
 
 

  دانش پزشکی در اوستا
 
  

  از احمد نوری
  
  

دانش و فرهنگ ايرانی مانند درخت تناوری در گوشه و کنار اين جهان پهناور ريشه دوانده به جرات ميتوان گفت کشور ايران 
مگر به و اين ميسر نبوده . در ارايه دادن فرهنگ و دانش به جهانيان از بقيه اقوام و ملتها پيش قدمتر و نقش آفرينتر بود

  .کوشش و تالش نياکان نيک انديش مردم ايرانزمين که در طی هزاران سال به مرور کامل و بالنده گرديده
  

يکی از اين دانشها که ايرانزمين در آن نقش مهمی را ايفا کرده دانش پزشکی است در اين جستار اشاره ای کوتاه بر چگونگی 
دانش پزشکی در ايران پيش از دوره اوستايی و ظهور اشوزرتشت .  اندازيماين دانش از ديدگاه اوستا و ايران باستان می

وجود داشته زمانی که زرتشت که خود نيز يکی از پزشکان برجسته عهد باستان ايران می باشد پا به عرصه وجود می گذارد 
کاملی از تاريخ و فرهنگ ايرانيان اوستا که مجموع . قرنها يا هزاران سال بوده که اين دانش در ايران زمين رواج داشته است

همچنين در ديگر . پيش از ظهور زرتشت تا به دوره او می باشد اشاره های بسياری به دانش پزشکی و پزشکان ايرانی دارد
  . بندهش٬ مانند شاهنامه٬کتابهای پهلوی و پارسی بدان اشاره ها برمی خوريم

  
  

  :در متون کهن آمده
در دوره پادشاهی او هفتصد . نخستين کسی بود که استحمام آب گرم و سرد را مرسوم کرد) ادیچهارمين پادشاه پيشد( جمشيد

  .سال نه گياهی خشکيد و نه جانداری بيمار شد
  

اشاره به اين مدت طوالنی بدين معنی می باشد که دانش پزشکی در دوران جمشيد به آن درجه رسيده بود که انسانها و 
والنی بدون بيماری و با آسايش زندگی می کردند و کمتر کسی از بيماری و رنجوری از دنيا می حيوانات و گياهان به مدت ط

نخست چند تن از پزشکان ايرانی را که پيش از زرتشت بوده اند نام برده و سپس به گونه های مختلف پزشکی در اوستا . رفت
  .می پردازيم

  
  : چنين آمده٣ بند ٩درباره ی نخستين پزشک آريايی در اوستا يسنا 

که ترا نخستين )   گياه مقدسی که در مراسم دينی و پزشکی مورد بهره بوده  Homa( زرتشت گفت نماز و درود بر تو هوم «
  »بار ای هوم در ميان مردمان خاکی جهان آماده ساخت کدام پاداش به او داده شد؟ چه نيک بختی به او رسيد؟ 

  
  ٩ يسنا ۴بند 
اين .  ويونگهان مرا نخستين بار ميان مردمان خاکی جهان آماده ساخت٬ت هوم پاک دور دارنده ی مرگانگاه به من پاسخ گف« 

 کسی که در شهرياری خود جانور و مردم را ٬ آن جمشيد دارنده رمه خوب٬پاداش به او داده شد که او را  پسری زاييده شد
   ».نمردنی ساخت

  
شيد که يکی ديگر از پزشکان آريايی می باشد به ترتيب در بندهای پسين پس از ويونگهان پدر جمشيد پيشدادی و خود جم

تا چهار پزشک را نام می برد که به ترتيب پس از ) زرتشت(همچنان پرسش خود را ادامه می دهد و هوم در پاسخ به او 
سب و چهارمين بار پورشسپ   سومين بار اترت پدر اورواخشه و گرشا-) پدر فريدون پيشدادی(  دومين بار آبتين - ويونگهان 

  .پدر پيامبر ايرانی اشوزرتشت می باشد
  

راجع به سينا .  در اوستا از پزشکان ديگری نام برده شده که ميتوان از آنها جاماسپ وسئنا که بعدها سيمرغ نام گرفت نام برد
از اوستا که بگذريم در دوره . شودکه لقبی نيز برای ابوعلی سينا پزشک نامور ايرانی شد در بخش کارد پزشکی شرح داده مي

عمده کار پزشکی و دانش پزشکی نزد موبدان و . های پس از زرتشت اين دانش همچنان نزد ايرانيان رو به رشد و نمو نمود
بهترين آموزگاران دانش پزشکی و ستاره شناسی مغان ايران بوده اند و اين علوم پشت به پشت از آنها به . مغان ايرانی بود

تاتارها و افغانها بسياری از   ٬ اعراب٬)اسکندر(متاسفانه در يورش بی رحمانه مقدونيان. دانشان انتقال پيدا می کردهشاگر
از . نوشته ها و کتابهای ارزشمند دانشمندان ايرانی را از بين رفته و کتابهای پزشکی نيز از اين قانون مستثنی نبوده است

در دوره هخامنشی نيز پزشکان بی .  بعد می توان از مانی؛ روزبه و بزرگمهر نام بردپزشکان نامور ايران نيز در دوره های
عمده دانش پزشکی آن دوره و حتی دوره ماد و دوره . شماری بوده اند که دانشمندان يونانی و ديگر ملل از آنان بهره برده اند



ن ديگر کشورها در دانشگاه گندی شاپور برای دوره ساسانيان نيز دانشمندا. های پسين بر دانش اوستايی استوار بوده
  . مانند ديوژن٬فراگيری دانشهای گوناگون از جمله پزشکی مشغول درس خواندن بوده اند

  
دانش پزشکی در ايران پس از حمله و يورش اعراب چند قرنی رو به کاهش و افتادگی گذاشت ليکن با کوشش بزرگمردان و 

به طوريکه دانشمندان بی شماری از .  دانش مانند گذشته و بهتر از آن رو به بالندگی گذاشتدانشمندان و با عنايت اورمزد اين
 بزرگانی چون ابن ٬دوره ی اسالمی به بعد از ياران به دانش جهان کمک شايانی کردند و کمتر کسی مانند آنها را ميتوان يافت

ريخ پزشکی جهان می درخشد و موجب افتخار و سربلندی مردم سينا؛ دمحم زکريا رازی؛ فارابی؛ خيام که نامشان همواره در تا
  .ايرانزمين در تمام دوره ها می باشند

  
  .اکنون بپردازيم به گونه های مختلف دانش پزشکی در اوستا و  شرح کوتاهی برای آنها

  
  .دانش پزشکی در اوستا پنج بخش می باشد

  ) ونديداد–ارديبهشت يشت (
  )بهداشت( اشو پزشک-١
  )پزشک قانونی(دپزشک دا-٢
  )جراح( کارد پزشک-٣
  ) عطاری–دارو ( گياه پزشک-۴
  )روان پزشک( مانتره پزشک-۵
  
 کسی که با ٬ کسی با کارد درمان کند٬ کسی به  وسيله قانون شفا بخشد٬به وسيله اشا درمان کند) پزشکان(يکی از طبيبان « 

  ۶ارديبهشت يشت بند »  ...... ددرمان بخش) مانتره(گياه درمان کند کسی که با کالم مقدس
  
 

               
 )بهداشت( اشو پزشک-١
  

روح و روان و ( اشو هم پاکی تن و محيط را شامل می شود و هم شامل پاکی درون . بچم پاکی و راستی می باشد) اشا(اشو
اشو پزشک . گران را درمان نمايدباشد تا بتواند دي) تن و روان(يک اشو پزشک بايستی دارای هر دو پاکی . می باشد) انديشه

پزشکی است که به بهداشت و پاک نگداشتن محيط زندگی و شهر و پاکی تن سفارش ميکند و به امور بهداشتی رسيدگی می 
مانند سازمان بهداری و بهزيستی که هم اکنون نيز در شهرها و روستاها به آموزش بهداشت و  نگهداری محيط . نمايد

دور نگهداشتن بيماران از ....)  کمکهای اوليه و –  پرستاری -مانند واکسن زدن (آموزش بهياری می دهندمشغولند و مردم را 
 – خاک – باد –آباد ( پاک نگهداشتن چهار آخشيج مقدس٬جمع و قرنطينه کردن بيماران که دارای بيماريهای خطرناک بودند

. له و ديگر وظايف در اين اندازه از کارهای اشو پزشک بودهپاکی محيط خانه کوی و مح. از پليدی و نيالودن آنها) آتش
خانه تکانی برای نوروز در سرتاسر ايران زمين نيز يکی از . همچنين هر خانواده ايرانی موظف به اجرای اين امر بوده اند

کيهای يکسال گذشته را از خانه و مراسم اشويی بوده که تمامی ايرانيان بدان پايبند بوده و هنوز نيز آن را اجرا  مينمايند و ناپا
کاشانه و محله و تن و روان بدور می ريزند و با تن و روان و محيطی پاک به سوی آغاز سال نو می روند و بهار تازه ای را  

  .در زندگی خود آغاز می نمايند
  

ا  نمی شستند و از شستن اشيا  بدين جهت در آب روان خود ر٬ايرانيان هيچگاه چهار آخشيج را به ناپاکی آلوده نمی کردند
آتش را آلوده . همچنين ادار کردن و آب دهان انداختن را در آب گناهی بزرگ می شمردند. آلوده در آب روان پرهيز می کردند

 خاک و زمين را  به ناپاکی و پليدی ٬به مواد سوختنی دودزا و بدبو نمی کردند و همواره جايگاه آتش را پاک نگه می داشتند
  .بدين منظور مرده های خود را در بلندی می گذاشتند تا خوراک پرندگان و حيوانات درنده شوند. ده نمی کردندآلو

و ) خرفستران(همواره در خانه ها و محله ها اسپند و کندر دود می کردند تا هوا همواره هم پاک و خوشبو شود و هم حشرات 
برخی خانواده ها نيز . ن ايرانيان و ديگر اقوام و ملتها مرسوم می باشداين سنت و آداب هنوز در بي. ميکروبها کشته شوند

  .دود می کنند) اسفند(برای رفع چشم بد و بهبود بيمار اسپند 
  
 
 
 
 
  



 )پزشک قانونی(  داد پزشک -٢
  

 درمان کالبد شکافی پس از مرگ جهت تشخيص بيماری و پيدا کردن را. اين پزشکان بيشتر با علوم پزشکی کار می کردند
 پزشکان قانونی درگذشتگان را معاينه ميکردند و پس از اطمينان حاصل کردن از ٬برای آيندگان از جمله وظايف آنان بوده

  .اگر مرده نياز به کالبد شکافی داشت آن را کالبد شکافی می کردند. درگذشته برای آن جواز کفن و دفن صادر می نمودند
  

اکنون نيز در . همچنين امور موميايی مردگان به دست اينگونه پزشکان بود که اين عمل بيشتر در مصر باستان معمول بوده
 شناسايی نوع درگذشت و شناسايی بيماری در گذشته بر عهده اين –جهان پزشکان قانونی وجود دارند که کار کالبدشکافی 

  .پزشکان می باشد
 
 
  
  
 )جراح(  کارد پزشک-٣
  

به . همانگونه که از نام اينگونه پزشکی پيداست نوع بيمار و درمان بخشيدن بيماران توسط اين پزشکان جراحی بوده است
به ويژه در دوران کهن که امکانات . درگذشته و حال کاری بس دشوار و خطرناک است) جراحی(طور کلی کار کارد پزشکی

  . از اين دوره بوده بيشتر بيماران جان خود را از دست می دادندبيهوشی و ابزار آالت پزشکی ابتدايی تر و کمتر
  

  : در مورد کارد پزشکی چنين آمده٣٩در ونديداد فرگرد هفتم بند 
شود يک ِدوپرست را جراحی کند و بيمار خوب شود او ِدوپرست دوم را جراحی کند ) کارد پزشک( کسی که ميخواهد پزشک«

  ».را جراحی کند و بيمار خوب شود پس آموزده است و هميشه می تواند کارد پزشکی کندو بيمار خوب شود او ِدوپرست سوم 
  

همانگونه که در بند باال اشاره شد يک کارد پزشک بايستی چندين مرتبه اين عمل را انجام دهد و پس از پيروز شدن در 
  .آزمايش می توانست در اين رشته پزشکی فعال باشد

  
زايمان را در ايران باستان نشان می دهد در شاهنامه در خصوص زايش ) سزارين(عمل رستمينهدرباره کارد پزشکی که يک 

  :رستم چنين آمده
  

  همان ماهرخ را به می کرد مسـت  پيامـد يکـی موبـد چيـره دست
  بـتـابـيـــد مـر بـچه را سـر بـه راه  شکافيـد بی رنـج پهلـوی مـاه
  هان اين شگفتی نديدکه کس در ج  چنان بی گزندش برون آوريد

  
) سئنا در اوستا(انجام می دهد سيمرغ در شاهنامه » رودابه « پزشکی که جراحی زايمان را بدين گونه بر روی مادر رستم 

ظاهرا (سيمرغ که نام وی سئنا می باشد يکی از پزشکان و مغان می باشد وی در کوه. يکی از پزشکان ايران باستان می باشد
برای فراگيری دانش می رفته اند و او را  سئنا مرغ ناميدند به دليل ) دماوند(و شاگردانش نيز در آنجا می زيسته ) دماوند

زال پسر سام که پدرش او را از کودکی به نزد سئنا می سپارد تا آموزشهای مورد نياز را بياموزد و ). بروی کوه(جايگاه بلندش
 بدين سبب زال در برخی گرفتاريهای خود از او کمک می گرفته که زايمان .دانش فراگرد از شاگردان مورد توجه سئنا می شود

برای آنکه بهتر به دانش کارد پزشکی در ايران پی . همسرش رودابه در هنگام زايش رستم نيز به دست  سئنا عالج می گردد
ی کشف گرديد که بروی آنها ببريم نياز است آورده شود که در باستانشناسی در شهر سوخته در استان سيستان جمجمه هاي

  . عمل جراحی انجام گرفته بود
 
  
  
 )اورو پزشک( گياه پزشک-۴
  

نخستين اقوامی که توانستند به خواص . پيشينه گياه پزشکی با آغاز پيدايش کشاورزی و گياه پروری در ايران همراه می باشد
گياه . ن آرام بخش و تيمار بيماران بهره برند ايرانيان بودندگياهان دارويی پی ببرند و گياه درمانی نمايند و از گياهان به عنوا

پزشکی پس از گذشت هزاران سال در ايران و ديگر نقاط جهان همچنان مرسوم است و يکی از موثرترين درمانها به شمار می 
 مصر و غيره که ٬ رودانميان  ٬ چين ٬گياه پزشکی در روزگارهای کهن از ايران به ديگر کشورها راه يافت از جمله هند. آيد

  .هنوز در آن کشورها به ويژه پاکستان و هند رايج است



  
  : آمده۶ بند ٢٠در مورد گياه پزشکی در ونديداد فرگرد 

برای مقابله با سردرد؛ برای مقابله با مرگ؛ برای .  تمام گياهان دارويی را ستايش می کنيم و می خواهيم و تعظيم می کنيم«
رای مقابله با تب؛ برای مقابله با تب لرزه؛ برای مقابله با مرض ازانه؛ برای مقابله با مرض واژهوه؛ برای مقابله با سوختن؛ ب

مقابله با بيماری پليد جزام؛ برای مقابله با مار گزيدن؛ برای مقابله با مرض دورکه؛ برای مقابله با مرض ساری و  برای 
   ».ر تن مردم آوردمقابله با نظر بد و گنديگی و پليدی که اهرمن د

  
 بند ٩از متن باال بر می آيد که گياه پزشکی برای عمده بيماريها به کار می رفته و بيشترين دردها را درمان بخش بوده در يسنا 

 يسنا و يشتها چنين –از گزارش ونديداد ). در آغاز سخن آورده شد(  و ديگر بخشهای اوستا به گياه هوم اشاره شده۴ و ٣
ود که بسياری از امراض و ناخوشيها در دانش پزشکی ايران مشخص و پيدا شده بوده و برای مقابله با آنها نتيجه می ش

  .داروهای مورد نياز را نيز به دست آورده بودند
  

همچنين . غير از گياه هوم نيز گياهان ديگری در ايران باستان برای پزشکی مورد بهره بوده اند مانند؛ بَرسم ُکندر؛ اسپند؛
گياهانی مانند نعنا؛ بيدمشک و عرق چهل گياه و غيره در گذشته و حال نيز در پزشکی و درمان بيماران مورد ) فشرده(عصاره 

برخی گياهان دارويی عالوه بر جنبه درمانبخشی در مراسم دينی و جشنها از آنها استفاده می . بهره قرار می گرفته و ميگيرد
  .شده مانند هوم؛ برسم و اسپند

  
 
 
  
 )روان پزشک( مانتره پزشک-۵
  

منظور از کالم مانتره سخنی است که با آن .  همچنين سخن پاک و مقدس هم معنی می دهد٬مانتره به چم منش انگيز می باشد
  .بيمار را آرامش می دهند و درمان می کنند

  
به ناچار اينگونه . رو ميسر نمی باشدبيماری روانی بيماری است که با روح و انديشه آميخته است و درمان آن با گياه و دا

مانتره سخن ايزدی است که به گونه نيايش و دعا . بيماران را تنها با داشتن روانشناسی و تلقين انديشه و سخن درمان می کنند
  .و نماز برای تسالی بيمار خوانده می شود

  
 خواندن  ٬ن و آرامبخش گفتار نيک و اميد بخشآنگاه که روان و روح آدمی همچنان بهم ريخته و پريشان است بهترين درما

امروزه روانپزشکی يکی از مهمترين پايه های دانش . شعر و يا گوش دادن به موسيقی می باشد) گاتها اوستا(کتاب مقدس
گفتار (کالم مانتره . پزشکی در جهان می باشد و به طور جداگانه از ديگر رشته های پزشکی در دانشگاها تدريس می شود

  .پر اوستا نيز از جايگاه مهم و ارزشمندی برخوردار است) رمانی  و روان درمانید
  

  : آمده۴۴ بند ٧ونديداد فرگرد 
   ای زرتشت«

 آن کس که با ٬ يکی با سخن ايزدی درمان کننده٬ يکی با دارو٬اگر پزشکانی گوناگون درمان بخش يکی با کارد درمان بخش
  ».  بخش ترين درمان کنندگان استدرمان کند درمان) مانتره(سخن ايزدی

  
  : آمده۵در ارديبهشت يشت بند 

بهترين کالم ايزدی . است) مانتره(و همه جاودان و پريها را  براندازد بزرگترين کالم ايزدی) زشت(نماز که تمام خرد خبيث« 
  در ميان کالم ايزدی درمانبخش ٬ پيروزمندترين کالم ايزدی است ٬ قويترين کالم ايزدی است٬ زيباترين کالم ايزدی است٬است
   ». درمان بخشترين کالم ايزدی است ٬است

  
. است) مانتره( پليديها و کژانديشی ها و زشتی ها همان کالم ايزدی ٬بر طبق آيين و فرهنگ ايرانی نابود کننده تمام بديها

  ٬ نماز مانتره می باشد ٬ يسنا مانتره می باشد٬گاتها مقدس مانتره می باشد. مانتره می باشد) صد و يک نام خدا(نامهای خداوند
نياکان ما معتقد بودند و ما نيز . تمام آموزشهای زرتشت مانتره می باشد.  کردار نيک مانتره می باشد ٬ گفتار نيک ٬انديشه نيک

و . م و شاداب است تن و بدن و زندگی نيز سال٬معتقديم و ايمان داريم هرگاه که روح و روان و انديشه سالم و شاداب است
و يکی . هرگاه روح و روان و انديشه رنجور و افسرده باشد تن و بدن و زندگی هر چقدر که قوی باشد رو به سستی می گذارد

  .ديگر از اين درمانبخشها فراگيری دانش و ادب برای رسيدن به کمال انسانی می باشد
  



مانند خواندن اوستا نماز و   ٬دينی و دعاهای مذهبی انجام ميگرفتهروان پزشکی در دوره های کهن به گونه خواندن نيايشهای 
  .خواندن ديگر کتابهای دينی در ديگر اديان و ملتها

  
بدين ترتيب دانش پزشکی پس از گذشت قرنها و هزاره ها از سرزمين اهورايی ايران به ديگر کشورهای روزگار باستان مانند 

  .کنون نيز به اروپا و امريکا را  يافت روم و ا٬ يونان٬ هند٬ چين٬ مصر٬بابل
  

  .اميد است مشعل دانش و فرهنگ همواره در بين ايرانيان فروزان باشد و ما بتوانيم نگهبانان شايسته ای برای آن باشيم
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