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87/ 1389سال اول، شماره اول، بهار فرد مسوول مكاتبات*

و ايران، سال اول، شماره اول، بهار 1389فصل نامه طب سنتي اسالم

و ايرانمعرفي  مشاهير طب سنتي اسالم

 طبيببرزويه

*حسين كيان راد

و ايران، فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسالمي ايران  دبيرخانه دايره المعارف پزشكي اسالم

531:حك(برجستة عصر خسرو انوشيروانبرزويه، نام پزشك

دمنَـه(و مترجم كتاب پنچـه تنتـره)م579ـ و از زبـان) كليلـه

. باشدميسنسكريت به پهلوي ساساني

ترين منابع براي بررسي زندگي برزويه، بخـشيكي از مهم

كه ابـن مقفـع  و دمنه است بر اساس مطلبي آغازين كتاب كليله

و دمنهه نسخه آن را در مقدمهترجم هبـاب برزويـ( عربي كليه

و مـادرش از خانـدرآورده، پـد)طبيب ان برزويـه از سـپاهيان

كه برزويه را بـيش. علماي دين زرتشت بوده است و مادر پدر

مي  در از ديگر فرزندان گرامي و داشتند، در پرورشش كوشيدند

).1(هفت سالگي او را به آموزش دانش پزشكي تشويق كردند 

و تمايل شديد به يادگيري توانست پس از طي برزويه با رغبت

و مراحل مختلف، كردن آموزش  به شهرت هاي پايه در پزشكي

. فراوان دست يابد

وهتفاوت روايت ابن مقفع در آغـازين بخـش ترجمـ  كليلـه

، خسرو انوشـيروان)1( دمنه با شاهنامه در اين است كه ابن مقفع

 در شـاهنامه فردوسيداند، اما را باعث فرستادن برزويه به هند مي

كه ذكر مي در خود برزويه خبر وجود گياهي معجزه كند  هنـد گر

و از او بـراي سـفر بـه هندوسـتان را به پادشاه ساساني مي دهـد

مي.)2( كند كسب اجازه مي  رسد داستان سفر هر گونه كـه به نظر

و ترجمـ بوده، بـيش  درهتـر بـراي تهيـه  متـون مختلـف هنـدي

و حكمـت) رياضـي(شناسـي، هندسـه هاي پزشكي، ستاره زمينه

: حـك( اول ساسـاني صورت گرفته، كاري كه پيش از اين شاپور

به هـر ترتيـب).3(نيز دستور به انجام آن داده بود)م272ـ 241

و برزويه به هند مـي  و جوهـاي فـراوان رود امـا پـس از جـست

 يـك پيـرهاو بـه وسـيل. يابد ديدار با پزشكان هندي، گياه را نمي 

ميه هندي از وجود كتابي دركتابخانهفرزان شود سلطنتي هند آگاه

آسـا، همـين كتـاب برد كه در واقع منظور از گياه معجزهو پي مي 

و پرسـشهبا مراجع).2(بوده است   برزويه به دربار پادشاه هنـد

 كتـاب دركتابخانـه،ه مطالعـه كتاب، پادشاه تنها به او اجـازهدربار

بنـابر داسـتاني. دهـد بدون داشـتن حـق رونويـسي از آن را مـي

م آميز افسانه و طالب كتاب را حفظ مي برزويه در كتابخانه، كـرده

هر شب پس از بازگشت به محـل خـوابش محفوظـات خـود را 

پـس از اتمـام كـار نـزد خـسرو.)2( آورده اسـت روي كاغذ مي 

پا انوشيروان باز مي  و در عوض ميدگردد تا اش از پادشاه خواهد

بزرگمه   دستور داده بابي در كتـاب كليلـهربه وزير خردمند خود،

ويو دمنه مشتمل ).1،2(افزون كند) باب برزويه( بر شرح حال

 ابهامات در خصوص مترجم كتـاب پنجـه تنتـره بـه برخي

 كتـاب بـهيهترجم)4(بنابر روايت ثعالبي. پهلوي وجود دارد

 اين بـدان معنـي اسـتوپهلوي توسط بزرگمهر صورت گرفته

دانسته است، در حـالي نمي) سنسكريت(كه برزويه زبان هندي

د  و دمنـههر مقدمكه انوشـيروان بـراي آوردن كتـابي)1( كليله

و بـوده آموزنده از هند به دنبال دانـشمندي  اسـت كـه پارسـي

و جو، پزشك جواني بـه  و سرانجام پس از جست هندي بداند

مي  مي نام بزرويه را به هند و را. فرستند يابند اگر روايت ثعالبي

كه برزويه زبان هنـدي نمـي  ه، در ايـن صـورت دانـست بپذيريم

معلـوم نيـست كـه وي چگونــه كتـاب را در بارگـاه شـاه هنــد 
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)برزويه(مشاهير طب سنتي اسالم وايرانمعرفي

و ايران/ 88  فصل نامه طب سنتي اسالم

مي مي و از بر و سپس مـي خوانده نوشـته اسـت همچنـين كرده

مي  و دمنـه را از چنـد اكنون كه برزويه مطالب كتاب كليله دانيم

هـا توانسته آن كتـابميقاعدتاً، پس كتاب هندي گردآورده بود 

ــد  و انتخــاب كن ــد ــار. را بخوان و درب ــران ــه اي در بازگــشت ب

مي  و انوشيروان، پادشاه از وي خواهد تا مـضمون كتـاب كليلـه

و بزرگان دربـار برسـان  به اطالع دانشمندان و برزويـهددمنه را

اين جمله نـشان).1(»…چون بخواند، همگنان خيره ماندند«

كه برزويه خود از روي متن كتاب خوانده است مي . دهد

 كتـاب توسـطهاي موجود، آشكارا از ترجمـه برخي گزارش

ه ترجمـهبرخي بر اين اعتقادند كه مـسال. گويند برزويه سخن مي

هـايي اسـت كـه از اواخـر كتاب توسط بزرگمهر از جمله داستان

انـد خسرو اول ساختهه بزرگمهر، وزير پرآوازهعهد ساساني دربار 

دو هيچ دليلي وجود نـدارد كـه بتـوان بـر اسـاس آن گمـان كـر 

هاي در ترجمـ دانـسته يـا مداخلـه بزرگمهر زبان سنـسكريت مـي

).5( طبيب داشته استهكتاب يا حتي نگارش باب برزوي

و دمنـه يـا هر چنـد نـام برزويـه هميـشه بـا كتـاب كليلـه

به داستان مي» بيدپاي«هاي معروف به نظر رسـد همراه بوده، اما

و كتاب  تـر نـه بـيش هاي آنان در ايـن زمي دانش پزشكي هنديان

هبرزويه، مقدم. توانسته براي يك پزشك ايراني جذاب باشد مي

و دمنه مي كتاب كليله به پايان  به وقت…«: رساند را اين گونه

آن كتاب،بازگشتن يكي از و ها آوردم كه هـا ايـن كتـاب كليلـه

هاي پزشـكي كـه برزويـه همـراه متاسفانه از رساله.»دمنه است 

به پهلوي ترجمه شد، نامي يا اثري برجاي  و خود به ايران آورد

نمانده اما شايد هدف اصلي سفر او، افزون بر تبـادل اطالعـات 

از علمي با پزشكان هندي، تزريق جنبه   مكتب پزشكي هند هايي

بـوده) شـاپور جندي(شاپور در مراكز علمي بزرگي چون گندي

و تاثير گذارترين مكاتـب پزشـكي ايـران  كه جزو مشهورترين

به شمار مي ازهفردوسي دربار. رفت باستان  بازگـشت برزويـه

:)2(گويد هند چنين مي

ز قنوج برزوي  شادبيامد

به ياد  بسي دانش نو گرفته

به هـر ترتيـب برزويـه بـه رئـيس پزشـكان دربـار خـسرو

و سرآمد پزشكان آن عصر گرديد فردوسي. انوشيروان بدل شد

مي)2(در شاهنامه  : كند، برزويه را چنين توصيف

به نيرو رسيده سخنگوي بود پزشك سراينده برزوي بود

اي اي در جهان شهرهبه هر بهرهاي زهر دانشي داشتي بهره

، برزويه بـراي نـشان دادن ميـزان)1( طبيبهدر باب برزوي

شكلههاي تهديدكنند آفت و آغاز آن، گيري نطفه در رحـم بشر

مي  و مراحل مختلف تا به وجود آمدن جنين را مثال زنـد، مادر

اي از پيـشرفت دانـش پزشـكي در آن عهـد را نـشانكه گوشه 

و دمنه ذكر اين تنها، نمونه. دهد مي اي است كه برزويه در كليله

و چون پزشك است، مثالي نيز كه مـي مي آورد مربـوط بـه كند

هاي پزشـكي هنـدوان نيـز شايد اگر رساله. دانش پزشكي است 

و دمنه به زبان  مي چون كليله شدند تا كنون هاي مختلف ترجمه

. باقي مانده بودند

و و دمنه در اقع نام دو شـغال اسـت كـه در نخـستين كليله

و نـام كتـاب پـس از  حكايت كتاب پنجه تنتره حـضور دارنـد

كه در شاهنامه. ترجمه از نام آن دو گرفته شده است  )2(با اين

و در داستان آوردن كتاب توسط برزويـه بـه ايـران، نـام كتـاب

به نظر مي و دمنه آمده است، اما رسد اين نامي اسـت كـه كليله

هـاي متعـدد كتـاب، بـه خـصوص از عربـي بـه از ترجمه پس 

آ   پهلـوي عـصره ترجمـ امـا انتخاب شده استنفارسي، براي

به امروز برجاي نمانده است كههترجم. ساساني تا  عربي كتاب

انجام شد بـه عـصر) روزبه(بن المقفَّع توسط ابوالحسن عبداهللا

عربي ابـنهاز روي ترجم).2(گردد عباسي برميهمأمون، خليف 

به زبان سرياني ترجمه شـده اسـت  و دمنه . مقفع نيز كتاب كليه

) هــ 331ـ 301:ـحك( عربي در زمان نصربن احمد سامانيهترجم

 320در( رودكـيهابتدا به فارسي ترجمه شد سـپس بـه وسـيل

آ) هجري برخـي منـابع، اسـتنادات بنـابر).1،2(دمـبه نظـم در

ني  و دمنـه افـزوده برزويه از ديگر متون هندي  اسـتز بر كليلـه

و هم ابن مقفع در مـتن اصـلي.)1( به نظر مي رسد هم برزويه

و تغييراتي داده باشند دست كاري همچنين در ديگر. هايي كرده

ت ترجمه و انشاهاي مختلـف بـرحها، و مطالـب بـاب ريرها هـا

و  آن كتاب افزوده ابوالمعـالي نـصراهللا. ها كاسته شده است يا از

 ششم هجري كتـاب را از عربـي بـه فارسـيهي، كه در سد منش

و و دمنـه را داراي اصـل هنـدي ترجمه كرده، ده باب از كليله
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 كيان راد

89/ 1389سال اول، شماره اول، بهار

بنابر متن الفهرسـت،).1(داند پنج باب آن را الحاقي ايرانيان مي

و دمنه مشتمل بر  از.)6( باب بـوده اسـت18يا17كليله پـس

و نصراهللا منشي نيز اين كتاب به صورت  و زبانها هاي مختلـف

و انـوار سـهيلي هاي گوناگوني چون داستان با نام  هـاي بيـدپاي

 اين مطالبي در مورد انجام عصر مغول نيزتا. ترجمه شده است 

و دمنـه. نيـز وجـود دارد ها، حتي به زبان مغولي ترجمه كليلـه

به زبان  و همچنين و يوناني  هـا برخي ديگر از زبـان هاي التيني

ش ).1(ده است برگردانيده

: منابع

و دمنه، ترجمه نصراهللا منشي، به كوشش مجتبي مين.1 .؛ عبد الحي گرديزي1361وي، تهران كليله

ج)بر اساس چاپ مسكو(ابوالقاسم فردوسي، شاهنامه.2 .1376 دكتر سعيد حميديان، تهران، به كوشش9و8،

.1383ان فر، تهر ترجمه مرتضي ثاقبتورج دريايي، شاهنشاهي ساساني،.3

و سيرهم(عبدالملك ثعالبي نيشابوري، تاريخ ثعالبي.4 .1368 ترجمه محمد فضائلي، تهران،،)غرر اخبار ملوك الفرس

).صادق سجادي(» برزويه«، ذيل 1381دائرةالمعارف بزرگ اسالمي، تهران.5

به كوشش.6 .1366 دكتر مهين جهانبگلو، تهران ابن نديم، الفهرست، ترجمه رضا تجدد،
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