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 پیشگفتار

 

 به نام خالق دریاها

 

هزار  صدیس فارس، بندر جیدر خل یاسالم -ی بندر ساسان نیترمهم

 230فارس در    جیدر ساحل خل  رافیبندر س  یهارانهیبود. و  رافیس  ینفر

میالدی، وقتی  850بوشهر واقع است. به سال  یجنوب شرق یلومتریک

ها بود، سیراف بندری مشهور بود که تجار زیادی نام سیراف بر سر زبان

و سفاله در   لوا یو بنادر زنگبار، المو، پومبا، ک   ری مهمی با جزا   مالتدر آن معا

از عملکرد  دادند.انجام می  نیچ  سوماترا و ،یهندوستان، مالز  قا،یشرق آفر 

، نقش زمین ایران  ةتاریخی بندر سیراف در گسترش دانش پزشکی در پهن 

 پورشاپزشکی ساسانی جندی  ۀهند به دانشکد  آن در انتقال دانش پزشکیِ

های پزشکی هندوستان، است. افزون بر انتقال طب آیورودایی و اندیشه

ی برای چه پیش از اسالم و چه در تمدن اسالمی، مسیر مهم  ،بندر سیراف

شاپور بوده جندی ۀاسکندرانی به سوی دانشکد ۀمصری و حوز گذر طب  

ارتباطات علمی و فرهنگی ایران و هند از سوی سیراف، تنها مسیر  است.

های اقیانوسی یک طرفه نبود؛ بلکه از طریق بازرگانان ایرانی و کشتی

ای ی، داروهگرفتند، کتب طب ها که در سیراف پهلو میینیهندیان و چ
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انتقال  خاورزمینشاپور به یجند یهای مکتب پزشکگیاهی و اندیشه

 هگاگیاهان در لنگریافت. واردات و صادرات گیاهان دارویی و انبار این می

های میانی دانان تاریخی سدهالمللی بندر سیراف، بارها توسط جغرافیبین

 گزارش شده است. 

در انتقال  ، سیراف یاسالم - یجامع، بندر ساسان  فراگرد  ک یدر 

مصر   ن، ی هند و چ  یی دارو   اهان یگ   ی ( و معرف ی)هند   یی ورودا ی طب آ   ی ها ه ی پا 

 ان ی دوران ساسان   رشاپور دی رو به رشد جند   یبه مکتب پزشک  قا یو شرق آفر 

 یدرخشان شهر دانشگاه ۀده و تا چند سده پس از افول ستار تالش نمو 

و  یاه یگ  ی داروها ةن یآن در زم  یوردها ا دست ی معرف شاپور، با ی جند 

نقش  ،دور  هند تا خاور  انوس یاق  یها ن ی در سرزم  یدرمان  یها روش 

 را از خود نشان داد.  ییهمتا ی ب 

و نقش آن  یدر تمدن اسالم یدانش پزشک گاهیاز جا ییآشنا یبرا

»مکتب   یهابه کتاب  توانندیم  یدانش، پژوهشگران گرام  نیدر گسترش ا

 2فارس« جیخل یپزشک خیبر تار یدرآمدشیو »پ 1راف«یس یپزشک

 شیب ،آن است یدر جستجو شترینوشتار ب نیچه ا آن .ندیمراجعه بفرما

بندر  انیم یدانش پزشک ةنیدر زم یو فرهنگ یعلم تکه به تبادال از آن

شرق دور و  ها به خاوردانش نیشاپور و انتقال ایو دانشگاه جند رافیس

شاپور و شهر یاز دانشگاه جند  یتا رخنمود  دینمایبپردازد، تالش م  قایآفر

 
 .1384پور ایرج. مکتب پزشکی سیراف. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی بوشهر. نبی 1

درآمدی بر تاریخ پزشکی خلیج فارس. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی پور ایرج. پیشنبی 2
 .1386بوشهر. 



 3 پیشگفتار

فصل اول نوشتار که توسط  ،ساننی. بددینما میرا ترس رافیس یبندر

 نیا شنهادیدر آمده است، به پ ریتحر ةبه رشت لمزیمحمد محفوظ سو

 مورد ترجمان ییوایبه ش پور،ینب لیتوسط شادروان استاد اسماع ریحق 

 سندهیو جامع نو یلیتحل دید لینوشتار به دل نیا نشیقرار گرفت. گز

آن  یدانشگاه سیشاپور و عناصر موجود در پردینسبت به شهر جند

آن را مورد کنکاش قرار  یابیسم شکلیصورت گرفت که نه تنها مکان

 پردازدیجاودان آن م  یهابه نقش برجسته  ایگذار پو  ک یبلکه در    دهدیم

مملو  جِیرا خلق نموده است که در فراتر از متون را یاشک نوشتهیکه ب

است و خوانش آن ما را به تونل   نیدلنش اریاز ارجاعات کسل کننده، بس

 ،یشهر دانشگاه نیا یهمتایب یفضا در میکشاند تا بتوانیم یزمان

 . میآن را لمس کن یهایشگفت

 هوس ت ی وا  د یو ی از دکتر د   شی در خور ستا   ی ا دوم نوشتار، خطابه   فصل 

در بوشهر   1384که در سال    رافیس  یالمللنیب  ۀکنگر  یبرا  شانیاست که ا

در کنگره به   این خطابه را  ةارائه و ترجمایشان    .ارسال نمودند  ،برگزار شد

خطابه از آن جا است  نیا یهمانندیو ب ییکتایافتخار دادند.  ریحق نیا

گروه  یشناسباستان یهایحفار استیهوس، ر تیوا دیویکه دکتر د

 ،م1966از سال  ،در فصول گوناگون رافیدر بندر سرا  یرانای - یسیانگل

در  یشهر بندر نیعملکرد ا فیبه توص ییبایاند و به زبه عهده داشته

 یو فن  دهیچیعات پخطابه فارغ از اطال  نیاند. متن اپرداخته  یتمدن اسالم

است که در  یشناسانباستان نیتراز خبره یکی یاز سو ،یشناسباستان
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 یو علم یشناسباستان یهاافتهی یةکاوش کرده و برپا یشهر بندر نیا

عرب و  یایهند، در انوسیدور از راه اق  خاور یتجار ةتوانسته است شبک

را  رافیبندر س یو اجتماع یتجار گاهیفارس تا شرق دور و جا جیخل

 یبرا  یی راهمتایب  ییهاتکانه  تواندیم  ریوتص  نیشک ایکه ب  دینما  میترس

که  یشماریب یهابه پرسش یدهو پاسخ ندهیآ یهاپژوهش شیگشا

 فراهم آورد. د،نسازیرا مملو م یاذهن هر پژوهنده

 زانیعز رناپذیوصف هایتالش از که داندیبر خود الزم م سندهینو 

 ،آراییو صفحه یراستاریو ،یمهندس دارا جوکار در طراح یجناب آقا

 ییو سرکار خانم زهرا صفا ینچیدر حروف سرکار خانم فاطمه مرزوقی

 د.ینما یدانشگاه، قدردان یدر کتابخانه مرکز

 

 

 پوری نب رجیا دکتر

 ران یا یاسالم یجمهور یفرهنگستان علوم پزشک وستةیپ  عضو

 و رصد کالن سالمت یپردازهینظر ،ینگارندهیآ گروه

سمیو متابول زیرفوق تخصص غدد درون ،یداخل متخصص



 

 

 

 

 فصل اول

 شاپورجندیدانشگاه 

 و عملکردهای آن ساختار تاریخ،

 

 نویسنده: محمد محفوظ سویلمز

 پورمترجم: اسماعیل نبی
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 مقدمه

نبوده  ،باشدهمیشه مکانی متروک که امروزه می  شاپورجندی شهر 

است. در آغاز خود، این شهر یکی از مراکز علمی مهم جهان بود. از روزهای 

در ورودی آن بوده که ای ن نهاد بر پایة بیانیة سنگ نبشته نخستین آن، ای

”دانش و فضیلت باالتر از زور بازو و است چنین عملکردی داشته است: 

درخشندگی واقعی آن در نخستین روزهای خلفای  ا. ام شمشیر است“ 

 ( م  809مان حکمرانی هارون الرشید )متوفی  عباسی وجود داشته است. از ز 

به  شاپورجندیسیاست رسمی آن بوده است که مدرسین تربیت یافتة 

بغداد فرا خوانده شوند. برای نمونه، بیمارستان بغداد )دانشکدۀ پزشکی( 

بنیان گذاشته   شاپورجندین  التحصیالفارغد و  و بیت الحکمه توسط اساتی

پیش از پردازیم. ام ا می شاپورجندیله، ما به دانشکدۀ شدند. در این مقا

در سال  شاپورجندیبپردازیم. شهر  شاپورجندیبه شهر  آن، اجازه دهید

مکان این بنیان گذاشته شد.  ،ساسانی امپراطوراول  شاپورتوسط  م   260

. ، اهواز نامیده شده است(منابع اولیة مسلمانان  ربود )دشهر در خوزستان  

 (النهرینبین) رودانمیانزهای جغرافیایی گرچه این شهر در بیرون از مر

 ،اول شاپوربود.  رودانمیانداشت ام ا با این وجود متأثر از تمدن  جای

کنونی( شکست داد و سربازان رومی به   رفایوسا )ادِارتش روم را نزدیک اِ



 شاپور و بازگشت سیراف دانشگاه جندی 8

امپراطور والریانوس و نیز  هاآن اسارت گرفته شده را که در میان

 (.1نیز بودند در این شهر نوبنیاد، استقرار داد ) شهر انطاکیهپناهندگان 

با وجود نام رسمی »وِه از اندیوِ شاپور« این شهر توسط ساکنین خود 

شد. از زمان بنیان آن، این شهر یکی از شناخته می شاپورگندیبه نام 

شهرهای مهم  ساسانی بود. پنجاه سال بعد، شاپور دوم، آن را به عنوان 

(. هنگامی که جانشین 2امپراطور ساسانی اعالم نمود )شهر پایتختی 

 شاپورجندیشاپور دوم، دربار خود را به شهر مدائن )تیسفون( انتقال داد،  

ه عنوان مرکز اداری ناحیة خوزستان پابرجا اهمیت خود را حفظ کرد و ب

شهر شوش واگذار نمود که در دو به (. ام ا تدریجاً این عملکرد را 3ماند )

اداری خوزستان شد ایستگاه دورتر بود و با گذشت زمان نه تنها مرکز 

، همانند سانبدینبلکه به دومین پایتخت امپراطوری بدل گردید. 

دو شهر پایتختی داشت )مدائن برای   ،ساسانیامپراطوری روم، امپراطوری  

 (.4تابستان و شوش برای زمستان( )

  شاپور جندی بود، ن وزستان مرکز اداری خ این شهر با وجودی که دیگر 

نیز از سوی خسرو اول  به عنوان مرکز علم و فرهنگ پابرجا ماند و این جایگاه  

مدرن فدرال بود.  های . ساختار مدیریتی آن همانند دولت ارج گذاشته شد 

از  (. 5شدند ) حلی توسط ساکنین بومی برگزیده می برای نمونه، حکمرانان م 

توانیم بیان کنیم که همان آزادی و فرصتی برای ساکنین این رو، ما می

 با آن تدارک دیده بود.معاصر آتن خود در هر زمینه فراهم کرده بود که 

ود یعنی دو جمعیت شهر شامل اقوام و عناصر مذهبی متنوع ب
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عمدۀ شهرت خود را  هاآن سیمایی که این شهر به دلیل برخورداری از

ا این ها بودند زیرن هیچ شکی، ساکنین اولیة آن رومی. بدومرهون است

و بسیاری   (یعنی والریانوس)روم اسیر شده    شهر در نخست برای امپراطور

یر انطاکیه، (. پس از تسخ6ساخته شده بود )  ،از سربازان شکست خوردۀ او

(. ما از 7ه شدند )استقرار داد  شاپورجندیجا شدند و در  هآن جابساکنین  

در  هاآن آیادانیم که تبعید شدند اطالع نداریم و نمیافرادی که تعداد 

افرادی سیمای جمعیتی مذکور محسوب شده بودند یا خیر. با توجه به 

 ما   ،خسرو اول در آن شهر استقرار داده شده بودند  دوم و  شاپورکه توسط  

که شهر یک جمعیت نسبی چشمگیری را داشته توانیم بیان داریم می

که  حضور داشتنداست. در میان این مردمان، مدرسین آکادمی آتن نیز 

باز کرده بودند یعنی درست  م 529در سال  شاپورجندیخود را به راه 

(. دومین قوم 8)  را بست  هاآن  پس از این که امپراطور ژوستینین، آکادمی

 هاآن ها بودند. ما اطالعات کافی پیرامون شمارگانبزرگ شهر، پهلوی

ین گروه تربزرگ هاآن توانیم برآورد کنیم که در نهایتنداریم ولی می

 قومی شهر شدند.

دانیم نمی  هاآن  تعداد ما در مورد بودند.  هاگروه قومی دیگر سریانی 

 ،ساکن شدند  شاپور جندی در  ها آن  همچنین از این که دقیقًا چه زمانی

 اول و والریانوس در منطقة   شاپورام ا از آنجا که جنگ میان  اطالعی نداریم.  

مااًل احت   ، شاپور جندی از جمعیت سریانی    بعضی پرجمعیت سریانی روی داد،  

در آن جا ساکن شدند. ما بر این باور  ،شد در هنگامی که شهر ساخته می 
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در سدۀ پنجم میالدی به  هاآن  هستیم که شمارگان چشمگیری از

 رفا بودند. و، پزشکان شهر ا آمدند زیرا بعضی از ساکنین سریانی   شاپورجندی 

 ز برجستة پزشکی آن زمان دارا بود.جایگاهی را در میان مراک رفا  و ا شهر  

مسیحیان نسطوری(،  معروف به  ) اسقف قسطنطنیه  پیروان نسطوریوس  

به او   ، ( م  431را در شورای افسوس ) بودن که کلیسای کاتولیک انگ مرتد 

که امپراطور زنون )متوفی   . پس از این سا ساکن شدند ِدداده بود نیز در ِا

امپراطوری  در  ها آن  ، بسیاری از بیرون راند  م 489را در سال  ها آن  ( م 491

به ویژه در شهر نصیبین ساکن شدند و این در حالی بود   ساسانی متفرق و 

  « رفا و مکتب ا » (.  10) گردیدند  نتقل  م   ، شاپور جندی نیز به    ها آن   از که بعضی  

یکی از مراکز فرهنگی و عقالنی برجستة نسطوری بود. هنگامی که بسته  

تزریقی که این اجازه را به   ؛ انتقال یافت  شاپور جندی شد، میراث آن به 

 عقالنی برتر را به دست آورد.   سطح داد تا یک    شاپور جندی 

ترین طبقة مسیحی بودند، نمایانگر متمدن هاآن ها که اکثرسریانی

ای همچنین نقش برجسته هاآن (.11ند )ها( بودپس از رومی)البته شهر 

)مانند خاندان   هاآن  را در تاریخ فرهنگی شهر ایفا نمودند زیرا اکثر خاندان

در طی زمان اواخر ساسانی در ایران و در طی خلفای   ،سریانی بختیشوع(

(. 12)درگیر در علوم پزشکی بودند  ،اموی و اوایل دورۀ خلفای عباسی

 های ترجمانی را آغاز نمودند.روژهاولین پ هاآن ،افزون بر این

کرد که ظاهراً در زندگی می شاپورجندیهندی نیز در  ةیک جامع

 اساس منابع، خسرو . بربودساکن شده  طی اواخر دورۀ ساسانی در آنجا
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و او از آنجا با بازی شطرنج،  درا به هند گسیل نموبرزویه اول، وزیر خود 

و تعدادی کتب پزشکی و احتمااًل بعضی از  بیدبااثر  کتاب کلیله و دمنه

گیرد رضیه از آنجا مورد تأیید قرار می(. این ف 14)بازگشت  ،خاندان هندی

ی که متون سانسکریت را به پهلو  «منکه هندی»د  که مدرسین هندی مانن

 شاپورجندیهایی را هدایت نمود در  ترجمه کرد و بر روی سموم پژوهش

حضور داشتند. کتاب سموم به عنوان کتابی جامع در دانشکدۀ پزشکی 

سپس د استفاد قرار گرفت. های متمادی موربرای سال شاپورجندی

به عربی ترجمه شدند. به  ،نوشتارهای دانشگاهیهای منکه و ترجمه

خواست که به بغداد بیاید.   منکه درخواست خاندان برمکی، هارون الرشید از  

د که یکی از « را به عربی برای خال سوسترا » در بغداد، کار معروف منکه 

شود که این ترجمه اعضاء خاندان برمکی بود ترجمه کرد. چنین نقل می 

بر این   (. 15قرار گرفت )   شاپور جندی ۀ پزشکان و اساتید  بعدها مورد استفاد 

یکدیگر  به یو هندوستان از طریق راه تجار شاپورجندیواقعیت که 

تجار در هم و  مدرسینهم تواند بیانگر آن باشد که پیوسته بودند نیز می

در شهر بودند. ساکن ، قوم دیگر هااند. خوزیساکن بوده شاپورجندی

جمعیت منطقة خوزستان، به ویژه همانگونه که مقدسی اشاره کرده است،  

(. 16شدند )ها تشکیل میاز خوزی، شوش و عسکر شاپورجندیساکنین 

باشند که میها ها بازماندگان ایالمیتوان چنین فرض نمود که خوزیمی

با باشند.  مستقر شده ،در آن شهر شاپورجندیبالفاصله پس از بنیان 

شان، چنین به نام مل ی خود به منطقة خوزستان به عنوان سرزمین دادن
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ها، ها، ایرانیمل ت مستقلی بودند که از عرب هاوزیرسد که خنظر می

 هاآن هر چند که در مورد زبان ؛ها متمایز بودندیهودیان و سریانی

 «ربقطبن  عویش»شیر(. از نقطه نظر 17هایی وجود دارد )بحث

، مدرسین خوزی از زبان بومی خود در رساالت دانشگاهی یشاپورجندی

زبان سریانی  هاآن (. این نشانگر آن است که18کردند )خود استفاده می

مربوط   زبان ادبی  هاآن  گزیده بودند زیرابر  شانخودرا به عنوان زبان ادبی  

به خود را نداشتند. احتمااًل این دلیلی است که زبان خوزی پس از آن به 

 گردید.ناپدید  تندی

ی در اطراف خوزستان حاوی واژگان سدر روزگار کنونی، گویش فار

انده از این زبان ویژه است. وام گرفته از خوزی است که تنها بقایای بازم

کرده باشند زیرا زبان عبادی  بایست از زبان سریانی استفادهمی هاخوزی

ها به ویژه ایرانی  ،انند مسلماناندرست م  ؛و نیایشی کلیسای نسطوری بود

ی زبان از زبان عربی به عنوان زبان ادبیات دینی خود به جا که هاو ترک

( 19) نیالبیا  طنیالرا  شاپورجندیکه  هابومی استفاده کردند. خوزی

 هاآن ند. در میانشدشهر را شامل می اندیشورنامیدند، طبقة دیگر می

 توانیم نام ببریم.و شاپور بن سهل را میشیریشوع بن قطرب 

و  شاپورجندیدانیم که لرها در طی سدۀ دوم اسالمی در ما می

ای را در نابودی نقش عمده هاآن کردند وناحیة همسایة آن زندگی می

لرها در زمان دارد که (. این واقعیت بیان می20داشتند ) شهر

 .و منطقة همجوار آن سکنی گزیده بودند شاپورجندیدر تری نخستین
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های  ل و شوشتر که در نزدیکی آن خرابه منطقة واقع در جنوب شرقی دزفو 

اند، در اوایل قرون وسطی موسوم به »صحرای لر«  برجای مانده   شاپور جندی 

همجوار آن زندگی  و منطقة شاپورجندی(. گرچه لرها در 21) ه استبود

فقط دو  شاپورجندیفاصلة میان منطقه لرستان و اما  اند،کردهنمی

توانیم بیان داریم که یک ارتباط (. بنابراین، ما می22ایستگاه بود )

 اجتماعی و تجاری میان آن دو برقرار بوده است. -مستحکم اقتصادی 

را باید به چند زبانی بودند. این  شاپورجندیتقریباً همة ساکنین 

هایی همچون لری، با پهلوی، یونانی و سریانی، زبانخاطر داشت که همراه  

این مردمان  اند.شدهز در بازارهای این شهر گویش میعبری و خوزی نی

ای مدیریت به گونه ،های قومی و مذهبی متنوعچندزبانی با زمینه

و ارتباطات خوبی نیز   همزیستی داشته باشند  ،شدند تا بتوانند در صلحمی

کنش اجتماعی با یکدیگر برقرار سازند تا یک نمونة دلخواه از برهم

نهادهای علمی معروفی اکنون، من  پذیر را ارائه دهند. همآمیز و تحملصلح

 دهم.می که این مردمان ساختند را مورد بررسی قرار

 

 شاپورجندیتاریخ دانشگاه 

دانشگاه بنیان این های گوناگونی وجود دارد که چه زمانی دیدگاه 

هستند که دانشگاه در یافت. در حالی که بعضی از پژوهشگران بر این ادعا 

دارند که در ه شهر ساخته شد، دیگران اظهار می شد ک   ن گذاشتهزمانی بنیا 

زمان سلطنت شاپور دوم بنیان یافت. گرچه شواهد کنونی به ما اجازه 



 شاپور و بازگشت سیراف دانشگاه جندی 14

به که تاریخ بنیان یافتن دانشگاه را با شهر همبسته سازیم ام ا  دهدنمی 

 ها آن  به  شاپور جندی های دانشگاهی که توان گفت که فعالیت سادگی می 

همانگونه که این شهر آغاز گردیدند. در مشهور بود در زمان بسیار ابتدایی 

سین شامل مدر  شاپورجندی اولمان بیان شده است، جمعیت  توسط مانفرد  

پزشکان و فالسفه و  ها آن  ای بود که در میانشمار انطاکیه بی  ورانو پیشه 

حضور یانوس« نیز همچنین امپراطور به اسارت گرفته شدۀ روم »والر 

به یک شکوفایی   شاپور جندی توانیم برآورد سازیم که  . از این رو، می داشتند 

انند فیزیک، شیمی، ، به ویژه در علوم تجربی )م اندیشوری فرهنگی و 

 شاپورجندی (. گرچه 23در آن زمان نایل آمد )  ،شناسی، ریاضیات( زیست 

شهرت این دانشگاه با علوم تجربی آشنا شده بود، ام ا  از زمان بنیان یافتن آن  

ر باو  ، ندیم. چنانچه به ابن روی داد تر زمان پسین  در گسترۀ این علوم در 

شهر در علوم پزشکی و فلسفه فقط پس توانیم بگوییم که  داشته باشیم، می 

مشهور   ، از این که تئودروس، فیلسوف و پزشک یونانی به آنجا نقل مکان کرد 

(. تئودروس که یک پزشک معمولی نبود به عنوان پزشک درباری 24گشت ) 

دوم خدمت کرد و چندین کتاب پیرامون علوم پزشکی نوشت برای شاپور 

سرانجام به عربی ترجمه شد. شاپور دوم به تئودروس ارج  ها آن  که یکی از 

یک کلیسا برای وی در شهر ساخت و تعدادی از اسیران مسیحی را  نهاد،

 (.25به خدمت او گماشت ) 
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 )طرح از پروانه پاشا(   شاپورای تصوری از کتابخانة دانشگاه گندی : نگاره 1تصویر  

 

این زمینه را برای این ادعا فراهم  ،ة تئودروسپیگیری بسیار عالمان

در زمان شاپور دوم ساخته شد. در میان   شاپورجندیسازد که دانشگاه  می

شناسان مشهوری پژوهندگانی که در این دیدگاه اشتراک دارند شرق

متکی  تونهمچون جورج سارتون، محمد محمدی )که بر دیدگاه سار

نماید که شاپور (. نصر ادعا می26باشند )است( و سید حسین نصر می

را به عنوان پایتخت شهر خود پذیرفت و آن را  شاپورجندیدوم نه تنها 

توسعه داد بلکه در آنجا یک دانشگاه بزرگ ساخت که شامل یک دانشکدۀ 

ل به سا 7دارد که (. بر همین منوال، نخعی بیان می27پزشکی نیز بود )

گشوده گردد. دوم  طول انجامید تا دانشگاه ساخته شود و توسط شاپور

ن، وم، یونادانشجو از ایران، ر  5000زمان کوتاهی بعد از این رویداد، حدود  
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 ای کهنویسی کردند، توسعهسوریه، عربستان و هندوستان در مدرسه نام

(. 28ود )ای مهم علوم پزشکی بدل نمرا به یک مرکز منطقه  شاپورجندی

یل کافی وجود ندارد تا ادعاهای مذکور را حمایت کنند، هر چند که دال

خسرو اما این واقعیت که مدرسینی از مناطقی تا غرب در طی سلطنت 

نشانگر آن است که  ،ندگزینسکنی  شاپورجندیدر تا آمده بودند  اول

گونه پابرجا بوده است. چنانچه این ،ای در آن شهر در آن زماندانشکده

را در آنجا سکنی داد؟ استقرار دادن این مدرسین   هاآن  وانباشد، پس چرا  

اند که خسرو اول بازسازی دانشگاه شهر موجب گردیدهو    شاپورجندیدر  

 به عنوان سازندۀ نخست دانشگاه شناخته شود.

خسرو اول به فلسفه او را در غرب مشهور نموده بود. مدرسین   عالقة

توسط امپراطور  م529در سال  هاآن س از این که آکادمیپآکادمی آتن 

 ، اولگشودند. خسرو    شاپورجندینین بسته شد راه خود را به سوی  یژوست

دمسقیوس، سنبلیقیوس، ای همچون مقدم مدرسین و فالسفة برجسته

را ارج نهاد.   دیوجانوس  و  وس، ایسیدوروس، یوالمیوسانیهرمیاس، پریسک

برای ادامة  هاآن ، او هر آنچهشاپورجندیدر  هاآن پس از سکنی دادن

 ،سینخود نیاز داشتند را فراهم نمود. این مدرجریان پژوهندگی و آموزش  

سازی و احیاء نمودند و از آزادی فراوان در زهای شهر را بادانشکده

(. به عنوان پشتیبان مدرسین، 30یار شادمان شدند )مطالعات خود بس

ها و داشت و در بحث هاآن هایاطور عالقة فراوانی را در فعالیتخود امپر

نمود. افزون بر این، او میخود را درگیر  ،هاآن های فلسفی بامجادله
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نگارش   ،از کتبدر بسیاری    را  هایشبه پرسشهای فالسفه  سخها و پابحث

به التین ترجمه شد که ترجمة ناقص آن تا زمان  هاآن نمود که یکی از

 (.31کنونی ما بقا یافته است )

افالطونی   ةپس از شکست دادن ژوستینین، خسرو اول که پیرو فلسف 

ای که در تمام فالسفه و مقرر شدد، پیمان صلح بست جدید بو

های خود در هر رزمینبه س دکردند اجازه یافتنزندگی می شاپورجندی

نامه، (. درست پس از این توافق32جا که تمایل داشتند بازگردند )

پناه جسته بودند این شانس بازگشت به  شاپورجندیمدرسینی که در 

 طی هاآن ه هر حال دانشجویانی کهخانه را برای خود سودمند یافتند. ب

تضمینی بود  ،زش داده بودندوآم شاپورجندیچهار سال اقامت موقت در 

 پابرجا خواهد ماند. ،با نشان آموزشکه دانشگاه 

 های باستان، تمایزی آشکار میان فلسفه و پزشکی وجوددر زمان

ای همچون جالینوس برقرار شده بود نداشت. این باور که توسط فالسفه

ا یک فیلسوف باشد، بسیار رایج بود. از آنجباید زمان که یک پزشک هم

توجه فراوانی  یبه علوم پزشککه خسرو اول چنین دیدگاهی داشت، او 

مراکز پزشکی ین ترمهم از یکی را به شاپورجندیو دانشگاه  نشان داد

پزشکی   ۀک بار، یک کنگرامپراطوری ساسانی تبدیل نمود. حداقل سالی ی

پزشکی هدایت   رئیس اطباء دانشکدۀ»درستبَد«  گردید و توسط  برگزار می

ه که خود امپراطور (. این را باید به خاطر سپرد که این کنگر33گردید )می

د. چنین پزشکان کشورهای دیگر نیز حضور داشتن  ،کرددر آن شرکت می
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ادل دانش پیرامون تداخالت و ساخت تا به تبرویدادی آنان را قادر می

 های طبی برآیند.شیوه

اعراب در نزد  در شرق و غرب و همچنین    شاپورجندی   دانشگاهاساسًا  

در آن زمان به خوبی شناخته شده بود. دانشجویان از حجاز  ، چادرنشین 

آمدند و سپس جهت می  شاپورجندی  به سب آموزش پزشکی جهت ک

گشتند. یکی از این مردان دمان خود به سرزمین مادری باز می خدمت به مر 

سوف و پزشک سرزمین ین فیل تر بزرگ   که در دورۀ پیش از اسالم به عنوان 

(. پس از آن زمان، پسر 34بود )  «حارث بن کلده »  ، گردید خود قلمداد می 

واد علی (. ج 35پزشکان حجاز شد ) ترین ه برجست یکی از  « نضر » او به نام 

تعدادی کتاب در ایران خرید یعنی جایی که او آموزش  نضرگوید که می 

 (.36بازخوانی کرد )  ،ریش را برای قبیلة ق  ها آن   پزشکی کسب کرد و

به دست   شاپورجندیجایگاه مهمی را در    نضرکند که  قفطی نقل می

به طائف بازگشت زیرا بسیار دلتنگ شده بود. او در نهایت  آورده بود ولی

 (.37یکی از مشهورترین پزشکان زمان خود شد )

پس از خسرو اول، چندین افت جدی را تجربه امپراطوری ساسانی 

خورد و در طرف  کرد. در یک طرف، چند بار توسط روم شرقی شکست

گردید. در این   های دودمانیرحمانة چالشبی  هایدیگر درگیر کشمکش

سیب دیدند و یا نابود گردیدند. به شکل آ زمان، بسیاری از نهادها یا

به  ،تا زمان از میان رفتن امپراطوری شاپورجندیآوری، دانشگاه شگفت

ردند ران را تسخیر کاعراب مسلمان، ای  که  بقاء خود ادامه داد. پس از این
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زمانی به اهمیت این نهاد آموزشی پی بردند و در  رکوتاهد هاآن (38)

همة  هاآن (.39برآمدند) آنپیشین جستجوی بقای شکوه و جالل 

بخانه، دانشکدۀ نهادهای شهر را نگه داشتند )مانند بیمارستان، کتا

 شاپورجندیها( و مشاغلی را برای پزشکانی که در پزشکی و نیایشگاه

ابن عیسی الطبیب . برای مثال، دندکرفراهم ، آموزش دیده بودند

کرد و ابوحکم خدمت میبه عنوان پزشک درباری معاویه  ،النصرانی

 (.40نیز استخدام گردیدند ) قودمشقی و تیاز

خلفای عباسی از دست داد دانشگاه شکوه پیشین خود را در دوران 

زیرا پزشکان آن به پایتخت )بغداد( مهاجرت کردند و مشاغلی را در 

با سرمایة  شاپورجندینوبنیاد آنجا یافتند. برای زمانی، دانشگاه نهادهای 

ت با بغداد در چرخش خود تالش نمود که بقا بیابد ولی در نهایت نتوانس

 (.41)رقابت کند و فرو ریخت

 

 شاپورجندیهای دانشگاه بخش

، من هم اکنون شاپورجندیگاه آمدن آشنایی با دانشبه دست  با

دهم: دانشکدۀ پزشکی و بیمارستان، مورد بررسی قرار میهای آن را  بخش

 .رصدخانه، دارالترجمه، کتابخانه و داروشناسیآزمایشگاه 
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 شاپور : یک بازسازی ابتدایی بر اساس تصاویر هوایی از جندی 2تصویر  

 

 دانشکدة پزشکی و بیمارستان

بیمارستان و این که دقیقاً در ما اطالعاتی پیرامون ساختار فیزیکی 

در  ،یشناسباستان حفارینداریم زیرا هیچ  ،ع شده بودکجای شهر واق

که چگونه  تاکنون انجام نشده است. از این رو، ما با توضیح این ،منطقه

های نماییم. پژوهشکرده است، بسنده میکار میاین دنشکده 

های مکانی که خرابه  آباد یعنیدۀ شاهبایست در دهکی میشناسباستان

قرار دارند، انجام شوند تا بتوانند بر طراحی شهر و معماری  شاپورجندی



 21 آن یساختار و عملکردها خ، یتارشاپور:  یدانشگاه جند: فصل اول

 و ما را قادر سازند تا دانشکده را توصیف کنیم. نور تاباندهآن 

د« یا »ایران به نام »درستبَ که اطباء بیمارستان توسط رئیس

نه تنها مدیر دانشکده بود  شد. این پزشکه میرادا ،د« موسوم بوددرستبَ 

اطالعاتی در مورد ،  برعهده داشت. ابن مقف عنیز  بلکه ریاست بیمارستان را  

این  ،به ثبت رسانده است ،برزویه که سرپزشک مشهور آن بوده است

رئیس االطباء الفارس )سرپزشکان عنوان فارسی را به عربی به صورت 

نوان داناترین و به ع ،(. درستبد42ایرانی( ترجمه کرده است )

شد. در همان زمان، او پزشک پزشک کشور قلمداد میترین برجسته

 شخصی امپراطور و سرپزشک دربار بود.

درستبد از داشتن مسئولیت گسترده در بیمارستان برخوردار بود و 

فقط در برابر امپراطور پاسخگو بود. او قدرت تام در به کار بردن بودجة 

د و کرگزید و یا برکنار میو اعضاء را برمی بیمارستان داشت در چرخش

رساند. همانگونه که در دانست به انجام میاقدامات دیگری را که الزم می

و سپس در زمان مسلمانان )مانند  دوران ساسانیان )مانند مورد برزویه(

ور سیاسی امپراطور مورد جبرئیل( مشاهده شد، این پزشکان گاهی در ام

 ند.کردنیز مداخله می

 شاپورجندیگرایی در بیمارستان یک درجة چشمگیر از تخصص

هایی که تخصص ر پزشک برای بیماریهآشکار است. بر اساس منابع، 

شت، مسئول بود. چنانچه یک بیمار به تخصص فراتری نیاز دا ،داشت

ند که بسیار همانند مشاورۀ پزشکی است بردای را به کار میپزشکان شیوه
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باشد. این نظام توسط جبرئیل و دیگر پزشکان در اکنون رایج میکه هم 

از ، شاپورجندیاز بیمارستان شد و پس برده می بیمارستان بغداد به کار

هایی را برای بیماران خود خوابگاه  ،بیمارستان(.  43الگوبرداری گردید)آن  

که ند سازداد. منابع ما را مطلع میساعته را ارائه می  24داشت و خدمات  

های کنونی شاهد ما در بیمارستان که یک نظام چرخشی همانند آن

 (.44است)هستیم، وجود داشته 

با یکدیگر   ،نبسیاری از پزشکان اقوام و مذاهب گوناگو  ،افزون بر این

 کردند.در بیمارستان کار می

گرچه ما هیچ اطالعات مستقیمی نداریم که چند : برنامة آموزشی

انجامید به طول می شاپورجندیپزشکی دانشکدۀ  یال برنامة آموزشس

تقریبًا سه سال. ما  ؛توانیم داشته باشیمولی ما یک گمان منطقی را می

آموزشی از مدرسة این واقعیت که برنامة  بر اساسرا گمان این توانیم می

( زیرا این مدرسه بر 45کرده است، داشته باشیم )نصیبین پیروی می

سه سال به طول  و برنامة آموزشی آننفوذ داشته  شاپورجندیدانشکدۀ 

 انجامیده است.می

های دیگر در جهان اسالم که پس از دانشکدۀ افزون بر این، دانشکده

ارائه  هشکل یافتند نیز برنامة آموزش سه سال شاپورجندیپزشکی 

کنونی بود. سازی سال اول آموزش همانند کالس آمادهدادند. می

( و دیگر دروس 47)  منطق  (،46، هندسه )دانشجویان به مطالعة ریاضیات

(. 48سال اول بودند )دو کالس اساسی  پرداختند. ریاضیات و منطق،می
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گانة بقراط، هیازد چون کتبهم هاییبعد، دانشجویان کتابهای در سال

اثر  (گیاهیهای رودا داروها/گیاه)وس و کتاب حشائش جالین ةگانهب نُکت

 (.49دیدند )دیوسقوریدس را آموزش می

ها را مطالعه کنند زیرا الزم شجویان مجبور بودند که این گسترهدان

الزم بود آماده سازند و چنانچه را داشتند که بدانند چگونه داروها 

 نمایند. زیرا این جای پرسش بود که چگونه  ادارههای خود را بیمارستان

ست های درتواند نسبتداند مییک پزشک که از ریاضیات چیزی نمی

ر مورد هندسه و یا یک پزشک که دسازد اجزاء یک داروی مورد لزوم را ب

ورد منطق، به تواند بیمارستان خود را بسازد؟ در منادان است چگونه می

توانست تفکر درست و شد که میمیب محسو یهایعنوان یکی از پایه

 علمی را تضمین نماید.

پزشکی شد زیرا دانشکدۀ زون بر منطق، فلسفه نیز تدریس میاف 

فتن به آن شکل یا  بر اساسهای پزشکی که  و دیگر دانشکده  شاپورجندی

 ،های جالینوس بودند که ابراز نموده بودصورت ژرفی تحت نفوذ آموزه

فیلسوف هم باشد. افزون بر این، رسالة او   ،زمان  یک پزشک باید در همان

ان نفوذ داشت و آنان را در این مورد به صورت ژرفی بر پزشکان آن دور

(. یک نگاه سرسری در 51نمود که به مطالعة فلسفه بپردازند )تشویق می

ند به فلسفه عالقم  هاآن  نامة این پزشکان نشان خواهد داد که همةزندگی

های فلسفی را بنیان گذاشتند. ما باید حتی نظام هاآن بعضی از بودند و

توجه و دانشجویان،    شاپورجندیتوجه نشان دهیم که مدرسین دانشکدۀ  
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به »شهر بقراط«   شاپورجندی  سانبدینو    اندبسیاری به آثار بقراط داشته

 شهره گشت.

وزش پژوهندگان در مورد این که چه زبانی به عنوان آم:  زبان آموزش

ق نظر ندارند. بعضی تواف  ،شده استاستفاده می شاپورجندی ۀر دانشکدد

ای دیگر آرامی یا یونانی بوده است و پاره ،اند که این زبانبر این عقیده

احمد »گویند که زبان مورد استفاده پهلوی بوده است. برای نمونه، می

ان سریانی شهر، بی معیت بزرگبا برداشت از وجود ج «عیسی بیک 

 (.53شده است )گیری از دروس به سریانی ارائه میدارد که تعداد چشممی

موجب   ،(عمدتًا پزشکی و فلسفه)  هاآن  وجود اساتید یونانی و آموزش

گردیده است که بعضی از پژوهشگران بر این باور آیند که زبان علوم 

این واقعیت که اساتید ایرانی   ،ن بر اینو (. افز 54یونانی بوده است )   ،پزشکی 

دعا دامن زده است که این عالقمند بودند به این ا  داروشناسی بیشتر به 

 (. 55شده است ) ن عمدتًا به زبان پهلوی انجام می موزش دانشجویا بخش از آ 

را از  یتعدادی کتاب و مدرسین ،آشکار است که وزیر خسرو اول

موزش پرداختند. ولی به آ  شاپورجندیهندوستان آورد و این مدرسین در  

(. 56دادند جای بحث است )به سانسکریت یا پهلوی آموزش می  هاآن  آیا

اساتید هندی ن  آنچه موجب گردید تا پژوهندگان بر این تصور آیند که ای

که به دادند این واقعیت است که کتب فارماکولوژی به پهلوی آموزش می

وی است تا سانسکریت یا دیگر عربی ترجمه شدند شامل اصطالحات پهل

 های هندی.زبان
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دهند  عای پیشین را مورد حمایت قرار می بر طبق پژوهشگرانی که اد 

نطقی بود انتظار داشته  کردند، م تدریس می اگر اساتید هندی به سانسکریت  

 یافت. بقا می   ها آن   در میان باشیم که بعضی از اصطالحات سانسکریت  

فقط در  را کنم که این مناقشه پیرامون زبان آموزشمن فکر می

توان حل نمود که بر دروس تدریسی تمرکز گردد. همانگونه صورتی می

، فلسفه، د منطقدروسی مانن شاپورجندیکه در باال گفته شد، اساتید 

های کردند. در کالسرا تدریس می داروشناسیپزشکی، هندسه و 

شد. از آن جا که یس میهای بقراط و جالینوس معموالً تدرپزشکی، کتاب

به   ، مابقیندبه سریانی و پهلوی ترجمه شده بود  هاآن  هایبعضی از کتاب

خیزد این واقعیت این احتمال برمیاز . اندزبان اصلی یونانی برجای مانده

بسیاری از مردم  اند.کردهاصیل را مطالعه میکه دانشجویان متون یونانی 

در شهر  این زبان دانستند زیراحداقل مقداری یونانی می شاپورجندیدر 

این دیدگاه از این  از زمان آغاز دورۀ ساسانیان مورد استفاده بوده است.

زمان  درهایی که گیرد که یونانی در کتیبهواقعیت مورد حمایت قرار می

گردند مورد استفاده قرار مان ساسانیان، باز میگذار دوداردشیر، بنیان

 (.57) استگرفته 

 یدهد که بسیاری از اعضای شهر نشان میشناسساختار جمعیت

(. با در نظر گرفتن 58شده بودند ) برجسته با زبان و فرهنگ یونانی آشنا

 شاپور جندیتوانیم بگوییم که زبان دانشکدۀ پزشکی ما میاین واقعیت 

عمدتًا یونانی بوده است. از سوی دیگر، این واقعیت که  ،برای آموزش
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رو اول ترجمه از یونانی به سریانی در زمان خسبسیاری از کتب پزشکی 

دهد در میان مترجمان بودند( نشان می  نیز  شاپورجندیشده بود )اساتید  

که یک تقاضای جدی برای کتب مرجع به زبان سریانی وجود داشته است. 

های ای از بخشاست که سریانی ممکن است در پاره این به معنای آن

شجویانی که وان، آن داندانشکده مورد استفاد بوده است. به احتمال فرا

الذکر را به زبان اصیل یونانی مطالعه دانستند کتب فوقیونانی می

توانیم بگوییم که این احتمال وجود کردند. در مورد زبان پهلوی، میمی

شده است استفاده می  داروشناسیعمده در    دارد که از این زبان به صورت

یا به پهلوی یا به زبان پهلوی نوشته شده  گستره آثار موجود درزیرا 

 ترجمه شده بودند.

نماید که زبان آموزش در دانشکدۀ گیری چنین میدر نتیجه

کرده است. ای داشته است که فرد مطالعه میبستگی به حوزه  شاپورجندی

ولی گاهی به زبان  ی عمدتاً به زبان یونانی بودهبرای مثال، آموزش پزشک

اوانی واژگان پهلوی در ه فرشده است. با نگرش بائه میسریانی نیز ار

توان با قوت قلب گفت که پسین، می داروشناسیمتون  عربیِهای ترجمه

 کاربرد داشته است. داروشناسیزبان پهلوی به ویژه در 

،  شاپور جندی ما اطالعاتی در مورد هویت دقیق دانشجویان    : دانشجویان 

از   ، وجود، پیرامون این موارد این نداریم. ام ا با  ها آن  تعداد و شرایط زندگی 

داریم. ما فکر   ی اطالعات بوده است  شاپور جندی مدرسة نصیبین که معاصر 

برد زیرا این    به کار   شاپور جندی توان در مورد  کنیم که این اطالعات را می می 
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بیرون رانده شده   « سا ِداِ » مدرسه توسط اساتیدی بنیان گذاشته شد که از 

 (. 60سکنی گزیدند )   شاپور جندی ند و سپس در  بود 

وجود   دانشجو  800سازد که حدود زاده ما را آگاه می حسین سلطان 

و مجبور بودند    اند ه اطاعت از بعضی قوانین را داشته اجبار ب   ها آن   داشته است، 

تدریس دروس در کل روز به طول   برای رفتن به هر جایی اجازه بیابند، 

هایی ده نفره زندگی  هایی کوچک در گروه ویان در حجره انجامید، دانشج می 

با  (. 61انجامید ) کردند و در نهایت برنامة آموزش، سه سال به طول می می 

خعی را بپذیریم که مدرسه توانیم ادعای ندر نظر گرفتن این اطالعات، می

داشته است. ها دانشجو را از بسیاری از سرزمین 5000گنجایش تقریباً 

های بیماران همراهی انشجویان با اساتید خود در ویزیتاین واقعیت که د

نزدیکی یا های دانشجویان در دهد که خوابگاهنشان می ،(62کردند )می

بیماران در حالی که دروس تئوریک با    هاآن  اند ومجاورت بیمارستان بوده

گویند که اند. بعضی از منابع میکنش داشتهکردند، برهمخود را دنبال می

، سانبدینخود در دست داشتند.  دانشجویان مراقبت از بیماران را به نوبة  

نماید که یک نظام چرخشی همانند آن چه امروزه در چنین می

ها به وجود داشته است. همة این ،شودهای مدرن دیده میبیمارستان

 ،آموختند در عملمیمعنای آن است که دانشجویان هر آنچه را در کالس  

 کردند.تجربه می

بنگریم که به  زادوارد براون نی ۀمطرح شدما بایستی به ادعاهای 

به برکناری حنین  پذیرد. با اتکاعات قفطی را میای اطالشکل غیرنقادانه
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حنا ابن ماسویه از بیمارستان بغداد، براون مدعی یوبن اسحاق توسط ا

زشکی خود به دانش پسازی از آشکار شاپورجندیاست که اساتید 

توان از ابن ابی (. ام ا به دشواری می63کردند)بیگانگان خودداری می

ه و یا عبارت ارائه شده توسط خود براون برداشت نمود. بر عکس، اصعیب

بود، به او اجازه داده شد که وارد بیمارستان   با وجودی که حنین از حیره

ن ماسویه حضور های ابعنوان داروساز کار کرد و در کالسشود و او به 

 کند.الذکر را از اعتبار ساقط مییافت. این موضوع، ادعای فوق

ود. شخصیت کنجکاو با این وجود، حنین یک دانشجوی معمولی نب

ای بر آشفته ساخت ناپذیر او در نهایت یوحنا را به گونههای پایانو پرسش

که او به حنین گفت که مطالعة علوم پزشکی را متوقف سازد و مانند دیگر 

های گرانبها کند. ام ا این را ها خود را سرگرم تجارت سنگ ایحیره

توان چیزی بیش از یک بیان عصبانیت محسوب داشت زیرا دانشکدۀ نمی

حارث بن   هاآن  ها را تعلیم داد که از میانیاری از خارجیبس  شاپورجندی

توان نام برد. حارث یک بت پرست عرب از طایف بود کلده الثقفی را می

سپری نمود و  شاپورجندیکه سالیانی را برای آموختن علوم پزشکی در 

سیمای پزشکی ماهر را یافت. در نتیجه، به او اجازه داده شد تا در نهایت 

 ار امپراطور خسرو پرویز وارد شود.به درب

بیگانگان یک خوی دشمنانه نسبت به  شاپورجندیاگر مردمان 

ماند؟ افزون بر این، ب هاآن داشتند پس چرا به حارث اجازه دادند تا بامی

او یک مسیحی سریانی بود.  ؛نبود شاپورجندیاصل اهل  رگرچه حنین د
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دادند؛ همانگونه مورد حمایت قرار میها یکدیگر را  است که سریانیمشهور  

های قومی چنین رویکردی رایج است. افزون بر این، گفتار ابن که با اقلیت

از آموزش  شاپورجندیابی اصیبعه در مورد بیوگرافی حنین که مردم 

به یک وضعیت  ،ورزیدندی خود به ویژه به تجار امتناع میهنرهای پزشک

ها، ادوارد براون، حنین را یک رغم همة این(. علی64ویژه اشاره دارد )

اعتباری بی (. این همچنین65آورد )ی به حساب میشاپورجندیمترجم 

 دهد.می نچنین ادعایی را نشا

گردد زادی علمی شهر همچنین بر پایة این واقعیت مشاهده می روح آ

ی، مزدکیان ایرانی و هندو یا بودایی هندی یحیان نسطورکه بسیاری از مس

کردند. این خود بیانگر آن است که با صلح و آرامش با یکدیگر تحصیل می 

ای بدون به شکل عادالنه  ها آن  ند و اساتید خواند الهیات را نمی دانشجویان 

کردند. از این رفتار می  هاآن  با  ، گرفتن قومیت یا زمینة مذهبی در نظر 

وجودی که  ، باشاپور جندی توانیم بیان داریم که دانشکدۀ دیدگاه، ما می 

 رقابت کند. ، تواند با نهادهای آموزشی مدرنسال قدمت دارد می   1500

را به  ه دانشجویان که برنامة پزشکی سه سال  : استخدامی های فرصت 

ی التحصیلفارغ بایست یک امتحان جامع را پیش از می  رساندند اتمام می 

 دال بر شایستگی ای  گذراندند گواهی این امتحان را می   کسانی که  . ذرانند بگ 

توانستند در سراسر سرزمین کار پزشکانی که می برای کار به عنوان  ها آن 

 ، صالحیت گوید که این امتحاِن(. محمد می 66داشتند ) کنند، دریافت می 

گذران این امتحان  از عهدۀ  کاندیداهاترین بسیار دشوار بود و فقط شایسته 
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رازی گزارش کرده است، نظام بیمارستانی همانگونه که (. 67آمدند ) بر می 

توسط دیگر نهادهای جهان اسالم پذیرفته و حفظ گردید. بر  شاپورجندی 

برآوردهای او، امتحان صالحیت، دوگانه بود. نخست کاندید امتحان اساس 

ش فیزیولوژی انسانی، منطق اهمیت جراحی و دان پیرامون  در علوم ابتدایی )

این امتحان شد. اگر او از عهدۀ  قیاس منطقی[ و ادبیات( آزمون می   ]به ویژه

سنجش مورد  ه در آن تخصص یافته بود،  ای ک نش حوزه آنگاه از دا   ،آمدبر می 

 (.68)   قرار گرفت

شدند می التحصیلفارغ شاپورجندیتمام پزشکانی که از دانشکدۀ 

حکمرانان ساسانی و سپس حکمرانان مسلمان، بسیار مورد ارج توسط 

توسط هر دو گروه  هاآن  گرفتند. با در نظر گرفتن این موضوع،قرار می

خدمت  ،به عنوان پزشکان شاهنشاهیبسیار مورد تقاضا بوده و اکثرًا 

 (.69کردند )یم

 

 داروشناسیآزمایشگاه 

 داروشناسیزمایشگاه آ، شاپورجندیهای دانشکدۀ پزشکی از ویژگی

آن بود. ابن ماسویه یکی از داروسازان برجستة دانشکده بود که از لحاظ 

عملی تنها فردی بود که هر چیزی را پیرامون این بخش نوشت. در زمان 

 وشناسیاردزمایشگاه  به بیمارستان بغداد آورده شد تا آخلفای عباسی، او  

 یخود گواه مهمی از سطح باال ،(. وجود کتب دارویی70را هدایت کند )

باشد. این کتب که توسط می شاپورجندیدانش و شایستگی داروسازان 
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در ادبیات پزشکی آن زمان به  ،نوشته شده بودند شاپورجندیپزشکان 

 معروف بودند. «قراباذین»

ها و ستانها به عنوان کتب مرجع در بیمارها برای سدهاین

 د استفاده قرار گرفتند.مورهای گوناگون در جهان اسالم داروخانه

 

 ترجمه( ةخاندانش( یا دارالترجمه ) ةلعلم )خاندارا

 شاپورجندیدانشگاه همچنین همانگونه که در باال اشاره گردید، 

. این نهاد که در منابع اختصاص داشتترجمه    بهیک بخش بود که  شامل  

در کنار بیمارستان قرار داشت. در واقع،  ،مشهور بود «دارالعلم»پسین به 

اطالعات ارائه  بر اساس بودند.پزشکان بیمارستان  ،بسیاری از مترجمین

ان آغاز شده بود ابن الندیم، نهضت ترجمه که از زمان ساسانیتوسط  شده  

تر( های پسین)به ویژه در زمان  شاپورجندیلمی  عهای محدود به فعالیت

می مقامات رس  دارد که اردشیر و پسرش شاپور اول،نبوده است. او بیان می

تبی که بعداً به آوردن کبه دست  را به هندوستان، روم و سوریه جهت

ها صحت داشته باشند، باید ، اعزام نمود. چنانچه اینپهلوی ترجمه شدند

ودی (. مسع72گردد )باستان برمیهای گفت که نهضت ترجمه به زمان

کند که گیری میخواند و مانند من نتیجهتوجه به این موضوع را فرا می

بوده ها عمدتاً به دلیل این ترجمه ،فالطونهای ارسطو و ادیدگاهوجود 

 (.73) شدندرایج است که 

های اولیة پهلوی و کاربرد انحصاری زبان پهلوی با وجود این ترجمه
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های مزدکی تا خسرو اول، این زبان در تمام مکاتبات دولتی و کتیبه

توانست زبان علمی باشد. ام ا پس از آن کلیسای نسطوری، مشارکت نمی

ان ادبی نمود. چنین به نظر یری را در تبدیل زبان پهلوی به زبچشمگ

در  سامان یافتهه یک شبکه به خوبی کلیسای نسطوری کآید که می

وابستگی مهمی را به زبان پهلوی داشت و تالش  ،بود یسراسر امپراطور

از  کرد تا روحانیون نیز این زبان را فرا گیرند. مسلماً، این بخشیمی

یونری مسیحی بود. بعضی از های میسدر فعالیت هاآن گذاریسرمایه

ه پهلوی به یک زبان مذهبی نمایند کمستندات آن زمان اثبات می

ای که تا در سرتاسر مرز گستردهفعالیت آن نسطوری که  کلیسای

های پرسپاس (. با تالش74ان جنوبی امتداد داشت، توسعه یافت )هندوست

ای تبدیل این کلیسا، زبان پهلوی چنان غنا یافت و به زبان توسعه یافته

ه و برای نوشتن کتب های پیچیده را بیان کردتوانست ایدهشد که می

های نسطوریان، زبان عربی نیز به علمی به کار برده شود. در سایة تالش

یک زبان علمی تبدیل شد. با در نظر گرفتن این موضوع، شگفتی نخواهد 

های عربی متون پهلوی را اولین ترجمهتوانستند بود که این مسیحیان 

اولین کسانی بودندکه اصطالحات  هاآن . افزون بر این،نمایندتولید 

 کرده و در زبان عربی به کار بردند.تکنیکی را ابداع 

د که نسطوریان در این فعالیت درگیر شوممکن است چنین ادعا 

احتماالً  به پیش ببرند، یا ری خود راشدند تا اهداف و انتظارات میسیون

م پراکنده این تالش را برای دفاع از مسیحیان که در سرتاسر جهان اسال
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 هاآن گر محیطی باشند کهبه انجام رساندند تا بتوانند تضمین ،بودند

. پس از این که امپراطوری بپردازندنه زندگی کرده و به ایمان خود آزادا

ن شد، پهلوی، زبان دینی رو به فنا رفت و مزدکی با اسالم جایگزیساسانی  

 ،و علوم اسالمی با زبان عربی به عنوان زبان اسالمو علمی ساسانی 

هیچ چیزی به پهلوی نوشته  جایگزین گردید. در دوران اسالمی، واقعاً

های عربی حفظ گردید. بنابراین، فقط ترجمه  متون پهلوی به ندرت  نشد و

 این متون که کامالً فقیر بودند تا زمان ما بقا یافتند.

ن به عنوان زبان علمی، بسیاری از کتب به ای ،پهلویزبان در دورۀ 

تره، به ویژه اولمان، شدند. تقریبًا هر پژوهشگری در این گسزبان ترجمه 

دارد اکثر وضوع گذاشته است. اولمان بیان میمای بر روی این  تمرکز ویژه

مربوط به پزشکی   نددر زمان سلطنت خسرو اول انجام شد  یی کههاترجمه

ای پیرامون هداطالعات راضی کنن  هاآن  (. با این وجود،75و فلسفه بودند )

 دهند.، ارائه نمیاسامی مترجمین

 های زیر را ثبت نموده است:ولمان، ترجمه، اهااز این ترجمه

وس باسوس اسکوالستیکوس )فسطیوس بن  ن کتب کشاورزی کاسیا 

ن  قر شناسی ویتوس والنس ) ، کتب ستاره ( اسکوراسیکه، قرن ششم میالدی 

  Peri Antemballomenon، کتاب  وس می دوم میالدی(، کتاب المجسطی بطل 

 (. 76سازی داروها ) دربارۀ شیوۀ آماده   ، )آداب االدویه( جالینوس 

 از سانسکریت نیز در این دوره پدید آمدند که در میان ییهاترجمه

است که به پهلوی با کمک  ها( شاناقکتاب السموم )کتاب سم هاآن
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ربی از طریق ابوحاتم بلخی ترجمه شد. پس از آن، همین کتاب به ع

گری عباس ابن سعید جوهری ترجمه شد. این کتاب که داروها و میانجی

فی سموم و تریاق«   دهد بعداً به صورت »کتاب شاناقمیسموم را توضیح  

التین آن به چاپ  )کتاب شاناق دربارۀ سموم و داروها( همراه با ترجمة

 (.77( )1934رسید )برلین 

 

 کتابخانه 

حاوی  شاپورجندیزاده، کتابخانة دانشگاه نظر سلطان بر اساس

 ی های گوناگون بود. هر دواران جلد کتاب نوشته شده به زبانهز

 (. بعضی از78کردند )ها استفاده میاز این کتاب ،دانشجویان و اساتید

پس از ) شاپورجندیبه  «1ارفوا»طونی که از توسط فالسفة نوافال هاآن

ند. محمدی اشاره آورده شدآمده بودند،  (بسته شد هاآن این که آکادمی

در زمان خسرو اول انجام شده بود  که هاکند که بعضی از ترجمهمی

به عنوان کتب مرجع  هاآن افزون بر این، اند.ها بودهاین کتاب فته ازربرگ

 شدند.در آموزش استفاده می

ها را به انجام که نگهداری و مراقبت از کتاب فتردارانافزون بر د

های خطی به نام »گشته نسخه هایرساندند، یک طبقه از کاتبمی

برداری از کتب پزشکی، نجوم و فلسفه بودند. در دار نسخهدفتران« عهده

برداران نسخهبه  دارد که شهر ریشهر  بیان میعجم البلدان، یاقوت حموی  م

 
1 Rakha 
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 اکثر کند،می ( همانگونه که محمدی اشاره80مشهور بود ) ،کتاب خود

انة و کتابخ  شاپورجندیاحتماالً نوعی ارتباط با دانشگاه  این نسخه برداران  

( شاپورجندیواقع بود )نزدیک اند زیرا ریشهر در خوزستان آن داشته

احتمااًل برای این هدف در نظر گرفته شده بود زیرا کاغذ یا  (. ریشهر81)

 کرد.پاپیروس را تولید می

شویم که بسیاری از کتب کتابخانه در نهایت، ما متوجه می 

 ساخته شد(پس از این که بیت الحکمه )خانة خرد(  ) به بغداد    شاپورجندی 

شدت برای اولین کردند به  و پژوهندگانی که در آنجا کار می  انتقال یافتند

 وابسته بودند. هااین کتابهای خود به ترجمه

 

 رصدخانه

 های رصد اجسام سماوی بودر( نه تنها مکانی ب82دانشگاه )  رصدخانة

(. 83شد )تدریس میدر آنجا بود که نجوم و ریاضیات  بلکه جایگاهی

افت آموزش( بنیان ی  ای از دارالتعلیم )خانةان ادامهبه عنو  رصدخانهگرچه  

های کرد و به شکلی قدرتمند بر پژوهشی را ایفا میتربزرگ ام ا نقش

پیرامون  یکه کتاب «وزیدگ»( برای نمونه، 84نجوم بعدی اثر گذاشت )

در دسترس   ، در دوران اسالمیه بودمهر نوشته شدسط بزرگو تو  هنجوم بود

« به عنوان کتاب زیجال های او »کتاب فی مسائلبود. یکی دیگر از کتاب

(. اما 85استفاده گردید )  جامع در مدارس اصفهان حتی در دوران صفویه

ش انجام شده توسط مدرسة توانیم همین موضوع را برای پژوهما نمی
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 بیان کنیم.اسکندریه، 

بغداد که پس   رصدخانةبا    شاپورجندی  رصدخانةاز همه برتر آن که  

سیم در دمشق ای که بر باالی کوه قرصدخانهل یافته بود و با ز آن شکا

 های انجام شدهگیریبر پایة اندازهها کرد. زیججای داشت، همکاری می

ر محمد (. ما باید ابومعش86شد )ترسیم می  رصدخانهدر هر یک از این سه  

بن جعفر بلخی، یکی از مشهورترین اخترفیزیکدانان مسلمان را اضافه 

های انجام شده در دانشگاه گیریدازهزیج خود را بر پایة ان کنیم که

 (.88انجام داد ) شاپورجندی

 

 در بغداد شاپورجندین التحصیالفارغ 

گردد. به بنیان خلفای عباسی بر می شاپورجندیکنش بغداد و  برهم

 ،عباسی ةمنصور خلیف ،م765کنند، در سال همانگونه که منابع نقل می

ربی« وزیر و منشی دربار خود »ای شد. او از چار یک بیماری معدهد

از درمان  هاآن کهدرخواست نمود تا پزشکان دربار را فراخواند. هنگامی 

عاجز ماندند، او دستور داد یک پزشک ماهرتر را پیدا کنند. پس از این 

، درستبد دانشکدۀ پزشکی جورجیس بن بختیشوعکه آگاهی یافتند که 

، منصور او را به بغداد ، ماهرترین پزشک آن زمان استشاپورجندی

خواست به آنجا برود، ام ا او این پزشک مشهور نمیفراخواند. نخست، 

شامل حاکم و اسقف  شاپورجندیبا پافشاری اشخاص برجستة نتوانست 

 (.89مقاومت کند ) ،اعظم
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به بغداد   ،هالش خود، ابراهیم و عیسی بن    شاگردانبه همراه    ،در نهایت 

این  (. 90رفت و به عنوان پزشکان درباری به صورت دائم در آنجا ماندند )

و بغداد و همچنین به انتقال   شاپورجندی رویداد به خلق ارتباط قوی میان  

به بغداد منتهی شد. توفیقات  شاپور جندی سنت پزشکی چند قرنی 

نقش ایفا نمود.   ،در انتشار معروفیت آن در بغداد  ، شاپورجندی دانشگاهیان 

، هارون الرشید تصمیم گرفت بیمارستانی در م 810برای مثال، در سال 

بر پا نماید. جبرئیل بن بختیشوع که بعدها به  شاپورجندی بغداد بر الگوی 

عنوان رئیس االطباء بیمارستان خدمت کرد، برای این کار گماشته شد. 

پزشکان، اساتید و  (، جبرئیل،91افزون بر بنیان این بیمارستان جدید ) 

(. او 92را به کار گماشت )  هاآن  وارد نمود و  شاپورجندی داروسازان را از 

را به عنوان مدیر    شاپور جندی ستاد دانشکدۀ پزشکی  ا ،  « دهشتک » همچنین  

،  پس از شکایت از بودجة پایین بیمارستان   دهشتک دانشکدۀ بغداد برگزید. ام ا  

ام ا (. 93جایگزین شد ) میخائیل  اش[ ]برادرزاده استعفا داد و به جای او 

ش به تر بزرگ  در زمانی کوتاه پس از آن نیز استعفا داد و با برادر میخائیل

یوحنا بن »برگشت. سپس، ماسویه، پدر فیلسوف مشهور  شاپور جندی 

 به عنوان رئیس االطباء برگزیده شد.  «، ماسویه 

نقش چشمگیری در شکوفه  شاپورجندیبدون شک، دانشگاهیان 

دادن علوم فنی و فلسفی در جهان اسالم ایفا نمودند. برای مثال، به منظور 

یک  هاآن  انتقال دانش و فرهنگ پهلوی، هندی و یونانی به جهان اسالم،

نزدیک بیمارستان بغداد را    شاپورجندی گرفته از دارالعلم    بیت الحکمه، الگو
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 (.94بنیان گذاشتند ) 

و  شاپورجندیعیت، بسیاری از دانشگاهیان، هم اساتید در این وض

، آثار علمی را به عربی ترجمه کردند. برای مثال، هاآن دانشجویان هم

دربار منصور، کتب پهلوی، سریانی و یونانی را به عربی  پزشکِ  جورجیس

ها نه تنها کند که این ترجمه(. ماکس مایرهوف اشاره می95کرد )ترجمه  

که در بغداد مستقر شدند انجام شد بلکه   شاپورجندیهیان  توسط دانشگا

د نیز صورت گرفت. او سپس بیان ماندن  شاپورجندیتوسط کسانی که در  

(. 96ها را تولید کردند )نخستین ترجمه پیشین،گروه دارد که اعضاء می

شمار، این دانشگاهیان به تدریس و تعلیم بی افزون بر ترجمان آثار

ها که توسط ین بخش تربزرگ وین ترمهم نمودند.دانشجویان مبادرت 

بنیان گذاشته شد از آن یوحنا بن ماسویه بود.  شاپورجندیدانشگاهیان 

، قسطا بن لوقاثابت بن قره،  هاآن بعضی از دانشجویان او که در میان

بعداً   ن، حجاج بن یوسف بن مطار بودندبن حنیحنین بن اسحاق، اسحاق  

این دانشجویان که از حران  به اولین فالسفة اسالمی مشهور شدند. اکثر

نخست در یونانی و سریانی چیره دست شدند و سپس ترجمة آثار   بودند،

ها، کردند. بدون هیچ شکی، این ترجمه  بقراط و جالینوس را به عربی آغاز

 المی و علوم پزشکی را فراهم آوردند.بنیانی برای توسعة فلسفة اس

ن گذاشتند و برای ایک بیت الحکمه بنی شاپورجندیدانشگاهیان 

ها مقرر کردند که کتاب هاآن نمودند.های زیادی آن را مدیریت لاس

 ترجمه شوند و مقدار چشمگیری از کار را خودشان به سرانجام رساندند.
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سنت ترجمة از مقدار زیادی از    هاآن   دادند،در حالی که این کار را انجام می 

 ای از متونردمند ساسانی، سودمند شدند. پاره خ حاکم  زین با خسرو اول  ا آغ 

هم به پهلوی و سریانی توسط  بایست به عربی ترجمه شوند که می 

در شمار پهلوی بی  دانشگاهیان ساسانی ترجمه شده بودند. وجود کتب

خسرو های ترجمانی که توسط عالیت توان با ف کتابخانة بیت الحکمه را می 

افزون بر این، این واقعیت که دودمان   (. 97شد، توضیح داد )اول هدایت می 

برمکی دیلمان که جدًا به فلسفه و علم یونانی عالقمند بودند کنترل بغداد 

در   شاپورجندی را به دست گرفتند موجب تقویت درگیر شدن دانشگاهیان  

 (98پراختند ) ه به علوم تجربی می ک  د ترجمه به عربی کتبی شدن

در ترجمة کتب پزشکی، داروسازی، فلسفه و   ها آن  افزون به خدمات 

نقش چشمگیری را در توسعة علوم پزشکی    شاپور جندی منطق، دانشگاهیان  

کتاب  ال، کارهایی همچون  وآورانة طبی ایفا نمودند. برای مث با نوشتن کتب ن 

  « ین قراباد » و چهارُبخت « االدویة المفردة ، کتاب »قوی جورجیس  « اش ن  کُ » 

محسوب   داروشناسی وم پزشکی و المعارف عل ة شاپور بن سهل )اولین دایر 

های پزشکی  تب مرجع در دانشکده به عنوان ک  ای شود( کاربرد طوالنی می 

به   یوحنا بن ماسویه  « ة الطبی  النوادر » اند. ها داشته جهان اسالم و داروخانه 

 بر این،  افزون  (. 99شد ) ها استفاده می جامع برای قرن عنوان یک کتاب 

پردازد به عنوان یک منبع برای های چشم می که به بیماری  «داغ العین » 

داشتند اقتصادی  (. همچنین، اگر امکانات  100مطالعات بعدی به کار آمد ) 

کردند تا کتب ، دانشگاهیان را اجیر می شاپورجندی که انجام دهند، پزشکان  
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 ترجمه کنند.   هاآن   پزشکی را برای 

 افراد ذیل قرار داشتند:  ،در میان مترجمین فعال و حامیان مترجمین

ی که در بیت الحکمه بغداد کار شوع بن قطرب، مترجمینیریش •

برای نمونه، او از حنین بن اسحاق  را استخدام نمود. کردندمی

مه کند. را ترج سنمود تا کتاب »فی الفرق« جالینودرخواست 

ون دربارۀ موضوع »جنس« های گوناگاین کتابی است که دیدگاه

 (.101کند )را بحث می

یوحنا بن ماسویه، حنین را برای ترجمة کتب یونانی زیر به سریانی   •

( »فی  103(، »فی النبض« ) 120استخدام نمود: »فی العظام« ) 

  (، 105« ) شریح (، »کتاب فیما وقع من االختالف فی الت 104البحران« ) 

(، »کتاب فی التشریح  106الصوت« ) »کتاب فی التشریح آالت 

(، »کتاب فی  108« ) ة الرئ الصدور و    ة حرک (، »کتاب فی  107العین« ) 

( و »کتاب فی  110« ) ة المفرد  ة االدوی (، کتاب فی 109الصوت« ) 

 (. 111االخالق« ) 

 (. 112)   « را ترجمه کرد ة االدوی یحیی بن ماسویه که »کتاب فی ترتیب   •

البقراط« ی أحنین همچنین »کتاب فی االسطقسات علی ر •

 ،را به سریانی به درخواست بختیشوع بن جبرئیل جالینوس

« ةالطبیعیاو همچنین »کتاب فی القوی  (.113ترجمه کرد )

(، فی تعریف علل االعضاء 115فی العلل و االعراض ) (،114)

 (، 118السوداء ) ةالمر(، فی 117) (، فی االمتالء116) ةالباطن
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(، کتاب 119االمراض ) ةمداواس فی راطِسطَسِاکتاب فی افکار ار

 ةالحیل(، کتاب 120ی بقراط )أعلی ر ةالحادفی تدبیر االمراض 

(، کتاب فی 122لکتاب الفصول ) ة(، تفسیر121) ةالصحلحفظ 

(، 124االطباء ) افضل ةمحن(، کتاب فی 123) ةالطبی ةالتجرب

 (.125ن ذنوبه و عیوبه )ایف یتعرف االنسک

صناف ا  فی(، »126»فی النبض« )  بختیشوع که کتاب  جبرئیل بن •

  ( را ترجمه کرد.128و کتاب »فی عالج التشریح« ) «الحمیات

 ةاالدویها، حنین »کتابه فی یوحنا بن بختیشوع: از این ترجمه •

 .کندمی ( را ذکر129لالدواء« ) لةابقالم

 شاپورجندیدانشگاه  ،گونه که در نخست به آن اشاره شدهمان

شامل چندین بخش بود. به همین منوال، مجتمع بیت الحکمه بغداد که 

ساخته شد نیز شامل چندین بخش بود. به  شاپورجندیبر اساس الگوی 

(. این واقعیت 130احتمال فراوان، بخش پزشکی در مجتمع قرار گرفت )

ستان بغداد توسط دانشگاهیان تربیت یافتة ارکه بیت الحکمه و بیم

سازد. به این فرض را کامالً محتمل می ،شدندمدیریت می شاپورجندی

همین منوال، جبرئیل و یوحنا، مدیران هر دوی بیت الحکمه و بیمارستان 

توانیم استنباط کنیم که گرچه این دو نهاد یکی ، ما میسانبدینبودند. 

 ت یکدیگر ساخته شده بودند.در مجاور هاآن نبودند،

توسط خلفای عباسی پاداش داده    به خوبی   شاپور جندی اساتید دانشگاه  

درهم در ماه پرداخت    10،000شدند. برای نمونه به جبرئیل بن بختیشوع  می 
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گردید و به او مقدار چشمگیری از  و لباس و کاغذ برای او فراهم می  شد می 

درهم در   50،000شد. افزون بر این، او با کیفیت عالی داده می  منسوجات 

لنت )دوران چهل روزه از چهارشنبة خاکستری تا عید پاک که  در آغاز  ،  سال 

به او هدایای   نیز  کرد و دریافت می ایام روزه و استغفار در مسیحیت است(، 

 (. 131شد ) ای در روزهای مقدس مسیحی داده می ویژه 

ابن  اءآید بدون دیدن عیون االنبخان که به نظر میدر مقالة حبیب 

 ،کتب مرجع در تاریخ علوم پزشکی اسالمی(ین  ترمهم  ابی اصیبعه )یکی از

کند که خلفای عباسی مقادیر عظیمی پول در علوم اشاره می  ،نوشته باشد

فقط   هادارد که رئیس االطباءاو بیان می  ای کردند. ام  گذارسرمایهپزشکی  

(. با این وجود، 132کردند )دینار در سال حقوق دریافت می 1000

 کند که به پزشکانهمانگونه که در باال گفته شد، ابن ابی اصیبعه نقل می

شده است. افزون بر این، )به ویژه رئیس االطباء( بیش از آن پرداخت می 

م« های اولیه در جهان اسالخان »بیمارستان حبیب گرچه عنوان مقالة 

است، نگارنده اطالعاتی پیرامون اولین دانشکدۀ پزشکی که پزشکان 

و فقط علوم   دهدارائه نمی   ، برپا نمودند   ید در زمان هارون الرش  شاپور جندی 

بر (. 133کند ) های نخستین اسالم ردیابی می پزشکی مسلمانان را از سال 

ترتیبات خالف این ادعا، منابع تقریباً در توافق کامل هستند که اگر 

بیمارستانی توسط ولید در دمشق را مستثنی کنیم، نخستین دانشکدۀ 

پزشکی مسلمانان در بغداد توسط پزشک مشهور جبرئیل بن بختیشوع به 

 درخواست هارون الرشید بنیان یافت.
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 گیرینتیجه 

شود که با نبردی آغاز می شاپورجندیتان در یک فراگرد کلی، داس

ها را شکست داده و امپراطور روم، والریانوس و بسیاری رومی ،ساسانیان

را با   هاآن ،شاپورجندیگذار  بنیانشاپور اول  کنند.  از سربازان را اسیر می

سکنی داد. این آغاز  شاپورجندیدر  ،ای و پناهندگانمهاجران انطاکیه

فالسفة نوافالطونی که کند. گذاری میشهر را نشانه اندیشوریدرخشان 

را احیاء کردند و  شاپورجندیآمدند نهادهای آموزشی و پژوهشی  هابعد

 ایفا نمودند.را  ای  یک مرکز عقالنی منطقهبه  نقش مهمی در تبدیل شدن  

با شامل شدن پنج بخش )یک بیمارستان، یک دارالترجمه، یک 

 شاپورجندیخانه(، دانشگاه  یک آزمایشگاه داروسازی و یک رصد  کتابخانه،

یز دیگری ترجیح داد. در نتیجه، یک مأموریت ت را بر هر چدانش و معرف 

مهم را با گسترش و توسعة دانش علمی برآورد نمود که یک بخش از 

باشد. حتی بعد از بنیان بغداد، اساتید آن میراث مشترک انسانی می

موجب افت   هاآن  دارگرچه مهاجرت ادامه  ؛استقرار در بغداد را ادامه دادند

گردید، دانش و تجربه انباشت شدن آن ناپدید  ،در نهایت و شاپورجندی

 ها ازشدۀ آن به شکوفایی در بغداد ادامه داد. افزون بر این، این فرار مغز

 ، خیزش و توسعة فلسفة اسالمی را تقویت نمود.شاپورجندی
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 -)فروردین  56، شمارۀ  10های تاریخی )تهران(  انوشیروان. مجلة بررسی

 .136(: 1354اردیبهشت 

های ، بررسیشاپورگندیتاریخی شهر  ةنخعی، پیشین بنگرید حسین (6

(: طبری ادعا 1357)خرداد و تیر  2، شمارۀ 16تاریخی )تهران( 

محاصره   انطاکیه را در مدت کوتاهی بعد از نصیبین  ،نماید که شاپورمی

و تسخیر کرد و امپراطور روم را در آنجا اسیر گرفت. پس از آن او 

برده و در آنجا  شاپورجندیامپراطور و دیگر اسرا را به شهر نوبنیاد 

کند. نگاه سکنی داد. ام ا طبری در مورد تعداد زندانیان چیزی نقل نمی

 .14:2(، 1987به طبری، تاریخ الرسل و الملوک )بیروت 

کند هنگامی که شاپور انطاکیه را فتح کرد، امپراطور یر بیان میابن اث (7

روم در آنجا بود و به اسارت گرفته شد. سپس، اکثر ساکنین شهر به 

فرستاده شدند. بنگرید ابن اثیر، الکامل فی التاریخ ترجمه  شاپورجندی

 شده به ترکی توسط
Ahmet Agirakça (Istanbul: 1991), 1:351. 

روی اورفا    ریانوس در زمان نبردی گرفته شد که در نزدیکیدر واقع، وال

داد. بنابراین، انطاکیه توسط شاپور اول پس از این که والریانوس زندانی 

 شد، تسخیر گردید.

 بنگرید (8

Muhammad Muhammedi, “The University of Jundishapur,” 

Journal of the Regional Cultural Institute (Beirut) 2, no. 3 

(1969): 157. 

 بنگرید (9

Henry Corbin, Islam Felsefesi Tarihi – Baslangiçtan Ibn 

Rüsd’ün Ölümüne Kadar, 



 شاپور و بازگشت سیراف دانشگاه جندی 46

 ها توسطترجمه شده به ترکی توسط و یادداشت 
Hüseyin Hatemi (Istanbul: 1994), 51. 

 بنگرید (10
Max Mayerhof, Islam Medeniyeti Tarihinde Fen ve Tip, 

 ترکی توسطترجمه شده به 
Ömer Riza Dogrul (Istanbul: 1935), 7-8; 

 .157« شاپورجندی؛ محمدی، »دانشگاه 7« شاپورجندیسامی، »

 بنگرید (11

Hashimi, “Davru Jundishapur,” 189. 

 .66. »تاریخ طب« آبادینجم (12

 برای اطالعات بیشتر، بنگرید (13

Muhammedi, “The University of Jundishapur", 154; Seyyed 

Hussein Nasr, Science and Civilization in Islam (Cambridge: 

1987), 189. 

 .66، »تاریخ طب«، آبادینجمبنگرید  (14

 .8«، شاپورگندی؛ سامی، »70همان،  (15

16) Ibn al-Bashari al-Maqdisi, Ahsan al-Taqasim, ed. by 

Muhammad Mahzumi (Beirut: 1987), 310. 

 .230(، n.dبنگرید ابن حوقل، صورت االرض )بیروت:  (17

(، عیون االنباء فی م1268/ق 668بنگرید ابن ابی اصیبعه )متوفی  (18

 طبقات االطب اء، ویراسته توسط 
Nizar Rida (Beirut: n.d.), 283. 

 .46(، 1960بنگرید دینوری، اخبار الطوال )قاهره:  (19

 .140تاریخی«، بنگرید نخعی، »پیشینة  (20
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ترجمة محمد  .های خالفت شرقیلسترنج، سرزمین .لی .بنگرید، جی (21

 .258(، 1377عرفان )تهران: 

 .321مقدسی، احسن التقاسیم،  (22

 بنگرید (23

Manfred Ulmann, Islamic Surveys II (Edinburgh: 1978), 17. 

؛ ذبیح اهلل 422(، n.dمحمد بن اسحاق الندیم. کتاب الفهرست )مصر:  (24

؛ 22(، 1329تاریخ علوم عقلی در تمدن اسالمی )تهران:  صفا،

 .72، تاریخ طب، آبادینجم

، 421برای اطالعات بیشتر، بنگرید ابن الندیم، کتاب الفهرست،  (25

 .72تاریخ طب،  آبادینجم

گذارد که پزشک مشهور سارتون ادعای خود را بر پایة اطالعاتی می (26

 شاپورجندیی در یونانی شاپور دوم »تئودوسیوس« علوم پزشک

 کرد. بنگریدتدریس می

Muhammedi, “The University of Jundishapur,” 154. 

 بنگرید (27

Nasr, Science and Civilization, 189. 

 .143بنگرید نخعی، »پیشینة تاریخی«،  (28

29) Mehmet Bayraktar دارد که این دانشگاهیان، آتن را به بیان می

 م533ترک کردند و به آتن در سال    م529، در سال  شاپورجندی سوی  

گذراندند.  شاپورجندیسال در  4حدود  هاآن ،سانبدینبازگشتند. 

 بنگرید

Mehmet Bayraktar, Islam Felsefesine Giris (Introduction to 

Islamic Philosophy) (Ankara: 1988), 40. 

یکی از آثار داماسکیوس که زمان اقامت خود در شرق آن را تولید نمود  (30
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 .139و تاکنون پابرجای مانده است. بنگرید، ممتحن، »انوشیروان«،  

 Prician Philosophi Solutions corumاین کتاب به التین با عنوان  (31

de quibus dubtavit chostrotes persarum   به تاریخ نامعلومی ترجمه

در میان مجموعة   1314ه است. یک نسخه از این ترجمه با شمارۀ  شد

التین کتابخانه سنت ژرمن پاریس یافت گردید. این کار با عنوان 

Dubitationes et Solutiones  :( به چاپ رسید.189) پاریس 

 .74، »تاریخ طب«، آبادینجم (32

زاده، تاریخ مدارس ایران، از عهد باستان تا تأسیس حسین سلطان  (33

؛ محمد محمدی، فرهنگ ایرانی پیش 31(، 1364دارالفنون )تهران: 

(، 1374از اسالم و آثار آن در تمدن اسالمی و ادبیات عربی )تهران: 

ای . این رسم در بیمارستان بغداد حفظ گردید که به صورت دوره234

شد. ناهید بوزکورت بیان های پزشکی و فلسفی برگزار میکنفرانس

ای یک بار در طی حکمرانی مأمون ها هفتهکنفرانسدارد که این می

 گردید. بنگریدبرگزار می

Nahide Bozkurt, Mutezile’nin Altin Çagi – Me’mun Dönemi 

(The Golden Age of the Mutazilites: The Period of al-

Ma’mun) (Ankara: 2002), 121. 

برای اطالعات بیشتر پیرامون نضر بن حارث، بنگرید ابن قتیبه،  (34

؛ ابن ابی 288(، 1992المعارف، ویرایش توسط ثروت عکاشه )مصر: 

 .161اصیبعه، عیون االنباء، 

؛ 43؛ براون، طب اسالمی، 167بنگرید ابن ابی اصیبعه، عیون االنباء،  (35

الرائد العربی( احمد عیسی بک، تاریخ البیمارستانات فی االسالم )دار

 .63(، 1981)بیروت: 
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 بنگرید (36

Jawad `Ali, Al-Mufassal fi Ta’rikh al-`Arab qabla al-Islam, 

vols. 1-9 (Baghdad: 1993), 8:320. 

بنگرید، قفطی، جمال الدین ابوالحسن علی بن یوسف، کتاب اخبار العلماء   (37

 . 161االنباء،  ؛ ابن ابی اصیبعه، عیون  111(،  1326بأخبار الحکماء( )مصر:  

یک داستان جالب است. پس از فتح شوش،  شاپورجندی فتح واقعی  (38

روانه ساخت و شهر را  شاپور جندی ابوسیره لشکر خود را به سوی 

باره باز شدند های شهر به یک محاصره نمود. در زمان سنگربندی، دروازه 

و مردم شهر انگار که هیچ چیز غیرمعمولی روی نداده است برای 

های روزمرۀ خود خارج شدند. مردم به زودی به سربازان مسلمان  ت فعالی 

امان داده شده است. ام ا  هاآن  سردرگم و گیج شده اطالع دادند که به 

اند. مردم چنین امانی نداده  هاآن  فرماندهان لشکر به مردم گفتند که 

سپس برای فرماندهان یک تیری آوردند که از سوی جبهة مسلمانان به 

امان   ها آن   ر انداخته شده بود که در آن نوشته شده بود که به سوی شه 

داده شده بود. فرماندهان هر گونه آگاهی از این تیر را انکار کردند و از  

 ، با وجود پافشاری مردم مبنی بر این که داستانها آن  دادن امان به 

واقعیت دارد، اجتناب ورزیدند. بعد از یک بررسی، فرماندهان  ها آن 

مسلمان پی بردند که تیر توسط مکنف که یک بردۀ مسلمان بوده است 

بعد ادعا نمودند که هر امانی که توسط یک برده   ها آن   انداخته شده بود. 

از این   ها آن   باشد. ام ا مردم اصرار نمودند که معنی می بی   داده شده است 

اند. افزون  آیا تیر توسط برده یا ارباب انداخته شده بود، آگاهی نداشته که  

 هاآن  بر این، از آنجا که مسلمانان امان خود را گسترده نموده بودند 

کردند. پس از بحث پیرامون مشکل، بایست به قول خود وفا می می 

فرماندهان مسلمان تصمیم گرفتند که به خلیفه عمر در مورد وضعیت 

دهند. پس از آگاهی یافتن از این رویداد، خلیفه چنین دستور  اطالع 
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شوند“. این فرمان به منزلة  داد: ”بردگان مسلمان به نوبة خود شامل می 

آور برای همة  آن بود که امان حتی اگر توسط یک برده داده شود الزام 

مسلمانان است. برای اطالعات بیشتر بنگرید، ابن جوزی، المنتظم فی 

)بیروت:  Suhayl Zakkarلملوک و االمم، جلد دوازدهم ویراستة تاریخ ا 

؛ ابن اثیر،الکامل فی التاریخ )ترجمه شده به ترکی توسط 147(، 1995

Ahmet Agiracka ،معجم  ،؛ یاقوت 2: 505- 06(: 1991( )استانبول

 ؛2:  171البلدان،  

Himyari, 173-74. 

 بنگرید (39

T. J. De Boer, The History of Philosophy in Islam, 

 ترجمه شده به انگلیسی توسط

Edward R. Jones (New Delhi: 1983). 

 .63،  7برای اطالعات بیشتر، بنگرید عیسی بک »تاریخ البیمارستانات   (40

که در بغداد  شاپورجندیبرای اطالعات بیشتر در مورد دانشگاهیان  (41

 کردند، بنگریدکار می

Söylemez, Bilimin Yitik, 108-28. 

 بنگرید (42

Muhammedi, “The University of Jundishapur,” 154. 

آمدند دارد که این پزشکان همیشه با یکدیگر میبیان می آبادینجم (43

 90، تاریخ طب، آبادینجمها بحث کنند. بنگرید تا در مورد بیماری

، «ادب و آموزش پزشکی در ایران اسالمی»بنگرید نوراهلل کسایی،  (44

های دانشگاهی تهران، دانشکدۀ الهیات و معارف ت و بررسیمجلة مقاال

 .103(: 1369) 49-50های اسالمی )تهران( شماره

 .33زاده، تاریخ مدارس ایران، بنگرید سلطان (45
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ین کتاب جامع کتاب اقلیدس بود که بعدها به عربی ترمهم  در هندسه، (46

 با عنوان اصول هندسه ترجمه شد.

شد. لی منطق ارسطویی تدریس میدر کالس منطق، به شکل اصو (47

کتاب ارسطویی منطق، به پهلوی در زمان ساسانیان ترجمه شد و 

 اولین ترجمة عربی از این ترجمة پهلوی انجام شد.

 بنگرید (48

Nicholas Rescher, The Development of Arabic Logic 

(Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1964), 16-17. 

 بنگرید (49

Suleiman Kataya, “Al-Ta`lim al-Tibbi `inda al-`Arab,” Al-

Bahith (Paris), nos. 4-5 (1979): 118. 

گوید: ”این می ابن سینا که خود یک پزشک بود دربارۀ منطق چنین (50

به دلیل آن است که منطق ابزاری برای پیشگیری از افتادن ذهن ما 

اد راسخ را با دلیل و برهان در به خطا است در حالی که ما داریم اعتق

کنیم. مگر توکل بر خدا، طبیعت ادراک و تصدیقات خود کسب می

تواند خود را از کمک این ابزار در ایجاد پیشرفت معاف انسان نمی

 ؛5و  3دارد.“ ابن سینا؛ النجاه، 
Mesut Okumus, Kur’an’in Felsefi Okunusu: Ibn Sina Örnegi 

 Çorumورد ابن سینا(؛ )مطالعة چاپ نشده،)خوانش فلسفی قرآن: م

]2003[ ،30.) 

شود چندین بار در اوایل این رساله که بسیار پراهمیت محسوب می  (51

خلفای عباسی به عربی ترجمه شد. نخست، ایوب الرهاوی آن را به 

بن اسحاق آن را برای پسرش به  سریانی ترجمه کرد و سپس حنین

سریانی ترجمه نمود. بعدها، او آن را به عربی برای اسحاق بن سلیمان 

ترجمه کرد. اخیراً مهدی محقق به فارسی کنونی ترجمه کرده و با 
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(، به چاپ 1995عنوان متون و مقاالت در پزشکی اسالمی )تهران: 

 ن موضوع، بنگریدهای جالینوس پیرامون ایرسانده است. برای دیدگاه
Nübahat Türker-Küyel, “Bilimin Felsefeye Dayandigi görüsü 

ve Galenos” (“Galenos and the View That Science Relies 

upon Philosophy”), Türkiye I: Felsefe, Mantik, Bilim Tarihi 

Sempozyumu Bildirileri, ed. by Kenan Gürsoy-Alparslan 

Açikgenç (Istanbul: 1991), 301. 

 .73، تاریخ طب آبادینجم؛ 56براون، طب اسالمی،  (52

 .62بنگرید، عیسی بک، تاریخ البیمارستانات،  (53

، 90«، هنر و مردم )تهران، شمارۀ شاپورجندیبنگرید، علی سامی، » (54

1349 :7. 

 .73، تاریخ طب، آبادینجم (55

 .7«، شاپورجندیسامی، » (56

 بنگرید ها،کتیبه برای اطالعات بیشتر در مورد این  (57

Söylemez, Bilimin Yitik, 25-28. 

یک ویژگی که در نهایت آن را  ؛جمعیت همگنی نداشت شاپورجندی (58

مشهور نمود. تقریباً همة ساکنین آن چندزبانی بودند. افزون بر پهلوی 

های ادبی مورد استفاده )زبان رسمی(، یونانی و سریانی به عنوان زبان 

های لری، عبری و خوزی را ذکر مچنین باید زبانگرفتند. ما هقرار می

کردند و با صلح نماییم. جمعیت چندزبانی شهر با یکدیگر زیست می

همتا در بی  دادند و شهر را به یک مرکزکنش نشان میبا یکدیگر برهم

 علم و فرهنگ، تبدیل نمودند. بنگرید

Söylemez, Bilimin Yitik, 43ff. 

 .55اسالمی، بنگرید براون، طب  (59
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 .7«، شاپورجندیبنگرید سامی، » (60

 .33، تاریخ مدارس ایران، زادهسلطانبنگرید  (61

 .107بنگرید کسایی، ادب و آموزش پزشکی ایران،  (62

منبع این اطالعات است که  . قفطی57بنگرید براون، طب اسالمی،  (63

مورد استفادۀ براون قرار گرفت زیرا قفطی بیان نمود که پزشکان 

نباشند، آشکار  هاآن  دانش خود را به کسی که از شاپورجندی

 سازند.نمی

ن ابرای اطالعات بیشتر، بنگرید ابن جلجل، ابو داود سلیمان بن حس (64

)همراه با تاریخ (، طبقات االطباء و الحکماء 377اندلسی )متوفی 

االطباء و الفالسفه اسحاق بن حنین( ویرایش توسط فؤاد سید )بیروت: 

 .258(، ابن ابی اصیبعه، عیون االنباء، 1985

؛ برنارد اوئیس، حنین را یک پزشک 59بنگرید براون، طب اسالمی،  (65

 Tarihte Araplarگیرد، بنگرید ی در نظر میشاپورجندیمسیحی 

 وسطترجمه شده به ترکی ت

Hakki Dursun Yildiz (Istanbul: 2000), 184. 

 .32 ،زاده، تاریخ مدارس ایرانبنگرید، سلطان (66

 .233بنگرید، محمدی، فرهنگ  (67

 برای اطالعات بیشتر، بنگرید (68

Kataye, “Al-Ta`lim al-Tibbi,” 120. 

از شخصیت واال، به ویژه در دوران خلفای عباسی   شاپورجندی پزشکان   (69

 برای مثال، بنگریدبرخوردار بودند. 

al-Jahiz, Al-Bukhala’, ed. by Taha al-Hajiri (Cairo: n.d.), 102. 
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 بنگرید (70

Söylemez, Bilimin Yitik, 119. 

 .118-19همان،  (71

 ؛ بنگرید233-34ابن الندیم، الفهرست،  (72

Ismail Hakki Izmirli, Islam’da Felsefe Akimlari (Istanbul: 

1995), 62; Safa, `Ulum-i `Aqli, 17; Bozkurt, Mutezile’nin 

Altin Çagi, 116; Nurullah Kisai, “Iran,” Diyanet Islam 

Ansiklopedisi (DIA) (Istanbul: 2000), 22:427-28. 

(، مروج الذهب و م957/ق 346بنگرید مسعودی، ابوالحسن )متوفی  (73

 .210:1(، 1984قم:معادن الجواهر، چهار جلد. )

برای اطالعات بیشتر در مورد این مستندات، بنگرید علی اصغر  (74

؛ محمد محمدی. »چگونه 9-10حکمت، نقش پارسی بر احجار هند، 

، 27های تاریخ ادبیات پیش از اسالم به عرب انتقال یافت« بررسی

 .6(:1396)تهران  1شمارۀ 

 برای اطالعات بیشتر بنگرید (75

Ullman, Islamic Surveys II, 17. 

 .17همان،  (76

 .9-10« شاپورجندیبنگرید سامی، » (77

 .32، تاریخ مدارس ایران، زادهسلطانبنگرید  (78

 .232-3بنگرید محمدی، فرهنگ، صفحات  (79

 /ق626بنگرید یاقوت حموی، شهاب الدین ابی عبداهلل بن عبداهلل ) (80

 .112:3-13(، 1979جلد. )بیروت  5(، معجم البلدان، م1229

 .238بنگرید محمدی، فرهنگ،  (81
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انجام  شاپورجندی رصدخانةگیری در توجه داشته باشیم که اندازه (82

نماید که این نهاد چندان توسعه یافته شد، فیلیپ حتی اشاره میمی

 نبود. بنگرید

Hitti, Islam Tarihi, 1:572. 

 بنگرید (83

Reynold A. Nicholson, A Literary History of the Arabs 

(Cambridge: 1965), 17; Muhammadi, “The Universty of 

Jundishapur,” 158. 

 . 154ممتحن، »انوشیروان«،  (84

 .156همان،  (85

 بنگرید (86
Sigrid Hunke, Avrupa’nin Üzerine Dogan Islam Günesi, 

 ترجمه شده به ترکی توسط

Servet Sezgin, (Istanbul: 1972), 98-99. 

 “ بنگریدZigzagبه معنای ” Zikعربی شده واژۀ پهلوی  زیج، نسخة (87
Hitti, Islam Tarihi, 1:570. 

 . 154-55برای اطالعات بیشتر، بنگرید ممتحن، »انوشیروان«  (88

؛ 8«، شاپورجندی؛ سامی، »183ابن ابی اصیبعه، عیون االنباء،  (89

 .52 -53، تاریخ طب، آبادینجم

 .184ابن ابی اصیبعه، عیون االنباء؛  (90

 گریدبن (91

Ziya Kazici, Islam Müesseseleri Tarihi (Istanbul: 1991), 243 

and 257; Arslan Terzioglu, “Bimaristan,” DIA (Istanbul) 6 

(1992): 164. 

 .94نجم آباد، تاریخ طب،  (92
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93) Muhammedi, “The Universty of Jundishapur,” 156-57. 

 طراحی شد. بنگرید شاپورجندیالگوی دانشگاه  پایة بیت الحکمه بر (94

Bozkurt, Mutezile’nin Altin Çagi, 121. 

 ؛22-23بنگرید، صفا تاریخ علوم عقلی،  (95

Muhammedi, “The University of Jundishapur,” 156. 

 بنگرید (96

Mayerhof, Islam Medeniyeti, 11. 

م )تهران: کوب، تاریخ ایران بعد از اسالبنگرید عبدالحسین زرین  (97

1343 ،)516. 

 برای اطالعات بیشتر، بنگرید (98

Hashimi, “Davru Jundishapur,” 191. 

 بنگرید (99

Muhammedi, “The University of Jundishapur,” 162. 

 .163همان،  (100

رخ در پیش از حنین این کتاب به سریانی توسط ابن شهدا اهل َک (101

های حنین نسخه ضعیفی بود،    ة ترجمه شده بود. ام ا از آنجا که ترجم 

را به سریانی )به درخواست   هاآن   یونانی متن را مورد مقایسه و سپس

شیریشوع( و سپس به عربی )به درخواست ابوجعفر محمد بن 

 .217- 18موسی( ترجمه کرد. حنین بن اسحاق. رسالة حنین،  

سرجس این کتاب را به سریانی ترجمه کرده بود. حنین آن را به  (102

ها و توضیحات خود تبدیل نمود. حنین  داشتسریانی همراه با یاد

همچنین آن را به عربی برای ابوجعفر محمد بن موسی ترجمه کرد. 

 .220همان، 

ایوب رهاوی بخشی از کتاب را برای جبرئیل بن بختیشوع به سریانی  (103



 57 آن یساختار و عملکردها خ، یتارشاپور:  یدانشگاه جند: فصل اول

ترجمه کرده بود. حنین تمام متن را به سریانی به درخواست یوحنا 

آن، حنین اولین فصل را به عربی بن ماسویه ترجمه نمود. پس از 

عربی را با   ة برای محمد بن موسی ترجمه کرد. سپس حبیش، ترجم 

 .424ترجمة سریانی حنین به سرانجام رساند. همان،  از  برگرفتن  

این کتاب نخست توسط سرجس به سریانی ترجمه شد و سپس حنین   (104

آن را مورد بازنگری قرار داد. پس از آنان، او آن را    به درخواست یوحنا 

 . 225به عربی به درخواست محمد بن موسی ترجمه کرد. همان،  

به درخواست یوحنا، این کتاب به سریانی و سپس توسط حنین  (105

شد. پس از آن حبیش )یکی از دانشجویان حنین( سازی خالصه 

 .227آن را به عربی بازگرداند. همان، 

ر دوران پیش از اسالم به سریانی ترجمه شد. پس از آن، این اثر د (106

به درخواست یوحنا، ترجمه یا بازنگری شد یا به شکل کامل 

 .230تلخیص گردید. همان، 

ایوب رهاوی این کتاب را به سریانی ترجمه کرده بود. ام ا یوحنا  (107

 .230درخواست نمود تا به سریانی بازترجمه شود. همان، 

این اثر جالینوس را از یونانی اصیل به عربی ترجمه   اصطفن بن بسیل (108

کرد. پس از آن، به درخواست محمد بن موسی، حنین متن عربی را 

بازنگری نمود. سپس یوحنا بن ماسویه از حبیش درخواست نمود تا 

 .231آن را از عربی به سریانی ترجمه کند. همان،  

لک وزیر به عربی از نسخة یونانی اصل برای محمد بن عبدالم (109

ترجمه به زبان سریانی با تکیه   ،ترجمه شد. سپس یوحنا از حبیش 

 .231درخواست نمود. همان، را عربی استادش  ةبر نسخة ترجم 

یوسف خوزی اولین فصل این اثر را به سریانی ترجمه کرد. پس از  (110
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آن را برای حنین  آن، ایوب رهاوی تمام متن را ترجمه کرد. سپس  

کرد. آنگاه، به درخواست یوحنا، او دومین   سلمویه خالصه و ترجمه

فصل متن را بازنگری کرد. احمد بن موسی از او خواست تا تمام 

 .235متن را به عربی ترجمه کند. همان، 

یوحنا این اثر را به عربی به درخواست محمد بن موسی ترجمه   (111

یوحنا این اثر را به سریانی با اتکا به ترجمة حنین   کرد. پس از آن،

 .252مه کرد. همان، ترج

سرجس این اثر را به سریانی ترجمه کرده بود. پس از آن، حنین  (112

آن را به سریانی برای یحیی بن ماسویه در زمان حکمرانی خلیفه  

متوکل ترجمه کرد. پس از آن، حبیش آن را به عربی برای محمد 

 .242بن موسی برگرداند. همان، 

 .221همان،  (113

ا از نسخة اصیل یونانی در زمانی که کند که او آن رحنین نقل می (114

ساله بوده است ترجمه کرده است و این دومین ترجمة او بوده   17

 .222است. همان، 

دوبار توسط سرجس به سریانی ترجمه شده بود. حنین آن را در  (115

زمان جوانی برای بختیشوع ترجمه کرد. پس از آن، حبیش برای  

 .222. همان، ابوالحسن علی بن یحیی به عربی بازگرداند

سرجس این کتاب را دو بار به سریانی ترجمه کرده بود یکی برای  (116

و بار دیگر برای یسع. ام ا حنین آن را به   -اسقف کرخ  -ثیادوری 

های پیشین نارسا بودند، دوباره ترجمه کرد. دلیل این که ترجمه

 .223گاه، حبیش آن را به عربی بازگرداند. همان، آن 

این اثر را به سریانی برای بختیشوع انجام داد. سپس اصطفن   حنین (117
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 .236آن را به عربی ترجمه کرد. همان، 

ایوب رهاوی آن را از یونانی به سریانی برای بختیشوع ترجمه کرد.  (118

گاه، اصطفن آن را به عربی برای محمد بن موسی ترجمه نمود. آن 

 .238همان، 

های ارسطو  مچنین دیدگاه اسحاق بن حنین بن اسحاق، این کتاب ه  (119

 . 241پیرامون پزشکی را به سریانی برای بختیشوع ترجمه کرد. همان،  

حنین این اثر را به سریانی برای بختیشوع و به عربی برای محمد  (120

 .241بن موسی ترجمه کرد. همان، 

یوسف رهاوی نخست این اثر را به سریانی ترجمه کرد. حنین بیان  (121

لیل کیفیت پایین آن در ترجمة پیشین  دارد که این کتاب به دمی

بازترجمه گردید. پس از آن، دوبار به عربی ترجمه شد، یک بار 

حبیش برای محمد بن موسی و بار دیگر توسط اسحاق بن حنین 

 .243برای علی بن یحیی ترجمه گردید. همان، 

ایوب رهاوی این اثر را ترجمه کرد و سپس حنین آن را به  (122

 .244نگری کرد. همان، درخواست بختیشوع باز

 .249همان،  (123

 همان. (124

به درخواست بختیشوع، حنین توما رهاوی را به ترجمة این اثر  (125

 .251مأمور نمود و پس از آن او متن را بازنگری کرد. همان، 

ایوب رهاوی چندین فصل کتاب جالینوس را برای جبرئیل بن  (126

 .224بختیشوع ترجمه کرد. همان، 

مه شده بود، حنین آن را به سریانی پیش از این توسط سرجس ترج (127
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کند که این اولین برای بختیشوع ترجمه کرد. حنین نقل می

ای بوده است که او انجام داده است او هنوز در آن زمان یک ترجمه 

اصالح و تصحیح نمود.   ،بچه بوده است. پس از آن، او آن را بازنگری

د. همان، پس او آن را به عربی برای محمد بن موسی ترجمه کرس

25-224. 

ایوب رهاوی این اثر را برای بختیشوع ترجه کرد و حنین ترجمه  (128

 .227را برای حنین بن ماسویه بازنگری کرد. همان، 

 .243همان،  (129

 بنگرید (130

Aydin Sayili, “The Emergence of the Propotype of the 

Modern Hospital in Medieval Islam,” Studies in the 

History of Medicine 4, no. 2 (New Delhi: 1980): 114-15. 

نقل شده توسط ایدین سیلی، این اطالعات کلمه به کلمه در مقالة 

 .55-56تکرار گردیده است. پیشین،  Nowsheraviنوشهراوی 

 یاالنباء ف ونی، ع بعهیاص یابابن برای اطالعات بیشتر بنگرید  (131

 .198-99، طبقات االطب اء

 بنگرید (132

A. Habib Khan, “Early Hospitals in the Muslim World,” 

Studies in the History of Medicine 7, nos. 3-4 (New Delhi: 

1983): 198. 

 . 197- 208اطالعات بیشتر پیشین را مورد مطالعه قرار دهید،  برای   (133
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 هوس  تیوا  دیویدکتر دنویسنده:  

 پورنبی  رجی: دکتر اترجمه
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 راف«یس یالمللبین ۀکنگر» ،شما ۀتوانم در کنگرنمی افسوس که

 یحس نوستالژ کیبودم، با  رافیرا که در س ییها. من سالابمیحضور 

 شیفرصت سود جسته و ستا نی. از اآورمیم  ادیبه    ن،یگونه و سپاس آفر

های که کاوش  مینمامی  ایرانیغیرو    یرانیاز همکاران ا  یاریخود را نثار بس

را در  کردندیم یینماطلبانه رخجاه اریرا که بس رافیس یشناساستانب

سپاسگزار مردم بندر  نینمودند. همچن ریپذسخت امکان اریبس طیشرا

ما را تحمل کردند  ةگانیآداب و رسوم ب رفتند،یهستم که ما را پذ یطاهر

 شیب  خِ یتار  یرازها  ییدر بازگشا  ز،یآمشیکار ستا یروین  کیو به صورت  

 دادند. مانیاریشان هزار سالهک ی از

کودکان تمام  یبرا ،یسندباد بحر یهاداستان ش،یصد سال پ در

را به انجام  زیانگ. سندباد هفت سفر شگفتشدینجوا م وستهیپ ن،یسن

افشانده شده از ای دره مرغ،یس یاافسانه یآساغول ۀرساند. او تخم پرند

باشند، کشف  رایرا پذ تا مرگ رفتندیم هالیکه ف  یگاهیجا زیالماس و ن

 را کشت. ایدر ریمرد پ نیو او همچن د؛کر

 ییهاهستند از اسطوره و افسانه، افسانه  یازهیسندباد آم  یهاداستان

 ن یا ی. در فراسوکنندیمانده جلوه م ادیه ب مهین یهاتیکه چسان واقع

 نیفارس و چجیخل  انیتماس م  نی”نخستنهفته است:   یقتیها، حقافسانه
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بازرگان   نو مردما  رافیبندر س  ،ق185  یهاسال  ۀدر گستر  .ا“یدر  یاز سو

بودند و سخنان من دربارۀ   یاافسانه  مهین  دادیرو  نیا  یدیکل  گرانیباز  ،آن

 آن است. یشناسباستان یهاکاوش یوردهااو دست رافیبازکشف س

 

 
 ای از یک کشتی در بندر سیراف دیوار نبشته:  3تصویر  
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ما به مدت  یرانیبا مشارکت همکاران ا انشناسگروه از باستان کی

 ففصل نیتری. طوالنق1386-93کار کردند؛ از  رافیهفت زمستان در س

متخصص را در  یروین 20کارگر و  200و ما  دیهفته به درازا کش 14

 .میاستخدام داشت

 راف یس یرو یها و زمان خود را بر حفارما تمام تالش چرا

بغداد مرکز  ،ق145 سال آن ساده است. در لیدل م؟یکرد یگذارهیسرما

آن  ةگرسن یهاعراق همچون مصرف کننده یجهان اسالم شد و شهرها

که  تا آن  ؛افتیبود که تجارت راه دور گسترش    نیزمان، نمو کردند و چن

خود را نشان  افتهیشهر جهش  ک یبسان  رافیبندر س ،ق185در سال 

 نیخود، رشد و نمو کرد و در چهارم  نیپس  ةسال  200بندر در گذر    نیداد. ا

نمود. ام ا پس  فیفارس توص جیبندر خل ترینآن را شلوغ یسده، استخر

 رافیشد و س لیسرخ ما یایبه در ،فارس جیاز آن، تجارت راه دور خل

 .دیفراموش گرد زیآن ن گاهیجا یدم، حت نیواپس رفرونشست و د

 ییایتانیبر یکشت ک ی تانیکه کاپ یزمان ،ق13در قرن  رافیس

 کیزده، در طوفان یکشت نیبازکشف شد. ا افت،یآن را  یهارانه یو

بر ساحل فرود آمد   تانیپناه گرفت. کاپ  یطاهر  یروستا  کینزد  یاآبراهه 

کرده بود دانست  افتی. هر چند که او آنچه را افتیو شهر دفن شده را 

 یاسان انباشتهه  ب  رافی”سنوشت:    نیاز آن متأثر نشد و چن  اام   ست،یکه چ

 .کرد“یجلوه م هایشکل از دور انداختنبی
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 نمایی عمومی از بندر سیراف:  4تصویر  
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آن   ن«یو کاوشگر بزرگ، »سرآئرل اشتا  شناسماند تا باستان  رافیس

ماند و  رافیدر س ق1352در سال  هفته کیبه مدت  نی. اشتاابدیرا باز 

 ز ین  رافیرا مطالعه کرد و از آن عکس گرفت و به وصفش پرداخت. س  آنجا

ها . چاهختیرا برانگ نیاشتا ،سترونش ةکرانبا ساحل ناهموارش و پس

 ۀدهکد کی یطاهر” . او نوشت:مردندیم انیخشک بودند و چهارپا

 .تأسف بار بود“ ةفرونشست

است که من   ییهااز مکان  یکی  یهر آنچه باشد، طاهر  اینشسته    فرو

 یهابنادر سده نیتربزرگ از یکی گاهیجا ی. طاهرورزمیبه آن عشق م

 ه،یاز شاهدان زمان، ابن فق  یکیدر جهان است.  یدوم تا پنجم هجر

تاجر  مانی. سلکردندیکه با هند دادوستد م دینام یرا بازرگانان انیراف یس

بادبان  رافیبودند و از س نیاشاره نمود که رهسپار چ ییهایکشت به زین

کرد و  ادیسرخ  یایدر در یرافیس یهایاز کشت د«ی. »ابوزدندیکشیم

 یگو ،«ابن حوقل»پرداخت.    کیبه وصف آنان در موزامب  زین  «ی»مسعود

 اییبازرگان  یتمام توان خود را بر رو  انیرافیسخن را ربود و نوشت که س

 .کردیپرسود جلوه م اریبس یاکه به صورت بلهوسانه دندبو گذاشته

در   ق 367ة سخت زلزل   ب ی بود که از آس  « ی »مقدس  گر ی د ای کرده  گذر 

نگاشته شده است، ام ا    ی درست ه  سخن ب   ن ی نموده است. هر چند ا   اد ی   راف ی س 

بزرگ   ی از شهرها  ی ک ی قاهره همچون  شهر  یی دا ی لرزه نبود بلکه پ ن ی زم  ن ی ا 

  ق 440. در حدود افت ی  ی رگ ی چ  راف ی جهان اسالم بود که بر سرنوشت س 

کوچ نواختند؛   یدگر نوا   ییبه جا   ستند، یز می   راف ی در س  یکه زمان   ی زرگانبا 



 شاپور و بازگشت سیراف دانشگاه جندی 68

گر بود. عدن کنش  یکه از سو  یراف ی تاجر س نی ، مشهورتر «رامشت » مانند 

 ق 615در سال    اقوتی که  ای  چنان فرود آمد که در هنگامه   راف ی س  ، سرانجام

 شهر ارواح بود.  باً یکرد، تقر   فی آن را توص

 

 
 داده است.   یرا در خود جا   رافیگورستان بندر س  نیتربزرگ  که  لویش  ۀدر:  5تصویر  

 

خود، آباد بوده  یوحش  عتی با طب  راف ی است که س انگیزشگفت  اری بس 

. در زمستان ابد ی ی م   یفزون  گراد ی درجه سانت  45است. در تابستان، گرما به  

زا متر، باران ی سانت 40اندک، تا مرز  اریبه صورت بس  انیژ  یهاطوفان  ز ی ن 

 یرگ ی چ   ی با کوهستان ناهموار  ز ی ن  راف ی س   یانداز دشت ساحل هستند. چشم 

 ق 1390  ة در ده  ی سخت باشد که باور نمود حت  د یشا   ز ی است. امروزه ن  افتهی 
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 650بوشهر و بندرعباس با  نی دشوار بوده است؛ ب  اریبس  ین یارتباط زم 

همه فصل رو، ساحل را با درون کشور  ۀمسافت، تنها سه جاد  لومتر ی ک 

به  ی انندگ قابل ر ۀ جاد  چ یه  ،ی است. در اطراف طاهر  دادهی ارتباط م

 یطاهر . شد ی م افتی رو مال  ۀاد ج ک یوجود نداشت و تنها  کرانهپس 

صاف است که  یهابامطبقه همراه با پشت کی یهابا خانه یادهکده

 .کندیجلوه م داریدژ ناپا کیانداز آن با چشم

 ی ها کاوش  ان ی م  ی ها )زمان  ی قمر ی هجر  1390و  1380 ی ها دهه  در 

و  یماه از،یپ آمد؛یدهکده از سه راه گرد م نیا یة(، سرمایشناسباستان

فارس کار   جیخل  یهاآب  یکه در آن سو  یمهاجران  ۀفرستاده شد  یهاپول

 زین نیتک اتاقه در آنجا بود. خود ساکن ۀسه مغاز ای. تنها دو کردندیم

 انکوهیبا دو م یکینزد اریکرده و ارتباط بس یبز و االغ نگهدار رغ،م

مردمان  یرا برا مولی و خرما که داشتند -دار گلهجم و  - یاکرانهپس

 .کردندیفراهم م یطاهر

در  رافیس یابیبر مکان زیو ن یطاهر ۀران بر دهکدشیعامل پ دو

 زین یگری)خور( و د ییایبراه دراشیپ یکیاثرگذار بودند؛  ،یانیم یهاسده

لنگر   یبرا  یخور همچون پناهگاه  نی. اکرانهپسآسان به درون    یدسترس

ن بندر یوآمدتررا به پررفت  رافیچنان مناسب بوده تا س  ،هایاندختن کشت

 .دینما لیفارس تبد جیسراسر خل

جلوه   یشناسباستان   یآسا غول   گاهی جا   ک یهمچون    رافی که س   هرچند

سنگ و آجر نشانگر آن هستند که  یها ام ا بزرگ است. پشته  کند،ی نم 
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 ۀدفن شد  یها شهر، با بازمانده  نی ا  نی هکتار از زم 110 ۀبه انداز  ییفراخنا 

 الِبی س  ر یدر مس  ستن ی اند و با نگر شده  ده ی پوش یسنگ  ی هاساختمان 

 ی ها فرو نهشته   یمتر   8  یبه ژرفا   توان ی گستره، م  ن یشده بر ا   کنده  ی رودها

 ی شناسمکان باستان  نی نگاه، ا  ک یچند در  برد. هر یآن پ  ةان شناسباستان 

 یکه انبوه   می افتیدر   یزود ه  ام ا ما ب   کند،ی م   یینما سرکش رخ   یهمچون اسب 

شکسته  یما یآن نشسته است که خود را در س  ی بر رو  ها، از دانسته 

 ی . تنها راه برا کند ی ها، آشکار مسنگ قلوه  یاز سو  افته یباز راه  ییوارها ی د 

آلدورث«  که »فرد نقشه بود  ک ی م یترس  ها، ی دانستن ن ی و نگاشت ا  افتیباز 

پانصدم  ک ی اس ی انباشته از قلوه سنگ را در مق  ةو همکارانش، تمام منطق 

 کردند.  میترس   هزارم،ک ی اس یدر مق  ز ی شهر را ن ی و مابق 

 

 
 هوس   تیکشف شده توسط دکتر وا  یباستان  ةاز محوط  یعموم  ینما:  6تصویر  

 راف یدر بندر س
 

بود که  نیساختمان را آشکار کرد و چن 200از  شیب گاهیجا نقشه،

 ینقشه ما را برا  نی. ادیدرخش  ،یچون آذرخش  رافیتمام بندر س  یدورنما
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 نمود. یاریشهر،  یو اجتماع یاقتصاد ستِ یگوناگون ز یمایس دنیکاو

 

 
 راف یدر س  یسیانگل  یشناسباستان   ئتیشده توسط ه  یحفار  ةمحوط:  7تصویر  

 

دشت  به سوی و دو آبراه که بیپرش غیست کی ا،یبا در رافیس

از  یکی ةنشان داد که کران یروان بودند، احاطه شده بود. حفار یساحل

 اریشده بود و بس یاز اسالم، سنگربند شیپ یهاها در زمانه آبراه

بوده  نیاز همان نخست، چن زین یگریآن د میریخردمندانه است که بپذ

 یبازساز زین یاسالم ۀدور یدر ابتدا ،یدفاع یساختارها نیاست. ا

آن، از های همراه با برج یافراکرانه یوارهاید نیا زیاکنون ن اند.شده

 میدانیاند. تا آنجا که ما مگسترده شده  ایدر  به سوی  راف،یس  غیست  یبلندا

 انیم یهاچهارم که شکاف ۀتا سد ا،یدر یاز سو رافیمنظر س
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پر  یواریرا شتابانه با د یساحل ةبر فراز کران هبر پا شد یهاساختمان

 ةخصمان  استی بود به س ی خود واکنش  نی دفاع بوده است؛ ابی  کردند، 

 ق 362به بصره حمله کرده و تا سال    340و    330  یهاکه در دهه   های عثمان

 ند. ا ه ثبات منطقه بود   ی برا   ید یهمواره تهد   رفتند،ی که شکست را پذ 

 
 ساختمان حفاری شده در محوطة باستانی سیراف :  8تصویر  

 

در چشمان نخست  دی به ما آموخت که شا نی چن رافی س یحفار 

طنازانه نداشته  ی اجلوه  ز ی شهر ن  ی اهو ی پر ه  ی در روزها  ی آن، حت ۀ نند ی ب 

 ی اقهوه  ا ی  ی خاکستر  ی هابودند. ساختمان  فاقد سنگفرش هاابان یاست. خ 

 یها ی ها، ورود آن  نی ر ی سه طبقه بوده و طبقات ز  ای دو  ک، یرنگ آن، 

 یگوناگون   ی هاپنجره   ن، ی ام ا بدون پنجره. در طبقات بر   اشتند؛ د  ی اچندگانه 

از  ،ی ا پارچه  ای و  نی چوب  یا کرکره  یها ها با پرده اتاق  ی وجود داشت. اندرون

 ان،ی راف ی فراگرد، س   ک یها مسطح بودند. در  . سقف شدند ی برون، دورنما م  دی د 

را  ی از جهان برون، سادگ ، ی مسلمان سنت یها جامعه  گر ی همچون د 
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 .کشاندند ی در اندرون بود که ثروت خود را به رخ م  نی و ا   دندیگز ی م بر 

 یاط یبه ح  یدرگاه ورود  ن، ی ر ی ز  ةنما بودند. در طبق هم  ، ها خانه  تمام 

ساخته شده   یها . پلکان افت یی ها احاطه شده بود( راه م )که با اتاق   یمرکز 

 نی طبقات بر  یهااتاق  به سوی که راه را ییهابه بالکن  چوب ایاز سنگ 

 ۀ شد یکار گچ  ی وارهای ها با د. اتاق شدند ی م ی منته ساختند، ی م  ر ی پذ امکان 

ساخته شده  ،ی نی تزئ ی کارآراسته با گچ  ی هاو قاب  ها ه ی رنگ و حاش دی سف 

  ی را داشتند. مجار   ی انگشت شمار   ز ی برانگ   ش ی آسا   ل ی ها، وسا خانه   ن ی بودند. ا 

ها و  خانه  ز ی وجود نداشت. آب ر  ی آب عموم  ۀ کنند  ن ی فاضالب و منبع تأم 

  ی ها از سنگ که در درون گذرگاه   ده ی پوش   یی ها به درون گودال   ها آن   ز ی ر باران 

ها برداشته گودال  ن ی پوشش ا  ی . گاه شدند ی وجود داشتند، روان م  ی شهر 

 یها ن ی احتماالً به عنوان کود زم   شدند؛ ی آورده م  رون ی ب  ها آن   یشده و اندرون 

 .رفتند ی کار مه ب   ، یبرون شهر   یها و باغ   یکشاورز 

. از نمود ی را دشوار م  یدن یآب آشام   ن یتأم  راف،ی خشک س   ی و هوا   آب 

ها انبارها و چاه شده در آب  ره ی به مصرف آب ذخ ر ی ناگز ان ی راف ی رو س  ن ی ا 

بارز خانه قلمداد   ة نشان   ک ی  ،ی منبع آب اختصاص   ک یاز    یبودند و برخوردار 

شهر  ةت برجس  نی انباردار، از آِن ساکن آب  ی هابود که خانه  نی و چن  شد ی م 

انداز چشم   نی شتر یکه ب   یرشته برآمدگ  ک ی بر بال    ،ییهاخانه   ن یچن   نی بود. ا 

 ی ها بخش  نیتر و خنک  نی و بلندتر  شدند ی م دهی را برخوردار بود، د  ی شهر 

ها، واره کاخ   ن ی شده بود. ا  ده یوار پوش با پنج اقامتگاه کاخ   ، ی رشته برآمدگ  ن ی ا 

در   ی ابرجسته   گاهی جا   رافی س  هشان ب بودند که ثروت   ییونرها ی لی م  یها خانه 
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کاخ،   ن ی تر بزرگ   دور داده بود.هند و شرق   قا،یآفر   یبرداشت از غنا   رقابت در

و  پوشاندی متر در عرض را م 45متر در طول و  150از  شیب  یا گستره 

 داده بود. ی ساختمان را در خود جا   6حداقل  

 

 
 های مسکونی حفاری شده توسط دکتر وایت هوس ساختمان :  9تصویر  

 در بندر باستانی سیراف 
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 نمایی عمومی از کرانة بندر سیراف همراه با مسجد در سمت چپ:  10تصویر  

 

مسجد   نی تر کاخ، برجسته   نی تر بزرگ   اندازچشم   ری در ز   ا،ی در   ةکران  در

شد. شهر قلمداد می  ی ساختمان عموم ن یتر بزرگ  داشت که  ی جا  راف ی س 

 ی ول کندی نم هی گفتن پرودگار توص  شیرا در ستا  یینوا هر چند قرآن، هم 

در مسجد  ینماز همگان  ی رسم بر آن است که مسلمانان در روز جمعه برا 

مساجد، ساختمان راست  یها گونه  نی از نخست یکی. ند یهم آ  ردجامع گ 

قبله که در سه   ی نماز در سو  یی با تاالر برپا   ، یمرکز   اط ی است با ح  یا گوشه 

 یمسجد اصل ی نما ن ی دارند. ا ی دار جاطاق  ی هاگذرگاه  ز ی آن ن گر ی د  ی سو 

 لش، یاص   ی ساخته شده است. در نما  ق 185-190است که در حدود    رافی س 

 سوم،  ۀ بخش سد   ن یمتر پهنا داشته ام ا در نخست   44متر درازا و    51مسجد  

 .رد ی گی را در خود م   ی متر   55  یا شده و گستره   تر بزرگ 

 یباختر مسجد، بازار جا یدر سو دیشمال و خاور و شا یسو در

 نی. کاوش ما چندرافیس یبازرگان ۀقلب تپند گرید یانبه زب ایداشت؛ 

 ۀمغاز  20مسجد جامع،    یوارهایبه د  دهیبخش از بازار را آشکار نمود. چسب
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 میدیرا کاو یشهر یما گذرگاه گر،ید یاگاهی. در جامیافتیرا  یاتاق تک 

 هیگذر دو سو یکه برا یاکه از سه تا پنج متر پهنا داشت، به اندازه

چهار   ،یگذرگاه شهر  یبارکش، مناسب بوده است. در بخش شمال  واناتیح

 اط،یح  ک یساختمان بزرگ با    ک یدسته مغازه،    ک یدسته ساختمان بود؛  

آن ناآشکار مانده است )که  ییکه کارا گریساختمان د کیحمام و  کی

 ابان،یخ  یجنوب  اندازچشم  بوده است(. در  ییهاشامل مغازه  ره دوبااحتماالً 

 داشتند. یمسجد کوچک، جا کیهمراه با  یشتریب یهامغازه

 

 
 نما ش ی گلدسته در پ   ی ا ی همراه با بقا   راف ی مسجد جامع بندر س   ی ها بازمانده :  11تصویر  
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شمارگان  کردند؟یو فروش م دیرا بازرگانان خر ییکاالها چه

و  دیچه، پنبه، مروارگید و یااندک است: غذا، ظروف کوزه یبوم یکاالها

است  یمنبع گِل رس سبز رنگ راف،یس ةکران. در پسنهیهمه گونه سفال

به دست آوردن  یتربچه مانند دارد که مردم آن را برا یاکه مزه

 .ندخوردیشان نبوده، میعیطب یکه در غذا ییهایمغذزیو ر یمعدنمواد

(، ن ی واردات بازار شامل کاغذ )از چ  ، ی خی دانان تاری گفتار جغراف   یةپا   بر 

 یها)از هندوستان(، سنگ  هی(، ادویجنوب خاور یایداروها )از آس

 (، بوده است.قای( و عاج )از آفرالنکای)از سر یجواهر

 

 
 چینی سفید کشف شده در بندر سیراف   ةکاس:  12تصویر  
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با  ییهابودند: کوزه ینیچ یهاک یسرام ،یواردات ةاقالم برجست از

 یهاینیچ دند،یرسیم ریفسادپذ یکه مملو با کاالها یتونیلعاب سبز ز

آراسته  یهاالهیبا رنگ و روغن و پ افتهی نیتزئ یو سبوها هاکوزه د،یسف 

 ندپرپس ینیچ یهانهیسفال دیآیکه به نظر م یاسبز و قهوه یهابا رنگ 

 اند.دوم بوده ۀسد رافِ یدر س

شهر، بخش  ۀواریبه ساحل و د دهیچسب راف،یمرز س یکینزد در

کارگاه که ما آن  کی قتیدر حق  کرد؛یم ییگران خودنماوابسته به کوزه

خود ه شهر بکالن را در ژهیبخش و ک ی م،یدیرا به صورت کامل کاو

در  زین ایآن و در یدر سه سو یشهر یهاو گذرگاه دادیاختصاص م

ها و که در اندرون خود کارگاه ییهااطیداشتند. ح یآن جا یروهوبر

 ۀکریساختمان بزرگ، پ کی نیداده بودند و همچن یها را جاخانهکوره

ساختمان هنوز آشکار نشده   نیا  لی. عملکرد اصساختندیرا م گاهکار  نیا

خانه بوده است که در  ک یآن است که  یایگو ،یطراح ةنقش یاست، ول

 افتهی یکاربر رییتغ یگرکوزه زرگکارگاه ب کیصورت ه چهارم ب ۀسد

 یبرا نیو همچن یبازار داخل یرا برا هانهیسفال راف،یگران ساست. کوزه

خاور  یآنان تا به دور ةاز محصوالت برجست یبعض ساختند،یصادرات م

 اند.شده افتیو پاکستان  قایآفر
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 چینی کشف شده در بندر سیراف   یظروف سفال:  13تصویر  
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نام برد.    ست ی با ی روغن نهنگ م   ی از فرآور   راف، ی س   گر ی د   ع ی صنا   ان ی م   در 

  ی که چرب   یی جا   شد؛ ی ساحل آورده م   ی در سو   ی ا نهنگ به کارخانه   ی ها الشه 

.  رفت ی کار م ه ب  ها ی کشت  ة تن  ی ر ی و در درزگ  ده ی گرد  ل ی تبد  ی جانور به روغن 

راف؛  ی س  ی ناوگان تجار  ی برا  ی ات ی بود ح  ی ند ی فرا  ها ی کشت  ۀ کر ی پ  ی ر ی درزگ 

 . دند ی آفر ی را م   راف ی ثروت س   قت ی بودند که در حق   ی ناوگان تجار   ن ی ا   را ی ز 

 

 
 راف یدر بندر س  یا صخره   یهاآرامگاه :  14تصویر  

 

داشتند.  یجا رافیس یهااز گورستان ییهاها، بخشپشت کاخ در

 یاریداده بودند. بس یگورها را در خود جااز تک  یها، انبوهگورستان نیا
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مکه  یبه پهلو، سو دهیبودند که مرده لم افتهینظم  نیگورها، چن نیاز ا

و استادانه،   هنبشته شد  یهاها با سنگ آرامگاه  نیاز ا  یا. پارهستینگریرا م

 آراسته شده بودند.

 

 
که    شودی سه اسکلت مشاهده م  رافیدر اتاق آرامگاه کشف شده در س:  15تصویر  

 . اندشمال قرار گرفته  یها در سوآن   یسرها 

 

 یکوچک بود و معمار  رافیاسالم، س  لیاوا  ۀبصر  ایبا بغداد    سهیمقا  در

 ن یمسجد بزرگ بصره بود. با ا ایبغداد  گانفهیخل یهاآن فاقد شکوه کاخ
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 ندهیکه مسافران آ یایوجوشوت و پرجنباز ثر  یرخنمود  رافیوجود، س

از خود تابش نمود. به زبان ساده،   دند،یدیو بوستون م  زیکنگ، وندر هنگ 

به   خ،یبنادر جهان بود. ناظران تار  نیتراز موفق  یکیدر زمان خود    رافیس

بر سخنان آنان  زیکندوکاوانه ن یهااند و کاوشکرده دیتأک رافیثروت س

آن،  یوحش عتیگذاشتند. ثروت شهر در توأمان با طب رشیمهر پذ

 انیعر ییاهکوهستان ،آن  ةکرانپس  ۀریچ اندازچشم.  دینمایآور میشگفت

ملل متحد، در  یو غذا یسازمان کشاورز یةنما ةیهستند. خاک آن بر پا

. بارش ساالنه به ردیگیم  یجا  «و فوق العاده  دیهای شدیبا کاست»رستة  

 .رسدیمتر میسانت 40کمتر از 

 ز،یفقرآم ستیز طیپارادوکسِ وجود شهر ثروتمند در مح یِبندگیفر

فرو   رافیس یستیتا چنگال کاوش خود را در اقتصاد ز  داردیما را بر آن م

  ی ها جانوران را در کاوش   ی ها و استخوان   اهان ی . نخست، ما بازماندگان گ م ی بر 

  شت ک   ر ی ز   ی ها ن ی زم   ی سپس، ما سرشت و گستردگ   . م ی خود گرد آورد   ی حفار 

و  میجستجو کرد ،ق 185- 440 ی ها سال  ان ی م  ۀ را در دور  راف ی س  رامون ی پ 

 یهادهکده زیدار را که امروز نجم و گله یکوهسارهای انکوهیم سرانجام

 .میکنند، کاوش نمودمی  نیخود تأم  گریرا با خرما و محصوالت د یساحل

را  یانیهای مدر سده یهای کاربردنیهکتار از زم 200 ما

دشت  یخاک سبک و شن یکه عموماً در رو میقرار داد ییاشناسمورد

داشتند.   یها، جاههآبرا  یهادر کناره  راف،یس  یپشت  انکوهیو در م  ،یساحل

آن امروزه  شتریرا پوشانده است که ب گریهکتار د 400 زین یخاک نیچن
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کشت   ریز زین  نیاز ا  شیهزار سال پ  کیاست در    ممکنشود و  کشت می

هکتار از   100خاِک    ر،یاخ  یهاشیو فرسا  یخوردگ  ت،یاند. در نهارفتهیم

خاک  نیکه ا میکنیرا برداشته است که ما فکر م رافیپشت س انکوهیم

 یرامونیپ  یهانیهکتار از زم  700فراگرد،    ک یکشت بوده است. در    ریز  زین

 کشت بوده است. ریآن، ز یدر زمان کامران رافیس

 

 
 سبوی سفالی بدون لعاب کشف شده در بندر سیراف :  16تصویر  
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 ۀویمنطقه، به ش یکشاورزهای نیاز سرزم یاریبس ،یروند سنت به

به باران داشت. در زمان   یمحصوالت بستگ  اتیو ح  اندشدهیکشت م  مید

از حد متعارف کمتر   یبارندگ  رایز  آمدند؛یمحصوالت به بار نم  ،یخشکسال

رو،  نیاست. از ا گرفتهیصورت نم یدر زمان مناسب، بارندگ ایبوده و 

ناگوار استفاده   یدادهایرو  نیبا ا  ییارویرو  یبرا  یاژهیو  یاریاز آب  انیراف یس

ها اغ ها به شهر، مزارع و بکرانهپسقنات آب را از  9. حداقل کردندیم

 هاآن  نیتریطوالن  یول  میندار  یشبکه آگاه  نیا  ی. ما از گستردگآوردندیم

دست نخورده   که  یکالن، در زمان  دگاهیدرازا داشت و شبکه از د  لومتریک  8

 .نمودیم زیبرانگ شیستا اریبوده است، بس

 

 
 های بندر سیراف خانة کشف شده در حفاری حمام :  17تصویر  

 



 85 بازگشت سیراف: دومفصل 

درصد   80که    دهدینشان م  ن،یشیها و مزارع پارتباط قنات  یچگونگ

 ریز نِیهکتار زم 700، از سانبدیناند. بوده یاریآب ریز راف،یاز مزارع س

 یاریآب  ریهکتار آن ز  560وجود داشته است،    میکنیکه ما تصور م  کشت

شهر  یبرا جاتیو سبز وهیم ،یبوده است که غالت بوم نیبوده است. چن

فراتر از آنچه  یتروجود، احتماالً منابع افزون نیبا ا یول اندشدهیم فراهم

مورد  ،دهگردییفارس برداشت م جیفراوان خل یِ و ماه یمحل یهااز دام

 شهر بوده است. نیا ازین

بود که مردم  یی ها محدود به راه  ، کرانه پس ، ارتباط با ق 1390دهة  تا 

جم و  ی هاام ا راه  اند؛ کرده ی قاطر(، استفاده م ا یبارکش )االغ  وانات ی و ح 

 زی ن  یی اند که در جاها بوده  ی انی م ی ها سده  ی رها ی دار، همان مس گله 

 اریبس   ها راه   نی باشد. ا  ر ی پذامکان   ها آن   از  ها گذر شتر  تاسنگفرش شده بودند  

از جم  راف ی گزارش کرده است، س «ی استخر » اند، همانگونه که مهم بوده 

نشان  ،دار در گله  یاسالم  نی نخست  یها و وجود مکان  کرده ی وارد م وه ی م 

 بوده است.   راف ی س  یغذا برا  ۀ کنند   نی تأم   زی مکان ن  ن ی که ا دهندی م 

از راه  رافیثروت و شکوه س نشیآشکار است که آفر نیهمچن ما بر

 ةانیپا ک ینقش  راف،یس یتجارت راه دور آن بوده است. شهر بندر

و  نیزم رانیا یکاالبر به سو یهاصدور کاروان یبرا یالمللنیب

 یناخدا ک ی ۀ. ما دربارکردیم یرا باز رانیفراتر از فالت ا یهانیسرزم

 نیو ا دینگرد ادهیخود پ یسال از کشت 40که به مدت  میخواند یراف یس

 .داردیپرده برم ،رافیپرسود س ۀفتار از تجارِت مادام زندگ
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 یک ساختمان بزرگ در کرانة ساحل بندر سیراف :  18تصویر  

 

هند   انوس یبه اق   ق903  سال  در  انیکه پرتغال   یتنها نبود. زمان  رافی س 

هند،   ،ی غرب   یای آس  قا،یکه همواره به بنادر آفر   یوارد شدند، آنان با بازرگانان

 ،ق 185 سال  روبرو شدند. حدود  دند، ی کشمی  و خاور دور بادبان  النکای سر 

 ن ی نخست  ی بود و برا  ه گسترده شد   ی ری گ به صورت چشم   ی بازرگان  ة شبک  ن ی ا 

و  نی چ ی فارس به سو جیکه از خل  میخوان ی م ییها ی بار، ما از کشت 

 ةبرجست  ک یشر  رافی س  گر، ی د  ی . به زباندند ی کشی بادبان م ک، یموزامب

 بود که تاکنون وجود داشته است.   ییا یتجارت در   ة شبک   ن ی تر بزرگ 

 نیشبکه اثرگذار بودند. نخست نیا یو نمو یگر بر چگونگکنش سه

عرب  یایمنطقه در در  یموسم  یبود. بادها  ییآب و هوا  طیگر، شراکنش

 یادهیپسند  اریبس  طیکرده و شرا  دنیدر تابستان آغاز به وز  یاز شمال غرب

هندوستان فراهم  یبه سو یغرب یایآس یاز سو یانوردیدر یرا برا
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بوده و بازگشت   یبادها از جنوب شرق   نیوزش ا  زیدر زمستان ن  و  آوردندیم

 .دادندیم دینو ،یبادبان یهایکشت یرا برا یپرشتاب

است. اسالم پرشتاب در  یفرهنگ ی ژگی گذار، و ری گر تأث کنش  نی دوم 

مسلمانان  یقمر  یهجر  185اول و دوم گسترده شد و در سال  ی هاسده 

جوامع  یی شدند. رشد فراسو  انیپاکستان و هندوستان نما  قا،یدر شرق آفر 

 .زد ی دامان م  ،ی هند غرب   انوس ی اق ۀ  مسلمان، به ارتباطات منظم در گستر 

بغداد، به  ژهیبه و ایغرب آس یشهرها ازیکنش گر، ن نیسوم ام ا

بغداد به عنوان  نشیگز یبرا لیاز دال یکیبود.  یبرون مرز یکاالها

فارس  جیخل یآسان آن از سو یدسترس ،ق145سال در  دیجد تختیپا

گان را فهیخل نظر نیچن سندگان،یاز نو یکیکه  رو بود نیبود. از ا

وجود ندارد و هر آنچه در  نیما و چ انیم یسد چیه گری”د :ختیبرانگ

 .ما روان خواهد بود“ یاست به سو ایدر

خود را از بصره آغاز نمود، ام ا چون  یداستان یباد سفرهاسند

 ن یتربزرگ  فارس دشوار بود،  جیشمال خل  یهای کم ژرفادر آب  یانوردیدر

 یتجار یانداختند. همتالنگر می رافیدر س مایپانوسیهای اق یکشت

در عمان بود. نشست سحار بر کمربند  «سحار» ج،یدر دهانة خل رافیس

هایی که ره سفر یکشت  یپرش برا  ی، آن را همچون سکویموسم  یبادها

 کرده بود. انینما دند،یگزیو خاور را برم قایآفر یسو

 



 شاپور و بازگشت سیراف دانشگاه جندی 88

 

 
 راف یدر بندر س  یاز مسجد موسوم به حسن بصر   یینما:  19تصویر  

 

 راف یتر از سدو بندر، سحار کوچک  نیهای ادر بازمانده ستنینگر با

های نیها و زمهزار هکتار از باغ 6شهر،  رونیوجود، در ب نیبود. ام ا با ا

 ریز یهانیاز زم شتریشده وجود دارد که هشت برابر ب یاریآب یکشاورز

 ییمحصوالت غذا ۀسحار صادر کنند دیرو، شا نیاست. از ا رافیکشت س
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 ق یطر  نیاز ا  دیبوده است. شا  راف،یکمتر بارورتر، چون س  یهانیبه سرزم

را  رافیس ییمنابع غذا نیتأم یاز پرسش چگونگ یحداقل بخش میبتوان

 .میپاسخ ده

 

  
 میالدی، کشف شده در بندر سیراف   651- 59های کنستانس دوم، ضرب  سکه :  20تصویر  

 

آغاز شده   زی از اسالم ن   شی و سواحل عربستان در پ  قا یآفر   ان یم   تجارت 

 ش یدر پ   «ی راف ی س   ۀدور »  گاه ی جا   ن ی از چند   یشناس بود که ما شواهد باستان 

از  قایبا ارزش در خاور آفر  یشناس. اکتشافات باستان م یخود دار  یرو 

مارک » و  « 2ماندا»و  « 1لوای ک» در  «ک یتی چ ل ی نو » مرحوم  یها تالش 

 ی هاگاه ی جا ن ی اند. در تمام ا آمده به دست  « 3شانگا»در  « هورتون 

 ی ا یآس  ی هابخش  گری فارس، از د  جیاز خل ییها نه یسفال  ،ی شناسباستان 

 
1 Kilwa 
2 Manda 
3 Shanga 
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 نی رو، آشکار است که جوامع ا   ن ی . از اخورند ی به چشم م   نی و از چ   ی باختر 

معاصر  ات ی که در ادب  بودند  ی ایی ا ی تجارت در ةشبک  ستانیز ها از هم مکان 

 .باشد ی جوامع، پرچالش م   نی آغاز ا   ی و چگونگ   یژگی است. و   دهش توصیف  

 

 

 سبز  -اسالمی با لعاب آبی    -  کوزۀ ساسانی:  21تصویر  
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 یهابازمانده ،ق1381-85در  لوایک ۀریبا کاوش در جز ک یتیچ

داشته است  اتیح ها،یاز ورود پرتغال شیسال پ 300از  شیکه ب یشهر

 قایسواحل خاور آفر یمرکز بازرگان نیترمهم را در آنجا آشکار نمود که

و   1390، 1385سه فصل ) یبرا ک،یتیچ لوا،یبوده است. پس از ک

جستجو کرد و  «1المو» ریدر مجمع الجزا یارهی( در ماندا، جزق1398

ش از قرن سوم یتجار  اتیهکتار را کشف نمود که ح  8از    شیبا ب  یگاهیجا

ماندا  لوا،یک نینخست نِیاست. برخالف مهاجرنش شدهیآغاز م یهجر

پخته شده بود و  یبرافراشته از سنگ و آجرها ییهاساختمان یدارا

 نیتوسط مهاجر ستیبایمبرداشت کرد که ساخت آن  نیچن ک یتیچ

 فارس انجام شده باشد. جیخل

 شیهاکاوش یةپنداشت ساخت مستعمره، توسط هورتون، بر پا نیا

 یهاافتهیالمو( و بازترجمان  ریالجزادر مجمع گریمکان د ک یدر شانگا )

 یهاسال  انیماندا، مورد چالش قرار گرفت. هورتون در شانگا م  نخست در

 یگاهید جااو نشان دا یهای، کاوش کرد که حفارق1409و  1401

مکان، شامل  نیدر آنجا وجود داشته است. ا یاساله 600 نِیمهاجرنش

 ۀکه از سد رسدیبه نظر م نیبود که چن یچوب یرهایبا ت ییهاساختمان

 نیتریمسجد، باستان  نیاند )ادادهیدر خود پناه م  یمسجد  زین  یدوم هجر

، سانبدینشده است(.  افتی قایاست که تاکنون در خاور آفر یمسجد

 ریالجزاکه بازرگانان مسلمان در مجمع دهدینشان م نینچ یگواه کنون

 
1 Lamu 
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پرنفوذ را در  یتیکه آنان اقل ییجا یعنیاند، دوم فعال بوده ۀالمو در سد

 .انددادهیم لیآنجا تشک یسنت «ی»سواحل ةجامع

 

 
 کشف شده در بندر سیراف   ،سفالینه با لعاب قلیایی سبز:  22تصویر  

 

 را یفعال بودند؟ ز  نیالمو چن  ریالجزابازرگانان مسلمان در مجمع  چرا

آورند به دست    را  یالوار چوب  یمقدار کاف  توانستندینم  نانینشفارس  جیخل



 93 بازگشت سیراف: دومفصل 

درخت حرا  یهاالمو مملو از مرداب ریالجزابود که مجمع یدر حال نیو ا

 ابیمناسب ساختمان کم یفارس، الوار چوب جیچند که در خل بود. هر

 ییهاها از چندلسقف خانه  م،یاقل  نیا  یمیقد  یهاام ا در ساختمان  است،

 نی. اشوندیم افتیفارس  جیخل یاند که در تمام بافت بومساخته شده

 ک ی یو حت شوندیگذاشته م یمتریسانت 30تا  20ها در فواصل چندل

 300از  شیچندل دارد. ما ب نیدوج ک یبه  ازین زیساختمان کوچک ن

استفاده  یخود در طاهر ةتک طبق  ةده اتاق  ةساخت خان یبرا اچندل ر

هر  یسه تا چهار متر درازا دارند. هر انتها نیها بچندل شتری. بمیکرد

 ردیگمی  یفاصله دارد، جا  گرید  واریمتر از د  5/2که    یوارید  یچندل بر رو

 اتاق است. ک ی یپهنا یاستاندارد برا ۀفاصله انداز نیکه ا

متر پهنا   2/ 5تا  2با  یی ها اتاق  ی ها دارا ساختمان  راف، ی سراسر س  در 

از چندل    ز ی ها ن اتاق   ن ی که سقف ا   م ی برداشت کن   ن ی است که چن   ی بودند. منطق 

ها  چندل  ی ر ی قرارگ  ی ها استنتاج از کشف بازمانده  ن ی ند و ا اش ساخته شده ب 

.  رد ی گ ی م  قرار  د یی مورد تأ  راف، ی س  ی ها بازمانده در خانه  ی وارها ی د  ی بر رو 

شهر   ۀ کر ی چندل داشته باشد، در پ  300به  از ی تک طبقه ن  ة خان  ک ی چنانچه 

و   پوشاندند ی هکتار را م  100ساخته شده از سنگ،  ی ها که خانه  راف ی س 

  ن ی چن  توان ی مشهور بوده است، م  ز ی ن  راف ی بندر س  ة چند طبق  ی ها خانه 

چندل   ها ون ی ل ی م به  از ی خود ن  ة سال  200 ات ی شهر با ح  ن ی برداشت نمود که ا 

  ی فرآور  ۀ المو، مرکز عمد  ر ی الجزا مجمع ممکن است رو  ن ی داشته است. از ا 

 . اند شده ی م   ل ی فارس، گس   ج ی خل   ی آن به سو   دات ی بوده که تول   چندل 
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 بخشی از ساختمان حفاری شده توسط دکتر وایت هوس در بندر سیراف :  23تصویر  

 

واق »و  «سفاله»، «قنبلو»مانند  قا،یاز بنادر دور آفر ،«یمسعود»

خواندند. می را به خود فرا یو عمان یراف یکه بازرگانان س بردمی نام «واق

در  زیله نالمو باشد و سفا ریالجزامجمعهای از مکان یکیقنبلو  دیشا

 یکید یشایا  و    رهیجز  ک ی  ای  ،قایدر ساحل آفر  ای  زیو واق واق ن  کیموزامب

 ماداگاسکار باشد.حتی  ای «کومورو» ریاز جزا
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 کیبودند.    قایوارث سنت کهن تجارت هند و خاور آفر  رافیس  تجار

 یفعال بودند و حت النکایدر سر انیاز آغاز هجرت، ساسان شیسده پ

 یسدۀ سوم هجرانة  یوجود دارد. در م  یحضور آنان در مالزاز    زین  ییرد پا

کردند و آشکار است که  فیرا توص نیچ یدو مؤلف، راه به سو ،یقمر

شده است. بازرگانان دو انجام می ریمس نیسفر به صورت منظم در ا

از  شیهند پ یدر دلتا یریاند: پهلوگخود داشته یرو شیپ نهیگز

 یو رهسپار یموسم یبادها نشیزگ ایجنوب و  یبه سو یرهسپار

را دور زده  النکایسر ن،یهای رهسپار چی. کشتیبه هند جنوب میمستق

 ترینیی. در انتهادندیکشبادبان می یمالز «کوباروین ریجزا» یو به سو

رهسپار   نیو خانفوا )کانتون( در چ  تنامیسفر، از تنگة ماالکا به و  ةهنگام

 شدند.می

سال به  کیاز  شیو ب هبود لومتریهزار ک 16 ،انگیزشگفتسفر  نیا

 دند؟یگزیرا برم یراه نیچن نیا یراف ی. چرا بازرگانان سدیکشدرازا می

 یکاالها نیپرسودتر انیدر مفلفل سود سرشار.  یبرا :پاسخ ساده است

بود   دیو مروار  یهای جواهرمنبع مشهور سنگ   النکایداشت. سر  یهند جا

 یایگزارش نمود. آس «ای فراتر از شمارگاننهیگنج»آن را  رکوپولوو ما

مشهور   شمی ابر  یهر چند برا  نیدارو بود و چ  ۀکنند  دیتول  ،یجنوب خاور

 .کردیصادر م زین ینیکاغذ و ظروف چ یبود ول
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 ظروف سفالی با لعاب قلیایی سبز:  24تصویر  

 

فارس  ج ی خل  انیم   ییا یتجارت در   ۀ رخنمود زند   ،ی نوشتار  یها نه ی گنج

به همان اندازه نیز انه شناسشواهد باستان  .کنند ی را آشکار م خاورزمین و 

که با بازرگانان  گاهی در چهار جا ی شناسباستان  یها باشند. کاوش می  مهم 

در پاکستان،  «بن بهور» داشتند، انجام گرفت:  ک یفارس ارتباط نزد  جی خل 
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بهور   بن   ی هارانه ی . و لند ی در تا   «الئم فو » و    « کوکائو» و    النکای در سر   «یی مانتا » 

 ی شناسباستان  یها هند پابرجاست. کاوش  یدلتا  نی شی پ ةشاخ  ةدر کران 

از هجرت، آنجا  ش ی هفتم تا پنجم پ ی هاسده  انی نشان داد که در م

سوم  ۀ عمده در سد  یمرکز بازرگان  ک یوجوش بوده و همچون پرجنب 

 «ُبل یَد» که به  ی اسالم گاه ی جا  نی است. اول  کرده ی م یی نما خود  ی هجر 

 93در سند که به دست مسلمانان در سال  ی شهر نی مشهور است و اول 

 یشده به درازا   یکش نه ی چ  وار ی د  ک یعنصر بود:    ن ی چند  ی افتاد، دارا   ی هجر 

نقش لنگرگاه را داشته  دی که شاساز پناهگاه دست  ک یو  لی سوم ما  ک ی 

آشکار شدند،   ی حفار   یها که در هنگام کاوش   یی ها ساختمان   انیاست. از م 

 یو صنعت یمحل  ، ی ساختمان تجار نی مسجد جامع و چند  ک یشهر،  وار ی د 

 . نام برد   توانی را م

 

 
 ، های طالیی دارای مروارید انگشتری و گوشواره :  25تصویر  

 کشف شده در بندر سیراف 
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دو  یزیآمبود که مکان هم النکایدر سر «ییمانتا»مهم دوم،  مکان

در   یگریو د  یهند غرب  انوسیاق   یدر سو یکیبود:    یتجار  یباستانة  شبک

فارس را به  جیبندر در تجارت راه دور که خل نی. ایجنوب شرق  یایآس

 .کردیم یباز ینقش مهم داد،یم وستیپ نیچ

 

 
 ( کشف شده در بندر سیراف : پلکان گلدسته )منار26تصویر  

 

و الئم فو در  یدو مکان کوکائو در ساحل باختر ،لندیتا یهاکاوش

نقش   ریدر مجمع الجزا  یبازرگان  یکاالها  ییجاهکه در جاب یساحل خاور

 داشتند را آشکار نمود.

ماالکا بادبان بکشند،   ةتنگ  یاز سو  خواستندیکه نم  ینیچ  انیناخدا
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کاالها به  نیو از آنجا ا کردندیم هیتخل خود را در الئم فو یکاالها

زمان،   نیدر هم  ؛شدندیم  لیگس  بودند،  ستادهیکه در کوکائو ا  ییهایکشت

معکوس را  ریمس ،عرب یایو در النکایاز هندوستان، سر دهیرس یکاالها

 .کردندیم یسپر

 

 
 ، کشف شده در بندر سیراف نهیدار آبگهیجام پا:  27تصویر  
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 یوردهاادست ،ییایو آس ییقایآفر یهاگاهیجا نیدر ا نگرش

که  یایبازرگان ةبندرها، با شبک نیا ة. همکندیرا نمود م یاالعادهخارق

که تاکنون  یدارانیکشت نیرا به ثروتمندتر یراف یبازرگان س انیماجراجو

 در که بغداد  یحداقل تا زمان  شد؛ی بدل نمود، نگه داشته م  اند وجود داشته 

اثر  ۀداشت. اکنون گستر  یگسترده جا  یاسیس  یاقتصاد نی ماش نی مرکز ا 

 راف ی ، آشکار است. ساین بندر   گری د   یتا سو   رافی س   یسو   ک یاز    ن،ی ماش  ن ی ا 

فارس است؛  ج یدر خل   رانی ا   یها زمان   ةهم   یشناس باستان   گاه ی جا   ین تر بزرگ 

  ن ی تر بزرگ   ها، ساخت ر ی ز   ن ی زتر ی برانگ   ر ی ها، تأث ساختمان   ن ی تر بزرگ   شهر،   ن ی ا 

 ،و کنش بازرگانان آن سازدیم انیرا از خود نما یواردات یکاالها ۀ گستر 

 انورد،یدر بادِ سند یهااز داستان هاآن . در واقع،کندیوار جلوه مافسانه

، از خود ِافسانه، هاآن سرشار قتِیحق  ،یرو نیو از ا گرفتندیالهام م

 است. ترانگیزشگفت

 



 

 

 

 

 سومفصل 

 رافیبندر س

 شاپورجندی  یگفتمان مکتب پزشک ةدهند وندیپ

 آرام  -  هند انوسیاق یهانیبا سرزم

 

 پورینب  رجیدکتر انویسنده:  
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 مقدمه

 ی ، با آغاز حکمرانیالدیسوم و چهارم مهای شم در سدهیابر ۀجاد

های اما با جنگ   وآمد بود.امن و پررفت  ،یروم شرق  یان و امپراطوریساسان

های و جنگ  النهرینبیندر  یران و روم و کاهش حجم تبادالت بازرگانیا

وآمد بود، دچار ان پررفتیشم که از زمان پارتیابر  ۀک جادیارمنستان، تراف 

آن،  یسواحل شمال ژه دریبه و ،ج فارسین رو بنادر خلیافت شد و از ا

آوردند و با به دست  شمیابر ییایدر ۀر جادیرا در مس یگاه درخشانیجا

 شمیانوس هند به شرق دور، تجارت ابریر اقیدر مس  ییایک دریش ترافیافزا

 ،انوس هندیو عرب در اق   یان افتاد و تجار رومیرانیابه دست    کاملبه طور  

 (.1کنار گذاشته شدند ) ییایاقتصاد در ة، از صحنیک نبرد بازرگانیدر 

عرب  یایج فارس و دری، خلیالدین در اواخر قرن ششم میبنابرا

 ،النیس یان به فراسویساسان یانوردیان بود و دریرانیتحت تسلط ا کامالً

افته بود. یز گسترش ین نیر تا سوماترا و بنادر چیحم یحدود قلمرو

ان یساسان  یانوردیدر  ةادام  ، صرفاً یاسالم  ۀان در اوائل دوریرانیا  یانوردیدر

 (.2بود )

های رانه یبود. و  رافیبندر س  فارس،  جیدر خل  انیبندر ساسان  نیترمهم

 230فارس در  جیدر ساحل خل «یکنون ی»بندر طاهر رافیبندر س
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گسترش تجارت  لیدله بوشهر واقع است. ب یجنوب شرق یلومتریک

را داشت بلکه  یبندر بازرگان کینه تنها نقش  رافیس ان،یساسان ییایدر

 ک یتیفارس در صحنة ژئوپل جیخل ییایدر یتجار ریسم به عنوان ژاندارمِ

 منطقه حضور داشت.

 

 
: در زیربنای مسجد بزرگ جامع سیراف که حفاری آن توسط هیئت  28تصویر  

  ،به انجام رسید  1968-71های  انگلیس )دکتر وایت هوس( طی سال   -مشترک ایران  

کرد روی این بنای ساسانی،  پی بنای بزرگی در دورۀ ساسانی کشف شد که ثابت می

 شد.   ساخته در دورۀ اسالمی، مسجد جامع  

 

 ،توسط واندنبرگ (گور)روز آباد یف  -راف یسنگفرش سجادۀ  کشف

 شم را نشانیابر ۀر جادیراف در مسیر سینظبی نقش ،یکیبلژ شناسشرق

به چنان  ،هیر ادویو مس ییایدر ۀر جادین بندر در خط سی(. ا3دهد)می



 105 ...  شاپور یجند یدهندة گفتمان مکتب پزشک وندیپبندر سیراف؛ : سومفصل 

ن تجارت یزر یگو ،یهزار نفر یت سیافت که با جمعیدست  یرشد

از سنگ ساروج که گاه  ییهاربود. مجموعه ساختمان بصرهرا از  ییایدر

آن با   ۀساخته شد  ییده است با طبقات باالیرسمی  ا هفت طبقهیبه شش  

 یدند، بافت معماریناممی  قا و هند آورده بودند و ساجیکه از آفرهایی  چوب

 داد.می لین بندر باشکوه را تشکیا

راف یبود، سها نراف بر سر زباینام س یوقت ،یالدیم 850سال  به

 یایبا هند و آس  یدر آن معامالت مهم  یادیمشهور بود که تجار ز  یبندر

ت یصد سال بعد، به علت موقع یدادند و در طمی انجام یجنوب شرق 

که  وجود آمدنده راف بیدر س یآن شهر، بازرگانان ثروتمند یممتاز بندر

ماداگاسکار در غرب ، یشمال یقای، آفرسرخ یایبا در یمعامالت مهم

 دادند.می ن در شرق آن انجامیهندوستان و با چ

 ،ناریون دیلیم 5/2انه یدر حدود سال یالدیقرن دهم م لیاوا در

سال  ةزلزل ةجین بندر در نتیگرفت. امی راف انجامیمعامالت از بندر س

ج فارس یخاور دور و خل  یآن مرکز تجارت  یرانیشود و با ومی  رانیو  م976

هرمز   ۀریش و سپس به جزیک ۀریشم، به جزیابر ییایدر ۀر جادیدر مس

 یهمتابی ها نتوانستند شکوهن لنگرگاهیکدام از اچیه یابد ولیمی انتقال

 (.4راف را پاس بدارند )یس

 700لومتر و عرض  یک  5/4به طول  ای  آن در جلگههای  رانهیو  اکنون

ن مکان توسط دکتر یشرق بندر کنگان پابرجاست؛ ا  یلومتریک  36متر در  

انگلستان در سال  یشناسرانیتو مطالعات ایانست یت هوس از سویوا
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ز یران و انگلستان نیئت مشترک ایه  م1974ده شد. در سال  یکاو  م1966

 کردند. ین بندر را حفاریا یاستانب ةمحوط 9

 یانتقال دانش پزشک سمیمکان افتی و نوشتار، جستجو نیا هدف

 یاثر مکتب پزشک یو چگونگ شاپورجندی طب  ۀبه حوز خاورزمین

 قیارام، از طر - هند  انوسیاق   ۀحوز  یبر فرهنگ و علم پزشک  شاپورجندی

 فارس است. جیدر خل رافیس یاسالم - یبندر ساسان

 

 
حکایت از    ،های تدفین در بندر سیراف: منظرۀ عمومی از قبور و شیوه 29تصویر  

 ساختار پیچیدۀ جمعیتی این بندر بزرگ ساسانی دارد. 
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در دوران  خاورزمیندر گفتمان با  شاپورجندی ی پزشک مکتب

 ان یساسان 

ران  ی ا   ة در پهن   ی راف در گسترش دانش پزشک ی بندر س   ی خ ی عملکرد تار   از 

  ی ساسان  دانشکدۀ پزشکی هند به  ی نقش آن در انتقال دانش پزشک  ن، ی زم 

 یعنی ، م 310- 379 ی ها ن سال ی ب  شاپور جندی  ۀ است. دانشکد  شاپور جندی 

های مانند خانه  8×8  یبا نما  یدوم ساسان  شاپورسال قبل، در زمان    1700

د یبغداد پد دانشکدۀ پزشکیکه  یسوم هجر ۀو تا سداند شطرنج ساخته

انه بود. به یخاورم یمکتب پزشک نیترمهم سال، 600مدت  یعنیآمد، 

طب پنج کشور نامور   شاپور،گندی  دانشکدۀ پزشکیقول ادوارد براون، در  

و  ینایسر ،یرانی، ای، هندیونانی ؛خته شده بودیآن روز به هم آم

 (.5ه()ی)مربوط به اسکندر یاسکندران

 ییورودایو انتقال دانش طب آ ین رو حضور پزشکان هندیا از

ان در یساسان یراف، نه تنها در رونق طبیق بندر سیرهندوستان از ط

در دوران  یآثار طب هند ةمهم بوده است، بلکه ترجم شاپورجندی

ان یشد. از م یطب در تمدن اسالم یز موجب رشد نهال نوپاین یاسالم

در  یبه عرب یتمدن اسالم ۀدر دور هاآن ازای ههندوان که پار یکتب طب

 یآثار کاراکا، سسرد و واگبهاتا هستند که سه رکن اصل  ةاز هم  ترمهم  آمد

 .(6روند)می به شمار یطب هند
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 ی مشهور هند  اریجراح بس  ،سوسترا :  30تصویر  

 

هندوستان،  یپزشکهای شهیو اند ییورودایبر انتقال طب آ افزون

 یبرا  یر مهمی، مسیش از اسالم و چه در تمدن اسالمیراف چه پیبندر س

بوده  شاپورجندی ۀدانشکد یبه سو یاسکندران ۀو حوز یگذر طب مصر

 ،ریصغ یایآس ،ونانیهای نیاز سرزم یو اسکندران یونانیطب  .است

ق یاز طر یا از راه خشکیسرخ و  یایه از راه دریمصر و انطاک ،هیسور

به  ،هندوکش یهار کوهیمرو و از مس ،، فرغانه و سغد(بلخ) ایباکتر

راف یبه بندر س ییایهندوستان وارد شده و سپس از هندوستان از راه در

 به ،النهرینبین -راف یس یروکاروان یرهایا مسیا و یق دریآمده و از طر
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 (.7نفوذ کرده است ) شاپورجندی یهنگفر - یعلم ۀحوز

 

 
تأثیر   ،از طب مصری، به ویژه در بخش جراحی   : مکتب پزشکی سیراف31تصویر  

 بسیار پذیرفته بود. 

 

 یار مهمینقش بس  ،رافیه با گذر از بندر سیادو  ییایر درین، مسیبنابرا

ش از اسالم و یدر پ شاپورجندیک یو آکادم یعلم ةیو تغذ یدر ترق

ران یا  یو فرهنگ  یارتباطات علم  .داشته است  یاسالم  تمدن  ةیاولهای  سده

 گانانق بازریک طرفه نبود؛ بلکه از طریر  یراف، تنها مسیس  ید از سوو هن

گرفتند، کتب می  راف پهلویان که در سیهند  یانوسیاق های  یو کشت  یرانیا

ز ینی  ونان و اسکندرانیران،  یا  یپزشکهای  شهیو اند  یاهیگهای  ، دارویطب

ده بودند یج فارس رسیبا گذر از رودخانه فرات به خل  هیق انطاکیکه از طر
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 افت.یمی به هندوستان انتقال

 

 
بازرگانان ثروتمند سیرافی، معامالت مهمی را در دریای سرخ، آفریقای  :  32تصویر  

 دادند. شمالی، ماداگاسکار و چین انجام می

 

هند انوس یاق  ین از سویران زمیا یخ ارتباطات تجاریتار یبررس با

 یزش فرهنگ پزشکین استنباط کرد که در آمیتوان چنمی  با هندوستان،

ن دو تمدن یا  یو فرهنگ  یعلم  ییارویرو  ۀراف دروازیران و هند، بندر سیا

 ۀحوز یعلم ةیراف در تغذیس هر صورت، نقش بندر بوده است. در

 اری، بسیو پزشکان هند  ییورودایا  یق ارسال کتب طبیاز طر  شاپورجندی
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 .متا استهبی

که از زمان   یطب هند  ةنیموجب شد که گنجها  ن تالشیا  ةمجموع

 یگرد آمده بود همراه با ترجمان نوشتارها شاپورجندیان در یساسان

 .بخشندز غنا ینرا  یطب اسالم ،یبه عرب یاز هند یپزشک

 یبه انتها دنیاز رس شیپ راف،یبا گذار از س یبازرگان هاییکشت

. دو بندر کردندیگذر م  زین  انیو مهرو  نیزسی  رم،یفارس از بنادر نج  جیخل

بندر   یکنزدی  در  اکنون  هم  هاآن  هایرانه یکه و  نیزسیو    انیمهرو  یساسان

 که »رستاق دادندیرا م یمثلث لیتشک شهر،یدارند، همراه با ر یجا لمید

علت  نیبه ا  یعلم پزشک  خیاز لحاظ تار  هیناح  نی. اشدیم  دهینام  شهر«یر

 ینیردیآنجا، علوم غ ینسطور یو علما نیمهم بوده است که مترجم

و  ونانیکه به هندوستان،  یی( و آثار اوستای)فلسفه، نجوم و پزشک

به فرمان   یونانیو    یانیسر  هایپراکنده شده بود را از زبان  گرید  یکشورها

 (.8شاپور، با خط »گشتک« نگارش نمودند )

در تبادل   ،یراف یهمچون بازرگانان س ،ینیزسی  انوردانیدر نیهمچن

دور تالش نمودند. های نیو سرزم نیزم رانیفالت ا انیم ییدارو اهانیگ

منطقه   نیا  ییدارو  اهانیگ  رامونینگارنده پ  ک یاتنوفارماکولوژ  هایپژوهش

منطقه با هندوستان و شرق  نیا ییفرهنگ دارو یوستگیپ ۀنشان دهند

 (.9قا است )یآفر
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علمی و    ة: مسیر دریایی با گذر از بندر سیراف، نقش مهمی در ترقی و تغذی 33تصویر  

های اولیة تمدن اسالمی داشته  شاپور در پیش از اسالم و سده آکادمیک دانشگاه گندی 

و شرق آفریقا و  است. داروها، عطرها، ادویه و گیاهان دارویی شرق دور، هند  

و بصره به سواحل    نیز سی های اسالمی با گذر از سیراف و بنادر نجیرم، جنابه،  سرزمین 

 های اروپایی گردیدند. مدیترانه رسیده و موجب شکوفایی طب اسالمی در سرزمین 
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به زبان  یپزشک سیشاپور، تدرجندی یدر دانشکدۀ پزشک هر چند

 اهانیو گ یانش فارماکولوژد ییرشد و شکوفا یبوده است ول یونانی

، موجب دگردییعرضه م  یرافسی  بازرگان  توسطها  از آن  یکه بخش  ییدارو

و  ابدیرواج  یدانشکده به زبان فارس نیدر ا یشد که واژگان داروساز

به  زین یفارسشة یر واژگان با ستمیس نیا یتمدن اسالم انسپس در دور

 (.10وارد گردد ) ،یعرب یدانش داروشناس

به عنوان مرکز فرهنگ و  هیگونه که اسکندر هر صورت، همان در

 فاینقش ا  یتیگ  یدانش به چهار سو  یدر پرتوافکن  سمیعلم در دوران هلن

 یتوانست، چون فانوس درخشان شاپورجندی یشهر دانشگاه کرد،یم

و  بیهمه برخاسته از ترک نیبدرخشد و ا دانش،ة نیگنج ک یهمچون 

 ترانهیمدۀ  حوز  ران،یمصر، ا  ونان،یگرد آمده از    هاینشامتزاج و گفتمان دا

در  یراف یو بازرگانان س انوردانینقش در دگاه،ید نی. از اه استبودو هند 

قابل ریغ یشهر دانشگاه نیا ایهیتغذ یهاانینواختن ضرب آهنگ شر

شهر بود که  نیدر ا یپزشک هایگفتمان دانشة یاغماض است. در سا

شکل  شاپورجندی یدر مکتب پزشک اییدرمان یهاروش مینبییم

و  انیونانی یدرمان هایبوده و از روش عیکه کاماًل نوآورانه و بد رندگییم

 (.11)اند کردهیجلوه م تریبرتر و عال هایهند

 فارس،  جیخل  یبنادر شمال  گریو د  رافیبندر س  ،یفراگرد کل  کی  در

و درخشش   انیساسان  یرانیدر انتقال علوم و نهضت ترجمه در رنسانس ا

 را جلوه نمودند. نقش ی، نقش مهمشاپورجندی یشهر دانشگاه
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دانش   ةدو طرف  یو معرف  یدر انتقال دانش پزشک  رافیبندر س  یهمتابی

تمدن در دوران  مصر، هندوستان و شرق دور، ونان،ی ران،یا یپزشک

توأم بود، همچنان   شاپورجندی  یشهر دانشگاهۀ  که با افول ستار  یاسالم

 .افتیادامه 

 

 
 ؛ ای از آالت جراحی طب اسالمی: گزیده 34تصویر  

شود  جراحی در تمدن اسالمی بسیار پیشرفته بوده است به طوری که چنین بیان می

کنند که مسلمانان  استفاده می ای  های جراحی که جراحان امروزی از ابزارآالت و روش 

ندۀ هندی در  کناند. وجود داروهای نارکوتیک و بیهوش  ها بوده اران آن ذگاز بنیان

های جراحی طب اسالمی هندی و مصری را در این بندر  سیراف، امکان روایی تکنیک

 فراهم آوردند. 
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  انوس یاقهای نیدر گفتمان با سرزم شاپورجندی یپزشک مکتب

 یر تمدن اسالمآرام د - هند

اعراب در اوج ة در هنگام حمل شاپورجندی یپزشکۀ دانشکد

 انیبه سپاه م623شهر در سال  میو افتخار بود و در زمان تسل ییشکوفا

پس از مهاجرت  یدر امان ماند و حت بیشهر از گزند و آس نیاسالم، ا

دانشگاه و  ییایاستادان برجسته آن به مرکز خالفت بغداد و بازتاب پو

 یایدر سراسر دن  گرید  ۀسد  کیهمچنان تا    ین شهر دانشگاهیا  مارستانیب

 (.11) دیدرخشمی اسالم

و شرق   نیبا خاورزم  رانیا  یو علم  یراستا، تبادالت فرهنگ  نیهم  در

 یدر دوران تمدن اسالم رافیس ییایتجارت در قیاز طر زین قایآفر

 .افتیهمچنان ادامه 

طب اسالمی، معرفی و  ةین نقش بندر سیراف در توسعترمهم شاید

ارائه داروهای گیاهی و گیاهان دارویی خاور دور، شرق آفریقا، مصر و 

هندوستان باشد. طب هندی به جهان وسیعی از مواد گیاهی و کانی 

ها در های یونانی بسیار متفاوت بود و از آندارو دسترسی داشت که با

 شد.ها استفاده میدرمان بیماری
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هایی بود که گاه به شش یا هفت : بندر باشکوه سیراف دارای ساختمان 35تصویر  

رسیده است و از سنگ و ساروج بنا شده بودند و طبقات باالیی آن از  طبقه می

نامیدند ساخته شده بود.  کردند و ساج می میهایی که از آفریقا و هند وارد  چوب 

تجارت سیراف از بصره بیشتر و  ”نویسد که  نویس مشهور می مقدسی، جغرافی 
 . “امهایی است که من دیدههای آنجا بهترین خانه خانه 

 

سموم و عطریات نیز عالوه بر مواد گیاهی و کانی به   ،طب هندی  در

های نفوذ طب گیاهی هند شک یکی از راهرفت. بیعنوان دارو به کار می

های اسالمی، ماحصل واردات گیاهان دارویی به سیراف به ایران و سرزمین

های ین کاالهای تجاری، و بارگیری آن به شهرترمهم عنوان یکی ازه ب

است. واردات و صادرات گیاهان دارویی و انبار این گیاهان بوده  یاسالم
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دانان تاریخی ی بندر سیراف، بارها توسط جغرافیالمللبیندر لنگرگاه 

( در مورد ق350) های میانی گزارش شده است. ابن خرداذبهسده

های معطر، صندل و کافور، چوب”  محصوالت هند چنین صورت داده است:

ای و حریر و های کتانی و پنبهچینی، نارگیل، پارچه  ةکباب  بوا،قرنفل، جوز

ای که برای تراش ر و بلور و سنبادهعاج، و از سراندیب انواع یاقوت و دُ

رود، و از ملیبار فلفل سیاه و از گجرات قلعی و از دکان جواهرات به کار می

 “بقم و داذی و از سندکت »دارو« و قصب و خیزران. (دکن)

ق مسعر بن مهلهل به هند آمده، در نواحی جنوبی شبه 331سال    در

راوند چینی و ساذج ”»کولم« نوشته است:  ۀدربار وجزیره گردش کرده 

دارویی است که برای عالج امراض چشم به  .هندی که بسیار کمیابست

شود و عود و کافور و کندر نیز محصول کولم رود، از اینجا صادر میکار می

ها نوعی سم از هند شود، عربی دیگر حمل میکه به کشورها ت،اس

 برند که قزوینی آن را »بیش« نامیده است، این واژه در هندی »بس« می

 “به معنی سم است.

ثروت جزایر  ۀزیسته است دربارمسعودی که در اواخر قرن دهم می

 »مهراج« گوید:

چینی  ةکافور و عود و قرنفل و کباب عطر در آنجا زیاد است و انواع”

 (.12)“.کنندو بسباسه و »هیل اکبر« و غیره را از این جزایر حمل می
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در    بندر سیراف: آشنایی با داروهای طب اسالمی و رواج گیاهان دارویی  36تصویر  

اکنون داروشناسی اسالمی و  هندوستان از طریق دریانوردان سیرافی چنان بود که هم

رواج    ،های وابسته به آن تا زمان حاضر بیش از هر شاخة دیگر پزشکی سنتیزمینه

 خود را در این کشور حفظ کرده است.
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های گیاهی و گیاهان دارویی از شهرهای  : بسیاری از داروها، فرآورده 37تصویر  

هندوستان  شدند تا راهی  رو به سیراف منتقل می پررونق تجاری ایران، از مسیر کاروان 

 و شرق دور شوند. 
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ج فارس یهند چنان در خل  یاه یگ  ی و داروها یاهی محصوالت گ نفوذ

ه در زبان یو ادو ها از واژگان عطر  ی ار یز بس ی شود که اکنون نمی  گسترده 

 اشاره کرد:   زیرعنوان مثال به موارد  ه  توان ب می   دارند که   ی هند  ة ش یر   ،ی عرب 

 

 نام هندی نام عربی ردیف

 Chandanچندن  الصندل  1

 Mushkaموشکا  المسک  2

 Kapurکپور  الکافور 3

 Tambolتامبول  نبول الت 4

 Kanak Pahlکنک هل  القرنفل  5

 Pippali-pili-pilaال یپ  یلیپ  الفلفل  6

 kobalکوبل  الفوفل  7

 Zunjaberaرا یزونجاب ل یالزنجب 8

 nilophalلو پهل ین لوفرین 9

 aelل یا ل یاله 10

 Jaiphalپهل  یجائ جائفل 11

 Triphalپهل  یتر فل یاالطر 12

 Shakharشکهر  رهی الشخ 13

 Harahهره  ج یالهل 14

 Baheraرا یبه ج یالبل 15

 Bahlatakaبهالتکه  البالذر  16
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ه، یادو ها،، عطریمتنوع خارج یکاالها ها،ن گزارشیاساس ا بر

 راف انباری، از نقاط گوناگون هند و شرق دور، نخست در سییاهان دارویگ

های یا کشتیرو و  کاروانهای  ریق مسیا از طریو سپس از آنجا  اند  شدهمی

 (.13دند)یگردمی پخش یاسالمهای نیگر سرزمیا دیخردتر، در بغداد 

ز ین  ییاهان دارویو گ  یاهیگهای  از داروها، فراورده  یاریبس  نیهمچن

راف یرو به سر کاروانیران، از مسیا یپررونق تجارهای شهر بالعکس از

ت یهندوستان و شرق دور شوند؛ عطر گل سرخ که از وال یمنتقل تا راه

 رافیز گالب را به سیآمده و نمیبه دست  یروزآباد کنونیف یعنیگور 

بردند. عرق می  قاین، مصر و آفریراف به هندوستان، چیو از ساند  ردهآومی

درخت خرماست و از گل ناشکفته درخت خرما  یعطر ۀطلعانه که ماد

ند، عرق زعفران و عرق یرند و امروز هم در فارس آن را عرق تارونه گویگ

لوفر، یمانند عطر بنفشه، عطر ن  یروغن  یدمشک و عطرهایسوسن و عرق ب

رد، عطر مو ،عطر زنبق ،گرفتندمی اه کاردهیکه از گ یعطر رگس،عطر ن

 یراف به کشورهایعطر مرزنجوش، عطر بادرنگ و عطر بهار نارنج از راه س

نه تنها در مکتب ها ن فرآوردهی(. ا14شده است )می ن صادریمشرق زم

 ۀ بلکه بر طب شرق و حوز اند،رفتهیکار مه ب شاپورجندیی پزشک

 اند.پابرجا گذاشته یریتاث زیهندوستان ن
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نهم به عربی ترجمه و    تا: هر چند که کتاب دیوسکوریدس، در قرن سوم  38تصویر  

مرجع عمدۀ داروشناسی و داروسازان طب اسالمی شد ولی معرفی و ارائه داروهای  

گیاهی و گیاهان دارویی خاور دور، شرق آفریقا، مصر و هندوستان از طریق مکتب  

 گذاشت. پزشکی بندر سیراف، تاثیر فراوانی بر توسعة طب سالمی  
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ر ی در مس  یاه یگ های و فراورده  یی اهان داروی ونقل گحمل  ک یتراف 

ده است که ساالنه هزار تن ر بو ی عمان چنان چشمگ  ی ای ج فارس و در ی خل 

، روغن ی قرون وسط  یدر اروپا   . ( 14شده است) می   حمل و نقل  2و کندر  1مر 

ها زخم  ی عفونضدمصارف  یشد و برا می  ک دارو استفادهیعنوان ه کندر ب 

 ۀ ک ماد ی صورت ه ز ب ی کندر ن  ة ی تصف  ۀ ک فراورد یکاربرد داشته است و 

و  ی کروبی د. اثرات ضدمی گردمی  استفاده ها چسبناک جهت پوشش زخم 

عنوان ه ب  ،ییورودای مر شناخته شده است و در طب ا  یکنندگ یضدعفون

شده می   و پاک کنندۀ خون مصرف   ی جنس  یک و محرک قوا یک مادۀ تون ی 

، ی مشکالت گوارش  یانه، مر برا یاکنون در سراسر هندوستان و خاورم است.  

 (.15شود ) می   استفاده  یدردها و اختالالت قاعدگ ی گلو، لثه و دهان و برا

مشرق  یاهیگ ییداروهای ک فرآوردهیل تراف یدله هر صورت ب در

 چنان پرنفوذ شد یر طب هند بر طب اسالمیتاث ،ج فارسین در خلیزم

که از  ییطب اورودا یوردهاااز داروها و دست ،یراز یایکه محمد بن زکر

 ین رخنه کرده بود در نوشتارهایران زمیراف به ایج فارس و سیخل  یسو

 (.16برد )می ، استفادهیژه الحاویوه ب ،خود یپزشک

او و دیگر  یمنصور، استاد طب ابن سینا، در جلسات درس براابو

گوید که از مکتب حی و پزشکی سخن میهای جراشاگردانش از روش

های مصر، پزشکی سیراف آموخته و این مکتب ماحصل برخورد تمدن

 
1 Myrrh 
2 Frankincense 



 شاپور و بازگشت سیراف دانشگاه جندی 124

ی بوده است. در سیراف بیش از اعمال المللبینیونان و هند در این بندر 

ها آوردند بر زخممیبه دست  ای که از تقطیر خرماهجراحی، با ماد

 ترینجراحی که اکنون نیز از اساسیهای پس از تا از عفونت مالیدندمی

 مسائل جراحی است جلوگیری کنند.
 

 
های شمال آفریقا، از طریق دریانوردان  : داروهای گیاهی فراوانی از سرزمین 39تصویر  

 زمین شد. سیرافی، وارد بازار دارویی ایران 
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ن است که ینیافت کی ییراف روایر که در سینظبی یاز داروها یکی

کردند و ابومنصور در می  را با آن درمان  یبوم ای  نوبههای  تب  ا ویتب ماالر

ان خود مانند ابن یز آن را به دانشجوین دارو آگاه شد و تجویراف از ایس

بعد های  ان تا سدهییاست که اروپا  یین همان دارویا  .دادمی  نا آموزشیس

 .(17افتند )ین ین از آن آگاهیالت یکایو کشف آمر

 
سیراف به چنان  هندوستان از طریق مکتب پزشکی  : نفوذ گیاهان دارویی  40تصویر  

خوریم از گیاهان  سینا برمیای رسید که بسیاری از داروهایی که در قانون ابنپایه 

 . وارداتی سرزمین هندوستان است
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ران، در مورد یخ طب ایپژوهشگر بزرگ تار آبادینجممحمود  دکتر

 ةنکت”سد:  ینومی  نین و خاور دور چنیران، چیا  یو پزشک  یارتباطات علم

دور بوده و   یلیران خین و ژاپن )خاور دور( از ایکه چون چ قابل تذکر آن

ن مشکل و دشوار و ین سرزمیو آمدورفت با ملل و اقوام ا یدسترس

رقابل یغها  و جاده  یطوالن  یلین خین کشور ما و آن سرزمیراه ب  همچنین

اثر طب خاور دور ان آسان نبوده است، لذا ا هم چندیعبور و از راه در

 (18) .“ران نداشته استیطب ا یبر روای العادهفوق

را بازرگانان یدگاه چندان نافذ باشد، زین دیرسد که انمی به نظر اما

 یمایپانوسیاق  یبزرگ دو طبقه و چند صد نفرهای یبا کشت یراف یس

ن بادبان یچ  به سوی  ماالکا  ةانوس هند و گذر از تنگیخود، با گذشت از اق 

ج فارس با خاور دور به یتجارت خل ۀگشوده و با رونق دادن به گستر

 اند.مبادرت نموده یو پزشک یعلم التتباد

مانده  یبر جا ینیسندگان چیالعاده با ارزش که از نوسند فوق دو

انوردان یبرتر بازرگانان و در یچون و چرابی است نشانگر حضور فعال و

در جنوب خاور دور تا بندر کانتون  یدر قرن اول هجر یرانیمسلمان ا

ژه پس از انتقال یوه عباس، ب یبن یدر دوران خلفا .(19باشد)می نیچ

الت مباد ،یالدیاز دمشق به بغداد، از اواسط قرن هشتم م ومتمرکز حک

 یهند و جنوب شرق  ،قایشرق آفر ،عربستان ،ج فارسیاز خل ییایاز راه در

 .ابدیمی یشتریت بیاهم ،ینین نسبت به راه زمیا تا چیآس
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 ؛ : معاینة نبض بیمار توسط پزشک چینی41تصویر  

ابزار تشخیصی در طب چینی باستان بوده است. بازرگانان سیرافی با    ینترمهم  نبض

گذر از تنگة ماالکا به سوی چین بادبان گشوده و موجب تبادالت علمی و پزشکی  

های طب چین دربارۀ گیاهان  یافتهایران و چین را فراهم نمودند. بخشی از دست 

 دارویی از طریق آشنایی با مکتب پزشکی سیراف حاصل آمد. 

 

کاالها از ”نویسد: بهای خود میگران ةسیرافی در سفرنام سلیمان

شود. از سیراف ها بار میبصره و عمان به سیراف منتقل و از آنجا به کشتی

روند. دارند و بادبان کشیده به مسقط میآب شیرین برای آشامیدن برمی

شوند. بعد گیرند و رهسپار هند میاندازند و آب میدر آن بندر لنگر می
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رسند و از آنجا به چین عزیمت می «کولم ملی»از یک ماه به 

 ة در مسیر آبی تنگ و ماالیا ۀدر شبه جزیرکه بندر کاله  (12)“.کنندمی

 ین بنادر ترانزیتی بوده است.ترمهم ماالکا قرار داشته، یکی از

ن بندر یدر ا ،نیهند در زمان رفتن به چ یمایپانوسیاق های یکشت

بار خود و بارکردن  ةین بندر پس از تخلیا از همیو اند گرفتهمی پهلو

شهر  اند.گشتهمیبر یاسالم یهند و کشورها ید، به سویجد یکاالها

بازار و  .شرق و غرب بوده است ی، بندر تجاره )در شبه جزیرۀ ماالیا(کال

ه و یآبنوس، بقم و همه نوع ادو ،صندل، عاج، قلع ور،تجارت، عود، کاف 

بندر  .(20گر در آن جا بر قرار بوده است)ینباتات معطر و محصوالت د

گر یو جاوه و د ر سوماترایسوماترا، جزا یمهم پالم بانگ در جنوب شرق

وفل، صادرات منظم ف  یدارا ،یر کوچک و بزرگ شرق و غرب اندونزیجزا

 اند.بوده ییداروهای و فرآورده یاهیگ یداروها ور،قرنفل، عود، کاف 

ع و فشرده بود که در قرن دوم ی وس  یبه حد  یمبادالت تجار  ن ی ا 

رمسلمان در ی از بازرگانان مسلمان و غ ی ن وک کل ی ،ی الدی هشتم م /ی هجر 

 یگسترده و دائم   ین ارتباطات تجار ی وجود آمده و به سبب همه  ز ب ی خانفوا ن 

 ی ن بود که در قرن دوم و سوم هجر ی ان در بنادر چ یران ی ان و خصوصًا ا ی خارج

بودند، در  ی رانی ا  ها آن  ، که اکثر ی ست هزار نفر خارجی کصد و ب یدر حدود 

در  هاآن  فرهنگ و آداب ی عی رات طبی شهر خانفوا سکونت داشتند و تاث 

از  یار یبس  یاسام له ین وس ی به ا  یبوده که حت ین به حد ی ن چی سرزم 

 . ( 20ن منتقل شده است) ی ران به چ ی ز از ا ی و غذاها ن ها  وه ی اهان، م یگ 
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ن  ی ن به باالتر ی ج فارس با چ ی ، تجارت خل ی سوم و چهارم هجر  ۀ سد  در 

ن مسافت  ی بزرگ، ا های ی سته با کشت و ی انوردان و تجار، پ ی د و در ی حد رس 

مودند. گالب  ی پ می   ن ی خود به چ   ی شتر کاالها ی حمل هر چه ب   ی را برا   ی طوالن 

  رق دمشک، ع ی خرما )تارونه(، بومادران، عرق زعفران، عرق ب  ة و عرق شکوف 

لوفر، نرگس، زنبق، بادرنگ، بهار نارنج، مرزنجوش،  ی سوسن، عطر بنفشه، ن 

 . ( 20رفت) می   ن ی راف به چ ی ق بندر س ی مختلف از طر   ی پنبه، زردچوبه و داروها 
 

 
 ؛تحت عنوان »رموز نبض«  م1693نسخة چاپ  چارت نبض از یک  :  42تصویر  

طب اسالمی از نبض آشنایی نداشته است. در متون    ای همانندهیچ مکتب پزشکی 

شک دانش  داده شده است. بی  نبض  نوع  50پزشکی ایران، توضیح بیش از  

 شناسی مکتب پزشکی سیراف، تاثیر فراوان بر پزشکی چین گذاشته است. نبض
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راف به خاور دور، یبندر س  یر بازرگانیمس یکاالها یجه، بررسینت  در

ران یا  ییاهان دارویه و گیداروها، ادو  یمعرف   ن نشانگریسوماترا و چ  ،یمالز

 . (21ن است)یبه خاور دور و چ  یرافیتجار س  یالن و هند از سوین، سیزم

 ۀدر سد ینیهند به زبان چ ییورودایطب آ یوردهااچند دست هر

 ینیان چیز دانشجوین  یالدیهفتم م  ۀترجمه شد و در سد  یالدیچهارم م

پرداختند و طب  ییورودایل طب آیبه تحص 1در هند در دانشگاه ناالندا

های افتهیاز دست یافت، اما بخشی یاز طب هند یعیرات وسیتاث ینیچ

که  شاپورجندیی ق مکتب پزشکیاز طر ییاهان داروین به گیطب چ

 د.یشد حاصل گردمی رائها یرافیتوسط بازرگانان س

گیاهی چین بسیار کاربرد داشته است و از داروهای گیاهی که  طب

خورد، زقوم هندی، اقونیطون، در فهرست دارویی چین قدیم به چشم می

)گیاه  سینگ ینجه، شاه بلوط، صبر زرد، گلپر، افسنطین، یبادرنجبو

مخصوص چین(، ماش، خیزران، سنا، شبت، رازیانه و جونتیانا، ریوند، 

که مشاهده به طوری  (.22توان نام برد)... را میو جبیلروغن کرچک، زن

شود، بسیاری از داروهای گیاهی ایران و هند در این فهرست وجود می

 اند.دارند که از طریق بازرگانان سیراف در خاور دور معرفی شده

 

 
1 Nalanda 
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: نه تنها نخستین استادان بزرگ کیمیا همچون جابر و رازی از پزشکی آگاه  43تصویر  

کردند. بلکه در سراسر تاریخ اسالم، بسیاری از کیمیاگران به حرفة  بودند و طبابت می 

پزشکی اشتغال داشتند. معرفت آنان دربارۀ گیاهان هم به منظور مداوا بود و هم به 

کردند.  یمیا و حتی از داروهای کانی نیز در مداوا استفاده میمنظور اعمال مربوط به ک

از طریق دریانوردان سیرافی در   ،وردهای داروسازی ایران و اسالمابسیاری از دست 

 هندوستان، خاور دور و شرق آسیا رواج پیدا کرد. 
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به طور مثال، بازرگانان سیرافی، انقوزه را که در سیستان و مکران 

کردند و به چین صادر بوده است، از پنجاب تهیه میایران نیز فراوان 

نمودند. انقوزه در آسیای میانه و هند در طب گیاهی، برای مشکالت می

شود. روغن فرار آن گوارشی ساده مانند سوءهاضمه و یبوست استفاده می

شوند، ترکیباتی است که هنگامی که از راه دستگاه تنفسی خارج می  رایدا

صورت ه  ب  ثر است. معموالً ؤاحتقان یافته از طریق سرفه مموکوس    ةبر تخلی

قرص برای برونشیت، آسم برونکیال، سیاه سرفه و مشکالت تنفسی دیگر 

کند. کاربرد دارد، همچنین فشار خون را پایین آورده و خون را تصفیه می

 (.23کاربرد آن در شرایط نورتیک نیز مشهود است)

ی ران مکتب پزشکین سف یتوسط ا ی، نفوذ طب اسالمیکل به طور

در  یک طب اسالمیفارماکولوژهای هیشود که پامی چنان شاپورجندی

خان در سال  یابند تا باالخره، به فرمان کوبالیمی یچندان یین روایچ

 سیتاس guang huiبه نام  یمارستانیوان، بیتخت خاندان یدر پام 1270

را با داروها و  یاریه و بسپزشکان، مسلمان بود تمامشود که در آن می

 .(24کردند)می درمان یطب اسالم

ج فارس به خاور دور یاز خل  شاپورجندی  ی شک انتقال علوم پزشکی ب 

توان از آن می  مکتب داشته است که ن ی ا  ز بر ی ن  ی راتی ه نبوده و تاثی ک سو ی 

 اشاره کرد.  ران ی در اای  و جاوه   یی ، سوماترا ینی چ  ی اهی گ ی به کاربرد داروها

فارس  جیبا بنادر خل زیاز قرن ماقبل از اسالم ن قایآفر یشرق  سواحل

 نیاۀ  در قلب تپند زین  رافیس  یالمللبین  بندر  و  اندداشته یمبادالت تجار
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و بنادر زنگبار، المو،  ریبا جزا ییایبوده است و تجارت در یبازرگانۀ ریزنج

در   یالدیهشتم تا دوازدهم مۀ  از سد  قایدر شرق آفر و سفاله  لوایپومبا، ک

 (.26-25خود بوده است )  ییدر اوج شکوفا یدوران تمدن اسالم

ة نیدر زم یخیو تار یشناسباستان هایافتهیرو، هر چند  نیا از

انتقال ة  نیدر زم  یرو به انباشت است ول  قایبا شرق آفر  رانیا  ییایتجارت در

 هایهند، به پژوهش  انوسیاق   ةمنطق   در  قایو آفر  رانیا  انیم  یدانش پزشک

 .باشدیم ازین تریو گسترده ریفراگ

با الگو  یاسالم یشهرها گریبغداد و د مارستانیکه ب گونههمان

 نیشاپور شکل گرفتند، چنجندی یدانشکدۀ پزشک مارستانیاز ب یبردار

. افتی انیالگو بن نیبه هم زین رافیبندر س مارستانیکه ب دنماییم

شاپور جندی  ینشانگر قدرت نفوذ مکتب پزشک  مارستانیب  نیا  یریگشکل

از طب  یازهیفارس که خود جوالنگاه آم جیبندر خل نیترمهم در

. در باشدیبوده است، م یانیو سر یمصر، اسکندران ن،یچ ،ییورودایآ

 ینگاه تخصصشاپور، جندی مارستانیهمانند ب مارستان،یب نیساخت ا

و  یداخل ،یمختلف ارتوپد هایوجود داشته و تاالر بزرگ آن به بخش

 (.27است ) شدهیم میتقس مانیازنان و ز
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: محوطة باستانی در بندر سیراف که شامل ساختمانی بزرگ و مکان  44تصویر  

 احتمالی بیمارستان سیراف است. 
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 ؛ خلیج فارس  : پالن بیمارستان بندر سیراف در حاشیة45تصویر  

های تمدن اسالمی برای  بخش غربی ساختمان منطبق با تاالر بیمارستان احتمااًل  

های منفرد در دو  و بخش شرقی با اتاق   بوده های ارتوپدی، داخلی و زنان و زایمان  بخش 

 بیماران بستری را برای بیمارستان داشته است.   کاربرد بخش ایزولة   ، سوی شمال و جنوب 
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طبابت  یرافیچون ابن ماهان س یپزشکان مارستانیب نیدر هم

السفر »  ةدر کتاب الفهرست، از رسال  میمحمد بن اسحاق القد  اند.کردهیم

 ادی یراف یعقوب سیمعروف به  یراف یابن ماهان س «الطلب یوالحضر ف 

ن یعنوان مشهورتره ز از ابن ماهان بین یخ الحکماء قفطیکند و در تارمی

 (.28است ) دهاد شیاطباء 

 

 یریگجه ینت

طب  هایهیدر انتقال پا یرافیفراگرد جامع، بازرگان س کی در

مصر و شرق  ن،یهند و چ ییدارو اهانیگ ی( و معرف ی)هند ییورودایآ

تالش   انیدر دوران ساسان  شاپورجندیرو به رشد    یبه مکتب پزشک  قایآفر

 یدرخشان شهر دانشگاهۀ ند و تا چند سده پس از افول ستارنمود

 ةنیدر زم  شاپورجندی  یمکتب پزشک  یوردهاادست  یعرف، با مشاپورجندی

هند تا  انوسیاق هاینیدر سرزم یدرمان هایو روش یاهیگ یداروها

گفتمان   ن یا   یوردها ا دست   را از خود نشان دادند. یی همتا بی   دور نقش  خاور 

 آرام   -  هند  انوسیاق های  ن ی همچنان در سرزم  ها،هنوز با گذر قرن   ،ی پزشک

 است. پابرجا
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