
 1پزشکی در ایران باستان

جهان و از این روی فرآیند آفرینش  استوار بودیا ثنویت  ، دوگانگیبُنی دوبر باستان باورهای کهن ایرانیان 

خوب و خیر مرتبط با قدرت عناصر . در این تفکر، تمامی شده بودنیک و بد تقسیم  نیز به دو آفرینشِ

شد. از این روی  قلمداد می «مینو هانگر»آفریدۀ و بد نیز شر ها و عوامل  مزدا یا اورمزد و همۀ قدرت اهوره

 آمدند. شمار می بهمینوی بد از سوی ها  ها و ناخوشی بیماریی متما

های اوستاست که به احکام آئینی و فقهی اختصاص دارد. اگرچه برخی  وندیداد )وی دیو داد( یکی از نسک

یا ساسانی حاوی اطالعات ارزشمند ب دوره اشکانی دانند ولی این اثر مکتو می  «گاثاها»آن را در تعارض با 

تاریخی است. پزشکی و درمانگری در وندیداد به سه بخش تقسیم شده استت  پزشتکی بوستیله جراحتی،     

گیری از  در این بین درمان با بهره شفابخشی با استفاده از گیاهان دارویی و سرانجام درمانگری بوسیله ادعیه.

ای زرتشتت، اگتر پزشتکانی گونتاگون      »دانستته شتده استت     دمندتر وسو  تر مهمدعاها از دو روش دیگر 

بخش یکی با کارد درمان بخش، یکی با دارو، یکی با سخن ایزدی درمان کننده، آن کس که با ستخن   درمان

البته درمتان بیمتاران بتا استتفاده از ادعیته شتاید        «.کنندگان است ترین درمان درمان بخش ،ایزدی درمان کند

های جسمی و روحتی از بیمتاران را    مفهومی فراتر از دعا و نیایش داشته و اورادی برای دورکردن ناخوشی

د برشتمرده  در متتن وندیتدا  بطور دقیق نیز دستمزد آنها وظایف پزشکان و همچنین شده است.  نیز شامل می

درج شتده کته    زرتشتت از اهتورامزدا    ایتن کتتاب، پرستش    ز بتاب هفتتم  ا 63تا  63فصول در شده است. 

پرستتان آزمتایش کننتد و یتک     دو برابتدا   مزدا پاسخ داد اهورهنند؟ پرستان برای آموختن پزشکی چه کمزدا

ی کنتد و  حت ارپرست ستوم را ج هم بمیرد دو پرست دوم و اگر اواگر او بمیرد دو ،کنند راحیدوپرست را ج

 .تا ابد کار پزشکی نکند دیگر اواگر سومین نفر هم مرد 

o  بخش یا پنج شکل دانسته شده است  دارای پنجدر اوستا دانش پزشکی 

o ن با استفاده از گیاهان دارویی(گیاه پزشک )مداوای بیمارا 

o )کارد پزشک )جراح 

o زشک یا درمان بوسیله کالم مقدس(پ مانتره پزشک )روان 

                                                           
 سینا و روز پزشک ابن روز بزرگداشتبه بهانه نخستین روز شهریور ماه،  «وحید اسدی»و  «نسترن رجبی»یادداشتی از  1

 



o ( داد پزشک)پزشک قانونی 

o رات بهداشتی(. اشو پزشک )پیشگیری از بیماری بوسیله رعایت دستو 

مهترداد  یتابیم.   بسیاری از پادشاهان را دارای ویژگی درمتانگری متی   متون کهن دینی،جالب آنکه در بررسی 

، رواییفرمتان تمرکتز   ،ایتران باستتان   ای در اساطیر پهلوانی های قبیله یکی از آثار سازماندر است معتقد بهار 

کته پزشتکی   ای پیشتدادی   فرمانروای سلسلۀ افستانه  «فریدون» نظیر یک انسان بود،در  جادوگریو  پزشکی

 «ویونگهتان »و حتتی پتدر او    «جمشتید »ای  شخصتیت استطوره  از همچنین  آموخت.م و جادو ه دانست می

درمانگر در جهان اولین در اوستا نیز  «ثرتیه»شخصیت یاد شده است. نخستین عنوان درمانگران و پزشکان  هب

 شده وسیله گیاهان دارویی متوصل می. او برای مداوای مردم به دو روش جراحی و درمان بدانسته شده است

آنگاه به متن  »یسنای نهم، آمده است   مدر بند چهار. نموده استمزدا درخواست  دو را از اهوره دانش اینو 

پاسخ گفت هوم پاک دور دارنده مرگ ، ویونگهان مرا نخستین بار میان مردمان خاکی جهان آمتاده ستاخت.   

این پاداش به او داده شد که او را پسری زاییده شد، آن جمشید دارنده رمه خوب، کستی کته در شتهریاری    

ایتن   برده شتده استت.  نام یا درمانگر چهار پزشک  متن مزبور ازدر  «.خود جانور و مردم را نمردنی ساخت

کته  ، پیشدادیای  از جمله شاهان سلسلۀ افسانه «فریدون»پدر  «آبتین» ای عبارتند از  چهار شخصیت اسطوره

پیامبر  ،«شتدزر» پدر «سپاپورش» سرانجام،و  «گرشاسب» ،«اورواخشه»اترت پدر آمده،  «ویونگهان»پس از 

از درمانگران دیگری نظیر دانند.  را نیز دارای توانایی درمانگری می« زردشت»حتی برخی در این بین . ایرانی

 نیز در اوستا یاد شده است. «جاماسپ»

و زیستته   کتوهی متی  ه ویژگتی یگانته شفابخشتی داشتته و بتر بلنتدای       ای است ک شخصیت اسطوره «سئنا»

 «دماونتد »ن احتمال داد منظور از این کتوه،  توا . میرفتند شاگردانش برای فراگیری دانش پزشکی نزد وی می

ستیمر   شتاهنامه استت.   در « ستیمر  »در اوستا همان « سئنا»برخی پژوهشگران براین باورند که بوده است. 

، «دابته رو»یمان همسرش ابرای ز« زال»و عالوه بر داشتن ویژگی جادویی، دارای مهارت درمانگری نیز بوده 

پزشکی و جراحی آگاهی داشته و اوست کته   دانشسیمر  به . از او یاری طلبیده است« رستم»هنگام زایش 

رستتم را از شتکم    کته بتوانتد  را اجترا کنتد   ش دستورات دقت تا بهبرای نخستین بار به موبد دستور می دهد 

  .بیرون آوردبه سالمت  مادرش

 مر آن ماهرخ را به می کرد مست      بیامد یکی موبد چیره دست                                      

 بتابید مر بچه را سر ز راه شکافید بی رنج پهلوی ماه                                              



 گزندش برون آورید                                           که کس در جهان این شگفتی ندید چنان بی

 یکی بچه بد چون گوی شیرفش                                      به باال بلند و به دیدار کش

 نشنید کس بچۀ پیل تنکه  نده بد مرد و زن                                     شگفت اندرو ما

 به دارو همه در بسپوختند                                         دوختند همان زخم گاهش فرو

تندرستت  مداوا شده و  ،برد پناه می سیمر پس از نبرد خسته و مجروح به « رستم»که  هنگامی در جای دیگر

 گردد. به کارزار باز می

هزار سال  چهارحدود  ،لآشور و بابِ های تمدن النهرینی، بیناقوام  میاندر پزشکی  های فعالیتشود  گفته می

 را نخستین( یلی )کلدانکاهنان بابشاید بتوان  است.رواج داشته  در یونان باستانو پیشرفت  از پیدایش پیش

شواهدی از وجود دانش پزشکی در کشفیات اخیر شهر  .بنیان نهادندپزشکی را دانش که  دانستکسانی 

-555) هخامنشی دوران شاهنشاهیدر بدست آمده است. نیز وچستان سوخته در ناحیه سیستان و بل

طبیب  «تزیاسکِ»و مشاور داریوش یکم و  طبیب، «دموکوس»مانند پزشکان یونانی و مصری  (ق.م665

 شد داشتند.ودربار آمدهای بسیار در  و سال بودند شاهانمورد احترام  ،اردشیر دوم

ر دانش که دانش پزشکی ب یدوران ،بویژه در نیمۀ نخستین آن م(356-224) در روزگار فرمانروایی ساسانیان

مراکز علمی در دانشمندان از جذب دینی رجحان داشت، توجه دولت به گردآوری متون علمی و 

 بیت»یا « شاپور گندی»( شهر م275-245شاپور یکم )حک  شود  مشهود است. گفته می های دیگر سرزمین

ر را به شکل یک شهآن ( م575-566حک  -خسرو یکم )خسرو انوشیروانرا بنیان گذاشت و بعدها « الباط

بویژه پزشکی، نجوم و فلسفه در نظر گرفت. ن دانشمندان در علوم گوناگون دانشگاهی برای گردآورد

زایش و شاخه از علوم شاید به دلیل اهمیت آنها در زندگی مردم و امور کشورداری چند ترجیح دادن این 

قلمرو هند و سرزمین بسیاری از برجستۀ بوده است. دانشمندان گسترش تمدنی بزرگ و فراگیر و 

که با نظیر برخی روحانیون و دانشمندان مسیحی یا کسانی شدند و  میروم به این شهر فراخوانده امپراتوری 

شدند. بتدریج  شاپور دعوت می گشتند، با آغوش باز دولت ساسانی به گندی مهری دولت روم روبرو می بی

های دانش در دوران باستان شناخته شد و عالوه بر آن  ترین شاخه اصلیعنوان کانون  به این شهر دانشگاهی

در بابلی -ایرانی پیامبر، «مانی»ود ش گفته می نیز بود.و بالعکس قال دانش از شرق به غرب ارتباطی و انتپل 

توسط که  اش شی و درمانگری را توانایی آسمانیو شفابخ کرد معرفی میخود را پزشک سدۀ سوم میالدی، 



آمدم پیش شاه، گفتم که درود بر تو از ایزدان. شاه گفت که از »دانست   منتقل شده بود، میفرشتۀ وحی بدو 

 .«من گفتم که پزشکم، از بابل زمینکجایی، 

رومتی و هنتدی و ایرانتی در ختدمت ختود       انوشیروان یکصد و بیست طبیب»نویسد   باره می ثعالبی دراین

ترین آنان که ایرانی و اهل مطالعۀ کتب و نامش برزویه بود. در کتابی خوانده بود که  داشت. یکی از معروف

دهد. مدام در اندیشه این گیاه و جستتن   روید که مرده را جان می میبر یکی از جبال هندوستان گیاه عجیبی 

گیتاه   «.و بدست آوردن آن بود. عاقبت موضوع را بتا انوشتیروان درمیتان نهتاد و استتدعای مرخصتی کترد       

طیر باستان نیز نمود داشته است. در متون پهلوی از هوم سپید یا گیاه گرکون نام برده شده جاودانگی در اسا

 و سرانجام مقصود رسیدبرزویه با تالش بسیار به هند شود  شود. گفته می بب جاودانگی و نامیرایی میکه س

 .و آن را به ایران منتقل نمود یافتکتاب کلیله و دمنه محتوای را در  خود

دانشتمندان ایرانتی بته دربتار خلفتای عباستی راه        ،پس از چیرگی اعراب بر ساسانیاندر سده هفتم میالدی 

 «ستامهیتا  – چرکه». کتاب گمارده شدندعباسی بکار ربار در دنیز پزشکان هندی چند تن از یافتند. همچنین 

بته پهلتوی و ستپس توستط      هندیزبان ابتدا از  «ندیم ابن»ه گفت به بود که پزشکیدرباره دانش  ای مجموعه

کاشتف،   ،ی رازییکتی از منتابم متورد استتفاده زکریتا     این کتتاب   .به زبان عربی ترجمه شدعلی  بن عبداهلل

شصتت  حدود  رازیشود  گفته مییاد شده است. از آن  «شرک»نام  باکه  بود نشمند و پزشک شهیر ایرانیدا

 در مفصلی المعارف دایره که دارد نام «الحاوی» وی اثر ترین مهمنوشت.  باب پزشکیدر  و رساله کتاب جلد

همچنین و  چندین بیمارستان را اداره می کردرازی مشهور است که زکریای ست. وا روزگار  یپزشکدانش 

دنبال بهترین نقطه از نظر آب و هوایی بود و بدین منظتور   ، بهانی در ریبرای تعیین محل بیمارست گفته شده

و  نمودشهر آویزان کرد و پس از یک یا چند روز به آنها مراجعه از  ناحیه چهارقطعه ران گوسفند در  چهار

رای برا جمم شده بودند  و حشرات موذی کمتر دور آنبود محلی که گوشت در آن کمتر از بقیه فاسد شده 

 برگزید.بیمارستان  احداث

آن را  و پزشکی را کمال بخشیددانش  که ی ایرانی استنام دانشمنداناز  نیز الرئیس سینا معروف به شیخ ابن

کته عبارتنتد از   مبتانی     شتده پنج بختش تقستیم    به سینا ابندارای نظم و منطق علمی ساخت. کتاب قانون 

 و عمتومی  هتای  بیمتار  ، پتا  تتا  سر از ها اندام خارجی و داخلی های بیماری ،ساده داروهای ،عمومی پزشکی

 کالستیک  کتتب  مهمتترین  از یکیعنوان  به رنسانسعصر  از پس ها مدتوی قانون  کتاب. مرکب داروهای



بنیان در روانپزشکی  یمکتب او ریوی را توصیف کرد. سلِبیماری بار  شد. بوعلی نخستین شناخته می پزشکی

 شد. تنی نامیده می –رواننهاد که 
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