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١

ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﺳﻨﺎد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾـﺮان دارای ﺗـﺎرﯾﺦ ﻃـﻮﻻﻧﯽ
 ۳۰۰۰ﺳــﺎﻟﻪای اﺳــﺖ ﮐــﻪ در آن ﭘﺰﺷــﮑﯽ ﺟﺎﯾﮕــﺎه
ﺑﻠﻨﺪی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺰﺷـﮑﯽ در اﯾـﺮان ﻫـﻢ ﺑـﻪ
ﻫﻤﺎن ﻗﺪﻣﺖ ﺗﻤﺪن اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ و ﺳﺎﺑﻘﮥ آن ﺑـﻪ دوران
٢
ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد.
از ﺷﻮاﻫﺪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﺠﺎد دو ﻣﺪرﺳﮥ
ﻣﻌﺮوف ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﻮﻧﺎن ﻗﺪﯾﻢ در ﺳﺪۀ ﺷﺸﻢ ﭘـﯿﺶ از
ﻣــﯿﻼد در ﮐﻨﯿــﺪوس واﻗــﻊ در آﺳــﯿﺎی ﺻــﻐﯿﺮ و در
ﺟﺰﯾﺮۀ ﮐـﻮس در درﯾـﺎی اژه ،ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﭘﺰﺷـﮑﯽ در
ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ،ﻫﻨﺪ و اﯾﺮان ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ .ﻗـﺪﯾﻢ ﺗﺮ ﯾﻦ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﮑﺘﻮب اﻃﻼﻋﺎت ﻣـﺎ در زﻣﯿﻨـﮥ ﭘﺰﺷـﮑﯽ در
اﯾﺮان اوﺳﺘﺎ و ﺳﺎﯾﺮ آﺛﺎر زرﺗﺸﺘﯽ از ﻗﺒﯿـﻞ دﯾﻨﮑـﺮد و
ﺑﻨﺪﻫﺸﻦ اﺳﺖ .در آن ﻫﺎ اﻫﻤﯿﺖ اﻋﺘﻘﺎدات ﭘﺰﺷﮑﯽ زرﺗﺸﺘﯿﺎن ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در وﻫﻠﮥ اول
ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدی و ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی واﮔﯿﺮدار اﺳﺖ .اﯾﺮاﻧﯿﺎن
* اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺗﻠﺨﯿﺺ ﺷﺪۀ ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﺖ از ﮐﺘﺎب زﯾﺮ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ:
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ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺰﺷﮑﯽ در اﯾﺮان ،ﮔﺮدآورﻧﺪه :دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﻋﺰﯾﺰی ،ﻧﺎﺷﺮ :ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان ۳۱۴ ،ﺻﻔﺤﻪ ،ﺗﻬﺮان ۲۰۱۴ ،ﻣﯿﻼدی.
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ اﺳﺖ (۱ :ﭘﺰﺷﮑﯽ دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن و ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ؛  (۲ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ؛  (۳ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ؛  (۴ﺳﺎﺑﻘﮥ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک در ﺗﺎر ﯾﺦ اﯾﺮان.
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 .٢ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻓﺮاوان در ﺧﺎور و ﺑﺎﺧﺘﺮ اﯾﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان دﺳﺖ ﮐﻢ ﻗﺪﻣﺘﯽ ﺷﺶ ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ دارد و ﻗﺪﻣﺖ آﺛﺎر ﻣﮑﺘﻮب
ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﻫﺰار ﺳﺎل ﻣﯽرﺳﺪ.ـ م.ع.

ﻣﺪرﺳﮥ ﭘﺰﺷ ﮔﻨﺪﯾﺸﺎﭘﻮر
ﺗﺎرﯾﺦ دﻗﯿﻖ اﯾﺠﺎد ﻣﺪرﺳﮥ ﮔﻨﺪﯾﺸﺎﭘﻮر ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﯽ اﻏﻠﺐ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ در زﻣـﺎن ﭘﺎدﺷـﺎﻫﯽ
ﺷﺎﭘﻮر دوم )۳۷۹ -۳۰۹م( اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ،ﻫﻤﭽﻮن »ﺷﻬﺮ ﺑﻘﺮاط« در ﻋﺼـﺮ ﺑﺎﺳـﺘﺎن،
ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرﻣﯽ رﻓﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺗﻌﻠﯿﻤـﺎت ﺑﻘـﺮاط ) ۳۷۷ -۴۳۰ق م( و
ﺟﺎﻟﯿﻨﻮس )۱۹۹ -۱۳۰م( ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏﻨﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮاﻧﯽ و ﻫﻨـﺪی ﺗﺮﮐﯿـﺐ ﺷـﺪ ،ﮔﺴـﺘﺮش ﯾﺎﻓـﺖ و
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﭼﻨﺪﻣﻠﯿﺘﯽ ﺑﻮد و داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ از ﻣﺼﺮ ،ﺷـﺎم ،ﯾﻮﻧـﺎن و ﻫﻨـﺪ در ﮐﻨـﺎر اﯾﺮاﻧﯿـﺎن ﺣﻀـﻮر
داﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻨﺎن ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎر ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﺧﻮد را ارج ﻣﯽﻧﻬﺎدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ درﺻﺪد ﺗﮑﻤﯿﻞ آنﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ،ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﺮروﻧﻘﯽ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺼـﺮ ،وﻗﺘـﯽ در ﺳـﺎل ۴۸۹م دوﻟـﺖ
ﺑﯿﺰاﻧﺲ ﻣﺪرﺳﮥ اورﻓﺎ را ﺑﺴﺖ ،ﭘﺰﺷﮑﺎن آﻧﺠﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﮥ ﮔﻨﺪﯾﺸﺎﭘﻮر روی آوردﻧﺪ
و روﻧﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮ آن را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻬﺎدی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﻈﻢ و دارای ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻮد  -ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧـﻪ
ﮐﻪ ﺷﻌﺎر ﺳﺮدر آن ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮد» :ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺑﺮﺗﺮ از ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻗﺪرت اﺳﺖ«.
دوﻟﺖ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ در زﻣﺎن ﺧﺴﺮو اﻧﻮﺷﯿﺮوان )۵۷۸-۵۳۱م( ﺑﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮد رﺳﯿﺪ.
او ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی داﺷﺖ و ﻫﯿﺌﺘﯽ را ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﺮزوﯾﮥ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺮای آوردن ﮐﺘﺎبﻫﺎی
ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد و او ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺘﺎبﻫﺎ را ﺑﻪ ﭘﻬﻠـﻮی ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﮐـﺮد.
ﺑﻪﺟﺰ اﯾﻦ ،در ﺳﺎل ۵۵۰م ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن اﻧﻮﺷﯿﺮوان ﺑﺮﮔـﺰار ﺷـﺪ .در ﺳـﺪۀ ﻫﻔـﺘﻢ
ﻣﯿﻼدی )آﻏﺎز ﻓﺘﻮﺣﺎت اﺳﻼم( ﻣﺪرﺳﮥ ﮔﻨﺪﯾﺸﺎﭘﻮر ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ.
در ﮔﻨﺪﯾﺸــﺎﭘﻮر ﺑــﻪﻋﻨﻮان ﯾــﮏ ﻣﺪرﺳــﮥ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠــﯽ ،داﻧﺸــﺠﻮﯾﺎن ﻣﻠﺖﻫــﺎی دﯾﮕــﺮ ﻧﯿــﺰ ﺗﺤﺼــﯿﻞ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ازﺟﻤﻠﻪ ﺣﺎرث ﺑﻦ ﮐﻠﺪه ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﺰﺷﮏ ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮدۀ ﻋﺮب از ﻣﺮدم ﻃﺎﺋﻒ )در ﻋﺮﺑﺴـﺘﺎن
ﺳﻌﻮدی اﻣﺮوز( .داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ آﻣﻮزش ﻣـﯽدﯾﺪﻧـﺪ ،وﻟـﯽ ﺑﻌـﺪﻫﺎ ،از ﺳـﺪۀ
ﺷﺸﻢ ﻣﯿﻼدی زﺑﺎن ﭘﻬﻠﻮی ﻫﻢ ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺮای داروﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ اﻓﺰوده ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ اﺑﻦﻗﻔﻄـﯽ ﻣـﻮرخ ﻣﺼـﺮی )۶۴۸ -۵۶۸ق( رﻫﯿﺎﻓﺖﻫـﺎی درﻣـﺎﻧﯽ ﭘﺰﺷـﮑﺎن ﮔﻨﺪﯾﺸـﺎﭘﻮر
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮ از ﭘﺰﺷﮑﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﻫﻨﺪی ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﺪ و اﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﺳـﺖ ﯾـﺎﻓﺘﻦ آﻧـﺎن ﺑـﻪ اﺻـﻮل ﺗـﺎزۀ
ﺗﺸﺨﯿﺺ و درﻣﺎن ﺑﻮد.
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﮔﻨﺪﯾﺸﺎﭘﻮر از دو ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻣﺴﯿﺤﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی ﻣﺎﺳـﻮﯾﻪ و ﺑﺨـﺖﯾﺸـﻮع
ﺑﻮدﻧﺪ .ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺑﺨﺖﯾﺸﻮع ﺑﯿﺶ از دو ﯾﺴﺖ ﺳﺎل در ﮔﻨﺪﯾﺸﺎﭘﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻨﺪ.
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ﻗﺪﯾﻢ ﮐﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ وﺳﯿﻌﯽ ﺑﺎ آب و ﻫﻮا و رﺳﺘﻨﯽ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﻣﯽ زﯾﺴـﺘﻨﺪ ،ﺑـﻪزودی ﺑـﺎ ﮔﯿﺎﻫـﺎن
داروﯾﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ.
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در ﺳﺎل ۱۴۸ق ﺟﺮﺟﯿﺲ ﺑﺨﺖﯾﺸﻮع رﺋﯿﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮔﻨﺪﯾﺸﺎﭘﻮر ﺑـﺮای ﻣﻌﺎﻟﺠـﮥ ﻣﻨﺼـﻮر ﺧﻠﯿﻔـﮥ
ﻋﺒﺎﺳﯽ )و ۷۷۵م۱۵۸/ق( ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ و ﺑﻪاﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﯿﺎن ﭘﺰﺷﮑﺎن
ﮔﻨﺪﯾﺸﺎﭘﻮر و ﺑﻐﺪاد ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ .آﻧﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﻼﻣﯽ داﺷـﺘﻨﺪ؛ ﮐﺘﺎبﻫـﺎﯾﯽ
ً
در زﻣﯿﻨﮥ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﭘﻬﻠﻮی و ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ﯾﻮﺣﻨـﺎ
ﺑﻦ ﻣﺎﺳﻮﯾﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻧﺎﻣﺪاری ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻧﯿﻤﮥ اول ﺳﺪۀ ﺳـﻮم ﻫﺠـﺮی در ﺑﻐـﺪاد ﻣﯽزﯾﺴـﺖ و ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ
ﮐﺘﺎب ﻋﺮﺑﯽ در ﭼﺸﻢﭘﺰﺷﮑﯽ را ﻧﻮﺷﺖ.
در ﻣﺪرﺳﮥ ﮔﻨﺪﯾﺸﺎﭘﻮر ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺘﻦﻫـﺎی ﯾﻮﻧـﺎﻧﯽ ،اﻏﻠـﺐ ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﭘﺰﺷـﮑﺎن
ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ و ﭘﻬﻠﻮی ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺣﻨﯿﻦ ﺑﻦ اﺳﺤﺎق )۸۷۳-۸۰۸م۲۶۰-۱۹۴/ق( ﻣﺘﻮﻟـﺪ
ﺣﯿﺮه در ﻋﺮاق ،ﮐﻪ در ﻣﺪرﺳـﮥ ﮔﻨﺪﯾﺸـﺎﭘﻮر و ﺳـﭙﺲ در اﺳـﮑﻨﺪرﯾﻪ ﺗﺤﺼـﯿﻞ ﮐـﺮده ﺑـﻮد ،از ﻣﺘﺮﺟﻤـﺎن
ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آﺛﺎر ﺟﺎﻟﯿﻨﻮس ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ.
ﮔﻨﺪﯾﺸﺎﭘﻮر دارای ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای ﺑﺎ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻓﺮاوان ﺑﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ،ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ و ﭘﻬﻠﻮی ﺑﻮد.

١٠۴

ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮔﻨﺪﯾﺸﺎﭘﻮر
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮔﻨﺪﯾﺸﺎﭘﻮر را ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن آﻣﻮزﺷﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻣﺸـﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﯾﺮان داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ؛ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﻈﻤﯽ در ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﮐﻪ دارای ﻣﺪﯾﺮ ،ﻫﯿﺌﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ،
داروﺳﺎز و ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﻮد .دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺮﯾﻞ ل .اﻟﮕﻮد )۱۹۷۰ -۱۸۹۲م( ﻣﯽﻧﻮ ﯾﺴﺪ:
در زﻣﯿﻨﮥ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ اﻋﺘﺒـﺎر را ﺑـﺮای اﯾﺮاﻧﯿـﺎن ﻗﺎﺋـﻞ ﺷـﺪ .ﺑﻌـﺪﻫﺎ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ اﺳـﺎس ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﮔﻨﺪﯾﺸـﺎﭘﻮر ﺷـﮑﻞ ﮔﺮﻓـﺖ .ﯾـﮏ ﻧﻤﻮﻧـﮥ آن
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻐﺪاد در ﺳﺪۀ ﻫﺸﺘﻢ /دوم ﺑﻮد .ﺣﺘﯽ واژۀ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺤﺮﯾـﻒ »ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن«
ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ.

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮔﻨﺪﯾﺸﺎﭘﻮر ﮐﻪ در ﺳـﺪۀ ﺷﺸـﻢ ﻣـﯿﻼدی ﺑـﻪ اوج ﺧـﻮد رﺳـﯿﺪه ﺑـﻮد در ۸۶۹م/
۲۲۵ق ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﭘﺰﺷﮑﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد ﯾﮑﺴﺮه ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪ.

