
  
  تاريخ پزشکی در دوران ساسانيان

   
فرزند بابک نمود، شکست )  ميالدی٢٢۶ – ٢۴٠(آخرين پادشاه اشکانی به نام اردوان چهارم در نبردی که با اردشير 

، بدين گونه وی پادشاه ايران ) ميالدی٢٢۶(خورد و ايران در دست اردشير که سر سلسله پادشاهان ساسانی است افتاد
  .کانيان و هخامنشيان شدزمين و جانشين اش

  
ساسانيان اردشير بابکان و شاپور اول و دوم و انوشيروان بيش از ديگر پادشاهان ساسانی در گردآوری و بنيانگذار 

شاپور در زنده کردن زبان باستانی و نسکها و آيين اوستا برآمد و .  برگرداندن نسکهای دينی و دانشی تالش کردند
سی و جغرافيا و هنر که از ايران به هند و يونان رفته بود را گرد آوری کرد و آنها را نسکهای پزشکی و ستاره شنا

اردشير پادشاه ساسانی به همينگونه برای گردآوری نسکهای دانشی گروهی را به سرزمين روم و هند .  سامان بخشيد
ری کتاب از هند و روم و بقايای آثاری اردشير برای گردآو« : ابن نديم مينويسد. فرستاد تا آن نسکها را گردآوری کنند

که در عراق مانده بود، کسانی را بدان ناحيه ها فرستاد و آز آنها هر چه را متفرق بود گرد آورد و آنهچه را متباين بود 
ين ا. پسرش شاپور اول نيز کار پدر را دنبال کرد و دسته ای از آن نسکها را از يونانی به پهلوی برگرداند»  .تاليف کرد

  .پادشاه گروهی از پزشکان يونانی را برای آموزش پزشکی به ايران آورد
  
  

 امپراتور روم و گرفتن انتاکيه، شاپور گروهی از والرينپس از جنگ بين ايران و روم، و پيروزی شاپور اول بر 
گند شاه «  شهر نام اين. اسيران رومی را بر آن داشت تا شهری در در نزديکی شوشتر کنونی در خوزستان بسازند

که پس از آن يکی . است»  شاپور به از انتاکيه«به چم ) ve – Andew – Shapohr (»   واندوشا پوهر«يا  » پوهر
  .  از مراکز بزرگ پزشکی پيش از اسالم گرديد

  
ی و به امر شاپور اول نسکهای پزشکی از زبانهای ديگر به پهلوی برگردانده شد و گروهی از پزشکان ايرانی، هند

  .يونانی به آموزش در اين مرکز علمی سرگرم شدند
  

  :  فردوسی درباره گشودن انتاکيه گويد
  

  کـه بـا يـپـل و لشـگـر بـرآمـد ز راه    بـه انتــاکيه در خبر شد زشــاه
  دلـيـــــران رومــی و کـنـــد   آوران    سپـاهی بـدان شـهر بـدبيـکران
  دان تـا نـبـاشـد بـه بـيـداد جنــگبــــ    سه روز اندران شاه شد درنگ
  ســــواری نـديـدنـد جـنــــگی ز روم    گشــاده شـد آن مـرز آبـاد بـوم
  بســــــوی مــدايــن فــرستاد شــــاه    اسيران و آن گنج قيصر ز راه
  هـمی تـازه شــــد پـيـر گشتـه جـوان    زبـس باغ و ميدان و آب روان

  کـه انـتـاکيـه اسـت اين اگـر نو بهـار    ـــارچنين گفت با موبدان شهري
    ز مشک اندر و خاک و ز زر خشت    کسی کو نديدست خرم بهشــت

  
  

گروهی نيز . از رويدادهای مهم دوران شاپور اول بيرون آمدن مانی و پيامبری او بود که آيين و کيش يا روش نو آورد
مشهور است که شاپور درمان فرزندش را که بيمار بود از وی   مانی از دانش پزشکی بی بهره نبود، . به وی گرويدند

  .درخواست کرد، اما کودک  در آغوش پدر جان سپرد
  
  
  

  پزشکی و شاخه های آن در دوره ساسانيان
  



در کتاب بندهش کوتاه شده ای از دانشهای طبيعی و ستاره شناسی به شيوه ای که از اوستای دوران ساسانی به دست 
 آمده که در دوران ساسانيان در معجم البلدان، ياقوت حموی آورده شده است، ديگر آن که در آمده اين مطلب

 گشتــگ از  بخشهای ارجان، گروهی از نويسندگان بوده اند که به ياری خط مرموزی موسوم به) ريواردشير(ريشهر
Gashtagh می خوانده گشتــگ دفتران را  دانشهای پزشکی و ستاره شناسی و فلسفه را برجای گذاشته اند و آنان 

  .اند
  

  از نسکهای از دست رفته دوره ساسانی درباره پزشکی گوشه هايی به جای Hnpatam Naskهوسپارم نسک  در 
نخستين . برای نمونه از دو گونه بيماری يکی از بيماری واگير و ديگری بيماری عادی گفتگو شده است. مانده است

  .ولی گروه دومی تلفاتی مانند نخستين نداشته استگروه تلفات زيادی می داده، 
  

  :فردوسی در شاهنامه از قول برزويه می فرمايد
  

  که بـر درد آنکس که بايـد گريسـت    ســر دردمندان بـدو گفت چيسـت
  چو بر خوان نشيند خورش نشمرد    بدو گفت آنکس که افزون خورد
  ـدرستـی بجسـتبــزرگ آنکه از تن    نبـاشد فـراوان خـوش تنـدرسـت

  
در دينکرد آمده است که تندرستی بر دو گونه است نخست درستی تن و دوم درستی جان و پزشک را دو گونه شمرده 

  .است پزشک روحانی و پزشک جسمانی
  

. از نسکها و نوشتارهای پزشکی که از دوران ساسانيان بجای مانده است پزشکی به دو گونه انجام می گرفته است
  .   جسمانی و سپس پزشکی روحانی، منترانخست پزشکی

  
درمان بيماريها با آنکه در پزشکی ايران باستان چنانکه از نسکهای آن دوران بدست ميايد به سه يا پنج گونه انجام می 

و اين امر پس ) داغ کردن(و آتش) آهن(دارو و لوازم جراحی: گرفته است، اما در پزشکی بقراطی سه گونه بوده است
 پزشکی بقراطی در پزشکی ايرانی در کشور ما بسيار رايج گرديده، منتهی درمان با منترا نيز بسيار معمولی از رخنه

  .بوده و رخنه خود را از دست نداده است
  
  
  

  گياه درمانی و موارد دارويی و خوراکی
  

بر دانشهای پيشين در دوران ساسانيان که پزشکی در آن دوران درخشان تر از دوران پيش از خود بوده، افزون 
  .دانستنی های بيشتری نيز بدان افزوده گرديده است

  
چنين بر ميايد که در دوران ساسانيان بررسيهای بيشتری درباره گياهان انجام گرفته است و برای آزمايش گياهان 

  . به هندوستان رفته است و پژوهش های گرانقدری انجام داده استبرزويه پزشک
  

رختی که شاخه هايش بر ستون پيچيده شده است و برگهای آن مانند برگ کنگر و در باالی آن به در تاق بستان نقش د
  ). پورداود1يشتها ج (  باشدگوگرنگل بسيار قشنگی ختم می گردد ديده می شود، چنين برميايد که اين گياهان همان 

  
  

  درمان با نباتات 
  

  .ده که برخی از آنها را تا هفتاد شمار کرده اندشماره زيادی از نباتات برای درمان در آن دوران بو
  

  .همچنين از نباتات زهردار نيز سخن به ميان آمده است، که در پزشکی از آنها سود برده ميشده



  
 که درمان  Vun-I. Yudh-leshون يوديش در در تاق بستان نقش درختی ديده ميشود که ممکن است همان درخت  

  .ن بشمار می رفته باشدکننده هر بيماری در آن دورا
  

از ادويه و مواد خوارکی که در دوران ساسانيان بويژه در دستگاه شاهانه، چه از برای دارو و چه موارد ديگر؛ بهرمند 
  :ميشده اند ميتوان اينها را نام برد

  
زعفران از اين (  ،  زعفران Gimgem re، زنجبيل   )نی شکر که در خوزستان اين درخت کشت ميشده است(  شکر، 

بنفشه، نيلوفر، باقالی معطر، نرگس، گل سرخ، ) Basilie romain( ، گالب، شاهسپرم )ناحيه قم و بوان بوده است
 ، شراب، انار و آب انار، نمک، عسل، Bois d’Aloes ، ترنج، فلفل، عود Vesicuria gnaphaloideخيری  

، گونه های چربی ها، هلو، نارگيل، پسته، عدس، سرکه، )نبرای اسبان و چارپايا(شاهدانه، زيتون، بادام، گردو، جو
 ، کتيرا  Mannede Heydyaruuum Alkagi، خردل، انقوزه، گوگرد، ترنجبين  ) از حيره(اسپند، خرما، 

Gomme  نيل ، Indi go زيره، خرمل، کرچک، زاج، صبر زرد، الجورد ، Azur Bleu Colialt ُ نوشادر ، Sel 
d’ammonniaque اين چهار ماده آخری بيشتر در (واد خوشبو مانند عنبر اشهب و مشگ و کافور و صندل   و م

(    اخته، بلسان   Cannelle دارچين Encens، کندر )کاخهای خسرو پرويز سوزانده ميشد که کاخها را خوشبو سازد
رمان زخمها بسيار   که برای دMyrrke  ، مرکلی  Laudanum ، الدن   )  Baume ou Mecqueبلسان مکی يا  

  .، موم  وسير  chi coree  )هندباء( ، کاسنی poaiau )  گندنا( ، تره nnysthe  بکار می رفته است، مورد  
  

در دوران ساسانيان در دانشکده پزشکی و بيمارستان گنديشاپور فزون بر پژوهش های پزشکی، درباره گياهان نيز 
 به هندوستان از سوی انوشيروان در پی پيدا کردن روزيه پزشکبپژوهش هايی انجام ميگرفته است و مسافرت 

  . بوده استپادزهریگياههای 
  

  :فردوسی در اين باره گويد
  

  بيـاورد بـا خـويشـتـن آن گـروه  پزشــک پـژوهنده آمـد بـکوه
  همی زهـر بشناخت از پـادزهــر    زدانايی او را فزون بود مهر
  ند از آن هر چه بيکار بودبـيفک  گيـاهان کـوهی فـراوان درود
  بياميخت دارو چنان چون سزيد    از آن پاک ترياق ها برگزيــد

  
  

خرداد ميگويند در بيماری سخت دختر ملکه چين که پزشکان چينی از درمان آن درمانده شده بودند،  پزشک ايرانی 
کاسنی و آب  تندی تپش قلب وی، به چين رفت و بيماری او را بازشناسی کرد و برای) در دوران خسروپرويز( برزين

  ) شعر فردوسی٣٨۶برگ . ( سفارش نمودانار و تره
  

بايد دانست رابطه ای که بين ايران و چين که در دوران قباد پادشاه ساسانی برقرار گرديد، موجب شد، که از داروهای 
 و اين برای پزشکی ايران در دوران ايرانی به سرزمين خاقان و و از آنسوی کاالهايی از آن سرزمين به کشور ما بيايد 

  .ساسانيان بی بهره نبوده است
  
  
  

  دامپزشکی
  

در دستگاه نظامی ) دامپزشک (ستور پزشکهمچنين . در هوسپارم نسک از درمان حيوانات اهلی و سگ هار آمده است
  .ساسانيان جايگاه ی ارجمند داشت، وی به وسيله گياهان حيوانات را درمان می کرد

  
  



  
  
  

  زش وپرورش و آموختن دانش پزشکی در دوران ساسانيانآمو
  

دسته ای از . درباره آموزش و پرورش کودکان و جوانان دانستنی هايی در دست است، که تا اندازه ای دقيق ميباشد
ان اين. نجيب زادگان مانند دوران هخامنشی در دربار با جوانان خانواده شاهی به آموختن دانشهای گوناگون ميپرداختند

  .خواندن و نوشتن و حساب و چوگان بازی و سواری و شکار و شطرنج می آموختند
  
چنين ) ٨زن در حقوق ساسانی برگ ( منابع تاريخی که داريم، اطالعی درباب تعاليم دختران بدست نميدهد، بارتلمه « 

دينکرد، کتاب نهم، فصل ( نسکبعالوه بغ . حدس ميزند، که تعليم دختران بيشتر مربوط به اصول خانه داری بوده است
معذالک زنان خانواده های ممتاز گاهی تعليمات . صريحا از تعليمات زن در فن خانه داری بحث ميکند) ٩، بخش ۶٧

بدست ميايد و » داذستان ماذيگان ی هزار« بسيار عميق در علوم تحصيل ميکرده اند و اين مطلب از يک عبارت کتاب 
موقعی که بمحکمه ميرفت، پنج زن او را احاطه کردند، و يکی از آنها سواالتی از نمود يکی از قضات در : آن اينست

آنگاه يکی  . همينکه بآخرين سوال رسيد، قاضی جوابی نداشت. راجع ببعضی از موارد مخصوصه از باب گرو و ضمانت
بعالوه ما خود جواب آن را در .  نمنميدا: ای استاد، مغزت را از اين بابت خسته مکن، و بی تعارف بگو« : از زنان گفت

  ) کريستن سن–ايران در زمان تاريخ ساسانيان (» . شرحی، که مگوگان اندرزبذ نوشته است است، خواهيم يافت
  

همچنين وجود  زنانی مانند گردويه، آزرميدخت و پوراندخت نشانگر اين است که آموزشهای زنان تنها در خانه داری 
  .نبوده است

  
  

   ويژگی ها و دستمزد پزشکانبخش بندی،
  

چنانکه ميدانيم در دوران ساسانيان همانند دوران هخامنشيان مردم به گروه های گوناگون بخش بندی شده بودند،  
جايگاه . پزشکان بخشی از کارکنان کشوری بودند.  روحانيون و لشگريان و دبيران و کارمندان کشوری و بزرگان

 که پزشکان درجه اول بودند که پيشگيری )يا دروايستوپت( درستبذ دو درجه بود، اول پزشکان در سلسه های ايرانی به
ميتوان درستبذ را با مدير عامل بهداری استانها و شهرستانهای . از بيماريها و تندرستی همگانی مردم به گردن آنها بود

  .امروزی همسان کرد
   

نگر بودند و از نگر جايگاه و درجه پايين تر از نخستين دسته دوم پزشکان عادی و معمولی که همان پزشکان درما
 ميخوانند که ميتوان »ايران درستبذ « دسته قرار داشتند و بجز دو دسته باال رييس کل پزشکان وجود داشته که او را 

  .به وی نام امروزِی وزير بهداری را داد
  

 می خواندند که اين را به Zarathush treotumزرتشتروتوم از سويی رييس کل پزشکان جسمانی و روحی را 
  .موبدان موبد هم ميگفتند

  
  .بجز دسته های باال در هوسپارم نسک در ميان پزشکان کارآزموده نام چشم پزشک نيز آورده شده است

  
  :پزشکان چنانکه در پزشکی هخامنشيان آمد، به چند دسته بخش ميشده اند

  
  .بودند که برتر از تمام پزشکان بشمار ميرفتند) روانی(دسته اول پزشکان و شفادهندگان روحانی -١
و نگهداران آتش يا آذربان که همگی به درمان ) گياه پزشک(دسته دوم آنان که با گياهان درمان ميکردند -٢

 يا رييس بزرگ درستبذگروه  نخست همان : اينان خود به دو دسته بخش بندی می شدند. بيماريها می پرداختند
بهداشت بوده که کارشان از ميان بردن دليل بيماريهای همگانی بود، و گروه ديگر که پس از پخش شدن بيماری به 

  .  خوانده می شدندتن پزشکدرمان می پرداختند و  



   
  

  .در مورد تن پزشک اندرزهايی در اوستا شده است که پيش از آغاز به پزشکی بايد آنها بکار گرفته شوند
  

در کتاب دينکرت پهلوی در بخش هوسپارم نسک درباره رفتار پزشک با بيمار و بيماری،  پندها و دورانديشی های 
در اين کتاب دستور داده شده است که اگر پزشک به تن پروری بپردازد و در بيمارپرسی و درمان . سودمندی آمده است

  .کندی کند، گناه بزرگی کرده است
  

وجدان آن است که اثر داروهايی را که برای بيماران سفارش می کند، روزبروز با تيزهوشی کامل وظيفه يک پزشک با 
مورد بررسی قرار دهد و آنرا عوض کند و داروهايی که دارای ويژگی بهتری باشند به جای داروهای پيشين سفارش 

  .نمايد
  

در درمان آنان نهايت تالش خود را  بکار گيرد و با بر پزشک بوده که از ناتوانان روزانه در  زمان معين بازديد کند و 
  .بيماری چنان در مبارزه افتد، که گويی با دشمن خود پنجه نرم ميکند

  
چون پزشکان تا اندازه ای از گروه . در ايران باستان به ويژگی هايی که پزشک بايد دارا باشد بسيار اهميت ميداند

ی بايستی به آموزشهای بنيادی دست ميزدند و در آخر فردی برگزيده ميشد اشراف زادگان و مردمان شريف بوده اند، م
که جستارهای پزشکی را بخوبی آموخته باشد و در کار خود ماهر و با بيمار با آرامی و شکيبايی رفتار کند و تالش کند 

ن و به کار خود افتخار کند، افزون بر آن پزشک بايد شيرين زبان و ماليم و مهربا.  بيمار را از روی وجدان درمان کند
پزشک بايد خداترس بوده و تنها هدفش درمان بيماری . و از ادامه بيماری از روی آزمندی مال و اندوختن خودداری کند

از آن گذشته پزشک اگر برای درمان و دستمزد خدمت ميکند، می بايستی نخستين را  بر دومی افزونی . باشد و بس
  .دهد

  
  .د و بی مهر است و برای کار پزشکی ارجی نگذارد، پست ترين فرد از نگر جايگاه پزشکی ميباشداما  آنکس که آزمن

  
گذشته از آن درباره ويژگی های پزشک آمده است که فزون بر آگاهی گسترده از بيماريها، درباره اندام و بندهای بدن 

درباره پزشک آمده است که . کيبا و خوشرفتار باشدآگاهی فراوان داشته باشد،  به بيماران خوبی کند و در برابر آنان ش
  .بايد با هوش و استعداد بوده تا بتواند بازشناسی درستی از بيماريها را بدهد

  
به همينگونه درباره پزشک درمان کننده روح و جسم هر دو بايسته است که آزمايشهای مورد نياز را با کمال مهارت 

، اگر پزشکی سه نفر از )چنانکه در ونديداد آمده است(ران هخامنشی آورديم انجام دهد، همانطور که در پزشکی دو
  .پيروان دينهای ديگر يا بی دينان را درمان ميکرد و آنان می مردند هرگز نميتوانست به درمان ديگران بپردازد

  
  .اشدديگر ويژگی های پزشک آن بود که بايد به پاکی و دورانديشی و انديشه کردن در درمان کوشا ب

  
چنانکه گفته شد در دوران ساسانيان پروانه به پزشکان می دادند که مانند شهادتنامه و يا گواهی های امروزی بود، تا 

  .افرادی که شايسته پزشکی بودند، به درمان بپردازند
  

فته اوستای دستمزد پزشکان در دوران ساسانيان مانند دوران هخامنشيان برقرار بوده، در يکی از بخشهای از دست ر
دوران ساسانی، يعنی هوسپارم نسک در مورد دستمزد پزشکان آمده است که پزشک می توانسته خوراکی های خوب، 

از آن گذشته پزشک می . جامه های فاخر و خوب، اسبهای تندرو و به همينگونه پول بابت دستمزد درخواست کند
زه درمانی که درباره افرادی که انجام  ميداده دستمزد بگيرد، توانسته حتی از مردمان تهيدست دستمزد بگيرد و به اندا

همچنين مانند دوران هخامنشی قوانينی برای گرفتن دستمزد از رييس خانه و يا رييس ده و يا رييس کشور وجود داشته 
  .است

  



 پرداخت ميکرد و پزشک درمانگر مجبور بود هر روز به هنگام نياز به سرکشی بيمارش برود و بيمار بايد دستمزد او
  .محل و مکانی خوبی هم برای او فراهم ميکرد

  
  :در آن دوران پزشکان از نظر گرفتن دستمزد به چند دسته بخش بندی می شدند

نخست آن دسته از پزشکانی که پزشکی را تنها از روی انسانيت و يا آمرزش الهی گزيده بودند، اينان بهترين پزشکان 
  .بودند

  .شکی را از روی انسانيت و آمرزش الهی  و مال گزيده بودنددوم پزشکانی که پز
  .اين پزشکان پايين ترين و پست ترين دسته پزشکان بودند. سوم پزشکانی که تنها به مال دنيا چشم داشتند و بس

  
  
  
  

  ) ميالدی۵٣١ – ۵٧٩( تاريخ پزشکی در ايران در دوران خسرو اول انوشيروان 
  

نوشيروان، آزادی تجارت بين ايران و بيزانس و آزادی مسيحيان در کيش خود برقرار در دوران پادشاه خسرو اول ا
اما . و از جنوب تا يمن گسترش يافت) مرز ايران و سرزمين خاقان ترک(مرزهای ايران از شرق تا جيحون . گشت

و شکست خورد و  از خسر ) Justinianosيوستی نيانوس ( ژوستينين دوباره روابط ايران و روم تيره گرديد و 
  .تيسفون پايتخت شاه ايران شد

  
انوشيروان با سياست بسيار دانشمندانه ای توانست آرامش را به کشور بازگرداند که در سايه اين آرامش گروهی از 

 نسکهايی بروزيه پزشکدانشمندان را از امپراتوری روم شرقی به ايران جلب کند، فزون بر آن از کشور هند بوسيله 
 چون انوشيروان آن تعصب برخی از شاهان ديگر ساسانی  . های گوناگون و نسکهای پزشکی به ايران آورددر دانش

از آن گذشته کارهای ديگری انجام داده شد که به . را نداشت، بدين روی پيوسته در کوشش برای جلب دانشمندان بود
  . پيشرفت گنديشاپور انجاميد

  
ه انوشيروان درباره جستارهای علمی و بررسی و کاوش در جستارهای فلسفی، از نکته های که شايان نگرش است آنک

به همين روی دستور داد تا موبدان را . به وجود آمدن جهان و جهان بی پايان و ابدی و مانند آنها بسيار کنجکاو بود
نان که به تيسفون پناه برده بجز آنها اجازه داد گروهی از فالسفه يو. گرد آوردند  تا در اين باب گفتگو و کاوش کنند

اين امر می رساند که انوشيروان از دوستداران آزادی دين و انديشه بوده . بودند، نيز در اين گردهمايی ها شرکت يابند
  . است

  
  
  

  مجلس کنکاش يا کنگره پزشکی
  

ئيل پزشک گنديشاپور در دوران انوشيروان پزشکان و فالسفه بسياری در دربار به خدمت سرگرم بودند، از جمله جبرا
هر يک از آنان بخشی از امور پزشکی  و يا . و بيادق پزشک و سرجيس راس العينی فيلسوف بزرگ و بروزيه پزشک

  . دانشی را به گردن داشتند
سرجيس به ترجمه نسکهای فلسفه و حکمت از يونانی به سريانی می پرداخت و . جبرائيل رييس پزشکان درباره بود

و بروزيه پزشک به ترجمه نسکهای دانشمندان هندوستان که بيشتر در  نوشتن نسکهای پزشکیبيادق پزشک به 
  .اخالق و سياست  بود سرگرم بودند

  
هنگامی در گفتگوی فلسفی و پزشکی ناسازگاری بين دانشمندان و فالسفه و پزشکان ساير کشور پيش می آمد به امر 

ن مجلس کنکاش را ميتوان به نام کنگره بزرگ علمی و حکمتی ناميد، اي. پادشاه مجلس کنکاش در دربار بوجود ميامد
  .که بنيان گزار آن انوشيروان پادشاه ساسانی بوده است

  



اما از  .  از ويژگيهای تمدن ايرانی استانجمن ساختندرباره کنگره گرفتن و کنکاش در ايران باستان بسيار آمده و 
  .يون پزشکی نيز در ايران باستان نام برده شده استانجمن پزشکی يا باصطالح امروزی کنسولتاس

آنگاه که کاوس به مازندران رفت و در هنگام نبرد چشمهايش تار شد پزشکان دور هم گرد : در شاهنامه آمده است
  .آمدند و از بازشناسی درماندند

  
  :فردوسی گويد

  
  همه يک بيک داستانها زدند    پزشـکان فرزانه گـرد آمدند 

  مرآن درد را باز نشنـاختنــد    نيرنگها ساختندز هر گونه 
  
  

  .بجز وی يوحنای پزشک و پزشکان ديگر در اين کنگره شرکت داشتند. بود) درستباد(رياست کنگره با جبراييل درستبذ
  ).تاريخ الحکما قفطی.( صورت مجلس کنگره پزشکی بصورت کتابی درآمده است

  
  
  

  بروزيه پزشک 
  

وی . امی دوران انوشيروان، بروزيه پزشک را ميتوان نام برد که رييس پزشکان شاهی بوداز پزشکان و دانشمندان ن
  .چنانکه گفته شد به هند رفت

  
  :شرح حال بروزيه بدين گونه در کتاب کليله و دمنه آمده است

  
  :پزشکان پارس) رييس(چنين گويد بروزيه پزشک مقدم« 

ما دين زرتشت و اول نعمتی که خدای تعالی بر من تازه گردانيد، دوستی که پدر من از لشکريان بود و مادر از خاندان عل
پرورش و (پدر و مادر بود و شفقت ايشان بر حال من، چنانکه از فرزندان ديگر مستثنی بودم و بمزيت تربيت و ترشيح 

دند و چون سال عمر به هفت رسيد مرا بر خواندن علم پزشکی تشويق و تحريک نمو. مخصوص بودم) شيردادن
چندانکه اندک مايه وقوف افتاد و فضيلت آنرا بشناختم برغبتی صادق و حرصی غالب در تعلم آن ميکوشيدم، تا بدان 

شدم، آنگاه نفس خويش را ميان چهار کار که ) راهنمايی شده(صنعت شهرتی تمام يافتم و در معالجه بيماران مهندی
م، وفور مال و لذات حال و ذکر سائر و ثواب باقی و پوشيده نماند که تکاپوی اهل دنيا از آن نتواند گذشت خير گردانيد

علم پزشکی به نزديک همه خردمندان و در همه دنيا ستوده است و درکتب پزشکی آورده اند که فاضلترين پزشکان 
رستگاری آنست که عالج از جهت ثواب آخرت مواظبت نمايد که بمالزمت آن سيرت نصيب دنيا هر چه کاملتر بييند و 

عقبی مدخر گردد، چنانکه غرض کشاورز در پراکندن تخم دانه باشد که قوت او است اما کاه که علف ستور است خود 
درجمله بر اين کار اقبال تمام کردم و هر کجا بيماری نشان يافتم که در وی اميد صحت بود معالجه او . بنتيجه حاصل آيد

کردم و چون يک چندی بگذشت و طايفه از امثال خود را در مال و جاه بر ) برای خدا و بدون طمع و اجر(بر وجه حسبت
  »...... خويشتن سابق ديدم نفس بدان مايل گشت

  
کتاب ديگری . از سانسکريت به پهلوی است Panchatantraاز کارهای ديگر برزويه پزشک، برگرداندن نسکی به نام 

 از تازی به يونانی برگردانده شد را هم شمعون انتاکیبدست )  هجری ۴۶٢( ميالدی١٠٧٠ که در حکمت هندی،به نام 
  .از بزرويه ميدانند

  
  
  

  )بوزرجمهر(بزرگمهر 
  



افسانه ها و داستانهای بسياری . نام بزرگمهر در شمار نامهايی است که در تاريخ از آن به بزرگی و دانايی ياد ميشود
 راستی دور باشند، اما می رساند که وی نقش بسيار مهمی در درباره وی گفته شده، که ممکن است بسياری از آنها از

  .تاريخ فلسفه و پزشکی ايران باستان بازی کرده است
  

. شرح حال اين وزير و اثر وی بر روی پادشاهی نوشيروان و بازدهی بر روی دانش آن دوران بسيار شايان توجه است
.  آموزش و پرورش فرزند انوشيروان، هرمز گماشته شدنخست بزرگمهر توجه و مهر شاه را بخود جلب کرد و برای

هرمز نسبت به بزرگمهر خوش رفتاری ننمود و استاد را از خود آزرد، اما سپس از کرده خود پشيمان شد و جايگاه  
  .بزرگمهر باال گرفت، تا آنکه به وزارت رسيد و در امور کشوری با شايستگی بسيار به شاه خدمت نمود

  
  : مشهور بزرگمهر پاسخی است به اين پرسش در پيشگاه انوشيروان داده استاز داستانهای 

  که بزرگترين بدبختی چيست؟
فيلسوف يونانی گفت پيری و ُکودنی که با تنگدستی و نداری با هم باشد، دانشمند هندی گفت بيماری های جسمی که با 

 حال به پايان رسيدن است و کار نيکی نکرده ، بزرگمهر گفت که آدمی ببيند که عمرش دردردهای روحی فزون گردد
اين پاسخ در پيش خسرو بسيار پسنديده آمد و مقام و ارج بزرگمهر در برابر . باشد، اين بدترين بدبختی هاست

  .دانشمندان و فيلسوفهای خارجی نمايان شد
  

ست و درباره فلسفه يونان می  ميالدی کتابی از عربی به يونانی ترجمه کرده ا١٠٧٠ که در حدود سال سيمون انتاکی
  ).۵٣تاريخ پزشکی دکتر الگود برگ ( باشد، آنرا از بزرگمهر ميداند

  
   .نام يکی از پندنامه های پهلوی است نويسنده آنرا بزرگمهر ميداند»  يادگار بزرگمهر« 
  
 
 

 بيمارستان و دانشگاه پزشکی گند يشاپور  
 
 
 

 
  :گردآورنده

  شاهين کاويانی
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