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 ی منابع اسالم یت به روا یان؛در روزگار ساسان  ور شاپیجند
 

 1رحمتی پورفرزانه 

 2علیپور  اعظم

 چکیده 
عنوان یکی از شهرهای  شاپور به آید، جندیبا توجه به اطسعاتی که از منابع تاریخی به دست می 

شده است. با توجه به این جایگاه در دوران پیش از  مهم دوره ساسانی از نظر علمی شناخته می
مو در  اسسمی  نخستین  مورخان  دیدگاه  تا  است  شده  سعی  پژوهش  این  در  شهر  اسسم  رد 

به  جندی اشاره  شاپور  جندی  درباره  منابع  مهم  اطسعات  جمله  از  شود؛  شناسایی  شاپور 
چنین منابع اطسعات قابل توجهی از وضعیت علمی  گیری این شهر است. همچگونگی شکل

تجندی آن  از فتح  پیش  تا  ارائه کرده شاپور  اعراال  این موضوع  وسط  بر  پژوهش  این  فرضیه  اند. 
ه از جمله دالیل توجه مورخان اسسمی به این شهر مرکزیت علمی آن بوده است. استوار است ک

تحلیلی استوار است که برای    -بنیان این پژوهش بر روش بررسی تاریخی و رویکرد توصیفی  
بع تاریخی نخستین اسسمی پرداخته است. با توجه به  های مورد نظر به بررسی مناگردآوری داده

شاپور  شود که مرکزیت علمی شهر جندی سی منابع این نکته آشکار می اطسعات حاصل از برر
در   آن  رونق  از  نبایست  آنکه  ضمن  است،  بوده  مؤثر  اسسمی  منابع  در  شهر  این  نام  حفظ  در 

 دوران پادشاهان نخستین ساسانی غافل بود.
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 مقدمه  

دانشمندان  جندی شهر  بوده  شاپور  اسسم  از  پیش  ایران  شهر،  است  این  بهتر  شناخت  برای   .
موقعیت  است  آنجغرافیایی    شناخت   ضروری  تاریخی    .امری  و  کهن  در    شاپورجندی   شهر 

این  ن برجای مانده است. آهایی از  که اکنون ویرانه   واقع بوده  خوزستان  استان  نزدیکی شوشتر در
 . استبوده  ایران در جنوال غربی قلمرو ساسانیان  شهرنشینیهای کانونیکی از منطقه 

تأسیس شهر جندی  )درباره  یکم  دوره شاپور  در  این شهر  که  باید گفت  م(  270  -240شاپور 
شد،   قرن  هرچندتأسیس  ایکه  در  نیز  ساسانی  عصر  از  پیش  وجود  ها  کهن  شهری  منطقه  ن 

پور رونق گرفته و تبدیل به یکی از مراکز علمی در  شاا پس از شاپور یکم بود که جندیداشت، ام
دوران پیش از اسسم شد. این پژوهش در پی شناسایی نگاه نخستین مورخان اسسمی نسبت به 

 این شهر است.  
شاپور  ان در مورد تاریخ جندی ترین مواردی که این مورخپژوهش حاضر در سه بخش به عمده

نگاشته  باستان  دنیای  پرداختدر  به شکل اند،  ابتدا  در  است.  دوران  شکوفایی  جندیه  و  -گیری 
یژه از نظر علمی اشاره شده است. در انتها وبه شاپور پرداخته شده و سپس به اهمیت این شهر  

اده است، مورد بررسی قرار  نیز حوادث سیاسی مهمی که در روزگار ساسانیان در این شهر رخ د
 گرفته است.  

 
 شاپور بنای جندی -1

را به اسیران رومی که در    شاپور و رونق آنهای پراکندۀ نویسندگان مسلمان بنای جندیگزارش
طبری گوید: »شاپور    1دهد.های شاپور یکم با رومیان به اسارت درآمده بودند، پیوند می جنگ

و   کرد  والیت  را  ناحیه  این  »به »به یکم  آن  معنی  که  نامید  شاپور«  و ازانطاکیه«  اندیو    باشد 
و همان است که »جندی نام گرفت  نیز   نام  به   را   آنجا  اهواز  مردم  و  شاپور« خوانندشهرشاپور 

 

 

؛ 195،  ص  1378ر یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ترجمه محمد ابراهیم آیتی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاال،    1
 . 183، ص 1371ن دارائی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ابن القفطی، تاریخ الحکماء،  به کوشش بهی
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ای بر  ناحیه   ، پس از بیلیکم  بر پایه گزارش طبری شاپور  همچنین    1گویند«.   بیل  بنا،  سرپرست
  « شاپور بهتر از انطاکیه شهر  »یعنی    «شاپور   وه اندیو »یا    «اپوربه اندیو ش»شهر افزود و آن را به  

به    2.نامید »به«  و  انطاکیه  نام  »اندیو«  که  آورده  فارسی چنین  به  را  آن  اشتقاق  اصفهانی  حمزه 
 3معنی »بهتر« و مجموعًا یعنی »بهتر از انطاکیه است«. 

نام »جندی از  ه چنین نویسندگان مسلمان چنین نگاشتشاپور« همدرباره  اندیوشاپور،  از  به  اند؛ 
و   آن در فارسی بدین سان است که تعریب آن جندیشهرهای خوزستان  شاپور است. اشتقاق 

انطاکیه« است«. از  »بهتر  معنای  به  و مجموعًا  »بهتر«  معنی  به  »به«  و   انطاکیه  نام   4»اندیو« 
نام محلی    دیگر  برخی نیز  نویسندگان مسلمان  را    از   5. اندبیان کرده  «سطین»یا    « نیسال»شهر 

نیز می بیل گویند«.م نویسد: »طبری  بنا،  نام سرپرست  به  را   آن  اهواز  به گزارش    درواقع  6ردم 
اه میطبری  بیل  را  آن  نام  وازیان  همین    « بیل »نامیدند.  به  شخصی  به  در    ناممنسوال  که  بود 

داستان هم گونه گزارش  پیری  سن  در  شهرای  بنای  به  شاپور  تصمیم  با  پادشاه    زمان  دستور  به 
آمو نوشتن  و  هزینه   وخت  ساسانی خواندن  و  حساال  ثبت  شدبه  گماشته  شهر  ادامه  های  در   .

  « به اندیو شاپور »ای بر شهر افزود و آن را به  پس از بیل ناحیه   یکم شاپور  دارد که  طبری بیان می
 7گذاری کرد. « نام وه اندیوشاپور»یا 

مشترک این  اند، مضمون  مطالب زیادی نگاشته لمان  سمشاپور مورخان  درباره بنای شهر جندی 
که چون شاپور، دختر فیلیپ و به اعتقاد برخی )اورلیانوس( قیصر روم را به   ها این است قول نقل 

 

 

، ص 2، ج 1375تشارات اساطیر، ر محمد بن جریر طبری، تاریخ طیری، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران: ان 1
593 . 

 ها در زمان ساسانیان، ترجمه عّباس زریاال خوئی، تهران: پژوهشگاهر تئودور نولدکه، تاریخ ایرانیان و عرال  2
 .71، ص1378علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 

 .47، ص1367 ترجمه جعفر شعار، تهران: انتشارات اقبال، ،تاریخ پیامبران و شاهان ر حمزه اصفهانی، 3
 .همانجار حمزه اصفهانی،  4
 .73، ص 1366اخبارالطوال، ترجمه محمود مهدی دامغانی، تهران: نشر نی،  ر ابوحنیفه دینوری، 5
 .593، ص 3،  همان، ج ر طبری 6
 .  71ص  همان، ر نولدکه، 7
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 1. شاپور نام نهادندیج را زنی گرفت، برای او شهری مانند بیزانس و انطاکیه بنا کرد و آن
می اذعان  شطبری  جمله  از  »شاپور  که:  )کلکند  قذوقیه  و  قالوقیه  گشود  که  و  هرهایی  یکیه 

با   و  گرفت  اسیری  به  و  کرد  محاصره  را  روم  پادشاه  والریانوس،  انطاکیه،  در  و  بود  کاپادوکیه( 
به جندی و  ببرد  بسیار  ادامه طبق    2شاپور مقر داد«.گروهی  نویسندگان  گزارشدر  پراکنده  های 

ا رومیان  ب  یکمهای شاپور  ران رومی که در جنگشاپور و رونق آن را به اسی بنای جندی  ،مسلمان
شاپور را  جندی   یشهرساز  یالگو   برخیاز همین رو  دهند.  ه بودند، نسبت میبه اسارت درآمد

های عمرانی  زیرا اسرای رومی در فعالیت  3. دانندهای شهرسازی روم به انطاکیه میبر پایه شیوه 
عمده سهم  و  شدند  گمارده  کار  فعالیتبه  در  به های  عمرانی  آبگیای  و  بند  ساخت  ایفا  ویژه  ر 

نویسد: »بنای این شهر چون عرصه شطرنج است که در میانه آن  حمزه اصفهانی می  4نمودند. 
 5اند«.هشت راه در هشت راه نهاده

فنون   و  علوم  رونق  در  مهاجر  رومیان  نقش  درباره  قفطی  جندیوبه ابن  در  پزشکی  شاپور  یژه 
-را تعلیم می  واردتازه محصسن    شدند و بعد از اقامت شروع نموده  نویسد: »بدانجا منتقلمی

جا در صناعت  تضاعف و تزاید گرفت تا اکثر آن  روزروزبه جا  نمودند و همواره کار طبابت در آن 
ترجیح    فائق هند  و  یونانیان  طریقه  بر  را  ایشان  طریقه  جماعتی  که  حدی  به  گشتند  سرآمد  و 

 6ابداع نهادند«.  هانهادند و دستورها و قانون
 
 شاپور طبق منابع نخستین مورخان اسالمی اهمیت جندی -2

جندی اهمیت  مسلمان  شکلنویسندگان  به  را  نمودهشاپور  بیان  متنوعی  مسعودی  های  اند. 

 

 

 .194، ص 1؛ یعقوبی، همان، ج 184؛  قفطی، همان، ص 394، ص 3ر طبری، همان، ج  1
 .590، ص 3طبری، همان، ج  ر 2
 . 183ر قفطی، همان، ص  3
گ   4 آ انتشارات  تهران:  کدکنی،  شفیعی  محمدرضا  ترجمه  تاریخ،  و  آفرینش  مقدسی،  طاهر  بن  مطهر  ه، ر 

 .513، ص 1، ج 1374
 .48ر حمزه اصفهانی، همان، ص  5
 . 184ر قفطی، همان، ص  6
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بیان می  )اینگونه  از دوران شاپور یکم  پادشاهان ساسانی  تا هرمزد دوم  270  -240کند که  م( 
  72شاره حمزه اصفهانی شاپور دوم که  طبق ا  1داشتند. اقامت  شاپور  م( در جندی309  -302)

سی سال  پایان  تا  والدت  هنگام  از  کرد  پادشاهی  زندگی سال  در  ام  اقامت  ی جنداش  شاپور 
 2داشت.

جندی در  نیز  ساسانی  دیگر  شاه  چند  بیضاوی  بیان  داشته طبق  اقامت  جمله؛  شاپور  آن  از  اند 
سکا به  ملقب  هرمز  بن  بهرام  بن  پبهرام  دوران  که  است  جندینشاه  در  را  خود  شاپور  ادشاهی 

بهرام که مدت سلطنت وی هفت سال و پنج ماه بود در   هرمز بنچنین  گذراند؛ هم نرسی بن 
شاپور اشاره به موقعیت  سکونت متمادی پادشاهان ساسانی در جندی  3شاپور سپری شد. جندی 

داند که تسخیر  می  یتوجهقابل تحکامات  استراتژیک این شهر دارد. ثعالبی این شهر را دارای اس
نمی ممکن  آسانی  به  است. آن  نقطه جندی  درواقع  4شده  عنوان  به  راه  شاپور  بوده  اتصال  هایی 

 شده است. جا منتهی میاست که مغرال، جنوال و مرکز امپراتوری به آن
علمی  جندی  نظر  از  آ  در   یزن شاپور  اصطخری  است.  داشته  بسزایی  شهرت  باستان  ورده  دنیای 

بود، چنانجندیاست که   آباد  و  بزرگ  به عنوان یک مرکز  شاپور شهری  قرن  به مدت هفت  که 
شاپور را باید با تأسیس آن  های  پیدایش مرکز علمی جندی زمینه   5.شدبزرگ علمی شناخته می

آن در طی  هایبخش و  این مرکز علمی    6.زمان دانستهم   یکمبه دست شاپور   به    72  وابسته 
دورا  زمامدار سال  مراکز  ن  معتبرترین  از  یکی  عنوان  به  انوشیروان  پادشاهی  و  دوم  شاپور  ی 

 

 

معا  1 و  الذهب  مروج  مسعودی،  حسین  بن  علی  ابوالحسن  تهران: ر  پاینده،  ابوالقاسم  ترجمه  الجوهر،  دن 
 .248، ص 1، ج1370انتشارات علمی و فرهنگی، 

 .47ر حمزه اصفهانی، همان، ص  2
بیضاوی  3 ناصرالدین  افشار،  ر  موقوفات  بنیاد  تهران،  میرهاشم محّدث،  به کوشش  التواریخ،  نظام   ،1382 ،

 .40ص 
،  1368خ ثعالبی، ترجمه محمد فضایلی، تهران، نشر قطره،  ر ابومنصور عبدالملک بن محمد  ثعالبی، تاری  4

 .336، ص 1ج 
 .386،  ص 1370افشار،  ر اصطخری، مسالک الممالک، به اهتمام ایرج افشار، تهران: بنیاد موقوفات 5
 . 184ر قفطی، همان: ص  6
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تا    یکمبعد از شاپور    مرکزیت علمی  یندرواقع اشد.  شناخته می  دنیای باستانپزشکی و علمی  
اما هنگامی افتاد؛  از رونق  بر تخت نشست،  آغاز حکومت شاپور دوم  این شهر  که شاپور دوم 

 یافت. ش را باز موقعیت خوی
انجمنی تشکیل داده و در باال    ویشاپوری به دستور  پزشکان جندی   دوران خسرو انوشیرواندر  

پرداختند مباحثه  و  مناظره  به  پزشکی  مناظره ابن  1. موضوعات  گزارش  به  اطبای  قفطی  های 
تأمل نماید هر  که مطالعه کننده آن چون  شاپور در دوره خسرو اّول اشاره نموده که »چنانجندی

 2ال فضل و ... ایشان خواهد کرد«.نه استدالل بر کمآی 
جندی بزرگ  دانشمندان  می از  انوشیروان  عهد  در  سرجیس  شاپور  طبیب،  بیادق  جبرئیل،  توان 

العین و برزویه طبیب را نام برد. برزویه طبیب همانی است که به فرمان انوشیروان به هند  رأس
که کتاال کلیله و دمنه را به او    شد. شاه دستور داددیدار با شاه هند  رفت. او سرانجام موفق به  

برداری از  نسخه   اجازه   ،ا ماکه در حضور او کتاال را نگاه کند و از آن بهره ببردآن ، به شرط  بسپارد
 3.آن را ندارد

-ندیندیم پزشک یونانی به نام تیادروس )تئودوزیوس( را برای درمان خود به جبنا بر روایت ابن 
به  و  آمد  او همکیشان  شاپور  او در    احترام  دادند، کلیسایی در دوران  قرار  را مورد مهربانی  وی 

زمان با  هم  4.درآوردشاپور بنا نهاده شد. این پزشک یونانی کتابی در پزشکی نیز به تحریر  جندی
یونانی و  رها و نصیبین و پزشکان ال های این پزشک یونانی مهاجرت نخبگان از شهرهای  فعالیت

-شماری که به آنان ارائه میپزشکان ایرانی به دلیل مزایای بی صری و هندی در کنار سریانی و م
های مختلفی از جمله  آغاز شد؛ که اینان افزون بر پزشکی به تأسیس رشته   شاپوری شد به جند 

 5.کیمیاگری همت گماشتند
رگرم  به تحصیل طب و فلسفه و حکمت و موسیقی س   مرکز علمیگروهی از اعراال نیز در این  

 

 

 . 184ر قفطی، همان، ص  1
 . 185ر پیشین، ص  2
 . 407، ص 1ر ثعالبی، همان: ج  3
 . 536، ص  1366ابن ندیم، الفهرست، ترجمه محمدرضا تجدد، تهران: اساطیر، ر  4
 . 193ر قفطی، همان: ص  5
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پیامبر  و مجالست با    یزمانختگان این دانشگاه به برکت همآمواند، از جمله یکی از دانشبوده
اند. او حارث بن  برده های عرال با حرمت بسیار از او نام نامش محفوظ مانده و در کتاال  اسسم

اس  بوده  پیغمبر  خاص  پزشک  که  است  ثقفی  گزارش  1.تکلده  پایه  حضرت  بر  موجود  های 
د برای درمان به او مراجعه کنند. فرزند او نصربن  کر)ص( نیز گاه بیماران را سفارش میرسول  

شاپور آموخت؛ بنابراین اعراال پیش از ظهور اسسم به  حارث بن کلده نیز پزشکی را از جندی
 2شاپور توجه داشتند. اهمیت و جایگاه علمی جندی 

 
جندیوقا  -3 سیاسی  تا  یع  ساسانیان  زمان  در  طبق  شاپور  آن  فتح 

 لمان گزارش مورخان مس 
می را  شهر  این  سیاسی  تاریخ  در  مهم  حادثه  جنگاّولین  به  مربوط  با  بایست  یکم  شاپور  های 

اهالی   و  از سپاهیان  زیادی  کردن شمار  اسیر  و  رومیان  بر  غلبه  از  پس  شاپور  دانست.  رومیان 
و به  روم  مرزی  آنشهرهای  )آنتیوخ(،  انطاکیه  کیژه  شهری  در  را  به  ها  و  اسرا  این  برای  خود  ه 

 3ساخت اسکان داد.سبک شهرهای روم 
افسانه  پایه گزارش  او در  م379  -309)  سفر ناشناس شاپور دوماز  آمیز  بر  به روم و گرفتاری   )

حمله   جاآن با  همزمان  این  و  است  شده  و جندی  یاد  ایران  به  این  .  استشاپور  رومیان  اثر  بر 
   4.مدآن شهر به محاصره دشمن درآحمله 

یست تنها اتفاقی که در زمان  نشاپور در دوره هرمزد اطسعی در درست  درباره وضع شهر جندی
در جندی که او  مانی  از محکومیت  پس  وی  است.  مانی  دار کشیدن  به  گرفت  شاپور صورت 

بود، دستور   او حمایت کرده  از  اّول  آن شاپور  انباشته و  از کاه  را  بر  داد که پوست وی  را  آن  گاه 
دروازهیک از  جندیی  تهای  دروازه  آن  آویزند.  دار  به  مانی  شاپور  دروازه  به  هجری  سوم  سدۀ  ا 

 

 

 .224ر پیشین، ص  1
 . 193ر قفطی، همان: ص  2
 . 590، ص 2؛ طبری، همان: ج  396، ص 1عالبی، همان: ج ر ث 3
 . 252، ص 1ر مسعودی، همان، ج 4
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بود. گزارش   1معروف  جندیطبق  در  مانی  مجازات  درباره  اسسمی  نویسندگان  که  های  شاپور 
رتشتی بود. نقش و حضور موبدان  زرتشتی را  سازی برای روحانیت زپیروزی بزرگ و سرنوشت 

 نماید.می تأملقابل شاپور  در جندی
  531-579واقعه مهم سیاسی دیگری که در این شهر روی داد در دوران حکومت انوشیروان )

بود.  انوشکزاد  وی  پسر  شورش  اعزامی  درنت که    2م(  سپاهیان  توسط  شهر  شورش  آن  یجه 
م  گران فرستاده شد، در هم کوبیده شد و شمار زیادی از مردرشانوشیروان که برای مقابله با شو

شدند. جندی کشته  نکته    3شاپور  این  واقعه  این  جریان  عیسوی    تأملقابل در  پایگاه  که  است 
-های سیاسی درون نظام ساسانی نیز وارد میشاپور چنان نیرومند بود که گاه در رقابتجندی
ااگونه به شد.   شورش  در  مورخان  که  جندی ی  در  که  عنصر  نوشکزاد  نقش  بود  زندانی  شاپور 

 4دانند.یت ایشان را مهم میمسیحی و حما
از جندی  نامی  بعد  به  این  فتوحات از  در جریان  دیگر  باری  تا  نیست  اسسمی  منابع  در  شاپور 

 آید.  شاپور سخن به میان می اعراال مسلمان از جندی 
ق. دانسته است. طبری داستان فتح این شهر را چنین بیان  17شاپور را در سال  طبری فتح جندی

محاصره گردید و چون قادر بر فتح   «زر بن عبدالله »فرمانده سپاه اسسم  یله وس به ا کند که ابتدمی
فاتح شوش به یاری او رفت و مدتی شهر همچنان در محاصره بود، طبری    «ابوسبره »آن نبودند  

»ویسدنمی  ادامه در   و  :  آمدند  بیرون  و کسان  دیدند درهای شهر گشوده شد  ناگهان مسلمانان 
ش  درآمدندبازارها گشوده  به جنبش  مردم  و  است   ،د  که چه شده  فرستادند  گفتند: شما    ،کسی 

دهیم مسلمانان از هم پرسش کردند،  ای سوی ما افکندید و ما نیز پذیرفتیم و جزیه مینامه امان
 5« نامه را نوشته است شاپور بود امانکه اصل وی از جندی  « مکنف»نام  ای به معلوم شد بنده
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 نتیجه 

یجه گرفت که  نتتوان چنین  شاپور میمورخان اسسمی در مورد جندیهای نخستین  طبق نگاشته 
ای  شاپور پایه و اساس شهری داشته و در زمانی که شاپور یکم آن را به عنوان منطقه ی جند شهر  

کند، متروک نبوده، بلکه شهری بوده است که از  و اسکان اسیران رومی انتخاال می  اردوگاه  یبرا 
بوده است. در مورد دالیل ساخت این شهر نیز نظرات مختلفی وجود    بازمانده  رونق و فعالیت

دارد که البته نقطه اشتراک آنان این است که به تأسیس و رونق این شهر در زمان ساسانیان توسط  
داشته شاپو اذعان  یکم  جندیر  شهر  به  مورخان  این  که  توجهی  بیشترین  اما  در  اند.  شاپور 

در تمام این    که چنان اند، توجه به مرکزیت علمی این شهر بوده است.  دههای خویش نمونگاشته 
 اند.شاپور روی داده، پرداخته جندی دانشگاهدقیق به حوادثی که در  صورتبه منابع 
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