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Abstract
Soryani School is one of the most important medical schools dating back from the
ancient world to the Islamic period. Since its establishment (contemporary with Alexander) up to the empowerment of Ashkanid and Sasanid dynasties, and since Arabs
attacked the foundation of Abbasid dynasty (a period of about 1000 years), the Soryani School which was very active in Mesopotamia and Northern Syria, made a big
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progress in medicine. The School was formed in scientific centers like Jondishapour,
Raha (Edasa), Nasibin and Harran. Translation contributed to the transmission of its
scientific achievements at the time of Jondishapour establishment (contemporary with
Khosro Anushirvan) and Baghdad School (contemporary with Haroun Al-Rashid and
Ma’mun).
With its scientific schools, hospitals and well-equipped libraries, Soryani School
gained an international reputation. Great scholars and scientists who rose in this school
made valuable innovations and progress in medicine. In this study, we aimed to discuss
this great scientific center and some of its most important scholars.
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خالصه مقاله
در اين مطالعه به بررسی یکی از مکاتب پزشکی تأثیرگذار در جهان باستان تا
دوران اسالمی میپردازیم ،اين مکتب بزرگ پزشکی با حضور برخی از علمای
برجسته ،مراکز علمی و پژوهشی آن به «مکتب سريانى» موسوم بوده است .از زمان
شکلگیریاش (معاصر با اسکندر مقدونی) تا قدرتگیری اشکانیان و ساسانیان و
حمله اعراب و تشکیل حکومت عباسی ،یعنی در حدود  1000سال ،در میانرودان
و شمال سوریه بسیار فعال بوده و سبب رونق و شکوفایی بسیاری در علم طب
شده است .مکتب علمی سريانى در مراکزی چون جندی شاپور ،رها (ادسا)،
حران شکل گرفت ،اما دستاوردهای علمی این مكتب در زمان تأسیس
نصیبین و ّ
جندی شاپور در دوره خسرو انوشیروان ساسانی و همچنین دارالعلم بغداد در زمان
هارونالرشید و مأمون ،با نهضت ترجمه منتقل گردید.
مکتب سریانی در هر جا که اجازه رشد و نمو یافت ،با دارا بودن مدارس علمی،
بيمارستانها و مراکز درمانی و کتابخان ه مجهز ،شهرتی جهانی يافت .علما و
دانشمندان بزرگی در اين مکتب پا به عرصه نهادند که شيوههای نوينی در پزشکی
ابداع کردند و رونق و پيشرفت پزشکی را سبب شدند.
كلمات كليدي :مکتب پزشکی سریانی ،پزشکی ایران باستان ،بیمارستان ها،
میانرودان ،جندی شاپور ،نهضت ترجمه
مقدمه
از اقوام سامی نژاد گروهی با عنوان آرامیان بودند که در ناحیه وسیعی شامل
سوریه و الجزیره و بین النهرین و شوش پراکنده بودند .ساکنان این سرزمینها
به لهجههای مختلفی از جمله ُسریانی که همه از ریشه آرامی بودند ،تکلم
میکردند 2،1.پیش از غلبه مسیحیت و بعد از تسلط اسکندر و سلوکیان ،سوریه و
نواحی نزدیک به آن به سرعت با تمدن یونانی آشنا و زبان یونانی در این محدوده،
به زبان ادبی تبدیل شد ولی همچنان لهجه سریانی میان مردم این نواحی معمول
3
بود (تصویر .)1
ِ
دولت سلوکی سوریه و قدرت یافتن دولت روم ،مناطق آرامی
با ضعیف شدن
نشین بهتدریج از حاکمیت دولت سلوکیان یونانی خارج شد و عنوان ایالتی از
روم را یافت .البته این تغییر را باید تغییر سیاسی دانست نه تغییر فرهنگی ،چرا که
نفوذ رومیان نیز به همان صورت زمان ِسلوکیان ،جنبهی یونانی داشت و حیات
فرهنگی و علمی سوریه و بین النهرین از این تغییر سیاسی متأثر نشد .از آن زمان
به بعد رومیان مشعلدار فرهنگ یونانیِ خاور نزدیک بشمار میرفتند 4.این مناطق
آرامینشین که شامل بالد مهمی از جمله ُر ّها در شمال غربی الجزیره ،نصیبین [در
شمال شرقی میانرودان] ،قِنسرین [شهري در شام که بين حلب و حمص واقع شده
بود] و آمد [مرکز ایالت دیار بکر واقع در جنوب شرقی ترکیه امروزی] بود ،غالباً
در دوره شاهنشاهی ساسانی میان ایرانیان و رومیان دست به دست میگشت و نفوذ
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 این. زبان متداول در سوریه و بین النهرین آرامی بود: زبان و ادبیات سریانی.1 تصویر
 کلمه.زبان و زبان عربی هر دو از یک ریشه اند ولی به هیچ وجه مشابه یکدیگر نیستند
«آرام» به معنی سرزمین های بلند است و زبان آرامی به صورت کلی زبان عموم مردم
ساکن ارتفاعات شمال و مخصوصاً قسمت های داخلی آنها بود ولی عبری زبان عموم
نواحی پست و دشت ها بود و در شهرهای ساحلی با لغت فنیقی مستعمل در آن نواحی
 لهجه، از آن جهت که در اراضی وسیع تری رواج یافته بود، زبان آرامی.رقابت میکرد
 در زمان های متأخر یکی یا گروهی از این لهجه ها بر دیگری.های متعدد پیدا کرد
تفوق پیدا کرد و در میان مسیحیان سوریه و بین النهرین که مرکز دینی ایشان شهر ادسا
6
. رواج یافت و به نام زبان سریانی شناخته شد،بود
تقویت نهضت یونانی مآبی تا قبل از اعالم مسیحیت توسط کنستانتین در تاریخ
 اما اکنون عامل دیگری نیز. رومیان بود، م بدست سلوکیان و پس از آنها333
 ترویج تفکر یونانی یکی از وظایف کلیسای، از قرن چهارم به بعد.پیدا شده بود
 لذا از این تاریخ آنچه.مسیحی شد که خود را نماینده امپراطور روم میدانست
در تقویت نهضت علمی در این مناطق اهمیت بیشتری مییابد کلیسای مسیحی
 در واقع جنبه یونانی کلیسای مسیحی از سلوکیها.است نه سیاست امپراطور روم
 حکومت روم و، لذا پس از کنستانتینِ بزرگ.و حکومت رومی بسیار بیشتر بود
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کلیسای مسیحی دست در دست یکدیگر به کار مشغول شدند.
مسیحیان نیز مانند یهودیان یونانی مآب ،عهد قدیم را تنها از ترجمه یونانی آن
میخواندند و اظهار عقیده خود را با الفاظی بیان میداشتند که از فلسفه یونانی به
عاریت گرفته شده بود .به این ترتیب کلیسای مسیحی از همان آغاز کار به صورتی
طرح ریزی شده بود که همزمان با تعلیم معتقدات انجیل ،آموزگار فرهنگ عقلی
یونان نیز باشد .به نظر برخی محققین ،مسیحیت چیزی جز رشد و تکامل منطقی
یهودیت یونانی مأبانه نیست 8.در واقع عامل مؤثر در تکامل مسیحیت همان طرز
فکر و نگرش جاری در جهان ِیونانی آن زمان نسبت به دین یعنی طرز فکر فلسفی
بود.
در اواخر قرن دوم مسیحیت نه فقط از لحاظ شمار پیروان خود نیرومند شده
بود ،بلکه از راه محصوالت ادبی و همکاری با فلسفه نیز تقویت میشد .ادبیات
مسیحی به زبان یونانی بود و پس از یونانی نخستین زبان محلی که در آن ادبیات
یعنی مسیحیت پیدا شد ،زبان سریانی بود و این ادبیات سریانی بر همه نوشتههای
9
مسیحی التینی تقدّم دارد.
بیشک تأثیر دین مسیحیت در تحول علمی و فرهنگی با چنین پشتوانهی فکری
و فلسفی که از یونان به عاریت گرفته بود ،در مناطق آرامینشین یاد شده ،فوق
العاده عظیم بوده است .در واقع مسیحیت با نفوذ در این مناطق ،خدمت بسیاری به
رشد و رونق علوم یونانی در تمدن اسالمی داشت .ساکنان این مناطق رفته رفته در
طی قرون دوم و سوم میالدی به مسیحیت گرویدند و شهرهای ُر ّها ،قِنسرین و آمد
از جمله این مراکز مسیحی نشین درآمدند 10.مردم این مناطق که خود را سریانی
ِ
پذیرش آئین مسیحیت ،پای در جاده تمدن گذاشتند و
مینامیدند بالفاصله پس از
11
به تدریج مراکز تقلید اصول دیانت مسیح در این شهرها ایجاد گشت.
با این روند کلیسای مسیحی توانست اقوام آرامی را که به دین مسیح گرویده
بودند با مالکهای آموزشی و تربیتی مانند آنچه در اسکندریه مستقر شده بود
تعلیم دهد .در واقع سرچشمه اصلی ما ّده علمی و جنبش فلسفی که مسلمانان از
آن بهرهمند شدند همان اثر کلیسا بود که در دورهی خلفای عباسی به اوج خود
رسید .میراث یونانی به وسیله کلیسای مسیحی به جهان اسالم انتقال یافت و این
مدارس مسیحی بودند که به دستور خلفای عباسی وظیفه این کار خطیر را بر عهده
12
داشتند.
7

مدارس ُسریانی
نصیبین جزو ایالتی قرار داشت که در سال 298م نصیب رومیان شد .به احتمال
قوی پیش از این تاریخ در آن شهر نیز مثل بسیاری از شهرهای دیگر بین النهرین
مسیحیّت راه یافته بود و چند سال بعد در 300م ،این شهر به یک مرکز اسقف
نشین مسیحی تبدیل شد .یعقوب ،اسقف نصیبین ،به تقلید از مدرسه انطاکیه که به
تقلید از اسکندریه برپا شده بود ،مدرسه مشابهای در نصیبین بنا نهاد که هدف از
آن رواج علم یونانی در میان مسیحیان یونانی زبان بود .در واقع محققین ،نصیبین
را مرکز شکوفائی طب و فلسفه نوافالطونی میدانند 13.پس از حمله بینتیجه و
مصیبت بار یولیانوس قیصر روم به مرزهای ایران در سال 260م ،نصیبین جزو
قلمرو ایران ساسانی گشت .پس از تسلط ساسانیان بر آن شهر ،مدرسه نصیبین
از هم پاشید .افرائم ،مربی برجسته مدرسه به ناچار به اِدسا (الرها) نقل مکان کرد
و مدرسه دیگری که در واقع تجدید حیات مدرسه نصیبین بود بنا کرد .در زمان
افرائم ،سریانی زبان رسمی مدرسه شد .این مدرسه میان سریانی زبانان بین النهرین
و ایرانیان شهرت تام پیدا کرد؛ به طوری که در حدود قرن چهارم مدرسهای جدید
14
به نام «دبستان ایرانیان» در ادسا تشکیل شد.
البته شهر رها در همان آغاز قرن اول میالدی به آئین مسیح (ع) گروید ،کیش
عیسوی در آن نفوذ یافت و مردم آن با لهجه سریانی که یکی از شعب آرامی
است صحبت می کردند .در نتیجه لهجه سریانی زبان مسیحیان این ناحیه شد .پس
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از استقرار علوم یونانی در این شهر لهجه سریانی زبان علمی این مرکز مهم گردید
و درنتیجه تعداد زیادی از کتب یونانی به سریانی ترجمه شد .این شهر طی سه قرن
و نیم پایتخت سلسلهای از سالطین [یکی از سالطین آن به نام آبکار نهم (Abgar
( )IXحکـ 214-179میالدی) در نفوذ آئین مسیح (ع) و بالنتیجه انتشار این کیش
سهمی بسزا داشت] و از مراکز مهم مسیحیت دوران گردید که در دنباله آن کیش
مسیح (ع) به داخل ایران نیز رسید .همچنین تمرکز علوم در شهر رها و تکلم علماء
پزشکی به لهجه سریانی (شعبهای از آرامی) باعث گردید که این لهجه زبان علمی
15
این نواحی شود.
دبستان ایرانیان که غالب شاگردان آن ایرانیان مسیحی بودند ،به یادگیری اصول
تعالیم مسیحی میپرداختند به نحوی که بیشتر اسقفهای ایران فارغ التحصیل آن
مدرسه بودند 16.از میان پرورش یافتگان این مدرسه افرادی مانند هیبا و مارون
الیثا وکوهی و بردبار ،آثار ارسطو ،از جمله کتاب هرمنوطیقا وکتاب ایساغوجی
فورفوریوس را ،که مدخل متداولی برای منطق بود ،ترجمه کردند 17.همچنین
افراد بسیاری هم به تحقیق و تعلیم فلسفه یونانی اشتغال داشتند و اصوالً قصد عمده
از تعلیم در مدارس ادسا (الرها) آن بود که محصلین نه تنها در کالم مسیحیت،
بلکه در علوم عقلی و اثباتی هم مطلع و ورزیده باشند .دانشمندان سریانی زبان در
عین وفاداری به اصول معتقدات دین و مذهبی خود ،به علوم یونانی از جمله منطق،
ریاضیات ،طبیعیات ،الهیات ،نجوم ،کیمیا و به ویژه طب سرگرم بودند .ایشان کتب
پهلوی ،از جمله کلیله و دمنه و سندبادنامه را نیز به یونانی ترجمهکردند 18.در واقع
این مدرسه عاملی بود که از زوال معارف یونانی که پس از سقوط اسکندریه آغاز
شده بود جلوگیری کرد 19.آنچنان که این تمدن برای نخستین بار در تاریخ علم
یادگیری علوم منطق ،فلسفه ،الهیات ،ریاضیات ،کیمیا و نجوم را مقدم بر دانش
20
طب قرار داد.
اهمیت مدرسه ادسا ،تنها از این جهت نیست که آنان از پژوهشگرانی بودند
که به بقای آموزشهای علمی یونانی کمک کردند؛ بلکه هم از این روست که
آنان با ترجمه تعدادی از آثار فلسفی و بالخص پزشکی به زبان سریانی ،به علم
یونان رواج بیشتری دادند .بعدها نیز آنان به ترجمه این برگردانها به زبان عربی
کمک کردند؛ زیرا هنگامیکه اسالم پابرجا شد ،شهرت آنان به عنوان دانش پژوه
21
همچنان محفوظ ماند.
پس از انشقاق میان نسطوریان و کلیسای ارتدکس ( ،)Orthodoxosاین
مدرسه رفته رفته حکم ملجائی برای مسیحیان نسطوری پیدا کرد .ادسا کانون
نسطوریگری و هیبها پیشوای آنان شد .با مرگ هیبها ،در 457م ،نسطوریان ادسا
بزرگترین حامی خود را از دست دادند و تنها دو سال پس از مرگ او یعنی در
سال  489م بود که مدرسه ادسا توسط زنو امپراطور روم بسته شد و گروهی دیگر
از نسطوریان به مرکز علمی بزرگ ایران در نصیبین و جندی شاپور نقل مکان
23،22
کردند.
عالوه بر مراکزی چون رها (ادسا) و نصیبین که بزرگترین کانونهای انتقال
حران نیز بعنوان
دهنده علم طب و فلسفه یونان به جهان اسالم بودند ،بایستی از ّ
یکی از مهمترین مراکز انتقال تمدن یونان به عالم اسالم بعد از افول اسکندریه نام
برد .حران مرکز صابئین بود .این گروه که خود را امت ادریس پیغمبر میدانستند،
نشر دهندگان تعلیمات مکتب فیثاغورسی در دوره اسالمی بودند 24.وجود مکتب
فیثاغورس ،که تحولی جدید در نگرشهای علمی یونان باستان بود ،خود دلیل
دیگری بر این مدعا است که علوم یونانی به خصوص در زمینه پزشکی ،برگرفته
از میراث ملتهای شرقی ،و ایرانیان است .آنچنان که فیثاغورس در حدود سال
 ۵۳۰ق.م به دلیل تعارض دیدگاهش با نظریات سنتی یونان ،در جستجوی محیط
مناسبی برای گسترش عقایدش ،به جنوب ایتالیا رفت و به کمک شاگردانش،
نوعی مکتب جدید پایه گذاری کرد که بعدها به نام خودش «مکتب فیثاغورثی»
نامیده شد 25.فیثاغورث و شاگردانش ،اندیشه تک عنصری را رها کرده و ادعا
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مینمودند که ماده بایستی از خاک ،آب ،هوا و آتش ترکیب شده باشد و گمان
میکردند که این چهار عنصر باید از ترکیب جفت جفت چهار کیفیت اصلی سرد،
گرم ،تر و خشک نتیجه شده باشد 26.همانگونه که مشخص است ،اینگونه عقاید
تشابه و تقارن زیادی با باورهای سنتی ایرانیان قدیم داشته و این مقایسه برخی از
محققین را به این نتیجه رسانیده که اکثر نظریات فیثاغورث ریشه شرقی دارد و به
نحوی وام گرفته شده از باورها و سنتهای ایرانی است 27.نکته جالب توجه تقارن
زمانی دوران زندگی علمی فیثاغورس با بروز تحوالتی است که در ایران منجر
به اخراج مغان زرتشتی شد .همانگونه که مورخین بیان نمودهاند ،واقعه کشتار و
اخراج مغان ،که منبع يونانى اين روز را ماگوفونى ناميده كه به معنى مغكشى است
که بعدها مبنای عید ملی سالیانه هخامنشیان در همان روز سال شد ،در سال ۵۲۱
ق .م بود و نظریات فیثاغورس ،به فاصله کمتر از ده سال از آن واقعه ،در ایتالیا بیان
شد و این به خوبی نشان از تاثیرات نظریات ایرانی بر ادعاهای فیثاغورث دارد 28.با
این اوصاف ذکر شده این تفکرات و مکتب پزشکی یونانی – ایرانی بیشترین تاثیر
29
حران داشته است.
را در نزد مسیحیان سریانی رها (ادسا) ،نصیبین و ّ
پزشکان و دانش پزشکی سریانی و تاثیرش بر مکتب پزشکی ایران
باستان
آنچه باعث شد مرکز علمی جندی شاپور به شهرتی غبطه آور دست یابد را باید
هجوم نسطوریان به آن دانست؛ در طول قرن ششم میالدی ،مسیحیان دیگری از
شعبات شرقی مسیحیت نیز کمکهای وافری به آن کردند 30.یکی از بزرگترین
مكاتب اثرگذار در پزشكى ایران و اسالم ،همین مسیحیان شرقی یا نسطوری بودند
که سبب بوجود آمدن مكتب بزرگ سريانى شدند .آنچنان که گفتیم آنانی كه
به زبان سريانى آثار خود را مىنوشتند اغلب مسيحيان منطقه بين النهرين بودند
كه به علت تعلق خاطر به كليسا مجبور بودند سريانى بياموزند و آثار خود را
نيز به سريانى تأليف كنند .به علل فراوان ،اين سريانىزبانان پيش از اسالم در
جندىشاپور نيز حضور داشتند و چهبسا زبان سريانى يكى از زبانهايى بوده كه در
32،31
جندىشاپور بدان تكلم مىشده است (تصویر .)2

تصویر  .2حکیمان و پزشکان سریانی گندی شاپور در هنگام فراهم کردن دارو .برگرفته
از کتاب تاریخ طب ،ا .کاستیلیونی
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زنو امپراطور روم با راندن نسطوریان از سرزمین متصرفی روم ،سبب انتقال عده
بسیاری از علمای پزشکی به داخل خاک ایران شد ،و مراکز روحانی این فرقه
مسیحی به پایتخت ایران تیسفون و سلوکیه و سپس به جندی شاپور انتقال داده
شد .چنان که آمد ،از مراکز بزرگ علمی آن دوران مکتب نصیبین می باشد که
به مانند رها مرکز بزرگ علمی بوده و دو بار مرکزیت بزرگ یافته است .در
دفعه اول توسط یکی از اسقف های ایرانی نژاد به نام برسوما (،)Barsauma
که به امر پادشاه ساسانی فیروز در سال  450میالدی به مقام مطرانی شهر نصیبین
رسید و با کمک اسقف ایرانی دیگر به نام نرسی ( )Narsesو مساعدت ها و
همت نسطوریان رونقی فوق العاده یافت .مکتب دیگری که به سهم خود توانست
کتب و رسائل فالسفه و پزشکان یونان و اسکندریه را ترجمه کند ،مکتب قنسرین
می باشد .از دیگر مکاتب مهم ،مکتب سلوکیه است که در آن عده ای به تعلیم
پزشکی و فلسفه پرداختند .از دانشمندان بنام این مکتب یکی آکاسیوس( (�Aca
 )ciusجاثلیق سلوکیه (در دوره قباد پدر انوشیروان) و دیگری مارابای جاثلیق در
33
دوره انوشیروان می باشند.
آنچنان که این سریانی زبانان نسطوری را یکی از مهمترین پایه گذاران آموزش
و درمان پزشکی در ایران دوره ساسانی می دانند ،آنان در سال  489م به وسيلة
اسقف ارتدكس از مدرسة اُدسا در بينالنهرين اخراج شدند و رو به ايران نهادند
و بهترين مرکز علمی دانشگاهی ،کتابخانه ای و بیمارستانی بین المللی را تأسيس
كردند ،که در آن دوره تدريس علوم متعدد و بالخص پزشكي در اين دانشگاه
آغاز شد و سریانیان توانستند مراکز علمی و بیمارستانی همچون ادسا ،نصیبین،
35،34
حران را در مرکز جدیدی چون جندی شاپور متمرکز نمایند.
آثار پزشکی بسیاری که از یونانی به زبان علمی آن دوران یعنی سریانی ترجمه
شده نشان از چیره دست بودن مسیحیان سریانی به عنوان پیشقراوالن دانش و علم
ترجمه بوده است .از آثار پزشکی ای که به زبان سریانی ترجمه شده می توان به
این موارد اشاره کرد« :فى الصناعة الطبية» كتاب جالينوس در صناعت پزشكى؛
اين كتاب که داراى يك مقاله میباشد که در واقع آن را برای دانشجويان ننوشته؛
زيرا ،اعتبار خواندن آن هم برای دانشجويان و هم برای دانش آموختگان پزشکی
است؛ منظور جالينوس در نگارش این اثر آن است كه پزشکی را با گفتارى كوتاه
بيان كند« 36.جوامع االسکندرانیین» شانزده کتاب از جالینوس ،شرح پدیدآمدن
این مجموعه را نوافالطونیانی كه در قرن ششم میالدی در اسكندریه میزیستهاند،
فراهم آوردهاند« 37.در بیماری ها و عارضه ها» کتابی در شش مقاله از علمای
اسکندریه« ،در شناسایی بیماری های اعضای پنهان» « ،فى النبض الى طوثرن و الى
سائر المتعلمين» در باب نبض خطاب به طوثرن و ديگر دانشجويان و «در داروهای
ساده» که این آثار توسط سرگیوس رأس العینی (م  536م) معاصر با قباد ساسانی
(حکـ  488-531م) و خسرو انوشیروان (حکـ  531-579م) ترجمه شده است .از
آثار سایر مترجمان سریانی و گمنام نیز می توان این موارد را نام برد « :كتابه الى
اغلوقن» کتاب او خطاب به اغلوقن در دو مقاله به عنوان درمان بیماری ها« ،فى
العظام» درباره استخوان ها در علم تشریح« ،فی العضل» درباره عضله ها در علم
تشریح« ،در باب اسطقسات بنابر رأی بقراط» راجع به ترکیب عناصر و اخالط
اربعه در جسم بر حسب نظریه بقراطی« ،فی المزاج» درباره مزاج در سه مقاله،
مقاله اول و دوم مزاج حیوان و مقاله سوم اقسام مزاج ادویه« ،فی القوی الطبیعیه» در
نیروهای طبیعی« ،فی اصناف الحمیات» در اقسام تب ها« ،فی حیله البرء» در چاره
بهبود درمان بیماری به روش قیاسی « ،كتابه فى منافع االعضاء» کتابی در سود
اندام ها و حکمت خلق اعضای بدن« ،كتابه فى دالئل علل العين» کتابی در نشانه
های بیماری های چشم« ،كتابه فى الفصد» کتابی درباره رگ زدن« ،كتابه فى قوى
االغذية» در نیروی غذاها و شرح همه خوارک ها و غذاها « ،كتابه فى الكيموس»
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کتابی درباره کیموس در توصیف خوراک ها « ،كتابه فى تركيب االدويه» در
ترکیب داروها ذکر داروهای مرکبه« ،كتابه فى االدوية التى يسهل وجودها» درباره
داروهایی که آسان یافت میشوند « ،كتابه فى ان قوى النفس تابعة لمزاج البدن» در
اینکه نیروهای نفس تابع مزاج بدن است« ،دستور پیری»« ،درباره درمان نخستین» و
40-38
کتاب «گزارش کتاب طبیعت جنین» اثر بقراط در علم تشریح.
پس از ترجمه آثار پزشکی یونانی مکتب اسکندریه و آثار بقراط و جالینوس،
دانشمندان و پزشکان سریانی به آن اندازه از دانش و تبحر رسیدند که به تالیف
آثار پزشکی بپردازند .در اینجا به ذکر تعدادی از این آثار می پردازیم« :جوامع
الطبی» و «االدویه» اثر آیتیوس آمدی معاصر با امپراطور بیزانس یوستیانوس یکم
(حکـ  527-567م)« ،کناش اهرن» پزشک یعقوبی سده ششم میالدی« ،ارجوزه در
باب امراض» اثر یحیی بیت ربانی (م  547م) استاد و پزشک بیمارستان نصیبین،
«کتاب سموم» زهرشناسی از چندین نگارنده سریانی« ،پزشکی نامه» اثر اشلیمون یا
شمعون (سده ششم میالدی)« ،کناش خوزیان» دائره المعارف بزرگ طبی و اثری
از دانشمندان ،پزشکان و مولفان سریانی ساکن خوزستان و مکتب جندی شاپور و
معاصر با خسرو انوشیروان ،و «شوس ماهی خوزی» در خواص ادویه و شرح اسماء
و اصطالحات طبی و تالیف دانشمندان و پزشکان مکتب جندی شاپور .از جمله
پزشکی نامه ها و دارونامه های عهد باستان می توان عالجات الجن و االوجاع
و االمراض تالیف اندهریوش بابلی و دارونامه آرامی را نام برد .کتاب «کناش
شمعون» تالیف شمعون تایبوتنی (م  682م) نیز ظاهرا ً در هنگامه حمله اعراب
41
مسلمان نگارش شده است.
پزشکان و دانش پزشکی سریانی و تاثیرش بر مکتب پزشکی دوره
اسالمی
مسلمانان پس از فتح ایران به کتابخانههایی از دانش یونانی به زبان اصلی و
ت یافتند و بعدها با حمایت و کمک سریانیان اقدام به ترجمه این آثار
سریانی دس 
به عربی نمودند .همانطور که در تاریخ آمده است ،بعد از بیماری معده منصور
دوانیقی در سال  841م ،جورجیس پسر بختیشوع به دربار خلیفه دعوت شد و بعد
از مداوای خلیفه ،مدتی در بغداد ماند و این نخستین ارتباط مستقیم مسلمین با این
مرکز علمی بود .بدین ترتیب ،ارتباط این مرکز علمی با جهان اسالم از حوزه
پزشکی شروع شد و پس از آن به سایر حوزههای علوم گسترش یافت (تصویر .)3
از مهمترین پزشکان و دانشمندان این مرکز علمی ،خاندان بختیشوع و همچنین
ت ترجمه ،یوحنا بن ماسویه را میتوان نام برد 44-42.صابئین
شخصیت بزرگ نهض 
حران نیز در ترجمه مستقیم علوم یونانی به زبان عربی نقش مهمی ایفا نمودند .در
حران یکی از مراکز مهم فرهنگ یونانی و ادبیات آرامی بود .از دانشمندان
واقع ّ
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دلیل مهارت در ترجمه آثار یونانی به عربی ،زبانزد همگان بودهاندّ .
پزشکی و ریاضیات هم شهرت داشته و مترجمان زیادی را در دامن خود پرورانده
است و عالمان آن ،علوم مختلف را به عراق و شام انتقال دادند 47.در اینجا به ذکر
تعدادی از پزشکان شاخص سریانی و آثار فاخرشان می پردازیم:
ابوزكريا يوحنا (يا يحيى) ابن ماسويه ،از خانوادهاى از پزشكان سريانى زبان
جندىشاپور ،به احتمال بسيار در حدود 160ه776 /م در جندى شاپور متولد شد.
با پدرش به بغداد آمد .به عنوان جانشين پدر از لطف هارون الرشيد برخوردار شد
و در مقام رئيس بيمارستان و پزشك مخصوص در بغداد و سامرا تا زمان متوكل
مشغول به كار بود .بنا بر اخبار منابع ما ،از طرف خليفه مأمون به بيزانس فرستاده
شد تا كتابهاى يونانى تهيه كند .حتى گفته مىشود كه وى در دورهى هارون و
مأمون به كار ترجمه اشتغال داشته است .ابن ماسويه مؤلفى پركار بوده و ابن ابى
اصيبعه از وى  42اثر پزشكى ذكر مىكند 49،48.از میان آثاری که از وی باقی مانده

)Res Hist Med 2016; 5(1

Soryani School in Ancient Persia and Early Centuries of Islam

50- Ibn Juljul, 1970: 137.
51- Golshani, 2015: 84.
52- A group of writers, 2010: 134.
53-Dalfardi et al, 2014: 1.

می توان به كتابى تحت عنوان «البرهان» در سى دفتر ،كتاب معروف به« :كتاب
البصيرة» در چشم پزشکی ،كتاب «الكمال و التمام» ،كتاب «الحميات»« ،كتاب
الفصد و الحجامة»« ،كتاب االدوية» ،كتاب «المشجر» كه يك كناش می باشد،
«كتاب الجذام» كه تا آن زمان كسى از پزشكان چنين كتابى ننوشته بود« ،كتاب
االغذية»« ،كتاب المعدة» معروف به كتاب الرجحان ،و «كتاب االدوية المسهلة و
51،50
اصالحها» اشاره کرد.
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تصویر  .3حکیمان و پژوهندگان سریانی دارالحکمه بغداد در سال  1237م ،برگرفته
از کتاب مقامات الحريري نوشته ابومحمد قاسم بن علی بن محمد بن عثمان الحریری
البصری .تصویرگر کتاب :يحيى الواسطي.
حنين بن اسحاق عبادی ( 809-873م) نيز خود در بسيارى از موارد به ترجمه
كتابى از يونانى به سريانى و سپس از سريانى به عربى اشاره كرده است .اشارات
متعدد حنين به اين ترجمهها نشان مىدهد ،دست كم تا اواسط قرن دوم هجرى،
سريانى زبانى بوده كه در آموزش علوم و از آن جمله دانش پزشكى در قلمرو
عالم اسالم كاربرد داشته و بدان تكلم مىشده است 53،52.حنين يكى از پركارترين
دانشمندان دوره اسالمى است .ترجمه ها و تأليفات عربى و سريانى بسيارى به او
نسبت داده شده است .براى نمونه ،ابن ابى اصيبعه تعداد  111كتاب و رساله تأليفى
او را برشمرده است .در رساله ترجمه هاى آثار جالينوس نيز به  85ترجمه سريانى
و  33ترجمه عربى حنين از آثار جالينوس اشاره شده است .پژوهشگران جديد نيز
كتابشناسي هايى از آثار او عرضه كرده اند .احتماالً بخشى از اين آثار پرشمار
را شاگردان مدرسه ترجمه حنين زير نظر او انجام داده اند .بيشترين ترجمه ها و
نگارشهاى حنين در حوزه پزشكى است .بر اساس فهرست دبيان ،او در اين رشته
 58كتاب به عربى و  75كتاب به سريانى ترجمه كرد .آنچه او به سريانى درآورد
جملگى اثر جالينوس بود به جز يك اثر از اريباسيوس (متولد  325م) .در ميان
ترجمه هاى عربى نيز عالوه بر آثار جالينوس و بقراط ،دو اثر از اريباسيوسيك،
اثر از بولس /فولس اجانيطی و يك اثر منسوب به ارسطو به نام «المسائل الطبيعية
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54- Golshani, 2015: 100-1.
55- Hashemi, 2006: 38.
56- Dalfardi et al, 2014: 2.
57- Najmabadi, 1992: 2/426.
58- Ibid: 2/427.
59- Ibid.
60- Golshani, 2015: 87.
61- Najmabadi, 1992: 2/428.
62- Golshani, 2015: 132-5.
63- Najmabadi, 1992: 2/429.
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على نحو المدخل الى صناعة الطب» ديده مى شود .مشهورترين ترجمه طبى حنين،
جوامع شانزده گانه از آثار جالينوس است كه با عنوان «جوامع االسكندرانيين» در
56-54
سال  2004میالدی توسط فؤاد سزگين ،در فرانكفورت به چاپ رسيده است.
از میان پزشکان سریانی که در مرکز آموزشی و درمانی جندی شاپور از سقوط
ساسانی تا روی کار آمدن عباسیان اشتغال داشتند می توان به خاندان بختيشوع يا
آل بختيشوع و آل ماسويه و ابن سرابيون اشاره کرد .بسیاری از اینان با نشان دادن
دانش و معلوماتشان به بغداد فراخوانده شدند 57.آل بختیشوع نام خاندانی است که
يازده طبيب از آنان طی چهار سده از ریاست بیمارستان جندی شاپور به ریاست
بیمارستان بغداد رسیدند .اسامی آنان عبارت اند از:
 )1بختيشوع بزرگ سرسلسله خاندان مزبور )2 .جورجيس بن بختيشوع جندي
شاپورى رئيس بيمارستان جندي شاپور (طبيب منصور خليفه عباسی  769ميالدى).
اين شخص همان طبيبى است كه وقتى منصور خليفه عباسى بيمار شد و اطباء بغداد
در معالجه وى عاجز ماندند ،منصور وى را از جندي شاپور به بغداد خواست .موفق
به درمان خلیفه گردید )3 58.بختيشوع دوم فرزند جورجيس (وفات  801ميالدى).
وى نيز از اطباء جندي شاپور و طبيب معالج مهدى و هادى و هارون الرشيد خلفاى
عباسى بود )4 .جبرائيل فرزند بختيشوع دوم ( 828م) از اطباى بزرگ جندي شاپور
بود كه در اين بيمارستان به طبابت اشتغال داشت .عالوه بر آن طبابت هارون
الرشيد و امين و مأمون ،خلفاى عباسى را نيز عهدهدار بوده است و در خدمت
آنان گرامى مىزيسته .وى اولين طبيبى است كه نخستين كتاب طب را از زبان
يونانى به عربى ترجمه كرده است )5 .جورجيس دوم فرزند بختيشوع دوم)6 .
بختيشوع سوم فرزند جبرائيل (وفات  870ميالدى) وى نيز از اطباء بسيار مشهور
جندی شاپور بود و طبابت معتضد خليفه عباسى را كرده است )7 .عبيد ّ
الل اول
فرزند ديگر جبرائيل كه طبيب المتقى خليفه عباسى بود )8 59.يحيى يا يوحنا فرزند
ّ
عبيدالل اول كه
بختيشوع سوم )9 .جبرائيل دوم (وفات  1005ميالدى) .وى فرزند
طبيب عضدالدوله ديلمى بوده است )10 .بختيشوع چهارم فرزند يحيى (يا يوحنا)
(وفات  904ميالدى) .وى طبيبى بسيار حاذق و به خدمت و طبابت المقتدر باهلل
خليفه عباسى اشتغال داشته است و با سنان بن ثابت بن قره الصابى پدر ثابت بن
ّ
عبيدالل دوم فرزند جبرائيل دوم (وفات 1058
سنان معاصر بوده است )11 .ابوسعيد
ميالدى).
گرچه عدهاى از اطباء خاندان بختيشوع طبابت و خدمت خلفاى عباسى را
كردهاند ،اما در تاريخ همه آنان به عنوان طبيب جندی شاپورى معروف مىباشند
61،60
و منبع دانش آنان جندی شاپور بوده است.
اطباء سریانی ديگر جندی شاپورى عبارت اند از:
 1عيسى بن شهالفا  2-عيسى بن صهاربخت (يا عيسى بن چهاربخت) 3-دهشتك كه رئيس بيمارستان جندی شاپور بود 4- .ميخائيل فرزند برادر دهشتك
كه وى نيز با دهشتك در بيمارستان جندی شاپور به خدمت اشتغال داشته است.
 5سرجيس كه وى نيز از شاگردان جورجيس معروف بوده .وى در غيبت استادرياست بيمارستان را عهدهدار بود 6- .شاپور فرزند سهل از اطباء مقيم بيمارستان
جندی شاپور ،كه در كار دارو و داروشناسى بسيار قوى بود .وى طبابت متوكل
خليفه عباسى (حکـ  847 847-861-ميالدى) را بر عهده داشت .وفاتش به سال
63،62
 255هجرى قمرى اتفاق افتاد.
نتیجه گیری
مکتب سریانی با برپایی مدارسی همچون ادسا ،نصیبین ،حران و در کنار آنها
بيمارستان ها و مراکز درمانی و کتابخانه مجهز شهرتی جهانی يافت .علما و
دانشمندان بزرگی در اين مکتب پا به عرصه نهادند که شيوههای نوينی در پزشکی
ابداع کردند ،و رونق و پيشرفت پزشکی را در سده های بعد سبب شدند .علمای
بزرگ این مکتب پزشکی فاخر با درک این مطلب که میراث یونانیان در علوم
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مختلف از جمله پزشکی به واقع تنها میراث مکتوب و دارای ساختار مشخص
 تمامی جد و جهد خود را در فراگیری آن و البته بسط و گسترش آن به،است
.کار بردند
 علوم یونانی را در درون مدارس مسیحی یاد، حکما و پزشکان سریانی،علما
شده به نوعی تطهیر نموده و این کارکرد خود زمینه ساز پذیرش بهتر این گونه
 در.علوم و علی الخصوص پزشکی توسط دنیای اسالم و دانش مسلمین گردید
عین حال رونق زبان و ادبیات عربی از سوی علمای سریانی ساکن بیت الحکمه و
دارالعلم بغداد در آن برهه تاریخی شکلی جدید یافته بود؛ به گونه ای که به عنوان
 همان شأنی را پیدا،زبان علم شناخته شده بود و هر چیزی که به عربی نوشته میشد
.کرد که زبان یونانی در اعصار قدیم (و نیز اخیرتر) داشت
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