
 

  بيماريها
  

نام بخشی از اين بيماريها را . در نسکهای دينی زرتشتيان و نسکهای تاريخی نام بيشماری از بيماريها آمده است
اما شوربختانه نامهای شمار . ميتوان با بيماريهای کنونی سنجش کرد تا روشن گردد چه بيماريهايی بوده اند

 . به گمان و از روی سنجش آنها را شناختديگری از اين بيماريها روشن نيست، تنها ميتوان 
 
  تب 

 زياد ديده می شود، که چم آن تب می باشد، به چم بيماری که دمای طبيعی تپنو و تفنوواژه تب در اوستا به شکل 
ممکن (بجز تب، واژه تب گرم .  و مانند آنها از اين واژه آمده اندتپش و تپيدنواژه های .  بدن آدمی را باال برد

  .نيز ديده شده است) تاب زدگی باشد؟است آف
  

بايد گفت تب که يکی از نشانه های بيماريها و بخشی از آنهاست، خود به تنهائی محل و مکان ويژه ای در 
  .پزشکی از خيلی پيش پيدا نموده و بخشی از آن بوده که مهمتر گرديده و عنوان مستقل يافته است

  
  ديو تب 

شايد نگر به تبهای شديد بر اثر . يشان و گيج و بيهوش می نموده استآن تبی بوده است که آدمی را پر
  .بيماريهای عفونی و يا سرسام بوده است

  
  سردرد

در بخش هفتم، باب بيستم ونديداد . واژه سردرد درست به همينگونه در اوستا با نام بيماريهای ديگر آمده است
 ......". می کنمای سردرد به تو نفرين"  ..... به روشنی گفته ميشود 

 
  تب لرزه

بدين شکل . اين واژه که در اوستا آمده است و بسيار روشن می باشد بنظر می رسد همان تب نوبه باشد
  ).  باب بيستم ونديداد–بخش هفتم " ( ای تب لرزه به تو نفرين می کنم"......

  
    Vitiligo)(پيس 

 برصپيس يا پيسی می باشد که به تازی آن را است که همان (Paesak) پئسه در اوستا واژه ای به نام 
بيماری پيسی در بيشتر نسکهای پزشکی قديم ديده شده . فرد پيسی دور از مردم زندگی می کرده است. ميگويند

  .  و يا با يکی از نشانه های جذام اشتباه نموده اند( Lepre)برخی اوقات اين بيماری را با جذام. است
  

بيستم ونديداد از بيماری پليد نام برده شده است که بنظر می رسد پيس باشد و در در بخش هفتم و نهم باب 
 . آمده است(Pesak)پسکپهلوی واژه 

 
  کچلی

  .از کچلی در اوستا زير واژه پوشنده تر بيماريهای پوستی سخن رفته است
  
  

  )Gale( جرب 
ن کننده اين بيماری جايگاه ی ارجمند  که همان گری ميباشد آمده و درما)(Garno گرنو در اوستا جرب به نام

  .داشته است
  
  

  آماس و ورم



در مورد اين دو پديده در نسکهای ايران باستان به نام باد سفيد و باد سرخ و باد کبود نام برده شده است و بنگر 
  . باشندNephrites, Erysipele Oedemeميرسد اينها  آماس های کليوی  

  
  

  گنديدگی و چرکينی 
 اين دو همراه بسياری از بيماريها آمده اند که ميتوان گفت به چرک کردن و يا همان گنديدگی در اوستا

  .ناشی از بيماری های ديگر گفته ميشود) عفونتهای(های
 
 

  بيماريهای پليد
 20  باب 9 و 7، 6در بخشهای . در اوستا نامی از بيماريهای پليد برده که بزشتی و بدی از آنها ياد شده است

  . يداد از بيماريهای پليد نام برده شده است، که بيشتر به نظر جذام يا پيس ميرسدوند
  
  

     Bruluresسوختگی ها 
آنچه از نوشته های . يکی از بيماريهايی که در پزشکی ايران باستان ديده ميشود، سوختگی يا سوختگی هاست

استان به بيماريهای پوستی اهميت زياد می نسکهای دينی زرتشتيان و نسکهای تاريخی بدست ميايد، ايرانيان ب
دادند و چون به زيبايی و برازندگی بدن و اندام بسيار باورمند بودند، بدينگونه در درمان آنها و خودداری از 

  .بيماريهای پوستی بی اندازه کوشش می نمودند
  
  

  مارگزيدگی
  .تاز مارگزيدگی در ونديداد در بخش هفتم باب بيستم نام برده شده اس

  
  

  مرگ بی هنگام
  .اين نام در ونديداد آمده است و ميتوان آنرا با سکته ها يکی دانست

  
  

  گوژپشتی و گوژسينه ای
بنابراين گوژپشتی را . که نگر به همان برآمدگی ستون مهرها از پشت و برآمدگی استخوان سينه از جلو ميباشد

  .   دانست  Pottممکن است بيشتر همان بيماری
  
  

  ی چشمبيماريها
اما درباره بيماريهای چشم بايد دانست که در نسکهای دينی و همچنين در تاريخ هم از اين بخش دانش پزشکی و 

از چشم پزشک ) هشتم و دوازدهم و سی وسوم(برای نمونه در دينکرت . هم از چشم پزشک نام برده شده است
  .گفتگو شده است

  
  :نجا که رستم به مازندران برای رهايی کاوس رفته است گويدفردوسی شاعر نامی ايران در خوان هفتم رستم آ

  
  بخـــون دل و مــغـز ديــو ســـپـيــد    پزشـکان که ديـدنـد کردنـد امـيد 
  که چون خون او را بسان سرشک    چنين گفت فرزانه مردی پزشک
  شـــــود تـيــرگـی پـاک بـا خــــــون    چکانی سـه قطره بچشم اندرون

  
 



  
   و سقط جنين و بيماريها زنان و بهداشت آنهازايمان

سقط جنين در آين زرتشت از کارهای بسيار ناهنجار بوده، بدين چم که نابودی زندگی را از بين بردن و نابودی 
  .واالترين شکل آفرينندگی اهورامزدا ميدانستند

  
ميرسد باورمند بودند که روح در در اوستا به جنين چهار ماه و ده روز چندان اهميت داده نشده است، به نگر 

  .بدن وی وارد نشده است
  

هنگامی که سقط جنين روی ميداد، پس از زايمان شراب برای زائو سفارش می نمودند، همچنين غذا به زائو 
اگر زائو دچار به تب ميگرديد روز چهارم ميتوانست . داده ميشد اما زائو ميبايستی از خوردن آب خودداری ورزد

  .مدآب بياشا
  

چنين بنگر ميرسد که در پزشکی ايران باستان در مورد برخی از داروهای سقط  کننده جنين می دانستند و 
( از داروهايی که در اوستا از آن در اين مورد آمده است بنگ . ميتوانستند داروهايی برای سقط جنين فراهم کنند

  . ميباشد) از شاهدانه
  

ود که نگهداری و پرستاری زنان باردار بی سرپرست را خاطر نشان ساخته درباره سقط جنين قوانين و آدابی ب
، بدين چم که افراد باورمند است و با شگفتی می بينيم که حتی درباره سگهای حامله نيز اشاره گرديده است

  .ميبايست از هر حيوان بارداری چه از دوپا يا چهارپا، زن يا ماده سگ نگهداری نمايند
  
  
  

  گر بيماريها دي
 

در نسکهای دينی زرتشتيان از بيماری هايی نامبرده شده است که عده ای از آنها شناخته نشده اند ولی  برخی از 
  .آنها را ميتوان به گمان دريافت که چه بوده اند

  
  . ونديداد در  بخشهايی چند نامهايی از بيماريها برده شده است که آگاهی از آنها بيهوده نيست٢١ و ٢٠در باب 

  
ای درد، ای مرگ، ای سوختن، ای تب، ای سردرد، ای تب لرزه، ای بيماری اژانه، ای بيماری اژهوه،  : 7بخش 

  .ای بيماری پليد، ای مارگزيدن، ای بيماری دورکه، ای بيماری ساری، ای نظر بد، به تو نفرين ميکنم
  

يماری اوغرا، با درد، با مرگ بی هنگام، با با بيماری ايشيره، با بيماری اغواير، با بيماری اغرا، با ب: بخش نهم
سوختن، با تب، با سردرد، با تب لرزه، با بيماری اژانه، با بيماری اژهوه، با بيماری پليد، با مارگزيدن، با 

بيماری دورکه، با بيماری ساری، با نظر بد و گنديدگی و چرکينی يافت که اهريمن در تن مردم آورد، مقابله 
  .ميکنيم

  
ای خورشيد و ماه و ستارگان طلوع کنيد برای دور کردن مرض کخودی، برای مرض ايهی، : ١٧ بخش ٢١باب 

  .برای دور کردن جادوگر زناکار
  

  حالت تهوع   – يک گونه بيماری  -  Ajana ) اژانه(اژن 
رفه   يک گونه بيماری يا برهمخوردگی دماغی و حواس و بدخويی و سرماخوردگی شديد و س-  Ajahvaاژهوه 
  حيوانی

  .  بيشتر بنگر ميرسد جذام و پيس باشد– مرض پليد
  .  روشن است– مارگزيدگی

    بيماری و اختالل دماغی، الغری-  Drokaدروکه 



  .  بنگر ميرسد بيماريهای بومی باشد– بيماريهای ساری
  .  بنگر ميرسد بد چشمی و يا چشم زخم باشد– نظر بد يا بد نظری

  يک گونه بيماری يا برهمخوردگی حواس، بدخويی، سرماخوردگی شديد و سرفه – Ishire) ای شير(ايشيره 
  حيوانی
    يک گونه برهمخوردگی دماغی و حواس– ) اغوثيری–اغوير (اغواير
  .  گونه ای بيماری است–اغرا 
  .   گونه ای بيماری است-  اوغرا

  .  بنگر ميرسد سکته و آنگونه باشد– مرگ بی هنگام
  وح تبهکار   کج، ر– کخودی

    طاعونی ، حالت تهوع– Ayahi) ای خ(ايهی 
  
  

  . از چند بيماری نام برده شده است١٣١در آبان يشت بند دو و در فروردين يشت بند 
  :بدين شکل

  نه يک تب دار، نه يک ناقص االعضا، ،)Sareta(نه يک سرته : نبايد بنوشد) آب تقديس شده( از اين زورمن 
  . زن، نه کسی که گاتها نميسرايد، نه يک پيسی)Kaswiche(نه يک کسويش  ،)Satchie(نه يک سچی 

  
  .  نيز از چند بيماری نام برده شده است١٣١در فروردين يشت بند 

  :بدين شکل
و واوارشه ) Naez(فروهرپور آبتين را درود ميفرستيم، از برای مقاومت بر ضد جرب و تب و تب لرزه و نئزه 

 )Wavarcha  ( و.....  
  
  ، ترسيدن، لرزيدن)مجازی(  سرماخوردگی، بی خونی– رتهس

  در فرهنگ اوستا تحت عنوان مس چيش يعنی کلمات زشت و شيطانی ادا کردن، بدگويی ترجمه گرديده – سچی
  .است

  پستی، فرومايگی، خست) کسوی   (– کسويش
  . است) مزاجی(  اخالطی – نئز

  کثافت، پليدی، آلودگی، زشتی، ناپاکی) ١
  توانی، سستی، نقص، وسواس، اخالطنا) ٢

  
    ناپرهيزگاری، هرزگی– )واورشی(واوارشه 

  
  

  :بيماريهای زير نيز از فرهنگ اوستا استخراج گرديده است
  

  . درديکه از گزيدن مار توليد ميشود– اژيواک
   لرز، لرزيدن، نرمی استخوان– اغستی
  )عفونت( گنديدگی– اخستی

  ، امتالی معدی رودل، سو هاضمه– )Oyfar( ايفر 
   بدبينی، تبهکاری– )Oderesheha( ادرش 

  
  :برابرهای بيماريهای نامبرده شده در باال از فرهنگ اوستا بنام
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  پيشگيری بيماريها
  
يا کشتن جانوران زيان (  پيشگيری بيماريها و گندزدايی و حشره کشی - حشره کشی- )ضدعفونی(لشت زدايی پ

  .از جستارهای بسيار ارجمند در بهداشت و پزشکی ايران باستان می باشد) آور 
  

 (روش آداب و رفتار و "  بيماريهای پرمرگ"در ايران باستان هنگام بيماريهای واگير يا به گفته آن دوران 
ويژه ای به کار گرفته ميشده که بدرستی جداسازی بيماران از مردمان سالم بوده ) Barchenume -برشنوم

  .است
  

برای نمونه دوری از کسی که به پيسی . جداسازی بيماران در پايه نخست مورد نگر ايرانيان باستان بوده است
جام ميشده يا درباره زنی که بچه مرده به دنيا آورده دچار شده بود، و کارهايی که برای زن در دوران ماهانه ان

است، در نگر گرفته ميشده و برای همين کسی جز پرستاران و همراهان و پزشکان نميتوانستند دست به زائو 
  .اينها و نمونه هايی از اين روشها برای جلوگيری از پخش بيماريها بوده است  .بزند

  
يا افرادی که با خاکسپاری مردگان سروکار داشتند، می بايست از ديگران دور زنی که بچه مرده به دنيا آورده و 

نمايند و کارهايی که برای نمونه  باشند، يا آنکه افرادی که دست به مرده می زدند می بايست خود را پلشت زدايی
  . بسيار رايج بوده استزن آبستن و همانند آنها بايد انجام دهند، می رساند که جداسازی بيماران در ايران باستان

  
 ايرانيان باور داشتند که بيمار برای نزديکانش خطر داشته است، منتهی بايد دانست در آن دوران به مانند امروز 

آگاهی های بسياری در مورد بيماريها همه گير بر ايرانيان باستان روشن نبوده و دليل پخش بيماريها را به 
اين امر يعنی جداساختن ) سيستماتيک( چشمداشت که به روش زيربنايی پس نمی توان.  درستی نمی دانستند

بيماران در همه موارد انجام گرديده شده باشد، تنها بايد دانست جدا ساختن بيماران گرفتار به تب پس از زايمان 
  .اجباری بوده است

  
از آلودگی آب و محيط بيمار و بنابراين کوشش در پيشگيری از بيماری در ايران باستان وجود داشته و جلوگيری 

  .آتش و زمين و از بين بردن آنها همه به مانند آن بوده که پيشگيری در برابر بيماريها انجام گيرد
  

در هنگام آشکار شدن بيماريهای همه گير به مانند طاعون و وبا و آبله، بيماران در مکانی دور از ديگران می 
بيماران هر يک در رختخواب جدا استراحت می نمودند و از کاسه ای جدا . زيستند و با ديگران در تماس نبودند

خوراک می خوردند و آب می آشاميدند و پس از بر طرف شدن بيماری خود را شستشو داده و پلشت زدايی می 
  .کردند و با گياهان و شيره های خوشبو که در آتش می ريختند خود را بُخور می دادند

  
  

  .مواد فيزيکی و مواد شيميائی: گروه بخش ميگرديدمواد پلشت بر به دو 
  
  

  مواد فيزيکی
  .و سرما است) گرما( که ميتوان گفت شامل آفتاب و آتش 

  
  .درباره آتش که هم از پاک کنندگان و هم از پلشت زداها بوده در اوستا به درازا از آن گفته شده است

ی در مورد آتش آمده است و از اين دستورات جايگاه  دستورات بسيار96  تا 73در باب هشتم ونديداد از بخش 
اين پاکی زدايی . و ارج آتش در آيين زرتشت چه از روی پاک کنندگی و چه از روی پلشت بری نمايان می گردد

  .درباره رخت، خانه، اسباب و آوند و باردان های آهنی و ديگر اسباب و مکانهای گوناگون آمده است
  



 و سرما نيز از مواد فيزيکی بودند که برای پاکيزگی تن پوشها و اسباب آلوده از آنها اما نور خورشيد و گرما
به اينگونه که پس از شستن انها را در مقابل نور خورشيد و گرما و سرما قرار می دادند و پس . بهره برده ميشد

  .از زمانی آلودگی و چرکينی آن جسم بر طرف ميگرديد
  
  

   مواد شيميائی
.  ی مينامينديوژداثرگريی که در پزشکی ايران باستان از آنها برای پلشت بری بهره برده ميشد را مواد شيميا

  :مهمترين آنها از اينها هستند
  

 يا سداب کوهی، اورواسنا، وهوگئون، وهوکرته،  ( Rue Sauvage ) ، اسفند (Ruta Gtraveolens )سداب 
  .هداپنته، اشترک، مورد، ميخک، آويشن و شراب

  
رباره جايهايی که آلوده شده اند، آميخته يا جوشانده ای از سير و سرکه و شراب می ريختند و بدين ترتيب د

  .پلشت زدايی ميکردند
  

 از جمله گياهان خوشبويی بوده که در پلشت زدايی هوای خانه ها بهره می برده اند، اين  (Urvasna)اورواسنا،
  .معروف است  (Santal rouge, blanc )گياه همان صندل

  
  ).يا کافور؟( به گمان همان کندر است که از پلشت برهای  قديمی است، ) هوگون، وهوگئن(وهوگونه 

  
  . می باشد (Bois dAloes )وهوکرتو همان عود يا داربو

  
  .هداپنته، چوب انار می باشد

  
  .رديده استاز کافور نيز که از مواد خوشبو کننده بوده برای بخور و دود دادن بهره بری می گ

  
، برای دود دادن و گندزدائی استفاده ميشده و چون اين ماده را بر روی  (Gomme ammniacale ) اشترک

 .آتش بريزند بخارهای آمونياکی از آن بيرون ميايد و برای کارهای گفته شده بسيار سودمند بوده است
 

به خاطر داشتن اسانسهای خوشبو در پلشتی بری و پاک کردن چرکينی ) Girofle(و ميخک )  Myrthe (مورد
  .ها بهره برده ميشده و نزد ايرانيان باستان بسيار ارجمند بوده است

  
يا صعترکه چون خوشبو بود در امر پلشت بری مورد بهره ) Origan de Perse-Thym ( آويش يا آبش 

  .برداری قرار ميگرفته است
  

وشبوی آورده شده در باال از نگر آنکه همگی آنها خوشبو و همچنين دارای اسانس های قوی درباره گياههای خ
  .بودند و برای هدف يوژداثرگری سودمند بوده اند، بدين روی بسيار از آنها استفاده ميشده است

  
گياههای خوشبو بايد دانست گياههای خوشبو درين باب نقش مهمی را ايفا می کردند، چنانکه در اوستا باربار از 

  .که زير نام هر چوب خوشبو آمده اند) ٢ بخش ٨ونديداد باب (نام برده شده است
  
  

 ۵باب . اما درباره مگس بايد دانست که اين حشره را بسيار ناپاک و دوری از آن را بسيار بايسته ميدانسته اند
  : که در کوتاه چنين است ونديداد درباره جابجايی بيماری به وسيله جانوران و مگس می باشد۴بخش 

  



اگر ناپاکی به وسيله جانور و يا پرنده و يا باد و يا مگس به انسان سرايت نمايد، باشد که زود تمام گيتی که « 
خواهان زندگی پارسايی است، با روح سخت و تن گناهکار خواهند بود، چونکه بسيار است ناپاکی هايی که با 

  ». آنها زمين بوی بد دهد
  

  . جابجا کردن بيماريها به وسيله اين حشره گوشزد شده است۵، باب ٧، ۶، ۵، ٣، ٢در بخشهای همچنين 
  

درباره مگس و جابجايی ناپاکی و بيماری از اين حشره و بايستگی از ميان بردن آن در آيين زرتشت بسيار آمده 
  . ونديداد نشان دهنده موارد باالست٨ باب ٧١، ١٨، ١٧، ١۶بخشهای . است

  
 اينکه بايستگی حشره کشی در آيين ايرانيان باستان نمايان گردد نوشته ای که از فيثاغورس تاريخنويس و برای

 کتاب سياحتنامه خود درباره دخمه ميترا از سوگندی که هر مرد و زن ياد ميکند و ۴دانشمند يونانی در فصل 
  :مهر را مورد سخن قرار ميدهد، ميگويد

 خردمند که زمين را آباد و آرميده می دارند، سوگند ياد ميکنم برکشتن هر حيوان بر افزايش شماره آفريدگان« 
زيانکار، سوگند ياد ميکنم بر شيار کردن و کشاورزی يک زمين و کاشتن يک درخت ميوه، سوگند ياد ميکنم بر 

گاه خشنوديم پس از مرگ از جاي. جاری کردن آب خنک در خاک خشک و ساختن يک راه سوگند ياد ميکنم
  ».نيکبختان رانده شوم اگر در آنها و زندگی اين کردار نيک را انجام ندهم

  
بنابراين بايد باور داشت که نابودی حشرات تا چه حد در پيشگيری و پخش بيماريهايی از قبيل تيفوس و ماالريا 

  .و مانند آنها کارگر بوده است
  
  
  
  

  درمان بيماريها 
  

اين درمانها چند بخش بودند که . به دست پزشکان انجام ميگرفته استدر ايران باستان چند گونه درمان 
  .بوده است) يا جراحی(مهمترين آنها روان درمانی، گياه درمانی و کارد درمانی

  
  

  روان درمانی 
  

تلقين که در راس درمانهای روانی بوده از خيلی قديم در ميان ايرانيان رايج بوده است، اين تلقين بيشتر با دعا 
 يا کالم خدايی ميگفتند و در نسکهای دينی زرتشتيان آمده است که )Mantra(منترا راه بوده که آنرا هم

  .به درمان بپردازند) کالم خدايی(بزرگترين و ارجمندترين پزشکان آن پزشکانی هستند که با منترا  
  

تلقين می گرديده و به وسيله اين روش درمان يعنی منترا اينگونه بود که کلمات و واژه هايی چند به دردمند 
  .قدرت و قوتی که در گوينده بوده در بيشتر موارد بی اثر نبوده است

  
  .  به درمان بيماريها با منترا اشاره شده است۶، ۵، ۴، ٣، ٢ بند ٢٢در ونديداد در باب 

ه چنين درمانی بيشتر کالم مانتر برای درمانهای روانی در پزشکی ايران باستان رايج بوده و پزشکانی که ب
  . که همان منتر پزشک باشد، می ناميدند)Mantru Baechazou( منتروبئشه زو سرگرم بودند را 

  
در ميان زرتشتيان روش درمان به وسيله منترا بسيار رواج داشته، يکی از اين روشها آن بوده که پس از شست 

 با  روشی برگزيده مانتر را  برای بيمار می و شوی بيمار مواد و گياهان خوشبو را در آتش ريخته و منتر خوان



خوانده و بدين شکل در روان بيمار کارگر ميافتاده و بيشتر بيمار پس از مانتر خشنودی خاطر و اميدی در خود 
  .احساس مينموده است

  
  
  

  گياه درمانی
  

ه، درمان با گياهان چنين برميايد که يکی از درمانهای نخستين و خيلی پيشينه دار که بشر بر آن دست گذاشت
  .باشد

  .  در نسکهای زرتشتی به چم گياه درمانی آمده است)Orvaru Baechazou (ارور وبئشه زو واژه  
  

که اهورامزدا نباتات زياد صدها و هزارها رويانده که آنها ) ٩، ٨، ۶، ۵، ۴ بند ٢٠باب (در ونديداد آمده است 
رستاده است که جهت رويارويی با درد و مرگ و سوختن و تب درمان بخش برای جان آدمی است و به آن درود ف

  .باشد.... و سردرد و تب لرزه و 
  

  : ونديداد چنين است٢٠ باب ٨بند 
پيروز ميشويم، و زياد شدن ِديو را جلو ميگيريم، ) Dev( ما بر ِدو) يعنی گياههای دارويی( از زياد شدن آنها « 

  ».انند ما ای اهورامزدا زورآور استبرای م) يعنی گياهان دارويی(قوت آنها 
  

  .اين گفته اهميت و جايگاه  گياههای دارويی را بخوبی روشن می سازد
  
  

  : ونديداد چنين آمده است٢٠ از باب ۶در بند 
  ».... تمام گياهای دارويی را ستايش می کنيم«
  

  . تان روشن ميگرددپس بدينگونه جايگاه  و ارج گياهها و نباتات دارويی و سودمند در ايران باس
  

  .گياه درمانی بيشتر به سه گونه خوارکی يا بخوری ويا ماليدنی انجام می گرفته است
  

فردوسی شاعر بلند پايه ايرانی درباره گياه و درمان به وسيله آن شعرهای زيادی دارد، نمونه ای از آنها درباره 
  :کشته شدن سياوش است 

  
  يزد که داند که آن چون برستجز ا    بساعت گياهی از  آن خون برست
  که خـوانی همـی خـون اسيـاوشـان    گيـــا را دهــم مـن کنـونــت نشـان

  
  
  

  :  از گياهان و نباتات و آنچه در پزشکی ايران باستان در نسکهای دينی و اشاره ها از آنها نام برده شده است
  

  آب انار -
 ) Eben(آبنوس  -
  Marjolaine يا آبشن يا صعتر يا سعتر ( آويش  -
 ارزن -
 Aesa Fetifdaانقوزه   -
  Urvasnaاورواسنا   -
 اشترک  -



 Melisse بادرنگبوبه  –بادرنجبوبه  -
  Melon Medica, Citonier de Medie         بالنگ   -
 Theofhrastos  تئوفراست -
 برنج -
 بنفشه -
 Canabis Indica در اصطالح گياه شناسی Bangha در اوستا بنگه  –بنگ  -
  Pistacia acuminataبنه   -
ره -  )Poireauگندنا  ( ت
 Moutrade noireخردل سياه   -
  Achantusروغن اقنطوس کرمان   -
 روغن بادام شيرين -
 روغن تربانتيس -
 .يا روغن ميوه های جنگلی که از آنها نيز درکتب ايران باستان نام برده شده است( روغن ميوه جنگلی  -
 Safranزعفران   -
 زنبق -
 زيتون -
 Rue Sauvage   اسپند، اسفند–سپند  -
 Rue   سداب -
   Poivretteسياه دانه   -
 سوسن  -
 Thymus mumularisسوسنبر  يا سيسنبرياآس بويه  -
  Shaetaشئته   -
 Basilic romain communشاه اسپرغم    -
 شبدر -
 . در اوستا از شيره گياهان بسيار نام برده شده است–شيره گياهان  -
 عطريات -
 Bois d´Aoes عود يا داربو  -
  L´aurierر گيالس  غار يا غا -
 Ghnanaغنانه   -
  Fraspatفرسپات  -
 Larix  يا   Lariceقطران   -
 کرفس -
 Chicoreeکاسنی   -
 Encensکندر   -
 Sesameکنجد   -
 گوکرن -
 )خشخاش(کوکنار  -
 )شقايق(الله  -
 Myrtheمورد   -
 Girofleميخک   -
 نيشکر -
  Vohoukretuوهوکرتو   -
 Vahugaonaوهوگئون   وهوکئن   -
 )اسپست(يونجه  -
 

  



  
  

   جراحی      
  

در ) Karetubaechazou کره توبئشه زو ( واژه جراحی يا کارد پزشکی يا کارد درمانی يا کرتو پزشکی 
اما بايد دانست جراحی به گونه کنونی نبوده، بلکه اگر بيمار از ديگر . نسکهای ايران باستان بسيار ديده ميشود

پس پيشينيان ما آنگاه که از درمان با .  اری گرفته ميشددرمانهای پزشکی بهبودی نميافت، آن هنگام از چاقو ي
  .گياه و دارو و تلقين و مانند آنها بهره ای نميبردند از کارد ياری ميگرفتند

  
درباره جراحی و ويژگيهای جراح نزد ايرانيان باستان باورها و پايه هايی وجود داشته است که ميتوان در کوتاه 

  .آنها را نام برد
  

نمی توانسته است به کار جراحی دست بزند، مگر آنکه شايسته آن بوده ) در مکتب مزديسنا(ه جراحنخست اينک
بدين چم که هنگامی جراح می توانست مزداپرستان را جراحی کند که سه نفر از کسانی که مزداپرست . باشد

"  مرتکب گرديده که گناه وگرنه چنين جراحی گناهی بزرگ. نبودند را جراحی کرده و به نتيجه خوب رسيده باشد
  .ميباشد" زخم عمدی

  
  :در ونديداد آمده است

زرتشت از اهورامزدا پرسش ميکند که مزداپرستان جهت آموختن پزشکی چه بايد بکنند؟ اهورامزدا پاسخ می « 
ر او دهد که اينان پيش از مزداپرستان بايد در َدِو پرستان آزمايش نمايند، اول يک دوپرست را جراحی کنند اگ

بميرد دوپرست دوم و اگر او هم بميرد، سومی را جراحی کنند، اگر او هم بميرد، آنکس که ميخواهد پزشک شود 
تا ابد نبايد بکار پزشکی پردازد و ديگر نبايد به مزداپرستان دارو دهد و جراحی کند و اگر به مزداپرستان دوا 

کوتاه شده ( ازات کسی است که زخم عمدی وارد آورد دهد و جراحی کند و آنها را زخم کند، مجازاتش همان مج
  ). ونديداد٧ از باب ٣٨، ٣٧، ٣۶بندهای 

  
درباره جراحی و ويژگيهای جراح ايرانيان باستان باورهايی داشته و آن اين بود که اگر پزشک در درمان با گياه 

و همچنين بريدن اعضا و بند ) غدد(نتيجه ای نگرفت، اگر ماهر باشد می تواند برای درمان زخمها و گره گوشتها
بنابراين از درونمايه نوشته باال چنين برميايد که جراح و جراحی پس از ). ۴دينکرت . (از کارد ياری گيرد
  .به ميان می آمده است) پزشکی داخلی(پزشک و پزشکی

  
يان دقت است،  ونديداد دو نکته بسيار اساسی روشن می گردد که شا٧ باب ۴٠ تا ٣۶پس به موجب بندهای 

يکی آيين و رسم پزشکی، دوم اجازه پزشکی که بنگر می رسد هر دو اين  مهم يا نخست از ايرانيان بوده يا آنکه 
  ايرانيان يکی از نخستين 

  . پايه گذاران اين دو بوده اند
  

پهلوی رودابه و از داستانهايی که در جراحی ايران باستان آمده زاييده شدن رستم پهلوان نامی ايران و شکافتن 
 .بيرون آوردن رستم بدست پزشکان ايرانی بوده است

  
 

  بيهوشی 
  

درباره بيهوشی بايد دانست به گونه ای که امروز از آن بهره می گردد نبوده ولی برای جراحی بيهوشی انجام 
  .ييعی است هنگامی شخص بيهوش و بخواب باشد بهتر می توان جراحی کردطبسيار . ميشده است

 بنگسانه های ايران باستان و پس از آن از دارو و َگرد بيهوشی بسيار سخن رفته است و بنگر می رسد از در اف
  .بهره می برده اند

  



اما شراب را بهترين . بنگ که تازی آن بنج است را با شراب برهم زده در بيهوشی مورد بهره قرار می دادند
کافتن مادر رستم از اين ماده برای بيهوشی بهره برده شده خواب آور و سبب بيهوشی می دانستند، چنانکه در ش

  .است
  

   Bangha –بنگ 
  . نامش در اوستا آمده است و در آن دوران و پس از آن در دوران ساسانيان از آن بهره برده می شده است

  
  :  فيثاغورس در سياحتنامه گويد- داروی خواب آور  

  ». ی خواب آور به اسب داريوش داده می شددارو) ميراخور داريوش(به دستياری ابار « 
  

همان شاهدانه است که مستی آور ميباشد، بر . اما بنگ چنانکه گفته شد از تخم کانابيس انديکا گرفته ميشود
  .اساس گفته هرودوت از دانه های آن در دوران ايران باستان بهره می گرديده است

  
 بزرالبنج و افيون هر دو مساوی حب ساخته به قدر يک با نخودی چون از .... «  گويد که مخزن االدويهنويسنده 

  »... فرو برند خوابی طويل آرد 
  

  :فردوسی می گويد. ممکن است داروی هوشبر که در شاهنامه آمده است همين ماده باشد
  

  درافکـنـــــد درجــام مـی چــاره گــر    بفــــــرمـود تـا داروی هـوش بـــر
  تو گفتی که بی جان و بيهوش گشت    د بيهوش گشتبدادند و چون خور

  
درباره پيدايش شراب و بهره گيری از اين ) Comte du Gobineau( در کتاب تاريخ پارسيان کنت دوگوبينو

  :مايع برای بهبود بيماری در دوران پادشاهی جم گفتگو کرده و چنين می نگارد
  
رمان بيماران مفيد بود، به رعايای خود اثر داروها و درمان هر وقت که پادشاه دارويی پيدا می کرد که برای د« 

  ». بيمارن را می آموخته
  

درباره ساير موادی که برای بيهوشی مورد بهره قرار گرفته است غير از دو ماده باال چيزی پيدا نشده، شايد هم 
  .بوده است ولی اکنون از آنها آگاهيی در دست نيست

  
  :يژن فرمايدفردوسی در داستان منيژه و ب

  
  بـــر  آورد   بــا   بـيـــژن   گـيـــــو   زور    مـی ســـــالخــورده بـجـام بـلــــور
  پـرســــتـنـدگـان را بــر خــويـــش خـوانـد    منيــژه چـو بيـژن دژم روی مانــد
  ــرپــرســـتـنـده آمـــيـخــت بـانــــوش بـــــ    بـــــفرمـود تـا داوری هـــوش بـر
  هـمــان خــــوردن و ســرش بـنهـاد پسـت    بدادند چون خورد می گشت مست
  همی ريخت بر چوب بر چوب صندل گالب    بگستـــرد کـافـور بر جـای خـواب
  کــه تـاگـشـــت بـيـدار و چـشـمـش گشـــاد    بـيــاورد روغـن مـراو را بــــــداد
  سـمـــن بـــــر در آغــوش يـافـــتنـگـــار     چـو بيـدار شد بيژن و هوش يافت

  
  

درباره شراب و بهره بری اين ماده بايد دانست که در ايران باستان مجاز بوده منتهی نه به گونه ای که 
شرابخواری و ميگساری پسنديده باشد، بلکه تجويز اين ماده تا اندازه ای ممکن بود ولی زياده روی در آن  را 

  .شايسته نمی دانستند
  

  :مينوخرد درباره شراب مطلبی بدينگونه آمده استدر 



که می خوردن برای بيماران باندازه باشد، هضم را خوب و اشتهای خوردن را زياد کند، در تن هوشياری و « 
خرد و خون فزايد، نور ديده و شنيد گوش را زياد نمايد، خواب را آسانتر و آسوده تر نمايد، اما اگر زياده روی 

 خون کاسته شود، رنگ صورت را بردارد، خواب را سنگين و گران نمايد و خداوند را از خود شود از نيروی
  ». ناخشنود نمايد

  
اين همانی است که دانشمندان و پزشکان امروز به آن رسيده اند که مقدار به اندازه شراب نه اينکه بد نيست 

  .بلکه سودمند هم ميتواند باشد
  
  
  
 

 ستانپزشک و پزشکی در ايران با  
 تاريخ پزشکی در دوران ساسانيان  
 بيمارستان و دانشگاه پزشکی گند يشاپور  

 
 

 
 

  :گردآورنده
  شاهين کاويانی
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