
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یتنخُمتون در يا طب سنتی هند آيوروِده 
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همقدم
پزشکیازجملهعلومیبودهکهدرسراسرزندگیبشرنقشیپررنگداشتهوقدمتآن

می قدمتانساندانستتوانهمرا بیماریهمراهگچراکهزند،پایۀ و درد با یهمواره
حفظ تندرستیو برگرداندن و آنها برطرفکردن و بوده و درازالصحه ازیافتنعمر

بارنزدکدامکهدانشپزشکینخستیناین.ودهاستترینمشغولیاتذهنبشربمهم
 ملتی و قوم و آمده وجود گرفتبه بهنضج ه مشخصنیست، اقوامروشنی بیشتر اما

کهبرطرفستروازهمینمافوقطبیعیبودندوستانیبرایبیماریقائلبهمنشأیبا

هلاحابودتجربهصاحبآگاهیوامورمافوقطبیعیکردنآنرانیزبهشخصیکهدر
رفتندودرواقعالزموکهانتوطبابتدوشادوشیکدیگرپیشمی،اینبنابر.دادندمی

همینوملزومیکدیگربودند هایمهمدربابمنشأعلممنجربهیکیازنظریهظاهراً
ازخدایانبهآدمیانبهگویدپزشکیدارایمنشأیمیکههپزشکیشد الهیاستو
 قدیمی.استارثرسیده نیزترینسنتیکیاز امروز به تا هایپزشکیدرجهانکه

این.است(-āyurveda)طبهندییاهمانآیوروِده،ودارایکاربرداست،ادامهیافته

واست«دانش،آگاهی»-vedaو«تندرستی،طولعمر»-āyusواژهمرکبازدوجزء
-پنجنزدیکبهایندانش.است«دیرزیویدانشِ»یا«دانشِزندگی»همبهمعنیروی

سال هندوستانپیشهزار آمددر وجود بعدهاوبه مکاتبشیوهبر هایپزشکیدر
،دیگر آیین بودا، آیین تبتیائودچون پزشکی گذاشت،هاو بسیار تأثیر دیگرو با
جهانسنت اسالمی،هایپزشکیدر ،همچونطبایرانیو تعاملو شددادوستددر

(Tirtha,1998: 3.)بربرخیازاینبنا.ایالهیداردریشهبرمتونآیوروِدهایندانشبنا

و(-prajāpati)بودوازاوبهپرَجاپَتی(Brahmā)ایندانشنخستنزدبرهما،متون

اَشوی به نسپس Aśvins)ها بنا،رسید( و کتاب -suśruta)هیتانسَسوشروتهبر
sa hitā-)ر دانش این ایندره نخست -Indra)ا ) دهَنوَنتَری -Dhanvantari)به

نهایتایندانشازطریقحکیمانبهانسان(«خدایپزشکی» رسیدآموختودر ها
(Krishna, 2003: 237.)وِد اصلی کتاب چهار آغاز وادر داشت وجود معنا عالم در

ستاره تندرستی، چون نظامیموضوعاتی حکومت، شاعرشناسی، زندگیگری، و ی

r)ریگگرفتکهتحتعناوینمی اخالقیرادربر (-yajur)یَجور،(-sāma)سامه،(-  

َ atharva)اتهَروَهو می( شوندشناخته دانشستاره. کنار در آغاز در شناسیآیوروِده
امادرنهایتبهعنوانشاخه بهحسابآمداوِداتهَروهایازَوداییقرارداشت، بهمرور.

که،ترشدوسرانجامدرقالبسهکتابهایآنکاملهاوآموزهنشتندرستیوشیوهدا
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 نام با مکتبآیوروِده vr)ترَیهوریدّههدر  ddha-traya- بالیدهسه»یعنی( ،«بزرگ/گانۀ

بهکتابتدرآمد،شوندشناختهمی . -Cara a)هیتانسَچَرَکهاینسهکتابعبارتنداز
sa hitā-) -Suśruta-sa hitā)هیتانسَتهسوشرو، )َ هیتانسَهریدَیهاشتانگهو

(A  āṅga-hr  daya-sa hitā- نام،عالوهبراینسهکتاباصلی(. سهکتابدیگربا

وجودداردکهنامآنهاازاینقرار،«گانۀکوچکسه»یعنی،(-laghu-traya)لَگهوترَیه

است -Śaraṅ dhāra)هیتانسَشَرَنگدهاره،(-Madhava-nidāna)نیدانهمادهوَه:
sa hitā-) -Bhāvapra ā a-nighaṇ u)نیگهنتوبهاوَپرَکاشهو در(. کتاب سه این

 است نخست کتاب سه تفسیر و شرح  :Tirtha,1998: 6; Mishra, 2004)واقع

Introduction.)شَلیه. :شودطبآیوروِدهبههشتشاخهتقسیممی(śalya-«نیشتر»)
،...(تیر،خارو)هواردبدنشدهبیرونآوردنهرجسمخارجیکمشتملاستبرهک

تورموودرمانهرگونهخارجکردنچركوعفونتازبدن،درآوردنبچۀمردهازرحم،

طریقجراحی؛ دملاز 0جوشو . ابزارهایتیز»-śālā ya)شاالکیه «پزشکیبا یا(

هایاابزارهایتیز،وبه(-śalā a)بینیباشَالکههاچشموگوشوگلودرمانبیماری
بیماری درمان کلی ازطور که دارند؛هایی قرار باال به ترقوه 3ناحیۀ چیکیستاکایه.

( āya-ci istā-«درمانتن»)تحتتأثیرقراریادرمانبیماری هاییکهتمامبدنرا

دانشموجودات»-bhūta-vidyā)دیاویبهوته.4؛...تب،اسهال،صرعومانند،دهدمی
«(شرور) بیماری( درمان خدایانخشمگینیا تحتتأثیر که موجوداتهایروانی یا

0آید؛شروربهوجودمی aumāra-bhr )بهریتیهومارهکَا.  tya-«یا(«نگهداریکودك

9هایکودکان؛ریدرمانبیما اَگَده. پادزهر»-agada-tantra)تَنتره «آموزۀ درمان( یا
بهبیماری گیاهای سم اثر در پادزهرها؛وجودآمده با حیوانی یا معدنی .7هی،

اکسیر(«آموزۀاکسیر»-rāsāyana-tantra)تنترهراساینه ها(-rasāyana)یادرمانبا
جوانی، بازیابی شامل کلی طور به میکه شادابی و 8شود؛زیبایی تَنترهواجیکَرَنه.

(vājī araṇa-tantra-«نیروافزایی «آموزۀ ) جنسی نیروی تقویت آموزۀ  ,Wise)یا
1854: 2-3; Monier-William, 1872: 148-149.) 

پایه      از اییکی اصطالح آیوروِده طب در اصطالحات است-tridośaترین این.

،اصطالح بهسهکارکردمهمدربدن،است«خلط»-dośaو«سه»-triکهمرکباز

ایناخالط.دانست«گانهاخالطسه»ندرمعنیتوارامیآنهمدورویاختصاصدار

در.«بلغم»-śle manیا-kaphaو«صفرا»-pitta،«باد»-vātaیا-vāyuعبارتنداز
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دانندوکارکردیکیازایناخالطمیاختاللِهارانتیجۀبیشتربیماری،مکتبآیوروِده

vāta-pra rمردمانرابهسهدستۀ  ti-«مزاجبادی»،pitta-pra r  ti-«و«مزاجصفرایی

 apha-pra r  ti-«مزاجبلغمی کنندتقسیممی« گانهاخالطسه»این. چنداندارای«
مثالً؛اندهایطبیعیرانیزدریکیازاینسهخلطگنجاندهاهمیتاستکهحتیپدیده

دانندوباتوجهبهایناخالطبرایمیمیبلغـخورشیدرابلغمیوسایهرابلغمییابادی

برآنچهنوعی«باد»،بهطورکلی (.Krishna, 2003:239-240)شودبیمارانداروتجویزمی
رودهودفعتأثیرگذارچرخشیِآید،مانندتنفس،حرکتِحرکتدربدنبهحسابمی

سازوگوارش،سوختباتغییروتحولارتباطداردوبرکارکردهاییچون«صفرا»است؛
می فرایندهایذهنیتأثیر و بلغم»گذارد؛ استواریبدناست« باعثثباتو آنچه با

اندام و مفاصل چون عضوهایی کارکرد و دارد میارتباط تنظیم را حسی کندهای

(Chopra, 2003: 77.)
وبهدورانایبسدرازداردجریانانتقالآراءوعلومهندیبهجهانایرانیسابقه     

کهبهاینموضوعاشارهداردکتابنیوترینمتکهنازجمله.گرددپیشازاسالمبازمی
 کتاببنا.استدینکردچهارم این روایت شاپور،بر ساسانی گردآوریاول فرمان
کهرا...شناسی،آفرینش،کونوفسادوارههایمختلفپزشکی،ستهاییدرزمینهکتاب

ابنندیم(.0 383:3 ،تفضلی)داد،هایدیگرپراکندهبودوروموسرزمیندرهندوستان
مترجمایرانی منجمو ابوسهلفضلبننوبخت، بهنقلاز ،(ق.ه011درگذشتۀ)نیز

هاییراازهند،چینورومکتابکهبهفرماناردشیربابکانوپسرششاپورنویسدمی
بهزبانفارسی 376 ،بیدیرضائیباغ)میانهترجمهکردندبهایرانآوردندو وجود(.40 :

هندیهژوا ،االصلهای «بالدر»balādurمانند ،halīla «هلیله» ، āpūr«کافور»،

 o ā«و(دومینبرجنجومیدرهند)«کوشا فارسیمیانهدرآثاربازماندهبهزبان...
47 ،همو)یاناستتأثیرعلومهندیبرعلومزمانساسانخودشاهدیاز زمان(. در

 انوشیروان کتابخسرو ترجمۀ یافتنیز ادامه پهلوی زبان به خارجی های جمله. از

ترینمتونهندیمهم کتابچَرَکه شد ایندورانترجمه در پزشک(Caraka)که ،
ویعقوبیبانام(سرك،جرك:نیز)سیرَكمشهورهندی،بودکهابنندیمازآنبانام

میكشرَ یاد 383 ،تفضلی)کنند باغ301: رضائی 360 ،بیدی؛ :6 دورانحکومت(. ایراندر
 در نیز روابطیاسالمی علوم دیگر طبو زمینۀ قرونداشتهندیفرهنگبا در و

اماازآنجاکهموضوعبهعربیترجمهشد،زمینۀپزشکینخستیناسالمیآثارزیادیدر
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درسرزمینختناست،بحثدرخصوصطباسالمیهندیاینیادداشتبررسیطب
.گنجدنمیگفتاردراین



 خُتن و زبان ختنی. 7
 منطقۀ در ختن تَکلَمَکان،یانگجشینسرزمین بیابان جنوب مایلی شش در

(Taklamakan)،ختن.گیردمیمربعرادربرکیلومتر3933قرارداردوکمیبیشاز

شود،ویکیازمراکزمهمکشاورزیوصنعتیدرمینامیدهHo-t’ienدرزبانچینی
امروزهزبان(.Emmerick, 1992a: 1)آیدکنارۀجنوبیحوضۀرودخانۀتاریمبهشمارمی

گونهمرد از یکی ختن است،م ترکی باستانهای کشفیات مطالعاتاما و شناسی
تسلطتدریجیتركانسان رسوخو پیشاز که برشناسیمحققکرده اینمنطقه،ها

درمنابعچینیازمردمانیکه.اندپاییساکندراینناحیهبودهاقوامیازنژادهندوارو

نامدرغربوجنوبحوضۀتاریمساکنبوده  sǝترصورتکهن)saiاندبا نامبرده(
باواژۀ دانندیکیمیسکاشدهکهدانشمندانایننامرا پیشازفتحاینسرزمینبه.

بودندوختنیکیازمهم،سلماناندستم ترینومردماناینسرزمینپیرودینبودا

بود مرکزی آسیای در بودایی مراکز به.شکوفاترین گویایآثار نیز ختنی از جامانده

مَ.همینامراست فرقۀ اینمتونمتعلقبه است (-Mahāyāna)هایانهبیشتر یخرتا.
ختنمشخ بوداییدر عقاید اینسرزمیندر،صنیستدقیقنفوذ مردم احتماالً اما

گرویده دینبودا نخستمیالدیبه اوایلسدۀ Zhang, 1996: 283-284)اند وجود(. با

ختنبوداییبودآن دینمردم واژه،که آنان زبان میدر کار برهاییبه دال رفتکه
اینواژه برخیاز هرچند ایرانیاست، معانیجدیاعتقاداتقدیم انددییافتهها واژۀ.

 خورشید»-urmaysdānختنی » -ahura-mazdāبازماندۀ ، ختنی  ,-gyastaواژۀ
jasta-«قابلمقایسهبااوستایی«ستودهyazata-است(Bailey,1970: 70 حتیگاه(.

تعبیر«هرمزد»معنیبهHo-t’ienدربرخیازمنابعچینیدرمنطقۀترفاناصطالح
ازسکاییهایسکاییاستوزبانختنییکیازگویش(.Zhang, 1996: 297)شدهاست
زبان شرقیجمله دقیقنمی.هایایرانیمیانۀ طور چهبه از اینزبان گفتکه توان

سدۀسوممیالدیزبانیرایجاززمانیدرسرزمینختنرواجیافته،امابهاحتمالزیاد
نسوخشدناینزباننیزبهمارۀزماندرب(.Emmerick, 1992a: 337)درختنبودهاست
فتحاینسرزمینبهدستجزاین،توانگفتقطعیتچیزینمی مقارنبا کهاحتماالً
در،درروستاییدرحوالیکاشغر(.Ibid, 411)بودهاستپنجمهجریمسلماناندرسدۀ
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کاشغری.شدههایایرانیبودهصحبتمیانزببهزبانیکهازجملۀپنجمهجری،سدۀ

 التركدر لغات دیوان را an a i )کنچکیآن ) تبتی در و )= a-h a نامیده

*Kan a -)هایمشابهدرکاشغریوختنیبهاینجملهواژهاز.نامکاشغربودهاست

می کردموارد lyoŋdza (’layoŋdza’:تواناشاره ،’alyo  a  با( کاشغریبرابر در

alysā  yā-«بانو و« ختنی، کتان کنب،»anbā در » ختنی با umbā برابر
(Bailey, 1958: 131; 1982: 3-4.)عبادتگاه و بقایایدیرها در هایمتونختنیعمدتاً

دراواخرقرننوزدهمو اوایلقرنبیستمبوداییدرسرزمینختنوغارهایهزاربودا
هایاکنوندرموزهندوهماغربیوژاپنیکشفشدهشناسانبهدستباستانمیالدی

وپاریس، کیوتو برلین، استکهلم، لندن، می... شوندنگهداری ب. متون، چنداین جز

بهخطبراهمینوشتهنوشته،یکسفالچوب بر(pothi)بررویکاغذهایپوتیو، یا
شده نوشته اندطومارهایچینی دهم اندمتعلق متوناینمجموعۀ. تا پنجم سدۀ به

توانبهدوگروهقدیمومتأخروازاینمتونراازنظرزبانیمی،بهطورکلی.یمیالد

ادبیوغیرادبیتقسیمکرد بهدوگروه لحاظسبکوشیوه آغازمتونادبیاحتماالً.
کهدرواقع،بخشعمدۀمتونادبی.مقارنبانخستینآثاردربارۀدینبوداییبودهاست

آثاربوداییهستندکهازسنسکریتبهختنیبرگرداندهبایدآنهارامتوندینی نامید،
جغرافیا،.اندشده مدیحه، مطایبه، مکاتبه، غنایی، اشعار غیردینیطیفوسیعیاز آثار

.(Emmerick, 1992a; Maggi, 2009)شودندینمتندوزبانهراشاملمیپزشکیوچ


 طب آيوروده در متون ختنی .3
ودههستندماندهمتأثرازطبآیورجاکهبهزبانختنیبهایهمۀمتونپزشکی به.

نام با مفصل متن دو استثنای -Siddhasāra)سارهسیدّهههای ) پوستکهجیوَکهو

(Jīva a-pustaka-)،واقعقطعاتکوتاهی فاقدهرگونهاغلب،سایرمتونپزشکیدر

ایهاقطعهمتنتریناینخردهلمفص(.Emmerick, 1992a: 45)مقدمهیامؤخره،هستند

آوردهاستدرجلدسوممتونختنیحرفکهبیلیP 2893استبانام نوشتآنرا
(Bailey, 1969/3: 82-93) ماجّی. مقاله،بعدها قطعۀدر با اینقطعه مقایسۀ به ایکه

IOL Khot S9مبخش،پرداخته و ضماد دربارۀ که را اینقطعه است،رهمهاییاز

توانهامیمتنهایدیگراینخردهازنمونه.(Maggi, 2009a: 77-85)ترجمهکردهاست

 کتاب از فصلی Suvarṇabhāsottamasūtra)سوترهبهاسوتّمهسووَرنهبه نام( با

بیماری» هادرمانگر   āchānu n  emāختنی)« آنصحبتاز( در که کرد اشاره
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 Skjærvø)بهمیانآمدهاست،هامبتالشدهیماریکهبهانواعب،درمانپسربازرگانی

بهصورتلفظیترجمه-āyurvedaدرمتونختنیواژۀسنسکریت.(1/286-301 :2004

و«زندگیفهم»-jsīnā- vajsā’matā:هابهکاررفتهاستشدهوبرایآناینمعادل

jsīnā- bvā cīnaa-«دانشزندگی»(Bailey, 1979: 115.) این بهدونوشتهدر تنها
مفصلودارایهرکه،پوستکهجیوَکهوسارهسیدّههکتاب دیگربهتحریرهایدونسبتاً

.پردازیممی،هستند...سنسکریتوتبتیو


 سيدّهه ساره. 7. 7
-sāraو«شدهکامل،تکمیل»-siddhaمرکبازدوجزء-siddhasāraواژۀسنسکریت

 :Monier-William, 1899)است«گزیدۀکامل»معنیورویهمبه«گزیده،چکیده»
دراین،دهداللفظیعنواناینکتابنشانمیگونهکهمعنایتحتهمان.(1215 ,1208

شوندهاییکهمردمانبدانهادچارمیترینبیماریاثربهطورخالصهومفیدبهعمده
نهتنهادرهندونپال.پرداختهشدهاست کهدرآسیایمرکزینیزاینکتابظاهراً

کاربردوشدهمیمدتمدیدیبهعنوانیکمنبعجامعوکاملدربارۀپزشکیشناخته
چونتبتی،هایدیگریایناثرازسنسکریتبهزبانگواهاینامرترجمۀ.استداشته

درآثارعربیتوانبهزباناشاراتیبدیناثررامیوحتیاست،ختنیوترکیاُیغوری
(.Emmerick, 1983: 19)رازینیزمشاهدهکردزکریای

امریک      انتقادیاصلسنسکریتاینکتابرا و سالمتنمنقح چاپ681 در

است هیچترجمه(Emmerick, 1980)کرده اما طبع، اینمتنمنقحتاکنونبه ایاز
است نرسیده . سال ای،680 در اینمتنپرداختو به دیگر متنیبارنامریکبار

تبتی تحریر انتقادیاز با انگلیسیهمراه ترجمۀ چاپرساند (.Emmerick, 1982)به
بهطبعونشرنرسیدهاُیغوریسفانهتاکنونهیچترجمۀکاملیازدوتحریرختنیومتأ

پیشترترجمهکردهبوده امریکتحریرختنیاینکتابرا اماظاهراً ودرصدداست،

استهازاینتحریرهمراهبایادداشتوهمچنینویرایشوترجمۀتحریرتهیۀمتنیویر
منتشرنشدهاستکدامدرگذشتنابهنگامش،هیچبهسببامااویغورینیزبودهاست،

(cf. Emmerick, 1980; 1983).ترجمۀتبتیاینمتناحتماالًدراوایلسدۀنهممیالدی
سدۀدهمبهاحتمالبیشتردرسدۀنهمیادربهرشتۀتحریردرآمدهوترجمۀختنی

در.شدهاستنوشتهنگاهیبهاصلسنسکریتوگاهبانیممیالدیبرپایۀتحریرتبتی

 با مترجم سه از تبتی آدیتیهنامروایت های چَندره(Ādityavarman)وَرمن ،
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(Candra)جینه و Jinamitra)میتره ) از ختنی تحریر در اما شده، برده هیچنام

(.Emmerick, 1975-1976: 215)مترجمینامیبردهنشدهاست

  sa hitā siddasāreya:آمدهاینکتابگونهکهدرتحریرسنسکریتهمان      
raviguptena va  yate«هیتاتوسطرَویگوپتهگفتهخواهدشدنسارهساینسیدّهه»

(Emmerick, 1980: 17)، این متنمؤلف نام با پزشکی Ravigupta)رَویگوپته
تحتحفاظتخورشید» «خورشیدپائیده، است( بوده اینکتاباطالعاتاز. نویسندۀ

دستنیست چندانیدر ایناثربنا. تصریحخود ،بر نامرَویگوپته دامپزشکیبه پسر

رابه(یرسالۀپزشک)=هیتانسازناحیۀغرببودهواین(Durgagupta)گوپتهدورگه

-pāṇ u)،کهمبتالبهبیماریزردی(Devagupta)وَگوپتهدربزرگترش،دیسفارشبرا
nā a بود( ،هشده است 3در نوشته . به همۀکتاب درمان برگیرندۀ در وی زعم

بااین،(221 :1976-1975)امریک.(Emmerick, 1980: 148; 1982: 475)هااستبیماری
 در چون اقتباسارهسیدّههفرضکه هیچ سیشاهد واگبهتههیتانسسوشروتهاز اثر

(Vā bhata)همزمانمیینیستمیالدی،911،درحدود تقریباً داندوم،ایندواثررا

اما،کندمیالدیتعیینمی901بهطورتقریبیراسارهسیدّههنگارشزمانترتیببدین
شدهاستیکووی پیدا پایۀمؤخرۀنسخۀجدیدیکهاخیراً درآنن،بر امرَویگوپتهوو

ورَویگوپتهرانهتنهامعاصرداندمیآنهاراازیکخاندان،واگبهتهدرکنارهمذکرشده
نمی ترتیبمقدمواگبهته بدین و نیایواگبهته را وی بلکه ویمیداند، از شماردتر

(Wujastyk, 1985: 77.) 
اینسخه.بهجاماندهاستهاییازتحریرختنیفقطبخش،ترذکرشدکهپیشچنان

بهبرگآن94برگاستکه90شوددربرگیرندۀشناختهمیCh. ii 002کهباعنوان
سارهسیدّههترجمۀختنی Bailey, 1938: 11)اختصاصدارد نوشتختنیاینحرف(.

متونختنیدرمجموعۀ(Bailey, 1969: 2-134)نسخههمراهباروایتتبتیآنرابیلی

آنترجمۀفصل0 ازتنهاسارهسیدّههفصل 3از،درمجموع.پرساندهاستبهچا
در.هانیزبهطورناقصدراختیارماهستندالبتهبرخیازاینفصلبهجاماندهوختنی
این تبتی ترجمۀ به توجه با فصل پانزده این به ،(Emmerick, 1982)سارهسیدّههجا
تکهتحریرختنیداراییکمقدمۀمنظومنیزهستکهدرالزمبهذکراس.پردازیممی

.متنسنسکریتوتحریرتبتیموجودنیست
مقدمه تا،در یاریخوانده به را خدایان و ستایشرویآورده به نخستمترجم

ترجمه آشکاربتواند معنایدرستآنرا و دهد پزشکیارائه اینرسالۀ ایدرستاز
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نماید درمقامسرورأسویژگیسپسبهشرح. هاینیکاینرسالهپرداختهوآنرا

رساله زندگیدیگر را آن و نهاده پزشکی دردها(  jsī i hurā)بخشهای نابودگر ،

(da hā  jinī   بزرگ( بیو برای شفقت و رحم اقیانوس   anāhā)پناهان
mu’śdi’nai mahā-samudrrä است( دانسته . چنین ادامه ایندر چون که آمده

بوده هندی زبان به آن،رساله از استفاده و این،مطالعه بر حضور،سابق در تنها
کنندگانازآنهموارهدرفهمواستفادهوبههمیندلیلهآموزگارانهندیمیسربود
دشواریروبه با آن بودهشرح دلیلبیماریرو فهم اغلباوقاتدر و شناختاند و ها

دا ندرستاز میروها باماندهاتوان همینمسئله و میاند بسیار میر هشدعثمرگو
کهترجمۀتبتیآنتااینهاینموضوعباعثکنارگذاشتناینکتابارزشمندشد.است

ههابهختنیترجمهشدوبهدستورپادشاهبزرگبرایدرمانبیماریهبهدربارراهیافت
(.Emmerick, 1983; Bailey, 1962.هایآنركشرحویادداشتوترجمهودربارۀاینمقدمه)است

بهمبانیواصولاولیۀ(مبانی؛آموزه:tantra)تَنترهفصلنخستاینرسالهبانام     

یکآوردهبهرایکدهآیورودهاختصاصداردودرآغازنامهشتشاخۀطبطبآیورو

 بناکه متن این قرارندبر این پچشم( ):از سنسکریت)زشکی :śāla yaختنی ،:

tcima ā  hīya  rra) تن درمان سنسکریت)، : āya-cikitsitaختنی ،:

ttara dar  hīya  rra) ، دیوان کردن سنسکریت)دور :bhūta-cikitsitaختنی ،:

sparś ’ pver ma) سنسکریت)خارجکردناجسامخارجیازبدن، :śalyaختنی،:

śalyāhartt )،محافظ زهر از سنسکریت)ت :a ada-ra  aختنی ، :ba’ īśāma)،

jsī i hu ā:،ختنیvayo-ra  a:سنسکریت)حفظزندگی   āma«افزایشزندگی»)،

سنسکریت)کودكحفظ :bāla-ra  aختنی ، :vit avīja«دربارۀ]دانش ،(«کودك[

نطفه سنسکریت)افزایی :bīja-vivardhanaختنی ، :śū rr  hu ā   āme).ادامۀ در
استاینفصلبیماری هایانسانبهچهاردستهتقسیمشده :  هایجسمیبیماری.

سنسکریت) :śārīra … vyādhayoختنی ، :ttara daraja āchā) ،0 هایبیماری.

 سنسکریت)ذهنی :mānasa … vyādhayoختنی ، :aysmvaja āchā) ،3.

.4،(āva dva āchā:،ختنیā antu … vyādhayo:سنسکریت)ثانویهایبیماری

بیماری مادرزادی سنسکریت)های :sahajā vyādhayoختنی ، :ha tsa-ysātā  
āchā).طبیعیهایهایروز،ماهوسال،وپدیدهسپسبهشرحتأثیرهریکازبخش

نیوودیگرمباواختاللدرکارکردآنهاگانهبراخالطسه...چونخورشید،باد،بارانو
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-Emmerick, 1983: 15.رك،برایترجمۀتحریرتبتی)هاذکرشدهاستکلیاتدربارۀبیماری
31.)

بهصورتگروهیمعرفیکهفصلدوماینرسالهبهگیاهانداروییاختصاصدارد     

ومعادلختنی«داروهاـگروه»dravya- aṇaناماینفصلدرمتنسنسکریت.اندشده

 گروه»arvā  u  ā ’ hamāleآن با همراه و هاداروها است« نام. فصل این در

بسیاریازاین.اندآوردهشدهاستبسیاریازگیاهانداروییکهبومیهندوستانبوده

ختن،گیاهان در نه تبتو در نبودهشناخته،نه تبتی،بنابراین.اندشده تحریر و،در
دربرخیصورتسنسکریتنامآن،ویژهختنیبه و اندکیتحولذکرشده گیاهانبا

مرسوم هندیکه در آنگیاه دیگر نام استموارد ذکرشده بوده جاینامبهمثالً؛تر

sthirā«ایشبدرگونه » واژۀ متنختنیاز همان sālaparṇدر درśālaparṇīکه
بههمانمعنی است،است«شبدر»سنسکریتو اینفصلگ.استفادهشده یاهاندر

شده ذکر گروهی صورت به خاصیتشان به توجه با گروهدارویی هر پایان در و اند
گاهبههرکداماز.شوندآوردهشدهاستشدهدرمانمیهاییکهباگیاهانذکربیماری

نامینیزدادهشدهاستاینگروه ها pa ca-mūla)پَنچَمولهناممثالً. به(پنجریشه:
درپایاناینفصلبهاین.پنجریشۀگیاهیاستدادهشدهاستگروهیکهمرکباز

گروه این باید حاذق پزشک که شده اشاره نیز بهمطلب توجه با را، گیاهی های
کهچهاندازهروغنبایدافزودوچهخاصیتشان،باروغنکنجدیاکرۀحیوانیبپزدواین

بایدباتوجهبهنحوۀاستفادهازآن،میزانپختهرروغنرا.مقدارازآناستخراجکرد
(.Ibid, 32-47.رك،برایترجمۀتحریرتبتی)نوشیدن،مالیدن،امالهکردن،تعیینکرد

خوردنی به رساله این سوم نوشیدنیفصل و اختصاصداردها ها در. که عنوانی

استقراراینازترتیبتحریرهایسنسکریتوختنیبرایاینفصلآمدهبه :anna-
pāna-vidhi«خوردنی نوشیدنیدستورالعمل و «هاها ،hva ā   ha  ā  hīye 

krre«مانند،اعغالتنخستانو،هادربخشخوردنی.«هاهاونوشیدنیکاربردخوردنی
سپسبه.ستاشانذکرشدههایدرمانیباذکرخواصوویژگی،...برنج،جووگندمو

هاپرداختههاونمکها،ادویهجات،میوهها،گیاهانوصیفینواعگوشتبهاهمینترتیب
پس،س...ان،چشمه،چاهوها،آبباردرابتداانواعآب،هادربخشنوشیدنی.شدهاست
هایدرمانی،ومشتقاتآنهاباذکرخواصوویژگی...گاو،بز،گوسفندوشیرانواعشیر،

است شده ذکر می. ختنی به را اقالم این از مورد دو معرفی شیوۀ اینجا :آوریمدر
cu  rri    hīya  uśta  i’ tcārba u  ar ha u  r ma  te bāta ji d  
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vrri anīya«وکندنابودمیبادرا.کهگوشتخروسچربوسنگینوگرماستچنان

مینیرویمردیبه «آوردوجود   cu bār  hīya utca  i’ rays   dū e ji d؛
ysair  bi d  śir  ī d  u bi jinā a«اخالطرا،[است]کهآببارانسبکچنان

.«[است]کند،برایقلبنیکاستونابودکنندۀزهرنابودمی
4فصل ان00تا به بیماریاینرساله نامیکواع فصلبا هر و اختصاصدارد ها

است،بیماری فصل آن اصلی موضوع سایرنام،که به آن کنار در و شده گذاری
ترجمۀختنی.پرداختهشدهاستآنهاوطریقۀدرمانهایکمابیشمرتبطباآنبیماری

هطورناقصبهنیزبهاجودنیستوسایرفصلمو،شانزدهوهفدهازدهوفصلچهارتاد
اینفصلبهبیماریبواسیر.بهجاماندهاستتنهایکبخش3 فصلاز.اندجامانده

سنسکریت) :arśasختنی ، :arja ) مقعد زخم سنسکریت)و :bhgandaraختنی ،:

b  andala)سنسکریت)بهبیماریزردی4 فصلدر.اختصاصدارد:pāṇ u-roga،

ختنی :ysī ai āchai استپر( شده .داخته در از0 فصل :سنسکریت)سکسکه

hi  āختنی ، :hika ) تنفس در اختالل سنسکریت)و :śvāsaختنی ، :uysnai 
āphāra)هایادراریبیماریالبولوحبسدربارۀ8 فصل.آمدهاستسخنبهمیان

سنسکریت) :mūtra-  cchraختنی ، :mūtre  icha)6 فصل.است یبوستوبه

بیما ری مزاج اجابت و روده کارکرد در سنسکریت)اختالل :udāvartaختنی ،:

udāvartta)اختصاصدارد . فصل 01در جنون بیماری سنسکریت)از :unmāda،

سخنبهمیان(avasmāra:،ختنیapasmāra:سنسکریت)وصرع(ādimāda:ختنی

اثراختاللدرکارکردکهدراستهاییبیماریروماتیسمودربارۀ 0فصل.آمدهاست

 سنسکریت)خلطباد :vāta-vyādhiختنی ، :bāti-āchā می( وجود آیندبه . فصلدر

 mau:،ختنیmadātyaya:سنسکریت)هایمرتبطبامیومستیسخنازبیماری00
jsa āchai .است( 03فصل سرخ باد بیماری )به ختنیvisarpaسنسکریت ،:

visarpa)سنسکریت)هامربوطبهانواعتورم04فصل.اختصاصدارد:śophaختنی،:

haśa āchai)است دربارۀزخم00فصل. ،ختنیvraṇa:سنسکریت)ها : a ma)و
:سنسکریت)هایچشمبیماریداروهاوپزشکیودربارۀچشم09فصل.ستدرمانآنها

śālā yaختنی ، :tci  a bisā  arvā  است( فصل. این بههمچنی،در ن

.،دهان،گلوودنداننیزپرداختهشدهاستهایگوشبیماری
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 پوستَکه جيوَکه .7. 7

استکهCh. ii 003نویسستدمتنمهمدیگریکهدرآنبهپزشکیپرداختهشده

 :Bailey, 1983)وبهسببنامجیوَکه،پزشکمخصوصبودا،بیلی،برگاست 7شامل
1233) را جیوَکهک»پوستکهجیوَکهآن تاب است« نامیده دست. دودا نویساین رای

ختنیاست بهخطبراهمیو.تحریرسنسکریتو آنجاکهمتنسنسکریتنیز از اما
مغشوش شده،بسیار نگاشته نبود پیشقابلاستفاده یکدهۀ تا برایصورت)عمالً

بازسازی متنسنسکریت شدۀ چینی، زبان به آن، ترجمۀ متن(.Chan, 2005.ركو
بهنثرآناماترجمۀختنی،سرودهشده(0)شلوکهعروضیسنسکریتمنظومودرقالب

است دقیقتاریخدقیقنگارش. توجهبهتحریرختنیبهطور با تنها روشننیستو
ایننسخهختنیمتأخراستوسنتنگارشبهزبانکهزبانختنیبهآن کاررفتهدر
توانبهطورتقریبی،زماننگارشآنرامیهدشوختنیازسدۀیازدهممیالدیمنسخ

(.Emmerick, 1992b: 60)اواخرسدۀدهممیالدیدانست
شماره      نوع دو و است مؤخره و مقدمه فاقد متن رویاین بر متفاوت گذاری
دررویهربرگ،درحاشیۀسمتچپ،( :بهکاررفتهاستآننویسهایدستبرگ
 44از دایره(9،0  تا درون رویه، سمت همان بر از توخالی،  هایی  7تا

نشانگرایناستکه44هایایننسخهازشروعشدنشماره.گذاریشدهاستشماره

 هایموضوعبرگ.رفتهاستایدیگربودهکهازمیاننسخۀموجودرونوشتیازنسخه
آنرانیزدارایمحتوایپزشکیتواناماباتوجهبهتتمۀمتنمی،مشخصنیست43تا

شودآغازمیsiddhamباکلمۀ44کهبرگشمارۀباتوجهبهاین،بههرروی.دانست
-هایازشودکهبرگشود،معلوممیشروعمی کهاز،هاگذاریدروندایرهونیزشماره

ایمؤخره.آورداندبایدمتنیمجزابهحسابرفتهراباهرموضوعیکهدربرداشتهمیان
ایندست نماندهنویساز جا به شمارۀ برگۀ در دستورالعملیکه ناقص9  و آمده

تواننمینیزشدهکهایننسخهچندبرگدیگرراشاملمیموردایندر،بنابراین.است
 کرد نظر گلچینیاز(.Hoernle, 1917: 415)اظهار واقعجُنگیا در باید اینمتنرا

  .استداروییدانستکهدرقالبیکمجموعهگردآوریشدههایلدستورالعم
اینمتنرا،بنابراین.ذکرشدهاستهادستورالعملتنهادریکیازایننامجیوَکه     
پزشکیازآنجاکهشخصیتجیوَکهدرسنتاما.تواننگارششخصجیوَکهدانستنمی

بهطور دراینجا، بهاینشخصیتنیزمیبوداییبسیارنامیاست، .پردازیممختصر،
هاییدرمتونبوداییدانیممحدودبهاشارهکهوزندگانیویمیتمامآنچهدربارۀجیو
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مَهوَگّههاروایتپالیِشودکهازمیاناینتبتیوچینیمیهایپالی،سنسکریتبهزبان

(mahavagga- میکهن( شناخته روایت معتبرترین و شودترین روایت،بنا. این بر

-Rāja aha)هگهَجیوَکهدرشهرراجَ درهماننوزادیدرخرابه( اما ایرهازادهشد،

سئولیتپرورشاورابهاورایافتوم(-Abhaya)شدوبرحسباتفاقشاهزادهاَبهیه

گرفت عدهبنا)عهده نظر یعنیکومارَایکنیۀجیوبر که ،(-omārabhacca )بهچّه
کسیالنزدویبعدهادرشهرت(.نیزمؤیدهمینداستاناست،«شاهزادهدهپرور»یعنی

سالهبهپزشکیمشهوربهفراگیریدانشپزشکیپرداختوپسازطییکدورۀهفت

 بیمبساره پزشکمخصوصشاه -Bimbisāra)شهرخویشبازگشتو شد( بودا و،و
عنوانمنامویهموارهدرمتونبوداییدرمقاسبببدین با و پزشکمخصوصبودا

بزرگپزشکان» شاه است« شده داستانبه(3).برده و اطالعات این از کوتاهغیر هایی

درمانچندینبیمار هیچ،دربارۀ دستنیستوعمالً زندگیجیوَکهدر از چیزدیگر
حرازایکهبرسرآناتفاقنظرکلیوجودداردحاذقبودنویدرپزشکیواتنهانکته

(.Chan and Chen, 2002: 88, 91)مقامپزشکمخصوصبودااست

درآغازsiddhamبرپایۀاستفادهازواژۀ،اینمتنرابهلحاظشکلوقالبظاهری

توانبهچهارپارهتقسیمکردوازلحاظمی،(44r1،47v4،88v1،105r2)هرگفتار
،[3-0]شاملبندهای،بخشنخست.اندردهمحتوایینیزآنرابهچهاربخشتقسیمک

تا[4]ازبند،بخشدوم؛اختصاصدارد-svastikaبهنام«پادزهر»-agadaبهیک

[49]، با که داروهایی hr به  ta-«کرۀ حیوانی، ختنی«روغن ، : vīha’- rūna-،
هاییبامربوطبهدارو،[73]تا[47]ازبند،بخشسوم؛شدهاختصاصداردساختهمی

 اصلی کنجد»-tailaعنصر ختنی«روغن ، : ū jsavīnaa- rūna-است بخش؛،

،«گرد»-cūrṇaصورتبهداروهاییکهبه،کهناتماممانده[63]تا[74]ازبند،چهارم

(.Emmerick, 1994: 29; Maggi, 2008b)پردازداندمیشده،استفادهمی-cā ṇa:ختنی

بایدبه،یزتربندهایاینمتنراازلحاظمحتواییتقسیمکنیماگربخواهیمبهصورتر

کرد اشاره نیز موارد این : [90]بندهای ،[94 ] 90]و ] گروه hr به  ta- -sarpisو
نیزدارایعنصراصلی[73]تا[98]تعلقدارندوبندهای«روغنحیوانییاکرۀمذاب»

eraṇ a- taila-«کرچک ختنی«روغن ، :īra dīnaa- rūna-هستند ، این،بنابر.

:توانبهپنجبخشتقسیمکردرابهلحاظمحتواییمیپوستَکهجیوَکههایدارویینسخه
.پادزهر،روغنحیوانی،روغنکنجد،روغنکرچکوگَرد
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 پوستَکهجیوَکهدر از کنون 6مجموعاً تا که شده برده نام دارویی دستورالعمل
نخستینبار.ادردیگرمتونپزشکیهندیشناختهشدهاستمواردمشابهبرخیازآنه

(417 :1917)هورنله بند داشت، هندی پزشکی متون بر کاملی اشراف که ،[ 8]
درپوستَکهجیوَکه سرفه بیماری بخش در که دانست دستورالعملی مشابه را
آمدهاستهیتانسَچَرَکه فمتونختنیدرپیانتشارچاپنخست.  :1947-1946)اوزلی،

بررسیمتن(135 و نقد می،پوستکهجیوَکهدر که کرد اشاره ایننکته برایبه توان
یدردیگرمتونهندیبازجستودراینهایداروییاینمتنمواردمشابهدستورالعمل

مشابهتپنجدستورالعمل بهخصوصاز اینمتنبا سخنبههیتانسَچَرَکهکاررفتهدر
کاررفتهدرایندستورالعملداروییبه06برای(236 :1979)امریک،نجامسرا.میانآورد

،هیتانَسچَرَکهدردیگرمتونپزشکیهندینظیرمتنموفقبهبازشناسیمواردمشابه
هیتانسَسوشروته وسارهسیدّهه، 2005)چن.شد... بازسازیمتنسنسکریت( در نیز
اذکرکردهودربرخیازمواردعینمتنسنسکریتاینمواردمشابهرپوستَکهجیوَکه

است آورده را اینمنابع دارایاصلیگمانایندستورالعملبی. همه که هایدارویی،
فرهنگهندی،هندیهستند نوعیتحتتأثیر به که دیگر، اقوام پزشکی متون در

ب،بهزبانتخاریایپزشکیدرقطعهکهقابلجستجووبازیابیاست،چناناند،نیزبوده
با روغنی از بردن نام شاهد بوده، رایج مرکزی آسیای منطقۀ همان در که

مَهاو  mahāvaidyehiنام ِروغن دستورالعمل همان واقع در که ههیدیاهستیم

(mahā-vaideha-)استپوستَکهجیوَکه[  ]دربند(Maue, 1990: 159-165.)
اینمتنراپوستَکهجیوَکههایدرمانیذکرشدهدرههاوشیوالعملبراساسدستور     

درمانآندهدانستکهدردرطبآیورو(-Ātreya)یهمتونمکتبآترۀتواناززمرمی

دراینمتنهیچدستورالعملی.گیردهاصرفاًباگیاهانوعناصرداروییانجاممیبیماری
همسانبودنبرخی.شوددیدهنمی،کهبهجراحاناختصاصداشته،ازمکتبدهَنوَنتَری

دستورالعمل از مهم،هیتانسَچَرَکههایاینمتنبا استکه و،ترینمتنمکتبآتریِه

شاخصپزشککهدو،(-Bharadvāja)یهوبهَرَدواجههمچنیننامبردنازشخصآتر

هستند آترِیه مینیز،مکتب قطعی فوق مکتب به را متن این سازدتعلق اغلب.
بهشاخۀکایهماریبی اینمتنذکرشده مرتبطاستکهدرآنهاییکهدر چیکیستا

بهبیماری بیماریهاییکهبهاصطالحامروزیمیعمدتاً را هایداخلینامیدتوانآنها
هاآشفتگیواختاللدرکارکردتریندلیلایندستهازبیماریاصلی.شودپرداختهمی

هایهایادراری،بیماریتوانبهبیماریدکهازایننوعمیشویکیازاخالطشمردهمی
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غده بیماریپوستی، اسهال، صرع، ههایشکمی، در دردهاییکه یکازهایقلبی، ر
دهکهدراینمتنهایطبآیوروۀدیگرشاخهازجمل.اشارهکردشوندهاظاهرمیاندام

می شده پرداخته نیز ازبدانها یاهارساینهتوان بازیافتن باعث که جوانی،داروهایی
بهدرمانبیماریوپرورشکودکان،هابهریتیهومارهکاشود،شادابیونیرومی کهعمدتاً

زایشمربوطمی پیشاز حتی درمان،تَنترهاَگدهشود، به که پادزهر آموزۀ همان یا

می مسمومین بیماری،ویدیابهوتهپردازد، یا موجودات از ناشی طبیعی،های مافوق
.شود،اشارهکردکهباعثافزایشمیلجنسیمییاهمانداروهایی،تَنترهواجیکرنه

ویژهدارایناموعنوانیپوستَکهجیوَکهکاررفتهدرهایداروییبهبیشتردستورالعمل
( :ازچندینشیوۀمتفاوتاستفادهشدهاستهالمایندستورالعگذارینامدر.هستند

گرد»-a arvādi:العملترینعنصرداروییدریکدستورستفادهازنامنخستینومهما

70دستورالعمل،«عود ،aśva andhādi-«پایۀ(0؛4دستورالعمل«روغنکاکنج بر

در«عضوی/دهبخشی»-daśāṅga:کاررفتهدریکدستورالعملتعدادگیاهانداروییبه

شمارۀ اسا(3؛8دستورالعمل اصلیبر نام بهس مقدار و گیاه آنترین از :کاررفته

dā imā  a a-«هشت انار » انار»-dā imaاز » ،«گانههشت»-a  a aو
گذاریاستفادهشدهگاهازترکیبیکعددویکواحدوزندرنام(4؛89دستورالعمل

است : a -palaka-«پَلَکه شش » شش»- a از » »-palakaو ،«وزنواحد

برپایۀویژگیکیفیداروها(0؛36دستورالعمل :a  atā a-«دستورالعمل،«نکوبیده

دارو(9؛40 استفادۀ طرز و پایۀشیوه بر :abhya jana a-«دستورالعمل،«مالیدنی

هایالعملبرایبرطرفکردنبیماریترینکاربردیکهآندستوربرپایۀمهم(7؛03

-upalabdhaو«چشم»-netraاز«گرفتگیچشم»-netropalabdha:یکاندامدارد
گذارینامشاهدگاهنیز(8؛30دستورالعمل،«بازیافتنچشم»رویهمیعنی،«گرفته»

«طلوعِخورشید»-sūryodaya:،هستیمکهنشانۀقدرتوتأثیرآندارواست،آمیزغلو

.47ستورالعمل،د«برآمدن،طلوع»-udayaو«خورشید»-sūryaاز
ایکلیترتیب ازدرکه استفاده رفتههایدستورالعملساختو کار اینمتنبه

و:چنیناست معدنی، حیوانیو گیاهی، اعماز برایتهیۀهردارو، نخستموادالزم
.شودسازیدارواشارهمیسپسبهشیوۀآماده.شودمیزانالزمازهرکدامآنهاذکرمی

.شودتخمیرنامبردهمیوگیری،هاییچونکوبیدن،پختن،عصارهشازشیوهدراینبخ
هاازبخشکهپسازکوبیدنداروماننداین،سازیبهجزئیاتدیگریگاهدربخشآماده



1931، بهار و تابستان 1، شمارۀ 6سال  ،های ایرانشناسیپژوهش /77

گاهدراینبخشبه.شدهاستپرداختهنیز،نرمودرشتآنچهچیزهاییبایدساخت
ایاست«پزشکیمنتره»دهاستکهدرواقعهمانکاربردنوردوافسوننیزتجویزش

سپس.معروفاست«پزشکیهمانثر»وبهکاربردبودهنیزدارایکهدرطبایرانباستان
وشوندیکنامبردهمیبهروندیکهاییکهبابهکاربردناینداروازمیانمیبیماری

ازجمله.ازایندارواستفادهکردهاچگونهبایدکهبرایدفعهرکدامازاینبیماریاین
شیوه داروهایهای بردن کار میبه متن موارداین این به کردتوان خوردن،:اشاره

 تدخین، امالهمالشنوشیدن، ریختن،، در بینیقطره و گوش هر.دهان، پایان در

 را آن که حکیمی یا پزشک نام گاه نیز دادهدستورالعمل آنشرح که نامی و
دستورا شناخته آن با استیملعمل آمده شدهمان.شود گفته که این،طور در
دست از این 6نویس در که آمده میان به سخن دارویی طوردستورالعمل به جا،

 ویژگییکیمختصر، و آنها ساختاریشاز میراهای قرار کنیمبررسی نخستین.

 دستورالعمل متن این سوَستیکه نام سنسکریت)با :svastika«شیء هر چلیپا؛

دردستورالعملکاربرداصلیاین.گذاریشدهاستنام(svastaka:،ختنی«یمنخوش
پسازذکرنامگیاهانواندازۀ.دهدوآنرابودابهجیوَکهآموزشمیاستدفعسموم

وذکرالزمازهریک ویژگیایکهبایددرهنگامتهیۀآنخواندمَنترهوردیا های،

کدامصورتفلکیغلبۀکهتهیۀآندرزمانواینپزشکیکهایندارورابایدتهیهکند
گیرد انجام استمبرشباید شده رده . بیماریدر دربارۀ بحث بهنخست،هاهنگام

هاییکهمنشأمافوقطبیعیوجادوییدارنداشارهشدهودرمانآنهاازطریقبیماری
سمکهدرمعرضسپسبرایمسمومینی.یذکرشدهاستمالیدناینداروبرپیشان
افرادیوبرایدرمانتجویزشدهایندارونوشیدناندموذیبودههالهلیازهرحشرات

وریختناینداروبرپیشانیمالیدناندهایزهرآگینآلودهشدهکهدراثرزخمسالح
نداروبرایزنانیکهاحتمالای.تجویزشدهاستدردهانوبینیآنهاسهقطرهازآن

درپایانایندستورالعملبودا.رودنیزمفیددانستهشدهاستیمسقطجنینبرایآنها
)کنندۀآنمعرفیشدهاستبهعنوانوضع ختنی، انگلیسیتحریر  ,Konow.كربرایترجمۀ

(.Emmerick, 1992; Chen, 2005 :كرشدۀسنسکریتوترجمۀآنمتنبازسازیبرای؛1941


  نتيجه. 7
آیند،مانندمتونشمارمیرغمآنکهمتونپزشکیختنیاززمرۀمتونغیردینیبهعلی

شودودرصراحتدرآنهادیدهمیمیقفرهنگهندیوآیینبوداییبهتأثیرع،دینی
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نشانیازطبسنتیهندیروشنیتوانبههمۀمتونپزشکیبازماندهبهزبانختنیمی
هم ایا کردان مشاهده را دستورالعمل.یوروده شاهد گاه ختنی متون در هایالبته
ولیپزشکی نشده، متونطبیسنسکریتدیده آندر کنونمشابه تا که ایهستیم

بررسیاجمالیدوکتاب.گمان،بایددرطبهندیجستآبشخوراینمواردرانیز،بی
ایننوشتهشمه مایازسنتمهمپزشکیختنیدر در یانیکیازپزشکیهندیرا

.هایآیندهبهزبانفارسیآمادهمیکندداردوزمینهرابرایبحثاقوامایرانیبیانمی
 

 هانوشتپی
یورودهاندکیهایمرسومدردیگرکتبطبیانامهاییکهدراینرسالهآمدهگاهباالزمبهذکراستکهنام. 

.عنیتفاوتیمیانآنهانیستتفاوتدارد،هرچندازلحاظم

0. ślokaاستدرشعرهندیکهشاملچهاربیتقالبی(pāda)شودهجاییمیهشت.

جیوَکه»jīvai vījā reازجیوَکهباعنوانa juśrīnairātmyāvatārasūtra دریکمتنیختنیبانام.3

ولقبQipoوداییچینینیزازاوبانامدرمنابعب(.Bailey, 1951: 131)نامبردهشدهاست«شاهپزشکان

yi wang«یادشدهاست«شاهپزشکان(Salguero, 2009: 183-192.)
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