پیشینهی مدرسهی گندیشاپور ،مهمترین مرکز پزشکی
1
در دورهی باستان
دکتر محمد حسین عزیزی
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چکیده

ایران کشوری با تمدنی کهنسال است که در دورههای ویژهای از تاریخ خود شاهد
شکوفایی دانش پزشکی بوده است .برای نمونه ،یکی از دورانهای بالندگی پزشکی
در ایران ،دورهی ساسانیان (226-625م) بوده است .در آن دوران ،شهر گندیشاپور
واقع در جنوب شرقی ایران ،نزدیکی شوش در استان خوزستان کنونی ،از مراکز عمده
علمی  -فرهنگی بوده و شهر مزبور که در سدهی سوم میالدی بازسازی گردیده بود،
به زودی به مهمترین مرکز علمی دوران باستان تبدیل شد .در مدرسهی گندیشاپور،
بر گسترش پزشکی در دورهی اسالمی باقی گذاشت .در مدرسهی گندیشاپور،
میراث پزشکی ایران ،یونان و هند حفظ شد و گسترش یافت و پس از آن به
سرزمینهای اسالمی و سپس به غرب راه یافت .بیمارستان گندیشاپور نیز به عنوان
الگویی برای تأسیس بیمارستانها ،در سرزمینهای اسالمی مورد استفاده قرار گرفت.
آنچه در این نوشتار ارائه شده پیشینهی مختصری از مدرسهی گندیشاپور و تأثیر
آن بر گسترش دانش پزشکی در دورهی باستان است.
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کلید واژهها :ایران ،تاریخ پزشکی ،مدرسهی گندیشاپور.
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طب و زتکیه

 -1اصل این مقاله در مجلهی پزشکی فرهنگستان علوم پزشکی به زبان انگلیسی منتشر شده است.

علمی پژوهشی
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پیشگفتار
تاريخ ايران با پيشينهی مكتوب حدود سه هزار
ساله ( ،)1پيش از اسالم و پس از آن شاهد
دورههايي از بالندگي فرهنگ ،هنر و دانش بوده
است .عصر ساسانيان يکي از دورههاي شكوفايي
فرهنگ و تمدن ايران بوده و در آن دوران به سبب
برپايي مرکز علمي گنديشاپور ،دانش پزشکي
گسترش چشمگيري داشته و تکامل یافته است
و همانگونه که پيير روسو ()Rousseau Pierre
در کتاب تاريخ علوم گفته است« :مراحل مختلف
تاريخ علم با دورههاي متفاوت تمدن بشري ارتباط
داشته و جزئي از آن به شمار ميروند و همراه با
آن تکامل مييابند»( .)2در سدهی ششم پیش از
ميالد ،بر مبنای شواهد تاریخی ،پيش از پيدايش دو
مکتب مشهور طبي در يونان باستان -در کنيدوس
( )Cnidusو جزيرهی کوس ( - )Cosپزشکي در
کنارههاي دجله و فرات (ميانرودان  -بينالنهرين،
در عراق كنوني) ،و در هندوستان و ايران ،ازجايگاه
ويژهاي برخوردار بوده است( .)3اوستا و ديگر متون
زرتشتي (دينکرت و بُندهش) گواهي بر ديرينگي
پزشکي در ايران است که دو ويژگي بارز آن توجه
به بهداشت محيط و پيشگيري از برخی بيماريها
بوده است( .)4افزون بر این ،ايرانيان از دير باز
گياهان دارويي را ميشناختند و از آنها براي
درمان بيماريها سود ميجستند(.) 5
آرياييها ،نخستين دولت ايراني ،یعنی دولت ماد را
در سدهی هفتم يا هشتم پيش از ميالد ،در غرب
ايران پايهريزي کردند .سپس به ترتيب سلسلههاي
هخامنشي ( 330 - 559پيش از ميالد) ،اشکاني
( 250پيش از ميالد تا  226م) و ساسانيان
( 226 - 652م) بر سر کار آمدند( )6و در واقع
دولت مادها به گفتهی ويل دورانت مورخ آمريكايي
(« ،)1885 - 1981راه را براي فرهنگ و تمدن
پارس باز و هموار ساخته است»( .)7هخامنشيان
ايران
را وارث تمدنهاي کهن آسيایي دانستهاند و
ِ

در دورهی هخامنشيان ،سرزمين پهناوري بود که
گسترهی آن از دره سند در هندوستان تا درياي
اژه ادامه داشت( .)8پروفسور اولمان ،استاد دانشگاه
توبينگن ،از حضور پزشكان مصري و يوناني در
دربار شاهان هخامنشي خبر داده است( )9و در آن
دوران ،پزشکي ايران به سبب ارتباط با يونانيان ،به
پيشرفتهايي دست يافته بود ،مشهورترين پزشکان
يوناني كه در دربار هخامنشيان به پزشکي پرداخته،
کتزياس ( )Ctesiasدر سدهی پنجم پيش از
ميالد بوده است( .)10سپس دانستهها و تجارب
دانشوران دوران هخامنشیان بعدا ً به همتايان آنها
در عصر ساسانيان منتقل شده است .در دورهی
هخامنشيان ،مدارس متعدد مذهبي و علمي در
سرتاسر قلمرو ايران بر پا شده بود( )11و پس از
آن ،در دوران اشکانيان ،ايرانيان با کتابهاي يوناني
بیشتر آشنا شدهاند و برخي از آنها را به زبانهاي
ايراني برگرداندهاند( .)12در عصر ساساني ،به
گسترش دانش و فرهنگ توجه ویژهای شده و واليت
فارس خاستگاه و مهد تمدن ساسانيان بوده است(.)13
اولمان نوشته است« :در دورهی فرمانروايي خسرو
اول انوشيروان (دورهی فرمانروايي 531 - 578م)
تمدن ساساني به اوج شكوفايي فرهنگي خود
رسيده است»( .)14نوشتهی باالي سر در ورودي
مدرسهی گنديشاپور« :دانش و فضيلت باالتر از
شمشير و بازو است»( ،)15گوياي اين موضوع
است .از اين رو ،دکتر زرينکوب استاد تاريخ ،عصر
ساسانيان را «عهد رنسانس ايران باستان» ناميده
است( .)16تمدن ساساني ،در پيشرفت تمدن و
فرهنگ ملتهاي آسيايي اهميت بارزي داشته است
و به گفتهی کالوس شيپمان ،استاد باستانشناسي
خاورميانه در دانشگاه گوتينگن« :فرهنگ و تمدن
شرق قديم با دولت ساساني بار ديگر به نقطهی
اعتالی خود رسيد و بيزانس و روم نيز تحت تأثير
شرق و ساسانيان قرار گرفتند»( .)17تأسيس
مدرسهی گنديشاپور در دوران ساسانيان سبب

پيشرفت پزشکي در ايران و گسترش بعدي آن به
سرزمينهاي اسالمي شده است.
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تاریخچهی مدرسهی گنديشاپور
در کتاب «تاريخ طب اسالمي» ،ادوارد براون
مینویسد به سبب گسترش پزشکي به ويژه
طب بقراطي در شهر گنديشاپور ،آن را «شهر
بقراط» ميناميدند و ريچارد فراي ،ايرانشناس و
استاد دانشگاه آمريکا ،از مدرسهی گنديشاپور به
عنوان مرکز فعالي که توانسته سنتهاي پزشکي
بقراط و جالينوس را همراه با سنن طبي ايران و
هند حفظ کرده و آن را به جهان اسالم انتقال
دهد ،ياد کرده است( .)27در شهرت مدرسهی
پزشكي گنديشاپور ،پزشكان مسيحي نسطوري
نقش عمدهاي داشتهاند .دکتر نصر در اين مورد
نوشته است« :پس از آنکه در سال  489م،
الرها و امروزه
مدرسه ادسا{ ،Edessaبه عربي ّ
آن را اورفه مينامند} به امر امپراطور روم شرقي
بسته شد و پزشکان آن به جنديشاپور پناهنده
شدند ،بر رونق مدرسهی افزوده شد»( .)28در
این مدرسه ،پزشکاننسطوري به آموزش پزشکي
يوناني ميپرداختند( .نسطوريان از فرقههاي
مسيحيت منسوب به نسطوريوس بودند که از
کليساي اورتودکس جدا شده و پيروانش امروزه
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شهر گنديشاپور
گنديشاپور يکي از مهمترين شهرهاي فرهنگي
ايران عهد ساساني بوده است که به زبان
ُسرياني«بت الپات» ( )Beth Lapatو به عربي
جنديشاپور ناميده میشد( .)18فردوسي ،در
شاهنامه از گنديشاپور ياد كرده و بناي آن را به
اردشير بابكان ،بنيانگذار سلسلهی ساسانيان نسبت
داده است( .)19شهرگنديشاپور در جنوب روستاي
کنوني شاه آباد ،در استان خوزستان کنونی ،حدود
سي کيلومتري شرق شوش ،قرار داشته است.
لسترنج ،خاورشناس انگليسي (1854 - 1933م)،
از شهر گنديشاپور به عنوان کرسي (پايتخت)
ساسانيان نام برده است( )20و بنا بر نوشتهی دکتر
شهبازي ،استاد باستانشناسي ،شهر گنديشاپور
در دورهی ساسانيان يکي از چهار شهر بزرگ
خوزستان بوده است( )21که به سبب داشتن مرکز
علمي و به عنوان ناحيهی توليد ابريشم ايران ،در
آن دوران شهرت بسياري داشته است( .)22شاپور
اول ،دومين پادشاه ساساني ،پزشکان يوناني را به
اين شهر آورده و شاپور دوم شهر گنديشاپور را
به پايتختي برگزيده است و در آنجا دانشگاهي
با يک دانشکدهی پزشکي و بيمارستان تأسيس
کرده است .ادوارد براون (1862 - 1926م)،
پزشک و خاورشناس انگليسي ،از شهرت جهاني
مدرسهی گنديشاپور در آن دوران ياد کرده و آن
را يادآورندهی شکوه عهد هخامنشي پس از پنج
قرن و نيم گمنامي دانسته است( .)23و پروفسور
آرتور کريستن سن (1875 - 1945م) ايرانشناس
دانمارکي ،در کتاب تاريخ ساسانيان نيز در اين
مورد نوشته است« :پنج قرن و نيم پس از سقوط
دولت هخامنشي پارسيان همهی اقوام ايراني را

مجددا ً تحت قدرت خويش آورده ،شاهنشاهي
جديدي در شرق تأسيس کردند که با امپراتوري
روم پهلو ميزد»( .)24دکتر نصر در بارهی تجديد
بناي شهر گنديشاپور مينويسد شهر گندیشاپور
در پايان سدهی سوم ميالدي به فرمان شاپور اول،
ن که وي
دومين پادشاه ساساني ،کمي پس از آ 
والريان ،امپراتور روم را شکست داد بازسازی شد و
واژه «گنديشاپور» به زبان پهلوي« ،وه  -از  -اندو
شاپور» ( )Veh-az-Andedv-Shapurبه معني
«شاپور بهتر از انطاکيه» است(( )25انطاکيه از
شهرهاي باستاني روم شرقي (بيزانس) در ساحل
مديترانه و در ترکیهی کنونی واقع است)(.)26

علمی پژوهشی
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بيشتر در ميان آشوسريان ايران ،عراق ،سوريه
و لبنان هستند( .)29در آن زمان فضاي حاكم
بر گنديشاپور سبب شده بود كه پزشكاني از
مليتهاي مختلف و با مذاهب گوناكون به آن
روي آورند .کالوس شيپمان در اين باره مينويسد:
«آزادي مذهبي که در آن روزگار حکمفرما بود،
شهر گنديشاپور را جهاني کرده بود به نحوي
که اقليتها از قبيل مسيحيان ،يهوديان و
د يگر ا ن ميتو ا نستند د ر آ نجا مستقر
شو ند » (  . )3 0پزشکان دورهی ساساني براي
پرداختن به حرفهی پزشكي بايستي داراي
ويژگيهاي علمي و اخالقي پيشرفتهاي باشند.
کريستن سن در اين زمينه مينويسد« :طبيب دانا
کسي بود که بتواند امراض را معاينه کند و کتاب
بسيار خوانده باشد .بايستي اعضاي بدن را بشناسد
و اطالعاتي نيز راجع به ادويه (داروها) داشته باشد،
محبوب و شيرين سخن باشد و با بيماران از روي
شکيبايي رفتار کند» .افزون بر اينها پزشکان
بايستي امتحانات الزم را در مهارت و زبردستي
داده باشند .در عصر ساساني پزشکان ،درمانگر
بيماريهاي روحي و جسماني بودهاندُ ،درستبد يا
«ايران درستبد» ظاهرا ً رئيس کل پزشکان درمانگر
بيماريهاي جسماني کشور بوده است( .)31به
نقل از دکتر صفا ،استاد پيشين دانشگاه تهران،
در مدرسهی گنديشاپور ،از ترکيب شيوههاي
پزشکي يونان ،ايران و هند مكتب طبي كاملتري
به وجود آمده بود( )32و مدرسهی مزبور مرکزي
بينالمللي و محل گردهمايي دانشمنداني با
مليتهاي گوناگون بوده است( )33كه درمانهاي
آنها ارزش ويژهاي داشته است .ابن قفطي
( 568 - 648ﻫ .ق) مورخ نامور مصري(،)34
از كارآيي و شهرت پزشكان گنديشاپور و
برتري طبابت آنها نسبت به چگونگی درمان
پزشكان يوناني و هندي سخن گفته است()35

و گرهارد فنتزمر ،پژوهشگر آلماني ،نيز در كتاب
تاريخ طب خود بر همين موضوع تأکيد کرده و
مينويسد«:درمدرسهی گنديشاپور ،اطالعات،
معلومات و مهارتهاي پزشکي يونان با تحقيقات
و مضامين شرقي در هم آميخته و ترکيب مفيد و
جامعي به بار آورد»(.) 36
بيمارستان گنديشاپور
از بيمارستان گنديشاپور به عنوان
•
نخستين بيمارستان آموزشي در تاريخ پزشکي ياد
شده است( .)37اين بيمارستان به عنوان الگويي در
برپايي بيمارستانهاي بعدي نقش ارزندهاي داشته
است .دکتر سيريل الگود (1892 - 1970م) ،پزشک
پژوهشگر انگليسي در اين باره مينويسد« :افتخار
ابداع روش درماني بيمارستاني را بايد تا اندازهاي از
آن ايرانيان دانست .بيمارستانهاي دورهی اسالمي
اغلب بر اساس نمونهها و اصول بيمارستان ساساني
جنديشاپور ساخته شده بودند»( .)38حتي واژه
«مارستان» که به زبان عربي راه يافته از کلمهی
فارسي بيمارستان (بيمارستان گنديشاپور)
مشتق گرديده است .دکتر زرين کوب در اينباره
نوشته است« :بيمارستان را مسلمين با حذف
جزو اول نام فارسي آن به شکل مارستان ظاهرا ً
از بيمارستان جنديشاپور ايران عهد ساساني
اخذ کردند»( .)39بيمارستان گنديشاپور سنت
پزشکي پيش از اسالم را به عنوان يکي از مراکز
عمدهی پزشکي ،به دوران اسالمي منتقل نموده
است( .)40مدرسهی پزشکي گنديشاپور به هنگام
فتوحات اعراب مهمترين مرکز پزشکي جهان بوده
است( .)41به روايت ابن قفطي و ابن ابي اصيبعه
که در گردآوري و شرح حال پزشکان و فالسفهی
آن دوران ،بسيار دقيق بودهاند« ،حارث بن کلده»
اولين پزشک عرب تحصيالت خود را در ايران در
مدرسهی جنديشاپور تکميل کرده بود .اين مرکز

عراق (بينالنهرين) و سوريه (شام) اقامت داشتند ،دانشمندان اين قوم به جهان علم خدمات بسيار کردهاند (فرهنگ فارسي معين).
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 -3سرياني  -سورياني ،منسوب به سوريه ،سورستان عراق و بالد شام ،نام قومي سامينژاد که با قوم آرامي خويشاوند بودند و در شمال
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پزشکي ،به روايت دکتر عيسي احمدبک ،استاد
دانشگاه مصر و نويسندهی کتاب تاريخ بيمارستانها
در اسالم« :شهرت خود را تا روزگار عباسيان
( 121 - 656هجري) حفظ نموده و در آن هنگام
مسلمانان با اقتباس از شيوههاي رايج درگنديشاپور
به برپايي بيمارستانهاي متعدد ،در سرزمينها و
شهرهايي پرداختند که آنها را گشودند» .دكتر
احمد عيسي بك در اين مورد نوشته است« .اعراب،
شهر جنديشاپور را در سال هفدهم هجري638 /
م در روزگار عمربنخطاب گشودند .پيش از اسالم،
اعراب از پزشكان عرب دانشآموختهی جنديشاپور
ياري ميگرفتند و پيامبر (ص) و خلفاي راشدين
پزشكان عرب دانشآموختهی جنديشاپور
مانند «حارث بن كلده» و پسرش «نضربنحارث
بنكلده» را به طبابت فرا ميخواندند .خلفاي اموي
نيز از «ابناثال» پزشك مسيحي از اهالي دمشق و
دانشآموختهی جنديشاپور بهره ميگرفتند(.)42
در دورهی عباسيان ،براي نخستين بار پزشکاني
از گنديشاپور راهي بغداد شدند .درسال
 163ﻫ  .ق 756 /م منصور خليفهی دوم عباسي
(خالفت 754 - 775م) به بيماري دشواري مبتال
شد .وي جرجيس بن بُختيشوع (نامي سرياني به
معني نجات يافته عيسي) ،رئيس بيمارستان گندي
شاپور را براي درمان خود فراخواند( .)43بدين
ترتيب نخستين تماس پزشكان گنديشاپور با بغداد
آغاز شد و پس از آن تداوم يافت و سرانجام به
تشكيل مركز علمي پزشكي و بيمارستان بغداد
منجر گرديد .اعضای خاندان بختيشوع و خانواده
ماسويه از پزشکان نامور آن دوران بودهاند .دکتر
نصر مينويسد« :مدتي بيمارستان مرکز پزشکي
بغداد به رياست جرجيس از خاندان بختيشوع اداره
ميشد و او نخستين پزشک بزرگ از خانداني بود
که به طبابت در جهان اسالمي شهرت يافت» .وي
سپس ميافزايد« :خاندان پزشکي ديگري که اصل
آن از جنديشاپور بود و سپس به بغداد آمده و در

اهميت با خاندان بختيشوع رقابت ميکرد ،خاندان
ماسويه بود .ماسويه کحال (چشم پزشک) نامداري
بود .سه پسر وي طبيب شدند که از بين ايشان
يوحنا بن ماسويه (به التين  )Mesue Seniorاز
پزشکان برجستهی زمان خود بود که نخستين
رسالهی کحالي (چشم پزشکي) را به زبان عربي
نگاشت»(.)44
ترجمهی آثار توسط پزشكان و دانش
•
آموختگان مدرسهی گنديشاپور :نقش عمدهی
ديگر گنديشاپور در ترجمهی آثار طبي نمايان
است .دکتر هنري ا.زيگريست (1891 - 1965م)
رئيس مؤسسهی پژوهشي تاريخ پزشکي دانشگاه
جان هاپکينز ،از اعزام پزشکان و مترجمان از
جنديشاپور به مراکز خطههاي اسالمي سخن
گفته است( .)45يوحنا پسر ماسويه از نخستين
معلمان و مؤلفان و مترجمان علم طب در پايتخت
حکومت اسالمي (بغداد) بودهاند( .)46سليمان بن
حسان اندلسي معروف به ابن ُجلجل (سده چهارم
هجري) ،از پزشکان گنديشاپور از جمله بختيشوع
مسيحي ،و جبرئيل پسر وي ،به عنوان پزشکاني
حاذق و صاحب تأليفاتي در پزشکی و يوحنا پسر
ماسويه ،سريانينژاد و نصراني مذهب که از سوي
هارونالرشيد مأموريت يافت .کتابهاي کهن پزشکي
را به عربي ترجمه کند ،ياد کرده است( .)47حنين ابن
اسحاق (808 - 973م) از مشهورترين و پرکارترين
مترجمان جندي شاپور بوده است(  .)48وی
نخستين پزشكي بوده كه استفادهی درست از
داروهاي مركب را پیشنهاد کرده است(.) 49
زبان تدريس در مدرسهی گنديشاپور:
•
ابتدا سرياني 3و يوناني بوده است ،اما از دوران
انوشيروان (سده ششم ميالدي) به بعد کوشش شده
است که کتابها را به زبان پهلوي بنويسند(.)50
ادوارد براون نوشته است« .از ترجمههاي سرياني
که بعدها مرجع ترجمه به پهلوي قرار گرفتهاند،
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آثار ناچيزي باقي مانده است».
کتابخانهی مدرسهی گنديشاپور:
•
مدرسهی گنديشاپور افزون بر داشتن مدرسه و
بيمارستان ،کتابخانهی بزرگي داشته که در آن
کتب سرياني و هندي ،پهلوي و يوناني موجود بوده
است(.)51
گردهمايي علمي پزشكان گنديشاپور:
•
انوشيروان در گسترش شهر گنديشاپور كوشيده
و به مدرسهی پزشكي آن توجه ويژهاي مبذول
داشته است داشت( .)52در سال بيستم فرمانروايي
او ( 550م) ،گردهمايي علمي پزشكان گنديشاپور
به رياست جبرئيل درستبد تشكيل شده است و
پزشكان به مذاكره و مشاوره در بارهی مباحث
پزشكي پرداختهاند(.)53
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