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  درماني و پزشكي در ايران باستان  گياه
  محمدفريد سراج الديني

  چكيده
هاي مهم علوم گوناگون  سرزمين ايران در اعصار مختلف تاريخ همواره از كانون

دانش پزشكي در  .خصوص داروسازي و كشت و پرورش گياهان دارويي بوده است هب
خود از كه زرتشت  با ظهور و است پيش از دوره اوستايي وجود داشته باستان ايران

تري  دامنه وسيع ،گسترش اين دانش و همچنين علوم مختلف، است بودهپزشكان برجسته 
 اما ،ثير قرار داده استگر را نيز تحت تأهاي دي تمدن ،كه دامنه وسعت آنيافت 

تاريخ  سفانه مرجع مهم باستاني درمتأ ،ملل ديگر از دانش ايرانيان ثيرپذيري اقوام وأت
در گذر حوادث تلخ تاريخي مانند هجوم يونانيان و نابود  برجاي نمانده است و ايرانطب 

امروزه بسياري از موارد  ،هاي فرهنگي و اسناد تاريخي كردن و به آتش كشيدن پايگاه
تاريخ توان به  مي ،از جمله اين موارد .استبه محاق گراييده تاريخي اين مرز و بوم 

اندك در اوستا و چند كتاب پهلوي و جز مواردي  اشاره كرد كه بهپزشكي ايران باستان 
سفانه تاكنون مرجع و سند يا كتابي در باب متأ ،هايي محدود در آثار يونانيان اشاره

علت كمبود  زمين بهتاريخ پزشكي ايران  ،رو از اين .پزشكي ايران برجاي نمانده است
از عصر پيش اوستايي و  نخست،دوره  :منابع مكتوب به سه دوره محدود شده است

 ،از آغاز تا انقراض امپراطوري ساساني و دوره سوم ،دوره دوم ؛ساسانيان ظهوراوستا تا 
 نوشتار. شود ياد ميبه دوران طاليي دانش ايراني از آن آغاز اسالم تا عصر حاضركه از 

دانش پزشكي در ايران است كه با استناد  نخستژوهشي مختصر در باب دوره پ ،حاضر
و تا آغاز امپراطوري  شود شروع مي ـ فريدونـ  پزشك آريايي نخستينبه اوستا از 

  .يابد ادامه ميساساني 
  

  واژگان كليدي
  .هاي پزشكي در اوستا ي؛ تخصصماندر پزشكي ايران باستان؛ گياه
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  ايران باستان گياه درماني و پزشكي در

 همهانسان در  .دنپيوندي تنگاتنگ دارا تاريخ زندگي انسان ب گياهان دارويي
استفاده  بوده ومحتاج به گياهان همواره  رفع آالم جسمي خود برايتاريخي  ادوار

  .ثر درمان بوده استؤهاي م از روش گياهان دارويي هموارهاز 
سال پيش از  2500سومريان در هاي مصريان و  تمدن دست آمده از  مدارك به

ها با خواص درماني گياهان طبي آشنايي  تمدن دهند كه اين ميالد مسيح نشان مي
سال  3000هاي پزشكي مربوط به دوران سومريان در  نسخه ترين قديمي .داشتند

ترين كتاب  و كهن استنسخه  15اين مجموعه بالغ بر  .پيش از ميالد است
شرح داده شده است  در آن رودكه تركيب داروها ميشمار   هداروسازي جهان ب

  .)53و 4 صص ،1383كريمر، (
در  »مارجورام«و » آنيز«، »كاسياسيناموم«استفاده از گياهان دارويي،  تاريخ

 3000پزشكان مصري  .رسد مي ميالد هزاره سوم قبل ازموميايي كردن اجساد به 
طومارهاي  .جراحي داشتند هاي موفق را در نخستين تجربه ،سال قبل از ميالد

حاوي مباحثي چون كالبدشكافي  ،جاي مانده  هپاپيروس كه از اين دوران ب
هاي  ها را نخستين كتاب اين پاپيروس .هاي قلب و عروق و گوارش است بيماري

  .)51 ص ،1380اسميت، ( اند پزشكي جهان شمرده
 ،اما اكتشافات اخير ؛پنداشتند ها را زاييده شياطين مي النهرين بيماري مردم بين

اوراد و از  استفادهاي ديگر از پزشكان سومري را نشان داده است كه بدون  دسته
فهرست بسياري از  ،النهرين هاي بين در ميان يافته .اند اذكار به پزشكي پرداخته

شده است و در  ههاي پزشكي يافت هاي پزشكي و مشورت نسخه ،ها م بيمارييعال
يرقان شرح داده شده  و سنگ مثانه ،صرع مثلهايي  بيماري اي راه درمان رساله
  .)447 ، ص1382، بهزادي( است
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صدها متن پزشكي اكدي از هزاره اول پيش از ميالد وجود دارد كه  ،امروزه
، 1382بهزادي، (شود  ديده ميدر آن همه نوع كلمات و عبارات پزشكي سومري 

  .)449ص
كار  به شده است كه براي برداشتن كاسه سردر نينوا انواع لوازم جراحي پيدا 

عمل آب مرواريد  ،سال پيش از ميالد 2000النهرين در  پزشكان بين .رفته است مي
  .)449، ص1382بهزادي، ( دادند هاي مفرغي انجام مي وسيله سوزن  هچشم را ب
كه به لحاظ قدمت به گاتاهاي اوستا نزديك و از منابع مهم  هندوها وداي ريگ
بخشي  .استي گياهي رودا 1000هاي بيش از  حاوي نام ،هاي باستان است آريايي
در اين  .استدر مورد علم پزشكي  يهاي گزارشحاوي  »ودا ـ روهتا«نام ه از ودا ب

ه اي ب ودا افزوده ـ روهتا .ها ذكر شده است م آنيها و عال ودا، فهرستي از بيماري
ترين نظام طب، طبيبان  در اين كهن .دارديا علم طول عمر  »وداـ  جوري«نام 

) خون و هوا، آب، بلغم(نظمي در يكي از چهار خلط  را به بي هند، بيماريآريايي 
در  .كردند توصيه ميرا  اوراد مقدسو  ييدرمان با گياهان دارو دادند و نسبت مي

ثر ؤتندرستي بيماران م روح خدايان را در ،هاي اوليه بر درمانافزون عهد باستان 
  .)21ـ9ص، 1366، فنتزمر و 143ص، 1386 ،بايرناس( دانستند مي

انواع ، حاوي نام بعضي از گياهان دارويي ،اوستا كتاب مقدس ايرانيان باستان
اوستا به روايتي چندين برابر  .استدانش پزشكي و پزشكان ايراني  و ها بيماري

از بين رفته و فقط يك از اين مجموعه ارزشمند اما سه چهارم  ،كتاب حاضر بوده
  .دست ما رسيده است  چهارم آن به

اي از دانشمندان آن زمان را در  سيس شدكه مجموعهأدانشگاهي ت، در زمان مادها
ن ياد شده است و در به معني مركز دانشمندا »هنگمتان«از  .خود جاي داده بود

 .)495ص ،1378 ،اوشيدري( دانشمند تشكيل شده بود 100آنجا انجمني با عضويت 
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گياهي  وي از، از شكوفايي كشت و زرع دوران مادها سخن گفته است گيرشمن
نام برده و نوشته است يونانيان كشت اين گياه را از مادها اقتباس  »اسپست«نام ه ب

هايي كه در زمان هخامنشيان  وي همچنين از خمره .)235ص ،1381 ،گيرشمن( نمودند
سخن گفته است و به صادرات  ه،جهت صادرات دارو از ايران مورد استفاده بود

هندوستان به كشورهاي ديگر اشاره نموده است  از عمده ادويه و گياهان معطر
  .)239ص، 1381، گيرشمن(

 يونانيان با فرهنگ ايرانيپس از تسخير يونان و آشنايي ، در زمان هخامنشيان
  هتحول خاصي در علم پزشكي ب ،ثير دانش پزشكي ايرانيانأپزشكان يوناني تحت ت

 460ـ377( بقراط .ودبپزشكان يوناني اين دوره  بقراط يكي از. وجود آوردند
ها با  تشخيص درمان بيماري ك نظام پزشكي علمي براساسي ،)پيش از ميالد

 در قرن اول ميالدي .نمود ريزي خواص دارويي، پياستفاده از گياهان داراي 
بنا نهاده  كار بقراط هاساس كار خود را برپاي پزشك معروف يوناني ديوسكوريد

در مورد  را تدوين كرد كه از نخستين كارهاي معتبر ماتريامديكا ديكتاب  و بود
گياه را در كتاب  500 مشخصات و خواص بيش از وي .علم گياه درماني است

ه دوره هخامنشي دوره پيشرفت يونانيان در طب ب ،در واقع .ه كردئخويش ارا
ر عهد داريوش بزرگ در مصر كه ايالتي از اياالت ايران د .آيد حساب مي

پزشكي شهر  ه، دستور احياي دانشكددش حكومت هخامنشيان محسوب مي
 هاي ايراني براي فرا وادههاي خان جوان ،فرمان او به .را صادر نمود» ساييس«

 زاده، ؛ سلطان326 ـ338ص ،1350 بيژن،(گرفتن فنون پزشكي به ساييس گسيل گشتند 
يافته  هاي سازمان گسيل داشتن هيأت ،همچنين .)67ص ،1373 ضميري، و 19ص ،1364

 هاز سوي داريوش بزرگ و خشايارشا مختلفاكتشافي و علمي جهت اكتشافات 
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هاي علمي ايرانيان در دوران  نشان از پيشرفت )222ـ218صص، 1343هردوت، (
  .هخامنشي است
در شهرهاي  يهاي عالي و مهم گر، در عصر هخامنشي دانشكدهياز سوي د

 حكمت،(بورسيپه، ميلت، ارخويي، ري و بلخ جهت آموزش علم طب وجود داشت 
  .)61ص ،1373 ضميري، و 383ص، 1350

هاي بزرگ در عصر هخامنشيان در نقاط مختلف قلمرو  وجود كتابخانه ،همچنين
هاي اين  از كتابخانه .استيافته  آموزش و پرورش سازمان حاكي ازهخامنشيان 

دژ، شاه اردشير و شپيگان را نام برد  هاي استخر، كهن كتابخانهتوان  ميعصر 
  .)64ص ،1350 حكمت،(
  

  پزشكي ايران در ادوار مختلف تاريخي
تاريخ پزشكي ايران زمين به علت عدم منابع مكتوب به سه دوره محدود شده 

  .است
 اوستايي تا دوران طاليي مادها و هخامنشيان و از عصر اوستا و پيش :دوره اول

امروزه غير از  ،سفانه از اين دوران طوالنيمتأ .تا روي كار آمدن ساسانيان
پهلوي و شواهد و  هاي باكتاز ضي هاي كوتاهي در اوستا و ادامه آن در بع اشاره
ترين  مهم .هيچ مرجع ديگري در دست نداريم ،هايي محدود در منابع يوناني اشاره

ها در زمان پادشاهي ماد و هخامنشي  رويدادهاي علمي اين دوران احداث دانشگاه
هايي پراكنده تاكنون مدرك علمي مستندي دال بر  سفانه غير از نوشتهأاست كه مت

دست نيامده   هها ب اين دانشگاه هاي علمي و چگونگي آموزش در تخصصپايه و 
  .است
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جاي مانده از اين دوران   هعصر ساساني است كه خوشبختانه آثار ب :دوره دوم
سيس أت .هستقدر كافي معرف دانش پزشكي ايرانيان  ههر چند كامل نيست اما ب
زمين  تاريخ پزشكي ايران از رويدادهاي مهم) شاپور گندي(بيمارستان جندي شاپور 

نويسان از اين دوران با نام  خصوص دوران خسرو انوشيروان كه تاريخ  هاست و ب
درآثار  فراوانين انويسندگان و محقق .برند انقالب علمي و ادبي ايران باستان نام مي

  .اند اين دوره را ستوده نبوغ ايرانيان در ،خود
شود كه  فته ميگ .است  در تاريخ طب ايران داشته ينقش مهم شاپور جندي

ها  و زمان ورود قوم آريايي دوران قبل از تاريخ سيس اوليه اين شهر بهأت
هدف اوليه وي از اين  .است  تجديد بنا شده شاپور وسيله  بعدها به گردد و برمي

و يوناني و استفاده از  رومي تجديد بنا ايجاد محلي براي استقرار اسيران
 .)293ص ،1378 ،كريستين سن و 6اريخ پزشكي ايران، صت( هاي آنان بود تخصص

بيمارستان و كتابخانه بزرگي با هزاران جلد كتاب را شامل  ،شاپور نديجدانشگاه 
 آن از عهد زمامداري خسرو اول اهميت و اعتبار) 31ص ،1364 زاده، سلطان( .شد مي

مدارس آتني را  ـ امپراتور رومـ  ژوستينين. م 529سال  درزيرا  ،فزوني يافت
 از فيلسوفانِ جمعي ودند، جمعيت فالسفه پراكنده ش ،تعطيل ساخت و در نتيجه

 ران مهاجرتتحت تعقيب و فراري عصر تعصبات مذهبي كليسايي بيزانس به اي
  .كردند
محدود به همين اقدامات  ،اقدامات پادشاهان ساساني در حمايت از دانش ،البته
ر بابكان، اردشي .هاي ديگري نيز دست زدند در اين راه به فعاليت ها آن. شد نمي
النهرين و شهرهاي بيزانسي  اي را به هند و بين سس سلسله، متخصصان ويژهؤم

شاپور فرزند و جانشين او نيز  .نزديك فرستاد تا آثار مهم را گردآوري نمايند
 هخواند تا به مطالع چنين كوششي به خرج داد و پزشكان يوناني را به ايران فرا
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گر، خسرو انوشيروان پزشك ياز سوي د ،)50ص ،1376 ،دراني(پزشكي بپردازند 
به سفر ارزشمند  هاي بادست آوردن كت  را براي به »برزويه« مخصوص خويش

منتقل و به زبان پهلوي  را از هند به ايرانفراواني  هاي بااو كت .داشتگسيل هند 
  .)307ص ،1378 سن، نيكريست و 332ص ،1381 گيرشمن،( دكرترجمه 

تأليفات  پزشكي بيش از ساير علوم رونق داشت و ،شاپور نديجدر دانشگاه 
اين دانشگاه دارترين استادان طب و داروسازي كه از  ناممشهورترين از برخي 
گذار اساس  ، پايهبختيشوع و ماسويه و يوحنا بن ماسويهنظير  ،ندشدالتحصيل  فارغ

  .)99ص ،1378 وكيليان،(علم طب در تمدن اسالم شد 
از ايران زمين برخاستند و  فراوانيدوره اسالمي است كه دانشمندان  :دوره سوم
در اين  .كردتوان قياس  اي نمي دوره اسالمي را با هيچ دوره ايرانِ ،بدون شك

هاي طبقاتي و امكان تحصيل اقشار مختلف جامعه و  دوره با از بين رفتن فاصله
هاي مختلف  ان در عرصهايراني ،همچنين تحوالتي كه در خط و مكتوبات پديد آمد

 زرگدانشمندان ب ،در اين دوره .دفتنعلمي از تمامي جهان آن روز پيشي گر
در دانش پزشكي ايجاد  بزرگيايراني چون ابن سينا و رازي با نبوغ خود انقالب 

 و جامعه بشري ه استدند كه تا به امروز شگفتي و تحسين جهانيان را برانگيختكر
  .بوده استگذار دانش ايراني  ثير و وامأتحت ت

 است تاريخ پزشكي ايران دوره اول پژوهشي بسيار مختصر ازيادداشت حاضر، 
  .اوستا و برخي اسناد پهلوي تهيه شده است ،كه با استناد به منابع محدود

  
  گياه درماني و پزشكي در ايران باستان

ها و  بيماريآن در معالجه  ايرانيان باستان در كشف خواص گياهان و كاربرد
 ونديداد، هاي گزارش .اند سزايي ايفا نموده  هداروسازي و دانش پزشكي  نقش ب
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 كه سازد گر متون كهن روشن مييهاي د و همچنين يادداشتها  يسنا و يشت
و  يافته را ها عالج آنو  ها را شناسايي بيماريبسياري از پزشكان ايران باستان 

  .دست آورده بودند  مورد نياز را نيز بهها داروهاي  براي مقابله با آن
زرتشت از اهوره  :آمده 6بند  20در ونديداد فرگرد ان دارويي در مورد گياه

: اي اشون، اي دادار جهان استومند ،اي سپندترين مينو ،اي اهوره مزدا: مزدا پرسيد
چه كسي ، خردمند، بيماري را به بيماري بازگرداند چه كسي بود نخستين پزشك

چه كسي بود كه نخستين بار نوك دشنه و ، كه مرگ را به مرگ بازگرداند بود
بود نخستين  ثريت: اهوره مزدا پاسخ داد ؟آتش تب را از تن مردمان دور راند
بيماري را به  تن و پيشداد كه مند، رويين پزشك خردمند، فرخنده، توانگر، فره

نوك دشنه و  نخستين بار بيماري بازگرداند، كه مرگ را به مرگ بازگرداند، كه
  .آتش تب را از تن مردمان دور راند

، شهريور، هاي درمان برآمد و امشاسپند وجوي داروها و شيوه بود كه به جست او
تب، در برابر  در برابر مرگ، در برابر درد و ،براي پايداري در برابر بيماري

تن مردمان گزندرساني به  ناخوشي و پوسيدگي و گنديدگي كه اهريمن براي
و من كه اهوره  ...آموخت هاي درمان را بدو بخشيد و داروها و شيوه ،آفريد
هزارها گرداگرد درخت  گياهان دارويي را كه صدها و هزارها و ده، مزدايم

اين گياهان دارويي را با بزرگداشت  ههم .فرستادم بدو فرو ،گوكرِن روييده است
پايداري در برابر  ...خوانيم و آفرين و نيايش براي درمان ِتن مردمان فرا مي
اَژَهو، خوره،  ،بيماري اَژَنَ بيماري، مرگ، درد، تب، سردرد، تب لرزه، بيماري،

گير، بدچشمي، پوسيدگي و گنديدگي  مارگزيدگي، بيماري دوروك، بيماري همه
 ،به نيروي گياهان دارويي... هريمن براي گزندرساني به تن مردمان آفريدرا كه ا
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 :اي اهوره .كوفت توان دروج را فرو ها مي ه نيروي آنب ،كوبيم مي دروج را فرو
  .توانند ما را نيرو و توان بخشند ها مي آن

 كند و فريدون يك كارد پزشكي از اهورا مزدا طلب مي 44در فرگرد هفتم بند
عالوه بر دانش  بنابراين، او .دهد ثريت مي نگاهبان فلزها كاردي زرنشان به ايزد
 شمار در تاريخ »كارد پزشك« پزشك جراح يانخستين  شناسي و داروسازي گياه
  .آيد مي

 341ص، 1361، دوستخواه( اشاره شده است »2هوم«و  »1رنَوكگَ«اوستا به گياه  در
نَ يا هوم سفيد را شهريار گياهان دارويي وكرگَگياه  .)149، ص1380پورداوود، و 

اند تا  كه گياهان دارويي به شمار ده هزار آفريده شده گفته شده است .اند خوانده
 ،بندهشن( .گر باشند بسياري كه اهريمن آفريده است، چاره هاي در برابر بيماري

هوم ( در هند نيز گفته شده است كه سوم )2فرگرد بيست و دوم، بند  ؛9بخش 
گياهان  اند شهريار گياهان دارويي است و اين گياهان از آسمان آمده) ايرانيان

ما دست  هر يك از مردمان كه بر: دارويي هنگام فرود آمدن از آسمان گفتند
  .)97و17، بندهاي 10بخش  ،ريگ ودا( زند، هرگز از هيچ زخمي رنج نبرد

از  )4و  3بند ( 9 هاتيسنا  در اما ،ها هوم را تقبيح نموده است زرتشت در گات
 خوانده شده است »م دوردارنده مرگهو«زبان زرتشت گياه هوم با عنوان 

  .)113، ص1361دوستخواه، (
را جايگاه رويش هوم  »ستروساره«نام ه كوهستاني ب 11 پاره 10همچنين يسنا 

  .)242، 1380پورداوود،  و 124ص ،1361 ،دوستخواه( كند معرفي مي
 هاي پهلوي كتاب اوستا ودر هوم از جمله گياهان درماني و مقدس است كه 

ها  چه آن ،كنم ها را ستايش مي همه هوم« :از جمله، بارها به آن اشاره شده است
ها كه زنان  رويند و چه آن مي ها ها كه در ژرفاي دره ها و چه آن كه بر فراز كوه
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هوم را سرور همه گياهان  .)17بند  11يسناهات ( »اند نگاه داشتهاي  چيده و در گوشه
هايي از اوستا گياه هوم  در بخش .اند هدانستباعث عمر جاويدان  و استفاده از آن را

ها  در يشت .اي بيان شده است بسان فرشته جدا از خواص درماني ايزد درمان و
هوم  ،گيريم را دربر ميزداي  هوم مرگ«: هوم چنين توصيف شده است ،18كرده 

آنكه  ،گيريم بر مي هوم نگاهدار تن را در ،گيريم پيروزمند نگاهبان را دربر مي
 ،دوستخواه( »در رزم از گرفتاري دشمن رهايي يابد ،اي از هوم با خود دارد شاخه
  .)200ص ،1361

با خواص درماني و ضدعفوني كننده محيط زندگي  در اوستا نام گياهاني خوشبو
  .آمده است نيز
 )آب مقدس(براي آب زور  يصفت »هذانئپتونت«اسم گياهي است و  »هذانئپتا«

 66 ،22چنانكه در يسنا  .شده استكه با فشرده هذانئپتا آميخته  تلقي شده است
ه با سه گياه ديگر ياد شده است كه ب اين گياه غالباً از .آمده است 1 و 2فقرات 

  :قرار زير است
 ،پس از اين سه گياه .»وهوكرتي«سوم و  »وهوگئون«دوم  ،»اورواسنا«نخست 

ضدعفوني كردن و  برايخوشبو و  اين گياهان غالباً .هذانئپتا ذكر شده است
 2فقرات  ،8فرگرد  ،در ونديداد .اند پااليش محيط زندگي مورد استفاده قرار گرفته

ديني   آمده است كه براي پاك كردن كوخ چوبي و چادري كه در آنجا به 3 و
در  ،بايد با گياهان مذكور يا يك گياه خوشبوي ديگر بخور نمود ،مرده باشد

 .ترتيب مذكور نام برده شده است  هنيز دوباره از اين چهار گياه ب 80 و 79فقرات 
آمده است كه  ،ضمن اينكه چهار گياه با هم ذكر شده 18 و 14 ،9در فرگردهاي 

دن يا ضدعفوني كردن منزلي از آاليش ها را براي پاك كر بايد مقداري از آن
ها مصرف  اين گياهان در مراسم مذهبي وآتشكده ظاهراً .الشه و مردار بخور نمود
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را زيرا در مورد ديگرآمده است كه بايد مقداري از همين گياهان  ،اند زيادي داشته
  .براي كفاره گناهان نذر آتشكده نمود

اما در سنت عاميانه  ،شناخته شده نيستندطور تحقيق   هاين گياهان بامروزه، 
نوعي صمغ (وهوگئون را درختي كه از آن لبان  ،پارسيان اوروسنا را چوب صندل

در تفسير  .اند گيرند و هوكرتي را عود و هذانئپتا را چوب انار دانسته مي) خوشبو
هوكرت و هدانپاك ذكر شده ، هوگون ،راسن به ترتيب پهلوي نيز نام اين گياهان

  .ستا
سخن  در هنگام جشن هاي زرتشتيان ابوريحان بيروني از بخور راسن در خانه

برگ درخت آن و دارويي براي معده بوده است  ،راسن در طب قديم .گفته است
برخي بوي آن را  .اند گفته همپيلگوش دليل به آن  ه همينب ،پهن تعريف شده

سوسن  ،منؤتحفه حكيم مو در بحرالجواهر و  اند شبيه بوي سير تعريف كرده
  .)144 و 139ص ،1384پورداوود، ( اند كوهي دانسته
 به بهداشت و اند و ايرانيان ذوقي لطيف داشته ،آيد متون اوستا برمي چنانكه از

دليل، به همين  .دادند فراواني ميداشتن محيط زندگي بسيار  نظافت و سالم نگه
  .ايرانيان داشته استاي نزد  ارزش وجايگاه ويژه ،گياهان خوشبو

) هوبئوئيذي(بوي خوش  ،7فقره  ،و در ارت يشت 130فقره  ،در آبان يشت
در بندهشن از  .جزو شكوه و بزرگي و مايه زندگاني خوش شمرده شده است

ها نام برده  گونه گياهي خوشبو و گل 30از  24در فقره و ها سخن رفته  يدنيروي
  .ه شده استددانسبت اي  ها به فرشته يك از آن شده است كه هر
گونه گل   18از  92 و 68فقرات  نيز در »هوسرو كواتان ورتك«كتاب پهلوي 

  .و گياه از جمله كافور نام برده است
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ظهور ، اي با ديدن ستاره كه هاي ايراني مغ :باب دوم آمده است ،در انجيل متي
هنگام مالقات با حضرت مريم به رسم  ،اللحم آمده بودند مسيح را دريافته و به بيت

  .)143، ص1384پورداوود، ( به پيشكش آورده بودند ارمغان با خود زر و كندر و مر
يك  آمده است هر 24در پاره  .از گياهان سخن رفته استبندهش  27ر فصل د

د مور ،بهمن ياسمن از آنِ ؛يكي از ايزدان بزرگ و فرشتگان است آنِ ها از از گل
 آنِ خرداد و چمبك از سوسن از آنِ، سپندارمز بيدمشك از آنِ، اهورامزدا آنِ از

  .)167ص، 1380پورداوود، ( مرداد است
دارد و شمار اشاره آخرين بخش كتاب دينكرد پهلوي نيز به داروهاي گياهي 

هفتاد نوع ذكر كرده  ،شود وسيله گياهان دارويي معالجه مي  هايي را كه به درمان
هايي كه سودمند هستند  آن :اند هشدبه دو طبقه تقسيم در اين كتاب گياهان  .است
نمونه  .شود عنوان پادزهر استفاده مي  هب ها و از آن هستندهايي كه زهرآگين  و آن

بخش  از درختان درمان هليله و ،اول كه تنها گياه نام برده شده از اين دسته است
سپس تندرستي به دوگونه تقسيم شده  .به گوكرن و هوم سفيد اشاره شده است

و همچنين به  ،تندرستي روان و تندرستي تن و وابستگي پزشكي رواني و جسماني
شرح صفات خوب و بد و وجه تمايز ميان اخالط اربعه بدن و نيروهاي مخالف 

 .استتوضيح داده يعني خشكي و سردي و نيز عمل خون و غذا و اعتدال 

  
  پزشكي در اوستا
بوده  ثريت اولين پزشك ايراني ،و ديگر متون كهن ايران زمينبه نقل از اوستا 

 سپس ويونگهان و .است ها اطالع داشته از كاربرد گياهان دارويي و عصاره آن كه
 .كند معرفي مي ،اند را نيز از جمله پادشاهاني كه پزشك بوده جمشيد پيشدادي يمه،

نخستين پزشكي بود كه امراض پوستي و  جمشيد: است آمدهدر متون كهن 
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استحمام  و او سازنده هوم و ترياق است ،دهان و دندان را معالجه كرد استخواني و
سال نه گياهي  700در دوره پادشاهي او  ... ،آب گرم و سرد را مرسوم كرد

  .خشكيد و نه جانداري بيمار شد
ب اشاره شده است پدر گرشاس نام ثريته يا اترته همچنين به پزشك ديگري ب

آمده است اوستا  در. كرد زخم نيزه و تب سوزان را معالجه مي ،مرگ ،كه مرض
نام  ،اي بر زرتشت وارد شد و در جواب زرتشت پيامبر هوم همچون فرشتهكه 

آنگاه به من پاسخ گفت هوم  :چهار پزشك ايران باستان چنين بيان شده است
ويونگهان مرا نخستين بار ميان مردمان خاكي جهان آماده  ،مرگ ةپاك دور دارند

آن جمشيد دارنده رمه  بود،اين پاداش به او داده شد كه او را پسري  ،ساخت
، 9يسنا، هات ( كسي كه در شهرياري خود جانور و مردم را نمردني ساخت ،خوب

  .)115ص ،4بند 
ديگر از  پس از ويونگهان پدر جمشيد پيشدادي و خود جمشيد كه يكي

همچنان پرسش خود را  بعديزرتشت به ترتيب در بندهاي  ،استپزشكان آريايي 
پدر فريدون  بتيندومين بار آ ،گويد مي زرتشتدهد و هوم در پاسخ به  ادامه مي
شسپ وسومين بار اترت پدر اورواخشه و گرشاسب و چهارمين بار پور ،پيشدادي

كه سئنا نام   هبديگري  پزشك بهدر اوستا  .استپدر پيامبر ايراني اشو زرتشت 
  .)116ص ،1361دوستخواه، (اشاره شده است  ، نيزبعدها سيمرغ نام گرفت

در  .دانستند ها را زاده شيطان مي النهرين بيماري اقوام بين مانندايرانيان باستان 
 انگره مينو بيماري را به 999/99اشاره شده است كه اهورا مزدا آفرينش  دونديدا

ها در اوستا محفوظ مانده  نام شمار زيادي از اين بيماري ،منتسب نموده ،مينوي بد
آستائيره هر چند  ،كودگها ،دروكا ،اگهوستي ،اسكندا ،واوروشي :از جمله، است
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ها  اما چنانكه از نام ،اند ها معادالتي را آورده تحقيق نام اين بيماري ن دراكه محقق
  .)440و 41، صبهزادي(اند  شدهنا مفهوم و مبهم ها  امروزه اين واژه ،پيداست

بندي وكشف داروها و درمان  ها و طبقه بندي بيماري تقسيم ،ملأنكته قابل ت
نشان  اركه درك ويژه پزشكان از انواع بيماري  استبيماران در زمان باستان 

استمداد  ،خصوص هب ؛هايي از اوستا به وضوح روشن است قسمت و دردهد  مي
از اهورامزدا جهت عالجي براي همه زهرها و يك كارد فلزي براي اعمال ن وفريد

دهد كه در ايران باستان تنها به داروهاي گياهي اكتفا نشده است  پزشكي نشان مي
 .و همزمان جراحي نيز كاربرد داشته است

  
  هاي پزشكي در اوستا تخصص

به پنج  پهلويانه دارد كه در دينكرد گ بندي سه پزشكي در اوستا يك تقسيم
  .بخش تبديل شده است

) مانتره(گياهان درماني و كالم مقدس ، بندي اوستا  شامل كاردپزشك تقسيم
به پنج بخش  پزشك نيز به آن افزوده و داد اشوپزشك و ،كه در دينكرداست 

  .افزايش يافته است
  بهداشتپزشك  = اشو پزشك .1
  )اند نيز گفته عطار(پزشك در طب سنتي  = گياه پزشك .2
  جراحپزشك =  كاردپزشك .3
  پزشك قانوني = دادپزشك .4
، بهزادي ؛323ص ،1361دوستخواه، ( پزشك روانپزشك مذهبي و =  پزشك مانتره .5

  .)156ص، 1378اوشيدري،  و 442ص ،1382
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 يكي از طبيبان :چنين بيان شده است 6ارديبهشت يشت بند در بندي  اين تقسيم
شفا  ،وسيله قانون  كسي به، درمان كندكسي با گياه  ،كند ميوسيله اشا درمان   به

 درمان )مانتره( كسي كه با كالم مقدسو ،كسي با كارد درمان كند ،بخشد
  .كند مي
  
  )بهداشتپزشك ( پزشكواش .1

، 1378اوشيدري، ( است وسيله پاكي و نظافت  هزدايي ب آسيب، اشوبئيشه زو
بار تكرار  180) ها گات(هاي زرتشت  سرودهاز در پنج بخش  اشوواژه  .)156ص

و تن و محيط  شامل پاكياشو  .استپاكي  وراستي  به معنياشا  اشو و .شده است
باشد تا  موردداراي هر دو  داشوپزشك باي ،است) روان و انديشه( پاكي درون نيز

 هبه بهداشت و پاك نگ توجهاشوپزشك وظيفه  .ندكبتواند ديگران را درمان 
جلوگيري  وبه امور بهداشتي  رسيدگي زندگي و شهر و پاكي تن وداشتن محيط  

 ،1380پورداوود،  و 15 و 14، ها هاي گات يادداشت( است هاي مسري از انتشار بيماري
آتش و آب را  زمين و ،باد ايرانيان باستان عالوه بر خورشيد و ماه و )261ص

نيالودن  از پليدي واين عناصر داشتن   پاك نگه .اند مقدس پنداشته و ستايش كرده
در  به همين دليل، خود را .امري واجب و وظيفه تك تك افراد جامعه بود ها آن

 .كردند آلوده در آب روان پرهيز مي يشستند و از شستن اشيا نمي آب روان
 ،شمردند گناهي بزرگ ميرا ار كردن و آب دهان انداختن در آب رهمچنين اد

كردند و همواره جايگاه آتش را  نميآلوده مواد سوختني دودزا و بدبو با آتش را 
خاك و زمين را به  .)138و ص 131، ص1ص، 1343، هرودت( داشتند پاك نگه مي

كوي و محله از  ،خانه ،زندگي پاكي محيط ،كردند ناپاكي و پليدي آلوده نمي
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 بود موارد نخانواده ايراني موظف به اجراي اي هر و كارهاي اشو پزشك بود
 .)283ص ،1380پورداوود، (

  
  )گياه پزشك( اورو پزشك .2

 ،گفتند ميدر قديم عطار نيز  كه پزشك در طب گياهي به معناي بئيشه زو اورو
وسيله گياهان   هزدايي را ب وآسيب اروتجويز د ،عنوان پزشكاني بوده كه درمان

در  ها استفاده از آن پزشك شناخت گياهان دارويي و كار گياه .كردند عمال ميا
  .)323ص ،1361 ،هاخووستد و 156ص ،1378اوشيدري، ( بودمختلف  يها عالج بيماري

كه گياهان دارويي را شناسايي و از گياهان در  هستنداقوامي  ازايرانيان باستان 
به معني ) دار(نام دارو نيز از ريشه واژه ايراني  .اند هكردها استفاده  عالج بيماري

انگليسي و فرانسه » drug«و  يافته شكل تغييرپهلوي به داروگ  درخت است و در
  .دان هدساخته شهمين واژه ايراني  از

اشاره به برزوي طبيب و گياه پزشكان  پادشاهي انوشيروانفردوسي نيز در باب 
  :است كرده

  

 كوه چو برزوي بنهاد سر سوي
 برفتند هر كس كه دانا بدند
 گياهان ز خشك و ز تر برگزيد

  

 برفتند با او پزشكان گروه  
 دندبتوانا  به كار پزشكي

 چه رخشنده بود ز پژمرده و هر
  

  

  :هاي گياهي شده است اي به مرهم اشارهرستم نيز  داستاندر 
  

 مشك گياهي كه گويمت با شير و
 برآن مال از آن پس يكي پر من

  

 كوب و بكن هر سه در سايه خشكب  
 من فر ي سايه بود خجسته
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  )پزشك قانوني(پزشك  د يا داتدا .3
ها  دات در يشت ،)156ص، 1378اوشيدري، (پزشك قانون به معناي  داتو بئيشه زو

اين  .آمده است )233ص ،1361 ،هاخووستد(معني فرشته نماينده قانون   هب 33كرده 
شكافي پس از مرگ جهت  كالبد ،كردند پزشكي كار ميپزشكان بيشتر با علوم 

 .درمان براي آيندگان از جمله وظايف آنان بوده هتشخيص بيماري و پيدا كردن را
كردند و پس از اطمينان  را معاينه مي در صورت لزوم امواتپزشكان قانوني 
اگر مرده  ،نمودند براي آن جواز كفن و دفن صادر مي تفوت ميحاصل كردن از 

  .كردند شكافي مي آن را كالبد ،شكافي داشت نياز به كالبد
  
  )پزشك جراح( پزشك كارد .4

و درمان بيماران  ينوع بيمار .است پزشك جراحبه معناي ، كره توبئيشه زو
  .)156ص ،1378اوشيدري، ( توسط اين پزشكان، جراحي بوده است

كسي كه  :در مورد كارد پزشكي چنين آمد 39در ونديداد فرگرد هفتم بند 
 ،پرست را جراحي كند و بيمار خوب شودديويك  ،پزشك شود خواهد كارد مي
پرست سوم را جراحي ديواو  ،وپرست دوم را جراحي كند و بيمار خوب شوددياو 

 پزشكي كند تواند كارد است و هميشه مي زمودهپس آ ؛كند و بيمار خوب شود
  .)320ـ21ص ،1361دوستخواه، (

در  .پزشكي در ايران باستان متداول بود كاردپزشكي يا جراحي همراه با گياه
خود گوياي اين ، خواهد اوستا آنجا كه فريدون از اهورامزدا يك كاردپزشكي مي
ماجراي  در شاهنامه نيز مطلب است كه جراحي در ايران باستان متداول بوده و

 ،تبديل شده) سئنا( جايگاه رفيعش به اسطورهواسطه   هبه پزشكي كه ب ،تولد رستم
سزارين  لرا بيهوش نموده و عم ،مادر رستم ،ده است كه چگونه رودابهكراشاره 
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مهارت ايرانيان در علم  برايگواهي ديگر ، اركاين . دهد را روي او انجام مي
 اند كه در زايمان زنان ايرانيان اولين كساني بوده ،سازد پزشكي است و روشن مي
  .اند عمل سزارين را انجام داده

  

 دست يامـد يكـي موبـد چيـرهب
 رنـج پهلـوي مـاه شكافيـد بي

 چنان بي گزندش برون آوريد
  

 كرد مسـت همان ماهرخ را به مي  
 ه راهچه را سـر بر ببتابيد م

 كه كس در جهان اين شگفتي نديد
  

  

ژول سزار، واسطه   هپورداوود دركتاب آناهيتا آورده است كه عمل سزارين را ب
اين   هب ،دنيا آوردند  هاو را ب شكه پزشكان با شكافتن پهلوي مادر ،امپراطور روم

  هاما اين عمل نزد ايرانيان قدمت بيشتري داشته است و ب .خوانند مي) سزارين(نام 
  .)163ص، 1380پورداوود، (بخوانيم  »رستمي«جا است تا آن را عمل 

  
  )پزشك پزشك مذهبي و روان(پزشك  مانتره .5

 كند مداوا مي يپزشك روانآيات كتاب مقدس و  با دعا و مانتره پزشك
  .)156ص ،1378اوشيدري، (

ماترن اوستا در  .خود را ماترن خوانده است ها چندين بار زرتشت پيامبر در گات
در كتاب  .به مردم برساند كه پيام ايزدي را است معناي كسي  هب) مانسر(پهلوي 

طبق آيين و  .معناي سخن و گفتار خدايي آمده است  ها نيز مانترا به وداي هندي
همان  ها ها و زشتي كژانديشي ،ها پليدي ،ها نابودكننده تمام بدي ،فرهنگ ايراني

سخن  ،رنسمنظور از كالم ما .)260، ص1380پورداوود، ( است) رهنسما(كالم ايزدي 
را آرامش  انبيمار ،كه با آنهاي ديني است  ها و ستايش يا نيايشپاك و مقدس 

 ،ويژگي پزشكي مغان بود ين كار ازا. )درماني  رهتمان( دكردن و درمان مي ادندد مي
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اشوپزشكي و  عالوه بر جايگاه خاص مذهبي ازپزشك  با اين تفاوت كه مانتره
كه زرتشت خود از پزشكان برجسته بوده   همچنان .اطالع نبود پزشكي هم بي گياه

  .خوانده است هو خود را مانتر
و بيمار  ها آن روان و روحگرفتند يا  هاي العالج مي زماني كه افراد بيماري

بهترين ) اوستا( خواندن كتاب مقدس   و نيايش به درگاه خداوند ،شد ميپريشان 
ره به سبب تلقين يا توان گفت شيوه مانت مي .آمد ميشمار  بهبخش  درمان و آرام
  :است آمده 44بند  7ونديداد فرگرد در در حد خود بسيار سودمند  ،اخالص مردم
يكي  ،بخش بخش يكي با كارد درمان اگر پزشكاني گوناگون درمان اي زرتشت،

) مانتره( آن كس كه با سخن ايزدي ،يكي با سخن ايزدي درمان كنند ،با دارو
 .)322ص، 1361، هاخووستد( كنندگان است ترين درمان بخش درمان ،درمان كند

 ،در اين رابطه .اند ايرانيان باستان همواره توجه وعالقه خاصي به علم پزشكي داشته
، در بندهش سر .مشاهده كرد توان ها مي نمادها و اسطوره نبوغ آنان را در نجوم و

به  ،و مغز) 92صهمان، ( )باالترين پايه بهشت(يا گرزمان  انسان به گرودمان
 ،در خصوص قواي ادراك آمده است كه .است روشني بيكران شباهت داده شده

شش فرشته (دانش و فهم همچون شش امشاسپندان  ،انديشه، دريافت، وير ،هوش
موي انسان به گياه و انبوه موها به بيشه  .)124ص ،1378بهار، ( هستند) اهورامزدا

 ،رود شمار مي هموي را به فرشته امرداد كه سرورگياهان نيز ب .تشبيه شده است
. به آب جاري در رود تشبيه شده است ،ها به رودها و خون رگ ،اند منتسب نموده

بر  ن را دركه آسمان جها  همچنان ،پوست به آسمان تشبيه شده گوشت به زمين و
ها چون نمادي كه كالم آفرينش  گوش .كند پوست نيز بدن را احاطه مي ،گيرد مي

اين تشبيهات در بندهش كليه . ندا تشبيه شده) گرودمان(به دو روزن  ،شنود را مي
شامل  گوارش و تنفس را نيز هاي دستگاه هاي انسان از جمله دست و پا و اندام
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چون آن (دهان  ،شكم به دريا و نماد حيات و دندان به ستاره تشبيه شده ،شود مي
در گرودمان است كه همواره مزه گوناگون بدو درآيد كه روان را لطافت و 

كه جايگاه زمستان ) شمال( چون ناحيه اباختر) طحال(خوشي از اوست و اسپرز 
  .)123صهمان، (است 

مردم  ،گونه كه در گيتي همان: ستصورت شرح داده اه اين بندهش گوارش را ب
به  ،كنند و هركه پاك است گناه ايشان را آمار ،ميرند گناه كنند و چون مي

 گونه مردم نيز به همان ،به دوزخ افكنند ،است گرودمان رود و هركه را دروند
به دل رسد  ،خون پاك شود ،چه پاك است به مغز سر رود هر ،خورش خورند

همسان ، از شكم به روده رود ،هرچه پيش آميخته است ،همه تن را نيرو از او بود
سردي را بيش  ،هنگامي كه دروغ ستنبه شود ،سازي گونه كه به باران همان ،دوزخ

آب را بيفسارد و نبارد يا سرشك را فسارد و تگرگ بارد و زيان  ،به آب در هلد
ز چون خورش بيش از آن خورند كه بتوانند مردم ني ،برآفرينش بود گزند و

 كاستي وگزند از او بود ،به سبب گوارش نيافتن سرشكان كاستي گيرد ،گواردن
 زاداسپرم نيز و در در بندهش دستگاه تنفس به باد تشبيه شده است .)125صهمان، (

نه  كه ذاتاً چنان ،نفس را جاي در دل است«: گونه توصيف شده است نفس اين
با آن  )شش( وسيله آتش درون دل كه سردي و رطوبت  به ،گرم است نه سرد

  ».و همه تن را گرم دارد گونه به اندازه گرم شود همان ،آميخته است
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  نتيجه
 تاريخ باستان و اكتشافات جديد تاريكهاي  پرده كنار رفتنپيش از  تا

 نيل و سند و فالت ايران، اكثراً هاي  النهرين و دره بين كهن جلگه درشناسان  باستان
 .از حكما و فالسفه يونان سرچشمه گرفته است علميهاي  بودند كه انديشه بر آن

داشت كه اين  در كشورهاي شرق باستاني معلوم تاريخياسناد  و اما كشف آثار
 هبو  اند داشته دانش و علومدر  هاي خاصي پيشرفتملل هر كدام به نوبه خود 

 نيز ها هاي آن تمدن گاهي از علوم با ساير ملل متمدن باستاني اين واسطه برخورد 
پيوستگي   هم هب هخامنشي وگسترش دامنه شاهنشاهي  بعدها .ه استشدمتأثر 

انجاميد و  هاي ديگر تمدنبه  علوم و دانش گسترشبه  فرهنگي خاور و باختر
صورت يك دانش   بهد كه آن را شمورد استفاده اقوام و ملل تابعه از جمله يونانيان 

  .ددندرآور مشخص منظم تحت اصول و قواعدي
اي از  ايرانيان دور تازه ،با ظهور زرتشتكه دهد  شواهد تاريخي نشان مي

ترين نمونه  هاي علمي خود را به نمايش گذاشتند و در اين رابطه مشخص خالقيت
اي از  موعهدانشگاهي كه مج .سيس مكتب هگمتانه يا اكباتان استأآن ت

هنگمتان به معني مركز دانشمندان از  .دانشمندان آن زمان را در خود جاي داده بود
 دانشمند تشكيل شده بود 100ياد شده است و در آنجا انجمني با عضويت 

دانشگاهي با آن وسعت در پايان سده هشتم  ،مسلم قدر .)495ص ،1378 ،اوشيدري(
ثيرگذاري ايرانيان بر دانش بشريت را أپيش از ميالد نشانه بارز پيشرفت علمي و ت

 .سازد بيش از پيش نمايان مي

مزدا را  اهوره ،داند ها را از اهريمن مي كه ريشه تمام بيماري  اوستا همچنان در
من و ؤدانش خود را به افراد م هاست و كند كه منبع تمام دانش خدايي معرفي مي

شكي نيست كه پيامبران با دانش الهي . نمايد منتقل مي) ايزدي داراي فر(منتخب 
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پزشكي از خصوصيات  دانش .اند خود نقش اساسي در پيشرفت جوامع بشري داشته
هاي  آموزه .استبيشتر پيامبران است كه زرتشت نيز از اين دسته پيامبران 

عنوان   به را ذهن ،اند تفكر پنداشته نداماديان باستاني كه قلب را ا برخالفزرتشت 
حكمت زرتشت در ، چيز ها بيش از هر هاي گات سروده .شناسد ميتفكر  نداما

در  .سازد مي آشكاررا  به كمال معنوي رسيدن هدايت جامعه به دانش و حقيقت و
به ان انس ،عو در مجمو كيدأو انتشار آن تكسب علم و دانش  ها به گات

  .ده استشخردگرايي دعوت 
دهد ايرانيان باستان با اعتقاد به اخالق و فضايل انساني و با  مطالب فوق نشان مي

ترين خدمات  منبع و منشاء بزرگ، راست گفتاري و درست كرداري، انديشي نيك
  .اند دانش بشري بوده به علوم و

اين سرزمين از جمله  انقراض ها و هجوم اقوام بيگانه به  هرچند كه وقوع جنگ
ي سلوكي  سلسله سيسأي هخامنشي توسط اسكندر مقدوني و سپس ت يافتن سلسله

توسط يونانيان در ايران، شكوفايي فرهنگي ايران در مقايسه با دوران گذشته را از 
اسناد علمي از ميان رفت و  ها و هاي آموزشي ويران و كتاب مكان ميان برد و

اما در نهايت نتواسته است مانع از . هاي زيادي پديدآورد ينابودگرديد وكاست
 .رسيدن پيام نبوغ و دانش ايرانيان باستان به آيندگان باشد
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  ها نوشت پي

اين درخت منبع تمام . اي است كه در درياي فراخ كرت جاي دارد گوكرن نام درختي افسانهـ 1
  ]341، ص1361اوستا، دوستخواه، : بنگريد به[ .داروهاي گياهي معرفي شده است

در سراسر اوستا و ودا، سرودهايي . ها به سوم و سئومه ذكر شده است هوم يا هئومه در وداي هنديـ 2
  ]149، ص1380آناهيتا، پورداوود، : بنگريد به[ .درباره اين گياه به جاي مانده است

  

  فهرست منابع
  

  .ابن سينا .و تربيت در ايران باستانسير تمدن  ).1350. (اسداهللا، بيژن
  .ققنوس. ياسائي ترجمه آزيتا .مصر باستان ).1380. (اسميت، برندا

  .نشر مركز تهران .دانشنامه مزديسنا ).1378. (اوشيدري، جهانگير
  .انتشارات علمي و فرهنگي .حكمت .تاريخ جامع اديان ).1386. (بايرناس، جان

  .هش، انتشارات توس بند ).1378. ( اد مهرد بهار،
  .نشر ني .هاي كهن قوم ).1382. (بهزادي، رقيه

  .پيك ايران .آناهيتا ).1380. (پورداوود، ابراهيم
  .دنياي كتاب .خرده اوستا ).1384. (پورداوود، ابراهيم

  .جلد سوم .افسون .تاريخ ايران باستان). 1380( .پيرنيا، حسن
ريزي علمي و  و برنامه سسه تحقيقاتؤم .ايران باستانآموزش و پرورش در  ).1350. (عليرضا حكمت،

  .آموزشي
  .سمت .تاريخ آموزش و پرورش ايران قبل و بعد از اسالم ).1376. (دراني، كمال

  .مرواريد .اوستا .دوستخواه، جليل
  .انتشارات علمي و فرهنگي .كريم كشاورز ةترجم .تاريخ ماد ).1379. (م.دياكونوف، ا

  .آگاه .سيس دارالفنونأتاريخ مدارس ايران از عهد باستان تا ت ).1364(. زاده، حسين سلطان
  .راهگشا .تاريخ آموزش و پرورش ايران و اسالم ).1373. (ضميري، محمد علي

  .انتشارات علمي و فرهنگي .ترجمه سياوش آگاه .پنج هزار سال پزشكي ).1366. (فنتزمر
  .صداي معاصر .ترجمه رشيد ياسمي .ساسانيانايران در زمان  ).1378. (كريستن سن، آرتور

  .علمي و فرهنگي. يرسايترجمه داوود  .الواح سومري ).1383. (كريمر، ساموئل
  .دنياي كتاب .دكتر معينترجمه  .تاريخ ايران از آغاز تا اسالم ).1381. (گيرشمن، رمان

  .علمي و فرهنگي .وحيد مازندراني. ع ةترجم .تواريخ ).1343. (هرودوت
  .دانشگاه پيام نور .تاريخ آموزش و پرورش در اسالم و ايران ).1378. (وكيليان، منوچهر

  
 يادداشت شناسه مؤلف

  

  .محقق تاريخ، خط و زبان فارسي ايران باستان الديني، محمد فريد سراج
  

  faridserajeddini@gmail.com: نشاني الكترونيكي
  25/11/1388 :تاريخ وصول مقاله

  3/2/1389 :مقالهتاريخ پذيرش 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir
www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

