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Abstract
Ancient Iran, due to its geographical vastness, hosted various religions freely practicing 
their beliefs at local or national scales. Supported by the rich or the courtiers, such reli-
gions could play significant roles locally or nationwide. Buddhism has been especially 
addressed in both Iran and Non-Iranian territories. Considering the significant role of 
Iranians in spreading Buddhism in Eastern nations and specifically China, the questions 
raised here are “what role have Iranian Buddhists played in conveying Iranian medical 
knowledge to China? and To what extent has Chinese medicine been influenced by Ira-
nian medical tradition?” Based on a prescriptive/analytical perspective, one may come to 
know that the relation between Iranian and Chinese medical traditions has been reciprocal 
in which Iranian medical scholars gained Chinese medical knowledge from Buddhists 
and spread Iranian medical traditions in China through authoring specialized books. Bud-
dhists’ acquaintance with Mani and his followers who practiced medicine,  paved the way 
for this knowledge exchange.
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خالصه مقاله
در عهد باستان، به سبب وسعت و ویژگی های جغرافیایی ایران زمین، این کشور 
محفل و محل حضور ادیان متنوع بود که در مناطق مختلف و به صورت محدود 
و  دانش  دارندگان  برخی  و حمایت  گرایش  با  گاه  و  داشتند  فعالیت  یا گسترده 
صاحبان منصب و مکنت، می  توانستند نقش مهمی در درون و برون مرزها و در 
این  دارای  بوداییان  و  بودایی  دین  بین  این  در  کنند.  ایفا  دینی  فعالیت  گسترش 
خصیصة ویژه، بین ادیان ایرانی و انیرانی در قلمرو ایران بودند. بر این مبنا با توجه به 
بررسی نقش ایرانیان در گسترش دین بودا در ممالک شرقی و به ویژه چین، پرسش 
اصلی این است که بوداییان ایرانی و انیرانی چه نقشی در انتقال دانش طبی ایرانی 
به چین داشتند و طب ایرانی در خرقة بودایی چه تاثیری بر طب چینی برجای نهاد. 
بدین سان با بررسی منابع و مآخذ موجود و با رویکردی توصیفی-تحلیلی بدین 
نتیجه می  توان رسید که ایرانیان با گرایش به دین بودایی توانستند از دستاوردهای 
طبی بوداییان و همچنین اندوخته های طبی چینی موجود در میان بوداییان بهره  مند 
گردند. افزون بر این ایرانیان توانستند باورهای طبی و طب ایرانی را نیز از طریق 
این دین و با نگارش آثار طبی، به آن سوی ماوراءالنهر و چین گسیل دارند و این 
امر از طریق آشنایی بوداییان با مانی و مانویان نیز میسر می گردید که حامل دانش 

طبی ایرانی بودند.
کلمات کلیدی: بودایی، ایران، چین، دانش پزشکی

مقدمه
همین  و  داشت  قرار  ویژة جغرافیایی  قلمرو  در یک  باستان،  روزگار  در  ایران 
بین ممالک شرق و غرب،  ارتباطی  به عنوان پل  ایران زمین  بود،  امر سبب شده 
به  توجه  با  و  گردد  واقع  اهمیت  حائز  علمی-تمدنی  حتی  و  تجاری  لحاظ  از 
تسامح دینی موجود در ایران، ادیان مختلف نیز مجال ظهور و فعالیت را داشتند و 
همین امر در انتقال علوم غیر ایرانی به ایران و بالعکس بسیار موثر بود. به گونه ای 
می  توان بسیاری از دستاوردهای علمی و به ویژه دانش طبی ایرانی را نتیجة روابط و 
تعامالت گستردة ایرانیان با ممالک دور و نزدیک قلمداد کرد. همچنین با توجه به 
تکاپوی آزادانة ادیان مختلف، ایرانیان حتی در پویایی و پیشرفت ادیان انیرانی نیز 
موثر بودند و بدین ترتیب، دانش ایرانی را از طریق این ادیان به فراسوی مرزهای 
ایران انتقال دادند. در این بین برخی از پیرواِن ادیان موجود، به سبب گسترة فعالیت 
تبادل علمی  تعامل و  بارزی در  ایران و ممالک دیگر، نقش  قلمرو  و حضور در 
ایرانیان و تمدن های دیگر ایفا کردند. بر این اساس پژوهش حاضر در نظر دارد با 
توجه به منطقة فعالیت و حضور بوداییان، به نقش و عملکرد آنان در انتقال دانش 
طبی ایرانی به چین و تبادل پزشکی ایران و چین بپردازد و در این میان با بررسی 
گزارش های موجود و پژوهش های مربوطه و با رویکردی توصیفی و مساله محور، 

تاثیر ایرانیان بودایی در نشر دانش طبی ایرانی در چین را تبیین سازد.
 

نقش ایرانیان در گسترش دین بودایی در چین
ابتدا فارغ از اینکه بدین سخن معترف باشیم که به زعم برخی پژوهش گران نام 
بودا )گوتمه( در اوستا ذکر شده است یا آن را عاری از اعتبار بدانیم1، تا بدان جا 
که اسناد و شواهد تاریخی مکتوب و مادی نشان می  دهند، دین بودایی در ایران از 
عصر اشکانی رواجی قابل مالحظه یافت و ایرانیان بسیاری )به ویژه در مناطق شرقی 
ایران( به این دین و آیین متمایل شدند.2 به گونه ای که حتی برخی پژوهش گران، 
گوشه ای از اساطیر ایرانی را نیز دارای رنگ و بویی بودایی می  دانند. به طور نمونه 
اعتکاف و انزوای لهراسب در معبد بودایی نوبهار که رنگ و بویی اشکانی دارد، 
ممکن است اشاراتی باشد به گرایش های بودایی در بین اشکانیان در نواحی شرقی 
نیز چند مورخ دوران  اسپونر4 و  ایران.3 حتی برخی پژوهش گران همچون دکتر 
می  کنند  تصور  باستانی  ایرانشهر  منطقة  و  بابل  از  فیلسوفی  را  »بوذاسف«  اسالمی 
که دین صابی را در عصر شاپور ساسانی آورد.5 این موضوع نشانگر پیوستگی و 
ارتباط دین بودایی با ایران و ایرانیان است. در واقع به غیر از نواحی شرقی قلمرو 
اشکانیان، آن سوی رود سند پادشاهی مستقل پارتی دیگری مبتنی بر اصول دین 

1- Pourdavood, 1968: 576.
2- Fussman, 1987: 781. 
 آغاز ورود دین بودا به چین را به دوران سلسلة هان
)Jawaherlal, 2008: 156( و آغاز ورود دین 
 بودا به مرزهای ایران را به تاریخی پیش از سدة سوم
 ق.م، می توان رسانید اما از دوران اشکانی و به ویژه
 پس از بنیاد سلسلة کوشانی، بوداییان نقش پر رنگی
گرفتند خود  به  ایران  شرقی  مرزهای   :See( .در 
Amin,  1985: 370-374.(
3- Zarrinkob, 2003, Vol. I: 389.
آسیائي  سلطنتي  مجله  در  اسپونر  دکتر  مقالة   -4

ژانویه 1915.
5- Gharavi, 1973: 85-86; Masudi, 
1996: 219; Maghdasi, 1996: 333.
می کند  ذکر  را  گوناگونی  روایات  مسعودی  البته 
که همگی به ارتباط بودا با ایران مربوط است. بدین 
کرد.  ظهور  هند  در  بوداسف  می نویسد:»  که  گونه 
وی هندی بود و از هندوستان به سند آمده بود. آن 
گاه سوی سیستان و زابلستان رفت که والیت فیروز 
بن کبک بود. آن گاه از سند سوی کرمان رفت و 
دعوی پیمبر ی کرد و پنداشت که فرستادة خداست 
سرزمین  به  و  است  مخلوق  و  خالق  میان  واسطه  و 
طهمورث  پادشاهی  اوائل  در  این  و  آمد  فارس 
بود.«  پادشاهی جم  ایام  در  قولی  به  و  ایران  پادشاه 

(Masudi ,1996:219)
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Fekr and Dar al Elm. 1959. [In Persian]

Baghdadi, IBIMAMS. [Ayzah al Maknun fi al Zeyl ala Kaqhf al Zanun an Asami al Kotob va al 

Fonun]. Vol.1. Corrected by  Baltqaba MShhh. Beirut  .Dar al kotob al Ilmyeh.1992 :  [In Arabic]

Bar Hebraeus. [Mokhtasar Tarikh al Doval]. Translated by Tajpvr MA, Riazi H. Tehran: Etelaa’t 

Press. 1985. [In Persian]

Dehkhoda AA. Dehkhoda Dictionary. Vol. 1. Tehran: Tehran University publication.1998. [In Per-

sian]

Ebn-o Abi Osaybe’a(-e). [Oyun al Anba’ fi Tabaghat al Atba’]. Vol. 1. Translated by Najmabadi SM, 

Ghzban SJ. Tehran: Tehran University Press. 1970. [In Persian]

Elgood C. A medical history of Persia and the eastern caliphate from the earliest times until the year 

A.D. Translated by Forghani B. Tehran: Amir Kabir Publications. 2002. [In Persian]

Ghadiyani A. A comprehensive dictionary of Persian history: From Aryans to the end of the Pahlavi 

era. Tehran: Aaron Press. 2001. [In Persian]

Khubnazar H. A history of Shiraz  (From the beginning to the beginning of the Karim Khan Zand 

peripd). Edited by Moaied Shirazi J. Tehran: Sokhan. 2001. [In Persian]

Mehrnaz R. Elders of Shiraz. Tehran: National Association Publications. 1968. [In Persian]

Mir MT. Pars famous physicians. Shiraz: Shiraz University Press. 1984. [In Persian]

Mir MT. Pars famous physicians. Shiraz: Shiraz University Press. 1989. [In Persian]

Zanuri Tabrizi AH. [Matrah- al-Anzar fi Trajeme Atebba’ al Asar filsof va falasefeh al Amsar], Ed-

ited by Mohaddes MH. Tehran: Sina cultural and Legal Institute: Shahid Beheshti University of 

Medical Sciences and Health Services. 2009. [In Persian]  
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بودا برپا بود که گرچه مستقل بود و جدای از پادشاهی اشکانی به حساب می  آمد 
که   ]Fa-hien[ »فا-هین«  سفرنامة  اساس  بر  بود.6  بسته  مودت  پیمان  آنان  با  اما 
و  زهد  اصیل  کتاب های  به  یافتن  دست  برای  میالدی   410-405 سال  در حدود 
 )Jumna( ُجمنا  و  سند  رودهای  ن  میا  سفر کرد،  هند  به شمال  بودایی  سلوک 
سلسله صومعه های بودایی و هزاران راهب وجود داشته و ارتباط منظمی میان چین 
و شمال هند و بلخ برقرار بوده است و زایران چینی به این اراضی مقدس آکنده از 

بقایای بودا سفر می    کرده اند.7 
در واقع یکی از کارکردهای راه ابریشم در دورة سلوکی، انتقال مذهب بودایی 
از طریق فالت ایران به ترکستان و چین بود و پس از راه یافتن مذهب بودایي در 
سال 67 پیش از میالد به چین، گروهي از مبلغان ایراني و هندي به منظور تبلیغ دین 
بودا به چین رفتند و کتب مقدس بودایي را به زبان چیني ترجمه کردندکه با اقبال 
تمام روبرو شد.8 بدین سان آیین بودا هم از جمله ادیانی بود که در زمان سلوکیان 
و اشکانیان رواج یافت. چنان که مقارن قرن دوم قبل از میالد در نواحی سیستان، 
سکه ها با نقش بودا ضرب می  شده است. در همین عهد، ایرانیان بودایی از نواحی 
باختر، حتی در قلمرو چین نیز به نشر و ترویج آیین بودا می  پرداختند. نکتة جالب 
اینکه در این میان، چند تن از شاهزادگان اشکانی هم به عنوان مبلغ آیین بودا و در 
زمرة راهبان و دعوت گران بودایی در چین فعالیت می  کردند.9 در این باره، طبق 
اسناد چینی در اواسط سدة دوم میالدی، یکی از این شاهزادگان اشکانی با نام »آن 
شی کائو« )حامل کتاب مقدس آمیتابا-سوترا( با اقامت بیست ساله در شهر »لوه 
یانگ« به زبان چینی تسلط یافت و با بنیاد مکتبی )147-170م( در راس مترجمانی، 
39 جلد از کتب بودایی را به چینی ترجمه کرد که به دلیل سادگی این ترجمه ها 
بودایی گری در  ترویج  امر کلید  و همین  برخوردار گردید10  فراوانی  استقبال  از 
افراد  چین شد.11 پس از این سفر که به دلیل روابط تجاری صورت گرفته بود، 
بلندمرتبة دیگری نیز از ایران به چین سفر کردند که برخی به استخدام در ارتش 
در  بودایی  راهبان  در جرگة  برخی  و  آمدند  نائل  سرهنگی  مقام  و  چین   کشور 
آمدند و کتبی را نیز به چینی ترجمه ساختند. برخی از آن ترجمه ها هنوز در دست 
سغدی  مالحظه ای  قابل  شمار  چین  سرزمین  به  ایرانی  مهاجرین  بین  در  است.12 
بودند که کارپردازان، بازرگانان و دانشمندانی بودند که به چین رهسپار شده و در 
مستعمرات سغدنشین این سرزمین مانند تون هوانگ،کوتسانگ، شانگان و لویانگ 
مستقر شدند و متونی بودایی نیز به خط سغدی به جای گذاردند. در یکی از اسناد 
سمرقندی  آزاد  مرد  تن  صد  هوانگ  تون  در   « است:  شده  نوشته  چنین  سغدی 
زندگی می  کنند» و اگر به آن تعداد خانواده و بردگان آنان را اضافه کنیم، چنان 
که هنینگ تصور کرده، ساکنین سغدی این شهر در حدود هزار تن می  شوند.13 
اگر به نام های برخی افرادی که به عنوان نخستین مترجمان متون بودایی به زبان 
چینی هستند، مانند »آن شی کائو«، »آن فاهین« و »آن فاشین« دقت کنیم، متوجه 
یا  اشک  چینی  معادل   ، آن ها  نام  ابتدای  در  »آن«  پیشوند  وجود  که  می  گردیم 
ارشکی است و بیانگر ایرانی بودن آن ها و وابستگی این افراد به خاندان های ایرانی 
)اشکانی ( است.14 بر این اساس گفتنی است که بسیاری از راهبان که دین بودا را 
به چین آوردند و این آیین از آن جا به ژاپن رسید، ایرانی بودند و قوم »دای گه شی« 
که در منابع چینی از آن یاد شده است، همان ایرانیانند. در آسیای میانه، نوشته های 
قدیم بودایی به زبان تخارا به دست آمده که زبان قوم ایرانی است. کاهنان چینی 
»دای گه شی«  قوم  سرزمین  به  سانزو«  »گن جوء  و  سانزو«  »هوءگن  میان  آن  از  و 
)ایرانیان( رفتند. »داروما«، بانی فرقه و مکتب ذن بودایی، ایرانی و از مردم جنوب 
می  توان  چین  در  بودایی  اشخاصی  به  1911م  سال  در  حتی  بود.15  آسیا(  )غرب 
Mu-tso-tra-he- ،برخورد که اصالتی ایرانی دارند. چنان که »موتسوتراهسي

si« خردمند بزرگ تبتي و روحاني بودائي، اصالتا ایراني بوده است.16 

بین  طبی  دانش  تبادل  در  آنان  نقش  و  انیرانی  و  ایرانی  بوداییان 
ممالک شرقی)چین( و ایران

براساس گفته ی لیتوینسکی، در آسیای مرکزی عناصر علوم غیردینی همراه با 
دین بودایی گسترش یافت17 و در این بین اگر به شاهنشاه بزرگ سلسلة موریای 

Role of Buddhism in Medical Knowledge

6- Curtis, 2007: 53; Gutschmid, 
1972: 236-240.
7- O’Leary, 1996: 202.
8- Rezaie, 2008: 212.
9- Verstandig, 2008:294; Zarrinkob, 
2003: 236-240.
10- Zurcher, 1995: 67-56; Vension, 
1994:195.
11- Machida, 1988: 1-38; Boulnois, 
 1966: 116.
12- Diakonov, 2009: 72; Mashkoor, 
2000: 390.
13- Gharib, 1992: 89-91.
14- Emmerick, 1989, Vol. IV: 493.
15- Kasama, 2002: 126.
16- Gharavi. 1973:74.
17- Gafurov,1970: 580. 
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هند، آشوکا )268ق م( توجه شود که به کیش بودایی و آموزه های بودایی باور 
یافت و همة زندگی خود را وقف تحقِق عملِی اصول آن نمود، مشخص خواهد 
شد که اقدامات وی و برخی از اخالفش سبب گسترش و اهمیت علم طب در بین 
بوداییان و همچنین موجب تبادل علمی بوداییان با مزدیسنان و ساکنان ایران زمین 
گردید؛ زیرا این شاه که به زعم برخی خود از تبار سکاهای ایرانی تبار و از هنر 
و تمدن هخامنشی بهره مند بود18، در قلمرو خود که از هند تا آسیای مرکزی و 
افغانستان امروز را شامل می  شد، باغ ها و مراکز درمانی و بیمارستان ها بنیاد نهاد. او 
مراکز آموزشی و دانشگاه هایی در برخی شهرها و از جمله در تاکسیال و پیشاور 
ساخت که هندیان و بوداییان و حتی از چین تا آسیای غربی، کسانی بدان راه یافتند 
بنابراین برخی  و علم طب و آموزه های بودا را با خود به سرزمین خود بردند.19 
با اشکانیان و  از شاهان سلسلة موریا و سپس کوشانیان که ارتباط بسیار نزدیکی 
کشور  ضمیمة  ایشان  قلمرو  و  شدند  ساسانیان  مغلوب  سپس  و  داشتند  ساسانیان 
ساسانی شد، دارای شاهان بزرِگ بودایِی )مانند کنیشکای کبیر(20 صاحب هنر و 
انتقال دهندگان  دانش طبی بودند. در ضمن آنان به سبب روابط با چین و ایران، 
حقیقت  در  دیگر سخن  به  بودند.  نیز  طرفین  قلمرو  به  طبی  دانش  و  محصوالت 
نخستین ارتباط مستقیم چینیان با اشکانیان، از طریق » یوئه چی های« )کوشانیان( 
بودایی بود؛ وقتی که سفیر چین، چانگ چین، ماموریت یافت از »یوئه چی ها« 
بخواهد در برابر دشمن مشترک )هسیونگ-نوها( با چینی ها متحد شوند.21 بدین 
طریق کوشانیان از طریق تسلط بر راه ابریشم و به ویژه با گرویدن عدة قابل مالحظه 
و تاثیرگذاری از ایرانیان به دین بودایی، پلی ارتباطی بین دستاوردهای علمی ایران 

و چین شدند.
آنچه از روایت سال نامه های دورة فرمانروایی دودمان تانگ  برمی  آید، سغدیان 
نیز که در مناطق شرقی ایران و آسیای مرکزی پراکنده بودند و پارة مهمی از راه 
ابریشم و تجارت شرق و غرب را در اختیار داشتند، زردشتی و برخی نیز بودایی 
بودند22 و چنان که ذکر شد، این سغدیان ایرانی نژاد حتی پیش از گرایش به دین 
با  آنان  می  شدند.  قلمداد  چینی  و  ایرانی  طبی  دانش  بین  رابط  عنوان  به  بودایی، 
گسترش دین بودایی در چین توانستند ارتباط بیشتر و بهتری با جامعة چینی-بودایی 
شرقی  گروه  از  شاخه ای  که  سغدی  زبان  طریق  از  ایرانی تبار  سغدیان  بیابند.  نیز 
خانوادة زبان های ایرانی به شمار می  رود با تغییر کیش خود از نخستین مروجان دین 
بودایی به زبان ایرانی بودند و حتی مهم ترین متون بودایی را بدین زبان نگاشتند 
و در این بین آداب و فرهنگ و دانش ایرانی را بدان نوشتارها افزودند.23 در واقع 
 آئین بودائي چین، اصول و حکم خود را از منابع مختلف گردآوري کرده است. 
کتاب هاي مذهبي و فلسفي گوناگون در تکوین این مذهب مؤثر بودند؛ از جمله 
کتاب هایی متعلق به هند، آسیاي مرکزي، ایران و چین. در این بین، اهالی آسیای 
مرکزی )سغدیان بودایی( و اهالی تبت که به دین بودا گرویده بودند، می  توانستند 
از نخستین کسان یا رابط مهمی در انتقال علوم طبی و دستاوردهای طبی ایرانیان به 
چین باشند. در اصل حامالن گیاه طبی هوم، ساکنان همین مناطق و به ویژه ایرانیان 
بودایی یا بوداییان آسیای مرکزی بودند.24 به هر روی این محصول ایرانی چنان 
QuYuan« شاعرچینی )342-278ق م( در  شهرتی در چین دارد که »کویوان، 
یکی از اشعار خود از گیاه شفابخش و دارویی »شومه« نام می  برد که همان »هوم/
هومه« در اوستا و»سوم/سومه« در وداهاست. چنان که بررسی های تاریخی نشان 
می  دهد از سدة چهارم- سوم پیش از میالد، این گیاه به عنوان گیاهی هندوایرانی 
در شمال چین مورد استفاده قرار می  گرفت و در متون طبی و ادبی از این گیاه و 
خاصیت  های آن نام برده می شود.25 همچنین نفوذ بوداییان ایرانی به چین و سهم 
مجسمه های  حتی سبک  که  است  نوعی  به  چین  در  دین  این  ترویج  در  ایرانیان 
بودایی به سبک ایرانی و هندی است و این مجسمه ها فاقد سبک های خاص چینی 
و فاقد نوشته به خط چینی هستند. این نشانگر آن است که هنرمندان این مجسمه ها 
چینی نبودند.26 بر اساس همین  اهمیت و اعتبار بوداییان ایرانی است که در اوایل 
ṡamanism( را در  عهد ساسانی موبد کرتیر، طی کتیبه ای، آیین بودا)شمنی- 

زمره، آیین هایی قرار می  دهد که به مبارزه با آن افتخار می  کند.27  
به هر روی حتی در روزگار ساسانی توجه به آیین و آموزه های بودایی از بین 

18- Emmerick, 1986; 39; Gharavi. 
1973:105
19- Jawaherlal, 2008: 145.
20- Gutschmid, 1972    : 236-240.
21- Watson, 1993: 652; Gharib, 
1992: 84.
22- Emmerick, 1986; 410.
23- Gharib, 1992: 10-13.
24- البته برخی را گمان بر آن است که ؛ گیاه هوما 
به  است  متعلق  است  شده  اشاره  بدان  اوستا  در  که 
بخش غربي سرزمین تبت و توسط این افراد به غرب 

سند و ایران وارد شده است.
Gharavi, 1973: 102-103.
25- Zhang, 2011: 1-3.
26- Fitzgerald, 1988: 411.
27- Daryaee, 2005: 71.
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نرفت و افراد بلندپایة ساسانی همچون برادر شاپور اول )247-271م(، با نام پیروز 
کوشان شاه در سکه  های خویش، عنوان »بودا خدا« ضرب کرد و خود را پرستندة 
مزدا و بودا قلمداد کرد.28 همچنین شهر های مرزی همچون بلخ، به دلیل دور بودن 
از مرکز، تا روزگار اسالمی، دارای معابد و شهروندان ایرانی-بودایی بود و این 
نفوذ تا بدان جاست که امروزه، آثار تاریخی و باستان شناختی بودایی بسیاری  در 
این محل به دست آمده است.29 در روزگار ساسانی و با وجود رسمیت یافتن دین 
زرتشتی و حاکم شدن جهان بینی مزدیسنی بر جامعه، حتی مانویان آسیای مرکزی 
کتاب های مهمی دربارة زندگی و آیین بودا همچون »بلوهر و بوذاسف« از روی 
برخی کتب بودایی به پهلوی نوشتند و این کتاب ها، در ایران همپای »کلیله و دمنه« 
داستان ها،  انتقال  در  نیز  سغدی  مانویان  که  نماند  ناگفته  البته  رسید.30  شهرت  به 
اسطوره ها و دستاوردهای ایرانی، هندی و حتی یونانی به مردم آسیای مرکزی و 
چین نقش مهمی ایفا کرده اند.31 حتی گفته می  شود انوشیروان یک دندان بودا را 
که از کابل به دست آورده بود، به همراه سفیری به چین هدیه فرستاد.32 بر این 
اساس می  توان ادعا کرد که ایرانیان سهم عمده ای در انتقال و گسترش دین بودایی 
در ترکستان چین داشته اند و همراه با آن، آموزه ها، دستاوردها و فرهنگ ایرانی 
ایرانی در  فرهنگ  و  اندیشه ها  این  امروز  به  تا  وارد شده و حتی  منطقه  بدین  نیز 
آن جا باقی مانده است.33 تاثیر این فرهنگ ایرانی را در دین بودایی که با ورود 
به چین بر آموزه ها و علوم مختلف چینی تاثیر گذارد، به صورت های گوناگون 
می  توان مالحظه نمود. بدین گونه که دو اصل اساسی خیر و شر را که با یکدیگر 
بودا )اصل خیر( و مارای فریبکار  به صورت  بودایی  ستیز دائمی دارند، در دین 
)نمایندة شر( باید تلقی نمود. همچنین حضور مهر و خورشید و دوزخ و بهشت و 

رهایی بخش را در دین بودایی می  توان بر گرفته از دین مزدیسنی دانست.34 
افرادی  ایرانیان حاضر در چین  بین  در  این که  میان  این  در  توجه  نکتة جالب 
عوامل  از  و  داشتند  تبحر  ایرانی  پزشکی  فنون  و  علم طب  بر  که  داشتند  حضور 
مهم در انتقال و پیوند طب ایرانی و چینی گردیدند. طبق شواهد شاهزادة پارتی-
بودایی که در راس مترجمان به برگرداندن متون و تعالیم بودایی به چینی مبادرت 
می  ورزید و تسلط قابل مالحظه ای به زبان چینی داشت، مسلط به ستاره شناسی و 
طب نیز بود.35 در واقع دین بودایی به طب و طبابت رویکرد بسیار مطلوبی داشت 
و همچون آموزه های زرتشت، پزشکی را به بزرگترین اشخاص نسبت می  داد. به 
که  است  ماهری  پزشک  خود  بودایی،  و حکایاِت  روایات  در  بودا  که  گونه ای 
با  و  می  گیرد«  بهره  مردم  روحی  آشفتگی های  شفابخشی  برای  وسایل  انواع  »از 
و  می  شناخت  را  دارویی  گیاهان  »همة   »Jivaka پزشک،  »جیوکه  استعاری  نام 
بوداییان  بنابراین  کند.«36  استفاده  بیماری  هر  مداوای  برای  آن ها  از  می  توانست 
پرهیزکار نیز که در راس آنان ایرانیان، به عنوان مبلغ دین و مترجم متون بودایی، 
قرار داشتند، از جمله وظایف خود را آگاهی از امر طبابت می  پنداشتند و با توجه 
به بهره مندی از فرهنگ ایرانی و آموزه های مزدیسنی، توانستند دستاوردهای طبی 

خود را با آموزه های بودایی تلفیق کنند. 
از مردم تحت حکومت  بودایی بخشی  و  ایرانی  با آمیختگی طب  به هر روی 
اشکانیان، به خصوص در نواحی شرق و جنوب شرق، از سنت های پزشکی بودایی 
و تبتی تبعیت می  کردند. در تبت، به دلیل آن که اندیشة مذهبی بودا در زمینه های 
بود، طب  تبدیل شده  قدرتمند روحی  نیروی  به  و  نفوذ کرده  اجتماعی  مختلف 
بنیادگذاری  سنتی تبتی نیز که با خود طب چینی کهن را همراه داشت، از زمان 
دارای رنگ مذهبی بودایی و باورهایی بودایی-ایرانی گردید.  بنابراین و با توجه 
به این ارتباطات، حضور روش های طبی بودایی در ایران دوران اشکانی و در بین 
با ظهور  تاثیر،  این  انکار است37 و  قابل  ایران، غیر  سنت های پزشکی موجود در 
پیامبر پزشکی همچون مانی که بودا و عناصر بودایی در دین و آموزه های وی نیز 
جلوه گر می  گردد، در عصر ساسانی بیشتر نمود می  یابد.38 زیرا مانی که خویش را 
)biziṡk hem az babel zamig( معرفی می  کرد39   بابل زمین«  از  »پزشکی 
چنان به ایجاد روابط با شرق و به ویژه چین شهره شد که متون کهن وی را بر آمده 
از چین می  خواندند.40 به سبب تبحر مانی و پیروانش در درمان گری41، در گستردن 
طب ایرانی در مشرق زمین و به ویژه در نزد بوداییان و سپس قلمرو چین خوش 
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درخشیدند. همچنین با گسترش و رسمیت یافتن دین مانوی در بین اویغورها42، 
دوران آمیختگی دانش طبی مانوی و چین و به عبارتی دادوستد علم طب ایرانی 
ایران  و بودایی به اوج خود رسید. به دیگر سخن مانی پیش از آن که در دربار 
و  یافت  محفلی  کوشانی  بوداییان  بین  در  و  ایران  شرق  در  ابتدا  گردد،  پذیرفته 
توانست پیروز برادر شاپور اول )247-271م( و برخی بوداییان قلمرو کوشانشاه را 
به خود متمایل سازد43 و یقینا از دانش طبی ایشان نیز بهره مند شد؛ زیرا قرار بود 

بدین طریق و از راه درمان گری در دربار ساسانی نفوذ یابد.
بوداییان در مرزها و مناطق شرقی قلمرو  نفوذ دین بودایی و  با رسوخ و  باری 
ایران )در عصر اشکانی و ساسانی(، بومیاِن بودایی شدة شرق ایران، دانش پزشکی 
و  بلخ  از  بودایی که  راهبان  و  منتقل ساختند44  به شرق و چین  به ویژه،  را  ایرانی 
سرزمین کوشان ها به چین روانه شدند45، عوام الناس را از راه »قدرت شفابخِش« 
خویش تحت تاثیر قرار دادند. آنان با پزشکان تائوئیست )پیروان الئوتسه چینی( 
بدان گونه که  بدانان مراجعه می  کردند و  فقیر غالبا  مقایسه می  شدند که مردمان 
ذکر شد در بین این راهبان مردانی ایرانی وجود داشتند که ترجمة متون مقدس را 
به عهده گرفتند و موجب ترویج بوداییگری در چین شدند.46 نکتة جالب اینکه 
تائویی باوران ظاهر می  شوند  بر می  خوریم که در کنار  افرادی  به  ایرانیان  بین  در 
دودمان  فرمانروایی  ایام  در  که  ایرانی  خاندانی  نوادگان  از  یکی  آنان،  بین  در  و 
سوئی در چین ساکن شده بودند، کتابی به نام »قرابادین داروهای بیگانه« تالیف 
داروهای  ساختن  در  خاصی  مهارت  که  باور«  تائویی  »سالکی  عنوان  به  و  کرد 
مرگ موش دارد،آوازه ای بلند داشت.47 باری بودایی گری همراه فرهنگ ایرانی 
و دستاوردهای علمی و طبی ایرانیان در چین رونق یافت. در اثبات تاثیر بوداییان 
بسیار  بودا  دین  ورود  با  بیمارستان ها  تعداد  که  بس  همین  چینی  طب  در  ایرانی 

افزایش یافت و در چین بیمارستان ها اساسا بنیادهایی بودایی بودند.48 
در برابر اقتباس مستقیم و غیرمستقیم بوداییان از طب ایرانی یا تقویت طب بودایی 
با پیوستن دانشمندان ایرانی به جرگة بوداییان، طب ایرانی نیز افزون بر هنر بودایی49  
از دانش پزشکی بودایی که در خود، طب هندی و چینی )تبت و شمال چین( را 
دارا بود، بهره مند گردید. زیرا چنانکه در متون کهن بودایی اشاره شده است در 
بین پزشکان معروف هندی برخی بودایانی بودندکه همین افراد در گسترانیدن و 
توجه بوداییان به دانش پزشکی بسیار موثر واقع شدند. در این باره گفتنی است که 
»واگبهاتای مهتر50« یکی از سه پزشک بزرگ هندی بودایی بوده است51 و مولف 
رساالتی است در طب به نام: »اشتانگاسامگراها52« و » لب الباب« در هشت بخش به 
نظم. حال آن که اثر سابق قسمتی منثور بوده است.53 همچنین در یاتاکاهای بودایی 
آمده است که در زمان بودا دو دانشگاه بزرگ در هند وجود داشت کاشی )یا 
بنارس( در مشرق و تاک شیال )یا تاکسیال بر رود جالم( در مغرب. آتریای طبیب 
در دانشگاه دومی تدریس می  کرد و معاصر جوانش سوشروتای جراح در اولی.54 
بر این اساس ایرانیان نیز از این مکاتب بودایی بهره مند گردیدند که به سبب ارتباط 
با چین )با گسترش دین بودایی در آن جا به جای هند( حامل و ناقل علوم چینی 
یوگا که  تمرین های  بعد،  به  میالد  از  پیش  قرن دوم  از  بودند. می  توان گفت  نیز 
شکل مقبولی از درمان جسمانی بود و در بین بوداییان مرسوم بود55 دست کم در 
ایرانیان بودایی بودند که  ایران شیوع یافت. همچنین احتماال همین  مناطق شرقی 
با سفر به چین توانستند کرم ابریشم را که در مصارف طبی و درمانی نیز کاربرد 
داشت، در یک چوب دستی  میان تهی و به طور پنهانی از سرزمین سرها )چین( 
به ایران آورند.56 به هر روی پس از روزگار اشکانی، در عصر ساسانی نیز ارتباط 
نزدیک ایران با نواحی شرقی و مراکز بودایی همچون آسیای میانه و شمال هند 
همچنان برپا بود و به گزارش سفرنامة چینی »هیون تسیانگ« تا سدة هفتم میالدی 
صومعه های بودایی در ایران وجود داشت.57 به واقع می  توان سفر برزویة طبیب، 
گران مایه ترین پزشک پارس را به هند برای دستیابی به متون هندی و بودایی)که 
آمیختگی با فرهنگ چینی داشتند( قلمداد کرد58 و دنیازدگی و عزلت گزینی وی 

را تحت تاثیر این مسافرت و ارتباط با بوداییان تفسیر کرد. 
هر آنچه بود، همین ارتباطات سبب آمیختگی بیشتر طب ایرانی و بودایی و در 

42- Widengren, 1998: 446.
43- Widengren, 1998: 421; Bahar, 
2009: 83.
44- Emmerick, 1986: 405-407.
45- Emmerick, 1986: 492-496.
46- Machida, 1988: 1-38.
47- Watson, 1993: 666.
48- Ronan, 1987: 256.
49- Arberry, 1658: 154.
ولی  است  نامحقق  واگبهاتا  فعالیت  دوران   -50
یعنی سال 625   هفتم  را در سدة  او  می  توان  عجالتا 
به  ئی چینگ  در  می  رسد  نظر  به  چون  داد  قرار 

سامگراهای او اشاره شده است.
و سوشروتا خوانده  کاراتا  دیگر  پزشک   دو   -51

می شوند.
به مجموع هشت بخش)طب(  را  می  توان آن   -52

ترجمه کرد
53- Rudolf ,1907: 549.
54- Sarton, 1975: 127; Dampier, 
1993: 26.
روایات هندیقدیمیترین مکتب های پزشکی هندی 
آتریا و سوشروتا را در زمانی مقارن سده ششم ق.م 
قرار می دهد تاریخی که درستی آن به وسیله وداها 

تقویت می شود
Sarton, 1975:126.
55- Ronan, 1987 :278.
56- Watson, 1993: 661.
57- Christensen, 2001: 76.
58- Saalabi, 1988: 203; Kavya-
nipooya, 2014: 101-104.
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گسترة  در  و  ایران  به  چین  طبی  دستاوردهای  انتقال  سبب  کوچکتری،  محدودة 
به ویژه  و  شرقی  نواحی  به  ایرانیان  طبی  محصوالت  و  طب  نفوذ  موجب  وسیعی 
بلندپایه ای  و  ایرانیاِن دهقان نژاد  ایران زمین،  از  نواحی  این  زیرا در  چین گردید. 
تا  و  بودند  نیز  ایرانی  بودند که حامل دستاوردهای طبی  بودایی گرویده  به دین 
دوران اسالمی نیز در انتقال این علوم )این بار به غرب و دنیای اسالم( نقش مهمی 
ایفا نمودند. از این جمله هستند متصدیان معبد بسیار مهم بودایی »نوبهار بلخ« که 
با لقب برمکیان و به عنوان میراث داران دوران باستانی در دوران اسالمی معروف 
گردیدند59 و تا بدان جا که می  دانیم شخص برمک پزشک زبردستي بوده و فرزند 
عبدالملک بن مروان خلیفه اموي را نیز درمان نموده بود60 و فرزندان وی نیز در 
دنیای اسالمی  به  ایران(  آشنایی و وارد ساختن طب هندی )طب ممالک شرقی 
خوش درخشیدند.61 البته پرداختن به بوداییان ایرانی و انیرانی و سهم و عملکرد 

ایشان در انتقال دانش طبی به قلمرو اسالمی بحثی مجزا را می  طلبد.

سخن آخر
غربی  و  شرقی  ممالک  که  استراتژیکی  مهم  راه های  سبب  به  مرکزی  آسیای 
را به هم پیوند می  داد و با حضور افرادی با اعتقادات و باورهای متفاوت که در 
حوزة تجاری فعالیت داشتند، منطقه ای بود که می  توان آن را مسیر انتقال دانش های 
گوناگون نیز قلمداد کرد. در این بین یکی از پیروان ادیان مهم و پویا، بوداییان 
اما آیین شان در آسیای مرکزی،  پیامبرشان هند بود،  بودند که هر چند خاستگاه 
شرق ایران و به ویژه چین، رشد و گسترش یافت و در این پویایی البته ایرانیان بسیار 
موثر بودند. بوداییان ایرانی با توجه به قلمرو سلسله های ایرانی توانستند به سهولت 
با ممالک شرقی و به ویژه چین ارتباط یابند و با نفوذ و نقش آفرینی در دین بودایی، 
دستاوردهای طبی بودایی را وارد دانش پزشکی ایرانی سازند افزون بر این با ورود 
به چین، به تبادل علمی ایران و چین، مخصوصا در علم طب رونق و اعتالء بخشند. 
بدین سان به طور کلی بوداییان را می  توان به عنوان حاملین و دارندگان دانش طب 
ایرانی، بودایی و چینی، عامل مهمی در شکوفایی علم طب در ایران و چین قلمداد 
کرد و سهم این دین و پیروان آن را در چگونگی و چرایی رونق و تحول علوم 

طبی در ایران و چین، مدنظر قرار داد.
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