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ييييعلعلعلعل    احمدزادهاحمدزادهاحمدزادهاحمدزاده
 *۱۱۱۱ 

  دهيچک
شاپور در  يس و توسعه دانشگاه گندياست که نقطه عطف آن تأس يپزشکنگاه به دانش ران يبارز تمدن کهن ا يها از جلوه يکي

 يبه دست اسرا) ۲۷۲تا  ۲۴۱( يبه دستور شاپور اول ساسان يالديم ۲۷۱بود که در سال  يشاپور، شهر يگند. خوزستان بوده است
 يگند) ۳۷۹تا  ۳۰۹(م قرن بعد، شاپور دوم ين. ساخته شد) ومامپراطور ر(انوس ياو بر والر يروزيو به مناسبت پ يونانيو  يروم

 بزرگ شهر يمرکز علم )زنو(که امپراطور روم  يهنگاماو . آن همت گماشت ههمه جانب خود قرار داد و بر توسعهتخت يشاپور را پا
ن مهاجرت در يا. شاپور فرستاد يرفت و پزشکان آن را به گنديآن جا  را با آغوش باز پذ ينسطورل کرد دانشمندان يرها را تعط

  .داشت يت به سزائيشاپور اهم يونان به گندي يراث فرهنگيانتقال م
 يو دانشمندان داشت و اهتمام وافر به علوم ياو عالقه وافر. ديبه سلطنت رس) ۵۳۱-۵۷۹(روان يخسرو انوش يالديم ۵۳۱در سال 
 يدر گند آموزش و پژوهش يرا برا يو روم يونانياو پزشکان . شاپور به خرج داد يمارستان گنديو ب يشکپز همدرس هدر توسع

که دانشگاه آتن در زمان  ين او هنگاميهمچن. ار فرستاديهند به آن د يطب سنت ه را جهت آموختنيشاپور دعوت کرد و بروز
 يخاور و باختر را در گند يراث فرهنگيقت ميدر حق .رفتيل شد دانشمندان آن را با آغوش باز پذيتعط) امپراتور روم(ن يتيژوست

پزشکان  ين شد و درجات علميو پزشکان تدو يامور پزشک يبرا يالت منظميدر زمان او تشک. شاپور در کنار هم قرار داد
  . شد يبند طبقه

 يفه عباسيمنصور خل يهجر ۱۴۸در سال . م سپاه اسالم شديشاپور تسل يشهر گند يواخر عصر ساسانو در ا يالديم ۶۵۱در سال 
که پس از خود به بغداد فرا خواند  هرا جهت معالج) شوعيبختس ابن يجورج(شاپور  يمارستان گنديس بيرئ )يهجر ۱۵۸-۱۳۶(
   .ل شديشاپور رو به افول گذشته و تعط يگندمارستان يطب و ب هج با مهاجرت پزشکان به بغداد مدرسيبه تدر آن

دانشکده، س دو يمرکز استان خوزستان با تأسدر شهر اهواز  يشمس ۱۳۳۴، در سال شاپور ي، دانشگاه جندقرن فترت ۱۲پس از 
خود را  ينيشاپور آموزش بال يجند يمارستان آموزشيب يشمس ۱۳۴۸در سال . ات نموديد حيتجد يو سپس پزشک يبدواً کشاورز

 اهواز د چمرانيو دانشگاه شه) دانشکده ۸ يدارا(اهواز  ين دانشگاه به دانشگاه علوم پزشکيا يشمس ۱۳۶۵از سال  .غاز نمودآ
 يجند يدانشگاه علوم پزشک(اهواز به  ياسم دانشگاه علوم پزشکز ين يشمس ۱۳۸۳در سال . م شديتقس) دانشکده ۱۳ يدارا(

  .افتير ييتغ) شاپور اهواز
  
  ۱-۱۱) : ۱( ۷  ؛ ۱۳۸۷م ع پ :  شاپور، خوزستان يشاپور، جند يگند :انگ د واژهيکل
  

  

  

  

  شاپور اهواز يجند يدانشگاه علوم پزشک اطفال يار گروه کودکان، بخش نفرولوژيدانش*

 :dr_ ahmadzadeh_ali@yahoo.com  Email:نويسنده مسؤل - ۱

  

  

  

  ۱۱/۳/١٣٨۷ :اعالم قبولي     ۳۰/۲/١٣٨۷: دريافت مقاله اصالح شده    ۲۲/۲/١٣٨۷: دريافت مقاله
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  مقدمه

که چون  ين معنيبه ا ،همراه بوده يطب در تمام ادوار با آدم

ت پس راه عالج و با بشر توام اس يدرد و رنج در زندگ

م ياما طب قد .نظر بشر بوده استتوجه و  ز مورديچاره آن ن

ن که بقراط يهمواره با خرافات و موهومات همراه بود تا ا

 ۲۵۰۰ه حق نام او را پدر طب گذارده اند در حدود که ب

توانست ) ير هخامنشيدشمقارن با سلطنت ار(ش يسال پ

ر و جادو و ارتباط با معابد جدا کند و طب را از سح

بردارد و طب را  يدانش پزشک هن گام را در توسعيبزرگتر

د يمتاسفانه بعداً عقا). ۱(به صورت منظم و مدون ارائه دهد

 ۲۱۰(نوس يقرن بعد جال ۷ن که يد تا ايگرائ يکيتاربقراط به 

 يا مجدداً دانش بقراط را زنده کرد و مدرسه) يالديم ۱۳۱ –

  ).۲(ن بوديس کرد که اساس طب نويح بدن تأسيتشر يبرا

فا يرا ا ين در آن نقش مهميران زميکه ا يياز دانش ها يکي

و  يياوستا هاز دور يدانش پزشک. است يکرده دانش پزشک

که در اوستا  يهور اشو زردشت وجود داشته است به طورظ

شده  يرانيو پزشکان ا يبه دانش پزشک يارياشارات بس

 .ده شده استينام" نايتر" يياين پزشک آرينخست .است

از نا يتر يکتب مختلف به زبان پهلو يبراساس نوشته ها

 هعالج همه، کرد ياستفاده م اهان مختلفيگ ييخواص دارو

داشته  يعمل جراح يک کارد برايدانسته و  يزهرها را م

نام داشت، او توانست " ماي" يياين پزشک آريدوم. است

 .ص دهديرا تشخ يو استخوان يماران پوستياز ب يگروه

بند (در اوستا پنج بخش است  يا دانش پزشکيتخصص ها 

پزشک (داد پزشک  -۲ )بهداشت(اشو پزشک  -۱:)۹سنا ي ۴

دارو (اه پزشک يگ -۴ )جراح(کارد پزشک  -۳ )يقانون

 )روان پزشک(مانتره پزشک  -۵ يا پزشک داخلي )يعطار

)۴.( 

  شاپور يس دانشگاه گنديتأس

بر ) يالديم ۲۷۲ -۲۴۱( يساسان شاپور اول يروزيپس از پ

هفتاد هزار ر شدن ياسروم و  )هفتاد ساله(انوس امپراتوريوالر

ن يجانشانوس يبا دختر اورل او ازدواج سپس و يرومسرباز 

، يالديم ۲۶۱سال  بهانوس و آوردن او به خوزستان، يوالر

در  ،)خوزستان(ران يجنوب غرب ادر دستور داد تا  شاپور

 يجنوب غرب يلومتريک ۱۸شوش،  شرق يلومتريک ۳۰

ه يک قرينزد( ،شوشتر غرب شمال يلومتريک ۵۰دزفول و 

 "شاپور يگند"که نام آن را  يشهر) يکنون آباد اسالم

ه صفحه شطرنج يل و شبيشهر مستط هنقش .بنا کنندگذاشت 

سال  ۱۰مدت  بود و يع و موازيوس يابان هايخ يراو دا

شاپور که معرب  يگند ينام اصل .ديساخت آن به درازا کش

ه شا وه آندو" يت به زبان پهلوشاپور اس يآن جند

که به زبان بوده است  (Veh–andiv i Shahpuhr)"رهپو

 يبه معن يلو .استه يبهتر از انطاک رشاپو شهر يعني يپهلو

سپس . )۴، ۵، ۶(آمده استز ين" شاپور يدژ نظاما يلشکرگاه "

منطقه  کيدستور داد تا در  يالديم ۲۷۱سال در  شاپور

) بايا باغ زيرتا يجنتا شپ( Genta Sphapirtaکه  يباستان

 "شاپور يگنددانشگاه " به نام زين يدانشگاه ،نام داشت

همراه با  يآموزش يمارستانيبفرمان داد تا ن يهمچن .بسازند

زبان کتب عالوه بر داد تا  دستورجاد کنند و يا يا کتابخانه

کتب  )نقاط ياوستا از اقص يمنجمله نستگ ها( يپهلو

ز ين يو هند يانيسر، يوناني يعنيگر يد يبه زبان ها يعلم

کتابخانه جهت استفاده دانشمندان قرار آن و در  يجمع آور

برگردانده  زين يبه پهلون کتب ياتا سپس امر کرد . دهند

و  )۱شکل ( يوناني س بدواًين دانشگاه زبان تدريدر ا. دونش

ن شهر يمهم که در ا يخيع تارياز وقا .بود يپهلو سپس

که خود را ( يخته شدن مانيبه دار آو يکياتفاق افتاده 

 ۲۷۵به سال ( يبه دستور بهرام شاه ساسان) دانست يامبرميپ

 يگريو د است شاپور يمارستان گنديوار بيش ديپ )يالديم

 يث صفاريعقوب ليانتخاب آن شهر به عنوان مقر حکومت 

 آنجا استسال بعد در  ۲ يو فوت و )يهجر ۲۶۳به سال (

)۹ ،۸ ،۷ ،۶ ،۵(.   
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  شاپور در زمان شاپور دوم يگند دانشگاهشهر و  هتوسع

 يسال گند ۸ تا) يالديم ۲۷۲(پس از درگذشت شاپور اول  

کم شد و  ن درخششيج ايبه تدر يشاپور رونق داشت ول

هفت  سال ۴۰هرا در فاصليز. ديگرا يکيرفت که به تار يم

ن که نوبت به شاپور يران سلطنت کردند تا ايفرمانروا در ا

شاپور مجدداً  يگند هو ستار  )يالديم ۳۱۰(د يدوم رس

 يالديم ۳۷۹تا  ۳۵۰د که از سال يرس ييشد و تا جا پرفروغ

گرفت که جهان علم و دانش را شگفت زده  يچنان رونق

دوم بعد از کشته شدن هرمز ن گونه بود که يماجرا بد. نمود

در جنگ با اعراب در  يالديم ۳۰۹پدر شاپور دوم در سال 

سه برادر بزرگ سلطنت رفته نشدن يو پذ) االحساء(ن يبحر

عنوان  شاپور دوم توسط موبدان، شاپور در شکم مادر به

را بر سر مادرش  يعهد انتخاب شد و لذا تاج شاهيول

 .به او سپرده شودت نهادند تا بعد از تولد فرزندش افرادخ

ک يرا ن يونانيزبان  ر بود ويآگاه و با تدب ييافرادخت بانو

ان يسفون با اعراب و روميچون در شهر ت و دانست يم

شاپور  يپس دستور داد تا شهر گند. مناک شديک بود، بينزد

با کودک خود به آنجا رفته و آن  بعد يرا آبادتر کنند و چند

و رونق هر چه  يتخت خود قرار داد و به آبادانيا را پاج

زمام امور  يسالگ ۱۶شاپور دوم در . شتر آن همت گماشتيب

 يبر رودها يدائم يها را به دست گرفت و دستور داد تا پل

ل کرده ير دوم تحصشاپو )۹، ۱۰(.دز، کرخه و دجله بسازند

ژه يو يبا آگاهاو . ن روزگار را فراگرفته بودو چند زبان آبود 

 يميعظ يشه بنايبه اندشاپور  يشکوه شهر گند يخود برا

رون شهر مقدمات ي، دستور داد در بيدانشکده پزشک يبرا

ن جهت از معماران با يساختمان آن را فراهم آورند، به هم

ران ن و معمايکمک مهندسدعوت نمود تا با  يتجربه محل

ا در نظر گرفتن وضع و ب يبا اصول فن ي، طرحيوناني

 يطرح بنا پس از مشورت .منطقه آماده کنند ييايجغراف

ات يعملد و يب رسيبه تصوشاپور  يگند يپزشک هدانشکد

ن يتم، نخسيکسال و نيو پس از  ،آن آغاز شد يساختمان

ن علوم يبشاپور دوم در . دش يبخش آن آماده بهر بردار

 يژه ايوت ي، نجوم و فلسفه اهميکشمختلف به سه دانش پز

مارستان، يب، يپزشک هدانشکد بعد از افتتاح). ۶، ۹(داد  يم

ن يبز ينم آن يو کتابخانه عظ مختلف طب يرشته  ها

ن يدر ا. قرار گرفت يمورد بهره بردار ۳۶۵تا  ۳۵۲ ياه سال

 يرانيا ريو غ يرانيا ين علمايب يعلم يها همکار سال

 ييبه جا) يو مصر يني، چي، هنديهودي، ياني، سريوناني(

 ياگريميو کطب  شاپور ين بار در گندينخست يد که برايرس

 يقت نوعيشد و در حق يس ميک روز تدريدر سطح آکادم

شهرت آن به . شدبه جهان عرضه  يزشکن پيدانش نو

ور شاپ يشفا به گند يماران برايبگروه بود که گروه  يا  گونه

 ين مرکز علميگان آموزش در افتيش. )۲شکل ( آمده اند يم

در  .در انتظار نوبت قرار داشتند که داوطلبان بود يحدز به ين

 ياه پزشکيشاپور عالوه بر گ ير گندزمان شاپور دوم د

 ي، مانتره پزشک)يجراح( ي، کارد پزشک)يداخل يپزشک(

ز ين )يدامپزشک( يو ستور پزشک يو داروساز) يروان شناس(

 استين پادشاه، ريدر زمان ا). ۱۱( شد يآموزش داده م

ژه يو بيطب تئودورس، يونانيپزشک  ،يپزشک هدانشکد

شاپور در  يگند يپزشک هدانشکد يشهرت جهان. دربار بود

ش يسال ب ۱۰بود که در کمتر از  يجهان به قدر يمراکز علم

ونان، روم، ي يلسوف از کشورهاياستاد و ف ،پزشک ۱۰۰از 

شاپور آمدند و شاپور  ين به گنديل، مصر، هند و چيسيس

ن يشتر از سرزميب يايداشت و با مزا يآنها را گرام همقدم هم

باعث رشد خود ن يا جذب کرد کهخودشان، آن ها را 

بلکه  يشاپور نه تنها در علم پزشک ير دانشگاه گنديچشمگ

، نجوم و ياضير فلسفه و حکمت، رينظ يگريدر علوم د

 يگند دانشگاه شيشاپور دوم در گفتار گشا. ز شديک نيزيف

  :ن گفته استيشاپور چن

م و يشو يروز ميمتجاوز پ ير خود بر کشورهايما با شمش"

 رهيشه ها چيمغزها و اند رش بيخو ييبا دانش و دانا

ن دانشگاه هم يا يل امروز مراکز علمين دليبه هم م،يگرد يم
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ونه آن آمدن شما نم. خورد يجهان رقم م يف مراکز علميرد

د که يپزشکان و استادان و فالسفه و دانشمندان جهان هست

م، يدار يم يد بود و ما شما را گرامين شهر ساکن خواهيدر ا

  ).۱۲(" ديکن يرا که به بشر خدمت ميز

شاپور  يدر گند يالديم ۳۸۲تا  ۳۳۰ يسال ها يبهرحال ط

بود  خاور و باختر يکه ارتباط علم ين رخ داد علميبزرگتر

فراوان و رساندن دانشگاه  يياو بعد از کشورگشا. داد يرو

به  يسالگ ۷۰در سن  يشاپور به آن شهرت جهان يگند

  . ده از جهان فرو بستيرنامک خود دکاهنگام نوشتن 

 يون عوامل چنديمد در واقع شاپور يرونق دانشگاه گند

ن زردشت يبعد از اعالم د( يپادشاهان ساسان هاراد يکي :بود

بر جمع  )ر بابکانيران توسط اردشيا ين رسميه عنوان دب

د به يتخت جمش ران شدنيپس از واوستا  ينستگ ها يآور

علم و  هآنان به توسع هقعال يگريد ،يمقدوناسکندر  هليوس

شده،  يکه مهم تلق يعامل شهرها و باالخره يدانش و آبادان

لرها ا اي هسداز شهر اَ يورنسط يمهاجرت دانشمندان و اطبا

را يز. بوده است )يه فعليه در ترکشهر اورف(نين النهريدر ب

 )يوحنا و نرسيمنجمله بارئوما، ( شاستاداندانشگاه آنجا که 

 ،نينو ياعتقادات هدآورنديپد(وسياسقف نسطور رويپ

 دستور به سفارش پاپ و ،بودند )يت سنتيحيمتفاوت با مس

Zino ل يتعط )يالديم ۳۶۵-۳۷۵( يشرق امپراتور وقت روم

 يامن يجاکه  شاپور يگندکرده و به  رهارا آنجا  آنان شد،

 علتبه . مهاجرت کردند هم داشت يشماريب يايو مزا بود

شاپوربدواً  يگند هدر مدرسس يزبان تدر هاحضور آن نيهم

   .)۲، ۹( بود يوناني
  

  شاپور يگندشهر و دانشگاه  ييعصر طال

 يعني يالديم ۵۳۱مربوط به سال  شاپور يگند ييعصر طال

. است) يالديم ۵۳۱تا  ۵۷۹(روان يزمان سلطنت خسرو انوش

شاپور  يگند يشهر دانشگاهوسعت  يالديم ۵۴۰در سال 

مارستان يو ب دانشگاه هن پادشاه بر توسعيارا يز. دو برابر شد

ز را ا يشتريار گماشت و استادان بيهمت بس شاپور يگند

ز به يب را نيطب هيکرد و برزودعوت  سيونان و روم به تدري

ه به هنگام بازگشت به همراه يبرزو .)۱۳( هند اعزام داشت

لسوف و ستاره يک فياه شناس و يخود چند پزشک، گ

شگاه ناست داير يسپس او مدت کوتاه. ران آورديشناس به ا

که  يهنگام. بود يس دانشکده پزشکيرئ يطوالن يو مدت

و شگاه آتن دان) يالديم ۵۲۹( يامپراتور روم شرق نينيژوست

 ۷ از جمله اهآن انل کرد استاديرا تعطه و رها ياسکندر

در زمان او . رفتيبا آغوش باز پذآن زمان را  يدانشمند نام

ها  آن ياستخدام و درجه بند ،يئت علميجذب ه يبرا

فارغ  يابيارز ين برايهمچن. )۳شکل(وجود داشت ينيقوان

 ونام آزمو پس از اتم ه بودن شديوتد يتن مقراراليالتحص

عالوه بر علم طب در  .دش يمبه آنان اعطا  يپروانه پزشک

ره يو غ ي، معماري، فنون جنگاتياضير علوم منجمله ريسا

روان يگفته اند در زمان انوش .افتيدانشگاه توسعه ن ياز ين

 يس ميشاپور تدر ياستاد در دانشگاه گند ۵۰۰ک به ينزد

در زمان او . دنه اکرد يل ميدانش پژوه تحص ۵۰۰۰کردند و 

در چند " زيدهل"اطاق  ۲۵۹ يدارا يتيبه روا( يميعظ هکتابخان

هزار کتاب در آن جا  ۴۰۰ند يگو يساخته شد که م )طبقه

 .)۴شکل()۹(گرفت يم

مارستان آن در يشاپور و ب يمدرسه طب گندن که يخالصه ا

در را يز. ارتقاء جست يبه مراحل عال ياواخر عهد ساسان

ان، يرانيطب ا يعنيملل مختلف  يعلمرب ن مدرسه از تجايا

زبان  يانيسر يان و علمايياان و اسکندريونانيهندوان و 

سه زبان س به يتدر يعالوه بر زبان پهلو. شد يم استفاده 

 يبه گونه ا گرفت يز صورت مين يو روم يانيسر، يوناني

ان خاور و باختر يانتقال دانش م يکانون اصلدانشگاه ن ياکه 

 يجهانبزرگ  يک شهر دانشگاهيبه شاپور  يندگو  بود

در سال . افتيشهرت ل شد و به نام شهر علم در جهان يتبد

 يژه علوم پزشکيو به وشاپور  يدانشگاه گند يالديم ۵۴۰

طب، بهداشت، عالوه بر که  يدا کرد به طوريم پيعظ هتوسع

و  يدندانپزشک، ي، دامپزشکي، جراحياه درماني، گياگريميک
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 هبه گفتبنا  .)۱۰، ۱۳(شد يس ميز تدرين يچشم پزشک

، ها رودخانه يداراشاپور  يگندشهر  يدانان اسالم يجغراف

. )۱۴(نخل و نعمت فراوان بوده است  يکشت و زرع و دارا

 “:ن آمده بوديچن يساسان هدر دورن دانشگاه يبر سردر ا

در زمان  .”ر است يو شمش بازوبرتر از  لتيفضدانش و 

د يبا يار ارزشمند بود وليده بسيک آموزش دروان پزشيانوش

کرد  يکرد و اگر بر خالف عمل م يکار م يبا ضوابط پزشک

ن زبان، خوش يريست مهربان، شيبا يپزشک م. فر داشتيک

را حرمت  ياخالق، صبور و با وجدان باشد و حرفه پزشک

خدا  يخشنود يبلکه برا د،نهد و به طمع مال کار نکن

ار که مار خود بيب يشفا يارش دارد بخدمت کند و آنچه دان

شاپور سال  يطب در گند يرشته ها ييدوره شکوفا. رديگ

 يدر تاالرها يس تئوروس دريتدر. بود ۵۳۳ -۵۸۳ يها

 ينيدرس بال .)۹(گرفته است يصورت م يپزشک هدانشکد

گرفته است و  يانجام م يو بستر ييماران سرپايب يز روين

ماران يکه به ب هر بوديمارستان دايز در بين يبزرگ هداروخان

مارستان در زمان يساختمان ب. داده است يم ياهيگ يدارو

پادشاه استادان ن يدر زمان ا. بوده است يضلع ۷روان يانوش

همه فراهم  يکردند و مسکن برا يم يگدر رفاه کامل زند

 يع شهرک سازيز به طور سريت نيل جمعيبود و به جهت خ

روان يدر زمان انوش. دآماده ش يو رفاه يعلم يو بناها

کبار در ي يکه سال يل شده بود به طوريتشک انجمن پزشکان

. داد يل جلسه ميشاپور تشک يمارستان گنديب يتاالرها

ن جلسات يدر ا. بودند پزشکانن يانجمن برجسته تر ياعضا

 هشد و هر بار دربار يمبادله م يعلم ين دستاوردهايآخر

 ين المللين کنگره بينخست .شد ياز طب بحث م يموضوع

در شهر  يالديم ۵۵۵در سال روان يز در حضور انوشين

جهان آن  سراسر گزار شد که در آن از دانشمندانرسفون بيت

ر ين کنگره صد پزشک غيدر ا. روز دعوت به عمل آمده بود

اه شناس از ياز نقاط مختلف جهان، صدها پزشک و گ يرانيا

سفون فرا خوانده يبد به تريو هشاپور و صدها موبد  يگند

چند پزشک . پرداختند يم يپزشک يها و به بحث ندشده بود

در شاپور بودند  يل کرده گنديکه خود تحصز از عربستان ين

حارث کلده جمله آن از که شرکت کردند  ين کنگره جهانيا

 مکرم ينبهم عصر و اهل طائف ب مشهور عرب يطب( يثقف

ب را يم طبيبن خدر بن حارث و ا، نض)ص(حضرت محمد

 يدر گند يپزشک هدر کنار دانشکد .)۲، ۱۰(توان نام برد يم

و  بنا ياضينجوم و ر ي ز به نام دانشکدهينبزرگ  ييشاپور بنا

   )۹(.ساخته شدآن  جواردر  يرصدخانه ا

  

  سالمشاپور در مقابل سپاه ا يم شهر گنديتسل

پور شا يمدرسه گند ران حمله کرديبه اه اسالم اسپکه  يزمان

 ۱۷سال (يالديم ۶۳۶در سال . بود يعلم ييدر اوج شکوفا

 يبه سردارزمان خالفت عمر و در  يقمر يهجر ۱۸ا ي

. م شديبه سپاه اسالم تسل شاپور يگند)ياشعر يابوموس

ر صورت گرفته باعث شد که يشهرت دانشگاه و تدابکن يول

دانشگاه از گزند حوادث مصون بماند و همچنان به عنوان 

 هشهرت مدرس. بماند يباق يونانيم و علوم يقد يزشکمرکز پ

 هاز دور يآن تا مدت يمارستان و روسايشاپور، ب يطب گند

ماند چنانکه چون ابوجعفر  يهم به قوت سابق باق ياسالم

معده  يماريبه ب يقمر يهجر ۱۴۸در سال  يمنصور دوانق

س يرا به رئ يبان درعالج او فرو ماندند، ويگرفتار شد و طب

 يس راهبريشوع پسر جورجيشاپور بخت يمارستان جنديب

است به پسر خود يس با واگذاشتن ريجورج. کردند

فه در آمد و پس معالجت منصور يشوع به خدمت خليبخت

در بغداد  يفه چنديافت و به اصرار خليتقرب  ينزد و

، يونانيف و ترجمه بود چون ياز دوستدران تأل يو. بماند

او چند کتاب در طب را . دانستيک ميرا ن يانيو سر يپهلو

با مهاجرت  بعدها يول. در آورد يمذکور به عرب ياز زبان ها

آن دانشگاه و  ،شاپور به بغداد يگند يعلم هحوزاستادان 

و  از دست دادبه مرور مقام سابق خود را آن مارستان يب

مدرسه  ي هيبق) يهجر ۱۶۵تا  ۱۲۰ ين سال هايب(تاً ينها
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هارون  به دستور .افتيبه بغداد انتقال ز ينشاپور  يگند

ا يل ير نظر جبرئيو ز )يهجر ۱۷۰تا  ۱۹۳( ديالرش

شاپور  يمارستان گنديس بيرئس فرزند بختشوع يجورج

به ( سپسو  در بغداد بنا شدپس از اسالم مارستان ين بينخست

د يدر بغداد به تقلرا  "ت الحکمهيب"مامون ) يهجر ۲۰۱سال 

برابر نوشته کتاب  يول .)۹، ۱۰( شاپور ساخت يگند از

شاپور تا  يمغرب شهر گند يحدود العالم من المشرق ال

ران شده يو يبعداً به کل يهنوز آباد بوده ول يهجر ۳۷۲سال 

به  .نمانده است ياز آن باق يزيو به جز چند تپه و ماهور چ

و طب  يياز طب اوستا يبيران که ترکيب طب اين ترتيا

 هسال ۳۰۰ ينيبال ههمراه با تجرب ودگر ملل بيو د يوناني

 .)۱۵، ۱۶(شد  يطب اسالم هيدستما شاپور يمارستان گنديب

 و استادان پزشکان، يطب اسالمافتگان يپرورش از جمله 

 )يهجر ۲۲۸به سال  يمتوف(يبن ربن طبر يعلر ينظ ينام

 ينيطب بال يار واقعانگذيبن(صاحب کتاب فردوس الحکمه 

 ۳۱۳به سال  يمتوف( يراز يايکرمحمد ز ،)بعد از اسالم

 يبن عباس مجوس يعل ،يصاحب کتاب حاو) يهجر

صاحب کتاب ) يهجر ۳۸۳ به سال يمتوف( يارجان ياهواز

، يلميب عضدالدوله ديطب يب الملکيکامل الصناعه الطب

توان نام  يصاحب کتاب قانون م) ۳۷۰-۴۲۸(نا يس يابوعل

شوند  يب ممحسو يطب اسالم هبرد که خود از ارکان اربع

به  يمتوف( يل گرگانياسماعد يساز  توان يم نيهمچن ).۱۷(

به ( يزمشاهرره خوايصاحب کتاب ذخ) يهجر ۵۳۱سال 

 ييعصر طال. نام برد يدربار خوارزمشاه يب ناميطب) يفارس

تا  ۱۳۳( يالديم ۸۵۰تا  ۷۵۰ ين سال هايب يطب اسالم

فت که به خال يتن ۱۰ک قرن از ين يدر ا. بود) يهجر ۲۳۶

 يعنين يمنصور و هفتم يعنيفه ين خليدند دوميرس يعباس

ان يرانيو نفوذ ا بودند يرانيهر دو ا که مادر و زنش(مامون 

ج يبه ترو )ديدرجه رس يبه منتها يدر دوران خالفت و

سرانجام طب . نشان دادند يشتريعلوم منجمله طب رغبت ب

 هملدر اثر ح )يالديم ۱۳( يز در قرن هفتم هجرين ياسالم

شد که هنوز از  يمهلک ها تاتار دچار چنان ضربيمغول 

مشهور بعد از  ياز اطبا ).۱۰(عوارض آن خالص نشده است

محمد زمان مومن توان از  يان ميموريمغوالن و ت يالياست

صاحب ) ازدهميقرن ( يمان صفويب شاه سليطب ينيحس

  .نام برد) يبه فارس( "م مومنيتحفه حک"کتاب 

ماندن نام  يفترت و تنها باققرن  ۱۲حدود  بعد ازباالخره 

در مجدداً  ،يخيدر مدارک معتبر تارشاپور  يدانشگاه گند

از طرف وزارت ) يالديم ۱۹۵۵( يشمس يهجر ۱۳۳۴سال 

 يراه انداز بامجدداً  ))شاپور يدانشگاه جند(( رانيفرهنگ ا

سال  به( يکشاورز هدانشکد بدواً ،يپزشک هدانشکد دو

 سال به( يپزشک هو سپس دانشکد )هوازا هدر حوم ۱۳۳۴

س يتأسدر شهر اهواز، مرکز استان خوزستان ) يشمس ۱۳۳۶

که  يا به موجب موافقت نامه يپزشک هدانشکد. )۵شکل (شد

واقع در (ن آلمان نگيران و دانشگاه توبيارت فرهنگ ان وزيب

 قدمتکه  ک اشتوتگارتيادن و ورتمبرگ نزدالت بيا

منعقد  )گشت يبر م يالديم ۱۴۷۷به سال  آن دانشگاه

آن شاغل در  يان آلمانخود را از استاد يکادر آموزش ،ديگرد

مارستان شهر اهواز که يتنها ب .)۲، ۲۰( ل کرديتکمدانشگاه 

م سابق ساخته شده بود و بعد از توسعه در سال يدر زمان رژ

ر يافته و زير ييشاپور تغ يمارستان جنديبه ب يشمس ۱۳۳۵

 يشمس ۱۳۴۷ن يشد، از فرورد ياداره م يرنظر وزارت بهدا

ساختمان . ديشاپور واگذار گرد يرسماً به دانشگاه جند

 ۱۳۴۸ز در سال يس دانشگاه نيدر پرد يدانشکده پزشک يفعل

بعد از ). ۶شکل ) (۲۱(قرار گرفت يمورد بهره بردار يشمس

نام دانشگاه  يشمس ۱۳۵۷در سال  يانقالب اسالم يروزيپ

ان جنگ يدر جرو سپس " دانشگاه اهواز"شاپور به  يجند

دکتر  يبه خاطر رشادت ها آنران نام يه ايعراق عل يليتحم

. افتير ييتغ "اهواز د چمرانيدانشگاه شه"چمران به  يمصطف

 يرشته ها هل گسترش و توسعيبه دل يشمس ۱۳۶۵در سال 

دانشگاه  هاز بدن مربوطه يدانشکده ها يراپزشکيو پ يپزشک

ر ييتغ "اهواز يدانشگاه علوم پزشک"و به  جدا د چمرانيشه
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با موافقت  يشمس ۱۳۸۳ال در سز ينتاً يافت و نهاينام 

 يانشگاه علوم پزشکد به يقالب فرهنگان يعال يشورا

ن دانشگاه هم يا. )۲۱(افتير نام ييتغ" شاپور اهواز يجند

، ي، دندانپزشکي، داروسازيپزشک يدانشکده ها ياکنون دارا

در اهواز و ( ييو ماما ياشت، پرستار، بهديراپزشکيپ

در است و و دانشکده بهداشت در بهبهان  يتوانبخش ،)آبادان

ان ذکر يشا. است ک کشوري هو درج مادر يدانشگاه ها هزمر

ز در آبادان در حال راه يآن ن ين الملليب هراً شاخياست که اخ

  . است يانداز

و با  افتهيم يگسترش عظز ين اهواز چمراند يشهدانشگاه 

 ۱۳ يهم اکنون دارار يباال و درخشش چشمگ يتوان علم

، دانشکده اقتصاد و علوم يات و علوم انسانيدانشکده ادب

، دانشکده يات و معارف اسالمي، دانشکده الهياجتماع

، دانشکده ي، دانشکده دامپزشکيو علوم ورزش يت بدنيترب

م ، دانشکده علويو روان شناس يتيعلوم، دانشکده علوم ترب

، ي، دانشکده مهندسيوتر، دانشکده کشاورزيو کامپ ياضير

ست و يط زيعلوم آب و دانشکده مح يدانشکده مهندس

بهبهان، دانشکده هنر شوشتر و دانشکده  يعيمنابع طب

 ۱در جدول  ).۲۱(خرمشهر است ييايعلوم دردرخشان 

خ رخداد يب تاريشاپور به ترت يع مهم دانشگاه جنديوقا

   .آمده است

ات يشاپور با ح يد دانشگاه جندين که بدون ترديه اجينت

م قرن ين يات آن طيد حيخود و تجد ياستانب هسال ۷۰۰

بلکه  هن مانيم ينه تنها برا يهمواره مشعل فروزان گذشته

 يبشر هجامع تيتمامو  ياسالم ين هايسرزم هيکل يبرا

سال  ۱۷۰۰ آن در motto اي آن شعار سندبوده است که 

 ن کهي، و آن اآن آمده بود در که بر سر استبوده ش يپ

  )).ر استيشمش بازو ولت برتر از يدانش و فض((

 

 

 

 

انيانيله سريشاپور به وس يجند يح در دانشکده پزشکيآموزش تشر: ۱شکل   
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  شاپور  يمارستان گنديدر ب يمارستانيو درمان ب ييدرمان سرپا: ٢شکل 

 

 

. پور در عصر خسرو انوشيروانبيمارستان گندي شا کتابخانه: ۴شکل   
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شاپور  ين ساختمان دانشگاه  جندينخست: ۵شکل   

 

 
 

 
شاپور اهواز يس دانشگاه علوم جنديدر پرد يساختمان دانشکده پزشک: ۶شکل   
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  دانشگاه جندي شاپور هوقايع مهم در پيشين :۱جدول 

ميالدي و جمع آوري نستک هاي اوستا و آغاز نهضت  ۲۲۶ابکان در سال اعالم دين زردشت به عنوان دين رسمي ايران توسط اردشير ب - ۱

   .فرهنگي آموزشي در ايران
ميالدي واسير شدن هفتاد هزار سرباز رومي وانتقال آن ها به  ۲۶۰پيروزي شاپور اول بر واريانوس امپراتور روم شرقي در انطاکيه در سال  - ۲

  .منطقه خوزستان
 ۲۷۱به دستور شاپور اول با همکاري معماران ايراني ، طراحان يوناني و روميان که مزد دريافت مي کردند در سال آغاز بناي گندي شاپور  - ۳

   .ميالدي و سپس تاسيس مرکز علمي و بيمارستان گندي شاپور در آن شهر
   .ميالدي ۳۴۰تا  ۳۱۰ي انتخاب گندي شاپور به عنوان پايتخت توسط افرادخت مادر شاپور دوم و سپس خود او بين سال ها - ۴
 ۳۶۵تا ۳۵۲پزشکي و راه اندازي واحدهاي مختلف آن به فرمان شاپور دوم طي سال هاي  هتصويب طرح وسپس احداث بناي دانشکد - ۵

   .ميالدي و گماردن تيودروس پزشک مشهور يوناني به رياست آنجا
ميالدي به خاطر داشتن عقيده نسطوري وپذيرش عزتمندانه  ۴۸۹سال در) زنو(تعطيل شدن مرکز علمي بزرگ شهررها توسط امپراتور روم  - ۶

  )رخداد مهم(آن ها دردانشگاه گندي شاپور
ميالدي و دعوت و جذب استادان يوناني و رومي براي تدريس در دانشگاه گندي شاپور و  ۵۳۱آغاز زمامداري خسرو انوشيروان به سال - ۷

   .وجذب استاد از آنجا برزويه براي فراگيري) هند(اعزام به خارج 
آتن ، اسکندريه  و رها توسط ژوستينينين امپراتور روم شرقيبه سال  هپناه دادن هفت دانشمند برجسته رانده شده از دانشگاه هاي تعطيل شد - ۸

   .ميالدي ۵۲۹
   الديمي ۵۵۵بين المللي پزشکي به درخواست خسرو انوشيروان در تيسفون در سال  هبرگزاري نخستين گنگر - ۹
  . بدون خونريزي وآسيب) هجري ۱۸(ميالدي  ۶۳۶تسليم شدن شهر گندي شاپور در برابر سپاه اسالم به سال  -۱۰
عباسي وسپس دعوت از رياست بيماستان گندي شاپور براي معالجه بيماري معدي او  هانتخاب بغداد به عنوان پايتخت توسط منصور خليف-۱۱

   ) .هجري ۱۶۳(ميالدي ۷۵۶به سال 
تاسيس نخستين بيمارستان توسط رييس مرکزگندي شاپور به دستور هارون الرشيد و سپس بيت الحکمه توسط مامون در بغداد و انتقال  -۱۲

   .تدريجي استادان گندي شاپور به بغداد و نهايتا بسته شدن بيمارستان گندي شاپور و محو آن شهر
به ) ميالدي ۱۹۵۵(شمسي۱۳۳۴قرن فترت دراهواز، مرکز استان خوزستان به سال    ۱۲عد از باالخره تجديد حيات دانشگاه گندي شاپور ب -۱۳

نام دانشگاه جندي شاپور و تغيير نام آن به دانشگاه اهواز وسپس دانشگاه شهيدچمران به خاطر رشادت هاي ايشان در جنگ تحميلي عراق 

  . عليه ايران
نه دانشگاه و تبديل آن به دو دانشگاه علوم پزشکي اهواز و دانشگاه شهيد چمران اهواز جداشدن دانشکده هاي وابسته به طب از بد -۱۴

   .شمسي ۱۳۶۵درسال
   .شمسي۱۳۸۳دانشگاه علوم پزشکي به دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز در سال مجدد تغيير نام  -۱۵

  

  تشکر و قدرداني

د چمران يهاز مرکز اسناد دانشگاه ش يديم سعياز خانم ها مر

که در  يان از کتابخانه دانشکده پزشکييده رضاياهواز و فر

ن خانم شکوه ينمودند و همچن ياريه منابع مرا يته

کردند تشکر و  ياريپ مقاله مرا يکه در تا يداوود يبن

  .مينما يم يقدردان
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