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 مقاله پژوهشي 

  انیبه دوره سامان يکردیران باستان با رویا ریدر اساط یعلم پزشک یخیر تاریس
  

  *٣دهي، شهناز پسند٢يانينظر عبدالناصر ،١آذريعبداله طلوع
 

  04/09/1397تاریخ پذیرش  11/06/1397تاریخ دریافت 
 
 يدهچک

گاه يجا بشر در ارتباط است از يات و بقايبا ح و ازآنجاکهت دارد؛ يخ بشريتار يبه بلندا يقدمت بوده و ين علوم بشريتراز پرسابقه يپزشک :هدف و زمينهپيش
مرتبط  يبشر ورسومآدابو  هاسنت ر،يرا با مذاهب، اساط يعلم پزشکشه ير يخيتار يهايبررس. باشديمبرخوردار  ياجتماع ينهادهاو  هاسازماندر  يياژهيو
ن يبا توجه به ا روازاين .شوديمده يران باستان ديو بهداشت در ا يپزشک از ي، نوع خاصيپزشک يرياساط يهاجلوهبر  عالوهدر کتاب اوستا  کهيطوربه دانديم

همچون محمد بن  يظهور پزشکان نامان با يان در دوره سامانين ميدر ا که شده است، يرات اساسييخود دستخوش تغ يخير تاريدر س يپزشک دانش قدمت،
ب که در علم ط خصوصبهعلوم،  ين دوره بر غناير ايانکارناپذ تأثير ليبه دلده که يات خود گردياز ح يديجد هصوارد عر ينا علم پزشکيس يو ابوعل يراز يايزکر

ان يدر دوره سامان يگاه علم پزشکيت و جاياهم يبررس درصدددر مطالعه حاضر  محققاساس  بر ايناست.  برخوردار گشته ياژهيوگاه يت و جاياز اهم يادوار بعد
  .باشديمران باستان يا يپزشک تأثيرتحت 

 يبردارشيف و پس از گردآوري ياکتابخانه يق بررسيمربوط به موضوع از طر اطالعات است. يليتحل – يفين پژوهش، توصيدر ا کاررفتهبه: روش کار مواد و روش
و تا حد امکان در  قرارگرفته يابيو مورد ارز يبندطبقه ت و اعتبار،يو اهم يخيتار و تأخرتقدم  ازلحاظ مورداستفادهل مواد خام شده است. منابع ياقدام به تحل

  د شده است.يتأک يو اصل اولدستن اثر بر منابع ين ايتدو
در  تنهانه يرانيفرهنگ ا يهاشهيران به يسامان کرديرو دند.يمبادرت ورز يباستان يزنده کردن نمادها به خود، يفرهنگ يهاتالشتدام  يان براي: سامانهايافته
  است. مشاهدهقابلهم  يميو علم ش يدر داروساز بلکه نمودار بود؛ يدستعيصنا و ،يقيموس ،اتيادب ،يپزشک

 ديترديب. شوديمان مشخص يرانيان ايدر م يت دانش و آموزش پزشکياهم يخوببه از دوره باستان ماندهيبرجابه اسناد  ياجمال ي: با نگاهگيريبحث و نتيجه
در  نيزمرانيافرهنگ و تمدن  ييايپو هددهننشان انيدوره سامان ازجمله يبعد يهاو دورهباستان  رانير اياساطن توجه و اهتمام به آموزش علم طب در دوران يا

ان را به طب خاص ينا طب زمان سامانيس يو ابوعل يراز يايمحمد بن زکر يبهاگران است. آثار خود عصرهم يهاتمدنو ها فرهنگسه با يخ در مقايطول تار
  است. ينشدنفراموش يعلم پزشک يفرهنگ ياين دوره در احيو داروسازان ا ماندگار پزشکانل کرد. نقش ممتاز و يتبد الملليبين

 انير، دوره سامانيران باستان، اساطي، ايپزشک علم ها:کليدواژه

  
 ١٣٩٧ يد، ۷۵۶-۷۶۲ ص، دهم شماره، نهميست و بدوره ، يهارومي پزشکمجله 

  
  ۰۹۱۴۱۴۹۱۶۰۹، تلفن: يه، حوزه معاونت آموزشياروم يه، دانشگاه علوم پزشکياروم ::آدرس مکاتبه

Email: Shahnaz.pasandideh@yahoo.com 

  
  مقدمه
 نيتردهيچيپاز  حالنيدرعو  نيترکهناز  يپزشک خيتار

ات انسان يو قدمت آن به ح روديمبه شمار  يبشر يهاخيتار
باستان هم به لحاظ دانش و هم به لحاظ دارا بودن  رانيا .گردديبازم
ان، يورآش يات پزشکيبه ترق يابيبوده و دست زبانزد بان حاذق،يطب
رفت شيدر پ ياعمدهز نقش ين يقرون متماد يان طيونانيان و يبابل

                                                             
  ايران اروميه، ،اتيه ، دانشکده ادبي، دانشگاه اروميات فارسيار زبان و ادبياستاد ١
 ايران اروميه، ،اتيه، دانشکده ادبي، دانشگاه اروميات فارسيزبان و ادب ارياستاد ٢
 سنده مسئول)ي(نو ايران اروميه، ،يفارسات ي، زبان و ادبيدوره دکتر يدانشجو ٣

 ياديز نيباستان قوان رانيدر اران باستان داشته است. يدر ا يپزشک
ن به نظر يب و طبابت در اوستا وجود داشته و چنيراجع به طب

ران يبودند در ا يالت طبير ممالک فاقد تشکيکه سا يزمان رسديم
 )پزشکاندام( طارهايبو اطبا بهداشت و حقوق  درباره

  .)۱۵( ارائه شده است يقيدق يهادستورالعمل
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 ياهنوشتهو فنون آن در  يبه علم پزشک هااشاره نيتريميقد 
از اوستا، کتاب مقدس  ييهابخشاست که در  يمطالب ران باستان،يا

مانند کتاب  )يانه (پهلويم يفارس يهامتن يان، و برخيزردشت
 ندشويممحسوب  يات زردشتياز ادب يبخش که نکرد،يبندهش و د

  مانده است. يبر جا
ت يشرخ بيتار يبه بلندا يآن دانش پزشک تبعبهقدمت دانش و  

 د،يد يماريو ب دردجه ر در پنيکه انسان خود را اس ياست، از زمان
 يو تالش و هاافتهيعه مجمو و از آن برآمد، ييرهاچاره و  درصدد

ز ش ايسده پن يچند تا شد. يبر دانش پزشک ينه آغازين زميدر ا
ن آ آثار ورود ،شودينمده يران ديبه ا يونانياز رخنه طب  يالد اثريم

 يهخامنش يل پادشاهيبا تشک زمانهمالد و يش از مياز سده پنجم پ
 زا .شوديمده يد يونانيو  يرانيا يهافرهنگ يختگيو برخورد و آم

ن دو تمدن درخشان هند و يران بيگر قرار گرفتن فالت ايد يسو
. )۲۱است (بوده  هانيسرزمن يبا ا يموجد تبادل فرهنگ نيالنهرنيب

ط و يران باستان توجه به بهداشت محيدر ا يبارز پزشک يژگيدو و
 ييشناآ يرانيا يپزشک يهاجلوهگر يبوده، از د هايماريباز  يريشگيپ

بهره  هايماريبدرمان  يبرا هاآناست که از  يياهان دارويبا گ
، در ياز مراکز آموزش پزشک شاپوريجند. دانشگاه )۲۱( بردنديم

پس از اسالم  هاسالران بوده که يان در اياواخر دوره حکومت ساسان
  ز همچنان فعال و پابرجا بود.ين

از دوران باستان مشخص  ماندهيبرجابه اسناد  ياجمال يبا نگاه 
ه به علت کمبود منابع مکتوب ب نيزمرانيا يخ پزشکيکه تار شوديم

 سنا،يمزد يسه مکتب پزشک يو داراسه دوره محدود شده است 
به  مربوط يهانوشته نيتريميقد است. شاپوريجنداکباتان و  سده

ت انه اسيم يفارس يهامتناز اوستا و  ييهابخش يبهداشت و پزشک
 ؛اندداشتهونان در عالم وجود ي ياز مکاتب طب ترشيپ يليکه خ

 زيو تجه و توسعه ينه ساخت مراکز درمانيدر زم يرانيا پزشکان
محسوب  شرويز از ملل و اقوام پين يمراکز آموزش و هامارستانيب
  .گردنديم

  
  مواد و روش کار

است.  يليتحل – يفين پژوهش، توصيدر ا کاررفتهبهروش 
 و گردآوري ياکتابخانه يق بررسياطالعات مربوط به موضوع از طر

ل مواد خام شده است. منابع ياقدام به تحل يبردارشيفپس از 
ت و اعتبار، يو اهم يخيتار و تأخرتقدم  ازلحاظ مورداستفاده

ن ين ايو تا حد امکان در تدو قرارگرفته يابيو مورد ارز يبندطبقه
  د شده است.يتأک يو اصل اولدستاثر بر منابع 

  
  هايافته

، يشدادين پادشاه پي، چهارمديجمش ران،ير اياساط بر طبق
جهان بست  يبود، کمر همت به آبادان مدبرکارآمد و  يچون پادشاه
خود خانه  يدر غارها، برا يزندگ يجابهداد که  ياريو به مردم 

). به اعتبار ۱۶شان آموخت (يرا به ا يبسازند و هنر و مفهوم سالمت
را  يمعطر را شناخت و پزشک يياهان دارويد گيشاهنامه، جمش

پرداخت  هاآنص داد و به درمان يرا تشخ هايماريبداد،  سروسامان
  .)۴( دار شديد پديدر دوره جمش يعلم پزشک يتيو بنابر روا

است در » تيثر«که در طب زردشت به نام  يب بزرگيطب 
 قتياست که در حق يرزمنده و پزشک است و کس يرانير اياساط

نو يث است که همان انگره ميروح خب هدمخترع علم طب و کشن
در  ).۵ز هست (ياق نيتر هدهوم و سازن هددهن بر آن عالوهاست، 

مرصّع به  يکارد اهورامزداان آمده است که يکتاب مقدس زردشت
  ).۲۰انجام دهد ( يت کرد تا با آن عمل جراحيته عنايثر

ن، يفروهر پاک د«آمده است:  ۱۳۱شت فقره ين يفرورد در 
د بر ض يستادگيا ياز برا مييستايمن را يدون، از خاندان آبتيفر

ن دويهمان فر رسديمبه نظر  که ته،يثر ر ازيغ». و تب سرد يگرم
ده يته ديران باستان پس از ثريا يپزشکخ ياست، نام دو تن در تار

» تراتااونا« يگريو د )Yema( د،يجمش» ماي« يکيکه  شوديم
)Thraetaona.ماران مبتال به امراض يتوانسته است ب ياول ) است

 يرا از افراد سالم مجزا دارد و دوم يو دندان يو استخوان يپوست
  ).۲۰( است ياق و پزشک حاذقيهوم و تر هدو سازن شناسستاره
 يدر زندگ توانيمرا  يري_ اساط ينييآ ياز پزشک يموارد 

تولد زردشت، مادرش از  هظن گونه که لحيزردشت مشاهده کرد؛ بد
از بردن زردشت،  يبرا وانيد ،برخوردار شد ياريبس يدرخشندگ
 از تولد قبل فرستادند.» دوغدو«بر و دشمنان را  يماريزمستان، ب
را به تب تند و درد  »دوغدو«م گرفتند يوان تصميزردشت د
ن کار را کردند و دوغدو خواست که يا هاآندچار کنند.  ياآزاردهنده

دند ه نمويزدان او را منع کردند و توصيا اما پزشکان جادوگر برود، نزد
رد و روغن گاو و گوشت يدر دست بگ يزميد و هيکه دستش را بشو

 گوشت بمالد و بر آن آتش، شکم خود بر آتش بگذارد و روغن را بر
و روغن را داغ کند و در بستر استراحت کند تا خود و فرزندش از 

  ).۳ن اعمال زردشت به سالمت متولد شد (يرها شوند و با ا يماريب
داشت و از  تبحر يعت شناسيو طب يزردشت خود در پزشک 

ن بردن يا و از بيو بال هايماريببه دفع  ينيق خواندن اوراد ديطر
ن ين دعوت ديرش اوليکه در پذ يانکته). ۲توانا بود (» خرفستران«

بر مهارت زردشت در  يديگشتاسب آمده است تأک يزردشت از سو
کار آش بر زردشتن را يکه اهورامزدا اسرار دآنازپس. دينمايم يپزشک

 به مخالفت با زردشت پرداختند؛ جادو پزشکانان و يساخت، روحان
 اما ،شوديمب زردشت رهسپار دربار گشتاسب يترت نيبد

اسب  يروز کهنياتا  کنديمرا وارد زندان  مخالفان او يهايدشمن
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ان و پزشکان آن زمان يشده، دانا يخاص يمارياه گشتاسب دچار بيس
درمان را در زردشت  رهاسب را معالجه کنند. گشتاسب چا توانندينم
اه را درمان يو زردشت اسب س کنديماز زندان آزاد  او راده و يد
 يگواه يخوببهکه پزشک بودن زردشت را  ي). از موارد۲( دينمايم
د و سفارش کرد يرا د يينايزردشت ناب ين است که روزيا دهديم

 را در چشم او اشرهيشرا برگرفتند و  ياهينا گيدرمان ناب يکه برا
  نا شد.ين کار صورت گرفت و کور بيختند، اير

ا يدر به دن توانيمران را يا يرياساط يمهم از پزشک هننموگر يد 
 .نديبيمار يبس رنج آمدن رستم مشاهده کرد. در تولد رستم، رودابه،

مرغ يس پر . زال درمانده،کنديم خوديباز خود  او راو رنج رودابه  درد
 ياو آمده که در آن زمان به امر پزشک نيبر بالموبد  ،زنديمرا آتش 

 يهاييو راهنمامرغ يبا کمک پر س جهيدرنت است. پرداختهيمز ين
عمل،  نيازاپسو  ديآيما يبه دن رستم رودابه، يموبد با شکافتن پهلو

 ).۱۲( ابدييمو رودابه بهبود  مالنديمزخم  يجابهمرغ را يپر س
 بيآس رستم و اسب او رخش، ار کهياسفندن در نبرد رستم و يهمچن

 درمان يمرغ برايبا آتش زدن پر س زال ،شونديم يو زخم ننديبيم
درمان در  يهاوهيشدرمان رستم و رخش  در ،کنديماقدام  هاآن

 کامالً يو دعا درمان ياهيو درمان گ يجراح يعنيران باستان يا
رون يرستم و رخش را ب يهاکانيپبا منقار  مرغيس داست.يهو
تا موجب عفونت نشود و  مکديمرا  هازخم، خون درون کشديم

بمالند و پر  هاآن بر داروست، ير را که نوعيکه ش دهديمدستور 
  ).۱۲ه دهد (يماران روحيتا به ب مالديم هازخمخود را بر 

ران درخواست رستم يا يرياساط يگر از موارد پزشکيد يکي 
معروف رستم و سهراب در دوران  نامهغمنوشداروست.  يبرا
. رستم پس از ضربه زدن به سهراب و شناختن دهديمرخ  کاووسيک

برساند و  کاووسيکامش را به يکه پ خواهديمفرزندش، از گودرز 
 ييوان دارينيشيبه باور پ نوشدارو سهراب فراهم کند. ينوشدارو برا

ک به يمار نزديو ب کردنديمسخت را با آن درمان  يهازخمبود که 
  ).۱۲،۱۱( دادنديممرگ را نجات 

، ر اقواميه مانند سايران باستان طلسم و اوراد و اذکار و ادعيدر ا 
بر آنکه مردمان  عالوهاست و عموم موبدان  رفتهيممعتبر به شمار 

ز به شمار يجسم انسان ن ياطبا قوم بودند، يو حکما يروحان
ب و جدا ساختن خرافات و يطب مهاما اصوالً کل )؛۲۰( رفتنديم

ب در طب زردشت و يآن را به طب يواگذارموهومات از درمان و 
  ).۲۰( مينيبيمسنا يمکتب مزد

ش از خود يسه با دوره پيدر مقا يدر دوره ساسان طب و طبابت 
شرفت ين دوره به پيا و درران داشت يخ ايدر تار يدرخشش فراوان

و  هامارستانيبو صحبت از  يو عالقه شاهنشاهان به پزشک يپزشک
 يپزشک نهيدرزم ييهاييگردهما يو حت يدرمان يمراکز بهداشت

، ين شاهنشاه ساساني، دومشاپور اول ؛ميخوريبرمار در منابع يبس

انند م يمباحث دربارهرا، که  يو هند يونانيدستور داد تا آثار متعدد 
اصول  حالنيباااما  )؛۷کنند (، ترجمه بود ، فلسفه و .....نجوم ،يپزشک
بود. ضمن  ييات اوستايبر روا يو مبتن يزردشت کامالًران يطب ا

ز يآن دوره ن يوناني اصطالحبهطبِ  تأثيرز تحت ين يتا حد کهنيا
 يمارستانيآموزشگاه و ب شاپوريجنددر  ).۱۴قرار گرفته بود (

 يمراکز علم نيتربزرگن قرن از يچند يط و درس شده بود يتأس
ان بود يساسانل دوران ي). در اوا۱۷،۱۳( رفتيممشرق به شمار 

ل بود از باب ياو پزشک«، يمانگفتهامبر ظهور کرد. به يپ يکهمان
ق حرفه ياز طر ي). مانbizeskhemanbabelzamig( »نيزم

 يدربار ساسانمهم در اجتماع و در  ييش توانست رد پايخو يپزشک
در  يمهم تأثير يدر پزشک يشهرت و احتماالً و )۷( بگذارد جابه

، از مراکز شاپوريجنددر شهر  ژهيوو بهدر اذهان مردم  يت ويمحبوب
ز ا يرانيپزشکان ا رازيغبه ي، داشت. در دربار ساسانيمهم پزشک
کان پزش ازجمله .شديمز استفاده ين )يراني(ان يرانير ايپزشکان غ

دربار  يوناني پزشک به تئودورس، توانيمان يدر زمان ساسان يرانيان
برپا کرد و طبق  ييساياو کل يبرا شاپور شاپور دوم، اشاره کرد.

را که در اسارت بودند آزاد کرد  وطنانشهماز  ياعدهدرخواست او 
ز پزشکان ين آنازپس ) و.م ۴۲۰ -۳۹۸(زدگرد اول ي). در دوران ۱۷(
ن يمشغول به کار بودند. بد يمهم ساسان يدر دربار و شهرها يرانيان

 ر ملل گرفت وياز طب سا ياتتأثير يدر دوران ساسان يپزشک يرو
 از کهيطوربه را ابداع کردند که خاص خودشان شد، يان طبيرانيا

  ).۱ز برتر شد (ين يو هند يونانيطب 
به  ياريت بسياهم روانيخسرو انوش ين پادشاهان ساسانيدر ب 

با  يمان صلحيم. پ ۵۳۳در سال  او .داديمو درمان  يامر پزشک
رو ن صلح عالقه خسيل اياز دال يکيکه  اندبر آن يبرخ ان بست.يروم

ن يروان همچنيبود. انوش ياستفانرهاو يعني به پزشک معالج پدرش،
 ش بود گسترش و وسعتيکه از پ يمارستان بزرگيب شاپوريجنددر 

کنند  آوريجمعن، دستور داد اطالعات طب و نجوم را يداد. همچن
 يرا به پهلو ودمنهلهيکلز کتاب يارسطو و افالطون و ن يهاکتابو 

به علم و دانش از خود  ياريروان که عالقه بسي). انوش۸ترجمه کنند (
دانشمندان و پزشکان بر  گردآوردنتا با  خواستيمو  داديمنشان 

شرفت آموزشگاه و يپ يد، برايفزايش بيت دربار خويشکوه و اهم
مه اول ين در برداشت. يبزرگ يهاگامهم  شاپوريجندمارستان يب

 يت علمياتفاق افتاد که بر اعتبار و اهم ياواقعه يالديقرن پنجم م
از  يان نسطوريحياز مس ياعدهافزود و آن مهاجرت  شاپوريجند

شان ين ايدند و چون در بين شهر اقامت گزير بود که در ايصغ يايآس
 يهاکتابکه با خود  شدنديمافت يهم  يدانشمندان و پزشکان

 پرداختند؛ هاآنس يبه تدر بودند ودر طب و فلسفه آورده  يچند
  ).۱۷( ديگردروزافزون  شاپوريجندرونق مدرسه  روازاين
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ل کنفرانس يروان تشکيدر دوره انوش يع مهم پزشکياز وقا 
 بارهدربحث و گفتگو  يروان دستور داد تا براياست. انوش يپزشک

 شاپوريجنده پزشکان کشور در ياز کل يکنفرانس يمسائل پزشک
پزشک مخصوص شاه  بر عهدهن کنفرانس ياست ايل شود. ريتشک

ود. ران بيس پزشکان ايوع و رئياز خاندان بختش او بود.» ليجبرئ«
ن، يريون معالجه شيروان را مديت خود در دربار انوشيوع موقعيبختش

  ).۱۳( دانستيمشاه،  يحيمس يهازناز 
» هيبرزو« ماندهيباقنام او  هاتيرواکه از  يتنها پزشک ساسان 
ر يوز هاسال. او داننديمبزرگمهر را همان شخص  يکه برخ است
ه يبرزو باب روان به هند رفت.يروان بود و به درخواست انوشيانوش
ه يشد و از زبان برزو بزرگمهر نوشته يهامسافرتب ضمن شرح يطب
هد قرار د يعلوم تجرب يرا بر مبنا يکرد حکمت و حرفه پزشک يسع

  ).۱کند (زمان جدا  يوه مذهبيو از ش
وستان به هند يرانياز پزشکان ا يئتياست هير را بهه يسفر برزو 

شرفت علم طب يپ ين دوره برايشمرد که در ا يمهم يهاگامد از يبا
 يه علميسرمات و يبرداشته شده است و بر اهم شاپوريجند يو ترق

در دانشگاه  ).۱۷( افزود يبس شاپوريجندمارستان يآموزشگاه و ب
دان و دانشمن شديمز پرداخته ين يو هند يونانيبه طب  شاپوريجند

 يپزشک ،بر اين عالوهدر آن مشغول به کار بودند.  يو هند يوناني
س طبقه پزشکان را به لقب يرئ ).۱ج بود (يز راين يرانيو ا يزردشت

ن مقام يشان به اين ايو چون دانشمندتر خواندنديمدرست بد 
تان مارسياست بيز بود و ريمخصوص شاه ن پزشک ،شديمده يبرگز
در آن مشغول به کار  يو خارج يپزشکان داخل که را، شاپوريجند

  ).۶( داشت بر عهده بودند،
 ديجد يهاروشع کردند و يسر يهاشرفتيپان در علوم يرانيا 

که  ييبه وجود آوردند تا جا يداويو اصول  هايماريبمعالجه  يبرا
 ان شناخته شد.يان و هنديونانيمعالجات آنان باالتر از معالجات 

گر را ياقوام د يعلم يهاروش شاپوريجندپزشکان  عالوهبه
 کردنديمق يات و اکتشافات خود تلفيرا با تجرب هاآن و رفتنديپذيم

وضع نموده و کارها و  يفن طبابت مقررات يبرا .دادنديمر ييو تغ
  ).۹( کردنديمادداشت و ثبت يخود را  يمطالعات علم

رق ش يميطب قد نيتربزرگ هيپا شکيبان يطب زمان سامان 
 ارآث مخصوصاً ،ر آنينظيب يهايابيکام .دهديمل يو غرب را تشک

ان را به طب ينا طب زمان سامانيس يو ابوعل يراز يايمحمد زکر
پزشکان دوره  يهارسالهو  کتاب ل کرد.يتبد الملليبينخاص 

ت سهم يبشر يفرهنگ يايدر اح عموماًدر رشد علم طب و  يسامان
 ياتا خرافي يتصادف هثان حاديدر زمان سامان طب .اندداشته ييبسزا
ه يکه پا کرد رشد يزمان و بوده، يق علميخ عميتار يدارا بلکه نبود.

) ۲۲۴-۶۵۱ان (يطب ساسان ساله ۴۰۰ب به يقر هبو اساس آن را تجر
به رو تج شاپوريجند يپزشکسه مارستان و مدريببه تجر مخصوصاً

ل يخراسان تشک طب بغداد و يدر طبابت خانه و مرکزها درازمدت
  ).۲۲( داديم

 اکانين بود. يزبان فارس ياياح زمان ان،يدوره حکومت سامان 
ات يعلم و فن و ادب يهاشاخهک مدت کوتاه در تمام يمادر 

 اء شدياحن دوره علم طب يا در به دست آوردند. يمهم يهايابيکام
 مختلف علم طب يهابخشماران يبجه ت پزشکان و معاليترب يو برا

  داشتند. ينقش مهم
 يرسامان عصر اسناد و مدارک در طبق :هامارستانيبس يتأس -۱

ر د ديشابور و اصفهان و شاي، نمرو ،بلخ ،ير يدر شهرها هاضخانهيمر
 هاآن ک ازي که در هر جاد شدنديان ايسامان يمرکزگر يد يشهرها

  کردند. يپزشکان با تجربه کارم
 تيان در اکثري: در دوره حکومت سامانيا عائلوي يطب دربار-۲

 ماني. حکنمودنديمماران را در خانه معالجه يشهر و دهات پزشکان ب
ب يدر دربار حاکمان و ثروتمندان همچون طب هيبلندپاا ي ينام

  .کردنديمخدمت  يدربار
 يهاهيدشهرها و  يهاراستهو  ابانيخ بازار، در :هاداروخانه -۳ 

 هادکان يپزشک در حوال هر ند.بود ياد دارو فروشيز يهادکانبزرگ 
مواد  داشتننگاهه و يته يداشت که در آن برا يمخصوص حجره
مهم دولت  يشهرها از .کرديمآماده تالش  يداروهاو  يدرمان
 ،هاو کوزه شهيدر شن يو چ هندوستان ان به ممالک عرب،يسامان
 ياز آن کشورها به وطن خود داروها ا نوشادر برده ويماب ي، سگالب
  .نمودنديمرا وارد  يخارج

زد ان نينورس پزشکان در زمان سامان نسل ت پزشکان:يترب-۴
 .دنديديمآموزش  هامدرسها در ياستادان طب دانش اندوخته و 

ز کشور ا را که ييهاتيشخصا يش و اقربا ياساساً فرزندان خو پزشکان
 عضاًب» شاگرد–استاد « يهامکتب. در کردنديمقبول  آمدنديمگر يد

خانواده در منزل استاد اقامت کرده، به او  يهمچون اعضا شاگرد
طب را  يو عمل ينظر و تمام علوم کرديمفرزندوار خدمت 

  .آموختنديم
خراسان و ماوراءالنهر  يگر شهرهايدر بخارا و د يسامان يامرا 
ن ي). در ا۱۸( س نمودنديتأس را -هامدرسه -د آموزش يجد هعمجمو

 از زمان حتماً علم طب را يهاعلمگر يف ديجوانان در رد هادانشکده
گر پزشکان زمان يو د يراز يايذکر محمد ،نوسيجال آثار بقراط،

ک يپزشکان از به جره تيل و رشد نظريتکم يبرا .آموختنديمخود 
 و يخارج يا به کشورهايگر مرکز آن و يان به ديسامان يمرکز علم

ه کشور ب مان بزرگ آنيرا نزد حک يا به هندوستان رفته چند مدتي
  .پرداختنديمعلم طب  ليتحص

خالص  يو نژاد يمذهب يهاخرافهان از تمام يطب زمان سامان 
 الم،اس عتيشر که طبق سوگند بقراط، خواستيمبود و از پزشکان 

 ماريب به هر ياهواز يپزشک نامهو پند نايسابن و يراز يهاحکمت
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 د.ينما خدمت ريفقبدون توجه به ملت و مذهبش، ثروتمند و 
 يايان ابوبکر محمد ابن زکريطب سامان ساالرانقافله نيترمعروف

در  دوعالم نيا بود. نايسابنن ابن عبداهللا يحس يو ابوعل يراز
 يام داراياالميکه مردم آن از قداند دهيرسبه رشد  ينيسرزم

ان و يزمان زردشت و هخامنش از فرهنگ و طب است. نيتريغن
ت يان به طب، بهداشت و تربيان درباريدر دوره سامان خصوصبه

  ).۱۹( کردنديم يجدپزشکان دقّت 
 هلابوس ،يقمر ابومنصور ،ي، اهوازيپزشکان برجسته مثل طبر 

ان نقش يسامان هردو طبمات خود در رواج و رونق يبا تعل يحيمس
 ومنصورابمانند  يگر پزشکان خراسانيد تهدس و نقش داشتند يبزرگ

گ خ فرهنيتار در ،يسريم ميو حک ييبخارا رابع ابوبکر ،يموفق هرو
به زبان  يطب يهاکتابن مصنفان ياز اول هاآنما آن است که 

 يغن يليان خيپزشکان زمان سامان يطب راثيم .باشنديم يکيتاج
ف يألبا نظم و نثر ت يکيتاج يو فارس يزبان عرب با دورا  آثارشان بوده،
و ن مشعل طب شرق يان به اوليدر زمان سامان طب .اندنموده

آن در  روانيپ ل شد.يغرب تبد طب ييه و رهنمايپا نياستوارتر
) تا ۱۰۴۵ -۱۱۳۷( يل جرجانيد اسماعياز س خراسان و ماوراءالنهر

 يهاو رسالهکتاب  ) صدها۱۹۳۷وفاتش ( يبدخششاهزاده محمد 
ف يتأل يکيتاج يبه زبان فارس طبگوناگون  يهادر بخشجالب 
انه برخاسته و به يم يايران و آسياز حدود ا پزشکان .اندنموده
 يراز يايمحمد زکر و راهگوناگون رو به هندوستان آورده  يهاعلت

 سيرا تأس يطب يمرکزها نيتربزرگ و را ادامه دادند، نايسابنو 
در طول  نايسابنو  يآثار رازدر برابر ترجمه و شرح  هاآن کردند.

به  يپزشکان سامان هیطبق نظر ياديز يقرن سوم و چهارم اثرها
 يطب رازه يپا يراث فرهنگ طبين ميآوردند. ا به وجود يزبان فارس

  ).۲۲نموده است ( تريقورا  نايسابنو 
  

  گيرينتيجهبحث و 
ان ران باستيدر ا ينيد يهاآموزهو  ير پزشکيناپذييجداارتباط 

ات شده و از آنان يموجب التزام پزشکان آن دوره به اخالق و معنو
ر اقشار جامعه يسا يسته برايشا يين مردان " الگويهم چون "د

 بوده است که ايگونهبه يساسان يشرفت پزشکيساخته بود. پ
 و شدنديمآورده  يساسان يبه مراکز درمان هاملتر يماران از سايب

الت ياکثر ممالک فاقد تشک کهحاليدرو  گرفتنديمتحت درمان قرار 
 هايماريب يريشگيو پ يبه مسائل بهداشت کامالًان يرانيبودند، ا يطب

  اشراف داشتند.
و  ياخالق پزشک يمسئله تياهم دقّت در انتخاب پزشک، 

. ن ادعاستيدال بر ا ينوعبهخود  يپزشک يهاشاخهبودن  يتخصص
و درمان بدون در نظر گرفتن مزد پزشک  يت به اخالق پزشکياهم

ان يدر م يغن يفرهنگ معرف توانديماست که  يمسائل ازجمله
 باشد. يدر جامعه کنون ياخالق پزشک يبرا ييان باستان و الگويرانيا

 يو برقرار يدر عصر ساسان يو فرهنگ يجاد نهضت علميدنبال ا به
د شرفت خويبه اوج پ يپزشک کشورها،ر يران و سايان ايم يفرهنگ

درمان، دستمزد پزشکان و  هومختلف پزشکان، نح طبقات د.يرس
ر ذک ييکامل در متون اوستا طوربهط اشتغال پزشکان يشرا يحت

رود و يدر عصر ساسان» شاپوريجند«س دانشگاه يشده است. با تأس
به اوج  »رشاپو يگند« يرانيا ين دانشگاه، مکتب پزشکيپزشکان به ا

از زمان  يدر تحوالت دولت ساسان شاپوريجندد. يشهرت خود رس
  د.يمطرح گرد يپادشاه ساسان ني) دومم ۲۴۱-۲۷۳( شاپور اول

 و درمان آن هايماريبان باستان يراني، ايرانير اياساط بر طبق 
 يريران اساطيدر ا يپزشک و پزشک يسابقه کهچنان شناختنديمرا 

ر ياط. بر طبق اسگردديبرمان يشداديپ يسلسلهن يبه دوران نخست
م را به مرد يسالمت مفهوم ،يشدادين پادشاه پيد چهارميران، جمشيا

 ،يپزشک يرياساط يهاجلوهاز  گذشته کتاب اوستا، مطالعه آموخت.
ران باستان يو بهداشت در ا يپزشک يوجود نوع يدهندهنشان

 است. هشديمشرفته محسوب يم پيقد ياياس با دنيکه در قباشد يم
شرق  يمين طب قديه بلندتريطب پا شکيبز يان نيدوره سامان در

و  يراز يايمحمد بن زکر يبهاگران آثار .داديمل يو غرب را تشک
ل يدتب الملليبينخاص ان را به طب ينا طب زمان سامانيس يابوعل
 يايدر اح يين دوره سهم به سزايو داروسازان ا پزشکان کرد.

  ت داشتند.يبشر يفرهنگ
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Abstract 
Background & Aims: Medicine is one the most important sciences of human knowledge and also it has 
communication with human life and survival and contains special position in the social institutes and 
organizations. Historical investigators relate medical science root to religion, mythology, traditions and 
human ceremonies and manners. In Avesta scripture, we can observe medical mythology scenes that 
show the attention of people in Ancient Iran to hygiene and medical patterns. According to the ancient 
case, medical science in the historical era faced basic changes. In Sasanid era, famous physicians such 
as Muhammad Ibn-e- Zakarya and Abu Ali Sina provided inevitable outcomes to sciences enrichment. 
So authors in current study investigated medical science position in Sasanid era. 
Materials & Methods: This study was analytical- descriptive. Related information of the subjects was 
gathered by library investigation and the information was analyzed in raw data after fishing. Used 
references according to primitive and last historical importance and validity were classified and 
evaluated. 
Results: Samanids tried to survive the ancient symbols by continuing cultural affairs. Samanids survey 
is observable in the Iranian cultural roots, medical, literature, music, handcrafts, medicine and chemistry 
science. 
Conclusion: By browsing the remained documents from the ancient era, we can determine the 
importance of the medical training and knowledge. Attention to medical science training in Iran ancient 
era and next stages such as Sasanid era show Iranian civilization and cultural dynamic against other 
contemporary civilizations and cultures. The valuable work of Muhammad Ibn-e- Zakarya and Abu Ali 
Sina changed Sasanid medicine to international level. The main role of physicians is not forgotten in the 
cultural revival of medical science. 
Keywords: Medical science, Ancient Iran, Mythology, Sasanid era. 
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