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  ١٣٩٢، فروردين ١ي  ي ششم، شماره ، دورهپزشكيو تاريخ  اخالقايراني مجله 
 

  
  

  انیدر زمان ساسان یپزشک
  ١*انيفيبا شريفر

  
 
  

  مروريي  مقاله
 چكيده

ي مانـده  جـا  بـه در برخي متـون   توان ميكه رد پاي آن را ، استوار بودي طب اوستايي بر پايه ييسو پزشكي در دوران ساساني از 
ان نـام  يساسان يورتامپرا. بود يونانمصر و  جمله جوار ايران از هاي همطب در سرزمين تأثيرو از سوي ديگر تحت  ؛دنبال كردپهلوي 
سـاير   چـون  همعلم پزشكي در اين دوران . کردند ييران فرمانروايبر ا يالديم ۶۵۱تا  ۲۲۴از سال  است که يرانيا يشاهنشاهخاندان 

كـه از آن جملـه    آمـده اسـت   يدر متون پهلو يا پراکنده طور بهساسانيان  يمطالب مربوط به پزشک. علوم پيشرفت چشمگيري داشت
. اشاره كرد يات پهلويدر بندهشن و رواصدر در نثر ، (Bundahishn)بندهشن ، (Dinkard)سوم و هشتم دينكرد هاي  به كتاب توان مي

ضـمن   ي حاضـر  مقالهدر . را در خصوص پزشكي ايران در زمان ساسانيان در بر دارد ين مطالبتر بيشنکرد يكتاب سوم داز اين ميان 
در زمان ساسانيان ي ارزشمند پزشكي به پيشينه، بررسي اطالعات مربوط به پزشكي در متون پهلوي با مراجعه به اسناد و متون تاريخي

  . شود مي پرداخته
 (Vandidad) داديوند، دينكرد، اوستا، ساسانيان :يديواژگان کل

  
  

   

                                                
  پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري کشور ،پژوهشگر ١
سـازمان ميـراث فرهنگـي، صـنايع دسـتي و      ي افتخارنيـا، پژوهشـگاه   تهران، خيابان شهيد استاد مطهري، خيابان الرسـتان، نـبش کوچـه    :نشاني *

  Email: far_sushans@yahoo.com،  ۸۸۹۳۴۶۹۲ :، تلفنرکشو گردشگري

www.SID.ir
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  ١١ اخالق و تاريخ پزشكي ايراني مجله  
 

  

  مقدمه 
تالشي در جهت نماياندن  که اينپژوهش حاضر عالوه بر  
گامي بزرگ در ، ي علم پزشكي در زمان ساسانيان استپيشينه

در ميان  يشرفت علم پزشکيپجهت معرفي نقش ايران در 
پزشك و  ،سيريل الگود. بزرگ جهان استهاي  تمدن

 ،وضعيت آبرومند و مقام ارزشمند پزشك را ،خاورشناس نامي
. داند مي كنوني دنيا تا حد زيادي مديون ايرانيان ي در جامعه

دال بر اين  ،جا مانده است همدارك تاريخي كه از ايرانيان ب
است كه پزشك ايراني از مقام و منزلت خاصي برخوردار بوده 

ين مشاوران پادشاه كه در تر بزرگكه گاهي  است تا جايي
 حقيقت دست راست او بودند از ميان پزشكان انتخاب

  . )۱( شدند مي
مورخان غربي سعي در نشان دادن  تر بيشکه  آن عليرغم 

لمي در دوران باستان را الگوهاي ع عنوان بهمجامع غربي 
پزشكي  خصوص بهليكن نقش ايران در پيشرفت علوم ، دارند

ي طب در ين منبع دربارهتر بزرگ. توان ناديده گرفترا نمي
اطالعات . است، اوستا، يانزرتشتايران باستان كتاب مقدس 

ز موجود يان نيزرتشتدر ساير كتب ديني  يمربوط به پزشک
  . )۲(است 
مقدوني پس از پيروزي بر هخامنشيان دستور داد اسكندر  

هزار ۱۲۰و نجوم اوستا را كه در دو نسخه بر  يمطالب پزشک
 ي گان و خزانهيپوست گاو نوشته شده بود و در گنج شاپ

آن  ترجمه کردند و پس از يونانيبه ، شد مي يدار نگهاستخر 
عليرغم  ،بدين ترتيب. دستور سوزاندن اوستا را صادر كرد

، ونان از جمله پزشكييهاي  از دانش ياريمأخذ بس که ناي
اسکندر و از  ي انه پس از حملهمتأسفسرزمين ايران بود اما 

بار ، به يونانيها  آن ي و ترجمه يبين رفتن اسناد و مدارک علم
 ين در حاليران شد و ايوارد ا يوناني ين علوم با عنوانيديگر ا

بود که تاريخ پزشكي ايران باستان چه در بهداشت و چه در 
، ديرس مي سال قبل از ميالد مسيح ۷۰۰درمان و قوانين آن به 

سال قبل از ميالد مسيح اثري از طب يوناني  ۵۰۰ که آن حال
  . )۳-۵(وجود نداشت 

مغز استخوان مانند فلز مايع درون زمين ي  هشباهت جمل 
تي از كتاب بقراط مغز استخوان گرم با عبار، است در بندهشن
ز اقدم بودن بندهشن بر كتاب بقراط دال يو ن و مرطوب است

پزشكي ايران  تأثيربر آن است كه دانش پزشكي يونان تحت 
  . )۴،  ۶، ۷( باستان بوده است

، پادشاه ساساني، )ميالدي ۲۷۲تا  ۲۴۱(بعدها شاپور اول 
بودند و  اوستا كه منشعب ازهايي  كتاب يآور جمعدستور 

. پراكنده بود را صادر كردها روم و ساير سرزمين، درهندوستان
، حركت، شناسي ستاره، مربوط به پزشكي تر بيشها اين كتاب

طب  ،به اين ترتيب. بودند ... آفرينش و، جوهر، مكان، زمان
آن  يونانيطب به اصطالح  تأثيراي تحت  نيز تا اندازه ساساني

 . )۲،  ۷، ۸(قرار گرفت  دوره

  منابع اطالعات پزشكي در زمان ساسانيان 
 طور به ساسانيان عالوه بر اوستا يمطالب مربوط به پزشک 

كه از آن جمله  نيز آمده است يدر متون پهلو ياپراکنده
صدر در ، بند هشن، سوم و هشتم دينكردهاي  به كتاب توان مي

اشاره  يات پهلويرواهوسپارم نسک و ، نثر صد در بندهشن
را در ين مطالب تر بيشنکرد يكتاب سوم د ،از اين ميان. كرد

کتاب . خصوص پزشكي ايران در زمان ساسانيان در بر دارد
 يها قسمت ي نکرد مشتمل بر نه کتاب بوده است که همهيد

ن ياز کتاب سوم از ب يز قسمتياول و دوم آن و ني ها کتاب
. اند دهيز نامين Mazdayasn ي دانشنامهنکرد را يد. رفته است

 يها از فصل يکيفصل دارد كه  ۴۲۰نکرد يکتاب سوم د
  . )۷، ۹، ۱۰( است يي پزشکدرباره ۱۵۷آن فصل  يطوالن
رامون يپ ينکرد سوم مطالبيكتاب د از ۱۵۷در فصل  

، ياصل پزشک :آمده است که عبارتند از يپزشک و پزشک
حالت  و يچگونگ، يماريو ب ياصول پزشک يبند ميتقس

ارزش ، آنر ب يعمل جراح، بدن، يپزشک ي دهيفا، پزشک
، از به پزشک مجربين، پزشک شيآزما، هدف پزشک، پزشک

نش يگز ي و نحوه يشکاريخو، تجربه يمجازات پزشک ب
از پزشک روان به پزشک تن ين، نام پزشک يستگيشا، پزشک

از انسان به حفظ جسمش ين، داروها، يمارياصل ب، و بالعکس

www.SID.ir
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  پزشکي در زمان ساسانيان :فريبا شريفيان  ١٢
 

 
Website: http://ijme. tums. ac. ir 

عملکرد پزشک و هاي  نهيزم، دن به روحشيو سامان بخش
 . )۹، ۱۱(اقدامات پزشک 

  پزشكي در زمان ساسانيانهاي  پزشك و شاخه 
هاي  ن زرتشت و آموزهييپزشكي در زمان ساسانيان با آ 

هاي  در آموزه. داشته است يريناپذ يياوستا ارتباط جدا
 يتيشامل گ يبر اساس دو بعد وجود آدم يپزشک، يزرتشت
. شد مي )يپزشک روان( ينو پزشکيو م) يپزشک تن( يپزشک

برترين پزشك از حيث رتبه شهريار بود كه با فرزانگي و دين 
گزينش . كرد مي رئيس پزشكان را منصوب، آموختگي خود

ي پزشكي به عهده پزشكي و تن ساير پزشكان در روان
بوده  Dorostbedمردان يعني  ديني  هوارترين همزرتشت

  . )۹( است
ترين طبقه از طبقات  پزشكان از ميان عالي روان 
 )كشاورزان و صنعتگران، ارتشتاران، ونيروحان( ي گانه چهار

شدند و کامال بر  مي روحانيون انتخابي  هاز طبق يعنيايران 
ن طبقه يا. ديني و كتاب مقدس اوستا تسلط داشتندهاي  آموزه
کردند و پس از  مي ليرا همزمان تحص ات و طبيالهي  هرشت

 ن دو رشته را انتخاب کرذه و ادامهياز ا يکياتمام مقدمات آن 
دليل منع از تماس با بدن ميت  ي بهزرتشتروحانيون . دادند مي

. پرداختند پزشكي نمي به تن، شكافي براي آموختن كالبد
که البته  بودندکشاورزان ي  هاز طبق معموالًپزشکان  تن
شناخت . ز نبودنديارتشتاران و صنعتگران ني  هارتباط با طبق يب

و آموختن كالبد شكافي ها  گياهان و اطالع از خواص طبي آن
بر  يزرتشتموبدان . پزشکان بود تني  هورود در جرگ ي الزمه

 محسوب ينياز امور د يکه بخش يپزشک حسن اخالق
  . )۹، ۱۲(کردند  مي نظارت، شد مي

ان ياز م، ر کتاب اوستايمتن و تفس، Husparam Naskدر  
در . ز برده شده استيپزشکان ن نام چشم، متخصص ياطبا
و سگ هار و  يوانات اهليدرمان حي  هن نسک از نحويهم
ان آمده که خود دال بر وجود دامپزشک در يره سخن به ميغ

ت قابل يخود از اهم يز بوده که در جاين يساسان ي دوره

  . )۸،  ۹( برخوردار است يمالحظه ا
هاي  يژگيباب و درهايي  گفتار) داديبخش وند(در اوستا  

ار و يبسي ها کتابي  همطالع :پزشک آمده است که عبارتند از
 ي داشتن صبر و حوصله، در امر طبابت يکاف ي داشتن تجربه

دار در يداشتن وجدان ب، ماريفراوان در گوش دادن به سخنان ب
م که يجالب است بدان. ماران و خداترس بودنيبي  همعالج

ي  هوستن در جرگيتنها شرط پ يماريداشتن مهارت در درمان ب
بلکه حرف اول را اخالق و وجدان  ،پزشکان نبوده است

  . )۱۲، ۱۳(زده است  مي يپزشک
بايد  يان قبل از اقدام به کار پزشکيپزشک در زمان ساسان 

ش يپ يپزشک ي که داوطلب حرفهب ين ترتيبد. داديامتحان م
سه نفر از  موظف بود کنددرمان را  يزرتشتک ي که آن از
 درمان ي چه از عهده چنان، ان را درمان کندير اديماران سايب

ز درمان کند يرا ن يزرتشتماران يآمد اجازه داشت ب مي برها  آن
 يپزشک ي شد از حرفه ياما اگر سه بار در کارش موفق نم

  . )۹، ۱۴(. شد مي محروم
ار يان مستحق اعدام در اختيران مجرمان و جانيدر ا 

خود  يات طبيبتوانند تجربها  آن شدند تا مي پزشکان قرار داده
عمل زنده نگه داشتن افراد واجب القتل . کنندرا بر آنان اجرا 

در عهد بطالسه معمول بوده  زيدر مصر ن يطب ي تجربه يبرا
شد  مي ن فرد انتخابيتحت نظر داناترد يپزشک با . )۸(است 

 يپزشک ي و درباره بود )يزرتشتدين (نيکه خودآموخته بهد
خاطر خدا  به، بيت پاک و نجيشخص. روح و تن اطالع داشت

مدافع ، حرص و طمع، نفس يغلبه كردن بر هوا ،کار كردن
و  ييبايشک، ن سخن بودنيريمحبوب و ش، کامل قانون بودن

ه از خصوصيات بارز اين شخص يبا ادو ييو آشنا يمهربان
 يوستن به جرگهيط پيفرد شرا که آن پس از. شد مي محسوب

شد که بتواند به  مي داده يا نامه افت به او اجازهي مي را يپزشک
  . )۸، ۹، ۱۴(درمان بپردازد 

 کتاب هشتم ۳۷چهارم فصل  ي فقره، نکرديبا توجه به د 
نداشت  يرانيبه پزشک ا يدسترس ياگر کس، )هوسپارم نسک(

www.SID.ir
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  ١٣ اخالق و تاريخ پزشكي ايراني مجله  
 

اما اگر پزشک ، ديمدد جو يک پزشک خارجيست از توان مي
ک ين يرفت ا مي گانهيک پزشک بيمار نزد يبود و ب يرانيا

، در هوسپارم نسک از کحال. شد مي جرم و گناه محسوب
نشانگر  يتا حد نيکه ا. نام برده شده است، پزشک چشم

  . )۸، ۱۵(است  انيساسان دوران علم طب درشدن يتخصص
گيتي  :نکرد سوم پزشکي بر دو نوع استيطبق د 

هر يك از . )پزشكي روان(مينو پزشكي  و) پزشکي تن(پزشكي
اين دو قسم گفته شده شامل دو قسم ديگر بوده است كه 
عبارت است از گيتي پزشكي عام و گيتي پزشكي خاص؛ مينو 

و  يشکپز يتيگ . )۹، ۱۶(پزشكي عام و مينو پزشكي خاص 
از  يرويبود که مردم با پ يفيعام از وظا ينو پزشکيم
روح و تن خود  يدار نگه ينداران و درستبد براين ديندارتريد

به  ينو پزشکيو م يپزشک يتيگ ،گريعبارت د به. دادند يانجام م
  . )۹، ۱۶( بوده است يت بهداشت امروزيهمان رعا يريتعب

ر يخاص به شش ز يپزشک يتيگ يدر عصر ساسان 
 )زهد و مراقبه( ١يياهال-۱ :شد مي ميتقس يتخصص ي شاخه
 -۵ يکارد درمان-۴ ياه درمانيگ-۳ يآتش درمان-۲ يدرمان

 دنکريدر د. يدرمان )سحر و ذکر، دعا( ٢منتره-۶ يشتر درمانين
ث که ين حآد از ينشده است شا يدرمان ييبه اهال يا اشاره
اقدام به  يعني يدرمان يياهال يبه نوع يدرمان منترهي  هالزم

 يپزشک يتيان شش قسم گياز م. اعمال زاهدانه بوده است
درمان بدون  ،ن درمانيتر ياساس ،نکرديخاص مذکور در د

ن درمان يو آخر يدرمان منتره يعنيجاد زخم و درد يا
  . )۹( بود يدرمان شترين

 يجا ارج و منزلت خاص دارد که زندگ از آن ينو پزشکيم 
خاص با هدف  ينو پزشکيم. و احساس تن همه از روان است

 قيگفتار و کردار بد و تشو، شهيبرحذر داشتن مردم از اند
 ين بهيدهاي  ک برابر آموزهيگفتار و کردار ن، شهيبر اندها  آن

ز درمان به دو صورت ين ينو پزشکيمدر . شده است مي انجام
 :درمان -۲ گناهدن روان از ييپا :يريشگيپ - ۱:شد مي انجام

                                                
1 Ahlaiee 
2 Manthra 

شخص به  يق به باور رساندن زبانيروان اول از طر يبهبود
 ين روش اساسيتر مهم. ين بهيو دوم عمل کردن د ين بهيد

 ين بهيدهاي  بر آموزه يمبتن يکاربرد اندرزها ينو پزشکيدر م
  . )۹، ۱۱(بود 
خاص هاي  زيگيتي پزشك و مينو پزشك هر كدام تجو 

 يماريب ين به مداوايبه د يپزشك با دعامينو . خود را داشتند
گفتار بد و کردار بد ، بد ي شهيرا از اند يماريپرداخت و ب مي

گرداند و گيتي  مي ک بريک و کردار نين ي شهياند يبه سو
رفت و مردم  مي يمارين به مقابله با بيبه د يپزشك با فرزانگ

رسيد  ميها  آن من بهيکه از جانب اهر ييها يماريرا از گزند ب
پزشک روح را و  ٣بهشتيارد Amshaspand. كرد مي دور
 ياريبا ياري و كمك از ارديبهشت پزشک تن را  ٤امنيار
  . )۹، ۱۶(رساند  مي

چرا . اج دارديطبق دينكرد گيتي پزشك به مينو پزشک احت 
ز در جسم يروح است و روح سالم ن، درمان جسم ي که چاره

از افراط و  يجسم اعتدال و دور يسالمت يبرا. ماند مي سالم
گفتار ، کياز به افکار نيروح ن يسالمت يو برا يط ضروريتفر
  . )۹(ک است يک و پندار نين

 ميبه سه دسته تقس يپزشکان ساساني از لحاظ اخالق 
که  آن-۲. داد ميخدا انجام  يکه طبابت را برا آن -۱ :شدند مي

. داد مي حيرا ترج مان داشت و تقوايا يهم به مال و هم به تقو
  . کرد مي پول کار يکه از همه پست تر بود و فقط برا آن-۳

بود که  دبران درستيان ايس کل پزشکان در زمان ساسانيرئ
 يپاک يبرا يپزشکان ساسان . )۱۸، ۱۹(است  احتماالً درذستبذ

                                                
، زيباترين نماد از )راستي(ارديبهشت به معني بهترين اشه يا برترين ارته  ٣

ارديبهشت که . نظام جهاني قانون ايزدي و نظم اخالقي در اين جهان است
و . شود، يکي از امشاسپندان مذکر است دومين امشاسپند محسوب مي

ها اين امشاسپند نه تن. کساني که او را خشنود نکنند از بهشت محرومند
سازد، بلکه نگران نظم دنياي مينوي و دوزخ نيز  نظم در جهان را برقرار مي

 .)١٧( نماينده جهاني او آتش است. هست
در اساطير ايراني نام ايزد صلح و دوستي،  Aryamanaاريامن  ٤

به دست او ها  درمانبخش و نخستين پزشكي است كه چاره و درمان درد
  .)١٨( سپرده شده بود
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 ي کردند و معتقد بودند که چهره مي ت خون تالشيو تقو
از ها  آن .سالم است يوجود خون ي جهيخوب و تن سالم نت

ادت يها آگاه بودند و پس از ع ياز ناخوش يت برخيسرا
 يمار بعديدار بيماران کامالً خود را پاک کرده و بعد به ديب

  . )۲۰(نشوند  يماريرفتند تا باعث انتقال ب مي
  در طب ساساني ها  عوامل بيماري 
ي نحوه آنان درهاي  يان بر باورزرتشتديني هاي  ديدگاه 

ساسانيان بنا بر مندرجات . زايي داشتسب تأثيرها  ايجاد بيماري
اهريمن را عامل ، اوستاهاي  ين بخشتر مهميكي از ، ونديداد

، داديدر وند .دانستند مي ي بيماريبه وجود آورنده
Fargard22 را  يماريمن بيبند دوم آمده است که اهر

د يرا پد يماريب ۹۹۹۹۹ش يخو يو با بد. وجود آورده هب
از  زرتشت، ۵۱داد بند يدر فرگرد نهم وند. آورده است

افکند و  مي ها هراس به دل يپرسد که چه کس مي اهورامزدا
دهد که  مي اهورامزدا پاسخ ؟آورد مي ديو مرگ را پد يماريب

 ياست که در جهان ماد ٢ ينااشون ١اشموغ ين کسيچن
 يساز پاک يها را بدون در نظر گرفتن روش يبخواهد ناپاک

ن فرگرد تنها راه يهم ۵۶-۵۵در بند . پاک بگرداند، ن مزدايد
ش سروش يرا کشتن آن اشموغ و ستا يبازگرداندن تندرست

 در دست٤و هوم٣پارسا و برافروختن آتش و برگرفتن برسم
توانست  يان ميد زرتشتياز د يماريعوامل ب . )۲۲( داند مي

جاد شده يا منياهر ي باشد که در اثر حمله يو سرد يخشک
، آمده بود وجود هن بيچن نياکه  يايماريدرمان ب يبرا. بود

                                                
١ Ashamuqفريبکار و دروغگو که دو به هم  ديوينام  اساطير ايرانير د

خيزد و در پايان جهان در سواخي  زني و سعايت ميان دوستان از او بر مي
ن و پليد به ديو پرستا زرتشتيانلقبي است که . شود به بند كشيده مي

   .)٢١(اند  داده سرشتان مي
 نا پارسا  ٢
انار است كه هنگام ي  هژه شاخ   دسته اي از گياهان به وي barsomبرسم  ٣

  .)٢٢(گيرند  ي در دست ميزرتشتديني موبدان هاي  آيين
ديني هاي  آن در آييني  هفشردي  هگياه مقدسي است كه شير Homهوم  ٤

  .)٢٢(ي جايگاه خاصي دارد زرتشت

ست به يبا يم غذا و شديز ميدار و گرم تجو رطوبت يداروها
موجد  يو سرد يرطوبت و گرما داشت تا خشک يحد کاف

  . )۸، ۲۳(ن ببرد ياز ب را يماريب
است که از  عنوان شده ۴۳۳۳نکرد يدر دها  يماريتعداد ب 
 نياند و توسط اهورامزدا از ب وجود آمده همن بياهر يسو
، ٦اگرم، ٥رياژ يماريب از جملهها  يمارياز ب ينام برخ. روند مي

معلوم  يدرست ن متن آمده است که بهيز در ايره نيو غ ٧ساران
 يهايماريطبق اين متن ب. هستندهايي  يماريست چه نوع بين

 ٨پدوشک يکه به پهلو يمسرهاي  يماريب -۱ :تن بر دو نوعند
ر يغها  يماريب -۲ ٩واورشن يمارينام دارد مانند ب ٨پدوشک

 يماريمانند ب، شود مي دهينام ١٠سکي يکه در پهلو يمسر
که هايي  يماريب -۱: است ز دو قسميروح نهاي  يماريب. ١١تفن

که هايي  يماريب -۲اند مانند آز و خشم  محرک و جنباننده
گروه اول در . شوند مي را باعث يتحمل يو ب يو سست يتنبل
 نام دارند ١٢نکيدوم اباز آنهگ گروه و Fraz ahanagik يپهلو

)۲۲ ،۹( .  
  درمان در طب ساساني

راه . گرفت مي از سه راه صورت ان درمانيدر زمان ساسان 
راه ، اهان و نباتاتيگ ي شهيو ر يطب يکار بردن داروها اول به

و راه سوم از طريق آتش بود و  )کارد يعني( ق آهنيدوم از طر
آن ، شد يها برطرف نم ن روشييك از ا چيبا ه يمارياگر ب

متن پهلوي  اما در. شد مي غيرقابل درمان محسوب يماريب
ق کالم ياز طر: گرفت مي ق صورتيکرد درمان از پنج طريدن

در روش داغ کردن . کارد و داغ کردن، نباتات، آتش، مقدس
ن يدر ب. کردندياهان معالجه ميبا دود گمار را يظاهراً عضو ب

ن نوع درمان يمعالجه با کالم مقدس موثرتر ها درمانن يا
                                                
5 Azir 
6 Agram 
7 Saran 
8 Patvisak 
9 Vavarsn 
10 Yask 
11 Tafn 
12 Abaz ahangik 
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  ١٥ اخالق و تاريخ پزشكي ايراني مجله  
 

 معالجه بدون، ن نوع درمانيشده است که در ا يمعرف
ق يبر جسم و فقط از طر يو درد و رنج يزيگونه خونر چيه

  . )۸، ۹، ۱۸(رد يگ مي قدرت افسون کالم انجام
 -۱: کرد يدرمان به دو روش اقدام م يپزشک برا يتيگ 

روش  -۲سالم ماندن  يدن تن براييپا :يريشگيپروش 
 مطالعه  نهياو در پانزده زم. يماريتن از ب يبهبود :درمانگرانه

 -۵ گدازش -۴ سامانش -۳ شيدايپ -۲ تخمه -۱ :کرد مي
 دن تن ازيگرد -۸ راتييتغ -۷ همگن شدن -۶ اخالط
 داد -۱۳ يخو۱۲ سرشت -۱۱ پرورش -۱۰شيزا -۹ سالمت

  . )۹( يشهر پزشک -۱۵  زمان -۱۴ نييو آ
حفظ روح از گناه و درمان  ي نهيز در دو زميپزشک روح ن 

 ياقدام اساس. کرد مي روح در صورت ارتکاب گناه تالش
در سالمت و درمان  ها انسانروح و جسم  يدار نگه يپزشک

و  يو پاک يدنبال آن جهان در سالمت که بهست ها يماريب
  . )۹، ۱۸(رد يگ مي قرار يشاداب
 يي هستند ها يماريدر دينكرد تعداد داروها برابر با تعداد ب 

ن داروها از يا ي همه. اند من فرستاده شدهيکه از طرف اهر
اند و در حال  در گذشته دارو بودهها  آن ،نديآ مي جود هن بيزم
از طرف  ن داروهايا. خواهند ماند ز دارو هستند و داروين

که او خلق  يياه يماريمن و بيمقابله با اهر ياهورامزدا برا
در بخش نهم بند هشن از هوم . اند کرده است فرستاده شده

اهورامزدا هزار . اه شفا بخش نام برده شده استيگ عنوان به
من يکه اهر يا يماريدرمان هزار ب يبخش را برا اه شفايگ
اه يهزار گ ١شروع فرشگردبا . ده استيوجود آورده است آفر هب
 يماريگر مردم از بيرسند و د مي اهيک گياه دو به دو به يگ
 )۹، ۲۳(. ا کشته شونديرسند  يريبه پ که آن رند مگريم ينم

ز ين يتا حدود يساسان يطور که گفته شد پزشک همان 
، يونانيبر اساس اصول طب . بود يونانيطب  تأثيرتحت 

، ع چهارگانه برودتياستعداد هر بدن به نسبت درجات طبا
ن باور يان ايرانيا. کرد مي رييوست تغيحرارت و رطوبت و پ

                                                
١ Frashgard كامل سازي جهان به صورتي كه در آغاز آفرينش قبل از

 .)٢٢(اهريمن بوده است ي  هحمل

 تأثيررا ها  يماريب ي که علت همه يزرتشترا با اصول  يوناني
 يو خشک يآنان سرد نظر به. ن کردنديدانست عج يمن مياهر

 بودند که يماريدو ب، شدند مي حاصل يمنياهر يروهاين که از
  . )۸(اتش در امان نگه داشت تأثيرست تن را از يبا مي

 ييبسزا تأثيرفرد  يدر تندرستها  ب غذايترک يچگونگ
داشته باشد  )آب(رطوبت  يد به قدر کافيخوراک با. داشت

 يکافي  هرا برطرف کند و به انداز يانبار خشکيتا آثار ز
ارتباط  يتندرست. آن را دفع کند يحرارت داشته باشد تا سرد

  . )۸(با اعتدال در خوردن داشت  يتنگاتنگ
  حق العالج پزشک  
بر  يمبتن تر بيش يطور که اصول طب ساسان همان 
ز از جمله مزد ياوستا بود موارد مربوط به او نهاي  آموزه

. اطالعات موجود در اوستا استوار بودي  هيبر پا تر بيشپزشک 
درمان  يو سخت يماريبه نوع ب که آن ش ازيزان مزد پزشک بيم

اگر پزشک . مار مرتبط بوديب يت ماليداشته باشد با وضع
زان يم، کرد مي ن را درمانآاز  يا فقط عضويبدن  ي همه

  . )۱، ۸(کرد  مي رييمزدش تغ
 ک موبد را درمانيب يداد آمذه است که اگر طبيدر وند 
 درمان زندبد ياو در ازا. ر موبد بوديخ يکرد مزدش دعا مي

حاکم ( درمان دهبد يچهار گاو نر و برا )فرماندار استان(
درمان  يبرا، ک مانند شتريدرجه  يوان اصليک حي )شهر
س يير( س بديو يک گاو ارزان و براي )س خانوادهيير( مانبد
چهارچرخ  يک گردونهيپادشاه  يک گاو متوسط و براي) ده
ک االغ يس خانه يير يبانو يحق العالج برا. کرد يافت ميدر
حاکم  يبانو يبرا، انيک ماديارباب ده  يبانو يبرا، ردهيش

ک گاو بوده يبزرگ هاي  از خانواده يافراد يماده و برا يشتر
  . )۱۳، ۱۴(است 
  

  )بيمارستان جندي شاپور( يانعهد ساسان ين مرکز درمانيتر مهم
ران در يا يان مراکز درمانيشاپور در م يمارستان جنديب 
ن مرکز يا. برخوردار بود ياز اعتبار روزافزون يساساني  هدور
ان در علم و يرانيشرفت اياز اوج پ يا را نمونه يو طب يعلم
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  . )۲۴(کرد  قلمداد توان مي يدانش طب
کهن در شمال استان خوزستان  يشاپور شهر يجند 
 ياز آن باقهايي  رانهياست که در حال حاضر تنها و يامروز

 ياقوال مختلفن شهر يا يبنا يچگونگي  هدربار. مانده است
  . )۲۵، ۲۶(ن بحث خارج است ياي  هوجود دارد که از حوصل

ن شاپور اول يب ينبرد يالديم ۲۵۸تا  ۲۵۰ يها سال يط 
روز ين جنگ شاپور پيدر ا. ور روم در گرفتتامپرا١نيو والر

 ياو شهر. را تصرف کرد )هيدر ترک يشهر(ه يشد و انطاک
به از  يعني ٢شاپوريرا وه اند ساخت و آن يروم ياسرا يبرا

بعداً . ده شديونامياند يه در پهلويانطاک. دينام ه شاپوريانطاک
ن شهر يا. شاپور نام گرفت يجند ين نام در دوران اسالميا

  . )۱۰، ۲۷( شد يتخت دولت ساسانيپا، در زمان شاپور دوم
را به  يافراد، ر بابکانياردش، پدرش قبل از شاپور ها سال 

کنند و  يبردار نسخهها  آن يها کتابن فرستاد تا از يهند و چن
 يآور جمعران را يي داخل اشده پراکنده يها کتاب چنين هم
 يها کتابونان ياو از . ن راه بوديرو ا ز دنبالهيشاپور ن. کرد
شاپور مرکز  يدر زمان او جند. ران آورديرا به ا ياريبس يعلم
 خصوص بهس شد که يسأت يران شد و در آن دانشگاهيا يعلم

ن يان ساخت ايهر چند بن. شد مي سيدر آن تدر يونانيطب 
ساخت  هير گذاشته شد و اقدامات اوليدانشگاه در دوران اردش

ن مرکز و شهر يا ياما اعتال، آن در زمان شاپور صورت گرفت
شاپور در . روان دانستيد در زمان انوشيشاپور را با يجند
ک ي ييموفق به برپا يالديم ۳۶۵تا  ۳۵۲ي ها سالي  هفاصل

  . )۱۸، ۲۸، ۲۹( شدمارستان در جوار دانشگاه يب
ت يروان اهميانوش يان پادشاهان ساسانيدر م ،يکل طور به 
اورا ها  غربي. داد مي و درمان يبه امر پزشک ياديار زيبس

 ۵۲۱او در سال . نامند مي يو اعراب او را کسر ٣ريکب يخسرو
و هنوز دو سال از شروع سلطنتش  ديبه سلطنت رس يالديم

                                                
1 Valeranus 
2 Veh – andev – shapour 
3 Khosrau The Great  

. ان بستيبا روم يصلح يالديم ۵۲۳که در سال  نگذشته بود
به  او ي ن صلح عالقهيل اياز دال يميمعتقدند که ن يبرخ

كه  بود Stephen of edess يعنيمعالج پدرش  يپزشک روم
ن پزشک آموزش يتحت نظر هم يز خود در جوانيروان نيانوش

مارستان يشاپور ب ياو در جند. ده و درس خوانده بوديد
آن روز تا چند قرن مرکز  يايرا احداث کرد که در دن يبزرگ

دستور  چنين همروان يانوش. بود يقات پزشکيآموزش و تحق
 يها کتابکنند و  يآور جمعداد اطالعات طب و نجوم را 

ترجمه کنند  يله و دمنه را به پهلويز کليارسطو و افالطون و ن
)۳۱ ،۳۰( .  

 ٤نينيور مستبد روم ژوستتامپرا يالديم ۵۲۹سال  در 
هفت نفر از . روم را صادر کرد يفرمان بسته شدن مراکز علم

سپس . سفون آمدنديآتن فرار کردند و به ت ي بزرگان مدرسه
 ين امر به اعتاليرفت كه ايپذ يرا به گرمها  آن روانيانوش

در دانشگاه  يعلم پزشک. شاپور کمک کرد يدانشگاه جند
ابتدا . شاپور از اهميت بسيار بااليي برخوردار بود يجند
اما در زمان . شد مي سيتدر يانيبه زبان سر يوناني يپزشک
مهمي كه در  ياز کارها. شد يس پهلويروان زبان تدريانوش

علمي به زبان هاي  كتابي  هاين دوران صورت گرفت ترجم
ونان و هند يطب شاپور به  يدر دانشگاه جند. پهلوي بود

در آن  يو هند يونانيشد و اطبا و دانشمندان  مي پرداخته
 يرانيو ا يزرتشت يپزشک ،نيعالوه بر ا. کار بودند مشغول به

ر ملل گرفتند و ياز طب سا ياتتأثيران يرانيا. شد مي يز بررسين
از طب  طوري که. را خلق کردند که خاص خودشان شد يطب
 ياطبا در جند. شد نيز فراتر رفت و برتر يو هند يوناني

 يپزشک يو تبادل نظرهاها  شاپور گرد آمدند و به بحث
قمري به  هجري ۱۷شاپور در سال  يشهر جند. پرداختند

  . )۱، ۲۸، ۳۲(تصرف اعراب مسلمان در آمد 
جهان در دانشکاه  يپزشکي  هن کنگريل نخستيتشک 
ن يتر مهمروان از يطنت انوشلستم سيشاپور در سال ب يجند

                                                
4Justinion  
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  ١٧ اخالق و تاريخ پزشكي ايراني مجله  
 

روان دستور داد يانوش. روان استيحکومت انوش ي ع دورهيوقا
، روز يمسائل پزشک ي درباره وگو گفتبحث و  يتا برا

ل يشاپور تشک يپزشکان کشور در جند ي هياز کل يکنفرانس
 ي پزشک مخصوص شاهن کنفرانس به عهدهياست اير. شود
ان يسوياز ع(شوع ياو از خاندان بخت. شوع بوديل بختيجبرئ

در . ران را به عهده داشتيو رياست پزشکان ا )رانيا ينسطور
ل يجبرئ. لقب او درستبذ ذکر شده است، يخ الحکماء قفطيتار
  . )۱۸، ۱۹( شاپور بود يمارستان جنديس بيرئ چنين هم

شاپور به  يمارستان جنديدر ب يمات فنيروش کار و تقس 
ن يمع يا وهيبلکه کارها به ش. و بدون نظام نبود يصورت اتفاق

 يمارستان جنديب. رفت مي شيشده پ يو کامال سازمانده
هر بخش . شد مي ليشاپور از دو بخش زنان و مردان تشک

و خدمتکاران زن و مرد  يمجهز به تمام ابزار و آالت پزشک
ماران مختلف يب يبرا يا ژهيوهاي  مارستان تاالرين بيدر ا. بود

و  يداخلهاي  يماريب به يتاالر ،نمونه عنوان به. وجود داشت
  . )۳۳، ۳۴(اختصاص داده شده بود ها  يگر به جراحيد يتاالر
. خود مشتمل بر چند بخش بود يداخلهاي  يماريتاالر ب 
ماران مبتال به يب يبرا يبخش، ان به تبيمبتال يبرا يبخش

 يگر برايد يماران مبتال به نفخ و بخشيب يبرا يجنون و بخش
در نظر گرفته شده ها  يمارير بيو سا ماران مبتال به اسهاليب

  . )۳۵(بود 
بنا به . بود يمارستان فراخ و در آن آب جاريبهاي  تاالر 
ز وجود يمارستان داروخانه نيبداخل بعه ياص يابن ابي  هگفت

 عنوان به يآن را شخص کهداشت که شرابخاناه نام داشت 
  . )۳۵( کرد مي س داروخانه ادارهيرئ

از  يکيا ين يتر بزرگ عنوان بهشاپور  يمارستان جنديب 
. شد مي قبل از اسالم شناخته يايدن يمراکز درمان نيتر بزرگ

العالج تنها در  ماران صعبيکه آمده است ب يا گونه  به
ر پزشکان ملل يسا. شدند مي شاپور درمان يندمارستان جيب
 يپزشکان جندر نظر يآمدند تا ز مي شاپور يگر به جنديد

چنانچه حارص . خود بپردازند يل دانش پزشکيشاپور به تکم
طب در  يريپس از فراگ، بان بزرگ عربياز طب، ابن کلده

. شاپور سفر کرد يندل معلومات خود به جيتکم يفارس برا
ت يو در نها شدسپس به فارس بازگشت و به طبابت مشغول 

 . )۱۸، ۳۳(ماران پرداخت يبه عربستان رفت و به درمان ب
ر يساخت سا يبرا ييشاپور الگو يمارستان جنديب
توان به  يکه از آن جمله مشد گر يممالک دهاي  مارستانيب

ابن  ديمارستان جهان اسالم که به فرمان ولين بيتر يميقد
هارون  ،چنين هم. عبدالملک در دمشق ساخته شد اشاره کرد

به  يرستانمايدستور داد در بغداد ب يعباس ي فهيد خليالرش
  . )۳۱( شاپور ساختند يمارستان جنديسبک ب

  بيطب ي هيبرزو 
يكي از پزشكان معروف ساساني در عهد خسرو  
بنا . ه نام داشتيبرزو، ز بودين يس اطبا شاهييروان که ريانوش

اطالعات مربوط . دانند مي هيبزرگمهر را همان برزو، يبه قول
باچه يآن را در دم که يه را مرهون ابن مقفع هستيبه برزو
ه يبرزو يبرخ. د کرده استيق يله و دمنه به عربيکل ي ترجمه

آنان  ي دهيبه عق. دانند مي ت جداگانهيو بزرگمهر را دو شخص
ر يوز ها سالاو . بود يرانيم بزرگ ايبزرگمهر پسر بختگان حک

ب به يطب ي هيروان برزويبنا به درخواست انوش. روان بوديانوش
ران يله و دمنه را به ايطرنج و کتاب کلش يهند رفت و باز

ه ضمن يه توسط بزرگمهر به خواهش برزويباب برزو. آورد
کرد  يه سعيو از زبان برزو او نوشته شد يها شرح مسافرت

قرار دهد  يعلوم تجرب يرا بر مبنا يپزشک ي حکمت و حرفه
  . )۲، ۳۲(. زمان جدا کند يوه مذهبيو از ش
 ي له و دمنه که آن را نوشتهيکل در بيه طبيباب برزو 

 ياطالعات، داننديم ير و دانشمند بزرگ ساسانيبزرگمهر وز
ان يو آموزش آن در زمان ساسان يارزش پزشکي  هدربار

رضاي  يبرا پزشکي كه، ن متنيطبق ا. دهد مي دست به
اما ، پرداخت از مقام وااليي برخوردار بود مي خداوند به درمان

 ياندوز افراد به قصد مال ه کم کميزمان برزوکه در  ييجا از آن
ه از طب دور شد و يبرزو، آوردنديم يرو يپزشک ي به حرفه

  . )۲۴(آورد  ين رويبه د
  يدر عصر ساسان يرانير ايپزشکان غ
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  پزشکي در زمان ساسانيان :فريبا شريفيان  ١٨
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 يا قابل مالحظه طور به يکه طب ساسان نيرغم ايعل 
 مارانيبه درمان ب يرانيشرفت کرده بود و پزشکان ايپ

اقدام به استخدام  يساسان ز هم شاهاناما هنو، پرداختند مي
از جمله . کردند مي ز در دربار خودين يرانير ايپزشکان غ
 Theodorusبه  توان ميان يدر زمان ساسان يرانير ايپزشکان غ

اشاره  )ميالدي ۳۷۹تا  ۳۰۹(دربار شاپور دوم  يونانيپزشک 
بر پا کرده و طبق در خواست او  ييساياو کل يشاپور برا. کرد
در . وطنانش را که در اسارت بودند آزاد کرد از هم يا عده

ران و ين ايب يصلح )ميالدي ۴۲۰تا  ۳۹۹( زدگرد اوليدوران 
از طرف روم  يتايشده است که ه تيروا. ونان بسته شدي

ران ين به اين النهرياسقف ب Maruthaاست يتحت ر يشرق
زدگرد اول يتوانست ، بود يرانير ايپزشکي غکه  ماروثا. آمدند
 Estephen گريد يرانير ايپزشک غ. نجات دهد يماريرا از ب

Oddessi را  ).م ۶۲۸تا  ۵۹۱(روان يکه پدرخسرو انوشاست
 كه گر بوديدي  هگانيپزشک ب  Gabrial. درمان کرده بود

 روان را درمان کندين همسر خسرو انوشيريش ييتوانست نازا
)۳۶ ،۸ ،۳( . 

  يريگ جهينت
در زمان  ينيدهاي  و آموزه ير پزشکيناپذ ييارتباط جدا 
ات يان موجب التزام پزشکان آن دوره به اخالق و معنويساسان
ر يسا يسته برايشا ييمردان الگو نيد چون همو از آنان  شده

 يساسان يشرفت علم پزشکيپ. اقشار جامعه ساخته بود
به مراکز ها  ر ملتيماران از سايبوده است که ب يا گونه به

. گرفتند مي شدند و تحت درمان قرار يآورده م يساسان يدرمان
الت يکه اکثر ممالک فاقد تشک يحال م دريجالب است بدان

 يريشگيو پ يبهداشت مسائلبه  کامالً انيرانيا، بودند يطب
  . اشراف داشتندها  يماريب

خاستگاه ساساني اصل و  يانزرتشت كه جايي از آن 
پس ، دانستند مي اهريمني  هكنند را تازش آلودهها  بيماري

. آن زمان خواندهاي  دانشي  هآمد هم سر پزشكي را توان مي
اخالق پزشكي و ي  هلأاهميت مس، دقت در انتخاب پزشك

پزشكي خود به نوعي دال بر اين هاي  بودن شاخه تخصصي
اهميت به اخالق پزشكي و درمان بدون در نظر . ادعاست

د معرف توان ميي است كه مسائلگرفتن مزد پزشك از جمله 
فرهنگي غني در ميان ايرانيان باستان و الگويي براي اخالق 

و  پس جا دارد كه با مطالعه. كنوني باشدي  هپزشكي در جامع
از  تر بيشمانده از دوران ايران قبل از اسالم  جا بهبررسي متون 

ارزشمند پزشكي در ايران باستان دست ي  هپيش به گنجين
  . يافت
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  ١٩ اخالق و تاريخ پزشكي ايراني مجله  
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. يخالفت شـرق  يها نيران و سرزميا يخ پزشکيتار .س الگود - ۱

ـ ام: تهـران . ح ي فرقاني ب، روحـاني م  ترجمه ـ ر کبي ص  ، ۱۳۸۷ ر؛ي
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11- De Menasce JP. Le Troisieme liver du Denkart. 
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 ،۱۳۴۷ نا؛يابـن سـ  : تهران .يرانيات ايخ علوم و ادبيتار. صفا  ذ - ۳۰
 .۶۲ص 

 :تهـران . ي جواهر کالم ع ترجمه. خ تمدن اسالميتار. دان جيز - ۳۱
 . ۴۸- ۵۴۷ص  ،۱۳۵۲ ر؛ير کبيام

ـتان و سـوابق      . ممتحن ح - ۳۲ دانشـگاه جنـدي شـاپور در خوزس
- ۴۲ ص ،۱۳۴۸ انتشارات دانشگاه جندي شـاپور؛ : اهواز .علمي آن

۳. 

كوشـش   بـه . طبقـات اطبـاء  عيون االنبـاء فـي   . ابن ابي اصيبعه - ۳۳
 ۳۰۹ص  ،۲جلـــد ، ۱۳۴۹ تهـــران؛ .نجـــم آبـــادي م غضـــبان م،

،۲۶۸،۲۴۲،۱۵۵. 

 .ي كسايي ن ترجمه .ها در اسالم تاريخ بيمارستان .ا عيسي بك - ۳۴
 .۲۲- ۳۰ص  ،۱۳۷۱انتشارات علمي و فرهنگي؛ :تهران

 .در روزگـار پارتيـان و ساسـانيان   شهرهاي ايران  .پيگولوسكايا - ۳۵
 ص ،۱۳۶۷ تهـران انتشـارات علمـي و فرهنگـي؛    . ي رضا عترجمه
۲۶۱. 

ـ ي رجـب ن ترجمـه . رانيا يراث باستانيم. ر يفرا - ۳۶ : تهـران . ا مي
  .۳۳۳ ص ،۱۳۸۵  ؛يفرهنگ– يعلم
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