
Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

١ 
 

  سنازیب و ناريا يملع طباور

نخست مرکزیت اداری و نظامی : دوره حکومت ساسانیان از دیدگاه فرھنگی و سیاسی، چند ویژگی برجسته داشت

دیگر . با تکیه بر ھویت ملی و مذھبی که مشخصه آن را در دوره اردشیر اول و خسروانوشیروان می توان مشاھده کرد

سانیان در زمینه علوم و مدنیت به پیشرفتھای قابل توجھی نایل شدند، که تأسیس دانشگاه جندی شاپور آنکه سا

این دانشگاه به زودی کانون مھم پژوھشھای علمی عصر ساسانی گردید و در پی . نمونه ای برجسته از آن است

ادله اطالعات علمی و فلسفی درآمد؛ مھاجرت شمار از دانشمندان رومی از قلمرو بیزانس، به صورت مرکزی برای مب

اما پیشرفتھای علمی عصر ساسانی محدود به دانشگاه جندی شاپور نبود؛ زیرا ساسانیان در زمینه علمی گامھای 

ایجاد مدارس و مراکز علمی و آموزشی نشان دھنده عالقه ایرانیان عصر ساسانی به علم و . بزرگی برداشته بودند

ران در این دوره به مثابه یک دولت بزرگ با داعیه ھای جھانی بود، ھمین امر سبب رونق از آنجا که ای. عالم است

پیامد مھم این پیوندھا، . پیوندھای سیاسی و فرھنگی و نظامی آن با دیگر دولتھا، مخصوصًا امپراتوری روم گردید

 .مبادالت علمی و فرھنگی بود که در بررسی حاضر بدان پرداخته می شود

  

وظیفه تربیت . ن دوره ھخامنشی برای اداره و تنسیق امور اجتماعی به پرورش و اشاعه دانشھا توجه می شددر ایرا

کتابھا از اوستا گرفته تا سایر مواد درسی را که شامل امور دینی، طب و حقوق می . عھده دار بودند» مغان«را معموًال 

پسران طبقات پایین جامعه که از درس خواندن محروم بودند، به شد، از راه سپردن به حافظه فرا می گرفتند، و احتماًال 

در عین حال تعلیمات جنگی نیز به . یادگیری علوم، مخصوص بزرگزادگان بود. فن تیراندازی و اسب سواری می پرداختند

مه جوانان از آنھا می آموختند، تا برای فرمانروایی و فرماندھی و تصدی شغلھای دولتی آماده شوند، ولی آنچه برای ھ

  )١.(ھر طبقه مشترک بود، فرا گرفتن فنون جنگی بود

ھخامنشیان برای توسعه علم، محیط مساعدی به وجود آوردند، به طوری که در زمان داریوش منجمی بزرگ از مردم 

طلمیوس و در بابل به نام نیوریماتو راجع به خسوفھای ماه تحقیقاتی کرده بود و موفق به محاسباتی دقیقتر از برآورد ب

در حدود اواخر عھد  -از مردم سیپار - و نیز منجم دیگری به نام کیدنیو. گردید) Copernikus(دوران بعدی کوپرنیک 

  )١٢۴.(ھخامنشی تقویم اعتدالین را کشف کرد و طول سال را محاسبه نمود

امنشی راجع به علوم و نقش گزارشھا و اشارات پراکنده ای درباره کتابخانه ھا، سالنامه ھا و تواریخ دوره ھخ

در تخت ) گنج نپشت(دانشمندان یونانی در دربار دولت ھخامنشی به چشم می خورد؛ از جمله کتابخانه دژنپشت 

دانشکده پزشکی سائیس نیز کتابخانه . جنب آتشکده آذرگشنسب در آذربایجان) شیزیکان(جمشید و گنج شپیکان 

  )٢.(معتبری داشت

انی زمانی که در دربار اردشیر دوم بوده بھره ھای فراوان تاریخی و علمی از مخازن ذکر شده کتزیاس پزشک و مورخ یون

گزارشھایی از وجود حوزه ھای علمی و محافل فرھنگی در زمان ھخامنشیان در دست است که از آن میان . برده است

ضل و کمال با معرفی وامضای شاه می توان به انجمن دانشوران ھمدان اشاره کرد که در آن یک صد تن از بزرگان ف

  ھمچنین باید از. عضویت داشتند

  )٣.(فرھنگستان اردشیر در شھر سارد یاد کرد که با حضور فرزانگان و دانش پژوھان برگزار می شد

فرمانروایان ھخامنشی گذشته از دانشمندان ایرانی، از دانشمندان یونانی، مصری، ھندی، بابلی و لیدیائی استفاده 
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بطوری که . می کردند؛ حتی از یونان، دانشمندان و پزشکان و نویسندگان و ھنرمندان به آن دیار رو می آوردندکامل 

  )۴.(بعضی از آنھا مانند کتزیاس در دربار خشایارشا و جانشینان او به عنوان پزشک خدماتی انجام دادند

وی به . فرھنگ یونان و ایران افزون گردید بعد از فروپاشی دولت ھخامنشی و استقرار اسکندر مقدونی، آمیزش دو

ھمین منظور عده زیادی از نویسندگان، مورخان و فیلسوفان را با خود به ایران آورد تا وقایع سیاسی و نظامی و سپس 

زمانی که اسکندر بابل را به عنوان پایتخت امپراوری . مسائل علمی و فرھنگی را بررسی، مطالعه و ثبت و ضبط کنند

و دستور ) ۵(گزید، جھت تلفیق دو فرھنگ یونانی و ایرانی، خود با دختران اردشیر دوم و داریوش سوم ازدواج کردخود بر

این امر یکی از دالیل ترغیب و . داد برخی از فرماندھان و بیش از ده ھزار نفر سپاھی با دختران ایرانی ازدواج کنند

در دوران اشکانی نیز . ران و سرزمینھای تحت سیطره اسکندر گردیدتشویق حکما و دانشمندان برای تعلیم و تعلم در ای

  .نه تنھا تبادل علمی بین روم و ایران قطع نشد، بلکه روز به روز بیشتر و پویاتر گردید

  علوم در عصر ساسانیان

   

قلمرو ایران چونان گذشته، ھمه سرزمینھای آریایی، از ماوراءالنھر م،  ٢٢۴پس از روی کار آمدن اردشیر بابکان در سال 

در این قلمرو پھناور، . تا فرات را در برمی گرفت و این پھنه وسیع، محل تبادل فرھنگ ھا و تمدن ھای متنوع بود

: رت بودند ازشھرھای آبادی که از کانونھای فرھنگی مھم جھان محسوب می شدند، فراوان بودند که مھمترین آنھا عبا

از میان آنھا . بلخ، بخارا، مرو، اکباتان، ری، موصل، استخر، تخت جمشید، شوش، سلوکیه و تیسفون و اقمار آن

به طور کلی دوره ساسانی از این لحاظ قابل توجه ) ۶.(تیسفون پایتخت عظیم و باشکوه ساسانی از ھمه مھتر بود

  )٧.(ص در عصر انوشیروان با چھره کامل ایرانی جلوه گر گردیداست که ھمه شؤون سیاسی و فرھنگی ایران به خصو

این دوران از جنبه ھای گوناگون فرھنگی و تمدنی در پیشرفت جھان تأثیر به سزایی داشت و از لحاظ علمی، یکی از 

م مختلف به زبان ادوار برجسته تاریخ به شمار می آید؛ زیرا در این دوره سعی شد تا نتیجه افکار و مطالعات ملتھا و اقوا

. از این جھت سرمایه علمی این زبان فزونی یافت. پھلوی ترجمه شود و از آن برای تکمیل علوم ایرانی استفاده گردد

ھزار کلمه باقی مانده که اغلب مربوط به امور دینی است؛ چون حافظ و ناقل آن،  ۶٠٠امروزه از ادبیات آن زمان فقط 

در امپراتوری روم شرقی ) الرھا(مدرسه ادس یا ادسا ) ٨.(چنین آثاری می کوشیدندموبدان بودند که بیشتر در حفظ 

م ۴۴٩که در جنوب شبه جزیره آناتولی، نزدیک مرز شمالی سوریه و در اصل برای سوریھا تأسیس شده بود، در سال 

به ایران ) یعقوبیان(مسیحیت ھمزمان با فرمانروایی شاپور دوم، نستوریان به علت اختالف با پیروان دیگر ) ٩.(بسته شد

) تیودویوس(پناھنده شدند، و شاپور در جندی شاپور مدرسه ای بنا نمود که جای مدرسه ادسا را گرفت، و تئودورس 

بدون شک بھترین ) ١٠.(وی نیز رساله ای پزشکی به زبان پھلوی تالیف کرد. دانشمند یونانی را برای تدریس دعوت کرد

به خود دید، عصر نھضت فرھنگی ایران یعنی دوره انوشیروان است که آن مدرسه از بزگترین دوره ای که جندی شاپور 

م مأمون  ٨١٣سرانجام در دوره اسالمی این مرکز به بغداد منتقل شد و در سال . مراکز علمی جھان آن روز گردید

ان را به کار ترجمه کتب در بغداد را بنیاد گذاشت و جمعی از دانشور» سرای حکمت«یا » بیت الحکمه«عباسی 

  .فرھنگی به وجود آورد -پھلوی، رومی، یونانی و ھندی به عربی واداشت و جنبشی علمی

چنان که گفتیم، تحوالت علمی از اواسط سده سوم میالدی شدت بیشتری یافت و نھضت علمی را در ایران گسترده 

پنجم میالدی آغازگر تحولی بزرگ در فرھنگ ایران به  قرن. تر ساخت تا اینکه در عصر انوشیروان به اوج شکوفایی رسید

شمار آمد، ھر چند که با وجود کمبود منابع می دانیم توده مردم و طبقات مولد ثروت به طور کلی از نعمت خواندن و 
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) ١١.(با این ھمه، عده زیادی از تجار شھرھا دست کم خواندن و نوشتن حساب را می دانستند. نوشتن محروم بودند

به فرمان او آثار افالطون و ارسطو به زبان . ادشاھان ساسانی و بیش از ھمه انوشیروان حامی ادبیات و فلسفه بودندپ

  )١٢. (پھلوی ترجمه گشت و در دانشگاه جندی شاپور تدریس شد

ی تمام علوم دانشمندان رومی و یونانی که در ایران نفوذ داشتند، از اوستا استفاده می کردند؛ زیرا اوستا منبع اصل

خالصه فھرست مانندی از علوم طبیعی و نجوم که از اوستای زمان ساسانی » بندھشن«در کتاب . محسوب می شد

قرن سوم ھجری برابر با قرن نھم (آنچه از کتب پھلوی در دوره اسالمی . و تفاسیر آن به دست آمده، ثبت شده است

خته و پرداخته شد و شماری از ترجمه ھا از زبان سنسکریت می شناسیم، در ایام پادشاھی انوشیروان سا) میالدی

  .به پھلوی را منسوب به یکی از مشھورترین دانشمندان دربار خسرو، برزویه طبیب می دانند

دخترش را ) م ٢٨۵تا  ٢٣۵در دوران ھرج و مرج امپراتوری از سال (امپراتور روم، اورلینوس که شش سال حکومت کرد 

این شھر شبیه شھر . شاپور برای او شھری در فارس بنا نمود که نام آن را جندی شاپور گذاشت به شاپور اول داد و

بود و به دستور امپراتور، گروھی از پزشکان یونانی جھت خدمت به دخترش به ایران رھسپار ) بوزنطیا(قسطنطنیه 

  )١٣.(نیان آموختندآنان طب بقراطی را در ایران تبلیغ کردند و آن را به عده ای از ایرا. شدند

این شھر تا پایان دولت ساسانی کانون اصلی پزشکی بود و حتی در قرون نخستین اسالمی نیز یکی از مراکز مھم 

از زمان شاپور اول ) یونانی، التین، ھندی(ترجمه کتب پزشکی از زبانھای غیر ایرانی . علم طب به شمار می رفت

الدی عده ای از مسیحیان را که در پزشکی تبحر داشتند، به این شھر کوچ شروع گردید و شاپور دوم در سده چھارم می

در سده پنجم میالدی مسیحیان نستوری بیزانس به علت اختالفات مذھبی و فرقه گرایی از روم شرقی طرد . داد

ساخت مدارس ویژه  عده زیادی از این گروه در بین النھرین اسکان یافتند و به. شدند و در پناه دولت ایران قرار گرفتند

  .خود پرداختند و در آنھا به خصوص به تدرس علوم پزشکی مبادرت ورزیدند

چنان که گفته شد، انوشیروان با گردآوردن دانشمندان و پزشکان حاذق بر عظمت دربار و اھمیت کشور خویش افزود و 

مارستان جندی شاپور گامھای و برای پیشرفت بی) ١۴(دستور بنای یک مدرسه طب را در جندی شاپور صادر کرد 

در این دوره پزشکان گروه خاصی را تشکیل می دادند و مانند سایر گروھھا و اصناف، نظم و ترتیب و . مؤثری برداشت

به عنوان پزشک ویژه شاه منصوب می گردید و ریاست » درست بد«آیین خاصی داشتند و رئیس شان نیز با لقب 

در زمان انوشیروان طبیبان نستوری مقام و جایگاھی بس شامخ ) ١۵.(عھده داشتبیمارستان جندی شاپور را نیز به 

م که گروه بزرگی از  ۴٨٣نستوریان در حدود سال . در دربار ایران پیدا کردند و در مؤسسات علمی استخدام می شدند

که از بزرگترین و )Beit- Lapat(آنان به ایران پناھنده شدند، به اشاعه مذھب خود پرداختند و مرکزی به نام بیت الپات

مھمترین مراکز مذھبی مسیحیان ایران و یک حوزه دینی بزرگ بود، به وجود آوردند و به تدریج دانشمندان در آنجا گرد 

از پزشکان ایرانی  -برزویه حکیم) ١۶.(آمدند و به آموزش پزشکی یونانی و آمیزش آن با طب ایرانی و ھندی پرداختند

  )١٧.(یز با ھمکاری پزشکان عیسوی به ترجمه و تألیف کتب پزشکی دست یازیدن -زمان انوشیروان

قرار داشت؛ بعد از ) دھکده شاه آباد کنونی(می گفتند، در شرق شوش » بیت االباط«جندی شاپور که اعراب به آن 

دینی بزرگ و از در ایران، این شھر یکی از بزرگترین مراکز مذھبی نستوریان و حوزه ) مذھب نستوری(نشر مسیحیت 

بھترین مراکز تجمع علمای مسیحی و محلی برای آموزش طب یونانی و آمیزش آن با پزشکی ایرانی و ھندی گردید و 

به ھمین منظور دانشمندان ایرانی، یونانی و ھندی در آنجا مشغول . در زمان انوشیروان به اوج ترقی علمی نایل آمد

مدرسه جندی شاپور بیشتر به جھت علوم پزشکی بود و بیمارستانش که در شھرت . تعلیم و تربیت دانشجویان بودند

آن از تجارب ملل مختلف ایرانی، یونانی، اسکندرانی، ھندی و علمای سریانی زبان استفاده می شد، در اواخر عصر 
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  )١٨.(ساسانی آوازه جھانی یافت

سمینار «اولین گردھمایی، به تعبیر امروزی  در سال بیستم پادشاھی انوشیروان، پزشکان جندی شاپور به دستور وی

ریاست این گردھمایی به عھده ریاست پزشکان یا . این کار در تاریخ طب ایران مشھور است. را تشکیل دادند» پزشکی

او چون پزشک انوشیروان بود، توانست در این سمینار، اطبای بزرگی . آن دوران، یعنی جبرائیل استایاذ بود» درست بد«

  )١٩.(د ھم جمع کندرا گر

بدین ترتیب می بینیم که علوم پزشکی در زمان انوشیروان بسیار مورد توجه بود و آن مقدار اھمیت و توسعه یافت که 

نه تنھا در سراسر ایران این عھد، بلکه در دورانھای پس از فروپاشی دولت ساسانی نیز تا سالھای متمادی در دوره 

شکی با مرکزیت جندی شاپور، زمینه ای برای تحوالت بزرگ علمی در جھان آن روز علم پز. اسالمی دارای شھرت بود

منصور عباسی با بنای شھر جدید بغداد و استقرار . به طور اخص گردید) روم شرقی(به طور کلی، و در بیزانس 

سه طب جدید به پایتخت، دستور داد که استادان و معلمان مدرسه طب جندی شاپور به بغداد منتقل شوند و در مدر

تدریس و تعلیم بپردازند، بدین ترتیب مدرسه جندی شاپور به تدریج از اعتبار علمی افتاد، تا سرانجام به کلی از بین 

  )٢٠.(رفت

  حکمت و فلسفه

   

از ) پ ۴٨۵ - ۵٢١(فلسفه از علومی بود که ھخامنشیان بدان توجه خاصی داشتند، به طوری که داریوش اول 

ونانی به عنوان نمونه ھراکلیتوس افسوسی دعوت کرد تا به دربار وی آید؛ ولی ھراکلیتوس دعوت دانشمندان معروف ی

شاه را نپذیرفت و در جواب وی نوشت که از تظاھر نفرت دارد و چون به کم قانع است و آن کم در نزدیکی او یافت می 

به ایران آمد، ) کلده(ه از مصر و بین النھرین اولین فیلسوف و دانشمند یونانی ک) ٢١.(شود، نمی تواند به ایران برود

م بعد از جنگ مدی دوم ھنگامی که بین ایران و یونان صلح .پ ۴۴٨او در سال . بود) اھل آبدرا در آناطولی(دموکریتوس 

او فیلسوفی بود که به دنبال دست یافتن به . به ایران مسافرت کرد) صلح کالیاس بین اردشیر اول و آتن(برقرار شد 

وی گذشته از علوم . علم و معرفت به ایران آمد و از اخبار مخبران مصری و کلدانی و ایرانی، علوم فراوان کسب کرد

  .فلسفی، دارای معلومات ریاضی و نجوم و طب نیز بود

اه او اولین کسی است که تالش نموده جذبه و شوق را که حالتی روحی است، و آن روح در اختیار خدا قرار گرفته، از ر

پس از شکست داریوش سوم و چیرگی یونانیان، کتب علمی ایرانیان از جمله منطق و فلسفه ) ٢٢.(علم ثابت کند

توسط اسکندر مقدونی به یونان منتقل گردید که مایه مزید رونق و بسط علوم یونانیان شد و احتماًال اصل نسخ 

لیل استفاده از آن آثار مستحکم تر و علمی تر فارسی را نیز محو و نابود کردند و منطق و فلسفه ارسطو به د

فالسفه ایرانی و رومی و یونانی، بین ایران و روم در حال سفر و دادوستد علمی بودند و نمونه مھم این ) ٢٣.(گردید

دادوستد در زمان خسروانوشیروان دیده می شود که دانشمندان فلسفه بیزانسی و یونانی در ایران زیاد، و از آزادی 

ژوستی نین امپراتور بیزانس، در مقطعی از حکومتش، بر مسیحیت ) ٢۴.(وردار بودند و به تعلیم و تعلم می پرداختندبرخ

م آکادمی آتن را که توسط افالطون ساخته  ۵٢٩او در سال . روم بسیار سخت گرفت و حتی فالسفه را کافر دانست

ان علم فلسفه و فرھنگ یونان، از تحصیل محروم سال قدمت فرھنگی و ادبی بست و طالب ٩٠٠شده بود، بعد از 

به طوری که ھفت تن از فالسفه . به دنبال این اقدام دانشمندان بیزانسی به دربار ایران پناھنده شدند) ٢۵.(شدند

. آمدند و مورد عنایت و لطف انوشیروان قراتر گرفتند و برای مدتھا در ایران ماندند) تیسفون(معروف یونان به پایتخت 
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منعقد ) م۵۶۵(یکی از بندھای عھدنامه صلحی که بین انوشیروان و ژوستی نین امپراطور دوره اول حکومت بیزانس 

  .گردید، عفو و بازگشت حکما و فالسفه به میھن خود بود

از این . ژوستی نین در مذھب تعصب خاصی داشت و با رواج تمدن و افکار یونانی در قلمرو حکومتش سخت مخالف بود

را نیز ببندند و بدین ترتیب مانع ) ادسا(در شھر ادس » دارالعلم سنت افرم«ه دنبال بستن آکادمی، دستور داد رو ب

آگاتیاس مورخ و شاعر معروف . این مدرسه از کانونھای فعال فلسفه بود. تدریس دانشمندان و حکمای آتن گردید

ھفت تن از حکما و «: نت ژوستی نین می نویسدیونانی در قرن ششم میالدی در کتاب مشھورش به نام تاریخ سلط

آنھا با افکار مذھبی رومیان موافق نبودند و آن . مدرسان که شکوفه حکمت آن زمان بودند، به ناچار از روم به ایران آمدند

نمونه را دردسری برای خود به شمار می آوردند و گمان داشتند در ایران آن یگانگی در قدرت و حکمت که افالطون آن را 

به ھمین . تصور آنھا این بود که در ایران ھر چیز به حد کمال است. کامل فرمانروایی خردمندانه می شمرد، برقرار است

ھنگامی که . منظور رھسپار این سرزمین شدند، تا در سایه عدالت فرمانروای ایران زندگی آزادانه ای داشته باشند

ا تأمین نکرد و این زمانی بود که قباد حکومت را در دست داشت و ھنوز وارد ایران شدند، آنچه می دیدند نظرشان ر

از . قباد که از حکمت و فلسفه دم می زد، با نظریات و اندیشه آنان موافق نبود. مزدکیان در دربار دارای قدرت بودند

. تم می کردندطرفی نیز عمال دولتی نسبت به مردم تعدی و ظلم روا می داشتند و باالدستان بر زیردستان س

م انوشیروان بسیار کوشید آنان را در ایران نگه ۵٣١و در سال ) ٢۶(».مشاھده چنین وضعیتی امید آنھا را از میان برد

دارد، اما موفق نگردید؛ از این رو براساس پیمانی که بین انوشیروان و ژوستی نین تنظیم شد، چندین مورد به این 

  :حکیمان اختصاص یافت

  دی و امنیت کلی فالسفه در قلمرو امپراتوری بیزانسرعایت آزا. ١

  این فضال از بازگشت به میھن خویش منع نشوند. ٢

  )٢٧(عدم آزار و اذیت دانشمندان. ٣

به دستور انوشیروان تمام کتابھای دو دانشمند بیزانسی یعنی دیوژن «: می نویسد ٢٨آگاتیاس در کتاب دوم بند 

و ظاھرًا کتاب ھای حکمت یونانی را در ایران به زبان سریانی . سریانی ترجمه شدو سیلیسیوس به زبان ) دیوخانوس(

او کتابی در جواب . است) پریسکیانوس(یکی از حکمایی که به ایران آمد، دانشمندی به نام پریسین . می آموختند

اطه کامل داشته و پرسشھای انوشیروان نوشت و از این سؤاالت چنین پیداست که انوشیروان به حکمت یونانی اح

  ».خود فیلسوف و حکیم بوده است

اصل این کتاب به زبان یونانی در دست نیست و تنھا ترجمه ناتمامی از آن به زبان التین موجود است که نسخه خطی 

این کتاب . است» راه حل مشکالت فلسفه پریسین«آن در کتابخانه سن ژرمن پاریس ثبت می باشد، و عنوان کتاب 

این . ھای مختصری در مسائل مختلف علم النفس، وظایف االعضاء و حکمت طبیعی و تاریخ طبیعی استشامل جواب

نسخه شامل چند فصل است و در مقدمه اش پریسین سبک تحقیقات اساتید خود و تعداد زیادی از کتب یونان را نام 

  )٢٨. (اده استپس از آن به ھر یک از سؤاالتی که انوشیروان مطرح کرده، جواب د. برده است

  ریاضی و نجوم

   

م .پ ۵۴٠ھنگامی که کلدانیان در سال . ریاضی، مھندسی و نجوم در نزد ایرانیان از اعتبار خاصی برخوردار بوده است

این علم دو قرن بعد به یونان و از آنجا به سراسر جھان . بابل را فتح کردند، اخترشناسی در آنجا بسیار رواج داشت
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در کنار کوه مقدس آتوس که به روزگار (در شبه جزیره اتوس ) م.پ ۴٨۵ -۴۶۵(به امر خشایارشا  )٢٩.(شناسانده شد

این کار به . ترعه ای حفر کردند که ناوگان دریایی ایران از خطرھا محفوظ ماند) پوزانتی صومعه ای در آنجا ساخته اند

این ترعه از یک رشته حوضچه . ن بسیار مقرب بوددست ارتاخایس و یوربارس انجام گرفت، و ارتاخایس در نزد شاه ایرا

و پیداست که جھت احداث آن از علوم ) ٣٠.(پا پھنا داشت ٩٠تا  ۶٠پا عمق و از  ٨تا  ٢ھا تشکیل می شد که از 

  .ریاضی و مھندسی استفاده شده است

مبذول می دارند آنھا پارسیان دارای شرف عالی و عزت عظیم بوده، به علم نجوم توجه خاص : به قول ابن العبری

در زمان «: به نوشته او» .دارای رصدخانه ھای قدیمی بوده، که دانشمندان زیادی را به خود مشغول نموده است

بطلمیوس فیالدلفوس پادشاه مصر به علت عالقه وافری که به علم داشت، به وزیر خود دستور داد کتابھای علمی را از 

و آشور که غیر از حکمت و فلسفه یونانی است، جمع آوری کنند و قیمت آن را ھند و سند و فارس و گرگان و بابل 

جھت خرید باال ببرند تا بازرگانان از ھر کجا که می گذرند و این نوع کتب را می یابند، خریداری کنند و به مصر انتقال 

دین ترتیب می بینیم که در دوره ب) ٣١(» .آنگاه دستور داد تمام کتب جمع آوری شده را به یونانی ترجمه کنند. دھند

ساسانیان پیشرفت علوم بسیار چشمگیر بود، به طوری که در قرن ششم میالدی که قرن ضعف و از ھم گسیختگی 

  .تمدن بیزانس است، برای ایران ساسانی دوران پیشرفت علوم و ادبیات محسوب می شود

دوره تاریک علوم و ادبیات ) ق.قرن سوم ھـ(قرن نھم میالدی  ق تا اواسط.از اوایل قرن ھفتم میالدی برابر با قرن اول ھـ

با بسط و اشاعه اسالم و تسلط بر سرحدات غربی ایران، و سپس ) ٣٢.(بیزانس و دین مسیحیت نامیده می شود

ولی از آنجا که ) ١۵۵.(گسترش حکومت اسالمی بر سراسر منطقه، ضربات سختی به ادبیات و علوم بیزانس وارد آمد

یان از دوران قدیم به نجوم و ریاضیات عالقه مند بودند و آنھا را به خوبی می دانستند، مسلمانان پس از فتح ایران ایران

به دنبال کسب علوم نجوم و ھیئت ایرانی افتادند، و در کتب نجوم طی قرون متمادی، آرای آنھا در ھر بابی مقابل 

  .عقاید علمای سایر ملل ذکر می شد

  نتیجه

می بین ملل در دوره ساسانی به گونه مداوم وجود داشت و گذشته از علوم رومی و ایرانی، از علوم یھودی و روابط عل

مدرسه جندی شاپور از نخستین مراکز علمی و فرھنگی بسیار مھمی بود که . ھندی ھم استفاده می شد

ادل افکار علمی و پژوھش درباره آثار دانشمندانی از کشورھای گوناگون در آن گرد آمده بودند و محل مناسبی برای تب

مھمترین رشته علمی که در جندی شاپور رشد و گسترش یافت، پزشکی بود که . فالسفه یونان، ھند، روم و ایران بود

م، رابطه ٧۶٢با تأسیس و بنای شھر بغداد توسط منصور عباسی در سال . این امر تا قرن دھم میالدی ادامه داشت

سالمی و بیزانس شدت گرفت، و از زمان ھارون الرشید متون نجوم و ریاضی جدیدی از ھند، علمی بین دولت ھای ا

این رویه مکاتیب علمی جندی شاپور سابق را گسترش و تکامل . یونان و روم به پایتخت رسید و به عربی ترجمه گردید

شیوه ھای . کوفایی علوم بودعصر خالفت مأمون عباسی، روزگار اوج قدرت و حمایت از معتزله و دوره ش. بخشید

استداللی معتزله با روش ھایی که در گذشته و ابتدا مورد استفاده فیلسوفان یونان و اسکندریه قرار گرفته بود، 

از این جھت . مطابقت داشت و برای پیشبرد آرمان و جنبش معتزله به ترجمه آثار بیشتری از یونان و اسکندریه نیاز بود

در بغداد بنا شد که می توان آن را جانشین مدرسه جندی شاپور به ) سرای حکمت(» الحکمه بیت«به دستور مأمون 

با تأسیس بیت الحکمه و رصدخانه ھای چند توسط مأمون و با ورود علوم یونانی و رومی و ایرانی که از . شمار آورد

ھا، رونق ویژه ای پیدا کرد و  زمان دولت ساسانی به ارث رسیده بود، امور علمی و فلسفی و ادبی و دیگر رشته

در ریاضی و (، عمر خیام نیشابوری )در اسطرالب(توانست مورد استفاده و رشد دانشمندانی چون ابوالعباس فرغانی 
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، ابوریحان بیرونی، ابوعلی سینا، خوارزمی و صدھا دانشمند دیگر قرار گیرد تا این دانشمندان خدمات ارزنده ای به )جبر

  .دبشریت ارائه دھن

   

  :پی نوشت ھا 

   

 - ٢۴صدری افشار، غالمحسین، سرگذشت سازمانھای علمی و آموزشی در ایران، ج سوم، نشر وزارت علوم، صص . ١

٢١.  

  .٣و  ٢صص . ھمان. ٢

  .ھمان. ٣

  .٣۵٣، ص ١٣٢۶سارتون، جرج، تاریخ علم، ترجمه احمد آرام، چ تابان، سال . ۴

؛ ویل دورانت، تاریخ ١٣۴٢، سال ٣٢٠ج اول، ص  ٢٢شھر، نشریه شماره کمیسیون ملی یونسکو در ایران، ایران . ۵

  .۶١١، ص ١٣۶٧، بخش اول، ج چھارم، چ دوم، انتشارات سازمان آموزشی انقالب اسالمی، سال )عصر ایمان(تمدن 

  .١۶٩ویل دورانت، ھمان کتاب، ص . ۶

  .١٨۶، ص ١٣٣٣عرب، دانشگاه تھران،  محمدی مالیری، محمد، فرھنگ ایرانی و تأثیر آن در تمدن اسالمی و. ٧

  .١٧٠ویل دورانت، ھمان کتاب، ص . ٨

جی، تاریخ ایران از سلوکیان تا فروپاشی ساسانی، ترجمه حسن انوشه، چ سوم، انتشارات امیرکبیر، سال .بویل، آ. ٩

  .٢۴٧، ص ١٣۶٨

  .٢٨۵، ص ١٣۶۶پنگوئن، ، ترجمه حسن افشار، چ اول، انتشارات )کمبریج(رمان، تاریخ علم .کالین، ا. ١٠

  .۵۴۶، ص ١٣۶٨کریستین سن، آرتور، ایران در زمان ساسانیان، ترجمه رشید یاسمی، نشر دنیای کتاب، . ١١

  .١٧٠ویل دورانت، ھمان کتاب، ص . ١٢

  .١٢٨، ص ١٣۶۴ابن العبری، تاریخ مختصرالدول، ترجمه محمدعلی تاج پور، انتشارات اطالعات، . ١٣

  .٢٩٧۵، ص ١٣٧۵ریخ ایران، چ اول، ج چھارم، انتشارات دنیای کتاب، پیرنیا، حسن، تا. ١۴

  .۴٢صدری افشار، ھمان کتاب، ص . ١۵

  .٣۶، ص ١٣۵٣ممتحن، حسینعلی، سرگذشت جندی شاپور، دانشگاه جندی شاپور، . ١۶

  .٢۵٨بویل، ھمان کتاب، ص . ١٧

  .٢٣و  ٢٢، صص ١٣٣۶صفا، ذبیح اهللا، تاریخ ادبیات ایران، چ دوم، دانشگاه تھران، . ١٨
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