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 ۱۵/۰۶/۲۰۲۰                   فارانی                                                              حامدگیردآورنده :  

   

 بزرگانازنظر یکاسالماندیشمندانه  طبیخدمات 
 غرب

 امراض  روانی   به    نسبت
قرون  وسطی  و تا قرن  هجدهم   در اروپا  تمام مریضان  العالج  و بخصوص  مریضان  روحی در تمام  مدت  

 ند.شد یمنیز نفرین  ولعن دچار    نه تنها دچار کم مهری بودند بلکه میالدی  

 شخصدر که معتقد  بودند  غربی ها ،  شد  می  هپنداشت   خبیثهارواح    که بنامو روحی  در اروپا    روانیامراض  

بی گناه  وبی آزار    واشخاص مظلوم  بدون شک  که    ،را  دماغخلل  به    ءاشخاص مبتال   .حلول  کرده است  خباثتمریض  

ند  و به او  زنگلوله  و استخوان پای  حیوان  می دنمی پوشااورا اگر  مرد بودند  لباس  چند رنگ  ) زنانه(   ، بودند

رهایش می ل  مح ینجاهل ه دست  تمسخر  و آزار و ب  او را  به اهالی  محله  معرفی  کرده   مضحکهآویختند و بدین  

  .شیشک گفته زندانی بودو اگر زن می بود در تاریکخانه ها . کردند

در یونان  قدیم  مریض  روحی را به  خانواده اش  می سپردند  و خانواده  متعهد  می شد  که نگذارد  از طرف  مریض   

اب  شفاخانه  در بخش اعص زیانی  به کسی  وارد آید   در حالی که  در کشورهای   اسالمی مریض  روحی  را در 

می کردند . مثال  در بغداد  و قاهره مریضان روحی در بخش  معالجات  اعصاب  ،   و مراقبتمحافظت  و معالجه 

ص سلطان  قرار  خاعصاب  بودند  و تمام  شفاخانه تحت  کنترل  هفتگی ش   اطبایتحت  مراقبت  و رسیدگی  متناسب   

  .داشت

با انها    حی ر ادر  زندان  و تحت کنترل  پلیس  قرار  داده  ون  رومیالدی  در اروپا  مریضا   19در حالی که در قرن   

سپانیا بود که  هنوز  از دوران  حکومت  اسالمی اش  ، شفاخانه همی کردند  . در اروپا  فقط   مثل جنایتکاران  رفتار

ید اولین قدم  با تردید  در طریق  تقل  1751سال   گناهان برای  مریضان  روحی  داشت  انگلستان  دربی هایی به نام 

 . از سیستم  تمدن  اسالمی  ، برای  رسیدن  به مریضان  روحی  برداشت

یاد آور می   پا بوده است رویل دورانت می گوید  :  نام سی و چهار شفاخانه  را که در این  دوران در قلمرو اسالم  ب

   شود.

در بغداد و به دوران  هارون الرشید  به وجود آمد  سپس  در قرن  دهم  میالدی  اریم  خبر د آناولین شفاخانه  که از

 پنج شفاخانه  دیگر  ایجاد شد  

م(  از  مدیر شفاخانه  بغداد  سخن  می گویند:  بزرگ ترین  شفاخانه   ۹۱۸هـ ق  )    ۳۰۶سال      مورخان  ضمن  حوادث

هـ .  ق ) ۳۶۸م( در دمشق  بنیاد شد  و به  سال  ۷۰۶هـ .ق  )  ۸۸ال  های  قلمرو اسالم  شفاخانه ای  بود که به س

  ند.بودمشغول خدملت صحی هار طبیب در آنجا چم ( بیست و ۹۷۸

ا  تدریس  طب بود . هیچ کس  حق طبابت نداشت  مگر  اینکه در امتحانی که برای این شفاخانه ها مهم ترین  مکانه

 و از دولت  اجازه بگیرد  منظور ترتیب  داده می شد شرکت کند

 دوا ساز ، سلمانی  ، و شکسته بند  ، تابع  نظاماتی  بودند  که دولت  برای مراقبت اعمال  انها وضع  کرده  بود .

شفاخانه ای که نورالدین محمود به   پیشاهنگ جهان بودشفاخانه های خوب و تهیه  لوازم  آ ن  نیز  اسالم  در ایجاد

ان را بدون  دستمزد عالج می کرد  و م ( در دمشق ایجاد کرده بود. سه  قرن تمام  مریض ۱۱۶۰ هـ . ق )  556سال  

 می داد به آنها  دوا ی رایگان  نیز 

  .سال  پیاپی  مشتعل  بود و خاموش نشد 267خانه  اق این  شفاجبه  گفته تاریخ نویسان  ا

که همچون   -فته بود از دیدار شفاخانه  بزرگ عضدی  شهر   م ( به بغداد ر  ۱۱۸۵هـ .ق  )  580ابن  جبیر که  به سال   

 تعجب کرد . –قصر های  سلطنتی  بر ساحل دجله سر برافراشته بود و مریضان را غدا  و دوا ریگان می داد  

االطالق   یم ( شفاخانه  منصوری را  پی افکند  که عل ۱۲۸۵هـ . ق  ۶۸۴قاهره نیز سلطان  قالوون ) به  سال  در 

در  داخل  فضای  وسیع  محصور و  چهار گوشی  چهار بنا سر بر آورد و  . ه قرون وسطی بودترین شفاخان بزرگ
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  جاهوای آن وه بود  و حوضها و جویها  آب ایوانها  احاطه شدصفه ها و با در میان  انها  محوطه ای قرار  داشت که 

 می کردند . فرهبخشرا 

همچنین  دارای  چند  آزمایشگاه    ر حال نقاهت  بخش های جداگانه  داشت برای  مریض های  مختلف  و مریضان  د

انه  و  چند  اشپز خانه و حمام  یک  کتابخانه  یک نماز خ عاجل یک  دواخانه  عمومی کلینیک هایی  برای مریضان  

وسته خانه پیبه  شفاکه دل انگیز برای  قسمت مریضان روانی    بحث هاین  سخنرانی  داشت  به  خصوص والصیک 

 د.براه می افتا بود

عالج می  شدند .  به  مریضان     پرداختبدون تبعیض وبدون  نجا  آمریضان از زن   ومرد غنی  و فقیر  آزاد و برده در  

بال فاصله محتاج الیموت  تا  برای  تحصیل قوت    شفاخانه می دادند  جانببهبود یافته هنگام خروج از شفاخانه مبلغی از  

مبتال  می شدند  به موسیقی مالیم و قصه گویان حرفه ای  گوش می   یبی خواب مشکل .  مریضان که به کار  نباشند

در همه شهر های  بزرگ  اسالمی  برای  مراقبت   دادند  و احیانا کتابهای تاریخی  برای مطالعه دریافت  می داشتند  .

  . ه های  موجود بودشفاخان مریضهای روانی

شفاخانه  ها  سر به بی نهایت  نمی  زدند ؟ تنها   مصارفآیا    ؟کجا  تامین  می شد این  کار  ها  ازبه راستی  بودجه 

 داشت صرفمشفاخانه  منصوری  ساالنه یک  میلیون در هم 

موقوفات مملکت  پرداخت می شد     : این مبالغ از درآمد ساالنه    زیگرید هونکهوپاسخ  این پرسش   منطقی  از زبان  

سیستم . ) این برای مخارجش تعیین می شد ها  ه به حد  کافی  نیز  موقوفهن  معمول  بود که با بنای هر شفاخانوای

  درجامعه مدد گار بود .( امروزه  صحیهای درذات خود نوع بیمه 

رت می کرد  بود و دولت بر این  افراد  نظامؤمن و سر پرستی این زمین های وقفی به دست  معتمدین و افراد با رتبه 

بود  که کار  اداری و حسابداری را کنترل  و نجیب یکی از اشراف یک امیر  یا بعهدۀ  معموال مدیر  شفاخانه ها  

مایش و رهبری می کرد  ولی سلطان به وسیله بازید کردن از این  تشکیالت یعنی شفاخانه و موقوفاتش و به وسیله آز

 می کرد  جدی  داد و روی  اصل  کنترل و نظارت پافشاری   می  یان  قرار  سوال کسب اطالع  می کرد  وخود را در جر

:  از همان اوایل شفاخانه های  در نقاط  مختلف تاسیس شد  و اغلب  این شفاخانه در   تر ماکس میرهوف می نویسد دک

و تا قرن   س شد تاسی  ابن  طولونمیالدی توسط     ۸۷۲مراکش سوریه و مصر بودند . در قاهره اولین شفاخانه در سال 

پس  از آن  برپا گردید  . در بغداد اولین شفاخانه  به امر هارون      پانزدهم هنوز باقی  بود  و نیز  چندین  شفاخانه  دیگر

 الرشید  در آغاز  قرن  نهم برپا گردید و پنچ شفاخانه دیگر  نیز در قرن دهم ساخته شد 

 . آمدندد وجوبزدهم  شفاخانه های  سیار  نیز ندر قرن پا 

ها    ها به تفصیل  سخن گفته و نه فقط بودجه شفاخانه  تاریخچه های اسالمی  راجع به زمان ساختمان و تاسیس این بنگاه

 بلکه حقوق  داکتران مستخدمین و غیره را نیز  ذکر کرده است .

باید دانست که جراحان حاذق برای  دانشجویان نطق  میکردند و به امتحان آنان   می پرداختند و سپس  سند به انها می 

تحت  نظر   طبیب کل  بودند از هر طبیبی که می خواست شروع به دندان سازان و عموم  طبیبان   ،دادند  و دواسازان

 .یباتی نیز برای تعلیمات عملی آنها داده می شدکار کند  امتحان مخصوصی به عمل  می امد  و ترت

تقسیم شده بود .قسمتی  مخصوص  -با اغذیه و ادویه مخصوص به خود –هر شفاخانه به دو قسمت زنان و مردان 

معالجه زنان و قسمتی  دیگر مخصوص مردان بود و اغذیه  وادویه هریک نیز  جدا و مخصوص به خود بود .در 

 وجود داشت . طالعه منیز غرض تابخانه ای بعضی از شفاخانه ها ک

 :شفاخانه های سیار

دستور  داده بود که هیئتی از اطبا ء را  مامور کند سنان وزیر مقتدر نیز به  لی عصالح ابن  :میگوید  فیلیپحتی     

را به عهده  طبیبان  که با  دوا های الزم در همه جا بگردند و رنجهای مردم را سبک کنند  وهم بازدید روزانه زندانها 

 .ندگذاشته بود مؤظف شده

که در ان روزگار  در سایر  نقاط  دنیا معمول است جامعه این گونه اقدامات نشانه توجه خردمندانه به صحت عمومی 

از کوششهایی که در راه پیشرفت طب کرد واز توفیقهایی که در اداره شفاخانه بغداد داشت  حقا   سناننبوده است.  

  شناخته شد. یسانان بلندمقام شایسته 

گذشت که نزدیک  شفاخانه بغداد نخستین شفاخانه اسالمی  بود که رشید  ان را در اوایل قرن نهم  ساخت و مدتی چندان ن

 به سی وچهار شفاخانه در جهان اسالم پدید آمد.

ید بن عبد الملک اموی  تاسیس هجری در دمشق  به امر ول  88:نخستین شفاخانه اسالمی  در سال    جرجی زیدان  میگوید

انجا گرد آورد و برای   را در ء به امراض خلل دماغاشخاص مبتال گماشت وان شفاخانه به کار دررا  شد او اطبایی
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  بود و تا انقراض دولت اموی  تنها شفاخانه منحصر به فرد اسالم همین شفاخانه دمشق   دجه ای  تعیین کرد  انان بواداره  

فه  عباسی   شفاخانه تاسیس  نکرد  اما نوانخانه های  برای کوران  و پیر زنان  دایر  نمود و شاید  نخستین خلیمنصور   

 روانی تاسیس کرد برا ی مریضان   دارالمجانین یا جانشین او  منصور  

ه  دایر کردند  همین  که  شفاخانه  بغداد  در سایر  شهر ها  مشهور شد  در اغلب نقاط  مهم به  تقلید  از بغداد شفاخان

 همان  که سایر  وسایل  تمدن  را نیز  از بغداد  می گرفتند 

دایر شد   جدیده های اسالمی  شفاخانه های  هنوز قرن  سوم  به پایان  نرسیده بود که  در مکه  ،  مدینه  و سایر  شهر 

کردن  آن  در بغداد و اطراف آن   و وزیرانش  در ساختن  شفاخانه  و دایرعباسی  مقتدر ودر  آغاز قرن  چهارم  ، 

 .شفاخانه سازی براه انداختندباهم  مسابقه  

  موصل ،  شام   و اندلس و غیره  نیز   ،  افغانستان کنونی ایران امروزهالبته  در سایر ممالک  اسالمی مانند :    

ضمن  سفر نامه  خود     ابن جبیر    .داردشفاخانه  های  در همان ایام  تاسیس  شد  که  شرح همه آن  در اینجا  گنجایش  ن

که  در قرن  ششم  هجری  نگاشته  ، مطالب  مشروحی  از  شفاخانه های اسالمی  که خود دیده  می نویسد  : شفاخانه  

ب  اداره می شد   و بدون توجه  به ملیت ،  مذهب  و شغل  همه مریضان  های اسالمی  ان روز در کمال  نظم و ترتی

مخصوص  به خود داشته  است  طبیبان   صالونهاین  یا والصدقت  معالجه  می شدند و هر مرضی  ،   با  نهایت

د  می یافت  می نمودند  هر  مریضی   که بهبو  تجویزمریضان را معاینه می کردند  و دوا و غذای  آنان را  مؤظف

ه  می داد  و در عین  حال  طب  و دوا  او را شفاخان کفن  و دفن مرخص  می شد  و هر که  می مرد  ، مخارج   

  .سازی  نیز در همان  محل  تدریس  می شد   و شاگردان  عالوه بر تحصیل  علمی  تمرین  عملی  نیز داشتند

به این طرف  و آن طرف  می بردند . از آن جمله  در اردو    انبا  شتر  و قاطر خود را مسلمانان شفاخانه های  سیار 

  . شفاخانه  ای بود  که چهار شتر  ان را  می کشید و با دوا  به هر طرف  می رفت   سلجوقی  ملکشاهبن  سلطان محمود  

راب ) مسلمین ( در سابق  ساخته اند  از نظر   می گوید  :   چنانچه معلوم شده  شفاخانه های  که اع  گوستاو لوبون

وسیع  ساخته   شده و آب  و هوا  در آنها  به مقدار    اصول نطافت  ، بهتر از شفاخانه کنونی  ما بوده زیرا  آنها خیلی

 داشته است وتازگی  زیادی  جریان 

  ،در بغداد  انتخاب  کند  شفاخانه یک برای  احداث  کردند  که بهترین   محله  را  اضاتق "رازی زکریای" ازوقتی  

 بدین ترتیب     .قرار گرفت همگانورد  قبول کرد  که م  شنهادیپرا  جالبی ، طریقه ای انتخاب  محل مزبوراو برای  

گوشت دیر تر فاسد   یکههرجادرآویزان  کنند و  در هوای آزاددر هر محله ای یک   قطعه گوشت  : کهدستور داد  

ای خوب منطقه این مبتنی بر هو ،جدیده  میکروب شناسان م دارمحت)  .احداث  نمایند  شد  شفاخانه  را در همان  جا

 (عملی خواهند کردنیز راپیشنهاد 
 طبیبه  محصلینی مانند شفاخانه های  کنونی  قسمتی  از ان  مخصوص  به  مریضان  و قسمت  دیگر   شفاخانه های  مسلمین 

کنند . ولی   حاصل  عملی تجربهندند مریضان بیش از  انچه در کتاب  می خوا  دید وا دید باتا محصلین  از   داشت اختصاص

 .ون وسطی در اروپا جز  اندکی  از این  شیوه در تحصیل  علم  طب  پیروی نکردند دانشگاهای  قر

کنون نزد ما معمول   ا؛ شفاخانه های  مخصوص  ساخته  بودند  و چنانچه  هم     خلل دماغمسلمین  برای  بعضی  از امراض  مانند   

ی  به طبابت   مریضان    بی بضاعت  می پرداختند  د  که در  روزهای معینی به طور  مجان است  انجمن های خیریه  ای داشتن 

 . ه  هر چندی  یکبار  دوا و داکتر  بدانجا  می فرستادندو در جا هایی  که احداث شفاخانه مقدور  نبود

فاتی  انچه  طب  امروز  تلفات  می دهد  تل) مسلمین ( در قرن  دهم  میالدی  بیش از   یانچه  من  استنباط  کرده ام  اطبای  عرب 

  نداشته اند . ریشان کنندهپ 
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