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ها شد آنرو درایت این خاندان در پزشکی و تبحر . بودندمشغولطبابتوتدریس
بهرابختیشوعخاندانعباسیخلفايدر شناسایی، معالجه بیماران باعث گردید تا 

خدمات بالینی به خلفاي عباسی، به ترجمه يضمن ارائههاآنوگرفتندخودخدمت
تند و نقش ماندگاري را در تمدن اسالمی در ویژه طب پرداخهو تألیفاتی در علوم، ب

این نقش معلول خدمات این خاندان به علم . حوزه پزشکی از خود بر جاي گذاشتند
. پزشکی بوده است

هاي با فعالیتدهد که خاندان بختیشوعسی منابع و تحقیقات جدید نشان میبرر
ایی که اعتماد گونهبالینی خود نزد خلفاي عباسی با شایستگی تمام عمل نمودند به

علمی ضمن اقدام به يدر حوزههمچنین. خاندان بنی عباسی را به خود جلب کردند
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ي شاپور و حلقهعلمی دانشگاه جنديدارانید تا این خاندان به عنوان میراثگرد
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هاي مختلفدر منابع به نام» جندي شاپور«شهر 
»نده اَنتیوك شاپور«) 2(»شاپورگندي«) 1(»سابوریجو «

. ذکر گردید)3(»شهر شاپور که به از انطاکیه است«یعنی 
ر زبان د»گُند/جند«ترکیب این اصطالح از دو بخش 

»شاپور«و  ) 4(»پاسگاه«یا »سپاه«فارسی میانه به معنی 
گویاي این واقعیت ) م271ـ241(ـشاپور اول ساسانیـ

شهر منشاء نظامی داشته است و این ياست که ساخت اولیه
). 5(یس گردید تر به منظور نگهداري اسراي رومی تأسپیش

قلمرو جغرافیایی شاپور اول ساسانی چندین شهر مهم را در 
شاپور «یعنی »نیوشاپور«.ایرانشهر با نام خود تأسیس کرد

در غرب استخر »شهر شاپور«و ) 6(]نیشابور فعلی[»خوب
اما در . از این شهرها بودندهایینمونه) 2(از ایالت پارس 

ستان کافی در ایالت خوز»جندي شاپور«عظمت و زیبایی 
این شهر را همانند گان مسیحی،است بدانیم که نویسند

علمی این ياینکه از چه زمانی جنبه) 7(اندبیزانس دانسته
شهر به ظهور رسیده است، باید اذعان کرد که در بررسی 

ف در متون تاریخ کالسیک و نوین با نوعی از اختال
ها در ارتباط با کیفیت حضور پزشکان رومی یا روایت
اما . خوریممیبرشاپور ي کتب علمی رومی در جنديترجمه

رغم این اختالف، منابع در این نکته اشتراك دارند که علی
هاي علمی در این فعالیتبنايسنگ»شاپور اول ساسانی«

پذیرش و او بود که با ) 2،13،16(گذاري نمودشهر را پایه
پدر زن شاپور به شکان یونایی ارسالی توسط قیصر رومپز

ایی از همچنین عده) 7(طی در شرق پرداخترواج طب بقرا
هاي ی را به یونان گسیل داشت تا کتابدانشمندان ایران

جمه کرده، سپس علمی و فلسفی را از یونانی به فارسی تر
شاپور انتقال داد و از این شهر مردم سایر آن را به شهر جندي

نواحی ایران به استنساخ مطالب علمی این منابع پرداختند
بعد از مرگ شاپور اول شاپور درخشش علمی جندي) 5(
تمرار یافت، اما پس از آن به مدت هشت سال اس) م271(

هاي علمی، خصوصاً پزشکی این دانشگاه دچار رکود فعالیت
هاي دینی و سیعلت این رکود توجه صرف به کر. گردید

يهاسیکرقدس زردتشتی بود که باعث شد سایرمتون م
دییع و به تعطیلی گراعلمی از جمله پزشکی مورد غفلت واق

) م379ـ310(از این دوره تا روي کار آمدن شاپور دوم ) 4(
یک دوره رکود و فترت چهل ساله بر جو علمی دانشگاه 

.حاکم شد
علمی هايفعالیتدر اصل احیاگر شاپور دوم 

کتب يتأسیس مدرسه طبی، ترجمه. شاپور بوده استجندي
پزشکی یونانی از باپزشکی، تلفیق پزشکی سنتی ایران 

هاي علمی جندي شاپور در عهد شاپور دوم مهمترین فعالیت
) م379(با مرگ شاپور دوم ) 8(مده است آمیبه شمار 

غاز و به آشاپور انشگاه جنديرکود یا فترت دوم ديدوره
احیاگر مجدد . ستمرار یافتمدت یکصد و پنجاه سال ا

قباد یکم ساسانی شاپور، این بار علمی جنديهايفعالیت
شمال پزشکی الرُّهايتعطیلی مدرسه. بود) م531ـ488(

شاپورم به پیشرفت جندي489در سال ـعراق و سوریه 
شاپور ر آن شرایط، جنديایی که دکمک زیادي نمود به گونه

اعث به بزرگترین مرکز پزشکی جهان باستان تبدیل شد و ب
شاپوربه جنديقههاي منطگردید تعداد زیادي از سریانی

شاپور محل تجمع در این زمان جندي. مهاجرت کنند
دانشمندان یونانی، یهودي، مسیحی، هندي و ایرانی گردید 

به حرکت رو به رشد )م579ـ531(خسرو انوشیروان) 9(
ن و صلح با رومیا. شاپور شتاب بیشتري داددانشگاه جندي

ید تا بخش قابل ، باعث گردذاتی انوشیروان به علميعالقه
توجهی از اقدامات اصالحی انوشیروان معطوف مسائل 

شاپور همچنان به در عهد وي جندي. گرددیعلمی و تمدن
یک شهر دانشگاهی بزرگ در جهان باستان جایگاه خود را 

هايتوجه به دانشمندان ملیت) 4. (ردبیش از پیش تثبیت ک
ا در هشاپور و تشویق آنمختلف در مرکز علمی جندي

لم پیشرفت عیکم و خسرو انوشیروان باعث قباديدوره
از آن پس . شاپور گردیدطب و تأسیس بیمارستان در جندي

شاپور در مقایسه با و تا ظهور اسالم، مرکز علمی جندي
مراکز علمی بیزانس، انطاکیه و اسکندریه، برتري خود را 
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ان مسلمان در بین یبا ورود سپاه) 9. (حفظ کرده است
عهد ـ هجري 12قلمرو دولت ساسانی در سال ـالنهرین 
از این . شدفتوحات اسالمی آغاز ) هجري13ـ11(ابوبکر 

عهد عمر ـهجري 17شاپور در سال زمان تا فتح شهر جندي
شاپور از تیسفون به دلیل دوري جنديـ) هجري23ـ13(

صون ساسانیان در عراق، این شهر تقریباً از ویرانی مپایتخت 
شنایی قبلی آشاپور، عامل دیگر مصونیت جندي) 4. (اندم

بود، زیرا حارث بن پزشکیـاعراب با این مرکز علمی 
، از پزشکان معروف عرب در عهد جاهلیت و فرزندش هکلد

در عهد ) 1،5. (نضر، در این مرکز علمی تحصیل کرده بودند
کم کم سازمان علمی ). هجري656ـ132(خالفت عباسیان 

این حرکت با تأسیس یک . تقل شدشاپور به بغداد منجندي
شاپور به اقتباس از جندي"الحکمهبیت"علمی به نامسسهمؤ

به اوج ). ه218ـ198(مأمون هجري به فرمان201در سال
ندر عهد عباسیان، خاندان بختیشوع به عنوا) 4(خود رسید 

ار گذار در نهضت طبی، در صدر قرمحور و عنصر تأثیر
. گرفته بود

به معنی » بخت«ياز دو کلمه» وعشبختی«:بختیشوعخاندان 
تلفیق یافته »مسیح«یعنی »یشوع«ویافته یا آزاد شده نجات

یا »مسیحيهنجات یافته یا آزاد شد«است و معناي کلی آن 
خاندان بختیشوع گروهی از .)4(باشدمی» مسیحيبنده«

دین مسیح بر ـ النهرین شمالیبینيمنطقهـ اقوام سریانی
و گرایش ندوکسها از مذهب ار، خروج سریانی)1(بودند 

تعطیلی ، منجر به آزار و تعقیب وها به مذهب نسطوريآن
النهرین و مهاجرت به سوي ها در شمال بینمدارس آن

بختیشوع به خوزستان کوچ خاندان)9(سرزمین ایران شد 
از علم و دانش و فضل ها نآی از کردند و از آنجا که گروه

سانی قرار و حکمت برخودار بودند، مورد توجه شاهان سا
علم سپس به ، ابتدا به طلب شاپورگرفته در دانشگاه جندي

خاندان ) 4(سمت استادي و مربی به تدریس مشغول شدند 
در سرآمد بودند و سهم به سزاییبختیشوع در علم طب، 

سیس بیمارستان در أپزشکی و تشکوفایی و پیشرفت علم 

خاندان در ایني انتشار آوازه.)5(شاپور داشتندجندي
ها به عنوان شاپور باعث گردید تا خلفاي عباسی از آنجندي

ترین پزشکان  معروف. اعتماد خلیفه بهره گیرندطبیب مورد
:  این خاندان در دوره اسالمی عبارتند از

از خاندان بختیشوع بود ن بن بختیشوع اولین حلقهسجرجی
عباسیخلیفهمنصور.که وارد دربار عباسیان شد

پزشکجرجیسگشتبیمارچون)ق.ه158ـ136(
)6(خواندفرابغدادبهخودمعالجهبرايراشاپورجندي

بهپسآناز. کردمعالجهراخلیفهوآمدهبغدادبهجرجیس
پزشکانمهاجرتبرمبنیعباسیخلفايتشویقيواسطه

طبیيمدرسهبه تدریج بغداد،بهشاپورجنديمعروف
. داددستازراخوديگذشتهاهمیتورونقشاپورجندي

امربهجرجیس) 10(گردیدعلممرکزبغدادآنجايهبو
استپرداختهنیزعربیزبانبهطبیآثاريترجمهبهخلیفه،

بهاپورشجنديشهرپزشکیمرکزوبیمارستانمدتی)11(
اووشدمیادارهبختیشوعخاندانازجرجیسریاست
جهاندرطبابتبهکهبودخانداناینبزرگپزشکنخستین

ازپیوستهدر چند نسلاواخالفویافتشهرتاسالم
مرگازپس) 12(رفتندمیشماربهبرجستهپزشکان

)  13(ق.ه152سالدربختیشوعبنجرجیس
بیمارستانازراجرجیسبنبختیشوعبارابنالرشید،هارون
.کرداحضارشاپورگندي

يالقدر بود و به واسطهپزشکی جلیلجرجیس بختیشوع بن 
مقام ارجمند علمی و پیوستگی و مصاحبت با خلفا و 

د با حشمت و جالل امیرزادگان بنی عباس در شهر بغدا
ان مزعباسیان به حضور این پزشک در دربار) 14(زیستمی

زیرا مهدي . گرددباز می) هجري169ـ158(مهدي عباسی 
از یک ) ه170ـ169(عباسی براي نجات فرزندش هادي 

شاپور بار دیگر به دانشگاه پزشکی جنديبیماري مهلک،
متوسل شد و از بختیشوع دوم براي درمان فرزندش رسماً 

هادي ،بختیشوع دوم موفق شد) 13(دعوت به عمل آورد
ـ170(الرشیدي بعد هاروندر دوره. ی را درمان کندعباس
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را به بغداد جرجیسکرد تا بختیشوع بن سعی) ه193
کند و آن را پزشک مخصوص خود قراراحضار و مستقر 

رغم شناخت بختیشوع دوم از پزشکان هارون علی.دهد
در . هدیش قرار داست تا او را مورد امتحان و آزمابغداد خو

پس . پزشکان را برانگیختجاببختیشوع دوم اعاین امتحان 
رئیس به عنوانبختیشوع دوم را الرشید، بود که هارونناز آ

در دوران خالفت .)5(پزشکان بغداد منصوب کرد
آمد پزشکان بود، ، بختیشوع دوم همچنان سرالرشیدهارون

داشت و امراض همچنین او در روانشناسی بالینی مهارت تام 
وع نزد هارون بسیار بختیش. شناختخوبی میعصبی را به 

بود و یکبار نیز هارون را از بیماري سخت عزیز و مقرب 
هجري 185به سال جرجیسبختیشوع بن ) 10. (نجات داد

.)1314درگذشت و بعد از او مقام علمی پزشکی د
جبرئیل در بغداد، ابتدا به عنوان پزشک مخصوص خاندان 

از مرگ پدرش کرد و پسخدمت می» برامکه«ایرانی 
الرشید و سپس مأمون ي هارونهبخیشوع دوم پزشک ویژ

وي در زمان مأمون چند ) 15،13(.شد) ه202ـ198(عباسی 
جبرئیل بعد از .اما مورد لطف واقع گردید،بار به حبس افتاد

قام رئیس اطباء و پزشک مخصوص خلفاء راپدر همچنان م
جایگاه و مقام،لاوایدر ) 16،17(دست داشته است در

اي رسید که وقتی علمی جبرئیل بن بختیشوع به درجه
ا به همراه خود برد و از الرشید در سفر حج، جبرئیل رهارون

اي به علت بردن یک مسیحی به شهر مقدس مکه، سوي عده
:مورد اعتقاد قرار گرفت، پاسخ داد

ر یفه دیفه است و تقوام خلبه ویژه خلقوام امپراطوري اسالم «
هاي بعد خصوصیات اما در دوره) 18(» .دست این مرد

همان وانندبتایی نبود که جبرئیل و فرزندانش به گونه
ي علمی جنبهياش بر اثر غلبهاحترامی را که خاندان سلفی

انگیخت، شان در خواننده بر میو اخالقی بر حیات مادي
پس، جبرئیل در دربار با شکوه از آن. نسبت به خود برانگیزد

آمیز احاطه شده بود یان که با مجادالت مبتذل و دسیسهعباس
اياو با میل و عالقه وارد یک چنین زندگی.بردبه سر می

ایام .کردر تجمل پرستی با خلیفه برابري میشد و قصرش د
- ي پزشکی جنديهاي علمی که مدیر مدرسهنشینیگوشه

اخته بود، ین طبیب دیناي اسالمی سترشاپور را مطلوب
ندان با ثروت و و فضیلت علمی این خابرتري. سپري گردید

جبرئیل کسب کرده بود از بین اي که العادهشخصیت فوق
000/800/88(ایی جبرئیل به ثروت افسانه) 18(.رفت
الرشید، هجري هارون195در سال .)15(رسید) درهم

سبک بیمارستان تانی در بغداد بهجبرئیل را امر کرد تا بیمارس
و پزشکان و شاپور بنا کند، بیمارستان ساخته شد جندي

جبرئیل در .)13(شاپور جلب شدند داروسازان آن از جندي
در سال مبلغی معادل ـهارون ـمقابل دوبار حجامت خلیفه 

ش ماه یکبار درهم و براي یک داروي مسهل که ش000/100
درهم دریافت 000/100کرد نیز مبلغبراي خلیفه فراهم می

بختیشوع بن جبرئیل چهارمین شخصیت .)15(نمود  می
شاپور در دان بختیشوع یادگار دانشگاه جنديپزشکی خان

و از جرجیسبختیشوع بن يوي نواده. دربار عباسیان بود
مأمون ) 10(سی بوده است پزشکان معروف عهد مأمون عبا

یشوع سوم را غیر، بختي صاي خود به آسیاهدر لشکرکشی
بختیشوع سوم بعد از ) 19(برده است نیز به همراه خود می

الواثق به عنوان پزشک خلفاي عباسی) ه202(وفات مأمون 
255ـ252(و المعتز ) ه247ـ232(، متوکل )ه232ـ227(
وي به عنوان یکی از ) 10(در دربار عباسیان خدمت کرد) ه

پزشکی همچنان جایگاه يحوزهآل بختیشوع در خاندان 
ه ایی کا نزد خلفا حفظ کرده بود به گونهبرتر پزشکی خود ر

دار خود او اطمینان داشتندخلفاي عباسی در طبابت زنان بچه
دوران محنت این پزشک بزرگ از عهد متوکل آغاز ) 20(

)  19(.گردید و در طی آن، متوکل او را به بحرین تبعید کرد
ر عهد مقز به بغداد فرا خوانده شد و پزشک اما بار دیگر د
و تن طولی نکشید که این بار بر اثر سعایت د. خلیفه گردید

داود به ابیالزیات و احمدبناز درباریان عباسی عبدالملک
ها بر مقام و شرکت بختیشوع سوم، دلیل رشک و حسد آن

ه این بار مقز، اموال بختیشوع را مصادره و او را ب
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از عبیداهللا اول بن جبرئیل اول .)13(ور باز گرداند شاپجندي
عبیداهللا اول بن جبرئیل از ،تا عبیداهللا دوم بن جبرئیل دوم

دیگر پزشکان معروف خاندان بختیشوع در نزد المکتفی 
یحیی ) 14(د ات بیمارستان بغداو از مقام) ه295ـ289(
فرزند بختیشوع سوم پزشک مخصوص الموفق ) یوحنا(

ـجبرئیل بن عبیداهللا.)21(فرزند متوکل بوده استطلحه 
هشتمین پزشک خاندان بختیشوع در دربار جبرئیل دوم

) ه296ـ295(عباسیان نیز از پزشکان خاص مقتدر عباسی 
بختیشوع چهارم فرزند یحیی ) 4(مد پزشکان آن بود و سرآ

نهمین پزشک این خاندان از پزشکان معروف بغداد ) یوحنا(
ت دو نفر از خلفاي عباسی یعنی مقتدر عباسی و در خدم

دمات بوده است به پاس خ)ه329ـ322(الراض عباسی
صورت انعام ههاي بسیاري بپزشکی این طبیب معروف، زمین

عبیداهللا دوم بن )16(از سوي این دو خلیفه به او رسید
شوع ل بختیحلقه از سلسله آخرینهمین و آجبرئیل دوم، و

وي پزشکی نامی و از . آیداسیان به شمار میدربار عبدر
الم در قرن پنجم هجري به شمار هاي علمی جهان اسچهره

عالوه بر طب در فلسفه و نجوم نشمنداین دا،رفته استمی
.)4(و ریاضی نیز متبحر بود 
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نتیجه
مهمترین و ،شاپور در جغرافیاي ایراني طبی جنديمدرسه

. گذارترین مرکز علمی جهان باستان بوده استتأثیر
هاي پزشکی این مرکز علمی به اوایل عهد دولت فعالیت

این سلسله یعنی شاپور ساسانی و حکومت دومین پادشاه 
و در عهد خسرو انوشیروان به باالترین گردداول باز می

جذب و گسترش طب بقراطی در .خود رسیدعظمتو اوج 
در گرچه این مرکز. ون این مرکز علمی بودجهان شرق مدی

هاي فراوان را پشت سر حیات تاریخی خود فراز و نشیب
اما باید اذعان کرد که با ظهور اسالم و گسترش ،نهاده است

این مرکز به عنوان یکی از ،جغرافیاي سیاسی اسالم
هاي وابسته به این جغرافیا به حیات خود ادامه داد سرزمین
که در عهد مقتدرترین نظام سیاسی اسالمی یعنی اي به گونه

خاندان بختیشوع به مدت ) ه656ـ132(خالفت عباسیان
هفت نسل از پزشکان مورد اعتماد و طرف توجه خلفاي 

هاي سخت ي بیمارياین خاندان در معالجه.عباسی بودند
عملکردهاي .ها همواره موفق نشان دادندخلفا، و فرزندان آن

اي عظمت علمی نی این خاندان از یک سو گویموفق بالی
شاپور و از سوي دیگر در انتقال علم دانشگاه پزشکی جندي

ثر بود و اگر ي اسالمی مؤپزشکی این دانشگاه به جامعه
بگوییم بخش قابل توجهی از تجلیات عقلی تمدن اسالمی 

شاپور و ي علم پزشکی مدیون پزشکی جنديدر حوزه
به میان اياست، سخن بیهودهان بختیشوع بودهخاند

.ایمنیاورده
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Bakhtishu’ Dynasty: Reminder of Jundishapur and
its role in Islamic civilization

Bahador Ghayem Ph.D1* , Safiyyah Saki Mofrad2

Abstract
Bakhtishu’ Dynasty is among the greatest of Jundishapur dynasties
known for their knowledge-seeking. Six generations of this dynasty
taught and offered services in medical treatment. Their expertise
made Abbasid caliphs employ them for their own medical
treatment, as well as translation and writing on sciences especially
medicine. They had an impact on medicine in Islamic civilization.
It is theoretical with a descriptive analytical approach.
Research shows that Bakhtishu’ Dynasti proved efficient as
physicians for the Abbasid caliphs. The latter group wrote and
translated valuable books.
Their academic and practical activities in different branches of
medicine, over several centuries, made them the academic
inheritors of Jondi Shapour University, connecting ancient medicine
to Islamic medicine.

Keywords: Bakhtishu’ Dynasty, Jondi Shapour, Baghdad,
medicine, Islamic civilization.
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