
  پيشينه پزشکی در ايران باستان
  )پيش از اسالم( 

                              
  
  دوران آريايی و زرتشت و هخامنشی ها 

  
جستار پزشکی و پزشکان، بيمارستان و پيشينه آنها در ايران باستان، از مواردی است که بيشتر تاريخنويسان بدان ها 

سياری از دانشهای ديگر در ايران از دوران قديم و پيامد آن در دوران اشاره نموده و اين دانش پزشکی به مانند ب
  .هخامنشی و اشکانيان و ساسانيان جايگاه ی ارجمند داشته است

  
آنچه از نسکهای تاريخی برميايد، اين است که پزشکان، دانش پزشکی و ارگانها پزشکی در ايران در دوران پيش از 

  . بسيار رواج  داشته اند و بسيار ارجمند بوده اند)بيشتر در دوران ساسانيان(اسالم 
  

بزرگترين بن مايه ای که درباره پزشکی دوران هخامنشيان و پيش از آن ميتوان يافت، اوستا کتاب دينی زرتشتيان و 
نيز پيشينه پزشکی در ) يونانيان( بجز آن با بررسی نسکها، تاريخهای مشرق و مغرب . ساير نسکهای دينی آنان است

  .ايران باستان ميتواند بيشتر روشن شود
  

روشن است که پزشکی يا هر دانش ديگری از مردم و تمدنهای مجاور خود نمی توانسته  بی بهره بوده باشد، ايران نيز 
از اين دسته جدا نبوده است، منتهی ميزان رخنه دانش پزشکی اقوام بر روی يکديگر را بايد با بررسی تاريخ پزشکی 

  .ناگون روشن نمودقومهای گو
  

از درون نگری برگهای تاريخ چنين بدست ميايد که مهاجرت قوم آريايی به سرزمين ايران و سکونت در آن به درستی 
  .ابتدای تاريخ پزشکی  کشور ما می باشد، و اين نکته در اوستا و در نسکهای تاريخنويسان مشرق و مغرب آمده است

  
 آياريا ويژهشور ما دوره آريايی است، که آرياييها در زادگاه نخستين خود که آن را قديمی ترين دوره تاريخ پزشکی در ک

  .ميخواندند که گمان ميرود سی قرن پيش از زادروز مسيح باشد، آغاز  گرديده است
  

  بوده است، که ميتوان اين پزشک را همانند )Thrita(تريتا در اين دوره به باور زرتشتيان نخستين پزشک به نام 
  .دانست) در يونان ( اسقلبيوسو ) در مصر (ايمهوتپ

  
پزشکی ايران باستان که پايه های آن چه در بهداشت و چه در درمان و همچنين قوانين و چهارچوبهای آن دارای 

جايگاه ی ارزنده ميباشد، چندين قرن پيش از زادروز مسيح، که از ورود و رخنه پزشکی يونانی و بقراطی به ايران 
بايد گفت اين جايگاه ارزنده به دليل آميزشهای فرهنگی ايرانيان و به دليل .  يده نمی شود وجود داشته استاثری د

منتهی پس از آمدن بقراط  و نزديکی ايرانيان و . پيروزيهايی که پادشاهان هخامنشی بدست آورده بودند، بدست آمده
  .ز شد و اثری بر روی پزشکی ايران گذاشتجنگهای ايران و يونان، پای پزشکی يونانی هم به ايران با

   
برخی باور دارند که پايه های  پزشکی و دست آوردهای آن نخست به دست ايرانيان به يونانيان برده شده است و اما 

 سال پيش از ۵٠٠ سال پيش از زادروز مسيح در ايران ديده نمی شود، تا آنکه از ٧٠٠اثری از آثار دانشهای يونانی تا 
  . سال پس از آن آثار دانشهای يونانی در ايران نمايان گرديده است٢٠٠ز يعنی زادرو

  
از درونمايه نسکهای تاريخ ايران باستان چنين بدست ميايد که مکتب زرتشت يا مکتب مزديسنا خيلی پيشتر و زودتر از 

  .مکتبهای پزشکی يونان در دنيا وجود داشته اند
  



ايجاد گرديده،  و در اين مکتب روش درمان ) آذربايجان(در شمال غربی ايران مکتب مزديسنا که تحت رهبری زرتشت 
و بهبود به روش دينی و روحانی به مردم آموخته شده، و چون باور پيروان زرتشت آن بوده که اهورامزدا نيکی را 

يعنی اهريمن و آفريده و رنج و درد و بيماری از وسوسه اهريمن است، بدين جهت مبارزه بين بيماری و بهبود 
و اين امر که به راستی نياز کامل بشر برای بهبودی و تندرستی بدنش بوده و بسيار .  اهورامزدا پيوسته برقرار بوده

  .طبيعی ميباشد، پس باورهای مذهبی آنان و فلسفه باال در لباس روحانيت در آمده است
  

  . ديگری مکتب اکباتاندر ايران باستان دو مکتب وجود د اشته ، يکی مکتب مزديسنا و
  

در مکتب مزديسنا که به پيروی از دستورهای زرتشت پيامبر ايران باستان می باشد، هر جستاری که در اوستا و ساير 
درمان و بهبود بيماران و بهبود درد دردمندان همچنين . نسکهای دينی زرتشتيان آمده، نشانه اين مکتب می باشد

و ميتوان گفت ورود ، ران باستان ديده ميشود، همه از آموزه های زرتشت می باشندمراجعه به پزشک که در فرهنگ اي
و واگذاری درمان به پزشک را نخست در پزشکی زرتشت و مکتب  واژه پزشک و جدا ساختن خرافات از درمان،

بايد . آن ايرانيان باشدشايد افتخار جداسازی خرافات از پزشکی را که به بقراط  می بندند نخست از .   مزديسنا می بينيم
  .گفت اساس بزرگ اين مکتب استواری به پاکی و راستی و چهار عنصر می باشد

 
درباره خود زرتشت پيامبر هم گفته هايی از آگاهی او از درمان و بهبود بيماری وجود دارد، ميگويند لهراسب که به 

  .بهبود يافته استبيماری سختی دچار شده بود به روش بهبود تلقينی بدست اشورزتشت 
  

مکتب ديگر دوران ايران باستان، مکتب اکباتان می باشد، و اين مکتب نزديک به يک صد سال پس از زرتشت بدست 
وی با يکصد تن .  پايه گذاری گرديد )( saena poure ahumstute سئناپوراهوم ستوت يکی از شاگردان وی به نام 

  .اشتاز شاگردانش،  کار درمان مردم را بدست د
  

 در کتاب خود اشاره کرده است که در مکتب اکباتان، که خودش بدان راه يافته بود، از حکمت  )Plutarque(پلوتارک 
 .و ستاره شناسی و پزشکی و جغرافيا آموزش داده ميشده و صد شاگرد در آن در حال آموزش بوده اند

 
 از مکتب های کنيدوس و کوس در يونان و اسکندريه در اشاره به اين دو مکتب ايران باستان بر آن بود که هنگامی که

اينکه اين  .مصر گفتگو ميشود، اين نکته روشن گردد که در ايران باستان هم مکتب های پزشکی وجود داشته است
  .مکتب ها بر روی مکتب های يونان و مصر چه اثری داشته اند  بدرستی روشن نيست

  
در يونان آثاری که دال بر آگاهی های  پزشکی مانند ايران بوده باشد، ديده نمی  سال پيش از زادروز مسيح ٧٠٠اما در 

"  پدر پزشکی"شود، بلکه با آمدن بقراط است که جنبش بزرگی به اين دانش داده شده است، که پس از آن  وی را 
  .دارندناميده اند، وانگهی بسياری از واژه های پزشکی از ريشه هندواروپائی و برخی ريشه بابلی 

  
بايد دانست که پيش از پاگيرِی دو مکتب کوس و کنيدوس در يونان، در ايران و کناره های دجله و فرات و همچنين 

برای نمونه در هندوستان آموزش دانش پزشکی .  هندوستان دانش پزشکی برای خود جا و مکانی ارجمند داشته است
چنين برميايد که اين نگرها از . های هنديان ديده می شوددر نسک" اخالط چهارگانه" انجام ميشده است و باور 

  .هندوستان به ايران آمده و ايرانيان پرچمدار گسترش اين بينش بوده اند
  

در پزشکی هندی چنانکه از نسکهای آنان درباره پزشکی بر می آيد، آنکه فصلی از اين دانشها در مورد بدن انسان 
پشت به آسمان، بافتها : خشی از بدن آدمی را به بخشی از زمين همانند شده استاست بگونه نقشی از دنياست، که هر ب

مايعی در دل (به خاک، استخوانها به کوهها، رگها به نهرها، خون بدن به آب اقيانوسها، کبد به گياه، و مغز به فلز
  .همانند  گرديده است) خاک

  
ی انسان يا جهان کوچک داشته است، و به موجب اين نگر در ايران باستان باور خلطی سهم بزرگی در پيدايش باورها

  .انسان تمام ساخته های جهان را به ميزان و جايگاه ی کوچکتر بازسازی می نمايد
  



اکنون بايد دانست باورها و نگرهای باال که همانند يکديگر می . درست همين باورها در نوشتاری از بقراط ديده می شود
آنچه بيشتر امکان دارد درست باشد، آن است که بقراط پس از نگرهای هنديان و !!  ستباشند، کدام يک نخستين ا

ايرانيان بدان روی آورده است، و انديشه نخستين بايد از خارج يونان باشد و آنچه در يونان و آثار بقراط است نظر 
  .پسين باشد

  
ی بيشتر از ايران و هند، مرکزهای نخستين خود به هر روی اين چنين مينمايد که باورها و انديشه های نخستين پزشک

چنانکه گفته شد، به يونان رفته است و اگر دانش پزشکی هنديان را قديمی تر از ايران بدانيم، ميتوان گفت ايران پل 
  .انتقالی دانش پزشکی به يونان بوده است

  
پادشاهی جمشيد . ه پيشدادی می باشداز دورانهای بسيار روشن و از نظر پزشکی شايان توجه، دوران جمشيد پادشا

يشتها بخش دوم تا . ( دورانی بوده که در آن دوران نه سرما و نه گرما وجود داشته و جهان از مرگ ديوآفريده پاک بود
  ).پنجم آبان يشت

  
ی خوب ديگر آنکه در همين يشت درباره خدمات جمشيد آمده است که وی به دستور اهورامزدا بر آن بوده است تا دنياي

برای مردم فراهم کند و محلی برای پيروان دين برگزيند، جوی آب و چراگاه برای حيوانات و خانه ها و سردابها درست 
کند و تخمهای جانورانی که خوبتر و قشنگ تر باشند، و گياهانی بلند و خوشبو و خوراکيهای خوشمزه فراهم کند، و 

د يک جفت در آن جاها بياورد که در تمام مدتی که در آن بسر ميبرند نطفه ها و تخم هائی از هر گروهی که ممکن شو
  .پوسيده و فاسد نگردد

  
از آن گذشته افراد ناکامل که دارای بيماريهای بدنهاد هستند در آنجا نبرد و آنها که ناخوشيهای اهريمنی دارند، بدان 

و آنان از گرسنگی و تشنگی و پيری و مرگ دوری . دجايگاهها داخل نگردند، تا بتواند برای مردم گله و رمه فراهم ساز
  ). آبان يشت-يشتها(جويند 

  
  :فردوسی در فصل پادشاهی جمشيد گويد

  
  چنين سال سيصد هميرفت کار                             نديدند مرگ اندر آن روزگار

  ن بسان رهیز رنج و ز بدشان نبود آگــهی                             ميان بسته ديوا
  
  

آنکه در روی هفت کشور، پادشاهی ميکرد، چيره بر ديوان و  ) 38 تا 31بخشهای ( درباره جمشيد در زامياد يشت آمده 
  ......."جاودان و پريها بود و در دورانش خوردنی و نوشيدنی فاسد نمی گردد

  
  44  تا 38گشت، در زامياديشت بخشهای  گرشاسب در نسکهای دينی ايرانيان باستان، پس از جمشيد دارنده جالل و فر

هنگامی فراز جمشيد روی برگرداند، به شکل و صورت مرغی بر گرشاسب سايه افکند و آنگاه گرشاسب : " آمده است
  ".نيرو گرفت و نامورترين ناموران گشت

  
  
   

  نخستين پزشک
  

وده، اين مرد کسی است که بر باور  پدر گرشاسب پهلوان ب)Thrita( تريته در اوستا آمده است که اولين پزشک 
  .زرتشتيان بيماری و مرگ و زخم نيزه و تب سوزان را درمان ميکرده است

  
 است کسی است که به راستی آورنده دانش Threataona)(ترتونا پزشک بزرگ که در پزشکی زرتشت به نام 

  .هوم و سازنده ترياق نيز می باشدپزشکی و کشنده روح پليد است که انگره مينو ميباشد، فزون بر آن، دهنده 
  



  : در ونديداد باب بيستم در بخش اول و دوم آمده است
  

کيست در ميان دانايان و پرهيزکاران و توانگران و پيشوايان که تندرستی دهنده و " زرتشت از اهورامزدا سوال کرد«  
  "ب را از تن مردم قطع کرد؟باطل کننده جادو و زورآور که بيماری و مرگ و زخم نيزه پران و گرمای ت

  
ای سپتيمان زرتشت، تريته در ميان مردم و پرهيزگاران و پيشوايان اولين فردی است که : " اهورامزدا در پاسخ فرمود

تندرستی دهنده و از ميان برنده جادو و زورآور بيماری را و مرگ و زخم نيزه پران و گرمای تب را از تن مردمان دور 
  ».نمايد

  
  :سوم آمده است که در بخش 

تريته پزشک برای درمان جستجو کرد و از فلزات درمان برای مقابله با درد و مرگ بی هنگام و سوختن و تب و «  
سردرد و تب لرزه و مرض آژانه و بيماری اژهوه و بيماری پليد و مارگزيدن و بيماری دورکه و بيماری ساری و نظر 

  ». تن مردم آورد، بوجود آوردبد و گنديدگی و کثافت که اهريمن در 
  

که اهورامزدا کاردی جواهر نشان به تريته بخشيد تا با آن عمل جراحی « : همچنين در نسکهای زرتشتيان آمده است
  ».انجام دهد

  
  .از آن گذشته تريته از ويژگی گياهان دارويی و شيره و فشرده آنها آگاهی داشته است

  
که بدرمان بيماران پرداخته تريته است که آرياييها و هنديها او را خوب می به هر روی گفته ميشود که اول فردی 

  .شناختند و دستورهايش را در کشور آريان پيروی می نمودند
  

  : آمده است که١٣١در فروردين يشت بخش 
 »....فروهر پاک دين فريدون از خاندان آبتين را ميستائيم از برای ايستادگی بر ضد گری و تب سرد« 
 
  .        استفريدونا واژه ترتيا که هنديان از آن ياد می نمايند و در اوستا به نام ترتيه آمده، بنگر می رسد همان ام
  

يا بهتر بگوييم، نماينده درمان بخش و بهبود داشتند " پدر پزشکی"ايران باستان هم همانند قومها و کشورها ديگر يک 
  . در مصر بوده، در ايران فريدون می باشدپايمهوت در يونان و اسقلبيوسو همانطور که 

  
 تراتااونا  و ديگری  Yemaيما غير از تريته نام دو تن در تاريخ ايران باستان پس از تريته ديده می شود، يکی  

Thraetaona  . نخستين توانسته است که بيماران پوستی و استخوانی و دندانی را از افراد سالم سوا کند و دومی
از يادداشتهای مرحوم پورداود و رساله آقای دکتر . ( ه شده ستاره شناس و سازنده هوم و ترياق نيز ميباشدچنانکه گفت

 ) سهراب خدابخشی 
  
 

از کارهای بزرگ جمشيد  فردوسی بزرگ در شاهنامه خود پيدايش دانش و هنر پزشکی را چنان که در اوستا هم آمده
  :دانسته است

  
  ــوش  آورد بـــاز               کــه دارنـد مـردم ره رويـــتش نـيــازدگـــر بويـــها خـــــــــ

  چو بان و چو کافور و چون مشک ناب               چو عود و چو عنبر چو روشن گالب
  پـــزشــــکی و درمــان هــر دردمـنـــــد               ره تـنــــــدرســـــتـی و راه گـــــــزنـد

  زهــا کــرد نـيــــز آشــــکـار              جـهــان را نـيـــامـد چـو او خواستـــارهـمــــان را
  
  

  



  بهداشت 
بهداشت  فردی و بهداشت و پاکيزگی شهرها نيز جزو همان .  بهداشت  از تکليف های بزرگ دينی زرتشتيان می باشد

  .تکليف ها برای زرتشتيان آمده است
  

، بر رويارويی با بيماريهای جرب و تب و مانند آنها از فريدون ١۴١ بخش ٢٩يشت باب درباره بهداشت در فروردين 
  .درباره نيرو و تندرستی برای فرزندان گفتگو شده است ١۴٣همچنين در بخش . کمک خواسته شده است

  
ستی خود نيز پای بندی بايد دانست ايرانيان قديم چون به آخرت باورمند بودند، در نتيجه به زندگانی در اين دنيا و تندر

ايرانيان بر خالف پيروان برخی از دينهای کشورهای همجوار که پشت پا به دنيا زده بودند و به زندگانی عالقه . بودند
نداشتند،  باور داشتند که آدمی برای زندگانی سودمند و کارهای اجتماعی آفريده شده است، زيرا که زندگی را يک جنگ 

نيکی و بدی می دانسته و می کوشيدند که دنيا را به ميل و دلخواه خود و اراده خداوندی آبادان و مبارزه هميشگی بين 
  .نمايند

  
فراهم کردن بهداشت از تکليف . آموزش روحانی و جسمانی فرزندان با پدر و مادر، و بيشتر به دست مادر بوده است

  .بهداشت مردم کوشا باشندهای فرمانروايان بوده و فرمانروايان دادگر ميبايستی در کار 
   

 برای نمونه آنکه فردی از فنجانی آب آشاميده، .در ونديداد دستورهای بسياری درباره بهداشت همگانی آمده است
زنده و همچنين لمس مرده بايستی خودداری ) کثافات( از چرکينی .ديگری بايد از آشاميدن از آن فنجان خوددرای جويد

.  ه، کسی که انجام اين کار را به گردن داشت ميبايستی با دستکش مرده را شستشو می دادنمايند و هنگام شستوی مرد
اين روش امروز هم در .  اين به اين خاطر بود تا از پخش بيماری های واگير دار ميان ديگران خودداری کنند

  .بيمارستانها انجام ميشود
  

انين مربوط به پاکيزگی فردی و همگانی هر دو بر پايه قو. در بهداشت همگانی، پزشکی زرتشت بسيار پيشرفته است
و همه مردم را از آلودن آتش ،آب ، خاک و گياه . هايی برای جلوگيری از پخش بيماريهای واگير دار ريخته شده اند

  .بازداشته اند
  

 بدن و لباس است، از نهاده هايی که در پزشکی ايران باستان بدان برخورد می کنيم،  نهايت دقت و توجه به شستشوی
  .که جزو بخشهای مهم دينی آنها بوده است

  
در ميان ايرانيان قديم پاکيزگی بدن نخستين گرو در نگهداری روح بوده است و در تمام مراسم  و در نمازهايشان 

 و شستشوی  مرده و خودداری از هر چه که از مرده. پاکيزگی و  نيروی تن را پايه اول پاکيزگی روح می دانستند
اگر کسی . که از زنده جدا شده باشد واجب بوده، چرا که ممکن است بيماری واگيردار به بدن راه يابد) کثيفی( چرکينی 

 امروز هم در بيمارستانها  .ناخودآگاه مرده يا چرکينی  را لمس نمايد تا خود را شستشونکند، نبايد داخل گروه مردم گردد
ميکنند و همه پرستاران نيز پس از ) ضدعفونی(ا شستشو ميدهند و پلشت زدايیپس از درگذشتن بيماری اطاق بيمار ر

     . آن خود را پاکيزه ميکنند
  

درباره نشستن مگس از فردی به فرد ديگر و يا وزش باد که احتمال انتقال بيماری داده ميشود، در آيين زرتشتی امر 
  ).باب پنجم ونديداد و فروغ مزديسنی. (بشويدگرديده که آدمی بايد روزی چند مرتبه دست و روی خود را 

  
برای نمونه . در باب پاک کنندگان بزرگ، آفتاب را از بزرگترين می دانستند، خاک و آب و باد را نيز پاک می شمردند

  :درباره زمين کشاورزی در ونديداد در باب سوم آمده است
  
رگ را پرستش نمايند و يا آنکه به قوانين مذهبی دو نفر زمينهايی که در آن خانه ساخته شود و اشخاص پروردگار بز« 

نيز ازدواج نمايند و با فرزندان خود در آنجا به ايزدپرستی سرگرم هستند و زندگی نمايند و يا آنکه در آن بر اثر 
ونه های آنها کشاورزی از چرکينی  و باتالق شيوه آبادانی بخود گيرد و يا زمينی که در آنها گله و رمه تربيت شوند و نم

  ». از شرايط نخستين و بزرگ پاکی خاک می باشد



  
خودداری از تماس بدنی با  مرده شور و مرده کش از بايستگی ها دانسته شده است و اگر ناخواسته اين آميزش شده 

 که احتمال همچنين از بستر زنان باردار بايد دوری جويد چرا. باشد، بايد فرد پيش از پيوستن به ديگران شستشو نمايد
  .واگير بيماريهای گوناگون وجود داشته است

  
از گناهان بزرگ دانسته اند و اگر کسی در هنگام گذر از جوی آب ببيند که آن جوی به ) کثافات(آلودگی آب را به چرکينی

در آيين  پاکی و پاکيزگی . چرکينی آلوده شده است، بر هر زرتشتی بايسته است که آن چرکينی را از جوی دور نمايد
  .زرتشتی نهاد پارسايی است

  
دود دادن و سوزاندن چيزهای خوشبو در آتش را برای پاک کردن درست می دانستند و در حقيقت آتش را به مانند آفتاب 

  .  از پاک کنندگان می دانستند، به همين روی آتش نزد آنان گرامی بوده است
  
  
  

  بهداشت آب
  

ور داشته و چون آب را برای آبادانی و پيشرفت کشور بسيار مهم ميدانستند به ايرانيان آب را از هر نوع پليدی د
  .پاکيزگی و بهداشت آن هم بسيار پای بند بودند

  
آب در آيين زرتشت بسيار ارجمند و ارزنده و از خواندن نسکهای دينی زرتشتيان چنين برداشت ميگردد که اين داهيه 

ندگی همه موجودات و رستنيها و آبادانی ميدانستند و برای نگاهداری آن آب را بن مايه ز. بسيار مقدس بوده است
  .فرشته ای داشتند به نام خرداد

  
 .  برای آب روشنی و زاللی و بی رنگی و بويی و مزه و عدم آلودگی به چرکينی را نيکو ميدانستند-
 
و الشه و مانند اينها ) اخالط(ی چهار گانه  ريختن چرکينی و ناپاکی مانند مدفوع و ادرار و آب دهان و خون و گشنها-

مجازات فردی که در آب جاری، گشنهای چهار .  و گناهکار را سزاوار به مجازات ميدانستند) ممنوع(در آب را ناروا
و آب دهان می انداخت اين بوده که می بايست مبلغی جهت آتش مقدس به مغان بپردازد و همچنين صد ) اخالط(گانه

  .ر بکشدحيوان زيان آو
  
  . سوا داشته باشد) ظرفی( آنان باور داشتند که برای آشاميدن، هر کس بايد باردانی -
  
به همينگونه اگر کسی می خواست شنا کند، می بايستی .   شستشوی بدن و لباس در آب جاری ناروا و نادرست بود-

  .نخست خود را در خارج از آب بشويد و پاک کند سپس وارد آب گردد
  

ويسان يونانی مانند هرودوت نوشته اند که آب جاری نزد ايرانيان مقدس بوده و پيوسته از ناپاکی و ورود تاريخن
ديگر تاريخنويسان يونانی نيزاز قبيل استرابون و گزنفون هم مانند هردوت از .  چرکينی بدان جلوگيری می نموده اند

  .ندجايگاه بزرگ آب در ميان ايرانيان در کتابهای خود نوشته ا
  

  .  باب ششم ونديداد در مورد  گفته های باال آمده است41   تا26در بخشهای 
  

  ؟هرگاه مزداپرستان به يک آب جاری برسند که در آن مرده سگ يا انسان باشد چه بايد بکنند
 و مرده را دستور است که با کفش کنده و لباس کنده درنگ کند تا مرده به سوی او بيايد، آنگاه تا مچ پا در آب رود« 

  »).و بيرون آورد( بيرون آورد و اگر الزم گردد تا کمر در آب رود تا به بدن مرده برسد 
  

  اگر مرده سگ يا انسان  در آب جاری گنديده شده باشد مزداپرستان چه بايد بکنند؟  



  ». بايد هر قدر که در دو دست او جا بگيرد از آب بيرون بياورد و بر زمين خشک بگذارد« 
 
  نجس و چرکين و کثيف می شود؟) در صورتی که مرده در آن افتد( قدر از آب جاری چ
بايد مرده از آب بيرون آورده شود و سه بار باران بر آب ببارد تا آن آب پاک شود و به مانند پيشين قابل خوردن « 

  ». حيوان و انسان می شود
  

  .مانند آتش همان احترام و بزرگی را دارا بوده استاز اين روشهای بهداشتی و پزشکی  برمی آيد که آب هم به 
  
  

  :  درباره محل نگاهداری آب آمده است٣۴، بخش ٢در ونديداد، باب 
  
جمشيد در محلی آب را به اندازه مسافت هزار قدم انبار کرد در آنجا بازاری ساخت که در آن سبزيها و خوراک فاسد « 

  ».نشونده بود
  

  :د در ايران گويدفيثاغورِس در سياحتنامه خو
يا از ( پادشاهان هخامنشی پيوسته از آب رودخانه نزديک شهر شوش بهره می نمودند و در هنگام سفر از هر آبی « 

نمی آشاميدند و برای اينکه هنگام سفر بی آب نباشند، آب را در تنگ های نقره ذخيره نموده، ميان ) آبهای معمولی 
  ».شاندند تا از پاکی آن اطمينان حاصل نمايند، تا رفع احتياج نمايندآب را می جو. گردونه ها می کشيدند

  
  

کوتاه اينکه در ايران باستان پاک شمردن آب و نينداختن چرکينی و الشه و مردار بر روی زمين از کردارهای بسيار 
 برخی بيماريها را در الشه مهم و آداب دينی آنان بوده است، اين نشاند دهنده آن است که ايرانيان باستان به وجود آمدن

  . انسانی و مردار حيوانی و ناپاکی و گنديدگی را در نتيجه آلودگی آب می دانستند
 
 

 بيماريها  
 پزشک و پزشکی در ايران باستان  
 تاريخ پزشکی در دوران ساسانيان  
 بيمارستان و دانشگاه پزشکی گند يشاپور 
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