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چکیده

دانـشگاه پزشــکی جنــدی شــاپور جایــگاه باالیــی در تاریــخ پزشــکی جهــان دارد.
َ
آموختگانــش بــه
دســتآوردهای درخشــان ایــن دانــشگاه و اســتادان و دانش
گونــهای در تاریــخ طــب جهــان تأثیــر گــذارد کــه میتــوان آن را مکتبــی ویــژه
خوانــد .گزارشهــای تاریخــی دربــاره کارکردهــای آموزشــی فــراوان و مؤثــر آن در
انتقــال علــم پزشــکی ،نقــش درمانــی ممتــاز و تاریخ ـیاش در ایــران و جهــان و
َ
افتخاراتــش در زمینــه پژوهــش و عرضــه محصــوالت ارزشمنــد علمــی؛ بهویــژه
کتابهــای پزشــکی مرجــع ،بــر جایــگاه علمــی برجســته ایــن دان ـشگاه دال لــت
میکننــد .ایــن پژوهــش بــا طــرح پرسشــی کانونــی دربــاره جایــگاه ایــن مکتــب
در زمینــه هــای آموزشــی ،پژوهشــی و درمانــی در ســنجش بــا جایــگاه دیگــر
دانشگاههــا و مراکــز علمــی ایــران و جهــان ،بــه روش توصیفــی ـ تحلیلــی و بــه
یپــردازد و علــل و زمینههــای
کمــک منابــع معتبــر علمــی ،بــه بحــث و بررســی م 
افــول آن را پــس از قرنهــا مرجعیــت علمــی در جهــان م ـی َ
کاود .نــگاه فراگیــر بــه
جایــگاه علمــی مکتــب پزشــکی جنــدی شــاپور از قوتهــای ایــن پژوهــش بــه
شــمار مــیرود و نــه تنهــا بــر هویــت ممتــاز ایرانــی ـ اســامی تأ کیــد میکنــد کــه
دس ـتمایهای بــرای برنامهریــزان علمــی و مجریــان سیاســی در عرصــه احیــای
الگــوی موفــق و مفیــد تمــدن اســامی اســت.
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مقدمه

ِطــب از نخســتین دانشهــای رایــج نــزد ایرانیــان و مســلمانان بــوده؛ چنانکــه در ادبیــات
گذشــته «علــم ابــدان» بــا «علــم ادیــان» همســنگ شــمرده شــده اســت .جنــدی شــاپور از مرا کــز
تاریخــی مهــم آمــوزش و پژوهــش ایــران و حتــی جهــان بــود کــه دانشمنــدان و پزشــکان
بســیاری از دورتریــن ســرزمینهای جهــان بــه ســویش میشــتافتند و بهرغــم ِملــل ،آیینهــا
و مذاهــب گوناگونشــان ،قرنهــا کنــار یکدیگــر بــه پژوهــش میپرداختنــد .مرکــز علمــی و
درمانــی جنــدی شــاپور کــه محققــان آن «دانـشگاه» نامیدهانــد ،پیــش از ظهــور اســام و پــس از
آن ،سرچشــمه خدمــات و تحــوالت بزرگــی در پیشرفتهــای علمــی و انتقــال فرهنــگ یونانــی
و هنــدی و پهلــوی بــه فرهنــگ نوخاســته اســامی بــود.
جایــگاه ایــن دانــشگاه بــه انــدازهای در جهــان علــم و دانــش ممتــاز و رفیــع بــود کــه
آن را مکتبــی علمــی بهویــژه در زمینــه پزشــکی و شــاخههای فرانــش میتــوان خوانــد.
دس ـتآوردهای خیرهکننــده اســتادان ،دانشــجویان و دانشآموختــگان ایــن دان ـشگاه در
همــه زمینههــای آموزشــی ،پژوهشــی و درمانــی آن را بــه شــهیرترین مرکــز علمــی ایرانیــان
(دوره باســتان و اســامی) در زمینــه پزشــکی تــا ســده ســوم هجــری قمــری بــدل کــرد .1گســتره
علمــی ایــن مکتــب نــه تنهــا در جغرافیــای ایــران و اســام کــه تــا قرنهــا در تاریــخ علمــی
جهــان نیــز تأثیــر گــذارد.2
ســؤال اصلــی بــه جایــگاه آموزشــی ،پژوهشــی و درمانــی ایــن مرکــز در ســنجش بــا دیگــر
دانشگاههــا و مراکــز علمــی ایــران و جهــان ناظــر اســت .چیســتی علــل و دالیــل افــول ایــن
مکتــب ،ســؤال فرعــی پژوهــش بــه شــمار مـیرود کــه بــه روش توصیفــی ـ تحلیلــی بــا بهرهگیــری
از منابــع معتبــر علمــی بــدان پاســخ میگویــد.
جایگاه آموزشی

مدرســه یــا مرکــز جنــدی شــاپور را از شــهیرترین دانشگاههــای پزشــکی تاریــخ جهــان
 .1عوامــل فراوانــی همچــون حمایــت حکومتهــا ،تســاهل و تســامح مذهبــی ،ارزش علــم و عالــم و علمآمــوزی
از دیــگاه قــرآن و اســام ،تشــویقهای نبــوی و علــوی ،تعاملهــای جهانــی و جایــگاه جغرافیایــی ایــران ،در ایــن
فپــور [و دیگــران].)951-251 ،0931 ،
شــکوفایی علمــی تأثیــر گذاردنــد (در اینبــاره ،ر.ک :نج 
 .2بیــدار کــردن جهــان غــرب از خــواب هزارســاله قــرون وســطایی کــه زمینــه پیدایـ ِـی تمــدن جدیــد غــرب بــود ،از
ایــن دسـتآوردهای جهانــی اســت (ر.ک :آلعلــی.)853 –043 ،0731 ،
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میتــوان برشــمرد کــه حتــی پــس از انقــراض ساســانیان در نخســتین ســدههای دوره اســامی
مانــدگار بــود و دانشگاهــی بــا ویژگیهــای امروزیــن بــه شــمار میرفــت .ایــن آمــوزشگاه در
ایــران و از هــر دیــد ،مؤسس ـهای ایرانــی بــود ،امــا تنهــا پزشــکان و پزشــکی ایرانــی در آن رایــج
نبــود ،بلکــه پزشــکان و دانشجویانــی از ملــل گوناگــون در ایــن مرکــز بــزرگ آمــوزش پزشــکی
بــه تحصیــل و تدریــس ســرگرم بودنــد .از ســوی دیگــر ،آثــار و یافتههــای علمــی دانشمنــدان
سراســر جهــان در آنجــا بــه فرا گیــران منتقــل میشــد (کریســتن ســن437 ،1383 ،؛ محمــدی،
.)285 ،284 ،2536
بنابرایـــن ،جهانـــی بـــودن بزرگتریـــن امتیـــاز جنـــدی شـــاپور در ســـنجش ب ــا نظامی ــه
بغ ــداد ب ــود ک ــه بعده ــا ب ــه نم ــاد برجس ــته آم ــوزش عال ــی در تم ــدن اس ــامی ب ــدل گش ــت.
جنـــدی شـــاپور بهرغـــم دیگـــر مـــدارس ،از محدودیتهـــای نـــژادی ،علمـــی و مذهب ــی ب ــر
کن ــار ب ــود؛ یعن ــی دانشمن ــدان و طالب ــان عل ــوم از ه ــر ن ــژاد و مذهب ــی ِب ــدان راه داش ــتند و
بهرغ ــم نظامیهه ــا ،تحصی ــل و تدری ــس ه ــر ف ــردی ب ــا ه ــر گرای ــش دین ــی در آن آزاد ب ــود
(ر.ک :کســـایی.)77 ،1363 ،
بنابــر گزارشهــای مورخــان ،جنــدی شــاپور از آغــاز پیدای ـیاش ،بــه مرکــزی علمــی بــدل
گشــت و حتــی شــاپور اول ساســانی ( 241-271م) بنیادگــذار ایــن شــهر ،1پزشــکان یونانــی را
بــه ایــران فراخوانــد و فرمــان داد کتابهــای معــروف یونانــی را بــه پهلــوی ترجمــه و آنهــا را در
کتابخانــه آنجــا بگنجاننــد .او بدیــن شــیوه آنجــا را بــه مرکــز علــوم پزشــکی ِهلنــی بــدل کــرد.
بیمارســتان و دانشکــده پزشــکی جنــدی شــاپور از ایــن زمــان پیــش رفــت و گســترش یافــت.
نصــر دربــاره چگونگــی پیدایــی ایــن مرکــز آموزشــی نوشــته اســت :اردوگاه اســیران جنگــی شــاپور
آرامآرم گســترش یافــت و بعدهــا بــه مرکــز علــوم قدیــم بــدل گردیــد .ایــن علــوم در آنجــا بــه زبــان
یونانــی ،سانســکریت و ســریانی تدریــس میشــد .پزشــکی ،ریاضیــات ،نجــوم و منطــق را در ایــن
مدرســه بیشتــر بــا توجــه بــه متــون یونانــی 2ترجمــه شــده بــه ســریانی همــراه بــا درونمایههایــی
از علــوم ایرانــی و هنــدی ،آمــوزش میدادنــد .ایــن مدرســه بعدهــا از منابــع مهــم دانــش قدیــم
 .1گویــی جنــدی شــاپور بهویــژه در عصــر ساســانی نــه تنهــا از دیــد علمــی کــه از دیــد سیاســی نیــز بســیار مهــم
بــوده؛ چنانکــه ابنندیــم آورده اســت :پــس از اینکــه مانــی را بــه فرمــان بهــرام پســر شــاپور دو نیمــه کردنــد ،هــر
نیم ـهاش را بــر یکــی از دروازههــای جنــدی شــاپور آویختنــد (ابنندیــم.)695 ،6431 ،
 .2تأثیــر علمــی (پزشــکی) یونــان در دانشمنــدان ایــن شــهر بــه انــدازهای بــود کــه مورخــان جنــدی شــاپور را
«شــهر بقــراط» مینامیدنــد (ر.ک :بــراون.)73 ،1731 ،
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جهــان اســام شــد (نصــر .)28 ،1359 ،گــزارش قفطــی نیــز بــر ایــن دعــوی گواهــی میدهــد:
بــدان کــه اهــل «جنــدی ســابور» همیشــه اطبــا و در میــان ایشــان حــذاق 1میبودهانــد و
َ
از زمــان ا کاســره اهــل آنجــا بــه ایــن صناعــت مشــهور بــوده انــد  ...از هــر ِحرفــت و هــر
پیشــه ،قومــی را و از اطبــای حــاذق نیــز چنــد کــس از افاضــل ایشــان بــا او بدانجــا منتقــل
شــدند و بعــد از اقامــت ،شــروع نمــوده ،نوســاالن را تعلیــم مینمودنــد و همــواره کار طبابــت
در آنجــا ،روز بــه روز تضاعــف و تزایــد گرفــت تــا ا کثــر آنجــا در صناعــت ،فایــق و ســرآمد
گشــتند (قفطــی.)184 ،183 ،1371 ،

دانـشگاه جنــدی شــاپور در دوره خســرو انوشــیروان ( 579-531م) بــه اوج پیش َ
رفتــش در
زمینههــای گوناگــون رســید و دانشمنــدان و دانشهــای هنــدی ،یونانــی ،یهــودی ،ســریانی،
مســیحی و ایرانــی را در خــود گــرد آورد .البتــه اینکــه امپراطــور روم مدرســه آتــن ،اســکندریه و
الرهــا 2را بســت نیــز در پناهندگــی اســاتید آنهــا بــه ایــران و بــه شــکوفایی بیشتــر جنــدی شــاپور
3
تأثیــر گــذارد .انوشــیروان آن دانشمنــدان را در جنــدی شــاپور بــه تدریــس و تحقیــق گماشــت
و ایــن دانشــگاه بــه ســرپناهی علمــی بــرای دانشمنــدان بــزرگ یونــان و شــام بــدل گشــت و
از مراکــز علمــی ـ آموزشــی یونــان پیشــی گرفــت (فرشــاد75 ،1365 ،؛ بیــات388 ،1370 ،؛
قدیانــی.)139 ،1376 ،
تدریــس و تحقیــق در زمینههــای طــب ،فلســفه ،حکمــت ،ریاضیــات و نجــوم در ایــن
دان ـشگاه مهــم شــمرده میشــد .بنابرایــن ،افــزون بــر دانشکــده پزشــکی ،دانشکــده نجــوم
و رصدخانــهای در آنجــا بــود کــه گفتهانــد شــاپور اول آن را ســاخت (ر.ک :اولیــری،1342 ،
113–112؛ پینگــری.)556–555 ،1384 ،
گمــان مـیرود زبــان تدریــس در دانـشگاه در آغــاز ســریانی یــا یونانــی بــوده ،امــا آرامآرام پــس
از گســترش نهضــت فرهنگــی عصــر ساســانی ،زبــان ایرانــی بــه زبــان تعلیــم و تعلــم دانشگاهــی
و ترجمــه و زبــان پهلــوی بــه زبــان تألیــف علمــی بــدل شــده باشــد؛ یعنــی دانشجویانــی کــه
 .1ماهر ،استاد ،زیرک (معین ،مدخل «حاذق»).
 .2الرها شهری تاریخی میان موصل و شام بود که یونانیان آن را ادسا مینامیدند.
 .3پیــش از ایــن شــماری از اســیران روم در ایــن شــهر ســاکن بودنــد کــه مهندســان و متخصصــان آنــان در عصــر
شــاپور در پیدایــی ســاختمانها ،پلهــا و ســدها و انتقــال برخــی از عناصــر فرهنگــی خودشــان بــه ایــران مؤثــر
بودنــد (نولدکــه .)18 ،8531 ،افــزون بــر ایــن ،روابــط تجــاری و نظامــی در ایــن زمینــه بیتاثیــر نبــود.
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از ســرزمینهای گوناگــون بــه جنــدی شــاپور میرفتنــد ،زبــان پهلــوی را فرامیگرفتنــد و بــا
آن زبــان دانــش میآموختنــد و بــه پژوهــش میپرداختنــد .البتــه منابــع هنــدی سانســکریت،
یونانــی و ســریانی را نیــز بــه کار میبســتند و بــه ایــن زبانهــا نیــز تکلــم و تدریــس میکردنــد
(تکمیــل همایــون.)60 ،1384 ،
 .1استادان و دانشجویان برجسته

1

ایــن دانـشگاه در درازنــای زمــان ،دانشمنــدان بســیاری را از اقــوام و ملتهــای گونا گــون
بــه جامعــه علمــی جهــان عرضــه کــرد کــه حکایــات بدیعــی دربــاره نوآوریهــا ،ابتــکارات
و درمانهــای شــگفتیبرانگیز آنــان در منابــع تاریخــی ثبــت شــده اســت .پزشــکان جهانــی
برجســتهای از دانشآموختــگان ایــن مرکــز بــه شــمار میرونــد کــه هــم در مانــدگاری حیــات
علمــی دانـشگاه و هــم در گســتردگی زمینههــای آموزشــی ،پژوهشــی و درمانــی تأثیــر گذاردنــد.
 .1-1خاندان بختیشوع

شــش یا هفت نســل خانواده بختیشــوع از پزشــکان حاذق و اســتادان و رؤســای بیمارســتان
جنــدی شــاپور بودنــد .بــرای نمونــه ،جرجیــس بنبختیشــوع رئیــس بیمارســتان جنــدی شــاپور
بــه درمــان منصــور ( 157-136ق) خلیفــه عباســی پرداخــت کــه بــه بیمــاری معــده دچــار شــد
و پزشــکان بغــداد از درمانــش ناتــوان بودنــد .منصــور پــس از بهبــودش وی را بــزرگ داشــت و
پاداشهــای نیکــو بــه او داد .جرجیــس بهرغــم اصــرار دســتگاه خالفــت بــر ماندنــش در بغــداد،
بــه جنــدی شــاپور بازگشــت( 2آذرنــوش .)381 ،1 ،بختیشــوع پســر جرجیــس نیــز در پزشــکی
همچــون پــدرش چیرهدســت بــود .او در بیمارســتان جنــدی شــاپور ســاکن و پــس از درمــان
منصــور و مهــدی (169-158ق) ،بــه فرمــان هــارون الرشــید ( 193-170ق) بــه ریاســت همــه
پزشــکان دربــار خالفــت منصــوب شــد کــه خــود جایــگاه ممتــازی بــه شــمار میرفــت (ابنعبــری،
.)193 ،1364
جبراییــل بنبختیشــوع پزشــک شــهیر و اســتاد دانــشگاه جنــدی شــاپور برجســتهترین
 .1بســیاری از اســتادان برجســته دانـشگاه جنــدی شــاپور ،عیســوی بودنــد .گمــان مـیرود سیاســت پادشــاهان
ساســانی و خلفــای امــوی و عباســی در ترجیــح اطبــای مســیحی یــا ســریانی بــر اطبــای بومــی ،در اینبــاره تأثیرگــذار
بــوده باشــد (کریســتن ســن.)434 ،3831 ،
 .2بختیشــوع پــدر جرجیــس نیــز از پزشــکان برجســته بــود کــه بــه درمــان ســفاح و منصــور میپرداخــت .او
کتابهــای پزشــکی معروفــی دارد (اندلســی.)712 ،3831 ،
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عضــو ایــن خانــدان بــود .ایــن پزشــک ماهــر  23ســال بــه خلفایــی چــون هــارون ،امیــن (-193
 198ق) و مأمــون ( 218-198ق) در درمــان بیماریهــا و دیگــر زمینههــای پزشــکی خدمــت
رســاند و آثــار پزشــکی فراوانــی از خــود بــر جــای نهــاد (بیــات .)216 ،1370 ،منابــع تاریخــی
از خدمــت او در معالجــه زیرکانــه کنیــز مفلــوج محبــوب هــارون الرشــید خبــر دادهانــد کــه بــه
انتصابــش بــه ریاســت پزشــکان دربــار عباســی و افزایــش نفــوذش نــزد عباســیان انجامیــد (ر.ک:
ممتحــن .)193–192 ،1367 ،بختیشــوع بنجبراییــل از دیگــر اعضــای ایــن خانــواده نــزد
نــزد پزشــکان ه ـمروزگارش جایــگاه واالیــی داشــت و بــه همیــن ســبب ،خلفایــی چــون الواثــق
( 227-232ق) ،المســتعین ( 252-248ق) و متــوکل ( 247-232ق) درمــان خــود را بــه
وی وامیگذاردنــد (ابنالندیــم.)528–527 ،1346 ،
شــاگردان عالــم ایــن خانــدان نیــز در جنــدی شــاپور تحصیــل و تدریــس میکردنــد .بــرای
َ
اســتادش را بهویــژه در ســفر
نمونــه ،کســی بــه نــام ابراهیــم از شــاگردان جرجیــس بــود کــه
درمانــی بــه بغــداد همراهــی میکــرد .ســرجیس دیگــر شــاگرد جرجیــس ،در غیــاب اســتاد ،بــه
مدیریــت بیمارســتان جنــدی شــاپور میپرداخــت .عیســی بنشــهالنا نیــز شــاگرد برجســته
جرجیــس و در ســفر کاری اســتاد بــه بغــداد ،همــراه وی بــود (آذرنــوش.)381 ،1 ،
 .2-1شاپور بنسهل نصرانی

وی پزشــکی ایرانیتبــار و از فاضــان و عالمــان برجســته طــب در دان ـشگاه جنــدی شــاپور
بــود (نیمــه اول ســده ســوم قمــری) کــه همانجــا بــه داروســازی پرداخــت و کتــاب معــروف
االقرباذیــن را نوشــت .ایــن کتــاب راهنمایــی دربــاره همــه بیمارســتانها و داروخانههــای
آن عصــر بــود .وی بــه واکنشهــای داروهــا آ گاهــی داشــت و افــزون بــر اینکــه زمانــی رئیــس
بیمارســتان جنــدی شــاپور شــد ،همــواره در آنجــا حاضــر بــود .بــه گــزارش منابــع تاریخــی ،گویی
او آخریــن رئیــس ایــن بیمارســتان و طبیــب متــوکل عباســی بــوده اســت (ابنالندیــم،1346 ،
528؛ کســایی77 ،1363 ،؛ رضــوی برقعــی.)82 ،1384 ،
 .3-1ماسویه 1و یوحنا

ماســویه و پســرش یوحنــا از طبیبــان فاضــل آن روزگار و مشــاهیر دان ـشگاه جنــدی شــاپور
یشــناخت و
بــه شــمار میرفتنــد .بــه نوشــته منابــع ،ماســویه انــواع بیماریهــا را بــه خوبــی م 
« .1ماســویه» همچــون نامهــای ایرانـی ســیبویه ،بابویـه ،مســکوی ه و ...تلفــظ شــده اســت (دایرةالمعــارف بــزرگ
اســامی ،مدخــل «ماســویه»).
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از دانشمندتریــن مــردم روزگارش در داروشناســی بــود کــه در بیمارســتان جنــدی شــاپور کار
میکــرد و درمانگــر خلیفــه هــارون الرشــید نیــز بــود (صفــا61 ،1371 ،؛ عیســی بــک57 ،1371 ،
و  .)58پسـ َـرش یوحنــا نیــز از پزشــکان شــهیر اواخــر ســده دوم و اوایــل ســده ســوم هجــری بــه
شــمار میرفــت کــه چنــد خلیفــه عباســی بــه درمانگــریاش اعتمــاد داشــتند .یوحنــا همچنیــن
آثــار بســیاری دربــاره پزشــکی نوشــته اســت (ابنالندیــم.)526 ،1346 ،
 .4-1دهشتک

او نیــز از دیگــر اســتادان و رئیســان شــهیر بیمارســتان جنــدی شــاپور بــود کــه بهرغــم
درخواســت جبرائیــل بنبختیشــوع از وی بــرای پذیــرش ریاســت بیمارســتان نوبنیــاد بغــداد
بــه همــت هــارون ،فــرد دیگــری را بــه جــای خــودش بــه ریاســت آنجــا فرســتاد (همــان58 ،؛
قفطــی.)517 ،1371 ،
 .5-1حارث بنکلده

او بــه «طبیــب عــرب» معــروف بــود ،امــا دوره تحصیــات پزشــکیاش را در دان ـشگاه
جنــدی شــاپور گذرانــد و زمانــی در ســرزمین فــارس بــه طبابــت میپرداخــت و ثــروت فراوانــی
اندوخــت .او را نخســتین پزشــک عــرب خواندهانــد .حــارث بــا رســول اکــرم؟لص؟ معاصــر بــود؛
چنانکــه معــروف اســت پیامبــر او را بــرای درمــان ســعد بــن ابیوقــاص فراخوانــد .همچنیــن
گفتهانــد گویــی وی یــک بــار بــرای مشــاوره نــزد خســرو انوشــیروان ساســانی بــار یافــت .جانشــین
او در صناعــت طــب ،نضــر بنحــارث بنعلقمــه از دیگــر دانشآموختــگان جنــدی شــاپور بــود
(ابنعبــری147–146 ،1364 ،؛ ممتحــن.)333–332 ،1381 ،
حضــور شــمار فــراوان دانشمندانــی بــا مذاهــب گوناگــون در جنــدی شــاپور ،ســبب
شــکوفایی ایــن مکتــب و نشــانة تســاهل و تســامح اســامی اســت کــه چنیــن دس ـتآوردهای
درخشــانی بــرای جامعــه بشــری بــه ارمغــان آورده اســت.
جایگاه پژوهشی

ایــن دان ـشگاه بــه پشــتوانه دانشمنــدان برجســته عصــر خــود بهویــژه در زمینــه پزشــکی،
جایــگاه یگانــهای در ماجــرای «نهضــت طالیــی ترجمــه» و انتقــال علــوم بــه جهــان اســام
داشــت .نهضــت ترجمــه بــه انتقــال بســیاری از مفاهیــم و اصــول کلیــدی علــوم یونانــی ،هندی،
ســریانی و ...بــه ایــران و جهــان اســام و کمــال و رشــد علــوم گوناگــون در ایــران و جهــان اســام
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انجامیــد .اندیش ـهورزان زبــاندان ایــن دان ـشگاه در خیــزش دو مــوج نهضــت ترجمــه (عصــر
ساســانی و ســده دوم قمــری) ،تأثیــر گذاردنــد .دانـشگاه جنــدی شــاپور بزرگتریــن مرکــز علمــی
و فرهنگــی جهــان اســام بــا ترجمــه بســیاری از آثــار علمــی بــه رشــد علــوم بهویــژه پزشــکی بســیار
خدمــت رســاند.
خســرو انوشــیروان ساســانی دانــش و حکمــت یونــان و هنــد را دوســت میداشــت کــه ایــن
خــود بازتابــی از اندیشــه نوخواهــی و نهضــت علمــی ایــن دوره بــود .ایــن تفکــر ،او را بــه نقــل و
ترجمــه علــوم و معــارف یونانــی و هنــدی راه نمــود؛ چنانکــه بــه فرمــان وی ،کتابهایــی در
زمینههــای مختلــف علمــی بهویــژه طــب ،بــه پهلــوی نوشــته شــد کــه بعدهــا مترجمــان دوره
اســامی آنهــا را تعریــب کردنــد .نســطوریهای ادســا 1در مدرســه پزشــکی جنــدی شــاپور بــه
نقــل علــوم یونانــی بــه ســریانی و پهلــوی میپرداختنــد و ترجمههــای ســریانی کتــب یونانــی
را بــا خــود آوردنــد .همچنیــن برخــی از حکمــای اشــراقی یونانــی تبعیــد شــده از آتــن ،بــه فرمــان
انوشــیروان ،کتابهایــی یونانــی را بــه پهلــوی ترجمــه کردنــد .کتابهــای طبیبــان هنــدی
جنــدی شــاپور هــم کــه طــب هنــدی را بــه دانشجویــان میآموختنــد ،بــه پهلــوی ترجمــه شــد
(محمــدی289 ،288 ،2536 ،؛ زرینکــوب.)523 ،1371 ،
بنابرایــن ،فرهنگهــای شــرقی و غربــی دوره باســتانی ایــران در مرا کــزی ماننــد جنــدی
شــاپور بــا یکدیگــر آمیختنــد و اندیش ـهورزان بســیاری در ایــن عصــر بــه یکدیگــر پیوســتند و
ایرانیــان بــا علــوم گوناگــون یونانــی (فلســفه ،طــب و ریاضیــات) آشــناتر و مراکــز فرهنگــی شــرق
(گنــدی شــاپور) را ســیراب کردنــد .جهانبینــی علمــی شــرق اســامی ســدههای هفتــم تــا دهــم
میــادی بــه کمــک ترجمههــا از همیــن منابــع بهــره بــرد؛ یعنــی اندیشــه ایرانــی بــار دیگــر بــه
صــورت جهانبینــی مرتبــط بــا فرهنــگ اســامی ،بــه منبــع اصلـیاش بازگشــت (فرشــاد،1365 ،
76 ،70 ،69؛ بیــات.)423 ،1370 ،
مــوج دوم نهضــت ترجمــه از ســده دوم هجــری برخاســت کــه خــود معلــول عواملــی در
جهــان اســام و تــا زمانــی ،دغدغــه دانشمنــدان مســلمان بــود .دانــشگاه جنــدی شــاپور و
دانشمنــدان الیــق آن در ایــن دوره نیــز همچــون عصــر ساســانی ،توانایــی خــود را بــه دیگــران
ُنمودنــد .جنــدی شــاپور در ایــن زمــان نیــز پنــاهگاه دانشهــای گوناگــون بــه شــمار میرفــت.
 .1تلفظ یونانی «الرها».
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پزشــکان ایــن دانــشگاه (کســانی همچــون جرجیــس بنبختیشــوع و یوحنــا بنماســویه)
افــزون بــر پرداختــن بــه طبابــت و ریاســت بیمارســتان ،کتابهــای مهــم طبــی را از یونانــی یــا
ســریانی بــه عربــی ترجمــه میکردنــد (زرینکــوب.)436 ،1389 ،
طــب عــرب از منابــع مختلفــی فراهــم آمــد ،امــا بیشتــر بــه اندیش ـههای یونانیــان وامدار
بــود (در اینبــاره ر.ک« :پزشــکی اســامی» در دایــره المعــارف بــزرگ اســامی) و ایــن کار نــه تنهــا
بــر اثــر دومیــن نهضــت ترجمــه کــه بــه تأثیــر دانـشگاه جنــدی شــاپور در عصــر ساســانی و ترجمــه
ســریانی و فارســی متــون طبــی یونانــی و ...محقــق شــد؛ چنانکــه آوردهانــد :ســرجویوس راس
العیــن نخســتین مترجــم کتــب فلســفی و طبــی یونانــی ،بــه ســریانی بــود .گمــان م ـیرود او
همــان کســی بــوده باشــد کــه نــزد خســرو انوشــیروان خدمــت میگــزارد و از ترجمههایــش در
دان ـشگاه جنــدی شــاپور اســتفاده میشــد (الگــود .)122 ،2536 ،بیشتــر آثــار در آغــاز عصــر
دومیــن نهضــت ترجمــه بــه عربــی ترجمــه میشــد ،امــا کســانی از مترجمــان بــزرگ ایرانــی افــزون
ـوی ساســانی ،ســریانی ،هنــدی و عربــی هــم میدانســتند کــه بیشترشــان نســطوریان
بــر پهلـ ِ
ایــران و اســتادان طــب دان ـشگاه جنــدی شــاپور بــود (غنیمــه.)14 ،1372 ،
ایــن دانـشگاه در انتقــال فرهنــگ ایرانــی بــه جغرافیــای عربنشــین بســیار مؤثــر بــود؛ زیــرا
گمــان م ـیرود تنهــا مرکــز علمــی ایرانــی بــوده باشــد کــه در سراســر دوره فتــرت ،از اضطــراب و
آشــفتگی برآمــده از یــورش اعــراب مأمــون مانــد و پــس از فرارســیدن عصــر آرامــش آثــار گونا گــون
علمـیاش بــه دســت اعــراب و مســلمانان افتــاد و از ســوی دیگــر ،دانشآموختــگان آنجــا طــب
را نــزد مســلمانان بنیــاد گذاردنــد و آثــار گرانبهایــی از خــود بــر جــای نهادنــد .طــب پــس از ظهــور
اســام از پیشرفــت فراوانــی برخــوردار شــد و پزشــکان معروفــی از میــان مســلمانان برخاســتند
کــه قرنهــا در مقــام اســتادی دیگــران در ایــن زمینــه بودنــد ،امــا مهمتریــن منابعــی کــه میــراث
پزشــکی چنــد هــزار ســاله بشــر را بــه مســلمانان منتقــل کــرد ،از کتــب و آثــار کوشــش پزشــکان
دانشمنــد و فــرآوردة خــردورزی ملتهــای گوناگــون ایرانــی ،یونانــی ،هنــدی و ســریانی
مجتمــع در جنــدی شــاپور سرچشــمه میگرفــت.
همچنیــن نخســتین مؤسســان مســلمان ایــن دانــش و مؤلفــان و مترجمــان کتابهــای
طبــی بــه عربــی ،از پزشــکان جنــدی شــاپور بودنــد (محمــدی.)298 ،297 ،2536 ،
«قراباذیــن» شــاپور بنســهل« ،دغــل العیــن» ابنماســویه اهــوازی و «العشــر مقــاالت فــی العیــن»
ُحنیــن بناســحاق از نخســتین آثــار مســتقل پزشــکی پــس از ظهــور اسـ َ
ـامند کــه دانشمنــدان
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جنــدی شــاپور آنهــا را ســامان دادنــد .جبرائیــل بنبختیشــوع هــم کــه در اوج شــکوفایی نهضــت
ترجمــه میزیســت ،آثــار مهمــی را خــودش ترجمــه کــرد یــا مترجمــان برجســتهای را بــدان کار
گمــارد .یوحنــا نیــز از پرآوازهتریــن پزشــکان جنــدی شــاپور و نویســنده و مترجــم برجســتهای
بــود کــه کتــاب «دغــل العیــن» او کهنتریــن اثــر چشمپزشــکی عصــر اســامی بــه شــمار مـیرود و
روزگار درازی ،متــن درســی دانشجویــان بــوده اســت (کرامتــی.)441 ،440 ،1384 ،
افــزون بــر ایــن ،بســیاری از داروهــا و گیاهــان یــاد شــده در کتابهــای طبــی عربــی،
بــا نامهــای ایرانیشــان خوانــده میشــدند؛ چنانکــه بخــش فراوانــی از آنهــا امــروز هــم
پارســی َ
تبارند .علــت اصلــی ایــن تأثــر ،منابــع مــادر کتابهــای طبــی و آثــار مشــابه ایرانــی
اســت کــه در جنــدی شــاپور پدیــد آمدنــد و نخســتین مؤلفــان آنهــا از پزشــکان فارس ـیزبان و
فارس ـیدان آنجــا بودنــد .از ای ـنرو ،بســیاری از ایــن اصطالحــات و تعبیــرات بــه همــان شــکل
اصل ـیاش بــه کتابهــای آنــان راه یافــت و مانــد .دو کتــاب از ایــن دســت نوشــتهها ،بیــش از
دیگــر آثــار معــروف و معمــول شــد« :الکنــاش» نوشــتة جورجیــس پســر بختیشــوع؛ «قراباذیــن»
نوشــتة شــاپور بنســهل آخریــن رئیــس بیمارســتان جنــدی شــاپور (محمــدی.)301 ،2536 ،
کتــب و آثــار گرانبهــای دانشمنــدان و پزشــکان ایرانــی ،ســریانی و هنــدی در جندی شــاپور
ترجمــه شــد و مهمتریــن منابــع میــراث علمــی گذشــتگان را در رشــتههای گونا گــون دانــش،
بــه مســلمانان منتقــل کــرد .جنــدی شــاپور رابــط بــزرگ و مؤثــری در انتقــال علــوم بــه فرهنــگ
اســامی بــود کــه قرنهــا از مراکــز واقعــی علمــی و عملــی و محــل برخــورد و آمیــزش اندیشـههای
دانشمنــدان گوناگــون شــرق و غــرب جهــان بــه شــمار میرفــت (کســایی.)78 ،77 ،1363 ،
ایــن دانــشگاه بــا ترجمــه کتــب فلســفی و طبــی فــراوان از زبانهــای گونا گــون موجــب
شــد کــه ایرانیــان در رشــتههای مختلفــی چــون هیئــت و نجــوم و گاهشــماری ،فنــون نظامــی،
هندســه و ّ
مســاحی ،پزشــکی ،گیاهشناســی و داروشناســی ،دامپزشــکی ،ادبیــات اخالقــی و
حکمــت عملــی ،ســرمایه ســترگی بیاندوزنــد .بنابرایــن ،شــگفت نیســت کــه جنــدی شــاپور
بیــش از چهارصــد ســال یگانــه مدرســه طــب سراســر جهــان اســام بــوده اســت .بــه همیــن ســبب
پزشــکی ایــران در مرحلــهای از کمــال خــودش ،دانشجویــان و محققــان بســیاری را از ملــل
گوناگــون بــه جنــدی شــاپور میکشــاند و بســیاری از آنــان پــس از پزشــک شدنشــان ،بــه انگیــزه
آمــوزش و درمــان بــه کشــورهای خــود بــاز میگشــتند و بدیــن شــیوه طــب ایــران و دیگــر ِملــل،
بــه اروپــا و دیگــر بخشهــای آســیا میرفــت؛ یعنــی آمــد و شــد دانشجویــان و دانشمنــدان
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خارجــی بــه جنــدی شــاپور ،بــه رواج تعلیــم زبانهــای خارجــی و ترجمــه آثــار گونا گــون و پیدایــی
مترجمــان میانجامیــد (شــعبانی129 ،1382 ،؛ قدیانــی.)139 ،1376 ،
نقــش ممتــاز و مانــدگار خانــدان بختیشــوع در نهضــت ترجمــه فراموشناشــدنی اســت.
ُ
آنــان آثــار فاخــر افالطــون ،ارســطو ،اقلیــدس ،ارشــمیدس ،بطلمیــوس ،جالینــوس و بقــراط را
بــه ســریانی ترجمــه کردنــد .ایــن خانــواده و شاگردانشــان یونانــی ،ســریانی ،عربــی و پارســی
میدانســتند و همیــن آشــناییها بعدهــا بــه تولیــد ترجمههــای مســتقیم از یونانــی بــه عربــی
انجامیــد .جــرج بنبختیشــوع و پســرش در انتقــال علــم بــه بغــداد و ایجــاد ســنت علمــی در
آنجــا بســیار تأثیــر گذاردنــد (آذرنــوش381 ،1 ،؛ فرشــاد .)79–78 ،1365 ،افــزون بــر ایــن
تالشهــای فــراوان دانشمنــدان جنــدی شــاپور (آل بختیشــوع و دیگــران) در نهضــت ترجمــه
پارســی بــه عربــی فروگذاردنــی نیســت .آنــان پــس از ترجمــه ،خــود بــه بازســازی و ابتــکار در علــوم
همــت میگماردنــد و ایــن کار حتــی مرزهــای اصــول و کلیــات را فرامیگرفــت .آنــان پــس از
ترجمــه نخســتین علــوم گوناگــون از یونانــی ،هنــدی ،مصــری و ایرانــی آنهــا را اقتبــاس؛ ســپس
دوبــاره ســاماندهی میکردنــد.
نوآوریهــای فــراوان آنــان مســایل تــازهای بــر دانــش پیشــینیان یــا معاصرانشــان میافــزود.
ایــن علــوم را بعدهــا مســلمانان بــه اروپــا منتقــل کردنــد و در بیــداری غــرب و پیدایــی رنســانس
تأثیــر گذاردنــد (تقـیزاده.)1384 ،189 ،
پزشــکی ایــران و اســام در آن هنــگام بومــی شــد؛ یعنــی مســلمانان بــه ترجمــه و شــرح و
تفصیــل نظریههــا و دانســتههای کلــی پزشــکانی همچــون بقــراط و جالینــوس پرداختنــد
و رویکــرد تــازهای را پدیــد آوردنــد .دیدگاههــای پزشــکان ایرانــی ســدههای ســوم و چهــارم
نشــاندهنده نــوآوری ،ارتقــا ،کاربــردی شــدن و حتــی اصــاح و کمــال ایــن علــوم اســت (والیتــی،
.)45– 44 ،1384
دانــشگاه جنــدی شــاپور افــزون بــر همــه دســتآوردهای پیشگفتــه ،خــودش در
زمینههــای پژوهشــی ،الگــوی «دار الحکمه»هــا و «بیــت الحکمه»هــا بهویــژه در بغــداد شــد
(فانــی .)166 ،1381 ،ارنســت دیــز 1دانشمنــد و خاورشــناس معــروف معتقــد اســت شــباهت
کاملــی میــان کار مؤسســه بیــت الحکمــه بغــداد و دار العلــم جنــدی شــاپور بــود و مأمــون در
1.Ernest Diez.
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تأســیس آنجــا از ایــن مرکــز تأثیــر پذیرفــت (کســایی.)78 ،1363 ،
جایگاه درمانی

دانــشگاه جنــدی شــاپور همچنیــن کارکــردی درمانــی داشــت کــه قرنهــا جایــگاه و
َ
اهمیتــش را در جهــان اســام حفــظ میکــرد .از همیــن روی ،متــون تاریخــی هــر گاه از آنجــا و
اســتادان و دانشجویــان برجســتهاش نکتـهای گفتهانــد ،از ابتکارهــا و کارهای شــگفتیبرانگیز
ُ
درماننگرانــش بهویــژه دربــاره بیمــاری خلفــا و حاکمــان ســخن راندهانــد.
مردمــان ســرزمینهای گوناگونــی بــه جنــدی شــاپور و بیمارســتان آنجــا میرفتنــد .افــزون
بــر ایرانیــان ،اعــراب پیــش از ظهــور اســام بــا آن آشــنا بودنــد و از کمــک پزشـ َ
ـکانش بهــره
میبردنــد .ایــن دانـشگاه هنــگام ورود اعــراب مســلمان بــه ایــران نیــز در اوج عظمــت و شــهرت
بــود و البتــه در یــورش آنــان از گزنــد ویرانــی برکنــار مانــد (غنیمــه169 ،1372 ،؛ بــراون،1371 ،
6؛ حقیقــت .)117 ،1372 ،بعدهــا بنیامیــه از برخــی از پزشــکان ایــن دان ـشگاه بــرای درمــان
بیماریهــا کمــک گرفتنــد .ماننــد ابناثــال ،پزشــک نصرانیمذهــب جنــدی شــاپور و طبیــب
معاویــه و ابوالحکــم ،حکــم دمشــقی ،تیــاذوق کــه در ایــن مرکــز خدمــت میگزاردنــد (غنیمــه،
169 ،1372؛ عیســی بــک.)56 ،1371 ،
ایــن دانـشگاه در روزگار خالفــت عباســی هــم تــا چنــد قــرن ،کارکــرد درمانــی داشــت .خلفــای
عباســی افــزون بــر بهرهگیــری از پزشــکان ایرانــی ،از دیگــر دانشمنــدان مســیحی ،کلیمــی و
غیــر عــرب اســتفاده میکردنــد (نجمآبــادی .)159 ،1375 ،پــس از ورود جرجیــس ایرانــی بــه
دســتگاه خالفــت ،اســتفاده از پزشــکان بیگانــه در دربــار عــرب رایــج شــد (الگــود.)98 ،2536 ،
جرجیــس چهــار ســال در بغــداد مانــد و در ایــن ســالها پزشــک ویــژه خلیفــه بــود؛ چنانکــه
منصــور هــر روز گماشــتگانی را بــرای احوالپرســی او میفرســتاد تــا اینکــه خــودش بیمــار شــد
و از خلیفــه بــرای بازگشــت بــه وطنــش رخصــت خواســت تــا دوبــاره خانــوادهاش را ببینــد و بــا
فــرض اینکــه بمیــرد ،کنــار پدرانــش در جنــدی شــاپور بــه خــاک ســپرده شــود (رضــوی دزفولــی،
 .)262 ،1380او شــاگرد ماهــرش عیســی را بــه جــای خــودش نــزد خلیفــه گــذارد .منصــور از وی
خواســت فرزنــدش بختیشــوع را نــزدش بگــذارد ،امــا جرجیــس بــه خلیفــه گفــت :بیمارســتان
جنــدی شــاپور و مــردم آن ســرزمین بــه کســی چــون فرزنــدش نیازمندنــد .منصــور پــس از اینکــه
بــه مهــارت عیســی مطمئــن شــد ،دربــاره بازگشــت بــه او رخصــت داد (قفطــی.)220 ،1371 ،
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دیگــر خلفــای پــس از منصــور؛ یعنــی مهــدی ،هــارون ،مأمــون و ،...از دانــش پزشــکان
جنــدی شــاپور بهــره میبردنــد و طبیبــان دانشمنــد آنجــا را بــرای درمــان خــود بــه بغــداد
فرامیخواندنــد (نجمآبــادی .)159 ،1375 ،بــرای نمونــه ،بیمــاری ســخت پســر مهــدی کــه
پزشــکان دربــار از درمانــش عاجــز مانــده بودنــد ،بــار دیگــر دربــار بغــداد را بــه کمــک خواســتن
از بیمارســتان جنــدی شــاپور واداشــت .بختیشــوع از جنــدی شــاپور بــه بغــداد فراخوانــده شــد.
وی آن هنــگام ماننــد پــدرش اســتادی ماهــر و رئیــس دانشکــده پزشــکی و بیمارســتان جنــدی
شــاپور بــود .او بــه بغــداد رفــت و پــس از درمــان پســر خلیفــه ،همچــون پــدرش پزشــک ویــژه
خلیفــه بغــداد شــد (البتــه بعدهــا بــر اثــر برخــی از حســادتها ،مخالفتهــا و دشــمنیهای
همســر خلیفــه و پزشــک عــرب ویــژة او ،خلیفــه بــه بختیشــوع رخصــت داد و بــا احتــرام وی را بــه
جنــدی شــاپور بازگردانــد) (قفطــی141 ،1371 ،؛ الگــود99 ،2536 ،؛ رضــوی دزفولــی،1380 ،
 .)264،265فراخــوان مکـ َـرر طبیبــان ایرانــی بــه دربــار خلفــای عــرب عباســی بهرغــم حضــور
طبیبــان عــرب ویــژه در آن دربــار ،بــر شایســتگی و توانایــی پزشــکان ایرانــی جنــدی شــاپور
گواهــی میدهــد.

نبــوغ و اســتعداد بختیشــوع بــه شــگفتی هــارون و وزیــران و پزشــکان دربــارش
انجامیــد .خلیفــه عباســی کــه بــه همســخنی بــا وی میــل نداشــت ،از وزیــرش خواســت تــا
او را بیازمایــد .وزیــر خــود را بــرای داوری دربــاره شایســتگی بختیشــوع صالــح نمیدیــد.
بنابرایــن ،دو پزشــک را بــه ایــن کار فرمــان داد .شــهرت بختیشــوع چنــان بــود کــه حتــی
آنــان نیــز هــوش و زیرکیشــان را در برابــرش اســتفاده نکردنــد ،بلکــه بــه خلیفــه گفتنــد:
کســی در اینجــا نیســت کــه بــرای گفتوگــو بــا او شایســته باشــد؛ زیــرا او اســتاد منطــق و
مناظــره اســت و پــدر و همــه اعضــای خانــوادهاش اهــل فلســفهاند.1
بنابرایــن ،خــود هــارون وی را آزمــود و پــس از ســرافرازی بختیشــوع در ایــن آزمــون ،بســیار
خشــنود شــد و مــال و خلعــت بســیار بــه وی بخشــید و او را بــه سرپرســتی پزشــکان خــودش
برگزیــد و دیگــر پزشــکان را بــه پیــروی از وی واداشــت .از آن پــس ،بختیشــوع کارش را در
جنــدی شــاپور رهــا کــرد و بــه خدمــت خلیفــه درآمــد .فرزنــد او جبراییــل هــم پــس از وی در
خدمــت خلیفــه مانــد و بــه پشــتوانة اســتادی و مهارتــش ،بــر شــهرت و ثــروت خانوادگ ـیاش
 .1ایــن نکت ـهای ظریــف دربــاره جامــع االطــراف بــودن پزشــکان قدیــم و لــزوم آ گاهــی آنــان بــه علــوم انســانی
اســت.
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افــزود و در جایــگاه پزشــک دربــار نشســت( 1الگــود.)102-100 ،2536 ،
افــزون بــر خانــدان بختیشــوع ،شــمار دیگــری از پزشــکان دانشآموختــة جنــدی شــاپور
(ماننــد خانــدان ماســویه و حنیــن) بــه خلفــای عباســی خدمــت میکردنــد (همــان.)61 ،
ماســویه مســتقیم و حنیــن نامســتقیم بــا دســتگاه بــزرگ علمــی جنــدی شــاپور مرتبــط بــود.
ایــن دانــشگاه و پزشــکان حــاذق آن نــه تنهــا از دیــد کارکــرد درمانــیاش مرجــع مــردم و
َ
بیمارســتانش الگویــی بــرای تأســیس بیمارســتان و برنامههــای
صاحبــان قــدرت بــود کــه
بیمارســتانی در ســرزمینهای دور جهــان بــه شــمار میرفــت (غنیمــه .)169 ،1372 ،ایرانیــان
در ابــداع روشهــای درمانــی بیمارســتان ،بســیار مؤثــر بودنــد .بیمارســتانهای دوره اســامی و
مؤسســات نوبنیــاد عــرب بیشتــر بــر پایــه نمونههــا و اصــول بیمارســتان ساســانی جنــدی شــاپور
ســاخته شــد (الگــود)202 ،201 ،2536 ،؛ چنانکــه بنابــر تحقیقــات صاحبنظــران تاریــخ طــب
در اســام ،بیمارســتانی در محلــه کــرخ (کهنتریــن بخــش بغــداد) در عصــر هــارون پــا گرفــت کــه
پایــه طــب مدرســه بغــداد بــه شــمار میرفــت 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
پزشــکان ســهیمتر بودنــد (تکمیــل همایــون)76 ،1384 ،؛ چنانکــه خلیفــه هــارون بــه
جبرائیــل بنبختیشــوع فرمــان داد بیمارســتانی بــه ســبک جنــدی شــاپور در بغــداد بنیــاد کنــد
و او نیــز فرمــان پذیرفــت (نجمآبــادی )769 ،1375 ،و بیمارســتانی بــه ســبک بیمارســتان
جنــدی شــاپور ســاخت کــه از آن ســازمان فرهنگــی کهنســال الگــو میپذیرفــت و همــه
پزشــکان ،اســتادان و داروســازانش از جنــدی شــاپور آمــده بودنــد (کســایی78 ،1363 ،؛ رضــوی
دزفولــی .)267 ،1380 ،پــس از پیدایــی ایــن بیمارســتان و مرکزیــت علمــی بغــداد ،خلفــای
 .1پــس از فزونــی گرفتــن ثــروت خانــدان بختیشــوع ،آنــان همچــون دوره حضورشــان در جنــدی شــاپور« ،اربــاب
علــم» شــناخته نمیشــدند؛ زیــرا جبراییــل و فرزنــدان پســین ایــن خانــدان ،از ویژگیهــای جرجیــس برخــوردار
نبودنــد؛ چنانکــه خوانــدن شــرح احــوال جرجیــس او را در چشــم خواننــده محتــرم می ُنمــود ،امــا خوانــدن شــرح
احــوال فرزندانــش ذوقــی نــدارد .جبراییــل در دربــار باشــکوهی ُمحــاط بــه انــواع مجــادالت مبتــذل و دسیسـهآمیز
ســر میکــرد و قصــرش در تجمــل بــا قصــر خلیفــه برابــر بــود .روزگار گوشهنشــینیهای علمــی مدیــر مدرســه
طــب جنــدی شــاپور و خواســتنیترین طبیــب جهــان اســام ســپری شــد و برتــری علمــی ایــن خانــدان بــر اثــر
آلودگیشــان بــه قــدرت و ثــروت ،آرامآرام از میــان رفــت (الگــود.)201-001 ،6352 ،
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عباســی بــا شــیوههای گوناگــون پزشــکان و دانشمنــدان دان ـشگاه جنــدی شــاپور را بــه ایــن
شــهر فراخواندنــد .کار و بــار آنجــا را بهواقــع همیــن دانشمنــدان میچرخاندنــد و بهگمــان
پــس از هــارون الرشــید ،مأمــون نیــز بــه واســطه همــان پزشــکان و فرزندانشــان آنجــا را اداره
میکــرد (نجمآبــادی.)770 ،769 ،1375 ،
زمینههای افول

َ
بیمارســتانش بــه علــم طــب اســامی بســیار خدمــت رســاند و
دانــشگاه جنــدی شــاپور و
دورههــای شــکوه و رونقــی را در عصــر ساســانی پشــت ســر گــذارد ،امــا کمابیــش از شــده ســوم
قمــری بــه افــول روی نهــاد 1کــه عواملــی مختلفــی در آن تأثیرگــذار بــود:
 .1سرگرم شدن اعراب مسلمان به جنگها و فتوحات و بیتوجهی به مؤسسات علمی
جنــدی شــاپور و دانــشگاه و بیمارســتان ایــن شــهر بــر اثــر ایــن بیاعتنایــی از حمایــت و
تشــویق خلفــای امــوی و عباســی محــروم شــدند و از ایــنرو ،کار و بــار آنجــا و پزشکانشــان،
مســتقل و بــدون دریافــت کمــک از خلفــا ســامان مییافــت (محمــدی.)292 ،291 ،2536 ،
 .2فراخواندن شمار بسیاری از دانشمندان جندی شاپور به بغداد

خلفــای عباســی طبیــب یــا اطبــای دانشمنــد و حاذقــی همچــون پزشــکان جنــدی شــاپور
در بغــداد نداشــتند؛ زیــرا بغــداد هنــوز بــه مرکــز علمــی بــدل نشــده بــود تــا طبیــب توانمنــد و
َ
معتمــدی داشــته باشــد .همچنیــن ِافــراط خلفــای عباســی در عیــش و ِعشــرت ،زمینـهای بــرای
پیدایـ ِـی بیماریهــای گوناگــون در آنــان و ناتوانایــی طبیبــان بومــی بغــداد در درمانشــان بــه
شــمار میرفــت .از ای ـنروُ ،مصرانــه از پزشــکان جنــدی شــاپور در اینبــاره کمــک میخواســتند
(ر.ک :ممتحــن123–82 ،1367 ،؛ کجبــاف.)164 ،1384 ،
 .3انگیزهمندی خلفا به رونق بخشیدن بغداد

خلفــای عباســی بــا تأســیس بنیادهــای علمــی و بیمارســتانهایی هماننــد بیمارســتان
جنــدی شــاپور میخواســتند آنجــا را بــه مرکــزی علمــی بــدل کننــد .همیــن سیاســت آنــان را بــه
 .1جهان اسالم بهویژه ایران از سده سوم قمری به روزگاری زرین در تاریخ علم و دانش جهان پای گذارد.

 ₪ 132سخن تاریخ /شماره  23ـ سال دهم ـ بهار و تابستان 1395

تمرکــز بــر رونــق حــوزه علمــی بغــداد وامیداشــت .افــزون بــر ایــن ،کوشـشهای علمــی بصریــان
و کوفیــان از ســده ســوم هجــری ،همپــای بغدادیــان فزونــی گرفــت و ایــن خــود در افــول علمــی
جنــدی شــاپور تأثیــر گــذارد (بارتولــد70–69 ،1383 ،؛ نجمآبــادی.)92 ،91 ،1375 ،
 .4تأسیس بیمارستان اسالمی در بغداد در روزگار هارون الرشید

ایــن کار بیــش از پیــش جایــگاه درمانــی جنــدی شــاپور را فرونهــاد و بــر ارتقــای جایــگاه
مؤسســات علمــی بغــداد افــزود (محمــدی.)296 ،2536 ،
 .5هجرت دانشمندان جندی شاپور

منابــع تاریخــی گــزارش کردهانــد :هــر یــک از اســتادان نــامدار جنــدی شــاپور کــه بــه بغــداد
رفــت ،یکــی دو شـ َ
ـاگردش را نیــز همــراه خــود بدانجــا بــرد تــا افــزون بــر نظریههــا ،طــب را در
عمــل فراگیرنــد .ایــن کار موجــب شــد کــه دانشجویــان جنــدی شــاپور بــه دنبــال استادانشــان
بــه بغــداد هجــرت کننــد تــا در مجلــس درس اســتاد حاضــر باشــند؛ زیــرا ســپری کــردن دوره
تحصیــات طبــی آنــان نیــز جــز از طریــق همراهــی بــا استادانشــان ممکــن نبــود (حقیقــت،
117 ،1372؛ رضــوی دزفولــی .)276،277 ،1380 ،از ســوی دیگــرِ ،کش ـشهای مــادی دربــار
عباســی (مقــام و ثــروت) آنــان را بــه هجــرت بدانجــا برمیانگیخــت.
 .6محیط فرهنگی بغداد در سده سوم هجری

محیــط بغــداد در ایــن دوره از خردگرایــی و علمطلبــی آ کنــده بــود؛ چنانکــه بــه مرکزیــت
علمــی آن در جهــان اســام انجامیــد .بنابرایــن ،دانشمنــدان میخواســتند در آنجــا گــرد آینــد
و کاالی گرانبهــای خویــش را در ایــن بــازار علمــی عرضــه کننــد تــا عــام و خــاص خریـ َ
ـدارش
باشــند .بــه تعبیــر دیگــر ،حتــی ا گــر در پــی ثــروت و شــهرت هــم نمیبودنــد ،کوتاهتریــن راه رشــد
علمــی ،انتقــال و مانــدگاری اندیشههایشــان را هجــرت بــه پایتخــت (بغــداد) میدانســتند و
از ای ـنرو ،ایــن شــهر را بــر شــهر کوچکــی چــون جنــدی شــاپور برمیگزیدنــد (صفــا23 ،1371 ،؛
ســجادی.)274 ،273 ،1376 ،
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 .7انحصارگرایی علمی ـ آموزشی

بــه نوشــته برخــی از محققــان ،پزشــکان جنــدی شــاپور دانــش خویــش را بــه بیگانــگان
نمیآموختنــد؛ زیــرا تنهــا خــود را شایســته فراگرفتــن ایــن دانــش میدانســتند و میخواســتند
ایــن علــم تنهــا نــزد آنــان و فرزندانشــان باشــد (بــراون .)57 ،1371 ،نشــر مباحــث علمــی زمینــه
را بــرای پیدایـ ِـی رقیبــان و حــذف منافــع مــادی آنــان فراهــم میکــرد .بــاری ،اگــر آنــان دانــش
خــود را آســان بــه دیگــران منتقــل میکردنــد ،هنــگام نبودشــان در جنــدی شــاپور یــا پــس از
مرگشــان ،دیگرانــی چــرخ علمــی جنــدی شــاپور را میگرداندنــد.1
 .8ناآرامیهای سیاسی خوزستان

محیــط نــاآرام خوزســتان ســده ســوم قمــری نیــز بــر مــوج مهاجرتهــا از جنــدی شــاپور بــه
دیگــر شــهرها (بهویــژه بغــداد) افــزود .نهضــت صاحــب الزنــج یــا قیــام بــردگان ســیاه ،از ایــن
دســت آشــوبها بــود کــه کمابیــش شــانزده ســال در بخشهــای جنوبــی عــراق و خوزســتان
(دروازه عــراق) تأثیــر گــذارد و ویرانیهــای بســیاری در آنجــا پدیــد آورد .سیاس ـتهای جنگــی
حاکمــان صفــاری منطقــه خوزســتان در برابــر خالفــت بغــداد یــا کارهــای خــوارج نیــز در اینبــاره
بیتأثیــر نبــود (ممتحــن.)328–327 ،1366 ،
هرچنــد آثــار ظاهــری جنــدی شــاپور بــهزودی از میــان رفــت ،نفــوذ معنــوی آن در همــه
دورههــای اســامی مانــدگار بــود؛ زیــرا بیمارســتان و دانــشگاه آنجــا ،بنیــاد مرا کــز علمــی
همســان بــه شــمار میرفــت و در نهضــت فرهنگــی اســام آثــار برجســتهای از خــود بــر جــای
نهــاد.
نتیجه

بــا بررســی جایــگاه و اهمیــت دان ـشگاه جنــدی شــاپور بهویــژه در زمینــه پزشــکی میتــوان
دریافــت کــه رشــد و کمــال علــم (در زمینههــای آموزشــی ،پژوهشــی و درمانــی) در تاریــخ
 .1انحصارگرایــی علمــی در بخشهــای هنــری و معمــاری ایــن دوره نیــز دیــده میشــد؛ یعنــی اصحــاب علــم و
هنــر میکوشــیدند راز و رمزهــای پیشــه خــود را تنهــا بــه فرزندانشــان بیاموزنــد تــا تنهــا آنــان از ایــن طریــق منتفــع
ـایی آثــار هنــری و معمــاری یــا حتــی آثــار علمــی ،از دشــواریهای متخصصــان
شــوند .بــه همیــن ســبب ،رمزگشـ ِ
امروزیــن اســت.
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جهــان ،وامدار ایــن مکتــب اســت کــه بــه پشــتوانة ویژگی َ
هایــش ،ســدهها بــر فرهنــگ علمــی
جهــان حاکــم بــود .دســتآوردهای علمــی بشــر بهویــژه در زمینــه پزشــکی ،حاصــل تاریــخ
افتخارآمیــز چنیــن مکاتبــی اســت .از ســوی دیگــر ،هــر دانشگاهــی ،فرهنگــی را ُنمایندگــی
میکنــد .بنابرایــن ،جنــدی شــاپور فرهنــگ و تمــدن ایرانــی ـ اســامی را در زمینههــای گونا گــون
بازمیتابیــد و بــه پشــتوانة کتابهــا و آثــار گرانســنگ پزشــکان ســرزمینهای دور و نزدیــک،
مهمتریــن منابــع میــراث علمــی گذشــتگان را در رشــتههای مختلــف علــوم بــه مســلمانان
عرضــه میکــرد.
جنــدی شــاپور رابــط مؤثــری در انتقــال دانــش بــه حــوزه فرهنــگ اســامی بــود کــه قرنهــا
از مراکــز واقعــی علمــی و عملــی و جایــگاه مواجهــه و آمیــزش اندیش ـههای دانشمنــدان شــرق
و غــرب جهــان بــه شــمار میرفــت؛ چنانکــه اعــراب پــس از ظهــور اســام بــا الگوپذیــری از
ایــن مکتــب ،بــه تأســیس بیمارســتان در دیگــر قلمروهــا دســت زدنــد .پــس از ظهــور خالفــت
عباســی در جغرافیــای جهــان اســام ،وضــع علمــی ایــن ســرزمینها بهویــژه جنــدی شــاپور بــر
اثــر هجــرت پزشــکان ایــن دانشــگاه بــه بغــداد دگرگــون شــد .آنــان بــه خواســت خلفــای عباســی
بــرای بــرآوردن نیازهــای درمانــی پایتخــت بدانجــا میرفتنــد و همیــن هجرتهــا و ســکونتها
و دیگــر عوامــل پیشگفتــه ،بــه افــول مکتــب جنــدی شــاپور انجامیــد .بــاری ،ایــن دان ـشگاه
چنــد قــرن پایــدار مانــد و تــا ســالها پــس از ظهــور اســام ،از بزرگتریــن مرا كــز علمــی و فرهنگــی
جهــان بــود؛ چنانکــه تــا اواخــر ســده ســوم هجــری ،برجســتگی و جایــگاه واالیــش را در ایــن
زمینــه از دســت نــداد.
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آذرنــوش ،آذرتــاش (« ،)1367آل بختیشــوع» در دانشنامــه بــزرگ اســامی ،ج ،1تهــران ،مرکــز
دایــره المعــارف بزرگ اســامی.
آلعلی ،نورالدین ( ،)1370اسالم در غرب ،تهران ،دانشگاه تهران.
ابنصاعــد آندلســی ،صاعــد بناحمــد ( ،)1383التعریــف بطبقــات االمــم (تار یــخ جهانــی علــوم)،
ترجمــه غالمرضــا جمشــیدنژاد اول ،تهــران ،پژوهـشگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی.
ابنعبــری ،غریغوریــوس ابوالفــرج اهــرون ( ،)1364تار یــخ مختصــر الــدول ،ترجمــه
محمدعلــی تاجپــور و حشــمتاهلل ریاضــی ،تهــران ،اطالعــات.
ابنندیــم ،محمــد بناســحاق (  ،)1346الفهرســت ،ترجمــه م.رضــا تجــدد ،تهــران ،بانــک
بازرگانــی ایــران.
بارتولد ،و .و ( ،)1383فرهنگ و تمدن اسالمی ،ترجمه عباس بهنژاد ،تهران ،امیرکبیر.
بــراون ،ادوارد ( ،)1371تار یــخ طــب اســامی ،ترجمــه مســعود رجبنیــا ،بیجــا ،علمــی ـ
فرهنگــی.
بیــات ،عزیــزاهلل ( ،)1370تار یــخ ایــران از ظهــور اســام تــا دیالمــه ،تهــران ،دانــشگاه شــهید
بهشــتی.
پینگــری ،دیویــد (« ،)1384نجــوم و احــکام نجــوم در هندوســتان و ایــران» ،علــم در ایــران
و شــرق باســتان ،ترجمــه همایــون صنعتـیزاده ،تهــران ،قطــره.
تقــیزاده داوری ،محمــود ( ،)1384تصویــر شــیعه در دایــره المعــارف امریکانــا ،تهــران ،امیــر
کبیــر.
تکمیــل همایــون ،ناصــر ( ،)1384دان ـشگاه گنــدی شــاپور ،تهــران ،دفتــر پژوهشهــای
فرهنگــی.
حقیقــت ،عبدالرفیــع ( ،)1372تار یــخ علــوم و فلســفه ایرانــی از جاماســب حکیــم تــا حکیــم
ســبزواری ،تهــران ،کومــش.
رضوی دزفولی ،احمد ( ،)1380شوشستان یا خوزستان ،شیراز ،نوید شیراز.
رضــوی ،حســین (تابســتان « ،)1384نقــدی گــذرا دربــاره کتــاب تاریــخ پزشــکی ایــران»،
نامــه تاریخپژوهــان ،شــماره .2
زرینکوب ،عبدالحسین ( ،)1371تاریخ مردم ایران قبل از اسالم ،تهران ،امیر کبیر.
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ـــــ ( ،)1384کارنامه اسالم ،تهران ،امیر کبیر.
ـــــ ( ،)1389تاریخ ایران بعد از اسالم ،تهران ،امیر کبیر.
سجادی ،صادق (بهار « ،)1376جندی شاپور در دوره اسالمی» ،نامه پژوهش ،شماره.4
شــعبانی ،رضــا (بهــار « ،)1382جنــدی شــاپور و ســهم آن در انتقــال علــوم بــه جهــان
اســام» ،نامــه انجمــن ،شــماره .9
صفــا ،ذبیــح اهلل ( ،)1371تار یــخ علــوم عقلــی در تمــدن اســامی تــا اواســط قــرن پنجــم ،تهــران،
دان ـشگاه تهــران.
عیس ـیبک ،احمــد ( ،)1371تار یــخ بیمارســتانها در اســام ،ترجمــه نــوراهلل کســایی ،بیجــا،
مؤسســه توســعه دانــش و پژوهــش ایــران.
غنیمــه ،عبدالرحیــم ( ،)1372تار یــخ دانشــگاههای بــزرگ اســامی ،ترجمــه نــوراهلل کســایی،
تهــران ،دان ـشگاه تهــران.
فانی ،کامران (تابستان « ،)1381بیت الحکمه و دارالترجمه» ،نامه فرهنگ ،شماره .44
فرشاد ،مهدی ( ،)1365تاریخ علم در ایران ،تهران ،امیر کبیر.
قدیانــی ،عبــاس (  ،)1376درآمــدی بــر تاثیــر فرهنــگ و تمــدن ایــران در جهــان ،تهــران ،جــاودان
خــرد.
قفطــی ،علــی بــن یوســف ( ،)1371تار یــخ الحکمــاء ،بــه کوشــش بهیــن دارایــی ،تهــران،
دانــشگاه تهــران.
کجبــاف ،علیاکبــر (تابســتان « ،)1384جنــدی شــاپور در فرآینــد دولــت ساســانی و تعامــل
آن بــا دولــت اســامی» ،ز بــان و ادبیــات دانـشگاه شــهید چمــران اهــواز ،شــماره .2
کرامتــی ،یونــس ( ،)1385پزشــکی و داروشناســی (ایــران تار یــخ ،فرهنــگ ،هنــر)؛ تهــران ،وزارت
فرهنــگ و ارشــاد اســامی.
کریســتن ســن ،آرتــور ( ،)1383ایــران در زمــان ساســانیان ،ترجمــه رشــید یاســمی ،تهــران،
نگارســتان کتــاب.
کسایی ،نوراهلل ( ،)1363مدارس نظامیه و تأثیرات علمی اجتماعی آن ،تهران ،امیر کبیر.
الگــود ،ســیریل ( ،)2536تار یــخ پزشــکی ایــران و ســرزمینهای خالفــت شــرقی ،ترجمــه باهــر
فرقانــی ،تهــران ،امیرکبیــر.
محمــدی ،محمــد ( ،)2536فرهنــگ ایرانــی پیــش از اســام و آثــار آن در تمــدن اســامی و ادبیــات
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عربــی ،تهــران ،دانـشگاه تهــران.
ممتحن ،حسینعلی ( ،)1366نهضت صاحب الزنج ،تهران ،دانشگاه شهید بهشتی.
ـــــ ( ،)1381تاریخ سیاسی اسالم در عصر امویان ،تهران ،دانشگاه شهید بهشتی.
نجفپــور ،عزیــز [و دیگــران] (بهــار « ،)1390وضعیــت حوزههــای علمــی معاصــر نهضــت
ترجمــه و زمینههــا و عناصــر شــکلگیری نهضــت» ،معرفــت در دان ـشگاه اســامی ،شــماره .1
نجمآبادی ،محمود ( ،)1375تاریخ طب در ایران پس از اسالم ،تهران ،دانشگاه تهران.
نصر ،حسین ( ،)1359علم و تمدن در اسالم ،ترجمه احمد آرام ،تهران ،خوارزمی.
نولدکــه ،تئــودور ( ،)1358تار یــخ ایرانیــان و عر 
بهــا در زمــان ساســانیان ،ترجمــه عبــاس زریــاب
خویــی ،تهــران ،انجمــن آثــار ملــی.
والیتی ،علیاکبر ( ،)1384فرهنگ و تمدن اسالمی ،قم ،معارف.

