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Abstract
The Iranian-Islamic sources have testified to the importance of Gundishapour as the larg-
est scientific center, having a medical school and one of the largest hospitals of ancient 
world in which renown physicians and the scholars of age, from various nationalities, were 
employed to teach, to do research, and to treat patients. In this scientific centre, Greek 
medicine linked with Indian medicine joined with Persian medicine. Various factors have 
influenced its growth, namely the Sasanian kings’ protection of medical practices as well 
as physicians, the closure of Edessa school in 489 A.D, and hence the migration of numer-
ous scholars of this centre to Nisibis and Gundishapour and finally the closure of Athens 
school in 529 A.D by Justinian, leading to the   migration of the scholars of Athens school 
to Iran. In this paper, by drawing on historical and geographical sources and following the 
descriptive- analytical manner, we have tried to study the impact the protection of Sasanian 
king of sciences, and that of the closure of Edessa and Athens schools on the growth of 
Gundishapour. 
Key words: Gundishapour, Sasanina kings, Khosrow Anushirvan, Edessa school, Athens 
school, medieval centre
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خالصه مقاله
بزرگترين  از  يکی  و  پزشکی  مدرسه  و  علمی  مركز  بزرگترين  شاپور  گندی 
دانشمندان  و  پزشکان  ترين  برگزيده  آن  در  كه  بود  كهن  دنيای  بيمارستانهای 
روزگار، از مليت های گوناگون، به تحقيق و تدريس و درمان اشتغال داشتند. در 
با دانش پزشکی پارسی  با هندی پيوند يافت و  اين مركز علمی، پزشکی يونانی 
درآميخت. عواملی گوناگونی در شکل گيری و بالندگی اين مركز علمی-پزشکی 
تأثيرگذار بودند كه می توان به پشتيبانی شاهان ساسانی از علم پزشکی و پزشکان، 
بسته شدن مدرسه الرها در سال 489م. و كوچ شماری از دانشمندان اين مركز به 
نصيبين و گندی شاپور و سرانجام، بسته شدن مدرسه آتن در سال 529م. توسط 
ژوستی نين و كوچ دانشمندان و فيلسوفان آتنی به ايران اشاره كرد. در اين نوشتار 
تالش شده با بهره گيری از منابع تاريخی و جغرافيايی و شيوه توصيفی- تحليلی، 
به بررسی چگونگی حمايت شاهان ساسانی از گسترش علوم، بسته شدن مدارس 

ادسا و تاثير آنها در رشد و بالندگی دانشگاه گندی شاپور پرداخته شود.
واژگان کلیدی: گندی شاپور، شاهان ساسانی،خسرو انوشيروان، مدرسه ادسا، 

مدرسه آتن، مركز پزشکی

مقدمه
  پيوند فرهنگی ملتهای گوناگون جهان، پيوسته يکی از عوامل مهم پيشرفت دانش 
و تمدن بشر بوده است. زيرا از اين راه، هر ملتی غير از آنچه خود بوجود آورده از 
ثمرة افکار ديگران نيز برخوردار شده، بر مقدار معلومات خويش افزوده است. در 
عصر ساسانی، يونانيان و هنديان، دو همسايه غربی و شرقی ايران، گامهايی مهمی 
در رشته هايی از دانشهای عصر خود برداشته بودند و سرزمين ايران نيز كه از لحاظ 
جغرافيائی در ميان اين دو جريان فکری قرار داشت، بهترين مركز اين داد و ستد 
فرهنگی بشمار می رفت. در زمان ساسانی، ايرانيان كوشيدند با عقايد و نظريات 
علمی و فلسفی ساير اقوام و ملل آشنا شوند و با تبادالت فلسفی و نظری، سطح 
دانش و بينش خود را كمال بخشند. منابع بسياری به عالقه مندی شاهان ساسانی 
يکم دستور  اند. چنانکه شاپور  اشاره كرده  آنها   ترجمه  و  به جمع آوری كتب 
داد تا بسياری از كتب هندی و يونانی را درباره ی علم طب، رياضيات و نجوم 
به پهلوی ترجمه كنند، تا دانشجويان ايرانی بتوانند به آسانی علوم مختلف را در 

سطح وسيعتری فراگيرند.

بیان مسأله
   متون پهلوی و منابع ايرانی _ عربی بر اين نکته تاكيد دارند كه شاهان بزرگ 
هواداران  و  از دوستداران  و شاپور دوم،  يکم  يکم، شاپور  اردشير  مانند  ساسانی 
در  بودند.  علوم گوناگون  به  دستيابی  و  دينی  دانش  زمينه  در  ولو  دانش،  و  علم 
اين باره، اين باور وجود دارد كه اردشير بعد از اينکه به قدرت رسيد، گروهی را 
تا كتاب های گوناگون علمی را گردآوری  انطاكيه فرستاد  به هند، روم، چين و 
به  نزديک  توانستند  راه  اين  از  و  بياورند  ايران  به  بررسی   و  ترجمه  برای  كرده، 
هشتصد جلد از كتاب های يونانی، رومی، هندی و سريانی را به ياری مترجمان و 
دانشوران به پهلوی برگردانند. گذشته  از اين، اعزام گروهی از كارشناسان برای 
بازديد و نقشه برداری از حوزه های معروف  علمی جهان به يونان، روم و انطاكيه و 
بر پا داشتن شالوده دانشگاه گندی شاپور نيز كه پسرش شاپور بنای آن را به پايان 
بيمارستان  ساخت  آغاز  زمينه،  همين  در  می شود.  داده  نسبت  اردشير  به  رسانيد، 
گندی شاپور نيز به اردشير ساسانی و رونق و شکوفايی آن به شاپور يکم نسبت داده 
می شود. بر همين اساس، اين نوشتار بر آن است تا با نگاهی تاريخی و تحليلی، به 
بررسی اين مسأله بپردازد كه رشد و بالندگی مركز علمی و پزشکی گندی شاپور، 
در چه فرايندی و تحت تاثير چه عوامل و رويدادهايی، توانست پويايی خود را 
حفظ نمايد؟ در پاسخ به اين پرسش می توان اشاره كرد كه پويايی و ركود گندی 
و  پزشکی  علمی،  های  سياست  درونی-  عامل  يک  از  متاثر  سو  يک  از  شاپور، 
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اقتصادی شاهان ساسانی بود و از سوی ديگر، متاثر از عوامل بيرونی- بسته شدن 
به نصيبين و  اين مركز  دانشمندان  از  الرها در سال 489م.، كوچ شماری  مدرسه 
گندی شاپور، و بسته شدن مدرسه آتن در سال 529م. توسط ژوستی نين و كوچ 

دانشمندان و فيلسوفان آتنی به ايران بود. 

ساخت شهر گندی شاپور  و دانشگاه آن 
ممالک  و  ايران  در  بيمارستانی  صورت  به  كه  علمی  مراكز  مهمترين  از  يکی 
-272( يکم  شاپور  آن،  بانی  بود.1  شاپور  گندی  داشت،  فراوان  شهرت  اطراف 

242 م( فرزند اردشير پاپکان بود كه پس از چيرگی بر امپراتور والريانوس، اين 
يونانی  و  رومی  اسرای  توسط  شاپورگرد،  نمود. شهر  بنا  ايران  داخل  در  را  شهر 
در خوزستان، در شرق شوش و جنوب شرقی دزفول و شمال غربی شوشتر كه 
محل كنونی شاه آباد است، ساخته شد.5-2 پس از ساخته شدن شهر، اسرای يونانی 
يونانی  از آنها هنرمند و صاحب صنعت و كارگران  و رومی كه شماری زيادی 
بودند، در آن مستقر شدند.6 پاره ای از منابع بر اهميت اين شهر در گزارش های 
خود تاكيد كرده اند؛ به گزارش برخی منابع، اعدام مانی در زمان بهرام  يکم)276 
م( در اين شهر روی داد و بعدها نام وی نيز بر يکی از دروازه های شهر كه جسد او 
در آنجا آويزان بود، در ميان مردم باب شد.12-7 مسعودی نيز در اهّميّت اين شهر 
اقامت  در جندی شاپور  نرسی،  پسر  هرمز،  تا  ساسانی  شاهان  همه  كه  می نويسد:» 

داشتند«.13 
گندی شاپور  م.(  دوم)309-379  شاپور  م.(،  يکم)242-272  شاپور  از  پس 
زمان شاپور  در  منابع،  اساس  بر  نمود.  اقامتگاه شاهی  به مدت سی سال محل  را 
دوم، گندی شاپور، در نتيجه يورش يوليانوس مرتد،)363-361 م.( امپراتور روم، 
افزون  روز  شکوفايی  در  كوتاه  گسستی  كه  شد  مهاجمان  غارت  و  حمله  دچار 
آن پديد آورد، ولی بار ديگر به كوشش شاپور دوم بازسازی و آباد شد.17-14 با 
توجه خاصی كه شاپور دوم به اين شهر داشت به زودی از بزرگترين و معتبرترين 
نيز  ايران شد و ديری نگذشت كه بصورت مركز عمده عطر و دارو و  شهرهای 

نساجی در آمد.18-20

1- پیدایش دانشکده و بیمارستان گندی شاپور
از همان ابتدا كه شاپور پسر اردشير، شهر شاپورگرد را در خوزستان برای اسکان 
اسيران روم و سوريه بنياد نهاد، دانشکده پزشکی و بيمارستان آن شهر نيز تأسيس 
تا  فرستاد  يونان  به  ايران  از  را  ای  عده  شاپور  يافت.  علمی  مركزيت  و  گرديد21 
در شهر  كتابها  اين  دهند،  انتقال  فارسی  به  يونانی  از  را  فلسفی  و  علمی  كتابهای 
گندی شاپور گردآوری شد و مردم ايران آن را استنساخ كرده، مورد استفاده قرار 
دادند.25-22 به فرمان شاپور، گندی شاپور مركزيت پزشکی يونانی يافت و از آن 

تاريخ به بعد، اين سازمان بزرگ فرهنگی و پزشکی رو به توسعه و ترقی نهاد.
از زمان شاپور دوم به بعد، گندی شاپور مركزيت مهم علمی يافت و به ويژه 
علم پزشکی در آن رواج گرفت. پس از نشر مذهب نستوری، اين شهر به يکی از 
سرزمينهای معروف نستوريان و يکی از مهمترين مراكز تجمع دانشمندان مسيحی 
مذهب و محل تعليم پزشکی يونانی و آميزش آن با پزشکی ايرانی و هندی تبديل 
گرديد و در دوره انوشيروان به باالترين درجه پيشرفت خود دست يافت. چنانکه 
كار  مشغول  آنجا  در  زرتشتی  و  هندی  علمای  و  ايرانی  زبان  سريانی  دانشمندان 
بودند. توجه اين علما كمتر به فلسفه و رياضيات و بيشتر به پزشکی بود و اصوال 
مراحل  به  اواخر عهد ساسانی  در  بيمارستان آن  و  شاپور  پزشکی گندی  مدرسه 
يعنی،  اين شهر، تجارب ملل مختلف  پيشرفت رسيد. در دانشکده پزشکی  عالی 
يونانی، ايرانی، سريانی و هندی در هم آميخته شده، و علم پزشکی دقيق تر، عميق 
تر و جامع تر از پزشکی خاص هر يک از ملتهای مذكور بوجود آمده بود. قفطی 
فرا گرفتن  به  ايشان  نزد  در  از جوانان آن شهر  نويسد: »گروهی  باره می  اين  در 
علم طب مشغول گرديده و به درجه ای رسيدند كه در آن علم بر استادان خويش 

Growth and Flourish of Gundishapur in Sasanian Period
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برتری و تفوق يافتند و قوانين عالج را با مقتضيات امزجه مردم آن سرزمين ترتيب 
و  يافت  توسعه و شهرت  دليل طب شرقی گروه جوانان مذكور  به همين  دادند. 
بسياری كسان، قوانين طبی و روشهای معالجات ايشان را بر طريقه عالج در طب 
هندی ترجيح دادند، زيرا آنها خواص و فضائل و مزايای طب يونانی و هندی را 
گرفته بر معلومات و تجربه ها و تحقيقات خويش افزوده و حاصل را جهت استفاده 
مجموعه  آثار  اين  از  نمودند.  گردآوری  كتابهايشان  و  تأليفات  آثار  در  ديگران 
هايی كامل و جامع مشتمل بر مزايا و خواص طب يونانی، هندی، ايرانی و سريانی 

بوجود آمد كه مترقی ترين و كامل ترين طب آن عصر به شمار می رفت.«26,27 
شهرت بيمارستان و مدرسة پزشکی گندی شاپور دانشجويان ملل مجاور مانند 
همچنين  كرد.  جلب  آنجا  به  را  عرب  معروف  طبيب  الثقفی،  كلده  بن  الحارث 
عده ای از پزشکان هندی نيز در آنجا می زيستند كه به تعليم اصول طب هندی 
اشتغال داشتند و چند كتاب از آثار پزشکی هند به پهلوی ترجمه شده بود كه بعدا 
به عربی درآمد.28 اين مدرسه و بيمارستان و شهرت روسای آن تا مدتی از دورة 
اسالمی هم با قوت سابق باقی ماند تا آنکه از اواسط سده دوم هجری عده ای از 
معلمان مشهور آن به بغداد انتقال يافتند و حوزه های تدريس خود را در آن شهر 
شاپور،  جندی  بيمارستان  و  دانشکده  مشهور  روسای  از  مورخين  كردند.29  داير 
جرجيس، بخت يشوع پسر جرجيس، جبرائيل پسر بختيشوع و شاپور بن سهل و 

از داروسازان نامدار و مبرز آن سازمان بزرگ، ماسويه پزشک را نام می برند.30
به چند  مركز علمی گندی شاپور، شکفتگی و گسترش علمی خود را وابسته 

عامل بود كه در زير به بررسی آنها می پردازيم.

2-پشتیبانی شاهان ساسانی از علم پزشکی و پزشکان
شاپور يکم با توجه خاصی كه به علوم و جلب دانشمندان داشت، در انتخاب 
استادان دقت و موشکافی زياد می كرد و انتخاب دانشمندانی كه جهت تدريس 
پژوهش داوطلب می شدند، طبق ضوابط و مالكهايی ضمن بحث و مصاحبه  و 
از  هيأتی  ای در شوش،  ناحيه  اين دوره در ريشهر،  يافت.31 ظاهرا در  انجام می 
با خط  بوده كه  اين  تأسيس شد كه كارشان  نام »گشتگ دفتران«  به  نويسندگان 
قبيل  از  علمی  كتابهای  گشتک  نيم  يا  گشته  نيم  يا  كشتج  نيم  نام  به  مخصوصی 
ابن  نوشته  طبق  می كردند.32,33  استنساخ  را  علوم سری  و  فلسفه  و  نجوم  و  طب 
نديم در الفهرست، شاپور دوم پزشکی يونانی بنام تيادوروس)Theodorus( را 
برای درمان خود به اين شهر احضار نمود و به درمان شاه ايران اشتغال ورزيد. وی 
در آن شهر اشتهار يافت و طريقه پزشکی او معروف شد و كتابی را منسوب بدو 
مورد  چنان  يونانی  پزشک  اين  درآوردند.  عربی  به  تيادورس«بعدها  »كناش  بنام 
احترام شاپور بود كه فرمان داد كليسائی در گندی شاپور  برای وی بنا كرد و عده 
ای از هم مذهبان وی را كه جزو اسرا بودند آزاد ساخت.34 ناگفته نماند بعضی 
به  بيمارستان گندی شاپور  و  دانشکده  و  به طور كلی  پزشکی  علم  رونق  علل  از 
طور اخص، همين محبت های پادشاهان ساسانی به پزشکان خارجی بود. از ديگر 
پزشکان بيگانه دوران ساسانيان، ماروثا را بايد نام برد وی چنانچه می دانيم اسقف 
بين النهرين بود كه با نمايندگان روم به دربار ايران آمد و جلوس امپراتور روم را 

تبريک گفت. اين اسقف، يزدگرد معروف به بزهکار را از بيماری شفا داد.
اين گزارش ها، نشان می دهد كه شهرت پزشکان در مدرسه گندی شاپور پيش 
از انوشيروان بودت و منابع اين  احتمال را می دهند كه بنياد اين آموزشگاه پيش 
از سده پنجم ميالدی و يا حتی پيش از سده چهارم  ميالدی گذاشته شده بود و 
اگر نظر براون داير بر اينکه تئودوروس پزشک شاپور دوم، در گندی شاپور اقامت 
چهارم   سده  اوايل  در  محل  اين  كه  گرفت  نتيجه  می توان  باشد،  درست  داشته، 
و  نصر، محمد محمدی  بود.35 جرج سارتن، سيدحسين  پزشکان  مركز  ميالدی، 
نخعی بر اين باورند كه گندی شاپور نه تنها در زمان شاپور دوم به پايتختی برگزيده 
شد بلکه اين پادشاه با گسترش شهر، در آن مركزی علمی نيز بنا نمود.36,37 گذشته 
از اين، نخعی بر اين باور است كه پس پايان ساخت مدرسه گندی شاپور ، 5000 

26- Ghefti, 1992:184. 
27- Leary, 1979: 48-52.
28- Safa, 1984: 5.
29- Ibid.
30- Razavi Dezfouli, 2001:260.
31- Hekmat, 1971:386.
32- Ibn Nadim, 1987:23.
33- Algod, 1977:58-59.
34- Browne, 1992:53-54.
35- Mohammadi Malayeri, 
1995:273.
36- Nakhae, 1978: 141.
37- Söylemez, 2005:5.
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هزار دانشجو از ايران، روم، يونان، سوريه، عربستان و هند در آن وارد شدند.38
نهضت  های يک  زمينه  انوشيروان،  دوره خسرو  در  تاريخی،  مدارك  طبق  بر 
علمی و ادبی در ايران از هر جهت فراهم شده بود، و دلبستگی خسرو انوشيروان 
هم به پيشرفت علم و دانش آن را تقويت می نمود. خسرو كه می خواست تا با 
اهيمت كشور خويش  و  دربار  بر شکوه  اليق  پزشکان  و  دانشمندان  گردآوردن 
بلندی  گامهای  نيز  گندی شاپور  بيمارستان  و  آموزشگاه  پيشرفت  برای  بيفزايد، 
برداشت.39,40 سفر برزويه به رياست هيئتی از پزشکان ايرانی را به هندوستان، بايد 
يکی از قدمهای برجسته ای شمرد كه در اين دوره برای پيشرفت علم طب و ترقی 
گندی شاپور برداشته شده. برزويه ايران ُدُرست بَد با جمعی از پزشکان ايرانی بدين 
منظور به هندوستان مسافرت كردند تا كتابهای طبی هندی را با خود به ايران آورده 

و از دانش و زمينه های مختلف علم هندی كسب فيض كنند.41
ظاهرا ترتيب و تنظيم طبقة پزشکان و تشکيالت داخلی گندی شاپور به طوری 
كه در بعضی از آثار اسالمی ديده می شود از عصر انوشيروان سرچشمه می گيرد. 
بر طبق اين تشکيالت، رئيس طبقه پزشکان را بلقب "ُدرست بد" می خواندند و 
چون دانشمندترين ايشان به اين مقام برگزيده می شد از اينرو ُدرست بد گذشته از 
اين سمت پزشک مخصوص شاه نيز بود و رياست بيمارستان گندی شاپور را هم 

كه در اين عهد مركز طبی ايران بود بر عهده داشت.42 
از پزشکان غير ايرانی كه در دوران انوشيروان می زيستند می توان به سرجيس 
رای العينی سريانی اشاره كرد كه بسياری از آثار بقراط و جالينوس را به سريانی 
ترجمه كرده است. ترجمه های يونانی به عربی در سده های هشتم و نهم ميالدی 
به نظر می رسد عموما از همين ترجمه ها و سريانی باشد. همچنين بايد از استفان 
ادسی نام برد كه خسرو تحت تربيت او بود. پزشک ديگری را نيز انوشيروان بنام 
تريبونوس برای طبابت خود انتخاب نمود، اين همان پزشکی است كه خسرو در 
موقع ترك نبرد با امپراتور روم شرط نمود كه به خدمت خسرو بماند. تريبونوس 
برای بار دوم خدمت خسرو رسيد و پادشاه ايران از وی راضی بود و هر چه اين 
پزشک خواست مورد تصويب شاه ايران قرار گرفت منجمله بجای مال، رهايی سه 

هزار اسير رومی را خواست و خسرو آن را اجابت كرد.43
رئيس  حقيقت  در  كه  است  جبرائيل)گابريل(  ايرانی  غير  پزشکان  از  ديگر 
پزشکان )درستبذ( خسروپرويز می باشد. وی طرفدار يعقوبيان بود و چون شيرين 
همسر خسرو پرويز طالب فرزند بود و درمان گابريل مؤثر واقع و شيرين صاحب 
فرزندی شد وی را مردان شاه لقب دادند. لذا مقام گابريل محتشم و وقتی شيرين 
تابع عقيده يعقوبيه شد در نتيجه كار يعقوبيان نيز باال گرفت.44 از پزشکان ديگر، 
سريانی  زبان  به  انوشيروان  برای  را  ارسطو  منطق  از  قسمتی  كه  بود  پرسا  پولوس 
ترجمه كرد و همچنين اورانيوس، پزشک و حکيم سريانی، آموزگار مخصوص 

شاه كه او را فلسفه می آموخت.45
انوشيروان دربارة موضوعات علمی و تحقيق  يونانی،  به گفتة آگاثياس مورخ 
در مسائل فلسفی و تکوين جهان جهان و جهان نامتناهی و ابدی و امثال آن بسيار 
مسائل  ساير  و  جهان  آفرينش  در  تا  كرد  می  جمع  را  موبدان  لذا  بود،  كنجکاو 
فلسفی بحث و فحص كنند و همچنين مقرر داشته بود كه برای آزمايش پزشکان 
مجلس امتحانی تشکيل دهند و شاه با كمال عالقه در آن مجلس شركت می نمود، 
و برای آموختن فلسفه هم آموزگار مخصوصی داشت.46 دانش دوستی انوشيروان 
در سرتاسر تاريخ ايران و اسالم شهرت فراوان يافته و در بين مؤلفين اسالمی ضرب 
المثل گرديده بود. دينوری گويد:»در بين پادشاهان ايران كسی دانش دوست تر و 
جامع تر از انوشيروان يافت نمی شد. وی ارباب حکمت و ادب را به خود نزديک 

می كرد و ايشان را گرامی می داشت.«47
فردوسی در باب توجه انوشيروان به دانش وخرد می گويد:

مياسای   ز آموختن   يک   زمان                ز دانش ميَفگن دل  اندر ُگمان
چو گوئی كه   وام   خرد   توختم               همه  هر چه  بايستيم  آموختم
يکی   نغز    بازی   كند    روزگار              كه   بنشانَدت   پيش  آموزگار
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44- Najm Abadi, 1992: 1/418.
45- Christensen, 2005:305-306.
46- Najmabadi, 1992:2/ 88.
47- Dinevari, 1992: 100.
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ندانی  چو  گوئی  كه   دانا   شدم               بهر   آرزو    بر    توانا   شدم
چنان دان كه نادانترين كس توئی                چو  گفتار   دانندگان   نشنوی
كسی كو بود  پاك  يزدان  پرست             نيازد  بکردار  بد  هيچ   دست48

در راستای توجه به علوم، قفطی در گزارشی به تشکيل كنگره ای علمی اشاره 
می كند كه رياست آن با جبرائيل درستبذ)درستباد( پزشک سوفسطائی مخصوص 
خسرو ايران بود. صورتمجلس اين كنگره پزشکی به دو زبان پهلوی و سريانی در 
كتابی منتشر گرديده و ظاهرا در عصر جنبش فرهنگی اسالمی به زبان عربی نيز 
ترجمه شده و تا اواسط سده هفتم نسخه های ترجمه عربی موجود بوده است.49  

3- نقش مدارس نصیبین و ادسا در گسترش گندی شاپور
گذشته از پشتيبانی شاهان ساسانی از مركز علمی گندی شاپور، بسته شدن مدارس 
شهرهای نصيبين و ادسا به دستور امپراتوران روم كه منجر به كوچ دانشمندان آنها 
به گندی شاپور گرديد، در افزايش اهميت اين مركز نيز تاثيرگذار بود. از همين 
رو، بررسی اهميت و پيشينه اين مدارس و چگونگی كوچ دانشمندان آنها به مركز 

علمی گندی شاپور الزم و ضروری می نمايد.

4- مدرسه نصیبین
نخستين شهری كه در شاهراه بين بين النهرين عليا و دمشق قرار داشت نصيبين 
تعلق گرفت. نصيبين  در زمره  به كشور روم  به سال 298 ميالدی  اين شهر  بود. 
نخستين شهرهای بين النهرين بود كه مسيحيان برای فرار از آزار و اذيت روميان به 
آن پناه می بردند. زبان شاگردان مکتب نصيبين كه يکی از نخستين دانشگاههای 
سده های ميانه به شمار می رفت، سريانی بود. آنها جز نگارش رسالت مذهبی و 
ادعيه، آثاری در زمينه فلسفه طبيعت، منطق، كيهان نگاری و تاريخ به رشتة تحرير 
درآوردند.50 در اين شهر مدرسه يا مکتبی برقرار بود كه علوم مختلفه تدريس می 
گرديد. مثال در آنجا يهوديان دارالعلمی داشتند و چون شهر بدست روميان افتاد 
به يهوديان آزار فراوان رساندند و مدرسه آنان بسته شد و بدين ترتيب مدرسه اول 

نصيبين تشکيل شد و در سال 300 ميالدی نصيبين مركز اسقفی گرديد.51
ائوستاثيوس، اسقف انطاكيه، كشيشی به نام افرائم را مامور اداره كردن مدرسه 
كرد. وی در اين مدرسه خدمات زيادی به علم الهی و ساير علوم كرد و مدرسه 
نصيبين شهرت بسزايی يافت.32 پس از حمله امپراتور روم، يوويانوس به ايران در 
سال 363 ميالدی، پنج واليتی كه در سال 298 از ايران به روميان منتقل گرديده 
ايرانيان  بدست  آن  مدرسه  بالنتيجه  و  نصيبين  كه  بازگشت  ايران  به  دوباره  بود، 
و  آمدند  ادسا  به  نصيبين  از  شهر،  از  شديد  دفاع  از  پس  الذكر  فوق  افراد  افتاد. 
»مدرسه ايرانيان« را تشکيل دادند و درحقيقت مدرسه ادسا دنباله مکتب نصيبين و 
جانشين آن شد. در ميان آنها، افرايم شاعر سوری بود كه در تأسيس مدرسه ادسا 
به تعاليم مذهبی و  نقش مهمی داشت. او به همراه ديگر دانشمندان در اين شهر 
تبديل شدند و  نستوريان  بستر داغ  به  از شهرت  بعد  اين مدرسه  پرداختند.  علمی 
توسط مخالفان نستوريان كه كنترل ادسا را به دست آورده بودند، مورد آزار و 
اذيت قرار گرفتند. بعد از بسته شدن مدرسه الرها توسط زنون، بسياری از كاركنان 
نتايج  و دانشجويان به نصيبين گريختند و جايگاهی برای خود يافتند.53 از جمله 
حضور نستوريان در شهر گندی شاپور، تشديد نفوذ علوم يونانی به خصوص علم 
پزشکی در اين دانشگاه بود.54 همچنين تعداد زيادی از كتب بقراط و جالينوس 
هم توسط همين نستوريان يا به لهجه سريانی و يا به زبان پهلوی برگردانده شد كه 
اغلب اين ترجمه ها منسوب به سرجس رأس العينی متوفی به سال 536 ميالدی 
است.55 نستوريان مورد توجه شاهان ايرانی قرار گرفتند و با فراغت بال توانستند 
در ايران و سرزمين های متصرفی ايران به نشر و تعليم علوم بپردازند، كه بزرگترين 

نتيجه اين آزادی تأسيس مکتب گندی شاپور گرديد.

48- Ferdosi, 2001:4/1777.
49- Ghefti, 1992:184-185.
50- Pigulevskaia, 2008:487.
51- Baum, 2003: 26-28.
52- Najmabadi, 1992:2/ 40.
53- Lieu, 2006: 6.
54- Najmabadi, 1992:1/370.
55- Ibid.
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5- بسته شدن مدرسه الرها در سال  489 م. 
بسته شدن مدرسه نستوری ادسا در سالهای پايانی سده پنجم م. به كوچ شماری 
از مسيحيان نستوری به نصيبين منجر گرديد. از آنجا كه در بين ايشان دانشمندان و 
پزشکانی هم يافت می شدند و ايشان هم با خود كتابهای چندی در طب و فلسفه 
آورده بودند و بتدريس آنها پرداختند، از اين رو رونق مدرسه گندی شاپور روز 
افزون گرديد. شهر الرها يا »ادسا« از جمله شهرهايی بود كه به وسيله يونانی ها فتح 
و از 302 پ.م تا 130پ.م به دست سلوكيان اداره شد؛ اين شهر سپس به دست 

پارتها افتاد و در نهايت در سال 49 ميالدی جزو قلمرو روميان گرديد.56
شهر  كه  شد  موجب  دوم  شاپور  با  او  م.(  معاهدة)363  و  يوويانوس  شکست 
در  همچنان  ادسا  ولی  گردد،  واگذار  ايران  به  ادسا(،  شهر  نزديکی  )در  نصيبين 
قلمرو حاكميت روم باقی ماند؛ نتيجه معاهده اين شد كه بسياری از مردم تحصيل 
»مدرسه  آن،  پی  در  و  بردند  هجوم  ادسا  به  درنگ  بی  نصيبين،  ثروتمند  كرده 
سال  چند  شد.57,58  ساخته  الرها  در   )'school of the Persians'(»ايرانيان
پس از تأسيس اين مدرسه، نستوريوس، اسقف بزرگ قسطنطنيه، به علت بدعت 
گذاری دربارة تثليث از مقام خود بركنار شد و خود و پيروانش مورد طرد و تکفير 
قرار گرفتند. اهالی ادسا با اسقف مخلوع همداستان شدند و بنابراين از آن پس به 
نام نستوری معروف گشتند. مدرسه مركز فرقة جديد شد و استادان الهيات آن به 
دفاع از عقيدة جديد برخاستند. فرمان طرد و تکفير اين جماعت كه از طرف پاپ 

صادر شده بود آنان را از بقية مسيحيان جدا كرد.59
در سال 489م. امپراتور بيزانس، زنون، به منظور خاموش كردن آنها، دستور بستن 
مدرسه ادسا و تعطيلی كلية دروس آن را داد.63-60 اين فرمان كه برای جلوگيری 
مسيحيت  معنوی  و  فکری  مركز  بود،  شده  صادر  نستوری  باورهای  گسترش  از 
نستوری را به نصيبين در قلمرو ايران انتقال داد، و دانشمندان تبعيدی اين مذهب كه 
در نصيبين سکونت گزيده بودند به بازآفرينی مركز علمی معروف خود پرداختند، 
منطقه دبستانهای  يونانی دست زدند و در سراسر  فلسفی  متون دينی و  به ترجمة 
محلی بنياد كردند.68-64 در اين موقع، اغلب پزشکان اين مركز نيز به گندی شاپور 
از  نهادند كه پس  بنياد  بزرگی در گندی شاپور  روی آوردند و مدرسه پزشکی 
برافتادن دولت ساسانی نيز به كار خود ادامه داد. شاه ايران نسبت به پناهندگان، 
نارضايتی احساس  روم  حکومت  از  كس  هر  و  بود  رفتار  خوش  و  بين   خوش 
و  قبول  به  ويژه كواد  به  قرار گيرد.  ساية حمايت وی  در  توانست  می  می كرد، 
پذيرايی دانشجويان الرها دلبستگي خاصی داشت، زيرا سالها پيش نستوريان اين 
شهر بودند كه وسيلة پناهنده شدن او به هون های سفيد و نيز بازگشت وی را به 

سلطنت فراهم ساخته بودند.69
پس از نستوريوس، از كسانی كه رياست مدرسه را داشت بارصوما بود كه با 
اذيت  و  آزار  مناسبت  به  نيز  دفاع می كرد. وی  نستوری  اصول  از  تمام  حرارتی 
مساعدت  توانست  ای  اندازه  تا  سپس  ولی  ترك گفت  را  ادسا  مخالفين،  شديد 
پيروز)484-459م.( را جلب كند، و با كوششی تمام هم به ديانت مسيح و هم به 
شاهنشاه خدمت كند. پيروز نيز می ديد كه از اصول نستوری استفاده سياسی بسيار 
می تواند ببرد، زيرا عيسويان ايرانی را از هم كيشان آنها كه در آن سوی سرحد 
غربی ايران بودند، دور می كرد.70 همچنين بعد از انحالل مکتب الرها به امر زنون 
امپراتور، بارصوما مدرسه نصيبين را تأسيس كرد. نرسس به رياست مکتب نصيبين 

انتخاب شد و اين مکتب از آن به بعد مركز اصول نستوری محسوب گرديد.71 

6- بسته شدن مدرسه آتن در سال 529م.
شدن  بسته  شاپور،  گندی  حيات  دورة  در  علمی  مساعد  رويدادهای  ديگر  از 
مدرسه آتن و پناه جستن هفت تن از دانشمندان و فيلسوفان مشهور يونانی به خاك 
گرايش های  واسطه  به  بيزانس،  امپراتور  م.(،  ژوستی نين)627-665  بود.  ايران 
پناهگاه بت پرستی  دينی ای كه داشت، مدرسه آتن را جايگاه مرتدين و آخرين 
می دانست.74-72 رئيس آكادمی آتن در اين زمان داماسکيوس/ دمسقيوس بود كه 

56- Collins: 3.
57- Corbin, 1977: 15.
58- Lieu, 2011: 175. 
59- Algod, 1977: 65-66.
60- Vine, 1937: 42.
61- Söylemez: 3.
62- Evans, 1996: 72.
63- Baum, 2003: 26.
64- Yarshater, 2008:688.
65- Collins: 3.
66- Evans, 1996: 107.
67- Parry, 2007: 3.
68- Corbin, 1977: 15.
69- Algod, 1977: 66.
70- Christensen, 2005:210.
71- Ibid:215.
72- Nozari, 2008:89.
73- Evans, 1996:67-8.
74- Maas, 2006: 318-9.
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فلسفه آتن در سال 529 م.،  نتيجه تعطيلی مدرسة  فيلسوفان و در  به همراه ديگر 
شنيده  زيرا  رسيدند.  انوشيروان  خسرو  حضور  به  و  شدند  وطن  ترك  از  ناگزير 
بودند كه شاهنشاه ايران خود دانش اندوخته است و دربار او محل مناسبی برای 
تعليم و تعلم است. انوشيروان نيز به گرمی از آنها استقبال كرد. نام اين حکما از 
اين قرار بوده است: داماسکيوس) Damascius( از مردم سوريه. سيمپليسيوس 
فريژی.  مردم  از   )Eulamius(اوالميوس سيليسی.  مردم  از   )Simplicius(
پريسکيانوس )Priscianus( از مردم ليدی. ايزيدور ) Isidore of Gaza( از 

غزه. هرمياس)Hermias( از فنيقيه. ديوژن )Diogene( از فنيقيه.75 
 اين حکيمان پيروان شيوة نوافالتونی بودند و انوشيروان شخصا با بعضی از آنان 
كتابی  دو  اين  پاسخهای  و  پرسشها  از  و  داشت  مباحثاتی  پريسکيانوس  با  خاصه 
ترتيب يافت كه اكنون ترجمة ناقصی  از آن به زبان التين در كتابخانة سن ژرمن 
پاريس به عنوان »حل مسائلی دربارة مشکالت خسرو پادشاه ايران« موجود است. 
وظايف  روانشناسی،  مختلف  مسائل  در  مختصری  های  بحث  شامل  كتاب  اين 
االعضاء، حکمت طبيعی، نجوم و تاريخ طبيعی است.76,77 اين دانشمندان پس از 
مدت كوتاهی كه در تيسفون اقامت داشته، به زادگاه خود بازگشتند. با وجود اين، 
خسرو بواسطه عالقه كاملی كه به آنها داشت، در عهدنامه ای كه با قيصر روم در 
سال 2-531 م. بست، بموجب يکی از مواد، شرط كرد كه اين دانشمندان را از 

بازگشت به ميهن خويش منع نکنند و ايشان را آزار نرساند.78,79 
در هر حال حضور اين تبعيدشدگان آتنی، تأثير فرهنگی به دنبال داشت و بر 
از  برخورداری  با  علمی  رويدادهای  اين  افزود.  شاپور  علمی گندی  مركز  اعتبار 
زمينه های قبلی و موجود در ايران كه از زمان دانشمندان نستوری ايران شروع شده 
بود، سبب گرديد كه بتدريج معارف يونانی و هندی با افکار و علوم و فلسفه ی 
ايرانيان در هم آميزد و به اين ترتيب شالوده و زمينه  ی مکتب های علمی و فلسفی 

دوره ی اسالمی به ويژه در علوم طبيعی و طب فراهم گردد.80

نتیجه  گیری
روی هم رفته از بررسی باال اين نتيجه به دست می آيد كه مركز علمی و پزشکی 
گندی شاپور، در طول حيات خود از پويايی بااليی برخوردار بود و اين پويايی را 
در يک فرايند درازمدت و گام به گام با امپراتوری ساسانی به دست آورد. اهميت 
شهر گندی شاپور، از يک سو، ريشه در ماهيت و مختصات كالبدی و پديداری 
شهر داشت كه به دستور شاهان ساسانی و برای استقرار اسرای جنگی مسيحی روم 
ساخته شده بود و نوعی شهر شاهی به شمار می رفت، و از سوی ديگر، ساكنان 
شهرهايی از گونه گندی شاپور، به دليل وابستگی به شاهان و درآمدهايی كه برای 
شاهان داشتند، از جنبه های گوناگون مورد توجه شاهان بودند و به همين دليل، 
تاسيس بناهای شاهی، علمی- پزشکی و عام المنفعه، در بالندگی و شکوفايی اين 
شهر تاثير گذار بود. اما آنچه كه به معنای واقعی بر اهميت و جايگاه اين شهر در 
افزود،  اسالمی،  ميان شهرهای ساسانی، خواه در عصر ساسانی و خواه در عصر 
جايگاه علمی و پزشکی شهر بود كه به دليل فراهم نمودن امکانات الزم از سوی 
درخواست  به  خواه  را  دانشمندان  و  پزشکان  از  بسياری  تنها  نه  ساسانی،  شاهان 
شاهان و خواه به ميل و گرايش شخصيشان، به سوی اين مركز جذب می نمود 
بلکه زمينه الزم برای روی آوردن دانشجويان و ايجاد كالس های آموزشی را نيز 
فراهم می نمود. برگزاری همايش ها و كنگره هايی از آن نوع كه در عصر خسرو 
انوشيروان برگزار گرديده بود، نشان می دهد كه اهميت اين مركز علمی- پزشکی 
به آن حد از شهرت و اعتبار رسيده بود كه می توانست نسبت به برگزاری نشست 
ها و گردهمايی دانشمندان به زبانهای گوناگون پارسی، سريانی، يونانی و هندی 
مبادرت نمايد. تاكيد منابع بر شركت بسياری از دانشمندان در چنين همايشی نشان 
می دهد كه گندی شاپور و بخشهايی گوناگون آن مانند مركز پزشکی، فلسفی، 
بيمارستان و به احتمال آزمايشگاه و كتابخانه آن، از نظر مالی تحت حمايت شاهان 

ساسانی بودند. 

75- Christensen, 2005:306.
76- Safa, 1984:92.
77- Evans, 2005: 90.
78- Christensen, 2005:306.
79- Evans, 1996: 70.
80- Hekmat, 1971: 411.
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گذشته از اين، جايگاه علمی و پزشکی گندی شاپور در دو برهه زمانی دستخوش 
تحول و پيشرفت گرديد؛  با گسترش آيين نستوريوس در سرزمينهای غرب ايران 
و در منطقه ميان دجله و فرات، و همچنين پشتيبانی شاهان ساسانی از اين آيين در 
مسيحی سريانی  دانشمندان  و  نگاه روحانيون  پيروز،  در عصر  يعقوبی  آيين  برابر 
الرها  مدرسه  شدن  بسته  با  ويژه  به  و  يافت  تعديل  ساسانی  شاهان  به  نسبت  زبان 
در سال 489م. و كوچ شماری از دانشمندان اين مركز به نصيبين و گندی شاپور، 
همکاری ميان دانشمندان سريانی، ايرانی، هندی و يونانی افزايش يافت. برهه زمانی 
خسرو  پادشاهی  زمان  در  گندی شاپور،  جايگاه  افزايش  در  ديگر  ساز  سرنوشت 
انوشيروان و در طی برنامه اصالحات وی رقم خورد. اين اصالحات كه گويا از 
سالهای پايانی پادشاهی كواد آغاز شده بود، با رويداد مهم ديگری برخورد كرد 
بر جای  مهمی  تاثير  اما  بود  ساسانی  امپراتوری  مرزهای  از  بيرون  در  هرچند  كه 
نهاد. بسته شدن مدرسه آتن در سال 529م. توسط ژوستی نين و كوچ دانشمندان و 
فيلسوفان آتنی به ايران، درست در زمانی رخ داد كه خسرو انوشيروان اصالحات 

گسترده اقتصادی، دينی اجتماعی و البته علمی خود را آغاز كرده بود. 
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