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 : مقدمه

 اقوام آنی پزشکی توانمند و تیاهموجود و کیفیت سیستم های دانش پزشکی در میان تمدن های گوناگون نشان از میزان 
 گرفته قرار متاخر شمندانیاند و مورخان توجه مورد کمتر که بوده رازیشی پزشک مکتب ها، ستمیس نیا ازی ک. یاست داشته
 که ،یپزشک مکتب نیا تیوضع میترس به موجود منابع اساس بر امکان حد در است آن بری سع مطالعه نیا در رو نیا از. است

 . شود پرداخته داشته، ادامه قاجار دوره انیپا تای لمید دوره از

 : جینتا

ی ریپ آخر در وی انسالیم ،یجوان ،ینونهال دوره چهار رازیش مکتبی کل طور به که گفت توانی م رازیشی پزشک مکتب مورد در
 از دوم دوره ه،یبو آل انیپا تا رازیشی ریگ شکل آغاز از اول دوره راز،یش خیتاری خنگاریتاری مبنا بر. کرد تجربه را انحالل و

 تا هیافشار از چهارم دوره و سلسله نیا انیپا تا هیصفویی فرمانروا شروع از سوم دوره و موریت حمله تای سلغر اتابکان
 مؤثر اریبس فارس و رازیش حکام و پادشاهانی معنو وی ماد قیتشو رازیش در طب علم ارتقاء در .شودی م شامل را هیقاجار
ی نکات از مارانیبی مجان درمان و مارستانهایب احداث ،یعلم مدارس ساخت طب، آموزشی برا موقوفه نییتع و وقف است، بوده
 رگذاریتأث عوامل از زین شهر نیا مردمی دوست علم وی فرهنگی ژگیو. است بوده مؤثر رازیش دری علم مکتب نیا رونق در که بود

 .است بوده

 ی:ریگ جهینت و بحث

ی علم تبحر. است بوده شقدمیپ طب علم آموزش و درمان در سال 0222 حدود در موجود منابع مطابق رازیشی پزشک مکتب
 و. است نهاده ریتأث زین هندوستان نیسرزم بری حت ران،یا بر عالوه نبوده منحصر شهر نیا به تنها راز،یش پزشکان و اطباء
 . اند بوده برخورداریی باال اعتبار و تیاهم از مکتب نیا آموختگان دانش
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