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 د،رفتارهاي انسان دار اي در شكل دهيكه نقش ويژه را بارزترين وجه زندگي بشري بدانيم فرهنگاگر 

ر به قضاوت ها در طول تاريخ قادكه انساناست موجب شده اين امر  يابد.اي ميپذيري آن اهميت ويژهانتقال
ها اي در انتقال ارزشها نقش ويژهدانشگاه ،از اعمال پست و ضد انساني شوند. در اين ميان ميان كردار نيك

تواند در يادآوري آن ث باستاني دانشگاهي مياند. لذا شناسايي ميراواال و متعالي بشري داشته و معارف
  ها بسيار مؤثر باشد. ارزش

  



امكان تضارب آرا در محيطي علمي فراهم شده نه تنها موجبات رشد و تعالي  تاريخ نشان داده است كه هرگاه
اشت اين اند. از اين رو تبارشناسي و نكودسرزمين اصلي فراهم آمده بلكه از مواهب آن تمام دنيا سود برده

هاي ها و به اشتراك گذاشتن ارزشدر مسير احيا و تقويت گفتگوي ميان فرهنگقبيل محافل، گام بلندي 
  مشترك بشري است. 

  
  

در ايران  –كميسيون ملي يونسكو موقعيت ممتازي داشته است، » دانشگاه« يانايراناز آنجا كه در تاريخ 
(به  جندي شاپورباستاني سال تأسيس دانشگاه  1750پرونده ابتدا موفق به ثبت  راستاي پيگيري موارد فوق

و يونسكو شد  2017 – 2018در فهرست وقايع  هاي علمي ايرانيان در طول تاريخ)عنوان نماد تمام تالش
آوري، دانشگاه صنعتي جندي شاپور، وزارت ميراث فرهنگي، سپس با همكاري وزارت علوم، تحقيقات و فن

  فرهنگي ترتيب داد.  –هايي براي نكوداشت اين اتفاق مهم علمي امهبرن يگردشگري و صنايع دست
خيزد كه دانشگاه جندي شاپور به ويژه در دوره شاپور اهميت پاسداشت اين نهاد علمي از اين نكته بر مي

ميالدي) محلي براي نقد و بررسي آراي مختلف علمي و پناهگاه دانشمندان  215 – 270اول ساساني (
هاي وااليي چون گفتگوي ميان ملل و به ده از ساير كشورها بود. امري كه به وضوح در راستاي ارزشرانده ش

  اشتراك نهادن علم قرار دارد. 

  
، سومين كنگره جهاني جندي 2019و  2017المللي در سالهاي پس از برگزاري موفق دو همايش بين

- شروع به كار نمود. گرچه همه و در قالب وبينار در محل وزارت علوم ايران 2021مارس  9شاپور در تاريخ 



 استقبالهمايش فوق بر بستر فضاي مجازي پيش رود، اما اين امر مانع از موجب گرديد  19گيري كوويد 
   نشد.داخلي و خارجي و نيز مخاطبان عمومي از آن  ، اساتيد برجستهمقامات عالي رتبه

  

  
  

روحاني رييس جمهوري اسالمي ايران طي پيامي ايران را منادي ، دكتر حسن دو روزهدر اين كنگره جهاني 
 ميان پيوندها ماندگارترين زمره در را فرهنگي و علمي پيوندهايصلح و دوستي در جهان به شمار آورد و 

 و تعامل«دانست. ايشان با اشاره به گنجانده شدن دو روز مهم در تقويم رسمي ايرانيان به عنوان  هاملت
، جندي شاپور را نماد تالش »گريافراطي و خشونت از عاري جهاني« روز همچنين و »جهان با وگو گفت

  ايرانيان بر گسترش دانايي و خردمندي در جهان دانست.



  
 از«مديركل يونسكو با اشاره به واژگان كليدي اساسنامه يونسكو بيان داشت: » ادري آزوالي«همچنين خانم 

وي با اشاره » .شود ساخته هاانسان اذهان در بايد نيز صلح از دفاع شود،مي آغاز اهانسان اذهان در جنگ كه آنجا
هاي يونسكويي، تأكيد كرد اهدافي كه يونسكو در پي تحقق آنهاست در به مشاركت فعال ايران در برنامه

 و يلتفض دانش، و علمسال قبل بر سر در جندي شاپور حك شده بود:  1750راستايي همان شعاري است كه 
هاي اخالقي و . وي با ذكر اين نكته كه يونسكو حامي ترويج علمِ پايبند به ارزشترندمهم شمشير و زور از خرد،

ها و اصول راهنما، به اختالفات ها بتوانند با انتخاب يك سري ارزشانساني است، ابراز اميدواري كرد كه انسان
  خود پايان دهند. 

 

 جايگاه و پيشرو نقش به اشاره باآوري دكتر غالمي وزير علوم، تحقيقات و فن جهاني، در ادامه اين كنگره
 علمي ميراث: داشت اظهار جهان علم تاريخ تكوين در باستان شاپور جندي دانشگاه علمي ميراث سازنده

 ويكردر با دانشگاه مفهوم گيريشكل بر آشكاري و مستقيم تأثير پيش، قرن 18 در ايراني دانشگاه اين آموزشي



ايشان به اشاره به سابقه كهن دانشگاه جندي شاپور دزفول، ايران را ميراث دار نهاد  .است داشته جهاني نوين
  دانشگاه در جهان دانست. 

 

 

 سخنراني ايراد به همايش اين ادامه دردكتر احمد پاكتچي سفير جمهوري اسالمي ايران در يونسكو همچنين 
 دليل چندصدايي موجود در به انديشمندان از بسياري دانيدمي كه نهگوهمان: داشت اظهار و پرداخت
امپراتور بيزانس، » زِنون«حتي زماني كه . بپردازند فلسفي تبادالت به و تحصيل به تا آمدند ، به آنجاشاپورجندي

جندي شاپور، به اين مكان مهاجرت  را مرتد اعالم كرد، شمار زيادي از آنان به خاطر فضاي آزاد» نسطوريان«
  نمودند. 

 و فرهنگي مبادالت جندي شهر در و آمدند آنجا به ميالد از بعد 410 سال در هم مسيحيت اسقف: افزود وي
 مطالعات بوديم شاهد نيز جديد آيين و دين يك عنوان به منطقه در اسالم ظهور از بعد. داشتند ديني و علمي
 اسناد در كه گونههمان نداشت؛ وجود ديني تعامالت درباره مشكلي هيچ هرگز و شد مطرح جندي در هم ديني

  .هستيم آن شاهد تاريخي
 پل و تنوع يك انديشمندان، ساير و بيزانسي مهاجران حضور خاطر به: كرد تصريح يونسكو در ايران سفير

 اسالم از پس دوران در عربي زبان ينهمچن و سرياني زبان فارسي، زبان بر عالوه. شد د ايجا شهر اين در ارتباطي
  .شد ارتباطات گسترش باعث آنجا در

  



 جهاني مجمع تشكيل ازايران،  –در ادامه اين رخداد مهم علمي، دكتر ايوبي دبيركل كميسيون ملي يونسكو 
 شتهگذ از بيش امروز جهان: گفت و داد خبر شاپور جندي دانشگاه حضور با دنيا كهن و باستاني هايدانشگاه
 دانش جهاني جمهوري احياي دنبال به بايد كه چرا. است كميسيون اين خرد و دانايي صداي شنيدن نيازمند
 در كه همانطور: گفت بيفتد هازبان سر بر و شده زنده دوباره بايد شاپور جندي نام اينكه بر تاكيد باوي  .باشيم
 با سازماني شد موجب بشر جمعي خرد جنگ اين ايهويراني از بعد و دوم جهاني جنگ در شد عنوان جلسه اين

 كه برگزيدند را شعاري پيش سال چند و هفتاد در و كند پيدا رواج جهان در صلح تا شود خلق يونسكو عنوان
  .بودند كرده نصب خود دانشگاه سردر بر را شعار اين پيش سال 1750 در ما نياكان

 باشد يونسكو شعار شاپور جندي دانشگاه روي بر شده صبن شعار اينكه: كرد تصريح ادامه در دكتر ايوبي
 از امروز جهان و ببينند را شاپور جندي هستند مشتاق مردم و مسؤولين همه بنابراين. است ما براي بزرگي افتخار

  .ببيند را شاپور جندي عظمت از هاييگوشه كه دارد انتظار ما

  
 ايناپور دزفول و دبير اين همايش اظهار داشت: همچنين دكتر عصاري رئيس دانشگاه صنعتي جندي ش

 همه نامهجشن شاپور،جندي دانشگاه تأسيس سالگرد پنجاهمين و هفتصد و هزار گراميداشت يعني پاسداشت
 دوستي و مهر روحيه با ايراني و رومي هندي، يوناني، برجسته دانشمندان. است جهان تمدني مختلف هايحوزه

 بنياد ايران علمي سرزمين در پيش سال 1750 در را دانشگاهي شهر جهان اولين فرهنگي و علمي بالنده رويكرد و
 برجسته نقش به توجه مقصودمان ايمآمده هم گرد گستري دانش رويكرد با قرن هجده از بعد امروز اگر. نهادند

  .كردند ريزيپايه شاپورجندي در دانشورمان نياكان را آن بناي سنگ كه است دانشگاهي
 علم گذارياشتراك از هاآن هدف به توانمي كهن دانشگاه اين مؤسسان انديشه به نگريژرف با: داد ادامه وي
 ياد به. اندداده قرار خود كار سرلوحه را آنها يونسكو همانند جهاني هايسازمان امروزه كه مفهومي برد؛ پي

 آن اينكه. است شمشير و بازو از برتر فضيلت و علم كه بود بسته نقش جمله اين دانشگاه سردر در كه بياوريم
 همه و پايدار توسعه كه است آن مثابه به گذاشتند همت خرافه و جهل با مبارزه و آموزش ترويج براي موقع
 دقيق بسيار باستان دوران در آن عزيمت نقطه است گرفته قرار الملليبين توجه كانون در امروز كه جانبه

  .است شده شناسايي



 
- ، دكتر سوتان ستكوفسكي رييس دفتر منطقههاي جهاندكتر پم فردمن رئيس اتحاديه دانشگاه ايان ذكر استش

دكتر آدريانو روسي رئيس اسبق دانشگاه شرق شناسي ناپل ايتاليا، دكتر رشدي راشد استاد  اي يونسكو در تهران،
تر سيد ضيا الرحمن هيئت علمي بنياد ابن سينا تاريخ علم، فلسفه و تاريخ مهندسي مركز تحقيقات ملي فرانسه، دك

دانشگاه اسالمي اليگراه هندوستان، دكتر برونو جنيتو استاد باستان شناسي دانشگاه شرق شناسي ناپل ايتاليا، دكتر 
پائولو دالئيني پژوهشگر پسا دكتراي دانشگاه بولونياي ايتاليا، دكتر آموس برتوالچي استاد فلسفه اسالمي 

هاي تاريخي و المللي بناها و محوطهحصيالت تكميلي لوكا پيزا ايتاليا، پيتر كاكس رئيس شوراي بيندانشگاه ت
اكوموس ايرلند، دكتر ماريكا اشنايدر استاديار دانشگاه ممفيس آمريكا و دكتر تورج دريايي استاد تاريخ 

  گره به ايراد بحث و نظر پرداختند. بودند كه در اين كن هاييدانشگاه كاليفرنيا ارواين آمريكا از جمله چهره

  



برگزار كنندگان اين كنگره جهاني اميدوارند با تشريك مساعي محققان، دانشگاهيان و مخترعان بار ديگر 
جمهوري جهاني دانش با محوريت دانشگاه جندي شاپور دزفول شكل گيرد تا همچون گذشته پلي براي تبادل 

  معارف و تجارب متعالي بشري باشد.

 

  

از هفت عنوان كتاب مرتبط با رونمايي مارس به صورت وبينار ادامه يافت  10تا  كه كنگره جهاني جندي شاپور
   به كار خود پايان داد. با دانشگاه باستاني جندي شاپور 

 

 


