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  چكيده

و شناختي  اين مقاله به بررسي تاريخچة درمانگري در طب هند و اروپايي، ژرمني و ايراني بر اساس شواهد زبان
برگ  آدالبرت كوهن دانشمند آلماني دربارة طب سنتي ژرمني و بر اساس كتاب مرزه. پردازد اساطيري مي

كارگيري طلسم براي مداواي بسياري از بيماريها مقالة  هدربارة ب) آتهاروودا(ژرمني و مقايسة آن با هندي ودايي 
ضمناً پي . دانست حيوانات ميبيماريهاي و را  او بيشتر بيماريهاي مداوا شده با طلسم و جاد. كرد عرضه مفصلي
...  و 99، 77، 55 مثالً ؛شماردند تعداد بيماريها را به صورت ارقامي با يكان و دهگان يكسان مي آنها برد كه

سه دانشمند دربارة طب هند و . پنداشتند همچنين علت بيماريها را حلول روح شر در بدن شخص بيمار مي
  .بنونيست، يان پوول و دومزيل: اند اروپايي مقاله نوشته

يان داراي مهارتهايي ايشناختي در دوراني بسيار قديم هند و اروپ  بنونيست بر اساس شواهد زبانةطبق نظري
پوول اعتقاد . آورد  توانايي به همراه مي، درمانگربراي درمان بيماريها بودند و اين سنت درمانگري براي شخصِ

اي بوده تا يك واقعة علمي و براي بازسازي   اجتماعي، ديني و اسطورهةيشتر يك پديدطب هند و اروپايي ب دارد
گانة سنت هند و اروپايي  رسالة دومزيل بر اساس خويشكاريهاي سه. جويد آن دوران از اساطير ودايي بهره مي

ر مشروح صحبت   اخالقي ايراني به طو-دربارة طب در ايران باستان در ادبيات پهلوي و سنت فلسفي . است
هم خوردن ر به  اث بر در بدن و بيماري چهارگانه در ايران باستان، سالمت در نتيجة اعتدال امزاج. شده است

 با گياهان دارويي و -2 با كارد ، -1: شده است عرضه در اوستا سه نوع راه درمان. آيد اين اعتدال به وجود مي
  ).مانتره( با كالم جادويي -3

ندهشن نيز به طور مفصل دربارة سالمت مزديسنان و چگونگي تأييد پزشك براي درمانگري در زادسپرم و ب
 .شود همچنين آناتومي بدن در اين آثار تشريح مي. بحث شده است

  
  شناسي تطبيقي  ي، زبانايشناسي تاريخي، هند و اروپايي، ژرمني، ايراني، هندي، ود زبان: هاي كليدي واژه

  
  مقدمه

تصورات اساسي دربارة علت بروز امراض و . ي و روشهاي مقابله با آن مورد توجه بشر بوده استاز ديرباز بيمار
 انعكاسي است از تكامل نوع بشر با ،پردازان  نظريه و برخي ديگر از(Frazer)روشهاي درماني به اعتقاد فريزر 

واهدي از سنت درمان در در فرهنگهاي باستان كه ش. توجه به فرهنگها و ترتيب تاريخي وقوع حوادث مهم
  از اين رو براي درمان به مناسك ديني؛پنداشتند مي آنها وجود دارد، علت مبتال شدن افراد به بيماريها را ديو

  .شد البته ناراحتيهايي مانند زخم و جراحت و شكستگيها با روشهاي منطقي مداوا مي. پرداختند جادويي ميـ 
ها در خاور  پايي همين عقيده وجود داشت و اسنادي از پاپيروس نوشتهدر بسياري از اقوام بدوي هند و ارو

با وجود شباهتهايي كه دربارة تصور از . هايي به خط ميخي در اين باره به دست آمده است نزديك و كتيبه
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 صحبت دربارة وجود يك نظام واحد  شود، بيماري و درمان آن در بين اقوام اولية هند و اروپايي ديده مي
  . اي هند و اروپايي دشوار است قهمنط

اقوام هند و اروپايي به اسناد  نزد تصويري از نظام درمانگري عرضة در اينجا براي حل اين مسئله و
يها، هنديها و ايرانيها بررسي يدر اين پژوهش، درمان در نزد ژرمنها، هند و اروپا. ايم شناختي توسل جسته زبان

  .اند گشاي اين بررسي بوده  راه،بانيمدارك و شواهد معتبر ز. شده است
  
   طب هندي و طب ژرمني- 1

 دانشمند آلماني يك قرن پيش مقالة مفصلي دربارة سنت پزشكي در هند (Adalbert Kuhn)آدالبرت كوهن 
. ه نمودبين اين دو اشار باستان و روشهاي درماني در سنت ژرمني تدوين كرد و در آنجا به شباهتهايي اساسي

اند و نيز شواهد مشابه آن در   كه سرودهاي ودايي(Atharvaveda) 1ي كار او منتخبي از آتهاروودامنابع اصل
ارزشي بر اساس تجزيه و  كوهن بينش با .)157-113، 74- 49: 1864 ،كوهن ( بود2ژرمني يا ادبيات توتني

  .هاي وي مستحق توجه بيشتري هستند  آورد و مقاله دست تحليل آوايي به
  :شش موضوع متمركز كردا دربارة ود ركوهن بحث خ

 ضد ارواح   ضد جن و پري، ،)يرقان(رفتگي، ضد زردي  طلسم براي مداواي اسبِ لنگ، طلسم بر ضد تحليل
  .ضد كرمها خبيثه و كابوس، ضد هفتاد و هفت گونه بيماري و در نهايت

طلسمهاي مختلف بر اساس  هسحر و افسون براي مداواي اسبان لنگ، كوهن به موارد مشابي كارگير هدر ب
 دست يافت و به موجب آن نتيجه گرفت (4.12)قرن دهم و آتهاروودا   كتاب مشهورِ(Merseberg)برگ  مرزه

كه صورتهاي اصلي متنهاي ژرمن و آتهاروودا با هم در ارتباطند و احتماالً از يك سنت مشترك هند و اروپايي 
  .گيرند ريشه مي

طلسم  كردند ، بسياري از محققان تا مدتها گمان ميKauśika Sūtraبق سنت در ادامة اين تحقيقات ، ط
 اما تفحص دوباره دربارة ؛رفته است جا كردن مفصل به كار مي آتهاروودا براي شكستگي در اندام انسان يا جابه

سم از هر دو طل. ستگيري درست كوهن ا يدكنندة نتيجهي تأ كامالًاين طلسم در ساية تفسير و تشريح كوهن
استخوان به (در هر دو طلسم از اصطالحات آناتومي يكساني استفاده شده است . نظر سبك كامالً مشابهند

در (طلبند  ياري مي، و از خداي سازنده و خالق) استخوان، خون به خون، مو به مو، مفصل به مفصل و غيره
  ودايي

 Dhātr = Rhbu در ژرمني ، Wodanيناوي  ، در اساطير شمال و اسكاندAlfr .(  
اند،  ادعاي كوهن مبني بر قرابت و تشابه گياهان رونده كه در روند درمانگري در هر دو طلسم نام برده شده

 است و آن arundhatíگياهي كه در ودا از آن ذكر شده . )154- 151، 63- 49: 1864 كوهن،( صحيح نيست
ي بزرگ درختان مخصوصي به وجود ها حشرات روي تنه و شاخه نوار توري صمغي و چسبناكي است كه

 نمايندة طبقة ايزد بانوان گياهان درمانگر است كه در آتهاروودا سنت arundhatīرسد  به نظر مي. ورندآ مي
  .     ندارنداي  گياهان دارويي ژرمني چنين مشخصة اساطيري. شود درمانگري مردمان به آنها نسبت داده مي

برگي و طلسم ودايي براي درمان اسب لنگ  نسخه يعني طلسم مرزهطبق فرضِ كوهن هر دو  اين وجود با
در مصراع .  به وضوح به درمان دامپزشكي در طلسم اشاره شده است(4.12)در دو مصراع آخر آتهاروودا . است
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.  

 از حوادث ناگواري كه 7شود كه برخيزد و به سمت ارابه برود و در مصراع   از اسبي پس از مداوا خواسته مي6
  .شود  است براي يك اسب در نبرد رخ دهد، صحبت ميممكن

  :ترجمه از ودا 
  . رشد كند، اِي اروندهتي]عضو[ هستيد، درمانگر استخوانهاي شكسته، باشد كه اين róhanīشما،  - 1
 دوباره يكي شوند، مفصل به مفصل، هرچه كه استخوان شكسته يا عضو متورم در dhātrباشد كه  - 2

 .بدن شماست
تخوانها با هم يكي شوند، مفصل به مفصل و عضالت پاره شده، دوباره با استخوان باشد كه مغز اس - 3

 .به هم جوش بخورند
 .باشد كه پوست با پوست رشد كند، خون با خون و گوشت با گوشت يكي شود - 4
تو اِي گياه درمانگر مو را به مو، پوست را به پوست پيوند بده و هرچه كه قطع شده، اعضاي قطع  - 5

 . متصل كن و بگذار استخوان با استخوان رشد بكندشده را به هم
راست و . ]در چرخ[ و تويي ]چرخ[برخيز، پيش رو، بشتاب، ارابة تو چرخهاي محكم دارد، دور  - 6

 !استوار بايست
اگر در گودالي افتاده و زخمي شده يا يك سنگِ رها شده به او آسيب رسانده عضالتش را به هم  - 7

   2ردطعات ارابه را به هم وصل ك قRbhuطور كه  وصل بكن، همان
(→ Zysk, RHV, 74, 197-201). 

شناختي   بر طرحهاي تصوري و روش،مانده كه از نظر پزشكي با هم همخواني دارند كوهن در پنج بخش باقي
از آنجا كه علت بيماري و تشريح روشهاي . شناختي و واژگان مشترك نبود اتكا كرد و مبناي او تطابق زبان

از روي  ،اي و مجزا همه جا كالً مشابهند، توصيف سنت درمانگري هند و ژرمني به صورت منطقهدرمان در 
  3.ارزش بررسي دقيق و كاملي را دارد وجود اين  با؛تعدادي شواهد انطباقي مورد ترديد است

 از دفع جنِ بيماري يا روح خبيث بيماري(كند   ميأكيددو نوع جادوي ژرمني ت ضد سل بر طلسمهاي تشابه
- 22آتهاروودا  = 10 و 163ودا  در ريگ) اند يك عضو به ديگري و از اعضايي كه به تنهايي دچار بيماري شده

ياد  yáksma از بيماري سل با اصطالح ودايي 10 و 97ودا   و ريگ22 و 33، در آتهاروودا 20 و 96 و 17
) از سر به طرف پا(روح پليد را از بدن  از اعضاي مبتال شدة بدن دفع يا  را بيماري،در هر دو سنت. شود مي

 از مناسك و آيين خاص، همراه با وسايل و يا حيواناتي مانند پرندگان براي ،در هر دو سنت. كنند بيرون مي
 ارتباط با انواع خاصي از پرندگان در هر يك از  ايجادكوشش براي. كنند دور كردن بيماري استفاده مي

-154، 74- 63: 1864كوهن،  (شناختي اندكي در اين باره وجود دارد اهد زبان اما شو؛گيرد جادوان انجام مي
155(.  

 و (1.22)از مقايسة  آتهاروودا . بخشي از طلسمهاي ضد زردي بر مبناي انتقال بيماري به پرندگان است
اين  به تشابه روش مداواي (Pliny, Naturalis Historiae, 30.28)هاي ژرمني و رومي  بسياري از نمونه

خصوص در سنت ژرمني،  هب. يابيم  دست مي،بيماري در استفاده از پرندگان زرد شده براي دفع بيماري زردي
يا ريشة (در مواردي نيز گياه . سرخ و خورده شود) سهرة زرد(شود كه پس از واگذاري بايد پرنده  نسخه مي

 در مناسك و آيينِ ،بين ژرمنها مرسوم بودگونه كه در  شد كه اين موارد همان زرد استفاده و خورده مي) گياه
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خواري در سنت  ين قديمي گوشتيشايد در اينجا آثاري از آ.  هم وجود داردKauśika Sūtraذكر شده در 
خواري جانشين رسم قديمي   يافته و بعد عادت گياه انعكاس ژرمني)فولكلور(  فرهنگ عاميانةهندي، در

البته يك يا دو قرن به صورت  (Kauśika Sūtraپخش پاياني خواري شده است و همين مسئله در  گوشت
  .شود به طور گسترده اجرا مي) خواري خواري و هم گوشت مشترك هم گياه

هاي  كوتوله، عوامل كشندهةكوهن بر اساس تمايل دوجانبه و متقابل براي ورود به انسانها و گفتگو دربار
هندي برابر  5و اپسرس 4ترتيب با گندهروه  را به(Mahre) و كابوسها (Elbe , Alp)ژرمني، مينوان شر 

 زيرا هر دو ؛يابد  كوهن مدعي است كه اين برابري تقويت مي(AV 4.37)ضمناً بر اساس آتهاروودا. گيرد مي
-118: 1864 كوهن، (كنند  از مواد خوشبو و معطر استفاده مي،براي دور كردن يا جلوگيري كردن از بيماري

 رويداد مشتركِ  وجود اينكه عقيده به تصرف روح و ارتباط برقرار كردن روح با انسانبا. )156- 155، 127
 شخصيتهاي شر و اهريمني، ارواح بد، كابوسها و تصاويري از اين قبيلرسد  به نظر مي  همة اقوام دنياست،

وجود دارد، مخصوص قوم ژرمن باشد و تشابهاتي كه بين اين صورتهاي ويژة روح و گندهروه و اپسرس هندي 
  .كند به اصل مشترك هند و ژرمني اشاره مي

آيند، شايد در انواع متعدد و عالئم بيماري باشد كه در  نسبت شمارة بيماريهايي كه به صورت جفت مي
 كه apacít 6 مانند بيماري ؛سنتهاي قوم ژرمني مشترك بود و موارد مشابهي هم در چند طلسم ودايي دارد

 بيماري 77در سنت ژرمني جفت . (AV 6.25 →)گويند   مي99 و 77، 55فت شمار آن را به صورت ج
اين تفاوت مربوط است به بيماريهاي . كند  اما گاهي اين تعداد فرق مي؛كنند معموالً داللت بر تب مي

ا از از زماني كه براي نشان دادن شمار زياد بيماريه). مرضهاي واگيردار(كرم، باد سرخ دندان و اپيدميها  نقرس،
اعداد جفت استفاده شد، كوشش براي ايجاد سنت شمارش ويژة هند و ژرمني بر اساس اين ارتباطات، به نظر 

  .)157، 135-128: 1864كوهن، ( رسد بيهوده مي
apacítباد سرخ در سنت ژرمني تأييدكنندة اين پيشنهاد است كه 77 اما نمونة ؛ماند  ودايي مبهم باقي مي 

وسيلة نيش حشرات بوده و عالمت ظاهري آن كوركهاي پوستي  نوعي از انتقال سريع بهدهندة  اين رقم نشان
به عنوان مثال بجاي اينكه گفته شود كورك بدن كسي را گرفته، ژرمنها . (Zysk, RHV, 82-86 →)است 

 تشريح  درapacít نوع 77 يا 66، 55برد و هنديان دوران ودايي از   بيماري باد سرخ رنج مي77گفتند از  مي
  ).خصوص براي سرخجه و سرخك هب(بردند  نام مي ـ يافت وقتي ادامه مي ـ عالئم بيماري

 →)در آتهاروودا . اي بسيار شايع در بين هند و ژرمنها بود كرمها هم علت برخي از بيماريها بودند كه پديده

AV 2.31, 32) و (AV 5.23)ف كرمها در طلسمهاي  و چند طلسم ژرمني بر ضد كرم، كوهن به تشابه توصي
. شدند  به طور عادي شمارش مي،مناطقي از بدن كه كرم به آنها حمله كرده است. كند هر دو سنت اشاره مي

 ،در متن طلسمهاي ودايي. شدند  همچنين جنس برشمرده مي،همين طور انواع كرمها از نظر نوع و رنگ
كه در   در حالي؛اند  سفيد توصيف شدهكرمها به صورت رنگارنگ، سفيد، پشت سفيد و سياه با بازوي
تصور هندي از كرمي با نام اهريمني و . اند طلسمهاي ژرمني رنگ كرمها فقط سياه، سفيد و قرمز ذكر شده

Flesh-eatingودا  كه در ريگ (→ RV 10.162.1-2)  آمده  است ، مشابهي در نوشتة  هومر و در  يك 
  .  )151- 135: 1864كوهن، ( دارديطلسم  هلند
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   طب هند و اروپايي- 2
ارزش خود موفق شد در آيين هند و ايرانيان باستان و ساير   پس از تحقيقات با(G. Dumézil)ژرژ دومزيل 

گانة خدايان بر  گيري كرد كه اين مراتب سه اي بيابد و نتيجه گانه بندي سه  نظام طبقه،اقوام هند و اروپايي
اي  وظيفه  هر دسته از خدايان،در اين نظام. يان بنا شده استيپااساس نظام جهاني و اجتماعي هند و ارو

  -روحانيان (بندي را بر اساس وظيفه و صفات كلي هر يك از خدايان كرده است  او اين طبقه. نددار
شده  بندي در نظام اجتماعي جامعة هند و اروپايي نيز مشاهده مي كه همين طبقه) جنگجويان و كشاورزان

  .است
، نخستين مقالهدر .  برجسته در زمينة مشخصات نظام درمانگري هند و اروپايي نوشته شده استسه مقالة

  كند طرحي از فرضية طب هند و اروپايي به دست دهد اميل بنونيست كوشش مي
 به (Jaan Puhvel,"Mythological reflections",369-82) پس از آن يان پوول.7)12- 5: 1945، بنونيست(

دو نظرية پيشين ل بر پردازد و در انتها دومزي  مي عرضه كرده بود،خستين كه بنونيستتهذيب فرضية ن
  .)39- 36: 1986، لدومزي (افزايد كننده مي تكميلي توضيحات

در دوراني  كند  بنونيست فرض مي(Latin medeor, medicus, Avestan vi-mad)شناختي  طبق شواهد زبان
 مهارتهايي براي درمان بيماريها بودند و اين سنت درمانگري براي شخص يان داراييبسيار قديم، هند و اروپا

: 1945، بنونيست (گرفت  خود قرار ميةرو مورد احترام جامع درمانگر قدرت و توانايي به همراه داشت و از اين
5 -7(.  

وي . ي كرديروپااي دربارة طب هند و ا  بنونيست را ناگزير به طرح فرضيه،يهايچنين سنتي در بين هند و اروپا
 درمان با - 1:  وجود دارداي گانه  سهبنديِ طبقه،  در درمانگري،بر اساس شواهد موجود در اوستا فرض نمود

  .(Vidēvdāt 7.44 →) درمان با جادو -3 درمان با گياهان - 2چاقو 
 درمانگري  بهره جست و اظهار داشت كه سه صورت(Pindar)بنونيست براي تكميل اين نظريه از گفتة پندار 

 طلسمها براي مداواي ،بنا به نوشتة پندار. (Pythian Ode 3.40-55)گردد  هر كدام به سه نوع بيماري برمي
زخمهاي جنگ، گياهان براي رفع خستگي زياد و تحليل بدن و برش يا جراحي براي درمان زخمها و دملها به 

جادوي طلسم براي : آمد دست مي هرمول ب بر اين اساس سه ف).10-7: 1945، بنونيست (اند هرفت كار مي
. جراحي براي جراحات خارجي يا دملها،  خستگي و كوفتگي شديد بدن،زخمها، گياهان دارويي براي ضعف

 كوري و 8(Aśvin, Nāsatya)ها  ناستيه/ اشوينها : كار گرفت سپس او همين فرمول را براي اساطير ودايي به
 زيرا ؛ و اعتقاد داشتند كه طلسمها براي درمان كوري مفيدند(RV 10.39.3)كردند  شدگي را درمان مي فلج

اين بيماري نوعي بيماري اهريمني است؛ گياهان براي مداواي ضعف و ناتواني مفيد بودند و جراحي براي 
 .)11-10: 1945، بنونيست (رفت كار مي به) كه در پي شكستگي پا ايجاد شده بود(درمان فلج 

 اجتماعي بسط داد و نتيجه گرفت كه طلسم و جادو را طبقة ةرمان بيماريها را به طبقبنونيست سه گانگي د
 ضمن آنكه گرفتند؛  به كار مي طبقة كشاورزان راجنگجويان و گياهان خاص را   جادوگر، جراحي-روحاني 

ي مشاهدات  همچنين بر مبنا او. حالت رمز و مجاز داشت تا جزء وظايف اعضاي آن گروه باشد، بيشتركاراين 
ارزشي   با،دهندة يك عادت اجتماعي بيماري و درمان آن، نشان  اعالم داشت كه ارتباط،ني بر بينشتمب

تواند زخم ايجاد كند يا شفا بخشد و گياهان  يا دافع شر است، چاقو مي  ايجادكننده،طلسم: دوگانه است
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ماني داراي دو عملكرد يا نقش بودند و  بنابراين هريك از روشهاي در؛بخش باشند يا سمي توانند درمان مي
 ).12- 11: 1945، بنونيست (گرفتند مي  بهره    از نيمي از قدرتشانفقط

منشأ بسياري از برابريها و شباهتها در فرهنگ  اش با اشاره به فرضية بنونيست معتقد است پوول در آغاز مقاله
   است "م.نجم قالمللي پزشكي قرن پ تأثير دوجانبة بين"هند و اروپايي از 

(Puhvel Mythological reflections: 371) .متقاعد شده است كه مشخصة نظام درمانگري  او به هر حال
بر اساس .  اما با روش ديگري به اين انديشه رسيده است؛گانه هماهنگي دارد هند و اروپايي با ايدئولوژي سه

اي بود تا يك واقعة علمي يا  يني و اسطوره اجتماعي، دةمقدمات مذكور كه طب هند و اروپايي يك پديد
  .تاريخي، پوول از اساطير براي بازسازي طرح اولية درمانگري هند و اروپايي بهره جست

، 9 (Varuna)هاي ودايي دربارة ايزدان ورونه  نمونة انتخابي پوول براي بازسازي طب هند و اروپايي، اسطوره
يعني طبقة (ورونه نمايندة درمانگري دستة اول .   است(Aśvin) و دوقلوهاي اَشوين 10(Rudra)رودره 
. بخشيد  را درمان مي(rtá)اش، جراحتهاي شكست نظم گيتي  است كه با دعاي مخصوص درمانگري) روحاني

 اسنادي مبني بر برپايي مناسك درمان توسط "ارمني ـ ييميترا"بر طبق شواهد ايراني و سنت درمانگري 
رودره نمايندة درمانگري دستة . (Puhvel Mythological reflections: 380)  استدست آمده پادشاهان به

بيماريهاي ( مانند اپيدميها ،خورده است كه به مداواي بيماريهاي سخت جوش) يعني طبقة جنگجويان(دوم 
ندة گروه سوم پردازد و سرانجام اَِشوينها نماي پس از قطع اعضاء مي) يافته التيام(و دستاوردهاي ) مسري
كه با داروهاي ورونه (گياهان شفابخش، مايعات و اوراد جادويي  اين دسته با ادغام درمان بخشي. هستند

در اين حوزة . (Puhvel Mythological reflections: 380)مردمي است بِ بهترين نمايندة ط) متفاوت بود
 و به سنت درمان اسب در (RV 10.97)رد آو ودايي را براي درمان گياهي مي درماني، پوول سرودهاي ريگ

  .(Puhvel Mythological reflections: 379)كند  برگ ژرمني اشاره مي مرزه
 پس (esquisse inédite) "طرح منتشر نشده"هاي بنونيست و پوول تحت عنوان  رسالة دومزيل دربارة نظريه

در حالي كه . هند و اروپايي شدپيشرفتي بيشتر در زمينة فهم طب باستان  موجب از مرگش منتشر و
 كشف بنونيست مبني بر سه صورت درمانگري هند و اروپايي بود، دومزيل مانند پوول در ،شناخت بدعت

ودا  هر دو داللت بر انواع يكساني از درمان براي انواع  قبول گفتة پندار كه منبع اوستا و سرودهاي ريگ
اغلب اوقات روشهاي درماني و بيماريها صفات مشترك با هم .  مردد است نمايند، يكساني از بيماريها مي

 در حالي كه ؛جراحي در مورد زخمها و دملها و داروهاي گياهي و جادو براي همة بيماريها مؤثر بود: يافتند مي
 مثالً كوري در يونان و هندوستان يك روح ؛گفت داليل بيماري همواره مواردي نبودند كه بنونيست مي

  ـداد كه بنونيست به آن ارجاع مي ـ (10.39.3)ودا   كرد كه سرود ريگاشارهدومزيل . شيطاني نبود
  :ابيات به شرح زير است. گر بود گانة ديگري مبني بر نقش اشوين در مقام كارگر معجزه دربردارندة نظام سه

 amājúraś cid bhavatho yuvám bhágo شما دو تن داروسازان آينده براي
 /nāśóś cid avitārāpamásya cit خانه هستيد، ايجادكنندگانهر پيرزني در 

 an dhásya cin nāsatyā krsásya cid  ]و[براي هركس آرام ) دلگرمي(تشويق 
گويند، اي  در واقع آنها مي. در دورترين نقطه

 ]يا[ها، شما دو درمانگر كورها، الغران  ناستيه
  . فلجها

yuvām íd āhur bhisájā rutásya cit// 
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  :كرد عمل ميگونه   اين  ناستيه- نظر دومزيل اَشوين  بنابر
  [bhága]    دهد مشيتي كه بخشهايي از ثروت را كنار هم قرار مي - 1
 [avitŕ]      بخشندگان نيروي كمكي به رقيبي كه به سختي افتاده است - 2
 [bhisáj]     هر آنچه تهديدكنندة سالمتي است،  بر پزشكاني كه - 3

  ـ.اند  ولي مشخص نشده،نجا با سه نمونه به نمايش گذاشته شدهدر اي ـ احاطه دارند
(→ Dumézil, "La médecine et les trois fonctions", 38)بنابراين، دارو در گروه سوم نقش داشت .  
هاي  جنبهدربارة به فرضية پوول  انتقاد دومزيل. سپس او مقالة پوول را بررسي و با آن بيشتر موافقت نمود

در مقايسه با اشويها، عملكرد درماني ورونه و رودره . ونه و رودره و بانك اطالعاتي محدود پوول بوددرماني ور
اساطير آنها به درد . كنندة نيكخواهي و دانش كل آنها بود احتماالً منعكس به طور مشخصي ناچيز و

لتي و ايرلندي مفيد به همچنين بازبيني شواهد س. خورد شان نمي بندي امراض فيزيكي بر اساس وظيفه طبقه
 اما دومزيل هم مانند ؛هاي پندار باشد  تطابق ممكن شايد بين اوستا و گفته، يگانهدر تحليل آخر. رسد نظر مي

كند يا   طب هند و اروپايي صحبت كند، كفايت مي"اصول"پوول ترديد داشت كه اين امر براي آنكه كسي از 
  گيري پديده باشد  نه يا شايد اين عقيده نتيجة انتشار و قرض

(→ Dumézil, "La médecine et les trois fonctions", 38-39) .  
ها  گيري از آنها، انديشه  و نتيجهاظهارات فوق براي پايان بخشيدن به تمام ماند، نيمه دومزيل از آنجا كه مقالة

توجه به متني از دومزيل به سه خويشكاري گياه دارويي، جراحي و جادو با . افزوده شدندو تصوراتي 
، اوديسه ايستادگي جادويي به كار گرفت اول براي اوديسهدر جلد دهم . كرد  هومر اشاره مي11 "اوديسة"

ضرر  اثر و بي ساخته شده از گياه و دوم براي دفع حمله با شمشير و سوم براي بي) آبكي(خنثي كردن زهر 
  ردن سوگندي كه ديگر صدمه نرساندبه خو) با ترغيب و اغوا(كردن اهريمن و همراه كردن آن 

 (→ Dumézil, "La médecine et les trois fonctions", 39).  
گيري كرد كه در فرهنگهاي هند و اروپايي دارو در سومين   نتيجه، پوولهايدومزيل بر اساس پيشنهاد

  :گرفت خويشكاري قرار مي
و واژة ديگر آن يكي از تقدس و تسلط علم پزشكي، كل علم پزشكي، سومين واژه از ساختاري است كه د«

شود كه يكي بر  پس اين واژة آخر به سه بخش تقسيم مي. گيرد و ديگري از قدرت و خشونت سرچشمه مي
  ).همانجا(»   مذهبي، دومي بر خشونت و سومي بر خواص گياهان بنا شده است-درمان سحر 

  
   طب در ايران باستان- 3

 بنابر متون .ستا سنت فلسفي و اخالقي ايراني به روشني تعريف شدهطب و دارو در ادبيات پهلوي و در 
  آيد دست مي در بدن بهه چهارگانامزاج  "درست" ة سالمت در نتيجة انداز،پهلوي

شود   باعث بيماري مي،دامر ك در حالي كه ضعف يا ناتواني هpāyman ،  (→ Gignoux, 2000فارسي ميانه (
متن ، باره در اين. سازد دارو تعادل دوبارة امزاج را در بدن ممكن مي. frehbūd , abēbūd →)در فارسي ميانه (

  : دهد  داروي بدن را به روح نسبت مي(Madan: 160, II.4-7 →) 3دينكرد 
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طور داروي روح، روح  داروي بدن در نگهداري بدن در كمال سالمت است و در معالجة بدن از بيماري و همين
  .(Gignoux 2001; 47 →)كند   را معالجه ميرا از گناه محافظت و آن

  : سه نوع دارو وجود دارد(Vendidad 7.44 →)در اوستا 
 بند 3با توجه به يشت  . (-Av.Mānθra) و با كالم جادويي (-Av.urvara) ، با گياهان (-Av.kareta)با كارد 

و بيماري را نتيجة نيروهاي طور است  در ودا هم همين.  درمان با سحر و جادو بهترين نوع درمان است6
 اورمزد ده هزار نوع گياه دارويي براي (3.38)در زادسپرم . اند ماوراي طبيعي و به شياطين منسوب دانسته

، )Somaودايي (بهترين گياه هئومه است . آفريند  وجود آورده است، مي مقابله با ده هزار بيماري كه اهريمن به
 مشتق از -baēš است از همان ريشة واژة اوستايي bēšāzح عمومي آنها اصطال. كه برترين گياه دارويي است

bšaz- است و در هندي باستان معادل دقيق اين كلمه،"كردن، درمان دارويي درمان" كه به معني كلي   
bhe-saja-كدام از اصطالحات هند و اروپايي يا  هيچ" كند  تصور مي)91: 1993 ( امريك،با وجود اين.  است

يك از ادوار هند و اروپايي يا   پزشكي مبتني بر علم در هيچة ما را قادر به تشخيص وجود نظري،ايرانيهند و 
  .“سازد هند و ايراني نمي

خورد و سه نفر  داد و اگر شكست مي پزشك مزديسنايي بايد تمرين خود را روي غيرمزديسنان انجام مي
از طرف ديگر اگر سه نفر از ديو پرستان را . شد ه نمي به او دادييمزديسنا هيچ  اجازة درمان،گذشتند درمي

 اطالعاتي دربارة نرخ ،در ادامة متن . (Vendidad 7.36-40 →)شد كرد براي همة عمر پزشك مي معالجه مي
 ، تريته اولين درمانگر Kerešāspaپدر :  دربارة داروست(22-20)سه فرگرد آخر ونديداد . شود داده مي درمان 

 اما اين اهورامزدا بود كه هزاران گياه دارويي را آفريد، هر يك را براي يك ؛كند  را درمان ميخشثره وئيريه
 م اس20 ونديداددر . (Yt. 14.29 →)رويند  اين گياهان بر روي درختي در وسط درياي وروكشه مي. بيماري

وجود  بيماري را به 99, 999اهريمن  22ونديداد با توجه به . شود  ذكر ميمختلف بيماريهاي غيرمشخص
  .آورده است

در . رفتند كار مي از دوران هخامنشي تا عصر ساساني، طب اوستايي و نيز يوناني به طور جايگزين در ايران به
   معروف به هندوستان رفت تا طب بياموزد(Burzōy) برزوي (79-531)زمان پادشاهي خسرو انوشيروان 

 (→ De Blois, 1990).  
در خالصة . گذارند  مطالب مهمي دربارة پزشكي آن عصر ايرانيان در اختيار مي،سانيخوشبختانه منابع سا

 فقط عناوين فصلهاي مربوط به (Madan: 750-51) 7 در دينكرد (Huspāram Nask)نسك  هوسپرم
دستمزد پزشكان، كيفيتها و توانايي آنها كه بايد كنترل شوند و گناه مراجعه به طبيب خارجي در شرايطي كه 

  :د موجودن متنهاي ديگري از فارسي ميانه دربارة پزشكي به شرح زير. آمده است،پزشك ايراني موجود است
  28 و 15بندهشن فصلهاي 

  157، فصل 3دينكرد 
  .31-29زادسپرم، فصلهاي هاي  گزيده
 بندهشن دربارة محافظت انسان به خصوص اتحاد اسپرمهاي مذكر و تخمهاي مؤنث است و دربارة 15فصل 

  7شود و نويسنده فهرستهايي را در   اطالعات آناتومي داده مي28در فصل ...  موش   حيوانات نظير االغ، اسب،



 پيشينة درمانگري در سنّت هند و اروپايي، ژرمني و ...

 95

دهد و همچنين دربارة هفت  مي)  بيني و دهانةدو گوش، دو چشم، دو حفر(اصطالح دربارة هفت بخش سر 
  .كند صحبت مي) ها  طحال و كليه ها،  روده جگر، ششها، كيسة صفرا، قلب،(اندام مهم 

   مدتها مورد توجه قرار داشت ، به درمان فلسفي3دينكرد  157عالقة زياد در فصل 
(Casartelli, 1886; de Menasce, 1973) . هستند شرح ايننكات مهم و اصلي آن به :  

ما يك درمان مينوي داريم كه مربوط به روح، دارويي براي بدن . دارو با تكوين عالم در ارتباط است - 1
  . است)آب، آتش، آب، هوا( براي محافظت عناصر اربعهو 

، داغ كردن با گياه (ātaxš)، با آتش (?-ahlāyīh,  Av. dāta)با اهاليي : شش نوع دارو وجود دارد - 2
(urvar) با كارد ،(Kārd) با سوزن ،(nēšag < Pers.nīš)اما در اوستاي ؛ كه احتماالً سوزن تيز است 

 .رمان استجديد، آخرين روش جزء اصلي د
 .اند  روح و بدن مشخص شدهشرايط و صفات پزشكِ - 3
 . ديديم7ونديداد تجربه كسب كردن پزشك روي يك غيرمزديسنا همان است كه در  - 4
يان بايد براي او غذا، پوشاك ي در ازاي آن، روستاوكند  معاينه يان رايپزشك وظيفه دارد تمام روستا - 5

 .و حتي مسكن تهيه كنند
 .شود  مي تلقي"اعتدالي نقص و بي"،  و بيماري"الاعتد/ پيمان "سالمت - 6
 . با تعداد بيماريها يكسان استاروييتعداد گياهان د - 7
  است "خشك و مرطوب"،"داغ و سرد"ة نوشته بر اساس نظري - 8

 (→ Gignoux 2001: 123-24). 
وكار دو نوع دارو مكمل هم هستند؛ داروي بدن با عناصر اربعه و داروي روح با چهار نيروي روح سر - 9

 .(čahār zōrān ī gyān; Gignoux 2001: 26 →)دارد 
 تعريف بهتري از آناتومي انسان و  آمده است3 نسبت به توصيفي كه در دينكرد هاي زادسپرم گزيده

 داغ و مرطوب، سرخ و شيرين و جاي آن در كبد است؛ بلغم ، خونزادسپرمدر . دهد دست مي فيزيولوژي به
 داغ و خشك، سرخ و تلخ است و در ،صفراي سرخ. است و در ششها قرار داردسرد و مرطوب، سفيد و شور 

قرن (نويسنده .  سرد و خشك، سياه و ترش است و جايگاهش در طحال است، صفراست؛ صفراي سياهةكيس
9 C.E (اندام تنفس و جگر ، قلب؛مغز يا نخاع به عنوان اندام توالد و تناسل: شناسد سه نوع ارگان اصلي را مي 
زادسپرم از چهار .  اما مانند نويسندگان سرياني اين بيشتر يك رفتار رمزي است تا توصيفي؛راي چرخة خونب

نيرويي كه حمله : اند كار رفته به وضوح از سرياني ترجمه شده برد و اصطالحاتي كه به نيرو براي هضم نام مي
، )’hwd’سرياني  = gīrāgفارسي ميانه  (گيرد ، نيرويي كه مي)’nwpسرياني = āhanjāgفارسي ميانه (كند  مي

زادسپرم همچنين نسبت به فيزيولوژي ). ’dhwyسرياني  = gugārāgفارسي ميانه (كند  نيرويي كه هضم مي
رود و رشد جنين به نيروي فروهر  تخم در مغز جا دارد و از طريق رگها به پايين مي. مند است تناسل عالقه
 زيرا روشن ؛شود و مرئي مي در ماه چهارم در بدن ظاهر) gyānيانه فارسي م( روح حيات ؛شود ممكن مي

آتش (آتش در سر، قابل مقايسه با سه آتش بزرگ دوران ساساني است : با توجه به دين مزديسني. است
  ) برزين مهر، آتش فرنبغ و آتش آذرگشنسب



 شناسي مجلة زبان و زبان

 96

 عالم اصغر و ةادسپرم از نظريز. كند كه قابل قياس با نگاهبان آتشكده است چنين رؤيايي را توصيف مي هم
)  رگها، پوست و مو مغز، استخوان، گوشت، اعصاب،(بدن ضو اكبر براي توصيف طبيعت بشر به صورت هفت ع
  .و ارتباطش با هفت بدن نجومي آگاه بوده است

  
  نوشت پي

هاروودا يكي آت. ودا، ياجورودا، ساماودا و آتهاروودا وداها عبارتند از ريگ : (Atharvaveda)آتهاروودا  - 1
مربوط به دنياي اهريمني است و مطابق با آنگونه معتقدات سحر و  از كتب اساسي سحر و جادو

اعتقادات مندرج در اين اثر . جادويي است كه فقط ميان گروه فروماية جامعه متداول تواند شد
 يكديگرند و ودا و آتهاروودا نسبت به مطالبي كه در آنان مندرج شده، مكمل ريگ. بسيار كهن است

  ).45-44: 1375 ،شايگان(آيند  مهمترين آثار ودا به شمار مي
2 -  

→ K.G. Zysk, Religious healing in the Veda. With translations and annotations of 
medical hymns from the Rgveda and the Atharvaveda and renderings from the 
corresponding ritual texts (Philadelphia: The American Philosophical Society, 1895) 
[Transactions of the American Philosophical Society, 75.7], 72-73. Hereafter: RHV. 

3 -   
→ Forrest E. Clements, Primitive Concepts of Disease (Berkeley, University of 
California Press, 1932), and Henry E. Sigerist, A History of  Medicine, Vol. 1: 
Primitive and Archaic Medicine (New York: Oxford University Press, 1951). 

4 - Gandharvas جويند و اين گياه در  اند كه از سومه بهره مي ارواح آسماني) گندهرب( گندهروه
. هديه كرد) يكي از همسران ايندرا(ها اين نوشابه را به واچ  گندهروه. رويد واي آنان ميأكوهستان م

واي اهريمنان است أهاي اين كوه م هاست و دره بر دامنة كوه مرو خانة ارواح نيكخواه چون گندهروه
 ).42 و 29: 1373فرخي (

5 - Apsarases :  روح آفرينندگي (آپساراسها حوريان هستند كه همواره جمعي از آنان پيشاپيش كامه
كنند و يكي از آن حوريان پرچم سرخ فام كامه را كه آراسته به نقش  حركت مي) پورشه يا پرجاپتي

  ).156- 7: 1373 ،فرخي(كشد  ماكاره يا غول ماهي مركب ورونا است، بر دوش مي
6 - apacítنام بيماري مبهمي است . 
7 -  

Emile Benvéniste, “La doctrine médicale des Indo-Européan”, Revue de l’histoire des 
religions, 130 (1945) 5-12. 

انسانهايي بودند كه از حوري آسماني، كه به  ـ اَشوينها پسران دوقلوي سوريا، يا ويوسوت و اسب - 8
با نور آسماني پيوند دارند و سرشت  ـ خود چون پدر ـ اشوينها. ت ماديان درآمد، تولد يافتندئهي

 وشس بر آسمان پديدار زرين پيشرو اةهر بامداد در دو گردون. آنان به درستي مشخص نيست
به تفسيري . كند و به روايتي دو خداي بامدادند و گردونة آنان را اسب يا پرنده حمل ميشوند  مي

ها نيكخواه  اَشوينها در بسياري از افسانه. يكي از اشوينها روز و ديگري شب و فرزند زمين و آسمانند
 ).34: 1373فرخي (انسانند 
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 است كه (Nasātya) ناساتيا ،اسم ديگر گروه اشوينها. اند ال دانستهاشوينها را هم جوان و هم كهنس
  ).52: 1375 ،شايگان(است “ نه غيرواقعي” تركيب يافته و معني آن asatya و naاز دو جزء 

كند و   جهان را نظاره مي، در روايتي خورشيد هر روز بر كرانة افق و از كاخ ورونه(Varuna)ورونه  - 9
 نقشي ،نقش ورونه در اين روايات بيش از آفرينندگي. دهد رونه گزارش ميديدنيهاي خود را به و

 .اخالقي است
آفريدگان  ماياي او وسيلة تشخيص حقيقت و عدالت و در اين نقش ورونه داور رفتار نيك و بد 

 ـ  ناشناس است، يا قوانيني كه براي آفرينندگان(Rita)ورونه رفتار آفريدگان را با ريتا . خويش است
شود و شريعتي است كه جهان به موجب آن پايدار و   ياد مي(Arta) در اوستا از آن با كلمه ارته و

وسيلة . دهد  كيفر مي، و آنان را كه از اين قانون سرپيچي كنندكند  ميارزيابي ـ  شود استوار مي
اد خطاهايي كشد و كمند او نم كيفر ورونه ريسمان يا كمندي است كه با آن خطاكاران را به بند مي

  ).16: 1373 ،فرخي(شود  است كه انسان بر اثر ناداني بدانان گرفتار مي
ي، خداي توفان و بادها و پدر ياران ايندره يعني ي از خدايان كوچك ودا"غرنده"رودره به معني  -10

هاي مختلفي از   گاه تجسم زمينه،رودره. شدند ماروتهايي است كه گاو رودره نيز ناميده مي
مردمان .  خداي بزرگ هندو برخوردار است"شيوا"اي همانند   و نيكوكاري و از مشخصهباري وحشت

جويند و چون داور و كيفردهندة كارهاي   ياري مي"ورونه"از او در برابر تقدير و دشمنان ناشناس 
ا اند و او ر  خوانده"نگريا"در برخي از وداها نام رودره را مشتق از لغت . اهريمني منشأ فضايل است

 ).35: 1373 ،فرخي(دانند  مي ـ يعني خداي آفرين ـ پسر اوشا و پدر پرجاپتي
اوديسئوس از دالوران جنگ . است) شاعر بزرگ يوناني(اوديسه نام يكي از دو منظومة بزرگ هومر  -11

شود و سپس با به خاك و خون كشيدن  ترواست كه در راه بازگشت به خانه با دشواريهايي روبرو مي
  .گردد دوباره نزد او بازمي) همسر خويش(پنلوپ خواستگاران 
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