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بودی و شفا مردان و زنان مریض و فقیر برای مداوای خویش تا زمان به
دارد وجوود   بیمارسوتان و آنچو  در   شووند یافتن در بیمارستان بستری می
فورد دور و نددیو خ خویوواوند و     شوود   برای مداوا ب  کار گرفتو  موی  

غریبخ قوی و ضعیفخ ناتوان و شریفخ بلند مرتب  و حقیورخ رروتمنود و   
 کو   چیودی  یوا  کسوی و مفضول ) مور و امیرخ کور و بیناخ و فاضلمأ فقیرخ

واال مقام و فرومای خ ستمگر  خ معروف و گمنامخ(دارد فضیلت او بر دیگری
شرطی جهت جبران در آنجوا  ون هیچ بد    و راهدنخ فرمانبردار و فرمانده

و برای انکار آن هیچ گون  گوش  و کنای  و موانعی وجوود    شوندمداوا می
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 بلک  ب  مجرد فضل و بخوش بیکران خداونود متعوال و دوادا  و    خندارد
دیوندد  )سخنرانی منصوور بون قونوون در    ب  وقوع میمهربانی بسیار اوخ 

 ی بیمارستان قاهره( افتتاحی 
بو  کوار   ی و ددشوکی  های سونمت در زمین جدیدی ک  غرب  یهارو 

های گذشت  مانند بابلخ مصرخ یونوانخ روم و هنود   تمدننددی  ب   بردخمی
استخ در حال حاضر ساخت بیمارستان باعث ایجاد تغییراتی اجتماعی و 

 این نوآوری اکنون ب  کانونی بدل شوده کو  وجوود  را   و  هددشکی شد
آوریم؛ درست است کو  موا تورجی     یکی از امرهای ضروری ب  شمار می

ولی وجود آن در سرتاسر دنیوا   خدهیم خیلی ب  آنجا رفت و آمد نکنیممی
انتظار داریوم   و اجباراً ب  آن احتیاج داریم  ما از بیمارستان ضروری است

ضی یوا  ام دچار شدن ب  مریو در هنگ نی باشند ک  ما را از درد برهاندمکا
   یاری رسانددر بهبودی ب  ما  حادر خ

علمی و اجتمواعی   –ریدی شده چون رو  برنام  خاین امر ممکن است
قورون   ی جوامع اسونمی در سای  خبهداشت سنمتی –ب  صورت یکسان 

هواخ  دیورفت کرده استخ ب  شکلی ک  گوروه وسویعی از خلیفو     وسطایی
علوم قدیمی و اعمالی را  خدشکیدادشاهانخ علما و افراد موغول ب  شغل د

ها را ب  اندخ سپس آنداشت  ب  یادگار نگ گذشت  فرا گرفتند و های از سنت
هوا از دسوتاوردهای فکوری سرشوار     های اصلی خود افدودند و قرنبحث

 نمودند و همیو  سعی در دیورفت مستمر آن داشتند  
 آنخ شوکل علموی  ب  بلک   خنبود «مریض خان »فقط ب  معنای بیمارستان 
کود  ادارای خودمات متعودد و مر  ی بهداشت سنمت بوود و  برادر دو قلو

 نید بود  آموز  ددشکی نوین 
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 از جمل :
   مرکدی برای بهبود -

بهبود یافتگان از  نقاهتِ جایگاهی برای طی شدن دوران -
  امراض و حوادث

  دناهگاهی روحی و روانی  -

  نگهداری از افراد سالخورده ی برایمکان  -

ن و افراد ناتوانی سالخوردگاو نگهداری مدیریت اصلی  -
 ک  دارای فرزند نیستند  
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 مریض خانه

 
 

بوود کو     یوانوایی و تفکور  ی مهم بخوش بدرگوی از ت  نتیج  خبیمارستان
در توسع  هنرهای ددشکی سرمای  گوذاری  دی در دی  خهای اسنمیتمدن
در  -هماننود اموروز  در دوران قودیم نیود     –هوا  چون بیمارسوتان   کردند

 ددشکی بودند  هایها و کتابخان بردارنده مدرس 
کو  بور روری   های اجرای علوم کسوب شوده را   رو  خددشکان بدرگ 

بورای  دادنود  و بیمارسوتان   شدخ ب  کارآموزان یواد موی  انجام می هامریض
کوردخ  موی  نهوا گوواهی صوادر   کرد و بورای آ کارآموزان امتحان برگدار می
ها علوم ددشکیخ درمان بیماریای برای انتوار بیمارستان همچون مؤسس 

 درداخت  میهای ددشکی ب  ایفای نقش و توسع  و انتوار آموزه
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 اعالم وجود اولین بیمارستان

هوا وجوود   هایی بورای درموان بیمواری   های گذشت  مکاناگر چ  از زمان
از مسائل ابتدایی یا گروه ویوهه  فراتر  ها ساده بودند و خ اما بیوتر آنداشت
نبود  اصنحات فراوانوی در طوی دوره یونوانی    رسیدگی ب  بیمارها برای 

یگاه نگهوداری  ها در موارد اندکی ب  عنوان جاخ اما آن مکانادام  دیدا کرد
ایون اعتقواد فلسوفی     خاوایل ارودای قرون وسطاییشد  بیماران استفاده می
و در این حالوت از  است  فوق طبیعی خ امری«ریبیما»حاکم بود ک  اصل 

ها ین امر تعداد اندکی از بیمارستاندر نتیج  ا؛ مداخل  انسان مصون است
مودیریت  ای ک  اری سالخوردگان تبدیل شد ب  گون ب  عنوان محل نگهد

برای شوفای بودن    زیادی بیماران توسط راهبانی صورت گرفت ک  تن 
 ل نجات روح بودند  و ب  دنبا بیماران نداشتند 

ن حودیث  بسوان ایو    داشوتند متفواوتی   رو  کامنً خاما ددشکان مسلمان
خداوند هیچ   » «:ما أنزل اهلل داًء إال أنزل له دواء»دیغمبر )ص( ک  فرمودند: 

 :و نید این حدیث «برایش درمانی نچز فرستاددردی را نازل نکرد مگر اینکه 
اَوْوا  الل َّوو َإِنَّ » ََ اَوْواع َواَل َ زز ََ َ،زز َْ  َدَواًءع 

 
ززَِّ لٍِءززِّو َداء َِ َواَءع َوَ  ََّ اَء َوالزز ََّ َأْنززَزَل الزز

ا    ََ خداوند درد و درمان را فرستاد و برای هر دردی درمانی قرار داد، » «بَِحز
در ؛ آنگواه  «م بیه درمیان ندردازیید   پس درمان شدند؛ آگاه باشچد که با حیرا 

بودان  قرار دادند و را مدّ نظر یی عقننی و تجربی هارو  خدرمان بیماران
  توج  داشتند

بیمارستان بر خونف آن رو  بوود؛ در غورب جایگواه     و طراحی شکل 
وزانو  را  شده بود ک  بتوانند مراسوم موذهبی ر   درستای ب  گون بیماران 

حتی اگور   ها دارای تجهیدات اندکی بودندخ مواهده کنند و این بیمارستان
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در مووارد  خ ی اول دارای تجهیودات نیود بوود   هوا در درجو   رستاناین بیما
شرایط بد و رطوبت بر   خا ب  دلیل آب و هوا و هندس  معماریبسیاری 
ا در کوورهای اسونمی بوا اینکو  دارای آب و هووا و     کرد  امّ  میآن غلب

نوور و هووا بو     ای آمواده شودند کو     ها ب  گون گرمتری بودندخ بیمارستان
 «اخون  »ی و درمان را مبتنی بور نظریو   انتوار هوای خوب کم  کنندخ 

روشی در ددشکی ک  ب  جوای دورداختن بو      :قرار داد ک  عبارت است از
 ب  درمان بدنی می دردازد  خبعد روحانی

 

 های سیارداروخانه

 
 

 «رفیوده اسولمی   »بهداشت اسنمی درون ی  خیم  ب  دست اولین مرکد 
و مووهور اسوت در طوی جنو      در زمان حیات دیغمبر )ص( بردوا شود    
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ی منفصل درمان کرد و  ب  جایگاه ی  خیم وی بیماران را درون  خخندق

هوای اولیو    نو  حاکمان و کارگداران بعدی ایون نمو ی  متخصص رسید  
ای سیاری تبدیل های داروخان را ب  قافل « جراحی سیار نظامی»های یگان

هوا  وشیدنیخ لبوا،خ ددشوکان و داروخانو    داروخ غذاخ ن مجهد ب کردند ک  
جوامع دور از شهرهای بدرگ و موریت در داسخ ب  نیازهای این مأ  بودند
هوا نیود   ارگداران و خلیف برای خود کهای ددشکی رابت نمایان شد  مکان

بهداشت سیار فراهم شدخ در طی حکومت سولطان محمود سولجوقی در    
ای کو  بورای   مارستان سیار گستر  یافت بو  گونو   بی آغاز قرن دوازدهم
 شتر نیاز بود   04حمل و نقل آن ب  

 

 بیمارستان های دائم
 

و اولین بیمارستان اسنمی فقط جایگاهی برای مبتنیان بو  جوذام بوودخ    
ولیود بون   »ساخت آن اوایل قورن هووتم مویندی در دموو  بو  دسوت       

ددشوکان در آن بو    ی اموی صورت گرفوت   خلیف « عبدالمل  بن مروان
ای دست یافتندخ با اینکو  جوذام   مرتب های بلند های فراوان و جایگاهمل 

عیادت کنندگان بیماران در قرنطین  قرار گرفتند؛  خهم  جا را فراگرفت  بود
بورای  همانطور ک  ب  ی  فورد نابینوا   شد های مالی میآنها کم  چون ب 

  شد خانواده کم  می های مالیتأمین هدین 
بعد از حدود  خاولین بیمارستان عمومی ک  در سندها و مدارک ربت شده

در بغوداد سواخت     «هارون الرشوید »ب  دست وزیر  548ی  قرن در سال 
آن داریم ولی ظهوور ددشوکان دربوار از     یما اطنعات اندکی دربارهشد  

رسووی در سووای قبلووی آکووادمی ددشووکی فاکوو  ر « عبدالمسووی »خانوودان 
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هوا نقوش مهموی را در    خ نوان از آن دارد ک  آنجندیوادور در اهواز بودند
 دیورفت این بیمارستان بر عهده داشتند 

بیمارسوتان دیگور در سرتاسور دنیوای اسونم       40های بعدی در طی ده 
ها ب  طور مستمر افدایش یافت  در قیروان تأسیس شد و هر سال  تعداد آن

 یدر مکو  ر قرن نهوم مویندی سواخت  شودخ و     تونس اولین بیمارستان د
هایی بنا شود  چنودین بیمارسوتان در    رم  و مدین  منوره نید بیمارستانمک

محمود بون   »ی و ریاسوت آن بور عهوده    شهر ری ایران نید وجود داشوت 
 بود ک  اهل همان شهر بود و در بغداد آموز  دیده بود  «زکریای رازی
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ها در آن اولینِارستان دیگر در بغداد بنا شد  در قرن دهم میندی دنج بیم

بوا ابووبکر رازی قورارداد    ساخت  شد ک   «معتضد»دایان قرن نهم ب  دست 
های یریت بر ساخت و اقدامات و عملیاتموریت اشراف و مدبست تا مأ

ت توا  رازی خواسو  خآن را بر عهده داشت  باشود  قبول از شوروع سواخت    
هایی  از گوشت تازه را شودخ دس تک بهترین مکان شهر برای آن انتخاب 

هوا را برداشوت توا    ختلوف گذاشوت و بعود از مودتی آن    هوایی م در بخش
ها کمتر فاسد شده و در کند ک  گوشت در کدام ی  از آن مکان موخص

 58هنگوام افتتواح در بیمارسوتان      شوود نتیج  بیمارستان را در آنجوا بنوا   
کنود و  کسی ک  چوم را با سورم  درموان موی   ددش  وجود داشت مانند 

رسید تا اینک   8585ها ب  ن و شکست  بندان  سپس تعداد تخصصجراحا
 مغول بغداد را با خاک یکسان کرد 
سونان  »بورای   «علی بن عیسی بن جراح»در آغاز قرن دهم میندی وزیر 

ی گوروه دیگوری از   مجموع ددشوکان در بغوداد دربواره     رئویس  «بن رابت
 ها چنین نوشت:بیماری

ها با برند تأمل کردم و اینک  آنها ب  سر میدر مورد افرادی ک  در زندان»
هوا در  خ از مبتن شدن بو  بیمواری  وجود تعداد زیادشان و سختی مکانوان

هور  کو   ها ددشکانی مووخص گوردد   مان نیستندخ دس الزم است برای آنا
هوا  دهند و در دیگر زنودان ها دارو و شربت روزه ب  آنها سر بدنند و ب  آن

  «بچرخند و بیماران را درمان کنند
عبا، احمد بن »ب  دست امیر مصر  575اولین بیمارستان مصر در سال 

ن بخووی از قواهره   در جنوب غرب فسطا  ساخت  شد ک  اکنوو  «طولون
لوین درورشوگاهی   ایون اوّ  خمستند رود  بر اسا، مدارکقدیم ب  شمار می

خ درموان مبتنیوان بو     هوای عموومی  شود ک  در کنار بیماریمحسوب می
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صونح  »در قرن دوازدهم میندی کرد  نید فراهم میهای روانی را بیماری
و  گسوتر  بیمارستان نصیری را در قاهره بنا کرد ک  بعدها  «الدین ایوبی

بیوتر شد و ساخت آن در سوال   «منصور بن قنوون»اهمیت آن ب  دست 
لوین مرکود ددشوکی    در طی قرن دانددهم بو  عنووان اوّ  تکمیل شد   8550

چووم   یقاهره بود ک  امروزه بیمارستان رمد العیون نام داردخ چون ویوهه 
 ددشکی بود  

 

 

 
سیسش در اواسط قرن دوازدهم ر دمو  بیمارستان نوری از زمان تأاما د

رفوت و در  عنوان بیمارستان اصلی ب  شمار موی تا اواسط قرن دانددهم ب  
 یآن زمان دنج بیمارستان دیگر نید در شهر وجود داشت  در شب  جدیوره 

 بیمارستان بود کو  برخوی از   84ایبری فقط قرطب  ب  تنهایی در بر دارنده 
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آن ب  متخصصانی کم  رسوانی   کانارتش ساخت  شد و ددش یها ویههآن

رمانودهان ارتوش و بدرگوان قبیلو      هوا و ف کردند ک  ب  درموان خلیفو   می
 درداختند  می
 

 ترتیب و چهارچوب
 

بوو  بیمارسوتان اسونمی نمونو      خطبو  روشوی کو  اموروزه رایوج اسوت      
راحی و چوم ددشکیخ ددشکی های عمومیخ جهایی از قبیل بیماریبخش

های عمومی بخش بیماریشد  های روانی تقسیم میبیماریها و استخوان
باشود و  موجود در حوال حاضور موی    داخلیدشکی نددیکترین بخش ب  د

شد ک  بوا توبخ مووکنت دسوتگاه     های فرعی تقسیم میب  بخش معموالً
هوای بدرگتور دارای   بیمارسوتان گوار خ دیسی و غیره در ارتبوا  اسوت    

فرعی با تنووع بیووتر بودنود کو  هور      های هایی بدرگتر و تخصصبخش
 و رئیس بود   ئولخ دارای ی  مسبخش در کنار ناظر ویهه

ین نظافوت  موریوت تضوم  چرخیدند کو  مأ ها بازرسانی میدر بیمارستان
ها محول شده بود  عونوه  بر آن بهداشتیهای عمومی و فراهم کردن شر 
کو  اظمینوان   ندان اداری نیود وجوود داشوتند    بر آن حسابدار و دیگر کارم

از معیارها   – غیرههای مالی و از جنب  –بیمارستان  حاصل می کردند ک 
مدیر اصلی مسئول نظارت بور   همچنین مناسیب برخوردار است و اصول

آنجا دارای نظارت کننده نید بوود کو  در برابور مراقبوت از        کل نهاد بود
روابتی بو    وول بود  ددشکان بر اسوا، سواعات اداری   تمام ساختمان مس

 درداختنود آن ساعات ب  معالج  بیمارانی می درداختند و در طیفعالیت می
ها دارای گروهی متخصص ی بیمارستانهم  کردند ک  ب  آنجا مراجع  می

تغال در کوار دسوت   بو  گوواهی اشو   از داروسازها و درستارانی بودند کو   
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دوادا  بو    حکم قانون رابت بودند و  های ددشکی ب یافتند  حقوق گروه
شود بورای جوذب    باعث موی شد ک  مقدار سخاوت و بخوش توزیع می

 خردمندان و عاقنن کفایت کند  
 

 
 

ی موالی  هوا دارای روروت و اندوختو    وقف احسانبیمارستان اسنمی با 
 خخ چون افراد رروتمند و کارگدارانو از این طری  اداره می شدبسیاری بود

در شُورف  یوا  و سویس  های تازه تأبیمارستانامنک را ب  صورت هدی  ب  
درآمد حاصل از موقوفو  بورای سواختمان و تعمیورات آن     و بخویدند می

های ب  سود مؤسس  و درآمدها هااینک  این احسان برای  شددرداخت می
هوای  مانند در اختیار داشوتن زموین   موارد ترکیبیشامل  خوقف شده باشد

  بود و یا حتی تمام ی  روستا هافاقد مالکیتخ سن  آسیابخ هتل
بو  صوورت دنهوانی بو  بیمواری کو         اوقواف مقداری از دارایی  معموالً 

تعمیورات  شود  بخووی از هدینو     اشوت داده موی  توانایی کار کوردن را ند 
شد  اما خدمات بیمارستان در قبال بیمارستان از سوی حکومت تأمین می
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گواهی تقاضوای دوول    ددشوکان مسوتقل   بیماران رایگوان بوودخ هور چنود     

 کردند  می

 

 مدیریت و بهداشت بیمار
 

ساعت  برای عموم باز بودخ ب  شکلی کو  ددشوکان مورد     50ها بیمارستان
در یافتنودخ  ان زن برای بیماران زن اختصاص میبرای بیماران مرد و ددشک

  های افرادهایی جداگان  برای ورودیبر آن بودند تا مکان ک  برخی  حالی
هوای کوم   در حالوت هایی جدا برای هر جنسی ساخت  شوود   انو ساختم

ک  بورای بیمواران    بودندهای خصوصی مجهد ب  ددشکانی خطر درمانگاه
 مصرف شود  ها کردند تا در خان وهایی تجوید میدار

 هاها و عفونتز انتوار بیماریتدابیر و اقداماتی خاص برای جلوگیری ا
هوایی از  برای بیماران داخلی لبوا،  شکل ک ب  این شدخ ب  کار گرفت  می

ی مرکدی نطق شد ک  ساخت آن در مطرف بیمارستان اختصاص داده می
بیمارستان ها در انبار های شخصی آنلبا،ک   در حالی خگرفتصورت می

در زمان انتقال ب  بخوش ویوهه خوودخ     بیماران شد ب  امانت نگ  داشت  می
هوای  و اتاقدیدند یده و زیراندازهایی میهای داکهایی را با رودو تخت

  بودند های آب و نور آفتاب نید تمید بودند و مجهد ب  فوارهبیمارستان 
ها را ب  صورت نظافت بیمارستان و اتاقاقتضای کار بازر، این بود ک  

کیود بور دریافوت    و مرسوم بود ک  کارگداران جهت تأروزان  ارزیابی کند 
های شخصوی مبوادرت   خ ب  سرکویبیماران برای باالترین بهداشت ممکن

خ رونود درموان موجوود    ای ک  ب  محض رسویدن بیموار  ب  گون کردند  می
وجوود از  د و بیماران بر اسوا، شورایط ددشوکی و حالوت م    ششروع می
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بسیار عالی بوود چوون   شدندخ کیفیت غذا نید خوردن برخی غذاها منع می
ب  هموراه میووه و   گاو و گوسفند  ها و گوشتی بهترین مرغدر بر دارنده

 سبدیجات تازه بود 
ی نوان طبیعوی بو     اصلی بهبودیخ توانایی بیماران بر هضم مقودار معیار 

اگور  خورنود   ک  افراد سالم ب  یکباره میی مرغ همراه گوشت کباب شده
ی خووبی  ا  در درجو  خ سنمتیبیمار توانست ب  راحتی آن را هضم کند

کو  موورد   بیمارانی اما شد  ترخیصش انجام میشدخ دس کار محسوب می
ی اجوازه  بودخسست و کم توان هنوز هایوان گرفتند و بدنمعالج  قرا می
شودند توا در زموان    موی منتقل ب  محل نقاهت  کردند ومیترخیص دیدا ن

داری دوول  برای بیماران مستمند در کنار مقو بهبودی کامل مرخص شوند  
داده  هوایی جدیود نیود تخصویص    ا،جهت کم  ب  ساختن زندگیخ لبو 

 شد  می
 

 
 



 بیمارستان/ 09

 
ی  جوان فرانسوی ک  در قرن دهم مویندی در  ی ی نام در زیر ترجم 

 :گویدآورده شده است ک  در آن می بودهبیمارستان قرطب  بستری 
یم مقوداری  ی خویش گفتی ک  بدودی برای گذشت در نام ددر عدیدم: »

ی اما من ب  طور کلَّ خدرمانم از آن استفاده کنم دول خواهی فرستاد تا برای
درمان در این بیمارستان اسنمی رایگان اسوت و  ب  دول نیاز ندارم؛ چون 

دینار بو    8کنند مبلغ هم  بیمارانی ک  آنجا را ترک می حتی بیمارستان ب 
توا در دوران بهبوودی مجبوور بو  کوار       کنود هایی نو اعطا میلبا، همراه

اگر بدرگواری کردی و ب  دیدارم آمدی مرا در بخوش  دیدم: نووند  ددر ع
جراحی و درمان مفاصل خواهی دید و در کنار اتاق من یو  کتابخانو  و   
سالن مطالع  و کنفرانس را نید مواهده خواهی کرد ک  ددشوکان هور روز   

 شوند اتید در آنجا دور هم جمع میبرای گو  دادن ب  سخنرانی اس
واقع اسوت  و موردان   دوم بیمارستان  ضلعدر  انخزنبخش در مورد اما  

سمت راست میدان سوالن بدرگوی را   ی ورود ب  آنجا را ندارندخ در اجازه
ی هبود یافتو  اسوت؛ بو  شوکلی کو  دوره     مخصوص بیماران ب یابی ک می

ای مخصوص ی کتابخان گذارنند و سالن دربردارندهنقاهت را در آنجا می
مارسوتان در  ددر عدیدم: هر نقط  و مکان ایون بی  باشد و ابدار موسیقی می

خووابیم بوا   نهایت تمیدی قورار دارد و تخوت و بالووی کو  روی آن موی     
ی هوا از دارچو   ا رودوو  ی سفید دموقی دوشیده شوده اسوتخ امّو   دارچ 

ای بیمارسوتان مجهود بو     هتمام اتاقاند  مخملی نرم و لطیف دوخت  شده
های خاصی بودان رسویده و بورای روزهوای     باشد ک  با لول آب داکی می

ا از گوشوت مورغ و   ا غوذ امّزمستان در هر اتاقی ی  بخاری وجود دارد  
ل طموع در  ک  برخی از بیماران بو  دلیو   شود تا جاییسبدیجات دخت  می

  «خواهند بیمارستان را ترک کنندغذای خوشمده و لذیذ نمی
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کو  در دموو  بو      «عبداللطیف بغدادی»طبیب و جهانگرد قرن سیددهم 
بی را از یو   داسوتان جوال   خبوود مووغول  ی ددشکی عنوان آموز  دهنده

کند ک  از غذاهای لذیذ و خدمت رسوانی عوالی   جوان فارسی روایت می
ک  وی را  تا جایی خارئ  شده در بیمارستان نوری بسیار خوشش آمده بود

ش  معالج طولی نکوید ک  ددد  نمایتمارض ب  بیماری  تا وادار کرده بود
و در راه داد ب  نیرن  جوان دی برد و با این وجود وی را بو  بیمارسوتان   

چهوارم ددشو     طی س  روز غذاهای خوشمده ب  وی داده شد و در روز
مهمانی س  روز اسوتخ  » :آور گفت  اتاق بیمار رفت و با لبخندی تأسفب

ات ان ودی خواهد بودخ دس اکنون ب  خبعد از آن    بخوش همراه با موج
   «برگرد

محمود بون   »بوودخ   داوریو سونجش و   بازرسیمبتنی بر  مراقبتکیفیت 
 گوید:می« معالم القرب  فی طلب الحسب »در کتاب خود  «محمد القرشی

ی علوت  شود شایسوت  اسوت دربواره   زمانی ک  ددش  بر بیمار وارد می»
یوو  قووانون بوورای ال کنوودخ سووپس از وی سووؤبیموواری و درد موجووود 

ها و دیگر داروهای گیاهی برای وی موخص کند و در حضوور  نوشیدنی
و اگر روز بعد آمد و ددش  ب  همراه مریض ی  نسخ  برای او بنویسدخ 

شاید منظور از ظرف همانی اسوت کو  در آن    –درد و ظرف او نگاه کرد 
 یص دهود و یوا شواید   رنگش تووخ ادرار قرار دارد؛ تا روند بیماری را از 

خ از بیمار بپرسد: آیا بیماری بهتر شده اسوت یوا    -باشددرد منظور ظرف 
یو  نسوخ     ای بریودد و بر اسا، مقتضای حال برایش برنامو  ن ؟ سپس 

ا  بدهدخ و در روز سوم و چهارم نید این کار را تجوید کند و ب  خانواده
بیموار بهبوود بیابود    اگور  بکند تا اینک  مریض بهبود یابد یا اینکو  بمیوردخ   
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ا  ندد کند و اگر بمیردخ خانوادهدریافت میا  را و هدین  دادا ددش  

اسوت را   هایی ک  ددشو  بورای او نوشوت    حکیم معروفی بروند و نسخ 
ی ی ددشو  را بور اسوا، حکموت و حرفو      ارائ  کنندخ دس اگر نسوخ  

گوید: ایون بیموار بوا دایوان     و بدون کمکاری و کوتاهی ببیندخ میددشکی 
قضوی  را بور خونف آن ببینود بو  آنهوا        نیا رفت و اگرعمر  از د یافتن
ی خویواوندتان را از ددش  بگیریدخ او با عملکرد نادرست گوید: دی می

ر این شکل شوریف  دس دوی را ب  قتل رسانده استخ و کوتاهی خویش 
دادند تا کسی ک  اهل ددشکی نیست بودان نپوردازد و   احتیا  ب  خرج می

ها قسوم ددشوکی بقورا  را    دادگاه باید از آندخ ددش  ارز  آن را کم نکن
دیگر ددشکان نید گرفت  استخ و آنها را قسم دهد ک  خ قسمی ک  از بگیرد
داروی مضر و سمی ب  کسی ندهند و برای زنان داروهایی را تجوید هیچ 

نکنند ک  باعث سقط جنین شود و برای مردان نیود داروهوایی را توصوی     
بوودخ ددشوکان بایود هنگوام وارد شودن بور      نکند ک  باعث عقیم شدنش 

بیماران چومانوان را در برابر محارم ببندنود و رازهوا را فوا  نکننود و     
   «هت  حرمت ننمایند
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های دائمیخ در شهرها و کوورهای بدرگ مرکدهوایی  در کنار بیمارستان
هوای اولیو  بو  طوور     و کمو  ی مراقبت و بهداشت مورد نیاز ارائ  برای

های عمومی ر حالت طبیعی این مرکدها در مکاندجداگان  وجود داشت  
کردند وجود داشتندخ اجد بدرگ ک  مردم در آنجا رفت و آمد میمانند مس

 گوید:کند و چنین میی یکی از آنها در قاهره صحبت میمقریدی درباره
در اطرافش مکوانی  زمانی ک  ابن طولون مسجد  را در مصر بنا نهادخ »

درمانگواه را بو  بهتورین داروهوا و      د درموان قورار داد  و  برای وضو و نیو 
ی  ددش  متخصص ب  هر گونو    خجمع  در روزددشکان مجهد نمود  و 

آسیب دیدگی ک  ممکن است در چنین جمعیت باشوکوهی قورار بگیورد    
  «شدمیاختصاص داده 
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 پزشکی مدارس و مکاتب
 

خ مارستان آموز  ددشوکان بوود  های اصلی بینقشو از آنجا ک  یکی از 
خ سوخنرانی بوود کو  در آن دانووجویان     هر بیمارستان دارای ی  سوکوی 

خ توا  کردنود ارشود ددشوکی بوا یکودیگر منقوات موی       ددشکان و مقامات
بوا دیوورفت رونود     .بررسوی کننود   «سمینار»موکنت را ب  سب  مدرن 
مختلف  هایب  مکان ب  کم  ددشکان ماهرآموز خ دانوجویان ددشکی 

ت و بهداشت ب  بیمواران مووارکت   ی مراقبرفتند و در ارائ بیمارستان می
ی برگداری نوست از ددشوکان  هاندخ همانطور ک  امروزه در برنام کردمی

 شود  طلب می
عیوون االنبواف فوی    »هایی مانند کتاب ابن ابی اصیبع  متن از همانگون  ک 
اقی مانده ب های نوشت  شده توسط ددشکانابعنوه بر کت« طبقات االطباف

هوا بوا   آمووز  شوود   های دیداری آشکار میاستخ تفسیرهای این گوت
هوای معموول توصویف    هوای غوذایی بورای درموان    دیروی از تب و وعده

 ها در طول این دورهیخ ورم و تب کردن  های دوستشوند مانند بیماریمی
خ نتوایج و ماهیوت و محول درد و    اشد رفتارهاز دانش آموزان خواست  می
شود توا   میهمچنین از دانوجویان خواست     تورم بیماران را بررسی کنند

خ یوا  رن  و بافت دوست را یادداشت کنندخ چ  دما باال باشد و چ  طبیعی
    باشد سستدوست دارای بافتی مرطوب خ خو  یا 
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د و حمایوت  یرسب  دایان می با امتحان اشتغال ب  ددشکیآموز  سپس 
ت بورای  رئیس مجمع ددشکان ک  دولت منطق  وی را موخص کرده اسو 

گردد  و اولین مورد خواسوت  شوده عبوارت    ای همسان تعیین میکاندیده
خواهود بورای   ی تخصصی ک  کاندید میام  دربارهاست از نوشتن دایان ن

ی تواند ی  بخوش اصول  دایان نام  میطبابت در آن ب  گواهی دست یابد  
های مانند متنهای موجود گذشت  باشدخ از بحث یا شرح و تعلیقی بر متن

 بقرا خ جالینو،خ ابن سینا و دیگران  
خ بلک  بورای  ن  تنها ددشکی بخوانند برای دانوجویان ترجی  داده شد ک 

  این تمرکد روی تجربو   یافتن خطاها نید آنها را بررسی و موشکافی کنند
های اصلی خ یکی از محرکهاواهده ب  جای متوسل شدن ب  حکومتو م

بورای تکمیول دایوان نامو       ن وسوطی بوود؛  انتوار تفکر اسونمی در قورو  
ئویس مجموع ددشوکان مسوؤل     طوالنی با کاندیدها از سووی ر  هایجلس 
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ک  تخصص مد نظر  کندهایی را مطرح میشد ک  برایوان سؤالبرگدار می

شوتغال بو    کند و سپس کاندیود بورای دریافوت گوواهی ا    آن را مطرح می
 کند های مناسب را بیان میددشکی داسخ

ز عناصر مهم بیمارستان کو  هوم بورای دانووجویان و هوم بورای       یکی ا
معلمان از اهمیت باالیی برخوردار بود خ وجوود کتابخانو  هوای گسوترده     

همانطور ک  تا قرن چهاردهم میندی خ بیمارستان ابن تولون  .ددشکی بود
هودار کتواب در شواخ      844در مصر دارای ی  کتابخان  بدرگ بود خ بوا  

بدرگتورین کتابخانو  ارودوا خ     حوالی کو   در  .م ددشوکی های مختلف علو
  .بود تالیف 044 حاویدانوگاه داریس خ فقط 

هوای  ی بیمارستانی اولی های این دوره ب  عنوان مهد و نمون بیمارستان
شووند  ب میشماری محسوضر و در میان دستاوردهای علمی بیعصر حا

در میان تمام ک  دوره ی قرون وسطی تا جهان اسنم را همراهی کردخ اما 
انود  توها هیچ میراری علمی نمیوردها و هنگام اتفاقات یا بیماریاین دستا

 را با خود ب  همراه داشت  باشد    معنای بدرگتری از این دستاور
گر است و ضرورتا بیان  Aramco worldترجم  شده از این گدار   

 گدارشی میدانی نمی باشد  
 
 
 

 

 

 




