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چکيده
یکی از مکتبهای کهن پزشکی در جهان مکتب آیوروِده یا همان سنت پزشکی هندی است که با
شمارمیرود.اینشیوۀپزشکیکه


هایپزشکیبه

ترینمکتب

هزارسالازقدیمی

قدمتینزدیکبهپنج
درسر زمینهندوستانشکلگرفتوبهبلوغرسیدبردیگرمکاتبپزشکیدنیاتأثیرگذاشتهوطب
یکیاززبانهایایرانیمیانۀشرقی،یعنیخُتنی،

درمتونبهجاماندهاز

ایرانینیزازآنمتأثرشدهاست.
وضوحدیدهمیشود.برخیازمتونمهم


جیانگدرترکستانچین،تأثیراینمکتببه

درمنطقۀشین
ایازآنهاهنوزبه جاماندهاست.از


صورتکلییاجزئیترجمهشدهوپاره
مکتبآیوروِدهبهختنیبه
جاماندهبهزبانختنی،کهدرواقعترجمههاییازمتونهندیهستند،

جملۀمهمترینمتونپزشکی 
به

میتوانبهسیدّههسارهوجیوَکهپوستَکهاشارهکرد.نوشتۀحاضرتالشیاستدرجهتمعرفیاینمتون

وبررسیمحتوایآنها.


واژههای کليدی :پزشکیهندی ،آیوروده،پزشکیایرانی،متونپزشکیختنی.
.رایانامۀنویسندهmajidtameh@hotmail.com:
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مقدمه
پزشکیازجملهعلومیبودهکهدرسراسرزندگیبشرنقشیپررنگداشتهوقدمتآن
توانهمپایۀ قدمتانساندانست ،چراکهزندگیهموارهبادردوبیماریهمراه


رامی
بوده و برطرف کردن آنها و برگرداندن تندرستی و حفظالصحه و یافتن عمر دراز از
کهدانشپزشکینخستین بارنزدکدام

این 
مهمترینمشغولیاتذهنبشربودهاست  .

قوم و ملتی به وجود آمده و نضج گرفته بهروشنی مشخص نیست ،اما بیشتر اقوام
ازهمینروست کهبرطرف

باستانیبرایبیماریقائلبهمنشأی مافوقطبیعیبودندو
کردنآنرانیزبهشخصیکهدر امورمافوقطبیعی صاحبآگاهیوتجربهبود احاله
کهانتوطبابتدوشادوشیکدیگرپیشمیرفتندودرواقعالزمو

میدادند .بنابراین ،

منجربهیکیازنظریههایمهمدربابمنشأعلم

ملزومیکدیگربودند وظاهراًهمین
پزشکیشده کهمیگویدپزشکی دارایمنشأی الهیاست وازخدایانبهآدمیانبه
ترینسنتهای پزشکی درجهانکهتابهامروزنیز

ارثرسیدهاست .یکیاز قدیمی
ادامهیافته ،ودارایکاربرداست ،طبهندییاهمانآیوروِده()āyurveda-است.این

واژهمرکبازدوجزء« āyus-تندرستی،طولعمر» و« veda-دانش،آگاهی» است و
رویهمبهمعنی«دانشِزندگی»یا«دانشِدیرزیوی»است.ایندانشنزدیکبهپنج-
شیوههای پزشکی در مکاتب
هزار سال پیش در هندوستان به وجود آمد و بعدها بر  
دیگر ،چون آیین بودا ،آیین دائو و پزشکی تبتیها ،تأثیر بسیار گذاشت و با دیگر
سنتهایپزشکیدرجهان ،همچونطبایرانیواسالمی ،درتعاملودادوستدشد

ریشهایالهیدارد .بنا بربرخیازاین
( .)Tirtha,1998: 3ایندانشبنا برمتونآیوروِده  
متون ،ایندانشنخستنزدبرهما()Brahmāبودوازاوبهپرَجاپَتی()prajāpati-و
سوشروتهسَنهیتا (suśruta-

نها ( )Aśvinsرسید ،و بنا بر کتاب 
سپس به اَشوی 

 )sa hitāاین دانش را نخست ایندره ( )Indra-به دهَنوَنتَری (Dhanvantari-آموختودرنهایتایندانشازطریقحکیمانبهانسانهارسید

«خدایپزشکی»)
( .)Krishna, 2003: 237در آغاز چهار کتاب اصلی وِدا در عالم معنا وجود داشت و
موضوعاتی چون تندرستی ،ستارهشناسی ،حکومت ،نظامیگری ،شاعری و زندگی
میگرفتکهتحتعناوینریگ(،)r -سامه(،)sāma-یَجور()yajur-
اخالقیرادربر 

و َاتهَروَه ( )atharvaشناخته میشوند .آیوروِده در آغاز در کنار دانش ستارهشناسی
وداییقرارداشت،امادرنهایتبهعنوانشاخهایاز َاتهَروهوِدا بهحسابآمد.بهمرور

هایآنکاملترشدوسرانجامدرقالبسهکتاب،که


هاوآموزه

نشتندرستیوشیوه
دا
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سهگانۀ بالیده/بزرگ»،
در مکتب آیوروِده با نام وریدّههترَیه ( )vrddha-traya-یعنی « 

شناختهمیشوند ،بهکتابتدرآمد.اینسهکتابعبارتندازچَرَکهسَنهیتا (Cara a-


اشتانگههریدَیهسَنهیتا

تهسَنهیتا ( )Suśruta-sa hitā-و َ
 ،)sa hitā-سوشرو 

(.)A āṅga-hrdaya-sa hitā-عالوهبراینسهکتاباصلی ،سهکتابدیگربانام
لَگهوترَیه( ،)laghu-traya-یعنی«سهگانۀکوچک» ،وجودداردکهنامآنهاازاینقرار
است :مادهوَهنیدانه ( ،)Madhava-nidāna-شَرَنگدهارهسَنهیتا (Śaraṅ dhāra-

 )sa hitāو بهاوَپرَکاشهنیگهنتو ( .)Bhāvapra ā a-nighaṇ u-این سه کتاب درواقع شرح و تفسیر سه کتاب نخست است ( Tirtha,1998: 6; Mishra, 2004:

.)Introductionطبآیوروِدهبههشتشاخهتقسیممیشود. :شَلیه(«śalya-نیشتر»)
کهمشتملاستبر بیرونآوردنهرجسمخارجیکهواردبدنشده(تیر،خارو،)...
خارجکردنچركوعفونتازبدن،درآوردنبچۀمردهازرحم،ودرمانهرگونهتورمو
جوشودملازطریقجراحی؛ .0شاالکیه (« śālā ya-پزشکیباابزارهایتیز»)یا

درمانبیماریهاچشموگوشوگلو بینیباشَالکه ()śalā a-هایاابزارهایتیز،وبه

کایهچیکیستا
طور کلی درمان بیماریهایی که از ناحیۀ ترقوه به باال قرار دارند؛   .3

یادرمانبیماریهاییکهتمامبدنراتحتتأثیرقرار

(« āya-ci istā-درمانتن»)
بهوتهویدیا(« bhūta-vidyā-دانشموجودات
میدهد ،مانند تب،اسهال،صرعو...؛  .4

(شرور)») یا درمان بیماریهای روانی که تحت تأثیر خدایان خشمگین یا موجودات
ومارهبهریتیه(« aumāra-bhrtya-نگهداریکودك»)یا
شروربهوجودمیآید؛ .0کَا 


ریهایکودکان؛ .9اَگَدهتَنتره(« agada-tantra-آموزۀپادزهر»)یادرمان
درمانبیما 
بیماریهای بهوجودآمده در اثر سم گیاهی ،معدنی یا حیوانی با پادزهرها؛ .7

راساینهتنتره(« rāsāyana-tantra-آموزۀاکسیر»)یادرمانبااکسیر()rasāyana-ها

که به طور کلی شامل بازیابی جوانی ،زیبایی و شادابی میشود؛  .8واجیکَرَنهتَنتره

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

Wise,

ایترین اصطالحات در طب آیوروِده اصطالح  tridośa-است .این
یکی از پایه 

اصطالح ،کهمرکباز« tri-سه»و« dośa-خلط»است ،بهسهکارکردمهمدربدن
رامیتواندرمعنی«اخالطسهگانه»دانست .ایناخالط
اختصاصداردوروی همآن  

عبارتندازvāyu-یا«vāta-باد»«pitta-،صفرا»و kapha-یا«śle man-بلغم».در
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کارکردیکیازایناخالطمیدانندو

بیشتربیماریهارانتیجۀاختاللِ 

مکتبآیوروِده ،
صفراییمزاج»و

بادیمزاج»«pitta-pra rti-،
مردمانرابهسهدستۀ «vāta-pra rti-

بلغمیمزاج» تقسیم میکنند .این «اخالط سهگانه» چندان دارای

« apha-pra rtiهایطبیعیرانیزدریکیازاینسهخلطگنجاندهاند؛مثالً


اهمیتاستکهحتیپدیده
خورشیدرابلغمیوسایهرابلغمییابادیـبلغمیمیدانندوباتوجهبهایناخالطبرای

بیمارانداروتجویزمیشود( .)Krishna, 2003:239-240بهطورکلی«،باد»برآنچهنوعی

حرکتدربدنبهحسابمیآید،مانندتنفس،حرکتِ چرخشیِ رودهودفعتأثیرگذار

گوارش،سوختوساز

است؛«صفرا»باتغییروتحولارتباطداردوبرکارکردهاییچون
و فرایندهای ذهنی تأثیر میگذارد؛ «بلغم» با آنچه باعث ثبات و استواری بدن است
ارتباط دارد و کارکرد عضوهایی چون مفاصل و اندامهای حسی را تنظیم میکند
(.)Chopra, 2003: 77
جریانانتقالآراءوعلومهندیبهجهانایرانیسابقهایبسدرازدارد وبهدوران

کهنترینمتونیکهبهاینموضوعاشارهداردکتاب
پیشازاسالمبازمیگردد.ازجمله 

چهارم دینکرد است .بنا بر روایت این کتاب ،شاپور اول ساسانی فرمان گردآوری
ارهشناسی،آفرینش،کونوفسادو...راکه
هاییدرزمینههایمختلفپزشکی،ست 


کتاب
درهندوستان وروموسرزمینهایدیگرپراکندهبود ،داد(تفضلی .)3 0: 383 ،ابنندیم
نیزبهنقلازابوسهلفضلبننوبخت،منجمومترجمایرانی(درگذشتۀ  011ه.ق)،
کتابهاییراازهند،چینوروم
مینویسدکهبهفرماناردشیربابکانوپسرششاپور 

بهایرانآوردندوبهزبانفارسیمیانهترجمهکردند(رضائی باغبیدی .) 40 : 376 ،وجود
واژههای هندیاالصل ،مانند « balādurبالدر»« halīla  ،هلیله»« āpūr ،کافور»،
« o āکوشا»(دومینبرجنجومیدرهند) و ...درآثاربازماندهبهزبانفارسیمیانه
خودشاهدیاز تأثیرعلومهندیبرعلومزمانساسانیاناست(همو .) 47 ،درزمان
خسرو انوشیروان نیز ترجمۀ کتابهای خارجی به زبان پهلوی ادامه یافت .از جمله

مهمترین متون هندی که در این دوران ترجمه شد کتاب چَرَکه ( ،)Carakaپزشک

مشهورهندی،بودکهابنندیمازآنبانامسیرَك (نیز:جرك،سرك)ویعقوبیبانام
شرَك یاد میکنند (تفضلی301 : 383 ،؛ رضائی باغبیدی .)6 : 360 ،ایران در دوران حکومت
اسالمی نیز در زمینۀ طب و دیگر علوم روابطی با فرهنگ هندی داشت و در قرون
نخستیناسالمیآثارزیادیدرزمینۀپزشکیبهعربیترجمهشد،اماازآنجاکهموضوع

آيوروده يا طب سنتی هند در متون خُتنی07/

اینیادداشتبررسیطبهندیدرسرزمینختناست،بحثدرخصوصطباسالمی
نمیگنجد.
دراینگفتار 


 .7خُتن و زبان ختنی
سرزمین ختن در منطقۀ شینجیانگ ،در شش مایلی جنوب بیابان تَکلَمَکان
میگیرد.ختن
(،)Taklamakanقرارداردوکمیبیشاز3933کیلومترمربعرادربر 
میشود،ویکیازمراکزمهمکشاورزیوصنعتیدر
درزبانچینی Ho-t’ienنامیده  
کنارۀجنوبیحوضۀرودخانۀتاریمبهشمارمیآید(.)Emmerick, 1992a: 1امروزهزبان

مردم ختن یکی از گونههای ترکی است ،اما کشفیات باستانشناسی و مطالعات
انسانشناسیمحقق کرده که پیشازرسوخوتسلطتدریجیتركهابر اینمنطقه،

پاییساکندراینناحیهبودهاند .درمنابعچینیازمردمانیکه

اقوامیازنژادهندوارو

صورتکهنتر )sǝنامبرده

درغربوجنوبحوضۀتاریمساکنبودهاندبانام( sai

شدهکهدانشمندانایننامراباواژۀسکا یکیمیدانند.پیشازفتحاینسرزمینبه
مردماناینسرزمینپیرودینبودابودندوختنیکیازمهمترینو

دستمسلمانان ،
شکوفاترین مراکز بودایی در آسیای مرکزی بود .آثار بهجامانده از ختنی نیز گویای
همینامراست .بیشتراینمتونمتعلقبه فرقۀمَهایانه( )Mahāyāna-است.تاریخ
دقیق نفوذ عقاید بودایی در ختن مشخص نیست ،اما احتماالً مردم این سرزمین در
اوایل سدۀ نخست میالدی به دین بودا گرویدهاند ( .)Zhang, 1996: 283-284با وجود
آنکه دین مردم ختن بودایی بود ،در زبان آنان واژههایی به کار میرفت که دال بر

اعتقادات قدیم ایرانی است ،هرچند برخی از این واژهها معانی جدیدی یافتهاند .واژۀ
ختنی « urmaysdān-خورشید» بازماندۀ  ،ahura-mazdā-واژۀ ختنی  gyasta-,

« jasta-ستوده»قابلمقایسهبااوستایی yazata-است(70

.)Bailey,1970:حتیگاه

دربرخیازمنابعچینیدرمنطقۀترفاناصطالح Ho-t’ienبه معنی«هرمزد»تعبیر
زبانختنییکیازگویشهایسکاییاستوسکاییاز

شدهاست(.)Zhang, 1996: 297
جمله زبانهای ایرانی میانۀ شرقی .به طور دقیق نمیتوان گفت که این زبان از چه
زمانیدرسرزمینختنرواجیافته،امابهاحتمالزیاداز سدۀسوممیالدیزبانیرایج
درختنبودهاست(.)Emmerick, 1992a: 337دربارۀزمانمنسوخشدناینزباننیزبه
جزاینکهاحتماالًمقارنبافتحاینسرزمینبهدست

قطعیتچیزینمیتوانگفت ،

مسلماناندرسدۀپنجمهجریبودهاست(.)Ibid, 411درروستاییدرحوالیکاشغر،در
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هایایرانیبودهصحبتمیشده .کاشغری

سدۀپنجمهجری ،بهزبانیکهازجملۀ زب 
ان

در دیوان لغات الترك آن را کنچکی ( ) an a iنامیده و در تبتی  =( a-h a

جملهواژههایمشابهدرکاشغریوختنیبهاین

 )*Kan aنامکاشغربودهاست.از موارد میتوان اشاره کرد )’alyo a  ،’layoŋdza( ’lyoŋdza :در کاشغری برابر با

« alysā yāبانو» در ختنی ،و « anbāکنب ،کتان» برابر با ختنی  umbā( .)Bailey, 1958: 131; 1982: 3-4متون ختنی عمدتاً در بقایای دیرها و عبادتگاههای
بوداییدرسرزمینختنوغارهایهزاربودادراواخرقرننوزدهمو اوایلقرنبیستم
اکنوندرموزههای


ندوهم
غربیوژاپنیکشفشدها

بهدستباستانشناسان 

میالدی
پاریس ،لندن ،استکهلم ،برلین ،کیوتو و  ...نگهداری میشوند .این متون ،بجز چند
نوشته،یکسفالنوشته،بهخطبراهمی و بررویکاغذهایپوتی ( )pothiیابر


چوب
طومارهای چینی نوشته شدهاند .این مجموعۀ متون متعلقاند به سدۀ پنجم تا دهم
اینمتونراازنظرزبانیمیتوانبهدوگروهقدیمومتأخرواز

میالدی .بهطورکلی ،
لحاظسبکوشیوهبهدوگروهادبیوغیرادبیتقسیمکرد.آغازمتونادبیاحتماالً
مقارنبانخستینآثاردربارۀدینبوداییبودهاست.بخشعمدۀمتونادبی،کهدرواقع
بایدآنهارامتوندینی نامید،آثاربوداییهستندکهازسنسکریتبهختنیبرگردانده
شدهاند  .آثارغیردینیطیفوسیعیازاشعارغنایی،مکاتبه،مطایبه،مدیحه،جغرافیا،

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

پزشکیوچ


 .3طب آيوروده در متون ختنی
ماندهمتأثرازطبآیورودههستند.به

کهبهزبانختنیبه جا 

همۀمتونپزشکیای 

استثنای دو متن مفصل با نامهای سیدّههساره ( )Siddhasāra-و جیوَکهپوستکه

( ،)Jīva a-pustaka-سایرمتونپزشکیدرواقعقطعاتکوتاهی ،اغلبفاقدهرگونه
هاقطعهای

تریناینخرده 
متن

مقدمهیامؤخره،هستند(.)Emmerick, 1992a: 45مفص 
ل
درجلدسوممتونختنیحرفنوشتآنراآوردهاست

استبانام P 2893کهبیلی
( .)Bailey, 1969/3: 82-93بعدها ماجّی ،در مقالهای که به مقایسۀ این قطعه با قطعۀ
رهم است،
بخشهایی از این قطعه را که دربارۀ ضماد و م 
 IOL Khot S9پرداخته  ،
هامیتوان

هایدیگراینخرده 
متن


ازنمونه
ترجمهکردهاست(.)Maggi, 2009a: 77-85
به فصلی از کتاب سووَرنهبهاسوتّمهسوتره ( )Suvarṇabhāsottamasūtraبا نام

«درمانگر بیماریها» (ختنی   )āchānu n emāاشاره کرد که در آن صحبت از
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یماریهامبتالشده ،بهمیانآمدهاست( Skjærvø

درمانپسربازرگانی ،کهبهانواعب

.)2004: 1/286-301درمتونختنیواژۀسنسکریتāyurveda-بهصورتلفظیترجمه
شدهوبرایآناینمعادلهابهکاررفتهاست« jsīnā- vajsā’matā-:فهم زندگی» و


« jsīnā- bvā cīnaaدانشزندگی»( .)Bailey, 1979: 115درایننوشته تنهابهدوکتابسیدّههساره وجیوَکهپوستکه،کههردونسبتاًمفصلودارایتحریرهای دیگربه
میپردازیم.
سنسکریتوتبتیو...هستند ،


 .7 .7سيدّهه ساره

کامل،تکمیلشده»وsāra-

واژۀسنسکریتsiddhasāra-مرکبازدوجزء«siddha-
«گزیده،چکیده»ورویهمبهمعنی«گزیدۀکامل»است ( Monier-William, 1899:
اللفظیعنواناینکتابنشانمیدهد ،دراین


گونهکهمعنایتحت
.)1208, 1215همان
هاییکهمردمانبدانهادچارمیشوند


ترینبیماری

اثربهطورخالصهومفیدبهعمده
پرداختهشدهاست .اینکتابظاهراًنهتنهادرهندونپال کهدرآسیایمرکزینیز
میشدهوکاربرد
مدتمدیدیبهعنوانیکمنبعجامعوکاملدربارۀپزشکیشناخته 
ایناثرازسنسکریتبهزبانهایدیگری چونتبتی،

داشته است .گواهاینامرترجمۀ 
اشاراتیبدیناثررامیتوانبهزبانعربی درآثار

ختنیوترکیاُیغوری است،وحتی
زکریایرازینیزمشاهدهکرد(.)Emmerick, 1983: 19
متن منقح و انتقادی اصل سنسکریت این کتاب را امریک در سال  681چاپ
کرده است ( ،)Emmerick, 1980اما هیچ ترجمهای از این متن منقح تاکنون به طبع
نرسیده است .در سال  ، 680امریک بار دیگر به این متن پرداخت و این بار متنی
انتقادی از تحریر تبتی همراه با ترجمۀ انگلیسی به چاپ رساند (.)Emmerick, 1982
متأسفانهتاکنونهیچترجمۀکاملیازدوتحریرختنیواُیغوریبهطبعونشرنرسیده
است،اماظاهراًامریکتحریرختنیاینکتابراپیشترترجمهکردهبوده ودرصدد
تهیۀمتنیویراستهازاینتحریرهمراهبایادداشتوهمچنینویرایشوترجمۀتحریر
درگذشتنابهنگامش،هیچکداممنتشرنشدهاست

اویغورینیزبودهاست ،اما بهسبب 
(.)cf. Emmerick, 1980; 1983ترجمۀتبتیاینمتناحتماالًدراوایلسدۀنهممیالدی
بهرشتۀتحریردرآمدهوترجمۀختنی در سدۀنهمیابهاحتمالبیشتردرسدۀدهم
وگاهبانیمنگاهیبهاصلسنسکریتنوشته شدهاست.در

میالدیبرپایۀتحریرتبتی
نامهای آدیتیهوَرمن ( ،)Ādityavarmanچَندره
روایت تبتی از سه مترجم با  
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( )Candraو جینهمیتره ( )Jinamitraنام برده شده ،اما در تحریر ختنی از هیچ
مترجمینامیبردهنشدهاست(.)Emmerick, 1975-1976: 215
همانگونهکهدرتحریرسنسکریتاینکتابآمده :


sa hitā siddasāreya

« raviguptena va yateاینسیدّههسارهسنهیتاتوسطرَویگوپتهگفتهخواهدشد»

( ،)Emmerick, 1980: 17مؤلف این متن پزشکی با نام رَویگوپته (Ravigupta
«خورشیدپائیده ،تحت حفاظت خورشید») بوده است .از نویسندۀ این کتاب اطالعات
چندانی در دست نیست .بنا بر تصریح خود این اثر ،رَویگوپته پسر دامپزشکی به نام
دورگهگوپته()Durgaguptaازناحیۀغرببودهواین سنهیتا (=رسالۀپزشکی)رابه

سفارشبرادربزرگترش،دیوَگوپته(،)Devaguptaکهمبتالبهبیماریزردی(pāṇ u-

 )nā aشده بوده ،در   3نوشته است .کتاب به زعم وی در برگیرندۀ درمان همۀ
بیماریهااست (.)Emmerick, 1980: 148; 1982: 475امریک ( ،)1975-1976: 221بااین

سوشروتهسنهیتا اثر واگبهته

فرض که چون در سیدّههساره شاهد هیچ اقتباسی از 

(،)Vā bhataدرحدود 911میالدی ،نیستیم،ایندواثرراتقریباًهمزمانمیداندو
بدینترتیبزماننگارش سیدّههسارهرابهطورتقریبی901میالدیتعیینمیکند،اما

وویاستیکبرپایۀمؤخرۀنسخۀجدیدیکهاخیراًپیداشده ،ودرآننامرَویگوپتهو
واگبهتهدرکنارهمذکرشده،آنهاراازیکخاندانمیداندورَویگوپتهرانهتنهامعاصر
واگبهته نمیداند ،بلکه وی را نیای واگبهته و بدین ترتیب مقدمتر از وی میشمارد
(.)Wujastyk, 1985: 77
نسخهای
فقطبخشهاییازتحریرختنیبهجاماندهاست .

کهپیشترذکرشد،

 
چنان
شناختهمیشوددربرگیرندۀ90برگاستکه94برگآنبه

کهباعنوانCh. ii 002
حرفنوشت ختنی این
ترجمۀ ختنی سیدّههساره اختصاص دارد (  .)Bailey, 1938: 11
نسخههمراهباروایتتبتیآنرابیلی( )Bailey, 1969: 2-134درمجموعۀمتونختنی
بهچاپرساندهاست.درمجموع ،از  3فصلسیدّههساره تنها از  0فصلآنترجمۀ
البتهبرخیازاینفصلهانیزبهطورناقصدراختیارماهستند.در

ختنیبهجاماندهو
اینجا به این پانزده فصل با توجه به ترجمۀ تبتی سیدّههساره (،)Emmerick, 1982

میپردازیم.الزمبهذکراستکهتحریرختنیداراییکمقدمۀمنظومنیزهستکهدر

متنسنسکریتوتحریرتبتیموجودنیست.
در مقدمه  ،نخست مترجم به ستایش روی آورده و خدایان را به یاری خوانده تا
بتواند ترجمه ای درست از این رسالۀ پزشکی ارائه دهد و معنای درست آن را آشکار
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ویژگی هاینیکاینرسالهپرداختهوآنرادرمقامسرورأس

نماید.سپسبهشرح 

دیگر رسالههای پزشکی نهاده و آن را زندگیبخش (  ،)jsī i hurāنابودگر دردها

( jinī

 )da hāو بزرگ اقیانوس رحم و شفقت برای بیپناهان (

anāhā

 )mu’śdi’nai mahā-samudrräدانسته است .در ادامه چنین آمده که چون این
رساله به زبان هندی بوده ،مطالعه و استفاده از آن ،سابق بر این ،تنها در حضور
استفادهکنندگانازآنهموارهدرفهمو

آموزگارانهندیمیسربوده وبههمیندلیل 
شرح آن با دشواری روبهرو بودهاند و اغلب اوقات در فهم دلیل بیماریها و شناخت
درست از داروها ناتوان میماندهاند و همین مسئله باعث مرگ و میر بسیار میشده
تااینکهترجمۀتبتیآن
است .اینموضوعباعثکنارگذاشتناینکتابارزشمندشده 
وبهدستورپادشاهبزرگبرایدرمانبیماریهابهختنیترجمهشده

بهدربارراهیافته 
شرحویادداشتهایآنرك.)Emmerick, 1983; Bailey, 1962.

است(دربارۀاینمقدمهوترجمهو
فصلنخستاینرسالهبانامتَنتره (:tantraمبانی؛آموزه) بهمبانیواصولاولیۀ
بهیکآورده
رایک 

طبآیورودهاختصاصداردودرآغازنامهشتشاخۀطب آیوروده 

چشمپزشکی (سنسکریت ،śāla ya :ختنی:
که بنا بر این متن از این قرارند  ) (:
rra

hīya

 ،)tcima āدرمان تن (سنسکریت ، āya-cikitsita :ختنی:

 ،)ttara dar hīya rraدور کردن دیوان (سنسکریت ،bhūta-cikitsita :ختنی:

،)sparś ’ pver maخارجکردناجسامخارجیازبدن(سنسکریت،śalya:ختنی:
 ،)śalyāharttمحافظت از زهر (سنسکریت ،a ada-ra a :ختنی،)ba’ īśāma :

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

حفظ کودك (سنسکریت،bāla-ra a:ختنی« vit avīja:دانش[دربارۀ]کودك»)،
نطفهافزایی (سنسکریت ،bīja-vivardhana :ختنی .)śū rr hu ā āme :در ادامۀ

بیماریهایجسمی

اینفصلبیماریهایانسانبهچهاردستهتقسیمشدهاست. :


بیماریهای

(سنسکریت ،śārīra … vyādhayo :ختنی .0 ،)ttara daraja āchā :
ذهنی (سنسکریت ،mānasa … vyādhayo :ختنی.3 ،)aysmvaja āchā :
بیماریهایثانوی(سنسکریت،ā antu … vyādhayo:ختنی.4،)āva dva āchā:

بیماریهای مادرزادی (سنسکریت ،sahajā vyādhayo :ختنی :


ha tsa-ysātā

هایروز،ماهوسال،وپدیدههای طبیعی


سپسبهشرحتأثیرهریکازبخش
.)āchā
براخالطسهگانهواختاللدرکارکردآنهاودیگرمبانیو

چونخورشید،باد،بارانو...



 /07پژوهشهای ایرانشناسی ،سال  ،6شمارۀ  ،1بهار و تابستان 1931
کلیاتدربارۀبیماریهاذکرشدهاست(برایترجمۀتحریرتبتی ،ركEmmerick, 1983: 15- .


.)31
فصلدوماینرسالهبهگیاهانداروییاختصاصدارد که بهصورتگروهیمعرفی
گروهـداروها»ومعادلختنی
شدهاند.ناماینفصلدرمتنسنسکریت «dravya- aṇa

آن « arvā u ā ’ hamāleداروها و همراه با گروهها» است .در این فصل نام
بسیاریازگیاهانداروییکهبومیهندوستانبودهاندآوردهشدهاست.بسیاریازاین


شناختهشده نبودهاند .بنابراین ،در تحریر تبتی ،و

گیاهان ،نه در تبت و نه در ختن ،
بهویژهختنی ،صورتسنسکریتنامآنگیاهانبااندکیتحولذکرشدهودربرخی

بهجای نام
موارد نام دیگر آن گیاه در هندی که مرسومتر بوده ذکر شده است؛ مثالً  

گونهای شبدر» در متن ختنی از واژۀ   sālaparṇکه همان  śālaparṇīدر
 « sthirā
سنسکریتوبههمانمعنی«شبدر»است ،استفادهشدهاست .دراینفصلگیاهان
دارویی با توجه به خاصیتشان به صورت گروهی ذکر شدهاند و در پایان هر گروه
شدهدرمانمیشوندآوردهشدهاست.گاهبههرکداماز


هاییکهباگیاهانذکر

بیماری
اینگروههانامینیزدادهشدهاست.مثالً نام پَنچَموله (:pa ca-mūlaپنجریشه)به

گروهیکهمرکبازپنجریشۀگیاهیاستدادهشدهاست.درپایاناینفصلبهاین
مطلب نیز اشاره شده که پزشک حاذق باید این گروههای گیاهی را ،با توجه به
خاصیتشان،باروغنکنجدیاکرۀحیوانیبپزدواینکهچهاندازهروغنبایدافزودوچه
مقدارازآناستخراجکرد.میزانپختهرروغنرابایدباتوجهبهنحوۀاستفادهازآن،
نوشیدن،مالیدن،امالهکردن،تعیینکرد(برایترجمۀتحریرتبتی،رك.)Ibid, 32-47.
فصل سوم این رساله به خوردنیها و نوشیدنیها اختصاص دارد .عنوانی که در
تحریرهایسنسکریتوختنیبرایاینفصلآمدهبهترتیب ازاینقرار استanna-:


« pāna-vidhiدستورالعمل خوردنیها و نوشیدنیها»hīye  ،

ha ā

hva ā

دربخشخوردنیها ،نخستانواعغالت ،مانند

هاونوشیدنیها» .


کاربردخوردنی
« krre
هایدرمانیشانذکرشدهاست.سپسبه


باذکرخواصوویژگی
برنج،جووگندمو،...
هاونمکهاپرداخته


ها،ادویه

جات،میوه
نواعگوشتها،گیاهانوصیفی

همینترتیببها
درابتداانواعآبها،آبباران،چشمه،چاهو،...سپس

دربخشنوشیدنیها،

شدهاست.
،ومشتقاتآنهاباذکرخواصوویژگیهایدرمانی

انواعشیر،شیرگاو،بز،گوسفندو...
ذکر شده است .در اینجا شیوۀ معرفی دو مورد از این اقالم را به ختنی میآوریم:
cu rri
hīya uśta i’ tcārba u ar ha u r ma te bāta ji d
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نابودمیکندو

چنانکهگوشتخروسچربوسنگینوگرماست.بادرا
 «vrri anīya
نیروی مردی به وجود میآورد»؛  dū e ji d

cu bār hīya utca i’ rays

چنانکهآببارانسبک[است]،اخالطرا
 «ysair bi d śir ī d u bi jinā a
نابودمیکند،برایقلبنیکاستونابودکنندۀزهر[است]».

فصل  4تا  00این رساله به انواع بیماریها اختصاص دارد و هر فصل با نام یک
نامگذاری شده و در کنار آن به سایر
بیماری ،که موضوع اصلی آن فصل است  ،
بیماریهایکمابیشمرتبطباآنوطریقۀدرمانآنهاپرداختهشدهاست.ترجمۀختنی

جودنیستوسایرفصلها نیزبهطورناقصبه

فصلچهارتادوازده،شانزدهوهفده مو
جاماندهاند .ازفصل 3تنهایکبخشبهجاماندهاست.اینفصلبهبیماریبواسیر


(سنسکریت ،arśas :ختنی )arja :و زخم مقعد (سنسکریت ،bhgandara :ختنی:
)b andalaاختصاصدارد.درفصل 4بهبیماریزردی(سنسکریت،pāṇ u-roga:

ختنی )ysī ai āchai :پرداخته شده است .در فصل  0از سکسکه (سنسکریت:

 ،hi āختنی )hika :و اختالل در تنفس (سنسکریت ،śvāsa :ختنیuysnai  :

بیماریهایادراری

حبسالبولو

)āphāraسخنبهمیان آمدهاست .فصل 8دربارۀ
(سنسکریت ،mūtra- cchra :ختنی )mūtre icha :است .فصل  6به یبوست و
بیماری اختالل در کارکرد روده و اجابت مزاج (سنسکریت ،udāvarta :ختنی:

 )udāvarttaاختصاص دارد .در فصل  01از بیماری جنون (سنسکریت،unmāda :
ختنی)ādimāda:وصرع(سنسکریت،apasmāra:ختنی)avasmāra:سخنبهمیان
بیماریهایی است کهدر اثراختاللدرکارکرد

آمدهاست .فصل  0دربارۀروماتیسمو

خلط باد (سنسکریت ،vāta-vyādhi :ختنی )bāti-āchā :به وجود میآیند .در فصل
سخنازبیماریهایمرتبطبامیومستی(سنسکریت،madātyaya:ختنیmau :

00

 )jsa āchaiاست .فصل  03به بیماری باد سرخ (سنسکریت  ،visarpaختنی:
مربوطبهانواعتورمها(سنسکریت،śopha:ختنی:

)visarpaاختصاصدارد .فصل 04
دربارۀزخمها(سنسکریت،vraṇa:ختنی) a ma:و

)haśa āchaiاست.فصل 00
بیماریهایچشم (سنسکریت:

درمانآنهاست .فصل 09دربارۀچشمپزشکیوداروهاو
 ،śālā yaختنی )tci a bisā arvā  :است .در این فصل ،همچنین به
بیماریهایگوش،دهان،گلوودنداننیزپرداختهشدهاست.
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 .7 .7جيوَکهپوستَکه

متنمهمدیگریکهدرآنبهپزشکیپرداختهشده دستنویس Ch. ii 003استکه
شامل 7برگاست ،وبهسببنامجیوَکه،پزشکمخصوصبودا،بیلی( Bailey, 1983:
 )1233آن را جیوَکهپوستکه «کتاب جیوَکه» نامیده است .این دستنویس دارای دو
تحریر سنسکریت و ختنی است .اما از آنجاکه متن سنسکریت نیز به خط براهمی و
بسیار مغشوش نگاشته شده ،عمالً تا یک دهۀ پیش قابل استفاده نبود (برای صورت
بازسازیشدۀ متن سنسکریت و ترجمۀ آن ،به زبان چینی ،رك .)Chan, 2005 .متن

()0
سنسکریتمنظومودرقالبعروضیشلوکه سرودهشده ،اماترجمۀختنیآن بهنثر
است.تاریخدقیقنگارشتحریرختنیبهطوردقیق روشن نیستوتنهاباتوجهبه
کهزبانختنیبهکاررفتهدرایننسخهختنیمتأخراستوسنتنگارشبهزبان


آن
،زماننگارشآنرامیتوانبهطورتقریبی

وخشده
ختنیازسدۀیازدهممیالدیمنس 
اواخرسدۀدهممیالدیدانست(.)Emmerick, 1992b: 60
این متن فاقد مقدمه و مؤخره است و دو نوع شمارهگذاری متفاوت بر روی
هایدستنویسآنبهکاررفتهاست) :دررویهربرگ،درحاشیۀسمتچپ،


برگ
از  44تا  )0 ، 9بر همان سمت رویه ،درون دایرههایی توخالی ،از  تا  7
شروعشدنشمارههایایننسخهاز 44نشانگرایناستکه

شمارهگذاریشدهاست .
موضوعبرگهای 

ایدیگربودهکهازمیانرفتهاست.


نسخۀموجودرونوشتیازنسخه
اماباتوجهبهتتمۀمتنمیتوانآنرانیزدارایمحتوایپزشکی

تا43مشخصنیست،
آغازمیشود

باتوجهبهاین کهبرگشمارۀ 44باکلمۀ siddham

دانست.بههرروی ،
شودکهبرگهایاز-


شود،معلوممی
گذاریدروندایرهها،کهاز شروعمی


ونیزشماره
مؤخرهای

رفتهراباهرموضوعیکهدربرداشتهاندبایدمتنیمجزابهحسابآورد.


میان
از این دستنویس به جا نمانده و دستورالعملی که در برگۀ شمارۀ  9آمده ناقص

نمیتوان
کهایننسخهچندبرگدیگرراشاملمیشدهنیز 

است.بنابراین،درمورداین
اظهار نظر کرد ( .)Hoernle, 1917: 415این متن را باید در واقع جُنگ یا گلچینی از
لهایداروییدانستکهدرقالبیکمجموعهگردآوریشدهاست.
دستورالعم 
دستورالعملها ذکرشدهاست.بنابراین ،اینمتنرا

نامجیوَکه تنهادریکیازاین
نمیتواننگارششخصجیوَکهدانست.اماازآنجاکهشخصیتجیوَکهدرسنتپزشکی

مختصر،بهاینشخصیتنیزمیپردازیم.

بوداییبسیارنامیاست،دراینجا،بهطور
دانیممحدودبهاشارههاییدرمتونبودایی

تمامآنچهدربارۀجیوکهوزندگانیویمی
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شودکهازمیاناینهاروایتپالیِمَهوَگّه

بهزبانهایپالی،سنسکریتتبتیوچینیمی


کهنترین و معتبرترین روایت شناخته میشود .بنا بر این روایت،
(  )mahavagga-
زادهشد،امادرهماننوزادیدرخرابهایرها

جیوَکهدرشهرراجَگهَه()Rāja aha-
شدوبرحسباتفاقشاهزادهاَبهیه()Abhaya-اورایافتومسئولیتپرورشاورابه

عهده گرفت ( بنا بر نظر عدهای کنیۀ جیوکه یعنی کومارَبهچّه (،) omārabhacca-
یعنی«پرورده شاهزاده» ،نیزمؤیدهمینداستاناست).ویبعدهادرشهرتکسیالنزد
پزشکیمشهوربهفراگیریدانشپزشکیپرداختوپسازطییکدورۀهفتسالهبه


شهرخویشبازگشتوپزشکمخصوصشاهبیمبساره ()Bimbisāra-وبوداشد ،و
بدینسببنامویهموارهدرمتونبوداییدرمقامپزشکمخصوصبوداوباعنوان
بهغیر از این اطالعات و داستانهایی کوتاه
«شاه بزرگ پزشکان» برده شده است  )3(.
دربارۀدرمانچندینبیمار ،عمالًهیچ چیزدیگراززندگی جیوَکهدر دستنیستو
تنهانکته ایکهبرسرآناتفاقنظرکلیوجودداردحاذقبودنویدرپزشکیواحراز

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

اینمتنرابهلحاظشکلوقالبظاهری،برپایۀاستفادهازواژۀsiddhamدرآغاز
میتوانبهچهارپارهتقسیمکردوازلحاظ
هرگفتار(  ،)105r2،88v1،47v4،44r1
ردهاند.بخشنخست ،شاملبندهای[،]3-0
محتوایینیزآنرابهچهاربخشتقسیمک 

بهیک« agada-پادزهر»بهنام svastika-اختصاصدارد؛ بخشدوم ،ازبند[]4تا

[ ،]49به داروهایی که با « hrta-روغن حیوانی ،کرۀ » ،ختنی، vīha’- rūna- :
ساختهمیشدهاختصاصدارد؛ بخشسوم ،ازبند[]47تا[ ،]73مربوطبهداروهاییبا

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

بهداروهاییکهبهصورت« cūrṇa-گرد»،

چهارم ،ازبند[]74تا[]63کهناتماممانده ،
اندمیپردازد(.)Emmerick, 1994: 29; Maggi, 2008b

،استفادهمی 
شده

ختنیcā ṇa-:
اگربخواهیمبهصورتر یزتربندهایاینمتنراازلحاظمحتواییتقسیمکنیم،بایدبه

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

« eraṇ a- tailaروغن کرچک» ،ختنی ،īra dīnaa- rūna- :هستند .بنابراین،رابهلحاظمحتواییمیتوانبهپنجبخشتقسیمکرد:

نسخههایداروییجیوَکهپوستَکه

پادزهر،روغنحیوانی،روغنکنجد،روغنکرچکوگَرد.
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در جیوَکهپوستَکه مجموعاً از   6دستورالعمل دارویی نام برده شده که تا کنون
مواردمشابهبرخیازآنهادردیگرمتونپزشکیهندیشناختهشدهاست.نخستینبار
هورنله ( ، )1917: 417که اشراف کاملی بر متون پزشکی هندی داشت ،بند [] 8
جیوَکهپوستَکه را مشابه دستورالعملی دانست که در بخش بیماری سرفه در
چَرَکهسَنهیتا آمدهاست.درپیانتشارچاپنخستمتونختنی،فیلوزا ( 1946-1947:
 )135در نقد و بررسی متن جیوَکهپوستکه ،به این نکته اشاره کرد که میتوان برای
دستورالعملهایداروییاینمتنمواردمشابهیدردیگرمتونهندیبازجستودراین

بهکاررفتهدراینمتنباچَرَکهسَنهیتا سخنبه
خصوصازمشابهتپنجدستورالعمل  

دستورالعملداروییبهکاررفتهدراین

میانآورد.سرانجام،امریک()1979: 236برای06
متنموفقبهبازشناسیمواردمشابه دردیگرمتونپزشکیهندینظیرچَرَکهسنَهیتا،

سوشروتهسَنهیتا ،سیدّههساره و  ...شد  .چن ( )2005نیز در بازسازی متن سنسکریت

جیوَکهپوستَکه اینمواردمشابهراذکرکردهودربرخیازمواردعینمتنسنسکریت
بیگمان این دستورالعملهای دارویی ،که همه دارای اصلی
این منابع را آورده است  .
هندی هستند  ،در متون پزشکی اقوام دیگر ،که به نوعی تحت تأثیر فرهنگ هندی
درقطعهایپزشکیبهزبانتخاریب،

بودهاند،نیزقابلجستجووبازیابیاست،چنانکه

که در همان منطقۀ آسیای مرکزی رایج بوده ،شاهد نام بردن از روغنی با
نام

 mahāvaidyehiهستیم که در واقع همان دستورالعمل ِروغن مَهاوایدیهه

()mahā-vaideha-دربند[ ]جیوَکهپوستَکهاست(.)Maue, 1990: 159-165
العملهاوشیوههایدرمانیذکرشدهدرجیوَکهپوستَکه اینمتنرا
براساسدستور 

میتواناززمرۀمتونمکتبآتریه()Ātreya-درطبآیورودهدانستکهدرآن درمان

بیماریهاصرفاًباگیاهانوعناصرداروییانجاممیگیرد.دراینمتنهیچدستورالعملی

دیدهنمیشود.همسانبودنبرخی

ازمکتبدهَنوَنتَری،کهبهجراحاناختصاصداشته،
از دستورالعملهای این متن با چَرَکهسَنهیتا ،که مهمترین متن مکتب آتریِه است ،و
همچنیننامبردنازشخصآتریهوبهَرَدواجه( ،)Bharadvāja-کهدوپزشک شاخص
مکتب آترِیه هستند ،نیز تعلق این متن را به مکتب فوق قطعی میسازد .اغلب
هاییکهدراینمتنذکرشدهبهشاخۀکایهچیکیستامرتبطاستکهدرآن

بی 
ماری
توانآنهارابیماریهایداخلینامید


هاییکهبهاصطالحامروزیمی
عمدتاًبهبیماری
تریندلیلایندستهازبیماریهاآشفتگیواختاللدرکارکرد

پرداختهمیشود .
اصلی

هایادراری،بیماریهای


توانبهبیماری

دکهازایننوعمی
یکیازاخالطشمردهمیشو
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پوستی ،غدههای شکمی ،صرع ،اسهال ،بیماریهای قلبی ،دردهایی که در هر یک از
ۀدیگرشاخههایطبآیورودهکهدراینمتن

هاظاهرمیشونداشارهکرد.ازجمل


اندام
رساینهها یا داروهایی که باعث بازیافتن جوانی،

بدانها نیز پرداخته شده میتوان از 
بهریتیهها ،کهعمدتاًبهدرمانبیماریوپرورشکودکان

شادابیونیرومیشود،کا 
وماره

حتی پیش از زایش مربوط میشود ،اَگدهتَنتره ،یا همان آموزۀ پادزهر که به درمان
بهوتهویدیا ،یا بیماریهای ناشی از موجودات مافوق طبیعی،
مسمومین میپردازد  ،
کهباعثافزایشمیلجنسیمیشود،اشارهکرد.

واجیکرنهتَنتره،یاهمانداروهایی

بیشتردستورالعملهایداروییبهکاررفتهدرجیوَکهپوستَکهدارایناموعنوانیویژه


لهاازچندینشیوۀمتفاوتاستفادهشدهاست) :
نامگذاریایندستورالعم 
هستند.در 
ستفادهازنامنخستینومهمترینعنصرداروییدریکدستورالعمل«a arvādi-:گرد

ا

عود» ،دستورالعمل« aśva andhādi- ،70روغن کاکنج»دستورالعمل4؛  )0برپایۀ
تعدادگیاهانداروییبهکاررفتهدریکدستورالعمل«daśāṅga-:دهبخشی/عضوی»در

دستورالعمل شمارۀ 8؛  )3بر اساس نام اصلیترین گیاه و مقدار بهکاررفته از آن:

هشتگانه»،
« dā imā a aانار هشت» از « dā ima-انار» و  « a a a-دستورالعمل89؛ )4گاهازترکیبیکعددویکواحدوزندرنامگذاریاستفادهشده
است« a -palaka- :شش پَلَکه» از « a -شش» و « palaka-واحد وزن»،

دستورالعمل 36؛  )0برپایۀویژگیکیفیداروها« a atā a-:نکوبیده» ،دستورالعمل
40؛  )9برپایۀشیوهوطرزاستفادۀ دارو« abhya jana a-:مالیدنی» ،دستورالعمل
العملبرایبرطرفکردنبیماریهای


ترینکاربردیکهآندستور

برپایۀمهم
03؛  )7

چشمگرفتگی»از« netra-چشم»وupalabdha-
یکاندامدارد « netropalabdha-:
نامگذاری
«گرفته»،رویهمیعنی«بازیافتنچشم»،دستورالعمل30؛)8گاهنیزشاهد 

غلوآمیز،کهنشانۀقدرتوتأثیرآندارواست،هستیم«sūryodaya-:طلوعِخورشید»


از«sūrya-خورشید»و«udaya-برآمدن،طلوع»،دستورالعمل.47
دستورالعملهای این متن به کار رفته

کلیای که در ساخت و استفاده از 
ترتیب  
چنیناست  :نخستموادالزمبرایتهیۀهردارو،اعمازگیاهی،حیوانیومعدنی،و
سازیدارواشارهمیشود.

میزانالزمازهرکدامآنهاذکرمیشود.سپسبهشیوۀآماده

تخمیرنامبردهمیشود.

هاییچونکوبیدن،پختن،عصارهگیری،و


شازشیوه
دراینبخ
کهپسازکوبیدنداروهاازبخش

گاهدربخشآمادهسازیبهجزئیاتدیگری،ماننداین
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نرمودرشتآنچهچیزهاییبایدساخت،نیزپرداختهشدهاست.گاهدراینبخشبه
منترهپزشکی»ایاست
کاربردنوردوافسوننیزتجویزشدهاستکهدرواقعهمان« 
کهدرطبایرانباستاننیزدارایکاربردبودهوبه«مانثرهپزشکی»معروفاست.سپس
یکنامبردهمیشوند و

روندیک 
به

بیماریهاییکهبابهکاربردناینداروازمیانمی

کهبرایدفعهرکدامازاینبیماریهاچگونهباید ازایندارواستفادهکرد.ازجمله


این
شیوههای به کار بردن داروهای این متن میتوان به این موارد اشاره کرد :خوردن،

نوشیدن ،تدخین ،مالش ،اماله ،ریختن قطره در دهان ،گوش و بینی .در پایان هر
دستورالعمل نیز گاه نام پزشک یا حکیمی که آن را شرح داده و نامی که آن
همانطور که گفته شد ،در این
یشود آمده است  .
دستورالعمل با آن شناخته م 
دستنویس از   6دستورالعمل دارویی سخن به میان آمده که در اینجا ،به طور

مختصر ،یکی از آنها و ویژگیهای ساختاریش را بررسی قرار میکنیم .نخستین
دستورالعمل این متن با نام سوَستیکه (سنسکریت« svastika :چلیپا؛ هر شیء
خوشیمن»،ختنی )svastaka:نامگذاریشدهاست.کاربرداصلیاین دستورالعملدر

دفعسموماستوآنرابودابهجیوَکهآموزشمیدهد.پسازذکرنامگیاهانواندازۀ
،ویژگیهای

الزمازهریک وذکر وردیا مَنترهایکهبایددرهنگامتهیۀآنخواند
واینکهتهیۀآندرزمانغلبۀکدامصورتفلکی
پزشکیکهایندارورابایدتهیهکند 
باید انجام گیرد برشمرده شده است .در هنگام بحث دربارۀ بیماریها ،نخست به
بیماری هاییکهمنشأمافوقطبیعیوجادوییدارنداشارهشدهودرمانآنهاازطریق

مالیدناینداروبرپیشانیذکرشدهاست.سپسبرایمسمومینی کهدرمعرض سم
موذیبودهاندنوشیدناینداروتجویزشدهوبرایدرمانافرادی

هالهلیازهرحشرات
هایزهرآگینآلودهشدهاندمالیدناینداروبرپیشانیوریختن


کهدراثرزخمسالح
سهقطرهازآندردهانوبینیآنهاتجویزشدهاست .اینداروبرایزنانیکهاحتمال
یرودنیزمفیددانستهشدهاست.درپایانایندستورالعملبودا
سقطجنینبرایآنهام 
بهعنوانوضعکنندۀآنمعرفیشدهاست(برای ترجمۀ انگلیسی تحریر ختنی ،ركKonow,  .

متنبازسازیشدۀسنسکریتوترجمۀآنرك.) Emmerick, 1992; Chen, 2005:
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 .7نتيجه
شمارمیآیند،مانندمتون


رغمآنکهمتونپزشکیختنیاززمرۀمتونغیردینیبه

علی
صراحتدرآنهادیدهمیشودودر

دینی ،تأثیرعمیقفرهنگهندیوآیینبوداییبه
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توانبهروشنینشانیازطبسنتیهندی


همۀمتونپزشکیبازماندهبهزبانختنیمی
یا همان ایوروده را مشاهده کرد .البته در متون ختنی گاه شاهد دستورالعملهای
پزشکی ای هستیم که تا کنون مشابه آن در متون طبی سنسکریت دیده نشده ،ولی

آبشخوراینمواردرانیز،بیگمان،بایددرطبهندیجست.بررسیاجمالیدوکتاب

مهمپزشکیختنیدرایننوشتهشمهایازسنت پزشکیهندیرادرمیانیکیاز
اقوامایرانیبیانمیداردوزمینهرابرایبحثهایآیندهبهزبانفارسیآمادهمیکند.
پینوشتها
نامهایمرسومدردیگرکتبطبیایورودهاندکی
الزمبهذکراستکهنام هاییکهدراینرسالهآمدهگاهبا  

.
تفاوتدارد،هرچندازلحاظمعنیتفاوتیمیانآنهانیست.

هجاییمیشود.

 śloka.0قالبیاستدرشعرهندیکهشاملچهاربیت()pādaهشت

.3دریکمتنیختنیبانام a juśrīnairātmyāvatārasūtraازجیوَکهباعنوان«jīvai vījā reجیوَکه
شاهپزشکان»نامبردهشدهاست(.)Bailey, 1951: 131درمنابعبوداییچینینیزازاوبانام Qipoولقب
«yi wangشاهپزشکان»یادشدهاست(.)Salguero, 2009: 183-192
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