
پیشینه ی مدرسه ی گندی  شاپور، مهم ترین مرکز پزشکی 
در دوره ی باستان 1

  
دکتر محمد حسین عزیزی2 

 ایران کشوری با تمدنی کهن سال است که در دوره های ویژه ای از تاریخ خود شاهد 
شکوفایی دانش پزشکی بوده است. برای نمونه، یکی از دوران های بالندگی پزشکی 
در ایران، دوره ی ساسانیان )625-226م( بوده است. در آن دوران، شهر گندی شاپور 
واقع در جنوب شرقی ایران، نزدیکی شوش در استان خوزستان کنونی، از مراکز عمده 
علمی - فرهنگی بوده و شهر مزبور که در سده ی سوم میالدی بازسازی گردیده بود، 
به زودی به مهم ترین مرکز علمی دوران باستان تبدیل شد. در مدرسه ی گندی شاپور،  
گندی شاپور،  مدرسه ی  در  گذاشت.  باقی  دوره ی  اسالمی  در  پزشکی  گسترش  بر 
به  آن  از  پس  و  یافت  گسترش  و  شد  حفظ  هند  و  یونان  ایران،  پزشکی  میراث 
سرزمین های اسالمی و سپس به غرب راه یافت. بیمارستان گندی شاپور نیز به عنوان 
الگویی برای تأسیس بیمارستان ها، در سرزمین های اسالمی مورد استفاده قرار گرفت.
آن چه در این نوشتار ارائه شده پیشینه ی مختصری از مدرسه ی گندی شاپور و تأثیر 

آن بر گسترش دانش پزشکی در دوره ی باستان است.

کلید واژه ها: ایران، تاریخ پزشکی، مدرسه ی گندی شاپور.

چکیده

1- اصل این مقاله در مجله ی پزشکی فرهنگستان علوم پزشکی به زبان انگلیسی منتشر شده است.
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2-  متخصص بیماری های گوش، گلو و بینی، عضو هیأت علمی فرهنگستان علوم پزشکی
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پیشگفتار
پیشینه ی مکتوب حدود سه هزار  با  ایران  تاریخ   
شاهد  آن  از  پس  و  اسالم  از  پیش   ،)1( ساله 
بوده  دانش  و  هنر  فرهنگ،  بالندگي  از  دوره هایي 
شکوفایي  دوره هاي  از  یکي  ساسانیان  عصر  است. 
فرهنگ و تمدن ایران بوده و در آن دوران به سبب 
پزشکي  دانش  گندي شاپور،  علمي  مرکز  برپایي 
است  یافته  تکامل  و  داشته  چشمگیري  گسترش 
 (Rousseau Pierre( و همان گونه که پي یر روسو
در کتاب تاریخ علوم گفته است: »مراحل مختلف 
تاریخ علم با دوره هاي متفاوت تمدن بشري ارتباط 
داشته و جزئي از آن به شمار مي روند و همراه با 
آن تکامل مي یابند«)2(. در سده ی ششم پیش از 
میالد، بر مبنای شواهد تاریخی، پیش از پیدایش دو 
مکتب مشهور طبي در یونان باستان- در کنیدوس 
)Cnidus( و جزیره ی کوس )Cos( - پزشکي در 
کناره هاي دجله و فرات )میان رودان - بین النهرین، 
در عراق کنوني(، و در هندوستان و ایران، ازجایگاه 
ویژه اي برخوردار بوده است)3(. اوستا و دیگر متون 
زرتشتي )دینکرت و بُندهش( گواهي بر دیرینگي 
پزشکي در ایران است که دو ویژگي بارز آن توجه 
به بهداشت محیط و پیش گیري از برخی بیماري ها 
باز  دیر  از  ایرانیان  این ،  بر  افزون  است)4(.  بوده 
براي  آن ها  از  و  مي شناختند  را  دارویي  گیاهان 

درمان بیماري ها سود مي جستند)5 (.
آریایي ها، نخستین دولت ایراني، یعنی دولت ماد را 
در سده ی هفتم یا هشتم پیش از میالد، در غرب 
ایران  پایه ریزي کردند. سپس به ترتیب سلسله هاي 
هخامنشي )559 - 330 پیش از میالد(، اشکاني 
ساسانیان      و  م(   226 تا  میالد  از  پیش   250(
واقع  در  و  آمدند)6(  کار  بر سر  م(   226 -  652(
دولت مادها به گفته ی ویل دورانت مورخ آمریکایي 
تمدن  و  فرهنگ  براي  را  »راه   ،)1885 -  1981(
باز و هموار ساخته است«)7(. هخامنشیان  پارس 
را وارث تمدن هاي کهن آسیایي دانسته اند و ایراِن 

در دوره ی هخامنشیان، سرزمین پهناوري بود که 
تا دریاي  از دره سند در هندوستان  گستره ی آن 
اژه ادامه داشت)8(. پروفسور اولمان، استاد دانشگاه 
در  یوناني  و  مصري  پزشکان  حضور  از  توبینگن، 
دربار شاهان هخامنشي خبر داده است)9( و در آن 
دوران، پزشکي ایران به سبب ارتباط با یونانیان، به 
پیشرفت هایي دست یافته بود، مشهورترین پزشکان 
یوناني که در دربار هخامنشیان به پزشکي پرداخته، 
از  پیش  پنجم  سده ی  در   )Ctesias( کتزیاس 
تجارب  و  دانسته ها  سپس  است)10(.  بوده  میالد 
دانشوران دوران هخامنشیان بعداً به همتایان آن ها 
دوره ی  در  است.  شده  منتقل  ساسانیان  عصر  در 
در  علمي  و  مذهبي  متعدد  مدارس  هخامنشیان، 
ایران بر پا شده بود)11( و پس از  سرتاسر قلمرو 
آن، در دوران اشکانیان، ایرانیان با کتاب هاي یوناني 
بیش تر آشنا شده اند و برخي از آن ها را به زبان هاي 
به  ساساني،  عصر  در  برگردانده اند)12(.  ایراني 
گسترش دانش و فرهنگ توجه ویژه ای شده و والیت 
فارس خاستگاه و مهد تمدن ساسانیان بوده است)13(.

اولمان نوشته است: »در دوره ی فرمانروایي خسرو 
اول انوشیروان )دوره ی فرمانروایي 578 - 531م( 
خود  فرهنگي  شکوفایي  اوج  به  ساساني  تمدن 
رسیده است«)14(. نوشته ی باالي سر در ورودي 
از  باالتر  فضیلت  و  »دانش  مدرسه ی گندي شاپور: 
موضوع  این  گویاي  است«)15(،  بازو  و  شمشیر 
است. از این رو، دکتر زرین کوب استاد تاریخ، عصر 
ایران باستان« نامیده  ساسانیان را »عهد رنسانس 
و  تمدن  پیشرفت  در  ساساني،  تمدن  است)16(. 
فرهنگ ملت هاي آسیایي اهمیت بارزي داشته است 
و به گفته ی کالوس شیپمان، استاد باستان شناسي 
خاورمیانه در دانشگاه گوتینگن: »فرهنگ و تمدن 
نقطه ی  به  دیگر  بار  ساساني  دولت  با  قدیم  شرق 
اعتالی خود رسید و بیزانس و روم نیز تحت تأثیر 
تأسیس  گرفتند«)17(.  قرار  ساسانیان  و  شرق 
سبب  ساسانیان  دوران  در  گندي شاپور  مدرسه ی 
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پیشرفت پزشکي در ایران و گسترش بعدي آن به 
سرزمین هاي اسالمي شده است.

شهر گندي شاپور
فرهنگي  شهرهاي  مهم ترین  از  یکي  گندي شاپور 
زبان  به  که  است  بوده  ساساني  عهد  ایران 
عربي  به  و   )Beth Lapat( الپات«  ُسریاني»بت 
در  فردوسي،  می شد)18(.  نامیده  جندي شاپور 
شاهنامه از گندي شاپور یاد کرده و بناي آن  را به 
اردشیر بابکان، بنیانگذار سلسله ی ساسانیان نسبت 
داده است)19(. شهرگندي شاپور در جنوب روستاي 
کنوني شاه آباد، در استان خوزستان کنونی، حدود 
است.  داشته  قرار  شوش،  شرق  کیلومتري  سي 
انگلیسي )1933 - 1854م(،  لسترنج، خاورشناس 
)پایتخت(  کرسي  عنوان  به  گندي شاپور  شهر  از 
ساسانیان نام برده است)20( و بنا بر نوشته ی دکتر 
گندي شاپور  شهر  باستان شناسي،  استاد  شهبازي، 
بزرگ  شهر  چهار  از  یکي  ساسانیان  دوره ی  در 
خوزستان بوده است)21( که به سبب داشتن مرکز 
علمي و به عنوان ناحیه ی تولید ابریشم ایران، در 
آن دوران شهرت بسیاري داشته است)22(. شاپور 
اول، دومین پادشاه ساساني، پزشکان یوناني را به 
را  و شاپور دوم شهر گندي شاپور  آورده  این شهر 
دانشگاهي  آن جا  در  و  است  برگزیده  پایتختي  به 
تأسیس  بیمارستان  و  پزشکي  دانشکده ی  یك  با 
1862م(،   -  1926( براون  ادوارد  است.  کرده 
جهاني  شهرت  از  انگلیسي،  خاورشناس  و  پزشك 
مدرسه ی گندي شاپور در آن دوران یاد کرده و آن 
پنج  از  پس  هخامنشي  عهد  یادآورنده ی شکوه  را 
قرن و نیم گمنامي دانسته است)23(. و پروفسور 
آرتور کریستن سن )1945 - 1875م( ایرانشناس 
این  در  نیز  ساسانیان  تاریخ  کتاب  در  دانمارکي، 
مورد نوشته است: »پنج قرن و نیم پس از سقوط 
را  ایراني  اقوام  همه ی  پارسیان  هخامنشي  دولت 

شاهنشاهي  آورده،  خویش  قدرت  تحت  مجدداً 
امپراتوري  با  جدیدي در شرق تأسیس کردند که 
روم پهلو مي زد«)24(. دکتر نصر در باره ی تجدید 
بناي شهر گندي شاپور مي نویسد شهر گندی شاپور 
در پایان سده ی سوم میالدي به فرمان شاپور اول، 
وي  که  آن   از  پس  کمي  ساساني،  پادشاه  دومین 
والریان، امپراتور روم را شکست داد بازسازی شد و 
واژه »گندي شاپور« به زبان پهلوي، »وه - از - اندو 
معني  به   )Veh-az-Andedv-Shapur( شاپور« 
از  )انطاکیه  است)25(  انطاکیه«  از  بهتر  »شاپور 
)بیزانس( در ساحل  باستاني روم شرقي  شهرهاي 

مدیترانه و در ترکیه ی کنونی واقع است()26(.

تاریخچه ی مدرسه ی گندي شاپور
براون  ادوارد  اسالمي«،  طب  »تاریخ  کتاب  در 
ویژه  به  پزشکي  گسترش  سبب  به  می نویسد 
»شهر  را  آن   گندي شاپور،  شهر  در  بقراطي  طب 
ایران شناس و  فراي،  بقراط« مي نامیدند و ریچارد 
استاد دانشگاه آمریکا، از مدرسه ی گندي شاپور به 
پزشکي  توانسته سنت هاي  فعالي که  مرکز  عنوان 
ایران و  با سنن طبي  بقراط و جالینوس را همراه 
انتقال  اسالم  جهان  به  را  آن  و  کرده  حفظ  هند 
مدرسه ی  شهرت  در  است)27(.  کرده  یاد  دهد، 
نسطوري  مسیحي  پزشکان  گندي شاپور،  پزشکي 
مورد  این  در  نصر  دکتر  داشته اند.  عمده اي  نقش 
م،   489 سال  در  آن که  از  »پس  است:  نوشته 
امروزه  و  الّرها  عربي  به   ،Edessa{ادسا مدرسه 
آن را اورفه مي نامند{ به امر امپراطور روم شرقي 
پناهنده  جندي شاپور  به  آن  پزشکان  و  شد  بسته 
در  شد«)28(.  افزوده  مدرسه ی  رونق  بر  شدند، 
پزشکي  آموزش  به  پزشکان نسطوري  مدرسه،  این 
فرقه هاي  از  )نسطوریان  مي پرداختند.  یوناني 
از  که  بودند  نسطوریوس  به  منسوب  مسیحیت 
امروزه  پیروانش  و  شده  جدا  اورتودکس  کلیساي 
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سوریه  عراق،  ایران،  آشوسریان  میان  در  بیش تر 
حاکم  فضاي  زمان  آن  در  هستند)29(.  لبنان  و 
از  پزشکاني  که  بود  شده  سبب  گندي شاپور  بر 
آن  به  گوناکون  مذاهب  با  و  مختلف  ملیت هاي 
روي آورند. کالوس شیپمان در این باره مي نویسد: 
بود،  حکم فرما  روزگار  آن  در  که  مذهبي  »آزادي 
نحوي  به  بود  کرده  جهاني  را  گندي شاپور  شهر 
و  یهودیان  مسیحیان،  قبیل  از  اقلیت ها  که 
مستقر  ن جا  آ ر  د نستند  ا مي تو ن  ا یگر د
براي  ساساني  دوره ی  پزشکان   . )30 ند«) شو
داراي  بایستي  پزشکي  حرفه ی  به  پرداختن 
باشند.  پیشرفته اي  اخالقي  و  علمي  ویژگي هاي 
کریستن سن در این زمینه مي نویسد: »طبیب دانا 
کسي بود که بتواند امراض را معاینه کند و کتاب 
بسیار خوانده باشد. بایستي اعضاي بدن را بشناسد 
و اطالعاتي نیز راجع به ادویه )داروها( داشته باشد، 
محبوب و شیرین سخن باشد و با بیماران از روي 
پزشکان  این ها  بر  افزون  کند«.  رفتار  شکیبایي 
زبردستي  و  مهارت  در  را  الزم  امتحانات  بایستي 
درمانگر  پزشکان،  ساساني  عصر  در  باشند.  داده 
بیماري هاي روحي و جسماني بوده اند، ُدرستبد یا 
»ایران درستبد« ظاهراً رئیس کل پزشکان درمانگر 
به  است)31(.  بوده  کشور  جسماني  بیماري هاي 
تهران،  دانشگاه  پیشین  استاد  صفا،  دکتر  از  نقل 
شیوه هاي  ترکیب  از  گندي شاپور،  مدرسه ی  در 
پزشکي یونان، ایران و هند مکتب طبي کامل تري 
به وجود آمده بود)32( و مدرسه ی مزبور مرکزي 
با  دانشمنداني  گردهمایي  محل  و  بین المللي 
ملیت هاي گوناگون بوده است)33( که درمان هاي 
قفطي                                                               ابن  است.  داشته  ویژه اي  ارزش  آن ها 
مصري)34(،  نامور  مورخ  .ق(  ه   568  -  648(
و  گندي شاپور  پزشکان  شهرت  و  کارآیي  از 
درمان  چگونگی  به  نسبت  آن ها  طبابت  برتري 
است)35(  گفته  سخن  هندي  و  یوناني  پزشکان 

نیز در کتاب  آلماني،  پژوهشگر  فنتزمر،  و گرهارد 
و  کرده  تأکید  موضوع  همین  بر  خود  طب  تاریخ 
اطالعات،  گندي شاپور،  مي نویسد:»درمدرسه ی 
با تحقیقات  یونان  و مهارت هاي پزشکي  معلومات 
و مضامین شرقي در هم آمیخته و ترکیب مفید و 

جامعي به بار آورد«)36 (.

بیمارستان گندي شاپور
عنوان  به  گندي شاپور  بیمارستان  از           •
نخستین بیمارستان آموزشي در تاریخ پزشکي یاد 
شده است)37(. این بیمارستان به عنوان الگویي در 
برپایي بیمارستان هاي بعدي نقش ارزنده اي داشته 
است. دکتر سیریل الگود )1970 - 1892م(، پزشك 
پژوهشگر انگلیسي در این باره مي نویسد : »افتخار 
ابداع روش درماني بیمارستاني را باید تا اندازه اي از 
آن ایرانیان دانست. بیمارستان هاي دوره ی اسالمي 
اغلب بر اساس نمونه ها و اصول بیمارستان ساساني 
واژه  بودند«)38(. حتي  ساخته شده  جندي شاپور 
از کلمه ی  یافته  »مارستان« که به زبان عربي راه 
گندي شاپور(  )بیمارستان  بیمارستان  فارسي 
مشتق گردیده است. دکتر زرین کوب در این باره 
حذف  با  مسلمین  را  »بیمارستان  است:  نوشته 
ظاهراً  مارستان  به شکل  آن  فارسي  نام  اول  جزو 
ساساني  عهد  ایران  جندي شاپور  بیمارستان  از 
سنت  گندي شاپور  بیمارستان  کردند«)39(.  اخذ 
از مراکز  به عنوان یکي  را  از اسالم  پزشکي پیش 
نموده  منتقل  اسالمي  دوران  به  پزشکي،  عمده ی 
است)40(. مدرسه ی پزشکي گندي شاپور به هنگام 
فتوحات اعراب مهم ترین مرکز پزشکي جهان بوده 
است)41(. به روایت ابن قفطي و ابن ابي اصیبعه 
که در گردآوري و شرح حال پزشکان و فالسفه ی 
آن دوران، بسیار دقیق بوده اند، »حارث بن کلده« 
اولین پزشك عرب تحصیالت خود را در ایران در 
مدرسه ی جندي شاپور تکمیل کرده بود. این مرکز  ه ب و زتکی ط
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استاد  احمدبك،  عیسي  دکتر  روایت  به  پزشکي، 
دانشگاه مصر و نویسنده ی کتاب تاریخ بیمارستان ها 
عباسیان روزگار  تا  را  خود  »شهرت  اسالم:  در 

) 656 - 121هجري( حفظ نموده و در آن هنگام 
مسلمانان با اقتباس از شیوه هاي رایج درگندي شاپور 
به برپایي بیمارستان هاي متعدد، در سرزمین ها و 
دکتر  گشودند«.  را  آن ها  که  پرداختند  شهرهایي 
احمد عیسي بك در این مورد نوشته است. »اعراب، 
شهر جندي شاپور را در سال هفدهم هجري/ 638 
م در روزگار عمربن خطاب گشودند. پیش از اسالم، 
اعراب از پزشکان عرب دانش آموخته ی جندي  شاپور 
یاري مي گرفتند و پیامبر )ص( و خلفاي راشدین 
جندي شاپور  دانش آموخته ی  عرب  پزشکان 
»نضربن حارث  پسرش  و  کلده«  بن  »حارث   مانند 
بن کلده« را به طبابت فرا مي خواندند. خلفاي اموي 
نیز از »ابن اثال« پزشك مسیحي از اهالي دمشق و 
دانش آموخته ی جندي شاپور بهره مي گرفتند)42(. 
پزشکاني  بار  نخستین  براي  عباسیان،  دوره ی  در 
درسال شدند.  بغداد  راهي  گندي شاپور  از 

 163 ه . ق/ 756 م منصور خلیفه ی دوم عباسي 
)خالفت 775 - 754م( به بیماري دشواري مبتال 
شد. وي جرجیس بن بُختیشوع )نامي سریاني به 
معني نجات یافته عیسي(، رئیس بیمارستان گندي 
فراخواند)43(. بدین  براي درمان خود  را  شاپور 
ترتیب نخستین تماس پزشکان گندي شاپور با بغداد 
به  سرانجام  و  یافت  تداوم  آن  از  پس  و  شد  آغاز 
بغداد  بیمارستان  و  پزشکي  علمي  مرکز  تشکیل 
و خانواده  بختیشوع  اعضای خاندان  منجر گردید. 
دکتر  بوده اند.  دوران  آن  نامور  پزشکان  از  ماسویه 
پزشکي  مرکز  بیمارستان  »مدتي  مي نویسد:  نصر 
بغداد به ریاست جرجیس از خاندان بختیشوع اداره 
مي شد و او نخستین پزشك بزرگ از خانداني بود 
که به طبابت در جهان اسالمي شهرت یافت«. وي 
سپس مي افزاید: »خاندان پزشکي دیگري که اصل 
آن از جندي شاپور بود و سپس به بغداد آمده و در 

اهمیت با خاندان بختیشوع رقابت مي کرد، خاندان 
ماسویه بود. ماسویه کحال )چشم پزشك( نامداري 
ایشان  بین  از  که  وي طبیب شدند  پسر  بود. سه 
یوحنا بن ماسویه )به التین Mesue Senior( از 
نخستین  که  بود  خود  زمان  برجسته ی  پزشکان 
عربي  زبان  به  را  پزشکي(  )چشم  کحالي  رساله ی 

نگاشت«)44(.
دانش  و  پزشکان  توسط  آثار  ترجمه ی   •
عمده ی  نقش  گندي شاپور:  مدرسه ی  آموختگان 
نمایان  طبي  آثار  ترجمه ی  در  گندي شاپور  دیگر 
است. دکتر هنري ا.زیگریست )1965 - 1891م( 
دانشگاه  پزشکي  تاریخ  پژوهشي  مؤسسه ی  رئیس 
از  مترجمان  و  پزشکان  اعزام  از  هاپکینز،  جان 
سخن  اسالمي  خطه هاي  مراکز  به  جندي شاپور 
نخستین  از  ماسویه  پسر  یوحنا  است)45(.  گفته 
معلمان و مؤلفان و مترجمان علم طب در پایتخت 
حکومت اسالمي )بغداد( بوده اند)46(. سلیمان بن 
حسان اندلسي معروف به ابن ُجلجل )سده چهارم 
هجري(، از پزشکان گندي شاپور از جمله بختیشوع 
پزشکاني  عنوان  به  وي،  پسر  و جبرئیل  مسیحي، 
حاذق و صاحب تألیفاتي در پزشکی و یوحنا پسر 
ماسویه، سریاني نژاد و نصراني مذهب که از سوي 
هارون الرشید مأموریت یافت . کتاب هاي کهن پزشکي 
را به عربي ترجمه کند، یاد کرده است)47(. حنین ابن 
اسحاق )973 - 808م( از مشهورترین و پرکارترین 
وی   .)48 است)  بوده  شاپور  جندي  مترجمان 
از  درست  استفاده ی  که  بوده  پزشکي  نخستین 

داروهاي مرکب را پیشنهاد کرده است)49 (.
گندي شاپور:  مدرسه ی  در  تدریس  زبان   •
دوران  از  اما  است،  بوده  یوناني  و  سریاني3  ابتدا 
انوشیروان )سده ششم میالدي( به بعد کوشش شده 
بنویسند)50(.  پهلوي  زبان  به  را  کتاب ها  است که 
نوشته است. »از ترجمه هاي سریاني  براون  ادوارد 
گرفته اند،  قرار  پهلوي  به  ترجمه  مرجع  بعدها  که 

3- سریاني - سوریاني، منسوب به سوریه، سورستان عراق و بالد شام، نام قومي سامي نژاد که با قوم آرامي خویشاوند بودند و در شمال 

عراق )بین النهرین( و سوریه )شام( اقامت داشتند، دانشمندان این قوم به جهان علم خدمات بسیار کرده اند )فرهنگ فارسي معین(.
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آثار ناچیزي باقي مانده است«.
گندي شاپور:  مدرسه ی  کتابخانه ی    •
و  مدرسه  داشتن  بر  افزون  مدرسه ی گندي شاپور 
آن  در  که  داشته  بزرگي  کتابخانه ی  بیمارستان، 
کتب سریاني و هندي، پهلوي و یوناني موجود بوده 

است)51(.
گندي شاپور:  پزشکان  علمي  گردهمایي   •
انوشیروان در گسترش شهر گندي شاپور کوشیده 
مبذول  ویژه اي  توجه  آن  پزشکي  مدرسه ی  به  و 
داشته است داشت)52(. در سال بیستم فرمانروایي 
او )550 م(، گردهمایي علمي پزشکان گندي شاپور 
و  است  تشکیل شده  درستبد  ریاست جبرئیل  به 
مباحث  باره ی  در  مشاوره  و  مذاکره  به  پزشکان 

پزشکي پرداخته اند)53(.
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