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 آموزش علوم پزشكي در ايران باستان

  
  ٭زاده آموز، عبدالعلي محقق آرمان زرگران، سعيد دانش

  
  

  :چكيده
قـرار   يقمورد تحقها  تمدن يدهد كه در مورد برخ مي يلملل مختلف را تشك يپزشكهاي  يستمس يتبا اهم يارآموزش بخش بس :مقدمه

از آغاز تا (باستان  يراندر ا ياز آموزش پزشك يكل يالعات و منابع موجود طرحاط يانشده است تا از م يپژوهش سع يندر ا. گرفته است
  .ارائه شود) يالديم 637

 يآثـار بـه جـا    ياو  ينكرداوستا و د يرنظ يماندهباق يرانياهاي  باستان اعم از نوشته يرانپژوهش با مطالعه آثار مرتبط با ا يندر ا :ها روش
 يبـا بررسـ   يـز كشـور، و ن  ياسناد مربوط به مناطق باستان هوسيله ب يزو ناند  در آورده يررا به رشته تحر انيرا يخاقوام كه تار يرمانده از سا

در  ياز آموزش علوم پزشـك  ياطالعات، طرح كل يبند شده و با دسته يآور جمعمتاخر اطالعات الزم  يشمندانو اند ينمورخهاي  پژوهش
  .باستان ارائه گردد يرانا

دانـش   ي،آمـوز  مهم در علم يعنصر: خط: باستان شامل يراندر ا ياز آموزش پزشك يمطالب موجود طرح يو جمع بند يبا بررس :نتايج
آمـوزش  هـاي   يطـه و حهـا   و شـاخه  يو مـدارس پزشـك  ها  ات، دانشگاهمؤسس ي،باستان، مكاتب پزشك يراندر ا يو آموزش عموم يپژوه
  .شد ارائه ي،پزشك
ـ    يـت اهم يمانده به خوب ياسناد برجابه  ياجمال يبا نگاه :گيري نتيجه از  يرانيـان ا يـان م ياز دوران كـودك  يدانـش و آمـوزش آن حت

 يكـي از آن، اي  شاخه به عنوان يتوجه و اهتمام در آموزش و به خصوص آموزش پزشك ينا يدترد يب. شود مي روزگاران باستان مشخص
  .تاس يخدر طول تار ينزم يرانا مدنفرهنگ و ت ياييپوهاي  از رمز

  
  باستان يرانا ي،آموزش پزشك :يديكل هاي واژه

  110تا 103 ):2(11؛ 1390تابستان/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي
  

  
  مقدمه 

پزشكي ملل مختلف هاي  آموزش بخش بسيار مهم سيستم
مورد تحقيـق  ها  دهد كه در مورد برخي تمدن مي را تشكيل

                                                 
و  يطب سنت يقاتمركز تحق، )استاد(زاده  محقق يدكتر عبدالعل: مسؤول نويسنده *
 يراز،ش يدانشگاه علوم پزشك ي،دانشكده داروساز يسنت يطب، و گروه داروساز يختار
   mohaghegh@sums.ac.ir. يرانا يراز،ش

و  يران،ا يپزشك يخدفتر مطالعات تار، )يسنت يداروساز ياردست(آرمان زرگران  دكتر
. يرانا يراز،ش يراز،ش يدانشگاه علوم پزشك ي،دانشكده داروساز يسنت يداروسازگروه 

)zargarana@sums.ac.ir(آموز  دانش يد؛ دكتر سع)يقات، مركز تحق)ياراستاد 
 يراز،ش يدانشگاه علوم پزشك ي،دانشكده داروساز يوتيكس،و گروه فارماس روييعلوم دا

  )daneshamuz@sums.ac.ir. (شيراز، ايران
اصالح شده و  24/3/89به دفتر مجله رسيده، در تاريخ  27/7/88اين مقاله در تاريخ

  .پذيرش گرديده است 31/3/89در تاريخ 

تان، باســ بــه عنــوان مثــال در مصــر. قــرار گرفتــه اســت
آمــوزش ابتــدايي شــناخت گياهــان دارويــي و پزشــكي از 

شده و اين امر پايه  مي طريق پدر به پسر و در خانه انجام
رفتـه   مـي  تشكيل اولين مدارس پزشكي در مصر به شمار

اي  مدارس پزشـكي پيشـرفته  ها  است، به تدريج و طي قرن
. نمودند مي در معابد شكل گرفت كه در آن موبدان تدريس

هـاي   ديگري از آموزش پزشكي در اين تمدن، خانـه  نمونه
انـد   رفته مي زندگي است كه مدارس عالي پزشكي به شمار

و در نزديكــي مراكــز ســلطنت جهــت آمــوزش بــه نجبــا و 
در يونان باسـتان  ). 1(اند خاندان سلطنتي اختصاص داشته

نيز ابتدا پزشكي از معابد شروع شـد و آميختـه بـا اوهـام     
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توان به معبد اسكلپيوس اشـاره   مي معابد از جمله اين. بود
از دوران بقراط كه وجه افتراقي ميـان علـم و مـذهب    . كرد

پزشـكيِ علمـي شـروع شـد كـه آن را       يونانيان پديد آمـد، 
ــه وي و شــاگردانش ــد مــي منتســب ب و بعــدها در ) 2(دانن

ــرار     ــوزش ق ــه روش آم ــكندريه پاي ــكي اس ــه پزش مدرس
ه خصـوص در  در خصوص پزشكي ايـران و بـ  ). 3(گرفت

هــاي  م، شــامل دوره 637از آغــاز تــا (ادوار باســتاني آن 
ماننـد سـيالك   اي  ابتدايي و منطقههاي  پيش از تاريخ، تمدن

بـزرگ آريـايي نـژاد    هاي  كاشان و عيالم و همچنين دولت
مانند مادها، هخامنشيان، اشكانيان و ساسـانيان تـا ورود   

ايرانـي از   بـه دليـل نـابودي اكثـر منـابع     ) اسالم به ايـران 
سويي و از سـوي ديگـر بـه دليـل آنكـه مـورخين ايرانـي        
نسبت به تحقيق و تفحـص در تـاريخ ايـران كمتـر اهتمـام      
ورزيده و آنچه بيان شـده نظـر مستشـرقين غربـي بـوده      

از جملــه آمــوزش پزشــكي هــا  اســت، در بســياري زمينــه
ايـن مطلـب سـبب    . پژوهش جامعي صورت نپذيرفته است

ــ  ــا نقــش و جايگ ــبهم و  شــده ت ــن حيطــه م ــران در اي اه اي
از اين روي در اين پـژوهش سـعي بـر    ). 4(ناشناخته بماند

آن است تـا از ميـان اطالعـات و منـابع موجـود، مبـاني و       
: وضعيت نظام آموزش علـوم پزشـكي ايـران شـامل خـط     

آمـوزي، دانـش پژوهـي و آمـوزش      عنصري مهم در علـم 
 ات،مؤسســعمــومي در ايــران باســتان، مكاتــب پزشــكي، 

هـاي   و حيطـه هـا   و مـدارس پزشـكي و شـاخه   ها  دانشگاه
آموزش پزشكي مورد مطالعه قرار گرفته تا طرحي كلي از 

  .آموزش پزشكي در ايران باستان ارائه شود
  

  ها روش
در اين پژوهش با مطالعه آثار مرتبط با ايران باستان اعـم  

) 6(و دينكـرد ) 5(ايراني باقيمانده نظير اوستاهاي  از نوشته
يا آثار به جاي مانده از ساير اقوام كه تاريخ ايران را به و 

مانند مورخين رومـي و يونـاني   اند  رشته تحرير در آورده
و نيـز عكسـبرداري از   ) 8(و گزنفون) 7(از جمله هرودوت

اسناد و شواهد مرتبط بـا ايـن مقالـه در منـاطق باسـتاني      

كشور از جملـه فـارس، خوزسـتان و كرمـان، و همچنـين      
ــژوهش بررســي ــاخر،  هــاي  پ مــورخين و انديشــمندان مت

وري و با دسته بندي اطالعـات، طـرح   آ اطالعات الزم جمع
  . كلي از آموزش علوم پزشكي در ايران باستان ارائه شد

  
  نتايج

مـرتبط  ات مؤسسـ دانشگاهها و   ،ناگفته پيداست كه مكاتب
علوم در درجه اول نياز به  سايرداروسازي و  ،پزشكيبا 

از اين رو در اين قسمت ابتدا اند  ش پرور داشتهبستري دان
و آمـوزش عمـومي در   آمـوزي   علـم  به بررسي وضـعيت 

  .شود مي ختهايران باستان پرداهاي  جوامع و دولت
  
  عنصري مهم در علم آموزي: خط -1

 و نيازهاي علمـي هـر تمـدني خـط    ها  ين پايهتر مهميكي از 
ازي بـراي  نقطه آغـ اي  پيدايش خط در هر جامعه. باشد مي

ه و بدون آن پيـدايش مكاتـب علمـي    بودآموزي  علم شروع
در ايران، مطـابق آخـرين    .را نمي توان تصور نمودمدون 
پيـدايش خـط    ،باستان شناسي در ناحيه جيرفتهاي  يافته

 از مـيالد مسـيح   سال پيش 2400-2500مربوط به حدود 
  .)1تصوير (است 

  

  
سال  2400-2450 ،يرفتشده در ج يافتكوچك  يبهكت: 1يرتصو

  )4)(يرفتمربوط به كنگره ج. (م.ق
  

لحــاظ قــدمت بــا  آمــده در ايــن ناحيــه از بــه دســتالــواح 
توان گفت ايرانيـان   مي كند و مي سومري برابريهاي  لوحه

در ). 9(اند بوده به همراه سومريان مخترعين خط در جهان
زمان هخامنشيان نيز اهميت خط تا بدان اندازه بوده كه به 

ور داريوش اول خطي جديد براي پارسيان طراحـي و  دست
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همچنين در اين دوران خطوط آرامي و ). 10(شود مي ابداع
ــران    ــت اي ــواني و اداري دول ــز در سيســتم دي ــي ني عيالم

يافـت  هـا   كاربرد بسيار يافته و الواح بسياري به اين زبـان 
  ).2تصوير(شده است 

  

  
شوش، دوره شده در  يافتهاز الواح  يا نمونه: 2 يرتصو

  )لفؤاز م يرتصو(موزه شوش  ي،هخامنش
  

 نيــز معمــوال بــه چنــد زبــان مهــم زمــان نوشــتههــا  كتيبــه
هـايي از دوره هخامنشـي بـه     انـد؛ چنانچـه كتيبـه    شـده  مي

پارسـي، آرامـي، عيالمـي و بـابلي يافـت شـده       هـاي   زبان
هـاي   در منابع آمده است كه ايرانيان داراي خط). 11(است

 از جملـه آن انـد،   رهـاي مختلـف بـوده   متنوعي بـراي منظو 
دين دفيره، ويش دبيـره، كشـتج، شـاه    هاي  توان به خط مي

، راز مهريه و راس مهريه )هام دبيريه(دبيريه، نامه دبيريه 
جالب ترين اين خطوط، خط نيم كشتج با ). 12(اشاره نمود

حرف بوده كه مخصوص نوشتن طـب و فلسـفه بـوده     28
ساســانيان در ري شــهر  هدوركــه در ). 3تصــوير (اســت 

بـه وسـيله    ،احيه كوچكي از واليت ارجـان ن ،)ريواردشير(
  ).12و6(شده است مي اين خط متون فلسفي و طبي نگاشته

  

  
كشـتج، خـط مخصـوص     يماز خـط نـ   يا نمونه: 3 يرتصو

  )7(يو فلسفه در دوران ساسان ينوشتن پزشك
  

  پژوهي و آموزش عمومي در ايران باستان دانش -2
خـاموش   يتمـدن هـا   يبه دانش هـا  ييها يچها درواژه ه
 يساسـان  يكه از زبان پهلو ييواژه ها يانم يندر ا. است
آمـوزش   يطـه در ح يدر دوران ساسـان  يـج زبـان را  يعني

، dānišn. مانـده قابـل تعمـق و تامـل اسـت      يامروزه باق
hūdānākih دانش،  يبه معناdānāk ،virōmand   بـه

 ،āmōžišn يــر،دب ينــابــه مع dipivarدانشــمند،  يمعنــا
čāšišn آمـوزش،   يبه معناfrahangistān   يبـه معنـا 

 ي، همگـ )13(مدرسـه  يبه معنا hērpatistānآموزشگاه، 
 يـران در ا يآموزشـ  يسـتم س يـت دهنده وجود و اهم نشان

  .باستان است
آموزي و دانـش پژوهـي در ايـران باسـتان از اهميـت       علم
كنـد كـه    يمـ  گريشمن ذكـر برخوردار بوده است، اي  ويژه

هخامنشيان محيطي مسـاعد بـراي توسـعه علـم بوجـود      «
ــد ــان در زمــان هخامنشــيان   . آوردن ــي ايراني ــه طــور كل ب

طب، نجوم و رياضـيات  هاي  پيشرفت چشمگيري در زمينه
وجوه هنگفتـي  نيز همچنين در زمان ساسانيان  داشته اند؛

تخصيص ها  براي امور فرهنگي، ساخت مدارس و دارالعلم
دولـت نيـز مشـوق رشـد و شـكوفايي علمـي        .شد مي داده

بود براي مثـال شـاپور اول بـا نظـر وسـيع و روح      كشور 
يونـاني و  هـاي   نوشـته كنجكاو خويش دستور داد آثـار و  

هندي در مباحث مختلف مانند طب، نجوم و فلسفه ترجمـه  
را آمـوزي   علم اما از آثار ارزشمندي كه اهميت). 14(دشو

كتاب ظفرنامـه اسـت كـه     ،ندك مي در زمان ساساني بازگو
حاوي پنـدهاي بوذرجمهـور وزيـر خردمنـد ساسـاني بـه       

: آنسـت كـه  هـا   از جمله ايـن پنـد  . خسرو انوشيروان است
زيرا  :گفتم چون است كه از آدم حقير علم نياموزند، گفت«

  ).15(»كه عالم حقير و حقير عالم نباشد
ــهدر  ــه    زمين ــل از ورود ب ــومي پارســيان قب ــوزش عم آم

پيشـــرفته و دانشـــگاهي، در دوره هخامنشـــي آمـــوزش 
 25و  5دوره تربيـت كودكـان بـين    «: كنـد  مي ذكرهردوت 

آموزنـد اسـب سـواري،     مي سالگي است و سه كار به آنها
ــدازي و راســت ــويي تيران ــه  ؛ )7(»گ ــن زمين ــون در اي گزنف
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كودكـان تـا سـن شـانزده يـا هفـده       «: يح بهتري داردضتو
 طبقــه نوجوانــانخواننــد، ســپس داخــل  مــي ســالگي درس

كودكي كه در مدرسه عمـومي تعلـيم   «همچنين  .»شوند مي
گفتار  .)8(»يافته باشد حق ورود به طبقه نوجوانان را دارد

باال به روشني نشان از وجود يك نظام آموزشي است كه 
به نوعي آموزش مقدماتي را اجبـاري كـرده و اگـر كسـي     

ــي   ــان نم ــه نوجوان ــد وارد طبق ــن دوره را نگذران  .شــود اي
همچنين دو لوح كوچك گلـي بـه زبـان عيالمـي در خزانـه      
تخت جمشيد يافت شده است كه هـر دو سـند مربـوط بـه     
جيره دريافتي بيست و نه پسر بچـه ايرانـي اسـت كـه بـه      
آموزش خط مشغولند، كالس درس يك سخنگو نيز داشته 

كــرده  مــي كــه ماهانــه مقــرري خــود را از دولــت دريافــت
از سويي آموزش خط را در آموزش اين اسناد . )16(است

مقــدماتي پارســيان و از ســوي ديگــر، تشــويق دولــت بــه 
وسيله اعطاي مقرري ماهانه براي دانش آموختگان جهـت  

دهد كه بسيار قابل تحسـين و   مي ترويج آموزش را نشان
  .اعجاب است

  
  مكاتب پزشكي -3

به منظور بررسي مكاتب پزشكي ايران باستان سه مكتـب  
ثاري از آنها تا به امروز باقي مانده به ترتيب پزشكي كه آ

  :شود مي زمان و قدمت معرفي
  مكتب پزشكي مزديسنا -3-1

زرتشت، پيامبر زرتشـتيان  هاي  اين مكتب بر اساس آموزه
بوده و در آن پيشگيري بر درمان ارجحيت داشته و اصل 

ايـن مكتـب   . بـوده اسـت  ها  بر جلوگيري از ابتال به بيماري
 مكتب پزشكي شـناخته شـده ايـران بـه شـمار      ترين قديمي

باقيمانده اوستا بررسي هاي  امروز نيز اگر قسمت. رود مي
شود در جاي جاي آن اصول بهداشتي و سفارش به آنهـا  

  ).17(شود مي يافت
  مكتب پزشكي سده اكباتان -3-2

اين مكتب توسط پزشكي به نام سئنا پور اهوم ستوت كـه  
ــ  ــوده پاي ــد هاز شــاگردان زرتشــت ب بعــدها . گــذاري گردي

كه از اين مكتب و دانشـگاه آن  ) قرن اول ميالدي(پلوتارك 
شـود كـه در آنجـا حكمـت، طـب،       مـي  كند متـذكر  مي ديدن

دانشـجو در آن   100شـود و   مـي  نجوم و جغرافيا تدريس
  .)18(مشغول به تحصيل اند

  مكتب پزشكي جندي شاپور -3-3
تلفيـق پزشـكي    بـا ) دوره ساساني(شاپور  در دانشگاه جندي

پزشـكي  ايراني، مزديسنايي، يوناني، هندي و سرياني مكتـب  
هـا   قـرن بـوده و   ساير مكاتبد كه برتر از مجديدي بوجود آ

ايـن  . رفتـه اسـت   مـي  به شمار مركز پزشكي جهان ينتر مهم
مركزيت و اهميت آن تا تسخير ايران توسط مسـلمين ادامـه   

دانشـگاه   تأسـيس  ويژه پس ازه داشته است، اما بعد از آن ب
  ).19(شود مي بغداد رفته رفته از اهميت آن كاسته

  
و مـدارس پزشـكي در ايـران    ها  ات، دانشگاهمؤسس -4

  باستان
دهد كـه مراكـز آمـوزش پزشـكي در دوره      مي شواهد نشان

در ايــن انــد،  قــرار داشــتههــا  هخامنشــيان، در كنــار آتشــكده
و عـالوه   زرتشتيان آتش مقدس را نگهداري كردهها  آتشكده

هـا   بر جايگاه مذهبي، مانند مساجد دوره اسالمي، اين مكـان 
محل آموزش امور ديني و علوم ديگر از جملـه طـب نيـز بـه     

رسد در دوره ساساني اين  مي البته به نظر. اند رفته مي شمار
بزرگي هاي  و دانشگاهاند  مراكز علمي گسترش بيشتري يافته
. اند بزرگ در اين زمينهي ها از جمله جندي شاپور تبلور ترقي

تـوان بـه    مي علوم پزشكيهاي  ات و دانشگاهمؤسساز جمله 
اكباتــان، پارســه، ســائيس، ري شــهر، جنــدي شــاپور، كــرخ 

  .و ساير مراكز آموزشي اشاره نمودشوش، سيراف 
اين مركز توسط سئنا پور اهـوم سـتوت پايـه    : اكباتان - 1- 4

زرگي گرديد كه تـا  گذاري شد و به تدريج تبديل به دانشگاه ب
ــارك  ــان پلوت ــيالدي ( زم ــرن اول م ــي  ) ق ــق فراوان ــز رون ني

  ).18(داشت
در شهر پارسه و در مجـاورت تخـت   : دانشگاه پارسه - 2- 4

جمشيد از دوره هخامنشـي مركـز علمـي پزشـكي و نجـوم      
در منـابعي از  . )20()كتابخانه گنج نبشـت (وجود داشته است 
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پارسه يعني حارث دوره ساساني به يكي از شاگردان مكتب 
بن عمرو بن عـالج ثقفـي معاصـر حضـرت رسـول       هبن كلد
اشاره شده است كه تحصيالت مقدماتي طب را در ) ص(اكرم

آنجا گذرانده سپس براي تكميل آن بـه جنـدي شـاپور رفتـه     
بـا خسـرو   اي  از اين پزشك عرب اهـل طـائف منـاظره   . است

  ).18(انوشيروان ساساني نيز باقي مانده است
كاركرد  همتفاوتي دربارهاي  در بين محققين نظريه امروزه

در نقـش  ) 4تصـوير  (عمارت مشـهور بـه كعبـه زرتشـت     
وجــود دارد، يكــي از  ) واقــع دراســتان فــارس  (رســتم 
كعبه زرتشـت  : موجود نسبت به آن چنين استهاي  نظريه

را گشتاسب به اشـاره زرتشـت بنـا نهـاد و در آن احكـام      
هـاي   نوشـته . شد مي ريزرتشت بر روي پوست گاو نگهدا

هاي دباغي شده گاو شامل اطالعات ارزشمند  روي پوست
سـفانه  أشـده كـه مت   مـي  علمي، پزشكي و دامپزشـكي نيـز  

 اين مجموعه. مقدار اندكي از آن اطالعات باقي مانده است
توانسته به عنوان بخشـي از دانشـگاه پارسـه عملكـرد      مي

  ).18(داشته باشداي  كتابخانه
  

  
) مرودشت(كعبه زرتشت، واقع در نقش رستم : 4 يرتصو

 )لفؤعكس از م(
  
در منابع آمده است كه اين : مدرسه پزشكي سائيس -4-3

در (مدرسه به دستور داريوش اول هخامنشي در سائيس 
توسط اوجاهور، پزشك مصري و مشـاور  ) مصر باستان

قسـمتي از  . )21(شـود  مـي  باز سازي امور مصر داريوش
 »مجسمه حامل معـب «هيروگليف بر  متن اوجاهور به خط

حضـرت   آنگاه اعلي«: بدين شرح است.) م.ق 520يا  519(
داريوش شاه فرمان دادنـد بـه مـوطنم مصـر بـازگردم و      

زنـدگي را بعـد از خرابـي بـاز     هـاي   خانـه ) پزشكي(بخش 
 ).16(»....سازم

اين شهر در دوره ساسـاني  : )ريواردشير(ري شهر  -4-4
جايگاه دانشمندان بوده است كه به خط علمي نـيم كشـتج،   

. )6(آوردنـد  مـي  علومي از جمله طب را به رشته تحرير در
قابل ذكر اسـت كـه ايـن شـهر از دوره هخامنشـي مركـز       

 .)20(علمي پزشكي و نجوم بوده است
در مــورد جنــدي  :دانشــگاه بــزرگ جنــدي شــاپور -4-5

. گوناگوني صورت گرفته اسـت هاي  و تحقيقشاپور بحث 
شهر جندي شاپور در شـمال غربـي خوزسـتان در محـل     

اين شـهر پـس از    .دهكده شاه آباد كنوني واقع بوده است
پيروزي شـاپور اول ساسـاني بـر والريـانوس، امپراطـور      

اسـراي  بـه وسـيله    به دستور شـاپور ) م 250-258(روم 
م گرفت و بعدها به نا »وه انديشاپور«رومي ساخته شد و 

ــاپور    ــدي ش ــه جن ــدي شــاپور و در دوران اســالمي ب گن
بـه  شد كـه   تأسيس در اين شهر دانشگاهي. مشهور گشت

بخش طب آن از رونق خاصي برخوردار بود و  خصوص
مجهز بـه بيمارسـتاني بـود كـه پزشـكان در آن آمـوزش       

الحكمـا قفطـي اولـين     حتـي مطـابق تـاريخ   . ديدنـد  مي عملي
جهــان در ايــن دانشــگاه در ســال بيســتم كنگــره پزشــكي 

همچنـين  . )19(شـكل گرفـت   پادشاهي خسرو انوشـيروان 
واقعــه پزشــكي مهــم و جــالبي كــه در نيمــه اول ســلطنت «

انجمــن «انوشــيروان روي داد ايــن بــود كــه بــه امــر وي  
ايـن انجمـن بـه منظـور     . تشـكيل گرديـد   »عمومي پزشكان

محـل  . دهبحث و مطالعه درباره امور پزشكي به وجود آمـ 
عهده سرجيس راس  انجمن جندي شاپور و رياست آن بر

اعضـاي آن  . يـا درسـت پـات ايـران بـود     ) جبرئيل(العيني 
، بيادق طبيب )رئيس(العيني  عبارت بودند از سرجيس راس

 ).18(»)عضو(و برزويه طبيب ) عضو(
به قول طبري در اين ناحيه بعد از عهـد  : كرخ شوش -4-6

) 18(ي رواج زيادي داشـته اسـت  شاپور ذواالكتاف، پزشك
دانشگاه يا مدرسه طب در  تأسيس ازاي  تواند نشانه مي كه

 .آن منطقه باشد
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چهار طاقي منسوب به مدرسه در تل گنبد «: سيراف -4-7
سيراف كه آتشگاه ساساني ايـن بنـدر بـوده، مكـان ارائـه      

 .)22(»خدمات پزشكي و بهداشتي در سيراف بوده است
ــز آ  -4-8 ــاير مراكـ ــيسـ ــي : موزشـ در دوره هخامنشـ

كتابخانـه  ( علمـي ديگـري از جملـه آذربايجـان    هـاي   حوزه
و بلـخ بـه پـژوهش در طـب و نجـوم      ) شيپگان يا شيزگان

همچنــين داريــوش اول هخامنشــي در . انــد مشــغول بــوده
ــگاه  راه ــدازي آموزش ــاي  ان ــت و  ه ــيپا، ميلي ــكي برس پزش

ــوده اســت ) آرخــويي(آرشــويي  در دوره  .)20(پيشــگام ب
اني نيز در شهرهاي بلـخ و سـغد و چنـد شـهر ديگـر      اشك

هاي علمي  مراكز علمي متعددي بوجود آمد كه در پيشرفت
شاپور بي  دوره ساسانيان به ويژه تشكيل دانشگاه جندي

و هـا   در دوره ساساني نيـز آموزشـگاه  . )18(نبودندتأثير 
قدمتشـان بـه    اًمراكز علمي ديگري وجود داشتند كه بعض

رســيده ازجملــه اكباتــان، شــيزگان،  مــي دوره هخامنشــي
ــه، سيســتان، ري و تيســفون   ــخ، مــرو، فرغان ســمرقند، بل

  .)20(قابل ذكر است )مدائن(
  
  آموزش پزشكيهاي  و حيطهها  شاخه -5

مـرتبط بـا    يها مطابق با مستندات موجود از جمله تخصص
، )urvarō baēšaza(توان به داروسـاز   يم يعلوم پزشك
ــراح  ــك )kareto baēšaza(جـــــ ، روان پزشـــــ

)mānsrspand baēšazēnitār( ــك قـــانون  ي، پزشـ
)dāda baēšaza(  دامپزشـك ،)  از  يـز و ن) سـتور پزشـك

 ييه هـا ينـ پزشـكان در زم  يكار يها يطهبه ح ينقرا يبعض
و  يـه تغذ ي،زنـان، زهرشناسـ   يپزشـك  ي،چون چشم پزشك

  ).24و 23و19(بهداشت اشاره كرد 
ه اطالعـات و  در مورد مشخصات يك پزشك كامل و گسـتر 

كه است  هطبيب دانا كسي بوداخالق پزشكي، مطابق دينكرد، 
كتـاب بسـيار خوانـده     ،بتواند به دقت امراض را معاينـه كنـد  

باشد، اعضاي بدن و مفاصل را بشناسد و اطالعاتي راجع به 
بـا  همچنـين  محبوب و شيرين سخن باشـد و   و ادويه داشته

  )6(ار كندبيماران از روي شكيبايي و مهرباني رفت

از نكات جالـب توجـه وجـود آزمـون بـاليني پايـان دوره       
در فرگـرد  . پزشكي براي دانشجويان اين رشته بوده است

شــرط دريافــت مجــوز  40الــي  36از ونديــداد، بنــدهاي  7
دانسته كـه  ) جراحي(ديوپرست با كارد  3رمان طبابت را د

د اجـازه طبابـت   نـ اگر موفق شوند آن سه نفر را درمان كن
بميرنـد حـق طبابـت نخواهنـد      3اهند يافت ولي اگر آن خو

داشت و در صورت طبابـت مجـازات ايشـان مـرگ اعـالم      
و بنـد   38قسمتي از بند  ،37ه بند ين باره بدر ا. شده است

  :شود مي اشاره 39
بهتر آن است كـه نخسـتين    :مزدا پاسخ داد اهوره: 37ند ب«

رسـتان  بار كارآزمودگي و چيره دستي خويش را بر ديوپ
بـار هنگـام درمــان   3 اگــر. بيازمايـد تـا بــر مـزدا پرسـتان    

ديوپرستان با كارد، بيمار بميـرد، آن مزداپرسـت همـواره    
ــته اســت  ــكي ناشايس ــد .پزش ــان  ...:38بن ــه درم ــر او ب اگ

مزداپرستان دست زند يا مزداپرستان را بـا كـارد درمـان    
 اگر: 39بند  .كند، پادافره گناه كشتن آگاهانه بر او رواست

ــار    3او  ــد و بيم ــان كن ــارد درم ــا ك ــار ديوپرســتان را ب ب
تندرستي خويش را بازيابـد، از آن پـس همـواره پزشـكي     

  .)5(»شايسته است
شناس معـروف دانمـاركي، نيـز     آرتور كريستن سن، ايران
اي  نامه و اجازه يك نوع شهادت« در كتاب خود معتقد است

 و احتماالً همچنين براي تحقيقات پزشكي »ادند د به اطبا مي
 باليني پزشكي از محكومين به اعـدام اسـتفاده  هاي  آزمون
 :در ايــن رابطــه در دينكــرد آمــده اســت . شــده اســت مــي

مجرمان و جانيان مستحق اعدام را، براي اسـتفاده طبـي   «
  ).6(»داشتند مي زنده نگه

  
  گيري نتيجه

با نگاهي اجمالي به اسناد برجاي مانده بـه خـوبي اهميـت    
ش آن حتي از دوران كودكي ميـان ايرانيـان   دانش و آموز

ترديد اين توجه  بي. شود مي از روزگاران باستان مشخص
و اهتمام در آموزش و به خصوص آمـوزش پزشـكي بـه    

پويـايي فرهنـگ و   هـاي   از آن، يكي از رمزاي  عنوان شاخه
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همچنـين بـا وجـود    . تمدن ايران زمين در طول تاريخ است
 كه در تاريخ آمـده اسـت،   اندك مراكز پزشكي و آموزشي

توان به اهميـت و جايگـاه بـاالي آمـوزش پزشـكي در       مي
جديد هاي  اميد است با بررسي يافته. ايران باستان پي برد

هر چه بيشتر از اين دست، زواياي تاريـك  هاي  و پژوهش
از هـايي   تاريخ تمدن پزشكي ايران كه خود روشنگر بخش

  .گرددتر  تمدن پزشكي جهان است، روشن
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Medical Education in Ancient Persia 
 

Arman Zargaran1,Saeed Daneshamuz2,Abdolali Mohagheghzadeh3 

 

Abstract 
 
Introduction: Historically, education is the prominent part of medical systems of different cultures. It has 
been surveyed in some cultures. In this study, we tried to uncover educational practices applied and present 
a sketch of medical education in ancient Persia (from beginning to 637 AD) based on the available evidence. 
Methods: In this study, old Persian scripts and other written documents like Avesta, Dinkerd, histories of 
Herodotus and Cyropedia and also recent literature were studied tocome up with a sketch of medical 
education in ancient Persia. 
Results: The pattern of medical education in ancient Persia was presented based on (a) handwriting- a 
principle for education, (b) public education in ancient Persia, (c) schools of medicine in Persia, (d) 
organizations and medical centers; and (e) medical fields. 
Conclusion: The importance of knowledge and education among ancient Persians can be observed even in 
their early childhood education.This attention to education ,and especially to medical education, has been an 
important key feature of Persian culture and its dynamic civilization. 
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