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 عرفي كتابم

 در طب ايراني ها دادهسوي تحليل  آوري اطالعات به انتقال از جمع
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پزشكي در ايران باستان يكي از موضوعات پرمخاطب در 

طرف موضوع  نگاري پزشكي كشور ماست؛ از يك  حوزة تاريخ
ترين  ر يكي از بزرگگيري و گسترش دانش د شكل

بخش و  هاي تاريخ بوده و از طرف ديگر الهام امپراتوري
خميرماية جريان پزشكي در تمدن اسالمي است. يكي از 

ي پزشكي تمدن اسالمي، دانشي ريگ شكلي ها مؤلفه نيتر مهم
شاپور و دانشمندان آن به  است كه از طريق بيمارستان جندي

عمدة  رغم اين جايگاه مهم، اما علي بغداد رفت و توسعه يافت،
شده بيشتر در محدودة  مطالبي كه تا كنون در اين زمينه تدوين 

 آوري اطالعات بوده است.  جمع
توان  در اين راستا حداقل پنج اثر وزين را در اين زمينه مي

 شده است. كتاب اول،  نام برد كه توسط محققان ايراني تدوين
لد اول كه به ايران باستان ج» ايران پزشكي و دامپزشكي تاريخ«

. دومين باشد يم بخش تاجاختصاص دارد و نوشتة استاد حسن 
» دارالفنون تا باستان دوران از ايران در پزشكي تاريخ«اثر، 

شمس اردكاني و همكاران ايشان است؛  محمدرضانوشتة دكتر 
نوشتة حميد » تاريخ پزشكي در ايران باستان«آثار بعدي، كتاب 

جلد اول نوشتة دكتر » طب در ايران«ا؛ كتاب كاوياني پوي
 ايران در پزشكي تاريخ بر جستاري« ي و كتابآباد نجممحمود 

يي ها كتابباشند. در اين ميان البته  توكلي مي فائزه اثر »باستان
 مانند كتاب كنند يمي محدودي را دنبال ها يتئورهم هستند كه 

كه محور بنيادين اذكايي  پرويز اثر» باستان ايران در پزشكي«
اي از مغان بنا  تئوري سئنا و گروه صد نفره نوشتة خود را بر

يا همان همدان  هگمتانهنهاده است كه حكمت و پزشكي را 
. همچنين كردند يمامروزي، در دوران هخامنشي كياست 
شده كه هركدام به  مقاالت متعددي نيز در اين زمينه نوشته 

 پردازد. باستان مي ايران هاي مختلفي از تاريخ پزشكي بخش
(آرمان » ساسانيان دوران پزشكي بر يا مقدمه«اما كتاب 

جلو  توان يك گام روبه را مي )1398زرگران، انتشارات چوگان، 
ة تحليل تاريخ در حوزة پزشكي دروان ساساني قلمداد نيزم در

ة نيزم دركرد. اين اثر توسط آرمان زرگران كه يكي از محققان 
از  باشد تدوين شده است. زرگران پيش  پزشكي ميتاريخ علوم 

اين نيز مقاالت متعددي در اين زمينه نگاشته است. اين كتاب 
در هفت گفتار تنظيم شده و روند منطقي و مناسبي دارد. 

از بخش هفتم كه سخن آخر نويسنده است روند  نظر صرف
 مطالب اين اثر به قرار زير است:

ادشاهي ساساني و بخش اول شامل تاريخ عمومي پ
تحوالت سياسي است كه در اين محدودة زماني در امپراتوري 
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ضعف  يك نقطه است. شايد در نگاه اول اين  داده  ايران رخ
ة تاريخ پزشكي قلمداد شود نيزم دربراي يك كتاب تخصصي 

پردازد، اما  كه حدود بيست صفحه از آن به تاريخ عمومي مي
آموزشي است و  - اثر تحليلييك  بايد در نظر داشت كه اين 

يكي از عمده مخاطبان آن دانشجويان حوزة تاريخ علوم 
پزشكي هستند كه آشنايي ايشان با تحوالت تاريخي مرتبط با 
پزشكي در درك آنچه نويسنده در ذهن دارد كمك شايان 

كند. از طرفي بيان تاريخ در اين بخش با تحوالت  توجهي مي
زرگران تالش كرده حوادثي را پزشكي در هم آميخته است و 

كه بر جريان دانش پزشكي از زمان هخامنشيان تا پايان 
 ي نمايد.آور جمعافتاده در اين بخش  مؤثرساسانيان 

در فصل دوم اين كتاب، نويسنده به جايگاه كلي خرد و 
خاص در دوران ساساني  صورت بهعام و پزشكي  طور بهعلم 
اي را تبيين كند كه  مي پيچيدهنظام عل كند  پردازد و سعي مي مي

شناسي،  گرفته بود. او ضمن بررسي نشانه در آن دوران شكل 
هاي متعددي كه  ي و سمبلشناس خطساختار طبقاتي قدرت، 

داد در دوران استقرار اين امپراتوري تا چه ميزان علم  نشان مي
فرد اين  هاي منحصربه به يكي از ويژگي اهميت داشته است،

يعني تنوع خط در تدوين علوم مختلف اشاره امپراتوري، 
كند. طبق نظر نويسنده، امپراتوري ساساني براي هر حوزه از  مي

وجود آورده بود. خطي  دانش يك خط مخصوص به خود را به
رفته  كار مي كه در آن دوران براي ثبت مطالب پزشكي به

كه  دهد يمگشتج بوده است. مستندات امروزة ما نشان  نيم
ي تخصصي علمي، ها حوزهتفكيك خط براي بيان موضوع 

در هيچ تمدن ديگري مشاهده نشده است. اين  نيا از  شيپ
از  كنون تاي محدودي كه ها دانستهبخش از كتاب با توجه به 
ي از ا ستهيشاي توانسته ترسيم خوب بهآن دوران احراز شده است 

 .قرار دهدوقايع علمي آن عصر در اختيار خواننده 
هاي پزشكي  در فصل سوم كتاب خود به ويژگي زرگران
طور مستقل  از اين كتاب، كمتر اثري به پردازد. پيش  ساساني مي

به دانش پزشكي زرتشتي و محتواي آن پرداخته و سعي كرده 
را تدوين كند. او با يك بررسي تطبيقي بين  پارادايم علمي آن

رغم  دهد كه علي پزشكي ساساني و يوناني نشان مي
هايي كه ميان اين دو حوزة پزشكي وجود دارد در  هتشبا

باشند. او  ها كامالً از يكديگر متفاوت مي بسياري از زمينه
هاي مرتبط، منظور خود را  ها و دياگرام توانسته با تهية جدول

ترين شكل ممكن به مخاطب انتقال دهد. اين بخش  به ساده
خش از شود. اين ب يكي از نقاط قوت اين كتاب محسوب مي

است » هاي زاداسپرم وزيدگي« يي نظيرها كتابكتاب برگرفته از 
توان يك  سازي آن را مي سازي پزشكي زرتشتي و مدل و پياده

طور مثال قراردادن چهار عضو  حساب آورد؛ به كار بديع به
رئيسه در مقابل چهار طبع يكي از تمايزات طب زرتشتي و 

اند موضوع يك تو شود كه خود مي طب يوناني محسوب مي
رغم كار تحليلي خوبي كه در اين  پژوهش مجزا باشد. علي

توان وارد  شده است انتقاداتي هم به اين بخش مي  زمينه انجام
هاي مختلف پزشكي  طور مثال نويسنده به وجود جريان كرد؛ به

زمان در ميان  مانند پزشكي مانوي، مردمي، مندايي و... كه هم
دازد و دامنة اطالعات خود را به پر مردم رواج داشت، نمي

كند كه در آن به پزشكي زرتشتي پرداخته  آثاري محدود مي
تواند تأثيرپذيري اين حوزة دانشي را  شود. مطالعات آتي مي مي

طور مثال زماني كه  تر سازد؛ به از پزشكي مردمي روشن
كردن  به واگويه» فردوس الحكمه«سهل طبري در كتاب  بن علي

پردازد موضوع  شاپور مي رياست بيمارستان جندي ديدار خود و
وگوي ايشان در مورد يك روش درماني عاميانه براي  گفت
را بيان كرده  تفصيل آن باشد كه در كتاب خود به جنين مي سقط

دهد كه فضاي  هاي تاريخي نشان مي است. اين گزارش
ه جاماند يكي از مراكز درماني به عنوان بهشاپور  بيمارستان جندي

از تمدن ساساني تا چه ميزان متأثر از پزشكي عاميانه است كه 
 تري در اين زمينه باشد. تواند موضوع تحقيقات وسيع مي

فصل چهارم به ذكر پزشكاني اختصاص دارد كه در ايران 
رغم اينكه عنوان كتاب در  كردند. البته علي باستان زندگي مي

گذاشته و به  مورد عصر ساساني است، نويسنده پا را فراتر
پردازد. با وجود اين  پزشكان هخامنشي و حتي اساطيري هم مي

ترين فهرستي است كه تا كنون از  بايد پذيرفت كه اين كامل
شده است. او در اين بخش خود را به  پزشكان اين دوران تهيه 

كند و حتي به شبهاتي كه به ايشان  محدود نمي ذكر نام پزشكان
 طور مثال بزرگمهر، دهد؛ به خ ميمنتسب شده است نيز پاس

 برخي در بود كه ساساني انوشيروان، يكي از شاهان وزير
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 يكسان انوشيروان، دربار پزشك برزويه، يا برزو با ها نوشته
است. زرگران بخشي از فصل چهارم كتاب خود  شده انگاشته

دهد كه اين  را به بررسي اين موضوع اختصاص داده و نشان مي
به دو شخصيت متفاوت هستند. او از ابزار تحليل  دو نام مربوط

 خوبي استفاده كرده است. براي بيان خود به
فصل پنجم نيز يكي ديگر از نقاط قوت اين كتاب محسوب 

شود. نگارنده در اين بخش به دستاوردها و كشفياتي  مي
پردازد كه منحصراً به پزشكي زرتشتي اختصاص دارد.  مي

ي و حركات پريستالتيك رحم موضوع كشف گردش خون ريو
از اين  باشد كه البته پيش  در حين زايمان يكي از اين موارد مي

صورت مقاله منتشر شده است. انحصاراً اين  توسط نويسنده به
ة نيزم دراز اين در هيچ كتاب ديگري  بخش از كتاب پيش 

 ايران باستان مورد توجه قرار نگرفته است.
آموزشي و كتب طبي  بخش ششم اين كتاب به مراكز

كند. قسمت عمدة اين  جامانده از دوران ساساني اشاره مي به
شاپور اختصاص دارد و تالش  بخش به بيمارستان جندي

كه  كند با توجه به مستندات تاريخي، به نقدهايي پاسخ دهد مي
هاي جديد  نويسنده براساس يافته به اين مركز وارد شده است.
به منتقدان اين بيمارستان بدهد كه  توانسته است پاسخ مناسبي

نظر  احتماالً مسير تحقيقات در اين زمينه را تغيير خواهد داد. به

شاپور  ة جندينيزم درتواند به تحقيقات  رسد محققي نمي مي
هاي اين كتاب نگاهي  بپردازد بدون اينكه به منابع و استدالل

هاي  هاي اين بخش هم نوآوري داشته باشد. ليست كتاب
خوز و خوزي در «هايي مانند  ناسبي در اين زمينه دارد. كتابم

از اين قرار  كمتر موردتوجه محققان پيش » مكتب پزشكي ايران
ها در دهة اخير صورت گرفته و  گرفته بود. بازسازي اين كتاب

تري از آن دوران  به همين دليل نويسنده توانسته تصوير روشن
همانند فصل سوم  توانست يمدست ما دهد، اما اين بخش نيز  به

با اشاره به پزشكي مانوي و جريانات طبي كه در آن دوران 
 حضور داشتند، پربارتر شود.

 دوران پزشكي بر اي مقدمه«در انتها بايد گفت كه كتاب 
يك كتاب آموزشي و تحليلي است كه بيشتر براي  »ساسانيان

و محققان اين حوزه  دانشجويان رشتة تاريخ علوم پزشكي
آوري  آيد اثري همراه با جمع شده است. كمتر پيش مي تدوين 

بندي و تحليل آن نيز بپردازد و ضمن  اطالعات به دسته
سازي مطالب، همراه با كشفياتي باشد كه نويسنده در طي  ساده

اما در كنار  ها شده است، يك دهه قبل موفق به آشكارسازي آن
ويراست نخست اين اين موارد بايد در نظر داشت كه اين اثر، 

 تر ليتكمشود و احتماالً در تنقيحات آتي،  تحقيق تلقي مي
 خواهد شد.
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