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Abstract
One of the great schools of medical knowledge that had been the light of the past to
the future is Jundishapur School.We sought to introduce just a little of this magnificent persian civilization in this study. The aim of this study was reviewing the effect
of Jundishapur medical school and hospital on Baghdad medical school and hospital.
Effectiveness of this great scientific center at that time was so much that transmission of
itsculture to the center of islamic caliphate in Baghdad, leaded to prosperity and excellence of Baghdad school.
Key words: Jundishapur Medical School and Hospital, Baghdad School, History of
medicine, Abbasian Caliphate
Received: 10 Apr 2013; Accepted: 22 Apr 2013; Online published: 8 May 2013
Research on History of Medicine/ 2013 May; 2(2): 49-56.

Res Hist Med 2013; 2(2)

سيد عليرضا گلشني
حسن یارمحمدی
3
بابک دانش فرد

2و1

3و1

 دانشگاه علوم، دفتر مطالعات تاریخ پزشکی ایران-1
 ایران، شیراز،پزشكي شيراز
 دانشگاه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه تاریخ-2
 ایران، شیراز،شیراز
 دانشگاه علوم پزشكي، کمیته تحقیقات دانشجویی-3
 ايران، شيراز،شيراز

، کمیته تحقیقات دانشجویی، بابک دانش فرد:نویسنده مسئول
 ايران، شيراز،دانشگاه علوم پزشكي شيراز

babakdaneshfard@gmail.com

Babak Daneshfard et al

1- Browne, 1986: 34-7.
2- Bik, 1993: 111.
3- Elgood, 2007: 92.
4- Ghirshman, 1958: 134.
5- Frye, 1985: 126.
6- Ahmadzadeh, 2009: 4.

50

خالصه مقاله
یکی از مکاتب عظیم دانش پزشکی که چراغ راه گذشته به آینده بوده و در این
پژوهش در صدد معرفی گوشه ای از این شکوه تمدنی ایرانی هستیم ،مکتب
دارالعلم جندی شاپور می باشد .بازبینی تأثیر مکتب پزشکی و بیمارستانی جندی
شاپور بر مکتب پزشکی و بیمارستانی بغداد هدف پژوهش در این تحقیق می
باشد .تأثیرگذاری بیمارستان و مدرسه جندی شاپور در آن دوران به حدی بوده
که انتقال فرهنگ غنی جندی شاپور به مرکز خالفت اسالمی در بغداد ،سبب رونق
و تعالی مکتب دارالعلم بغداد شده است.
اگر چه اين اسناد خالي از بغض و غرض ورزيهاي سياسي نيست اما از آنجا که
مساله پزشکي و قرنطينه ،مساله اي غير سياسي است ،اين گزارش ها نسبت به ديگر
اسناد از اعتبار بيشتري برخوردار است.
کلمات کلیدی :دارالعلم بغداد ،بیمارستان و مدرسه جندی شاپور ،طب ،خالفت
عباسی
مقدمه
پس از ظهور اسالم ،علم طب از نخستين علومی بود که مورد توجه مسلمانان
واقع شد و مخصوصاً در دوره نهضت علمی اسالمی در دوره خالفت عباسيان
پیشرفت روزافزونی یافت .کتاب های طبی از مراکز علمی چون جندی شاپور
از زبان های يونانی ،سريانی ،پهلوی و سانسکريت به عربی ترجمه شد و دانش
طب ملل دیگر نیز که در این دارالعلم تمرکز یافته بود در ميان مسلمانان راه يافت.
دانشمندان مترجم مانند اسحاق بن حنين کندی و پسرش حنين بن اسحاق و ثابت
بن قره به ترجمه آثار علمی پرداختند و اطبای بزرگ و داروشناسان مشهوری
ظهور کردند که آثار برخی از آنان قرن ها در اروپا جزء کتاب هاي درسی بود 1.از
بزرگان علم طب در مرکز جندی شاپور که به مرکز خالفت راه یافتند می توان به
خاندان بختشيوع ،آل ماسویه ،خاندان ابن سهل و علی بن عباس مجوسی اهوازی
اشاره کرد .چون دانشمندان دوره اسالمی تأليفات خود را اغلب به زبان عربی که
زبان علمی آن دوره بود می نوشتند ،در مغرب زمين آنها را به عنوان اطبای عرب
می شناختند؛ حال آنکه بیشتر آنان ايرانی يا از ملل ديگر بوده اند .آنچه گوياي
توان علمي و ارزش ويژه دانشمندان مسلمان مي باشد ،تالش موفق آنان در تطبيق
دانش پزشكي مربوط به ملل ديگر با نيازهاي اهالي قلمرو اسالمي است .در اين
ميان ايرانيان كه در دربار خلفاي عباسي جايگاهي ممتاز داشتند ،در زمينه علم طب
2,3
نيز ارزش واالي خود را به اثبات رساندند.
پیشینه جندی شاپور
شهر گندی شاپور به دستور شاهپور اول ساسانی در سال  241بعد از پیروزی بر
امپراطور بزرگ روم ( والرین) در خوزستان کنونی ،در  ۳۰کيلومتري شرق شوش،
 ۱۸کيلومتري جنوب غربي دزفول و  ۵۰کيلومتري شمال غرب شوشتر (نزديک
اسالم آباد کنوني) تأسیس گردید .نام اصلي گندي شاپور که معرب آن جندي
شاپور است به زبان پهلوي «وه آندوشاه پوهر» ()Veh Andivi Shahpuhr
4
بوده است که معنای آن شهر شاپور بهتر از انطاکيه می باشد.
بنا به روایتی شاپور اول در سال  ۲۷۱ميالدي دستور داد دانشگاهي نيز به نام
دانشگاه گندي شاپور به همراه بیمارستان آموزشی و کتابخانه ساخته شود و در
نهایت دستور به جمع آوری و ترجمه کتب علمی آن زمان داد که این خود زمینه
5
ساز شکل-گیری مکتبی علمی در این شهر گردید.
شاپور دوم نیز با بازسازی دانشگاه و کتابخانه و بیمارستان جندی شاپور نقش
مهمی را در تبدیل این مرکز علمی به یکی از قطب های علمی روز ایفا نمود .زمان
شاپور دوم در گندي شاپور عالوه بر گياه پزشکي (پزشکي داخلي) ،کارد پزشکي
(جراحي) ،مانتره پزشکي (روان شناسي) ،داروسازي و ستور پزشکي (دامپزشکي)
6
نيز آموزش داده مي شد.
در زمان این پادشاه ساسانی شهرت جهاني دانشکده پزشکي گندي شاپور در
مراکز علمي جهان به قدري بود که در کمتر از  ۱۰سال بيش از  ۱۰۰پزشک،
استاد و فيلسوف از کشورهاي يونان ،روم ،سيسيل ،مصر ،هند و چين به گندي
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حضور انوشيروان در سال  ۵۵۵ميالدي در شهر تيسفون برگزار شد که در آن از
10,11
دانشمندان سراسر جهان آن روز دعوت به عمل آمده بود.
مدرسه طب گندي شاپور و بيمارستان آن در اواخر عهد ساساني به مراحل عالي
ارتقاء جست .زيرا در اين مدرسه از تجارب علمي ملل مختلف يعني طب ايرانيان،
هندوان ،يونانيان ،اسکندراييان و علماي سرياني زبان استفاده مي شد به گونه اي
که اين دانشگاه کانون اصلي انتقال دانش ميان خاور و باختر بود و گندي شاپور به
يک شهر دانشگاهي بزرگ جهاني تبديل شد و به نام شهر علم در جهان شهرت
يافت .در سال ۵۴۰ميالدي دانشگاه گندي شاپور و به ويژه علوم پزشکي توسعه
عظيمی پيدا کرد .در آن دوره بر سر در اين دانشگاه در دوره ساساني چنين آمده
13,12
بود« :دانش و فضيلت برتر از بازو و شمشير است».
شهرت مدرسه طب گندي شاپور ،بيمارستان و روساي آن تا مدتي از دوره
اسالمي هم به قوت سابق باقی ماند .چنانکه ابوجعفر منصور دوانقي در سال
 ۱۴۸هجري قمري به توصیه طبیبان برای درمان بيماري معده خویش از رئيس
14
بيمارستان جندي شاپور بختيشوع پسر جورجيس استفاده نمود.
ولي بعدها با مهاجرت استادان حوزه علمي گندی شاپور به بغداد ،آن دانشگاه و
بيمارستان آن مقام سابق خود را به مرور از دست داد و نهايتاً بين سال هاي  ۱۲۰تا
 ۱۶۵هجري بقيه ي مدرسه گندي شاپور نيز به بغداد انتقال يافت .به دستور هارون
الرشيد (  ۱۹۳تا  ۱۷۰هجري) و زير نظر جبرئيل يا جورجيس فرزند بختشوع رئيس
بيمارستان گندي شاپور نخستين بيمارستان پس از اسالم در بغداد بنا شد و سپس
(به سال  ۲۰۱هجري) مامون «بيت الحکمه» را در بغداد به تقليد از گندي شاپور
ساخت .ولي برابر نوشته کتاب حدود العالم من المشرق الي مغرب شهر گندي
شاپور تا سال  ۳۷۲هجري هنوز آباد بوده ولي بعدا ً به کلي ويران شده و به جز چند
15
تپه و ماهور چيزي از آن باقي نمانده است.
بیمارستان جندی شاپور
اطالع زیادی در مورد ساختار فیزیکی و محل دقیق بیمارستان جندی شاپور در
شهر در دست نیست و به همین دلیل نیاز مبرمی به انجام تحقیقات باستان شناسانه
در خرابه های جندی شاپور(واقع در روستای شاه آباد فعلی) به منظور روشن شدن
طراحی و معماری شهر و مدرسه جندی شاپور وجود دارد.
در این قسمت از مطالعه سعی بر آن است تا با بررسی شواهد به جای مانده از
آن دوران ابتدا به چگونگی ساختار و سیستم کارکرد این بیمارستان پرداخته شود،
سپس نقش این ساختار در شکل گیریبیمارستان های دوره اسالمی به ویژه مکتب
بغداد مورد ارزیابی قرار گیرد.
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بررسی های انجام شده نشان می دهد که پزشکی با عنوان «درستبد» ریاست
بیمارستان و همچنین مدرسه جندی شاپور را به عهده داشت که ابن مقفع این
عنوان فارسی را در عربی به «رأس االطباء الفارس» ترجمه کرده است .باید در نظر
داشت که درستبد به عنوان حاذق ترین پزشک کشور هم زمان پزشک دربار و
16
همچنین پزشک دادگاه نیز به شمار می آمد.
نکته جالب توجه آنکه در این بیمارستان بر اساس مدارک موجود سطح قابل
توجهی از تخصص گرایی وجود داشته و هر یک از پزشکان به درمان در حیطه
تخصصی خود می پرداخته اند 17.ضمن اینکه در صورت نیاز بیماران به بیش از
یک متخصص ،با سایر پزشکان نیز مشاوره صورت می گرفته است (مشابه سیستم
مشاوره امروزی).
عالوه بر این بیمارستان خوابگاه هایی را همراه با خدمات پزشکی  24ساعته برای
بیماران فراهم ساخته بوده است .نکته قابل تأمل اینکه در این بیمارستان پزشکان
بسیاری از قومیت ها و مذاهب مختلف بدون هرگونه اختالفی در کنار یکدیگر
18
مشغول فعالیت بوده اند.
در خصوص مدت زمان تحصیل در جندی شاپور اطالعات دقیقی در دست
نیست اما با توجه به اینکه طول دوره تحصیل در مدرسه  Nusaybinکه به عنوان
یک مرکز علمی تأثیرگذار بر مدرسه جندی شاپور شناخته می شود و همچنین
سایر مدارس اسالمی که با الگوگیری از جندی شاپور شکل گرفتند سه سال بوده،
می توان حدس زد که احتماالً طول این دوره در جندی شاپور نیز سه سال بوده
19
است.
برنامه آموزشی نیز در این مرکز به این صورت بوده که سال اول دانشجویان
به فراگیری هندسه ،ریاضیات ،منطق و دروس دیگر می پرداختند که در این
میان منطق و ریاضیات دروس اصلی محسوب می شده اند .در سال های بعد نیز
کتاب های بقراط ،جالینوس و «کتاب الحشاشیش» دسقیروطوس تدریس می شده
است .گنجاندن این مباحث در برنامه آموزشی با این هدف صورت می گرفته که
دانشجویان عالوه بر فراگیری علم پزشکی توانمندی هایی را کسب کنند تا بتوانند
20
در آینده در صورت نیاز بیمارستان های خود را تأسیس کنند.
عالوه بر این فلسفه نیز در جندی شاپور و سایر مراکز الگو گرفته از آن که
عمیقاً تحت تأثیر آموزه های جالینوس بودند تدریس می شد ،چرا که وی معتقد
بود یک پزشک باید هم زمان یک فیلسوف هم باشد .این مسأله با تأثیرگذاری
بر پزشکان آن دوره و تشویق آنان به آموختن فلسفه باعث عالقه مندی آنان به
این علم هم شده بود به گونه ای که حتی برخی از این پزشکان به انتشار نظریات
21
فلسفی خود نیز پرداختند.
تأثیر بیمارستان و مدرسه جندی شاپور در تأسیس بیمارستان ها و
مراکز درمانی بغداد
اولین محلی که در اسالم می توان بدان نام درمانگاه یا محل پرستاری بیمار نهاد،
در صدر اسالم و در زمان پیامبر اکرم(ص) بود .توضیح آنکه درجنگ خندق سعد
بن معاذ تیری خورد که به امر رسول اهلل(ص) در جنب مسجد الحرام چادری برپا
کردند و سعد را در آن چادر ،که متعلق به «رفیده» و برای مجروحین بود ،گذاردند
تا نزدیک مسجد الحرام باشد و پیامبر بتواند از سعد عیادت فرمایند .پس از آن
اولین کسی که در اسالم به تأسیس بیمارستان پرداخت ولید بن عبدالملک ششمین
خلیفه اموی ،که در سال ( 86هـ.ق) به خالفت نشست ،می باشد .ولید بیمارستان
مزبور را به سال ( 88هـ.ق) برای مردم زمین گیر و فلج ،جذامیان ،کوران و مساکین
اختصاص داد و برای مخارج بیمارستان صدقات ،اطباء و پرستارانی را تعیین کرد.
بیمارستان مزبور در شهر دمشق بود که در حقیقت به نوانخانه بیشتر شباهت داشت،
چرا که جذامیان و کوران در آن بودند .ولید امر نموده بود که بیماران از محوطه
بیمارستان خارج نشوند .بودجه این بیمارستان از طرف خلیفه پرداخت می شد .البته
این نکته را نباید از نظر دور داشت که افتخار ابداع روش درمانی بیمارستانی از آن
ایرانیان می باشد 22,23.بیمارستانهای دوره اسالمی اغلب بر اساس نمونه ها و اصول
بیمارستانی ساسانی جندی شاپور ساخته شده بودند .ابتدا مسیحیان و یهودیان در
بیمارستان های بغداد موفق و ممتاز بودند؛ ولی بعدا ً طی سالیان دراز جندی شاپور
بود که پزشکان ،بیمارستان ها و مؤسسات نوبنیاد عرب را تأمین می کرد .به این
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ترتیب به مدت  3الی  4قرن طب بغداد از جندی شاپور پیروی می نموده است.
اطبایی که از جندی شاپور به بغداد می آمدند در کار طبابت بسیار موفق بودند،
لذا وقتی که از طبیبی عرب نژاد بنام اسد بن جانی پرسیدند که چرا بیماران به تو
التفاتی ندارند؟ پاسخ داد که « :زیرا نام من اسد است ،نه یوحنا ،یحیی و ...همچنین
دین من اسالم است ،در حالیکه باید مسیحی یا یهودی می بودم .پدرم نیز طبیب
نبوده است و این حرفه را به من نیاموخته است .زبان من نیز عربی است ،حال آنکه
باید به زبان مردم جندی شاپور سخن می گفتم و لباس من ردایی عربی است و
فاقد زنار و دستار جندی شاپوریان می باشد .این همه دالیل باعث کسادی حرفه
25,24
من گشته است».
یکی از مراحلی که دانشجویان پزشکی در جهان اسالم برای ورود به این حرفه
می بایست آن را پشت سربگذارند ،بیمارستان و تحصیل علمی در آنجا بود.
بیمارستان ها در دوره ی اسالمی به سرعت پدیدار شدند و به درجه ای از تکامل
رسیدند که کشورهای غربی مسیحی تا مدت ها بعد به آن نائل نشدند 26.متأسفانه
آگاهی ما از آموزشی که در بیمارستان ها داده می شد ،بسیار اندک است .ظاهرا ً
بسیاری از پزشکانی که در بیمارستان ها خدمت می کردند ،می بایست مدتی را
به تدریس بگذارنند .بعضی از بخش های بیمارستان هم به مجالس(کالس های
درس) اختصاص می یافت.
دومین بخش مرکز علمی جندی شاپور بیمارستان آن بود که در کنار مدرسه
شهرتی بزرگ یافت و تا اواسط سده سوم هجری /نهم میالدی محل رجوع بود و
پزشکان ایرانی و هندی و سریانی در آنجا به کار مشغول بودند .بیمارستان جندی
شاپور که در روزگار اسالم از مهمترین نمونه بیمارستان های اسالمی بود و روش
های خود را در پزشکی بالینی به دنیای اسالم منتقل می ساخت ،تا آنگاه که به
واسطه گسترش دانش پزشکی در شرق اسالمی و فزونی بیمارستان در بغداد و
شهرهای دیگر به تقلید از جندی شاپور رو به انقراض نهاد ،بسیار مورد توجه
29,28,27
بود.
تأثیر بیمارستان جندی شاپور و پزشکان ایرانی در بیمارستان اسالمی ،گذشته از
هماهنگی نمودار سازمانی جندی-شاپور با بیمارستان های ایران ،عراق و جزیره و
حتی دمشق و قاهره ،از آنجا معلوم می شود که واژه ی فارسی «بیمارستان» به همین
شکل یا به صورت «مارستان» از همان روزگار وارد زبان عربی شد و تا امروز رواج
دارد 30.در پژوهش های مربوط به تاریخ بیمارستان ها در اسالم به این نکته باید
توجه داشت که گسترش واقعی و قابل مالحظه ی بیمارستان ها بیشتر در روزگار
قدرت خلفا و سالطین صورت پذیرفته است .چراکه به علت هزینه ی سنگینی که
تأسیس بیمارستان ها داشت ،معموالً سالطین و خلفا آنها را دایر می کردند ولی به
هیچ وجه فقط در دست مسلمانان نبود .چنانچه جبرئیل بن بختیشوع ،سنان بن ثابت
و ابن بطالن مسیحی ،بیمارستان هایی در بغداد ،میافارقین و انطاکیه ،زیر نظر خود
برپا داشتند 31.بطور کلی کارکنان ،دانشجویان و بیماران شامل اهل همه ی ادیان
بودند .بانیان بیمارستان ها برای تأمین مقرری ها و هزینه ی نگهداری این مؤسسات
و شاید برای کمک به امرار معاش دانشجویان ،موقوفاتی برای بیمارستان ها قرار
می دادند و این رسم تا امروز نیز باقی است .با این همه ،تاریخ سرگذشت نخستین
32
بیمارستان هایی که در آغاز خالفت عباسی بنیاد گشت ،تا اندازه ای مبهم است.
الزم به ذکر است که خلفای عباسی در دوره اول خالفت عالوه بر تأسیس
مدارس پزشکی و راه اندازی بیمارستان ها ،به برگزاری سمینارهای پزشکی در
موسم حج نیز اهتمام می ورزیدند .در این سمینارها ،دانشمندان با ارائه تحقیقات
33
خود در زمینه های پزشکی و گیاهان دارویی به تبادل نیز می پرداختند.
حاکمان آل بویه نیز از این قافله عقب نماندند .برای اولین بار معزالدوله در سال
 355هجری بیمارستانیرا کنار زندان معروفبغداد برپا ساخت و اوقاف و امالکی با
درآمد ساالنه پنج هزار دینار برای آنمعین نمود 35,34.محل آن زندان بغداد معروف
بهزندانجدیدبود .البتهمعزالدوله قبل از اتمام بنای آن وفات یافت 36.از مشهورترین
بیمارستان های معروفبغداد می توان به بیمارستان عضدیبغداد اشاره کرد که بر
اساس بیمارستان جندیشاپورساخته شده 37.این بیمارستانطی مدت سه ساالحداث
38
ش یافت.
و در سال  371هـ.ق در غرب بغداد گشای 
برخی از بیمارستانهای عراق که بیش از همه از جندی شاپور تأثیر پذیرفتند به این
قرارند:
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بیمارستان رشیدی
نخستین بیمارستان بغداد که مستقیماً از روی نمونه ی جندی شاپور بنا گشت.
بیمارستانی است که به دستور هارون الرشید در بغداد ساخته شد و به بیمارستان
رشیدی موسوم گشت .هارون الرشید برای ساختن این بیمارستان از جبرئیل بن
بختیشوع خواست بیمارستانی در بغداد تأسیس کند .وی دهشتک ،رئیس جندی
شاپور را به این کار دعوت کرد .جبرئیل دهشتک(دهدشت) پزشک را که از
استادان ماهر بیمارستان جندی شاپور بود به سمت ریاست بیمارستان بغداد گماشت،
اما وی پس از چندی به علت آن که بیمارستان بودجه معین و مشخص نداشت،
استعفا کرد و پسر برادر خود «میخائیل» را به جای خود گذارد .او نیز به همین دلیل
استعفا کرد و روانه جندی شاپور شد .پس از آن خلیفه ریاست این بیمارستان را به
ماسویه خوزی از پزشکان بیمارستان جندی شاپور داد 42,41,40.ماسویه در اینجا زیر
نظر جبرئیل و به تشویق او بیمارستانی به سبک جندی شاپور برآورد که تا مدت ها
از نظر اداری تابع جندی شاپور بود و به احتمال قوی پزشکانش را نیز جندی شاپور
تأمین می کرد 43.از پایان کار این بیمارستان اطالعی در دست نیست.
39

بیمارستان برامکه
دکتر فرشاد درباره نخستین بیمارستان اسالمی می گوید« :اولین بیمارستانی که به
دستور مدیران ایرانی بر پایه سنن جندی شاپور در خارج ایران بنا شد ،بیمارستان
44
برامکه در بغداد بود».
بنا به گفته ابن ندیم شخصی به نام ابن دهن از مترجمان هندی ،ریاست آن را
به عهده داشت 45.احتماالً این بیمارستان زودتر یا همزمان با بیماستان رشیدیه در
بغداد ساخته شده است ولی در این مورد که بیمارستان برامکه همان بیمارستان
رشیدیه بوده است باید این احتمال را رد کرد زیرا همان طور که گفته شد ،جبرئیل
ریاست بیمارستان بغداد را به دهشتک از استادان جندی شاپور سپرد و او بعدها به
دلیل نداشتن بودجه معین ،از ریاست آن دست کشید و پس از او میخائیل به این
مقام نائل شد که او هم به جندی شاپور بازگشت 46.در نتیجه می توان نتیجه گرفت
که بیمارستان برامکه و رشیدیه بغداد یکی نبوده اند.
بیمارستان ابوالحسن علی بن عیسی
در سال  302هجری 914 /میالدی ،ابوالحسن علی بن عیسی جراح وزیر به پیشنهاد
ثابت بن سنان و نظارت ابوعثمان سعید بن یعقوب دمشقی ،مترجم و سرپزشک
47,48
بیمارستان های بغداد ،بیمارستانی در بخش غربی بغداد در ناحيه حربيه بنا کرد.
بیمارستان ابن فرات
در سال  313هجری ابوعلی محمد بن عبیداهلل بن یحیی بن خاقان وزیر المقتدر ،به
ساخت بیمارستانی در ناحیه درب مفضل بغداد اقدام نمود که ابن فرات با ماهی
50,49
 200دینار اداره این بیمارستان را به عهده گرفت.
بیمارستان سیده
در سال  306هجری 918 /میالدی به پایمردی ابوسعید سنان بن ثابت بن قره
بیمارستانی در بازار یحیی بر کنار رود دجله به نام سیده مادر مقتدر بنا شد و وی
خود در آنجا به کار مشغول گشت 51.بیمارستان سیده در هر سال  7000دینار و به
52
قولی هر ماه  700دینار از یوسف بن یحیی منجم مقرری می ستاند.
بیمارستان مقتدری
به نقل از صاحب تاريخ منتظم ناصرى در سال  306هجری 918 /میالدی المقتدرباهلل
به اشاره ی سنان بن ثابت بن قره ،بیمارستانی به نام خلیفه تأسیس نمود .سنان نیز
در باب الشّام (دروازه شام) یعنی غرب بغداد بیمارستانی بنا کرد و آن را مقتدری
نامید و هر ماه  200دینار از ثروت خود برای آن مقرر داشت .جبرئیل بن عبیداهلل
نواده ی بختیشوع دوم توسط یوسف الواسطی تعلیم پزشکی یافت 54,53،و سپس
در همانجا به طبابت پرداخت 55.شايد علت تأسيس اين چهار بيمارستان بزرگ در
مدت  8سال ،اين بود كه در سالهاى  301و  302بيماريهاى عفونى و امراض دموى
ناگهان شيوع يافت ،بنابراین خواستند تا كوتاهى و قصورى كه در قرن سوم در
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امر تأسيس بيمارستانها شده جبران شود 56.صاحب کتاب تاریخ الفی سال تأسیس
بیمارستان مقتدری را در سال  295هجری 907 /میالدی و مقرری ماهانه  600دینار
57
دانسته است.
مسلماً رازى در مدتى كه در بيمارستان رياست داشته در يكى از بيمارستانهای
اخير به امر معالجه و مداواى بيماران اشتغال داشته و اطبّاى بسيارى تحت نظر او
نكات پزشكى را مىآموختهاند .در اين زمان علم پزشكى چنان ترقى كرد كه چند
سال پس از مرگ رازى ،مقتدر به علت تشخيص نادرستى كه يكى از اطبّا داده بود
دستور داد كه محتسبان پزشكانى را كه امتحان به «سنان» ندادهاند از معالجه بيماران
منع كنند .امتحان انجام شد و تعداد امتحاندهندگان بیش از  860نفر بود؛ با اينكه
58
پزشكان خليفه و اطباى مشهور از اين امر مستثنى بودند.
نتيجه گیری
جندی شاپور که پس از غلبه سلسله ساسانیان بر امپراتوری روم توسط شاپور
اول بنا نهاده شد ،با در بر گرفتن پنج بخش اصلی مشتمل بر بیمارستان،
دارالترجمه(دارالعلم) ،کتابخانه ،آزمایشگاه داروسازی و رصدخانه به عنوان مهم
ترین مرکز علمی جهان در آن دوران نقش بسیار مهمی را در پیشرفت هرچه بیشتر
علوم مختلف مخصوصاً علم طب و فلسفه ایفا کرد .گردهمایی جمعی از برجسته
ترین پزشکان ،فیلسوفان و اندیشمندان از قومیت ها و مذاهب مختلف در این
مرکز ،فرصت کم نظیری را برای توسعه علوم و معارف مختلف فراهم آورد که
کمتر در طول تاریخ شاهد آن بوده ایم .پویایی و اعتبار علمی این مرکز به حدی
بود که عالوه بر تأثیر گذاری عمیق بر فرهنگ و تمدن اسالمی ،انتقال آن به مرکز
خالفت عباسیان موجب شکوفایی و اعتالی دارالعلم در بغداد شد؛ تا آنجاییکه
بیشتر بیمارستان های مطرح در دوره خلفای عباسی با الهام از بیمارستان جندی
شاپور ساخته شده و در اغلب موارد ریاست این بیمارستان ها بر عهده اساتید
آموزش دیده در دانشگاه و مکتب جندی شاپور بوده است .با این حساب می توان
این گونه نتیجه گیری کرد که سهم مکتب جندی شاپور در شکل گیری مکتب
پزشکی بغداد به حدی است که می توان اساس شکل گیری مکتب پزشکی در
جهان اسالم به ویژه مکتب بغداد را بر پایه مکتب علمی جندی شاپور دانست.
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