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Abstract
The academic center of Jundishapur has been among significant ones in 
the old East. An important issue in recognizing such a center is studying 
the factors relative to its academic growth, among which the following 
can be enumerated: the emigration of Christian scientists, the Sassanid 
king’s attention to the city, etc. The important matter, however, is the con-
sistency of this center in academic issues, which has been stable despite 
different governments and under varied rulers.
This study attempts to investigate the religious negligence as one of the 
significant factors in the growth of Jundishapur center. The existence of 
religious negligence even after the ancient period and the Islamic period 
led to its growth. 
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خالصه مقاله
مرکز علمی جندی شاپور از مهمترین مراکز علمی در شرق باستان بوده است. 
یكی از موضوعات مهم در شناخت بهتر این مرکز علمی توجه به علل و عوامل 
رشد و توسعه علمی این مرکز است. در منابع موجود از مهاجرت علمای مسیحی 
به جندی شاپور، توجه شاهان ساسانی به این شهر و مرکز علمی و عوامل دیگر به 
عنوان علل شكل گیری این مرکز یاد شده است اما نكته مهم استمرار و بقای این 
مرکز علمی است که حتی با تغییر شاهان و حكومت ها نیز برای چند قرن به حیات 

علمی خود ادامه داد.
این جستار برآن است تا به نقش تسامح مذهبی به عنوان یكی از مهمترین عوامل 
از  پس  حتی  مذهبی  تسامح  وجود  بپردازد.  جندی شاپور  علمی  مرکز  شكوفایی 

دوره باستان و در دوره اسالمی نیز موجب شكوفایی این دانشگاه شد.
انوشیروان،  خسرو  جندی شاپور،  مذهبی،  تسامح  پزشكی،  کليدی:  کلمات 

ساسانیان

مقدمه
در مورد مرکز علمی جندی شاپور یا دانشگاه جندی شاپور مقاالت زیادی نوشته 
شده و از سوی خطیبان و سخنرانان، سخنرانی های زیادی ارائه شده است. به واقع 
توجه  این  موجب  اسالمی  نخستین  قرون  و  ساسانیان  دوره  در  مرکز  این  اهمیت 

خاص شده است.
پس  می گردد.  باز  ساسانی  دوره  اوایل  به  شهر جندی شاپور  زمان شكل گیری 
از نبردهای حكومت ساسانی با حكومت روم و شكست رومی ها تعداد زیادی از 
اسیران رومی به این شهر آورده شده، در آن مستقر شدند. این مساله به رشد این 
شهر از لحاظ فیزیكی کمک کرد اما آنچه جندی شاپور را به سوی مرکزی علمی 
سوق داد مهاجرت مسیحیان تحت تعقیب از سوی امپراتوری روم بود. حكومت 
روم با دین مسیحیت و پیروان آن مخالف بود و همین مخالفت موجب مهاجرت 

مسیحیان به ایران شد. بیشتر این افراد را دانشمندان و علما تشكیل می دادند.
تا زمانی که دین مسیحیت در روم به رسمیت شناخته شد، مهاجرت مسیحیان به 
ایران ادامه داشت اما از این پس مسیحیانی که از حكومت روم حمایت می کردند 
به عنوان دشمنان حكومت ساسانی شناخته می شدند. این مساله در ورود علمای 
مسیحی به ایران تاثیر گذارد اما دانشمندان مسیحی در جندی شاپور همچنان دارای 

موقعیت ممتازی بودند.
با شكل گیری فرقه جدید نسطوری و مخالفت دین رسمی حاکم در روم این بار 
تعدادی از پیروان این فرقه وارد ایران شدند که آنها نیز در شكوفایی جندی شاپور 

نقش داشتند. 
پزشكان و استادان حاضر در دانشگاه جندی شاپور را تنها مسیحیان رومی تشكیل 
نمی داد. وجود هندیان و حتی دانشجویان عرب در این دانشگاه بیانگر دو موضوع 
مهم است. یكی اینكه این مرکز یک مرکز علمی بین المللی در زمان خود بوده 
است و دوم اینكه آزادی اندیشه و دین و مذهب در این مرکز به گونه ای بوده که 

پذیرای پیروان ادیان و مذاهب مختلف بوده است.
از  تسامح دینی در دوره ساسانیان  این موضوع مهم است که  بیانگر  مقاله  این 

مهمترین عوامل رشد و توسعه دانشگاه جندی شاپور می باشد.

شهر جندی شاپور در دوره ساسانيان
 ساخت شهر جندی شاپور را به دومین پادشاه ساسانی شاپور اول )272-242 م(
روم،  امپراتور  والریانوس  و  شاپور  بین  نبرد  در  م   260 سال  در  می دهند.  نسبت 
سپاه روم شكست خورده و والریانوس به اسارت ایرانیان درآمد.1 به گفته طبری 
شاپور اول اسرای رومی را در شهر جندی شاپور سكونت داد و در آنجا از مهارت 

رومی ها برای ساخت سد یا بند قیصر استفاده کرد.2  
ذکر  را  افسانه ای  روایات  یا  جندی شاپور  معنای  مورد  در  عرب  جغرافیدانان 

می کنند و یا جغرافیای طبیعی شهر را بیان می دارند.
قفطی در اخبارالحكما می گوید که شهر جندی شاپور را شاپور برای دختر قیصر 

1- Christensen, 1988: 246.
2- Tabari, 2006: 590.
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روم ساخت. زمانی که شاپور دختر قیصر را به زنی گرفت برای او شهری مانند 
این  با  را  خود  افسانه ای  روایت  قفطی  بود.  جندی شاپور  آن  که  ساخت  قسنطنیه 
بیان تكمیل می کند که این شهر در اصل قریه ای بوده متعلق به مردی به نام جندا. 
این جندا حاضر به فروش روستای خود به شاه نمی شود به شرطی که خود نیز در 
بازسازی آن سهیم باشد و بدین صورت نام شهر جندا و شاپور شد که به مرور ایام 
به جندی شاپور تبدیل گردیدد.3 ) قفطی، 184 ( این گفته روایتی افسانه گونه است 
که اعتبار ندارد اما طبری این واژه را شكل عربی و خالصه شده وه اندیو شاپور 
می داند4 به این دلیل که شاپور پس از پیروزی بر والریانوس و دستیابی بر شهر مهم 
انطاکیه، این شهر را بسیار پسندید و چون به ایران بازگشت دستور داد تا شهری 
مانند انطاکیه را در ایران بسازند و آن را وه اندیو شاپور یعنی شهر شاپور بهتر از 

انطاکیه گذارد.
حمزه اصفهانی نیز همین مطلب را آورده است با این توضیح که بنای این شهر 
به شكل رقعه شطرنج، هشت خیابان در هشت خیابان است و در قدیم شهرها را به 
صورت اشیا می ساختند، مانند شهر شوش که به صورت باز است و شهر شوشتر 
را که به صورت اسب ساخته اند.5 مقدسی که بیشتر از دیگر جغرافیدانان جزییات 
را مورد بررسی قرار می دهد پس از بیان ویژگی های آن می گوید که جندی شاپور 
را شاپور بن فارس آباد کرده و به نام خود خوانده است و گویند پایتخت شاهان 
بوده و شكر در آنجا بسیار می پزند.6 دیگر جغرافیدانان نیز تقریباً همین مطالب را 
تكرار کرده اند چنانكه مستوفی می گوید جندی شاپور از اقلیم سوم است، در آن 
عمارت بسیار است و نیشكر بسیار دارد.7 از آخرین اخبار اینكه به گفته لسترنج 
جغرافیدان معروف معاصر در هشت فرسخی شمال باختری شوشتر سر راه دزفول 
خرابه هایی را که امروز شاه آباد می نامند، دیده می شود و اینجا موضع شهر جندی 

ساپور یا جندی شاپور است.8    
در مجموع بنظر می رسد که گفته برخی از منابع که این شهر پیش از شاپور 
وجود داشته و شاپور آن را بازسازی کرده است صحیح تر است زیرا که در منابع 
از این شهر با عنوان بیث الپات یاد شده و پیش از دوره ساسانی اسقف نشین بوده 

و در دوره ساسانیان به مطران نشین تبدیل شده است.9 
حفظ  را  خود  جایگاه  و  اهمیت  ساسانی  حكومت  پایان  تا  جندی شاپور  شهر 
کرد اما این اهمیت تنها مربوط به جایگاه علمی این شهر نبود. برخی وقایع بیانگر 
اهمیت سیاسی این شهر نیز هست چنانكه پس از قتل مانی در زمان بهرام اول، جسد 
مانی را بر یكی از دروازه های شهر آویزان کردند و از آن به بعد این دروازه به 
باب مانی معروف شد. همچنین به گفته مسعودی همه شاهان ساسانی تا هرمز پسر 
نرسی در شهر جندی شاپور اقامت داشتند.10 و در زمان پادشاهی شاپور دوم شهر 

جندی شاپور پایتخت حكومت ساسانی گردید.11  
 

ایران، روم و جندی شاپور
سال  در  بار  نخستین  برای  شد.12  آغاز  اشكانیان  زمان  از  روم  و  ایران  روابط 
یكسری  وارد  ارمنستان  مهم  منطقه  بر  تسلط  برای  امپراتوری  دو  این  ق.م.   66
ادامه یافت. در  تا اواخر حكومت ساسانیان  منازعاتی شدند که برای چند قرن و 
این منازعات اشكانیان هرگز داعیه کشورگشایی و تسلط بر سرزمین های دیگر 
با  میلیتاریستی  حكومتی  داشتن  با  که  بودند  رومی ها  این  برعكس  و  نداشتند  را 
هدف کشورگشایی به سوی مرزهای ایران لشكرکشی کردند. در این مورد حتی 

مورخان غربی نیز به این مساله اذعان دارند.13  
نبردها و دشمنی روم با ایران به دوره ساسانیان نیز انتقال یافت. در این دوره نیز 
ارمنستان هسته اصلی منازعات بین ساسانیان و رومی ها بود و تا پایان دوره ساسانیان 
همین نقش را ایفا کرد.14  اینک به دو دلیل ارمنستان برای ساسانیان اهمیت بیشتری 
یافته بود. یكی به دلیل موقعیت سوق الجیشی ارمنستان که برای هر دو حكومت 
نقش ضربه گیر را ایفا می کرد، عاملی که در دوره اشكانیان نیز وجود داشت و 
دوم وجود سلسله پادشاهی وابسته به حكومت اشكانیان که اینک دشمن ساسانیان 

و بالطبع دوست روم به شمار می رفتند.
چنانكه گفته شد در نبرد بین شاپور دومین پادشاه ساسانی با والریانوس امپراتور 

Sassanid Religious Negligence in Jundishapur

3- Ghefti, 1970: 184.
4- Tabari, 2006: 593.
5- Isfahani: 45.
6- Maghadasi, 1982: 606.
7- Mostowfi, 1983: 110.
8- Strange, 1958: 256.
9- Yarshater, 1998: 157.
10- Masoudi, 1977: 248.
11- Mohammadi, 1995: 231.
12- Diakonoff, 1972: 77.
13- Wolski, 2004: 140.
14- Daryaiy, 2004: 23.

223

Res Hist Med 2016; 5(4)



روم، سپاه روم شكست خورده و والریانوس اسیر شد و به دنبال آن تعداد زیادی 
به  را  رومی  اسیران  شاپور،  راستا  این  در  یافتند.  انتقال  ایران  به  رومی  اسیران  از 
برای  رومی  سپاهیان  از  استفاده  شاپور  اصلی  اهداف  از  آورد.  شهر جندی شاپور 
بناها  این  ساخت  در  رومی ها  که  زیرا  بود  پل  و  سد  مهمی چون  بناهای  ساخت 
دارای فن آوری و متخصصان بیشتری بودند.15 گرچه سد معروف ساسانی در کنار 
شوشتر توسط همین اسرا ساخته شد اما بزودی با تحوالتی که در روم پیش آمد، 
روابط ایران و روم غیر از نظامیگری وارد عرصه فرهنگی شد و آن زمانی بود که 
مسیحیت در روم رو به گسترش نهاد و امپراتوران روم همچنان از پیروان و بزرگان 

عقاید و باورهای گذشته حمایت می کردند.

مسيحيان و جندی شاپور
در  اشكانی  پادشاه  پنجم  فرهاد  پادشاهی  با  مصادف  عیسی)ع(  بعثت حضرت 
ایران بود.16 از زمان رواج دین مسیحیت در ایران در این دوره اطالعات دقیقی 
در دست نیست اما از آنجا که اشكانیان نسبت به وجود ادیان و مذاهب و فعالیت 
پیروان آنها در قلمروشان تعصب خاصی نداشتند و حتی با تسامح رفتار می کردند17  
می توان حدس زد که دین مسیحیت به ویژه از طریق ارمنستان وارد ایران شد زیرا 
که می دانیم نخستین شاهزاده ایرانی که دین مسیحیت را به رسمیت شناخت، تیرداد 

سوم شاهزاده اشكانی حاکم در ارمنستان در سال 301 میالدی بود.18  
مقارن با به قدرت رسیدن ساسانیان، مسیحیان مرکز تبلیغی مهمی در شهر الرها 
سكونتگاههای  به  نسبت  ساسانی  شاهان  روم،  و  ایران  نبردهای  شروع  با  داشتند. 
مرزی احساس خطر کرده و تعدادی از آنها را به داخل ایران کوچ دادند و از آنجا 
که الرها در مرز قرار داشت کوچ ساکنان آن موجب رواج مسیحیت در ایران شد. 
از سوی دیگر این زمان دین مسیحیت دچار فرقه گرایی شده بود و با بی مهری و 
گاه تعصب امپراتوری روم روبرو بود در نتیجه گروههای مختلف مسیحی از طریق 
شهرهایی چون الرها وارد ایران می شدند و حكومت ساسانی نیز مانع ورود و حتی 
فعالیت آنها نمی شد. در اوایل قرن چهارم اسقف شهر تیسفون خواهان ریاست بر 
تمامی مسیحیان بود اما دیگر اسقف نشین ها این سروری را قبول نداشتند و این 
اختالفات  این  وجود  با  شد.  مسیحیان  بین  شدید  اختالف  و  تفرقه  موجب  مساله 
مسیحیان همچنان در کمال آرامش در ایران زندگی می کردند و حكومت ساسانی 

نسبت به آنها هیچ خصومت و دشمنی و تعصبی نداشت.
در قرن چهارم م کنستانتین امپراتور روم، دین مسیحیت را به رسمیت شناخت 
طرفدار  و  می کردند  زندگی  مسیحیان  همچنان  ایران  مرزهای  در  که  آنجا  از  و 
کنستانتین شده بودند، وضعیت مسیحیان در ایران تغییر کرد. یكی از بزرگان دین 
مسیحی در این زمان از شاه ایران و حكومت ایرانی به عنوان دشمن خدا یاد کرد19  
و این مساله موجب خشم پادشاه ایرانی شد. شاپور دوم فرمان دستگیری سیمون 
رهبر مسیحیان نواحی مرزی را صادر کرد. حتی نویسنده شهدای عیسوی که در 
مواردی شاهان ساسانی را به تعصب و دشمنی نسبت به مسیحیان متهم می کند، در 

این مورد سوء ظن و بدگمانی شاه نسبت به سیمون را درست می داند.20  
از این زمان به مدت نزدیک به دو قرن رفتار حكومت ساسانی با مسیحیان رفتاری 
محتاطانه، بدبینانه و در صورت مشاهده هر عمل خالف مصالح حكومتی با خشم و 
تنبیه شدید همراه شد. این رفتار با فراز و نشیب نیز همراه بوده و نمی توان در همه 
دوره ها و شاهان ساسانی یكسان دانست. از سوی دیگر در بین مسیحیان ایران نیز 
کمتر زمانی شاهد وحدت و عدم اختالف هستیم و این اختالفات عقیدتی گاه به 
منازعه نیز تبدیل می شد چنانكه در زمان پادشاهی پیروز )84-459 ( بین دو فرقه 
نسطوریان و یعقوبیان اختالف بسیار شدید شد. با مرگ رهبر قدرتمند نسطوریان 
به دنبال  الرها، فرقه یعقوبیان یا منوفیزیست ها غالب شده،  در سال 457 در شهر 
آن علمای نسطوری از شهر الرها اخراج شدند. برصوما از رهبران اخراجی به شهر 
نصیبین رفته و مكتب مسیحی نصیبین را تاسیس کرد. با حمایت پنهانی امپراتور از 
یعقوبیان، هم پیروز پادشاه ایران و هم برصوما رهبر مسیحی با وجود داشتن دشمنی 
مشترک به یكدیگر نزدیک شدند و از این به بعد شاهد حضور مسیحیان نسطوری 
در دربار ایران و حتی در شهرهای مختلف هستیم. کار به جایی رسید که با آغاز 
پادشاهی بالش، برصوما در دربار ساسانی از چنان منزلتی برخوردار بود که بالش 

15- O Leary, 1995: 22.
16- Shipman, 2005: 135.
17- Frye, 1989: 320.
18- Yarshater, 1989: 630.
19- Christensen, 1988: 291.
20- Ibid: 292.
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برصوما را به عنوان نماینده خود به قسطنطنیه فرستاد تا جلوس خود بر تخت شاهی 
را به امپراتور روم اعالم کند.21  

به مرکز مهم علمی و دینی تبدیل شد. تعداد شاگردان  بزودی مكتب نصیبین 
مدرسه نصیبین را تا 800 نفر تخمین زده اند. این مدرسه تا اواخر قرن پنجم به حیات 
معنوی خود ادامه داد.22 در این زمان بر اثر اختالفات دینی مدرسه از هم پاشید 
و بسیاری از شاگردان مدرسه به شهرهای مختلف ایران کوچ کردند. در مدرسه 

نصیبین علوم مختلف و از جمله طب تدریس می شد. 
مدرسه نصیبین مدرسه ای مسیحی بود اما اشتباه بزرگیست اگر تصور شود که 
از  مدرسه  این  مسیحی  شاگردان  از  بسیاری  است.  بوده  ایرانی  غیر  مدرسه  این 
ایرانیانی بودند که تغییر دین داده بودند غیر از اینكه این مدرسه از حمایت مالی 
و معنوی حكومت ساسانی برخوردار بود. از جمله شهرهایی که شاگردان نصیبین 

پس از فروپاشی مدرسه به آنجا کوچ کردند، جندی شاپور بود.
این زمان است. در برخی منابع  از  آغاز پیشرفت علمی و معنوی جندی شاپور 
برای نشان دادن قدمت جایگاه طب در جندی شاپور روایاتی را آورده اند که بنظر 
می رسد بیشتر جنبه افسانه ای داشته باشد از جمله اینكه به گفته قفطی پس از اینكه 
شاپور دستور ساختن شهر جندی شاپور را صادر کرد از مشاغل و اصناف مختلف 
پزشكان  گروه ها  این  جمله  از  و  داد  کوچ  شهر  این  به  و  کرده  جمع  را  افرادی 
آنجا  در  بالطبع  و  بوده  جمعیتی  پر  و  مهم  شهر  جندی شاپور  حال  بهر  بودند.23 
پزشكانی به کار و زندگی مشغول بودند اما این با تبدیل شدن جندی شاپور به مرکز 
مخصوص  پزشک  تیودوسیوس  اینكه  بر  براوان  گفته  حتی  و  دارد  فاصله  علمی 
این شهر  نیز دلیل موقعیت علمی  شاپور دوم در جندی شاپور زندگی می کرده24 

نیست بلكه بیشتر برخاسته از موقعیت سیاسی و اداری آن است. 
مرتكب  مسیحی  پزشكان  حضور  دلیل  به  مورخان  برخی  که  دیگری  اشتباه 
می شوند این است که در ایران طب پیشرفتی نداشته و از زمانی که پزشكان رومی 
و مسیحی وارد ایران شدند، ایرانیان با طب و پزشكی آشنا شدند. نخست اینكه در 
متون دینی زرتشتی به کرات در مورد طب، گیاهان دارویی و شیوه های درمان بحث 
شده است. در متون اوستا، کلمه "ارور بئشه زو" )Orvaru Baechazou( به 
معنای گیاه درمانی آمده است.25 به طور خالصه باید گفت که در مكتب مزدیسنا 
به رهبری زرتشت شیوه درمان و بهبود از طریق مذهب و روحانیت به مردم آموخته 
شده اما نكته مهم آن است که در طب زرتشتی غیر از طریقه روحانی، پزشک  و 
مانند  پزشكان  بوده است و شیوه  به دور  از خرافات و موهومات  پزشكی  اعمال 
پزشكان امروزی بوده است. در زمان هخامنشیان این طب به یونان رفت. به واقع 

اگر بقراط و طب یونانی را وامدار طب ایرانی بدانیم برخطا نیست.26  
باید  به جندی شاپور را  اینكه ورود شاگردان مدرسه نصیبین  آنچه مسلم است 
آغاز پیشرفت علمی این شهر و تبدیل شدن آن به یک مرکز مهم علمی بدانیم اما 
ادامه توسعه مرکز علمی جندی شاپور تنها به دلیل وجود علمای مسیحی نبود. رشد 

فكری این مرکز علمی موجب جذب علمای دیگر اقوام و ملل شد.

دیگر اقوام و ملل در جندی شاپور
اگرچه مسیحیان در تبدیل شهر جندی شاپور به عنوان مرکزی علمی نقش مهمی 
داشتند اما در واقع تنها مسیحیان نبودند که مرکز علمی جندی شاپور را محلی امن 
برای بیان آراء و اندیشه های خود می دانستند. بلكه از دیگر مناطق دور و نزدیک 
نیز دانشمندان و پزشكان معروفی وارد جندی شاپور شده با مشاهده فضای علمی و 

آزاد آن در این شهر مستقر شدند.
شهر  شكوفایی  و  بالندگی  در  همه  از  بیش  نفر  سه  ساسانی  شاهان  بین  در 
جندی شاپور نقش داشتند. اول از همه شاپور اول، سپس شاپور دوم و آنگاه خسرو 
به اوج  انوشیروان که در زمان وی شكوفایی و توسعه مرکز علمی جندی شاپور 

خود رسید.
تاسیس  افسانه ای در موضوع  در مورد شاپور اول و روایات گوناگون و حتی 
علمی  جایگاه  و  شهر  این  به  نیز  دوم  شاپور  شد.  گفته  سخن  جندی شاپور  شهر 
آن توجه خاصی داشت. رییس پزشكان در زمان شاپور دوم تئودوسیوس یونانی 
بود. شاپور این پزشک مسیحی را چنان محترم می دانست که دستور داد کلیسایی  
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بودند.  ایرانی مسیحیان  بیشترین طبیب غیر  بسازند.27 در واقع  او  برای  مخصوص 
به  بزرگترین خدمت سرجیوس  بود28  افراد سرجیوس سریانی  این  معروفترین  از 
علم پزشكی در ایران ترجمه کتابهای معروف بقراط و جالینوس به زبان سریانی 
است. بیشتر ترجمه های عربی در قرنهای دوم و سوم ه. ق از همین کتابهای سریانی 

سرجیوس است.
آنچه بیش از همه در رشد و توسعه علوم و به ویژه علم پزشكی در دوره خسرو 
بود.  علم  رواج  و  کسب  به  او  عالقه  و  خسرو  شخصیت  کرد  کمک  انوشیروان 
آثار  ترجمه  باید  شک  بدون  را  انوشیروان  خسرو  فرهنگی  خدمت  بزرگترین 
گوناگون علمی از زبانهای مختلف به زبان پهلوی دانست آنچه به نهضت ترجمه 
معروف شده است. نهضت ترجمه دوم در تاریخ و فرهنگ ایران به دوره مامون 
باز می گردد اما جالب است بدانیم که نهضت دوم شدیداً متاثر از نهضت اول است 
زیرا که بیشترین کتبی که در این زمان ترجمه گردید از زبان پهلوی به زبان عربی 
بود یعنی در اصل همان کتابهایی که در زمان خسرو انوشیروان و به دستور وی 

گردآوری و ترجمه شده بود.
در سفر برزویه طبیب به هند در زمان انوشیروان، وی تعدادی از کتابهای هندی 
را با خود به ایران آورد و بنظر می رسد که چند پزشک هندی را نیز با خود به 
ایران آورده باشد. از معروفترین این پزشكان کنكه یا منكه هندی است. وی پس 
از ورود به ایران و آشنایی با زبان پهلوی تعدادی از کتابهای هندی را به زبان پهلوی 

ترجمه کرد.29 
و  مسیحی  زرتشتی،  ایرانیان  به  تنها  جندی شاپور  اساتید  و  دانشجویان  وجود 
دو  وجود  از  منابع  در  بلكه  نمی شد  خالصه  هندی  و  سریانی  و  رومی  و  یونانی 
پزشک عرب به نامهای حارث بن کلده و نضربن الحارث با خبر هستیم.30  به گفته 
جرجی زیدان حارث از پزشكان عصر جاهلیت بود و علم پزشكی را در ایران و 
در شهر جندی شاپور آموخت و در این شهر به طبابت پرداخت و از این راه ثروت 

زیادی بدست آورد.31  

تسامح مذهبی ساسانيان و رشد جندی شاپور
در برخی از منابع غربی از تعقیب و آزار و اذیت مسیحیان در دوره ساسانیان یاد 
شده است. منبع اصلی این گفته ها کتاب اعمال شهدا است. در این کتاب به قتل 
تعداد زیادی از مسیحیان اشاره می کند. در حالی که بسیاری از مورخان نوشته های 
رفتاری  بد  از  برخی همچنان  حال  این  با  می دانند32  آمیز  اغراق  را  کتاب  این 
ساسانیان با مسیحیان و پیروان دیگر ادیان یاد می کنند و بیش از همه تعصب دینی 
زرتشتیان در این دوره را دلیل اصلی آن می دانند. واقعیت آن است که در مواقعی 
که دستگاه مذهبی زرتشتی قدرت زیادی می گرفت بر اعمال پیروان دیگر ادیان 
نظارت می کرد و گاه رفتار تندی را در پیش می گرفت اما متاسفانه این مطلب نیز 
بزرگنمایی شده است و آن را به تمام طول دوره ساسانیان نسبت داده اند و نكته 
مهمتر آنكه اعمال و رفتار پیروان این ادیان و به عنوان نمونه بد عهدی آنها کمتر 
مورد توجه قرار گرفته است. بررسی وضعیت مرکز علمی جندی شاپور بیانگر دو 
مساله مهم است. یكی اینكه در دوره ساسانیان آن طور که در برخی منابع از رفتار 
تند و خشونت آمیز ساسانیان با مسیحیان یاد شده درست نیست و نكته مهمتر آنكه 

همین تسامح مذهبی موجب رشد و توسعه جندی شاپور شده است.
زرین کوب  مرحوم  بار  اولین  را  ایران  تاریخ  موضوع  در  مذهبی  تسامح  واژه 
در مورد رفتار کوروش به کار برد. زرین کوب در این باره مطلب جالبی را بیان 

می دارد و آن اینكه که :

تسامح دینی او )کوروش( بدون شک عاقالنه ترین سیاستی بود که در 
چنان دنیایی به وی اجازه می داد تا بدون یک نظم و نسق اداری پیچیده، 
بزرگترین امپراطوری دیرپای دنیای باستانی را چنان اداره کند که در آن 
کهنه و نو با هم آشتی داشته باشند، متمدن و نیمه وحشی در کنار هم 

بیاسایند و جنگ و طغیان به حداقل امكان تقلیل بیابد.33  

27- Elgood, 2007: 67.
28- Najmabadi, 1962: 448.
29- Ibid: 461.
30- Mohammadi,1995: 240.
31- Zaydan, 2013: 413.
32- Christensen, 1988: 292.
33- Zarinkob, 1985: 131.
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دو  هر  دانست.  هخامنشیان  حكومت  ادامه  نوعی  به  باید  را  ساسانی  حكومت 
شدت  به  و  می شدند  اداره  حكومتی  نهادهای  و  اداری  سازمان  پایه  بر  حكومت 
این  بین  بودند. اگرچه وقفه طوالنی  ایجاد حكومت مرکزی قدرتمندی  درصدد 
دو حكومت موجب آشنایی اندک ساسانیان از هخامنشیان می شد اما روایات ملی 
و  کوروش  مانند  شاهانی  و  بود  رسیده  ساسانیان  دوره  به  سینه  به  سینه  طریق  از 
داریوش الهام بخش شاهان ساسانی بودند. این گفته بدان معنا نیست که شاپور و 
بیشتر شاهان ساسانی در اجرای سیاست تسامح مذهبی از شاهان هخامنشی تقلید 
یا اقتباس کردند بلكه سخن نگارنده موضوع مهمتری است و آن ویژگی ایران و 

ایرانیست و روحیه مدارا به اقوام و ملل و پیروان ادیان. 
مرکز علمی جندی شاپور به واقع یكی از بهترین نمونه های همین روحیه مدارا در 
دوره ساسانیان است. اینكه یكی از اعراب بتواند در جندی شاپور طبابت کرده و به 
ثروت زیادی دست یابد، در حالیكه همین اعراب در دوره ساسانیان بارها به ایران 
حمله کردند، نشانه بارز روحیه مدارا و احترام به عالمان و اندیشمندان هر قوم و 

قبیله ایست حتی اگر در تضاد با حاکمیت باشد.
یكی از مورخان غربی به این مساله اشاره می کند که مسیحیانی که در کشور 
ساسانیان می زیستند از جانب شاپور اول اذیت و آزاری را متحمل نمی شدند در 
و  زجر  دچار  اخراج  حین  در  روم  درامپراتوری  آنها  ایمانی  همنوعان  که  حالی 

تعقیب بودند.34   
وجود علمای ایرانی و غیر ایرانی از ملل مختلف و با باورها و ادیان و مذاهب 
مختلف و رشد مرکز علمی جندی شاپور در اصل به دلیل وجود تسامح مذهبی و 
روحیه مدارا در نزد حاکمان و مدیران ساسانی بوده است. به گفته سارتن تنها در 
تحت توجه ساسانیان بود که سرجیوس فیلسوف سریانی، آثار طبی متعددی را از 
یونانی به سریانی ترجمه کرد و بر اثر این توجه یک مرکز پزشكی در جندی شاپور 

بوجود آمد.35  
از علما که در موطن خودش مورد بی  یا گروهی  بعد هر فرد  به  این زمان  از 
برای  مناسب  و  امن  عنوان مكانی  به  را  قرار می گرفت، شهر جندی شاپور  مهری 
پیشرفت خود در نظر می گرفت و همین شد که در طی دو قرن در دوره ساسانیان، 

جندی شاپور به بزرگترین مدرسه علمی آن زمان تبدیل شد.
در سال 489 م نسطوریانی که از ادسا اخراج شدند به این شهر آمدند و سی سال 
بعد در سال 529 م زمانیكه نوافالطونیان از آتن اخراج شدند دوباره به این شهر 
پناه آوردند و از این به بعد مرکز علمی جندی شاپور تنها در طب خالصه نمی شد.

توسعه  و  رشد  اوج  و  اعتال  دوره  باید  را  انوشیروان  خسرو  پادشاهی  دوره 
بزرگترین  از  یكی  جندی شاپور  بعد  به  زمان  این  از  کرد.  تلقی  جندی شاپور 
یهودی، مسیحی، سریانی،  یونانی،  افكار  و علمی شد،  فلسفی  افكار  تجلی  مراکز 
عالقه  می شد.36  مبادله  و  مقابله  آن  وطنی  محیط جهان  در  دائماً  ایرانی  و  هندی 
خسرو انوشیروان به دانش و حكمت یونانی و هندی با تعصب دینی زرتشتی هیچ 
سازگاری ندارد، چنانكه انوشیروان تصریح می کرد که ممكن است کسانی سخنان 
این  باشند.37  نكرده  اقتباس  اوستایی هم  تعلیمات  و  اوستا  از  و  بگویند  خردمندانه 
گفته با نوشته برخی مورخان مبنی بر اینكه دوره ساسانی دوره ای سراسر همراه با 

تعصب دینی و تعقیب و آزار پیروان دیگر ادیان است، مغایرت دارد.
به گفته مورخ غربی  نمی شد.  پناهنده  تنها شامل علمای  این روحیه مدارا  البته 
سد  ساخت  برای  بودند  شده  اسیر  والریانوس  با  همراه  که  رومیان  از  بسیاری 
رفتار  مهربانی  کمال  با  زندانیان  آن  به  نسبت  ایرانیان  بودند.  ایرانیان  خدمت  در 

می کردند.38  
 موبدان زرتشتی در حفظ دین خود تعصب خاصی داشتند. این تعصب و عدم 
تحمل بیش از همه در رفتار با دین مانی و مانویت دیده می شود. در زمان فعالیت 
بسیار  فردی  کرتیر  بود.  کرتیر  موبدان  موبد  زرتشتی،  دینی  فرد  بزرگترین  مانی 
قدرت طلب و جاه طلب بود و وجود و حضور هیچ رقیب دینی را تحمل نمی کرد. 
در قدرت وی همین بس که بیشترین نقش برجسته دوره ساسانی به او تعلق دارد. 
مانی در دوره شاپور اول ظهور کرد، در اوایل دوره حاکمیت ساسانی و از آنجا 
که دین زرتشتی در قدرت گرفتن حاکمیت ساسانی نقش زیادی داشت، کرتیر و 

34- Winter et al, 2007: 14.
35- Sarton, 2004: 405.
36- Ibid.
37- Zarinkob, 1985: 523. 
38- O Leary, 1995: 22.
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دیگر افراد دستگاه دینی از قدرت گرفتن مانی و منزلت او در نزد شاپور بسیار در 
هراس بودند. همین مساله موجب شكل گرفتن جامعه روحانیت رسمی زرتشتی 
با  بود.  امان  در  مانی  بود  زنده  شاپور  زمانیكه  تا  حال  این  با  شد39  کرتیر  توسط 
مرگ شاپور کرتیر قدرت اول مملكت شد تا آنجا که شاه را او تعیین می کرد.

در زمان بهرام دوم و به دستور کرتیر مانی به قتل رسید و به دنبال آن کرتیر آزار 
غیر زرتشتیان را شروع کرد و این شامل یهودیان، مسیحیان، مانویان، مانداییان و 
بوداییان می شد.40 در واقع رفتار مداراجویانه شاپور با به قدرت رسیدن کرتیر به 
پایان رسید اما با مرگ کرتیر دیگر هرگز فردی از جایگاه موبدان به قدرتمندی 
وی ظهور نكرد و به دنبال آن همان روحیه مداراجویانه شاپور و ایرانیان حاکم شد. 
این رفتار کرتیر و آزارهای او مهمترین عامل تلقی رفتار خشونت آمیز روحانیون 
زرتشتی و سپس حكومت ساسانی شد و برخی مورخان این رفتار ناپسند را به همه 

دوره ساسانیان نسبت دادند.
در مجموع رفتار با مسیحیان بیش از هر چیز ریشه در اتفاقات سیاسی و روابط 
ایران و روم داشت، با این حال مسیحیانی که از حكومت روم حمایت نمی کردند 
و با سیاست های حكومت ساسانی همسو بودند هیچ مشكلی نداشتند و این رفتار 

ساسانیان کاماًل صحیح و طبیعی بود.
شواهد نشان می دهد که در بیشتر ادوار تاریخ ساسانیان، پیروان ادیان از آزادی 
و  اداری  شهری  که  جندی شاپور  چون  شهری  در  مساله  این  و  بودند  برخوردار 

علمی بود، بیشتر تبلور می یافت. 

نتيجه گيری
ایرانیان از پیش از ورود آریایی ها با پزشكی آشنا بودند. در روایات ملی ایران 
از  به جمشید نسبت می دهند.41 در آموزه های دینی زرتشتی  آموزش پزشكی را 
پزشكی، انواع بیماری ها، شیوه های درمان و جایگاه پزشكان سخن به میان آمده 
است در نتیجه باید گفت که پزشكی در ایران سابقه کهنی دارد. بیشترین اطالعات 
منابع  در  می گردد.  باز  ساسانیان  دوره  به  باستان  ایران  در  پزشكی  از وضعیت  ما 
در  پزشكی  سابقه  و  پزشكان  از  قفطی  الدین  جمال  الحكما  تاریخ  چون  مهمی 
قول  به  یا  جندی شاپور  علمی  مرکز  میان  این  در  است.  شده  یاد  ساسانیان  دوره 
دانشگاه جندی شاپور جایگاه خاصی دارد.  تاریخ علم،  جورج سارتن متخصص 
به گفته جغرافیدانان عرب جندی شاپور هوای بدی داشته است.42 در واقع هوای 
جندی شاپور با شهرهای نصیبین و الرها در شمال بین النهرین قابل مقایسه نیست. 
علمای  که  است  اما چگونه  داشت  قرار  هوا  و  محلی خوش آب  در  این شهرها 
ساکن در این شهرها آنجا را ترک کرده و زندگی در محلی با آب و هوای بد را 

ترجیح دادند.
تحقیقات و بررسی ها نشان می دهد که رفتار شاهان ساسانی با این افراد و آزاد 
گذاردن آنها در بجای آوردن اعمال دینی و مذهبی و در واقع رفتار مدارا آمیز و 
تسامح مذهبی مهمترین دلیل ورود و اقامت این افراد در شهر جندی شاپور بوده 
است. همین رفتار مداراجویانه بود که به رشد و توسعه علوم و به ویژه علم پزشكی 

در مرکز علمی جندی شاپور کمک کرد.
نتیجه سخن آنكه از رابطه تسامح مذهبی و جندی شاپور می توان دو نتیجه مهم 
تاریخی گرفت. نخست اینكه وجود پزشكانی با ملیت های مختلف بیانگر تسامح 
مذهبی در دوره ساسانیان است و دوم اینكه پیشرفت مرکز علمی جندی شاپور به 

دلیل همین تسامح مذهبی است. 
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