ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ در اﻳﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن
) ﭘﻴﺶ از اﺳﻼم(
دوران ﺁرﻳﺎﻳﯽ و زرﺗﺸﺖ و هﺨﺎﻣﻨﺸﯽ هﺎ
ﺟﺴﺘﺎر ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﭘﺰﺷﮑﺎن ،ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺁﻧﻬﺎ در اﻳﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ،از ﻣﻮاردﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺎرﻳﺨﻨﻮﻳﺴﺎن ﺑﺪان هﺎ
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.
ﺁﻧﭽﻪ از ﻧﺴﮑﻬﺎﯼ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺑﺮﻣﻴﺎﻳﺪ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ،داﻧﺶ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ارﮔﺎﻧﻬﺎ ﭘﺰﺷﮑﯽ در اﻳﺮان در دوران ﭘﻴﺶ از
اﺳﻼم )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 ﻧﺴﮑﻬﺎﯼ دﻳﻨﯽ ﺁﻧﺎن اﺳﺖ .ﺑﺠﺰ ﺁن ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺴﮑﻬﺎ ،ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎﯼ ﻣﺸﺮق و ﻣﻐﺮب ) ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺎن( ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ در
اﻳﺮان 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
از اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﺟﺪا ﻧﺒﻮدﻩ اﺳﺖ ،ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﻴﺰان رﺧﻨﻪ داﻧﺶ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻗﻮام ﺑﺮ روﯼ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺰﺷﮑﯽ
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
اﺑﺘﺪاﯼ ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،و اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ در اوﺳﺘﺎ و در ﻧﺴﮑﻬﺎﯼ ﺗﺎرﻳﺨﻨﻮﻳﺴﺎن ﻣﺸﺮق و ﻣﻐﺮب ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ.
ﻗﺪﻳﻤﯽ ﺗﺮﻳﻦ دورﻩ ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ دورﻩ ﺁرﻳﺎﻳﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺁرﻳﺎﻳﻴﻬﺎ در زادﮔﺎﻩ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺁن را ﺁﻳﺎرﻳﺎ وﻳﮋﻩ
ﻣﻴﺨﻮاﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﻴﺮود ﺳﯽ ﻗﺮن ﭘﻴﺶ از زادروز ﻣﺴﻴﺢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺁﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ.
در اﻳﻦ دورﻩ ﺑﻪ ﺑﺎور زرﺗﺸﺘﻴﺎن ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺮﻳﺘﺎ ) (Thritaﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﻴﺘﻮان اﻳﻦ ﭘﺰﺷﮏ را هﻤﺎﻧﻨﺪ
اﻳﻤﻬﻮﺗﭗ )در ﻣﺼﺮ( و اﺳﻘﻠﺒﻴﻮس ) در ﻳﻮﻧﺎن( داﻧﺴﺖ.
ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻳﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﭘﺎﻳﻪ هﺎﯼ ﺁن ﭼﻪ در ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﭼﻪ در درﻣﺎن و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﭼﻬﺎرﭼﻮﺑﻬﺎﯼ ﺁن داراﯼ
ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﯼ ارزﻧﺪﻩ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻗﺮن ﭘﻴﺶ از زادروز ﻣﺴﻴﺢ ،ﮐﻪ از ورود و رﺧﻨﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ و ﺑﻘﺮاﻃﯽ ﺑﻪ اﻳﺮان
اﺛﺮﯼ دﻳﺪﻩ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ اﻳﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ارزﻧﺪﻩ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺁﻣﻴﺰﺷﻬﺎﯼ ﻓﺮهﻨﮕﯽ اﻳﺮاﻧﻴﺎن و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
ﭘﻴﺮوزﻳﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎهﺎن هﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﺁوردﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ .ﻣﻨﺘﻬﯽ ﭘﺲ از ﺁﻣﺪن ﺑﻘﺮاط و ﻧﺰدﻳﮑﯽ اﻳﺮاﻧﻴﺎن و
ﺟﻨﮕﻬﺎﯼ اﻳﺮان و 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 از ﺁﺛﺎر داﻧﺸﻬﺎﯼ ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ ﺗﺎ  700ﺳﺎل ﭘﻴﺶ از زادروز ﻣﺴﻴﺢ در اﻳﺮان دﻳﺪﻩ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﺗﺎ ﺁﻧﮑﻪ از  500ﺳﺎل ﭘﻴﺶ از
زادروز ﻳﻌﻨﯽ  200ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺁن ﺁﺛﺎر داﻧﺸﻬﺎﯼ ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ در اﻳﺮان ﻧﻤﺎﻳﺎن ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ.
از دروﻧﻤﺎﻳﻪ ﻧﺴﮑﻬﺎﯼ ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻴﺎﻳﺪ ﮐﻪ ﻣﮑﺘﺐ زرﺗﺸﺖ ﻳﺎ ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺰدﻳﺴﻨﺎ ﺧﻴﻠﯽ ﭘﻴﺸﺘﺮ و زودﺗﺮ از
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 ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻪ روش دﻳﻨﯽ و روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ،و ﭼﻮن ﺑﺎور ﭘﻴﺮوان زرﺗﺸﺖ ﺁن ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ اهﻮراﻣﺰدا ﻧﻴﮑﯽ را
ﺁﻓﺮﻳﺪﻩ 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 ،ﭘﺲ ﺑﺎورهﺎﯼ ﻣﺬهﺒﯽ ﺁﻧﺎن و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺎﻻ در ﻟﺒﺎس روﺣﺎﻧﻴﺖ در ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ.
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
ﻧﺴﮑﻬﺎﯼ دﻳﻨﯽ زرﺗﺸﺘﻴﺎن ﺁﻣﺪﻩ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﻣﮑﺘﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .درﻣﺎن و ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻴﻤﺎران و ﺑﻬﺒﻮد درد دردﻣﻨﺪان هﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﮐﻪ در ﻓﺮهﻨﮓ اﻳﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن دﻳﺪﻩ ﻣﻴﺸﻮد ،هﻤﻪ از ﺁﻣﻮزﻩ هﺎﯼ زرﺗﺸﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﻣﻴﺘﻮان ﮔﻔﺖ ورود
واژﻩ ﭘﺰﺷﮏ و ﺟﺪا ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﺮاﻓﺎت از درﻣﺎن ،و واﮔﺬارﯼ درﻣﺎن ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ را ﻧﺨﺴﺖ در ﭘﺰﺷﮑﯽ زرﺗﺸﺖ و ﻣﮑﺘﺐ
ﻣﺰدﻳﺴﻨﺎ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﻢ .ﺷﺎﻳﺪ اﻓﺘﺨﺎر ﺟﺪاﺳﺎزﯼ ﺧﺮاﻓﺎت از ﭘﺰﺷﮑﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻘﺮاط ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ ﻧﺨﺴﺖ از ﺁن اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎﻳﺪ
ﮔﻔﺖ اﺳﺎس ﺑﺰرگ اﻳﻦ ﻣﮑﺘﺐ اﺳﺘﻮارﯼ ﺑﻪ ﭘﺎﮐﯽ و راﺳﺘﯽ و ﭼﻬﺎر ﻋﻨﺼﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
درﺑﺎرﻩ ﺧﻮد زرﺗﺸﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ هﻢ ﮔﻔﺘﻪ هﺎﻳﯽ از ﺁﮔﺎهﯽ او از درﻣﺎن و ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻴﻤﺎرﯼ وﺟﻮد دارد ،ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ ﻟﻬﺮاﺳﺐ ﮐﻪ ﺑﻪ
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 از ﺷﺎﮔﺮدان وﯼ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺌﻨﺎﭘﻮراهﻮم ﺳﺘﻮت )  ( saena poure ahumstuteﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬارﯼ ﮔﺮدﻳﺪ .وﯼ ﺑﺎ ﻳﮑﺼﺪ ﺗﻦ
از ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ،ﮐﺎر درﻣﺎن ﻣﺮدم را ﺑﺪﺳﺖ داﺷﺖ.
ﭘﻠﻮﺗﺎرﮎ ) ( Plutarqueدر ﮐﺘﺎب ﺧﻮد اﺷﺎرﻩ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﮑﺘﺐ اﮐﺒﺎﺗﺎن ،ﮐﻪ ﺧﻮدش ﺑﺪان راﻩ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،از ﺣﮑﻤﺖ
و ﺳﺘﺎرﻩ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ﺁﻣﻮزش دادﻩ ﻣﻴﺸﺪﻩ و ﺻﺪ ﺷﺎﮔﺮد در ﺁن در ﺣﺎل ﺁﻣﻮزش ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ.
اﺷﺎرﻩ ﺑﻪ اﻳﻦ دو ﻣﮑﺘﺐ اﻳﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﺮ ﺁن ﺑﻮد ﮐﻪ هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﻣﮑﺘﺐ هﺎﯼ ﮐﻨﻴﺪوس و ﮐﻮس در ﻳﻮﻧﺎن و اﺳﮑﻨﺪرﻳﻪ در
ﻣﺼﺮ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﻴﺸﻮد ،اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ روﺷﻦ ﮔﺮدد ﮐﻪ در اﻳﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن هﻢ ﻣﮑﺘﺐ هﺎﯼ ﭘﺰﺷﮑﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻳﻨﮑﻪ اﻳﻦ
ﻣﮑﺘﺐ هﺎ ﺑﺮ روﯼ ﻣﮑﺘﺐ هﺎﯼ ﻳﻮﻧﺎن و ﻣﺼﺮ ﭼﻪ اﺛﺮﯼ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺪرﺳﺘﯽ روﺷﻦ ﻧﻴﺴﺖ.
اﻣﺎ در  700ﺳﺎل ﭘﻴﺶ از زادروز ﻣﺴﻴﺢ در ﻳﻮﻧﺎن ﺁﺛﺎرﯼ ﮐﻪ دال ﺑﺮ ﺁﮔﺎهﯽ هﺎﯼ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﺮان ﺑﻮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،دﻳﺪﻩ ﻧﻤﯽ
ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺁﻣﺪن ﺑﻘﺮاط اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ داﻧﺶ دادﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺁن وﯼ را "ﭘﺪر ﭘﺰﺷﮑﯽ"
ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ اﻧﺪ ،واﻧﮕﻬﯽ ﺑﺴﻴﺎرﯼ از واژﻩ هﺎﯼ ﭘﺰﺷﮑﯽ از رﻳﺸﻪ هﻨﺪواروﭘﺎﺋﯽ و ﺑﺮﺧﯽ رﻳﺸﻪ ﺑﺎﺑﻠﯽ دارﻧﺪ.
ﯼ دو ﻣﮑﺘﺐ ﮐﻮس و ﮐﻨﻴﺪوس در ﻳﻮﻧﺎن ،در اﻳﺮان و ﮐﻨﺎرﻩ هﺎﯼ دﺟﻠﻪ و ﻓﺮات و هﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﻴﺶ از ﭘﺎﮔﻴﺮ ِ
هﻨﺪوﺳﺘﺎن داﻧﺶ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮاﯼ ﺧﻮد ﺟﺎ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ارﺟﻤﻨﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮاﯼ ﻧﻤﻮﻧﻪ در هﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺁﻣﻮزش داﻧﺶ ﭘﺰﺷﮑﯽ
اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺸﺪﻩ اﺳﺖ و ﺑﺎور " اﺧﻼط 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.
در ﭘﺰﺷﮑﯽ هﻨﺪﯼ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ از ﻧﺴﮑﻬﺎﯼ ﺁﻧﺎن درﺑﺎرﻩ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ ،ﺁﻧﮑﻪ ﻓﺼﻠﯽ از اﻳﻦ داﻧﺸﻬﺎ در ﻣﻮرد ﺑﺪن اﻧﺴﺎن
اﺳﺖ ﺑﮕﻮﻧﻪ ﻧﻘﺸﯽ از دﻧﻴﺎﺳﺖ ،ﮐﻪ هﺮ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺪن ﺁدﻣﯽ را ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از زﻣﻴﻦ هﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ :ﭘﺸﺖ ﺑﻪ ﺁﺳﻤﺎن ،ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ
ﺑﻪ ﺧﺎﮎ ،اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﻮهﻬﺎ ،رﮔﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻬﺮهﺎ ،ﺧﻮن ﺑﺪن ﺑﻪ ﺁب اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻬﺎ ،ﮐﺒﺪ ﺑﻪ ﮔﻴﺎﻩ ،و ﻣﻐﺰ ﺑﻪ ﻓﻠﺰ)ﻣﺎﻳﻌﯽ در دل
ﺧﺎﮎ( 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.

درﺳﺖ هﻤﻴﻦ ﺑﺎورهﺎ در ﻧﻮﺷﺘﺎرﯼ از ﺑﻘﺮاط دﻳﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﮐﻨﻮن ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﺑﺎورهﺎ و ﻧﮕﺮهﺎﯼ ﺑﺎﻻ ﮐﻪ هﻤﺎﻧﻨﺪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﺪام ﻳﮏ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ اﺳﺖ!! ﺁﻧﭽﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻣﮑﺎن دارد درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺁن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻘﺮاط ﭘﺲ از ﻧﮕﺮهﺎﯼ هﻨﺪﻳﺎن و
اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﺪان روﯼ ﺁوردﻩ اﺳﺖ ،و اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ از ﺧﺎرج ﻳﻮﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺁﻧﭽﻪ در ﻳﻮﻧﺎن و ﺁﺛﺎر ﺑﻘﺮاط اﺳﺖ ﻧﻈﺮ
ﭘﺴﻴﻦ 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
اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ داﻧﺶ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﻳﻮﻧﺎن ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.
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(.
دﻳﮕﺮ ﺁﻧﮑﻪ در هﻤﻴﻦ ﻳﺸﺖ درﺑﺎرﻩ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﻤﺸﻴﺪ ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ وﯼ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر اهﻮراﻣﺰدا ﺑﺮ ﺁن ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ﺗﺎ دﻧﻴﺎﻳﯽ ﺧﻮب
ﺑﺮاﯼ ﻣﺮدم ﻓﺮاهﻢ ﮐﻨﺪ و ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮاﯼ ﭘﻴﺮوان دﻳﻦ ﺑﺮﮔﺰﻳﻨﺪ ،ﺟﻮﯼ ﺁب و ﭼﺮاﮔﺎﻩ ﺑﺮاﯼ ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﺧﺎﻧﻪ هﺎ و ﺳﺮداﺑﻬﺎ درﺳﺖ
ﮐﻨﺪ و ﺗﺨﻤﻬﺎﯼ ﺟﺎﻧﻮراﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺑﺘﺮ و ﻗﺸﻨﮓ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﮔﻴﺎهﺎﻧﯽ ﺑﻠﻨﺪ و ﺧﻮﺷﺒﻮ و ﺧﻮراﮐﻴﻬﺎﯼ ﺧﻮﺷﻤﺰﻩ ﻓﺮاهﻢ ﮐﻨﺪ ،و
ﻧﻄﻔﻪ 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.
از ﺁن ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺮاد ﻧﺎﮐﺎﻣﻞ ﮐﻪ داراﯼ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎﯼ ﺑﺪﻧﻬﺎد هﺴﺘﻨﺪ در ﺁﻧﺠﺎ ﻧﺒﺮد و ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻧﺎﺧﻮﺷﻴﻬﺎﯼ اهﺮﻳﻤﻨﯽ دارﻧﺪ ،ﺑﺪان
ﺟﺎﻳﮕﺎهﻬﺎ داﺧﻞ ﻧﮕﺮدﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮاﯼ ﻣﺮدم ﮔﻠﻪ و رﻣﻪ ﻓﺮاهﻢ ﺳﺎزد .و ﺁﻧﺎن از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺗﺸﻨﮕﯽ و ﭘﻴﺮﯼ و ﻣﺮگ دورﯼ
ﺟﻮﻳﻨﺪ )ﻳﺸﺘﻬﺎ -ﺁﺑﺎن ﻳﺸﺖ(.
ﻓﺮدوﺳﯽ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎدﺷﺎهﯽ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﮔﻮﻳﺪ:
ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺎل ﺳﻴﺼﺪ هﻤﻴﺮﻓﺖ ﮐﺎر
ز رﻧﺞ و ز ﺑﺪﺷﺎن ﻧﺒﻮد ﺁﮔــﻬﯽ

ﻧﺪﻳﺪﻧﺪ ﻣﺮگ اﻧﺪر ﺁن روزﮔﺎر
ﻣﻴﺎن ﺑﺴﺘﻪ دﻳﻮان ﺑﺴﺎن رهﯽ

درﺑﺎرﻩ ﺟﻤﺸﻴﺪ در زاﻣﻴﺎد ﻳﺸﺖ ﺁﻣﺪﻩ ) ﺑﺨﺸﻬﺎﯼ  31ﺗﺎ  ( 38ﺁﻧﮑﻪ در روﯼ هﻔﺖ ﮐﺸﻮر ،ﭘﺎدﺷﺎهﯽ ﻣﻴﮑﺮد ،ﭼﻴﺮﻩ ﺑﺮ دﻳﻮان و
ﺟﺎودان و ﭘﺮﻳﻬﺎ ﺑﻮد و در دوراﻧﺶ ﺧﻮردﻧﯽ و ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﯽ ﻓﺎﺳﺪ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد".......
ﮔﺮﺷﺎﺳﺐ در ﻧﺴﮑﻬﺎﯼ دﻳﻨﯽ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ،ﭘﺲ از ﺟﻤﺸﻴﺪ دارﻧﺪﻩ ﺟﻼل و ﻓﺮ ﮔﺸﺖ ،در زاﻣﻴﺎدﻳﺸﺖ ﺑﺨﺸﻬﺎﯼ  38ﺗﺎ 44
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".

ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﭘﺰﺷﮏ
در اوﺳﺘﺎ ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻟﻴﻦ ﭘﺰﺷﮏ ﺗﺮﻳﺘﻪ )  (Thritaﭘﺪر ﮔﺮﺷﺎﺳﺐ ﭘﻬﻠﻮان ﺑﻮدﻩ ،اﻳﻦ ﻣﺮد ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺎور
زرﺗﺸﺘﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎرﯼ و ﻣﺮگ و زﺧﻢ ﻧﻴﺰﻩ و ﺗﺐ ﺳﻮزان را درﻣﺎن ﻣﻴﮑﺮدﻩ اﺳﺖ.
ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺰرگ ﮐﻪ در ﭘﺰﺷﮑﯽ زرﺗﺸﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺮﺗﻮﻧﺎ ) (Threataonaاﺳﺖ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺁورﻧﺪﻩ داﻧﺶ
ﭘﺰﺷﮑﯽ 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:
» زرﺗﺸﺖ از اهﻮراﻣﺰدا ﺳﻮال ﮐﺮد" ﮐﻴﺴﺖ در ﻣﻴﺎن داﻧﺎﻳﺎن و ﭘﺮهﻴﺰﮐﺎران و ﺗﻮاﻧﮕﺮان و ﭘﻴﺸﻮاﻳﺎن ﮐﻪ ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ دهﻨﺪﻩ و
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
ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ دهﻨﺪﻩ و از ﻣﻴﺎن ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺟﺎدو و زورﺁور ﺑﻴﻤﺎرﯼ را و ﻣﺮگ و زﺧﻢ ﻧﻴﺰﻩ ﭘﺮان و ﮔﺮﻣﺎﯼ ﺗﺐ را از ﺗﻦ ﻣﺮدﻣﺎن دور
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
ﺳﺮدرد و ﺗﺐ ﻟﺮزﻩ و ﻣﺮض ﺁژاﻧﻪ و ﺑﻴﻤﺎرﯼ اژهﻮﻩ و ﺑﻴﻤﺎرﯼ ﭘﻠﻴﺪ و ﻣﺎرﮔﺰﻳﺪن و ﺑﻴﻤﺎرﯼ دورﮐﻪ و ﺑﻴﻤﺎرﯼ ﺳﺎرﯼ و ﻧﻈﺮ
ﺑﺪ 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«.
از ﺁن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺮﻳﺘﻪ از وﻳﮋﮔﯽ ﮔﻴﺎهﺎن داروﻳﯽ و ﺷﻴﺮﻩ و ﻓﺸﺮدﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﺁﮔﺎهﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
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.
در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻳﺸﺖ ﺑﺨﺶ  131ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ:
» ﻓﺮوهﺮ ﭘﺎﮎ دﻳﻦ ﻓﺮﻳﺪون از ﺧﺎﻧﺪان ﺁﺑﺘﻴﻦ را ﻣﻴﺴﺘﺎﺋﻴﻢ از ﺑﺮاﯼ اﻳﺴﺘﺎدﮔﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ ﮔﺮﯼ و ﺗﺐ ﺳﺮد«....
اﻣﺎ واژﻩ ﺗﺮﺗﻴﺎ ﮐﻪ هﻨﺪﻳﺎن از ﺁن ﻳﺎد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و در اوﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺮﺗﻴﻪ ﺁﻣﺪﻩ ،ﺑﻨﮕﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ هﻤﺎن ﻓﺮﻳﺪون اﺳﺖ.
اﻳﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن هﻢ هﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﻮﻣﻬﺎ و ﮐﺸﻮرهﺎ دﻳﮕﺮ ﻳﮏ "ﭘﺪر ﭘﺰﺷﮑﯽ" ﻳﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ درﻣﺎن ﺑﺨﺶ و ﺑﻬﺒﻮد داﺷﺘﻨﺪ
و هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺳﻘﻠﺒﻴﻮس در ﻳﻮﻧﺎن و اﻳﻤﻬﻮﺗﭗ در ﻣﺼﺮ ﺑﻮدﻩ ،در اﻳﺮان ﻓﺮﻳﺪون ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻏﻴﺮ از ﺗﺮﻳﺘﻪ ﻧﺎم دو ﺗﻦ در ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﭘﺲ از ﺗﺮﻳﺘﻪ دﻳﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻳﮑﯽ ﻳﻤﺎ  Yemaو دﻳﮕﺮﯼ ﺗﺮاﺗﺎاوﻧﺎ
 .Thraetaonaﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻴﻤﺎران ﭘﻮﺳﺘﯽ و اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ و دﻧﺪاﻧﯽ را از اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ ﺳﻮا ﮐﻨﺪ و دوﻣﯽ
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺳﺘﺎرﻩ ﺷﻨﺎس و ﺳﺎزﻧﺪﻩ هﻮم و ﺗﺮﻳﺎق ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ) .از ﻳﺎدداﺷﺘﻬﺎﯼ ﻣﺮﺣﻮم ﭘﻮرداود و رﺳﺎﻟﻪ ﺁﻗﺎﯼ دﮐﺘﺮ
ﺳﻬﺮاب ﺧﺪاﺑﺨﺸﯽ (
ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﺰرگ در ﺷﺎهﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﭘﻴﺪاﻳﺶ داﻧﺶ و هﻨﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ را ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اوﺳﺘﺎ هﻢ ﺁﻣﺪﻩ از ﮐﺎرهﺎﯼ ﺑﺰرگ ﺟﻤﺸﻴﺪ
داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ:
دﮔـــﺮ ﺑﻮﻳـــﻬﺎ ﺧـــــــــــﻮش ﺁورد ﺑـــﺎز
ﭼﻮ ﺑﺎن و ﭼﻮ ﮐﺎﻓﻮر و ﭼﻮن ﻣﺸﮏ ﻧﺎب
ﭘـــﺰﺷــــﮑﯽ و درﻣــﺎن هــﺮ دردﻣـﻨـــــﺪ
هـﻤــــﺎن رازهــﺎ ﮐــﺮد ﻧـﻴــــﺰ ﺁﺷــــﮑـﺎر

ﮐــﻪ دارﻧـﺪ ﻣـﺮدم رﻩ روﻳـــﺘﺶ ﻧـﻴــﺎز
ﭼﻮ ﻋﻮد و ﭼﻮ ﻋﻨﺒﺮ ﭼﻮ روﺷﻦ ﮔﻼب
رﻩ ﺗـﻨــــــﺪرﺳـــــﺘـﯽ و راﻩ ﮔـــــــﺰﻧـﺪ
ﺟـﻬــﺎن را ﻧـﻴـــﺎﻣـﺪ ﭼـﻮ او ﺧﻮاﺳﺘـــﺎر

ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ از ﺗﮑﻠﻴﻒ هﺎﯼ ﺑﺰرگ دﻳﻨﯽ زرﺗﺸﺘﻴﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدﯼ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﭘﺎﮐﻴﺰﮔﯽ ﺷﻬﺮهﺎ ﻧﻴﺰ ﺟﺰو هﻤﺎن
ﺗﮑﻠﻴﻒ هﺎ ﺑﺮاﯼ زرﺗﺸﺘﻴﺎن ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ.
درﺑﺎرﻩ ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻳﺸﺖ ﺑﺎب  29ﺑﺨﺶ  ،141ﺑﺮ روﻳﺎروﻳﯽ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎﯼ ﺟﺮب و ﺗﺐ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻧﻬﺎ از ﻓﺮﻳﺪون
ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .هﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺨﺶ  143درﺑﺎرﻩ ﻧﻴﺮو و ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ﺑﺮاﯼ ﻓﺮزﻧﺪان ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻗﺪﻳﻢ ﭼﻮن ﺑﻪ ﺁﺧﺮت ﺑﺎورﻣﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ در اﻳﻦ دﻧﻴﺎ و ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﭘﺎﯼ ﺑﻨﺪﯼ
ﺑﻮدﻧﺪ .اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﺮ ﺧﻼف ﭘﻴﺮوان ﺑﺮﺧﯽ از دﻳﻨﻬﺎﯼ ﮐﺸﻮرهﺎﯼ هﻤﺠﻮار ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﭘﺎ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ زدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻋﻼﻗﻪ
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺎور داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺁدﻣﯽ ﺑﺮاﯼ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺳﻮدﻣﻨﺪ و ﮐﺎرهﺎﯼ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺁﻓﺮﻳﺪﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ،زﻳﺮا ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ را ﻳﮏ ﺟﻨﮓ
و ﻣﺒﺎرزﻩ هﻤﻴﺸﮕﯽ ﺑﻴﻦ ﻧﻴﮑﯽ و ﺑﺪﯼ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻪ و ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻴﺪﻧﺪ ﮐﻪ دﻧﻴﺎ را ﺑﻪ ﻣﻴﻞ و دﻟﺨﻮاﻩ ﺧﻮد و ارادﻩ ﺧﺪاوﻧﺪﯼ ﺁﺑﺎدان
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺁﻣﻮزش روﺣﺎﻧﯽ و ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ،و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎدر ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .ﻓﺮاهﻢ ﮐﺮدن ﺑﻬﺪاﺷﺖ از ﺗﮑﻠﻴﻒ
هﺎﯼ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﺎن ﺑﻮدﻩ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﺎن دادﮔﺮ ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺘﯽ در ﮐﺎر ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺮدم ﮐﻮﺷﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در وﻧﺪﻳﺪاد دﺳﺘﻮرهﺎﯼ ﺑﺴﻴﺎرﯼ درﺑﺎرﻩ ﺑﻬﺪاﺷﺖ هﻤﮕﺎﻧﯽ ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ .ﺑﺮاﯼ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺁﻧﮑﻪ ﻓﺮدﯼ از ﻓﻨﺠﺎﻧﯽ ﺁب ﺁﺷﺎﻣﻴﺪﻩ،
دﻳﮕﺮﯼ ﺑﺎﻳﺪ از ﺁﺷﺎﻣﻴﺪن از ﺁن ﻓﻨﺠﺎن ﺧﻮددراﯼ ﺟﻮﻳﺪ .از ﭼﺮﮐﻴﻨﯽ )ﮐﺜﺎﻓﺎت( زﻧﺪﻩ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻟﻤﺲ ﻣﺮدﻩ ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ ﺧﻮددارﯼ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و هﻨﮕﺎم ﺷﺴﺘﻮﯼ ﻣﺮدﻩ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﮔﺮدن داﺷﺖ ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺘﯽ ﺑﺎ دﺳﺘﮑﺶ ﻣﺮدﻩ را ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻣﯽ داد.
اﻳﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻮد ﺗﺎ از ﭘﺨﺶ ﺑﻴﻤﺎرﯼ هﺎﯼ واﮔﻴﺮ دار ﻣﻴﺎن دﻳﮕﺮان ﺧﻮددارﯼ ﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ روش اﻣﺮوز هﻢ در
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺸﻮد.
در ﺑﻬﺪاﺷﺖ هﻤﮕﺎﻧﯽ ،ﭘﺰﺷﮑﯽ زرﺗﺸﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎﮐﻴﺰﮔﯽ ﻓﺮدﯼ و هﻤﮕﺎﻧﯽ هﺮ دو ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ
هﺎﻳﯽ ﺑﺮاﯼ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ از ﭘﺨﺶ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎﯼ واﮔﻴﺮ دار رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ .و هﻤﻪ ﻣﺮدم را از ﺁﻟﻮدن ﺁﺗﺶ ،ﺁب  ،ﺧﺎﮎ و ﮔﻴﺎﻩ
ﺑﺎزداﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
از ﻧﻬﺎدﻩ هﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻳﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﺪان ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ،ﻧﻬﺎﻳﺖ دﻗﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮﯼ ﺑﺪن و ﻟﺒﺎس اﺳﺖ،
ﮐﻪ ﺟﺰو ﺑﺨﺸﻬﺎﯼ ﻣﻬﻢ دﻳﻨﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.
در ﻣﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻗﺪﻳﻢ ﭘﺎﮐﻴﺰﮔﯽ ﺑﺪن ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮔﺮو در ﻧﮕﻬﺪارﯼ روح ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ و در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺳﻢ و در ﻧﻤﺎزهﺎﻳﺸﺎن
ﭘﺎﮐﻴﺰﮔﯽ و ﻧﻴﺮوﯼ ﺗﻦ را ﭘﺎﻳﻪ اول ﭘﺎﮐﻴﺰﮔﯽ روح ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ .ﺷﺴﺘﺸﻮﯼ ﻣﺮدﻩ و ﺧﻮددارﯼ از هﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ از ﻣﺮدﻩ و
ﭼﺮﮐﻴﻨﯽ ) ﮐﺜﻴﻔﯽ( ﮐﻪ از زﻧﺪﻩ ﺟﺪا ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ واﺟﺐ ﺑﻮدﻩ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻴﻤﺎرﯼ واﮔﻴﺮدار ﺑﻪ ﺑﺪن راﻩ ﻳﺎﺑﺪ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ
ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ ﻣﺮدﻩ ﻳﺎ ﭼﺮﮐﻴﻨﯽ را ﻟﻤﺲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد را ﺷﺴﺘﺸﻮﻧﮑﻨﺪ ،ﻧﺒﺎﻳﺪ داﺧﻞ ﮔﺮوﻩ ﻣﺮدم ﮔﺮدد .اﻣﺮوز هﻢ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ
ﭘﺲ از درﮔﺬﺷﺘﻦ ﺑﻴﻤﺎرﯼ اﻃﺎق ﺑﻴﻤﺎر را ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻣﻴﺪهﻨﺪ و ﭘﻠﺸﺖ زداﻳﯽ)ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ( ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ و هﻤﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻧﻴﺰ ﭘﺲ از
ﺁن ﺧﻮد را ﭘﺎﮐﻴﺰﻩ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ.
درﺑﺎرﻩ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻣﮕﺲ از ﻓﺮدﯼ ﺑﻪ ﻓﺮد دﻳﮕﺮ و ﻳﺎ وزش ﺑﺎد ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎرﯼ دادﻩ ﻣﻴﺸﻮد ،در ﺁﻳﻴﻦ زرﺗﺸﺘﯽ اﻣﺮ
ﮔﺮدﻳﺪﻩ ﮐﻪ ﺁدﻣﯽ ﺑﺎﻳﺪ روزﯼ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ دﺳﺖ و روﯼ ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﻳﺪ) .ﺑﺎب ﭘﻨﺠﻢ وﻧﺪﻳﺪاد و ﻓﺮوغ ﻣﺰدﻳﺴﻨﯽ(.
در ﺑﺎب ﭘﺎﮎ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺰرگ ،ﺁﻓﺘﺎب را از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﺧﺎﮎ و ﺁب و ﺑﺎد را ﻧﻴﺰ ﭘﺎﮎ ﻣﯽ ﺷﻤﺮدﻧﺪ .ﺑﺮاﯼ ﻧﻤﻮﻧﻪ
درﺑﺎرﻩ زﻣﻴﻦ ﮐﺸﺎورزﯼ در وﻧﺪﻳﺪاد در ﺑﺎب ﺳﻮم ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ:
» زﻣﻴﻨﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﺁن ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد و اﺷﺨﺎص ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺰرگ را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻳﺎ ﺁﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺬهﺒﯽ دو ﻧﻔﺮ
ﻧﻴﺰ ازدواج ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد در ﺁﻧﺠﺎ ﺑﻪ اﻳﺰدﭘﺮﺳﺘﯽ ﺳﺮﮔﺮم هﺴﺘﻨﺪ و زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻳﺎ ﺁﻧﮑﻪ در ﺁن ﺑﺮ اﺛﺮ
ﮐﺸﺎورزﯼ از ﭼﺮﮐﻴﻨﯽ و ﺑﺎﺗﻼق ﺷﻴﻮﻩ ﺁﺑﺎداﻧﯽ ﺑﺨﻮد ﮔﻴﺮد و ﻳﺎ زﻣﻴﻨﯽ ﮐﻪ در ﺁﻧﻬﺎ ﮔﻠﻪ و رﻣﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ هﺎﯼ ﺁﻧﻬﺎ
از ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ و ﺑﺰرگ ﭘﺎﮐﯽ ﺧﺎﮎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ« .

ﺧﻮددارﯼ از ﺗﻤﺎس ﺑﺪﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدﻩ ﺷﻮر و ﻣﺮدﻩ ﮐﺶ از ﺑﺎﻳﺴﺘﮕﯽ هﺎ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻳﻦ ﺁﻣﻴﺰش ﺷﺪﻩ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮد ﭘﻴﺶ از ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻧﻤﺎﻳﺪ .هﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺑﺴﺘﺮ زﻧﺎن ﺑﺎردار ﺑﺎﻳﺪ دورﯼ ﺟﻮﻳﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل
واﮔﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎﯼ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺁﻟﻮدﮔﯽ ﺁب را ﺑﻪ ﭼﺮﮐﻴﻨﯽ)ﮐﺜﺎﻓﺎت( از ﮔﻨﺎهﺎن ﺑﺰرگ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در هﻨﮕﺎم ﮔﺬر از ﺟﻮﯼ ﺁب ﺑﺒﻴﻨﺪ ﮐﻪ ﺁن ﺟﻮﯼ ﺑﻪ
ﭼﺮﮐﻴﻨﯽ ﺁﻟﻮدﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ،ﺑﺮ هﺮ زرﺗﺸﺘﯽ ﺑﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺁن ﭼﺮﮐﻴﻨﯽ را از ﺟﻮﯼ دور ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﭘﺎﮐﯽ و ﭘﺎﮐﻴﺰﮔﯽ در ﺁﻳﻴﻦ
زرﺗﺸﺘﯽ ﻧﻬﺎد ﭘﺎرﺳﺎﻳﯽ اﺳﺖ.
دود دادن و ﺳﻮزاﻧﺪن ﭼﻴﺰهﺎﯼ ﺧﻮﺷﺒﻮ در ﺁﺗﺶ را ﺑﺮاﯼ ﭘﺎﮎ ﮐﺮدن درﺳﺖ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ و در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺁﺗﺶ را ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻓﺘﺎب
از ﭘﺎﮎ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ هﻤﻴﻦ روﯼ ﺁﺗﺶ ﻧﺰد ﺁﻧﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.

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 و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺁن هﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﯼ ﺑﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺁب در ﺁﻳﻴﻦ زرﺗﺸﺖ ﺑﺴﻴﺎر ارﺟﻤﻨﺪ و ارزﻧﺪﻩ و از ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﺴﮑﻬﺎﯼ دﻳﻨﯽ زرﺗﺸﺘﻴﺎن ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻴﮕﺮدد ﮐﻪ اﻳﻦ داهﻴﻪ
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.
 ﺑﺮاﯼ ﺁب روﺷﻨﯽ و زﻻﻟﯽ و ﺑﯽ رﻧﮕﯽ و ﺑﻮﻳﯽ و ﻣﺰﻩ و ﻋﺪم ﺁﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﭼﺮﮐﻴﻨﯽ را ﻧﻴﮑﻮ ﻣﻴﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ. رﻳﺨﺘﻦ ﭼﺮﮐﻴﻨﯽ و ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪﻓﻮع و ادرار و ﺁب دهﺎن و ﺧﻮن و ﮔﺸﻨﻬﺎﯼ ﭼﻬﺎر ﮔﺎﻧﻪ)اﺧﻼط( و ﻻﺷﻪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻨﻬﺎدر ﺁب را ﻧﺎروا)ﻣﻤﻨﻮع( و ﮔﻨﺎهﮑﺎر را ﺳﺰاوار ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﻴﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺠﺎزات ﻓﺮدﯼ ﮐﻪ در ﺁب ﺟﺎرﯼ ،ﮔﺸﻨﻬﺎﯼ ﭼﻬﺎر
ﮔﺎﻧﻪ)اﺧﻼط( و ﺁب دهﺎن ﻣﯽ اﻧﺪاﺧﺖ اﻳﻦ ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺟﻬﺖ ﺁﺗﺶ ﻣﻘﺪس ﺑﻪ ﻣﻐﺎن ﺑﭙﺮدازد و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺻﺪ
ﺣﻴﻮان زﻳﺎن ﺁور ﺑﮑﺸﺪ.
 ﺁﻧﺎن ﺑﺎور داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ ﺁﺷﺎﻣﻴﺪن ،هﺮ ﮐﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎرداﻧﯽ)ﻇﺮﻓﯽ( ﺳﻮا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺴﺘﺸﻮﯼ ﺑﺪن و ﻟﺒﺎس در ﺁب ﺟﺎرﯼ ﻧﺎروا و ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻮد .ﺑﻪ هﻤﻴﻨﮕﻮﻧﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻨﺎ ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴﺘﯽﻧﺨﺴﺖ ﺧﻮد را در ﺧﺎرج از ﺁب ﺑﺸﻮﻳﺪ و ﭘﺎﮎ ﮐﻨﺪ ﺳﭙﺲ وارد ﺁب ﮔﺮدد.
ﺗﺎرﻳﺨﻨﻮﻳﺴﺎن ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ هﺮودوت ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺁب ﺟﺎرﯼ ﻧﺰد اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻣﻘﺪس ﺑﻮدﻩ و ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ از ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ و ورود
ﭼﺮﮐﻴﻨﯽ ﺑﺪان ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ ﻣﯽ ﻧﻤﻮدﻩ اﻧﺪ .دﻳﮕﺮ ﺗﺎرﻳﺨﻨﻮﻳﺴﺎن ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ ﻧﻴﺰاز ﻗﺒﻴﻞ اﺳﺘﺮاﺑﻮن و ﮔﺰﻧﻔﻮن هﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ هﺮدوت از
ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺑﺰرگ ﺁب در ﻣﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻴﺎن در ﮐﺘﺎﺑﻬﺎﯼ ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
در ﺑﺨﺸﻬﺎﯼ  41 -40 -39 -38 -37 -36 -35 -34 -33 -32 -31 -30 -29 -28 -27-26ﺑﺎب ﺷﺸﻢ وﻧﺪﻳﺪاد در ﻣﻮرد
ﮔﻔﺘﻪ هﺎﯼ ﺑﺎﻻ ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ.
هﺮﮔﺎﻩ ﻣﺰداﭘﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻳﮏ ﺁب ﺟﺎرﯼ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ در ﺁن ﻣﺮدﻩ ﺳﮓ ﻳﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ؟
» 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 ﻻزم ﮔﺮدد ﺗﺎ ﮐﻤﺮ در ﺁب رود ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺪن ﻣﺮدﻩ ﺑﺮﺳﺪ ) و ﺑﻴﺮون ﺁورد(«.

اﮔﺮ ﻣﺮدﻩ ﺳﮓ ﻳﺎ اﻧﺴﺎن در ﺁب ﺟﺎرﯼ ﮔﻨﺪﻳﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺰداﭘﺮﺳﺘﺎن ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ؟
» 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؟
» ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮدﻩ از ﺁب ﺑﻴﺮون ﺁوردﻩ ﺷﻮد و ﺳﻪ ﺑﺎر ﺑﺎران ﺑﺮ ﺁب ﺑﺒﺎرد ﺗﺎ ﺁن ﺁب ﭘﺎﮎ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮردن
ﺣﻴﻮان 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.
در وﻧﺪﻳﺪاد ،ﺑﺎب  ،2ﺑﺨﺶ  34درﺑﺎرﻩ ﻣﺤﻞ ﻧﮕﺎهﺪارﯼ ﺁب ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ:
» ﺟﻤﺸﻴﺪ در ﻣﺤﻠﯽ ﺁب را ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ ﻣﺴﺎﻓﺖ هﺰار ﻗﺪم اﻧﺒﺎر ﮐﺮد در ﺁﻧﺠﺎ ﺑﺎزارﯼ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ در ﺁن ﺳﺒﺰﻳﻬﺎ و ﺧﻮراﮎ ﻓﺎﺳﺪ
ﻧﺸﻮﻧﺪﻩ ﺑﻮد«.
س در ﺳﻴﺎﺣﺘﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮد در اﻳﺮان ﮔﻮﻳﺪ:
ﻓﻴﺜﺎﻏﻮر ِ
» ﭘﺎدﺷﺎهﺎن هﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ از ﺁب رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﺰدﻳﮏ ﺷﻬﺮ ﺷﻮش ﺑﻬﺮﻩ ﻣﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و در هﻨﮕﺎم ﺳﻔﺮ از هﺮ ﺁﺑﯽ ) ﻳﺎ از
ﺁﺑﻬﺎﯼ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ( ﻧﻤﯽ ﺁﺷﺎﻣﻴﺪﻧﺪ و ﺑﺮاﯼ اﻳﻨﮑﻪ هﻨﮕﺎم ﺳﻔﺮ ﺑﯽ ﺁب ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﺁب را در ﺗﻨﮓ هﺎﯼ ﻧﻘﺮﻩ ذﺧﻴﺮﻩ ﻧﻤﻮدﻩ ،ﻣﻴﺎن
ﮔﺮدوﻧﻪ هﺎ ﻣﯽ ﮐﺸﻴﺪﻧﺪ .ﺁب را ﻣﯽ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ از ﭘﺎﮐﯽ ﺁن اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،ﺗﺎ رﻓﻊ اﺣﺘﻴﺎج ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ«.
ﮐﻮﺗﺎﻩ اﻳﻨﮑﻪ در اﻳﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﭘﺎﮎ ﺷﻤﺮدن ﺁب و ﻧﻴﻨﺪاﺧﺘﻦ ﭼﺮﮐﻴﻨﯽ و ﻻﺷﻪ و ﻣﺮدار ﺑﺮ روﯼ زﻣﻴﻦ از ﮐﺮدارهﺎﯼ ﺑﺴﻴﺎر
ﻣﻬﻢ و ﺁداب دﻳﻨﯽ ﺁﻧﺎن ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ،اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﺪ دهﻨﺪﻩ ﺁن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد ﺁﻣﺪن ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ را در ﻻﺷﻪ
اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﺮدار ﺣﻴﻮاﻧﯽ و ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ و ﮔﻨﺪﻳﺪﮔﯽ را در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺁﻟﻮدﮔﯽ ﺁب ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ.

•

ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ
ﭘﺰﺷﮏ و ﭘﺰﺷﮑﯽ در اﻳﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن
ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺰﺷﮑﯽ در دوران ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن و داﻧﺸﮕﺎﻩ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻨﺪ ﻳﺸﺎﭘﻮر

ﮔﺮدﺁورﻧﺪﻩ:
ﺷﺎهﻴﻦ ﮐﺎوﻳﺎﻧﯽ
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