساسانيان جايگاه ی ارجمند داشت، وی به وسيله گياهان حيوانات 

  
  
  

  آموزش وپرورش و آموختن دانش پزشکی در دوران ساسانيان
  

درباره آموزش و پرورش کودکان و جوانان دانستنی هايی در دست است، که تا اندازه ای دقيق ميباشد. دسته ای از نجيب 
گوناگون ميپرداختند. اينان خواندن و ان هخامنشی در دربار با جوانان خانواده شاهی به آموختن دانشهای زادگان مانند دور

  نوشتن و حساب و چوگان بازی و سواری و شکار و شطرنج می آموختند.
  

) چنين ٨« منابع تاريخی که داريم، اطالعی درباب تعاليم دختران بدست نميدهد، بارتلمه ( زن در حقوق ساسانی برگ 
ری بوده است. بعالوه بغ نسک( دينکرد، کتاب نهم، فصل حدس ميزند، که تعليم دختران بيشتر مربوط به اصول خانه دا

) صريحا از تعليمات زن در فن خانه داری بحث ميکند. معذالک زنان خانواده های ممتاز گاهی تعليمات بسيار ٩، بخش ۶٧
 داذستان» بدست ميايد و آن لب از يک عبارت کتاب « ماذيگان ی هزارعميق در علوم تحصيل ميکرده اند و اين مط

اينست: يکی از قضات در موقعی که بمحکمه ميرفت، پنج زن او را احاطه کردند، و يکی از آنها سواالتی از نمود راجع 
اه يکی  از زنان ببعضی از موارد مخصوصه از باب گرو و ضمانت. همينکه بآخرين سوال رسيد، قاضی جوابی نداشت. آنگ

، و بی تعارف بگو: نميدانم.  بعالوه ما خود جواب آن را در شرحی، گفت: « ای استاد، مغزت را از اين بابت خسته مکن
  کريستن سن) –که مگوگان اندرزبذ نوشته است است، خواهيم يافت. » (ايران در زمان تاريخ ساسانيان 

  



 و پوراندخت نشانگر اين است که آموزشهای زنان تنها در خانه داری همچنين وجود  زنانی مانند گردويه، آزرميدخت
  نبوده است.

  
  

  بخش بندی، ويژگی ها و دستمزد پزشکان
  

چنانکه ميدانيم در دوران ساسانيان همانند دوران هخامنشيان مردم به گروه های گوناگون بخش بندی شده بودند،  
ی و بزرگان.  پزشکان بخشی از کارکنان کشوری بودند. جايگاه روحانيون و لشگريان و دبيران و کارمندان کشور

که پزشکان درجه اول بودند که پيشگيری  درستبذ( يا دروايستوپت)ن در سلسه های ايرانی به دو درجه بود، اول پزشکا
ا و شهرستانهای از بيماريها و تندرستی همگانی مردم به گردن آنها بود. ميتوان درستبذ را با مدير عامل بهداری استانه

  امروزی همسان کرد.
   

ولی که همان پزشکان درمانگر بودند و از نگر جايگاه و درجه پايين تر از نخستين دسته دسته دوم پزشکان عادی و معم
ميخوانند که ميتوان به وی نام  « ايران درستبذ »قرار داشتند و بجز دو دسته باال رييس کل پزشکان وجود داشته که او را 

  وزِی وزير بهداری را داد.امر
  

می خواندند که اين را به موبدان  Zarathush treotumزرتشتروتوم ی را از سويی رييس کل پزشکان جسمانی و روح
  موبد هم ميگفتند.

  
  بجز دسته های باال در هوسپارم نسک در ميان پزشکان کارآزموده نام چشم پزشک نيز آورده شده است.

  
  ی هخامنشيان آمد، به چند دسته بخش ميشده اند:پزشکان چنانکه در پزشک

 
  و شفادهندگان روحانی(روانی) بودند که برتر از تمام پزشکان بشمار ميرفتند.دسته اول پزشکان 
  دسته دوم آنان که با گياهان درمان ميکردند(گياه پزشک) و نگهداران آتش يا آذربان که همگی به درمان بيماريها می     

بزرگ بهداشت بوده که کارشان  يا رييس درستبذان خود به دو دسته بخش بندی می شدند: گروه  نخست همان پرداختند. اين
   تن پزشکميان بردن دليل بيماريهای همگانی بود، و گروه ديگر که پس از پخش شدن بيماری به درمان می پرداختند و  از 

  خوانده می شدند. 
   

  
  ا شده است که پيش از آغاز به پزشکی بايد آنها بکار گرفته شوند.در مورد تن پزشک اندرزهايی در اوست

  
اب دينکرت پهلوی در بخش هوسپارم نسک درباره رفتار پزشک با بيمار و بيماری،  پندها و دورانديشی های در کت

ی و درمان سودمندی آمده است. در اين کتاب دستور داده شده است که اگر پزشک به تن پروری بپردازد و در بيمارپرس
  کندی کند، گناه بزرگی کرده است.

  
است که اثر داروهايی را که برای بيماران سفارش می کند، روزبروز با تيزهوشی کامل  وظيفه يک پزشک با وجدان آن

مورد بررسی قرار دهد و آنرا عوض کند و داروهايی که دارای ويژگی بهتری باشند به جای داروهای پيشين سفارش 
  نمايد.

  
آنان نهايت تالش خود را  بکار گيرد و با  پزشک بوده که از ناتوانان روزانه در  زمان معين بازديد کند و در درمانبر 

  بيماری چنان در مبارزه افتد، که گويی با دشمن خود پنجه نرم ميکند.
  

تا اندازه ای از گروه اشراف در ايران باستان به ويژگی هايی که پزشک بايد دارا باشد بسيار اهميت ميداند. چون پزشکان 
به آموزشهای بنيادی دست ميزدند و در آخر فردی برگزيده ميشد که  زادگان و مردمان شريف بوده اند، می بايستی

جستارهای پزشکی را بخوبی آموخته باشد و در کار خود ماهر و با بيمار با آرامی و شکيبايی رفتار کند و تالش کند بيمار 
ار خود افتخار کند، و از رمان کند.  افزون بر آن پزشک بايد شيرين زبان و ماليم و مهربان و به کرا از روی وجدان د

ادامه بيماری از روی آزمندی مال و اندوختن خودداری کند. پزشک بايد خداترس بوده و تنها هدفش درمان بيماری باشد و 
  می بايستی نخستين را  بر دومی افزونی دهد.بس. از آن گذشته پزشک اگر برای درمان و دستمزد خدمت ميکند، 

  
  هر است و برای کار پزشکی ارجی نگذارد، پست ترين فرد از نگر جايگاه پزشکی ميباشد.اما  آنکس که آزمند و بی م



  
گذشته از آن درباره ويژگی های پزشک آمده است که فزون بر آگاهی گسترده از بيماريها، درباره اندام و بندهای بدن 

وشرفتار باشد. درباره پزشک آمده است که ی فراوان داشته باشد،  به بيماران خوبی کند و در برابر آنان شکيبا و خآگاه
  بايد با هوش و استعداد بوده تا بتواند بازشناسی درستی از بيماريها را بدهد.

  
ورد نياز را با کمال مهارت به همينگونه درباره پزشک درمان کننده روح و جسم هر دو بايسته است که آزمايشهای م

نشی آورديم (چنانکه در ونديداد آمده است)، اگر پزشکی سه نفر از انجام دهد، همانطور که در پزشکی دوران هخام
  پيروان دينهای ديگر يا بی دينان را درمان ميکرد و آنان می مردند هرگز نميتوانست به درمان ديگران بپردازد.

  
  د که بايد به پاکی و دورانديشی و انديشه کردن در درمان کوشا باشد.ديگر ويژگی های پزشک آن بو

  
انکه گفته شد در دوران ساسانيان پروانه به پزشکان می دادند که مانند شهادتنامه و يا گواهی های امروزی بود، تا چن

  افرادی که شايسته پزشکی بودند، به درمان بپردازند.
  

ای انند دوران هخامنشيان برقرار بوده، در يکی از بخشهای از دست رفته اوستدستمزد پزشکان در دوران ساسانيان م
دوران ساسانی، يعنی هوسپارم نسک در مورد دستمزد پزشکان آمده است که پزشک می توانسته خوراکی های خوب، 

پزشک می توانسته جامه های فاخر و خوب، اسبهای تندرو و به همينگونه پول بابت دستمزد درخواست کند. از آن گذشته 
ی که درباره افرادی که انجام  ميداده دستمزد بگيرد، همچنين حتی از مردمان تهيدست دستمزد بگيرد و به اندازه درمان

  مانند دوران هخامنشی قوانينی برای گرفتن دستمزد از رييس خانه و يا رييس ده و يا رييس کشور وجود داشته است. 
  

ميکرد و ز به هنگام نياز به سرکشی بيمارش برود و بيمار بايد دستمزد او پرداخت پزشک درمانگر مجبور بود هر رو
  محل و مکانی خوبی هم برای او فراهم ميکرد.

  
  در آن دوران پزشکان از نظر گرفتن دستمزد به چند دسته بخش بندی می شدند:

ی گزيده بودند، اينان بهترين پزشکان نخست آن دسته از پزشکانی که پزشکی را تنها از روی انسانيت و يا آمرزش اله
  بودند.

  ز روی انسانيت و آمرزش الهی  و مال گزيده بودند.دوم پزشکانی که پزشکی را ا
  سوم پزشکانی که تنها به مال دنيا چشم داشتند و بس. اين پزشکان پايين ترين و پست ترين دسته پزشکان بودند.

  
  
  
  

  ميالدی)  ۵٣١  – ۵٧٩ل انوشيروان ( تاريخ پزشکی در ايران در دوران خسرو او
  

، آزادی تجارت بين ايران و بيزانس و آزادی مسيحيان در کيش خود برقرار گشت. در دوران پادشاه خسرو اول انوشيروان
مرزهای ايران از شرق تا جيحون (مرز ايران و سرزمين خاقان ترک) و از جنوب تا يمن گسترش يافت. اما دوباره روابط 

ورد و تيسفون پايتخت شاه از خسرو شکست خ )  Justinianosژوستينين ( يوستی نيانوس تيره گرديد و  ايران و روم
  ايران شد.

  
انوشيروان با سياست بسيار دانشمندانه ای توانست آرامش را به کشور بازگرداند که در سايه اين آرامش گروهی از 

نسکهايی در  بروزيه پزشک، فزون بر آن از کشور هند بوسيله دانشمندان را از امپراتوری روم شرقی به ايران جلب کند
چون انوشيروان آن تعصب برخی از شاهان ديگر ساسانی را   اگون و نسکهای پزشکی به ايران آورد.دانش های گون

نداشت، بدين روی پيوسته در کوشش برای جلب دانشمندان بود. از آن گذشته کارهای ديگری انجام داده شد که به 
  شرفت گنديشاپور انجاميد. پي
  

وان درباره جستارهای علمی و بررسی و کاوش در جستارهای فلسفی، از نکته های که شايان نگرش است آنکه انوشير
به وجود آمدن جهان و جهان بی پايان و ابدی و مانند آنها بسيار کنجکاو بود. به همين روی دستور داد تا موبدان را گرد 

ه تيسفون پناه برده بودند، نيز اب گفتگو و کاوش کنند. بجز آنها اجازه داد گروهی از فالسفه يونان که بآوردند  تا در اين ب
  در اين گردهمايی ها شرکت يابند. اين امر می رساند که انوشيروان از دوستداران آزادی دين و انديشه بوده است. 

  
  



  مجلس کنکاش يا کنگره پزشکی
  

گنديشاپور و و فالسفه بسياری در دربار به خدمت سرگرم بودند، از جمله جبرائيل پزشک در دوران انوشيروان پزشکان 
بيادق پزشک و سرجيس راس العينی فيلسوف بزرگ و بروزيه پزشک. هر يک از آنان بخشی از امور پزشکی  و يا 

  دانشی را به گردن داشتند. 
  

فلسفه و حکمت از يونانی به سريانی می پرداخت و جبرائيل رييس پزشکان درباره بود. سرجيس به ترجمه نسکهای 
و بروزيه پزشک به ترجمه نسکهای دانشمندان هندوستان که بيشتر در اخالق و  های پزشکیبيادق پزشک به نوشتن نسک

  سياست  بود سرگرم بودند.
  

يش می آمد به امر  هنگامی در گفتگوی فلسفی و پزشکی ناسازگاری بين دانشمندان و فالسفه و پزشکان ساير کشور پ
کاش را ميتوان به نام کنگره بزرگ علمی و حکمتی ناميد، که پادشاه مجلس کنکاش در دربار بوجود ميامد. اين مجلس کن

  بنيان گزار آن انوشيروان پادشاه ساسانی بوده است.
  

ايرانی است. اما از  انجمن   از ويژگيهای تمدن انجمن ساختندرباره کنگره گرفتن و کنکاش در ايران باستان بسيار آمده و 
  نيز در ايران باستان نام برده شده است. پزشکی يا باصطالح امروزی کنسولتاسيون پزشکی

در شاهنامه آمده است: آنگاه که کاوس به مازندران رفت و در هنگام نبرد چشمهايش تار شد پزشکان دور هم گرد آمدند و 
  از بازشناسی درماندند.

  
  فردوسی گويد:

  
  همه يک بيک داستانها زدند    کان فرزانه گـرد آمدند پزشـ

  مرآن درد را باز نشنـاختنــد    اختندز هر گونه نيرنگها س
  
  

  رياست کنگره با جبراييل درستبذ(درستباد) بود. بجز وی يوحنای پزشک و پزشکان ديگر در اين کنگره شرکت داشتند.
  اريخ الحکما قفطی).صورت مجلس کنگره پزشکی بصورت کتابی درآمده است.( ت

  
  
  

  بروزيه پزشک  
  

انوشيروان، بروزيه پزشک را ميتوان نام برد که رييس پزشکان شاهی بود. وی  از پزشکان و دانشمندان نامی دوران
  چنانکه گفته شد به هند رفت.

  
  شرح حال بروزيه بدين گونه در کتاب کليله و دمنه آمده است: 

  
  ) پزشکان پارس:« چنين گويد بروزيه پزشک مقدم(رييس

تشت و اول نعمتی که خدای تعالی بر من تازه گردانيد، دوستی که پدر من از لشکريان بود و مادر از خاندان علما دين زر
پدر و مادر بود و شفقت ايشان بر حال من، چنانکه از فرزندان ديگر مستثنی بودم و بمزيت تربيت و ترشيح (پرورش و 

انکه ل عمر به هفت رسيد مرا بر خواندن علم پزشکی تشويق و تحريک نمودند و چندشيردادن) مخصوص بودم. چون سا
اندک مايه وقوف افتاد و فضيلت آنرا بشناختم برغبتی صادق و حرصی غالب در تعلم آن ميکوشيدم، تا بدان صنعت شهرتی 

ن چهار کار که تکاپوی اهل دنيا از تمام يافتم و در معالجه بيماران مهندی(راهنمايی شده) شدم، آنگاه نفس خويش را ميا
ال و لذات حال و ذکر سائر و ثواب باقی و پوشيده نماند که علم پزشکی به نزديک آن نتواند گذشت خير گردانيدم، وفور م

همه خردمندان و در همه دنيا ستوده است و درکتب پزشکی آورده اند که فاضلترين پزشکان آنست که عالج از جهت ثواب 
قبی مدخر گردد، چنانکه غرض بت نمايد که بمالزمت آن سيرت نصيب دنيا هر چه کاملتر بييند و رستگاری عآخرت مواظ

کشاورز در پراکندن تخم دانه باشد که قوت او است اما کاه که علف ستور است خود بنتيجه حاصل آيد. درجمله بر اين کار 
ميد صحت بود معالجه او بر وجه حسبت(برای خدا و بدون طمع و اقبال تمام کردم و هر کجا بيماری نشان يافتم که در وی ا

چون يک چندی بگذشت و طايفه از امثال خود را در مال و جاه بر خويشتن سابق ديدم نفس بدان مايل اجر) کردم و 
  گشت...... »

  



ت. کتاب ديگری به از سانسکريت به پهلوی اس Panchatantraاز کارهای ديگر برزويه پزشک، برگرداندن نسکی به نام 
از تازی به يونانی برگردانده شد را هم از  عون انتاکیشمهجری ) بدست  ۴۶٢ميالدی( ١٠٧٠که در  حکمت هندی،نام 

  بزرويه ميدانند.
  
  
  

  بزرگمهر (بوزرجمهر) 
  

ای بسياری نام بزرگمهر در شمار نامهايی است که در تاريخ از آن به بزرگی و دانايی ياد ميشود. افسانه ها و داستانه
ر باشند، اما می رساند که وی نقش بسيار مهمی در درباره وی گفته شده، که ممکن است بسياری از آنها از راستی دو

  تاريخ فلسفه و پزشکی ايران باستان بازی کرده است.
  

وجه است. شرح حال اين وزير و اثر وی بر روی پادشاهی نوشيروان و بازدهی بر روی دانش آن دوران بسيار شايان ت
پرورش فرزند انوشيروان، هرمز گماشته شد. نخست بزرگمهر توجه و مهر شاه را بخود جلب کرد و برای آموزش و 

هرمز نسبت به بزرگمهر خوش رفتاری ننمود و استاد را از خود آزرد، اما سپس از کرده خود پشيمان شد و جايگاه  
  مور کشوری با شايستگی بسيار به شاه خدمت نمود.بزرگمهر باال گرفت، تا آنکه به وزارت رسيد و در ا

  
  گمهر پاسخی است به اين پرسش در پيشگاه انوشيروان داده است: از داستانهای مشهور بزر

  که بزرگترين بدبختی چيست؟
فيلسوف يونانی گفت پيری و ُکودنی که با تنگدستی و نداری با هم باشد، دانشمند هندی گفت بيماری های جسمی که با 

ايان رسيدن است و کار نيکی نکرده باشد، ، بزرگمهر گفت که آدمی ببيند که عمرش در حال به پدردهای روحی فزون گردد
. اين پاسخ در پيش خسرو بسيار پسنديده آمد و مقام و ارج بزرگمهر در برابر دانشمندان و اين بدترين بدبختی هاست

  فيلسوفهای خارجی نمايان شد.
  

ره فلسفه يونان می ميالدی کتابی از عربی به يونانی ترجمه کرده است و دربا ١٠٧٠ر حدود سال که د سيمون انتاکی
  ).۵٣باشد، آنرا از بزرگمهر ميداند( تاريخ پزشکی دکتر الگود برگ 

  
   »  نام يکی از پندنامه های پهلوی است نويسنده آنرا بزرگمهر ميداند.يادگار بزرگمهر« 

  
  
  

  شکی گند يشاپور بيمارستان و دانشگاه پز
  

درپی هجوم به ايران برآمد و کپدوکيه را گرفت، در   Valcrianosوالريانوس ميالدی  ٢۴١چنانکه که آمد، در سال 
نتيجه ايرانيان عقب نشينی کردند و سپس طاعون در لشگريان روم افتاد و جنگ به درازا کشيد.  شاپور پس از گرفتن 

ور نام شهری در داخل ايران بنا کرد. اين شهر که به نام گندی شاپ والريانوس رومشهر انتاکيه و اسير نمودن امپراتور 
گذارده شد، بدست اسيران رومی و يونانی در خوزستان در شرق شوش و جنوب شرقی دزفول و شمال غربی شوشتر که 

  مکان کنونی شاه آباد است به دستور شاپور اول ساخته شد.
  

  گاه گندی شاپور تالش کرد و در روز بازگشايی گندی شاپور گفت:شاپور هفت سال برای ساختن دانش
  ما مرزها را می گشايد و دانش و فرهنگ ما، قلب ها و مغزها را تسخير ميکند »  « شمشيرهای

  
مينويسد: « شاپور هر دانشمند جديدی را که برای درس دادن در دانشگاه تاريخ الحکما نويسنده  جمال الدين قفطی

رد». پس از آن اگر دانشمند د، پيش از در در مجلس دانشمندان احضار می نمود و سپس به مناظره امر ميکبرگزيده ميش
  از اين آزمون پيروز بيرون ميامد، لباس فرخنده ای ميگرفت که ويژه استادی بود.

  
نشد بلکه  گشودهبا چنگ  ميالدی) به دست تازيان مهاجم افتاد ولی گنديشاپور ۶۴٠هجری قمری( ١٩خوزستان در سال 

ين تازی پيمان سازش نوشتند و به همين خاطر بر شهر آسيبی اهالی گنديشاپور به گونه اتفاقی، بدون خونريزی با مهاجم
  وارد نشد.

  



پس از شاپور اول شهر جنديشاپور به نوشته جغرافی دانان اسالمی به فراوانی نعمت و خرما و زراعت مشهور بوده است. 
  دوم آن را محل زندگی خود قرار داد، يعنی اقامتگاه سلطنتی شد.م.)،  شاپور  ٢٣٨(
  
  

  درباره گنديشاپور چنين گويد: تاريخ الحکمانويسنده  دين قفطیجمال ال
« مردم جنديشاپور از پزشکان که در فن پزشکی بسيار ماهر ميباشند و از دوران ساسانيان اين دانش آن سرزمين 

قيصر را  را به فرزند اردشير پس از فتح انتاکيه و غلبه بر امپراتور روم که دختر جايگاهی بلند داشته و ايجاد شهر
  خواست و او دخترش را به زوجيت شاپور داد منسوب می دانند. »

  
  در باب گنديشاپور آمده است: مجل التورايخ و القصصدر کتاب 

اسم انتاکيه در زبان  انديو» بدين چم است که اپوربه ازانديوشکه اين شهر از بناهای شاپور می باشد و گفته است که در « 
و آنرا شاپور مانند شطرنج نهاد، هشت راه در هشت را و در آن موقع شطرنج  بهتر از انتاکيهه چم ب به از انديوپهلوی و 

الصه خ  -هجری قمری  ۵٣٠نبود اما شکل شهر مانند شطرنج بود، اکنون خرابست و دهی بر جا مانده است. ( قريب سال 
  ای از مجمل التواريخ و اقصص).

  
ميان امپراتوران روم و نسطوريان، گروه زيادی از اين دانشمندان به ايران پناهنده بعدها بر اثر ناسازگاری های مذهبی 

شده و گروهی از آنان به اين شهر روی آوردند. از سوی ديگر شاپور دوم و انوشيروان هر دو درباره گردآوری دانش در 
  روز درآيد.هر منتهای تالش خود را بکار بردند تا اين شهر به پايگاهی از دانشهای آناين ش

  
  
  

  پزشکی و فلسفه در گند يشاپور  
  

را برای درمان خود به اين شهر فرخواند و  تيادوروس، شاپور دوم پزشکی يونانی به نام  الفهرستدر  ابن النديمبه گفته 
است زد شاپور بسيار گرامی بود و گفته ميشود کتابی نيز در دانش پزشکی نوشته او به درمان شاه ايران پرداخت. وی ن

  که پس از آن به تازی برگردانده شده است.
  

اين پزشک يونانی چنان در دل شاپور راه يافت و چنان گرامی  و ارجمند بود که به دستور شاپور کليسايی در گنديشاپور 
  وی را که جزو اسرا بودند آزاد ساخت. برای وی ساخته شد و گروهی از هم کيشان

  
ن همانند شاپور دوستدار دانش و فلسفه و انديشه بود دستور گرداوری نسکهای پس از شاپور،  خسرو انوشيروان چو

  مهم پزشکی، فلسفی و علمی را داد و به همين گونه به پيشرفت اين مرکز علمی کمک فراوانی کرد.
  

ن و پزشکی و مجالس گفتگو و فرستادن برزويه پزشک به هند  به دستور انوشيروا گرد آوردن دانشمندان در کنگرهای
همه دست به دست هم داد تا گنديشاپور بزرگترين مرکز پزشکی پيش  اورانيوسآموختن فلسفه نزد فيلسوف سوری به نام 

  از اسالم درآمد.
  

آموزش پزشکی سرگرم بودند و اين آموزش  در گنديشاپور گروهی از پزشکان ايرانی و هندی و سريانی و يونانی به
بود، ولی زبان پزشکان گنديشاپور پارسی بود. نشانه های زبان پارسی در بخشهای  نخست به زبان يونانی و سپس پهلوی

که برگردان  حب حکيم بروزيه پزشکبه نام  ترياق ابن سراپيون حبیداروسازی بسيار روشن و نمودار است.  در کتاب 
انی در داروسازی بسيار قوی است، آمده است که در گنديشاپور پزشکان اير  Pillulac Barsiati Sapientis التين آن 

  ).۵٣بودند. ( گرفته شده از تاريخ پزشکی نوشته دکتر الگود برگ 
  
  
  



  
  

  
م ميالدی پيشرفت دانستنی ها و دانشهای يونانی در شهر رها، از سوی انتاکيه و به سبب گسترش کيش مسيح در قرن دو

ن ساسانی به کيش مسيح درآمدند و در اين مدرسه از در آن رواج کامل و سپس رسميت يافت. گروهی از ايرانيان در دورا
ايرانيانی که قبول آيين مسيح کرده بودند، در کليساهای بين النهرين مشهور می باشند و نسکهايی چند بدست گروهی از 

  ده است. دانشمندان ايرانی به سريانی نوشته ش
  

ز زبان آرامی است، گفتگو می کردند که در نتيجه زبان مردم رها در قرن دوم با لهجه ای که نام آن سريانی و شاخه ای ا
مسيحيان اين ناحيه شد و پس از پا گرفتن دانشهای يونانی در اين شهر اين لهجه، زبان دانشيک اين مرکز و نتيجه آن شد 

اين  نی را به سريانی برگردانده شوند. سپس در دوران اسالمی گروهی از مترجمانکه گروهی زيادی از نسکهای يونا
  نسکها يونانی را يا يکسره از يونانی به تازی و يا از سريانی به تازی برگرداندند.

  
پيشرفت و شهرت  )Ecole des Perses مکتب ايرانيان ( در شهر رها پس از حدود قرن چهارم ميالدی مکتبی نو به نام 

  آمدن نسطوريوس رواج بيشتری يافت.بسيار يافت چون بيشتر شاگردان اين مدرسه ايرانی بوده اند. اين مکتب با 
  

اما مکتب نصيبين نيز مانند رها  شهر رها در آنزمان به دليل بوجود آمدن اين مکتب ايرانيان شهرت بسزايی يافته بود.
از اسقفهای   Barsaumaبرسوما  صيبين بدست دو تن، به نام مرکز علمی بزرگی شد و بدرستی برای بار دوم مکتب ن

از   Narcesنرسی به امر فيروز پادشاهی ساسانی مقام « مهتر» نصيبين را يافت و  ۴۴٩به سال  ايرانی نژاد که
   اسقفهای ديگر ايرانی، رواج يافت.

  
را در شهر رها تشکيل دادند. سپس باری پس از آنکه نسطوريان در قرن چهارم ميالدی از روم رانده شدند، مکتب خود 

نتيجه راهی ايران شدند. شاهان ايران با اين مسيحيان رفتاری نيکو داشتند و وجود آنها ديگر از آنجا هم رانده شدند و در 
را هيچگونه خطری برای ايران نمی پنداشتند.  مورد کيش آنان نيز کمکهايی به آنها می شده است و يکی از جهات 

  مدرسه نصيبين همين امر بود.  پيشرفت
  

ه داخل ايران روی آورده و در گنديشاپور ساکن شدند و در مدرسه پزشکی و اينان پس از بسته شدن مراکز آموزش خود ب
بيمارستان گنديشاپور آغاز به کار کردند، که در آنجا پزشکی ايرانی و يونانی و هندی را با يکديگر آميخته شده بود و به 

به ايران راه يافته بود، با پزشکی  . پزشکی يونانی را يونانيان با خود آوردند، و پزشکی هندی هم که از مشرقکار ميرفت
پيش از اسالم و پس از آن پايه های پزشکی  پزشکی ايرانیايرانی آميخته شد. درآمد آين آميختگی بخش بزرگ و مستقل 

  پس از اسالم و دنيا گرديد.
  

اوستايی و  يشاپور بجز برگردان نسکها پزشکی و نوشته های بقراط و جالينوس، از پزشکیبايد دانست در مکتب گند
  دانش پزشکی دوران هخامنشيان نيز بهرگيری می شده است. 

  
فزون بر اينکه شهر گنديشاپور مرکز پزشکی دوران خود بود، به تالش شاپور دوم يکی از مراکز مهم نساجی و 

  عطرسازی نيز گرديد.
  



بود. روش های نوين درمان بيماريها که آمد پزشکی گنديشاپور بيشتر آميخته ای از پزشکی ايران و هند و يونان چنانکه 
توام با فن داروشناسی و داروسازی پيشرفت بسزايی يافت، بدين چم که پزشکان گنديشاپوری روش های علمی روز را با 

نام گرفت، بگونه ای که درمان روش ايرانی پديد آوردند، که  دانسته ها و يافته های تازه خود تکميل ميکردند و روشی
  نيان و هنديان دوران پيشی داشت.آنان بر يونا

  
از برتری های بزرگ دانشگاه گنديشاپور آن بود، که در اين دانشگاه فزون بر آموزش علمی، حکمتی و فلسفی و رياضی، 

بيمارستان آموزشی آن نيز در کنار دانشگاه بزرگ  علوم پزشکی رواج بسياری داشت و فزون بر دانشکده پزشکی
گروه زيادی از دوستداران پزشکی از ايران و خارج بدانجا روی می آوردند و نتيجه آن شد،   گنديشاپور وجود داشت که

  که ساالنه گروهی به نام پزشک از دانشکده گنديشاپور خارج ميشد.
  

يپرداختند و يا اگر از خارج از کشور بودند به ميهن خود برمی گشتند و از اين گروه بخشی يا در درون کشور به پزشکی م
فرزند کلده است، که از عربستان  حارثآنجا به درمان بيماران می پرداختند. يکی از اين پزشکان دانشکده گنديشاپور  در

نويسنده  ابن ابی اصيبعهو   قفطیبه ايران آمد. وی پس از پايان از دوره پزشکی دوباره به عربستان برگشت و به گفته 
زی می باشد که و دست کم يک بار به پيش خسروانوشيروان پادشاه ايران نخستين پزشک تا عيون النبا فی طبقات االطبا

  راه يافته است.
  

 کستانتينهنگامی که دين رسمی امپراتوری روم شرقی مسيحی نبود، مسيحيان ايران آرامش کامل داشتند. اما همينکه 
و روم زندگی ميکردند وقتی ديدند، تور روم شرقی به آيين مسيح درآمد، مسيحيانی که در نزديکی مرزهای ايران امپرا

دولت نيرومندی با آنان هم دين شده است، به سوی امپراتوری روم شرقی گرويدند. اين مسئله يکی از موضوعات بسيار 
ان سبب بسياری از جنگهای بين ايران و روم بود، اينان مهم دوران حکومت ساسانی شد. وجود اين مسيحيان و ارمنست

  و کشور نقش مهمی را در نتيجه جنگها بازی می کردند.در ميان جنگ بين د
  
  
  
  

  پزشکان ايرانی گنديشاپور 
  

در بيمارستان گنديشاپور گروه زيادی از پزشکان ايرانی سرگرم به آموزش و پرورش پزشکان و پژوهش و ترجمه بودند، 
  پور سرگرم بودند.ی ترين آنها خاندان بختيشوع است که در چندين نسل به رياست پزشکی گنديشااز نام

  
  بختيشوع بزرگ نخستين پزشک اين خانواده -
 جورجيس گنديشاپوری -
 بختيشوع دوم فرزند جورجيس  -
رسی سخن جبرييل فرزند بختيشوع دوم از پزشکان بزرگ گندی شاپور در دربار هارون تا آنجايی که ميشد به پا -

 ميگفت.
 جورجيس دوم فرزند بختيشوع دوم و برادر جبرييل -
 وم پسر جبرييلبختيشوع س -
 عبيدهللا اول فرزند جبرييل -
 ميکاييل فرزند ديگر جبرييل -
 يحيی يا يوحنا فرزند بختيشوع سوم  -
 جبرييل دوم فرزند عبيدهللا -
 بختيشوع چهارم فرزند يحيی  -
 ابو سعيد عبيدهللا فرزند جبرييل دوم -
 سی بن شهالفا از دانش آموزان جورجيس گنديشاپوری که پزشک منصور شد.عي -
 ر فرزند سهل از پزشکان گنديشاپور که در داروسازی بسيار  کارآزموده بوده است.شاپو -
 دهشتک برادر ماسويه پزشک و رييس بيمارستان گنديشاپور. -
 ميکاييل برادر دهشتک  -
 استاد راست گنديشاپور را داشت. سرجيس، از شاگردان جورجيس بزرگ که در نبودن -
 مينامند. Mesueاييان او را ماسويه از پزشکان بزرگ گنديشاپور. اروپ -
 جورجيس فرزند ميکاييل فرزند ماسويه. -
 عيسی بن چهاربخت از شاگردان جورجيس. -



 ماسرجيس -
 سلمويه -
 عيسی بن ماسه -
 يعقوب ماهان -

  
  
  

ساخته شد، بيمارستان بغداد بود که در زمان هارون الرشيد و به  نخستين بيمارستانی که در اسالم برای درمان بيماران
، پزشک دهشتکرييل فرزند بختيشوع از روی بيمارستان گندی شاپور ساخته شد. گفته ميشود جبرييل از وسيله جب

ارستان زرتشتی که آنزمان سرپرستی بيمارستان گندی شاپور را در دست داشت، خواست تا به بغداد برود و سرپرستی بيم
  را برای اين کار روانه کرد.  بغداد را به گردن بگيرد، ولی دهشتک نپذيرفت و به جای خود ماسويه

  
روش کار در بيمارستان بغداد همانی بود که در بيمارستان گندی شاپور سالها دنبال ميشد. آموزشگاه و بيمارستان گندی 

می  دانشگاه» آنرا به نام مقدمه تاريخ علمفيس خود به نام « در کتاب ن سارتنشاپور که پژوهشگر بلندپايه ای مانند 
ر دوره ساسانی و هم پس از آن دوران تا قرن سوم و چهارم هجری همچنان مرکز پزشکی و دانشهای وابسته خواند، هم د

  به آن در ايران بود.
  

يافته اند، به زبان تازی  » شهرتگندی شاپورياننخستين نسکهای پزشکی به دست همين گروه از پزشکان که به « 
کی و چه در داروسازی که قرنها پس از آن بن مايه پزشکان مسلمان برگردانده شد و مهمترين نسکهايی که چه در پزش

  شد به دست همين پزشکان نوشته شده بود.
  

اين رشته به  بنابراين شکی نيست که بررسی درباره نخستين نهادهای پزشکی دوران اسالمی و نخستين نسکهايی که در
تين پزشکانی که در اسالم و دولت خلفا به اين کار زبان تازی برگردانده و يا نوشته شده و همچنين شرح حال نخس

  پرداختند، کمک بسيار گرانبهايی در روشن شدن پيشينه پزشکی دوران ساسانی خواهد نمود.
  
  

 د: گويند در زمان ساسانيان بر درگاه دانشگاه گندی شاپور نوشته بو
  

 « دانش و هنر برتر از زو و شمشير است » 
 
 

  بن مايه ها
  

 دکتر محمود نجم آبادی   -ايران  تاريخ طب در -
 آرتور کريستن سن  -ايران در زمان ساسانيان  -
 دکتر محمد محمدی ماليری  -تاريخ و فرهنگ ايران      -      

 يدرش  - تاريخ زرتشتيان فرزانگان زرتشتي ؛شهمردان     -     

  
  
  

  گردآورنده:
  شاهين کاويانی
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