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چكيده
مقدمه
درباره نام جنديشاپور و چرايی ناميده شدن آنجا بدين نام در منابع و مآخذ آگاهیهايی وجوود دارد دربواره
اينکه جنديشاپور ،از چه زمانی و در دوران کداميک از پادشاهان ساسانی ،به مرکز پزشکی و علمی تبوديل
شد و اساساً آغاز فعاليت هاي پزشکی در اين شهر از چه زمانی آغاز گرديده است؛ به تحقيق نمیتوان سونن
گفت؛اما از پارهاي نوشتهها ،چنين دانسته میشود؛ که فعاليتهاي پزشکی در اين شوهر از دوران شواپور او
ساسانی آغاز شده است و مدارک فراوانی بر درخشش آن مرکز پيشرفته عصر ساسانی در زمينههواي علموی،
فلسفی ،نجوم و طب گواهی میدهد پس از حمله مسلمانان به ايران جنديشاپور دوران متفاوت و پرتالطمی
را تجربه کرده است بدين ترتيب شناخت گفتمان پزشکی جنديشاپور گذشته از به دست دادن تارينچهاي
از تحو اين علم مهم در ايران میتواند ما را به ميراث ديرپواي پزشوکی و تجوارا حااول از انديشوه ورزي
پزشکان مسلمان ايرانی رهنمون سازد
روششناسي
در مرحله ننست ،ضمن بررسی و مطالعه کارها و طرحهاي مشابه ،منابع ااولی ازجملهکتوااهوا ،مقواتت و
اطالعات باستانشناختی شناسايی شدند نگرش و روش االی در اين مرحلوه نگورش و روش توارينی بووده
است سپس به فراخور ماهيت هر يک از منابع شيوههاي خاص و متمايز جمعآوري دادهها به کار گرفته شد
و روش پژوهش کتابنانهاي مورداستفاده قرار گرفت
در مرحله دوم ،ضمن ارزيابی و پايش دادههاي جمعآوريشده توسط ويراستاران علمی و ادبوی ،اطالعوات بوا
توجه به هدف االی طرح ،تحليل و دستهبندي شد و گزارش نهايی تهيه و ارائه شد
يافتهها
بنا بر آگاهیهاي بهدستآمده از منابع و مآخذ ،بيمارستان جنديشاپور ننسوتين بيمارسوتانی اسوت کوه در
جهان شرق تأسيس شد و همين بيمارستان است که هسته االی دانشگاه و دانشکده پزشکی جنديشاپور را
تشکيل میداد جنديشاپور کهنترين بيمارستان بزرگ و بااهميوت قلمورو اسوالمی اسوت کوه پيشوينه آن
دستکم به روزگار شاپور دوم ساسانی بازمیگردد
پس از تصرف جنديشاپور توسط اعراا ،به علت عدم توجه اعراا به پيشبرد علم و دانش ،استادان طراز او
جنديشاپور به شهر بغداد رفتند و با تأسيس دانشگاه و بيمارستان در بغداد ،فعاليوتهواي خوود را در آنجوا
ادامه دادند ،بدين ترتيب جنديشاپور از رونق و نشاط خود فااله گرفت بهطورکلی طبيبان مسلمانان تموام
تشکيالت پزشکی خود از آموزش ،درمان ،داروسازي ،برپايی بيمارستان و از جنديشاپور گرفته بودند و توا

سا هاي دراز اين جنديشاپور بود که پزشوکان بيمارسوتانهوا و ديگور مسسسوات نوبنيواد اعوراا را توأمين
مینمود
پس از به قدرت رسيدن عباسيان ،رونق گرفتن دوباره تيسفون (مداين) و انتناا بغداد به پوايتنتی خالفوت
اسالمی جنديشاپور در سايه توجه وزيران ايران عصر او عباسی اهميت پيدا کرد از آن دوران تا نيمه سده
سوم هجري قمري ،خاندانهاي بزرگ در کنار دانشمندان ايرانی آن مرکز علمی را اداره کردند و علم پزشکی
رونقی تازه يافت از مهمترينناندانهايی که بوا کوانون پزشوکی جنوديشواپور در ارتبواط بوودهانود خانودان
بنتيشوع و ماسويه را میتوان نام برد که آثار علمی برجستهاي از آنهابهجاي مانده است
بحث و نتيجهگيري
بيمارستان جنديشاپور نقش و تأثير مستقيمی بر بيمارستانها و پزشوکی دوران اسوالمی گذاشوته و اساسواً
بيمارستانهاي دوره اسالمی با نمونهبرداري از جنديشاپورساختهشده و همه بنشهاي اداري و درموانی آن
اقتباسی از بيمارستان جنوديشواپور دوران ساسوانيان اسوت از طرفوی بغوداد ميوراثخووار دانوش پزشوکی
جنديشاپور است و اعراا با دعوت از پزشکان جنديشاپور به بغداد ،راه گسترش و انتقا تجارا پزشکی به
جهان اسالم را هموار نمودند تارينچه حاضر میتواندبهعنوان يک شناخت ناموه جوامع از پزشوکی دانشوگاه
جنديشاپور براي پژوهشگران ،مسسسات مرتبط و طيف عالقهمندان به پزشکی ايران مورداستفاده قرار گيرد
کليدواژه :جنديشاپور ،کانون پزشکی ،ساسانيان ،بنتيشوع ،ماسويه

