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چکیده 

دانــش گاه پزشــکی جنــدی شــاپور جایــگاه باالیــی در تاریــخ پزشــکی جهــان دارد. 
دســت آوردهای درخشــان ایــن دانــش گاه و اســتادان و دانش آموختگاَنــش بــه 
كــه می تــوان آن را مکتبــی ویــژه  گــذارد  گونــه ای در تاریــخ طــب جهــان تأثیــر 
كاركردهــای آموزشــی فــراوان و مؤثــر آن در  گزارش هــای تاریخــی دربــاره  خوانــد. 
ــان و   ــران و جه ــی اش در ای ــاز و تاریخ ــی ممت ــش درمان ــکی، نق ــم پزش ــال عل انتق
افتخاراَتــش در زمینــه پژوهــش و عرضــه محصــوالت ارزش منــد علمــی؛ به ویــژه 
ــت  ــش گاه دالل ــن دان ــته ای ــی برجس ــگاه علم ــر جای ــع، ب ــکی مرج ــای پزش كتاب ه
ــگاه ایــن مکتــب  ــاره جای ــی درب كانون ح پرسشــی  ــا طــر ــد. ایــن پژوهــش ب می كنن
بــا جایــگاه دیگــر  و درمانــی در ســنجش  پژوهشــی  آموزشــی،  هــای  زمینــه  در 
ــه  ــی و ب ــی ـ تحلیل ــه روش توصیف ــان، ب ــران و جه ــی ای ــز علم ك ــا و مرا دانش گاه ه
كمــک منابــع معتبــر علمــی، بــه بحــث و بررســی می پــردازد و علــل و زمینه هــای 
گیــر بــه  افــول آن را پــس از قرن هــا مرجعیــت علمــی در جهــان مــی كاَود. نــگاه فرا
جایــگاه علمــی مکتــب پزشــکی جنــدی شــاپور از قوت هــای ایــن پژوهــش بــه 
كــه  كیــد می كنــد  شــمار مــی رود و نــه تنهــا بــر هویــت ممتــاز ایرانــی ـ اســامی تأ
ــان سیاســی در عرصــه احیــای  ــزان علمــی و مجری ــرای برنامه ری دســت مایه ای ب

الگــوی موفــق و مفیــد تمــدن اســامی اســت.
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مقدمه  
ِطــب از نخســتین دانش هــای رایــج نــزد ایرانیــان و مســلمانان بــوده؛ چنان كــه در ادبیــات 
كــز  گذشــته »علــم ابــدان« بــا »علــم ادیــان« هم ســنگ شــمرده شــده اســت. جنــدی شــاپور از مرا
كــه دانش منــدان و پزشــکان  بــود  ایــران و حتــی جهــان  تاریخــی مهــم آمــوزش و پژوهــش 
بســیاری از دورتریــن ســرزمین های جهــان بــه ســویش می شــتافتند و به رغــم ِملــل، آیین هــا 
كنــار یک دیگــر بــه پژوهــش می پرداختنــد. مركــز علمــی و  گونشــان، قرن هــا  گونا و مذاهــب 
كــه محققــان آن »دانــش گاه« نامیده انــد، پیــش از ظهــور اســام و پــس از  درمانــی جنــدی شــاپور 
آن، سرچشــمه خدمــات و تحــوالت بزرگــی در پیش رفت هــای علمــی و انتقــال فرهنــگ یونانــی 

و هنــدی و پهلــوی بــه فرهنــگ نوخاســته اســامی بــود. 
کــه  جایــگاه ایــن دانــش گاه بــه انــدازه ای در جهــان علــم و دانــش ممتــاز و رفیــع بــود 
خوانــد.  می تــوان  فرانــش  شــاخه های  و  پزشــکی  زمینــه  در  به ویــژه  علمــی  مکتبــی  را  آن 
دســت آوردهای خیره کننــده اســتادان، دانشــجویان و دانش آموختــگان ایــن دانــش گاه در 
همــه زمینه هــای آموزشــی، پژوهشــی و درمانــی آن را بــه شــهیرترین مرکــز علمــی ایرانیــان 
گســتره  کــرد1.  )دوره باســتان و اســامی( در زمینــه پزشــکی تــا ســده ســوم هجــری قمــری بــدل 
کــه تــا قرن هــا در تاریــخ علمــی  علمــی ایــن مکتــب نــه تنهــا در جغرافیــای ایــران و اســام 

ــذارد2.  گ جهــان نیــز تأثیــر 
ســؤال اصلــی بــه جایــگاه آموزشــی، پژوهشــی و درمانــی ایــن مركــز در ســنجش بــا دیگــر 
كــز علمــی ایــران و جهــان ناظــر اســت. چیســتی علــل و دالیــل افــول ایــن  دانش گاه هــا و مرا
كــه بــه روش توصیفــی ـ تحلیلــی بــا بهره گیــری  مکتــب، ســؤال فرعــی پژوهــش بــه شــمار مــی رود 

از منابــع معتبــر علمــی بــدان پاســخ می گویــد.

جایگاه آموزشی
جهــان  تاریــخ  پزشــکی  دانش گاه هــای  شــهیرترین  از  را  شــاپور  جنــدی  مركــز  یــا  مدرســه 

1. عوامــل فراوانــی همچــون حمایــت حکومت هــا، تســاهل و تســامح مذهبــی، ارزش علــم و عالــم و علم آمــوزی 
از دیــگاه قــرآن و اســام، تشــویق های نبــوی و علــوی، تعامل هــای جهانــی و جایــگاه جغرافیایــی ایــران، در ایــن 

گذاردنــد )در این بــاره، ر.ک: نجف پــور ]و دیگــران[، 0931، 951-251(. شــکوفایی علمــی تأثیــر 
كــه زمینــه پیدایــِی تمــدن جدیــد غــرب بــود، از  كــردن جهــان غــرب از خــواب هزارســاله قــرون وســطایی  2. بیــدار 

ایــن دســت آوردهای جهانــی اســت )ر.ک: آل علــی، 0731، 043– ۸53(.
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كــه حتــی پــس از انقــراض ساســانیان در نخســتین ســده های دوره اســامی  ــوان برشــمرد  می ت
مانــدگار بــود و دانش گاهــی بــا ویژگی هــای امروزیــن بــه شــمار می رفــت. ایــن آمــوزش گاه در 
ــج  ــی در آن رای ــا تنهــا پزشــکان و پزشــکی ایران ــود، ام ــی ب ــد، مؤسســه ای ایران ــران و از هــر دی ای
ــکی  ــوزش پزش ــزرگ آم ــز ب ــن مرك ــون در ای گ گونا ــل  ــی از مل ــکان و دانش جویان ــه پزش ــود، بلک نب
ــار و یافته هــای علمــی دانش منــدان  ــد. از ســوی دیگــر، آث ــه تحصیــل و تدریــس ســرگرم بودن ب
گیــران منتقــل می شــد )كریســتن ســن، 13۸3، 437؛ محمــدی،  سراســر جهــان در آن جــا بــه فرا

 .)2۸5  ،2۸4  ،253۶
بنابرایـــن، جهانـــی بـــودن بزرگ تریـــن امتیـــاز جنـــدی شـــاپور در ســـنجش بـــا نظامیـــه 
ــت.  گشـ ــدل  ــامی بـ ــدن اسـ ــی در تمـ ــوزش عالـ ــته آمـ ــاد برجسـ ــه نمـ ــا بـ ــه بعدهـ كـ ــود  ــداد بـ بغـ
جنـــدی شـــاپور به رغـــم دیگـــر مـــدارس، از محدودیت هـــای نـــژادی، علمـــی و مذهبـــی بـــر 
ــتند و  ــدان راه داشـ ــی ِبـ ــژاد و مذهبـ ــر نـ ــوم از هـ ــان علـ ــدان و طالبـ ــی دانش منـ ــود؛ یعنـ ــار بـ كنـ
گرایـــش دینـــی در آن آزاد بـــود  به رغـــم نظامیه هـــا، تحصیـــل و تدریـــس هـــر فـــردی بـــا هـــر 

.)77  ،13۶3 كســـایی،  )ر.ک: 
ــدل  ــی ب ــزی علم ــه مرك ــی اش، ب ــاز پیدای ــاپور از آغ ــدی ش ــان، جن ــای مورخ گزارش ه ــر  بناب
گشــت و حتــی شــاپور اول ساســانی )271-241 م( بنیادگــذار ایــن شــهر1، پزشــکان یونانــی را 
كتاب هــای معــروف یونانــی را بــه پهلــوی ترجمــه و آنهــا را در  بــه ایــران فراخوانــد و فرمــان داد 
كــرد.  كتاب خانــه آن جــا بگنجاننــد. او بدیــن شــیوه آن جــا را بــه مركــز علــوم پزشــکی ِهلنــی بــدل 
گســترش یافــت.  بیمارســتان و دانش كــده پزشــکی جنــدی شــاپور از ایــن زمــان پیــش رفــت و 
نصــر دربــاره چگونگــی پیدایــی ایــن مركــز آموزشــی نوشــته اســت: اردوگاه اســیران جنگــی شــاپور 
گردیــد. ایــن علــوم در آن جــا بــه زبــان  آرام آرم گســترش یافــت و بعدهــا بــه مركــز علــوم قدیــم بــدل 
یونانــی، سانســکریت و ســریانی تدریــس می شــد. پزشــکی، ریاضیــات، نجــوم و منطــق را در ایــن 
مدرســه بیش تــر بــا توجــه بــه متــون یونانــی2 ترجمــه شــده بــه ســریانی همــراه بــا درون مایه هایــی 
از علــوم ایرانــی و هنــدی، آمــوزش می دادنــد. ایــن مدرســه بعدهــا از منابــع مهــم دانــش قدیــم 

ــم  ــیار مه ــز بس ــی نی ــد سیاس ــه از دی ك ــی  ــد علم ــا از دی ــه تنه ــانی ن ــر ساس ــژه در عص ــاپور به وی ــدی ش ــی جن گوی  .1
كردنــد، هــر  بــوده؛ چنان كــه ابن ندیــم آورده اســت: پــس از اینکــه مانــی را بــه فرمــان بهــرام پســر شــاپور دو نیمــه 

نیمــه اش را بــر یکــی از دروازه هــای جنــدی شــاپور آویختنــد )ابن ندیــم، ۶431، ۶95(.
ــاپور را  ــدی ش ــان جن ــه مورخ ك ــود  ــدازه ای ب ــه ان ــهر ب ــن ش ــدان ای ــان در دانش من ــکی( یون ــی )پزش ــر علم 2. تأثی

»شــهر بقــراط« می نامیدنــد )ر.ک: بــراون، 1731، 73(.
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گواهــی می دهــد: گــزارش قفطــی نیــز بــر ایــن دعــوی  جهــان اســام شــد )نصــر، 1359، 2۸(. 

ــد و  ــذاق1 می بوده ان ــان ح ــان ایش ــا و در می ــه اطب ــابور« همیش ــدی س ــل »جن ــه اه ك ــدان  ب

كاســره اهــل آن جــا بــه ایــن صناعــت مشــهور بــوده انــد ... از هــر ِحرفــت و هــر  از زمــان َا

كــس از افاضــل ایشــان بــا او بدان جــا منتقــل  پیشــه، قومــی را و از اطبــای حــاذق نیــز چنــد 

كار طبابــت  شــدند و بعــد از اقامــت، شــروع نمــوده، نوســاالن را تعلیــم می نمودنــد و همــواره 

كثــر آن جــا در صناعــت، فایــق و ســرآمد  ــا ا گرفــت ت در آن جــا، روز بــه روز تضاعــف و تزایــد 

گشــتند )قفطــی، 1371، 1۸3، 1۸4(.

دانــش گاه جنــدی شــاپور در دوره خســرو انوشــیروان )531-579 م( بــه اوج پیش رفَتــش در 
گــون رســید و دانش منــدان و دانش هــای هنــدی، یونانــی، یهــودی، ســریانی،  گونا زمینه هــای 
ــکندریه و  ــن، اس ــه آت ــور روم مدرس ــه امپراط ــه اینک ــرد آورد. البت گ ــود  ــی را در خ ــیحی و ایران مس
الرهــا2 را بســت نیــز در پناهندگــی اســاتید آنهــا بــه ایــران و بــه شــکوفایی بیش تــر جنــدی شــاپور 
گماشــت3  گــذارد. انوشــیروان آن دانش منــدان را در جنــدی شــاپور بــه تدریــس و تحقیــق  تأثیــر 
گشــت و  و ایــن دانشــگاه بــه ســرپناهی علمــی بــرای دانش منــدان بــزرگ یونــان و شــام بــدل 
گرفــت )فرشــاد، 13۶5، 75؛ بیــات، 1370، 3۸۸؛  كــز علمــی ـ آموزشــی یونــان پیشــی  از مرا

قدیانــی، 137۶، 139(. 
ایــن  تدریــس و تحقیــق در زمینه هــای طــب، فلســفه، حکمــت، ریاضیــات و نجــوم در 
ــده نجــوم  ــده پزشــکی، دانش ك ــر دانش ك ــزون ب ــش گاه مهــم شــمرده می شــد. بنابرایــن، اف دان
گفته انــد شــاپور اول آن را ســاخت )ر.ک: اولیــری، 1342،  كــه  و رصدخانــه ای در آن جــا بــود 

  .)55۶–555  ،13۸4 پینگــری،  112–113؛ 
گمــان مــی رود زبــان تدریــس در دانــش گاه در آغــاز ســریانی یــا یونانــی بــوده، امــا آرام آرام پــس 
گســترش نهضــت فرهنگــی عصــر ساســانی، زبــان ایرانــی بــه زبــان تعلیــم و تعلــم دانش گاهــی  از 
كــه  و ترجمــه و زبــان پهلــوی بــه زبــان تألیــف علمــی بــدل شــده باشــد؛ یعنــی دانش جویانــی 

1. ماهر، استاد، زیرک )معین، مدخل »حاذق«(.
كه یونانیان آن را ادسا می نامیدند. 2. الرها شهری تاریخی میان موصل و شام بود 

كــه مهندســان و متخصصــان آنــان در عصــر  كن بودنــد  3. پیــش از ایــن شــماری از اســیران روم در ایــن شــهر ســا
ــر  ــران مؤث ــه ای ــان ب ــی خودش ــر فرهنگ ــی از عناص ــال برخ ــدها و انتق ــا و س ــاختمان ها، پل ه ــی س ــاپور در پیدای ش

بودنــد )نولدكــه، ۸531، 1۸(. افــزون بــر ایــن، روابــط تجــاری و نظامــی در ایــن زمینــه بی تاثیــر نبــود.



₪ا121 ثادهابارلیکا پ باهتگپکاثگدجاگاهوع

گــون بــه جنــدی شــاپور می رفتنــد، زبــان پهلــوی را فرامی گرفتنــد و بــا  گونا از ســرزمین های 
ــع هنــدی سانســکریت،  ــه پژوهــش می پرداختنــد. البتــه مناب ــان دانــش می آموختنــد و ب آن زب
كار می بســتند و بــه ایــن زبان هــا نیــز تکلــم و تدریــس می كردنــد  یونانــی و ســریانی را نیــز بــه 

)تکمیــل همایــون، 13۸4، ۶0(.

1. استادان و دانش جویان برجسته1 
گــون  گونا ایــن دانــش گاه در درازنــای زمــان، دانش منــدان بســیاری را از اقــوام و ملت هــای 
ابتــکارات  نوآوری هــا،  دربــاره  بدیعــی  حکایــات  كــه  كــرد  عرضــه  جهــان  علمــی  جامعــه  بــه 
و درمان هــای شــگفتی برانگیز آنــان در منابــع تاریخــی ثبــت شــده اســت. پزشــکان جهانــی 
كــه هــم در مانــدگاری حیــات  برجســته ای از دانش آموختــگان ایــن مركــز بــه شــمار می رونــد 
گذاردنــد. گســتردگی زمینه هــای آموزشــی، پژوهشــی و درمانــی تأثیــر  علمــی دانــش گاه و هــم در 

1-1.اخایدانااختیایع

ع از پزشــکان حاذق و اســتادان و رؤســای بیمارســتان  شــش یا هفت نســل خانواده بختیشــو
ع رئیــس بیمارســتان جنــدی شــاپور  جنــدی شــاپور بودنــد. بــرای نمونــه، جرجیــس بن بختیشــو
كــه بــه بیمــاری معــده دچــار شــد  بــه درمــان منصــور )13۶-157 ق( خلیفــه عباســی پرداخــت 
ــزرگ داشــت و  ــد. منصــور پــس از بهبــودش وی را ب ــوان بودن و پزشــکان بغــداد از درمانــش نات
پاداش هــای نیکــو بــه او داد. جرجیــس به رغــم اصــرار دســتگاه خافــت بــر ماندنــش در بغــداد، 
ع پســر جرجیــس نیــز در پزشــکی  بــه جنــدی شــاپور بازگشــت2 )آذرنــوش، 1، 3۸1(. بختیشــو
كن و پــس از درمــان  همچــون پــدرش چیره دســت بــود. او در بیمارســتان جنــدی شــاپور ســا
منصــور و مهــدی )15۸-1۶9ق(، بــه فرمــان هــارون الرشــید )170-193 ق( بــه ریاســت همــه 
كــه خــود جایــگاه ممتــازی بــه شــمار می رفــت )ابن عبــری،  پزشــکان دربــار خافــت منصــوب شــد 

 .)193 ،13۶4
ع پزشــک شــهیر و اســتاد دانــش گاه جنــدی شــاپور برجســته ترین  جبراییــل بن بختیشــو

گمــان مــی رود سیاســت پادشــاهان  1. بســیاری از اســتادان برجســته دانــش گاه جنــدی شــاپور، عیســوی بودنــد. 
ساســانی و خلفــای امــوی و عباســی در ترجیــح اطبــای مســیحی یــا ســریانی بــر اطبــای بومــی، در این بــاره تأثیرگــذار 

بــوده باشــد )كریســتن ســن، 3۸31، 434(.
كــه بــه درمــان ســفاح و منصــور می پرداخــت. او  ع پــدر جرجیــس نیــز از پزشــکان برجســته بــود  2. بختیشــو

.)712  ،3۸31 )اندلســی،  دارد  معروفــی  پزشــکی  كتاب هــای 
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عضــو ایــن خانــدان بــود. ایــن پزشــک ماهــر 23 ســال بــه خلفایــی چــون هــارون، امیــن )193-
ــت  ــکی خدم ــای پزش ــر زمینه ه ــا و دیگ ــان بیماری ه ــون )19۸-21۸ ق( در درم 19۸ ق( و مأم
رســاند و آثــار پزشــکی فراوانــی از خــود بــر جــای نهــاد )بیــات، 1370، 21۶(. منابــع تاریخــی 
كــه بــه  كنیــز مفلــوج محبــوب هــارون الرشــید خبــر داده انــد  از خدمــت او در معالجــه زیركانــه 
انتصابــش بــه ریاســت پزشــکان دربــار عباســی و افزایــش نفــوذش نــزد عباســیان انجامیــد )ر.ک: 
ع بن جبراییــل از دیگــر اعضــای ایــن خانــواده نــزد  ممتحــن، 13۶7، 192–193(. بختیشــو
نــزد پزشــکان هــم روزگارش جایــگاه واالیــی داشــت و بــه همیــن ســبب، خلفایــی چــون الواثــق 
)232-227 ق(، المســتعین )24۸-252 ق( و متــوكل )232-247 ق( درمــان خــود را بــه 

.)52۸–527  ،134۶ )ابن الندیــم،  وامی گذاردنــد  وی 
ــرای  ــد. ب ــز در جنــدی شــاپور تحصیــل و تدریــس می كردن ــدان نی ــم ایــن خان گردان عال شــا
كــه اســتاَدش را به ویــژه در ســفر  گردان جرجیــس بــود  كســی بــه نــام ابراهیــم از شــا نمونــه، 
ــه  ــتاد، ب ــاب اس ــس، در غی گرد جرجی ــا ــر ش ــرجیس دیگ ــرد. س ــی می ك ــداد همراه ــه بغ ــی ب درمان
برجســته  گرد  شــا نیــز  بن شــهانا  عیســی  می پرداخــت.  شــاپور  جنــدی  بیمارســتان  مدیریــت 

كاری اســتاد بــه بغــداد، همــراه وی بــود )آذرنــوش، 1، 3۸1(. جرجیــس و در ســفر 
1-2.اگاهوعاانااهلایصرایک

وی پزشــکی ایرانی تبــار و از فاضــان و عالمــان برجســته طــب در دانــش گاه جنــدی شــاپور 
كتــاب معــروف  كــه همان جــا بــه داروســازی پرداخــت و  بــود )نیمــه اول ســده ســوم قمــری( 
داروخانه هــای  و  بیمارســتان ها  همــه  دربــاره  راه نمایــی  كتــاب  ایــن  نوشــت.  را  االقرباذیــن 
گاهــی داشــت و افــزون بــر اینکــه زمانــی رئیــس  كنش هــای داروهــا آ آن عصــر بــود. وی بــه وا
گــزارش منابــع تاریخــی، گویی  بیمارســتان جنــدی شــاپور شــد، همــواره در آن جــا حاضــر بــود. بــه 
ــوده اســت )ابن الندیــم، 134۶،  او آخریــن رئیــس ایــن بیمارســتان و طبیــب متــوكل عباســی ب

كســایی، 13۶3، 77؛ رضــوی برقعــی، 13۸4، ۸2(. 52۸؛ 
1-3.ا ااودج1اوابیعگاا

ــا از طبیبــان فاضــل آن روزگار و مشــاهیر دانــش گاه جنــدی شــاپور  ماســویه و پســرش یوحن
بــه شــمار می رفتنــد. بــه نوشــته منابــع، ماســویه انــواع بیماری هــا را بــه خوبــی می شــناخت و 

1. »ماســویه « همچــون نام هــای  ایرانــی  ســیبویه ، بابویــه ، مســکویه  و... تلفــظ شــده اســت )دایرةالمعــارف بــزرگ 
اســامی، مدخــل »ماســویه«(.
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كار  كــه در بیمارســتان جنــدی شــاپور  از دانش مندتریــن مــردم روزگارش در داروشناســی بــود 
می كــرد و درمان گــر خلیفــه هــارون الرشــید نیــز بــود )صفــا، 1371، ۶1؛ عیســی بــک، 1371، 57 
و 5۸(. پســَرش یوحنــا نیــز از پزشــکان شــهیر اواخــر ســده دوم و اوایــل ســده ســوم هجــری بــه 
كــه چنــد خلیفــه عباســی بــه درمان گــری اش اعتمــاد داشــتند. یوحنــا هم چنیــن  شــمار می رفــت 

ــاره پزشــکی نوشــته اســت )ابن الندیــم، 134۶، 52۶(.  ــار بســیاری درب آث
1-4.الزاتکا

به رغــم  كــه  بــود  شــاپور  جنــدی  بیمارســتان  شــهیر  رئیســان  و  اســتادان  دیگــر  از  نیــز  او 
ع از وی بــرای پذیــرش ریاســت بیمارســتان نوبنیــاد بغــداد  درخواســت جبرائیــل بن بختیشــو
بــه همــت هــارون، فــرد دیگــری را بــه جــای خــودش بــه ریاســت آن جــا فرســتاد )همــان، 5۸؛ 

.)517  ،1371 قفطــی، 
1-5.اعاع ااناكلدب

دانــش گاه  در  را  پزشــکی اش  امــا دوره تحصیــات  بــود،  معــروف  عــرب«  بــه »طبیــب  او 
ــی  ــروت فراوان ــت و ث ــت می پرداخ ــه طباب ــارس ب ــرزمین ف ــی در س ــد و زمان گذران ــاپور  ــدی ش جن
كــرم؟لص؟ معاصــر بــود؛  اندوخــت. او را نخســتین پزشــک عــرب خوانده انــد. حــارث بــا رســول ا
ــن  ــد. هم چنی ــاص فراخوان ــن ابی وق ــعد ب ــان س ــرای درم ــر او را ب ــت پیامب ــروف اس ــه مع چنان ك
گویــی وی یــک بــار بــرای مشــاوره نــزد خســرو انوشــیروان ساســانی بــار یافــت. جانشــین  گفته انــد 
ــود  ــاپور ب ــدی ش ــگان جن ــر دانش آموخت ــه از دیگ ــارث بن علقم ــر بن ح ــب، نض ــت ط او در صناع

)ابن عبــری، 13۶4، 14۶–147؛ ممتحــن، 13۸1، 332–333(.
ســبب  شــاپور،  جنــدی  در  گــون  گونا مذاهــب  بــا  دانش مندانــی  فــراوان  شــمار  حضــور 
ــت آوردهای  ــن دس ــه چنی ك ــت  ــامی اس ــامح اس ــاهل و تس ــانة تس ــب و نش ــن مکت ــکوفایی ای ش

ارمغــان آورده اســت.  بــه  بــرای جامعــه بشــری  درخشــانی 

وهشی جایگاه پژ
ایــن دانــش گاه بــه پشــتوانه دانش منــدان برجســته عصــر خــود به ویــژه در زمینــه پزشــکی، 
جایــگاه یگانــه ای در ماجــرای »نهضــت طایــی ترجمــه« و انتقــال علــوم بــه جهــان اســام 
كلیــدی علــوم یونانــی، هندی،  داشــت. نهضــت ترجمــه بــه انتقــال بســیاری از مفاهیــم و اصــول 
گــون در ایــران و جهــان اســام  گونا كمــال و رشــد علــوم  ســریانی و... بــه ایــران و جهــان اســام و 
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ــان دان ایــن دانــش گاه در خیــزش دو مــوج نهضــت ترجمــه )عصــر  انجامیــد. اندیشــه ورزان زب
گذاردنــد. دانــش گاه جنــدی شــاپور بزرگ تریــن مركــز علمــی  ساســانی و ســده دوم قمــری(، تأثیــر 
و فرهنگــی جهــان اســام بــا ترجمــه بســیاری از آثــار علمــی بــه رشــد علــوم به ویــژه پزشــکی بســیار 

خدمــت رســاند.
كــه ایــن  خســرو انوشــیروان ساســانی دانــش و حکمــت یونــان و هنــد را دوســت می داشــت 
خــود بازتابــی از اندیشــه نوخواهــی و نهضــت علمــی ایــن دوره بــود. ایــن تفکــر، او را بــه نقــل و 
ــی در  كتاب های ــان وی،  ــه فرم ــه ب ــود؛ چنان ك ــدی راه نم ــی و هن ــارف یونان ــوم و مع ــه عل ترجم
كــه بعدهــا مترجمــان دوره  زمینه هــای مختلــف علمــی به ویــژه طــب، بــه پهلــوی نوشــته شــد 
كردنــد. نســطوری های ادســا1 در مدرســه پزشــکی جنــدی شــاپور بــه  اســامی آنهــا را تعریــب 
كتــب یونانــی  نقــل علــوم یونانــی بــه ســریانی و پهلــوی می پرداختنــد و ترجمه هــای ســریانی 
را بــا خــود آوردنــد. هم چنیــن برخــی از حکمــای اشــراقی یونانــی تبعیــد شــده از آتــن، بــه فرمــان 
كتاب هــای طبیبــان هنــدی  كردنــد.  كتاب هایــی یونانــی را بــه پهلــوی ترجمــه  انوشــیروان، 
كــه طــب هنــدی را بــه دانش جویــان می آموختنــد، بــه پهلــوی ترجمــه شــد  جنــدی شــاپور هــم 

)محمــدی، 253۶، 2۸۸، 2۸9؛ زرین كــوب، 1371، 523(. 
كــزی ماننــد جنــدی  بنابرایــن، فرهنگ هــای شــرقی و غربــی دوره باســتانی ایــران در مرا
ــا یک دیگــر آمیختنــد و اندیشــه ورزان بســیاری در ایــن عصــر بــه یک دیگــر پیوســتند و  شــاپور ب
كــز فرهنگــی شــرق  گــون یونانــی )فلســفه، طــب و ریاضیــات( آشــناتر و مرا گونا ایرانیــان بــا علــوم 
كردنــد. جهان بینــی علمــی شــرق اســامی ســده های هفتــم تــا دهــم  )گنــدی شــاپور( را ســیراب 
كمــک ترجمه هــا از همیــن منابــع بهــره بــرد؛ یعنــی اندیشــه ایرانــی بــار دیگــر بــه  میــادی بــه 
صــورت جهان بینــی مرتبــط بــا فرهنــگ اســامی، بــه منبــع اصلــی اش بازگشــت )فرشــاد، 13۶5، 

۶9، 70، 7۶؛ بیــات، 1370، 423(. 
كــه خــود معلــول عواملــی در  مــوج دوم نهضــت ترجمــه از ســده دوم هجــری برخاســت 
جهــان اســام و تــا زمانــی، دغدغــه دانش منــدان مســلمان بــود. دانــش گاه جنــدی شــاپور و 
دانش منــدان الیــق آن در ایــن دوره نیــز همچــون عصــر ساســانی، توانایــی خــود را بــه دیگــران 
ــه شــمار می رفــت.  ــون ب گ گونا ــای  ــاه گاه دانش ه ــز پن ــان نی ــاپور در ایــن زم ــد. جنــدی ش ُنمودن

1. تلفظ یونانی »الرها«.
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بن ماســویه(  یوحنــا  و  ع  بن بختیشــو جرجیــس  همچــون  )كســانی  دانــش گاه  ایــن  پزشــکان 
ــا  كتاب هــای مهــم طبــی را از یونانــی ی ــر پرداختــن بــه طبابــت و ریاســت بیمارســتان،  افــزون ب

ســریانی بــه عربــی ترجمــه می كردنــد )زرین كــوب، 13۸9، 43۶(. 
ــان وام دار  ــه های یونانی ــه اندیش ــر ب ــا بیش ت ــد، ام ــم آم ــی فراه ــع مختلف ــرب از مناب ــب ع ط
كار نــه تنهــا  بــود )در این بــاره ر.ک: »پزشــکی اســامی« در دایــره المعــارف بــزرگ اســامی( و ایــن 
كــه بــه تأثیــر دانــش گاه جنــدی شــاپور در عصــر ساســانی و ترجمــه  بــر اثــر دومیــن نهضــت ترجمــه 
ســریانی و فارســی متــون طبــی یونانــی و... محقــق شــد؛ چنان كــه آورده انــد: ســرجویوس راس 
گمــان مــی رود او  كتــب فلســفی و طبــی یونانــی، بــه ســریانی بــود.  العیــن نخســتین مترجــم 
كــه نــزد خســرو انوشــیروان خدمــت می گــزارد و از ترجمه هایــش در  كســی بــوده باشــد  همــان 
دانــش گاه جنــدی شــاپور اســتفاده می شــد )الگــود، 253۶، 122(. بیش تــر آثــار در آغــاز عصــر 
كســانی از مترجمــان بــزرگ ایرانــی افــزون  دومیــن نهضــت ترجمــه بــه عربــی ترجمــه می شــد، امــا 
كــه بیش ترشــان نســطوریان  ــر پهلــوِی ساســانی، ســریانی، هنــدی و عربــی هــم می دانســتند  ب

ایــران و اســتادان طــب دانــش گاه جنــدی شــاپور بــود )غنیمــه، 1372، 14(. 
ایــن دانــش گاه در انتقــال فرهنــگ ایرانــی بــه جغرافیــای عرب نشــین بســیار مؤثــر بــود؛ زیــرا 
ــراب و  ــرت، از اضط ــر دوره فت ــه در سراس ك ــد  ــوده باش ــی ب ــی ایران ــز علم ــا مرك ــی رود تنه ــان م گم
گــون  گونا آشــفتگی برآمــده از یــورش اعــراب مأمــون مانــد و پــس از فرارســیدن عصــر آرامــش آثــار 
علمــی اش بــه دســت اعــراب و مســلمانان افتــاد و از ســوی دیگــر، دانش آموختــگان آن جــا طــب 
گران بهایــی از خــود بــر جــای نهادنــد. طــب پــس از ظهــور  گذاردنــد و آثــار  را نــزد مســلمانان بنیــاد 
اســام از پیش رفــت فراوانــی برخــوردار شــد و پزشــکان معروفــی از میــان مســلمانان برخاســتند 
كــه میــراث  كــه قرن هــا در مقــام اســتادی دیگــران در ایــن زمینــه بودنــد، امــا مهم تریــن منابعــی 
كوشــش پزشــکان  ــار  كتــب و آث كــرد، از  ــه مســلمانان منتقــل  پزشــکی چنــد هــزار ســاله بشــر را ب
ســریانی  و  هنــدی  یونانــی،  ایرانــی،  گــون  گونا ملت هــای  خــردورزی  فــرآوردة  و  دانش منــد 

مجتمــع در جنــدی شــاپور سرچشــمه می گرفــت. 
كتاب هــای  هم چنیــن نخســتین مؤسســان مســلمان ایــن دانــش و مؤلفــان و مترجمــان 
 .)29۸  ،297  ،253۶ )محمــدی،  بودنــد  شــاپور  جنــدی  پزشــکان  از  عربــی،  بــه  طبــی 
»قراباذیــن« شــاپور بن ســهل، »دغــل العیــن« ابن ماســویه اهــوازی و »العشــر مقــاالت فــی العیــن« 
كــه دانش منــدان  ُحنیــن بن اســحاق از نخســتین آثــار مســتقل پزشــکی پــس از ظهــور اســاَمند 
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كــه در اوج  شــکوفایی نهضــت  ع هــم  جنــدی شــاپور آنهــا را ســامان دادنــد. جبرائیــل بن بختیشــو
كار  ــدان  ــته ای را ب ــان برجس ــا مترجم ــرد ی ك ــه  ــودش ترجم ــی را خ ــار مهم ــت، آث ــه می زیس ترجم
گمــارد. یوحنــا نیــز از پرآوازه تریــن پزشــکان جنــدی شــاپور و نویســنده و مترجــم برجســته ای 
كهن تریــن اثــر چشم پزشــکی عصــر اســامی بــه شــمار مــی رود و  كتــاب »دغــل العیــن« او  كــه  بــود 

روزگار درازی، متــن درســی دانش جویــان بــوده اســت )كرامتــی، 13۸4، 440، 441(. 
عربــی،  طبــی  كتاب هــای  در  شــده  یــاد  گیاهــان  و  داروهــا  از  بســیاری  ایــن،  بــر  افــزون 
هــم  امــروز  آنهــا  از  فراوانــی  بخــش  چنان كــه  می شــدند؛  خوانــده  ایرانی شــان  نام هــای  بــا 
ایرانــی  آثــار مشــابه  و  كتاب هــای طبــی  مــادر  منابــع  تأثــر،  ایــن  اصلــی  علــت  پارســی تباَرند. 
كــه در جنــدی شــاپور پدیــد آمدنــد و نخســتین مؤلفــان آنهــا از پزشــکان فارســی زبان و  اســت 
فارســی دان آن جــا بودنــد. از ایــن رو، بســیاری از ایــن اصطاحــات و تعبیــرات بــه همــان شــکل 
كتــاب از ایــن دســت نوشــته ها، بیــش از  ــان راه یافــت و مانــد. دو  كتاب هــای آن اصلــی اش بــه 
ع؛ »قراباذیــن«  دیگــر آثــار معــروف و معمــول شــد: »الکنــاش« نوشــتة جورجیــس پســر بختیشــو
نوشــتة شــاپور بن ســهل آخریــن رئیــس بیمارســتان جنــدی شــاپور )محمــدی، 253۶، 301(.

كتــب و آثــار گران بهــای دانش منــدان و پزشــکان ایرانــی، ســریانی و هنــدی در جندی شــاپور 
گــون دانــش،  گونا گذشــتگان را در رشــته های  ترجمــه شــد و مهم تریــن منابــع میــراث علمــی 
كــرد. جنــدی شــاپور رابــط بــزرگ و مؤثــری در انتقــال علــوم بــه فرهنــگ  بــه مســلمانان منتقــل 
كــز واقعــی علمــی و عملــی و محــل برخــورد و آمیــزش اندیشــه های  كــه قرن هــا از مرا اســامی بــود 
گــون شــرق و غــرب جهــان بــه شــمار می رفــت )كســایی، 13۶3، 77، 7۸(. گونا دانش منــدان 

گــون موجــب  گونا كتــب فلســفی و طبــی فــراوان از زبان هــای  ایــن دانــش گاه بــا ترجمــه 
گاه شــماری، فنــون نظامــی،  كــه ایرانیــان در رشــته های مختلفــی چــون هیئــت و نجــوم و  شــد 
گیاه شناســی و داروشناســی، دام پزشــکی، ادبیــات اخاقــی و  هندســه و مّســاحی، پزشــکی، 
كــه جنــدی شــاپور  حکمــت عملــی، ســرمایه ســترگی بیاندوزنــد. بنابرایــن، شــگفت نیســت 
بیــش از چهارصــد ســال یگانــه مدرســه طــب سراســر جهــان اســام بــوده اســت. بــه همیــن ســبب 
كمــال خــودش، دانش جویــان و محققــان بســیاری را از ملــل  پزشــکی ایــران در مرحلــه ای از 
گــون بــه جنــدی شــاپور می كشــاند و بســیاری از آنــان پــس از پزشــک شدنشــان، بــه انگیــزه  گونا
كشــورهای خــود بــاز می گشــتند و بدیــن شــیوه طــب ایــران و دیگــر ِملــل،  آمــوزش و درمــان بــه 
بــه اروپــا و دیگــر بخش هــای آســیا می رفــت؛ یعنــی آمــد و شــد دانش جویــان و دانش منــدان 
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گــون و پیدایــی  گونا خارجــی بــه جنــدی شــاپور، بــه رواج تعلیــم زبان هــای خارجــی و ترجمــه آثــار 
مترجمــان می انجامیــد )شــعبانی، 13۸2، 129؛ قدیانــی، 137۶، 139(.

ع در نهضــت ترجمــه فراموش ناشــدنی اســت.  نقــش ممتــاز و مانــدگار خانــدان بختیشــو
ــوس و بقــراط را  ــمیدس، بطلمیــوس، جالین ــدس، ارش ــطو، ُاقلی ــر افاطــون، ارس ــار فاخ ــان آث آن
گردانشــان یونانــی، ســریانی، عربــی و پارســی  كردنــد. ایــن خانــواده و شا بــه ســریانی ترجمــه 
می دانســتند و همیــن آشــنایی ها بعدهــا بــه تولیــد ترجمه هــای مســتقیم از یونانــی بــه عربــی 
ع و پســرش در انتقــال علــم بــه بغــداد و ایجــاد ســنت علمــی در  ج بن بختیشــو انجامیــد. جــر
گذاردنــد )آذرنــوش، 1، 3۸1؛ فرشــاد، 13۶5، 7۸–79(. افــزون بــر ایــن  آن جــا بســیار تأثیــر 
ع و دیگــران( در نهضــت ترجمــه  تاش هــای فــراوان دانش منــدان جنــدی شــاپور )آل بختیشــو
پارســی بــه عربــی فروگذاردنــی نیســت. آنــان پــس از ترجمــه، خــود بــه بازســازی و ابتــکار در علــوم 
كلیــات را فرامی گرفــت. آنــان پــس از  كار حتــی مرزهــای اصــول و  همــت می گماردنــد و ایــن 
گــون از یونانــی، هنــدی، مصــری و ایرانــی آنهــا را اقتبــاس؛ ســپس  گونا ترجمــه نخســتین علــوم 

می كردنــد. ســامان دهی  دوبــاره 
نوآوری هــای فــراوان آنــان مســایل تــازه ای بــر دانــش پیشــینیان یــا معاصرانشــان می افــزود. 
كردنــد و در بیــداری غــرب و پیدایــی رنســانس  ایــن علــوم را بعدهــا مســلمانان بــه اروپــا منتقــل 

گذاردنــد )تقــی زاده، 1۸9، 13۸4(. تأثیــر 
ح و  پزشــکی ایــران و اســام در آن هنــگام بومــی شــد؛ یعنــی مســلمانان بــه ترجمــه و شــر
پرداختنــد  جالینــوس  و  بقــراط  همچــون  پزشــکانی  كلــی  دانســته های  و  نظریه هــا  تفصیــل 
و روی كــرد تــازه ای را پدیــد آوردنــد. دیدگاه هــای پزشــکان ایرانــی ســده های ســوم و چهــارم 
كمــال ایــن علــوم اســت )والیتــی،  كاربــردی شــدن و حتــی اصــاح و  نشــان دهنده نــوآوری، ارتقــا، 

.)45–  44  ،13۸4
در  خــودش  پیش گفتــه،  دســت آوردهای  همــه  بــر  افــزون  شــاپور  جنــدی  دانــش گاه 
زمینه هــای پژوهشــی، الگــوی »دار الحکمه«هــا و »بیــت الحکمه«هــا به ویــژه در بغــداد شــد 
ــباهت  ــت ش ــد اس ــروف معتق ــناس مع ــد و خاورش ــز1 دانش من ــت دی ــی، 13۸1، 1۶۶(. ارنس )فان
كار مؤسســه بیــت الحکمــه بغــداد و دار العلــم جنــدی شــاپور بــود و مأمــون در  كاملــی میــان 

1.Ernest Diez.
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تأســیس آن جــا از ایــن مركــز تأثیــر پذیرفــت )كســایی، 13۶3، 7۸(.

جایگاه درمانی 
و  جایــگاه  قرن هــا  كــه  داشــت  درمانــی  كاركــردی  هم چنیــن  شــاپور  جنــدی  دانــش گاه 
گاه از آن جــا و  اهمیَتــش را در جهــان اســام حفــظ می كــرد. از همیــن روی، متــون تاریخــی هــر 
كارهای شــگفتی برانگیز  گفته انــد، از ابتکارهــا و  اســتادان و دانش جویــان برجســته اش نکتــه ای 

كمــان ســخن رانده انــد. درمان نگرانــش به ویــژه دربــاره بیمــاری ُخلفــا و حا
گونــی بــه جنــدی شــاپور و بیمارســتان آن جــا می رفتنــد. افــزون  گونا مردمــان ســرزمین های 
كمــک پزشــکاَنش بهــره  بــر ایرانیــان، اعــراب پیــش از ظهــور اســام بــا آن آشــنا بودنــد و از 
می بردنــد. ایــن دانــش گاه هنــگام ورود اعــراب مســلمان بــه ایــران نیــز در اوج عظمــت و شــهرت 
گزنــد ویرانــی بركنــار مانــد )غنیمــه، 1372، 1۶9؛ بــراون، 1371،  بــود و البتــه در یــورش آنــان از 
۶؛ حقیقــت، 1372، 117(. بعدهــا بنی امیــه از برخــی از پزشــکان ایــن دانــش گاه بــرای درمــان 
ــب  ــاپور و طبی ــدی ش ــب جن ــک نصرانی مذه ــال، پزش ــد ابن اث ــد. مانن گرفتن ــک  كم ــا  بیماری ه
كــه در ایــن مركــز خدمــت می گزاردنــد )غنیمــه،  معاویــه و ابوالحکــم، حکــم دمشــقی، تیــاذوق 

1372، 1۶9؛ عیســی بــک، 1371، 5۶(.
كاركــرد درمانــی داشــت. خلفــای  ایــن دانــش گاه در روزگار خافــت عباســی هــم تــا چنــد قــرن، 
كلیمــی و  عباســی افــزون بــر بهره گیــری از پزشــکان ایرانــی، از دیگــر دانش منــدان مســیحی، 
ــه  ــادی، 1375، 159(. پــس از ورود جرجیــس ایرانــی ب ــد )نجم آب غیــر عــرب اســتفاده می كردن
دســتگاه خافــت، اســتفاده از پزشــکان بیگانــه در دربــار عــرب رایــج شــد )الگــود، 253۶، 9۸(. 
جرجیــس چهــار ســال در بغــداد مانــد و در ایــن ســال ها پزشــک ویــژه خلیفــه بــود؛ چنان كــه 
گماشــتگانی را بــرای احوال پرســی او می فرســتاد تــا اینکــه خــودش بیمــار شــد  منصــور هــر روز 
ــا  ــواده اش را ببینــد و ب ــاره خان ــا دوب ــه وطنــش رخصــت خواســت ت ــرای بازگشــت ب و از خلیفــه ب
ک ســپرده شــود )رضــوی دزفولــی،  كنــار پدرانــش در جنــدی شــاپور بــه خــا فــرض اینکــه بمیــرد، 
گــذارد. منصــور از وی  گرد ماهــرش عیســی را بــه جــای خــودش نــزد خلیفــه  13۸0، 2۶2(. او شــا
گفــت: بیمارســتان  ــه خلیفــه  ــزدش بگــذارد، امــا جرجیــس ب ع را ن خواســت فرزنــدش بختیشــو
كســی چــون فرزنــدش نیازمندنــد. منصــور پــس از اینکــه  جنــدی شــاپور و مــردم آن ســرزمین بــه 

بــه مهــارت عیســی مطمئــن شــد، دربــاره بازگشــت بــه او رخصــت داد )قفطــی، 1371، 220(. 
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دیگــر خلفــای پــس از منصــور؛ یعنــی مهــدی، هــارون، مأمــون و...، از دانــش پزشــکان 
جنــدی شــاپور بهــره می بردنــد و طبیبــان دانش منــد آن جــا را بــرای درمــان خــود بــه بغــداد 
ــه  ك ــدی  ــر مه ــخت پس ــاری س ــه، بیم ــرای نمون ــادی، 1375، 159(. ب ــد )نجم آب فرامی خواندن
كمــک خواســتن  ــه  ــار بغــداد را ب ــار دیگــر درب ــد، ب ــده بودن ــار از درمانــش عاجــز مان پزشــکان درب
ع از جنــدی شــاپور بــه بغــداد فراخوانــده شــد.  از بیمارســتان جنــدی شــاپور واداشــت. بختیشــو
وی آن هنــگام ماننــد پــدرش اســتادی ماهــر و رئیــس دانش كــده پزشــکی و بیمارســتان جنــدی 
ــژه  ــک وی ــدرش پزش ــون پ ــه، همچ ــر خلیف ــان پس ــس از درم ــت و پ ــداد رف ــه بغ ــود. او ب ــاپور ب ش
و دشــمنی های  از حســادت ها، مخالفت هــا  برخــی  اثــر  بــر  بعدهــا  )البتــه  بغــداد شــد  خلیفــه 
ع رخصــت داد و بــا احتــرام وی را بــه  همســر خلیفــه و پزشــک عــرب ویــژة او، خلیفــه بــه بختیشــو
جنــدی شــاپور بازگردانــد( )قفطــی، 1371، 141؛ الگــود، 253۶، 99؛ رضــوی دزفولــی، 13۸0، 
ــار خلفــای عــرب عباســی به رغــم حضــور  ــه درب ــی ب ــان ایران 2۶4،2۶5(. فراخــوان مکــَرر طبیب
طبیبــان عــرب ویــژه در آن دربــار، بــر شایســتگی و توانایــی پزشــکان ایرانــی جنــدی شــاپور 

گواهــی می دهــد.
دربــارش  پزشــکان  و  وزیــران  و  هــارون  شــگفتی  بــه  ع  بختیشــو اســتعداد  و  غ  نبــو
كــه بــه هم ســخنی بــا وی میــل نداشــت، از وزیــرش خواســت تــا  انجامیــد. خلیفــه عباســی 
ع صالــح نمی دیــد.  او را بیازمایــد. وزیــر خــود را بــرای داوری دربــاره شایســتگی بختیشــو
كــه حتــی  ع چنــان بــود  كار فرمــان داد. شــهرت بختیشــو بنابرایــن، دو پزشــک را بــه ایــن 
گفتنــد:  آنــان نیــز هــوش و زیركی شــان را در برابــرش اســتفاده نکردنــد، بلکــه بــه خلیفــه 
گفت وگــو بــا او شایســته باشــد؛ زیــرا او اســتاد منطــق و  كــه بــرای  كســی در این جــا نیســت 

مناظــره اســت و پــدر و همــه اعضــای خانــواده اش اهــل فلســفه اند1.
ع در ایــن آزمــون، بســیار  بنابرایــن، خــود هــارون وی را آزمــود و پــس از ســرافرازی بختیشــو
خشــنود شــد و مــال و خلعــت بســیار بــه وی بخشــید و او را بــه سرپرســتی پزشــکان خــودش 
كارش را در  ع  برگزیــد و دیگــر پزشــکان را بــه پیــروی از وی واداشــت. از آن پــس، بختیشــو
كــرد و بــه خدمــت خلیفــه درآمــد. فرزنــد او جبراییــل هــم پــس از وی در  جنــدی شــاپور رهــا 
خدمــت خلیفــه مانــد و بــه پشــتوانة اســتادی و مهارتــش، بــر شــهرت و ثــروت خانوادگــی اش 

ــانی  ــوم انس ــه عل ــان ب ــی آن گاه ــزوم آ ــم و ل ــکان قدی ــودن پزش ــراف ب ــع االط ــاره جام ــف درب ــه ای ظری ــن نکت 1. ای
ــت. اس
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افــزود و در جایــگاه پزشــک دربــار نشســت1 )الگــود، 253۶، 102-100(. 
ع، شــمار دیگــری از پزشــکان دانش آموختــة جنــدی شــاپور  افــزون بــر خانــدان بختیشــو
 .)۶1 )همــان،  می كردنــد  خدمــت  عباســی  خلفــای  بــه  حنیــن(  و  ماســویه  خانــدان  )ماننــد 
ماســویه مســتقیم و حنیــن نامســتقیم بــا دســتگاه بــزرگ علمــی جنــدی شــاپور مرتبــط بــود.
كاركــرد درمانــی اش مرجــع مــردم و  ایــن دانــش گاه و پزشــکان حــاذق آن نــه تنهــا از دیــد 
برنامه هــای  و  بیمارســتان  تأســیس  بــرای  الگویــی  بیمارســتاَنش  كــه  بــود  قــدرت  صاحبــان 
بیمارســتانی در ســرزمین های دور جهــان بــه شــمار می رفــت )غنیمــه، 1372، 1۶9(. ایرانیــان 
در ابــداع روش هــای درمانــی بیمارســتان، بســیار مؤثــر بودنــد. بیمارســتان های دوره اســامی و 
مؤسســات نوبنیــاد عــرب بیش تــر بــر پایــه نمونه هــا و اصــول بیمارســتان ساســانی جنــدی شــاپور 
ســاخته شــد )الگــود، 253۶، 201، 202(؛ چنان كــه بنابــر تحقیقــات صاحب نظــران تاریــخ طــب 
كــه  گرفــت  خ )كهن تریــن بخــش بغــداد( در عصــر هــارون پــا  كــر در اســام، بیمارســتانی در محلــه 
پایــه طــب مدرســه بغــداد بــه شــمار می رفــت و البتــه بعدهــا خــودش الگــوی مؤسســاتی از ایــن 

دســت در جهــان اســام شــد.
خلیفــه منصــور عباســی پزشــکان جنــدی شــاپور را بــرای تأســیس بیمارســتان بــه بغــداد 
فراخوانــد. پزشــکان برخاســته از جنــدی شــاپور در طراحــی و ســاخت ایــن بیمارســتان از دیگــر 
بــه  هــارون  خلیفــه  چنان كــه  7۶(؛   ،13۸4 همایــون،  )تکمیــل  بودنــد  ســهیم تر  پزشــکان 
كنــد  ع فرمــان داد بیمارســتانی بــه ســبک جنــدی شــاپور در بغــداد بنیــاد  جبرائیــل بن بختیشــو
و او نیــز فرمــان پذیرفــت )نجم آبــادی، 1375، 7۶9( و بیمارســتانی بــه ســبک بیمارســتان 
همــه  و  می پذیرفــت  الگــو  كهن ســال  فرهنگــی  ســازمان  آن  از  كــه  ســاخت  شــاپور  جنــدی 
پزشــکان، اســتادان و داروســازانش از جنــدی شــاپور آمــده بودنــد )كســایی، 13۶3، 7۸؛ رضــوی 
دزفولــی، 13۸0، 2۶7(. پــس از پیدایــی ایــن بیمارســتان و مركزیــت علمــی بغــداد، خلفــای 

ع، آنــان همچــون دوره حضورشــان در جنــدی شــاپور، »اربــاب  گرفتــن ثــروت خانــدان بختیشــو 1. پــس از فزونــی 
ــوردار  ــس برخ ــای جرجی ــدان، از ویژگی ه ــن خان ــین ای ــدان پس ــل و فرزن ــرا جبرایی ــدند؛ زی ــناخته نمی ش ــم« ش عل
ح  ح احــوال جرجیــس او را در چشــم خواننــده محتــرم می ُنمــود، امــا خوانــدن شــر نبودنــد؛ چنان كــه خوانــدن شــر
احــوال فرزندانــش ذوقــی نــدارد. جبراییــل در دربــار باشــکوهی ُمحــاط بــه انــواع مجــادالت مبتــذل و دسیســه آمیز 
گوشه نشــینی های علمــی مدیــر مدرســه  بــا قصــر خلیفــه برابــر بــود. روزگار  ســر می كــرد و قصــرش در تجمــل 
طــب جنــدی شــاپور و خواســتنی ترین طبیــب جهــان اســام ســپری شــد و برتــری علمــی ایــن خانــدان بــر اثــر 

آلودگی شــان بــه قــدرت و ثــروت، آرام آرام از میــان رفــت )الگــود، ۶352، 201-001(.
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گــون پزشــکان و دانش منــدان دانــش گاه جنــدی شــاپور را بــه ایــن  گونا عباســی بــا شــیوه های 
كار و بــار آن جــا را به واقــع همیــن دانش منــدان می چرخاندنــد و به گمــان  شــهر فراخواندنــد. 
ــا را اداره  ــان آن ج ــکان و فرزندانش ــان پزش ــطه هم ــه واس ــز ب ــون نی ــید، مأم ــارون الرش ــس از ه پ

 .)770  ،7۶9  ،1375 )نجم آبــادی،  می كــرد 

زمینه های افول
دانــش گاه جنــدی شــاپور و بیمارســتاَنش بــه علــم طــب اســامی بســیار خدمــت رســاند و 
ــوم  ــده س ــش از ش كمابی ــا  ــذارد، ام گ ــر  ــت س ــانی پش ــر ساس ــی را در عص ــکوه و رونق ــای ش دوره ه

كــه عواملــی مختلفــی در آن تأثیرگــذار بــود:  قمــری بــه افــول روی نهــاد1 
1. سرگرم شدن اعراب مسلمان به جنگ ها و فتوحات و بی توجهی به مؤسسات علمی

جنــدی شــاپور و دانــش گاه و بیمارســتان ایــن شــهر بــر اثــر ایــن بی اعتنایــی از حمایــت و 
كار و بــار آن جــا و پزشکانشــان،  تشــویق خلفــای امــوی و عباســی محــروم شــدند و از ایــن رو، 
ــدی، 253۶، 291، 292(. ــت )محم ــامان می یاف ــا س ــک از خلف كم ــت  ــدون دریاف ــتقل و ب مس

2. فراخواندن شمار بسیاری از دانش مندان جندی شاپور به بغداد
خلفــای عباســی طبیــب یــا اطبــای دانش منــد و حاذقــی همچــون پزشــکان جنــدی شــاپور 
در بغــداد نداشــتند؛ زیــرا بغــداد هنــوز بــه مركــز علمــی بــدل نشــده بــود تــا طبیــب توان منــد و 
معتَمــدی داشــته باشــد. هم چنیــن ِافــراط خلفــای عباســی در عیــش و ِعشــرت، زمینــه ای بــرای 
ــه  ــان ب ــداد در درمانش ــی بغ ــان بوم ــی طبیب ــان و ناتوانای ــون در آن گ گونا ــای  ــِی بیماری ه پیدای
كمــک می خواســتند  شــمار می رفــت. از ایــن رو، ُمصرانــه از پزشــکان جنــدی شــاپور در این بــاره 

كج بــاف، 13۸4، 1۶4(. )ر.ک: ممتحــن، 13۶7، ۸2–123؛ 

ونق بخشیدن بغداد 3. انگیزه مندی خلفا به ر
بیمارســتان  بیمارســتان هایی هماننــد  و  علمــی  بنیادهــای  تأســیس  بــا  خلفــای عباســی 
كننــد. همیــن سیاســت آنــان را بــه  جنــدی شــاپور می خواســتند آن جــا را بــه مركــزی علمــی بــدل 

گذارد. 1. جهان اسام به ویژه ایران از سده سوم قمری به روزگاری زرین در تاریخ علم و دانش جهان پای 
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كوشــش های علمــی بصریــان  تمركــز بــر رونــق حــوزه علمــی بغــداد وامی داشــت. افــزون بــر ایــن، 
گرفــت و ایــن خــود در افــول علمــی  كوفیــان از ســده ســوم هجــری، هم پــای بغدادیــان فزونــی  و 

ــادی، 1375، 91، 92(. ــد، 13۸3، ۶9–70؛ نجم آب ــذارد )بارتول گ ــر  ــاپور تأثی ــدی ش جن

ون الرشید وزگار هار 4. تأسیس بیمارستان اسالمی در بغداد در ر
كار بیــش از پیــش جایــگاه درمانــی جنــدی شــاپور را فرونهــاد و بــر ارتقــای جایــگاه  ایــن 

افــزود )محمــدی، 253۶، 29۶(. بغــداد  مؤسســات علمــی 

5. هجرت دانش مندان جندی شاپور
كــه بــه بغــداد  كرده انــد: هــر یــک از اســتادان نــام دار جنــدی شــاپور  گــزارش  منابــع تاریخــی 
گرَدش را نیــز همــراه خــود بدان جــا بــرد تــا افــزون بــر نظریه هــا، طــب را در  رفــت، یکــی دو شــا
كــه دانش جویــان جنــدی شــاپور بــه دنبــال استادانشــان  كار موجــب شــد  گیرنــد. ایــن  عمــل فرا
كــردن دوره  كننــد تــا در مجلــس درس اســتاد حاضــر باشــند؛ زیــرا ســپری  بــه بغــداد هجــرت 
تحصیــات طبــی آنــان نیــز جــز از طریــق هم راهــی بــا استادانشــان ممکــن نبــود )حقیقــت، 
ِكشــش های مــادی دربــار  1372، 117؛ رضــوی دزفولــی، 13۸0، 27۶،277(. از ســوی دیگــر، 

عباســی )مقــام و ثــروت( آنــان را بــه هجــرت بدان جــا برمی انگیخــت.

6. محیط فرهنگی بغداد در سده سوم هجری
كنــده بــود؛ چنان كــه بــه مركزیــت  محیــط بغــداد در ایــن دوره از خردگرایــی و علم طلبــی آ
گــرد آینــد  علمــی آن در جهــان اســام انجامیــد. بنابرایــن، دانش منــدان می خواســتند در آن جــا 
كننــد تــا عــام و خــاص خریــداَرش  گران بهــای خویــش را در ایــن بــازار علمــی عرضــه  كاالی  و 
كوتاه تریــن راه رشــد  گــر در پــی ثــروت و شــهرت هــم نمی بودنــد،  باشــند. بــه تعبیــر دیگــر، حتــی ا
علمــی، انتقــال و مانــدگاری اندیشه هایشــان را هجــرت بــه پایتخــت )بغــداد( می دانســتند و 
كوچکــی چــون جنــدی شــاپور برمی گزیدنــد )صفــا، 1371، 23؛  از ایــن رو، ایــن شــهر را بــر شــهر 

ســجادی، 137۶، 273، 274(.
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7. انحصارگرایی علمی ـ آموزشی
بــه نوشــته برخــی از محققــان، پزشــکان جنــدی شــاپور دانــش خویــش را بــه بیگانــگان 
گرفتــن ایــن دانــش می دانســتند و می خواســتند  نمی آموختنــد؛ زیــرا تنهــا خــود را شایســته فرا
ایــن علــم تنهــا نــزد آنــان و فرزندانشــان باشــد )بــراون، 1371، 57(. نشــر مباحــث علمــی زمینــه 
گــر آنــان دانــش  را بــرای پیدایــِی رقیبــان و حــذف منافــع مــادی آنــان فراهــم می كــرد. بــاری، ا
خــود را آســان بــه دیگــران منتقــل می كردنــد، هنــگام نبودشــان در جنــدی شــاپور یــا پــس از 

خ علمــی جنــدی شــاپور را می گرداندنــد1.  مرگشــان، دیگرانــی چــر

8. ناآرامی های سیاسی خوزستان
ــر مــوج مهاجرت هــا از جنــدی شــاپور بــه  ــاآرام خوزســتان ســده ســوم قمــری نیــز ب محیــط ن
دیگــر شــهرها )به ویــژه بغــداد( افــزود. نهضــت صاحــب الزنــج یــا قیــام بــردگان ســیاه، از ایــن 
كمابیــش شــانزده ســال در بخش هــای جنوبــی عــراق و خوزســتان  كــه  دســت آشــوب ها بــود 
گــذارد و ویرانی هــای بســیاری در آن جــا پدیــد آورد. سیاســت های جنگــی  )دروازه عــراق( تأثیــر 
ج نیــز در این بــاره  كارهــای خــوار كمــان صفــاری منطقــه خوزســتان در برابــر خافــت بغــداد یــا  حا

بی تأثیــر نبــود )ممتحــن، 13۶۶، 327–32۸(.
هرچنــد آثــار ظاهــری جنــدی شــاپور بــه زودی از میــان رفــت، نفــوذ معنــوی آن در همــه 
علمــی  كــز  مرا بنیــاد  آن جــا،  دانــش گاه  و  بیمارســتان  زیــرا  بــود؛  مانــدگار  اســامی  دوره هــای 
هم ســان بــه شــمار می رفــت و در نهضــت فرهنگــی اســام آثــار برجســته ای از خــود بــر جــای 

نهــاد.   

نتیجه
بــا بررســی جایــگاه و اهمیــت دانــش گاه جنــدی شــاپور به ویــژه در زمینــه پزشــکی می تــوان 
تاریــخ  در  درمانــی(  و  پژوهشــی  آموزشــی،  زمینه هــای  )در  علــم  كمــال  و  رشــد  كــه  دریافــت 

ــم و  ــده می شــد؛ یعنــی اصحــاب عل 1. انحصارگرایــی علمــی در بخش هــای هنــری و معمــاری ایــن دوره نیــز دی
هنــر می كوشــیدند راز و رمزهــای پیشــه خــود را تنهــا بــه فرزندانشــان بیاموزنــد تــا تنهــا آنــان از ایــن طریــق منتفــع 
شــوند. بــه همیــن ســبب، رمزگشــایِی آثــار هنــری و معمــاری یــا حتــی آثــار علمــی، از دشــواری های متخصصــان 

امروزیــن اســت.
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ــر فرهنــگ علمــی  ــه پشــتوانة ویژگی هاَیــش، ســده ها ب كــه ب جهــان، وام دار ایــن مکتــب اســت 
كــم بــود. دســت آوردهای علمــی بشــر به ویــژه در زمینــه پزشــکی، حاصــل تاریــخ  جهــان حا
افتخار آمیــز چنیــن مکاتبــی اســت. از ســوی دیگــر، هــر دانش گاهــی، فرهنگــی را ُنمایندگــی 
گــون  گونا می كنــد. بنابرایــن، جنــدی شــاپور فرهنــگ و تمــدن ایرانــی ـ اســامی را در زمینه هــای 
گران ســنگ پزشــکان ســرزمین های دور و نزدیــک،  ــار  كتاب هــا و آث ــه پشــتوانة  بازمی تابیــد و ب
بــه مســلمانان  را در رشــته های مختلــف علــوم  گذشــتگان  مهم تریــن منابــع میــراث علمــی 

عرضــه می كــرد. 
كــه قرن هــا  جنــدی شــاپور رابــط مؤثــری در انتقــال دانــش بــه حــوزه فرهنــگ اســامی بــود 
كــز واقعــی علمــی و عملــی و جایــگاه مواجهــه و آمیــزش اندیشــه های دانش منــدان شــرق  از مرا
و غــرب جهــان بــه شــمار می رفــت؛ چنان كــه اعــراب پــس از ظهــور اســام بــا الگوپذیــری از 
ایــن مکتــب، بــه تأســیس بیمارســتان در دیگــر قلمروهــا دســت زدنــد. پــس از ظهــور خافــت 
ــر  عباســی در جغرافیــای جهــان اســام، وضــع علمــی ایــن ســرزمین ها به ویــژه جنــدی شــاپور ب
اثــر هجــرت پزشــکان ایــن دانشــگاه بــه بغــداد دگرگــون شــد. آنــان بــه خواســت خلفــای عباســی 
بــرای بــرآوردن نیازهــای درمانــی پایتخــت بدان جــا می رفتنــد و همیــن هجرت هــا و ســکونت ها 
و دیگــر عوامــل پیش گفتــه، بــه افــول مکتــب جنــدی شــاپور انجامیــد. بــاری، ایــن دانــش گاه 
كــز علمــی و فرهنگــی  چنــد قــرن پایــدار مانــد و تــا ســال ها پــس از ظهــور اســام، از بزرگ تریــن مرا
جهــان بــود؛ چنان كــه تــا اواخــر ســده ســوم هجــری، برجســتگی و جایــگاه واالیــش را در ایــن 

زمینــه از دســت نــداد.
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