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بندر سیراف ،پیوند دهنده گفتمان مکتب پزشکی جندی شاپور
با سرزمینهای اقیانوس هند -آرام
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 1مرکز تحقيقات زيست فناوري دريايي خليجفارس ،پژوهشكدهي علوم زيست پزشكي خليجفارس،
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر

(دريافت مقاله -39/7/11 :پذيرش مقاله)39/1/02 :

چكيده
مهمترين بندر ساساني -اسالمي در خليجفارس ،بندر سيصد هزار نفري سيراف بود .ويرانههاي بندر سيراف در ساحل خليجفارس در
 092کيلومتري جنوب شرقي بوشهر واقع است .به سال  152ميالدي ،وقتي نام سيراف بر سر زبانها بود ،سيراف بندري مشهور بود که
تجار زيادي در آن معامالت مهمي با جزاير و بنادر زنگبار ،المو ،پومبا ،کيلوا و سفاله در شرق آفريقا ،هندوستان ،مالزي ،سوماترا و چين
انجام ميدادند .از عملكرد تاريخي بندر سيراف در گسترش دانش پزشكي در پهنه ايران زمين ،نقش آن در انتقال دانش پزشكي هند به
دانشكده پزشكي ساساني جندي شاپور است .افزون بر انتقال طب آيورودايي و انديشههاي پزشكي هندوستان ،بندر سيراف چه پيش از
ارتباطات علمي و فرهنگي ايران و هند از سوي سيراف ،تنها مسير يک طرفه نبود؛ بلكه از طريق بازرگانان ايراني و کشتيهاي اقيانوسي
هنديان و چينيها که در سيراف پهلو ميگرفتند ،کتب طبي ،داروهاي گياهي و انديشههاي مكتب پزشكي جندي شاپور به خاور زمين
انتقال مييافت .واردات و صادرات گياهان دارويي و انبار اين گياهان در لنگرگاه بينالمللي بندر سيراف ،بارها توسط جغرافيدانان
تاريخي سدههاي مياني گزارش شده است .در يک فراگرد جامع ،بندر ساساني -اسالمي سيراف در انتقال پايههاي طب آيورودايي
(هندي) و معرفي گياهان دارويي هند و چين ،مصر و شرق آفريقا به مكتب پزشكي رو به رشد جندي شاپور در دوران ساسانيان تالش
نموده و تا چند سده پس از افول ستارهي درخشان شهر دانشگاهي جندي شاپور ،با معرفي دستآوردهاي آن در زمينه داروهاي گياهي و
روشهاي درماني در سرزمينهاي اقيانوس هند تا خاور دور نقش بيهمتايي را از خود نشان داد.
واژگان کليدي :جندي شاپور ،خليجفارس ،گياهان دارويي ،تمدن اسالمي ،هندوستان
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اسالم و چه در تمدن اسالمي ،مسير مهمي براي گذر طب مصري و حوزه اسكندراني به سوي دانشكده جندي شاپور بوده است.

نبيپور

مقدمه

بندر سيراف ،پيوند دهنده گفتمان مكتب پزشكي /

رشدي دست يافت که با جمعيت سي هزار نفري،

جاده ابريشم در سدههاي سوم و چهارم ميالدي ،با

گوي زرين تجارت دريايي را از بصره ربود .مجموعه

آغاز حكمراني ساسانيان و امپراطوري روم شرقي ،امن

ساختمانهايي از سنگ ساروج که گاه به شش يا هفت

و پررفت وآمد بود .اما با جنگهاي ايران و روم و

طبقه ميرسيده است با طبقات بااليي ساخته شده آن با

کاهش حجم تبادالت بازرگاني در بينالنهرين و

چوبهايي که از آفريقا و هند آورده بودند و ساج

جنگهاي ارمنستان ،ترافيک جاده ابريشم که از زمان

ميناميدند ،بافت معماري اين بندر باشكوه را

پارتيان پر رفت و آمد بود ،دچار افت شد و از اين رو

تشكيل ميداد.

بنادر خليجفارس ،به ويژه در سواحل شمالي آن،

به سال  052ميالدي ،وقتي نام سيراف بر سر زبانها

جايگاه درخشاني را در مسير جاده دريايي ابريشم

بود ،سيراف بندري مشهور بود که تجار زيادي در آن

بهدست آوردند و با افزايش ترافيک دريايي در مسير

معامالت مهمي با هند و آسياي جنوب شرقي انجام

اقيانوس هند به شرق دور ،تجارت ابريشم بهطور کامل

ميدادند و در طي صد سال بعد ،بهعلت موقعيت

بهدست ايرانيان افتاد و تجار رومي و عرب در اقيانوس

ممتاز بندري آن شهر ،بازرگانان ثروتمندي در سيراف

هند ،در يک نبرد بازرگاني ،از صحنه اقتصاد دريايي

بهوجود آمدند که معامالت مهمي با درياي احمر،

کنار گذاشته شدند (.)1
بنابراين در اواخر قرن ششم ميالدي ،خليجفارس و
درياي عرب کامالً تحت تسلط ايرانيان بود و

آفريقاي شمالي ،ماداگا سكار در غرب هندوستان و با
چين در شرق آن انجام ميدادند.
در اوايل قرن دهم ميالدي در حدود ساليانه 2/5

حمير تا سوماترا و بنادر چين نيز گسترش يافته بود.

اين بندر در نتيجه زلزله سال  679ميالدي ويران

دريانوردي ايرانيان در اوائل دوره اسالمي ،صرفاً ادامه

ميشود و با ويراني آن مرکز تجارتي خاور دور و

دريانوردي ساسانيان بود (.)2

خليجفارس در مسير جاده درياي ابريشم ،به جزيره

مهمترين بندر ساسانيان در خليجفارس ،بندر سيراف

کيش و سپس به جزيره هرمز انتقال مييابد ولي

بود .ويرانههاي بندر سيراف «بندر طاهري کنوني» در

هيچكدام از اين لنگرگاهها نتوانستند شكوه بيهمتاي

ساحل خليجفارس در  232کيلومتري جنوب شرقي

سيراف را پاس بدارند (.)4

بوشهر واقع است .بهدليل گسترش تجارت دريايي

اکنون ويرانههاي آن در جلگهاي به طول  4/5کيلومتر

ساسانيان ،سيراف نه تنها نقش يک بندر بازرگاني را

و عرض  722متر در  39کيلومتري شرق بندر کنگان

داشت بلكه به عنوان ژاندارم مسير تجاري دريايي

پابرجاست؛ اين مكان توسط دکتر وايت هوس از

خليجفارس در صحنة ژئوپليتيک منطقه حضور داشت.

سوي انستيتو مطالعات ايرانشناسي انگلستان در سال

کشف جادهي سنگ فرش سيراف  -فيروز آباد «گور»

 1699کاويده شد .در سال  1674هيئت مشترک ايران

توسط واندنبرگ ،شرق شناس بلژيكي ،نقش بينظير

و انگلستان نيز نه محوطه باستاني اين بندر را

سيراف در مسير جاده ابريشم را نشان ميدهد ( .)3اين

حفاري کردند.

بندر در خط سير جاده دريايي و مسير ادويه ،به چنان
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دريانوردي ساسانيان به فراسوي سيالن ،حدود قلمرو

ميليون دينار ،معامالت از بندر سيراف انجام ميگرفت.

/ 162طب جنوب

سال هجدهم /شماره  /1فروردين و ارديبهشت 1931

هدف اين نوشتار ،جستجو يافت مكانيسم انتقال دانش

اسكندراني به سوي دانشكده جندي شاپور بوده است.

پزشكي خاور زمين به حوزه طب جندي شاپور و

طب يوناني و اسكندراني از سرزمينهاي يونان ،آسياي

چگونگي اثر مكتب پزشكي جندي شاپور بر فرهنگ و

صغير ،سوريه ،مصر و انطاکيه از راه درياي سرخ و يا از راه

علم پزشكي حوزه اقيانوسن هند -آرام ،از طريق بندر

خشكي از طريق باکتريا «بلخ» ،فرغانه و سغد ،مرو و از

ساساني -اسالمي سيراف در خليج فارس است.

مسير کوههاي هندوکش به هندوستان وارد شده و سپس از
هندوستان از راه دريايي به بندر سيراف آمده و از طريق

در دوران ساسانيان

حوزه علمي – فرهنگي جندي شاپور نفوذ کرده است (.)7

از عملكرد تاريخي بندر سيراف در گسترش دانش پزشكي

بنابراين ،مسير دريايي ادويه با گذر از بندر سيراف ،نقش

در پهنه ايران زمين ،نقش آن در انتقال دانش پزشكي هند

بسيار مهمي در ترقي و تغذيه علمي و آکادميک جندي

به دانشكده پزشكي ساساني جندي شاپور است .دانشكده

شاپور در پيش از اسالم و سدههاي اوليه تمدن اسالمي

جندي شاپور بين سالهاي  312-376ميالدي ،يعني 1722

داشته است .ارتباطات علمي و فرهنگي ايران و هند از

سال قبل ،در زمان شاهپور دوم ساساني با نماي هشت در

سوي سيراف ،تنها مسير يک طرفه نبود؛ بلكه از طريق

هشت مانند خانههاي شطرنج ساختهاند و تا سده سوم

بازرگانان ايراني و کشتيهاي اقيانوسي هنديان که در

هجري که دانشكده پزشكي بغداد پديد آمد ،يعني مدت

سيراف پهلو ميگرفتند ،کتب طبي ،داروهاي گياهي و

 922سال ،مهمترين مكتب پزشكي خاورميانه بود .به قول

انديشههاي پزشكي ايران ،يونان و اسكندراني نيز که از

ادوارد براون ( ،)Brown Eدر دانشكده پزشكي گندي

طريق انطاکيه با گذر از رودخانه فرات به خليجفارس

شاپور ،طب پنج کشور نامور آن روز به هم آميخته شده

رسيده بودند به هندوستان انتقال مييافت.

بود؛ يوناني ،هندي ،ايراني ،سرياني و اسكندراني (مربوط به

با بررسي تاريخ ارتباطات تجاري ايران زمين از سوي

اسكندريه)(.)5

اقيانوس هند با هندوستان ،ميتوان چنين استنباط کرد که

از اين رو حضور پزشكان هندي و انتقال دانش طب

در آميزش فرهنگ پزشكي ايران و هند ،بندر سيراف

آيورودايي هندوستان از طريق بندر سيراف ،نه تنها در

دروازه رويارويي علمي و فرهنگي اين دو تمدن بوده

رونق طبي ساسانيان در جندي شاپور مهم بوده است،

است .در هر صورت ،نقش بندر سيراف در تغذيه علمي

بلكه ترجمه آثار طب هندي در دوران اسالمي نيز موجب

حوزه جندي شاپور از طريق ارسال کتب طبي ايورودايي و

رشد نهال نو پاي طب در تمدن اسالمي شد .از ميان

پزشكان هندي ،بسيار بيهمتا است.

کتب طبي هندوان که پارهاي از آنها در دوره تمدن

مجموعه اين تالشها موجب شد که گنجينه طب هندي

اسالمي به عربي درآمد مهمتر از همه آثار کاراکا ،سسرد و

که از زمان ساسانيان در جندي شاپور گرد آمده بود همراه

واگبهاتا هستند که سه رکن اصلي طب هندي به شمار

با ترجمان نوشتارهاي پزشكي از هندي به عربي ،طب

ميروند (.)9

اسالمي نيز غنا يابد.

افزونبر انتقال طب آيورودايي و انديشههاي پزشكي

کشتيهاي بازرگاني با گذار از سيراف ،پيش از رسيدن به

هندوستان ،بندر سيراف چه پيش از اسالم و چه در تمدن

انتهاي خليجفارس از بنادر نجيرم ،سينيز و مهرويان نيز گذر

اسالمي ،مسير مهمي براي گذر طب مصري و حوزه
http://bpums.ac.ir
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مكتب پزشكي جندي شاپوردر گفتمان با خاور زمين

دريا و يا مسيرهاي کاروان رو سيراف– بينالنهرين ،به

بندر سيراف ،پيوند دهنده گفتمان مكتب پزشكي /

نبيپور

ميکردند .دو بندر ساساني مهرويان و سينيز که ويرانههاي

شريانهاي تغذيهاي اين شهر دانشگاهي غير قابل اغماض

آنها هم اکنون در نزديكي بندر ديلم جاي دارند ،همراه با

است .در سايهي گفتمان دانشهاي پزشكي در اين شهر

ريشهر ،تشكيل مثلثي را ميدادند که به نامه «رستاق

بود که ميبينيم روشهاي درمانياي در مكتب پزشكي

ريشهر» ناميده ميشد .اين ناحيه از لحاظ تاريخ علم

جندي شاپور شكل ميگيرند که کامالً نوآورانه و بديع بوده

پزشكي به اين علت مهم بوده است که مترجمين و علماي

و از روشهاي درماني يونانيان و هنديها برتر و عاليتر

نسطوري آنجا ،علوم غيرديني (فلسفه ،نجوم و پزشكي) و

جلوه ميکردهاند (.)11

آثار اوستايي که به هندوستان ،يونان و کشورهاي ديگر

در يک فراگرد کلي ،بندر سيراف و ديگر بنادر شمالي

پراکنده شده بود را از زبانهاي سرياني و يوناني به فرمان

خليجفارس ،در انتقال علوم و نهضت ترجمه در رنسانس

شاپور ،با خط «گشتک» نگارش نمودند (.)0

ايراني ساسانيان و درخشش شهر دانشگاهي جندي شاپور،

همچنين دريانوردان سينيزي ،همچون بازرگانان سيرافي،

نقش مهمي را جلوه نمودند .نقش بيهمتاي بندر سيراف

در تبادل گياهان دارويي ميان فالت ايران زمين و

در انتقال دانش پزشكي و معرفي دو طرفه دانش پزشكي

پژوهشهاي

ايران ،يونان ،مصر ،هندوستان و شرق دور ،در دوران تمدن

اتنوفارماکولوژيک نگارنده پيرامون گياهان دارويي اين

اسالمي که با افول ستارهي شهر دانشگاهي جندي شاپور

منطقه نشان دهنده پيوستگي فرهنگ دارويي اين منطقه با

توأم بود ،همچنان ادامه يافت.

سرزمينهاي

دور

تالش

نمودند.

هندوستان و شرق آفريقا است (.)6
پزشكي به زبان يوناني بوده است ولي رشد و شكوفايي

اقيانوس هند-آرام در تمدن اسالمي

دانش فارماکولوژي و گياهان دارويي که بخشي از آنها

دانشكدهي پزشكي جندي شاپور در هنگام حملهي اعراب

توسط بازرگان سيرافي عرضه ميگرديد ،موجب شد که

در اوج شكوفايي و افتخار بود و در زمان تسليم شهر در

واژگان داروسازي در اين دانشكده به زبان فارسي رواج

سال  923به سپاهيان اسالم ،اين شهر از گزند و آسيب در

يابد و سپس در دوران تمدن اسالمي اين سيستم واژگان

امان ماند و حتي پس از مهاجرت استادان برجسته آن به

با ريشهي فارسي نيز به دانش داروشناسي عربي ،وارد

مرکز خالفت بغداد و بازتاب پوياي دانشگاه و بيمارستان

گردد (.)12

اين شهر دانشگاهي همچنان تا يک سده ديگر در سراسر

در هر صورت ،همانگونه که اسكندريه به عنوان مرکز

دنياي اسالم ميدرخشيد (.)11

فرهنگ و علم در دوران هلنيسم در پرتوافكني دانش به

در همين راستا ،تبادالت فرهنگي و علمي ايران با

چهار سوي گيتي نقش ايفا ميکرد ،شهر دانشگاهي جندي

خاورزمين و شرق آفريقا نيز از طريق تجارت دريايي

شاپور توانست ،چون فانوس درخشاني همچون يک

سيراف در دوران تمدن اسالمي همچنان ادامه يافت.

گنجينهي دانش ،بدرخشد و اين همه برخاسته از ترکيب و

شايد مهمترين نقش بندر سيراف در توسعه طب اسالمي،

امتزاج و گفتمان دانشهاي گرد آمده از يونان ،مصر ،ايران،

معرفي و ارائه داروهاي گياهي و گياهان دارويي خاور دور،

حوزهي مديترانه و هند ميبود .از اين ديدگاه ،نقش

شرق آفريقا ،مصر و هندوستان باشد .طب هندي به جهان

دريانوردان و بازرگانان سيرافي در نواختن ضرب آهنگ

وسيعي از مواد گياهي و کاني دسترسي داشت که با
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هر چند در دانشكدهي پزشكي جندي شاپور ،تدريس

مكتب پزشكي جندي شاپوردر گفتمان با سرزمينهاي

سال هجدهم /شماره  /1فروردين و ارديبهشت 1931

/ 160طب جنوب

داروهاي يوناني بسيار متفاوت بود و از آنها در درمان

در سال  331هـ -ق مسعر بن مهلهل به هند آمده ،در

بيماريها استفاده ميشد.

نواحي جنوبي شبه جزيره گردش کرده است درباره

در طب هندي سموم و عطريات نيز عالوهبر مواد

«کولم» نوشته است« :راوند چيني و ساذج هندي که

گياهي و کاني به عنوان دارو به کار ميرفت .بيشک

بسيار کميابست دارويي است که براي عالج امراض

يكي از راههاي نفوذ طب گياهي هند به ايران و

چشم به کار ميرود ،از اينجا صادر ميشود و عود و

سرزمينهاي اسالمي ،ماحصل واردات گياهان دارويي

کافور و کندر نيز محصول کولم است ،که به

به سيراف بهعنوان يكي از مهمترين کاالهاي تجاري ،و

کشورهاي ديگر حمل ميشود ،عربها نوعي سم از

بارگيري آن به شهرهاي اسالمي بوده است .واردات و

هند ميبرند که قزويني آن را «بيش» ناميده است ،اين

صادرات گياهان دارويي و انبار اين گياهان در لنگرگاه

واژه در هندي «بس»به معني سم است ».مسعودي که

بينالمللي بندر سيراف ،بارها توسط جغرافيدانان

در اواخر قرن دهم ميزيسته است درباره ثروت جزاير

تاريخي سدههاي مياني گزارش شده است .ابن

«مهراج» گويد« :انواع عطر در آنجا زياد است وکافور و

خرداذبه ( 352هـ) در مورد محصوالت هند چنين

عود و قرنفل و کبابه چيني و بسباسه و «هيل اکبر» و

صورت داده است« :چوبهاي معطر ،صندل و کافور،

غيره را از اين جزاير حمل ميکنند» (.)12

قرنفل ،جوزبوا ،کبابه چيني ،نارگيل ،پارچههاي کتاني

نفوذ محصوالت گياهي و داروهاي گياهي هند چنان

و پنبهاي و حرير و عاج ،و از سرانديب انواع ياقوت و

در خليجفارس گسترده ميشود که اکنون نيز بسياري

در و بلور و سنبادهاي که براي تراش جواهرات به کار

از واژگان عطرها و ادويه در زبان عربي ،ريشه هندي

ميرود ،و از مليبار فلفل سياه و از گجرات قلعي و از

دارند که ميتوان بهعنوان مثال به موارد ذيل اشاره کرد:

دکان «دکن» بقم و داذي و از سندکت «دارو» و قصب
و خيزران».
رديف
1

الصندل

2

المسک

موشكا Mushka

3

الكافور

کپور Kapur

4

الننبول

تامبول Tambol

5

القرنفل

کنک هل Kanak Pahl

9

الفلفل

پيلي پيال Pippali-pili-pila

7

الفوفل

کوبل kobal

0

الزنجبيل

زونجابيرا Zunjabera

6

نيلوفر

نيلو پهل nilophal

12

الهيل

ايل ael

11

جائفل

جائي پهل  Jaiphalنام دارو

12

االطريفل

تري پهل  Triphalنام دارو

13

الشخيره

شكهر  Shakharنام دارو

14

الهليج

هره  Harahنام دارو

15

البليج

بهيرا  Baheraنام دارو

19

البالذر

بهالتكه  Bahlatakaنام دارو
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نام عربي

نام هندي
چندن Chandan

نبيپور

بحث

بندر سيراف ،پيوند دهنده گفتمان مكتب پزشكي /

ضدعفوني زخمها کاربرد داشته است و يک فراورده

بر اساس اين گزارشها ،کاالهاي متنوع خارجي،

تصفيه کندر نيز بهصورت يک ماده چسبناک جهت

عطرها ،ادويه ،گياهان دارويي ،از نقاط گوناگون هند و

پوشش زخمها استفاده ميگرديد .اثرات ضد ميكروبي

شرق دور ،نخست در سيراف انبار ميشدهاند و سپس

و ضد عفوني کنندگي مر شناخته شده است و در طب

از آنجا يا از طريق مسيرهاي کاروان رو و يا کشتيهاي

ايورودايي ،بهعنوان يک مادهي تونيک و محرک قواي

خردتر ،در بغداد يا ديگر سرزمينهاي اسالمي پخش

جنسي و پاک کنندهي خون مصرف ميشده است.

ميگرديدند (.)13

اکنون در سراسر هندوستان و خاورميانه ،مر براي

همچنين بسياري از داروها ،فراوردههاي گياهي و

مشكالت گوارشي ،گلو ،لثه و دهان و براي دردها و

گياهان دارويي نيز بالعكس از شهرهاي پر رونق

اختالالت قاعدگي استفاده ميشود (.)15

تجاري ايران ،از مسير کاروان رو به سيراف منتقل تا

در هر صورت بهدليل ترافيک فرآوردههاي دارويي

راهي هندوستان و شرق دور شوند؛ عطر گل سرخ که

گياهي مشرق زمين در خليجفارس ،تأثير طب هند بر

از واليت گور يعني فيروزآباد کنوني بهدست ميآمده و

طب اسالمي چنان پر نفوذ شد که محمد بن زکرياي

نيز گالب را به سيراف ميآوردهاند و از سيراف به

رازي ،از داروها و دستاوردهاي طب اورودايي که از

هندوستان ،چين ،مصر و آفريقا ميبردند .عرق طلعانه
که ماده عطري درخت خرماست و از گل ناشكفته
درخت خرما گيرند و امروز هم در فارس آن را عرق

سوي خليجفارس و سيراف به ايران زمين رخنه کرده
بود در نوشتارهاي پزشكي خود ،بهويژه الحاوي،
استفاده ميبرد (.)19

بيدمشک و عطرهاي روغني مانند عطر بنفشه ،عطر

او و ديگر شاگردانش از روشهاي جراحي و پزشكي

نيلوفر ،عطر نرگس ،عطري که از گياه کارده ميگرفتند،

سخن ميگويد که از مكتب پزشكي سيراف آموخته

عطر زنبق ،عطر مورد ،عطر مرز نجوش ،عطر بادرنگ

است و اين مكتب ماحصل برخورد تمدنهاي مصر،

و عطر بهار نارنج از راه سيراف به کشورهاي مشرق

يونان و هند در اين بندر بينالمللي بوده است .در

زمين صادر ميشده است ( .)14اين فرآوردهها نه تنها

سيراف بيش از اعمال جراحي ،با مادهاي که از تقطير

در مكتب پزشكي جندي شاپور بهکار ميرفتهاند ،بلكه

خرما بهدست ميآوردند بر زخمها ميماليدند تا از

بر طب شرق و حوزه هندوستان نيز تأثيري

عفونتهاي پس از جراحي که اکنون نيز از

پا برجا گذاشتهاند.

اساسيترين مسائل جراحي است جلوگيري کنند.

ترافيک حمل و نقل گياهان دارويي و فراوردههاي

يكي از داروهاي بينظير که در سيراف روايي يافت

گياهي در مسير خليجفارس و درياي عمان چنان

کينين است که تب ماالريا و تبهاي نوبهاي بومي را با

چشمگير بوده است که سه ساالنه هزار تن مر

آن درمان ميکردند و ابومنصور در سيراف از اين دارو

( )myrrhو کندر ( )frankincenseحمل و نقل

آگاه شد و تجويز آن را به دانشجويان خود مانند

ميشده است ( .)14در اروپاي قرون وسطي ،روغن

ابنسينا آموزش ميداد .اين همان دارويي است که

کندر بهعنوان يک دارو استفاده ميشد و براي مصارف
http://bpums.ac.ir
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تارونه گويند ،عرق زعفران و عرق سوسن و عرق

ابو منصور ،استاد طب ابنسينا ،در جلسات درس براي

/ 161طب جنوب

سال هجدهم /شماره  /1فروردين و ارديبهشت 1931

آگاهي نيافتند (.)17

در آن بندر لنگر مياندازند و آب ميگيرند و رهسپار

دکتر محمود نجمآبادي پژوهشگر بزرگ تاريخ طب

هند ميشوند .بعد از يک ماه به (کولم ملي) ميرسند و

ايران ،در مورد ارتباطات علمي و پزشكي ايران ،چين

از آنجا به چين عزيمت ميکنند» ( .)12بندر کاله در

و خاور دور چنين مينويسد« :نكته قابل تذکر آنكه

شبه جزيره مااليا ،در مسير آبي تنگه ماالکا قرار داشته،

چون چين و ژاپن (خاور دور) از ايران خيلي دور بوده

يكي از مهمترين بنادر ترانزيتي بوده است.

و دسترسي و آمد و رفت با ملل و اقوام اين سرزمين

کشتيهاي اقيانوس پيماي هند در زمان رفتن به چين

مشكل و دشوار و بهعالوه راه بين کشور ما و آن

در اين بندر پهلو ميگرفتهاند و يا از همين بندر پس از

سرزمين خيلي طوالني و جادهها غيرقابل عبور و از راه

تخليه بار خود و بارکردن کاالهاي جديد ،به سوي هند

دريا هم چندان آسان نبوده است ،لذا اثر فوق العادهاي

و کشورهاي اسالمي برميگشتهاند .شهر کاال ،بندر

طب خاور دور بر روي طب ايران نداشته است» (.)10

کاالي تجارتي شرق و غرب بوده است .بازار و

اما به نظر نميرسد که اين ديدگاه چندان نافذ باشد،

تجارت ،عود ،کافور ،صندل ،عاج ،قلع  ،آبنوس ،بقم،

زيرا بازرگانان سيرافي با کشتيهاي بزرگ دو طبقه و

و همه نوع ادويه و نباتات معطر و محصوالت ديگر

چند صد نفري اقيانوس پيماي خود ،با گذشت از

در آنجا برقرار بوده است ( .)22بندر مهم پالم بانگ در

اقيانوس هند ،و گذر از تنگه ماالکا بسوي چين بادبان

جنوب شرقي سوماترا ،جزاير سوماترا و جاوه و ديگر

گشوده و با رونق دادن به گستره تجارت خليجفارس

جزاير کوچک و بزرگ شرق و غرب اندونزي داراي

با خاور دور به تبادالت علمي و پزشكي

صادرات منظم فوفل ،قرنفل ،عود ،کافور ،داروهاي

مبادرت نمودهاند.

گياهي و فرآوردههاي دارويي بودهاند.

دو سند فوقالعاده با ارزش که از نويسندگان چيني

اين مبادالت تجاري به حدي وسيع و فشرده بود که

برجاي مانده است نشانگر حضور فعال و بيچون و

در قرن دوم هجري /هشتم ميالدي ،يک کلني از

چراي برتر بازرگانان و دريانوردان مسلمان ايراني در

بازرگانان مسلمان و غيرمسلمان در خانفوا نيز بهوجود

قرن اول هجري در جنوب خاور دور تا بندر کانتون

آمده و به سبب همين ارتباطات تجاري گسترده و

چين ميباشد ( .)16در دوران خلفاي بنيعباس،

دائمي خارجيان و خصوصاً ايرانيان در بنادر چين بود

بهويژه پس از انتقال مرکز حكومت از دمشق به بغداد،

که در قرن دوم و سوم هجري در حدود يكصد و

از اواسط قرن هشتم ميالدي مبادالت از راه دريايي از

بيست هزار نفر خارجي ،که اکثر آنها ايراني بودند ،در

خليجفارس ،عربستان ،شرق آفريقا ،هند و جنوب

شهر خانفوا سكونت داشتند و تأثيرات طبيعي فرهنگ

شرقي آسيا تا چين نسبت به راه زميني اهميت

و آداب آنها در سرزمين چين به حدي بوده که حتي

بيشتري مييابد.

به اين وسيله اسامي بسياري از گياهان ،ميوهها و غذاها

سليمان سيرافي در سفرنامه گرانبهاي خود مينويسد:

نيز از ايران به چين منتقل شده است (.)22

«کاالها از بصره و عمان به سيراف منتقل و از آنجا به

در سده سوم و چهارم هجري ،تجارت خليجفارس با

کشتيها بار ميشود .از سيراف آب شيرين براي

چين به باالترين حد رسيد و دريانوردان و تجار،
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اروپاييان تا سدههاي بعد و کشف آمريكاي التين از آن

آشاميدن برميدارند و بادبان کشيده به مسقط ميروند.

نبيپور

بندر سيراف ،پيوند دهنده گفتمان مكتب پزشكي /

براي حمل هر چه بيشتر کاالهاي خود به چين

و مكران ايران نيز فراوان بوده است ،از پنجاب تهيه

ميپيمودند .گالب و عرق شكوفه خرما (تارونه)،

ميکردند و به چين صادر مينمودند .انقوزه در آسياي

بومادران ،عرق زعفران ،عرق بيدمشک ،عرق سوسن،

ميانه و هند در طب گياهي ،براي مشكالت گوارشي

عطر بنفشه ،نيلوفر ،نرگس ،زنبق ،بادرنگ ،بهار نارنج،

ساده مانند سوءهاضمه و يبوست استفاده ميشود.

مرزنجوش ،پنبه ،زردچوبه و داروهاي مختلف از

روغن فرار آن داراي ترکيباتي است که هنگامي که از

طريق بندر سيراف به چين ميرفت (.)22

راه دستگاه تنفسي خارج ميشوند ،بر تخليه موکوس

در نتيجه ،بررسي کاالهاي مسير بازرگاني بندر سيراف

احتقان يافته از طريق سرفه مؤثر است .معموالً

به خاور دور ،مالزي ،سوماترا و چين نشانگر معرفي

بهصورت قرص براي برونشيت ،آسم برونكيال ،سياه

داروها ،ادويه و گياهان دارويي ايران زمين ،سيالن و

سرفه و مشكالت تنفسي ديگر کاربرد دارد ،همچنين

هند از سوي تجار سيرافي به خاور دور و چين

فشار خون را پايين آورده و خون را تصفيه ميکند.

است (.)21

کاربرد آن در شرايط نورتيک نيز مشهود است (.)23

هر چند دستاوردهاي طب آيورودايي هند به زبان

بهطور کلي ،نفوذ طب اسالمي توسط اين سفيران

چيني در سده چهارم ميالدي ترجمه شد و در سده

مكتب پزشكي جندي شاپور چنان ميشود که پايههاي

هفتم ميالدي نيز دانشجويان چيني در هند در دانشگاه

فارماکولوژيک طب اسالمي در چين روايي چنداني

ناالندا ( )Nalandaبه تحصيل طب آيورودايي

مييابند تا باالخره ،به فرمان کوبالي خان در سال

پرداختند و طب چيني تأثيرات وسيعي از طب هندي

 1272در پايتخت خاندان يوان ،بيمارستاني به نام

يافت ،اما بخشي از دست يافتههاي طب چين به

 guang huiتأسيس ميشود که در آن تمام پزشكان،

گياهان دارويي از طريق مكتب پزشكي جندي شاپور

مسلمان بوده و بسياري را با داروها و طب اسالمي

که توسط بازرگانان سيرافي ارائه ميشد حاصل گرديد.

درمان ميکردند (.)24

طب گياهي چين بسيار کاربرد داشته است و از

بيشک انتقال علوم پزشكي جندي شاپور از

داروهاي گياهي که در فهرست دارويي چين قديم به

خليجفارس به خاور دور يک سويه نبوده و تأثيراتي

چشم ميخورد ،زقوم هندي ،اقونيطون ،بادرنجبوبه،

نيز بر اين مكتب داشته است که ميتوان از آن به

شاه بلوط ،صبر زرد ،گلپر ،افسنطين ،کين سينگ (گياه

کاربرد داروهاي گياهي چيني ،سوماترايي و جاوهاي در

مخصوص چين) ،ماش ،خيزران ،سنا ،شبت ،رازيانه و

ايران اشاره کرد.

جونتيانا ،ريوند ،روغن کرچک ،زنجبيل و غيره را

سواحل شرقي آفريقا از قرن ماقبل از اسالم نيز با بنادر

ميتوان نام برد ( .)22بهطوري که مشاهده ميشود،

خليجفارس مبادالت تجاري داشتهاند و بندر بينالمللي

بسياري از داروهاي گياهي ايران و هند در اين

سيراف نيز در قلب تپندهي اين زنجيرهي بازرگاني

فهرست وجود دارند که از طريق بازرگانان سيراف در

بوده است و تجارت دريايي با جزاير و بنادر زنگبار،

خاور دور معرفي شدهاند.

المو ،پومبا ،کيلوا و سفاله در شرق آفريقا از سدهي
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پيوسته با کشتيهاي بزرگ ،اين مسافت طوالني را

بهطور مثال ،بازرگانان سيرافي ،انقوزه را که در سيستان

/ 166طب جنوب

سال هجدهم /شماره  /1فروردين و ارديبهشت 1931

هشتم تا دوازدهم ميالدي در دوران تمدن اسالمي در

در همين بيمارستان پزشكاني چون ابن ماهان سيرافي

اوج شكوفايي خود بوده است ( 25و .)29

طبابت ميکردهاند .محمدبن اسحاق القديم در کتاب

از اين رو ،هر چند يافتههاي باستانشناسي و تاريخي

الفهرست ،از رساله السفر والحضر فيالطلب ابن ماهان

در زمينهي تجارت دريايي ايران با شرق آفريقا رو به

سيرافي معروف به يعقوب سيرافي ياد ميکند و در

انباشت است ولي در زمينهي انتقال دانش پزشكي ميان

تاريخ الحكماء قفطي نيز از ابن ماهان بهعنوان

ايران و آفريقا در منطقه اقيانوس هند ،به پژوهشهاي

مشهورترين اطباء ياد شده است (.)20

فراگير و گستردهتري نياز ميباشد.

در يک فراگرد جامع ،بازرگان سيرافي در انتقال

همانگونه که بيمارستان بغداد و ديگر شهرهاي اسالمي

پايههاي طب آيورودايي (هندي) و معرفي گياهان

با الگوبرداري از بيمارستان دانشكدهي پزشكي جندي

دارويي هند و چين ،مصر و شرق آفريقا به مكتب

شاپور شكل گرفتند ،چنين مينمايد که بيمارستان

پزشكي رو به رشد جندي شاپور در دوران ساسانيان

سيصد هزار نفري بندر سيراف نيز به همين الگو بنيان

تالش نمودند و تا چند سده پس از افول ستارهي

يافت .شكلگيري اين بيمارستان نشانگر قدرت نفوذ

درخشان شهر دانشگاهي جندي شاپور ،با معرفي

مكتب پزشكي جندي شاپور در مهمترين بندر

دستاوردهاي مكتب پزشكي جندي شاپور در زمينه

خليجفارس که خود جوالنگاه آميزهاي از طب

داروهاي گياهي و روشهاي درماني در سرزمينهاي

آيورودايي ،چين ،مصر ،اسكندراني و سرياني بوده

اقيانوس هند تا خاوردور نقش بيهمتايي را از خود

است ،ميباشد .در ساخت اين بيمارستان ،همانند

نشان دادند ( 26و  .)32دستاوردهاي اين گفتمان

بيمارستان جندي شاپور ،نگاه تخصصي وجود داشته و

پزشكي ،هنوز با گذر قرنها ،همچنان در سرزمينهاي

تاالر بزرگ آن به بخشهاي مختلف ارتوپدي ،داخلي

اقيانوس هند-آرام پابرجا است.

و زنان و زايمان تقسيم ميشده است (.)27
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Abstract
The most important Sasanian-Islamic port of Iran in the Persian Gulf was Siraf, with a total population of
300,000. The ruined site of Siraf lies on the Persian Gulf, 230 Km. south-east of Bushehr. By the time
Siraf was mentioned first (c. 850), it was already a flourishing port with merchants dealing with India,
East Africa, Madagascar, Malay Peninsula and China. Siraf had a prominent role in the transfer of Indian
medical knowledge to Jundi Shahpur medical school during Sasanian period. In addition to Indian
medicine and Ayurvedaic medicine, Siraf was the gate of Jundi Shahpur for Egyptian and Hellenistic
medicine in the pre-Islamic and Islamic periods. This relationship was bidirectional and the heritage of
Jundi Shahpur medical school including its medical books, medicinal plants and medical knowledge were
transferred to the East by Indian and Chinese sailors and merchants. The import and export of medicinal
plants and the existence of the storages of medicinal plants in Siraf port was mentioned in many times by
historical geographists of the middle ages. In conclusion, this Sasanian-Islamic port had a key role in the
introduction of medicinal plants and the transmission of knowledge of medicine from India, East Africa,
Egypt and China to the rising Jundi Shahpur medical school. The critical function of introduction of
oriental medicine and medicinal plants to Iran through Siraf port was continued for several centuries, even
after the down of Jundi Shahpur medical school.
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