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Abstract
Studying the history of science in ancient civilizations can help to shed light on the mysteries of 
the history of science as well as the contribution of nations to the  growth of science in the world 
throughout the history. Among various branches of science, medicine is of particular importance 
and owing to the crucial role of physicians in this discipline; the present study has taken the role 
of physicians in ancient Persia (since the dawn of history to 637 AD) into account. To meet this 
end, the study has worked on the manuscripts remained from different historical era (Iranian 
and Non-Iranian) as well as the ndings of the more recent research conducted on the history of 
Persian medicine. In the end,  a sketch of the status of physicians in ancient Persia are presented: 
1- Medicine in ancient Persian languages, 2- The status of medicine in ancient Persia, 3- Dif-
ferent kinds of physicians, 4- Persian physicians, 5- Non-Persian physicians in ancient Persia, 
and 6- Common medical rules and laws. The ndings of the study depict the advanced medical 
system present in ancient Persia. It is also found that the high scientic and economic status of 
physicians and scientists in ancient Persia encouraged numerous non-Persian physicians to im-
migrate to Persia.
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خالصه مقاله
و  بخشى  هویت  موجب  سویى  از  تمدنى  هر  در  دانش  پیشینه  بررسى  و  مطالعه   
ایجاد انگیزه در آن ملت است و از سوى دیگر نقش آن کشور را در تکوین تاریخ 
پزشکى است و از  علم  علم جهان مشخص مى سازد. یکى از شاخه هاى دانش، 
شاخصه هاى مهم این دانش، پزشکان به شمار مى روند. در این مطالعه سعى بر آن 
است پزشکان ایران باستان در بازه زمانى پیش از تاریخ تا 637 میالدى (مقارن با 
ورود دین مبین اسالم به ایران) مورد تحقیق قرار گیرد. در این راستا آثار به جاى 
پژوهش  نتیجه  نیز  و  ایرانى  غیر  و  ایرانى  از  اعم  گذشته  و  باستانى  ادوار  از  مانده 
هاى پژوهشگران متاخر مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفت. با جمع بندى اطالعات 
بدست آمده مباحث 1- پزشکى در زبان هاى باستانى ایران؛ 2- جایگاه پزشکى 
ایرانى  غیر  پزشکان   -5 ایرانى؛  پزشکان   -4 پزشکان،  انواع  باستان؛ 3-  ایران  در 
گرفت.  قرار  بحث  مورد  باستان  ایران  در  پزشکى  رایج  قوانین   -6 و  ایران  مقیم 
در  آن  رایج  قوانین  و  پزشکان  وضعیت  شدن  روشن  به  سویى  از  پژوهش  این 
ایران باستان کمک نموده و از سوى دیگر با بررسى قرائن موجود مى توان ادعا 
نمود بستر علمى موجود در ایران آنچنان مساعد بوده که تعدادى از پزشکان ملل 
گوناگون را به خدمت مى گرفته و فضاى آزاد اندیشى علمى استوار بوده است. 
همچنین وجود قوانین منظم و نظام مند پزشکى گویاى وجود ساختار منسجم نظام 

پزشکى ایران باستان است.
کلمات کلیدي: پزشکى، پزشکان، ایران باستان، قوانین پزشکى

مقدمه
بشرى  تمدن  تکوین  در  آن  نقش  و  قدمت  هویت،  سند  ملتى  هر  تاریخ  و  پیشینه 
است. این مهم به خصوص در مورد تاریخ علوم برجسته تر مى باشد. از جمله شاخه 
روشن  بر  عالوه  آن  تاریخ  و  پیشینه  شناخت  که  است  پزشکى  دانش،  مهم  هاى 
نمودن گوشه هاى مبهم تاریخ پزشکى دنیا، موجب ایجاد انگیزه و هویت بخشى 
به پژوهشگران آن کشورخواهد بود. در این میان پزشکان و جایگاه ایشان از جمله 

مهم ترین شاخصه هاى وضعیت دانش پزشکى مى باشد. 
هاى  پژوهش  باستان  یونان  جمله  از  ها  تمدن   از  بسیارى  مورد  در  راستا  این  در 
وسیعى صورت گرفته تا آن جا که بسیارى از سمبل هاى پزشکى امروز را تحت 
تاثیر قرار داده است. در این میان عصاى اسکولپیوس، خداى پزشکى یونان باستان 
که امروزه نماد پزشکى به شمار مى رود، قابل ذکر است.1  این در حالیست که 
خاستگاه پزشکى ایران على رغم تاریخ چند هزار ساله آن در هاله اى از ابهام قرار 
دارد.2 این مهم از سویى به علت نابودى اکثر منابع ایرانى پیش از اسالم طى هجوم 
کافى  هاى  پژوهش  عدم  علت  به  دیگر  سوى  از  و  تاریخ  طول  در  همسایه  اقوام 
توجه  قابل  نیز  نکته  این  همچنین  است.  ایرانى  پژوهشگران  سوى  از  خصوص  به 
است که در بسیارى از تمدن هاى بزرگ دنیا علوم پزشکى جایگاه مناسبى نداشته 
قدیمى  از  یکى  عنوان  به  آن  پزشکى  قوانین  حمورابى و  لوحه  رغم  على  چنانکه 
ترین قوانین پزشکى دنیا در بابل3 هرودوت، پدر تاریخ تمدن بزرگ بابل واقع در 
بین النهرین را مقارن با دوران هخامنشى این گونه توصیف مى کند: ”آنها پزشک 
ندارند از این رو بیماران خود را در کوچه در معرض نگاه عابرین مى گذارند تا 
هرگاه رهگذرى راه عالج آن ناخوشى را خواه به واسطه تجربه شخصى یا مشاهده 
موردى مشابه بداند اظهار کند و رسم اینست که عابر در کنار بیمار توقف و براى 
است و  برده  موفقیت بکار  با  مورد  همان  در  خود  که  داروئى  درمان ناخوشى او 
از  عبور  پیشنهاد مى کند.  شده است  بهره مند  آن  یا اطالع دارد بیمار دیگرى از 
برابر بیمار و سکوت اختیار کردن جایز نیست و هر فردى ناگزیر است از مریض 
احوالپرسى و دلیل ناخوشى وى را سوال کند“.4 پس وجود چنین دانشى در میان 
یک ملت نشان از اعتالى دانش و فرهنگ و یکى از شاخصه هاى مهم پیشرفت در 
آن تمدن به شمار مى رود. از این رو در این پژوهش سعى بر آن است تا با توجه 
به شواهد موجود اطالعاتى در مورد پزشکان و شرح حال ایشان و نیز توضیحاتى 
از وضعیت پزشکى در ایران باستان، شامل دنیاى اسطوره و نیز دوران تاریخى تا 
637 میالدى، مقارن با سقوط امپراطورى ساسانى و ورود دین مبین اسالم به ایران 
ارائه شود. اثبات وجود ساختار پزشکى ایران بى شک مى تواند یکى از ادله مهم 
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اهمیت و اعتالى دانش در دوره باستانى ایران باشد.
روش کار

جمع آورى اطالعات در این پژوهش بر مبناى مطالعه آثار به جاى مانده از ادوار 
باستانى اعم از ایرانى مانند گات هاى اوستا،5 وندیداد،6 دینکرد،7 کلیله و دمنه8 و 
غیر ایرانى نظیر آثارى از هردوت،9 گزنفون،10 پلوتارك،11 کتزیاس،12 دیودور 
سیسیلى13 و منابع دیگرى از این دست و همچنین نتیجه پژوهش هاى متاخر مى 

باشد. 
باستان  ایران  در  پزشکان  وضعیت  از  طرحى  نیاز  مورد  اطالعات  آورى  جمع  با 
شامل: 1- پزشکى در زبان هاى باستانى ایران؛ 2- جایگاه پزشکى در ایران باستان؛ 
و 6-  ایران  مقیم  ایرانى  غیر  پزشکان   -5 ایرانى؛  پزشکان  پزشکان، 4-  انواع   -3

قوانین رایج پزشکى در ایران باستان طراحى گردید.
نتایج

پزشکى در زبان باستانى ایران
قبل از پرداختن به شرح حال پزشکان دوران باستانى ایران تعداد اندکى از لغات به 
جاى مانده از زبان اوستایى (حدود 1000 ق.م.) و نیز دوران ساسانى (224 – 637 

م) بررسى مى شود. 
نام  به  پزشکان  از  دسته  هر  زرتشتیان،  دینى  کتاب  اوستا،  کتاب  از  وندیداد  در 
 urvar مخصوص خود نامیده شده است، از جمله گیاه پزشکان یا داروسازان (
با  پزشک  نیز  و   (kareto ba š za) جراحان  یا  پزشکان  کارد   ،(ba š za
همچنین   (b š z nit r m nsrspand).14 پزشک  روان  یا  مقدس  کالم 
جمله:  از  است  داشته  زیادى  هاى  معادل  ساسانى  پهلوى  زبان  در  پزشک  کلمه 
b).  کلمه پزشکى  š z nit r) و نیز (ba ašk، bazašk، bi ašk، bizašk)
 (b š z و bazaških، bi aških، bizaških، b š zih) نیز معادالتى چون
 (b š zišnih kart rih) چون داراى معادلى  پزشکى کردن نیز  داشته است. 
 darm n، b š z nišnih،) بوده است. همچنین کلمه درمان در زبان پهلوى
را  بخش  درمان  یا  است و  شده  مى  خوانده   (darm nišnih b و  š zišnih
darm) و  nih) مى خوانده اند. همچنین است کلمات درمانگرى که (b š z)
nirmat darm) نامیده مى شده است.15 گستردگى این  n) درمان سودمند که
گستردگى پزشکى در  کلمات در زبان هاى اوستایى و پهلوى نشان از اهمیت و 
آن دوران دارد چرا که این زبان ها ظرفیت الزم را براى دانش پزشکى داشته اند.

جایگاه پزشکى در ایران باستان
پزشکان در اکثر دوره هاى  دسترس، وضعیت اجتماعى  علت کمبود منابع در  به 
باستانى ایران به درستى مشخص نیست اما از اندك شواهد به جاى مانده مى توان 
دریافت که در زمان هخامنشیان کورش کبیر سرسلسله امپراطورى هخامنشى براى 
پزشکى و جایگاه آن اهمیت خاصى قائل بوده است چنانچه گزنفون تاریخ نگار 
پى وسایل بهداشت بود و با  یونانى مى گوید: "کوروش با اهتمام تمام در  شهیر 
انعامات بى دریغ بهترین پزشکان را به خدمت مى گماشت و هرگاه آنها دارو و 
یا خوراك یا نوشیدنى خاصى را تجویز مى کردند در فراهم ساختن آن کوتاهى 
نمى نمود و جهد بلیغ مى فرمود که از این گونه اسباب و وسایل به اندازه وافى 
و کافى در دربار حاضر باشد".16 اما دانسته هاى ما در عصر ساسانى بیشتر است 

چنانچه مى دانیم جامعه ایرانى به چهار طبقه تقسیم مى شده اند:
"طبقه یکم: اسواران: آنها که زادگانند و شاهزادگان

طبقه دوم: ناسکان و خدمتگزاران آتشکده ها
طبقه سوم: پزشکان و نویسندگان و اخترشماران

طبقه چهارم: برزگران و مهان و آنها که در ردیف ایشانند"17
این موضوع  نشان مى دهد که طبقه پزشکان باالتر از اصناف دیگر دوره ساسانى 
بابکان  اردشیر  دستور  به  نیز  ساسانى  شاهان  دربار  در  همچنین  است.  داشته  قرار 

درباریان به سه دسته زیر طبقه بندى مى شدند:
پرده (درگاه)   " طبقه یکم اسواران و شاهزادگان؛ این طبقه به اندازه 10 زرع از 

دورتر مى نشستند.
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طبقه دوم از نزدیکان و خواص شاه و ندیمان و همنشینانى تشکیل یافته بود که از 
دودمان بزرگ و دانشمندان سترگ بوده اند و به اندازه 10 زراع از طبقه اول دور 

مى نشستند.
طبقه سوم از ظرفا و بذله گویان تشکیل یافته بود"18

مى توان گمان برد پزشکان بزرگ نیز در زمره دانشمندان در طبقه دوم قرار داشته 
اند. همچنین از وقایع مهمى که اهمیت پزشکى عصر ساسانى را نشان مى دهد آن 
است که در نیمه سلطنت خسرو انوشیروان به دستور وى انجمن عمومى پزشکان 
گندى  پزشکى تشکیل شد که محل آن در  به منظور بحث و مطالعه درباره امور 
(رئیس  ایران  پذ  درست  مقام  در  العینى  راس  سرجیس  با  آن  ریاست  و  شاپور 
پزشکان)، بوده است، بود. از اعضاى مهم دیگر این مجمع بیادق و برزویه طبیب 

ذکر شده اند.19 
انواع پزشکان

با توجه به متون گذشنه مشخص مى شود انواعى از پزشکان در ایران باستان وجود 
داشته است که هر کدام  در حیطه  خاص خود مشغول فعالیت بوده اند. سه دسته 
اصلى پزشکان مطابق اوستا پزشک درمانگر با کالم مقدس یا روان پزشک، گیاه 
اول،  دسته  میان  این  در  اند.20  بوده  جراح  یا  پزشک  کارد  و  داروساز  یا  پزشک 
دسته  اند.21  بوده  برخوردار  دیگران  به  نسبت  بیشترى  اهمیت  از  و  بوده  روحانى 
دوم نیز که آتراوان یا پاسداران آتش نیز نامیده مى شدند، خود به دو گروه تقسیم 
مى شده اند: درست پات که مسئول حفظ بهداشت و جلوگیرى از شیوع بیمارى 
که  تن  شفادهنده  یا  بشزك  تن  و  کردند)  مى  برطرف  را  بیمارى  (علت  بوده  ها 
درست بذ یا  اند.22 در دوره ساسانى نیز  ها بوده  درمانگر و بهبود دهنده بیمارى 
ایران درست بذ مقام رئیس پزشکان کل کشور (جسمانى) محسوب مى شده است 
بوده  زرثشتروتوم  لقب  داراى  روحانى  جسمانى و  از  اعم  پزشکان  کل  رئیس  اما 
که همان مقام موبد موبدان (باالترین مقام مذهبى کشور) بوده است.23 همچنین 
از انواع پزشکان دیگر مى توان به داد پزشک که همان پزشک قانونى است و یا 
ستور پزشک که همان بیطار و یا دامپزشک است اشاره نمود.24 همچنین مقامى به 
نام زهرکرتار مسئول ساخت زهر احتماال براى پادشاهان بوده است.25 که البته با 
توجه به ماهیت اخالق پزشکى، در دسته پزشکان طبقه بندى نمى شود، اما اهمیت 

آن در مهارت کار با زهرها است.
پزشکان ایرانى

گرد آورى اسامى پزشکان از میان متون کهن ایرانى و یونانى و حتى اسطوره اى 
داراى اهمیت بسزایى است و نشان دهنده وجود پزشکان شاخصى است که نامشان 
على رغم از دست رفتن سایر شواهد پزشکى، پس از هزاران سال ماندگار مانده 
است. در این بخش سعى شده است با رعایت تقدم تاریخى مورد بحث قرار گیرند.

تریتا
در اوستا اولین پزشک و کسی که مرض و مرگ و زخم دشنه (سالح) و تب را 
از بدن ها بر طرف کرده ترتیا نام دارد. وى به جستجو گرى پرداخته و در مقابل، 
بیمارى،  علیه  مبارزه  جهت  را  درمان  هاى  شیوه  و  داروها  نیز  شهریور  امشاسپند 
مرگ، درد، تب، ناخوشى، پوسیدگى و گندیدگى، به وى بخشیده است.26 ترتیا 
مى تواند سمبل و اسطوره پزشکی ایران به شمار رود.27 همچنین در کتب مقدس 
زرتشتیان آمده است که اهورا مزدا کارد مرصعى را به تریته عنایت کرده تا با آن 
به  حاذق  و  پزشک کامل  یک  تریته نماد  کلی  طور  به  انجام دهد.  جراحی  عمل 
داروئی و عصاره و فشرده آنها اطالع داشته  گیاهان  خواص  شمار می رود که از 

است.28
ایما (جمشید) 

منطبق  او  شخصیت  رسد  مى  نظر  به  که  است  ایران  باستانی  پزشکان  از  نیز  ایما 
و  پوستی  امراض  به  مبتال  بیماران  است  توانسته  ایما  باشد،29  شاهنامه  جمشید  بر 
استخوانی و دندانی را از افراد سالم جدا کند.30 در شاهنامه نیز به تبحر جمشید در 

پزشکی اشاره شده است: 
دگربویهاي خوش آورد باز        که دارند مردم به بویش نیاز

18- Ibid: 93.
19- Sarmadi, 2000: 183.
20- Zargaran et al, 2008: 91-121.
21- Zargaran et al (b), 2012: 255.
22- Elgood, 2007: 29.
23- Christensen, 2005: 436.
24- Najmabadi, 1992: 256.
25- Mohagheghzadeh et al, 2006: 
50-82.
26- Doustkhah, 2006: 875-6.
27- Zargaran et al (a), 2012: 3-6.
28- Najmabadi, 1992: 112.
29- Nasi, 1985.
30- Najmabadi, 1992: 111.
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چو بان و چو کافور و چون مشک ناب     چو عود و چو عنبر چو روشن گالب 
پزشکی و درمان هر دردمند    در تندرستی و راه گزند

همه رازها نیز کرد آشکار      جهان را نیامد چنو خواستار31
جمشید پادشاه کیانی ایران فرزند طهمورث است، که وي عالوه بر تاج شاهی، از 

فره ایزدي و مقام موبدي نیز برخوردار بوده است. 
منم گفت با فره ایزدي   همم شهریاري و هم موبدي32

جمشید هفتاد سال بر ایران حکم راند و در پایان سلطنتش از خدا روي گردان شد. 
از این رو فره ایزدي او از بین رفت و سرانجام توسط ضحاك از سلطنت خلع و 

کشته شد.33 
تراتائونا (فریدون) 

باشد.34  می  شاهنامه  فریدون  همان  احتماال  ایران،  باستانی  پزشکان  از  تراتائونا 
تراتائونا ستاره شناس و سازنده هوم و تریاق بوده35 و مانند تریتا بر ضد خارش، 
تب و ضعف بپا خاسته است.36 در فروردین یشت فقره 131 آمده است که "فروهر 
پاك دین فریدون از خاندان آبتین را می ستائیم از براي ایستادگی بر ضد گري و 
تب سرد...".37 فریدون بر ضد ضحاك (نماد اهریمن) بپاخاست و او را از سلطنت 
برکنار کرده در کوه دماوند به بند کشید و خود بعد از آن پانصد سال با نیک نامی 

و عظمت سلطنت کرد. 
و را بد جهان سالیان پانصد     نیفکند یک روز بنیاد بد38 

 زردتشت
پیامبر بزرگ باستانی ایران و پایه  گذار مذهب زرتشتی است. گرچه وى پزشک 
توسط او اشاره  به درمان اسب کی ویشتاسب  زردتشتیان  دینی  کتب  در  نبوده اما 
شده است،39 آموزهاي دینی او حول محور بهداشت بسیار ارزشمند بوده و بیشتر 
پزشکی مزدیسنا  این راستا مکتب  درمان. در  پیشگیري از بیماري است تا  بر پایه 
اهل  وي  که  می رسد  نظر  به  است.40  بوده  زردتشت  دستورات  از  پیروي  پایه  بر 
کی   نزد  شرق کشور  تا به  را  خود  دعوت  کنونی) بوده  و  آتروپاتن (آذربایجان 
ویشتاسب، شاه کیانى برده و مورد پذیرش و استقبال این شاه ایرانی واقع شده است 
که مذهب  جایی  تا  داده  گسترش  ایران  در  را  خود  دینى  هاى  آموزه  بدینسان  و 
رسمی ایران حداقل از زمان داریوش هخامنشی تا پایان دوران ساسانیان (بیش از 

هزار سال) زردتشتی بوده است.41
جاماسب

جاماسب حکیم، پزشک و دانشمند بزرگ ایرانی از بزرگان دربار کی ویشتاسب و 
از اولین یاران زردتشت پیامبر به شمار می  رود. جاماسب همچنین داماد زرد تشت 
پیامبر بوده و در وهیشتواشت گات یسنا 53 می خوانیم "اینک تو اي پورو چیست 
(دختر زرتشت) و دودمان سپنتمان  اي جوانترین دختر زردتشت او (زرتشت) با 
منش  پاك و راستی و مزدا از براي تو (جاماسب را) که باور دینداران است برگزید 
را  پارسایی  اعمال  مقدس ترین  پاك  با اندیشه  مشورت کن  خردت  با  برو  اکنون 
بجاي آور".42 همچنین بلعمی، وزیر دانشمند سامانیان در قرن چهارم هجري، از او 
با عنوان حکیم جاماسب یاد می نماید که داراي کتبی در طب، هندسه و حکمت 
بوده است.43 و نیز ابن ندیم وي را از جمله چهل و نه فیلسوفی به شمار می آورد 
توصیف نموده است  را اکسیر سازان کامل  آنها  و  داشته   تبحر  علم کیمیا  در  که 
که دیگران نتوانسته اند به این مرحله از علم کیمیا دست پیدا کنند.44 گشتاسب در 
کتاب یادگار زریران در برشمردن فضائل جاماسب، تبحر وى را در گیاه شناسى 
گل  بشکفند  ]چون[  (اوروران)  گیاهان  که  دانى  نیز  "اُ  کند:  مى  توصیف  چنین 
باستانی کتابی با  کتب  از  فردا".45  آن کدام  اُ  شب  آن کدام  بشکفد اُ  کدام روز 
عنوان جاماسب نامه منسوب به جاماسب حکیم به جاي مانده که شامل پرسش و 
پاسخ هایی میان کی گشتاسب و جاماسب در مورد آفرینش است. مقبره این حکیم 

امروزه در بلوك خفر از بخش هاي شهرستان جهرم در استان فارس است.46
سئنا پور اهوم ستوت

است.  بوده  پیامبر  زردتشت  شاگردان  از  و  اکباتان  پزشکی  مکتب  گذار  پایه 
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که  اکباتان،  سده  مکتب  در  که  است  گردیده  متذکر  خود  کتاب  در  پلوتارك 
طب و جغرافیا تعلیم داده می شده و  راه یافته بوده، حکمت، نجوم،  بدان  شخصاً 

100 دانشجو در آن به تحصیل مشغول بوده اند.47
آزونکس

یکى از دانشمندان ایران در دوره اشکانیان که متبحر در علوم طب و شعبده بوده 
است.48

بزرگمهر حکیم
دانشمند، حکیم، وزیر و مشاور خسرو انوشیروان ساسانى است که آثار زیادى در 
پند و حکمت از وى باقى مانده است.49 با دقت در آثار و پندهاى به جا مانده از 

وى مى توان دریافت آثار وى مملو از راه کارهاى بهداشتى و تغذیه اى است.50
برزویه طبیب 

در  وى  است.  ساسانى  انوشیروان  خسرو  دوران  در  شاهى  اطباى  رئیس  برزویه، 
معرفى خود در باب برزویه در کتاب کلیله و دمنه که در سفرى تحقیقاتى به هند 
آن را به ایران آورده و به زبان پهلوى ساسانى ترجمه کرده است پدر خود را از 
لشکریان و مادرش را از خاندانى منتسب به علماى زرتشتى مى داند. وى در سن 7 
سالگى به آموختن طب مشغول مى شود و بعد از پایان دوران تحصیل با اعتقاد به 
اصول مقدس حرفه پزشکى در نجات ابناء بشر براى رضاى الهى کار خود را آغاز 
مى کند و پس از چندى با توجه به مهارت باال و اخالق پزشکى راستین خود تا 
باالترین پله هاى ترقى صعود کرده نهایتا به سمت رئیس پزشکان ایران منسوب مى 
شود. او از سوى خسرو انوشیروان به سفرى تحقیقاتى به هند نیز اعزام مى شود. وى 
در بازگشت از این سفر کتاب هاى زیادى را به ایران مى آورد و به زبان پهلوى 

ساسانى ترجمه مى کند که کلیله و دمنه از جمله آنهاست.51
خّراد بُرزین

پس از شکست و فرار بهرام چوبین مقابل خسرو پرویز ساسانى، وى به چین پناهنده 
مى شود. خّراد برزین از طرف شاه ایران براى بازگرداندن و یا کشتن بهرام مامور 
مى شود. در این میان وى که گویا پزشکى حاذق نیز بوده، جهت نزدیک شدن به 
ملکه چین درمان دختر وى را که پزشکان چینى از درمان آن درمانده شده بودند 

به عهده مى گیرد و وى را درمان مى نماید.52
فهلمان (بهلمان)

نیز  الَقهلَمان  و  الُقلُهمان  هاى  نام  به  عربى  در  که  است  ساسانى  عصر  در  پزشکى 
خوانده شده و کتابى به نام "درمان هاى ساده" به وى منسوب است.53 در بعضى 
منابع طب سنتى نظیر الصیدنه فى الطب ابوریحان بیرونى و الحاوى رازى نام وى 
فهلماز  پزشکى به نام  به  در قانون  نیز  سینا  شده است. ابن  نقل قول  و از او  آمده 
از  همین فرد باشد.  اشاره به  تواند  و مى  است54  بوده  پارسیان  که از  کرده  اشاره 
به  مسلمین  توسط  فتح  از  پس  شاپور  جندى  که  این نکته  توجه به  با  دیگر  سوى 
حیات علمى خود ادامه داده55 مى توان گمان برد که فهلمان در این دانشگاه بوده 
و یا آثار وى در این مرکز علمى نگهدارى مى شده که 2 قرن بعد مورد استفاده 

دانشمندانى چون رازى قرار گرفته است.   
پزشکان خارجى مقیم ایران

مطابق متون باقى مانده تعداد زیادى از پزشکان و دیگر دانشمندان ملل مختلف در 
دربارهاى ایران وجود داشته و به ارائه خدمت و یا تدریس در مراکز علمى مشغول 
بودند. ازجمله این پزشکان مى توان به اوچاهور، دموکدس، ژیوه که، آپولینیدس، 
راس  سرجیس  اورانیوس،  تریبونوس،  رهاوى،  استفن  تئودوسیوس،  کتزیاس، 

العینى، گابریل، پولیکرتوس و تیادوك اشاره نمود.
اوچاهور

فرمانده  و  پسامتیخ  دربار  سائیس)  در  نئیت  (کاهن  مصرى  کاهنان  از  اوجاهور 

47- Sarmadi, 2000: 26.
48- Najmabadi, 1992: 330.
49- Christensen, 2005.
50- Zafarnameh, 2004.
51- Monshi, 2004: 44-58.
52- Ferdowsi, 2008: 662.
53- Ulman, 2004: 37.
54- Biruni, 2004: 349, 916.
55- Elgood, 2007: 69.
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ناوگان دریایى مصر در هنگام حمله سپاهیان ایران به این کشور، در زمان کمبوجیه 
هخامنشى بود، که در این نبرد وى به شاه ایران پیوسته و کمبوجیه را در فتح مصر 
یارى داد. بعدها او در زمان داریوش کبیر پزشک مخصوص شاه و مشاور وى در 
امور مصر شد.56 مجسمه معروف وى به نام مجسمه حامل معبد نام دارد و قسمتى 
از کتیبه منقوش بر آن به خط هیروگلیف بدین مضمون است: " آنگاه اعلیحضرت 
هاى  خانه  (پزشکى)  بخش  و  بازگردم  مصر  موطنم  به  دادند  فرمان  شاه  داریوش 
چهارم  و  سوم  سالهاى  در  مجسمه  این  سازم...57"  باز  خرابى  از  بعد  را  زندگى 
واتیکان  موزه  در  نیز  امروزه  و  است  داشته  قرار  نئیت  معبد  در  داریوش  سلطنت 

نگهدارى مى شود.58
دموکدس

وى از پزشکان یونانى است که در ماجراى سرکوب شورش 12 شهر یونانى نشین 
دریاى اژه علیه داریوش اول هخامنشى در سارد به اسارت ایرانیان در مى آید و بعد 
از افشاى هویتش به دربار ایران اعزام مى شود،59 بعدها وى دررفتگى پاى داریوش 

اول هخامنشى و نیز غده سینه آتوسا، ملکه ایران را درمان مى کند.60
ژیوه که

ژوئیه تا 26 سپتامبر (10 بهمن تا 4 مهر) 494ق.م.  از 30  اول هخامنشى  داریوش 
دچار درد شدیدى در ناحیه پا مى شود که سرانجام توسط این شخص درمان مى 
گردد. ژیوه که (به معنى زنده) مرهم ساز بابلى بوده که 6 سال قبل از این تاریخ به 

دربار ایران فراخوانده شده است.61
آپولونیدس

در  شاه،  پارس و یاران  از بزرگان  بوده است. مگابیز،  اهل کوس  یونانى  پزشکى 
فتنه اردوان علیه اردشیر اول هخامنشى، به شدت مجروح گشته و با مدواى مداوم 
این پزشک کوسى درمان مى شود.62 بعدها او به علت شیفتگى نسبت به شاهزاده 
او  براى  را  مردان  با  معاشرت  وى،  زهدان  بیمارى  رغم  على  آمیتیس  هخامنشى، 
تجویز نموده و بدین سان تا مدتى با وى ارتباط داشت تا آنجا که حال شاهزاده 
رو به وخامت مى نهد و فریب و شرارت این پزشک یونانى آشکار مى گردد. در 

نهایت وى به مجازات این عمل غیر انسانى جان خود را از دست مى دهد.63 
کتزیاس

جا  همان  در  و  یافته  تولد  اشرافى  اى  خانواده  در  یونان  کنید  شهر  در  کتزیاس 
طبیب  و  آمده  ایران  دربار  به  سپس  پردازد.  مى  پزشکى  فراگیرى  و  تحصیل  به 
مخصوص پروشات مادر اردشیر دوم هخامنشى و نیز خود اردشیر مى شود. اقامت 
سال  روایتى 17  به  و   64 بوده  ق.م.  تا 405  سالهاى 398  بین  به قولى  ایران  در  او 
طول کشیده است.65 سرانجام به دستور اردشیر به عنوان سفیر به اسپارت اعزام مى 
شود اما در میان راه در شهر موطنش با سایر همسفران دچار اختالف شده، ترك 
سفر مى کند و ماباقى عمر را در کنید به سر مى برد. در این مدت در شهر محل 
تولدش کتابى در مورد تاریخ ایران مى نویسد که امروز تنها خالصه اى از آن به 

قلم فوتیوس باقى مانده است.66
پولیکرتوس 

پولیکرتوس، پزشک اهل میندا و مقارن با زمان اردشیر دوم هخامنشى، در دربار 
ایران بوده است.67

تئودوسیوس  (تئودروس)
بوده  شاپور  گندي  شهر  وي  اقامتگاه  و  ساسانی  دوم  شاپور  پزشک  تئودوسیوس 
الحجاره به وى  کتاب  پهلوى و نیز  زبان  طب به  عنوان خالصه  با  است.68 کتابى 

منسوب است. وى در سال 310 متولد و در 379 وفات مى یابد.69
استفن رهاوى

استفن پزشک قباد ساسانی و از مربیان خسرو انوشیروان، پسر قباد در سنین جوانی 
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بوده است.70
تریبونوس

تریبونوس از پزشکان قباد و پس از وي مورد توجه خسرو انوشیروان بوده است، تا 
آنجا که شاه به وي اجازه داد در ازاي خدماتی که انجام داده، هر چه می خواهد 
دستور  به  که  نمود  طلب  را  رومی  اسیر  آزادي 300  نیز  تریبونوس  نماید.  تقاضا 

خسرو آزاد گشتند.71
اورانیوس

بوده  ساسانى  انوشیروان  خسرو  فلسفه  معلم  سریانى،  حکیم  و  طبیب  اورانیوس 
است.72

سرجیس رأس العینى (جبرئیل)
زمان  در  ایران)  پزشکان  (رئیس  بذ  درست  مدتی  و  سریانی  پزشکی  سرجیس 
خسرو انوشیروان بوده است. وي در دانشگاه گندي شاپوراجازه نامه هاي پزشکی 
بوده  دانشگاه  در این  پزشکان  عمومی  انجمن  رئیس  و نیز   73 می کرده  صادر  را 
است.74 این پزشک سرانجام در سال 536 میالدي چشم از جهان فرو بست.75 از 

آثار وى، کتابى در استسقا بوده است.76
تیادوك

تیادوك یا بیادق، عضو مجمع عمومى پزشکان دوران خسرو انوشیروان است که 
پندهایى از وى درباب سالمتى به انوشیروان توسط ابن سینا به صورت منظوم به 

عربى ترجمه شده و امروز در دست مى باشد.77
گابریل

همسر  شیرین  نازایى  توانست  که  است  خسروپرویز  دوران  پات  درست  گابریل 
خسرو را درمان کند. وى از پیروان فرقه یعقوبیه بوده است.78

حارث بن کلده
جندى  79 و بعد از آن در  پارسه  در  عرب اهل طائف است که مدتى را  پزشک 
شاپور به تحصیل پزشکى پرداخته است. وى مقارن با حضرت رسول اکرم (ص) 

بوده و بعد ها بزرگترین طبیب عربستان مى گردد.80
قوانین رایج پزشکى در ایران باستان

با بررسى متون کهن ایرانى نکاتى از قوانین و رسوم رایج مرتبط با علوم پزشکى 
قابل استخراج است که به تفکیک مورد بررسى قرار مى گیرد.

اجازه نامه طبابت
شرط دریافت مجوز طبابت را براى  در فرگرد 7 از وندیداد، بندهاى 36 الى 40 
دانشجویان پزشکى که دوره آموزش خود را سپرى کرده اند، درمان 3 دیوپرست 
با کارد (جراحى) اعالم شده که اگر ایشان موفق شوند آن سه نفر را درمان کنند 
اجازه طبابت خواهند یافت ولى اگر آن 3 بمیرند حق طبابت نخواهند داشت و در 
صورت طبابت مجازات ایشان مرگ ذکر شده است.82,81 این موضوع نشان دهنده 
وجود آزمون بالینى پایان دوره طبابت و همچنین قوانین پزشکى و نظارتى بر امور 
پزشکى دارد. در دوران ساسانى نیز  یک نوع شهادتنامه و اجازه  نامه جهت طبابت 
آزمون  احتماال  و  پزشکى  تحقیقات  شده است.83 همچنین براى  مى  داده  به اطبا 
هاى بالینى پزشکى از محکومین به اعدام استفاده مى شده است. در این رابطه در 
"مجرمان و جانیان مستحق اعدام را، براى استفاده طبى زنده  دینکرد آمده است: 

نگه مى داشتند".84
دستمزد پزشکان

قوانین مرتبط با دستمزد پزشکان در ایران باستان متناسب با وضعیت مالى و مرتبه 
شغلى بیمار تعریف مى شده که خود نکته اى حائز اهمیت است که موجب مى 

70- Sarmadi, 2000: 178.
71- Ibid
72- Christensen, 2005, 415.
73- Takmil Homaioon, 2005: 62.
74- Sarmadi, 2000: 183.
75- Takmil Homaioon, 2005: 62.
76- Soltani, 2010: 17-32.
77- Jahez, 2007: 247-9.
78- Najmabadi, 1992: 357.
79- Sarmadi, 2000.
80- Elgood, 2007: 88.
81- Doustkhah, 2006: 736.
82- Zargaran et al, 2008: 91-121.
83- Christensen, 2005, 434.
84- Ibid
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شده تمام اقشار جامعه از خدمات پزشکى بهره مند شوند. در این مورد در وندیداد، 
"بند41:  شود:  مى  داده  توضیح  اینچنین  پزشکان  اجرت  دریافت  نحوه  فرگرد 7، 
پزشک باید موبد را در برابر آفرین و آمرزش خواهی وي، خانه خدا را به ارزش 
ورزاء (گاو نر) کم بهایی، دهخدا را به ارزش ورزاء میانه بهایی، شهربان را ارزش 
ورزاء پربهایی و شهریار را به ارزش گردونه چهار اسبه درمان کند. بند42: بانوي 
همسر  گاوي،  ماده  ارزش  به  را  دهخدا  همسر  االغى،  ماده  ارزش  به  را  خانواده 

شهربان را به ارزش مادیانی و شهربانو را به ارزش ماده اشتري درمان کند".85 
قوانین مدنى در هنگام بیمارى هاى واگیردار

سالم  افراد  هاى واگیردار از  به بیمارى  افراد مبتال  نمودن  جدا  در ایران باستان به 
جلدى  امراض  که  "کسانى  شود:  مى  متذکر  هرودوت  چنانچه  نمودند  مى  اقدام 

مانند پیسه دارند باید از معاشرت با دیگران خوددارى کنند".86
قوانین و رسوم مرتبط با پزشکى در سراى شاهان

وجود  پزشکى  با  رابطه  در  مخصوصى  قوانین  و  رسومات  نیز  پادشاهان  دربار  در 
داشته است که در ادامه به چند مورد از آن در عصر ساسانى اشاره مى شود: "به 
خون  دیگرى  و  زدن  رگ  گاه  به  یکى  شدن:  انباز  نباید  شهریاران  با  مورد  چند 
گرفتن و سه دیگر به دوا نوشیدن، چو به دربار پادشاهان با چنین کارى مبادرت 
مایه  و  مکافات  موجب  کردن  شرکت  سه،  درین  ایشان  با  روز  یک  به  و  جستن 
را  دیگران  بپردازد  معالجت  و  درمان  به  چون  سلطان  که  زیرا  است.  بوده  بادافرا 
گذرانند".87 و "آورده  غفلت  شهریار خود به  از  و  خویشتن بپردازند  با  نرسد که 
اند که به عصر خسرو انوشیروان صحت و سالمت شاهنشاه اعالم مى گردید و این 
مداوا را (بر حسب احکام نجوم) به روز شنبه موکول مى داشتند".88 همچنین "هیچ 
یک از نزدیکان پادشاه را نرسیده است که در بیمارى ها (به شب یا به روز) وى را 
عیادت کنند مگر آنکه پادشاه خود اجازت فرماید یا کسى را احضار کند، تا آنجا 
که اتاق دار پادشاه نیز نتواند نام واردین را گذاره کردن یا براى کسى بارخواستن 
مگر آنکه پادشاه خود بدین قبیل فرمان دهد." بار یافتن سه طبقه درباریان نیز آدابى 
داشته و به ترتیب موقعیت ایشان بار مى یافتند.89 در دوران هاى مختلف اطبا در 
دربار از امتیازات خاصى برخوردار بودند از جمله به جز پزشکان مخصوص دربار 

هیچ کس اجازه ورود به حرم را نداشته است.90 (تصویر 1)

تصویر1. تصویرى خیالى از پزشک بر بالین کیکاووس در هنگام مرگ در شاهنامه
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قوانین قضایى مرتبط با پزشکى
دادگاه هاى ایران از زمان هخامنشى داراى اهمیت ویژه اى بوده و رعایت کامل 
عدالت همواره از نکات بسیار مهم و دغدغه حکومت بشمار مى رفته است چنانچه 
خشایارشا، سیسامنس، یکى از داوران شاهى را به جرم رشوه خوارى و اختالل در 
کار عدالت اعدام نموده و با پوست وى کرسى دادگاه را روکش نمود. پس از آن 
پسر وى، اتانس را بر آن کرسى بر مسند قضاوت نشانده به وى تاکید نمود همواره 
به یاد داشته باش که روکش کرسى دادگاه از چه جنسى ساخته شده است.91 در 
و  متهم  آن  در  و  است  بوده  پیشرفته  بسیار  ایران  سیستم قضایى  نیز  ساسانى  دوره 
شاکى مى توانستند از وکیل مدافع در دادگاه بهره جویند. در این مورد در کتاب 
است: "افراد  ساسانى آمده  قوانین قضایى دوران  ماتیکان هزار داتستان، مجموعه 
مى توانند شخصا داخل در معامالت یا محاکمات شده یا شخص دیگرى را وکالتا 
طبق  و  صالحیت قانونى داشته  "وکیل باید  " و نیز  انتخاب نمایند  خود  جانب  از 
مقررات رسمى انتخاب شود"92 و در جایى دیگر متذکر مى شود: "قاضى هنگامى 
آن  از  که  بپذیرد  دعوى  طرفین  از  یکى  دفاع  براى  را  شخصى  وکالت  تواند  مى 

شخص متهم وکالت نامه در دست داشته باشد".93 
مجازات زهر دهندگان

مى  توصیف  چنین  این  را  هخامنشى  دوران  در  زهردهندگان  مجازات  پلوتارك 
سنگ  با  سپس  گذارده  روي آن  را  دهنده  زهر  که سر  است  پهنی  " سنگ  کند: 
دیگري آن را چندان می کوبند و می سایند که همه سر و روي کوفته شده تیکه 

تیکه می گردد".94
سقط جنین

چه  آن  مجازات  و  بوده  ممنوع  زرتشتى  هاى  آموزه  در  اوستا  مطابق  جنین  سقط 
عنوان شده است، همچنین گناه آن به طور  یا نباشد مرگ  کودك مشروع باشد 
مساوى بر گردن مرد و زن کناهکار و کسى که عمل سقط را انجام مى دهد ذکر 

شده است.95
پزشکى قانونى

از سالح و  بر اساس نوع استفاده  ضرب و جرح نیز مطابق اوستا  در مورد قوانین 
میزان صدمه، انواع جرائم مرتبط و میزان مجازات تعیین شده است. از جمله این 
جرائم مى توان به جرم بلند کردن سالح (کسى بر کسى سالح بلند کند و وى را 
بترساند)، رو به زخم (اگر به طرف کسى برود ولى زخم نزند) و زخم آور (اگر 
با نیت سوء و کینه شخص را بزند) اشاره کرد. همچنین "زخم آور" خود به چند 
دسته زخم خطرناك، زخم هایى که از آن خون جارى شود، زخم هاى استخوان 
شکن و زخم بیهوش کننده تقسیم شده که انواع میزان مجازات آن ها بر اساس حد 
(ضربه تازیانه) مشخص شده است.96 در دوران ساسانى نیز مطابق قانون در درجه 
اول "تصمیمات قضایى یا فتاوى صنفى (ویچار) از طرف روساى اصناف باید طبق 
احکام و فرمان پادشاهان به عمل آید".97 در مورد موارد جرح و زخم نیز تذکرات 

زیر در مجموعه قوانین مدنى ایشان آمده است:  
چگونگى  و  ایراد  محل  باید  قاضى  ضرب،  ایراد  مورد  در   -22 بند   -38 "فصل 

ضرب و شخصیت ضارب و مضروب و علت ضرب را در نظر بگیرد.
کنده  یا  اندام  شدن  شکسته  یا  قطع  و  خونریزى  و  عمیق  زخم  مورد  در  بند 23- 
گمراه  قضاوت  در  تا  کند  دقت  باید  قاضى  طرف،  کردن  شکنجه  یا  موى  شدن 

نشود. 
بر  عالوه  جسمى  صدمات  تولید  یا  زخم  یا  ضرب  ایراد  مورد  در  و   ... بند 26- 

پرداخت دیه به طرف یا خویشان او محکمه باید مقصر را نیز به کیفر رساند".98
به نظر مى رسد رسیدگى به این امور بر عهده دادپزشک بوده است.

جادوگرى و پزشکى
از جمله قوانین مرتبط با جادوگرى مى توان به مواردى مانند آنچه در ادامه آمده 
به  ضررى  جادوگرى  اعمال  وسیله  به  که  جادوگرانى  "دارائى  نمود:  اشاره  است 
کسى رسانیده باشند متعلق به شخص متضرر خواهد بود"99 و نیز "به گردن متهم به 

91- Herodotus, 2001: 303.
92- Shahrzadi, 2007: 62-3.
93- Ibid: 129.
94- Plutarch, 2001: 212.
95- Zargaran et al, 2008: 91-121.
96- Najmabadi, 1992: 276-8.
97- Shahrzadi, 2007: 69.
98- Ibid: 116-7.
99- Ibid: 127.
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جادوگرى باید طوقى آویخت تا همه کس او را بشناسد".100 این موارد از سویى 
نکوهیده  ساسانى  عصر  جامعه  در  جادوگرى  عمل  که  باشد  مى  این  دهنده  نشان 
بوده و از سوى دیگر وابستگى با دین نداشته است، چرا که دراین صورت وجود 
چنین قانونى در حکومت دینى ساسانیان بعید به نظر مى رسیده و با توجه به قرابت 
b [پزشک با  š z nit r m nsrspand  پزشکى و دینى (وجود طبقه امور 
انواع  قسمت  در  و  اند  بوده  روحانیون  طبقه  از  پزشک]که  روان  یا  مقدس  کالم 
پزشکان ذکر گردید) مى توان ادعا نمود دانش پزشکى کامال از امور جادوگرى 

در ایران ساسانى عارى بوده و جنبه روحانى داشته است.
بحث و نتیجه گیرى

ایران  پزشکى  دانش  اعتالى  و  وجود  دهنده  نشان  ایرانى  بزرگ  پزشکان  وجود 
باستان است، این مهم از سویى سند تاثیر ایرانیان در تکوین تاریخ پزشکى دنیا و 
از سوى دیگر اسناد هویت ملى به شمار مى رود چنانچه مى توان در بسیارى موارد 
ها  قرن  غربى  که مستشرقین  نمود  یونانى اى  افراد  جانشین  را  فارسى  هاى  معادل 
است به عنوان سردمداران علم در تاریخ معرفى کرده و بدین سان یزرگان دانش 
ایران را در انزوا قرار داده اند، از جمله این موارد جایگزینى تریتا با اسکولپیوس 
یونانى به عنوان پدر دانش پزشکى و جاماسب حکیم به جاى جالینوس به عنوان 
پدر داروسازى است و جالب  آنکه معادل هاى ایرانى در هر دو مورد کهن تر از 
معادل هاى یونانى بوده و لذا براى احراز عناوین یاد شده محق تر هستند.  مطب 
و  هخامنشى  دربارهاى  در  ایرانى  غیر  پزشکان  از  زیادى  تعداد  وجود  دیگر  مهم 
که  آورد  ذهن  به  را  تفکر  این  شاید  اول  نگاه  در  گرچه  این مهم  است،  ساسانى 
پزشکان ایرانى مورد توجه نبوده و یا ناتوان بوده اند اما با اندکى تامل در منابع و 
وضعیت ایران در آن دوران مى توان توجیه بهتر و مقرون به حقیقت ترى یافت، 
پزشکان  از  ایرانیان  جانبه  همه  حمایت  مورد  در  دینکرد  هشتم  کتاب  در  چنانکه 
ایرانى در مقابل همتاى بیگانه آنها چنین آمده است: "اگر کسی با این که به طبیب 
ایرانی دسترسی داشت، به یک نفر طبیب بیگانه رجوع می نمود، گناهی مرتکب 
شده بود".101 از این رو اهمیت پزشکان ایرانى نزد ایرانیان به خوبى مشخص مى 
بعد  گرفتن  نظر  در  با  را  ایران  مقیم  خارجى  پزشکان  وجود  دیگر  سوى  از  شود. 
و  ایشان  براى  ایران  محیط  و  شرایط  بودن  مطلوب  در  جز  سفر  سختى  و  مسافت 
حمایت هاى سیستم حکومتى ایران از دانش پزشکى و پزشکان نمى توان دانست، 
بود  موجود  ایشان  براى  یونان  در  خصوص  به  مشابه  موقعیتى  حتى  اگر  شک  بى 
دلیلى براى ترك وطن نداشته و این تعداد پزشک برجسته یونانى در ایران وجود 
نداشت. همانطور که امروزه نیز کشورهاى پیشرو در دانش و دانشگاه هاى بزرگ 
محل جذب دانشمندان از اقصى نقاط دنیا هستند. از این رو در چنین حالتى ناتوانى 
پزشکان ایرانى نیز قابل قبول به نظر نمى رسد بلکه مساعد بودن شرایط علمى ایران 
و ثبات سیاسى آن موجب جذب و اقامت پزشکان غیر ایرانى در ایران گشته بود،. 
چنانکه یک مورد آن به طور صریح در تاریخ ذکر شده و آن پناهنده شدن هفت 
دانشمند یونانى پس از بسته شدن مدرسه آتن به دستور یوستى نیان امپراطور روم، 
به دربار خسرو انوشیروان ساسانى در سال 529 میالدى است که مورد پذیرایى و 
حمایت کامل شاه ایران قرار گرفتند.102 همچنین در کنار موارد باال این نکته نیز 
حائز اهمیت است که در ایران برخالف دیگر قدرت هاى منطقه، آزادى عقاید و 
مذهب اجازه حضور آزادانه و پذیزفته شدن دانشمندان در ایران را مى داده است 
چنانچه مى توان آزادى عقاید در حکومت هخامنشى و از سوى ایشان بر ملل تابعه 

103 و یا آزادى عقاید در دانشگاه جندى شاپور را گواه این مدعا دانست.104

 از توضیحات فوق به خوبى جو آزاد اندیش، علمى و حمایت دولت هاى ایرانى 
از دانش را مى توان دریافت؛ که این عومل بى شک از علل مهم مهاجرت پزشکان 
به سوى ایران و اعتالى علمى آن بوده است. از سوى دیگر وجود ساختار منسجم 
نظام پزشکى ایران از زمان هخامنشى و وجود طبقه اى خاص با جایگاه برتر نسبت 
به اصناف دیگر در دوره ساسانى به خوبى نشان از اهمیت پزشکى و درك جایگاه 
مهم آن در جامعه ایران دارد. همچنین وجود قوانین و انواع پزشکان گواه محکمى 
بر وجود چنین ساختارى است که دال بر گستردگى و تکامل ساختار پزشکى ایران 
باستان دارد. در پایان امید است این پژوهش مطالعاتى و پژوهش هایى از این دست 
جهان  پزشکى  تاریخ  تکوین  سیر  در  ایران  جایگاه  نمودن  روشن  به  بیشتر  هرچه 

Physicians in Ancient Persia

Res Hist Med 2012; 1(3)

77

100- Ibid: 117.
101- Christensen, 2005, 407.
102- Christensen, 2005, 442-3.
103- Wiesehöfer, 1998.
104- Gershevitch, 2006: 131.



کمک نموده و هر چه بیشتر گوشه هاى تاریک و ابهام آلود آن را روشن نماید.
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