
  پزشک و پزشکی در ايران باستان
  

در هرمزيشت در ميان ويژگی .  آمده که به چم چاره بخش و درمان کننده ميباشد)Baechaza(بئشـز در اوستا واژه پزشک، 
هايی که برای اهورامزدا آمده است، بجز از آنکه وی را دانا و توانا و بينا و آمرزيدگار، نگهدار و پاسبان و پشيتبان دانسته 

  .د، در بخش هشتم درمان بخش و در بخش دوازدهم چاره بخش ترين خوانده شده استان
  

  .اما واژه بيمار از ويمار ميباشد.   آمده است)چاره بخشيدن(بئشزی  و )Bajachki(پژشکی واژه پزشکی در پهلوی، 
  
  

  بخش بندی پزشکان 
 

) چاقو و لوازم جراحی(زشکانی چند باشند که يکی با کارددر ونديداد آمده است که زرتشت از اهورامزدا پرسش کرد، که اگر پ
  :ديگری با گياه و سومی با کالم و کلمات پاک درمان کند، برتری با کدام است؟ پاسخ داده شده است

نگر از پزشک سوم همان است که امروز به . ای سپنتمان زرتشت برتری با پزشک سومی است که او پزشک پزشکان است
  .   آنها را ميناميمPsychiatreنی يا  نام پزشکان روا

  
پزشک ( مانند چشم پزشک و دادپزشک . بجز اين دسته پزشکان کارآزموده، پزشکان ديگری نيز در ايران باستان بوده اند

  .ميپرداخت.... و ستور پزشک يا دامپزشک که بهبودی  حيوانات به مانند اسب و سگ و ) قانونی يا پزشک رسمی و اداری
  

  .روحانيون، سربازان و کشاورزان و صنعتگران: دانست که در ايران باستان طبقات مردم به چهار دسته و تقسيم ميشدند بايد 
  

اما برخی اوقات . در ميان طبقات مختلف باالتر از همه همان روحانيون بودند که پزشکان بيشتر از ميان آنان برگزيده می شدند
اهان و داروها و به دانش پزشکی آگاهی داشتند و هنر خود را نمايان می ساختند، می از طبقه کشاورز اگر به ويژگيهای گي

  .توانستند بکار پزشکی بپردازند
  

و . چنين برميايد که آموزش پزشکان در سه مرکز بزرگ ايران باستان چون ری و همدان و تخت جمشيد انجام می گرفته است
ن بر گردن فرماندران بوده که پزشکی نظری و عملی در بيمارستانها آموزش آنگونه که از تاريخ بر می آيد، آموزش پزشکا

  .داده ميشد
  

  :از اين آموزشگاها سه گونه پزشک خارج ميشد، بدين ترتيب
  . نخست آنان که بهبود دهندگان الهی که همان روان پزشک باشد

  .گروه دوم آنان که با گياه به درمان می پرداخته اند
چنين برميايد که جراحان زير نظر . بودند که پزشکان رسمی کشور و مورد اعتماد دستگاه کشوری بودندگروه سوم پزشکانی 

  .اين پزشکان کار می کرده اند
  

چنين برميايد که پزشکان پس از پايان دوره پزشکی در مراکز آموزشی خود به پزشکی نمی پرداختند، بلکه به شهرهای ديگر 
  .می رفتند

  
  .بهشت يشت از پزشکی و جراحان ستايش شده است و آنان را درمان بخش بخشندگان ناميده استدر بخش ششم اردی 

  
  

  وظايف پزشک درمانگر
  

درباره وظايف پزشکی درمان کننده آمده است، که وی ناگزير بوده، از حال بيمار بدرستی بازجويی کند و بازشناسی دقيقی از 
  .شقدم داردبيماری را بدهد و بازشناسی را بر درمان پي

  



اگر بيماری پس از .  پزشک می بايست بر بالين بيمار بيايد و ساعاتی چند که بر بالين وی است بررسی درست از وی کند
نيمروز ناخوش شود، پزشک می بايست پيش از شامگاهان نزد وی برود و اگر آخر روز  بر بالين بيمار خوانده می شد، 

اما اگر بيمار شامگاهان نياز به پزشک داشت، چنين برميايد که ديگر پزشک .  کندميبايستی همان شب درمان او را آغاز
  .نميبايست تا سپيده دم فردا همراهی بيمار را داشته باشد

  
  
  

  آموزش و پرورش پزشکان
  

اههای چنانکه از آموزش پزشکی در ايران باستان برميايد در سه مرکز ری و همدان و تخت جمشيد انجام ميگرديده و آموزشگ
  ).اما نه مانند دانشکده گنديشاپور در دوران ساسانيان.( پزشکی در دوران ايران باستان در اين شهر ها بوده است

  
يا (باز چنين برميايد که در شهرهای همدان و ری و تخت جمشيد بيمارستانهايی وجود داشته، چرا که برپا کردن بيمارستان

فرماندران در مراکز مهم به تهيه دارو و . از وظايف فرماندران بوده است) بازان بيماربهتر بيان داريم پناهگاه بيماران و سر
) بيمارستانها(و طبيعی است که آموزش پزشکان در اين مراکز. پزشک می پرداختند که اين امر جزو وظايف آنها بوده است

  .انجام می گرفته است
  

ی که از بيماران نگهداری ميکرده اند، که به گونه پرستاران امروزی به همين گونه ميتوان گمان برد، که پرستاران و کسان
  . بوده اند، در مراکز باال زير نگر پزشکان و فرمانداران آموزش می يافته اند

  
  

  آداب و آيين پزشکی و پروانه پزشکی
  

پزشکی همانند آيين زرتشت گمان نميرود در هيچ يک از دينهای پيش از اسالم آموزش دانش پزشکی و پاسداری آداب و آيين 
  .باشد

  
  .در ايران باستان بسيار آشکار تکليف کسانی که خواهان آموختن دانش پزشکی بوده اند روشن شده است

 سال پيش 2500سوگند نامه بقراط و آيين پزشکی که وی در دنيای پزشکی وارد ساخته، از بنيادی ترين پايه هايی است که از 
  . نی چندانی رخ نداده استتا به امروز در آن دگرگو

  
ولی  می بينيم که در آيين زرتشت پايه های و بنيادهای دانش پزشکی پيش از بقراط به بهترين گونه خود انجام می گرديده 

  .است
  

در آيين زرتشت هر يک از پيروان اهورامزدا وقتی پروانه پزشکی داشت، که سه نفر از پيروان دينهای ديگر را درمان کرده 
  ). ونديداد7 باب 37، 36بندهای (باشد

  
  :اين امر چند دليل داشته است

آنکه از نگرش آداب پزشکی توانست، خود را بدون جانبداری برای درمان فرد ديگری، با باور دينی ديگری، آماده سازد و 
  .تنها در انديشه خود سود بيمار را ببيند، آنگاه در آينده پزشک کم همتايی خواهد بود

که درمان اين سه تن خود آزمون و آزمودنی برای جويندگان پزشکی بوده و پروانه پزشکی مزداپرستان به راستی ديگر اين
  . بوده که سپس در دوران پس از اسالم هم انجام گرفته استپروانه نامه پزشکی يا ليسانس پزشکی 

  
  

  دستمزد يا پايمزد
  



برای پزشک و دامپزشک در برابر خدمت درمانی که برای افراد )  امروزیيا ويزيت( در ونديداد آمده است که دستمزد يا پايمزد
  .و طبقات گوناگون ميکرده است به چه گونه ای بوده است

  
برای درمان فرماندار يک استان . را درمان ميکرد، پاداشش نيايش خير موبد بود) موبد(اگر پزشک يک رييس روحانی 

، برای درمان )به مانند شتر(يک حيوان اهلی درجه اول) دهو پت(رای درمان حاکم شهرچهار گاو نر، ب) بزرگِ ناحيه يا زندپت(
يک گاو ميانه، برای پادشاه يک گردونه چهار چرخ ) ويس پت(يک گاو ارزان قيمت و برای رييس ده ) مان پت(رييس خانواده 

  ).٧ونديداد باب (بوده است 
  

 شيرده و برای بانوی ارباب ده يک ماديان و برای بانوی حاکم يک دستمزد پزشک برای بانوی رييس يک خانه، يک االغ
از آن گذشته دستمزد برای . استان شتری ماده،  به همين گونه برای افرادی از خانواده های بزرگ دستمزد گاو بوده است

ميانه، گاو کم قيمت و دستمزد گاو بزرگ، قيمت يک گاو ميانه و برای گاو : دامپزشکان نيز منظور گرديده است، بدين شکل
  ). ونديداد٧باب ( برای گاو کم قيمت، يک گوسفند و برای يک گوسفند کم قيمت، يک تکه گوشت پرداخت ميشده است

  
  ).٧ونديداد باب (دستمزد درمان با ميزان بيماری و دشواری آن و جايگاه  پزشک بستگی داشته است 

  
ن جزو نخستين بدهکاری هايی بوده که افراد می بايست بی درنگ به پزشک چنين برميايد که دستمزد پزشکان در ايران باستا

  .بپردازند و اين مسئله در هيچ يک از اقوام پيشين از ايرانيان به مانند ايران باستان رايج نبوده است
  

واند در يک محل آنچه از تاريخ آن دوران نمايان ميشود، اين است که پزشک خوب می بايست درآمد کافی داشته باشد، تا بت
ممتاز که دارای اسباب زندگی باشد سکونت کند و خوراک سالم و لباس کافی و اسبان تيزرو داشته باشد، داشتن يک اسب 
تندرو برای پزشک از بايستنی ها بوده، زيرا بدون ياری از آن نمی توانسته به سرکشی بيمارن برود، به ويژه آنکه مکان 

  .دبيمار دور از خانه پزشک باش
  

در اوستا آمده است پزشک بايد از روی ناچاری هر . پزشک می بايست پيوسته دارای مقدار کافی دارو و لوازم جراحی باشد
  .روز به بيمار سرکشی کند و در برابر خدمت از طرف مردم به پزشک غذای خوب و خانه خوب و اسب تندرو داده شود

  
  .ريافت ميکرده و می توانست پيش از آغاز درمان آنرا درخواست کندپزشک بيشتر در پايان بيماری دستمزد خود را د

  
چنين برميايد که جايگاه پزشک در ايران باستان بسيار ارجمند و گرانمايه بوده و با جايگاه پزشکان در ميان کشورهای و اقوام 

ده است و از هر گونه  پزشک پيش از خود مانند مصر و کلده و آشور و بابل و برخی کشورهای ديگر بسيار گوناگون بو
 .جايگاهی باال و واال داشته است

 
  

  تاريخ پزشکی پس از دوران هخامنشی تا ساسانيان
  

  اشکانيان 
  

از پارتها نوشته و نشانهای پزشکی  بسياری به جای نمانده است و اين ميتواند به دليل دست به دست گشتن قدرت از پارتها به 
از دشمنی ساسانيان با پارتها و از بين بردن همه نشانه های آنها بدست ساسانيان آگاه هستيم، همانگونه که . ساسانيان باشد

  .ميتواند دليل نبودن نوشته ها و نشانهای پزشکی اين دوران باشد
  

گمان ميرود پيشرفت دانش پزشکی در زمان اشکانيان ادامه ای از دوران هخامنشيان باشد و مانند ديگر دورانها به دست 
  .  اسانيان رسيده باشدس
  

  .به اين همه چند تن دانشمندان و پزشکان نامی در اين دوران ميزيسته اند
  



  . يکی از دانشمندان ايران که در دانش پزشکی و شعبده نامی بوده است)Azonax( آزونکس 
  

ايران که در ميانه قرن چهارم   فرهاد نام چند تن از شاهان اشکانی و نام دانشمندی از – يا فرهانه )Phraites( فراتيس 
  .ميالدی نامی بوده است که به دين مسيحی گرويده است و چندين نوشته در مورد آن دين از خود به جای گذاشته است

  
اين پادشاه  را ميتوان يکی از دانشمندان .  حکمران پنتوس  که در خوراکش زهر ريختند و او جان به در بردمهرداد ششم

می گويند نوشته ای در . وانست خود را به زهرهای گوناگون خو دهد، که هيچ زهری بر وی کارگر نباشدپزشکی دانست که ت
  .دانش پزشکی داشته که به زبان رومی برگردانده شده و در گياه شناسی نيز مردی آزموده و آگاه بوده است

  
ر داده شود، خود را به زهر خوردن خو مهرداد مردی هوشيار بود و چون ترس آن را داشت که روزی بدست سردارانش زه

برای نمونه هنگامی که در جنگی با . داده بود و آنقدر اين امر را ادامه داد که ميزان زياد و کشنده زهر در وی اثری نداشت
روميان شکست خورد و از اين شکست بسيار افسرده شد و ننگ شکست را نتوانست بپزيرد، تالش به خودکشی کرد و هر چه 

 خورد در وی بيهوده افتاد، به يکی از افرادش دستور داد تا او را با خنجر بکشد، او نيز چنان کرد و به زندگی مهرداد زهر
  .پايان داد

  
بدينگونه بايد در تاريخ پزشکی نخستين  . بنابراين برميايد که که روش خو دادن بدن به زهر در ايران باستان رواج داشته است

 وی را در کتاب خود چنين اتول بتماند اشکانی دانست همچنان که نويسنده آمريکايی تاريخ پزشکی،   را مهرداايمنی شناس
  .خوانده است

  
 
 

 تاريخ پزشکی در دوران ساسانيان  
 بيمارستان و دانشگاه پزشکی گند يشاپور  

 
 
  
 
 
 

  :گردآورنده
  شاهين کاويانی
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