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چکيده
 بررس��ی جنبه های خاصی از تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران به دليل در دس��ت نبودن منابع همواره پژوهش��گران را در مضيقه قرار می دهد. تحقيق 
حاضر در جستجوی شناخت نظامی حقوقی از ميزان دستمزد پزشكان در ایران باستان، ناگزیر از آن بوده است که به متن هایی ظاهراً نامرتبط با حوزه 
تاریخ علم پزش��كی نيز دس��ت یازد. این پژوهش در سه بخش پياپی بر اس��اس متون دینی، متون تاریخی و سرانجام متون ادبی سعی در شناسایی 
چند و چون دس��تمزد پزش��كان در جهان ایرانی پيش از اسالم دارد. در بخش اول دس��تمزد پزشكان در اوستا و متون مرتبط با سنت اوستایی مانند 
گات ها، یش��ت ها و وندیداد بررس��ی شده اند. در این متون دستمزد پزشكان بر اساس طبقه اجتماعی بيمار، طبقه صنفی پزشك و نوع بيماری تعيين 
و دس��تمزدها نيز غالبا به دو گروه مادی و معنوی تقس��يم ش��ده اند. دس��تمزدهای مادی می توانند نقدی یا جنسی باشند. دستمزدهای معنوی شامل 

استحقاق برای دعای خير هستند. 

کليد واژه ها: پزشكی، سنت اوستایی، اوستا، وندیداد، دستمزد.

مقدمه
این مقاله در پی آن اس��ت تا روش��ن س��ازد دس��تمزد پزشكان در 
ایران باس��تان به چه شيوه هایی محاس��به و پرداخت می شده است. 
ه��دف اصلی ای��ن تحقيق روش��ن س��اختن جنبه ه��ای فرهنگی -

اجتماع��ی حضور پزش��كان در جوامع ایران باس��تان و نحوة تعامل 
اقتصادی ایش��ان با آن جوامع است. بنا   بر این با پرسش هایی از این 
دس��ت روبه رو هستيم: پزش��كان در ایران باستان چه دستمزدهایی 
دریافت می کرده اند؟ این دس��تمزدها بر اساس چه اصولی محاسبه 

می ش��ده اند؟ 
ای��ن بخش از مقاله بر اس��اس متون دینی پيش از اس��الم تنظيم 
شده اس��ت. این متون اطالع��ات ارزنده-ای از نظام ه��ای مختلف 
حقوق��ی رایج در ایران باس��تان را پيِش رو ق��رار می دهند. با این 
ح��ال داده ه��ای منبعث از این مت��ون نوعًا دس��تمزدهای بالقوه را 
مط��رح می س��ازند و قابلي��ت تعمي��م یافتن به تمام��ی ادوار تاریخ 

ایران باس��تان را ندارند.

گات ها )گاهان زرتشت(
گاهان قدیمی ترین بخش از اوس��تا ی موجود را تشكيل می دهد و یكی 
از مهمترین منابع در بررس��ی زندگی زرتشت است. گاهان  که در هزاره 
اول پيش از ميالد س��روده  شده اس��ت، در نظم کنونی اوستا بخشی از 
یسنا به شمار می رود.  در سنت گاهانی )گات ها، یسنا، هات31، بند19(، 
زرتش��ِت پيامبر خود ش��خصًا فردی اس��ت »دانا ]...[ که درمان بخش 
زندگانی اس��ت« ]1[. این اندیش��ه در چند فقره دیگر از گاهان)گات ها، 

یسنا، هات44، بند2( نيز تكرار شده است. از جمله آنهاست:
» ... ای اهورا! چگونه در آغاز بهتر جهان پاداش سود دهد به کسی که 
آن را دریافت خواهد کرد؟ ... آن پاک سراس��ر انجام را نگران )اس��ت(، 

آن دوسِت درمان بخِش زندگی، ای مزدا!« ]2[.
در این بند زرتش��ت پيامبر از مزدا اهورا می پرس��د که آیا همچنان که 
م��ردم در این جهان اميد مزد کردارهای ني��ك خود را دارند، در جهان 
دیگ��ر نيز از مزد آن کردارها بختيار و کامياب خواهند ش��د؟ از فحوای 
آخرین کلمات این بند چنين بر می آید که زرتشت - یعنی همان دوست 
و پزش��ِك زندگی - مردم را به رس��تگاری و پاداش آن جهانی نيز نوید 
می دهد. این اندیش��ه بار دیگر در یس��نا، هات 44، بند 16 نيز آمده و از 

زرتشت با عنوان »آن َرِد درمان بخش زندگی« یاد شده است ]3[.
عالوه بر این ها در گاهان )گات ها، یسنا هات31، بند19(، چنين آمده است 
که زرتشت کسی اس��ت که در روز واپسين، در هنگامة آزمایش بزرگ 
در برابر زبانه های آذر ایزدی می ایس��تد و »در هنگام پخش مزد هر دو 
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گروه«، نيكوکاران و بِِزه گران، اس��تواری سخنانش آشكار می شود ]4[. 
از ای��ن رو باید به او گ��وش فرا داد. بنابراین کس��انی که به فرمانهای 
مزدا اهورا گوش فرا دهند، عالوه بر بخشایش مزدا در روز پسين، »در 
همين جهان خاکی« نيز »به پاداش��ی گرانبها خواهند رسيد« )گات ها، 

یسنا هات34، بند14-12( ]5[:
»سوش��يانتها از آن ]راه[ خواهن��د خراميد به س��وی مزدی که به نيك 

اندیشان پيمان داده شده، )مزدی( که بخشایش ُتست، ای مزدا!«.
در این س��ه بند از گاهان ابتدا از مزد نيكوکاران در س��رای دیگر سخن 
رفته و پس از آن پاداش ایزدی ایش��ان به ازاِی »کنش ]و[ منش نيك 
در زندگانی جهانی« یاد ش��ده اس��ت. در بندهای دیگری مانند یس��نا، 
ه��ات 43، بن��د 4-5 ]6[ نيز بار دیگر از آزمایش روز پس��ين، زبانة آذر 
ایزدی و مزد دادن به نيكوکاران و گناهكاران یاد ش��ده است. بنابراین 
در اندیش��ه های گاهانی، اهورامزدا نه تنها پ��س از پایان یافتن زندگی 
جهانی، بلكه در این جهان نيز بدان را از خوبان باز ش��ناخته به هر یك 

از آنان مزد و پاداشی که در خور هستند، خواهد داد.
پس تا اینجا روش��ن ش��د که در متن گاهان، از یك سو زرتشِت پيامبر، 
چونان پزش��كی که درمان-بخش زندگی اس��ت، قلمداد می شود؛ و از 
س��وی دیگر توقع می رود ک��ه نه تنها در جهان دیگ��ر، جهان مينویی 
به پاداش��ی فراخور از جانب مزدا اهورا دست یابد، مانند یسنا، هات 51 
بن��د4، ]7[ ؛ و نيز یس��نا، هات 51 بن��د 15، ]8[ ، بلكه در همين جهان 
گيتی نيز مزدی شایس��تة کوشش هایش دریافت کند. اما آن مزدی که 
زرتشت اميدوار است تا در این جهان نيز چون جهان دیگر به آن دست 

یابد، چيست؟
»این از تو می پرسم، درست به من بگو، ای اهورا: چگونه ای اردیبهشت! 
به آن مزد ارزانی خواهم شد، ]مزدی برابر با[ ده مادیان با )جفت( نر و 
یك ش��تر که به من پيمان داده شده، ای مزدا، ... کسی که مزد، به آن 
کسی که به آن ارزانی است ندهد، به آن کسی که به او به درستی پيمان 
داده ش��ده: چه سزائی از برای او نخست خواهد بود؟ از آن )سزائی( که 

در پایان از برای او خواهد بود، آگاهم« ]9[.
اس��تاد فقي��د ابراهيم پ��ورداوود دو ترجمه از گات ها از خ��ود به یادگار 
گذاشته است. در این مقاله از هر دو ترجمه پورداوود استفاده شده است. 
در نخس��تين ترجمه ابراهي��م پورداوود این مطلب ب��ه صورتی روان تر 

چنين آمده است: 
»از تو می پرس��م ای اهورا! به راستی مرا از آن آگاه فرما، آیا ای اشا! ده 
مادیان و یك شتر و یك اسب که وعده داده شده به من خواهد رسيد؟ 
... چه چيز اس��ت سزای کسی که در این جهان در وعدة خویش پایدار 
نماند و مزدی که در مقابل کار و خدمت اس��ت نپردازد، س��زای چنين 

کسی را که در دیگر سرای دچار آن خواهد شد، می دانم« ]10[.
از مفاد این دو بند روش��ن می ش��ود که ده جفت اسب  نر و ماده و یك 
ش��تر مزد کاری بوده است که باید به زرتشت داده می شد و داده نشده 
است. از این رو زرتشت پيامبر از  اهورامزدا می پرسد تا بداند اگر کسی 
در برابر کاری که پيمان داده ش��ده، مزدی نپردازد، چنين پيمان شكنی 
در همين جهان چه س��زایی خواهد یافت؟ س��زای چنين گناهكاری در 

جهان دیگر نزد پيامبر روشن بوده است ]11[.
مطلب دیگری که از این دو فقره استنباط می شود این است که در زمان 

زرتش��ت هنوز معامالت به صورت تهاتری بوده، س��كه معمول نبوده و 
مزدها با عين جنس پرداخت می شده است. ابراهيم پورداوود از بيان این 
مطلب، قدمت گات ها را اس��تنباط نموده اس��ت. او متذکر شده است که 
در اوس��تا غالبًا مزد طبيب یا آتوربانان با گاو و گوسفند و استر پرداخت 
می شده است. نمونة دیگری از این گونه مزد در یسنا، هات 46، بند 19 

]12[ مشاهده می شود:
»کسی که از برای من زرتشت از روی دین درست، به جای آورد آنچه 
را که به کام من س��ازگارتر اس��ت، به آن کس )ِسَزد( مزد، به آن کسی 
که جهان آینده ارزانی شده یك جفت چارپای بارور با هرآنچه آرزومند 
اس��ت: و این را از برای من خواهی س��اخت، ای مزدا، تو ای کسی که 

چاره سازتری«.
از این فقره از گاهان، ترجمة دیگری از پورداوود نيز در دست است که 

البته در آن به چنين مواردی اشاره نشده است:
»کس��يكه بهترین حاجت مرا که زرتشت هس��تم بر طبق آئين مقدس 
برایم بجای آورد، چنين کس��ی در زندگی آینده در سرزمين جاودانی از 

نعمت فراوان برخوردار گردد« ]13[.
این اختالف در تفاسيری که بر یسنا، هات 50، بند 2 نوشته شده، چنين 
توضيح داده ش��ده است که از واژه گااُو1 )= گاو یا چارپا( از روی استعاره 
پاداش روز بازپسين و بخشایش مينوی نيز اراده می شده -است ]14[.

البت��ه در اینجا ذکر این نكته نيز قابل توجه اس��ت که بنا بر اس��ناد به 
دس��ت از آمده از الواح باروی تخت جمش��يد، در دوران هخامنش��يان 
دس��تمزدهایی بر پایة گوشت تنها به کارمندان رده های باال تعلق می-

گرفته است ]15[. توضيح بيشتر در این باره و شرح دالیل موازی بودن 
این دستمزدها در بخش دوم مقاله با عنوان »دستمزد پزشكان در منابع 

تاریخ ایران باستان« آمده است.

ارديبهشت يشت
یش��ت ها بخشی از اوستای متأخر است که از 21 یشت تشكيل شده و 
هر یك از این بخش ها در ستایش یكی از ایزدان یا فرشتگان بوده است. 
در بخش��ی از اردیبهشت یشت، یعنی یشت 3، بند 5، برابر با یسنا، هات 
54 که به نام »اَئيریَمن ایش��َيه« مشهور اس��ت، مسائلی مرتبط با امور 
پزش��كی در ایران باس��تان آمده اس��ت. اَئيریَمن در واقع دعا و نيایشی 
بوده اس��ت به منظور درخواس��ت درمان که به درگاه ایزِد درمان بخشی 
و عنصر پيكارگر بر ضد زش��تی ها و بدی ها به نام »اَئيریَمن ایشَيه« به 
جای آورده می شده است. باید به خاطر داشت که در فرگرد 22 از کتاب 
َوندیداد نيز از ایزد اَئيریَمن یاد شده است. در این فرگرد چنين آمده است 
که اهورامزدا به یاری اَئيریَمن 99هزار و 999 ناخوشی را که اهریمن به 
وجود آورده  بود، ش��فا بخشيد ]16[. در این یشت تقسيم بندی خاصی از 

پزشكان ارائه شده است که بعداً بيشتر به آن خواهيم پرداخت.
ایراني��ان باس��تان عالوه بر پرداخت پاداش��های م��ادی و این جهانی، 
پاداش��هایی معن��وی نيز برای پزش��كان قائل بوده اند ]17[: در س��نت 
اوستایی مطالبی درباره ثریَته2، نخستين پزشك در تاریخ داستانی ایران 

1. Gao
2. θrita
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آمده است. در وندیداد و هوم یشت آمده است که ثریته از خواص درمانی 
گياه »هوم« آگاه شد. او نخستين کسی بود که هوم را فشرد و و شيرة 
آن را برای دارو و درمان به دس��ت آورد، پس مس��تحق این پاداش شد 

که آرزویش برآورده شود و دو پسر برای او زاده شوند ]18[.

ونديداد
وندیداد نوزدهمين نسك از اوستایی است که در دورة ساسانيان تدوین 
شده است و تنها نسكی است که به صورت کامل به ما رسيده است. این 
کتاب در 22 فرگرد )=فصل( تدوین شده است. تدوین قوانين مندرج در 
وندیداد را به مغان ساکن بين النهرین در زمان مادها نسبت داده اند و از 
هماهنگی ميان این قوانين و قوانين حمورابی س��خنانی در ميان است 
]19[. در بخ��ش دوم از فرگ��رد هفتم، بن��د 44  از وندیداد از رده بندی 
پزش��كان یاد شده است ]20[. به دنبال آن مطلبی آمده است که در آن 
ميزان دس��تمزد پزش��كان بر اس��اس موقعيت اجتماعی بيمار ذکر شده 
اس��ت. در این بخش آمده  اس��ت که مانَثر- بَئَِش��َز1 )= پزشك مانتره( 
یعنی پزشكی که با کالم ایزدی به درمان می پردازد، بر دو گروه دیگر 
پزش��كان یعنی َکِرُتو- بَئَِش��َز2 )=کارد پزش��ك، جراح( و اُورَور- بَئَِشَز3 
)=گياه/دارو پزشك( س��روری دارد )وندیداد، بخش دو از فرگرد هفتم، 

7، بند 44(:
»اگر که بس��ياری - پزشكان با هم گرد آیند ]برای درمانگری بيماران[ 
... کسی که در این انجمن با کالم مقدس ایزدی درمان کند، او هرآینه 

هست از ]ميان آن[ پزشكان، درمان گرترین ...« ]21[.
از این مطلب می توان چنين استنباط کرد که دستمزد پزشكان عالوه بر 
وضع اجتماعی بيمار به جایگاه پزش��ك در رده بندی صنفی نيز بستگی 
داشته اس��ت. ترجمة دیگری از همين متن توس��ط ابراهيم پورداوود در 

دست است که همين مفاهيم را با زبانی ساده تر بيان می کند ]22[:
»در مياِن درمان بخش��ان، درمان بخش ترین کس��ی اس��ت که با کالم 

مقدس شفاء دهد«. 
در بخش هشتم از فرگرد هفتم وندیداد شيوة پرداخت دستمزد پزشكان 
و نيز دامپزشكان شرح داده شده است. در بند 41 از این بخش، دستمزد 
درم��ان بزرگترین فرد مذکر از چهار طبق��ة جامعة ایرانی در آن روزگار 
یعنی خانه، ده، ش��هر و کش��ور به ص��ورت پاداش هایی جنس��ی مقرر 
شده اس��ت. در این ص��ورت به ترتيب برای درماِن خانه س��االر، کدخدا، 
شهربان و ش��هریار به ترتيب کوچك ترین ستور، ميانه ترین ستور، یك 
س��تور بزرگ و گردونه ای چهاراس��به در نظر گرفته  شده است. دستمزد 

درمان شهریار را برابر با هفتاد »ستير« نيز نوشته اند.
بند 42 همين سلس��له مراتب را ب��رای برترین عنصر مادینه هرکدام از 
چهار طبقه جامعه ایران باس��تان قائل شده است با این تفاوت که در آن 
نام س��تور و جنس آن نيز تصریح ش��ده است. پزش��كان ایران باستان 
در صورت درمان بانوی خانه س��االر، بانوی کدخدا، بانوی ش��هربان یا 
ش��هبانوی کشور به ترتيب دس��تمزدی معادل یك خر ماده، گاو ماده، 
اس��ب ماده و ش��تر ماده دریاف��ت می کرده اند. در بن��د 43 مغان مولف 
وندیداد دستمزد درمان پسر خانواده را یك ستور بزرگ تعيين کرده اند. 

از این رو برخی درمان شاهزادگان را نيز از این مقوله دانسته اند. 
در همي��ن بند ش��يوه ای برای تعيين دس��تمزد دامپزش��كان نيز تعيين 

شده اس��ت. دامپزشكان ایران باس��تان به ازای درمان یك ستور بزرگ، 
ميانه ترین ستور را دستمزد می گرفته اند و برای درمان ميانه ترین ستور، 
کوچك ترین س��تور را. پاداش درمان کوچك ترین س��تور یك چارپای 
کم ارزش؛ و پاداش درمان یك چارپای کوچك تنها خورش��ی از گوشت 

بوده است.
چنانكه پيش از این نيز ذکر ش��د، دس��تمزدهایی که در بند 41 و بعد، 
از وندیداد برای پزش��كان برشمرده شده بر اساس دام، چهارپا و جنس 
تعيين شده است. از این نوع تخصيص دستمزدها چنين نتيجه گرفته اند 
که این قوانين بس��يار دیرینه هس��تند و به ساختار جامعه ای تعلق دارند 

که هنوز از پول در آن آگاهی و نشانی نبوده است ]23[. 
در وندیداد )فرگرد هفتم، بند 41( پيش از آن که دس��تمزد و حق العالج 
پزش��كان نس��بت به جایگاه بيمار در خانواده، روستا یا کشور ذکر شود؛ 
برخ��ورداری از آفریِن )= دعای خيِر( دانای دین به عنوان نوعی پاداش 
معن��وی برای پزش��كی که موبد آتوربان را درمان کن��د، در نظر گرفته 
شده اس��ت ]24 و 25[. ای��ن آفری��ن را می توان در زمرة دس��تمزدهای 

معنوی رده بندی کرد.
نتيجه ای که از مندرجات وندیداد می توان گرفت، این است که دستمزد 
پزشكان بنا به توصيه مغان مؤلف، باید بر اساس طبقة اجتماعی بيمار، 
طبق��ة صنفی پزش��ك و نوع بيماری تعيين گردد. بن��ا بر این توصيه ها 
دس��تمزدها به دو گروه مادی و معنوی تقس��يم می شوند. دستمزدهای 
مادی می توانند نقدی یا جنس��ی باش��ند. دس��تمزدهای معنوی شامل 

استحقاق برای دعای خير هستند.
بن��ا به دالیلی که بعداً توضيح داده خواهد ش��د، همواره در کنار ش��رح 
دستمزد پزش��كان، از مجازات درمانهای نادرست نيز سخن رفته است. 
در بند هفتم از فرگرد هفتم وندیداد ش��رایطی که پزش��كان مزداپرست 
ب��ه موجب آن می توانند ميان َمزدَیس��نان طبابت کنند، آمده اس��ت. هر 
پزشك برای به دست آوردن پروانة پزشكی، الزم بود دوره ای آزمایشی 
را در ميان دیوپرس��تان بگذراند. هرگاه می توانس��ت س��ه دیوپرست را 
معالجه کند، مجوز پزش��كی ميان مزداپرس��تان را به دس��ت می آورد و 
اگر نمی توانس��ت چنين کند، برای هميشه از طبابت ميان مزداپرستان 
محروم می شد ]26[. مجازات چنين فردی، مجازات آزار رساندن عمدی 

بوده است: 
»و مب��ادا پس از آن مزدیس��نان را داور و درمان و طبابت کنند. و مباد 
جراح��ی کنند مزدیس��نان را. و مباد جراحی کنن��د بر زخم ... . اگر پس 
از آن َمزدَیس��نان را دارو و درم��ان و طباب��ت کنند، اگ��ر جراحی کنند 
َمزدَیسنان را، اگر جراحی کنند بر زخم؛ مجازات آن، زخم زدن ]و[ زخم 
را ]وارد ک��ردن[ از روی آگاهی کرده ]= گناه و جنحة عمدی[ اس��ت« 

)وندیداد، فرگرد هفتم، بند هفتم، 38(. 
از آنجا که هميش��ه پزشكانی بدون آموزشهای کافی به این حرفه روی 
می آوردند و اغلب نيز در درمان موفق نمی ش��دند؛ نيز برای پيش��گيری 
از ورود ش��يادان و پزش��ك نمایان به حرفة پزشكی همواره مجازاتهای 

1. Manθra- baešaza
2. Kareto-baešaza
3. Urvara- baešaza
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س��نگينی برای عدم موفقيت پزشكان تعيين می شد. نمونه هایی از این 
مجازات ها را در بندهایی از وندیداد و قوانين حمورابی مشاهده می کنيم 

.]27[

نتيجه گيری
در پای��ان می ت��وان بار دیگ��ر بر اهمي��ت متون دینی اوس��تایی در 
روشن س��ازی گوش��ه های مختلف تاری��خ، فرهنگ و تم��دن ایران 
تاکيد نمود. در مورد اهميت این بخش ها چنين گفته اند که اوس��تای 
موج��ود در دوران ساس��انيان و پيش از آن، بخش��های بزرگتری از 

مطالب باقی ماندة کنونی دربارة پزش��ك و پزش��كی داشته اس��ت که 
ب��ه دس��ت یونانيان و دیگر اق��وام مهاجم نابود شده اس��ت ]28[. از 
ای��ن رو چنين می توان نتيجه گرفت که در ایران باس��تان دس��تمزد 
پزش��كان بر حس��ب موقعيت اجتماعی بيمار و ن��وع بيماری متفاوت 
بوده-اس��ت. با این حال بر اس��اس مندرجات نس��ك هفدهم اوستا، 
با عنوان هوس��پاَرم نس��ك1 همواره برای پزش��كان برجسته، شأن و 
منزلتی باالتر در نظر داش��ته اند و چنين باور داشته اند که ایشان باید 
از لحاظ خوراک و پوش��اک و مس��كن و وس��يله حمل و نقل کامال 

تامين باش��ند ]29 و 30[.

1. Husparam
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