
Μαθήματα Παραδοσιακής Περσικής Ιατρικής  

Στην ΑΚΑΔΗΜΙΑ, 7-8 Δεκεμβρίου και 14-15 Δεκεμβρίου 2019 

Σε μία μάλλον πρωτοποριακή προσέγγιση, το Πανεπιστήμιο Ιατρικών Επιστημών Shahid 

Beheshti της Τεχεράνης (ιδρ. το 1961) προχώρησε στη διοργάνωση της Σχολής Παραδοσιακής 

Ιατρικής, με ειδικό Τμήμα Ιρανικής Παραδοσιακής Ιατρικής (Department of Iranian 

Traditional Medicine, School of Traditional Medicine). Το ερχόμενο σαββατοκύριακο θα 

έχουμε την ευκαιρία να φιλοξενήσουμε δύο εξέχοντες καθηγητές του τμήματος αυτού, που 

θα μας εισάγουν στις βασικές θεωρίες και τη βοτανοθεραπεία των Περσών ιατρών.  

Ήδη από τους πρώτους αιώνες μ.Χ., η Περσία αποτέλεσε το πρώτο γνωστό κέντρο 

συγκριτικής μελέτης και διδασκαλίας των μεγάλων ιατρικών παραδόσεων της αρχαιότητας. 

Μετά τη συντριπτική ήττα του ρωμαϊκού στρατού το 260 μ.Χ. στη μάχη της Έδεσσας ο 

θριαμβευτής Πέρσης βασιλιάς Σαπώρης Α´ (βασίλευσε το 240-272) ίδρυσε την πόλη 

Gundeshapur (pahlavi: Gund-ī Shāpūr, δηλαδή ο στρατός του Σαπώρ) στο Khuzestan και 

σύντομα τη μετέτρεψε σε πρωτεύουσα του περσικού κράτους και σημαντικό πολιτιστικό 

κέντρο της Ασίας, προσκαλώντας επιστήμονες και λόγιους από την υπόλοιπη Περσία, την 

Ινδία και την Ελλάδα. Όταν έκλεισε η θεολογική και φιλοσοφική σχολή των Νεστοριανών 

στην Έδεσσα (489) και η φιλοσοφική σχολή των Αθηνών (529), οι κυνηγημένοι ιατροί, 

μαθηματικοί και αστρονόμοι βρήκαν καταφύγιο στη Gundeshapur.  

Υπό την αιγίδα του Χοσρόη Α´ (βασίλευσε το 531-579) μεταφράστηκε μεγάλος αριθμός έργων 

από τα ελληνικά και συριακά στα pahlavi. Ο μεγάλος Πέρσης ιατρός Borzouye στάλθηκε στα 

βάθη της ανατολής για να προσκαλέσει Ινδούς και Κινέζους ιατρούς στο νέο πανεπιστήμιο 

της Gundeshapur. Η αρχική του αποστολή ήταν η εύρεση ενός βοτάνου που φύτρωνε στα 

βουνά της Ινδίας, με το οποίο παρασκεύαζαν ένα φάρμακο που μπορούσε να αναστήσει 

ακόμα κι ένα νεκρό σώμα. Ένας Ινδός σοφός όμως ερμήνευσε την ιστορία αυτή συμβολικά: 

το βότανο είναι ο επιστήμονας, η επιστήμη είναι σαν βουνό, πάντα απομακρυσμένη από τους 

πολλούς, ενώ το νεκρό σώμα είναι ο άνθρωπος χωρίς γνώση.  

Η συγκριτιστική αυτή προσπάθεια συνέχισε βέβαια με τους Άραβες και το μεταφραστικό 

κέντρο της Βαγδάτης (ο Οίκος της Σοφίας), αναδεικνύοντας σημαντικούς Πέρσες στον χώρο 

της ιατρικής, όπως ο Jabir ibn Hayyan (Geber, ήκμασε περί 721-815), χημικός και αλχημιστής, 

αστρονόμος και αστρολόγος, μηχανικός, γεωγράφος, φιλόσοφος, ιατρός και φαρμακοποιός, 

ο βαθιά φιλάνθρωπος και διευθυντής του περίφημου νοσοκομείου της Βαγδάτης, 

Muhammad ibn Zakariya Razi (Rhazes, 865-925) και βέβαια ο διάσημος ibn Sina ή Αβικέννας 

(980-1037), που με τις 450 περίπου πραγματείες του (40 σε ιατρικά θέματα) πρέπει να 

θεωρηθεί ο πολυγραφότερος των ιατρών φιλοσόφων του χαλιφάτου. Το σημαντικότερο έργο 

του ο «Κανόνας της Ιατρικής» (Al-Qanun fi al-Tibb), σε 5 τόμους, που τελείωσε το 1025 και 

αποτέλεσε έκτοτε βασικό κείμενο διδασκαλίας της ιατρικής, όχι μόνο στις αραβόφωνες 

σχολές, αλλά και σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια (π.χ. του Montpellier και του Leuven, ως το 

1650), θα αποτελέσει και την πλέον κατάλληλη εισαγωγή στη σειρά σεμιναρίων που αρχίζουν 

το ερχόμενο σαββατοκύριακο στην Ακαδημία.  



Στον πρώτο κύκλο μαθημάτων (7-8/12/2019) ο Dr. Meysam Shirzad, MD, PhD στην Περσική 

Ιατρική, Αναπληρωτής Καθηγητής Παραδοσιακής Ιατρικής στην αντίστοιχη Σχολή του 

Πανεπιστημίου της Τεχεράνης, θα ξεκινήσει την εισαγωγή του με τον Αβικέννα και τις 

βασικές θεωρίες, που βασίζονται πάνω στην Αρχαία Ελληνική Ιατρική: τις ποιότητες, τα 

στοιχεία, τις ιδιοσυγκρασίες, τους χυμούς και τα όργανα του σώματος. Η επόμενη ενότητα 

περιλαμβάνει τα αίτια των παθήσεων, δηλαδή το κλίμα, τις εποχές, τη διατροφή, τον ύπνο 

κλπ. Θα αναπτύξει ακόμα τη θεωρία περί κίνησης και ακινησίας στη θεραπεία, καθώς και την 

προσέγγιση της Παραδοσιακής Περσικής Ιατρικής στις παθήσεις του γαστρεντερικού 

συστήματος. 

Στον δεύτερο κύκλο μαθημάτων (14-15/12/2019) ο Dr. Arman Zargaran, PhD στην 

Παραδοσιακή Φαρμακολογία και Αντιπρύτανης διεθνών σχέσεων στη Σχολή Παραδοσιακής 

Ιατρικής του Πανεπιστημίου της Τεχεράνης, θα ασχοληθεί με την ανάλυση των ιδιοτήτων και 

χρήσεων σημαντικών βοτάνων της Περσίας, την ανάλυση των βασικών αρχών σύνθεσης των 

συνταγών, καθώς και την περιγραφή ορισμένων βασικών συνταγών, από τα κλασσικά 

κείμενα της Περσικής παράδοσης.  

 

Απεικόνιση του Αβικέννα από το έργο «Daqa’iq 

al-Haqa’iq» (Βαθμοί Αλήθειας), του Nasir ad-

Din Rammal (14ος αι.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ο 5ος τόμος του Κανόνα της Ιατρικής του 

Αβικέννα που περιλαμβάνει 650 

συνταγές από Αραβικές, Ινδικές και 

Ελληνικές πηγές. Ο συγγραφέας 

σχολιάζει τις πληροφορίες, 

κριτικάροντας την αποτελεσματικότητά 

τους, υπογραμμίζοντας τις διαφορές 

μεταξύ των πηγών, προσθέτοντας και 

κάποιες δικές του συνταγές.  

 

 

 

 

 

 

 

Χειρόγραφο του 15ου αι., πιθανώς 

μετάφραση του Περί Ύλης Ιατρικής του 

Διοσκουρίδη στα περσικά. Η δομή του 

είναι αλφαβητική, με επικεφαλίδες με 

κόκκινο μελάνι και το σχέδιο ενός 

βοτάνου, πιθανόν της σαπωναριάς 

(Saponaria officinalis L.). 

 

 

 

 


