
 
  

 شاپوردانشگاه گندي

 

به فرمان  شاپور در خوزستان،گندي پيش از ميالد در شهر ٢٧١شاپور نخستين دانشگاه جهان بود كه در سال دانشگاه گندي
هاي پزشكي، فلسفه، االهيات و اند، رشتهشاپور خواندهها آن را جنديعرب كه دانشگاه، گذاري شد. در آنشاپور دوم بنيان

ي بزرگي نيز خانهكتاب شاپور يك بيمارستان آموزشي، رصدخانه وشد. گنديه اخترشناسي، آموزش داده ميويژبه علوم،
شد. آن دانشگاه الگويي براي سرياني در آن نگهداري مي هاي پهلوي، يوناني، هندي وهايي به زبانداشت كه نوشته 

 .بغداد شد در الحكمهگذاري بيتبنيان

 

 ورشاپگذاري گنديبنيان

گذاري اين شهر را به  بنيان شاپور يكي از هفت شهر اصلي امپراتوري ايرانيان در ايالت خوزستان بود. برخي نويسندگانگندي
پس از شكست  دهند، اما برخي ديگر براين باورند كه اين شهر را شاپور اول، دومين پادشاه ساساني،اشكانيان نسبت مي

 ٧٠جاي نگهداري  ساخت و از آن به عنوان پايگاه نظامي و ميالدي، ٢۶٠سال ارتش والريانوس، امپراتور روم، به 
شاپور" است، از اين نظر  "تسخير شده به دست شاپور، كه به مفهومي وندويگرفت. واژهاسير رومي بهره مي  هزار

 كند. فردوسي نيز در چگونگي پديد آمدن اين شهر آورده است:پشتباني مي

  از او كرد خرم يكي شارسان                   ارساننگه كرد جايي كه بد خ

  جز اين نام نامي نراني ورا                         كجا گندشاپور خواني ورا

  كه دارند هر كس بر او برگذر                      در خوزيان دارد اين بوم و بر

  ب و سود و زيانپر از مردم و آ                      از او تازه شد كشور خوزيان

  كه پر دخت بهر اسران روم                       يكي شارسان بود آباد بوم

شاپور را اردشير اول آغاز كرد و پسرش شاپور آن را به پايان گذاري گندياند كه بنياننگاران نوشتهتاريخ برخي ديگر از
ي كتاب از هند و روم و بقاياي آثاري كه در عراق مانده بود، نويسد: " اردشير براي گردآورمي رساند. براي نمونه، ابن نديم

ها هرچه را متفرق بود گردآورد و آنچه را متباين بود تاليف كرد." به نظر او، ها فرستاد و از آنكساني را بدان ناحيه
ين كار را پيدا نكرد و زمان ا اي بسازد كه به بزرگي و شكوه آن مانندي وجود نداشته باشد. اماخواست مدرسهمي  اردشير

  پسرش شاپور اول راه او را ادامه داد.  

ذواالكتاف، شهري گسترده و آباد  شاپور كه در آغاز روستاي كوچكي به نام نيالوه بود در زمان شاپور دوم،گندي
در آن شهر گرد خود را  دوم لشكر ميالدي به ايران يورش آورد، شاپور ٣۶٣در سال  هنگامي كه ژولين، امپراتور روم، شد.

آرام به صورت  به گنده شاپور، به معناي لشكرگاه شاپور، شناخته شد و آرام  شاپور يا شاپور گردوندوي آورد. از اين رو،
چنان از شهرهاي مهم هاي مسلمان همآن شهر تا زمان يورش عرب شاپور در آمد و زمان زيادي پايتخت ساسانيان بود.گندي

اما   شد كه در زبان فارسي نيز به همين نام شهرت يافت.شاپور شناخته مي در زبان آنان به جنديخوزستان و ايران بود و 
آرام  الحكمه در بغداد و رفتن بسياري از دانشمندان وبزرگان آن شهر به آن مركز علمي اسالمي، آرام گذاري بيتپس از بنيان

هاي آن در نزديكي شوشتر در ويراني نهاد و اكنون ويرانهسال شكوفايي رو به  ٩٠٠اهميت خود را از دست داد و پس از 
  جايي به نام شاه آباد، بر جاي مانده است.

 

  از پادگان نظامي تا پايگاه دانش



ي شهر دانش را خود گرفت. گردآمدن برخي از ماهرترين آرام چهرهماند، آرامشاپور كه در آغاز به يك شهر نظامي مي گندي
ي جود آمدن مركزهاي آموزش پزشكي در آن شهر، سرآغاز آن دگرگوني بزرگ بود. قفطي، نويسندهپزشكان روزگار و به و

و   داند و نوشته است كه دانشمندانشاپور را از زمان اردشير مي آغاز آموزش پزشكي در شهر گندي  كتاب اخبار الحكما،
شاپور در نوشته است كه شكوفايي علمي گندي پزشكان سرياني به آن شهر آمدند و آموزش پزشكي را آغاز كردند. هم او

گشايد و دانش و فرهنگ ما، "شمشيرهاي ما مرزها را مي  زمان شاپور دوم بوده است و از زبان شاپور نوشته است كه گفت:
  كند." ها و مغزها را تسخير ميقلب

به خواست او نهضت   ، چرا كهدميالدي) به شهرت تاريخي خود رسي ۵٧٩ -۵٣١شاپور در زمان خسرو انوشيروان(گندي
هاي اكاثياس، فلسفه را از اورانوس طبيب و فيلسوف آموخته بود و به  علمي توانمندي در ايران پيدا شد. وي بنا بر نوشته

كه بولس ايراني را مأمور  گماشت. چنانعالمان و حكيمان و مترجمان و اديبان توجهي ويژه داشت و هر يك را به كاري مي 
)، يعني وزير يا رئيس بهداري، در سال بيستم از Dorostbadبد(ي در منطق ارسطو كرد و با كمك جبراييل درستبتأليف كتا

گيري او از شاپور را گرد آورد تا به روش پرسش و پاسخ كتابي در علوم طب بنويسند. بهرهسلطنت خود پزشكان گندي
رسد همان برزويه باشد، مانه او با بزرگمهر، كه به نظر ميينشيني حكهم هاي هندي وي كتابي پزشك در ترجمهبرزويه

  مشهور است. 

هاي خوب هندي را به ايران  به هندوستان فرستاد تا كتاب ي پزشكي را داشت،انوشيروان بزرگمهر را، كه رياست دانشكده
به زبان پهلوي بود كه با نام  Panchatantra ي كتابي از سانسكريت به نام، ترجمهبياورد. از جمله كارهاي ماندگار برزويه

او عالوه بر اين اثر ارزشمند چند تن از پزشكان هندی را همراه خود به ايران آورد. كتابی هم به   كليله و دمنه مشهور شد.
ميالدی با تالش شمعون انطاكی از عربی به يونانی ترجمه شد، نيز به او   ١٠٧٠هجری/ ۴۶٢حكمت هندی، كه در  نام

    . منسوب است

هاي روم شرقي به ي انوشيروان، پناه جستن هفت تن از دانشمندان و فيلسوفان مدرسهدوره دادهاي علمي مهماز روي
نيانوس، امپراطور روم شرقي، به ايران آمدند و به فرمان خسرو به ميالدي است كه از بيم تعصب ژوستي ۵٢٩ سال

ويژه پريسكيانوس، فالطوني بودند و انوشيروان با برخي از آنان بهاي نوآن حكيمان پيروان شيوه مهرباني پذيرفته شدند.
ي ناقصي از آن به التين  هاي آن دو ،كتابي فراهم شده بود كه اكنون ترجمهها و پاسخوگوهاي علمي داشت و از پرسشگفت

وجود است. اين كتاب  مي مشكالت خسرو پادشاه ايران" ژرمن پاريس با عنوان "حل مسائلي دربارهي سندر كتابخانه
اخترشناسي و تاريخ طبيعي  ها، حكمت طبيعي،گوناگون روانشناسي، كارهاي اندام هايدر موضوع وگوهاي كوتاهيگفت شامل

  است.  

ي انوشيروان، نسبت به دانشمندان از هر آيين و ملتي به گرمي رفتار ويژه در دورهشاپور، بهجا كه در دانشگاه گندياز آن
جاي ترين مركز علمي جهان آن روزگار شد و دانشمندان و پزشكاني از جاينهاد آموزشي و پژوهشي بزرگ نشد، آمي 

جهان، از چين و هند، از مصر و يونان، از مسيحي و زدشتي و با هر نگرش فلسفي گردهم آمدند. از اين رو، جرج سارتون، 
ويسندگان، از آن مركز علمي و پژوهشي، نه با عنوان  نپژوهشگر تاريخ علم، بر خالف بسياري ديگر از پژوهشگران و 

ترين مركز فكري عصر بود و افكار شاپور به بيان او:" بزرگشاپور ياد كرده است. گنديي كه با عنوان دانشگاه گنديمدرسه 
  يزند."مدرآ جا با هم مقايسه شوند و به همتوانستند در آنيوناني، يهودي، مسيحي، سرياني، هندي و ايراني مي 

 

  سازمان آموزشي

شاپور آموزش پزشكي اهميت زيادي داشت و آموزش اخترشناسي و فلسفه پس از آن مورد توجه بود.  در دانشگاه گندي
ي پيشرفت كرد كه برخي از ي آموزشي آن به اندازهاي از پزشكي هندي، يوناني و ايراني بود و شيوهآموزش پزشكي آميزه 

داند. اين تر مياخبارالحكما آن را از پزشكي يونان كامل ي كتاباند و قفطي، نويسندهقراط نام دادهبنگاران آن را شهر تاريخ
شاپور رودان و ايران در گندينمايد، چرا كه پزشكاني از هند، چين، اسكندريه، فينيقيه، ميانآميز نمينظر چندان مبالغه

ها شده بودند و چنين پيوند و آميزش علمي و شكي گوناگون و نقد آنزكردهاي پو باعث آميزش و پيوند روي گردآمده بودند
كه در دوراني كه    وامدار است   شاپورگندي فرهنگي تا آن زمان در جهان به وجود نيامده بود. جهان دانش از اين رو به

دي وجود نداشته، چنين مهاي علمي ابزارهاي كارآهاي گوناگون و گسترش و پراكنش دانسته براي ارتباط دانشمندان ملت
  فرصت ارزشمندي را فراهم كرده است. 

به كار درمان  زمانترين بيمارستان آموزشي جهان را نيز در خود داشت. پزشكان آن بيمارستان، همشاپور كهنشهر گندي
د. بهترين پزشك، كه نااي از سازمان پزشكي نيز بودهرسد داراي گونهپرداختند. به نظر مي آموزش دانشجويان مي  بيماران و

ي شاپور، پزشك ويژهشد كه عالوه بر رياست بيمارستان گنديبد شناخته ميرسيد، با لقب درستي پزشكان ميبه رياست همه 
كرد. ي پزشكي را نيز او صادر مينامهشدهترين آنان بود كه اجازهبد از شناختهپادشاه ساساني نيز بود. جبراييل درست



ي ديگر الماكول و المشروب، به نام او شناخته شده است، استفان ادسي، تريبونوس و برزويه، از جمله  بيادق، كه كتاب
  پزشكاني بودند كه به چنان جايگاهي دست پيدا كردند و بسيار مورد توجه شاهان ساساني بودند. 

هاي گرفتند. پژوهشآن بهره مي  زي اخترشناسي ااي نيز برپا شده بود كه دانشجويان دانشكدهشاپور رصدخانهدر گندي
شماري و نگهداري دقيق زمان، تعيين سال كبيسه، رصد كردن ستارگان، برسي گرفتگي خورشيد و اخترشناسي شامل گاه

بود كه پس از آمدن اسالم به ايران به عربي   ها جغرافياييتعيين طول و عرض جغرافيايي شهرها و برخي پژوهش ماه،
هاي اخترشناسي به دانش رياضي نياز جا كه براي برسيها بهره گرفتند. از آنمسلمان از آن  نترجمه شد و دانشمندا

ي ماليات و هاي رياضي نيز در كار تعيين مساحت زمين، اندازههاي رياضي نيز مورد توجه آنان بود. پژوهشپژوهش هست،
  شد.چگونگي كندن كاريز و مديريت آب، به كار گرفته مي 

هاي پزشكي امروزي شباهت زيادي داشت. براي شد كه به كنگرهاي برپا ميهاي علمي ويژهشاپور انجمننديگدر دانشگاه 
ها هاي مناظره و گفت و گوي طوالني تشكيل شد. در اين جلسهجلسه ميالدي، ۵۵٠مثال، در دوران انوشيروان، به سال 

هاي خود را به يكديگر در آمده بودند و نظرها و تجربه مشاپور گردهجاي جهان آن روز در گنديپزشكان مشهور از جاي
كرد و خود نيز در گفت و گوها وارد ها شركت مي گذاشتند. گاهي خسرو انوشيروان نيز در آن نشستميان مي 

هاي علمي پيش از دوران انوشيروان نيز وجود داشته است، چرا كه قفطي، از قول رسد مناظرهبه نظر مي  البته، شد.مي 
شد، پيش از درس در مجلس گويد:"شاپور هر دانشمند جديدي را كه براي درس دادن در دانشگاه برگزيده مي نگاران مياريخت

آمد، لباس كرد. اگر دانشمند نو رسيده از اين آزمون پيروز بيرون مينمود و سپس به مناظره امر مي دانشمندان احضار مي 
  ار آراسته بود. " يكرد كه بسي استادي را بر تن ميويژه

تر به فلسفه و گفت و گوهاي علمي شد. آن دانشمندان عبارت بودند آمدن دانشمنداني از روم شرقي به ايران باعث توجه بيش 
از: دمسكيوس سورياني(از دمشق)، سيمپليكوس كيليايي(از كيليكيه)، پوالميوس فروگي(از فريگيه)، پريسكيانوس لودي(از 

از فينيقيه)، ديوجاني فينيقي(از فينيقيه) و ايسيدوروس غزي(از غزه). اين استادان، كه انوشيروان (ليديه)، هرمياس فنيقي
ي براي پيشرفت اين گونه از اشاپور زمينهي نوافالطوني به ايران شدند و گنديآنان را گرامي داشت، باعث ورود فلسفه

نگاران، از دوران اوج گرفت و به شهادت بسياري از تاريخ ني آثار فلسفي يونان به پهلوي نيز در هميفلسفه شد. ترجمه
  ها بودند كه از پهلوي به عربي برگردانده شدند.خلدون، همين كتابنديم و ابنجمله ابن

ي پزشكي، هاي گوناگوني در زمينه جا كتابشاپور پديد آمد. در آن خانه ي جهان آن روز نيز در گنديترين كتاببزرگ
هاي پهلوي، سرياني، يوناني و سانسكريت نگهداري مي شد. شناسي و داروسازي، فلسفه و رياضي به زبانهادامپزشكي، گي

ها با كوشش دانشمندان و پژوهشگران و نيز همراهي شاهان ساساني از گوشه و كنار جهان گردآوري شده بود. آن كتاب
شاپور آورد. آن جا به گنديهاي ارزشمندي از آنكتاب وچنان كه گفتيم، انوشيروان برزويه را به هندوستان فرستاد و ا

هاي هايي از پژوهشهاي پيشينيان و تاليفهايي از كتاباند، ترجمههزار نوشته  ۴٠٠ها را بيش از ها، كه شمار آنكتاب
به زبان عربي در  اهاي از آني اسالمي به عربي ترجمه شد و پارهها در دورهشاپور بود كه بسياري از آناستادان گندي

بختيشوع، از دانشمندان  بنجبريلبناز جورجس دست است. براي نمونه، حنين بن اسحاق، پزشك عرب، اثري را
    به عربي ترجمه كرده است. به نام كناش  شاپور،گندي

 

  شاپوراستادان گندي

ها ساختند. اين برخورد نظريها بارور ميرهاي ايراني، هندي و يوناني بود كه يكديگر شاپور جايگاه برخورد نظريهگندي
جاي جهان و نيز ويژه خسرو انوشيروان، به گردآوري كتاب از جايي اهميت دادن برخي از پادشاهان ساساني، بهنتيجه

  خواند. شاپور فرامي فراهم كردن فضايي بود كه انديشمندان سراسر جهان را به سوي گندي

كنند همان بزرگمهر، وزير دانشمند خسرو انوشيروان ي ساساني كه برخي گمان مي دوره دانشمند و پزشك نامدار :برزويه
زيسته به فرمان انوشيروان به هندوستان سفر كرده است. رهاورد سفرش نيز كتاب هندي است. وي در قرن ششم ميالدي مي 

انه يا پهلوي ترجمه كرد و نام كليله و دمنه  ي) بود كه آن را از زبان سانسكريت به زبان پارسي مPanchatantaraپنچاتانترا (
هاي پندآموز است كه جانوران بازيگران اصلي آن هستند. اما برزويه در اي از داستانرا براي آن برگزيد. اين كتاب مجموعه

ين مقدمه  ادانند. ي اخالق پزشكي مي ترين مقاله دربارهي پزشكي سخن گفته است كه آن را كهني اين كتاب دربارهمقدمه 
گويد كه چرا و كي به پزشكي روي آورده است و هدف نهايي پزشك چه  شرح حال يك پزشك به قلم خودش نيز هست. او مي 

  بايد باشد: 

" چون نوشتن آموختم پدر و مادر را سپاس گفتم و به علم روي آوردم. نخستين دانشي كه بدان گرايش پيدا كردم، پزشكي 
ي من هاي آن بشناختم و عالقهاي از آن بردم، برتريه فراگرفتن آن پرداختم. چندان كه اندك بهرهبي بسيار بود كه با عالقه



جا رسيدم كه به درمان بيماران  تر روي به آموختن آن نهادم. چون در اين دانش به آن بدان فزوني يافت و با گرايش بيش
ن نتواند گذشت، مخير گردانيدم و با خود گفتم: براي شخصي آچيز، كه تكاپوي اهل دنيا از  ۴پرداختم، نفس خويش را ميان 

چيز يعني فراواني مال، لذات حال، ذكر ساير و ثواب باقي،  ۴مانند من و در چنين دانشي سزاوار چنان است كه از ميان اين  
ها ستوده ي ديندر همه  وي خردمندان ترين را برگزينم و در اين اختيار چنين استدالل كردم كه علم پزشكي نزد همه شايسته

  يك از اهل دين ناپسند نيست ... است و در نظر هيچ

اند كه برترين پزشكان آن است كه بر درمان از جهت ثواب آخرت توجه داشته باشد. پس بر آن  هاي پزشكي آوردهو در كتاب
بزرگان باشم كه ياقوت خويش را كه  نشدم كه من نيز در اين كار پاداش آخرت بخواهم و در پي مزد نكوشم و گرنه مانند آ

فروخت ... پس به اميد پاداش  ارزش مياي بيتوانست با بهاي آن ثروت روزگار را به چنگ آورد، در برابر خرمهرهمي 
جهان باقي به درمان بيماران روي آوردم. هرجا بيماري يافتم كه در وي اميد تندرستي بود به ياريش شتافتم و آن كسان را 

نمود، باري از دست ننهادم و در مداواي آنان در ايشان اميد سالمت نبود، اما كاستن از درد و رنج ايشان ممكن مي  هنيز ك
كوشش فراوان كردم. هر كسي را توانستم خود به پرستاريش پرداختم و آن كه را توان پرستاري نداشتم، به راهنماييش  

يك از فردي در برابر اين كارها مزد و پاداش نخواستم و بر هيچاز هيچ پرداختم و داروهاي الزم را در اختيارش نهادم و
  مانندان خويش، كه در دانش مانند من و در مال و جاه برتر از من بودند، رشك نبردم" . 

 تهاي پزشكي اسالمي را پي افكندند. بخشاپور كه فرزندان او پايهي گندينيادي بزرگ و پزشك شناخته شده :بختيشوع اول
ي يشوع نيز در عبري و است. واژه و نجات به معناي رهايي ي بختن مشتق شده است و در زبان پارسي باستاناز واژه

  ي عيسي است. سرياني به معناي مسيح است. بنابراين، بختيشوع به معناي نجات يافته

ي ت و نخستين فردي است كه در دورهخزبان يهودي كه در دربار امويان به پزشكي پردا پزشكي ايراني سرياني: ماسرجويه
ي اسالي كتابي را با نام كناش اهرن القس(در داروشناسي) به زبان عربي ترجمه كرد. برخي به نادرست او را با ماسرجويه

  اند.شاپوري، يكي گرفتهمسيحي گندي

 ٧۶۵هجري/ ١۴٨بود. در  رشاپودر آغاز حكومت عباسيان پزشك ارشد بيمارستان گندي: جورجس بن جبريل بن بختيشوع
اش را درمان كند. او مدتي در  ي عباسي، به بغداد فراخوانده شد تا در معدهسالي از سوي منصور، خليفهميالدي، در كهن

ميالدي به   ٧۶٩هجري/  ١۵٢سال كار در بغداد در  ۴هايي را از يوناني به عربي ترجمه كرد. وي پس از بغداد بماند و كتاب
  ت و شاگردش، عيسي بن شهالفا، به عنوان جانشين وي به بغداد فراخوانده شد. شوطن خود بازگ

هايي به سرياني تاليف كرده بود كه اثري از او به نام كناش را حنين بن اسحاق به عربي شاپور كتابجورجس در گندي
ها مطالب در كتاب الحاوي رازي از آن هي بيماري قند) دو اثر از وي است كترجمه كرده است. كتاب االخالط و ديابطا( درباره

  زيادي نقل شده است. رازي در الحاوي بر اهميت درمان يك بيماري حاد به دست جورجس نيز تاكيد كرده است. 

  شاگرد جورجس: عيسي بن شهالفا

  شاگرد جورجس: ابراهيم

  شاگرد جورجس: سرجس

ميالدي به بغداد فراخوانده  ٧٨٧هجري/ ١٧١كرد و در  تشاپور به عنوان جانشين پدر خدمدر گندي: بختيشوع بن جورجس
هايي از دهند كه نقل قولدانستند. كتاب الكناش و كتاب التذكره را به وي نسبت مي شد. وي را بهترين پزشك زمان خود مي

  ها در الحاوي رازي آمده است. آن

ي شد و پس از درمان  خالد برمكي معرف بندي از سوي پدر به يحيميال ٧٩١هجري/ ١٧۵در : جبريل بن بختيشوع جورجس
ي دربار منسوب شد. ولي ميالدي به عنوان پزشك ويژه ٨٠۵هجري/ ١٩٠آميز بيماري يكي از كنيزان هارون در موفقيت

ر پزشكي  ي خود به عنوان مشاوهنگامي كه در آخرين ابتالي هارون به بيماري در توس( در خراسان بزرگ) به وظيفه
توجهي قرار گرفت. اسقفي كه خليفه به جاي بختيشوع با وي مشورت كرد، خليفه را عليه او  پروا عمل كرد، مورد بي بي

برانگيخت و سرانجام هارون فرمان به مرگ او داد. با وجود اين، فضل برمكي اجراي فرمان را به تاخير انداخت و امين،  
  زشك ويژه برگزيد. پسر هارون، او به بار ديگر به سمت پ

ميالدي، آزادي خود را بازيافت. اما بار  ٨١٧هجري/ ٢٠٢هنگامي كه مامون بر امين پيروز شد، جبريل به زندان افتاد و در 
ميالدي،  ٨٢٧هجري/ ٢١٢مهري قرار گرفت و دامادش، ميخاييل، را به جاي وي قرار دادند. با وجود اين، در ديگر مورد بي

را فراخواند، زيرا بيماري وي را پزشكان ديگر نتوانسته بودند درمان كنند. درمان خليفه باعث بازگرداندن مامون به ناچار او 



ي سرگيوس ها وي شد، اما ديري نپاييد كه جبرييل سال پس از آن زندگي را بدرود گفت. وي را در صومعهجايگاه و دارايي
  در تيسفون(مداين) به خاك سپردند. 

   فهرست آثار

  فات نافعه كتبها للمامون . ص١

  مامون في المطعم و المشرب  . رساله الي٢

  . كتاب في الباء ٣

  . مقاله في العين ۴

  . رساله الي المامون يامره بما اجتمعت عليه فالسفه الروم و الفرس ۵

  . ورم الخصي (در الحاوي رازي از آن ياد شده است) ۶

هايش به آسياي صغير ي مامون رسيد و خليفه را در لشكركشيپزشك ويژه پس از مرگ پدر به جايگاه: بختيشوع بن جبريل
بار ميالدي به عنوان پزشك دربار خليفه فعاليت كرد. با وجود اين، يك ٨٧٠هجري/ ٢۵۶همراهي كرد و تا زمان مرگش در 

  ي متوكل به بحرين تبعيد شد.  شاپور فرستاده شد و در دورهبه گندي

   فهرست آثار

  التي عملها الي المامون في تدبير البدن جوابا عن كتابه يسال ذلك . رساله ١

  . نصائح الرهبان في الدويه المركبه  ٢

  . مختصر بحسب االمكان في علم االزمان و االبدان  ٣

  . رساله فيها نكت من مخفيات الرموز في الطب ۴

  . نبذه في الطب ۵

  الجواب نيز نام برده است.  اصيبعه از كتاب الحجامه عي طريق المساله وابن ابي 

شاپور به سال در گندي ٣٠ي معروف است كه خوزي(خوزستاني) پدر ماسويهيماسويه: ابو زكريا يوحنابنابويوحنا ماسويه
ي هارون الرشيد، كه رييس بيمارستان بود به داليل شخصي او را از كار بركنار كرد. كار مشغول بود تا جبريل، پزشك ويژه

ي خليفه و مدير بغداد رفت و فضل بن ربيع او را گرامي داشت. وي با پشتيباني فضل به عنوان پزشك ويژه ماسويه به
پزشكي مهارت چشمگيري داشت و نخستين بيمارستان بغداد برگزيده شد و بر شهرت جبراييل سايه افكند. ماسويه در چشم

چهارم ي پزشكي(چشم پزشكي) پرداخت ماسويه در يكي تخصصهاي عباسي به يك شاخهپزشكي است كه در دربار خليفه
دانيم، اما پسرش  ي آثار وي چيزي نميميالدي، ديده از جهان فروبست. درباره ٩هجري/ ٣ي آغازين سده
  ماسويه، مولف توانايي بوده است.  ابويوحنابن

شاپور به عنوان پسر يك گنديميالدي در  ٧٧۶هجري/ ١۶٠ماسويه مشهور به ابن ماسويه، در سال يوحنابن: ماسويه
شاپور به كار پزشكي پرداخت تا اين كه همراه پدر به بغداد  ها در گنديشاپور، به دنيا آمد. وي سالداروشناس و پزشك گندي

ي خليفه و مدير بيمارستان بغداد برگزيده شد. وي مدتي نيز در بيمارستان سامرا كار رفت و پس از او به عنوان پزشك ويژه
  ميالدي).  ٨۶١هجري/ ٢۴٧(كرد

ي ها را به سرياني ترجمه كرده است. به فرمان خليفهماسويه استاد حنين بن اسحاق بود و برخي از آثار پزشكي يوناني
هاي كالبدشناسي خود را انجام دهد. پژوهش شد تا ريخت براي ماسويه فراهم مي هاي انسانبزرگ، مامون عباسي، ميمون 

هاي يوناني تهيه كند. آثار و در كنار آثار جالينوس و ديوسكوريدس مامون به بيزانس فرستاده شد تا كتابهمچنين به فرمان 



ترين منابع رازي براي نگارش الحاوي بوده است. رازي در اين كتاب بيش از هزار بار از ماسويه ياد كرده است و از مهم 
  سازد.دستي و دانايي او در پزشكي آگاه مي ا از چيرهاعتماد اين پزشك نامدار ايراني به آثار ماسويه، ما ر

هايي ماند هايي در موضوعهاي سرياني و عربي نوشته است. او رسالهتر به زبانهر چند ماسويه پيرو آيين مسيح بود، بيش
شكي و هاي پزهاي پزشكي نوشته است. نوشته ها، سردرد، ماليخوليا، صرع، آزمون پزشكان و فوريتپزشكي، تبچشم

اثر پزشكي از وي گزارش كرده است به ويژه،  ٢۴اصيبعه كالبدشناسي با ارزشي به او نسبت داده شده است. ابن ابي 
ي التين آن در قرون وسطي شهرت پزشكي است و ترجمه ي منظم در چشمالعين (نارسايي چشم) كه نخستين رسالهدغل

هاست و پتروس اسپانيايي آن را به التين  ي تبي اسالمي دربارهنگاري دورهترين تكفراواني پيدا كرد. كتاب الحميات او كهن
ها پزشكان و تفسير كرده است. او كتابي نيز پيرامون آموزش پزشكان نوشته بود كه در دست ما نيست، اما در كتاب

  نگاران از آن بسيار سخن گفته شده است. تاريخ

   فهرست آثار

  ميه و النوادر الطبيه التي كتبها يحي بن ماسويه الي تلميذه . نوادر الطب يا الفصول الحك١

  . كتاب الحميات ٢

  . دغل العين ٣

  ي چشم پزشكي) . معرفه محنه الكحالين (درباره۴

  . الكناش المشجر ۵

  . كتاب في جواهر الطب المفرده باسمائها و صفاتها و معادنها ۶

  . كتاب اصالح االدويه المسهله  ٧

  الغذيه و البقول و الفواكه و اللحوم و االلبان و اعضاء الحيوان و االبازير و االفاويه . كتاب خواص ا٨

  . كتاب ماءالشعير ٩

  . كتاب االزمنه  ١٠

  . كتاب الجواهر و صفتها و صفه الغواصين و التجار ١١

  . ذكر خواص مختبره علي ترتيب العلل ١٢

  . المره السوداء ١٣

  المراض و الشكاوي  . المنجح في التداوي من صنوف١۴

  . نبذه لطيفه عن ابن ماسويه  ١۵

  . البستان و قاعده الحكمه و شمس االداب  ١۶

  . مختصر في معرفه اجناس الطب و ذكر معادنه ١٧

  . كتاب تركيب العين و عللها و ادويتها ١٨

  . رساله في العين ١٩

  . كتاب في االغذيه  ٢٠



  . كتاب في االشربه  ٢١

  الحجامه . كتاب في الفصد و ٢٢

  . كتاب في الجذام ٢٣

  . كتاب في البلغم ٢۴

  . كتاب عالج النساء اللواتي اليحبلن ٢۵

  . كتاب الماليخوليا و اسبابها و عالماتها و عالجها ٢۶

  . كتاب في صداع و علله و اوجاعه و ادويته ٢٧

  . كتاب السموم و عالجها ٢٨

  . كتاب التشريح ٢٩

  . كتاب الصوت و البحه ٣٠

  اب دفع مضار االدويه . كت٣١

  . الجامع يا جامع الطب مما اجتمع عليه اطباء فارس و الروم ٣٢

  . كتاب الكمال و التمام ٣٣

  . الكامل في (االدويه) المنقيه  ٣۴

  . كتاب االسهال ٣۵

  . كتاب السدر و الدوار ٣۶

  . كتاب في ضرر االغذيه ٣٧

  . كتاب شراب الفاكهه ٣٨

  . كتاب الرحم(االرحام) ٣٩

  . كتاب في وجع المفاصل ۴٠

  . كتاب محنه االطباء(الطبيب) ۴١

  . المسائل ۴٢

  . كتاب االبدال ۴٣

  ي جنين و رشد آن در زهدان) . مقاله في الجنين و كونه في الرحم( درباره۴۴

ر، كتاب فصل، كتاب البصيره، كتاب الجوه ٣٠دهد: البرهان در هاي ديگري را نيز به او نسبت مي اصيبعه كتابابن ابي 
الرجحان، كتاب السر الكامل، كتاب الديباج، كتاب الطبيخ، كتاب لما امتنع االطباء من عالج الحوامل في بعض شهور حملهن، 

كتاب مجسه العروق، كتاب المعده، كتاب القولنج، كتاب في ترتيب سقي االدويه المسهله بحسب االزمنه و بحسب االمجزه، 
  السواك و السنونات.   كتاب في دخول الحمام، كتاب في



ي نامدار كه به خاطر احتياط بيش از اندازه در پزشكي شناخته فرزند ابويوحنا ماسويه و برادر ماسويه: ماسويهبنميخائيل
به   سال به كهر رفته باشد. هر چند او ٢٠٠كم كه پيش از آن دست برد مگر آنشود. او هيچ دارويي را به كار نميمي 

  نرسيد، همواره از پزشكان مورد اعتماد مامون بود. شهرت برادر خود

تر رسيد. ميالدي كه پسرش شاپور به شهرتي افزون ٨هجري/ ٢شاپور كوسج اهوازي، پزشك مشهور قرن بنسهل: كوسج
ربي هايي از آن را بايد در بين آثار داروشناسي عاثري به نام اقراباذين نوشت كه از آن فراوان به نيكي ياد شده و بخش

  ميالدي درگذشت.  ٩هجري/ ٣جست وجو كرد. وي در آغاز قرن 

ي پادزهرها كتاب پزشك پارسي قرن نهم ميالدي كه پيرو آيين مسيح بود. او نخستين پزشكي است كه درباره :سهلشاپوربن
 ٨۶٩هجري/ ٢۵۵ميالدي از سوي متوكل عباسي به بغداد فراخوانده شد و در  ٨۶١هجري/ ٢۴٧نوشته است. وي در سال 

  ميالدي درگذشت. 

   فهرست آثار

  . كتاب القرباذين الكبير(كتاب پدزهرها) ١

  . كتاب قوي االطعمه و مضارها و منفعها ٢

  . كتاب االشربه و منافعها و مضارها ٣

  . ترجمه كتاب صنعه الدويه المركبه از سرياني  ۴

زيسته ي بصري يهودي كه در زمان مروان مي رجويهشاپوري، اغلب با ماسي مسيحي گندياين ماسرجويه: ابن ماسرجويه
اي بوده ، ماسرجويه، كه وي نيز پزشك شناخته شدهبنشود. وي پدر صحاربخت پزشك بوده و عيسياست، اشتباه گرفته مي 

  ي برخي ديگر، فرزند دوم او بوده است. نوي وي و به نوشته

   فهرست آثار

  قام غيرها . رساله في ابدال االدويه و ما يقوم م١

  . كتاب في الغذا ٢

  . كتاب في الشراب ٣

  . كتاب في العين ۴

ي مسيحي كه كناش جورجس را از متن سرياني به عربي ترجمه و تفسير كرده يا صهاربخت، فرزند ماسرجويه :چهاربخت
ايراني گياهان دارويي را از  هايي فراوان برده است. بيروني نامي او بهرهي خود از نوشتهاست. ابوريحان در كتاب الصيدنه

  كتاب او برگرفته است. عيسي پسر چهاربخت نيز در كار پزشكي بود.

دو كتاب  آثار سرياني به عربي دست داشته است. او يي مسيحي كه در ترجمهي ماسرجويهفرزند يا نوه :ماسرجويهبنعيسي
  از بين رفته است.نوشته بود كه هر دو  االلوان و الروائح و كتاب الطعوم را نيز

ها وي در ها بود. بر اساس روايتاز معاصران پيامبر اسالم(ص) و از پيشگامان پزشكي در ميان عرب: حارث بن كلده
ها از گفت و گوي او با خسرو انوشيروان جا ارتباط داشت. به عالوه، در برخي منبعشاپور آموزش ديد و پيوسته با آنگندي

هايي از است. وي پس از پيامبر نيز زنده بوده و به احتمال زياد به اسالم نگرويده است. بخش پيرامون پزشكي نوشته شده
  كتاب وي با نام المحاورات في الطب بينه و بين نوشيروان، در دست است.  

خوانده اني مي هاي ايري او گفته است كه كتابنگار دربارهاسحاق تاريخدانست و ابن ي او، نظر، نيز پزشكي مي فرزند خوانده
راستي از او باشد، بايد گفت كه با داروهاي سينا تركيب آن را در القانون آورده است، به ابن  حارث" كهاست و اگر حب "ابن 

  ايراني آشنا بوده است. 



است.   پيدايش علوم اسالمی داشته با التينی ، يكی از دانشمندان مسيحی كه به عنوان مترجم سهم بزرگی در: اسحاقبنحنين
شاپور و در بغداد زير دست پزشك مشهوری وی در حيره به دنيا آمد و پدرش در آن جا داروفروشی داشت. حنين در گندی

او با پشتيباني خاندان بختيشوع و سلمويه توانست آثار بسياري را از يوناني به سرياني  ماسويه، پزشكی آموخت.چون ابن
  به عربي ترجمه كردند. ها را با پشتيباني بنوموسي، دانشمندان ايراني، بار ديگرترجمه كند. سپس، شاگردانش همين ترجمه 

قمري از  ٢١٨ماسويه كه در زبان معتصم در ي ابنشاپور و از منتقدان برجستهزبانان گندياز سرياني: بنانبنسلمويه
داناترين مردم روزگار خود در كار پزشكي حنين به بيان پدر خود او را بنپزشكان دربار و پزشك شخصي خليفه شد. اسحاق

  بار در بخش داروشناسي از او ياد كرده است. ١٣بار در بخش درماني و  ٢ داند. رازيمي 

ي اسالمي بود. زبان دورهترين پزشكان سريانيشدهسرابيون، از شناختهبن سرافيون مشهور به ابنيا يحيي :سرابيونيوحنابن
شاپور است. دو كناش هاي گنديآموخته دهد كه از دانش دانيم، او بررسي آثار او نشان ميرستي نمي دگرچه خاستگاه او را به 

فصل. كناش كوچك او را  ٧در  فصل و كناش كوچك(الكناش الصغير) ١٢در  به سرياني نوشت: كناش بزرگ(الكناش الكبير)
سينا داروشناسي در ميان پزشكان مسلمان بود. ابن شناخته شده ترين كتاب در زماني اندك سه بار به عربي برگداندند و

ي هفتم كناش كوچك رونويسي كرده است. رازي، سيد اسماعيل  نزديك يك سوم كتاب پنجم القانون خود را از روي مقاله
ي چند ترجمهاند. از كتاب او ياد كرده هاي خودبيطار اندلسي(اسپانيايي) و بسياري ديگر، بارها از او در نوشته گرگاني، ابن

  سازد.التين نيز در دست است كه ما را از اثرگذاري او بر پزشكان اروپايي در ونيز و جاهاي ديگر آگاه مي

 

  احمد نهاوندي

شاپور به رصدهاي دان ايراني كه در گنديقمري) اخترشناس و رياضي ٢٣٠تا  ٢٢٠احمد بن محمد نهاوندي(وفات در 
ي رصدهايي كه انجام داد، كتابي با نام الزيج المشتمل حيي ين خالد برمكي بود. او بر پايهاخترشناختي پرداخت و مورد توجه ي

هاي دانشمندان مسلمان بارها ياد شده را به نگارش درآورد. هر چند از اين كتاب چيزي بر جاي نمانده، اما از آن در نوشته 
  مدخل الي علم النجوم و كتاب الي محمد بن موسي في النيل.است. سه كتاب ديگر نيز به او منسوب است: الجمع و التفريق، ال

 

  شاپورسرانجام گندي

هجري قمري، منصور به بيماري سختي مبتال شد كه پزشكان نتوانستند او را درمان كنند. از اين رو، جرجيس  ١۴٨در سال 
پزشك ايراني پس از درمان منصور،   شاپور، براي درمان او به بغداد دعوت شد. اينپسر بختيشوع، مدير بيمارستان گندي

شهالفا را جانشين  بنچهار سال در بغداد ماند و پزشكي ايراني را در بغداد آموزش داد. او پس از بازگشت به ايران، عيس
پزشكان  هارون و مامون عباسي آرام در دورانخود كرد و به اين ترتيب، پزشكي ايراني به دنياي اسالم راه يافت. آرام 

اي در آن شهر پيدا شاپور نيز به پايتخت جهان اسالم، بغداد، فراخوانده شدند و جايگاه شايستهر دانشگاه گنديمشهو
ي ديگر همچنان شاپور و بيمارستان مشهور آن كاسته نشد و دست كم تا يك سدهبا اين همه، از پويايي دانشگاه گندي كردند.

  ترين مركز علمي جهان بود. پيشرفته

شاپور نيز از راه آنان به بغداد و ديگر شاپور به مركز جهان اسالم، دستاوردهاي علمي گنديآوردن دانشمندان گنديبا روي 
هاي پس از شاپور در سدههر چند ساختمان گندي جا شد. بنابراين،هاي اسالمي رسيد و باعث شكوفايي دانش در آنسرزمين

نهاد، اما نفوذ معنوي آن ادامه پيدا كرد و اگر پيشرفت دانش را كاري پيوسته آرام به ويراني روي سوم و چهارم هجري آرام
هاي جهان اسالم با الگوبرداري تر بيمارستانكه بيشمنديم. چنانبه درازاي تاريخ بدانيم، هنوز هم از دستاورردهاي آن بهره

  گرديدند. هاي اروپا شاپور ساخته شدند و خود پيشگام بيمارستاناز بيمارستان گندي

ها اند و هنوز هم در زبان عرب با همان نامهاي پزشكي عربي نوشته شدهچه بسيار داروهايي كه با نام فارسي خود در كتاب
فيلسوفاني كه به عربي   هايي كه با نام فارسي خود در زبان عرب وارد شدند. چه بسيارشوند. چه بسيار كانيخوانده مي

الشهريار را از الشاه، زيجمانند زيج هاييدان و اخترشناس مسلمان كه كتابچه بسيار رياضي نوشتند، اما ايراني بودند و
ها، با دانش پيشينيان، هندي شاپورپهلوي به عربي بازگرداندند. بنابراين، مسلمانان از راه ايرانيان و بنياد علمي گندي

را  هاآن دانش ترشان ايراني بودند،دانشمندان مسلمان نيز، كه بيش ها و بسياري ديگر، آشنا شدند. ها، چينيها، ايرانييوناني
  ها هديه كردند.به اروپايي گسترش دادند و سپس

  



  منبع:

ي ، چاپخانه۵٩۶ي شهر، جلد اول، صفحهنهاي كتاب ايرااز مجموعه مقاله   علم در ايران،هللا.  . صفا، ذبيح١
  ١٣۴٢دانشگاه(كميسيون ملي يونسكو در ايران) 

ي كيكاووس جهانداري و به سرويراستاري احمد رضا رحيمي ريسه،  هاي عربي، ترجمه. سزگين، فواد. تاريخ نگارش٢
   ١٣٨٠سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، چاپ اول 

  ١٣٨۴هاي فرهنگي، شاپور. دفتر پژوهشون، ناصر. دانشگاه گندييهما. تكميل٣

ي دانشگاه(كميسيون ، چاپخانه٧١۴ي جلد اول، صفحه هاي كتاب ايرانشهر،مدرسه، از مجموعه مقاله هللا. صفا، ذبيح. ۴
  ١٣۴٢ملي يونسكو در ايران)

  ١٣٧٢اپ اول چ نيرنوري، حميد. سهم ايرانيان در تمدن جهاني، انتشارات فردوس،. ۵

  ١٣۵٩ي فارسي . نصر، سيد حسين. علم و تمدن در اسالم، انتشارات خوارزمي، چاپ دوم ترجمه۶

  ١٣٧٧شاپور)، انتشارات دانشگاه تهران، ي گندينامه(واژهاكبر. لغتدهخدا، علي  .٧

بجنوردي)، انتشارات  المعارف بزرگ اسالمي، به كوشش سيدكاظمهاي دايرهكرامتي، يونس. پزشكي(از مقاله .٨
  ١٣٨٣المعارف بزرگ اسالمي، دايره

المعارف بزرگ اسالمي، به كوشش سيدكاظم بجنوردي)، انتشارات هاي دايرهاحمد نهاوندي(از مقاله . مولوي، محمدعلي.٩
  ١٣٧٧المعارف بزرگ اسالمي، دايره

. انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ دوم، ري غالمحسين صدري افشااي بر تاريخ علم. ترجمه. سارتن. جرج. مقدمه ١٠
١٣٨٣  

 
 
 
 

  ساالري حسن آقاي
 
 

 
 

  ش کــاويـــــانیــــدرفـ

  
kaviyani.com/-https://derafsh 

kaviyani.com/-derafsh-https://the 
 
 

  


