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  *گيالني الدين نجم

  چكيده
هـر چنـد در   . ايران به طبقات گوناگوني تقسـيم شـده بـود   جامعة ساساني دورة در 

 امـا  ، اسـت  در اين دوره سخن رفتـه  طبقاتي تحركنبودن   بسياري از منابع از ممكن
ــر امكــان  شــواهدي ــين،  هــم. طبقــاتي وجــود داردارتقــاي و  تحــركمبنــي ب چن

گرايـي و    منظـور تخصـص     بهتر  بيش طبقاتي عهد ساسانيجامعة رسد كه  مي   نظر    به
شـد مشـاغل در     اين موضـوع سـبب مـي   . ه استهويت خاص هر طبقه مطرح بود

 و فرزندان تجارب نياكان و پدران خود را به ارث برند و آنشود ها موروثي   خاندان
اسـالمي نيـز   دورة اين امـر تـا حـدودي در     .انتقال دهندهاي بعد از خود   را به نسل    

ة مقالهدف از نگارش . حفظ شد) بودن پزشكي در خاندان بختيشوع  مانند موروثي(
  .استگفته  با روش تحليلي، شرح و بسط موارد پيشو  با استناد به منابع ،حاضر

  .بختيشوعاسالمي، خاندان  ةدورطبقاتي، ساساني،    ةجامع :ها كليدواژه
  

  مقدمه .1
در اسـتعداد فكـري و امكانـات طبيعـي      امااگر چه آدميان همه در خلقت و حقوق برابرند، 

                ً                                          ها در شرايط كامال  مساوي از لحاظ استفاده از امكانات طبيعي و   انسان ةهماگر  .برابر نيستند
ها عدم تسـاوي   به طور طبيعي پس از مدتي در بين آن ،نيز بروز دادن استعدادها قرار گيرند

از لحاظ امكانات برخورداري از طبيعت و نيز عدم تساوي از لحاظ درك مسـائل و فهـم و   
بعضـي افـراد    ؛كند  عالوه بر آن، قدرت فعاليت آدميان فرق مي. آيد  حل مسائل به وجود مي

تـري   رفت بيش كنند پيش  تالش ميتر  كم كه كسانيدر نتيجه نسبت به  ؛اند تر از ديگران  فعال
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بندي بـاالتر و فروتـر و بـا مردمـي      اي را بدون گروه  توان جامعه               ً    بنابراين، عمال  نمي. كنند  مي
زمان و مكان متفاوت ديـده   دراختالف طبقاتي جوامع انساني . الحقوق متصور شد  متساوي

  .و در ايران باستان نيز وجود داشته استاست شده 
؛ بندي اجتماعي متفاوت اسـت  مشاغل و گروهرفع حوايج اجتماعي به وجود آمدن ة الزم

 و عهده دارد بر خاصيهاي متفاوتي دارد و هر فردي از افراد جامعه كار   زيرا جامعه نيازمندي
؛ 114 :تـا  افالطون، بـي (اين كار ويژه تخصصي شدن امور و تقسيم كار اجتماعي است ة الزم
 ةجامعـ عصر ساساني نيز از اين واقعيت مسـتثني نبـود و در   ة جامع). 56: 1368روشه،   گي

ــران ايــن دوره اخــتالف طبقــاتي وجــود داشــت  ــر  بــيش). Shaki, 1983: 191-192( اي ت
بودن عصر ساساني را بدون توجه بـه ايـن     طبقاتي گران خارجي و داخلي موضوع پژوهش

ان تجـارب نياكـان و   گشـت و فرزنـد    ها موروثي مي             َ                   موضوع كه ح ر ف و مشاغل در خاندان
 دربـارة ). 235 -  234: 1347الملـك،    نظـام (اند  بردند، بررسي كرده  پدران خود را به ارث مي

كشور ضـرورت  ة بودن جامعه براي توسع  طبقاتيكه توان گفت   ها مي  بودن شغل  تخصصي
متوليان امور ديني بودند علوم دين را از معلماني كه پـدران و بزرگانشـان    كساني كه. داشت

ها را از استادان و پدران و   ها كه اهل پيشه بودند پيشه شدند؛ آن  آموختند و خبره مي  بودند مي
و ديگـر مشـاغل بـه     ،گران صنعت ،گرفتند؛ به همين سان مشاغل اداري  برادران خود ياد مي
المثـل    ضـرب . دادنـد   هاي پس از خود انتقـال مـي   نسل   هايشان را به  بهصورت موروثي تجر

. طبقــاتي عصــر ساســاني اســتة مصــداقي بــراي جامعــ» العلــم      نصــف    َــ       و ل د العالم  «     ِ   مشــهور  
هـا امـري    استعداد ذاتـي آن  ةپايتقسيم مشاغل را براي افراد جامعه بر نظران گذشته  صاحب
عمومي به اين صورت تفسـير   ةوظيفد و عدالت در جامعه را به صورت ستندان مي يضرور

بايد بـه كـار    براي شغلي خاص استعداد داشته است؛ پس  دلتوبدو د كه هر فرد از ردنك مي
چنـين نظـم    ةسـاي در  .و در كـار ديگـري مداخلـه نكنـد    شـود  اختصاصي خـود مشـغول   

با  ).612/ 1: 1377؛ كاتوزيان، 38: ات روحاني، بي( فتاي ميفاضله تحقق  ةمدين، اي اجتماعي
ميان شما  از: دكن تصريح مياست كه افالطون  جامعه ةدربارتوجه به اين نوع ساختار فكري 

ـ كه لياقت حكومت بر ديگران را دارند خداونـد نهـاد آنـان را      آنان  ؛طـال سرشـته اسـت    اب
كـار بـرده و در     نگاهبانان نقره بـه ا خداوند در سرشت مها پربهاترين افرادند و ا بنابراين، آن

 ،اصل و مبدأ شما يكي اسـت جا كه  از آنوران آهن و برنج و  سرشت برزگران و ساير پيشه
بنـدي    ايـن تقسـيم  ). 202: تـا  افالطون، بـي (فرزندان شما مانند خودتان خواهند بود       ًمعموال 

حاضـر بررسـي   ة المقهدف از نگارش . افالطون تشابه زيادي با طبقات عصر ساساني دارد
  .استشده در ذيل  مطرحاهداف 
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 سؤاالت تحقيق.   2

  :استبه دنبال يافتن پاسخي براي سؤاالت ذيل  حاضرة مقال
  ؟ديگر محال بودة اي به طبق  آيا در زمان ساسانيان تغيير يا ارتقا از طبقه   .1
  ؟بودگرايي مطرح   آيا در زمان ساسانيان در تقسيم طبقات اجتماعي، تخصص   .2
را ) اسـالمي  ةدورباسـتان تـا    ةدوراز ( طبابت در خاندان بختيشـوع  ةحرفآيا توارث    .  3
  اسالمي دانست؟ ةدوركهن به بقاتي طگذار نظام  ة نشانتوان  مي

  
  تحقيقة پيشين. 3

ها و مقـاالت بسـياري نوشـته شـده       طبقات عصر ساساني و خاندان بختيشوع كتاب دربارة
 آن به است، شده نوشته ساسانيان تاريخ با ارتباط در كه هايي  پژوهش از بسياري دراست و 
سن در كتاب مشهور خود، ضمن شرح طبقات   كه پرفسور كريستن چنان .است شده پرداخته

 نيـز  اسـتثنا كـه  كند   ديگر، بيان مية اي به طبق  عصر ساساني و لحاظ كردن عدم ارتقا از طبقه
اغل در بـين  مشـ  شـدن  تخصصي بحث به گذرا صورت به خنجي چنين هم. شدند  مي قائل

خانـدان بختيشـوع نيـز شـهرام جليليـان كتـابي بـا عنـوان          بارةدر. ها پرداخته است  خاندان
هاي اين خاندان و   شخصيت همةتوان گفت كه                      ً   نوشته است كه تقريبا  مي شاپور  جندي  تاريخ

بحـث تخصصـي    دربـارة پزشكي مسلمانان را بررسي كرده است، امـا  ة نقش آنان در توسع
چنين گذار روند تخصصي بـودن   ديگر و همة اي به طبق  بودن مشاغل و امكان ارتقا از طبقه

طور مستقل تاكنون پژوهشي انجام نشده اسـت و از ايـن نظـر       مشاغل به دوران اسالمي به
  .موضوع حاضر از نوآوري خاصي برخوردار است

  
  امكان تحرك طبقاتي در زمان ساساني. 4

ديگـر را در زمـان   ة اي بـه طبقـ    گران تاريخ عدم امكان تغيير يا ارتقا از طبقه پژوهش تر بيش
منـابع مطالعـاتي   تر  بيش و در اين زمينه) 429: 1379سن،   كريستن(اند   ساسانيان مطرح كرده

هـا   كه در ذيل به نقد و بررسي آن استفردوسي  ةشاهنامگر  و داستان كفش تنسر نامةها  آن
بترسيد از سري كه دم گشته يا دمـي  «: آمده است تنسر نامةاگر چه در  .پرداخته خواهد شد

 دمنـه  و كليلـه طبيب بـر   ةبرزوية بنا بر شواهد مستند تاريخي مانند مقدم اما ؛»كه سر گشته
 يارتقـا داد، امكان   شان مي، اگر كسي هنر يا لياقتي از خود نتنسر نامةو  )16: 1383منشي، (

از حيـث  « تنسـر  نامـة  :شـود   كه گفته مـي  عالوه بر آن، با توجه به اين. طبقاتي وجود داشت
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 ،)18: 1354 ،مينـوي (كنـد    عهد انوشيروان را در خاطر تداعي مـي » وصف اوضاع و احوال
ة در ادامـ  زيرا ؛آمده بر اثر جنبش مزدك دانست پيشتوان اين گفته را مربوط به حوادث   مي
  :خوانيم  مي تنسر نامة

چون ديو كه از بند بگشايند، كارها فروگذاشتند، و بـه شـهرها بـه دزدي و فتنـه و      عامه هم
انـد و    هاي بد پراگنده شده، تا بدان رسيد كه بندگان بر خداوندگان دلير شده عياري و شغل

  ).60: همان(فرماي  زنان بر شوهران فرمان

در اين  .آورد  اند، به ياد مي  گونه كه منابع توصيف كرده مزدكيان را آناين مطلب قيام 
مرجي كـه فرودسـتان بـه وجـود     و گري مردم و هرج  غارتة بلعمي و طبري دربارباره 

 اند  كردند سخن گفته  ريختند و اموال را غارت مي  مندان مي ثروتة آورده بودند و به خان
هر چند از شواهد تاريخي پيداست كه مردمان  ).14: 1337؛ بلعمي، 620/ 2 :1375طبري، (

گري دست زدند و اين اعمال و  استفاده كردند و به غارت  سوء» مزدك«از عقايد » قباد«ة دور
 ).99: 1375؛ بهار، 112 -  111: 1379سن،   كريستين(رفتار از تعليمات مزدك دور بود 

اي به وجود تفـاوت    ، كه در آن اشارهرا تنسر نامةكولسنيكوف نيز آن قسمت از مطالب 
اي از قشربندي شديد مردم در دوران پـس    نشانه ،ظاهري بين نجبا و مردم عادي شده است

ميان اهل درجات و «: آمده است تنسر نامةدر ). 41: 2537كولسنيكوف، (داند   از مزدكيان مي
بســتان و زن و آورد بــه مركــب و لبــاس و ســراي و  ديــد بــا عــامعامــه تميــزي ظــاهر و 

البته طبيعي است كه هميشه سـطح زنـدگي و امكانـات    ). 66: 1354مينوي، (» ...  گار خدمت
 بينامروزه نيز اين تفاوت و تميز  .و نخواهد بود هسان نبود گران با درويشان يك رفاهي توان

  .خورد  مند با طبقات پايين به چشم مي باال و ثروتة طبق
» گـر  انوشيروان و كفـش «شده است داستان جانبه  يكمورد ديگر كه مبناي اين برداشت 

مـرو  ة فردوسـي، روسـتازاد   شـاهنامة به اين نكته نيز توجـه نشـده اسـت كـه در      اما. است
نگراني او از ايـن موضـوع آن اسـت كـه اگـر       و رسد  به وزارت انوشيرواني مي) بزرگمهر(

و از ا يندكه فرزندش به تخـت نشـ   يممكن است زمان ،»دبير گردد بچه بازرگان« يا گر كفش
شـايد  . البته بزرگمهر دبير فرزند انوشيروان نيز شـد ). 1655: 1380فردوسي، (سخن بشنود 

 )87: 1376سـعدي،  (» مند بـه وزيـري پادشـاه رفتنـد     روستازادگان دانش«منظور سعدي از 
دست ه هرگز امور اداري كشور را بپادشاهان ساساني «كه  پس اين. خطاب به بزرگمهر باشد

  .تواند درست باشد  نمي) 230: 1339 ،و ديگران ماسه(» سپردند  روستازادگان نمي
، برداشـت نادرسـتي شـده    شـاهنامه در » گر انوشيروان و كفش«عالوه بر اين، از داستان 

گـر   سـوادآموزي را بـه پسـر كفـش     ةاجـاز است كه انوشيروان حتي در ازاي پولي فـراوان  
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گر نه سوادآموزي پسرش، بلكـه دبيـري بـود و     كفش ةخواستجاست كه  نكته اين .دهد  مين
با پـول پسـرش را در    خواست  مي» گر كفش«در واقع  1.دبيري متفاوت از سوادآموزي است

 قـانون  بـر خـالف  زمان  اين كار در آن). 240: 1373بهار، (كند استخدام كادر اداري دبيران 
مـردم طبقـات   تـر   بيش كشاورزان و يسواد  بي. شد و استثنا وجود نداشت  همگاني تلقي مي

زيـرا   ؛، بلكه پس از آن نيـز دگرگـون نشـد   نبود مختص به ايران باستان فقط نهپايين جامعه 
گير نبود و كسـي بـه دنبـال آن      اي همه  خواندن و نوشتن تا پيش از آغاز عصر جديد پديده

چنان سواد را تشريفاتي و نـاالزم   تا زمان مشروطيت هم عوام. آن نياز داشترفت كه به   مي
 بنـا طوري كـه     به. اين وضع حتي در زمان حكومت پهلوي دوم نيز ادامه داشت. دانستند  مي
چگونـه  «: دسـ نوي  شاه پهلـوي مـي   محمدرضادر نقد  كه اعتراف يكي از سران رژيم سابقر ب

» سـپاه دانـش  «رغم   درصد ايرانيان علي 55كه وجود آورد، در حالي ه شد تمدني بزرگ ب  مي
حصــيل منــاطق والــدين مخــالف تاز حتــي در بعضــي . »دانســتند  خوانــدن و نوشــتن نمــي

  .تحصيل بدهند ةادامدادند فرزندانشان به مدرسه بروند و   فرزندانشان بودند و اجازه نمي
ود كه كسـي  وضع طبقات در عصر ساساني چنان محكم بشود  گفته ميكه  با وجود اين

     ً                          ظـاهرا  چنـين نبـوده اسـت و      امـا ديگر را نداشت، ة اي به طبق  حق ارتقا و باال رفتن از طبقه
بود كه يكي از رعيت اهليت و هنر خاصـي از خـود    زمانيشدند و آن   ائل مياستثنا ق گاهي

كه  چنان). Boyce, 1957: 39(باالتر راه يابد ة توانست به طبق  صورت مي در آن. داد  نشان مي
  :آمده است تنسر نامةدر 

كـه   بر اين چهار عضو در روزگار صالح باشد مادام، البته يكي با يكي نقل نكنند، اال آن
      ّ                                                                             در جبل ت يكي از ما اهلي تي شايع يابند، آن را بر شهنشـاه عـرض كننـد، بعـد  تجربـت      

اق فرماينـد  غير طايفه الحـ ه                            ّ         و طول مشاهدات، تا اگر مستحق  دانند، ب هرابدهموبدان و 
  ).57: 1354مينوي، (

كردند و اگر قوت   روحانيون ميطبقة د، او را وارد دناگر آن شخص را در پارسايي آزموده بو
حافظه ممتاز بـود،  ة و اگر در عقل و قوكردند  ميجنگيان داخل ة و شجاعت داشت، او را در طبق

بـاالتر بايـد   ة قبل از رفـتن بـه طبقـ    ،در هر صورت). 59: همان(كردند  ميدبيران داخل ة در طبق
 ).429: 1379سـن،    كريسـتين (گرفـت    هاي كافي و استواري انجام مـي   ها و آزمون  مصاحبه

اكنون نيز در دنياي مدرن معمـول و    آزمايش و مصاحبه همة البته ناگفته پيداست كه اين شيو
تحصيل  يا ،تجربه ،هر كسي داراي استعداد زيرا ؛تواند غير از اين هم باشد  و نمي استرايج 

 ،اي تخصـص   تـوان كسـي را كـه در زمينـه      نمـي  ،عالوه بر آن. استخاصي ة در فن و رشت
  .كافي نداشته است بدون هيچ تست و آزموني استخدام كردة يا مطالع ،تجربه
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. داردديگـر نيـز وجـود    ة اي به طبق  شواهد ديگري مبني بر امكان ارتقا از طبقه چنين هم
اگر امكان  ،بنابراين ؛آمده است، پدر برزويه از لشكريان بود دمنه و كليلهة كه در مقدم چنان

  :گويد  او مي. ددا  ميتحصيل  ةادامنبايد در پزشكي  او ،ديگر وجود نداشتة ورود به طبق
و چون سـال عمـر   ...  علماي دين زرتشت بود ةخانپدر من از لشكريان بود و مادر من از 

كه اندك وقوفي افتـاد و     خواندن علم طب تحريض نمودند، و چندانه هفت رسيد مرا ببه 
 بـران كوشـيدم، تـا    فضيلت آن بشناختم بر رغبت صادق و حرص غالـب در تعلـم آن مـي   

  ).16: 1383منشي، (صنعت شهرتي يافتم و در معرض معالجت بيماران آمدم 

پذير بود، بلكه حـاكي   اي ديگر امكان  قهگر آن است كه رفتن به طب بيان فقط نهاين مطلب 
اي غيـر از    در رشـته  توانسـت   از آن است كه كودك بدون هيچ مانع و آزمايش خاصـي مـي  

ساسـاني  ة در دور: شود  كه گفته مي  بنابراين، اين. تحصيل دهد ةادام شتخصص طبقاتي پدر
اقتصـادي محـال بـوده اسـت     ديگر و تغيير موقعيـت اجتمـاعي و   ة اي به طبق  انتقال از طبقه

آمد حق ارتقا به   هرگز مردي كه در يكي از طبقات به دنيا مي«و ) 425: 1379سن،   كريستين(
البتـه  . طور مطلق پـذيرفت ه توان ب  را نمي) 233 -  226: 1368ماسه، ( »باالتر را نداشتة طبق
ارتقـا از   در كنـد كـه    مطلب اعتراف مية سن نيز خود در ادام  كه ذكر شد، كريستين  چنان هم

  .شدند  استثنا قائل مي ديگرة اي به طبق  طبقه
  

  گرايي در عهد ساساني  تخصص   .5
كـه سـخن گفـتن از     نبـود  طبقاتي عهد ساساني به مفهوم امروزي آنة رسد جامع  به نظر مي

منظـور     بـه تـر   بـيش  كنـد، بلكـه    كشي را تـداعي مـي    طبقات اجتماعي نوعي استثمار و بهره
هـدف  . باشد، مطـرح بـود  داشته كه هر طبقه هويت و وظايف خاصي  گرايي و اين  تخصص

هـاي مختلـف     بندي كارآمد از اقشار جامعه آن بود كه اليه  اردشير بابكان از ايجاد اين تقسيم
   كارآزموده شوند و بهتر بتوانند بـه  گوناگونهاي تخصصي در مشاغل   اليهة مثاب  بهاجتماعي 

ها مـوروثي    ها در خاندان  بندي آن بود كه تخصص  از اين طبقه اومنظور . كشور خدمت كنند
نيكـي بيـاموزد و هـر كـس در      بهو پسر از برادر و برادر از برادر مشاغل خانوادگي را  شود

  . بخش باشد  و بازدهي كارش رضايتد شوكارش از مهارت كافي برخوردار 
كشـور  ة مفيـد بـود كـه بـراي توسـع      يودن جامعـه امـر  عهد ساساني طبقاتي بة در جامع

اردشـير بابكـان دبيـران     :نويسـند   دينوري ميقتيبة   ابنمسعودي و باره در اين . ضرورت داشت
 ،كشور هاي دين، سپاهيان را نگهبانان كنندگان كشور، فقيهان را ستون ادارهرا ) كارمندان اداري(
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 ).60/ 1 :1418؛ دينوري، 272/ 1 :1347مسعودي، (ناميد   و كشاورزان را آبادگران كشور مي
بـراي كشـور   سودمند اين نظام در حقيقت نه يك نظام طبقاتي ناپسند و ظالمانه، بلكه نظامي 

كرد و   ها فراهم مي  زمينهة ها ماهرترين نيروي كاري را براي هم بود؛ زيرا با باال بردن تخصص
 ).698: تـا   خنجي، بي( سوددهي را داشته باشداقتصادي كشور بهترين ة توانست در توسع  مي

و  ،البته ساسانيان اين نظام را از اشكانيان به ارث برده بودند و در ساختار سياسي، اجتمـاعي 
  ).Pigulevskaya, 1963: 101(تر دنبال كردند   را جدي   فرهنگي خود آن

اسـتعداد بـراي   ديگر تخصـص و   مالك تمايز طبقات از يك :توان گفت  در هر حال مي
هـا از اسـتعدادهاي مـادي و     ها و صفات انسـاني، انسـان    با توجه به ويژگي. انجام امور بود

تفاوت استعدادها وجـود طبقـات متفـاوت اجتمـاعي و     ة الزم. معنوي متفاوتي برخوردارند
اي است كه با توانايي فردي و استعداد او   ضرورت به پرداختن هر فردي به صنعتي و حرفه

ـ  بر اين اساس،). 185 -  184: 1380فريدوني، (واني داشته باشد خ هم همگـان روشـن    ايرب
 درسـتي  بهكه در آن تخصص ندارد وارد شود آن كار را  اي  پيشه يا كار در يكه اگر كس است
  :آمده است خرد   مينوي در باره يندر ا. شود  مي منجر يزن يبه تباه       ًاحتماال  و داد نخواهد انجام

گران و مزدوران اين است كه آن كاري را كه ندانند دست بـدان نبرنـد و    صنعتة وظيف
چه كسي كـه كـاري را   . و مزد عادالنه خواهند. چه دانند خوب و بادقت انجام دهند آن

جـاي مانـد    نداند و به انجام آن دست زند، ممكن است آن كار تباه شود يا نـاكرده بـر  
  ).خرد مينوي، به نقل از 50 - 49: 1354تفضلي، (

تخصصي خود كار ة بر اين نظريه، اگر هر كس در سر جاي خودش نباشد و در زمين بنا
  :قول فردوسيه ب. آيد  نكند، هرج و مرج پيش مي

    زمـين         سراسـر       گردد   آشوب پر     اين  كار آن  كند آن  كار  اين چو
  )1329: 1386 ،يفردوس(

مفيد طبقات و بحث تخصصي ة جنبگر  روشن در تاريخ ساسانيان كه آشكارا بيانة نمون
در ايـن جنـگ، بـه    . رود  بودن آنان است، زماني است كه بهرام چوبين به جنگ با تركان مي

، كـه در  )ايـران دبيربـد  (بـزرگ   دبيـر كم بودن نيروي نظامي بهرام نسبت بـه تركـان،    سبب
كار تو قلم و «: باز دارد، اما بهرام گفت جنگة تالش كرد تا او را از ادام ،بهرام بودرگاه كلش

ايـن  . )12: 1343بلعمـي،  ؛ 1384: 1386فردوسـي،  ( »كاغذ است؛ از جنگ كردن چه داني؟
 زيـرا دخالت كند، » نظامي«نبايد در كار » دبير«مورد آشكارا حكايت از اين واقعيت دارد كه 

  :اند  هر كسي را بهر كاري ساخته
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    هنر    دو    هر       جويند    روي يك به    ور   پيشـه بـه كـه    نبايـد    سپاهي
   كـار       اسـت       پديد    دو هر     سزاوار        گــرزدار  دگـرو     كــارورز  يكـي

  )1329: 1386فردوسي، (

 شخصي به :فردوسي مربوط به جنگ بهرام چوبين با تركان است شاهنامةمورد ديگر در 
به بهرام  ،كه به صورت ناشناس به لشكر تركان رفته بود تا اطالعات كسب كند ،جرابزيننام   

  :دپاسخ دا و شدبهرام خشمگين  اما .شاه نرود شاوهتذكر داد كه با اين لشكر كم به جنگ 
   تير و       شمشير   و       كوپال به   مردي نه       آبگيـر بـر  اسـت  دام   پيشـه را تو

  )1384: همان(

روند تخصصي بودن مشاغل بـا ورود اسـالم بـه ايـران نيـز در بـين برخـي طبقـات و         
خانـدان نوبخـت و   در كـه     چنان. تا قرن دوم و سوم هجري باقي ماند مند هاي دانش  خاندان

در ذيل به واكاوي . نسل به نسل تداوم داشتشان بختيشوع علم نجوم و علم پزشكي در بين
  .علت تداوم نسل به نسل پزشكي در خاندان بختيشوع پرداخته خواهد شد

  
  نخستين اسالميطبقاتي در قرون ة نماد تداوم جامع: خاندان بختيشوع. 6

اگر چه با ورود اسالم به ايران و فرو ريختن شاهنشاهي ساساني، ساختار اجتمـاعي آن نيـز   
شد، اما موقعيت اجتماعي قسمتي از طبقات جديدي هاي   تدريج دچار تحول و دگرگوني به

قرار گرفتن در بخش اداري و ديواني جديد اسالمي، به وضع سابق خـود   سببساساني، به 
دهقانان و دبيران با از بين رفتن موقعيت ساير طبقات اجتماعي ساسـاني تـا   ة طبق .اندباقي م
). 1: 1391آذرنيوشـه و صـالحي،   (ها بعد از ورود اسالم به ايران تداوم حيـات داشـتند    قرن

چون دهقانان و دبيران، با درك شرايط جديد درصدد برآمدند با  طبقات ممتاز و متنفذي هم
كـاري كننـد    داري بـا فاتحـان مسـلمان هـم     تاريخي خود، در امور ملـك  استفاده از تجارب

هـايي كـه بـه اسـالم      نخستين گـروه  ،شود  كه گفته مي چنان). 44: 1389رضايي و ديگران، (
آنان با شرط حفظ مالكيـت و منـافع   ). 105: 1381 ،چوكسي(گرويدند اشراف ايراني بودند 

اي به مالكان و اشراف   بن وليد در نامه كه خالد   طوريه اقتصادي خود به اسالم گرويدند، ب
 اقـوام  سـوي  و واگـذاريم  سـرزمينتان  با راتا شما يد يدرآبه دين ما «: ايراني در حيره نوشت

با شرط حفظ  يرانياز دهقانان ا ياريبس يزدر پارس ن). 1507/ 4: 1365 ي،طبر( »رويم ديگر
 ينبـد . سر بـه اطاعـت اعـراب نهادنـد     يشخو يفئودال يازاتو قالع و حقوق و امت ياراض
). 43: 1363 ي،پطروشفسـك (را حفـظ كردنـد    يشخـو  يو حقـوق فئـودال   ياراض ،يبترت
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مـردم يـاد    بـين و نفوذ باالي ايـن اشـراف در    گاه جاي از هجري چهارم قرن در حوقل    ابن
حيـات   بر اين شواهد، بعضي از طبقات طبق معمول بـه  بنا). 86: 1345حوقل،     ابن(كند   مي

  .خود ادامه دادند
اين سنت بعد از اسالم نيز بدون تغيير ماند و به حيـاط   ،التاج عمر جاحظ در   ةگفتبنا به 

از آن پس، چه در آيين پادشاهان ايران و چه در ميـان عـرب،   «: نويسد  مي او. خود ادامه داد
» ه خالفت برنشسـت كه يزيد بن عبدالملك ب طبقات مردم تغييري تازه رخ نداد تا آنة دربار

كـه   توان گفت در قرون نخستين اسـالمي بـا وجـود ايـن      مي ،بنابراين). 97: 1332جاحظ، (
بسياري از طرف طبقات محروم در مقابله بـا قـدرت سياسـي و     ةطلبان  مساواتهاي   جنبش

هـاي اجتمـاعي تأييـد و      مراتب و نابرابري سلسلهطبقات باالي اجتماع رخ داد، اما در عمل 
  ).Ashraf and Banuazizi, 1992: 658(د شتثبيت 

عنوان پايتخت فرهنگي ايران در عهد ساساني و اوايـل اسـالمي، بـا       شاپور نيز به  جندي
ها و عناصر فرهنگي و  هاي بازمانده از زمان ساسانيان، نقش زيادي در انتقال اين سنت سنت

يكـي از   ).23: 1384اينوسترانتسف،  ؛2: 1369اشپولر، (ت تمدني ايران به جهان اسالم داش
ها و عناصر فرهنگي بحث طبقـاتي بـودن يـا تخصصـي بـودن مشـاغل در بـين         اين سنت
. كه پزشكي در خانـدان بختيشـوع چنـد نسـل ادامـه دارد      هاي خوزي است، چنان  خاندان

ختيشـوع، بـراي درمـان    بپسـر   ،هجري كه جورجيس 148شاپور تا   چه از سقوط جندي اگر
 شاپور  از بيمارستان جندي اي                                          ً               منصور عباسي به بغداد فراخوانده شد، تقريبا  هيچ گونه آگاهي

 ؛ امـا اسـت  شاپوري در منابع بازتـاب نيافتـه    هاي علمي پزشكان جندي  و زندگي و فعاليت
 شـاپور در   آموختگان آموزشگاه پزشـكي جنـدي    شاپوري و دانش  درخشش پزشكان جندي

          ً                      ها، احتماال  گسسـتگي چنـداني در     اين سالة كه در همكند  ميدربار خليفگان بغداد آشكار 
شاپور پديـد نيامـده     هاي پزشكان بيمارستان جندي  شاپور و فعاليت  سنت پزشكي جندي

به بغداد ة                                               شاپوري چنان پ رآوازه بودند كه پزشكان دربار خليف  بود و هنوز پزشكان جندي
 شناسـند   كه در روزگار خود، پزشكي بهتر از جورجيس بن بختيشـوع نمـي  گفته بودند او 

شـواهد  بر اسـاس برخـي   البته ). 123: 1393؛ جليليان، 318 -  317: 1349 ُ       ا صيبعه،    ابي   ابن(
پزشـك خـاص       ًمثال . ندنياكان اين خاندان چند نسل قبل نيز شغل موروثي طبابت را داشت

ايـن نـام چنـد نسـل در بـين       ؛)184: 1371قفطي، ( نام داشت» جبرئيل«انوشيروان   خسرو
تـوان      رو مـي      از ايـن . شـود     تكـرار مـي   ،شاپور، باالخص خاندان بختيشوع    پزشكان جندي

حدس زد كه پزشكان مشهور عهد عباسي نيز از نوادگـان همـان پزشـكان عهـد ساسـاني      
: گويـد   مـي  حكمـاء ال تـاريخ الدين قفطي صاحب   چنين جمال هم). 57: 1364براون، ( بودند
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و از عهد ساسانيان اين علم  اند و در فن طبابت بسيار حاذق اند شاپور از پزشكان  مردم جندي
  ).49: 1353آبادي،   نجم(در آن سرزمين مقامي بلند داشته است 

چرا از عهد ساسانيان تا چند سده پس از ورود اعراب مسـلمان  «كه   جواب اين پرسش 
خانـدان   گـردد كـه    بـه ايـن موضـوع برمـي     »؟استپزشكي در اين خاندان باقي و موروثي 

عصر ساساني بودند كه نسل به نسل طبق سيستم طبقاتي عصر » دبيران«ة طبق وجز بختيشوع
و شاعران  ،اديبان ،شناسان ستاره ،شكانپززيرا  ؛بردند  ساساني شغل پدران خود را به ارث مي

تـر   بـيش نيز  عصر عباسيل ياوادر ). 57 :1354مينوي، (اند  آمده شمار مي  جزو اين طبقه به
دبيران يا از اطرافيان و وابستگان به  ةطبقهاي پهلوي پرداختند از  كتاب ةترجمكساني كه به 

 بختيشـوع خانـدان   يم،نـد     بنا بر گفتـة ابـن   .)101/ 3: 1380محمدي ماليري، (ها بودند  آن
اين تداوم خانداني ). 446: 1381ن نديم، اب( بودند يبه عرب ين كتب پهلوااز مترجم تر يشب

عصـر   دبيـران در ة تداوم طبقيادآور  بختيشوع نسل خاندان هبمدت و نسل   و شغلي طوالني
اشـراف   امادرهم شكست، طبقاتي ة جامعاگرچه با ورود اعراب به ايران  .استساساني 
كـه از پدرانشـان بـه ارث بـرده بودنـد و       اي انباشت علمي سببويژه دبيران به   ايراني به

عنـوان نگهبانـان      و بـه چنان موقعيت خود را حفـظ كردنـد    تعامل با اعراب مسلمان هم
 ؛359/ 3: 1380محمدي ماليري، (هاي اجتماعي و فرهنگي ايران بودند   فرهنگ و سنت

ويژه خانـدان    شاپوري، به                               هاي نخستين اسالمي، پزشكان ج ندي  در سده .)21: 1369لر، اشپو
گـاه بـا ورود بـه     شاپور را زنده نگاه داشـتند و آن   سال جندي                       ُ  بختيشوع، ميراث پزشكي ك هن
تبحـر و  . خود را بـه مسـلمانان هديـه دادنـد    ة دانش و تجربة دستگاه خالفت عباسيان، هم

تـا   شـد بيمـاران باعـث    ةمعالجـ  و ها در شناسايي در پزشكي و رشد آندرايت اين خاندان 
ها ضمن خـدمات پزشـكي    خلفاي عباسي خاندان بختيشوع را به خدمت خود گرفتند و آن

رفت  طب نقش زيادي در پيش ةزمينويژه در   به خلفاي عباسي، با ترجمه و تأليفات خود، به
؛ 185 -  184: 1365؛ حلبــي، 41: 1371قفطــي، (علــم پزشــكي در تمــدن اســالمي داشــتند 

و يونـاني تسـلط    ،هاي مختلفـي ماننـد فارسـي، عربـي     ها به زبان آن). 140: 1392جليليان، 
هـايي بـود    كتاباز هاي زيادي را به عربي ترجمه كردند و اين غير  كتاب ،رو   از اين .داشتند

هـاي    مجمـوع فعاليـت  ). 124 :1349اصـيبعه،     ابي   ابن(كردند   كه به زبان سرياني تأليف مي
هاي مختلف پزشكي در طول چندين نسل باعـث    علمي و عملي خاندان بختيشوع در زمينه

ة دهند  ارتباطة شاپور و حلق  داران علمي دانشگاه جندي  ميراث گاه در جايتا اين خاندان  شد
 ؛41 :1371قفطـي،  (پزشكي ايران باستان به پزشكي اسالمي بـه ايفـاي نقـش بپردازنـد     

  ).123: 1392؛ جليليان، 603: 1374آذرنوش، 
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سـال بالمنـازع    250كه پزشكي در خاندان بختيشوع تا شش نسل يا نزديك به  دليل اين
راحتي اين علـم را در اختيـار همگـان     بهها  ها سرآمد ديگران بودند، اين بود كه آن بود و آن
 :شـود   اسـحاق كردنـد روشـن مـي    اين موضوع از رفتاري كه با حنـين بـن    .دادند  قرار نمي
دانــش بــود و زيردســت  ةباختــ دلبــن اســحاق يكــي از مســيحيان حيــره و بســيار   حنــين
همـواره   امـا شـد،    نيز حاضر مي اوكرد و در جلسات درس   ماسويه داروسازي مي  بن  يوحنا
 ،كه صبر و تحملش را از دسـت داده بـود   ،يك روز استاد. كرد  هاي دشوار بسيار مي پرسش

» !كار؟ بـرو و در كـوي و بـرزن صـرافي كـن      همردم حيره را به طب چ« :پرخاش كرد اوبر 
  ).560: 1372زيدان،     جرجي(

فراگرفتن اين دانش ة شاپور فقط خود را شايست  مردم جندي: گويد  مي بارهقفطي در اين 
سـتگان  را نداشتند كه اين علم از انحصار آنـان و فرزنـدان و ب   پنداشتند و تاب تحمل آن  مي

دليل اين موضوع به بحث ). 239: 1371قفطي، (ايشان خارج شود و به ديگري سرايت كند 
  .گردد  طبقاتي يا تخصصي بودن مشاغل برمي

رسد كه در دنياي قديم اين سنت   نظر مي   به ؛البته بايد شرايط زماني را نيز در نظر گرفت
سـختي در اختيـار ديگـران     بـه بوده است كه پزشكان و شايد ديگر طبقات دانـش خـود را   

  :بقراط آمده استة در سوگندنام    ًمثال ، دشتنگذا  مي
ها، و اندرزهاي خويش را از فرزندان خود، فرزندان   ها، آموخته  كنم كه دانسته  سوگند ياد مي

خورده دريغ ندارم، اما كسـان ديگـر را از ايـن علـم چيـزي       سوگنداستاد خود، و شاگردان 
  ).91 -  90: 1379سرمدي، (نياموزم 

عصـر  ة كه روند تداوم و استمرار طبقاتي بـودن جامعـ   ،ديگر از خاندان بختيشوعة نمون
 واكـنش جبرئيـل بـن بختيشـوع     كنـد،   اسالمي در ذهن تداعي مية ساساني را در اوايل دور

رفت كار او آگاهي  وقتي از پيش اماجبرئيل استاد يوحنا بود،  .رفت يوحنا بود نسبت به پيش
دهد و   ايشان را درس مي اوشوند و   جمع مي اواهل علوم و ادب نزد  متوجه شد كهيافت و 

 ،كند بقـراط يـا جـالينوس اسـت      اي كه گمان مي گونهاند، به   گرد آمده اوشاگردان بسيار بر 
 اين است سـزاي كسـي كـه   «: گفت  كرد و مي  بسيار خشمگين شد و دائم نفرين خويش مي

و دخل دهـد در چنـين   . و مردم سفله را تربيت نمايد. ناسزاوار كندة درباري ينكواحسان و 
 و خـدمات  از جبرئيـل  ).516: 1371قفطـي،  (» صناعت شريف، كسي را كه اهل آن نباشـد 

  :گويد  مي سخن است كشيده يوحنا براي كه هايي تالش
اكنـون جـزاي   . بيمارستان رساندمو او را سرپرستي . شريفه رسانيدمة پس يوحنا را به مرتب

شـود، هـر     چنين ادعاهايي كه از او شنيده مـي . شود  من از وي آن شده كه از وي صادر مي
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بلنـدنامي او گرديـده، ناسـزا    ة كسي را كه در تربيت او كوشيده است و وسـيل  كس بشنود،
پـدران انتقـال    اند كه مـردم از صـناعات    گذاشته  و از اين جهت بوده كه ايرانيان نمي. گويد
  ).518 -  516: همان( نمايند

ايـن خصوصـيت پزشـكان    رسـد، بـا توجـه بـه شـواهد مـذكور،         البته بـه نظـر مـي   
كه يـادآور مـوروثي    آموختند، جدا از اين  شاپور كه دانش خود را به بيگانگان نمي  جندي

دليـل  ، اسـت  اسـالمي ة ها و تداوم رونـد طبقـات علمـي در دور    بودن اين شغل در بين آن
داشتند و اعتبار و اعتقاد ها به اهليت نداشتن طبقات پايين جامعه  آن؛ هم داشته است يديگر

داد علم كوچه و بازاري   آن روز ايران به حدي بود كه اجازه نمية ارزش باالي علم در جامع
كس  كند كه هر  عالوه بر اين، جبرئيل تأكيد مي ).88 -  43: 1388محمدي و سلطاني، ( شود

اين مطلـب  . گويد  ادعاهاي يوحنا را بشنود به كسي كه در تربيت او كوشيده است ناسزا مي
  .بودندمعتقد بودن مشاغل ي موروثروند ة رساند كه مردم عهد جبرئيل هنوز به ادام  مي

  
  گيري  نتيجه. 7

هر . است گوناگونرفع احتياجات اجتماعي به وجود آمدن مشاغل و طبقات اجتماعي ة الزم
هاي متفاوتي دارد و هر فردي از افراد جامعه نيز كار ويژه و مخصوصـي    اي نيازمندي  معهجا
ة جامع. اين كار ويژه تخصصي شدن امور و تقسيم كار اجتماعي استة عهده دارد و الزم بر

هـا و طبقـات     هـا و مشـاغل در خانـدان     پيشه. عصر ساساني نيز از اين واقعيت مستثني نبود
بردنـد و    گشت و فرزندان تجارب نياكان و پدران خـود را بـه ارث مـي     يخاصي موروثي م

شواهد و قرائن نيز اين فرضـيه را  . دادند  هاي پس از خود انتقال مي نسل   هايشان را به  تجربه
كه از خاندان نظامي مهران برخاسته بود و اجداد او از  ،كه بهرام چوبينه   كنند، چنان  تأييد مي

گري تجربه اندوختـه بودنـد، بـه كسـاني كـه        عهد اشكاني تا اواخر ساساني در شغل نظامي
اگـر  . كسي را بهر كاري ساختند كند كه هر  زد مي نيست گوش   تخصص آنان در امور نظامي

توانـد                         ً      باشد وارد شود، طبيعتا  نمـي  كافي نداشتهة كسي در كاري كه در آن تخصص يا تجرب
  .خوبي متخصص آن كار شود و ممكن است كار را تباه سازد به

گـران                       ً                      اي ديگر است كه معمـوال  بسـياري از پـژوهش     عالوه، بحث عدم ارتقا به طبقه   به
بر شواهد، اين مسئله قطعي و  اند، اين در حالي است كه بنا  بدون قيد و شرط آن را پذيرفته

اي غير   اند كه بدون هيچ قيد و شرطي آزاد بودند به طبقه  شگي نبوده است و كساني بودههمي
، در بودنظاميان ة كه پدرش از طبق ،طبيب ةكه برزوي چنان. كنند اجدادي خود دخولة از طبق
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چنين اگر در كسي هنر يـا اهليتـي ديـده     هم. دهد ميپزشكي ادامه تحصيل رشتة كودكي در 
  .كردند  هموار مي را براي اوخواه  دلة راه ورود به طبق ،با شرط مصاحبه و آزمايش ،شد  مي

هاي   تدريج دچار تحول و دگرگوني بهبا ورود اسالم به ايران نيز، اگرچه ساختار اجتماعي 
قرار گرفتن در بخـش  سبب بنيادين شد، اما موقعيت اجتماعي قسمتي از طبقات ساساني، به 

طبقـات ممتـاز و متنفـذي    . ديد اسالمي، به وضع سابق خـود بـاقي مانـد   اداري و ديواني ج
با درك شرايط جديد درصدد برآمدند با استفاده از تجارب تاريخي  چون دهقانان و دبيران هم

نخبگـان فرهنگـي   بـين  در ايـن  . كـاري كننـد   داري با فاتحان مسلمان هم خود، در امور ملك
هـا و عناصـر فرهنگـي     بختيشوع، نقش زيادي در انتقال سنتشاپور، از جمله خاندان   جندي

كه پزشكي در اين خاندان از زمان ساسانيان تـا چنـد      طوري   ، بهندايران به جهان اسالم داشت
خاندان بختيشوع ميراث . شد  مياز پدران به فرزندان منتقل موروثي نسل بعد از اسالم به طور 

گـاه بـا ورود بـه دسـتگاه خالفـت       ده نگاه داشـتند و آن شاپور را زن  سال جندي        ُ  پزشكي ك هن
هـا تعصـب    آن ،بـدين ترتيـب  . خود را به مسلمانان هديه دادندة دانش و تجربة عباسيان، هم

  .دادند  راحتي اين علم را در اختيار همگان قرار نمي بهعلم پزشكي داشتند و در خاصي 
  
      نوشت    پي

 به فرهنگ جويد همي رهنماي   جاييكي پور دارم رسيده به                          .  1
 كه اين پاك فرزند گـردد دبيـر     اگر شاه باشد بـدين دسـتگير               
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  .             دانشگاه تهران

   .    آگاه  :              يحيايي، تهران   ة      ، ترجم           يورش تازيان  ة               ايران در آستان    ).    2537 (   .  اي  .            كولسنيكف، آ
   .      انتشار            شركت سهامي  :      تهران  ،     حقوق   ة    فلسف    ).    1377 (               كاتوزيان، ناصر 

   .     ققنوس  :                     نادر ميرسعيدي، تهران      ترجمة   ،            ستيز و سازش    ).    1381 (                    گرشاسب چوكسي، جمشيد 
بنگـاه ترجمـه و   : ، ترجمة عيسي بهنام، تهرانتمدن ايراني). 1339(ماسه، هانري و چند تن از خاورشناسان 

  .نشر كتاب
  ،                                                                   تاريخ و فرهنگ ايران در دوران انتقال از عصر ساسانى به عصـر اسـالمى      ).    1380 (                  محمدي ماليري، محمد 

   .   توس  :        ، تهران 4   و   3   ج
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   ، »                                                      درآمدي بر سهم ايرانيان در پيدايش و گسترش قلمرو فلسـفه  «    ).    1390 (       سلطاني                 ، مقصود و مهدي     محمدي
   . 2     ، ش            حكمت و فلسفه       ة   نام     فصل
   .             علمي و فرهنگي  :                   قاسم پاينده، تهران ل    ابوا   ة      ، ترجم     الذهب        مروج    ).    1344 ( بن حسينعلي         مسعودي،

  .اميركبير: تصحيح و توضيح مجتبي مينوي، تهران ،كليله و دمنه، )1383( منشي، نصراهللا                        
   .       خوارزمي  :        ، تهران             تنسر به گشنسپ  ة    نام    ).    1354 (             مينوي، مجتبي 

  .دانشگاه تهران: ، تهران2 ، جتاريخ طب در ايران پس از اسالم ).1353(آبادي، محمود   نجم
بنگـاه  : ، به اهتمام هيوبرت دارك، تهـران )نامه  سياست(          س يرالملوك  ).1347(الملك، ابوعلي حسن توسي   نظام
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