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Abstract
Jondishapour School was the first center of cultural transmission in the world among vari-
ous civilizations like the Greek, Syriac, Hindi, Chinese and Roman formed by permissive 
policies of Khosro Anushirvan in Iran. The idea that Iranian knowledge can be flourished 
with the help of progress made in science in different cultures was, for the first time, sug-
gested by Khosro Anushirvan and his competent minister Buzarjmehr. Several meetings 
were held between scholars of different cultures and civilizations in the presence of the 
king and Sassanid sage. In addition, translation of the works from different languages and 
cultures to the Pahlavi was done and encouraged during this period and fortunately, despite 
the fall of the Sassanid emperor and Muslims attack on Iran, this policy continued without 
stop. But the centrality of Baghdad and dominance of Arabic language over Pahlavi lan-
guage could affect only the change of the language, not the policy of the era. In fact, we can 
consider Jondishapour School as one of the main causes of promotion of Islamic culture 
and civilization.
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خالصه مقاله
   جندی شاپور یکی از نخستين مراکز انتقال فرهنگی در جهان و در ميان تمدنهای 
متعددی چون یونانی، سریانی، هندی، چينی و رومی بوده که با سياستهای مسامحه 
فرهنگهای  علوم  با  که  تفکر  این  گرفت.  شکل  ایران  در  انوشيروان  خسرو  آميز 
خسرو  سوی  از  بار  نخستين  برای  نمود،  شکوفا  را  ایرانی  دانش  توان  می  متعدد 
ميان  متعددی  جلسات  گردید.  پيشنهاد  بوزرجمهر  کاردانش  وزیر  و  انوشيروان 
فرهنگها و تمدنهای متعدد با حضور پادشاه و حکيم دانش دوست ساسانی شکل 
می گرفت و ترجمه آثار از زبانها و فرهنگهای متعدد به پهلوی انجام می شد و 
خوشبختانه با وجود سقوط دولت ساسانی و حمله مسلمين به ایران، این رویه ادامه 
یافت و دچار توقف نگردید. با مرکزیت بغداد و انتقال زبان عربی به جای زبان 
پهلوی تنها شاهد نوعی تغيير و تحول زبانی هستيم. در حقيقت می توان این مرکز 

را یکی از علل رشد فرهنگ و تمدن اسالمی دانست.

واژگان کلیدی: جندی شاپور، طب، ایران ساسانی، تمدن اسالمی

مقدمه
باستان بوده است. در این شهر     »جندي شاپور« شهر دانش و دانشمندان جهان 
باستان  جهان  بيمارستانهاي  بزرگترین  از  یکي  و  طب  مدرسه  بزرگترین  ساساني 
مليتهاي  از  روزگار،  و حکماي  علما  و  پزشکان  ترین  برگزیده  و  داشت  فعاليت 
این  در  داشتند.  اشتغال  درمان  و  مذهبی  مکاشفه  و  تدریس  و  تحقيق  به  مختلف 
مرکز درخشان علمي، طب یوناني با طب هندي پيوند یافت و ترکيب آن با دانش 

پزشکي پارسي آميخت.1
 و از این ميان قوانين و شيوه هائي به وجود آمد که در آن زمان بي سابقه و تحول 
انگيز بود. اما »جندي شاپور« فقط کانون معتبر طب نبود؛ فلسفه و حکمت و نجوم 
و ریاضيات و دیگر علوم رایج زمان در این شهر، زمين حاصلخيزي براي رویش 
داده  بار  دانش  درخت  خيز،  ثمر  و  بارور  زمين  این  در  قرنها  و  یافتند،2  کمال  و 
شاهپور«  »گندي  معرب  شاپور«  »جندي  نام  چيد.  ميوه  درخت  این  از  بشریت  و 
است که جغرافيدانان اسالمي آن را به وفور نعمت و خصب نخل و زرع و داشتن 

رودهاي بسيار ستوده اند.3
   تجمع علماي هندي و دانشمندان سریاني و زرتشتي در جندي شاپور این امکان 
زبان  به  گوناگون  ملل  فرهنگي  گنجينة  از  گرانقدري  آثار  تا  آورد  وجود  به  را 
پارسي برگردد. ترجمه این آثار کمتر در فلسفه و ریاضيات و بيشتر در طب بود. و 
این بيشتر به خاطر ضرورت و نيازي بود که مراکز پژوهشي بزرگي چون بيمارستان 
و مدرسه طب »جندي شاپور« مي طلبيدند. در مدرسه طب از تجارب ملل مختلف 
بسيار گرفته  بهره  زبان  علماي سریاني  و  اسکندرائيان  یونانيان،  هندوان،  از جمله 
مي شد و از این روست که »القفطي« طب ایران را در عصر طالئي جندي شاپور 
کامل ترین طب مي شناسد و مي گوید که: »طب ایران بهتر و بيشتر از طب دیگر 
ممالک پيشرفت و ترقي حاصل کرده است.« این مورخ مي افزاید: »اطباي جندي 
شاپور دستورها و قوانيني براي این شغل مقدس )طبابت( وضع کردند و کتابهاي 
سودمندي در این زمينه نوشتند.«4 نکته حائز اهميت در این ميان این است که در 
جندی شاپور شرایطی فراهم آمد تا دانشمندانی از ملل و مذاهب مختلف به دور 
از تعصبات قومی و مذهبی و در کمال آرامش در کنار یکدیگر به فعاليتهای خود 
بپردازند- آن هم در دورهای که شاهد فجایع ناشی از این تعصبات هستيم )یکی از 
این فجایع که در منابع تاریخی و درحدود همين زمان، در سال 389 ميالدي ذکر 
شده حادثه کتابخانه اسکندریه است، که توسط تئوفيلوس پطرس به تحریک شوق 
مذهبی مسيحيان سوزانده شد و تخریب گردید )دانشنامه بریتانيکا؛ مدخل کتابخانه 
اسکندریه(. فشار مذهبی حتی به قتل و اعمال خشونت آميز نيز منجر می گشت 
تا آنجا که هيپاتيا زنی یونانی که به عنوان نخستين زن برجسته ریاضی دان و نجوم 
شناخته می شد و همچنين استاد فلسفه در شهر اسکندریه بود، به دست مسيحيان و 
با تحریک کليسا به اتهام جادوگری کشته شد(5 و بدین ترتيب زمينه برای یک 

تبادل عظيم علمی و فرهنگی فراهم آمد.6

1- Ibn Sina, 2010: 63.
2-Mostafavi Kashani, 2003: 432
3- Ravandi, 2004: 275.
4- IbnAlqfty, 1969: 141.
5-Research Machines plc, 2004: 608.
6- Golshani, 2013: 51.
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دانش ایرانیان پیش از تأسیس جندی شاپور
   ایرانيان از دوره هخامنشی با زبان یونانی آشنا شدند؛ ولی آشنایی ایشان با علوم 
شاپور،  پسرش  او  از  پس  و  بابکان  اردشير  و  ساسانی  شروع شد  عهد  از  یونانی، 
افرادی را به هند و روم و عراق فرستادند تا کتب آن  سرزمين ها را گردآوری و به 
زبان پهلوی ترجمه کنند.7 عالوه بر رویکرد علمی شاهان ساسانی و عالقه ایشان به 
گسترش این علوم، رواج آیين مسيح در شاهنشاهی ایران نيز یکی از دالیل نفوذ 

علوم یونانی به ایران عصر ساسانی بود. 
     در اوایل عهد ساسانی از شهر ُرها )اُِدسا( مبلغين عيسوی برای نشر دعوت خود 
به بالد غربی شاهنشاهی ساسانی روی نهادند و بدین نحو  بود که علوم یونانی و 
اسکندرانی در پيشرفت خود در شرق اندک اندک به کشورهای تابع شاهنشاهی 
ساسانی راه پيدا کرد و به ایران وارد شد و در مداین و جندی شاپور و ریواردشير 

و دیگر مواضع، مراکز علمی جدید و مهمی بوجود آورد.8
درعلوم  توجهی  قابل  های  پيشرفت  از  هنگام  این  در  خود  ایران  مردم  البته     
نيز  پزشکی  مدون  قوانين  و  بهداشت عمومی  زمينه  در  بودند.  برخوردار  مختلف 
شاهد بزرگترین دستاوردها بودند.9 از جمله این مسائل، قانون پيشگيری از بيماری 
و  فساد  مثاًل  است.  اشاره شده  آن  به  زرتشت  آیين  در جای جای  باشد، که  می 
گندیدگی باید جدا از آب و خاک محل زندگی قرار گيرند، زیرا این مواد ممکن 
است باعث عفونت، آلودگی و بيماری شوند.10 کليه کارهای پزشکی در دست 
هيئتی از روحانيون زرتشتی اداره می شد. تحصيل پزشکی قبل از تأسيس جندی 
شاپور در شهرهای بزرگ وجود داشته ولی بزرگترین مدارس و مرکز درمانی در 
سه شهر ری )ریگا(، همدان )اکباتان( و استخر )پارسه( بوده است و فرمانداران 
تجهيز  در  و  بسازند  بيمارستان  فرمانروایيشان  مراکز  در  که  داشتند  وظيفه  شهرها 
آن با دارو و پزشک بکوشند.11 تا آنجا که ابن ابی اصيبعه آورده که »... مجوس 
گویند که زردشت که مدعی نبوت او هستند، چهار کتاب در چهار علم آورده 
است، و معتقدند آن کتاب ها بر دوازده هزار پوست گاوميش نوشته شده و هزار 
عدد پوست از آنها مخصوص علم طب بوده است.« که گویای اهميت این علم در 

نزد ایرانيان و به ویژه زرتشتيان بوده است.12
نظری و کارآموزی عملی  پزشکی  فراگيری  پزشکی شامل     تحصيل در رشته 
بوده و چندین سال به طول می انجاميده است.13 در سومين کتاب دینکرد )دینکرد 
)Dēnkard( به صورت تحت اللفظی به معنای تأليف دینی است. دین در اینجا 
به معنی روایات و کتابهای اوستا و زند است، فلذا نامگذاری این کتاب بيانگر آن 
است که دینکرد کتابی مبتنی بر اوستا و تفسيرهای آن بوده است. برخی نيز از این 
افتادن ساسانيان آذر فرنبغ  بر  از  اند. پس  تعبير کرده  به دانشنامه مزدیسنی  کتاب 
فرخزادان که در زمان مأمون عباسی می زیسته است این کتاب را جمع آوری نمود 
اما اندکی بعد کتاب دچار آشفتگی و پراکندگی شد و در نهایت آذرباد اميدان آن 
را جمع آوری کرد و نام "دینکرد هزار فصل" را بر آن نهاد. نویسنده سرگذشت 
این  که  گوید  می  و  داند  می  اوستا  تدوین  همانند  درست  را  کتاب  این  تدوین 
کتاب، الهام ایزدی به زرتشت است که نسل به نسل و سينه به سينه با وجود فشارها 
و مصائب مختلف به وی رسيده است. محققين بسياری بر این عقيده اند که تدوین 
نهائی این کتاب در قرن چهارم هجری )دهم ميالدی( صورت پذیرفته است. برخی 
نيز معتقدند که کتابهای سوم و چهارم و پنجم دینکرد که جنبه جدلی و فلسفی 
کالمی آنها بيشتر است توسط آذر فرنبغ فرخزادان تأليف شده و آذر باد اميدان 
اما  است.  را در آخر کتاب سوم آورده  نام خود  و  نهائی کرده  ویرایش  را  آنها 
برخی دیگر دینکرد را ميراثی از چندین مؤلف می دانند(14 شرح مختصری راجع 
به طب آمده است که بالشک محتویات آن از منابع عهد ساسانی  جمع شده است. 
این کتاب طبيب  را دو نوع شمرده: روحانی و جسمانی، لکن ظن قوی مي رود که 
در طبابت جسمانی هم فصلی راجع به تداوی روحی وجود داشته است. آنچنانکه 

طبيبی که با کلمات مقدس و پاک به طبابت می پرداخت ارجمندتر بوده است.15
نفوذ  بوده، لکن  اوستایی  بر روایات  مبتنی  ایران کاماًل زردشتی و     اصول طب 
بقراطی عالج از سه  به موجب طب  طبابت یونانی در همه جای آن ظاهر است. 
)یعنی  بوسيله آهن  باید  بوسيله دوا عالج نمی پذیرد،  طریق ميسر می شود: آنچه 
بخشيد و  با آتش شفا  باید  نشود،  معالجه  بوسيله آهن  و آنچه  کارد( عالج کرد 

Jondishapour, Center of Cultural Transmission

7-IbnNadim, 1871: 333-4.
8-Safa, 2005: 32. 
9- Shams Ardakani, 2010: 64.
10-Haqiqat, 1993: 56.
11-Ibid: 57.
12- Ibn Abi Osaybe’h, 2007: 38.
13- Haqiqat, 1993:  57.
14- Amouzgar, Tafazzoli, 2007: 17.
15- Christensen, 1989: 551.
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مرضی که از آتش برطرف نشود، شفا ناپذیر است.16 در کتاب وندیداد )وندیداد 
Viodaevo.data که بخشی از اوستا می باشد، اندکی پيش از ميالد نوشته شده 
است، اما با تمام این احوال بسياری از جنبه های دینی و فرهنگی پيش از تاریخ را 
 Vi deavo data در خود نگاه داشته است. این واژه در اصل - وی - دئو - داته
و از سه جزء وی Vi و یا ویگ Vig به معنی ضد، و دئو deava به معنی دیو و 
داته data به معنی قانون شرع ترکيب شده است که روی هم رفته به معنای »قانون 
یا شریعت ضد دیو« مفهوم می شود. پس می توان نتيجه گرفت که این اثر بسيار 
قدیمی تر از آثار طبی یونانی است(17 نيز سه قسم عالج تشخيص داده شده است: 
کارد، نباتات و کالم مقدس، و این وسيله آخر مؤثرتر از سایرین بشمار می رفته 
است. عالج بوسيله آتش در کتاب دینکرد هم ذکر شده است . در این کتاب پنج 
نباتات 4- کارد  معالجه معرفی شده است: 1- کالم مقدس 2- آتش 3-  وسيله 
5- داغ. مقصود از داغ گویا دود دادن عضو مریض با بعضی گياههای معطر بوده 
است اما معالجه بوسيله کالم را، یعنی اوراد و ادعيه، که از کتب مقدس استخراج 

کرده بودند، مؤثرترین طریقه مي دانستند.18
 4333 را  انسانی  امراض  تعداد  و  ها  بيماری  مورد  زرتشتی  متون  در  همچنين     
برشمرده و امراض جسمانی و روحی را یکجا ذکر کرده است؛ مانند جهل، مکر، 
غيره.  و  پيری  عطش،  جوع،  تعفن،  خشکی،  سردی،  شهوترانی،  غرور،  خشم، 
مؤلفين قسمتهای مختلف اوستا، ضمن بحث در پيرامون مباحث طبی، چهار طبع 
ابقراطی یعنی برودت، حرارت، رطوبت و یبوست را با تحریفاتی در طب ایرانی 

وارد کرده اند.19
در  زرتشتی  ایرانيان  سوی  از  مدونی  قوانين  بقراط  نظامنامه  از  تر  پيش  شاید     
وندیداد برای پزشکی نقل شده بود که قابل تأمل است و باید آن را نوع ایرانی 
اخالق در پزشکی دانست، مانند: »...طبيب دانا کسی بود، که بتواند بدقت امراض 
را معاینه کند و کتاب بسيار خوانده باشد. بایستی اعضاء بدن و مفاصل را بشناسد و 
اطالعاتی نيز راجع به ادویه داشته باشد، محبوب و شيرین  سخن باشد، و با رنجوران 
از روی شکيبایی و مهربانی رفتار کند. در این کتاب صفات و خصال اطبای روح 
و اطبای جسم به تفصيل آمده است و از فرط اطناب مطلب تاریک و مبهم شده 
است. هر دو طبيب یعنی هم طبيب روح، که متعلق به فرقه روحانيان است، و هم 
اما  باشند،  داده  زبردستی خود  و  مهارت  از  الزم  امتحانات  بایستی  بدن،  پزشک 
طبيب بدن بایستی قباًل در معالجه یک نفر از کافران کامياب شده باشد، تا بتواند 
به معالجه یک نفر مؤمن بپردازد. اگر با وجود این سه نفر را عمل مي کرد و هر 
سه مي مردند، مادام العمر اجازه طبابت به او نمي دادند. طبيب مجبور بود که در 
موقع لزوم هر روز به عيادت مریض خود برود. در عوض بایستی به او غذای خوب 
مي دادند، و اسبی تندرو می بخشيدند، و منزلی عالی در قسمت مرکزی شهر برای 
او تهيه مي کردند. اما طبيب نبایستی پول را بسيار دوست بدارد. از لحاظ اخالق 
و دیانت، چندین نوع طبيب تشخيص داده ميشد: بهترین پزشک آن است که این 
شغل را محضاً لّل و برای ثواب پيش گرفته باشد؛ پس از او طبيبی بود که هم به 
مال تعلق خاطر داشت هم به ثواب، مشروط بر اینکه دلبستگی او به پول کمتر از 
تعلق او به مثوبات باشد، فروتر از او طبيبی بود که جز به مال دنيا به چيزی دلبستگی 

نداشت و ...«20
طبی  قوانين  و  احکام  که  بودند  ایرانيان  این  که  کرد  را  ادعا  این  بتوان  شاید     
خویش را در حدود 700 سال پيش از ميالد که هيچ اثری از علم و فرهنگ در 
یونان نبود به یونانيان تعليم دادند و در 200 سال بعد بقراط با نگارش رساله هایی 
به پدر علم طب شناخته شده است.21 آنچنان که خود بقراط اعتراف کرده بسياری 
از مبانی نظری پزشکی اش را از خاندان پزشک سينای مغانی در مکتب پزشکی 
همدان )اکباتان( فرا گرفته است.22 همچنين همانطور که گفتيم بسياری از نکات 
پزشکی بندهش با رساله های پزشکی یونانی دارای وجوه مشترک است، که اکثر 
مورخان مطالب پزشکی بندهش را تقليدی از مطالب یونانی می دانند که به نظر 
اشتباه می باشد و این مطلب باید معکوس باشد.23 البته ادعای دیگری نيز از سوی 
ابن ابی اصيبعه در این باره وجود دارد که مسير انتقال علمی طب را به شکل دیگر 
توصيف نموده که عبارت است از: »ابتدا نبطيان عراق )نبطيان قومی از تجار عرب 

16- Najmabadi, 1992: 380.
17- Poure Davoud, 1999: 75.
18-Christensen, 1989: 551.
19- Ravandi, 2004: 727.
20-Christensen, 1989: 552.
21- Haqiqat, 1993: 58.
22-Ibid: 59.
23- Ibid: 58.

126

Res Hist Med 2014; 3(3)

Seyyed Alireza Golshani et al



و در جنوب فلسطين بودند و یکی از بت های آنها الت می باشد که در حدود قرن 
ششم قبل از ميالد از بيابان های عربستان به جنوب شام روان شدند و به تدریج در 
آن ناحيه حکومتی تأسيس کردند که پایتخت آن پترا نام داشت. نبطی ها در سال 
یافتند(24 و سوریانيان )سریانی  انقراض  به دست روميان  پترا  فتح  با  105 ميالدی 
)سوریانی( نام قومی سامی نژاد است که با قوم آرامی خویشاوند بودند و در شمال 
بسيار  خدمات  علم  جهان  به  قوم  این  دانشمندان  داشتند.  اقامت  سوریه  و  عراق 
کرده اند و به لهجه سریانی تاليفاتی بسياری داشته اند(25 و کلدانيان )کلدانيان یا 
کلده نامی بود که قبایل آرامی به بين النهرین جنوبی داده بودند و نيز نام امپراتوری 
به وسيله آنان تأسيس شد و خود آنان کلدانی خوانده می شدند.  بابل جدید که 
حکومت کلده در سال 538 ق. م. به دست کوروش، شاه ایرانی منقرض شد(26 و 
یهودیان و غير آنها در فرق نبط قدیمی، در مورد آنها این طور ادعا شده است، که 
مبادی صنعت طب را آنها کشف کرده اند، و آنکه هرمس  از هرامسه حکيم در بين 
آنها بوده، و علوم آنها را می دانسته، از آنجا به مصر رفت و در بين مردم مصر علوم 
و صنایع را انتشار داد، اهرام و وبرابی )نوعی دانشگاه کاهنان در مصر باستان(  را در 

آنجا ساخت، و بعداً علوم از آنجا به یونان انتقال یافت.«27
   البته این دانش و علوم فراگير طبی ایرانی به معنای محدودیت و عدم جذابيت 
سایر تمدنها در زمينه علمی نبوده و به  ویژه در طب و ریاضيات بر اثر ارتباطی که از 
شرق و غرب با ملل بزرگی مانند هندوان، بابليان و ملل آسيای صغير یافته و همچنين 
اطالعاتی که خود از گذشته باستانی خویش گرد آورده بودند پيشرفت هایی در 
زمينه علوم عقلی کسب کرده بودند.28 وجود کتابخانه های عظيمی چون سارویه 
در شهر جی اصفهان به انضمام کتب متعددی که از پهلوی به عربی ترجمه شده 
دليل روشنی از توجه ایرانيان به علوم گوناگوِن عقلی است.29 مسعودی در کتاب 
مروج الذهب اشاره می کند که تَنسر، روحانی معروف دوران فرمانروایی اردشير 
بابکان )مؤسس سلسله ساسانی( با مذهب سقراط و افالطون آشنایی داشت و ظاهراً 
خطی به نام کستج )گشتک( هم به طور خاص برای نگارش کتب علمی در دوره 

ساسانی به کار می رفته است.30
   از جمله مراکز مهم علمی در ایران عهده ساسانی یکی بيت اردشير )ریو اردشير 
نام معنی بيت  اردشيری معروف  به  یاری شهر در بوشهرکنونی( بود که شخصی 
همه  مانند  او  آمد.  دنيا  به  شيراز  در  معنی  یافت.  ریاست  آن  در  ایرانی  معنای  به 
در حوزه  یونانی  علوم  تعليم  داشت.  ارسطو  فلسفه  به  تام  توجه  ایرانی  نسطوریان 
ریواردیشر رواج یافت و به همين سبب است که در روایات مؤلفين اسالمی راجع 

به اهميت علمی ریو اردشير مطالبی می یابيم.31

تأسیس جندی شاپور
نام  به  نيز  به روایتی شاپور اول در سال 271 ميالدي دستور داد دانشگاهي  بنا     
"دانشگاه گندي شاپور" به همراه بيمارستان آموزشی و کتابخانه ساخته شود و در 
نهایت دستور آن زمان داد که این خود زمينه ساز شکل گيری مکتبی علمی در این 
شهر گردید.32 در این دانشگاه گروهی از پزشکان یونانی را در آنجا آورده و آنان 
پزشکی هيپوکراتی )بقراطی( با خود بدان جا برده اند. پزشکان سریانی زبان نيز در 
آنجا می بوده و نگارشهای جالينوس و دیسقوریدوس و دیگران را می خوانده و به 

جمع آوری و ترجمه کتب علمی می پرداختند )تصویر 1(.33
بيمارستان جندی شاپور نقش  بازسازی دانشگاه و کتابخانه و  با  نيز     شاپوردوم 
مهمی را در تبدیل این مرکز علمی به یکی از قطب های علمی روز ایفا نمود.34 البته 
این اتفاق در زمان شاپور دّوم افتاد که یکی از اطبّای یونانی موسوم به تئودوزیوس 
یا تئودوروس را برای معالجه خود به آنجا طلبيد و این طبيب مسيحی مورد توّجه 
و مرحمت پادشاه قرار گرفت، شاپور امر داد که برای او کليسائی برپا کنند و به 
خواهش وی عّده زیادی از اسرای یونانی را آزاد سازند و کم کم شروع به تدریس 

طّب و ترجمه کتب یونانی نمود و آنجا را یکی از مراکز طبّی عالم ساخت.35
)پزشکي  پزشکي  برگياه  عالوه  شاپور  گندي  در  دوم  شاپور  زمان     
و  داروسازي  شناسي(،  )روان  پزشکي  مانتره  )جراحي(،  داخلي(،کاردپزشکي 
ستور پزشکي )دامپزشکي( نيز آموزش داده مي شد.36 در زمان این پادشاه ساسانی 
شهرت جهاني دانشکده پزشکي گندي شاپور در مراکز علمي جهان به قدري بود 
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24- Damirchi, 2010: 48.
25- Ibid. 26- Ghadiyani, 2008: 697.
27- Ibn Abi Osaybe’h, 2007: 38.
28- Pirouzan, 2013: 40.
29- Safa, 2000: 94.
30- Masoudi, 1991: 210.
31- Safa, 2005: 36.
32-Frye, 1985: 126. 
33-Ibn Hindu, 1989: 181.
34-Ahmadzadeh, 2008: 3.
35-Ibn Sina, 2004: 6.
36-Ahmadzadeh, 2008: 3.
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که در کمتر از 10 سال بيش از 100 پزشک، استاد و فيلسوف از کشورهاي یونان، 
روم، سيسيل، مصر، هند و چين به گندي شاپور آمدند و شاپور مقدم همه آنها را 
گرامي داشت و با مزایاي بيشتر از سرزمين خودشان، آنها را جذب کرد که این 
خود باعث رشد چشم گير دانشگاه گندي شاپور نه تنها در علم پزشکي بلکه در 

علوم دیگري نظير فلسفه و حکمت، ریاضي، نجوم و فيزیک نيز شد.37

تصویر1. کتابخانه دانشگاه گندی شاپور در دوران باستان

   اما به روایت آرنولد وجود یک مرکز علمی در سلوکيه در مقابل تيسفون سبب 
گشت که باب مسائل فلسفی بونانی در ایران باز شود و خسرو اول)578-531م(، 
علی رغم این که با روميان درجنگ بود، به فرهنگ یونانی- رومی عالقه فراوان 
پيدا کند و تصميم گيرد که علوم یونانی را به ایران وارد کند. او تصميم گرفت 
که دارالعلم یونانی بزرگی هم طراز با دارالعلم اسکندریه تأسيس کند و از این رو 
دانشگاهی در جندی شاپور به  راه انداخت. خسرو اول برنامه علمی اسکندریه را 
در جندی شاپور اجرا کرد. کتابهای جالينوس را که در اسکندریه تدریس می شد 
در اینجا نيز مورد استفاده قرار دادند و مدرسان و دبيران جندی شاپور نيز درست بر 
همان شيوه و اسلوب که در اسکندریه تدریس می شد، عمل کردند.38 البته پس از 
مدتی با اندکی تغيير دانش یونانی را در آن جا به زبان آرامی آموخته می شد ولی 
برنامه آن هم چنان با همان شيوه برنامه دانشگاه های اسکندریه و انطاکيه بوده، مگر 
اینکه دانشجویان در آنجا می کوشيدند تا در پزشکی سرآمد شوند، و در این دانش 
هرچه بيشتر آگاهی یابند.39 انوشيروان هم چنين پزشکانی را به هند فرستاد تا آثار 
پزشکی را جستجو و به پهلوی ترجمه کنند.40 عالوه بر این هنگامي که ژوستينين 
امپراتور روم شرقي )529 ميالدي( دانشگاه آتن و اسکندریه و رها را تعطيل کرد 
انوشيروان استادان آنها به همراه علما، دانشمندان و اطبا یونانی و یهودی و از جمله 
7 دانشمند نامي آن زمان را با آغوش باز پذیرفت.41 در زمان او براي جذب هيئت 
که  می رسد  نظر  به  داشت.42  وجود  قوانيني  آنها  بندي  درجه  و  استخدام  علمي، 
مارأب که زمان خسرو اول منصب جاثقيلی نصيبين را داشت در ترغيب او به انجام 

چنين کارهایی دست داشته  است.43
   عصر طالیي گندي شاپور مربوط به سال 531 ميالدي یعني زمان سلطنت خسرو 
انوشيروان )579 تا 531 ميالدی( است. این پادشاه بر توسعه دانشگاه و بيمارستان 
گندي شاپور همت بسيار گماشت و استادان بيشتري را از یونان و روم و هند به 
تدریس دعوت کرد. هم چنين براي ارزیابي فارغ التحصيالن مقرراتي تدوین شده 
بود و پس از اتمام آزمون پروانه پزشکي به آنان اعطا می شد. عالوه بر علم طب در 

37-Zaydan, 2008: 124.
38- Arnold,1931: 313.
39- Ibn Hindu, 1989: 181.
40- Arnold, 1931: 313.
41- Ibn Sina, 2004: 6.
42-Golshani et al, 2013: 51
43- O’Leary, 1996: 108.
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سایرعلوم من جمله ریاضيات، فنون جنگي، معماري وغيره نيز این دانشگاه توسعه 
یافت. گفته اند در زمان انوشيروان نزدیک به 500 استاد در دانشگاه گندي شاپور 

تدریس نموده و 5000 دانش پژوه تحصيل می کرده اند.44
   در زمان انوشيروان انجمن پزشکان تشکيل شده بود به طوري که سالي یک بار 
اعضاي   .)2 )تصویر  داد  تشکيل جلسه می  بيمارستان گندي شاپور  تاالرهاي  در 
انجمن برجسته ترین پزشکان بودند. در این جلسات آخرین دستاوردهای علمي 
مبادله مي شد و هر بار درباره موضوعي از طب بحث مي شد. نخستين کنگره بين 
المللي نيز در حضور انوشيروان در سال  555 ميالدي در شهر تيسفون برگزار شد 
که در آن از دانشمندان سراسر جهان آن روزگار دعوت به عمل آمده بود.45 اما 
پس از آن این کنگره در شهر جندی شاپور برگزار گردید که جایگاه پزشکان 
نسطوری هم بوده و آن را پروین ) Pleias( یا انجمن گاه پزشکان نامور نسطوری 

نيز می خوانده اند.46
  

تصویر2. خسرو انوشيروان در کنار بوزرجمهر حکيم 
  

هجوم  یابد  دست  غبطه آور  شهرتی  به  علمی  مرکز  این  شد  باعث  آنچه  اما     
نسطوریان به آن بود؛ مسيحيان دیگری از شعبات شرقی مسيحيت نيز کمک هایی 
کردند. در قرن ششم ميالدی، کشيشی به نام سرجيوس آثار فلسفی ارسطو، آثار 
پورفوریوس )فيلسوف قرن سوم ميالدی(، آثار جالينوس و رساالت متعددی در 
زمينه کشاورزی را به سریانی ترجمه کرد.47 پس از آن در سده ی هفتم، اسقفی 
سوری بنام سوروس مطالبی در ستایش اخترشناسی هندی نوشت و اظهار داشت 
که محاسبات آنان از این رو عالی است که برای نه رقم اول از نه نشانه مختلف 
استفاده کرده اند یا به عبارت دیگر به این علت که از اعداد هندو استفاده کرده اند. 
در آن زمان این یک حرکت مهم بود، چون مقدمه ورود اعدادی به عالم اسالم 
شد که بعد اعداد عربی نام گرفت و همان اعدادی است که ما امروزه بکار می بریم. 
هر چند که دو قرن طول کشيد که این اعداد توسط خوارزمی در ریاضيات و نجوم 

بکار برده  شد.48
    سوروس همچنين توضيح داد که چگونه گرفتگی ماه در اثر قرارگرفتن آن در 
سایه زمين رخ می دهد. در رساله سریانی دیگری نيز وصفی از اسطرالب یونانی 
بنام  دیگری  سوری  اسقف  اسالم  ظهور  مقارن  یعنی  بعد  قرن  یک  دارد.  وجود 
گئورگيوس درباره تقویم قلم فرسایی کرد.49 در واقع می توان ادعا کرد سهمی که 
نسطوریان در انتقال فرهنگ یونانی به جهان اسالم داشته اند از طریق جندی شاپور 

صورت گرفته است.50
   اهميت علمی هندوان خصوصاً از دوره ای آغاز شده  است که با یونانيان ارتباط 
یافتند، یعنی بعد از حمله اسکندر بر شرق و تشکيل حکومت های یونانی در هند. 

44- Golshani et al, 2013: 51
45- Ibid.
46- Ibn Hindu, 1989: 181.
47- Ronan, 2003: 285.
48- Ibid: 286.
49- O’Leary, 1996: 107.
50-Pirouzan, 2013: 39-40.
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این ارتباط فرهنگی هندوان با علمای یونانی از دو راه صورت می گرفت: مسير اول 
راه دریایی موجود ميان اسکندریه و شمال غربی هندوستان بود و دیگر مسير انتقال 
فرهنگی از طریق قلمرو دولت یونانی باکتریا که از دولت های آسيای تأسيس شده 
راه  این  مرکز  مرو  به ویژه  و   بود، صورت می گرفت. خراسان  اسکندریه  بدست 

خشکی بوده است.51
   مدرسه طب گندي شاپور و بيمارستان آن در اواخر عهد ساساني به مراحل عالي 
ارتقاء جست. زیرا در این مدرسه از تجارب علمي ملل مختلف یعني طب ایرانيان، 
هندوان، یونانيان، اسکندرایيان و علماي سریاني زبان استفاده مي شد به گونه اي 
که این دانشگاه کانون اصلي انتقال دانش ميان خاور و باختر بود و گندي شاپور به 
یک شهر دانشگاهي بزرگ جهاني تبدیل شد و به نام شهر علم در جهان شهرت 
یافت. در سال540 ميالدي دانشگاه گندي شاپور و به ویژه علوم پزشکي توسعه 
عظيمی پيدا کرد. در آن دوره بر سر در این دانشگاه در دوره ساساني چنين آمده 

بود: »دانش و فضيلت برتر از بازو و شمشير است.«52
بود  فارسی  و  هندی  و  یونانی  افکار  تلفيق  برای  محلی  شاپور  جندی  مدرسه     
علمی  فعاليت  و  کرد  شایانی  کمک  ساسانی  عصر  ایران   علمی  شکوفایی  به  که 
علمی جهان  تکيه گاه های  از  یکی   عماًل  و  کرد  پيدا  تداوم  هم  اسالم  از  بعد  آن 
اسالم لقب گرفت. از این رو جندی شاپور واسطه انتقال بسياری از معارف دوره 
اسالم  دنيای  به  فلسفه  و  نجوم، حساب  به خصوص در شاخه های طب،  باستان، 
از آميزش اطالعات و آثار علمی چند قوم  شد.53 علوم عقلی در تمدن اسالمی 
و اختالط تمدن های یونانی، ایرانی، هندی، عربی پدید آمد و در این امر بيش از 
همه ایرانيان و ُسریانيان و گروهی از مترجمان و ناقالن مسيحی و صابئی )صابئين 
پيروان حضرت یحيای تعميد دهنده بودند و در ایران، عراق و سوریه می زیستند. 
ایشان را با فرقه مغتسله یکی می دانند(54 و هندی و نبطی شرکت داشتند و به یاری 
آنان است که بنياد علوم درخشان اسالم نهاده شد.55 نکته قابل تأمل اینکه در این 
بيمارستان پزشکان بسياری از قوميت ها و مذاهب مختلف بدون هرگونه اختالفی 

در کنار یکدیگر مشغول فعاليت بوده اند.56
   اما دستاوردهای این مرکز تمدنی نيز قابل توجه می باشد، بررسی های انجام شده 
نشان می دهد که پزشکی با عنوان »درستبد« ریاست بيمارستان و همچنين مدرسه 
جندی شاپور را به عهده داشت که ابن مقفع این عنوان فارسی را در عربی به »رأس 
االطباء الفارس« ترجمه کرده است. باید در نظر داشت که درستبد به عنوان حاذق 
ترین پزشک کشور هم زمان پزشک دربار و همچنين پزشک دادگاه نيز به شمار 

می آمد.57
   نکته جالب توجه آنکه در این بيمارستان بر اساس مدارک موجود سطح قابل 
توجهی از تخصص گرایی وجود داشته و هر یک از پزشکان به درمان در حيطه 
بيش  به  بيماران  نياز  صورت  در  اینکه  ضمن  اند.58  پرداخته  می  خود  تخصصی 
)مشابه  است  گرفته  می  صورت  مشاوره  نيز  پزشکان  سایر  با  متخصص،  یک  از 
سيستم مشاوره امروزی(. عالوه بر این بيمارستان خوابگاه هایی را همراه با خدمات 

پزشکی 24 ساعته برای بيماران فراهم ساخته بوده است.59
   در خصوص مدت زمان تحصيل در جندی شاپور اطالعات دقيقی در دست 
نيست اما با توجه به اینکه طول دوره تحصيل در مدرسه Nusaybin که به عنوان 
تأثيرگذار بر مدرسه جندی شاپور شناخته می شود و همچنين  یک مرکز علمی 
سایر مدارس اسالمی که با الگوگيری از جندی شاپور شکل گرفتند سه سال بوده، 
می توان حدس زد که احتماالً طول این دوره در جندی شاپور نيز سه سال بوده 

است.60
نيز در این مرکز به این صورت بوده که سال اول دانشجویان     برنامه آموزشی 
این  در  که  پرداختند  می  دیگر  دروس  و  منطق  ریاضيات،  هندسه،  فراگيری  به 
ميان منطق و ریاضيات دروس اصلی محسوب می شده اند. در سال های بعد نيز 
کتاب های بقراط، جالينوس و »کتاب الحشاشيش« دسقيروطوس تدریس می شده 
است. گنجاندن این مباحث در برنامه آموزشی با این هدف صورت می گرفته که 
دانشجویان عالوه بر فراگيری علم پزشکی توانمندی هایی را کسب کنند تا بتوانند 

در آینده در صورت نياز بيمارستان های خود را تأسيس کنند.61

51- O’Leary, 1996: 104.
52-Golshani et al, 2013: 51
53- Pirouzan, 2013: 40.
54-Najmabadi, 1992: 359.
55- Safa, 2005: 13.
56- Shhrvyny, 2003: 157.
57- Mohammadi, 1987: 274-5.
58- Shhrvyny, 2003: 155-6.
59- Shhrvyny, 2003: 157.
60- Soltanzadeh, 1985: 33.
61- Ibid.
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از آن که  الگو گرفته  نيز در جندی شاپور و سایر مراکز  فلسفه  این  بر     عالوه 
عميقاً تحت تأثير آموزه های جالينوس بودند تدریس می شد، چرا که وی معتقد 
بود یک پزشک باید هم زمان یک فيلسوف هم باشد. این مسأله با تأثيرگذاری 
بر پزشکان آن دوره و تشویق آنان به آموختن فلسفه باعث عالقه مندی آنان به 
این علم هم شده بود به گونه ای که حتی برخی از این پزشکان به انتشار نظریات 

فلسفی خود نيز پرداختند.62
مسلمانان پس از فتح ایران به کتابخانه هایی از دانش یونانی به زبان اصلی و سریانی 
دست  یافتند و بعدها اقدام به ترجمه آنها به عربی کردند که به شکوفایی تمدنی 
منصور  معده  بيماری  از  بعد  است،  آمده  تاریخ  در  که  همان طور  گردید.  منجر 
و  شد  دعوت  خليفه  دربار  به  بختيشوع  پسر  م، جورجيس   841 سال  در  دوانيقی 
بعد از مداوای خليفه، مدتی در بغداد ماند و این نخستين ارتباط مستقيم مسلمين 
با این مرکز علمی بود.63 بدین ترتيب، ارتباط این مرکز علمی با جهان اسالم از 
یافت.  علوم گسترش  سایر حوزه های  به  آن  از  پس  و  پزشکی شروع شد  حوزه 
این مرکز علمی، خاندان بختيشوع و همچنين  از مهم ترین پزشکان و دانشمندان 
شخصيت بزرگ نهضت  ترجمه، یوحنا بن ماسویه را می توان نام برد.64 در این ميان 
بيمارستان های دوره اسالمی اغلب براساس نمونه ها و اصول بيمارستانی ساسانی 
جندی شاپور ساخته می شدند. ابتدا مسيحيان و یهودیان در بيمارستان های بغداد 
بود که پزشکان،  بعداً طی ساليان دراز جندی شاپور  موفق و ممتاز گشتند؛ ولی 
بيمارستان ها و مؤسسات نو بنياد عرب را تأمين می کرد. به این ترتيب به مدت 3 

الی 4 قرن طب بغداد ازجندی شاپور پيروی می نموده است.65
   اطبایی که از جندی شاپور به بغداد می آمدند در کار طبابت بسيار موفق بودند، 
لذا وقتی که از طبيبی عرب نژاد بنام اسد بن جانی پرسيدند که چرا بيماران به تو 
التفاتی ندارند؟ پاسخ داد که: »زیرا نام من اسد است، نه یوحنا، یحيی و... همچنين 
دین من اسالم است، در حاليکه باید مسيحی یا یهودی می بودم. پدرم نيز طبيب 
نبوده است و این حرفه را به من نياموخته است. زبان من نيز عربی است، حال آنکه 
باید به زبان مردم جندی شاپور سخن می گفتم و لباس من ردایی عربی است و 
فاقد زنار و دستار جندی شاپوریان می باشد. این همه دالیل باعث کسادی حرفه 

من گشته است.«66
شهرتی  مدرسه  کنار  در  که  بود  آن  بيمارستان  شاپور  جندی  علمی  مرکز  در     
بزرگ یافت و تا اواسط سده سوم هجری/ نهم ميالدی محل رجوع بود و پزشکان 
ایرانی و هندی و سریانی در آنجا به کار مشغول بودند. بيمارستان جندی شاپور در 
روزگار اسالم نيز به مانند دوران ساسانی از آن روی که مهم ترین نمونه بيمارستان 
اسالم و  دنيای  به  بالينی  پزشکی  را در  توانست روشهای خود  بود،  پيشرفته  های 

جهان متمدن آن روزگار منتقل نماید.67

نتیجه گیری
   مرکز علمی جندی شاپور به عنوان یکی از بزرگترین مراکز علمی ایران ساسانی 
شناخته می شود. ترجمه، تأليف و تدریس علوم بسيار در این مرکز، زمينه تغيير 
با رویکرد مذهبی و دینی  با وجود داشتن مکتب پزشکی خاص  ایرانيان  نگرش 
آمدن  مندی موجب  این عالقه  فراهم آورد.  را  نمود  می  قوی  بسيار  خویش که 
یونانی ها، مسيحيان نسطوری، صابئيان و هندیان و نبطيان به این دارالعلم بزرگ 
گشت. بدین ترتيب جندی شاپور جانشين الیق مرکز علمی بزرگی چون اسکندریه 
شد که خود در واقع به وارث دانش های یونانی شهره بوده است. بی شک سهمی که 
تأليفات اسکندرانی بر دانش علمای جندی شاپور گذاشت از دیگر مراکز بيشتر 
الگویی برای مراکز علمی بعد از خود همانند مرکز دارالعلم  و ماندگارتر بود و 

بغداد بوده است. 
   به جز اسکندریه که اصلی ترین مبلّغ تعاليم یونانی در علم بود مدارس مسيحی نشين 
در بين النهرین نيز از بزرگترین کانون های انتقال دهنده علم و فلسفه یونان به مکتب 
جندی شاپور بودند. اهميت مدارس ُسریانی زبان تنها از این جهت نيست که آنان 
از پژوهش گرانی بودند که به بقای آموزش های علمی یونانی کمک کردند، بلکه 
هم از این روست که آنان با ترجمه تعدادی از آثار به زبان سریانی به علم یونان 
رواج بيشتری دادند. بعدها نيز آنان به ترجمه این برگردان ها به زبان عربی کمک 
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پژوه هم  به عنوان دانش  برجا شد، شهرت آنان  پا  کردند؛ زیرا هنگامی که اسالم 
چنان محفوظ ماند.

   مراکز علوم هندی شاید از جهت وسعت دانش هرگز به پای یونانيان نمی رسيد 
اما از جهت روش شناسی در علم و ابداع علوم جدید، نقش ماندگاری بر حوزه 
علوم جندی شاپور بر جای گذاشت. هندیان بر خالف یونانيان که مطابق الگوی 
قياسی عمل می کردند و عقل را مالک اصلی درستی قرار می دادند و اساساً در 

وادی نظر و نظریه پردازی به سر می بردند، سخت به تجربه اهميت می دادند.68
   در واقع علوم هندی بيشتر جنبه تجربی داشت و به ندرت در آن به استدالل و 
استنتاج توجه می شد، در صورتی که دانش های یونانی با استدالل های هندسی و 
منطقی بيان می گردید. لذا دانشمندان ایرانی که سعی داشتند که ميان جنبه استداللی 
علوم یونانی با دیدگاه تجربی هندی پيوند و تلفيقی ارائه دهند، آغازگر روشی نو 
در پژوهش های علمی شدند و به عقيده برخی محققيِن علم چون سارتون، انقالب 
روش شناسی در علم خيلی زودتر از این که فرانسيس بيکن پایه گذار آن باشد، 
توسط دانشمندان ایرانی و سریانی گمنام حوزه جندی شاپور رقم خورده است.69

با تلفيق روش های علمی مختلف مورد تحقيق در دوره  به واقع جندی شاپور     
مثال  طور  به  گشت.  جدیدی  علوم  گذار  پایه  خودش  با  معاصر  عصر  و  باستان 
گرایش به سوی تلفيق و ترکيب دو رهيافت هندی و  یونانی به علم در دانشگاه 
جندی شاپور، منجر به ابداع علوم جدیدی مانند جبر )که ترکيبی از الگوی عددی 
هندی، و رویکرد هندسی مبتنی بر نظریه یونانی بود( و دانش ترکيبی  دیگری به 

نام هندسه تحليلی شد.70

تاسیس دوباره دانشگاه جندی شاپور
به  مهرماه سال 1334   2 یکشنبه  در روز  فراموشی در حدود 1000 سال،  از  پس 
همت دکتر ادیب بار دیگر دانشگاه جندی شاپور در اهواز تاسيس شد و تا آغاز 
انقالب اسالمی به همين نام شناخته می شد )تصویر 3(. دانشکده کشاورزی اولين 
دانشکده راه اندازی شده در دانشگاه و رشته های کشاورزی، ادبيات، ریاضی و 
پزشکی از اولين رشته های ارائه شده در دانشگاه جندی شاپور می باشد. پس از 
انقالب بار دیگر دانشگاه علوم پزشکی اهواز رسمأ در اوایل سال 1365 بصورت 
مستقل فعاليت خود را آغاز نموده و با ادغام سازمان منطقه ای بهداشت و درمان 
خوزستان در دانشگاه تشکيالت گسترده ای در سطح استان تحت عنوان دانشگاه 
را در سال 1372  اهواز  بهداشتی درمانی جندی شاپور  پزشکی و خدمات  علوم 
بوجود آمد و تا به امروز به فعاليت دانشگاهی، علمی و پژوهشی مشغول می باشد. 
اهواز و سایت دانشگاه علوم  از اطالعات سایت دانشگاه شهيد چمران  )برگرفته 

پزشکی جندی شاپور اهواز(

تصویر 3. دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در دوره کنونی
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