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چکیده
جمله علوم پزشکی و داروسازي را به سه عصر مورخان؛ دوران تکامل علوم و از آن

)Modern Europe(جدیدو ) Middle Age(، میانه )Antiquity(باستانی 
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مقدمه
توان اصل و مبدا پزشکی یا هنر و رمز و راز درمان را می 

اساساً از روي نوع و نحوه داروهاي مصرفی در هر برهه از 
زمان و تاریخ بکارگیري هر ماده به عنوان دارو و یا نحوه 
رفتار و درمان فرد گیرنده و گاه موجوداتی که دارو از آن ها 

رفته  تعریف، بررسی و تهیه و یا بر روي آن ها بکار می
ماال با گیاه درمانی شروع پزشکی اگرچه احت.  شناسایی نمود

آغاز می شود، اما به واقع مستندي مبنی بر شروع دقیق گیاه 
درمانی به جز الهام از ترسیم شکل گیاهان بر دیواره غارها و 

بطور مثال پیدا . آثار نشان دهنده درمان با آنها وجود ندارد
شدن چنین اشکالی در درون غارها در فرانسه از شروع 

قبل از 13000- 25000سال هاي دوردرمان با گیاهان در 
یا به عنوان .)1شکل (را نشان می دهد) BCE(میالد مسیح 

مثال کشف شروع تاریخ پزشکی در هند و پاکستان به 
توسط برخی از تصویرنگاران سنگی و معماران آن دیار بوده 
که کاشف وجود آگاهی و اطالع مردم و تمدن ساکنین دره 

از پزشکی و ) Indus Valley Civilization(سند
).1(سال قبل از میالد بوده است 3300دندانپزشکی در 

، مستندي به نام یورودا همچنین گزارشات پزشکی
)Ayurveda ( سال پیش در آسیاي جنوبی به 2000که در

و به عنوان یک کتاب و ) 2(کتاب علم زندگی شهرت داشته 
. استرساله درسی براي طالبان علم پزشکی بکار می رفته 

بطور مثال در این کتاب متون و نوشتار پزشکی به هشت 
، جراحی )Internal Medicine(شاخه پزشکی داخلی 

)Surgery ( به همراه علم تشریح)Anatomy(بیماري ،-

، روان )Pediatrics(اطفال وگلو، هاي چشم، گوش، بینی
شناسی ، سم)Spirit Medicine(پزشکی 

)Toxicology(یی ، علم جوان گرا)Rejuvenation ( و
برخی ). 3(تقسیم شده است ) Aphrodisiacs(قوه با 

گزارشات قدیم نشان میدهد که اولین جراحی در سرزمین 
سال قبل از میالد به انجام رسیده 2750مصر در حدود 

دراین آثار قدیمی عمدتا از حکیمی به نام ). 1(است 
دردوره سوم تاریخ مصر به عنوانImhotepایموتب 

موسس پزشکی باستان و نویسنده اصلی نوشته ها و 
.مستندات پزشکی آن دوران نام برده شده است

نحوه درمان بیماران در دوران ماقبل از تاریخ: 1شکل 



455عبدالحسین مقبل

13921392، ، 55، شمارة ، شمارة 1212شاپور، دورة شاپور، دورة مجلۀ علمی پزشکی جنديمجلۀ علمی پزشکی جندي

کتاب منسوب به او با عنوان ادوین اسمیت پاپیروس 
)Edwin Smith Papyrus ( ،منتشر و حاوي بیماري ها

این .  روش معالجه و درمان و مشاهدات تشریحی است
دست نوشته ها مستندات قدیمی دوره باستان در ارتباط با 
جراحی ها بوده که در آن روش معاینه، تشخیص، درمان و 
پیش بینی دوره ناخوشی بسیاري از بیماري ها بطور مشروح 

). 4- 6(و با تفسیري بسیار عالی توضیح داده شده است 
) Hesyre(اولین پزشک شناخته شده بنام هسایر همچنین 

به مصر باستان نسبت داده می شود که همزمان رئیس 
در ) King Djoser(دندانپزشکان و پزشکان پادشاه جوزر 

اولین پزشک زن نیز بنام . قبل از میالد بوده است27قرن 
نام داشته که در دوره چهارم مصر )Peseshet(پسشت 

اشر و پزشک مخصوص زن خوانده شده باستان با عنوان مب
بعد از افول اقتدار علمی مصر، نوبت ظهور اقتدار . است

اولین نسل پزشکان پارسی در مدرسه . علمی ایران بود
) Alam(پزشکی جندي شاپور واقع در ایران، ناحیه ایالم 

نام دارد تربیت شده ) Khouzestan(که اکنون خوزستان 
) اردشیر ساسانی(اه ساسانیان، این محل توسط پادش). 1(اند 

به عنوان محل تجمع سربازان براي مبارزه با امپراطور روم 
260انتخاب و پس از آن توسط پسرش شاپور در سال 

تبدیل به مرکزي علمی جهت تربیت پزشکان، فالسفه، 
معروف است که در . ریاضیدانان و منجمان سراسر دنیا شد

اندیشه و فلسفه یونانی، این مدرسه بین المللی، ترکیبی از
فرهنگ هندي و پیشینه علمی پارسی غالب بوده است، چرا 
که جایگاه علمی آن از پزشکی و داروشناسی 

)Pharmacology ( گرفته تا فلسفه شهرت جهانی داشته
و به اصطالح امروزین، دانشگاهی فراگیر بوده که عالوه بر 

با نژادهاي تربیت دانشجویانی از سرزمین هاي مختلف دنیا 
متفاوت و ادیان الهی متنوع، داراي بخش هاي بیمارستان، 
آزمایشگاه فارماکولوژي، بخش مشاهدات تشریحی، کتابخانه 

).7(نیز بوده است ) Observatory(و یک رصد خانه 

با افول دوره پزشکی جندي شاپور در ایران و سپس انتقال و 
ت شکوفایی مهاجرت اساتید آن به دارالحکمه عراق، موجبا

همچنین پزشکی سنتی و . این مرکز جدید فراهم گشت
قدیمی چین نیز صفحاتی چند از تاریخ پزشکی دنیا را شامل 

Taoist(می شود که سلسله آن به پزشکان تائویست 

Physicians (این پزشکان اطالعات شخصی، . گرددبرمی
نسبی و اجدادي خود را نسبت به گیاهان دارویی و یا 

سنتی را به عنوان راه درمان برخی بیماري ها باورهاي
اصوال سیر تحول و تکامل تاریخ پزشکی . عرضه می نمودند

در دنیا از منطقه عربی و یهودي نشین فلسطین در هزاره اول 
آغاز می شود ) Babylon(مسیحیت و از عهد قدیم بابل 

که در ابتدا  مبین قوانین دینی حفظ سالمتی مانند جداسازي 
ران عفونی از دیگران و یا نحوه بهداشت ذکر شده در بیما

همچون شستن دست ها پس از ) Leviticus(کتاب الویان 
تماس بدن مردگان و یا غسل تماس با بدن میت در دین 

نجوم در اروپاي قدیم . مبین اسالم، نمونه هایی از آن است
به . نقش عمده اي در رشد پزشکی غرب ایفا نموده است

ه اغلب پزشکان تحصیل کرده دانشگاهی درابتدا عنوان نمون
می بایست حداقل یک دوره نجوم را براي تقویت و نحوه 
تفکر در امور پزشکی فرا می گرفتند، تا بدین ترتیب ترکیب 
. تکامل یافته اي میان مسایل روحانی و دینی حاصل گردد

بنابراین در گذشته بیشتر به پزشکی به عنوان یک هنر و 
دي نگاه می شد تا یک موضوع ونگرش علمی خالقیت فر

در نهایت و علی رغم این تفکر قدیمی در اوائل . فلسفی
قرن دوزادهم میالدي بود که علم پزشکی اهمیت و اهلیت 
علمی و عملی خود را به ثبوت رساند و لزوم تدریس آن از 
طریق دانشکده هاي پزشکی و محیط هاي اکادمیک 

امر درمان در . راق فراهم گردیددانشگاهی یونان، ایران و ع
) و قبل ازتاسیس جندي شاپور(دوران قدیم اسالم و یونان 

اساسا محتوایی نظري بر پایه تفکرات سنتی عربی و پارسی 
. داشته که این روال درهند و چین نیز رواج داشته است
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چشمگیر پزشکی در جندي شاپور ایران لسیر تکامل و تحو
و سپس اروپا به طور عملی و تجربی موجبات تجدید نظر و 
جهش فکري شگرفی در ارتباط با شروع و ورود پدیده 

آورد که را فراهمکالبد شکافی و معاینات بدنی به امر درمان 
تا مدت ها نیز بعضاً مورد مخالفت برخی از ادیان یا فرهنگ 

در این مقاله سیر تکامل و تحول پزشکی و . ها بوده است
داروسازي در دنیا چه پیش از تاسیس مدرسه جندي شاپور 
و چه پس از پا گرفتن بیمارستان جندي شاپور و به عنوان 
آغازگر و اولین مرکز آکادمیک پزشکی جهان و همچنین 
پس از افول آن و تحوالت جدید در اروپا و امریکا، به 

ا مقاله مجزامورد پژوهش و بررسی ترتیب  در دو بخش ی
.قرار گرفته است

Antiquity in(پزشکی دوره باستان در بابل

Babylon(
یا عراق) Mesopotamia(بابل که جواهر بین النهرین 

فعلی و مهد تمدن قدیم خوانده می شده داراي آثار و 
مستندات علمی در تهیه داروها و درمان بیماري ها در 

در این دوره امر . از میالد مسیح بوده استسال پیش 2600
درمان و شناخت دارو همزمان به توسط روحانیون و 
راهبانی از مراکز مذهبی و صومعه سراها به اتفاق به انجام 

در آن زمان ) Texts(نوشته هاي پزشکی . می رسیده است
بر روي صفحات  یا خشت هاي تهیه شده از خاك رس 

)Clay (بر . هیه و نگهداري می شده استدر بین النهرین ت
روي این اسناد خشتی در ابتدا عالئم بیماري ها نوشته می 
شد و سپس نسخه درمانی مربوط به هر بیماري مشخص و 
در نهایت روش اختالط و تهیه داروها توضیح داده می شده 

800این خشت هاي درمانی در مجموع به حدود . است
در پایان هر البته . )8-10(خشت می رسیده است

دستورالعمل پزشکی یک نوع دعا به درگاه خداوند نیز 
).2شکل (آورده شده است 

تصویري از حضور طبیب بابلی بر بالین بیمار: 2شکل 



457عبدالحسین مقبل

13921392، ، 55، شمارة ، شمارة 1212شاپور، دورة شاپور، دورة مجلۀ علمی پزشکی جنديمجلۀ علمی پزشکی جندي

)Antiquity in China(پزشکی دوره باستان در چین 
از میالد با معرفی شن سال قبل 2000این دوره از حدود 

ملقب به پدر داروشناسی و صاحب ) Shen Nung(نونگ 
این پزشک . نظرترین دانشمند آن دوران آغاز می گردد

داروشناس به اثرات درمانی چند صد گیاه دارویی واقف 
بوده و از جمله اولین پژوهشگرانی است که اثرات برخی از 

این . نموده استاین داروها را بر روي بدن خود آزمایش 
) Pen T-sao(حکیم نخستین کتاب خود به نام پنتی سائو 

در ) Botanical(را که یک کتاب پایه گیاه شناسی 
داروسازي است با معرفی مشخصات گیاهان دارویی بومی 

)Rx(فرمول درمانی 11000نوع دارو و 365چین، 
در این کتاب . خوراکی به رشته تحریر در آورده است

اثرات درمانی برخی گیاهان داروئی مثل خواص و

، )Rhubarb(روبارب ) Podophyllum(پودوفیلیوم 
، )Stramonium(، استرامونیوم )Ginseng(جنسینگ 

و ماهونگ ) Cinnamon Bark(پوست درخت دارچین 
)Mahoung ( یا افدرا)Ephedra (  3که همگی در شکل

ب فوق عالوه بر کتا. مشخص هستند توضیح داده شده است
در این برهه از دعاهاي شفابخش مذهبیون و بودائیان 

)Patron God ( همچنین صنف داروفروشان و عطاران هم
در مجموعه مستندات علمی این . استفاده می شده است

Clay(دوره عالوه بر کتاب پتی سائو از خشت هاي خاکی 

tablets ( و طومار پیچ هاي بلند)Long Scrolls ( از
رختان، که دستورالعمل هاي پزشکی و جنس پوست د

).1(دارویی بر روي آن ها نوشته، نیز نام برده شده است 

تصویري از حضور حکیم چینی و شاگردش در کنار گیاهان دارویی شفابخش: 3شکل 
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)Antiquity in Egypt(پزشکی دوره باستان در مصر 
امر دارو و درمان درمصر باستان داراي مستندات مکتوبی در 

بوده که نام و مشخصات هر یک ) Papyri(دفتر یا رساله 8
.درج شده است1از آن ها در جدول 

سال قبل 1200الی 2900از میان مجموعه این دفاتر که از 
) Ebress(از میالد قدمت دارند، دفتر موسوم به ابرس 

سال قبل از میالد است که 1500تا 1550مربوط به حدود 

مشتمل بر مهمترین مجموعه اندرزها و دستورالعمل هاي 
توان به دهان شویه ها تهیه دارو بوده که از آن جمله می

)Gragles(ها ، شیاف)Suppositories(ها ، استنشاقی
)Inhalations( ضمادها ،)Poultices( و همچنین ،

شاخص روش 4اشاره نمود، شکل ) Ointments(پمادها 
).1،4،5(تهیه داروها در این دوره است 

رساله هاي پزشکی مصر باستان: 1جدول 
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Antiquity in(پزشکی دوره باستان در یونان 

Greece(
) Hippocrates(قبل از میالد بقراط 460در حوالی سال 

دانشمند یونانی و ملقب به پدر پزشکی در این عصر می 
که تا قبل از بقراط پایه معتقدند) 5شکل . (زیسته است

روحانی و ي سنتی، بینش و القاعاتدرمان بر اساس باورها
انجام می شده و این )Magical(همچنین سحر و جادو 

عقالنی شدن عقالئی یا بقراط بوده که 
)Rationalization ( درمان را براي نخستین بار پایه

علمی لذا از او به عنوان پایه گذار روش. گذاري کرده است
چراکه او مفهوم لزوم وجود تعادل . در پزشکی یاد می کنند

فیزیولوژیکی در بدن بر اساس اعمال و ترکیبات شیمیایی 

)Homeostasis( نظریه بیماري شناسی ،)Humoral

Pathology Theory( بررسی بیماري ها و معاینات ،
بدنی بر اساس آشفتگی ها در مایعات خونی، بلغم یا خلط 

)Phlegm(صفراي زرد یا سیاه را تعریف نموده است ، .
سال قبل از 300فیلسوف و داروشناس دیگر یونانی که در 

است که ) Theophrastus(میالد می زیسته تیوفراتسیوس 
این ). 11(به پدر گیاه شناسی نیز معروف بوده است 

دانشمند مطالعات و نوشته هاي مرتبط با کیفیات و 
را از نظر صحت و سقم آن در اختصاصات پزشکی هر گیاه

مقایسه با آنچه در افواه مرسوم بوده، مشخص کرده 
.)6شکل (است

بقراط، دانشمند یونانی و پدر علم پزشکی: 5شکل 
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تیوفراتسیوس، پدر گیاه شناسی یونان باستان:6شکل 

)Antiquity in Turkey(پزشکی دوره باستان در ترکیه 
سال قبل از میالد مدریاس ششم 100در حدود 

)Mithridates VI ( می زیسته که به پدر سم شناسی
ملقب بوده است و همزمان پادشاهی مردم دوران خود را نیز 

این دانشمند سم ها را بر روي خودش . به عهده داشته است
خنثی کننده و زندانیان تحت امرش جهت مشخص نمودن 

)Antidote ( آنها آزمایش می نموده است) شکل
) Mithridatum(مدریاس رساله اي به نام میتریداتیوم ).7

حاوي فرمول هاي معروف ضد سم ها از خود به جاي 
گذاشته که براي بیش از هزار سال نزد مردم مقبولیت داشته 

).7،10،12(است 
Antiquity in the(پزشکی دوره باستان در مدیترانه 

Mediterranean(
اولین داروي به اصطالح تجاري یا نشان دار موسوم به خاك 

که به تراسیگالتا ) Sealed Earth(شده "مهر و موم"
)Terra sigillata ( خوانده می شده و مختص ناحیه

بوده است ) Lemnos(خاصی از مدیترانه به نام لیم ناس 
عوامل دولتی، طی مراسم خاصی با حضور) 8شکل (

پزشکان و مذهبیون در روز و محل معینی از این شهر جمع 
آوري، شسته و دانه بندي  می شده و در ضخامت مشخص، 

گردیده و به صورت پاستیل هاي نشان) Rolled(گل پیچ 
دار در نور آفتاب خشک و در مقادیر تجارتی عرضه و 

).13(توسط بیماران مصرف می شده است 
)Medicine in Middle Age(میانهپزشکی در عصر 

در این عصر که با رشد و تحول چشم گیر پزشکی و 
داروسازي در کشورهاي رم، ایران، برخی کشورهاي عربی 
و اروپایی مثل فرانسه و آلمان اتفاق می افتد، مراکز 

این . دانشگاهی سیستماتیک و کتابخانه ها بوجود می آیند
ضرت مسیح یا دوره بعد دوره تقریبا با اولین قرن تسلط ح
و دین مبین اسالم ) ص(از میالد مسیح، ظهور پیامبر گرامی

. و اشتراك هاي علمی آن با سایر ادیان الهی آغاز می گردد
علم فارماکولوژي به معنی امروزین در این صده با ظهور 

) Pedanios Dioscarides(پدانیوس دیوس کوریداس 
ه شناس بوده معرفی که هم پدر فارماکولوژي و هم یک گیا

.می شود
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De(کتاب و نوشته هاي این دانشمند به نام مواد درمانی 

Materia Medica( ماده 9گیاه دارویی و 600حاوي
معدنی درمانی است که با روش بیان سیستماتیک داروها 

پرونده هاي گیاهی مورد مطالعه ). 9شکل (معرفی شده است

او موجبات انتشار قوانین نحوه جمع آوري  گیاهان داروئی، 
استخراج، نگهداري و نحوه استفاده از این داروها را به گونه 

که نوان علوم پایه فراهم نمود بطورياي علمی و به ع
.)14(کاربري آن ها حتی تا قرن شانزدهم ادامه داشته است 

مدریاس ششم، در حال آزمایش بر روي یکی از زندانیان:  7شکل

مراسم جمع آوري، شستن و دانه بندي گیاهان دارویی: 8شکل 
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Medicine in(پزشکی در رم و ظهور جالینوس
Rome, Galen, 130-200 A.D,(

در این دوره نیز پزشکی و داروسازي باتفاق در امر درمان 
نوشته هاي خود شرکت داشتند که جالینوس با عرضه دست

معروف گیاه شناسدر امر درمان بیماران اولین داروساز و 
این دوره بوده است که با تهیه داروهاي معروف جالینوسی 
سبک جدیدي در استخراج عصاره داروها از گیاهان و تهیه 

، )Fluidextracts(هاي مایع،عصاره)Tinctures(تنطورها
، و کلد کرم )Ointments(، پمادها )Syroups(ها شربت

هاي مکانیکی مشابهرا با روش) Cold Cream(معروف 

در همین ). 10شکل (روش هاي مدرن امروز عرضه نمود 
هاي دامیان عصر دو برادر عرب تبار رومی به نام

)Damian ( و کاسماس)Cosmas ( برادران دوقلویی
نموده بودند که اولی داروساز ودومی نقش پزشک را ایفا می
شکل (و در درمان بیماران به طور توامان شرکت داشتند 

این یکی از آنها و مرگ طبیعی دیگري، پس از شهادت). 11
به عنوان قدیس و فرشتگان نگهبان معروف شده و دو برادر 

مدت هاي مدیدي قبور آنها در معبدي در شهر سوري 
).14(قبرس زیارتگاه و محل شفاء بیماران تلقی می شد 

دارویی. کوریداس در حال جستجوي گیاهانپدر فارماکولوژي، پدانیوس دیوس : 9شکل 
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جالینوس در حال تجویز دارو براي بیماران خود: 10شکل 

برادران کاسماس پزشک و دامیان داروساز درحضور بیمار: 11شکل 
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Evolution of Medicine and Pharmacy in the World
1 - From Mesopotamia to Jundishapur

Abdolhossein Moghbel1*

Abstract
The historians divided the evolution of sciences including medical
and pharmaceutical sciences into three stages of Antiquity, Middle
age and Modern Europe. The first stage (Antiquity) which called
Paleolithic, covers all human pre-civilization (Cave-Dwelling) and
before Christ terms. The second or middle stage is related to
medical events of the first to sixteenth century. The third stage
which coincides to modern Europe and America, was started from
seventeenth century till present time. The practice of medicine and
preparation of drugs accomplished by a person named “Hakim” in
the antiquity age, even in medical centers such as Jundishapur, and
perhaps until Avicenna time. The academy of Jundishapur is
considered the most and first advance center of higher education
for medicines, philosophy, theology, astronomy, and mathematics
and books translation in sixth and seventh centuries. In fact, this
scientific center was a pioneer in professional practice of medicine
and therefore to put an end to non-academic treatment carried out
by magicians and church monks. This review is presented in two
parts. The first will focus on Mesopotamia to Jundishapur and the
second will cover Jundishapur to Modern Europe.

Keywords: Medicine History, Pharmacy Evaluation, Jundishapur,
Ancient Medicine, Old Pharmacy.
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