
 1شاپور دانشگاه جندى
 2دكتر سید اصغر محمودآبادى 

اى در ايران پیـش از اسـالم، بـه ويـژه در دوران  دانشگاه فراموش شده جندى شاپور، نقش بسیار مھم و ارزنده
نه. ساسانیان، ايفا كرده است كز پیشـرفته عصـر ساسـانى در زمی ھـاى  مدارك فراوانى درخشش بزرگ آن مر

سلمانان بـه ايــران آمدنـد بـراى دوره آن. دھد علمى، فلسفى، نجوم و طب را گواھى مى ً  گـاه كــه م سبتا اى ن
چار ركـود شـد پـس از بـه قــدرت رسـیدن عباسـیان، رونـق گـرفتن دوبـاره .  طوالنى، فعالیت آن مركـز علمـى د

و انتخاب بغداد بـه پـايتختى اسـالم، جنـدى شـاپور در سـايه توجـه وزيـران ايرانـى عصـر اول ) مداين(تیسفون 
ھاى بزرگ در كنار دانشمندان ايرانـى،  از آن دوران تا نیمه قرن سوم ھجرى، خاندان. عباسى، اھمیت پیدا كرد

سلمانان بـه آن، در دانشــگاه جنـدى شــاپور  آن مركز علمى را اداره نمودند و علم طب به ويژه، پس از توجــه م
ھاى طوالنى آن مركز، به عنوان يكى از مراكز مھم علمى به ياد مانـده از  از اين رو، در دوره. رونقى جديد يافت

 .شناخت آمد و جز مركز علمى اسكندريه، رقیبى براى خود نمى عصر ساسانى، به شمار مى

 .ساسانیان، علم طب، جندى شاپور، عباسیان، بختیشوع: ھاى كلیدى واژه

  مقدمه

حمله اسكندر مقدونى به ايران و تالقى دو تمدن بزرگ آن روز، يعنى؛ ايران و يونان، بـه مبـادالت فرھنگـى نیـز 
ً بر جاى مانده است ھاى ايران و روم در دوره در جنگ. انجامید روابـط . ھاى متفاوت تاريخى نیز، ھمین اثر قاعدتا

ھـاى يونـانى و  اردشیر بابكان دستور داده بود تا كتــاب. ايران با ھند ھم به اقتباس معارف از يك ديگر منجر شد
اندازى بعدى يك مؤسسه بـزرگ علمـى، نظیـر  ھندى را به پارسى ترجمه كنند، چنین اقداماتى در انگیزه و راه

به طورى كه نوعى عالقه در شاھان، وزيـران و بزرگـان بعــدى ايجـاد . دانشگاه گندى شاپور، اثرى بسزا داشت
كه . كرد كه از اقدامات گذشته پیروى نمايند شد  عث  شھرت پادشاھان ساسانى به حمايت از دانشمندان با

 .به ايران روى آورند 3دانشمندان رانده شده از قسطنطنیه و مسیحیان نسطورى،
شھرھاى بورسـیپا  میلـت و  -البته قبل از تأسیس گندى شاپور، در دوره ھخامنشى مدارس عالى مھمـى در 

شیان در . ارخويى، بـه خصـوص در علـم طـب، وجـود داشـته اسـت مت ھخامن بـه طريـق اولـى، وقـتى بـه ھ
شھرھاى مھمـى، چــون بلـخ، آذربايگـان و رى نیـز  ست،  عه چنیـن مراكــزى وجـود داشـته ا شھرھاى ملـل تاب

مند باشند؛ مثالً حوزه علمى ريواردشیر به رياست معانابیـت اردشـیرى،  بايست از چنین مراكز علمى بھره مى
ھم چنین بايـد بـه . معروف به معانا ايرانى، در فلسفه طب و نجوم، يكى از اين مراكز عالى آموزش بوده است

كلیساھاى نسطورى، واقع در حوالى مداين و جنوب ايران كه محل تدريس منطق، فلسفه و نجوم بوده است، 
ناى »وه اندوشاه پوھـر«گندى شاپور در اصل . اشاره كرد بـوده اسـت و بـه » بھـتر از انطاكیـه شـاپور«؛ بـه مع

سطورى،  ھمین نام، در حوالى شوش و دزفول و شوشتر كنونى قرار داشته است كه بعد از اشاعه مـذھب ن
به احتمال قوى، اردشیر بابكان آن را به نام پسرش بنا نھاد و فرزنـدش . محل تجمع علماى مسیحى نیز گرديد

 .آن را تكمیل نمود و در روزگار انوشیروان، شھرت جھانى يافت
  وضعیت علمى و آموزشى در دوره ساسانیان

ساسانیان با عمل به آداب و سنن ھخامنشى كه در واقع بازگشت به سوى شرق و آسـیا بـود، واكنشـى در 
يد؛ از  جھت عكس اشكانیان از خود نشان دادند و بدين ترتیـب، بـار ديگــر آداب و رسـوم كھـن ايرانـى احیـا گرد

بـه طـور كلـى، . جمله، دين قديم زرتشتى رواج يافت و سیاست تعرض و كشور گشايى در پیـش گرفتـه شـد
ادبیـات ملـى و . رفـت شاھنشاھى ساسانى براى مشرق زمین، نمونه يك دولت بسیار منظم بـه شـمار مـى

شد و از معتقدات مردم و حیات ملـت متمتـع  عمومى كه از نسلى به نسل ديگر با روايات شفاھى منتقل مى
ير  مى گرديد، در عھد ساسانیان، جاى خود را به ادبیات مكتوبى داد كه به منظور قرائت درباريان و اشـراف تحر
ً در  ترجمه آثار خارجى از زبان. شد مى صا شروع شـد و مخصو ھاى يونانى، التین و ھندى، در عھد شـاپور اول 

ھاى غربى كه در اين عھد در ايران نفوذ كرد، با افكارى كه از ھند منتقل  انديشه. عھد خسرو اول، رونق گرفت
قام پزشـك در دوره ساسـانى، . داشـت فكـران ايرانـى را در پـى گرديد، در ھم آمیخت و تنوير افكار روشن مى م

شاه ارتقـاء مـى و  4»اران در ســتبد«رئیـس پزشـكان جسـمانى، . يافـت ارجمند بود و گاه تا درجه مشاورى پاد
شدند كه شايد لقب ھمـان موبـدان  نامیده مى» زروتشتروم«رئیس ھمه طبیبان، اعم از روحانى و جسمانى، 

ھا و آثار علمى ايران ساسانى به دست حوادث روزگار معدوم  با وجودى كه بسیارى از كتاب 5.موبد بوده است
ھـا در   خانـه ھـا و كتـاب ھاى علمى و تأسیس مكاتب و دانشگاه گرديد، با اين ھمه، مدارك موجود درباره جنبش

ھاى پیش بوده و شھرياران ساسانى در خصوص نشر علوم و  دوره درخشان ساسانى، به مراتب بیش از دوره
ھـاى علمـى و فرھنگـى در  ارتقاء دانشمندان عالقه و توجه شديدى مبذول داشته و روى ھم رفتـه، پیشــرفت

شاھى  اين جنبش علمى و ھنرى از زمان اردشیر بنیـان.  باشد اين دوره داراى اھمیت فراوانى مى گـذار شاھن
 . شاھپور اول، جانشین او، آغاز و در زمان خسرو اول به منتھا درجه ترقى و عظمت خود رسیدساسانى و

جان(ساسانیان، در ايران چندين مدرسه تأسیس كردند، از جمله در ريـوارد شـیر  كـه متخصصـان ) در ناحیـه ار
جادوگرى مـى ھاى پزشكى و سـتاره رسم الخط مخصوص، در آن حضور داشتند و كتاب  6.نوشـتند شناسـى و 
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نیز از مراكــز مھـم علمـى و طـبى و  ھمچنین از دانشگاه ھاى مھم زمان ساسانیان كه تا چند قرن بعـد از آنھــا 
شمال شـرقى  فلسفى شرق میانه محسوب مى شاپور اسـت كــه در  شد دانشگاه جنـدى شـاپور يـا گنـدى 

شاھان ساســانى آن را  شاپور اول آن را بنــا نھــاد و ديگـر  ستان خوزســتان كنونــى واقــع شـده و  شوشــتر از ا
شـد  در اين دانشگاه، فلسفه، طب، حكمت و نجوم تدريس مى. ھاى آن افزودند گسترش داده و بر شمار كتاب

در ايـن مدرســه طـب يونـانى، ايرانـى و . گرديدنـد و ايرانیان دانش آموخته پزشكى، به ساير مناطق اعـزام مـى
 7.شده است ھندى نیز تدريس مى

ھـاى دينـى  ھا و ديگر مراكز دينى بـه آمـوزش با افزايش مدارس و مراكز آموزشى در عھد ساسانیان، دانشكده
ھاى منظم و وجود مدارس و استادان مجرب را بايد در دوران ساسانیان  تكامل آموزش عالى با برنامه. پرداختند

ھاى دربارى براى وظايفى كه خاص آنھا بـود،  ھاى شاھى و بزرگان، در آموزشگاه فرزندان خانواده. جستجو كرد
يرا كارھـاى مربـوط بـه  طبقه بزرگان و روحانیون خواندن و نوشتن را از كودكى مى. شدند  تربیت مى آموختنـد، ز

 .آنھا به سواد كافى نیاز داشت
نخسـت ايـن كـه : رسد كه نظـام آموزشــى ساسـانى چنـد عیـب عمـده داشـته اسـت با اين ھمه به نظر مى

ديگر آن كـه بـه دنبـال . دستگاه آموزش و پرورش در انحصار طبقات برجسته و شاھزادگان و اعیان و اشراف بود
قاء عقايـدى مـى كه فرمـانبردارى مطلـق و كوركورانـه در  آموزش و پرورش در عصر ساسانیان متوجه ال شـويم 

دھــد و پیونــد نھادھــاى ديــنى و آموزشــى بــا  مقابــل قــدرت و قــوه قھريــه را بــه قشــرھاى جامعــه تعلیــم مــى
سلیم مسـلمانان شـد سازمان . ھاى سیاسى چنان بود كه با برافتادن سازمان سیاسى، جامعه به سرعت ت

داران و كاركنـان دولـت  ديگر اين كه تشكیالت اجتماعى مردم به كلى دولتى بود و اختیار مـردم در دسـت زمـام
ھـاى مـردم  كه از حكومت ساسانیان گذشت، توده) م224 - 651(سال  425قرار داشت، به طورى كه در مدت 

 .ايران نتوانستند يك جنبش اجتماعى را تشكیل داده و رھبرى كنند
عه را بـه سـوى رخـوت و ناامیـدى از » مانويت« كتى ارتجـاعى بـود و جام در آغاز قــدرت ساسـانى، بیشــتر حر

نھضت مـزدك نـیز بـه دلیـل نداشـتن رھـبرى صـحیح و عـدم آگـاھى جامعـه ايرانـى، بـه . داد زندگى سوق مى
سى  نظـامى عصـر خسـرو پرويـز، ماننـد حركـت سیاسـى  -سرعت راه سقوط را طى نمود و چند حركت سیا

ــه اشــرافى و  ــاى بنــدوى و بســطام نــیز داراى پشــتوانه مردمــى نبــود و بیشــتر جنب ــرام چــوبین و كودت بھ
 8.اريستوكراسى داشت

  نقش مغان و موبدان در آموزش

شتند و بـر علـوم  در عھد ساسانیان نیز مغان و موبدان به طور گسترده، وظیفه آموزش و پرورش را به عھده دا
لوم را مـى»ھمگ دين«گوناگون مسلط بودند و  بـا . شـدند دانـد، نامیـده مـى ؛ يعنى كسى كه ديـن و سـاير ع

توسعه مراكز علمى و پیشرفت آموزش و پرورش و توجه به نقش علم در عھد ساسانیان، آموزش علوم دينـى 
حانیون تحـت لـواى  و اخالق به عنوان تعلیمات اساسى و مقدماتى، اھمیت بیشـترى يافـت؛ بـدين ترتیـب، رو

دادنـد و  مغان، اوستا را بـه مـردم تعلیـم مـى. ھاى علوم و تمدن ايرانى را استوار كردند ھاى دينى، پايه آموزش
پیشگامان ھنر و ادب و از معلمان و مربیان گزيده جامعه بودند كه شور و اشتیاق دانستن را ھمواره زنـده نگـه 

شـد و زبـان  در اين زمان، مداين و مراكز آموزشى تأسیس شدند و علوم مختلف آموزش داده مـى. داشتند مى
 9.پھلوى زبان علم و ادب بود

اى كه اردشیر و پسرش شاپور اول  خانه برد؛ يكى كتاب خانه مھم نام مى ابن نديم در عھد ساسانى از دو كتاب
از مطالعه آثار مربوط . خانه بزرگ ديگر را انوشیروان براى دانشگاه گندى شاپور بنیان نھاد تأسیس كردند و كتاب

سـالگى تحــت  5آيد كه در بخش تربیت كودكان و نونھاالن، پسران و دخــتران تـا پايـان  به آن دوران چنین بر مى
یش از  بـر ايـن اسـاس، جوانـان مـى. رفتنـد بردند و سـپس بـه مكتـب مـى تربیت مادران بسر مى  15بايسـت پ

در . ھاى اوسـتا فراگیرنـد سالگى تعلیمات بدنى و عقالنى و نیز اصول مذھب و تكالیف دينى را بر طبق آموزش
سـواد بودنـد، ولـى بـه احتمـال قـوى، دھقانـان كــه  آن دوران، قاطبه مردم؛ يعنى طبقه عظیـم كشـاورزان، بــى

شدند؛ به اقتضاى شغل خـويش،  اى میان حال و صاحب زمین بودند و سرپرست كشاورزان محسوب مى طبقه
 .سواد اندكى داشتند

 موقعیت و نحوه تأسیس جندى شاپور

)در نزديكى شھر الرھا(شكست يوويانوس و معاھده رسوا كننده او با شاپور دوم موجب شد كه شھر نصیبین 
چنان در قلمرو حاكمیت روم باقى ماند؛ نتیجـه معاھـده ايـن شـد كـه  ، تحت تسلط ايران در آيد، ولى الرھا ھم

درنگ به الرھا ھجوم بردند و در پى آن، مدرسه ايرانى الرھا  بسیارى از مردم تحصیل كرده ثروتمند نصیبین، بى
. ترين قسمت اين دانشگاه و پس از آن، دانشكده پزشكى در درجه دوم بود دانشكده الھیات مھم. ساخته شد

يان دادن بـه نظريـه آمیـز  ھـاى بـدعت چند سال قبل از تأسیس اين مدرسه، شوراى عمومى نیقیـه بـه امیــد پا
چند سال پـس از تأسـیس ايـن مدرسـه، . آريوس و پیروانش، نظريه فرقه كاتولیك را درباره تثلیث بیان كرده بود

شد و خــود و  نسطوريوس، اسقف بزرگ قسطنطنیه، به علت بدعت گذارى دربـاره تثلیـت از مقــام خـود بركنـار 
م دسـتور 489پیروانش مورد طرد و تكفیر قرار گرفتند و امپراطور زنو ھم به منظور خاموش كـردن آنھـا، در سـال 

ندى شـاپور روى . بستن درھاى دانشـگاه و تعطیـل كلیـه دروس آن را داد در ايـن موقـع، اغلـب پزشـكان بـه ج

Page 2 of 7

3/24/2016file://G:\Web\hosseini\islam\articles-3\243.htm



سطورى تبـديل شـده بـود و از  آوردند كه شھرى در مرز ايران بود و براى چندين سال به قرارگاه كشیش ھاى ن
 .چندى پیش مركز علمى در آن قرار داشت

در آن ) جنـدى شـاپور(تأسیس اين مركز علمى . ھنگامى كه شاپور دوم بر تخت نشست، شھر را وسعت داد
شده است، زيرا  شود اين مركز تحت نظر اولیاى كلیساى نسطورى اداره مى تصور مى. نیز به او منسوب است

سم صــبحگاھى شــركت كننـد ھـم . پزشكان و روحانیون موظف بودند ھر روز پیش از آغاز خدمت روزانـه در مرا
رسد دروس دانشگاه به زبان يونانى نبوده و نقش عوامل نیرومند مذھبى، زبان سريانى را در  چنین به نظر مى

جه. داده اسـت درجه اول اھمیت قرار مـى ً فارسـى، عربـى و لھ ھـاى خصوصــى و محلـى نـیز معمـول و  ضـمنا
مدرسـه طـب، مقـارن . شده كامالً جنبه يونـانى نداشـته اسـت اصول پزشكى ھم كه تدريس مى. متداول بود

م به سردار 636ورود اعراب مسلمان به ايران، در درجه اول اعتال و افتخار خود بود، شھر جندى شاپور در سال 
 10.سپاھیان اسالم تسلیم شد و از گزند و آسیب در امان ماند

شر علــم در میــان تـوده مـردم جلوگـیرى  شاھان ساسانى به پايگاه اجتمـاعى افــراد اھمیـت مـى دادنـد و از ن
پس در يك طرف، اغلب مردم از كسب علم محروم بودند و در طرف ديگر، شمارى از اشـراف، نجبـا، . كردند مى

قرار  دانستند؛ از اين دھقانان و درباريان بودند كه خود را صاحب ھر حقى مى رو، عالمان در دربار يـا پـیرامون آن 
شت. داشتند جه دا خود تو سب علـم آن ھـم در محـدوده دربـار  . در میان شاھان ساسانى، انوشیروان، به ك
. ترين اقدام او در اين خصوص، اقتباس از علوم ھنديان بود، كـه بـه ارسـال كتـاب كلیلـه و دمنـه انجامیـد معروف

عث گرديـد عـده سیاست پائین نگه داشتن آگاھى جامعه و جنـگ اى از مـردان بـا  ھـاى بیشــمار ساسـانیان با
اى علـم خـیز را بـراى فعالیـت علمـى خويــش  سواد ايران كه اغلب از ھمان طبقه اشراف و نجبا بودند، منطقه

 11.نام داشت» جندى شاپور«برگزينند؛ اين منطقه 
جندى شاپور كه در نزديكى شھر اھواز كنونى؛ يعنى ده شاه آباد قرار داشت، تاريخى كھـن دارد و طبـق نظـر 

نى در پايـان . بوده اسـت» باغ زيبا«اكثر دانشمندان، در آن زمان، نام آن جنتاشاپیرتا؛ يعنى  جنـدى شـاپور كنو
قرن سوم میالدى كمى پس از آنكه شاپور امپراتور روم را شكست داد و انطاكیه را تصرف كرد، ساخته شد به 

رسـد تأسـیس دانشـگاه  به نظر مـى 12.اند شاپوھر؛ يعنى بھتر از انطاكیه شاپور، نامیدند ھمین جھت آن را وه
 .زمان با ساخت شھر نبوده، بلكه به تدريج شكل گرفته باشد اين شھر تاريخى ھم

ند از بسـته شـدن مدرسـه : برخى از عوامل مھمى كه سیر تكاملى اين مركز علمى را سرعت بخشـید عبارت
اى از عالمان اين مركز به جنـدى شـاپور؛ توجــه بسـیار زيـاد انوشـیروان بـه  م و مھاجرت عده489الرھا در سال 

اى از فیلسوفان و دانشمندان آتن پس از تعطیـل آكــادمى آتـن بـه دسـت يوسـتى  علوم و فنون و مھاجرت عده
ھاى علمى آغاز شد كه در اين میان، سھم دانشمندان يونـانى بـه  ھا اقتباس به دنبال اين مھاجرت 13.نیانوس

 .دلیل پیشرفت آنان در طب، بیشتر بود
سیحیان نســطورى افـزون بـر  از ويژگى ھاى جالب جندى شاپور، چند زبانه بودن اين مركز علمى بود؛ يعـنى م

 .بردند سانسكريت و يونانى، زبان فارسى و سريانى نیز به كار مى

  دانشمندان بزرگ جندى شاپور و جريان فتح آن به دست اعراب مسلمان

تـوان از جبرئیـل، بیـادق طبیـب، سـرجیس راس  در میان دانشمندان بزرگ جندى شاپور در عھد انوشیروان مى
برزويه طبیب به فرمان انوشیروان به ھند رفـت و موفــق شـد بـا شـاه ھنـد ديـدار . العین و برزويه طبیب نام برد

ند و از . كند شاه دستور داد كتاب كلیله و دمنه را به او بسپارند تنھا به شرطى كه در حضور او كتــاب را نگــاه ك
 14.آن بھره ببرد، بدون آن كه از روى آن نسخه بردارى كند

صله كوتاھـى  رقیب اصلى مركز علمى جندى شاپور، اسكندريه مصر بود و جالب آنكه ھر دو مركز علمى به فا
مورخان صدر اسالم داستان فتح جندى شاپور به دســت مســلمانان در سـال . به دست مسلمانان فتح شدند

ابوموسى بـه جنـدى شـاپور رفـت و اھـل آن «: نويسد اند؛ بالذرى مى ھفده ھجرى را با كمى تفاوت بیان كرده
مان خواسـتند، وى بـا ايشـان صـلح كـرد ھان  طـبرى در ايـن بـاب مـى  15.»شھر در ھراس افتاده، ا نويسـد ناگ

شوده شـد و مـردم بـه جنبـش  شوده شـد و كسـان بـیرون آمدنـد و بازارھـا گ مسلمانان ديدند درھاى شھر گ
شما امـان نامـه سـوى مـا فكنديـد و مــا نـیز پـذيرفتیم و جزيـه : كسى فرستادند كه چه شده، گفتند. درآمدند

اى بـه نـام مكنـف كـه اصـل وى از جنـدى  كردند، معلوم شد بنـده دھیم، مسلمانان از ھمديگر پرسش مى مى
تفاوت اصلى روايت بالذرى و طبرى در خصوص فرمانده مسـلمانان اسـت؛  16.شاپور بود اماننامه را نوشته بود

 .داند برد، ولى طبرى ابوسیره را فرمانده سپاه اسالمى مى بالذرى از ابوموسى اشعرى نام مى

  وضعیت علمى جندى شاپور پس از اسالم

ه بر عھده خاندان بختیشوع بود و آخرين فرد ايـن خانـدان جبرئیـل 265اداره جندى شاپور بعد از اسالم تا سال 
شـد، دلیـل  در كل روح مسیحى بر جندى شاپور حاكم بود و از عنصر زرتشتى كمتر اثرى ديده مـى. نام داشت

شوع بـود، در ايـن مركـز علمـى، دانشـجويان و  اين امر، حضور طبیبان ماھر مسیحى به خصـوص خانـدان بختی
 17.دانش پژوھان از مناطق مختلف جمع شده بودند، و محور اصلى فعالیت علمى آنان مقوله طب بود

ھاى واگیردار، مانند سـل، طـاعون، آبلـه و تـب بـوده  شايد يك دلیل اھمیت اين علم در آن زمان، شیوع بیمارى
ھا كـار  18.است صورت نگرفـت، تن به دلیل فتح اين شھر ھمراه با صلح، تغییرات زيـادى در فعالیـت علمـى آن 
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شگاه، نقــل شـده اسـت. بیمارستان آن رونق زيـادى يافـت كسـى كـه وارد : دربـاره گســترش علمــى ايـن دان
عالوه بـر   ايـن دانشـجو مـى. كـرد شد ابتدا براى خود استادى انتخـاب مـى دانشگاه جندى شاپور مى بايسـت 

ھاى ديگرى را فرا گیرد؛ يكى از اين دروس ھندسـه بـود و دانشـجو از طريـق آن  دروس مربوط به طبابت، رشته
چنین  ھم. ھا بود شناسى نیز يكى ديگر از درس ستاره. ھا را به درستى تشخیص دھد توانست شكل زخم مى

مار را گرفتـه  براى تعیین ساعت مناسب درمان به دانشجويان موسیقى آموزش داده مى شد تا بتوانند نبض بی
 .برند اش پى و از حركات نبض او به بیمارى

و  19 به گفته مفسـران زرتشــتى. خانه آن بود ھاى مھم اين دانشگاه عالوه بر بیمارستان، كتاب از ديگر قسمت
 20.ھاى آن در مجموعه اوستايى بر روى دوازده ھزار پوست گاو ثبت شده بود نگاران، كتاب برخى از تاريخ

ھا احداث بیمارسـتان را  عرب. اولین تأثیر جندى شاپور بر جھان اسالم، تأسیس بیمارستان در ساير نواحى بود
ه ولیــدبن عبــدالملك بیمارســتان دمشــق را ماننــد بیمارســتان جنــدى شــاپور 88از ايرانیــان آموختنــد؛ در ســال 

. تا انقراض دولت اموى تنھا بیمارستان مسلمانان غیر از جندى شاپور، بیمارستان دمشق بود 21.تأسیس كرد
 22.از كارھاى عجیب ولید، رسیدگى به امر جزامیان بود كه حتى براى آنان مقررى وضع كرد

امیه چندان نتوانست به مراكز و مناطق ديگـر نفـوذ كنـد، دلیـل ايـن امـر دو  دانشگاه جندى شاپور در زمان بنى
عامل اول، تفكر تبعیض قومى و عقیده برترى عرب بر ساير اقوام بود و عامل دوم، نفوذ علوم يونانى : عامل بود

حتى بـر  از اين 23بود؛) مقر حكومت امويان(و رومى در دمشق  مى بـوده و  رو، اغلب پزشـكان دربــار امـوى، رو
در دربار يزيد ابن معاويـه فـردى مسـیحى بـه نـام «: نويسد طبرى مى. خلفاى اموى نیز نفوذ سیاسى داشتند

 .ھا اضافه كرد امیه را در جنگ توان درگیرى دائمى بنى به عوامل فوق مى 24.»سرجون حضور داشت
فت و در ايـن تغیـیر،  سالم بـه خصـوص جنـدى شـاپور تغیـیر يا با پیدايش دولت عباسیان، وضع علمى جھـان ا

نخستین تأثیر جندى شاپور در دولـت عباســیان . آوردھاى علمى ايرانیان گسترش يافت اقتباس اعراب از دست
م روى داد؛ در اين سال منصور، خلیفه عباسى، به مريضى سوء ھاضمه دچار شده بود و 765/ ه 148در سال 

شاپور را شـنیده بـود، بـه فكـر . طبیبان دربار عباسى موفق به عالج او نشده بودند او كه آواز پزشـكان جنـدى 
شوع بـود» جرجیس«شاپور «ترين پزشك جندى  معروف. استفاده از آنان افتاد وى عـالوه بـر  25.از خاندان بختی

به غیر از جرجیس افراد ايـن . رياست بیمارستان و مركز پزشكى جندى شاپور، در طبابت شھرت زيادى داشت
منصور، خلیفه عباسـى، جرجیـس . رفتند خاندان تا قرن پنجم ھجرى پیوسته از پزشكان برجسته به شمار مى

باره قـدرت طبابـت جرجیـس . را به بغداد دعوت كرد و اين آغاز افولِ كارى دانشگاه جندى شـاپور بـود طـبرى در
اى بـر كرسـى اى نھـى و آجـر نـو زيــر آن  اگر كوزه: پزشك براى سوء ھاضمه منصور مثل زير را زد«: نويسد مى

اى  دانـى ھـر قطـره كند؟ مگر نمـى ھايش به مرور زمان آجر را سوراخ نمى اى بريزد مگر قطره نھى و بر آن قطره
 26.»آورد كاھش مى

سـال در  نیز پزشك درس ناخوانده و دارو فروش بـود كـه بـه مـدت سـى» ماسويه«عالوه بر خاندان بختیشوع، 
جـا در رشـته  او عــازم بغـداد شـد و در آن. داروخانه بیمارستان جندى شاپور كار كرده و تجربیـاتى اندوختـه بـود

یل ابـن  شید، بـه رقابـت بــا جبرائ شك مخصـوص دربـار ھـارون الر چشم پزشكى شـھرت يافــت و بـه عنـوان پز
ھارون پس از تأسیس دومین بیمارستان به تقلید از جندى شاپور، ماسويه را به رياست آن . بختیشوع پرداخت

ھـايى سـاخته  برگزيد، به دنبال تأسیس بیمارستان بغداد، در ساير شھرھا نـیز بـه تقلیـد از بغـداد، بیمارسـتان
 27.شد

چنـان پررونـق بـود، امـا پـس از ايـن  بیمارستان جندى شاپور تا پیش از تأسیس بیمارستان ھارون در بغداد ھـم
غروب  زمان، با مھاجرت استادان و پزشكان، به خصوص خاندان بختیشوع و ماسويه، اين آفتاب درخشان رو به 

صورت نـه چنـدان  پس از چند سال، شمارى از عالمان، تنھا در رشته. نھاد ھم بـه  جوم و رياضـیات، آن  ھـاى ن
نش خـود را بـه . قوى، در آن جا به فعالیت پرداختنـد خصوصـیت اصـلى پزشـكان جنـدى شـاپور ايـن بـود كـه دا

بـراى نمونـه، يكـى از شـاگردان يوحنـا ابـن ماسـويه بـه نــام حنیـن بـن . آموختند بیگانگان، از جمله اعراب نمى
مردم حیره را بـه : يك روز استاد كه از كوره در رفته بود به او پرخاش كرد و گفت. اسحاق از او سؤاالتى پرسید

 28.طب چه كار برو و در كوه و برزن صرافى كن
او حسادت زيادى به بختیشوع داشت لذا نزد ھارون از او بد گويى . ترين پزشك عرب ابوقريش نام داشت حاذق

اى از ادرار قاطر به دسـت آنـان داد تـا نظـر دھنـد،  كرد، ھارون تصمیم گرفت آن دو را بیازمايد؛ از اين رو شیشه
قريش درســت : اما بختیشوع گفت. ھاى دربار است مايع مزبور از يكى از سوگلى: ابوقريش گفت حرف ابو اگر 

جو بـراى او تجويـز  اند، زيرا قاطر مى باشد كنیز را جادو كرده يك سـطل  تواند چنین ادرارى داشته باشـد، پـس 
 29.كرد

 علل مھاجرت دانشمندان بزرگ جندى شاپور

سى، زيـرا  احضار عده. 1 شاپور كـه اغلـب آنـان پزشـك بودنـد بــه دسـتور خلفـاى عبا اى از دانشمندان جندى 
ه ھارون چون بیمار شد يك طبیب ايرانى احضار 193در سال . اعتماد بودند خلفاى عباسى به پزشكان عرب بى

 30.به صاحب اين پیشاب بگوئید مردنى است: اين طبیب تا پیشاب ھارون را ديد، گفت. كرد
خت بـه ايـن شـھر باعــث . 2 انتقال پايتخت از دمشق به شھر انبار و سپس ساختن شـھر بغـداد و انتقـال پايت

 .نزديكى به مركز علمى جندى شاپور شد
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ستى  برترى يافتن حوزه علمى بغداد بر جندى شاپور به دلیل كمك. 3 ھـاى خلفـا و وزيـران عباسـى و علــم دو
 .آنان

عده كسب مقام و ثروت انگیزه. 4 اى از دانشـمندان جـذب دربـار و تجمـالت دربـار  اى شده بود تا خــود بــه خـود 
 .عباسى شوند

ندى شـاپور در زمینـه علمـى . 5 تأسیس بیت الحكمه به دست ھارون، خلیفه عباسى، رقیبى سخت براى ج
 .ايجاد كرد

 .ھاى ايرانى براى نفوذ در دربار عباسیان، به خصوص خاندان بختیشوع و ماسويه رقابت خاندان. 6
در میان عوامل باال، نقش بیت الحكمه و علم دوستى خلفاى عباسى بیشتر بـود، انگـیزه تأسـیس ايـن مركـز 

ھاى طوالنى به طور كامل دست كشیدند، كم كم به فكر علـوم و  علمى چنین بود كه مسلمانان چون از جنگ
در . يابى به وسايل جديد براى زندگى بھتر، آنان را بـه فعالیـت علمـى وادار سـاخت و فكر دست. صنايع افتادند

لـذا از ايـن خانـدان، . دار پیشرفت علمـى بودنـد اين میان، خاندان مھدى عباسى بیشتر از ساير مردم، دوست
كز علمـى، بـه نگھـدارى و استنسـاخ كتـاب. ھارون الرشید به تأسیس بیت الحكمـه دسـت زد ھـا و  در ايـن مر

 31.شد آورى مى ھا به زبان سريانى، يونانى، در آن جمع شد و بیشتر كتاب ترجمه آنھا پرداخته مى
ھارون الرشید : اند در خصوص علم دوستى ھارون الرشید مطالب بسیارى نقل شده است، از باب نمونه آورده

 32.كرد ريخت و به اين كار افتخار مى به دست خود، آب روى دست ابومعاويه نابینا مى
از ايـن رو، دينـورى او را سـتاره . ارتباط میان مراكز علمى و نیز اقتبـاس علمـى در دوره مــأمون گســترش يافــت

مـأمون كتـاب اقلیـدس را . اى بسزا داشته است ھا بھره نامد كه از ھمه فنون و دانش درخشان بنى عباس مى
: انـد او ھمانند پدرش ارادت خاصى بـه دانشــمندان داشـت، آورده 33.از رومیان گرفت و آن را توجیه و شرح كرد

كردند و سرانجام قبول كردند ھر كـدام يـك تـاى  مأمون و برادرش امین بر سر بردن نعلین استاد با ھم نزاع مى
 34.نعلین استاد را ببرند

سى رھسـپار  در چنین شرايطى دانشمندان از مناطق مختلـف، از جملــه جنـدى شـاپور بـه دربـار خلفـاى عبا
اى به قسطنطنیه از دانشمندى به نام لئون دعـوت كـرد تـا  مأمون، خلیفه عباسى، حتى با ارسال نامه. شدند

براى پاسخ به سؤاالتى در علم ھندسه، به بغداد بیايد، امپراطور بیزانس وقتى اين قضیه را شنید، اجــازه ايـن 
 35.كار را به لئون نداد

 :چند تن از استادان و پزشكان جندى شاپور در دوره عباسیان
 سال به تدريس و درمان مشغول بودند؛ 250بختیشوع بزرگ و خاندان او كه . 1
 جرجیس ابن بختیشوع كه منصور خلیفه عباسى او را احضار كرد؛. 2
 جبرائیل ابن بختیشوع كه پزشك مخصوص ھارون و مأمون بود؛. 3
 ماسويه، چشم پزشك مشھور دربار ھارون؛. 4
 يوحنا ابن ماسويه كه معاصر ھارون الرشید بود و در چشم پزشكى مھارت داشت؛. 5
 عیسى بن صھار بخت كه معاصر منصور بوده است؛. 6
 سابور بن سھل، طبیب معروف جندى شاپور؛. 7
 بختیشوع ابن جرجیس، معاصر مھدى، ھادى و ھارون؛. 8
 عیسى بن شھالقا پزشك منصور؛. 9

 دھشتك و میخائیل، برادران ماسويه؛. 10
 36.ابراھیم سراغیدن كه طبیب ويژه منصور بود. 11

 جايگاه ويژه علم طب در جندى شاپور

صول و روش. استادان اين دانشگاه به علم طب بیش از فلسفه و رياضیات توجه داشتند ھـاى  بـه طـورى كـه ا
علـت . ھاى علمى و ھم از لحاظ نظرى برترى داشت طبى اين دانشگاه بر پزشكى يونانى و ھند، ھم از جنبه

شكى  اصلى اين برترى، تحقیقى و تلفیقى بودن علوم، به خصوص پزشكى بود؛ يعنى در آن جا از محاسـن پز
ھـاى جديـد و  ھـاى پزشـكى نـیز بـراى ارائـه نظريـه رسـد كــه كنگـره گرفتند و بـه نظــر مـى ھمه اقوام بھره مى

 .شده است ھاى نوين دانش طبابت، در گندى شاپور تشكیل مى روش
پس از تعطیـل . اعتبار مركز علمى گندى شاپور در اواخر حكومت ساسانى و سلطنت انوشیروان افزوده گشت

ھايى كه به حكیمان روا شد، ھفت تن به تیسفون، پايتخـت ساسـانیان،  م و تعدى529مدرسه فلسفه آتن در 
. اين حادثه تأثیر فرھنگى عظیمى به جـاى گذاشــت. نوازى قرار گرفتند پناھنده شدند و مورد مرحمت و مھمان

 :دانشمندان و فیلسوفانى كه به ايران پناھنده شدند عبارتند از
گى؛ . 2دمقیوس سـوريايى؛ . 1 سـیمپیكیلوس . 5ايسـیدوروس غـزى؛ . 4ھرمیـاس فنیقــى؛ . 3يوالمیـوس فرو

 .ديوجانس فنیقى. 7اى؛  پرسیكیانوس لوديه. 6اى؛  كیلیكه
شـد برگـزار  خوانده مى» درست بز«جلسات بحث و مناظره زير نظر فردى كه سمت وزارت بھدارى را داشت و 

 .گرديد مى
صد سـال پـس  ھاى بشرى آن زمان، ھمین بس، كه تا حدود سى در تاثیر اين دانشگاه در عرصه طب و معرفت

بــا رواج زبــان عربــى و قــدرت يافتــن . از طلــوع اســالم، ايــن مؤسســه و بیمارســتان وابســته بــه آن، فعــال بــود
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ھاى  ھا از گندى شاپور تأثیر پذيرفتند، ولى اندك اندك اين دانشگاه تحت حوزه عباسیان، مدارس بغداد و نظامیه
سھل آخـرين رئیـس . ياد شده به فراموشى سپرده شد و تعطیل گرديد ً شـاپور بـن  نقل شده است كه ظاھرا

 .مؤسسه پزشكى در دانشگاه گندى شاپور بوده است

 ھا نوشت پى

ــوان . 1 ــا عن ــه حاضــر بخشــى از طــرح پژوھشــى اينجانــب ب ــه «مقال ــدگاه علمــى و فرھنگــى ساســانیان ب دي
 .است كه در دانشگاه آزاد اسالمى واحد محالت انجام شده است» شاپور جندى

 .واحد محالت -استاديار گروه تاريخ دانشگاه آزاد اسالمى . 2
نسطوريوس، روحانى عیسوى، كه معتقد بود حضرت عیسى انســان آفريـده شـده اسـت، در ايـران، چیـن، . 3

 .ھند و مغولستان پیروان فراوان داشت
 .406 - 405ص ) 1368تھران، انتشارات علمى فرھنگى، (رومان گیرشمن، ايران از آغاز تا اسالم، . 4
 .406 - 405گیرشمن، پیشین، ص . 5
 .108، ص 1ج ) 1345شیراز، چاپ خانه موسوى، (على سامى، تمدن ساسانى، . 6
 .ھمان. 7
، نشــريه دانشــكده ادبیـات و »بررسى مبانى آموزش و پرورش در عصر ساسانیان«سیداصغر محمودآبادى، . 8

 .207 - 206، ص 1371، اصفھان، فروردين و اسفند 5و  4علوم انسانى، دوره دوم، شماره 
 .98على سامى، پیشین، ص . 9

تھـران، (ھـاى خالفــت شـرقى، ترجمـه دكـتر بـاھر فرقـانى  سیريل الگود، تاريخ پزشـكى ايـران و سـرزمین. 10
 .66 - 65ص ) 1371انتشارات امیر كبیر، 

تھــران، علمــى و (علــى بــن حســین مســعودى، مــروج الــذھب، ترجمــه ابوالقاســم پاينــده، چــاپ چھــارم . 11
-50تھران، نشر نقره، (؛ عبدالملك ثعالبى، تاريخ ثعالبى، ترجمه محمد فضائلى 261، ص 2ج ) 1370فرھنگى، 

گفت مردم پســت چــون  داشت و مى عامه مردم را از آموختن دبیرى باز مى«آورده است،  406، ص 1ج )  1349
 .»بیاموزند درخواست بزرگ كنند

) ش1359تھـران، نشـر خوارزمـى، (سید حسین نصر، علم و تمدن در اسالم، ترجمه احمد آرام، چاپ دوم . 12
 .178ص 
، آبـان، پايیـز 8، ماھنامه كیھـان فرھنگـى، شـماره »جندى شاپور از طلوع تا افول«محمد باقر آيت اللھى، . 13

 .11، ص 1371
 .407، ص 1ثعالبى، پیشین، ج . 14
 .533ص ) 1377تھران، نشر نقره، (بالذرى، فتوح البلدان، ترجمه محمد توكل . 15
، ص 5ج ) 1368تھران، نشــر نـو، (محمد بن جرير طبرى، تاريخنامه طبرى، تصحیح محمد روشن، چاپ اول . 16

سین روحـانى، چــاپ اول ) تاريخ بزرگ اسالم و ايران(؛ عزالدين ابن اثیر، الكامل 1909 تھـران، (ترجمه محمد ح
مد فضـائلى 1478، ص 4ج ) 1371نشر اساطیر،  تھـران، (؛ ابوعلى مسكويه، تجارب االمم، ترجمـه مرحــوم مح

 .342، ص 1ج ) 1366نشر زرين، 
 .12اللھى، پیشین، ص  محمد باقر آيت. 17
ضح يعقوبـى، تـاريخ يعقوبـى، ترجمـه محمـد ابـراھیم آيـتى، چــاپ 1678، ص 5طبرى، پیشین، ج . 18 ؛ ابـن وا

 .160، ص 2ج ) 1371تھران، علمى و فرھنگى، (ششم، 
ص ) 1352تھران، امیر كبـیر، اقبـال، (سیريل الگود، تاريخ پزشكى ايران، ترجمه محسن جاويدان، چاپ اول . 19

342 - 343. 
 .12اللھى، پیشین، ص  محمد باقر آيت. 20
 .247، ص 2يعقوبى، پیشین، ج . 21
 .247، ص 2؛ ابن واضع يعقوبى، پیشین، ج 3818، ص 9طبرى، پیشین، ج . 22
 .12محمد باقر آيت اللھى، پیشین، ص . 23
 .2917، ص 7طبرى، پیشین، ج . 24
 .ابن لعت به معناى نجات يافته توسط حضرت مسیح است. 25
 .4984، ص 11طبرى، پیشین، ج . 26
لى جواھـر كــالم، 608، ص 3سید حسین نصر، پیشین، ج . 27 ؛ جرجى زيدان، تاريخ تمـدن اسـالم، ترجمـه ع

 .608، ص 3ج ) 1369تھران، امیر كبیر، (
ص ) 1364تھران، علمى و فرھنگى، (نیا، چاپ چھارم  ادوارد براون، تاريخ ادبیات ايران، ترجمه مسعود رجب. 28
57. 
 .124سیريل الگود، پیشین، ص . 29
 .367، ص 2مسعودى، پیشین، ج . 30
 .367ھمان، ص . 31
 .477، ص 3جرجى زيدان، پیشین، ج . 32
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 .292ص ) 1371تھران، علمى و فرھنگى، (ابن طقطقى، تاريخ فخرى، ترجمه وحید گلپايگانى، چاپ دوم . 33
 .477، ص 3جرجى زيدان، پیشین، ج . 34
 .18كوب، پیشین، ص  عبدالحسین زرين. 35
 .13اللھى، پییشین، ص  محمد باقر آيت. 36
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