استاديار گروه تاريخ
دانشگاه آزاد اسالمي بجنورد

تأملي بر جايگاه علمي وفرهنگي دانشگاه گندي شاپور
چكيده:
عالوه بر تحوالت سياسي در عصر ساسانيان ،وضوح پيشرفتهاي خاص علمي و
فرهنگي نيز در اين روزگار چشمگير بوده است .اقدامات پادشاهان ساساني و نقش آنها در
ترجمه كتاب يوناني و هندي به زبان پهلوي ،نگرش ايرانيان را نسبت به علم ودانش
دچار تحول كرد.و در اين ميان گندي شاپور به عنوان مركز بزرگ علمي ودانشگاهي
معتبر از جايگاه وااليي برخوردار گشت .بناي اين شهر را به عصر شاپور اول و اوج
گسترش فرهنگي آن را به دوران حكومت خسروانوشيروان مربوط مي دانند.
پيشرفتهاي علمي اين دانشگاه در زمينه طب ،نجوم ورياضي آوازه آن را جهاين كرده بود و
گندي شاپور مركز تالقي انديشههاي علمي جهان باستان به شمار ميرفت .نگرشهاي علمي
هندوان ،يونانيان ،اسكندريان و علماي يوناني به زبان بادانش ايراني در هم آميختند و بر
آيند اين تحول علمي چون درخت تناوري شد كه در دوران اسالمي به بار نشست و
پايه هاي عظيم نجوم و باالخص طب اسالمي را پديد آورد .پيدايي بيت الحكمه و
كتابخانه مهم آن خزنهالحكمه ،ضرورت اقدام در ترجمه اثار و به واقع پيدايي نهضت
ترجمه ،رونق و گسترش مراكز پزشكي و بيمارستانها در بغداد از جمله عوامل تأثير گذار
گندي شاپور بر نهضت علمي و فرهنگي مسمانان بود .دانشگاه گندي شاپور كه چندين
قرن پس از اسالم نيز به حيات خود ادامه داد ،در واقع عامل انتقال مؤسسات تمدني و
فرهنگي دنياي قديم به عصر اسالمي شد.
كليد واژهها
دانشگاه ،گندي شاپور ،نجوم ،فلسفه ،پزشكي ،علوم ،فرهنگ و تمدن ،ساسانيان
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سابقه علمي گندي شاپور
اهميت سياسي واقتصادي گندي شاپور
ظهور دولت ساساني در  224ميالدي به دست اردشير بابكان با برقراري نظام سياسي
قوي و رسميت يافتن دين زرتشت توأم بود .اردشير بابكان به دنبال اين تحول سياسي
مذهبي دستور داد تا كتب يوناني و هندي را به پهلوي برگردانند 1 .اين امر در راه اندازي
دانشگاه گندي شاپور اثري به سزا داشت.گندي شاپور به عنوان بزرگترين مركز علمي –
فرهنگي دوره ساساني و در نتيجه توجه ايرانيان به علوم مختلف ،به صورت دانشگاهي
بزرگي در عصر خود از اعتبار و ارزش وافر برخوردار گشت .اين دانشگاه اگر چه به
تأسي از مراكز علمي – فرهنگي پيشين تشكيل شده بود ولي از جهات متعدد داراي
تشكيالت و فعاليتهاي گستردهتر بود.
در مورد بناي اين شهر نظريههاي متفاوت وجود دارد ولي بيشتر منابع ساخت آن را به
شاپور اول ساساني ( 271-241م) نسبت ميدهند 2 .موسي خورني از اين شهر به نام «وه
انتيوك شاپور» كه همان بيت الپات  beith lapatو مطران نشين خوزستان بود ياد كرده
است 3 .شاهپور اول در سال  259م با امپراطور روم درگير شد و در نتيجه اين جنگ
شصت هزا ر سپاه رومي مغلوب شده و شهرهاي مهم دوراائورپوس وانطاكيه به تصرف
شاپور درآمد 4 .پنج نقش برجسته عظيم به جاي مانده از شاپور اول نتايج پيروزي وي را
مجسم مي كند و شرح اين پيروزيها را در كتيبه معروف كعبه زرتشت خود آورده است.
 5شاپور با اين اسراي بسيار كه در ميان آنها مهندسين وصنعتگران مختلف بودند در مسير
اهواز به موضع گندي شاپور رسيد ،نزاهت و وسعت آن مكان او رادرتعجب آورد .اثري بنا
كرد و گندي شاپور نام نهاد و اسيران روم را در آنجا متوطن گردانيد 6 .همچنين در علت
بناي آن آوردهاند شاپور در لشكر كشي به روم مجذوب انطاكيه به عنوان زيباترين شهر
سوريه گرديد .وي بر آن شد تا شهري بهتر از انطاكيه بسازد و در محل بيت الپات
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باستاني ،ميان شوشتر و دزفول شهر «به از انديو شاپور» كه معني آن «به از انطاكيه» باشد را
بنا كرد7 .
قرار گرفتن گندي شاپور در مسير شهرهاي بزرگ و اسكان جمعيتهاي گسترده در ترقي
اين شهر سهمي به سزا داشته است .ساسانيان كه بانيان شهرهاي بزرگ به شمار ميرفتند 8
به موازات پيدايي و گسترش اين شهرها ،سازمان يافتن كار پيشه وران و صنعتگران و رونق
كارگاهها از ويژگيهاي شهرها ،از جمله شهر گندي شاپور گرديد .مأخذ سرياني از شرايط
رضايت بخش اسراي رومي در اين شهر ياد كردهاند 9 .پيشرفت و گسترش اين شهر آن
را به عنوان يكي زا ثروتمندترين شهرهاي ايران درآورده  10و جزء شهرهاي بزرگ دولت
ساساني به حساب مي آمد .آويختن بدن پوست كنده ماني (كه به تحريك كدتير و نوسط
بهرام اول در  276م اعدام شده بود) به يكي از دروازههاي شهر جدي شاپور ميتواند
دليلي بر آشنايي مردم اين شهر با افكار و انديشههاي مانوي باشد 11 .در اهميت و
موقعيت شهر همان بس كه به روايت مسعودي «همه شاهان ساساني تا اين پادشاه يعني
هرمز پسر نرسي در گندي شاپور خوزستان اقامت داشتند» 12
در زمان شاپور دوم (379-309م) براي مدتي اين شهر به عنوان مركز دولت ساساني در
خوزستان مورد توجه قرار گرفت 13 .بعد از ساخت تيسفون اگر چه گندي شاپور
مركزيت سياسي خود رااز دست داد اما از نظر اقتصادي تا ظهور اسالم و از جهت
فرهنگي تا قرنها بعد از آن اعتبار خود را محفوظ نگاه داشت 14 .در نقش اقتصادي اين
شهر پيگولوسكايا توضيحات بسياري پيرامون كار پيشهوران  ،كارگاههاي بافندگي ،اصناف
شهري و موقعيت اقتصادي شهرهاي ايران از جمله گندي شاپور آورده است 15 .روايت
مسعودي در زمان شاپور به ديار جزيره آمد و به ديگر ديار روم حمله برد ومردم بسيار از
آنجا بياورد ودر شوش و شوشتر و ديگر شهرهاي واليت اهواز اقامت داد ..و از آن
هنگام به شوشتر ديباي شوشتري و انواع حرير و به شوش خز و به ديار نصيبن پرده و
فرش بافتند و معمول شد كه هنوز هم هست»16 .
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پيشينه فرهنگي واعتبار علمي گندي شاپور
آن چه كه بيش زا همه بر رونق و اعتبار شهر گندي شاپور در ادورا قبل و بعد از اسالم
افزوده است ،نقش و موقعيت فرهنگي اين شهر است .در واقع وجود يك چنين زمينههاي
فرهنگي ،عاملي در پيدايي دانشگاه بزرگ اين شهر گشت تا آنجا كه دانشگاه گندي شاپور
به عنواني كي مكتب علمي نه تنها در عصر خود قابل اعتبار وارزش بود بلكه تا قرن دوم
هجري  /هشتم ميالدي نيز ايدهها و انديشههاي فكري صاحبان مكتب گندي شاپور در
جهان اسالم نافذ بود.
اگر چه گندي شاپور مهمترين تحوالت فرهنگي خود را از عصر خسروانوشيروان به همراه
داشته است اما به طور حتم زمينههاي برقراري موقعيت فرهنگي اين شهر از مدتها قبل
آماده شده بد .ابن قفطي در تاريخ الحكماي خود آورده است كه شاپور پس از تصرف
انطاكيه و صلح با قيصر روم از دختر وي خواستگاري كرد و براي آن دختر شهر گندي
شاپور را بساخت 17 .وي از هر صنفي چند نفر با خود همراه نمود ،از جمله پزشكاني كه
وجود آنان سبب رونق دانش پزشكي شد18 .
گندي شاپور به جهت رشد اقتصادي سياسي از همان آغاز مركزيتي علمي يافت چرا كه
«شاپور فرمان داد كتب يوناني به پهلوي ترجمه شود و آنها را در شهر مذكور گردآورند و
گويا به فرمان شاپور گنديشاپور مركز طب يوناني يافته بود19 ».
برخي معتقدند كه دانشگاه گندي شاپور در عصر شاپور اول در سرزمين گندي شاپور در
خوزستان تأسيس شد و از همان وقت مركز تحقيقات پزشكي شد 20 .به تناسب رشد
اقتصادي واجتماعي رشد فرهنگي در اين شهر مشهور بود .انتخاب اين شهر به عنوان
پايتخت هر چند براي مدت كوتاه توسط شاپور دوم بر اعتبار علمي اين شهر افزود تا آنجا
كه وي تيادروس طبيب مسيحي را به اين شهر فرا خواند  21و شهرت طبابت وي
آنچنان معروف گشت كه ابن النديم كتابي به نام «كنايس تيادروس» را از آن او دانسته
است 22 .بر اين اساس در حدود سده سوم ميالدي در بخشي از سرزمين ايران هستهاي
فرهنگي شكل گرفت و در آن از آميزش و اختالطهاي گوناگون ،سنتي نو پديد آمد كه آن
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را «مكتب علمي گندي شاپور» ميتوان ناميد 23 .گسترش و ترقي فعاليتهاي علمي گندي
شاپور تا حدي مرهون ميراث دانش اسكندريه  ،انطاكيه ،يونان ،ايران و روم است .تلفيق و
انتقال دانش اين مراكز علمي آميزهاي به نام طب گندي شاپور در اين مركز به وجود آورده
بود .از مراكز علمي مهم اين دوران ميتوان حوزه علمي اسكندريه را نام برد كه جريانهاي
فركي متعدد آن حاصل امتزاج انديشههاي ملتهاي مختلف بود و تا زمان ظهور اسالم اين
مراكز برپا بود .مدرسه آتن با توجه به حيات نسبتاً طوالني خود در سال  528م توسط
ژوستي نين امپراطور روم تعطيل شد و گروهي از فالسفه آن به دربار خسرو انوشيروان
پناهنده شدند .آنها در گسترش فلسفه مركز گندي شاپور سهمي به سزا داشتند .مهمترين
مراكز علمي كه در ايران عصر ساساني و نيز دوره اسالمي حائز نقش واالتري بود ،مراكز
علمي سرياني بود كه به اقتضاي نامشان در سوريه قرار داشتند .از شهرهاي معروف آنها
شهر رها و نصيبين را ميتوان نام برد كه درجنگهاي مكرر ايران و روم در عصر ساساني
دست به دست مي گشتند و از نظر علمي اعتبار بيشتري يافتند  .در حدود قرن چهارم
ميالدي مدرسهاي به نام دبستان ايرانيان در شهر رها تشكيل گرديد كه به مكتب ايرانيان
اشتهار يافت .مكتب علمي اين مدرسه با ظهور شخصي به نام نسطوريوس رونق كامل
يافت .در سال  428ميالدي در آئين مسيح انشقاقي به وسيله نسطوريوس به طريق
قسطنطيه به وجود آمد.
كه در نتيجه آن در سال  431ميالدي نسطوريوس تكفير شد ولي پيروانش به او وفادار
ماندند .مدرسه رها نظرات نسطوريوس را تأييد كرد .امااين حمايت منجر به تعطيلي اين
مد رسه توسط امپراطور روم گشت .برسوما مطران نصيبين در آن شهر ماند و مدرسه
نسطوري به سرپرستي يك ايراني در ا» شهر بر پا شد .به اين ترتيب سنتهيا فرهنگي يوناني
از مكتب رها به مدرسه نصيبين منتقل گشت و مذهب نسطوري به دست برسوما رنگ
ايراني و صورتي شرقي پيدا كرد و مدرسه آنها نيز عمدتاً مدرسهاي ايراني بود .بسياري از
نسطوريان ديگر به خاك ايران روي آوردند و مراكز مذهبي خود را در تيسفون برپا كردند
و نيز توانستند در ايران و سرزمينهاي متصرفي ايران به نشر علوم بپردازند كه بزرگترين
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نتيجه آن رونق و گسترش علمي گندي شاپور و انتقال علوم به اين مركز بود كه به عنوان
يك مكتب علمي داراي نفوذ و اهميت بسيار گرديد .نسطوريان كه به جهت انشعاب از
مسيحيت در مرزهاي ايران و در ناحيه سوريه مستقر شده بودند در ترجمه آثار يوناني به
سرياني بسيار تالش كردند .فعاليت عمده مترجمان بزرگ عهد مأمون عباسي در بيت
الحكمه صرف ترجمه همين اثار سرياني شد كه توسط نسطوريان در باب علوم يوناني
نگاشته شده بودند24 .
به رغم تمام رونق فرهنگي پيشين نام دانشگاه گنديشاپور و پيشرفتهاي علمي ،فرهنگي
آن با نام و وقايع عصر خسرو انوشيروان (531-579م) پيوند خورده چنان كه نميتوان
شكوفايي ديگري را جزء عصر نهضت فرهنگي انوشيروان براي پيشرفتهاي علمي اين
شهر و دانشگاه گندي شاپور بيابيم .تحول بزرگ ادبي و فلسفي ايران با حكومت خسرو
انوشيروان آغاز ميشود .وي عالقه زيادي به علم و دانش از خود نشان ميداد و سعي در
گردآوردن دانشمندان و پزشكان اليق به دربار خودداشت .او در آغاز ميخواست دارالعلمي
مانند دارالعلم اسكندريه ايجاد كند و به اين سبب دانشگاه گندي شاپور را به راه انداخت.
 25در آن مدرسه فلسفه ،طب ،نيز بيمارستان وجودداشت كه مريضان براي مداوا به آنجا
ميآ«دند26 .
از زمان خسرو انوشيروان كه گندي شاپور رسماً تأسيس شده بود تا سه سده بعد كه به
حيات خويش به عنوان يك مركز علمي باالخص در مكتب طبابت ادامه داد .دانشمندان
سرياني زبان ايراني و علماي هندي و زرتشتي در آنجا مشغول خدمت بودندو اين
دانشگاه از تجارب ملل مختلف چون طب هندوستان ،يونانيان ،اسكندريان ،و سريانيان و
ايرانيان بهره ميگرفت و از اين آميزه طبي به نام طب گندي شاپور به وجود آمد كه از طب
يوناني كاملتر بود27 .
توجه انوشيروان به علم دوستي سبب شد تا در كار جمعآوري كتب تعلمي وادبي حتي از
بالد هند اهتمام ورزند و از دانش و حكمت آنها نيز بهره گيرند .همين سبب شد تا برزويه
طبيب به رياست هيأتي از پزشكان ايراني به هندوستان اعزام شود وي كه سمت «ايران
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درست بد» يعني رئيس گروه پزشكان ايران و گندي شاپور را بر عهده داشت براي آگاهي
از طب هندي وآثار آنان بهاين سرزمين عزيمت كرد .فردوسي مينويسد:
پزشكي سراينده بر زوي بود

به نيرو رسيده سخنگوي بود

زهر دانشي داشتي بهرهاي

به هر بهرهاي در جهان شهرهآي

چو برزوي بنهاد سر سوي كوه

برفتند با او پزشكان گروه 28

توجه به اندوختههاي علمي ملل ديگر اگر چه از عهد اردشير وجودداشت امااين توجه در
زمان انوشيروان بيشتر گرديد .او خود به طب عالقه مند بوده و از پزشكان هندي نيز براي
تعليم طب دعوت ميكرد29 .
در مقدمه كليله و دمنه كه برزويه طبيب با خود از هند آورده بود به اين عالقه اشاره شده
است .در اهميت اين سفر و آوردن آثار علمي از هند همان بس كه «انوشيروان بهافتخار
برزويه طبيب و به شادي آودرن كليله و دمنه جشن گرفت ،شعرا و خطباي مملكت خودرا
فرمود تا در جشن حاضر شوند و هر كدام به مناسبت آن روز چيزي بسازند30 » .
بدو گفت شاهاي پسنديده مرد

كليله روان مرا زنده كرد

تو اكنون ز گنجور بستان كليد

ز چيزي كه بايد ببايد گزيد 31

نفوذ طب بقراطي و طب هندي د رگندي شاپور اگرچه مسلم وروشن است اما نقش و
تأثير ايرانيان در طبابت آن چنان اهميت داشت كه گروهي معالجات و روش گندي
شاپوريان را به اطباءيونان و هند ترجيح ميدادند .علت اين امر آن بود كه ايرانيها دانشها را
از هر حرفهاي فرا گرفته و خود نيز بر آن مطلبي ميافزودند و كتابهايي مرتب ميكردند
كه تمام اين محاسن در آنها جمع بود32 .
وجود بيمارستان  ،مدرسه پزشكي ،كتابخانه ونيز رصدخانه ومدارس براي آموزش رياضي
ونجوم ،گندي شاپور ر ابه صورت يكي از قديميترين دانشكدههاي پزشكي جهان  33و
از هستههاي فعال علمي جهان باستان درآورده بود .اين مركز آنچه را كه خود از علوم
مختلف چون نجوم ،رياضي ،حكمت ... ،از قرون پيشين به ميراث برده و كامل ساخته بود
در اختيار تمدن اسالمي نهاد.
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گندي شاپور به جهاني متعدد نسبت به مدارس هم عصر خود ممتاز بود .مدارس
امپراطوري روم مدارس ديني بود و كمتر ميتوانست به علوم ديگر منحصراً توجه كند.
اگر توجهي نيز به علوم ديگر مي شد مسلماً از درجه كمتري برخوردار بود .در مدارس
آسياي غربي فقط طب يوناني تدريس ميشد و يا در هند فقط طب هندي رايج بود34 ،
اما گندي شاپور مركزي از تلفيق تمام تجارب و پيشرفتهاي علم پزشكي بوده است .اين
امر بر اعتبار علمي آنجا در مقايسه با مدارس ديگر صحه ميگذارد .اين مزيت كه حداقل
آموزشگاه گندي شاپور را در علم پزشكي آن عصر شاخص ميكند .سارتن را بر آن
داشته تا بر اين مركز عنوان دانشگاه را كه مجسم كننده گستردگي فعاليتهاي علمي آن
است بگذرد  35و يقيناً يكي از كهنترين دانشگاههاي جهان نيز به حساب ميآمده است.
وجود طبيبان مختلف دراين مركز سبب شده بود تا تدريس ابتدا به زبان يوناني و سپس به
زبان پهلوي انجام گيرد .نظرات و عقايد بقراط بيشتر توسط اطباء يوناني تعليم داده ميشد
و به جهت تلعيم طب بقراطي اين شهر را شهر بقراط نيز نام داده بودند36 .
در طب بقراطي به سه طريق مداوا انجام گرفت -1:آنچه كه به وسيله دوا مداوا ميشود.
 -2آنچه كه به وسيله آهن يا كارد ميبايد عالج كرد -3 .آنچه كه به وسيله آهن معالجه
نشود بايد به آتش شفا بخشيد  37وجود بخش عمومي ،بخش جراحي وبخش پزشكي از
ديگر خصوصيات اين مركز بود .كالبد شكافي و تشريح اعضاي بدن كه غالباً از اجساد
محكومان به مرگ استفاده مي شد رايج بوده است .وجود كتابخانهاي كه بيش از  200اطاق
داشته و كتابهاي بسياري به زبانهاي مختلف از ديگر ويژگيهاي رونق علمي اين دانشگاه
به حساب ميآمد 38 .شايد همين كتابخانه غني گندي شاپور بود كه يزدگرد پس از
شكست از اعراب اين گنجينه را با خود به خراسان برد وتا قرن دوم هجري كتابخانه بزرگ
مرو كه مورد استفاده علما بود بيشتر شامل كتابهايي ميشد كه يزدگرد با خودبه خراسان
آورده بود 39 .شناخت داروها و تقسيم بنديانواع دواهايكي از مؤثرترين و رايج ترين
شيوههاي مداواي پزشكان بوده است .دارو سازي و گياه شناسي در اين آموزشگاه كامالً بر
اساس تجارب ايراني و دور از نفوذ طب يونان بود 40 .به نظر ايرانيان طبيب دانا كسب
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بودكه به دقت امراض را معاينه كند و اعضاي بدن درمفاصل را خوب بشناسد .با توجه به
آموزشهاي بسيار هنگامي كه طبيب از عهده امتحانات الزم و سخت بر ميآمد .به وي
اجازه طبابت ميدادند و اگر در نتيجه مداواي او سه نفر مريض ميمردند مادام العمر اجازه
طبابت زا از او سلب ميكردند  41اين مقررات و تعليمات دقيق آوازه مركز را در هر جا
پخش كرده بود ،چنانكه شاگرداني جهت كسب آموزش از مناطق ديگر به گندي شاپور
روي ميآوردند .هر ساله تعداد زيادي طبيب فارغالتحصيل شده درخارج و يا در داخل
به طبابت مشغول ميشدند .نام دو تن از دانشآموختگان عرب به نامهاي حارث بن كلده
ثقفي و نصربن حارث پسرش آمده كه حارث پزشك زمان پيامبر (ص) و اولين طبيب
عرب ميباشد كه در جمعآوري شرح حال پزشكان و حكما دقيق بوده است42 .
روايت ابن قفطي در تاريخ الحكما حكايت از وجود مجالس مباحثه و مناظره در
خصوص فن پزشكي و كسب اطالعات در موردتجارب آنهااست وي مينويسد:
«در سال بيستم از ملك اطباي گندي شاپور به امر ملك جمع شدند ميان آنها سؤال و
جوابها و مناظره واقع شد و سخن هر كس را ثبت نمودند .و واسطه آن مجلس جبرئيل
نام داشت ،زيرا كه او طبيب خاص كسري بود .و بعد از وي سوفسطائي و اصحاب او
ديگر بوحنا و جماعت ميان ايشان مسايل بسيار گذشت چنانكه مطالعه كننده آن چون
تأمل نمايد هر آينه استدالل بر كمال فضل علم ايشان خواهد كرد و پيوسته بر اين حال و
منوال بودند تا منصور عباسي خليفه شد43 ».
اقدامات فرهنگي عصر انوشيروان به همراه عشق و عالقه مندي به جمع آوري كتب علمي
در مجموع گندي شاپور را به عنوان بزرگترين مركز طبي قبل از اسالم در دنيا قرار داده
بود.
جريان ديگري كه بر گسترش فعاليت فلسفي دانشگاه گندي شاپور كمك كرد ،امدن فالسفه
آتن به اين مركز بود .امپراتور روم ژوستي نيز در سال  529م مدرسه آتن را تعطيل كرد
و هفت تن از فالسفه اين مركز به نامهاي  -1 :دمسكيوس )-2 (camaskius
سيمپليكوس ) -3 (simplikosپوالميوس فريجي )-4 (pulamius phrigien
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پريسكيانوس ليدياني ) -5 (priskianos lydienهرمياس فنيقي (hermias
) -6 phoinikionديو جانس فنيقي ) -7 (diogenes phoinikienايزيدور غزهاي
) 44 (isidoros ghazzaوارد ايران شدند.
انوشيروان به جهت علم دوستي عالقه زيادي به آموختن فالسفه داشت چنانكه در نزد
فيلسوف سوري به نام «اورانيوس» فلسفه آموخت 45 .اقامت اين فالسفه در ايران مدت
زيادي طول نكشيد ،با معاهده صلح انوشيروان و امپراتور روم ،مصونيت و آزادي آنها براي
بازگشت تأمين گشت.
پيشرفتهاي نجومي در عهد ساساني يكي ديگر از نشانه هاي علمي دانشگاه گندي شاپور
است .وجودتقويم و دقت در تعيين دقيق زمان براي انجام جشنها و مراسم ديني ضرورت
توجه به نجوم رابيشتر ميكرد .ايرانيان تجارت علمي را با دانش نجوم هندي و يوناني
آميختند و برآينداين تحول علمي در دوران اسالمي به رشد اعلي خود رسيد و پايههاي
نجوم اسالمي را ايجاد كرد .ايرانيان درعلم نجوم (كه راجع به احوال مخصوص كواكب
است) و علم تنجيم (كه راجع به تأثير كواكب در عالم است) صاحب استنباطات
مخصوص به خود بودند 46 .صاعد اندلسي در طبقات االمم به پيشرفتهاي ايرانيان در
نجوم و علم تدثيرات آنها اشاره دارد و مينويسد كه«ايرانيان راكتب مهم در احكام نجوم
است» 47
از اين كتابها ميتوان به وزيدگ  48و ديگر ترجمه كتاب تنگلوش  49اشاره كرد .اندرزگر
پسر زادان فرخ نيز كتابي به نام «مواليد» داشته كه به وسيله مترجمان دوره اسالمي به عربي
برگردانده شد 50 .زيج شهرياري به عنوان تأليفي در احكام نجوم از ديگر ويژگيهاي رونق
نجوم و تقويم در دانشگاه گندي شاپور ميتواند به حساب آيد 51 .چنان كه گندي شاپور
دانشكدهاي براي نجوم داشت كه رصدخانهاي در كنار آن بود .تحصيل رياضيات فرع
تحصيل نجوم به شمار ميرفت .اهميت علم نجوم در آثار معماري و ساخت بسياري از
چهار طاقيها عهد ساساني كاربرد داشته است 52 .پيشرفت علم نجوم و هيئت در نزد
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ايرانيان تا آنجا پيش رفت كه مسلمين به واسطه ايرانيها از كتابهاي بسيار آنها استفاده
كردند و خيلي اطالعات نجومي ايرنيان و پيشرفت دانشگاه گندي شاپور دارد.
در مجموع تحوالت علمي گندي شاپور سبب شد تا كتابهاي يوناني و هندي در
دارالترجمه اين دانشگاه به زبان پهلوي ترجمه شود .اين كتب در دسترس استادان
ودانشجويان قرار ميگرفت واحتماالً ثمره تالشهاي علمي و ديني خودايرانيان بوده كه
بيشتر توسط موبدان و دانشمندان صورت ميگرفته است  .كتابهاي علمي و پژوهشهاي
وسيع استادان گندي شاپور به منزله سرچشمههاي جوشاني بود كه بعدها در رشتههاي
پزشكي  ،نجو ،رياضي ،حكمت ،و موسيقي دانشمندان بسياري راسيراب كرد .ترديدي
نيست كه انتقال علوم ومعا رف بشري به جهان اسالم به وسيله استادان وانشآموختگان
گندي شاپور و ساير دانشمندان ايراني و سرياني صورت گرفت و آنها بودندكه كتابهاي
علمي  ،تاريخي و غيره را به عربي ترجمه نمودند53 .
شهر گندي شاپور به دنبال حمله مسلمانان در سال  636م  18 /هجري در زمان
خالفت عمر تسليم مسلمانان شد و چندان آسيبي به آن وارد نيامد .بيمارستان گنديشاپور
و مدارس آن به فعاليت علمي خودتا قرن دوم هجري به رياست خاندان بختيشوع ادامه
دادند 54 .اگر چه در زمان خالفت امويان اشارههاي مستقيمي به ارتباط خلفاي اموي با
پزشكان گندي شاپور نشده است ،اما انتقال مركز خالفت از شام به بغداد زمينه را براي
ارتباط گسترده ميان خلفاي بغداد با دانشمندان گندي شاپور فراهم ساخت .از زمان
خالفت منصور پزشكان گندي شاپور نقش ونفوذ مهمي در دربار خالفت عباسي پيدا
كردند .عزيمت پزشكان معروف اين مركز به اجبار خلفا به بغداد اگر چه موجب ركود
تدريجي و سرانجام تعطيلي مركز علمي گندي شاپور شد اما اين پيشينه فرهنگي بعدها در
تأسيس بيمارستان عضدي و رشيدي و ديگر بيمارستانهايي كه در بالد اسالمي بنياد
گرديد بسيار مؤثر بوده است 55 .اين اندوخته فرهنگي بقاي چندين قرن افكار و
انديشه هاي علمي وباالخص تجارب پزشكي اين مركز را براي عصر اسالمي به همراه
داشت كه ميراثي جاودان براي فرهنگ و تمدن اسالمي به حساب ميآمد.
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