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 دیباچه
 

 یتمدن اسالم هاییمارستاننقش وقف در توسعة ب
 

و  یانشاهان، فرمانروا ین،سالط یفگان،خل ی،اسالم هاییندر سرزم

 یتو خدمت به انسان یبه سبب ثواب اخرو یابه عنوان صدقه،  یکوکارانن

از  یکی. کردندیمبادرت م یمارستانو جاودان کردن نام خود، به ساخت ب

)اصحاب  یانمشاغل که معموالً بر عهدة لشکر ترینیهو بلند پا ینبزرگتر

 یوانید یبوده که معموالً جزء کارها یمارستانب ی( بود، سرپرستلسیوفا

که نائب )نائب السلطنه( آن را به عهده داشت و کارها را  شدیمحسوب م

رو،  یناز ا 1.کردیم یضتفو گزیدیکه خود بر م یوانیانیبه کاتبان و د

 غرناطه،از سمرقند تا فاس و از آنجا تا  ی،که در مراکز اسالم بینیمیم

ها آن که بر شوندیم یدرمان یریهمؤسسات خ هایمارستانآکنده از ب

                                                    
دانش  ةمؤسسه توسع ی،در اسالم، ترجمه نوراهلل کسائ هایمارستانب یخبک، احمد، تار یسیع 1

 .33. ص1371 یران،و پژوهش ا
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 یشترکه ب یینهاده بودند تا جا ینسنگ یاربس یبا درآمدها یموقوفات

 بخش درمان و در یریه،خ امالک شام وقف امور کشتزارها و روستاها و

 هایمارستانساخت ب یروحان ةیزصورت، انگ هر شده بود. در یمارستانیب

 ینکه بزرگتر کندیم یداپ یچنان گستردگها آن اتموقوف و

. چنانچه گیرندیشکل م یتمدن اسالم در یت،بشر یختار هاییمارستانب

 نگاریختار هر یرتح ی،بستر یمارهزار ب بزرگ تونس با چهار یمارستانب

 1خود جلب نموده است.ه را ب یعلوم پزشک

و بعد  یزیکیابعاد ف ینبا ا هایییمارستانب ینشک ساخت چنبی

 یانبوده است. بر یرپناه موقوفات مربوطه امکان پذ جز دره ب یخدمات

به  یاسالم هاییمارستانوقف و سازمان موقوفات ب یبا چگونگ ییآشنا

 :کنیمیاست، بسنده م یقتحق این یانگرال که بچند مث

 

 مصر

 یقعت یمارستانب /1

سال  طولون در یهااز ساخته ی،اعل یمارستانبه ب معروف

 و یمارستانمخارج ب یزانق بوده است. م۲61سال  یام و 87۲ق/۲59

 در یاربازار بردگان، امالک بس یاست. و بوده ینارهزار د 60مستقالت آن 

 یمارستانرا به ب یمسجد آب و ةچشم یزن تنور فرعون وکوه معروف به 

 یو به انبارها رفتیم یمارستانسواره به ب معه،وقف کرد. او خود هر روز ج

                                                    
1 Arafa H: Hopitals in Islamic History.2000 (www.islamonline.net). 
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 ینمعلول و یمارانو از احوال ب کردیم یدگیآن رس یو موجود یمارستانب

 .پرسیدیمحبوس م یوانگاند و

 را در مارستانیآورده: احمد بن طولون ب یهالطولون یزهالسف لفؤم

 وجود نداشت و یمارستانیب مصر در یناز ا یشپ ق ساخت و۲61سال 

 یصاریهاساکفه و ق آن را در یهاو خانه یونفارغ شد، دارالد یاکارن چون از

و برده  یسپاه یمارستانب شرط کرد در را بر آن وقف و یقسوق الرق یزن و

 یگریمردانه و د یکیساخت،  یمارستانب یدرمان نشوند. او دو حمام برا

به آن وقف کرد و مقرر داشت که چون  یگردو را با امالک د زنانه که هر

فرش  یشپا یربه او بپوشانند و ز یگرد یاآرند، جامه یمارستانبه ب را یمارب

پزشکان  مناسب به او دهند و هاییخوردن غذا و داروها و گسترند و

تا آنگاه که بتواند جوجه  دیاب یاو را فراهم کنند تا بهبود شموجبات آرام

را به  یشهاسپرده و جامه بخورد به او اجازه بازگشت دهند و یو گرده نان

 1او باز گردانند.

 

 یوبیا ینصالح الد یمارستانب /2

 ینالدسلطان صالح یزمان حکمران در یمارستانب این

 ینوایانو ب یمارانب یبرا یان،مصر و تصرف کاخ فاطم بر یوبا بن یوسف

انبار  یستکرد که ماهانه دو خاص صادر یفرمان ینهمچن یو ساخته شد.

                                                    
 .59-6۲ص ،1371 ،بک یسیع 1
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 1.یابدبه آن اختصاص  یومف ةیناح در یوانید یبا درآمد اراض

از شهر  یدارهنگام د ی،جهانگرد اندلس یر،محمد بن جب ابوالحسن

ه گفت ینچن یوبیا ینم( به روزگار صالح الد118۲) ق578سال  قاهره در

طان، سل ینا ینافتخار آفر یو از کارها یدیمکه د ییجاهااز جمله ”است: 

 یهااز جمله کاخ یو فراوان یشهر قاهره است که درخوب یمارستانب

و  یخرواپاداش  یرا برا یدهکار پسند ین. او ارودیشمار م به یزانگدل

ه از آگاهان را به آن گمارد ک یبه خدا انجام داد و سرپرست یکینزد

 ها وبود و امکان استعمال شربت یارویاخت ها دردارو هایینهگنج

ها( ها )اتاقکآنجا مقصوره را به او داد، و در انواع مختلف آن ینگهدار

 یهاپوشدر آن نهادند تا با باال یمارانب ةاستفاد یبرا اهساخت که تخت

 “... کامل در آن بخوابند

 

 قالوون یمارستانب یادارالشفاء  یا یبزرگ منصور یمارستانب /3

 یبهداشت یتنگران وضع یاسالم هایینسرزم یهادولت چون

 ییسزاه ارزش ب یو درمان یمارستانیمسلمانان بودند، سازمان بة جامع

 یبانیهمواره پشت یمراکز درمانگاه و هایمارستانب یسسأو دولت از ت یافت

 یمارستانب یبنا یرو، سلطان الملک المنصور قالوون برا ین. از اکردیم

 ینا ییبرپا ینکرد. او برا یغدر یتالش یچقاهره از ه یبزرگ المنصور

                                                    
 .65-67ص ،همان 1
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از  نمود و یرانبود و یارا که امکان اقامت شاهزاده یدژ یمارستان،ب

 یبزرگ را بنا نمود. او تمام یمارستانب ینمرمر آن ا یهاها و ستونسنگ

فراخواند  یمارستانب ینا ییبرپا یهنرمندان و معماران قاهره و مصر را برا

ساخت آن  کار و در کردیم یساختمان سرکش ینروزانه به ا یزن اوو خود 

 شاهکار شد،یبه کار مشغول م یگرکنار کارگران د خود در یهابا دست

 یرا برا آن، آن مدیریت یزشگفت انگ یستمساختمان و س ینا یهنر

 یهبودکه ب یمارانیجاودان نموده است. به ب هایمارستانقلب ب در یشههم

پنج سکه  یمارستان،ب ینهنگام ترک از ا در بودنددست آورده ه خود را ب

ها آن یدست آوردن مجدد توان جسمه شان تا بیگذراندن زندگ یطال برا

 ۲و1.شدیداده م

 انیمارستگران را هر روز به بو رامش یاناز محل موقوفات، مصر گاه

از درد  هند ودرا آرامش  یمارانب یقی،تا با آواز و نواختن موس آوردندیم

 آنان بکاهند. یشدن زمان بستر یانتظار و طوالن

 ،هادکان، هاینزم ،یاسمصر، الق ینالمنصور از امالک سرزم ملک

شام که  را در یامالک یزو ن یگر،د یجاها انبارها و، مهمانسراها ،هاحمام

همه را به  رسیدیدرهم م یلیونم یکآن به  ةارزش درآمد ساالن

خانه مدرسه و مکتب ،وقف کرد تا به مصرف آنجا و گنبد یمارستانب

 یچندار را متصد یرام یافرم صالح یبکا یرعزالدین. او امسدبر یتیمان

                                                    
 .73-79ص  ،همان 1

2 Pushmann T: A history of medical education. New York, Hafner Publishing 

Company, Inc,1966. P.172. 
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آن را  مسئوالن و نظارت بر یگربه کارکنان و د یدگیموقوفات کرد و رس

 یشانا فرزندان خود و پس از یخود و پس از آن برا یبرا یاتح یامدر ا

آن  یبرا یانامهمذهب مسلمانان مقرر کرد و وقف یحاکم شافع یبرا

 1نوشت.

وه با شک یاربنا بس ینا”آمده است که  یزمسالک االبصار ن کتاب در

موقوفات  ینبنا و فراوا یبزرگ خاطره ب یزآن ن مخارج بر و یآثارش عال بود و

 ،یپزشکان عموموجود پزشکان گوناگون مانند  و هاینههز یگستردگ و

 “.بود یادز یارآن بس چشم پزشکان و جراحان در

 

 عراق

 یعضد یمارستانب /1

 یفرمانروا یلمی،فرمان عضدالدوله ده که ب یعضد یمارستانب ساخت

. یافت یشگشا یالدپس از م 981سال  شهر بغداد آغاز شد، در در یه،آل بو

ساختمان  کییزیمورد عظمت ف که عضدالدوله نه تنها در یداستپ ینچن

پزشکان و کارکنان آن  یفیتآن بلکه نسبت به ک یزاتو تجه یمارستانب

 یاندانشجو یدارا یآموزش یمارستانب یناست. ا داشته یتوجه فراوان

 یستبود. ب 3گذراندندیخود را م یکه آموزش تخصص یو پزشکان ۲یپزشک

و  یدر رشته جراح Consultants attending ةچهار استاد برجست و

                                                    
 .73-79ص  ،همان 1

2 Interns 
3 Resident 
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 ینا 1.دادندیم یلرا تشک یمارستانب ینا یکادر درمان یداخل طب

 ۲پا برجا بود. یالدیم 13قرن  ات یمارستانب

 یمارستانچون عضدالدوله فنا خسرو، ب”: یقفط ینالدجمال ةگفت به

در آنجا  یاز هر سو رسیدیتن م ۲4که به  یبغداد را ساخت، پزشکان

ق، 408سال  بود. در یشاناز ا یکی ی،اصفهان یهابن مندو فراهم آورد و

شرف الدوله بن بهاءالدوله درگذشت.  یحاجب بزرگ، مول یابونصر شباس

اموال  و دادیم یارصدقات بس یملقب کرده بود. و یداو را به سع هبهاءالدول

 یمارستانب او بر ةفراوان در راه خدا وقف کرد که از آن جمله امالک موقوف

 3“.داشت یاردرآمد بس ،خراج و هایوهم و یبود که از محصوالت زراع

 

 واسط یمارستانب /2

شرف الدوله  یروز ی،حسن رخج یالملک ابوعل یدؤق، م413 سال در

دست  عراق در باهلل را در القادر یفهخل امور ةهم ةبن بهاءالدوله که سر رشت

 یاهانگ ها وشربت ها ونهاد و دارو یادواسط بن در یمارستانیداشت، ب

 یمارستانکارکنان ب یگرد پزشکان و، انبارداران آورد و آن گرد فراوان در

 یارموقوفات بس نمود و ینمع یمقرر یشانا یبرا کرد و منصوبآن  را در

 4نظر گرفت. آن در یبرا

                                                    
 .۲05-۲06، ص 1365 یرکبیر،ام یران،ا یپزشک یختار یریل،الگود، س 1

۲ Shahine YA: The Arab contribution to medicine. London, 1971, P.10. 

 .118، ص 1371عیسی بک،  3

 .1۲4همان، ص  4
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 شام

 یبزرگ نور یمارستانب /1

دوازدهم در قرن ششم/ در یزنگ ینالدرتوسط نو یمارستانب این

 رکه مسلمانان د یایهآن از فد ةینهزاند که شد، و گفته یسسأدمشق ت

 نیمأشده به دست آورده بودند، ت یراز شاهان اس یکیمقابل رها کردن 

 شد.

از  کالس اول بوده و در یمارستانب ینا یمارستان،لحاظ خدمات ب از

 ینا . درشودیاول محسوب م ةبا رتب بیمارستانی یزن یآموزش یدد

 ةیخچتار یحاو یاپرونده ی،پزشک یختار بار در یننخست یبرا یمارستانب

 ةیشرفتپ یو درمان یآموزش یستمس ینپناه هم وجود داشت و در یمارانب

از پزشکان برجسته چون  یاریاست که بس بوده یمارستانب ینا

است که  یهمان کس یسشدند. ابن النف یلاز آن فارغ التحص یسالنف ابن

برد.  یویخون ر یانجر یستمبه س یپ ی،پزشک یختار بار در یننخست یبرا

از  ییهاماند و بخش یجا هفت قرن بر تا یمارستانب ینا یخدمات عموم

 1.داردوجود  یزهمچنانن یمارستانب ینا

داشت که نظارت و  یعظمت و یتچنان اهم ینور یرکب بیمارستان

نائب السلطنه دمشق قرار  ةشمار آن، به عهدیبه موقوفات ب یدگیرس

 داشت.
 

                                                    
1 Arafa H:Hopitals in Islamic History.2000 (www.islamonline.net). 
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 حلب در یقعت یمارستانب یا ینور یمارستانب /2

حلب در  در یمحمد بن زنگ ینرا ملک العادل نورالد یمارستانب این

 یاکوچه در یجلّوم کبر یکو سوق الهواء در یکنزد یهانطاک ةدرون درواز

 ینبا نگاه به موقوفات ا .1بهرمه معروف است، ساخت ةکه امروز به کوچ

وقف  یقاز طر یاسالم هاییمارستانب یاتح یسمبه وجود مکان یمارستان،ب

 العسل در یاز مزرعه واد یمین معراتا و یبرد. روستا یمخواه پی

و  یسوم از مزرعه خالد یککفرتابا و  ةفدان مزرع 5سمعان و  جبل

فدان از  8 و یانباب الخ یرونب یابهشتم از آس یکمطخ و  در یاییآس

فدان از  1۲ال المطخ، و  یرهحم ةفدان مزرع 5عزاز و  در یاابومرا ةمزرع

 10و  یات،غرب در یلراع یتب یسوم از روستا یک معرّه،غرزل از  ةمزرع

سوق الهواء که امروز به سوق گمرک معروف است همه را وقف  دکان در

 و یمارستانموقوفات ب ةیبق و یمارستانوقف ب در کردند. سه دکان کامالً

 ةفرج و درواز ةو درواز یهانطاک ةدرواز یرونب یبوده و انبارها یرجامع کب

 مارستان وقف کردند.یب جنان را فقط بر

 

 یرانا

 یر یمارستانب /1

 یسرا رئ یو ی،شرح حال و مقام راز الحکماء خود در یختار در قفطی

طب و تمدن قلم  یختار که در یمورخ . هرکندیم یمعرف یر یمارستانب

                                                    
 .139ص  ،همان 1
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 یو عشق یولوبون، از مهربانو گوستا یدانتا جرج ز یمزده است، از ابن الند

کتاب  در یم. ابن الند1اندخود داشت، سخن گفته یمارانبه ب یکه راز

 :نویسدیالفهرست خود م ارزشپر

داشته،  یمارانفقرا و ب یژهنسبت به همه کس، به و یمهرمان و تفقد”

ها آن یبرا یکالن هاییو مقرر رفتیم یادتشانعه ب و یااز حالشان جو

 ۲“گذاشته بود.

را  داشتیم یافتاندلس در بغداد و یرا که از خلفا یتمام وجوه او

در راه ساختن و  که ینا یا 3کردیوفقرا پخش م یمارانب یاندرم یا

 ةیسا در یر یمارستانب هاییه. پاکردیصرف م یمارستانب یسازمانده

 ینبزرگتر او چنان مستحکم شد که اکنون نام آن در هاییجانفشان

 4.مانده است یادگاریبه  Ray Hospitalبه عنوان  جهانالمعارف  هیردا
 

 یشابورن یمارستانب /2

عثمان  یبه نام عبدالملک بن اب یبیاز اقدامات طب یمارستانب این

مکه  ابتدا در معروف به خرگوش بود که در یشابوری،ن یممحمد بن ابراه

                                                    
. 1347 یه،اسالم ی.کتابفروشینیهاشم حس یدلوبون، گوستاو: تمدن اسالم وعرب، ترجمه س 1

 .609ص 

 .531. ص 1366 یرکبیر،ام: کتاب الفهرست، ترجمه محمد رضا تجدد. یمابن الند ۲

، 1366. شباهنگ، یمانینر یوانک و یترجمه محمد معصوم یولوژی،ب یخ: تاریگاردنر، الدون ج 3

 .84ص 

 یهادهه یدانشمندان علم پزشک یهاو برداشت یراز یای: استاد محمد زکرینالد یفس ی،نبو 4

 .۲۲. ص 1366از او. اقبال،  یستمآخر قرن ب
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به  یشابور،پس از مراجعت به موطن خود ن و پرداختهیفقه م یلبه تحص

 همت گماشت و یمارستانیمساجد و ساختن ب، آب انبارها، هاساختن پل

 کرد. ینآن مع یبرا یاوقاف

خواجه نظام الملک  یپس از و و یافتوفات  یهجر 407به سال  وی

 )خواجه( در یهر روز و گویندیمعظم ساخت. م یمارستانیب یشابور،ن در

. وفات خواجه در رمضان کردیدر راه خدا انفاق م یناراول وقت هزار د

 1بود. یهجر 485سال 

 

 زرند بیمارستان /3

خوب  یارآن بس یسجستان است که بازارها ةزرند، همان قصب شهر

است.  یصفار یثعمروبن ل یساتسأزرند از ت یمارستانبوده است. ب یباو ز

مسجد جامع و  آن را بر به نام خود ساخت و یزرند )زرنج( بازار عمرو در

آن هزار درهم  ةآنجا و مسجد الحرام وقف کرد که درآمد روزان رستانیماب

 ۲بود.

 

 مراکش بیمارستان

بود که در  یمارستانیب ی،اسالم هاییمارستانب یناز بهتر یکی

شده و عبدالواحد  یسسأت 1۲00سال  در یقاشمال آفر مراکش در

                                                    
 .767-768، ص 1366پس از اسالم، دانشگاه تهران،  یرانا طب در یخمحمود، تار ی،نجم آباد 1

 همان ۲
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 نوشته است: ینآن چن ةدربار یالمراکش

 یادر دن کنمیساخته شده است که تصور م یمارستانیب ینجاا در”

شهر انتخاب شد.  ةنقط یندر هموارتر یعیباز و وس یباشد. فضا یرنظیب

کمال بسازند و پس  یتدر نها یمارستانیبعد به معماران دستور داده شد ب

کردند که  ینچنان تزئ آراستند و یباییرا به ز صنعتگران آن هنرمندان و

آن  در یوهو درختان م ینیمختلف درختان زم . انواعرفتینم رشانتطا

مرکز  بود و به عالوه در یها جاراقتتمام ا در یکاشته شد. آب به فراوان

مفروش  یدبا مرمر سفها آن از یکیبنا چهار استخر بزرگ بود که کف 

و  یشمکه از پشم، پنبه، ابر یاارزنده هاییبا قال یمارستانگشته بود. ب

 یعو بد یباز یقدره ب هایقال ینشده بود. ا یندرست شده بودند، مز چرم

به مقدار  یاروزانه ةکنم. بودج یفرا توص آن توانمینم یبودند که من حت

 یکه برا یایهدارو و مواد اول ةینخارج از هز یی،غذا ةیرج یبرا ینارد یس

. بودشده  یینالزم بود، تع یچشم یهاقطره ها وها، روغنساخت شربت

 دست لباس روز که در یکدست لباس شب و  یک یمارانبه عالوه، ب

 یمارداشتند. چون ب یاراخت زمستان کلفت و در تابستان نازک بود، در

پول که  یمبلغ یمارستاناز ب یبود هنگام مرخص ینواب اگر شد،یدرمان م

توانگر  یماران. بداشتیم یافتکند، در ینمأت یچند بتواند معاش او را تا

. گرفتندیم یلخود را تحو یهاها و پولهنگام مرخص شدن، لباس ز درین

 یااستفاده از آن را محدود به توانگران  یمارستان،سس بؤخالصه، م

مراکش ناخوش  که در یایگانهنساخته بود. برعکس، هر ب دستانیته
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 مرگ، تحت مداوا یاکامل  یو تا بهبود گردیدیبه آنجا منتقل م شدیم

نماز ظهر، اسب خود  ةت. شاهزاده هر روز جمعه پس از اقامگرفیقرار م

 یاآنان جو یک یکحال  از و رفتیم یمارانبه عبادت ب و شدیرا سوار م

چگونه درمان  هستند؟ و چطور کرد،یال مؤس معموالً و گردیدیم

 1“.ادامه داشت یو یاتروز ح ینعادت شاهزاده تا آخر ینا شوند؟یم

 

 اندلس

 غرناطه )گرانادا( بیمارستان

توسط شاهزاده محمد بن  یالدیم 1366سال  در یمارستانب این

ود، بنفر  یلیونم یمن آن بالغ بر یتبن نصر در شهر غرناطه که جمع یوسف

در  یاسالم یمعمار یباییز مظهر شکوه و یمارستان،ب ینساخته شد. ا

 پا برجا بود. 149۲سال  قلمداد شده و تا سقوط غرناطه در یااسپان

مسلمان آندلس  یاندر ذکر احوال فرمانروا یببن خط ینالد لسان

از جمله صدقات و  ”نگاشته است:  ینبن نصر چن یوسفمحمد بن  ةدربار

 یاز بناها یکیاعظم،  یمارستاناز جهاد نفس، ب یاو، جدا هاییکاریکون

از  یکی یمارستانب یندور دست است. ا ینسرزم ینا ساخته شده در

پادشاه، با وجود ضرورت  ینا و جز رودیشهر به شمار م ةبرجست یازاتامت

کار نپرداخته است. همت در  ینبه ا یبدان، از آغاز فتح اندلس کس یازن و

                                                    
 .۲05-۲06، ص 1365 یرکبیر،ام یران،ا یپزشک یختار یریل،الگود، س 1
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گاه آن را چون جلوه کرد و یقکار تشو یناو را به انجام ا ی،و تقو ینکار د

 گسترده و ییفرخنا را در یمارستانآراست؛ و ب یکون یگاهیچشم و جا

 یها و فراخمنزل گاه یادیو ز یسرا یبزرگ یازاته و با امتیزپاک ییهوا

ساختن  یجار ها وو وضوگاه هاینههوا، وجود گنج یپاک ها.آب یروان فضا و

 یاهیس ها وشن یانهحسن نظام چنان ساخت که آب از م و یراتخ

ها درختستان ها واز چمنزار یابه سان در یاو پهنه کرد،یها فوران مسنگ

 “.دیآن تدارک د در

باشکوه نگذشته بود که  یمارستانب یناز ساخت ا سال یکهنوز 

ه پس از سقوط شهر، ب یمارستانب ینموقوفات فراوان آن مشخص شد و ا

شد و سه  هایدستخوش دگرگون بار ینچند آمد وصورت ضرابخانه در

 1.ییدگرا یرانیچهارم آن به و

و  یخیاراسناد ت ی،تمدن اسالم هاییمارستانمانده از ب یجا بر آثار

 یساتسأها، از جمله تیمارستاناز آن دارند که ب یتحکاها آن یهانامهوقف

 کردندیاند و خدمات خود را به عموم مردم عرضه مبوده یشهر یعموم

انه سفأمت ااند. امبه جوامع خود داشته یخدمت رسان در ییسزاه و نقش ب

ا نهادند و رو به فن یزن هایمارستانب ینها، ارفتن موقوفات آن یاناز مبا 

فاس به  هاییمارستانمورد ب در یقاییلئون آفر موضوع از گفتار ینا

 قابل استنباط است: یروشن

گذشته  بوده است، و در یمتفاوت هاییمارستانب یشهر فاس دارا”

                                                    
 .173-174ص ، 1371عیسی بک،  1
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 خارج از شهر . درینندسکونت گزها آن تا سه روز در توانستندیم هایبهغر

 یبه پا یباییز وجود دارد که از نظر یمتعدد یهادروازه هایمارستانب

ثروتمند  یاربس هایمارستانب ین. ارسندیدرون شهر نم هاییمارستانب

داشت  یاجبه پول احت یداًکه سلطان شد «یدسع»جنگ  یاما بودند اما در

را  هایمارستانامالک متعلق به ب و اشاره کردند تا منابع درآمد یبه و و

 یکیاقدام نشان دادند،  ینکه مردم مخالفت خود را با ا یبفروشد و زمان

 لبه فض هایمارستانب ینالقا نمود که ا ینچن یپادشاه به و یکاناز نزد

شرف از  که در یپادشاه فعل یعنی یاند که اسالف ویدهبنا گرد یصدقات

 ینچن یتاند. حال که وضعپرداخت نمودهدست دادن سلطنت خود است، 

 یزمان امالک فروخته شوند تا دشمن مشترک دفع شود و یناست که ا

نمود.  یداریرا خرها آن مجدداً توانیم یکه جنگ فروکش کرد، به راحت

گرفته ها آن قدرت عمل دچار فقر شدند و هایمارستانب تیبتر ینو بد

و اشراف شهر را  هایبهفقها غر از یحال هنوز هم برخ ینبا ا یشد ول

 یمطلوب یتوضع مختلف خود را در یهاتا بتوانند بخش پذیرندیم

وجود ندارد  یمارستانب یکشهر جز  هاییبهغر یو امروزه برا نگهدارند

 1.پذیردیآن صورت م در یو نه درمان ددار یکه آن هم نه پزشک

که  دهدیپس از دست رفتن موقوفات نشان م هاییمارستانب ویرانی

ن همچو یکوکارانه،ن ینهادها یتادامه فعال موقوفات تا چه حد در ینا

 اند.ثر بودهؤها، میمارستانب

                                                    
 .۲36، ص 1376 یرکبیر،انتشارات ام ی،چراغ یترجمه عل ی،اسالم ینهمحمد عبدالستار عثمان، مد 1
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پرسش برقرار بوده است که چرا  ینهمواره ا یگر،د یاز سو

ها موقوفات آن یبانکه پشت ییهایمارستانب یاو  یریهخ یهایمارستانب

 یارلة بسگرفتند. مقا یشراه فنا را در پ یگریپس از د یکیاند، ودهفراوان ب

 یدرامپراطور یننوای یریهخ یها یمارستانوقف و ظهور ب”با ارزش 

کامل در استانبول که  -ینب ز یمارستانب یمورد یبررس با “یعثمان

 یقتشود، در حقیپژوهشگران ارجمند م یمکتاب تقد ینترجمة آن در ا

 یهایمارستان)بی سنت یدارالشفاءها یریگابعاد شکل یضمن بررس

هم نوزدتا  یزدهمس یهاقرن یدر ط یعثمان یة( در قبل و زمان ترکیریهخ

ه نوزدهم استانبول، تالش نموده است ک قرنمهم  یطب ینهادها یگرو د

 میساز مکان یزپرارزش پرداخته و ن ینهادها ینبه نقش وقف در ظهور ا

 یناپرده بردارد که  یخنهادها در گسترة تار ینل اافو یچگونگ یچیدةپ

کار  و ساز یزو پرسمان برانگ یکتار یایتواند زوایخود م یلیمقالة تحل

 را آشکار سازد. “یتانیمارسب ینهادها - وقف”سازمان 

کتاب به دانش پژوهان  یندر انیز که ترجمة آن  یگرد یامقاله در

 یسنت گریشود به گسترة اثر مدرسمی یمتقد ینزم یرانا یپزشک یختار

مدرن در قرن نوزدهم  یراندر ا یآموزش پزشک یبا وقف بر رو یافته یانبن

 یرانا یپزشک یختار یهااست که در پژوهش یهمان پرسش ینپردازد. ایم

نه تنها  ،مقاله ینمدرن، به آن پرداخته نشده است. در ا یرانگسترة ا در

بلکه با  یمبریم یپ یراندر ا یزاسیونآموزش و مدرن راثر پر نفوذ وقف ببه 

 یراندر ا یزاسیونمدرن یندو فرا یآموزش پزشک یتماه ینامیسمد یمترس
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و آموزش  سوقف و توسعة مدار یانم یممستق یتیقرن نوزدهم به رابطة عل

 یزن یدئولوژیکو ا یاقتصاد -ی قاجار در چهارچوب نهاد یراندر ا یپزشک

 یابیم.آگاهی می

ناب ج یخته،ارشادات استاد فره یةبا ارزش بر پا یاردو مقالة بس این

 یانتهایعشق ب ،شکیقاسملو در چرخة ترجمان قرار گرفتند. ب یدفر یآقا

ش نق یدر باز زنده ساز یشانتالش ا یزو ن یپزشک یخاستاد به تار ینا

ایشان  اصرار و یاصل یزهانگ یران،در ا یمارستانیب یوقف در توسعة نهادها

تاری همچنین این اندیشمند گرامی، ویراسمقاالت بوده است.  ینا شرن به

 عالمانة متن را پذیرا شدند.

که از  یرحق ینپدر ا یهمتایو کوشش ب یبانهشک یهمراه

در  یزنهستند بازنشستگان پر افتخار آموزش و پرورش استان بوشهر 

ش ستای یاربس د،بودشوار  یکه مملو از اسام یخیترجمة دشوار متن تار

 گاروزآم ینبر دستان ا یشهمانند همبرانگیز است. بدین سان، این حقیر 

 زنم.یبوسه م امزندگیبزرگ 

و  ییمهندس دارا جوکار در صفحه آرا یجناب آقا یهاتالش از

و سرکار خانم  یآذر ینحس یها و منابع، جناب آقاپانوشت یرایشو

که  ییصفازهرا رکار خانم متن و س ینیزاده در حروفچ ییسوسن گتو

ن بوشهر، امکا یامور انتشارات دانشگاه علوم پزشک یگیریپرتالش در پ

 . دارم قدردانی را یتاند، نهارا فراهم آورده یخینو و تار یهایشهنشر اند

 ةنقش وقف در توسع ینوشتار بتواند در باز زنده ساز یناست ا یدام
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 ی،اقتصاد ةدر افق توسع یرانا یو آموزش پزشک یمارستانیب ینهادها

 یخیتار یاتتجرب یةنو را بر پا یچهارچوب ین،زم یرانا یو فرهنگ یاجتماع

پژوهان در تدوین طرحی نو برای آورده و موجب انگیزش دانشفراهم 

 .آموزشی کشور شود -گسترش وقف بر گسترة نظام درمانی 

 

 

 ایرج نبی پور دکتر

 جمهوری اسالمی ایرانعضو پیوستة فرهنگستان علوم پزشکی 



 

 

 

 فصل اول 

 ای نوینخیریههای وقف و ظهور بیمارستان

  در امپراتوری عثمانی

 کامل در استانبول -مورد بیمارستان زینب 

 

 اتکر یفشر، فضه گونرگون
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، وزیر اعظم اسبق میالدی 1876ه.ق/ اوت 1۲93ماه رجب سال در 

-1884ش زینب خانم )( و همسر1808-1876“ )پاشاکامل  یوسف”

، در “عثمانی مصرکوچکترین دختر محمد علی پاشا، حاکم ( ”18۲8

کنار بسفر، بیمارستان تازه ساختی در آب منطقة عمارت خودشان در

های خصوصی خودشان بنیان گذاشته استانبول که با اعتبار ویژة هزینه

در متن  .بودند را به عنوان وقف به مستمندان مسلمان هدیه کردند

 (1ست: )انامة آن به شرح زیر آمده وقف

تعهد اهدا کردیم و با بهترین وجه م باال رااموال یاد شده ما ”

از شدیم از این که هر مرد و زن مسلمان شهروند اسکوتاری که نی

های سالمت داشته باشد در بیمارستان یاد شده پذیرش به مراقبت

های جداگانه با توجه و احترام زیاد تحت و به شکل رایگان در اتاق

شان تا محل زندگیدرمان قرار گیرد و پس از مداوای کامل 

 “همراهی شوند.

شایستة “ شدکه با چنین نامی شناخته می”کامل  -بیمارستان زینب 

ای به بنیان سنتی باشد زیرا بنیانگذاران آن نه تنها نظر ویژهتوجه ویژه می

اند و ساخت و نگهداری یک بیمارستان جدید را برای آیندگان وقف داشته

هایی بوده است که ستان از اولین بیمارستانرا جویا بودند بلکه این بیمار
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توسط بودجة شخصی و نه توسط سالطین عثمانی و اعضاء خانوادة 

 (۲سلطنتی، در حکومت عثمانی، تأسیس شده است. )

در قرون وسطی جهان اسالم، امور رفاهی و اجتماعی مردم توسط 

ای بخشش ژهافرادی که به طور داوطلبانه پول و یا اموالی را برای اهداف وی

شد. دانه، پشتیبانی میپسنطریق وقف و اهدای خدا کردند، به ویژه ازمی

درآمد حاصله از وقف، صرف خدمات و تسهیالت اجتماعی مانند ساخت 

های عمومی، ها، مدارس، آشپزخانهگاهها، مخازن آب، منزلبیمارستان

سالمی، وقف گردید. از زمان آغازین دوران اها میها و حتی پلآسایشگاه

به صورت بخشش اموالی بوده است که درآمد حاصله از آن صرف اهداف 

های سالمت شده است. نهادهای آموزشی و مراقبتای میخیریه

هایی بودند که با رضایت کامل افراد مسلمان بنیان مسلمانان، بخشش

 ای مثل پادشاه، وزیر و یا افرادیافتند. حتی اگر بانی وقف شخص برجسته

و  رسمی دیگر بودند این امر را به عنوان یک شخص مسلمان انجام داده

برداری عموم مردم مقرر اموال شخصی خود را به عنوان وقف جهت بهره

 (.3کردند )می

در قرن سیزدهم، همسران، خواهران و یا مادران سالطین سلجوقی 

تأسیس  یی را به منظور خدمت رسانی مجانی به مردمدارالشفاءها، آناتولی

به طور قرارداد نوشته شده، هموار ها آن کردند و نیز زمینه را برای ادارة

های عثمانی )والده سلطان( کسانی بودند که پادشاه ان(. مادر4نمودند )

شد، داده میها آن زمین و اموال با درآمدهایی چشمگیر از خزانة دولتی به
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زده و شانزده، پیروی کردند. های پانپسندانه و سنتی، در قرناین امر خدا از

های عثمانی نیز به کار ساخت نهادهای وقفی های ثروتمند خانوادهخانم

های عمومی )مطبخ( مدارس مثل مخازن آب عمومی، آشپزخانه

ها( و مساجد دست زدند. در قرن ها(، مدارس )دانشکدهابتدایی)مکتب

ثروتمند بود؛  هنوز هم مورد توجه زنان خداپسندانههای نوزدهم، بخشش

والده سلطان)مادر سلطان بزم عالم  1۲58/184۲تا جایی که در سال 

عبدالمجید دوم( بیمارستانی ساخت و آن را به مسلمانان نیازمند هدیه 

های اولیة بنیان آن همانند دارالشفاءهای کرد. این بیمارستان که در سال

بیمارستان نوین  شد، در اوایل قرن دوازدهم تبدیل به یکسنتی اداره می

( بی شک، زینب خانم، سنت اصیل بانوان خانواده سلطنتی را 5گردید. )

 ای دنبال نمود.های خیریهدر ساخت بیمارستان

های ی سنتی )بیمارستاندارالشفاءهااولین قسمت از این مقاله به 

های سیزده تا نوزدهم خیریه( در قبل و زمان ترکیة عثمانی در طی قرن

های طبی مهم قرن نوزدهم استانبول را معرفی دیگر نهادپرداخته و 

نماید تا بتوان چهارچوبی تاریخی که در آن بیمارستان خیریة شخصی می

های سالمت به مردم شهر با هدف خدمت رسانی مراقبتکامل  -زینب 

استانبول شکل گرفت را درک نمود. قسمت دوم به چگونگی تأسیس 

های پس از بنیان ییراتی که در آن در دههو تغکامل  -بیمارستان زینب 

 1354/1935های متنوعی تا اینکه در سال آن داشته است و از عملکرد

یابد. سرانجام، به تجزیه کودک تبدیل شد، تمرکز می-به بیمارستان مادر
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درک ما در مورد افزایش لیل سند وابسته به بیمارستان که موجب حو ت

 پردازد.شود، میه به آن مینهادهای قانونی و مالی وابست

 

 و عثمانی آناتولیهای سلجوقی : بیمارستاندارالشفاءها( 1

از قرن دوازدهم به بعد، عمدة شهرهای مهم استراتژیک و تجاری 

دارالشفاء های مراقبت از سالمت بودند که ( دارای نهاد6) آناتولی

(. این 7شدند )میخانه( نامیده بیمارستان یا مریضشفاخانه، مارستان، )

بنیاد ها آن ها توسط حکمرانان سلجوقی یا افراد خانوادةگونه بیمارستان

شدند. پس از تأسیس، مبالغی جهت ارائه خدمات پزشکی مجانی گذاشته 

ن نهادها شد. به دلیل این که ایمیتخصیص داده ها آن به نیازمندان به

ها بدون این که بار رنطی قاند، توانستند داشته خداپسندانهپایه و اساس 

های نشکده، دادارالشفاءها(. 8مالی برای دولت داشته باشند پابرجا بمانند )

اند؛ زیرا در آنجا گذشته از خدمت رسانی به بیماران و پزشکی نیز بوده

گرفتند. دیوانگان، پزشکان در همین نهادها تحت آموزش قرار می

لیدی یا مدرسه )یعنی دو نهاد ک ی دوران سلجوقیان به مسجددارالشفاءها

آموزش زندگی و دین در اسالم( و گاهی نیز به حمام عمومی وابسته 

 بودند.

به وسیلة  آناتولیدارالشفایی که در یکی از شهرهای مرکزی 

ی دوران دارالشفاءهاالدین کیخسرو بنیان گذاشته شد، یکی از اولین غیاث

های . این دارالشفاء در سالسلجوقی است که تا کنون پابرجا مانده است
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بنا به وصیت گوهر نصیب، خواهر کیخسرو، تکمیل  60۲-600/06-1۲04

ی دارالشفاءهابزرگترین  614/1۲17گردید. یک دهه پس از آن، در سال 

( توسط سلطان عزالدین کیکاوس Sivas) سدوران سلجوقی در سیوا

اتاقه که  30 دارالشفاءبنیان گذاشته شد. بر طبق سند وقف، ادارة این 

داد، به خزانه کاخ واگذار گردید. کارمندان مترمربع را پوشش می 3400

)کحال(،  و کارکنان آن یک طبیب )پزشک(، یک جراح، یک چشم پزشک

شد. این بیمارستان در دوران یک داروساز و خدمتکاران را شامل می

به  عثمانی مورد استفاده بوده تا این که در قرن هجدهم تبدیل حکومت

 یک مدرسه گردید.

ام هجری برابر با سی 615قرارداد واگذاری که تاریخ آن اول محرم 

دارد که درآمد حاصله از پنج روستا، بوده، چنین بیان می 1۲18مارس 

مغازه که توسط سلطان عزالّدین کیکاوس وقف  108هفت تکه زمین و 

این گونه وقف، شده است. میدارالشفاء شده بودند، صرف برقراری و ادارة 

وقف شرعی دائمی اسالمی است که در آن عطا و بخشش برای همیشه 

( تا قیامت غیرقابل 9ماند. در این گونه موارد، اموال وقفی )پابرجا می

توان در گرو و یا رهن گذاشته شوند. این قرارداد فروش بوده و حتی نمی

بگیرد به هیچ وجه باطل شدنی نیست و هر کس اصول آن را نادیده 

مرتکب گناه شده است و در روز جزا در جهنم مورد خشم خداوند قرار 

شد و خواهد گرفت. خزانه دار قصر به عنوان امین و ناظر وقف انتخاب می

 اختیاردار عزل و نصب کارکنان و تصمیم گیرنده در مورد اجرت و وظایف
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 در درجة بود. درآمد حاصله از اموال وقف،و تهیه وسایل پزشکی میها آن

صرف  سپسگردید و صرف میدارالشفاء اول برای برقراری و نوسازی 

ها و مزارع. مانند مغازه ،شد که سودآور بودندامالک و مستغالتی می

ماندة درآمد، صرف خرید اموال جدید و اضافه کردن آن به اموال باقی

ی نه توانستند به مدت کوتاهگردید. در زمان نیاز، اموال را میوقفی می

خراب شود یا کارایی خود دارالشفاء بیش از سه سال اجاره دهند. چنانچه 

را از دست دهد و قابل تعمیر و اسکان مجدد نباشد، درآمد به دست آمده 

 (.10شد )خانمان اختصاص داده میرا به فقرا و مسلمانان بی

 1۲56-654/1335-736های ایلخانیان )دودمان مغول که بین سال

های مرکزی شرق آسیای صغیر حکومت های پارس و قسمتندر سرزمی

، دارالشفایی بنیان گذاشتند هدر آماسی 708/1308کردند( در سال می

(. این بیمارستان با هفت سالن بزرگ و دو اتاق که حیاطی چهارگوش 11)

هایی کردند، شباهت به بیمارستاندار فضادار را احاطه میبا دیوارهای طاق

( در اوایل یک قرن پیش ساخته Divviğiسیواس و دیوغی )داشت که در 

به عنوان یک مرکز پزشکی مهم در  ه(. بیمارستان آماسی1۲شده بودند )

های پانزدهم و شانزدهم، قرون اولیه حکومت عثمانی پابرجا ماند و در سده

کردند کار تألیف و ترجمه پزشکانی که در آن بیمارستان طبابت می

ها، کتاب جراحی دادند، از جمله آنبی به ترکی انجام هایی از عرکتاب

باشد. مترجم این کتاب، ابوالقاسم زهراوی یعنی التصریف )مجموعه( می

( بود که ترجمة خود را به 873/1468وغلو )بعد از چی اشرف الدین صابون
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سلطان محمد خان ”به محمد دوم، مشهور به  یلخانیها هعنوان جراحی

تا اواسط قرن نوزدهم  هی آماسیدارالشفاءها(. 13تقدیم نمود )“ جهانگشا

بخشی در آن به وجود آمد که به دیوانگان  1۲90/1873دایر بود و در سال 

 اختصاص داده شد.

به دنبال بنیان دولت عثمانی در ناحیة غربی آسیای صغیر در قرن 

ولت عثمانی به سمت شرق گسترش یافت و در نتیجه چهاردهم، د

ی سلجوقی تحت مالکیت آن دولت قرار گرفتند. ولی دارالشفاءها

( که پادشاهان عثمانی 14هایی )ی جدید در درون مجموعهدارالشفاءها

و استانبول بنیان گذاشته  ه، ادرنهدر شهرهای پایتختی نوین مانند بورس

توسط دارالشفاء وجه این که تعداد کمی بودند، به وجود آمدند. قابل ت

دادند تا از ترجیح ها آن ایجاد گردید و آناتولیها در شهرهای عثمانی

ی عثمانی از دارالشفاءهاهای موجود سلجوقی استفاده کنند. بیمارستان

نظر معماری، وضعیت قانونی و روش ادارة امور، بسیار شبیه 

نهاد وقفی بودند و پس از مدارس های سلجوقی بودند. هر دو، بیمارستان

طرح ریزی شده بودند. مدارس اساساً شامل یک ردیف اتاق بود که حیاطی 

کرد. دارالشفاء دار را احاطه میمرکزی به شکل مربع یا مستطیل طاقدیس

سلجوقی در پیوند با مدرسه یا مسجد بوده و ساختمانی است که سر در 

ن شده است. در مقابل، ورودی دارد که به شکل با شکوهی تزیی

ی عثمانی یکی از چندین ساختمان مجموعه بودند که مسجد دارالشفاءها

(. هدف حکمرانان 15کرد )مرکزی آن به صورت برجسته خودنمایی می
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ای، تغییر نیافته چه عثمانی و چه سلجوقی از بنیان چنین نهادهای خیریه

های سالمت مراقبت و فراهم آوردن خدمات بشردوستانه برای تودة مردم و

به مؤمنین بوده است. سازندگان این گونه نهادها معتقد به لطف و مرحمت 

جاودانه بماند و نیز با آرامش ها آن خواستند که نامخداوندی بودند و می

هایی که وقف نموده بودند، دفن شوند. افزون در گورهایی در همان مکان

قابت، هم چشمی و فخر فروشی ها، عناصر ربر این، در به وجود آمدن آن

های مادی درهم آمیخته شده بودند. زیرا وقف تنها شخصی نیز با مزیت

راه جلوگیری از مصادرة اموال و ارثیه توسط دولت پس از فوت و حفظ 

اموال در برابر قوانین ارثیة اموال و گاهی سرپناهی برای فرار مالیاتی بوده 

 (.16است )

ه کعثمانی به طور پیاپی در سه شهر فاء دارالشدر قرن نوزده، سه 

پشت سرهم پایتخت گردیدند، بنیان گذاشته شدند. اولی در سال 

. (17به وجود آمد ) هتوسط سلطان بایزید اول در شهر بورس 803/1400

ای که متشکل از مدرسه، مسجد، در درون مجموعه ءدارالشفا این

ه در بیست اتاق بود ک مسافرخانه و حمام عمومی بود قرار داشت و دارای

مترمربع ساخته شده بود. قرارداد وقف وجود  1590مساحتی به وسعت 

چی، دو داروساز و (، دو پزشک، دو نفر شربتارشدیک سرطبیب )پزشک 

 (.18دهد )دو آشپز را مورد تأیید قرار می

در استانبول توسط محمد دوم  875/1470در سال دارالشفاء دومین 

رکنان آن شامل دو پزشک، یک جراح، یک چشم فاتح درست شد. کا
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دار، یک پزشک، یک داروساز )ادویه کوب(، یک پرستار مرد، یک حساب

دارالشفاء (. این 19انباردار، دو آشپز، یک دربان و خدمتکار بوده است )

اتاقه تا اواسط قرن نوزدهم به عنوان تنها بیمارستان خیریه شهر پابرجا  ۲3

 ماند.

در شهر ازمیر در درون  893/1488در سال اء دارالشفسومین 

شده بود، توسط بایزید دوم  واقع تونجهای که در کنار رودخانة مجموعه

ر نسبت به آن چه که ددارالشفاء ساخته شد. با توجه به این که این 

ه نفر بود ک ۲1استانبول بود وسعت بیشتری داشت، تعداد کارکنان آن 

جراح، دو چشم پزشک، یک  شامل یک سرپزشک، یک پزشک، دو

چی، داروساز، یک خدمتکار، یک منشی )کاتب(، یک سرایدار، یک شربت

(. نقشة ۲0دو آشپز، یک مرده شوی )غسال( و یک دربان بوده است )

های بیماران را به صورت منفرد، ای بود که بخشازمیر به گونهدارالشفاء 

که با یک داالن  اداد که دهلیزی ردر زیر یک گنبد واحد، قرار می

 (.۲1داد )شد را پوشش میسرپوشیده احاطه می

 آناتولیمعموالً شاهزادگان عثمانی به عنوان حکمران یک والیت 

شدند تا به شیوة کشورداری و حکمرانی برای سالیان زیادی تعیین می

پذیرای  آناتولیواقع در ناحیة غربی مغنیسه (. ایالت ۲1وارد شوند )

ه عنوان حکمران بوده است. عایشه حفصه سلطان چندین شاهزاده ب

سال همراه  9( مادر سلیمان بزرگ )سلیمان قانونی( به مدت 941/1534)

کرد. حفصه سلطان در بود در آنجا زندگی  غنیسهپسرش که حکمران م
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ای بنیان گذاشت و پس از مرگ او در آنجا مجموعه 9۲8/15۲۲سال 

( آن نهاد خیریه را تکمیل 15۲0-957/66-974پسرش سلطان سلیمان )

یک حمام و یک  1539 و 946/1538و  945های و به ترتیب در سال

، کارکنان بیمارستان شامل 983/1575بیمارستان به آن افزود. در سال 

خدمه به  ۲5دو پزشک، یک چشم پزشک، یک جراح، یک سرایدار و 

 (.۲۲رفت )شمار می

شانزدهمی در استانبول به عنوان  ای قرنمابقی سه بیمارستان خیریه

های شهری عمده پایتخت به شمار هایی که پروژههایی از مجموعهبخش

ها و کارکنان، در مقایسه با آن چه در آمدند، باز شدند. شمار اتاقمی

دهد. شمار های اولیه ساخته شده بود، روندی رو به رشد را نشان میقرن

، قانونیخرّم سلطان، همسر سلیمان  (Haskiهسکی )دارالشفاء های اتاق

سلیمان، مشهور به سلیمانیه دارالشفاء (. ۲3رسید )می ۲8به 

( که 987/1579)عتیق اتاق و بیمارخانة والده  ۲7( دارای 964/1557)

اتاق بود.  ۲1توسط نوربانو سلطان، مادر مراد سوم ساخته شد، دارای 

اخته شد از مفهوم دارالشفاء هسکه که توسط سفیان، معمار ارشد س

معماری دارالشفاء ازمیر الهام گرفته بود و به دو بخش بزرگ گسترش 

ازمیر شبیه بود. احتماالً، مجموعة سلطان احمد دارالشفاء (، به ۲4یافت)

های سنتی اول که در اوایل قرن هفدهم به وجود آمد، از آخرین بیمارستان

ها ب است که مجموعهساخته شده در استانبول بوده است. به ویژه جال

دارالشفاء های هفدهم و هجدهم، بدون )کلیه( ساخته شده در طی سده
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های پانزده و شانزدهم بر موجود که به قرندارالشفاء اند. پنج بوده

رسد که نیازهای درمانی مردمان بومی را در حد زمان گردند به نظر میمی

های نوین اولیه که تانکردند. در قرن نوزدهم، بیمارسکنونی برآورده می

شدند به صورت به وسیلة دولت عثمانی و یا از طریق افراد بخشنده درست 

های اجتماعی فعالیتها آن هایی نبودند که دراصولی بخشی از مجموعه

گرفت، بلکه به صورت نهادهایی ممتاز، دینی و آموزش مذهبی انجام می -

 م، خود را نشان دادند.های سالمت و مداوای مردجهت ارائه مراقبت

ا ری سنتی عثمانی محبوبیت اجتماعی خود دارالشفاءهاتقریباً همه 

های جدید به عنوان یک نهاد بیمارستانی از دست دادند. زیرا بیمارستان

از جانب دولت در طی سدة نوزدهم ساخته شدند. در آن زمان 

ن دولت برایآمدند و بناها هنوز هم نهادی خیریه به حساب میبیمارستان

کرد. ضعف هزینه نمیها آن از بودجة خزانه برای نگهداری و پیشرفت

های وقفی و انجام قصوردار اموال مدیریت، استفادة نا به جا از بخشش

گذاران و بحران اقتصادی، به تدریج از درآمدهای وقفی، پس از مرگ بنیان

از این قادر به ها بیش کاست. از آنجایی که دارالشفاءها آن طراحی شدة

هایی که خانمانارایه خدمات پزشکی نبودند، دیوانگان، رنجوران و بی

ها آن یرند، واردهای خود مورد توجه قرار گگاهتوانستند در اقامتنمی

های عثمانی به تیمارخانه یا نواخانة شدند. در نتیجة این زوال، دارالشفاء

های دوران اسالم بیمارستان( و سرنوشت مشابه ۲6دیوانگان تبدیل شدند)

 (.۲7میانه را تجربه نمودند )



 نقش وقف در توسعة نهادهای بیمارستانی و آموزش پزشکی 3۲

 های سالمت جدید و قدیم در قرن نوزدهسازمان -( استانبول2

 1۲43/18۲7جراح خانة مأموریه که در سال  عامره وخانة  طب

های پزشکی و جراحی بودند که درون ساخته شده بودند، دانشکده

دید سالمت، به ویژه برای سیستم آموزشی ارتش برای ارایه خدمات ج

ها، تحت نظارت پزشکان اروپایی نظامیان، خودنمایی کردند. این دانشکده

اح دانشکدة جدید پزشکی نظامی افتت 1۲55/1839قرار گرفتند و در سال 

ای برای خدمت رسانی به ارتش عثمانی ای توسعهگردید که خود به پدیده

ه تنظیمات )سامان دهی( تبدیل شد. این جریان برابر بود با بیانی

که مربوط به اصالحات سیاسی و اداری ترکیه بود. در  1۲55/1839

، پنج بیمارستان نظامی در 1835و  1۲51/18۲5و  1۲41های سال

های متفاوت پایتخت عثمانی به وجود آمدند. دو بیمارستان بخش

تاری با بیشترین تعداد تخت در اسکو 1۲64/1848ای در سربازخانه

ت تخ 600و حیدر پاشا با حدود  300با  لیکلیهارستان نظامی )بیم

 (.۲8بیمارستانی( گشایش یافتند)

 

 بیمارستان نظامی مالتِپ: در خدمت ارتش جدید محمود دوم

در پی از هم پاشیده شدن پیاده نظام در سپاه عثمانی در سال 

، سرکردة پزشکان به نام مصطفی بهجت افندی )استاد 1۲43/18۲7

(، پیشنهاد ساخت بیمارستانی در 1774-1188/834-1۲50) بهجت(

( نزدیک سربازخانة نیروی مسلح جدید سلطان ۲9)طوپقاپی ناحیة 
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(. این بیمارستان به همان 30( را داد )1808-1۲۲3/39-55محمود دوم )

(. 31تخت طرح ریزی گردید) 600شهرت یافت و برای  طوپقاپینام 

رستان طراحی شد و معماری که سازندة ساختمان از آغاز به عنوان بیما

  گریگور عامره بالیانهای مهم عمومی بوده به نام ساختمان

های آن در دو ( مأمور ساخت آن شد. بخش1۲47-1178/1831-1764)

شد. به راهرویی که مشرف به حیاط بود، گشوده میها آن طبقه که درهای

کرد، حاطه میساختمان بزرگ مستطیل شکل آن یک حیاط مرکزی را ا

کارکنان بیمارستان شامل یک پزشک ارشد، یک پزشک دوم، یک پزشک 

سوم، یک سرپزشک جراح، جراح دوم، داروساز، سقّا، نگهبان، رخت شوی، 

(. کارکنان در نسبت به یک دارالشفاء به 3۲خدمتکاران و باربرها بودند )

تلفیقی از ها، باالتر بود. ساختمان بیمارستان دلیل داشتن تعداد تخت

سلجوقی و معماری بیمارستان نظامی در آن  -عناصر پایة سنتی عثمانی

 (.33سده بود )

ساختمان بیمارستان مالتپ که به توصیة استاد مصطفی بهجت 

افندی ساخته شد موجب انگیزش جدیدی برای ساخت نهادهای 

ی طراحی شده بود تا نیازهاای بیمارستانی گردید. این بیمارستان به گونه

ارتش رفورم شده و پزشکی مدرن را برآورده نماید. مفهوم ساخت این 

باز “ عالم بزم”برای ساخت بیمارستان مسلمین بیمارستان، راه خود را 

باشد. ای میبرخاسته از همین دید توسعهکامل  -کرد. بیمارستان زینب 

 به طور نمونه، سرلوحة درب ورودی بیمارستان نظامی مالتپ که مزیّن به
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کامل  -بیمارستان زینب  (، به عنوان تاج سردر34بود )“ لناسلفیه شفاء ”

 نیز مورد استفاده قرار گرفت.

 

 آخرین بیمارستان وقفی مسلمین: بزم عالم غرباء مسلمین

های شهری و تراز با بیمارستانگسترش خدمات پزشکی نظامی هم

که خدماتی به  هاییو خیریه دارالشفاءهاای نبوده است. نهادهای خیریه

گردد، اندک بودند رمیببه قرن شانزدهم ها آن دادند و تاریخجامعه می

. (. در قرن نوزدهم، ارائه خدمات سالمت بسیار ناکافی بوده است35)

هسکی دارالشفاء ( ویران شد و 875/1470) حتافدارالشفاء ساختمان 

 تبدیل 1۲59/1843 (، به زندانی برای زنان در سال957/1550)

انه در اسکوتاری به عنوان سربازخعتیق (. بیمارستان والده 36) گردید

( مورد 96۲/1555سلیمانیه )دارالشفاء (. 37سواره نظام به کار گرفته شد )

 استفاده قرار گرفت اما نه به عنوان یک بیمارستان عمومی.

های نظامی تأسیس شدند، به موازات آن که یک سری بیمارستان

نیز اقداماتی را برای ارتقاء خدمات سالمت به شهروندان خود  باب عالی

فراهم آورد. ساختمانی سنگی نزدیک به ساختمان هفت برج که به صورت 

استحکاماتی در درون بافت تاریخی شهر بود، به وسیلة حکیم باشی به 

تعیین گردید. امّا طرح خرید این محوطه “ غرباء”بیمارستانی برای 

 1۲5۲/1836یافت زیرا تصمیم به نوسازی در سال می بایست تغییرمی

 ۲0گرفته شد که با داشتن  رنه قاپی( در اد38مدرسة قرن شانزدهمی )
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حجره به یک بیمارستان برای غریبان و نیازمندان تبدیل گردید. این 

تا زمان بازگشایی  1۲53/1837مدرسه تغییر یافته به بیمارستان، از سال 

، 1845چهاردهم اوریل  /1۲61ربیع الثانی  7در عالم  غرباء بزمبیمارستان 

غرباء ادرنه قاپی  (. روشن است که بیمارستان39فعالیت داشته است )

دارای تعداد اندکی کارکنان موقتی با چندین تخت بوده است. دستمزدها 

شد. سندی که تاریخ آن ها توسط خزانة دولتی پرداخت میو سایر هزینه

ها از باشد که دستور انتقال فاحشهنگر این مطلب میبود بیا 1۲59/1843

هسکی به این بیمارستان داده شده بود و این نشانگر سطح دارالشفاء 

(. در این زمان، این تنها 40باشد)پایین خدمات در آن بیمارستان می

 (.41بیمارستان شهری استانبول بود )

ادر به ش از این ق، بیدارالشفاءهابا طلوع قرن نوزدهم، از آنجایی که 

نازل متأمین نیازهای مردم پایتخت نبودند، به صورت عمومی، بیماران در 

ه تأسیس های شهری منجر بکفایتی بیمارستانشدند. بیدرمان می

خته شناغرباء  مسلمین شد که امروزه به نام بزم عالم غرباء بیمارستان

( 1۲67/1851طان )والده سلبزم عالم  ،(. بانی این بیمارستان4۲شود )می

و مادر جانشین حکومت “ سلطان اصالح طلب”بود که همسر محمود دوم 

و سال پس از ( بود. د1839-1۲55/61-77او یعنی عبدالمجید دوم )

تأمین خدمات پزشکی مجانی به فقرا و ”جهت  موقوفهافتتاح آن، یک 

اختصاص داده شد. درآمد حاصله از وقف جهت درمان و “ نیازمندان

 ش مردم، به ویژه برای فقرای مسلمان، هدایت گردید.آسای
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والده سلطان، اموال قابل توجهی با هدف تأمین مخارج کارکنان 

 ۲5۲40مغازه در استانبول،  9مسجد و بیمارستان اختصاص داد: یک باغ و 

رِمیت ( و کِمِر ادEdremitکارخانة زیتون در ادرِمیت ) 63درخت زیتون و 

، یلی( در ایالت کوچاAvci Koruبه نام اوجی کورو ))برهانیه(، یک زمین 

ک چراگاهی به نام آالچیق، یک برکه، یک خواروبار فروشی، یک بخش، ی

ه در دار و چند مزرعه، چهار مهمانسرا و هفت مغازحمرغزار به نام سال

ای (، یک بخش در استانبول، جزیره43سهم در آغاخان ) 37استانبول، 

 43(، یک کشتزار در وارنا، Rhodesک رودِس )ورشیدلر نزدیخبه نام 

، چهار مزرعه در استانبول، مزرعة کاتب افندی در استانبول، یک مهمانسرا

ها انمترمربع( از تاکست 940مغازه، شش دونوم )هر دونوم معادل است با 

پنج  دونوم، 5/۲7و نیم سهم یک بخش در استانبول، یک مزرعه به اندازة 

ر دیم سهم در بخشی از استانبول و یک انبار زغال و نیم تاکستان و ن

 (.45استانبول )

خرید زمین و ساخت بیمارستان از درآمد به دست آمده از اموال 

گردیده و توسط افراد بانفوذ گوناگون مانند وزیر لیست شدة باال تأمین می

رابخانة سلطنتی، وزیر اوقاف و مسئول ساخت موقوفات مورد نظارت ض

( و وقفی 46بود )“ طهبوضاوقافی م”گرفت. این بیمارستان متعلق به قرار 

شد. در سالیان بعدی، بوده است که توسط وزارت اوقاف مدیریت می

بیمارستان توسط یک مدیر که در مقابل همان وزارتخانه مسئول بود، به 

شد. بنابراین، حقوق کارکنان و سایر مخارج اداره می“ مدیر بیمارستان”نام 
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فاوت دیگر از جانب ادارة اوقاف از جمع آوری درآمدهای به دست آمده مت

های شد. با این روش، پرداخت حقوق منظم بوده و هزینهپرداخت می

نامه با (، یک نظام47آمد )نگهداری نیز به مبالغ چشمگیری بالغ می

نظارت پزشک ارشد نیز برای بیمارستان تنظیم شده بود )نهم فوریه 

(. همین نظم و قانونمندی بود که سطح و 48( )1۲63فر ص ۲۲ /1847

کرد. در طی اولین دهه از تعیین میغرباء  کیفیت خدمات سالمت را در

، مدیریت طبّی آن زیرنظر مسئولیت مستقیم “غرباء”خدمات بیمارستان 

سرپزشک )حکیم باشی( بوده است و او کسی بود که تهیه و تدارک وسایل 

کرد. او ه و در انتخاب پزشکان تصمیم گیری میپزشکی را تأیید نمود

همچنین اجازة برکناری کارکنان را داشت. پس از این دوره، مدیریت امور 

بیمارستان شورایی شد و به شورای دانشکدة پزشکی شهری سلطنتی داده 

شد. انتخاب و برکناری کارکنان توسط شورا و با پیشنهاد معاونت 

 (.49گرفت )بیمارستان انجام می

اولین بیمارستان وقفی مدرن ترکیه “ غرباء”بیمارستان وقفی 

شناخته شده است. خود ساختمان بیمارستان نمادی ترکیبی از 

های اروپایی نوین بوده که با نمای ی کالسیک و بیمارستاندارالشفاءها

(. صفات ممتاز معماری ساختار آن، کارکنان 50شد)نئوکالسیک کامل می

شود. های تخصصی، نشانگر آغاز فصلی نوین قلمداد میاصلی و عدم بخش

ای از یک داشته، و نیز آرایهدارالشفاء بیمارستان، شباهت زیادی به یک 

ها یک حیاط مرکزی کرد، به صورتی که اتاقمدرسة نمونه را نمایان می
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بخش بود که در  ۲۲(. بیمارستان روی هم رفته دارای 51پوشاندند)را می

ردیف شده  58×94ف به حیاطی مستطیل شکل به اندازة راهروهای مشر

(. این ترکیب، 5۲) دادندبودند و نیمی از مساحت ساختمان را پوشش می

نشان دهندة تلفیقی از معماری دارالشفایی با ساختار بیمارستان، در قرن 

تفاوت دارد که دارالشفاء بیمارستان از این بابت با  .(53باشد )نوزدهم می

نیست یعنی جایی که عنصر اولیه، )یا کلیه( ی از یک مجموعه دیگر جزی

ها و بلندی های برجستة دیگر آن، ابعاد بخشباشد. از ویژگیمسجد می

تخت  ۲00دارای غرباء  شوند. بیمارستان وقفیها، محسوب میسقف

توان نام ( و اولین بیمارستان شهری بوده که می54بیمارستانی بود )

(. شاید بتوان چنین برداشت 55را به آن داد ) ه خانهخستبیمارستان یا 

نمود که تصور بانیان، تأسیس یک نهاد جدید در فراتر از دارالشفاء سنتی 

یا بیمارخانه بوده است. پذیرش نام بیمارستان بر آن، شاید با هدف ایجاد 

فاصله با نهادهای سالمت سنتی بوده و ارائه خدمات سالمت در فراتر از 

 ی را جویا بوده است.های سنتدرمان

دارالشفاء های مسلمی با شباهتغرباء  امّا ترکیب کارکنان بیمارستان

ها( بود که تعداد و دارد. این کارکنان شامل یک مدیر و پزشکان )طبیب

، یک شد، یک جراحبیمارستان تصریح می توسط مقرراتها آن شایستگی

، “سایدر هاون میکسی که دارو را د( ”havanciیک هاونچی ) ،داروساز

خدمه، شش  ۲4(، یک سرخدمتکار، یک پیشخدمت، وکیل خرجمباشر )

نگهبان، پنج آشپز، یک آرایشگر و دو دربان نیز از دیگر کارکنان 
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( پزشکانی که برای بیمارستان انتخاب 56شدند. )بیمارستان محسوب می

دیده  ی قدیمی سلیمانیه آموزشدارالشفاءهانبودند که در هایی آن شدند

بودند بلکه پزشکانی بودند که از دانشکدة پزشکی ارتش فارغ التحصیل 

های آموزش پزشکی اروپایی آشنایی داشتند. شده و با ساز و کار شیوه

به عنوان  دارالشفاءهاهایی بودند که در ولی جراحان و داروسازان همان

دانشکدة التحصیالن ( به کار گیری فارغ57کارآموز آموزش دیده بودند. )

(، موجب فزونی در گسترش خدمات 1۲83/1867پزشکی غیرنظامی )

 بیمارستان گردید.

 سال خدمت کردند. ۲0به مدت “ غرباء”کارکنان اولیه بیمارستان 

 اولین انتخاب دیگر مربوط به یک پزشک نظامی بود که ده سال پس از

ر د 1890ة ده /1307های سالبازگشایی بیمارستان صورت گرفت. در 

ها بین کارکنان بیمارستان حدود ده پزشک وجود داشت. در آن سال

های طبی تعریف نشده بود بلکه وجود هر طبیب به چیزی به نام بخش

آمد. درمان بیماران سرپایی، به وسیلة فرد عنوان یک بخش به حساب می

های سنتی مرسوم بود مورد نظارت سرپزشک، همانگونه که در بیمارستان

مانی گرفت. به این ترتیب سرطبیب)طبیب اول(، بیماران را در زقرار می

کرد. عمل داغ کردن هنوز معین پذیرفته، معالجه کرده و دارو تجویز می

 گرفت.صورت می“ غرباء”هم در درمانگاه بیماران سرپایی 

، یک چشم پزشک از کارکنان پزشکی ارتش 1309/189۲در سال 

انتخاب “ غرباء”ی بیمارستان وقفی و یک جراح از دانشکدة پزشکی برا
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های تخصصی آغاز گردید. درمان فیزیکی در سال شدند و کار بخش

، 13۲۲/1905جدا گردید، گوش و حلق و بینی در سال  1317/1900

های پوست و و درمانگاه 13۲۲/1905آزمایشگاه بالینی در سال 

ل های آمیزشی در همان سال، شروع به کار کردند. در سابیماری

های سالمت کودک و رادیولوژی تأسیس گردیدند. ، بخش13۲9/1913

ای مستقل از جراحی و ، ارتوپدی به صورت شعبه1331/1913در سال 

به وجود  1333/1915های کلیه و مجاری ادرار در سال دنبال آن، بیماری

آمدند. توسعة خدمات، لزوم تسهیالت جدید را گوشزد کرده و تصمیم به 

، دولت ساخت 13۲5/1908خاذ گردید. پس از سال بازسازی ات

( برلین را مورد Rixdorfer“ )ریکسدوفر”هایی به سبک بیمارستان عمارت

شروع گردید و در  13۲7/1910حمایت قرار داد. ساخت و ساز در سال 

هایی جدید به به اتمام رسید. پس از این زمان، بخش 1344/19۲5سال 

( باز واگذاری شد. مقررات جدید Rabies“ )رابیس”بنیاد دولتی 

 به اجرا در آمد. 1331/1913بیمارستان در سال 

 

 توپ تاشیدارالشفاء تکامل نهاد سنتی سالمت: 

به نام کلیه ای در درون مجوعه“ توپ تاشی اسکوتاری”دارالشفاء 

ساخته شد. ساخت  “مادر سلطان مراد سوم( ”15۲5-85نوربانو سلطان )

انجام  1575و  98۲/1570و  977 هایبین سالنان آن توسط معمار س

کرد. در اولین ربع قرن دوازدهم هنوز هم خدمت رسانی میدارالشفاء شد. 
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( 1789-1۲03/1807-۲۲ولی در زمان سلطنت سلطان سلیمان سوم )

یعنی زمانی که ارتش دوباره به سبک نظام جدید در قالب استاندارد 

ه به عنوان پادگان به سواره نظام اروپایی بازسازماندهی شد، این مجموع

تحویل داده شد. هنگامی که شورش پیاده نظام با ترور سلطان سلیمان 

سوم به اوج خود رسید، این مجموعه برای مدت زمانی به فراموشی سپرده 

وزیر علمدار “ Sekbani Cihniye”شد و دوباره به پادگان نیروهای 

یاده نظام توسط محمود دوم مصطفی پاشا تبدیل گردید. پس از انحالل پ

، تسهیالت آن نوسازی گردید و طبقة دومی به 1۲43/18۲8در سال 

و دارالحدیث )مرکز مطالعه و آموزش گفتارهای دارالشفاء های قسمت

پیامبر( مجموعه، اضافه گردید. این مجموعه به وسیلة سواره نظام برجسته 

عنوان بیمارستان عسکر منصور محمدیه مورد استفاده قرار گرفت و به 

های گارد در خدمت گردان 1۲61/1845تا سال “ عسکری حسن”نظامی 

، اشیاء و اموال 1۲90/1873(. در سال 58سلطنتی فعالیت داشته است )

توپ تاشی انتقال داده شد. دارالشفاء سلیمانیه به دارالشفاء منقول 

به عنوان  1345/19۲7بیمارستان قدیمی برای دیوانگان تا سال 

که در همان کامل  -(. بیمارستان زینب 59یمارستان فعالیت نمود )ت

، قسمتی از بیمارستان 19۲0-1338/۲7-45های ها بود در سالنزدیکی

 گردید.“ توپ تاشی”

، شبیه والده عتیقتوپ تاشی یا مجموعة دارالشفاء های بخش

(: ساختمانی بود مستطیل 60های اسالم در قرون وسطی بود )بیمارستان
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شد. طبق هایی که به ایوان مشرف به حیاط وسیع، باز میشکل با اتاق

به ترتیب فهرست زیر بودند: دارالشفاء ، کارکنان 990/158۲سند وقف 

دو نفر پزشک، دو چشم پزشک، دو جراح، دو داروساز، دو کمک داروساز 

)هاون کوب(، چهار دستیار بخش، یک منشی، یک مباشر، دو آشپز، دو 

رد، یک جاروکش، یک انباردار، یک خدمتکار غذا، دو رخت شوی م

نگهدارندة شیشه آالت، یک آبدارچی، یک امام جماعت و یک مؤذن. 

(. مخارج مختلف، از 61شد )حقوق مربوط به این کارکنان نیز مهیا می

های اهداشده به نوربانو سلطان جهت برآورد درآمد به دست آمده از زمین

های جدیدی (. کوشش6۲شد )ی تأمین مینیازهای شخصی و مواجب و

شد و ارائه خدمات سالمت طبق برای باال بردن کیفیت این نهاد انجام 

 (.63تنظیم گردید ) 1913مقررات در سال 

 

 “لیبالیک”از صومعه به بیمارستان: بیمارستان ارتدکس یونانی 

شماری به وسیلة غیرمسلمانان امپراتوری عثمانی نهادهای خیریة بی

واقع در ناحیة لی بالیک ایجاد شدند. بیمارستان ارتدکس یونان در صومعة

( تأسیس شد. پس از شیوع یک بیماری همه گیر Yedikule“ )یدی کوله”

( بر همین Panoliko“ )پانولیکو”، بیمارستانی به نام 1۲51/1836در سال 

اساس ساخته شد. کارکنان آن شامل دو پزشک، یک جراح، یک داروساز 

های بخش جراحی و روانپزشکی به دستیاران بود. با افزودن ساختمانو 

، بیمارستان گسترش 188۲و  1877 /1۲99و  1۲94 هایترتیب در سال
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یافت. با ساخت چهارمین عمارت، بیمارستان به یک نهاد کامالً توسعه 

ساختمانی بود دو طبقه باز با “ پانولیکو”یافته تبدیل شد. ساختمان 

که مشرف به یک باغ بود. دو بازوی ساختمان با یک  شکل Uطرحی 

یافتند. از این بابت، کلیسا و یک برج ساعت مرکزی به همدیگر پیوند می

های های بیمارستانو ساختماندارالشفاء تفاوت چشمگیری نسبت به 

های گوناگون ساختمانی دیگر شد. پیوستای مشاهده مینمونة سربازخانه

 (.64شد )آن که کوچکتر بود، واقع میدر حیاط خلوت پشتی 

های در آغاز از طریق کمک“ لیبالیک”بودجة ساخت بیمارستان 

شد. پس از آن، بودجه عمومی، به انگیزه و مالی جامعه یونانی تأمین می

تشویق اسقف ارتدکسی یونانی در فنر جهت پشتیبانی سه بیمارستان 

-عثمانیبه عنوان نهاد ملی ) جامعه در استانبول تأمین گردید. این بودجه

های مردمی از طریق این ای، بازسازماندهی شد و کمکیونانی( خیریه

اهدا “ لیبالیک”شد. همچنین اموالی برای درآمدزایی خیریه پذیرفته می

“ لیبالیک”در بیمارستان امل ک -گردید. اولین دو جراح بیمارستان زینب 

داد که ارتباط بسیار نزدیکی شان میبه عنوان مشاور برگزیده شدند. این ن

 در سطوح گوناگون بین نهادهای سالمت درون شهر وجود داشته است.

(، 65( )1833-1۲48/56-7۲های کریمه )در پیش از جنگ

ریتانیایی، فرانسوی و جامعة بمجارستانی،  -های اتریشی بیمارستان

 ت:ستان داشساردینی در حال فعالیت بودند. جامعة ارامنه چندین بیمار

( نیز دارای وقفیة 1۲71/183۲) Surp.Prijichبیمارستان ارامنه 
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های کریمه، ( در زمان جنگ66بود. ) لی چشمهقاضیرسمی در شهر 

های صحرایی در ترکیه درست شدند که تعداد زیادی بیمارستان

(. در روزهای پس از 67هاست )بیمارستان نظامی اسکوتاری از جمله آن

در استانبول به وجود  1۲7۲/1856پزشکی شاهنشاهی در جنگ، جامعة 

آمد. جامعه، دارای مقرراتی با اثر نفوذی بر حرفة پزشکی در کشور بود و 

 گرفتند.های آن مورد بحث قرار میدر نشستپزشکی جاری  سائلم

 

 پاشاکامل  ( بیمارستان خیریة زینب خانم و3

کامل  ، یوسف1۲76های حدود سال /1860های اولیة دهةدر سال

ای در باالی اسکوتاری، پاشا و زینب خانم، قطعه زمین بزرگی بر روی تپه

مرکز شهری پایتخت عثمانی که در ساحل آسیایی تنگة بسفر واقع شده 

که به خاطر آب و هوایش شهرت “ چاه نوح”بود، خریداری کردند. منطقة 

 تنها انگیزة توانستشد. ولی این نمیداشت، به شهر اسکوتاری مشرف می

برای این تصمیم باشد. زینب خانم، تعلق شخصی نسبت به این ها آن

 1۲79/1863مکان داشت زیرا مادرش، شمسی نور خانم که در سال 

)منزل سرای علی “ سیهفنایی تک” درگذشته بود، در گورستان مسجد 

ها دفن بود. اضافه بر آن، گور فنایی از فرقة دراویش(، در همان نزدیکی

های فرعی آن بود در ( که فنایی جز زیرفرقه68) خلوتیهبنیانگذاران فرقة 

اسکوتاری قرار داشت. این گزینش، انعکاس دهندة آن است که 

بنیانگذاران عالقمند بودند که در نزدیکی اولیاء دین، آرام بگیرند. بنابراین، 
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ه ها را بر طبق سنت عثمانی نزدیک بشد که خیریهاین باور موجب می

پاشا و کامل  ( گورهای69خانقاه یا تکیه مورد عالقه خودشان باشد. )

 شان قرار گرفته است.زینب خانم در باغ جلویی بیمارستان خیریه

فقدان بیمارستان خیریة غیردولتی در اسکوتاری )در زمانی که 

ها نآ قدیمی هنوز در اختیار ارتش بود( و عالقة“ توپ تاشی”دارالشفاء 

آید و کامل پاشا( به کمک رسانی فقرای مسلمان، به نظر می )زینب خانم

. ای بوده برای زینب خانم که به کار ساخت یک بیمارستان اقدام نمایدانگیزه

(، کامالً به این 70ای بوده )بی شک، زینب خانم که دارای اموالی افسانه

ای هسنت قدیمی آگاهی داشته است که در طول قرون، نهادها و بیمارستان

اند. برای مثال، بیمارستان شدهها ساخته میای توسط مادران سلطانخیریه

ها باشد. بنا ای از این گونه بیمارستانتواند نمونهغرباء خیریة بزم عالم می

دید از ، با وجود انتقادات ش“ابن امین محمود کمال”به گفتة تاریخ نویس 

ست روشنگر قرن نوزدهم (، نویسندة ناسیونالی1840-88جانب نامق کمال )

گیرد که برنامة ساخت بیمارستان را شروع ترکیه، کامل پاشا تصمیم می

لش کند. نامق کمال، کمال پاشا را به عنوان رئیس شورای دولتی به چا

بایست در فراتر از تدوین آیین نامة آموزش عمومی عمل کشید که او می

ای ساخت پنچ یا نماید و از اختصاص بخش ناچیزی از ثروت شخصی بر

امل ک(. 71شش مدرسة ابتدایی و متوسطه در استانبول دریغ ورزیده است )

دند برانگیخته ش“ دارالخیریه”پاشا و زینب خانم به ساخت خیریة شخصی 

 پذیرفتند که بیمارستان باشد.ها آن و
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گذاشته شد،  1۲9۲/1875شروع و سنگ بنای ساخت بیمارستان در 

های ساخت ای را برای پوشش هزینهاد قرضهاسنها آن در آن زمان،

ی بیمارستان و تجهیزات آن خریداری کردند. در همان زمان، دادخواست

د که خواستار اجازه ش( ارسال 1861-1۲77/76-93به سلطان عبدالعزیز )

رستان ساخت بیمارستان بود. فوراً این اجازه داده شد، و سنگ بنای بیما

ل ل سلطنت سلطان، در بیستم جمادی االویک روز قبل از پانزدهمین سا

 ( کار ساخت7۲،گذاشته شد. )1875برابر با دوازدهم ژوئن  1۲9۲سال 

های برناسکونی بیمارستان را به دو معمار احتماالً ایتالیایی االصل به نام

(Bernasconi( و دورا )Dura( .داده شد )دو واقع۲( )شکل شمارة 73 ) ة

( که تنها چند ماه پس از مرگ مشکوک 1۲93/1876پاشا )کامل  مرگ

 اد و نیز جنگ بین عثمانی و روسیه(، اتفاق افت74عبدالعزیز )

ز اتمام ساختمان بیمارستان شدند. امّا ا(، مانع 95-1۲94/78-1877)

ح شد ( افتتا188۲)دوم مارس  1۲99ر خسرانجام در تاریخ یازده ربیع اآل

 ( چنین آمده است:La Turquieکه خبر آن در روزنامة دیلی نیوز )

پریروز، پنجشنبه دوم مارس در شهر اسکوتاری، مراسم افتتاح ”

ا پاشا، دختر محمد علی پاشکامل  همسر“ زینب خانم”بیمارستان زنان 

ان همراه مصر، برگزار گردید. در این مراسم با شکوه عدة زیادی از شاهزادگ

 “با خدمتکارانشان و جمعیتی بزرگ شرکت کرده بودند.

نوح ”در آغاز، این بیمارستان ویژة ارائه خدمات سالمت به زنان بود و 

های بیمارستان برای شد. همچنین به نامنامیده می“ سیقویوسو خسته خانه
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زنان مستمند و بیمارستان اسکوداری برای زنان نیز نامیده شده است؛ هر 

به بیماران بایست ارائه خدمات را چند که در سند آمده بود بیمارستان می

هر دو جنس زن و مرد نیازمند ارائه دهد. نام این بیمارستان پی در پی به 

شد. پس های غرباء و سپس بیمارستان زینب خانم، یا کامل پاشا نامیده نام

 نام گرفت.“ کمیل -زینب ”از درگذشت بانیان آن، این بیمارستان 

احی شده در آغاز، بیمارستان برای صد تخت خواب بیمارستانی طر

هایی که در دو طبقه واقع شده بودند، بود، ولی با چهل تخت در بخش

گشایش یافت. یک بال ساختمان زنانه و بال دیگر مردانه بود. بخش 

 (.3جراحی در طبقة دوم قرار داشت )شکل شمارة 

در آغاز، کارکنان شامل حدود بیست خدمتکار زن بود؛ کارکنان پزشکی 

شک بازنشستة ارتش از شهر اسکوتاری و جراحی پز“ زیب چیان”آن دکتر 

-1913 /1۲68-1331“ )قنبر اوغلو الکساندر پاشا”مشهور به نام دکتر 

، دکتر اخشی ولیس 1301/1884شدند. در سال ( شامل می76( )185۲

(Euthybouleجراح بالیک )های فرانسه و آلمان جای او را لی و بیمارستان

آژنز اکسدتوریدس شیمیدان و صاحب نام تهگرفت. داروساز بیمارستان به 

کامل مدیری  - داروخانة انگلیسی در شهر اسکوتاری بود. بیمارستان زینب

( و یک متولی امین به نام حسین حقّی Ali Beyداشت به نام علی بیگ )

( که مباشر زینب خانم و مدیر شرکت فری 18۲5-1۲40/96-1313افندی )

(Ferry Companyدر همان زمان ) ( یادداشتی از سوی رئیس ناحیه 77بود .)

ای مند شد. بخشنامهالزم بود تا بتوان از ارائه خدمات سالمت مجانی بهره
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شامل مقررات سازماندهی و عملکرد بیمارستان، همراه با یک پیوست، شرایط 

کرد امّا چنین مقرراتی اجرا نگردید. در اسکودار، پذیرش را توصیف می

کردند و تعداد های ارتشی کار میده در بیمارستانپزشکان به صورت عم

های شهری، مشغول به کار بودند. پیش از کمی از پزشکان در بیمارستان

های نامه، حق تقدم به تامین کادر انسانی بیمارستانصدور یک مقررات

کامل  -شد. بنابراین، اولین پزشکانی که در بیمارستان زینب خصوصی داده 

شدند غیرمسلمان بودند و شرط مذهب از آغاز به صورت عملی مشغول به کار 

 اغماض شد. 
 

 
 امل در اسکوتار استانبولک -بیمارستان زینب  :1تصویر 

 منبع:
Servet-i Fünun, vol. XVII, no.423, 8 Nisan 1315 [20 April 1899], p.104. 
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 نامه( بیمارستان زینب کاملوقفیه )وقف

 زینب خانم و 1۲93/1876پیرو سنت جا افتادة مسلمین، در سال 

مارستان به مسلمانان را آماده کردند که طبق آن بیای نامهوقفپاشا کامل 

شد. در واقع این فقیر بخشش شده و مخارج جاری آن نیز تضمین می

مل ایا وصیت جامع زینب ک نامه، دومین پیوست وقفنامهسند وقف

 1۲93رجب  15(. این سند وقفی، در تاریخ 78) گردیدمحسوب می

، پاشا در استانبولکامل  (، دو ماه قبل از مرگ یوسف1876)ششم اوت 

اب تنظیم گردید. از این رو، سند بیمارستان بخشی از عمل جامع به حس

 آمد. می

بیست و دوم سومین پیوست به وصیت نامه زینب خانم به تاریخ 

است که گویای همان  1883م اکتبر بیست و پنج /1300الحجه  ذی

باشد. به طور مربوط به بیمارستان می 1۲93/1876بندهای پیوست سال 

ای خالصه، بنیانگذاران به روشنی در وصیت نامه، منابع مالی لزوم بر

صیت ساخت بیمارستان، تجهیزات و کارکنان بیمارستان را بیان کرده و و

بایست پس از درگذشت ن میکرده بودند که کمک مالی برای بیمارستا

کنند که حمایت مالی آنان نیز ادامه داشته باشد. این دو سند، ثابت می

ده بیمارستان توسط وارثان زینب خانم، با وصیت نامه یکسان، تصریح ش

رفت، این سخاوتمندی است. از این رو، بر خالف آنچه پس از آن تصور می

 ربطی به وارثان زینب خانم نداشته است.
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 (1:1000امل )ک -نقشة بیمارستان زینب  :۲تصویر 

 منبع: 
Jacques Pervititch, Plan d’Assurances edité en 1935 par le Bureau 

Central des Assureurs de Turquie. Section from pl. no.55 (Üsküdar-

Nuh Kuyusu- Toptaşı) 
 

 اموال و عایدی اهدا شده به بیمارستان

اش و علماء تمام دارایی خود را در مصر برای خانوادهزینب خانم، 

پاشا کامل  قاهره، اختصاص داد. امالکی که او همراه زهردینی مدرسة اال

کیلومتری شرق  90اهدا کرده بودند در استانبول و ازمیر )شهری در 
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 باشد:های اهدایی به شرح زیر میاستانبول(، واقع شده بودند. دارایی

متر  6۲50های اطراف آن به مقیاس بیمارستان، امالک و خانه -

 مربع در اسکودار 

ا بعمارتی با ده اتاق و یک آشپزخانه و منازل اطراف در پیوست  -

 در اسکودار خانقاه فرقة فنایی

اه یک کاخ تابستانی به نام ساحلی خانه در کنار تنگة بسفر همر -

ها، ور شامل تاکستانبا چندین خانه اطراف آن و یک باغ انگ

 هاها و کوشکها، ساختمانباغستان

اتاق، یک هال و سایر  16عمارت شخصی دو طبقه کنار بسفر با  -

 فضاها و یک خانة قایقی

های اطراف که به عنوان های ساحلی در ازمیت با خانهساختمان -

 شود.استفاده میها آن گمرک خانه از

هوه خانه، یک خانه ایزمیت، یک قای با سه اتاق در مسافرخانه -

 بوریایی و یک اصطبل

(، 80قرارداد وقف، اجازة کرایه دادن اقامتگاه آب کنار پر زرق و برق)

های آن، عمارت خصوصی کنار بسفر، گمرک خانه و مسافرخانه را پس باغ

داد. اجاره بها، سالی دو بار به بهرة پاشا را میکامل  از مرگ زینب خانم و

سپرده ذخیره در خزانة شاهنشاهی که بنیانگذار در سال  هزار 100

با هدف برآوردن نیازهای بیمارستان خریداری کرده بود،  1۲9۲/1875

شد، شد. چنانچه سپردة ذخیره به ابزار زایندة دیگری تبدیل میاضافه می
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شد. درآمد حاصله از سود حاصله به درآمدهای کلی دیگر افزوده می

جاری بیمارستان و تکمیل ساختمان و تجهیز و  ها صرف امورکرایه

نگهداری وسایل آن گردیده و از آن نیز حقوق کارکنان، پرستاران، 

 شد.خدمتکاران و سایر کارکنان نیز پرداخت می

سط درآمد و مخارج ودیعه هر ساله به وسیلة خزانه داری سلطنتی تو

اد شده را در های آزشد. بهرهمتولیان و مدیران بیمارستان بررسی می

 بانک شاهنشاهی عثمانی سپرده گذاری شده و برای مراقبت و نیازهای

گرفت. چنانچه مقدار ذخیره کم شده و شرایط ودیعه مورد استفاده قرار می

هر و قرارداد وقف قابل اجرا نباشد، مبلغ ودیعه بایستی صرف فقرای ش

اد ذاران، مفمقدس مدینه شود. از این که تا چه حدی پس از مرگ بنیانگ

ین قرارداد وقف مورد توجه قرار گرفته باشد کامالً مشخص نیست. همچن

 این موضوع که آیا اجاره بهاها و سودهای حاصله برای فراهم آوردن

راً برای نیازمندهای روزانه بیمارستان به حد کافی بوده و یا این که منحص

ز جهت دیگر، باشد. اشده است یا نه، نامعلوم میبیمارستان مصرف می

مر امانت ابنیانگذاران، وزیر دارایی را به عنوان نمایندة رسمی خودشان در 

بر مدیریت ها آن )با اختیارات زیاد( برگزیده بودند که پس از مرگ

س از پبیمارستان و مقررات مربوط به قرارداد، نظارت کامل داشته باشد. 

 حلیم پاشا بزرگفوت زینب خانم، انجام این وظیفه به برادرش عبدال

ز آن به پسرش، سعید حلیم پاشا ( و پس ا1308-1۲46/90-1830)

 (.81ر گردید )(، واگذا1340-1۲80/19۲1-1863)
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، پس از مرگ بنیانگذارانش با مشکالت مالی زینب کاملبیمارستان 

پاشا کامل  زیادی رو به رو گردیده و کم کم متروکه شد. زینب خانم و

 قرارداد را دنبال کنند و نزدیکترین قوم و خویشوارثی نداشتند که مفاد 

ای به حمایت و حراست آن نهاد خیریه از خود نشان ندادند. عالقهها آن

کوشش کردند که مفاد قرارداد وقف را معکوس نمایند ها آن در واقع،

که مدیر  1896(. پس از مرگ حسین حاکی افندی در سال 8۲)

غلو او توپوزلو”امور بیمارستان را به دکتر ای بود، سعید حلیم پاشا، شایسته

که جراح آموزش دیده در پاریس بود، سپرد. جمیل پاشا  “جمیل پاشا

تعمیرات الزم ساختمان را انجام داد و آن را با حرارت مرکزی تجهیز 

نمود، وسایل پزشکی را نوسازی و پرستاران اتریشی را استخدام نمود. در 

داشت و هر بخش دارای شش تخت  این زمان، بیمارستان شش بخش

بود، هشت اتاق دو تخته و بخشی جداگانه برای پانسمان و یک اتاق عمل 

نتخابش به عنوان کامل مشرف به یک حمام وجود داشت. جمیل پاشا تا ا

( از بیمارستان به عنوان کلینیک 1330/191۲)شهردار استانبول 

با، در هنگامة جنگ ( در زمان شیوع و83کرد. )خصوصی خود استفاده می

(، بیمارستان توسط صلیب سرخ 191۲-1330/13-31بالکان )

عثمانی به  -آلمانی مورد حمایت قرار گرفت. گروه آلمانی  - اتریشی

در زمان کامل  -سرپرستی دکتر بارون ون تروتزشلر، در بیمارستان زینب 

(. دانشجویان پزشکی از دانشکدة پزشکی 84) کردندجنگ اول خدمت 

( 85( )13۲0/1903های جدید در حیدر پاشا )ارتش که به ساختمان
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 آمدند.ها آن منتقل شده بودند، برای کمک به

ی که ویژة امراض روانی و عصب شناس“ La paix”بیمارستان فرانسوی 

در استانبول بود هنگامی که پس از جنگ جهانی اول توسط نیروهای 

باز پس  (Armistice( )41-1337/۲۲-1918“ )آرمیستیس”فرانسوی در 

نامیده  “تیمارخانه”گرفته شد، بیماران آن را به توپ تاشی که به اصطالح 

 کهکامل  -یمارستان زینب ، ب1339/19۲0شد، منتقل شدند. در سال می

 تا حدود زیادی پس از جنگ تعطیل و تخلیه گردیده بود به توپ تاشی

اران که دیوانگان و بیمشد و به صورت یک درمانگاه اعصاب و روان منظم 

گرفتند، تبدیل شد. در این دوره، مزمن اعصاب در آن تحت مداوا قرار می

ن شماری از اعمال اولیة مستند شده مغز و اعصاب ترکیه در بیمارستا

ال ( زمانی که بیمارستان در س86اند. )انجام شدهکامل  -زینب 

ل به مدرسة به شهرداری استانبول واگذار گردید، تبدی 135۲/1933

 شبانه روزی مامایی شد و شهرداری آن را به وزارت بهداشت سپرد که

 کودک تبدیل گردید. - سپس به بیمارستان مادر

 

 نتیجه

در جهان اسالم، وقف ابزار بسامانی بود برای تضمین جاودانگی امور 

توان در هر امر خیریه ها. از دیدگاه نظری، احسان و نیکوکاری را می

ها، اولین ی به مردم هدایت نمود و در این میان بیمارستانخدمت رسان

نهادهایی بودند که مورد پشتیبانی وقف قرار گرفتند. زنان نقش مهمی در 
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های اوقافی دوران ( بقاء بیمارستان87اند. )پایه گذاری وقف داشته

بود مانند جوهر نصیب ها آن سلجوقی و عثمانی مرهون بینان گذاران زن

الم. چهارچوب وقف از زمان شروع تاکنون در طول زمان و مکان و بزمی ع

هایی آن (. بنابراین، وقفیة زینب خانم، چه88بدون تغییر باقی مانده است )

 که در مصر و چه در ترکیه، قرار داشتند اساساً یکسان بودند.

وسط تدر استانبول، آخرین بیمارستان وقفی بود که غرباء  بیمارستان

شد. نهادهای سالمت که اری از خاندان عثمانی پشتیبانی میشمافراد بی

ساخته شدند، چه نظامی یا شهری، مخارجشان  1۲61/1845پس از سال 

ها، زمان ( خیلی از این بیمارستان89شد. )از جانب دولت تأمین می

به نام  و( تکمیل 1876-1۲93/1909-13۲7سلطنت عبدالحمید دوم )

همچون  امل،ک -گذاری شد. بیمارستان زینب نام“ حمیدیه”همان پادشاه 

یک نهاد خیریة شخصی، از نظر تأمین بودجه و وضعیت تفاوت داشت، 

رای بزیرا در بیرون از خاندان عثمانی ایجاد گردید و از چهارچوب وقف 

 ارائه خدمات سالمت به مردم پیروی نمود.

، به عنوان یک نهاد شخصی وقفی کامل، -وضعیت بیمارستان زینب 

همان بود که توسط چشم انداز این بیمارستان تعیین شده بود: پس از 

های خصوصی، بودن بخشش مرگ بنیان گذاران آن، به دلیل دارا

بیمارستان تحت مدیریت وزارت اوقاف قرار نگرفت، در حالی که 

این چنین نبود، و نیز به عنوان یکی از نهادهای خیریة غرباء  بیمارستان

یریة صحیه( مانند توپ تاشی، بعد از سال عمومی )مؤسسة خ
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، نبود. امّا یکی از التزامات نظام وقف، تداخالت مسئول از 13۲8/1910

(. سعید حلیم پاشا که امانت دار امور وقف 90طریق نظام قضایی است)

 -بود، کوشش نمود که برای مقاصد شخصی، قرارداد بیمارستان زینب 

یمارستان از درآمد به دست آمده از را لغو کند. گرچه کارکنان بکامل 

، اهداف ودیعه 1314/1896کردند امّا از سال وقف دستمزد دریافت می

شد. در نتیجه، بیمارستان برای مقاصد بیمارستان به سختی برآورده می

توانست همچون بیمارستان شد و تنها میبرای مدتی بدون استفاده 

ن، بر خالف مفاد تعهدنامة وقف، خصوصی مورد استفاده قرار گیرد. بنابرای

بیماران مجبور به پرداخت مبالغی برای مداوا شدند. پس از مرگ زینب 

( در بایزید، توسط عبدالحمید دوم Konakخانم، اقامتگاه مشهور او )

تبدیل به یتیم خانة سلطنتی شد. سپس این اقامتگاه، میزبان دانشگاه 

 شد. 1361/194۲استانبول تا سال 

ای دارای ترکیب ویژهکامل  -منسوب به بیمارستان زینب قرارداد 

( ساز و کار پزشکی بیمارستان به طور مشخصی تصریح نشده بود، iبود )

معین نشده ها آن به این معنی که شمار کارکنان و دستمزد مربوط به

ها، ها، رهنی وارده به بودجة بیمارستان حاصل کرایهها( درآمدiiبود. )

های امانت شده بود که قابل تبدیل به بهرة دارایی عوارض گمرکی و

ابزارهای مالی دیگر بوده است. بنابراین قرارداد، به )متولیان( این اجازه را 

از متخصصین و در صورت ای داد که در صورت احساس نیاز با هستهمی

 -لزوم با دستیاران بسیاری دیگر، کار کنند. بنابراین، بیمارستان زینب 
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مایانگر نهادی قابل مدیریت به صورت کارا تبدیل شد که به انگیزه ن کامل،

شد. اداره، نظارت و رسیدگی به امور وقف و خواست متولیان اداره می

شد، ولی اسناد حسابداری تحت نظر خزانه داری سلطنتی هدایت می

از ابتدا تا اجارة آن به جمیل پاشا، مفقود  کامل، -بیمارستان زینب 

های سالمت در این دوره، موجب اهیت برجستة ارائة مراقبتم اند.شده

 جذب بیماران و ایجاد بار افزوده بر سازمان آن گردید.

شاهزاده زینب خانم از خانوادة خدیو مصر بود که حاکم آن در 

پاشا و کامل  دستگاه دولت عثمانی جایگاه واالیی داشته است. یوسف

ینب خانم فقط در سال زینب خانم در قاهره ازدواج کردند و ز

شک، شاهزاده زینب خانم، شاهد ( بی9۲به استانبول آمد. ) 1۲65/1849

های کوچک خدمات ارائه شده توسط نهادهای نیکوکاری و بیمارستان

های ازبکیه که ( او وارث قسمتی از باغ93منطقه در مصر بوده است )

نوان شامل بیمارستانی شهری بوده که در اصل توسط فرانسه به ع

به صورت ویژه به کامل  -بیمارستان نظامی بنا شده بود. ساختمان زینب 

توانست تفاوت داشت که می دارالشفاءهاصورت بیمارستان طراحی شده با 

به یتیم خانه و یا در صورت نیاز به سربازخانه تبدیل شود. در حالی که 

ی کالسیک برجستگی داشت، ولی در دارالشفاءهاجنبه مذهبی در 

مسجدی در مقدمات نداشت و تنها مقبرة  کامل، -یمارستان زینب ب

بنیانگذاران آن در آن جای گرفته بود. در آن ناحیه، مساجد و خانقاهای 

جا احمد اخانقاه فنایی و کارها آن شماری موجود بودند که از جملةبی
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از لحاظ مفهومی،  کامل، -توان نام برد. بیمارستان زینب درگاه را می

های هم عصر آن در اروپا بوده که شامل یک تر به بیمارستاننزد

هایی بوده است. ساختمان اصلی طوری بود که قابل گسترش و عمارت

بود. در این شکل،  هایی مثل جراحی و آزمایشگاهاضافه کردن ساختمان

یا حمیدیه اطفال خسته خانه بیمارستان سلطنتی کودکان حمیدیه 

ای ( نقشه94در باغ بزرگی گسترش یافته بود. )(، 1317/1899)سی عالی

طراحی گردید که  1308/1890برای بیمارستان جدید هسکی در سال 

( زیرساخت 95هایی در امتداد همین مفهوم بود. )شامل ساختمان

به اندازة کافی برای دکتر جمیل پاشا کامل  -ساختمان بیمارستان زینب 

(Topuzlo, 1866-958چند ) های جدید جراحی ه در آن عملکاره آمد ک

( ممکن 1839)لی بالیکرا انجام بدهد. ساختمان اصلی بیمارستان یونانی 

باشد،  کامل مورد توجه -است به عنوان مدل خوبی برای بیمارستان زینب 

های دیگری برای الگوبرداری امّا در عین حال امکان این که نمونه

، وجود دارد. ساختمان مرکزی بنیانگذاران و معماران آن نیز بوده است

های آلمان قیصریهبیمارستان اطفال حمیدیه، طبق نقشة بیمارستان 

(، 1308/1890برلین ) کودکان ملکه فردریششد، بیمارستان  ساخته

 است.کامل  -مشابه بیمارستان زینب 

های اولیة اطالعات قابل توجهی در مورد نوع طبابت در سال 

توان فرض در دست نیست. ولی می کامل، -نب بنیانگذاری بیمارستان زی

کرد که عناصری از پزشکی نوین از آغاز موجود بوده است زیرا یک نفر 
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داروساز وابسته به بیمارستان موجود بوده و وسایل ضدعفونی از طرف 

در اروپا آموزش  1۲80/1870که در دهة “ غلو الکساندرقنبر او”دکتر 

های بعدی، اطالعات در مورد طب سال دیده بود، معرفی گردید. ولی در

 باشد.عمومی مدرن موجود می

کلیدی را برای  امل،ک -به عنوان یک نهاد خیریه، بیمارستان زینب 

های پایتخت عثمانی در قرن نوزدهم به ما ارائه درک پیشرفت بیمارستان

تواند ما را به مطالعة دهد. این بیمارستان دارای عناصری است که میمی

ته تاریخی تطبیقی نهادهای سالمت متنوعی که در استانبول بنیان گذاش

یک  امل،ک -ینب ( در یک حس، بیمارستان ز96شدند، راهنمایی کند. )

های تأسیس تجربة منحصر به فرد است که امکان پذیری و محدودیت

دهد. این های خیریة شخصی در پایتخت عثمانی را نشان میبیمارستان

که این بیمارستان توانست فقط مدت کوتاهی پس از گشایش در سال 

های بنیان در طرح اصلی خود که مورد حمایت بخشش 1۲99/188۲

رسد که نشانة بارزی است از اُفت نظام ن بود کار کند، به نظر میگذاران آ

ها و وجود کمبودها در اتکا به زمین و اجاره بها، به عنوان وقف بیمارستان

های سالمت مدرن برای فراهم آوردن مراقبت نامهدرآمدی که سند وقف

 پیش بینی کرده بود.
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تان، درخ ی،مسکون یهامکان - هاغله، مرغزارها، چراگاه یها، انبارهاساختمان
اجاره  یهاییامالک و دارا یجات،سبز یهاباغچه ی،مزروع یهاینها، زمتاکستان

 یاری،آب یهاکانال ،هارودخانه یزم،ه یالوار، انبارها یانبارها - داده شده
ها، ها، تپهها، دشتها، چشمهکوچک، برکه هاییاچهها، درباغات جنگل - هاچاه
 یهایهها، ناحالهنخ یهامحلبرداری از آّب، حقوق داده شده جهت بهرهها، کوه

 یانونحقوق ق یهبا کل یدهگرد یهقابل کشت تماماً توسط او هد یرقابل کشت و غ
 .او یتدر مالکموجود 

A. H. Bayat, ‘Anadolu Selçuklu hastane vakfiyelerinin tek örnegi 

olarak Sivas Darüşşifası vakfiyesi’, Türk Kültürü, XXIX, 333 (1991): 
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10) M. Cevdet (Inançalp), ‘Sivas Darüşşifası vakfiyesi ve tercümesi’, 

Vakıflar Dergisi, I (1938): 36–38; A. H. Bayat, ‘Anadolu Selçuklu sag 

- lık müesseselerinden Sivas Darüşşifası (Sivas Hospital and its deed 

of trust as an example of Anatolian Seljukid health organizations)’, I. 

Uluslararası Türk-Islam Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi, 14–18 

Eylül 1981 [Istanbul], Bildiriler / Ist International Congress on the 

History of Turkish-Islamic Science and Technology, 14–18 

September1981 [Istanbul], Proceedings. vol. II, Istanbul: Istanbul 

Technical University, 1981, pp. 23–35. 

 131۲قرارداد  یختار ؛بن عبداهلل : عنبریانگذار خود را حامل استبننام  ،هناموقف( 11
 :به مراجعه شود ،نقشه ةمالحض یمربع است. برامتر 8۲3 یمارستانب ةمحوط است.

Gabriel, A., Monuments Turcs d’Anatolie, Tome II: Amasya – Tokat 

– Sivas, Paris : E. De Boccard, 1934, pp. 45–50; A. S. Ünver, Selçuk 

Tababeti, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1940, pp. 159–64. 
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1939; P.-A. Huard and M. K. Grmek, [Le] Premier manuscrit 
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1960; I. Uzel, Şerefeddin Sabuncuog-lu: Cerrâhiyyetü’l-Hâniyye, vol. 
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 یا یمارستانب یکمسجد،  یکمدرسه،  یکمعموالً  هامجموعة ساختمان( 14
. شدرا شامل می فقرا یبرا یآشپزخانه عموم یکحمام و  یک یمارستان،ت یک
 :مراجعه شود به( külliye) یهکامل کل یمعنمفهومی درک  یبرا

B. Ipekog - lu, ‘Terminology relating to ‘buildings that have combined 

functions’ in Anatolian Seljuk Architecture’, ODTÜ Mimarlık 

Fakültesi Dergisi / METU J. Faculty of Architecture, XIII, 1–2 
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مباشر به جمع  یک ی،آبدارچ یک ی،منش یکجراح،  یکپزشک، چشم  یک( 18
 داشت. یوانگانبه بعد اختصاص به د 19شدند. ساختمان در قرن ملحق  نکارکنا
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 مترمربع بنا شده بود 1۲0000به مساحت  یا( در محوطهkülliye) یهکل( 19
 یشگاه،آزما یک ،کتابخانه یک ،یخصوص یامدرسه و مدرسه 16 ،مسجد یکو 

 شد.یمرا شامل  )دارالشفا( یمارستانب یککاروانسرا،  یک ی،عموم ةآشپزخان یک
F. Unan, Kuruluşundan Günümüze Fâtih Külliyesi, Ankara: Türk 

Tarih Kurumu, 2003, ‘Darüşşifa’, pp. 76–83, 284–90. 
 همربوط ب یافتیحقوق در یزانو مدارالشفاء از کارکنان  ، فهرستی14جدول 

 .دهدارائه میقرن نوزدهم  ةیانتا مرا ها آن
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 ( یک زیربخش استان یا والیت.۲1
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دسته بندی  یاطباء تجربسنتی و دهندگان  شفاعمدتاً به شهرها  یمارانب( 35
ند، دشیتوسط شکسته بندها درمان م یارتوپدمسائل  ین،. بنابراشدندمی

به افرادی ها توسط یفتق ،)چشم پزشکان( هاتوسط کحال یامراض چشم
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 .یرهو غ taşakçı ای توسط افرادی به نامامراض بیضهها، یچاصطالح فتق
از زالو، داغ کردن و ضمادها نیز  .دادیحجامت را انجام م عملدالک  - جراح

 ی. دردهاپرداختندها همچنین به مسائل ناخن نیز میکردند. آناستفاده می
 ةیلوسه ، باد سرخ بدندشدرمان میتوسط درودگرها  یسمو رومات یعصب

 ی، نرمها، نقرسغدهورم گلو،  یر،خناز ،هاسبز داشتند، تب ةکه عمامروحانیونی 
شود. یدرمان موابسته، دهندگان  توسط شفا یپوست هاییماریها و باستخوان

توانستند یشده م یاد یند. اطباء تجربردکیرا درمان م یسسفل ،داروسازان
 باشند. ییاروپا یا یهودیمسلمان، 
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Mimarisinin Gelişimi ve Üsküdar Atik Valide Dar-üs,-şifası Üzerine 

Bir Çalışma, Y. Lisans Tezi (Yayımlanmamış), Istanbul, ITU Fen Bil. 

Enst. 1990. 

( 15۲۲-78) ( توسط مهرماه سلطانkülliye)ه مدارس موجود در مجموع( 38
 گذاشته شد. یانبن ،بزرگ یماندختر سل

39) Takvim-i Vekayi, 3 Rebiülahir1261, cited in I. Ateş, S. Bayram 
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وران های پیشه(: یک ساختار که انبار کاالهای تجار و مغازهHan( هان )43

دهد. برای شوند( را در خود جای می)اغلب در اطراف حیاط گروه بندی می
 ببینید:“ هان”بازبینی تاریخی 

 (K. Branning) http://www.turkishhan.org 

 رمربع.مت 940گیری زمین برابر ( یک اندازه44

45) ‘The waqfiye’s 11th codicil in the register (defter) dated 3 July 

1846’ in Tarihimizde Vakıf Kuran Kadınlar: Hanım Sultan 

Vakfiyeleri / Deeds of Trust of the Sultans’ Womenfolk / Actes de 

Fondation de Sultane Hanım. F. Kayalı and V. Çabuk (eds), R. 

Bragner (trans.), Istanbul: Tarih Araştırmaları ve Dokümantasyon 

Merkezleri Kurma ve Geliştirme Vakfi, 1990, pp. 529–41. 

قاف او یرکه توسط وز یسلطنت یقفاموال و /1شامل  mazbutaاوقاف مزبوتا ( 46
دند آن فوت شده بو یکه متول یاموال وقف /۲شد، می یریتسلطان مد یابتبه ن
ن آ یانمتول یاوقاف به جا یکه توسط دست اندرکاران دولت یاموال وقف /3و 
شامل اموال  mazbuta یاست که اموال اوقاف یدر حال ینشدند. امی یریتمد
نه شده است. وزارتخامی یریتمد یتحت عنوان متول یشد که توسط افراد یوقف

 مختار بود. یریتدر تداخل در مواقع سوء مد

 هارخراب شده بود در مدت چ 1894که در زلزله سال  یمارستانب یراتتعم( 47
 یورکه امپرات ی، زمان1877در سال  یمارستانبنگهداری ماه تمام شد. مخارج 

ن خودشا ،مردم و پزشکان ینبنابرا د،ینگرد ینتأمشد  ینظام ةمجادل یردرگ
 .عهده دار شدندپرداخت را 

 از مقررات: ارائه شده در یرونوشت( 48
I. Ateş, S. Bayram and K. Erdog - an (eds), Vakıflar ve Vakıf 

Hizmetlerimiz, Ankara: Vakıflar Gn.Md., 1978, pp.169–71. 
 اضافات مقررات در زیر ارائه شده است:

S. Bayram, ‘Sagˇlik hizmetlerimiz ve Vakıf Gureba Hastahanesi’, 

Vakıflar Dergisi, no. 14 (1982): 103–17. 

49) M. Shefer, ‘Old patterns, new meaning: the 1845 Hospital of 
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 Münchner Allgemeineا از گفته شده است که کریدورهای بیمارستان غرب

Krankenhaus (1813) :اقتباس شده است، ببینید 
A. Terziog - lu, ‘Deutsche Einflüsse auf die osmanischen 
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Goerke and A.Terzioglu (eds), Die medizinischen 
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1978, pp. 35–64, ill. 1–2. 
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‘Validé Sultane’), in Besim Ömer [Akalın] (ed.), Nevsal-i Afiyet, 

vol.I, Istanbul: Alem Matbaası, 1315/1898, pp. 93–96. 

53) Y. Yavuz, op. cit. pp.123–42. S. Ünver, however, argues that the 

Gureba is essentially a barrack-type (‘Kışla tipi’) building, S. Ünver, 

‘Osmanlı tababeti ve Tanzimat hakkında yeni notlar’, Tanzimat I, 

Istanbul: Maarif Matbaası, 1940, p. 952. 

ن امکا ،تخت بوده 700 یدارا یمارستانکند که بیم یانب ینید عهاش یک( 54
 یوجهتقابل طور ه توانست بیها مباشد، اما شمار تخت یاشتباه چاپ یکدارد که 

 .افزایش یابد ،یازدر زمان ن

 و دارالشفاء مشابه هستند. hastahane ،bimarhane( از نظر معناشناسی، 55
ای جمه)خانه برای بیماران( تر hastahane( بر این باور است که Uzlukاوزلوک )

 است از بیمارستان،
F. N. Uzluk, ‘Türklerde hastaneler’ (abs.), Ank.Üniv.Tıp Fak. Mecm., 

III, 3 (1949): 157. 
Hastahane  در ترکی مدرن بهhastane :تبدیل شده است. همچنین ببینید 
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 ( ببینید:56
the waqfiye’s 11th codicil in the register (defter) dated 3 July 1846 in 

F. Kayalı and V. Çabuk (eds), R. Bragner (trans.), Tarihimizde Vakıf 

Kuran Kadınlar: Hanım Sultan Vakfiyeleri / Deeds of Trust of the 

Sultans’ Womenfolk / Actes de Fondation de Sultane Hanım, Istanbul: 

Tarih Araştırmaları ve Dokümantasyon Merkezleri Kurma ve 

Geliştirme Vakfi, 1990, pp. 529–41. 

 ةدانشکدآزمونی که در در  ،پزشکان یتصالح یینتع یجراحان برا ینا( 57
احی رشتة جر یالنحصفارغ الت ،سرانجام - دعوت شدند ،برگزار شده بود یپزشک

 .شدند یمیکادر قد یگزینجا یپزشک ةدانشکد

58) S. Unver, ‘XV.ci asırdan XIX.cu asıra kadar ve XIX.cu asırda 

Istanbul sivil ve asker hastaneleri’, Dirim, XI, 1 (Sonkanun 1936): 

19.21; S. Kumbarac.lar, ‘Istanbul’da askeri hastanelerin kuruluşu’, 

Dirim, XXVI, 5.6 (May.s.Haziran 1951): 103-4 (Toptaşı. Hastanesi). 

59) [O. N. Ergin], Muessesat-i Hayriye-i S.hhiye Mudiriyeti / 

Direction Generale de lfAssistance Publique de Constantinople, 

[Risale-i seneviyye, 1326] Istanbul: Imp. Archak Garoyan, 

1327/1911, pp. 44.50. 

60) A. Kuran, op. cit., pp. 231.48; B. Tanman, op. cit., pp. 3.19; G. 

Cantay, ‘Sinan külliyelerinde darüşşifa planlamas.’, Mimar Sinan 

Donemi Turk Mimarl.g. . ve Sanat., Istanbul: Turkiye Iş Bankas., 

1988, pp. 45.57. A. Ataman, Bir Goz Yap.dan Kulliyeye: Osmanl. 
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 79 یتمدن اسالم هاییمارستاننقش وقف در توسعة بفصل سوم: 

 

 

 

چون هم یظهورنودارد که به مدارس  میلدرن تاریخ نگاری ایران م

به بنیاد یافت  1۲68/1851مدرسة پلی تکنیک( که در سال ) دارالفنون

آموزش سنتی  برابرنمایانگر آموزش مدرن در ای نگاه کنده که گونه

مدارس ”دقیق در تاریخ (. مطالعة 1) باشداسالمی میهای ا کالجیمدارس 

از جدید نیز که این مدارس  سازدمی این را آشکار“ مدرن در ایران قاجار

را عناصر سنتی  از یاغماضمقادیر غیر قابل  ،لحاظ دانش و هم سازمانی

یا ها عمومی گروهدسته بندی  ،به همین سان در خود نهفته داشتند.

 ،(۲) طبقات اجتماعی به صورت حامیان و یا مخالفان مدرنیزاسیون

نسبت به آموزش  را اعضاء همان گروه اجتماعی ضد و نقیضهای دیدگاه

 جوانه زده در کارهای پیشین مناین پرسش  .گیرددر نظر نمی ،مدرن

نوشتار  (.3) مورد کنکاش قرار گرفته است نیز منظرهای گوناگونی از بود و

بر روی آموزش را با وقف  یافتهکنونی، گسترة اثر مدرسیگری سنتی بنیان 

تا کند. این همان پرسشی است که جستجو می ،در ایران مدرنپزشکی 

پرداخته نشده به آن  ،آموزش در ایران مدرنپیرامون در مطالعات کنون 

به قدرت رسیدن (. نوشتار کنونی به آموزش پزشکی در پرتو 4) است

در قرن نوزدهم قاجار نیز خواهد پرداخت. جنبش مدرنیزاسیون در ایران 

در زمان طلوع قاجاریه  ها،با چندین شکست نظامی تحقیرآمیز از روس
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که موجب از دست دادن  1798-1۲04/18۲8-1۲44های در سال

کشور گردید، برانگیخته شد. افزون بر تهاجم خارجی، قاجاریه با های مرز

میانة قرن ادامه یافت، خوانین قبایل محلی که حداقل تا های سرکشی

روبرو بود. این دو مسئله مهم که بر وحدت سیاسی و تمامیت ارضی کشور 

 :داشت تمرکز داشت، اثرات پایدار و طوالنی بر جنبش اصالحات در ایران

 بر روی مدرنیزاسیون نظامی هقاجاریه به صورت اولی که آن خستن

های دسته ایجادشامل بنیان مدرسه نظامی مدرن،  که به صورت عمده

 (.5) تمرکز داشت ،مدرن بودهای منظم از نیروهای نظامی و کاربرد سالح

تار یک بر پایة گف پارادایم مدرنیته را اعالم نمود. ،مدرنیزاسیون نظامی

ارتباط  در نیمة دوم قرن نوزدهم، ایرانی به نام میرزا نصرت قوچانیپزشک 

ای با تفنگ سوزنی طب سنتی با طب مدرن مانند ارتباط تفنگ فیتیله

ر فناوری برتاز پی بردن به (. صدمة شکست نظامی و شوک قاجار 6) بود

یی جدا در را مفهوم منطقی علم غربی مدرن انگردید که آنموجب  ،اروپا

درک نمایند و این رهنگی اروپا اقتصادی و ف های اجتماعی،آن از محتوی

سان، مهمترین  بدین .ریزی کرداروپا را پایهتوسعة  فرایند همان بود که

 معرفی علوم کاربردی مانندعملکرد مدارس مدرن در دومین بخش قرن، 

 (.7) بود در ارتش استفادهمهندسی برای  و فیزیک، شیمی

تقویت دولت و توان رزمی آن بر علیه تهاجم با هدف  دوم آنکه، 

مدرن و علوم کاربردی های معرفی تکنیک داخلیهای خارجی و سرکشی

 ،گرایی قدرتمرکز  چهارچوب. همچنین در انجام گردید در ارتش
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آموزش که به  ت ووقضا امورکنترل قرار دادن تحت برای هایی تالش

دو واقعیت  ،انجام گرفت. بنابراین ،ما بودصورت سنتی تحت نظارت عل

در زمانی که آموزش پزشکی در قرن نوزدهم  بایستمی وجود دارد که

وجود شبکة سنتی در یک سو،  :پرداختها آن شود بهمی ایران بررسی

پردازیم و دیگری می به توصیف آن ادامهنظام آموزشی است که در 

نخبگان قاجار. در صفحات بعدی،  ازای مدرنیزاسیون توسط پارههای تالش

گسترش این دوعامل که چگونه به صورت مستقل و همچنین بر 

آموزش پزشکی مدرن را بانگ زدند، جستجو خواهم خیزش  ،کنشیهم

دنبال خواهد شد. نخست،  ،کرد. این روند همراه با دو خط بحث و گفتگو

 داشتهدف ا جدید رمعرفی علوم  نه فقط ،مدارس مدرن ایجادقاجاریه با 

در موازات مدارس سنتی  را یک نهاد دولتی خواست آن را داشت کهبلکه 

به عنوان تهدید  خود راای فزایندهو علما بود و به صورت رکه زیر نفوذ قلم

قدرت، که به دلیل نقص  . دوم آننمایدایجاد را  ،دادمی قدرت دولتی نشان

سرمایه برای نظام نبع که مهمترین م “وقف” توانستنمی دولت قاجار

از چنین  مند نبودنبهره. با در گسترة دولت قرار دهد آموزشی بود

مدارس دولتی مدرن خود را به اندازة  قاجاریه نتوانستپتانسیل اقتصادی، 

 گسترش دهد.“ عمومبرای ” آموزش مدرن ارائهکافی برای 

 

 اسالمی(های کالج) دین و مدارس

های کالج) پیشین، مدارسهای قاجاریه همانند سدهدورة در 
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دادند. گرچه، بعضی می اسالمی(، قلب تپندة آموزش کشور را تشکیل

اثر مدارس مدرن در دومین بخش از قرن نوزدهم خلق گردیدند، امّا 

دانشگاه تهران در سال با تأسیس  تا اینکه محدودی را داشتند

قرن ) قرن دهمتا پیش از  .در شرایط آغاز شدتغییر بنیادین  1353/1934

در  ،سوم هجری(، مدارس به عنوان نهاد مستقل آموزش متوسطه و عالی

پیرامون حدیث و یا معموالً  کشورهای اسالمی، وجود نداشتند. یادگیری

 ،در مساجد یا در خانة معلم ،شرعی و قانونی، در حلقه هاییهای پرسش

مدارس زیر نظر رسد در ایران، اولین می به نظر (.8) پذیرفتمی انجام

که هم اکنون ) ( در غزنین998-388/1030-4۲1) سلطان محمود غزنوی

در  ،. امّا گام کلیدی در خلق مدارسبه وجود آمدند است( در افغانستان

 /455-476) توسط نظام الملک، وزیر آلب ارسالن ،قرن هفدهم

که چندین مدرسه به نام  برداشته شد سلجوقیه(، پادشاه 1083-1063

در شمال شرقی ایران( تأسیس نمود ) یه در خراسان، به ویژه نیشابورمانظ

(. سیاست تأسیس مدارس برای 9) اشاعه مکتب اشعری بودها آن که هدف

در  (.10) شروع گردید هاحنبلیسپس در بغداد توسط  ،اهداف تبلیغ دینی

 .ید( به قتل رس11) یکی از فدائیان اسماعیله توسطنهایت نظام الملک 

پیش از تهاجم مغول در قرن  دراسالمی های میه بر کالجانظام نظ امّا

دسی، در ق(. بر اساس گفتة جرج م1۲) سیزدهم، اثر عظیمی را گذاشت

شیعه پیروان مجبور بودند که نه تنها با ها آن ،توسعه بعدی مدارس

با مذهب جزم گرایانة  بلکهشدند می رافضی قلمداد( که 13) اسماعیله
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طرح ریزی ای لی و اشعری نیز ستیز نمایند. این مدارس به گونهزسنی معت

نمود داشت را بنیان شدند تا چشم انداز سنتی که در مدارس شافعی 

گذارند که شامل یک موقعیت مصالحه جویانه میان عقالنیت مذاهب جزم 

  (.14) مدرسین حدیث بود مورد اعتمادگرایانه و 

رس در قرون بعدی نیز به صورت سیاسی، مداهای با وجود دگرگونی

در راه توسعه را پیمودند. برای مثال،  ،عمده به عنوان سکوی تبلیغ دینی

، میرزا حبیب اهلل شریفی شیرازی، مکتب شیعه را در مسجد 907/1500

هنوز در قدرت  ،جامع شیراز در زمانی که آق قوینلو ترکمن با آداب سنی

سلطان مراد  خانه حبیب اهلل با دستور قرار داد. در نتیجه، تبلیغمورد  ،بود

فرمانروای جدید ایران، شاه  دوسال بعد، زمانی کهل شد. وآق قوینلو چپا

اسماعیل صفوی با آداب شیعه به شیراز رسید، اموال از دست رفته میرزا 

شاهچراغ منصوب کرد.  حرمحبیب اهلل را برگرداند و او را به عنوان متولی 

( را برای تأمین 15) یک مدرسه ساخت و وقفسپس، میرزا حبیب اهلل 

(. ایران 16) مالی آن برقرار کرد و پسر خود را به عنوان متولی آن گماشت

س را بعد از قدرت گیری صفویه و اعالم شیعه به عنوان یک خیزش مدار

، تجربه نمود. تاریخ شیعه در ایران میان نیمة دوم قرن رسمیمذهب 

زدهم با بحث و گفتگو و تضاد میان دو اول قرن نوهای هجدهم و دهه

 اخباری که اصولپیروان یابد: در یک سو می ، برجستگیطبقه مذهبی

باور داشته و بر پایة نظری، عمالً عملکرد را قضاوت و تأویل شخصی 

اصولی جای داشتند های کاستند و در سوی دیگر مجتهدمی مجتهدین را
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 خود را ترجمه و تفسیر قرآن و حدیث برای پیروان منظور که کار

ر ب(. از اوایل قرن نوزدهم، در زمانی که مجتهدین اصولی 17) داشتندمی

به  ند؛رشد یافت تندی پیروزی یافتند، تعداد مدارس با شیباین تضاد 

که بر اساس گفته ناصرالملک، هزاران مدرسه در ایران در سال ای گونه

  (.18) جود داشتو 13۲6/1906

مدارس برای پرهیزکاری و نیات خیرخواهانه توسط نجیب زادگانی 

هایی آن ثناءکردند، بنیان گذاشته شدند. به استمی وقف اعطاءها آن که بر

 میه نامیدهادر قرن یازدهم تا دوازدهم( نظ) انکه در دوران سلجوقی

 هایی خصوصیی و مدیریتی نهادشدند، مدارس در ایران از لحاظ مالمی

رس وقف برای مدا (.19) شدندنمی و زیر نظر مستقیم دولت هدایت بوده

، یافت. در وقف نامهمی یک شخصیت مذهبی، جنبة رسمی مهر صحتبا 

کرد و می واقف یک مدرسه، مقرراتی را برای به کارگیری درآمد وضع

 علوم اسالمیبر پایة متعارف معموالً  که مدرسهبرنامة آموزشی  حتی

. همچنین وقف نامه شرایط و کردمی سنتی استوار بود را تلخیص

 نمود.می صالحیت الزمه و وظایف معلمین را گوشزد

 

 آموزش سنتی و پزشکی

مذهب های پایهبدین سان، خلق مدارس به صورت اصولی با تعریف و 

قانونی در پیوند بود. چشم گیرتر در این فرایند آن بود که برخالف و یا به 

نبلی، مالکی، ح، یلزمعت) راست دینی مکاتب شریعت اسالمی خاطر
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 را علوم اولیه() ، علوم غیرو یا پیش اسالمیدانشوران(، شافعی و اشعری

به منظور آماده کردن قوای ذهنی خود در بحث ) به ویژه فلسفه و منطق

با تقسیم نمودن دانش  (.۲0) توسعه دادند (و استدالل بر علیه یکدیگر

یا دانش اسالمی(، دانش اوایل به صورت ) به اوایل و اواخرای مدرسه

اسالمی  مدرسة و در درون برنامة آموزشیتلویحی تقدس مذهبی یافت 

ادغام گردید. در نتیجه این یکپارچگی، دانشجویان مواد دیگر را مانند 

(. این حدیث ۲۲) کردندمی و بحث گرفتهپزشکی، ریاضی و موسیقی فرا 

ادیان و دانش ابدان، ریشة آن را باید  گونه است: دانش دو دانشنبوی که 

( جستجو نمود. امّا هدف آن نیز ۲3) در تقسیم جامع روح و بدن

مشروعیت دادن به دانش پزشکی غیر اسالمی بود. بدین طریق بود که 

بقراطی در ساخت فلسفة نظام گیتی اسالمی های پزشکی بر پایة تئوری

، “لب کالم علوم”عنوان عام،  باای ادبیات گسترده (.۲4) نمودنقش ایفا 

به بحث در علم پزشکی توام با دیگر علوم اسالمی و پیش اسالمی، مانند 

منبع مهمی را در دانش  ریاضیات پرداخته و و تاریخ، فیزیک حدیث، فقه،

چنین ترکیب موضوعی  (.۲5) دادمیانی تشکیل های اسالمی از زمان سده

محمد توان یافت کرد. می مذهبی دایره المعارفی نیزی هاهلرسادیگر در 

به عنوان منبع معتبر مذهبی بزرگ دوران  المتقین هدر حلیباقر مجلسی 

به صورت گسترده به کار رفته است و که در ایران از قرن هفدهم صفویه 

 دهشود، سه باب از چهارمی حتی امروزه توسط بنیادهای مذهبی توصیه

کردن، دارو  فصدهداشت و یک باب را به پزشکی شامل باب کتاب را به ب
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های از آنجا که برنامه (.۲6) اختصاص داده استها درمان بیمارینیز و 

آموزشی مدارس بر پایة دین اسالم استوار بود، خود مدارس یک بخش 

 (.۲7) ندشدمی محسوب ،ز نظر فیزیکی و نهادیا ،یکپارچه از مسجد

شد به می گاهی اوقات، یک مسجد به عنوان بخشی از مدرسه ساخته

 توانستند در آنجا دفن شوندمی وی و زادگان که بنیانگذار مدرسهای گونه

بودند. در ها آن (. در مورد مساجد بزرگ، مدارس به عنوان بخشی از۲8)

ساخته شد و هنوز نیز فعال  ۲93/970زهر قاهره که در سال جامع اال

(. در مساجد جامع، یک کالج ۲9) شودمی نهادها قلمداد این ، یکی ازاست

 دو یا چند نفرههای گروهدر ها آن که بود مدرسه(برای طالب) عمده

( در درون و گستردگی عایدات وقفی مدرسهها آن بستگی به تعداد)

های شامل هزینهکه ها آن . تمام هزینةکردندمی زندگی آنهای حجره

 . مدارس اولیهگردیدمی با عایدات وقف، پرداخت شدمی نیز معیشتی

جامع مسجد مکتب( که خود نیز به صورت وقفی بودند در طبقات فوقانی )

آموزشی در هر  هر چند که پزشکی بخشی از برنامة (.30) قرار داشتند

ها فاءبیمارستان و یا دارالشّفاء نداشتند. دارالشّ ،مدارسمدرسه بود، همة 

مساجد جامع پیوستگی داشتند، تسهیالت طبی بودند که به شکل  که به

 طب سرپایی ادارههای بیت االدویه یا به شکل دواخانهداروخانه به نام 

میانی تا های در ایران از دوران سده هادارالشّفاءشدند. افزون بر این، می

از گاهی ها آن قرن نوزدهم، همیشه بیمارستان و حتی دواخانه نبودند؛

مانند دارالشّفاء شیراز در قرن هشتم/چهاردهم که  ؛اوقات مدرسه بودند
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(. آموزش پزشکی در 31) دادمی شرف الدین علی جرجانی در آن آموزش

یک پزشک ارشد غیر معموالً  خصوصی که استادیبیرون از مدارس با 

شد. در این مورد، شاگرد در دیدو بازدیدهای طبی، می دینی بود نیز انجام

پزشکی بخشی از برنامة  از آنجا که (.3۲) کردمی استاد را همراهی

دانش پزشکی را در درجات  ،بسیاری از روحانیون ،آموزشی مدارس بود

پرداختند. براساس می نیز به طبابتای پارهو  کردندمی کسبگوناگون 

در زمان بود،  طبیب - خودش یک مال که استرآبادی جعفرگفتة محمد 

(، بیماران با وی در مقبرة نجف 1865-75) 1۲80وبا در دهة همه گیری 

دهد، می پرداختند. با توصیفی که او ارائهمی اشرف در عراق به مشاوره

امگاه نجف اشرف وابسته به آر آید که یک دارالشفاء یا داروخانةمی چنین

از ای درجهآوردن  به دست باید این را گفت که (.33) وجود داشته است

به خاطر پزشکی برای برجستگان مذهبی یعنی مجتهدین، الزم بود دانش 

سالمت مسائل گوناگون پیرامون های پرسشدربارة وی افت اینکه بتوانند

 در زندگی روزانة پیروان مسلمان خود را صادر نمایند.

 

 آموزش مدرن

برای مدرن هایی در چندین محیط عقالنی و نهادی بود که تالش

. هر چند تماس با طب غربی طی گردیدکردن آموزش پزشکی انجام 

( روی داد، امّا این تا اوایل قرن 1501-907/17۲۲-1134) دوران صفویه

روی  ،آغاز شد رسماًتوان گفت می نوزدهم که آموزش پزشکی مدرن را که
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ا د دانش علمی غرب در اروپا رتواننمی نداد. این ایده که دانشجویان

در این مسیر بود. در  گامیرند و سپس در ایران به کار برند، اولین گ فرا

ها آن به انگلستان فرستاده شدند، یکی از ، دو دانشجو1۲۲6/1811سال 

افشار بود که برای کسب دانش طب و نقاشی فرستاده شد و  میرزا بابا

در  1۲30/1815دومین دانشجوی پزشکی، میرزا جعفر بود که در سال 

روهی پنج نفره به انگلستان فرستاده شد. اعزام دانشجویان تا سال گ

که گروهی دیگر از  یعنی در زمانی گردیدگسسته  1۲61/1845

اعزام شدند که  جهت کسب دانش پزشکی پنج نفره به فرانسهدانشجویان 

م پیش از اتما ،ماه بعد از سهها آن امّا .بود نیز میرزا یحیی ها،در میان آن

تحصیالت برگشتند که این واقعه پس از مرگ محمد شاه در سال 

تعدادی از رویدادهای سیاسی بر این  (.34) روی داد 1۲64/1848

قاجاریه بود که برنامة  ، خود دولتترت اثر گذاشتند. امّا دلیل بنیادیگسس

تعریف شده و ثابتی برای معرفی علوم اروپایی مدرن نداشت. برای مثال، 

ریزی شده نبود.  ، برنامه1۲30/1815روه دوم دانشجویان در سال اعزام گ

زیادی را در ایران برای های در زمانی که کلنل ویلیام دارسی که سال

به  هنگامی کهدر  صرف کرد،مدرن ایران  و ارتش جدید انمشق سرباز

را ترغیب کرد که تعدادی  (وارث بالفصل) عباس میرزا گشت،می بازلندن 

رهیافت به هیئت اعزامی به معنای آن  . این تکاعزام کنددانشجو را با او 

بود که دانشجویان به دالیل مسائل مالی نتوانستند تحصیل خود را بر 

سال  پس از دو (.35) ارد در انگلستان دنبال کنندطبق برنامة استاند
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ل نامنظم انگلیسی با معلمین بالتکلیفی، یا به حالت خوش بینانه، تحصی

فراهم آمد مقدماتی خصوصی، برای میرزا جعفر که دانشجوی پزشکی بود 

 که اوای به گونه ؛(36) زندگی کند ،در لندن ،تا در خانة یک پزشک

 ددر منزل و در بیمارستان یا خود بخانهتوانست پزشکی را با صاحمی

 (.37) بگیرد

در دومین هنگامة مدرنیزاسیون، به جای کسب دانش علم مدرن  

یان مدارس مدرن بر اساس مدل بندر خارج، چنین پنداشته شد که 

ر با کمت ،باشد. بدین طریق، آموزش مدرنمی اروپایی در کشور، کارآمدتر

 (مادام با آن روبرو بودقاجاریه که ) دیپلماتیک یا سیاسیهای گسست

کالج پلی تکنیک یا ) دارالفنون، 1۲68/1851سال  دید. درمی آسیب

 آکادمی علوم کاربردی( به عنوان اولین مدرسة مدرن که پزشکی مدرن

ن در آداروشناسی، فیزیک و شیمی  مهندسی، مانندهمراه با علوم دیگر 

ا بدیگر . چند سال بعد، دو دارالفنون گذاشته شد یانبنشد، می تدریس

. تعلیم طب در شدندأسیس ریز و اصفهان تاندازة بس کوچک تر در تب

بود. در سال  یاندانشجو از دارالفنون منحصر به آموزش تعداد کمی

 نفر در پزشکی 4۲تنها سال بعد از تأسیس آن،  30، یعنی 1۲99/188۲

 (.38) التحصیل شدند از این مدرسه فارغ

اروپایی که برای انجام های در دومین بخش از قرن، استخدام مربی 

منع شده بودند، انگیزه نوینی را به آموزش  جدید هر کاری به جز آموزش

در همین زمان، دانشجویان به صورت منظم به اروپا  مدرن اعطاء کرد.
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، یک گروه از فارغ التحصیالن 1۲76/1859فرستاده شدند. در سال 

دارالفنون به فرانسه برای تکمیل تحصیالت فرستاده شدند که در میان 

و یک نفر داروشناس قرار داشتند.  فر برای تحصیل پزشکین 4آنان 

بعدی فرستاده شدند. با نسل دوم از پزشکان های دیگری در دهههای گروه

 دانش مدرن پزشکی ،ترجمان کتب غربی با افزودن تحصیل کردة مدرن،

شد. هر چند که در آغاز فعالیت دارالفنون، علوم مدرن از  راندهبه پیش 

شد، در اواخر قرن نوزدهم، دانشجویان پیشین می تدریسطریق مترجمان 

 ،این مدرسه که تحصیالت پزشکی خود را در اروپا به اتمام رسانده بودند

  توانستند پزشکی مدرن را به صورت مستقیم به فارسی تدریس کنند.

آن گونه که عموماً  ،با این وجود، پزشکی مدرن در مدرسة دارالفنون

پزشکی مدرن به  نوشتارهایبرجستگی نداشت. ترجمة  ،شدمی استنباط

که این آموزش بر طبق پس زمینة  زیرا اول آن ؛دلخواه و انتخابی بود

چهارگانه درهم الط آموزشی مترجمان استوار بود که اغلب با مفاهیم اخ

شد و دوم آنکه اصطالحات تشریح و پاتولوژیک مشابه مناسب می آمیخته

و یا اینکه گاهی از ترمینولوژی ابن سینایی یا  وجود نداشتدر فارسی 

به نه تنها شد. افزون بر این، قاجاریه می استفادهها آن عربی برای ترجمة

توان حضور آن را در می بلکه طب سنتی کهحمایت از پزشکی مدرن 

کلف کرده بود. در سال خود را م ،برنامة آموزشی دارالفنون مشاهده کرد

صحه در این مدرسه بنیان گذاشته شد و ظ[ ]حف، مجلس 1305/1887

متشکل از تعدادی پزشکان غربی و شانزده پزشک ایرانی بود که هم طب 
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 (.39) دادندآموزش میسنتی و هم مدرن را 

سیون حامی طب سنتی همراه با برنامة مدرنیزا ،از آنجا که قاجاریه 

 از کتبپنجاه درصد توان مشاهده کرد که می طب بود، این واقعیت را

نتی طب س، پزشکی نگارش یافته که به شاهزادگان قاجار اهداء شده بودند

 اگر آموزش مدرن ،اکنون پرسش این است (.40) کردندپی گیری میرا 

اکسیر عقب ماندگی کشور محسوب  توسط نخبگان قاجاریه به عنوان

ات چرا طب سنتی در نهادهای مدرنی مانند دارالفنون به حی ،گردیدمی

 ادامه داد؟ خود

که هدف از ارائه آموزش سنتی در  شودمی معموالً این گونه فرض

ام از سوی علما در اینکه آموزش هبرنامة آموزشی دارالفنون، محافظت از ات

این در حقیقت  (.41) صورت گرفته باشد ،است مدرن به مثابة بی دینی

منظور دهد. برای نمونه، ملکم خان به می یک مسئله واقعی را نشان

تالش کرد که با طرفداری از آموزش مدرن، زمینه را به دین و  ،رویارویی

علت بنیادین لحاظ نمودن آموزش سنتی در مدارس  (.4۲) اسالم بکشاند

بایست در مفاد اقتصادی و نیز عقالنی که آموزش به صورت عمومی می را

حمایت شد، جستجو کرد. مدارس به عنوان نهاد اصلی آموزش با می ارائه

ی برای مالی اوقاف پابرجا ماندند در حالیکه هیچ گونه راهبرد مالی جدّ

 مزمن بر این، دولت قاجار در تنگنای مدارس مدرن موجود نبود. افزون

را از فرمانداران ایالتی ها توانست مالیاتنمی مالی بود زیراهای محدودیت

کردند، می ملکه واقعاً به دلیل نظام ارضی مستقل از حکومت مرکزی ع
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مالی، دولت های (. همچنین، حتی در توانمندی44) جمع آوری نماید

ای مدرسان، برنامة سرمایه گذاری ویژه بعضی از قاجار، جدا از پشتیبانی از

نداشت. در حقیقت، با فزونی تعداد مدارس از قرن هفدهم  برای آموزش

ها ند، تعداد وقفیافت ترویجحقوق  تازه تولد یافتهزمانی که مدارس یعنی 

 نیز به منظور تأمین حقوق معلمین و جیرة شاگردان، افزایش یافت. 

مطالعه پیرامون نهاد وقف فراتر از قلمرو این نوشتار است. امّا الزم 

به منظرهایی از این پرسش در رابطه با بنیاد یافتن و مدیریت اوقاف است 

ای و دولت را در خود نهفته دارد، اشاره نهاد دینکه تنش پایدار میان 

خصوصی به وقف های داراییتعداد چشمگیری از  (.45) داشته باشیم

 (. با افزایش46)شوند  ضب احتمالی محافظتغتا از شدند میتبدیل 

ها آن و یا صحتاسناد وقف مشروعیت الزم گردید که وقفی، های دارایی

ضد و نقیض های گیرند تا از قضاوتمورد تأیید قرار  توسط اولیاء مذهبی

از بسیاری ، کندمی اشارههمان گونه که الپیدوس  (.47) محفوظ بمانند

 به دست را “اجاره دهنده”طریق حقوق و مدیریت موقوفات، جایگاه 

های دارایی(. در ایران در قرن نوزدهم، افزون به وجود 48) آوردند

چشمگیری را از اوقاف و وجوه گسترده، علماء طراز باال، وجوه خصوصی 

 (. دولت قاجار49) آوردندبه دست می مانند خمس و ذکات مذهبی

ها آن اوقاف باهای دارایینظارت بر  مانندانجام اصالحاتی  با توانستنمی

 که به مانندآنچه تا حدی همانند (. یا روحانیون را 50) به چالش برخیزد

تحت  ،نوزدهم صورت گرفت مانی در قرنمحمد علی مصر یا سلطان عث
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مدیریت دولتی در آورد. همچنین نقش علماء به عنوان امین یا متولی 

را متولی ها آن که حتی شاهان قاجار بود قاجار تا حدی دورانموقوفات در 

است که ما ای در چنین زمینه (.51) خود کرده بودندبعضی از موقوفات 

به صورت کامل بر پایة  1876/1۲93سپهساالر را که در سال نهاد مدرسة 

آموزش سنتی توسط یک سیاستمدار به نام میرزا حسین خان سپهساالر 

برخالف  ،مورد بررسی قرار دهیم. این نهادبایست میبنیاد گذاشته شد 

زمان های چالش پاسخگوی توانستنمی آموزش سنتی که دیگراز و اانتقاد 

هایی مقدار پول و دارایی (.5۲) و نیز دفاع وی از علم مدرن، پا گرفت باشد

مسجد تخصیص داد بیش از مجموع  - که سپهساالر برای این مدرسه

های طی سال ،او هنگام تصدی نخست وزیریپولی بود که 

برگرفته ) جهت مکتب مدرنی به نام مشیریه 1873و1۲90/1871و1۲88

ای مالحظه(. مقدار قابل 53) از لقب اولیه او به نام مشیرالدوله( خرج کرد

مدرنیزاسیون وی های پیرامون میرزا حسین خان سپهساالر و پروژه نوشته

اما از  (.54) مکتب مشیریه و مدرسة نظامیه وجود داردشامل تأسیس 

که اینکه چگونه چنین ساختار عظیمی و مدرسة سپهساالر -مسجد

ن ایمدرنیزاسیون های در میان پروژه را هدف قرار داده بود،سنتی آموزش 

 به(. برای نمونه، گیتی نشاط 55) ، اندک یاد شده استگرفتجای  وزیر

 اشارهاست  187۲می /1۲89ربیع االولاز سپهساالر که تاریخ آن ای مقاله

است و  کردهسنتی انتقاد  به صورت از آموزش مکتبی ویکند که می

کند که میرزا حسین خان همچنین یک مدرسة می بدون توضیحی اضافه
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در پاراگراف بعدی  (.56) زهر قاهره را بنیان گذاشتدینی با الگوی االعلوم 

کند: اگر اقتدار میرزا حسین خان مورد چالش می او چنین نتیجه گیری

مدارس  جهت خلقتوانست اقدام بیشتری را می قرار نگرفته بود، او مسلماً

میرزا  تواند باور کند کهمی به دشواری کسی(. 57) مدرن به انجام برساند

الهام حسین خان که در پروژه اصالحات آموزشی خود از تجربة عثمانی 

این واقعیت توجه نشان نداد که یکی از منابع عمده به (، 58) بودگرفته 

از عایدات وقف  ،برای سرمایه گذاری مدارس مدرن در امپراطوری عثمانی

 (.59) آمدمی که در خزانة دولتی ادغام یافته بود، حاصل

مدرسة سپهساالر( که هنوز نیز فعال ) مدرسة سپهساالر-مسجد 

مدرسة ابتدایی( و یک ) یک مکتب است شامل یک مسجد، یک مدرسه،

بیمارستان در الگوی سنتی بود. در وقف نامة آن، میرزا حسین خان 

مقرر نموده ها آن مدرسین( و معاونین) حقوقی را برای معلمین ،سپهساالر

 یبرنامة آموزشبه نائب( داشت. وقف نامه ) اونبود: هر مدرس یک مع

علوم سنتی شامل تحصیل حدیث، سیرة ) منقول ترکیب یافته از مدرسه

علوم عقالنی شامل منطق و فلسفه(، ریاضیات و ادبیات ) ، معقولپیامبر(

 مشخص جهت تدریس این مواد را و تعداد مدرسین و معاونین هاشاره کرد

 . هر مدرسداده شدطلبه اجازه ثبت نام  است. به یکصد و بیست نموده

بود. برای مثال، مدرس منقول می را داراای مهارت و دانش ویژه بایستمی

و قواعد  طاب ئراه....( ) توانست کتب شامل کتاب ریاض سیدمی بایستی

تمایل به تعلیم طب ها عالمه را تدریس کند. چنانچه تعدادی از طلبه
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. توانایی خواندن دادمی تعلیمها آن بهطبیب ارشد( ) بودند، حکیم باشی

ویژه نیز برای معلمین دستیار تعیین شده بود. با این  کتبو آموزش 

را  یتوانایی آموزش مواد دیگربایست می هر مدرس و معاون وی ،وجود

نیز  آموزگار. چهار بودمی دارابود ها آن افزون بر آنچه گسترة تخصصی

 (. 60) مکتب( را بر عهده داشتند) ة ابتداییآموزش در سطح مدرس

ان بایست بر پایة باور میرزا حسین خمی نهادیچنین  توصیف ایجاد

صفویه  مدرسة شاهی دوران - مشابه از مسجدالگویی  ایجادقصد او در و یا 

مدرسه  - . زمان ساخت این مجتمع مسجدجستجو نمود ،در اصفهان

(. 61) باشد شده مقارنبا عزل سپهساالر، دهد که ساخت آن می نشان

چنین رسوائی،  با وجودپس از عزل از مقام نخست وزیری، سپهساالر 

به دلیل وجود  .حفظ کردرا  بعضی از مناسبات مانند وزیری جنگ

سل توسط شاه در پیش و بعد از مرگ، او متو شثروتی از مصادرة بیمناک

-دتحت لوای شرع اسالمی گردید و آن را به مسج خود روتثبه واگذاری 

ا نیز به ر، تولیت وقف گیرانهپیشاهدا نمود و به عنوان اقدام  مدرسه

 ناصرالدین شاه واگذار کرد. 

به عنوان یک زیر  وقف در زمان خودمنشاء آن باشد، که  چههر 

ین تبدیل شد. وقف نه تنها برای مسلمانتقال دارایی  جهتساخت نهادی 

 مذهبی دیگر مانند مسیحیان و یهودیان نیز درهای که برای اقلیتبل

 (.6۲) سراسر جهان اسالم به کار آمد

میهنان همانند هم کامالًای از مسیحیان، از نهاد وقف به شیوهای پاره
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امنیت بیشتر، پیش دیگر، برای ای پاره(. 63) مسلمان خود استفاده کردند

(. امّا با این وجود، 64) به اسالم گرویدند ،از تبدیل ثروت خود به وقف

در وقف، سه مالک ذی نفع است، در آن برعکس دارایی خصوصی که 

و نهاد واقف(، بهره بردار منفعت دارایی ) شوند: مؤسسمی دسته درگیر

، خود از مواردای وقف که در اکثر موارد متولی نمایانگر آن است و در پاره

بنابراین، برعکس آنچه  (.65) گرددمی محسوبمنفعت  وی نیز بهره بردار

 (، پیوند میان واقف و منفعت مستقیم66) شودمی که گاهی اوقات فرض

که در اکثر کشورهای اسالمی در دوران ) نیست بلکه از طریق نهاد وقف

استعمار توسط پیش مدرن توسط علماء و در دوران مدرنیته یا دوران 

. در چنین روابط سه گردیدمی نجاما (شدمی وزارت اوقاف نمایندگی

کرد. گرچه می هیئتی، نهاد وقف نفوذ بیشتری در مدارس وقفی اعمال

ولی او آن را بر طبق  شدمی برنامة آموزشی مدارس توسط واقف تنظیم

 .کردمی آماده ،بودعلماء  قیمومیتکه توسط سنت با  قوانینیمجموعة 

حتی زمانی که واقف ”و  سی اشاره کرده استقدهمان گونه که جرج م

به عهدة خود هیئت ها ..، محتوی آموزش و شیوه.یک فرد عامی بود

واقف در  سی به محدودیت آزادیقد(. م67) “شدمی آموزش گذاشته

یعنی زمانی که  ؛کندمی انتخاب و گزینش در قرون دهم و یازدهم اشاره

 - مسجد(. با توجه به اینکه 68) داشتغلبه سنت گرایی بر عقالنیت 

 وقفی سرمایه گذاریهای با دهشتقریباً به صورت انحصاری ها مدرسه

(، نهاد وقف، انتقال دانش را در اکثر کشورهای اسالمی رقم 69) ندشدمی
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چرا سپهساالر  درک کردتوان می کهزد. بر اساس این وضعیت وقف است 

قرن در نیمة دوم . تا تنظیم مواد آموزش کالسیک مدرسه خود پیش رفت

ها که به عنوان وقف برای مکتب ییا امالک هانوزدهم در ایران، تعداد دارایی

با کمتر از های چنان گسترده بود که دهکده ،یا مدارس اختصاص یافتند

 (.70) خانوار نیز صاحب مکتب شدند 50

 

 آموزش مدرن و نظارت دولت

یند همان گونه که پیش از این اشاره شد، معرفی علوم مدرن با فرا

مرکز گرایی دولتی در پیوند بوده است. بر پایة این راهبرد، با بنیان 

چنین مقرر  (71) اعظم ناصرالدین شاه( صدر) میرکبیردارالفنون توسط ا

شد تا آموزش دولتی ایجاد و گسترش یابد که با این اقدام تالش گردید 

کاسته شود.  ،از نظارت انحصاری نهادهای مذهبی بر روی نظام آموزشی تا

امیرکبیر به انجام نرسید. به منظور  در دوران صدر اعظمیاین سیاست 

آموزش دولتی، در برابر آموزشی که نظارت آن توسط  تحکیم اساس نهاد

با  ،1855/1۲7۲( در سال معارفیا ) نهادهای مذهبی بود، وزارت علوم

 ،ا این قدم(. ام7۲ّ) ایجاد گردید ،السلطنه ادضقلی میرزا اعت علیوزیری 

زیرا حکومت فاقد سیاست مالی جهت پرداخت تغییر بنیادی فراهم نیاورد 

هزینه ایجاد مدارس دولتی در سراسر کشور بود. منبع عمده مالی برای 

توانست نظام سرمایه گذاری می بر دستگاه آموزش دولتیسرمایه گذاری 

ف آنچه در با این حال، بر خالیعنی عایدات وقف باشد.  ،بر مدارس موجود
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مصونیت وابسته به مساجد و  یعنی جایی که محمد علی، ،مصر روی داد

وقفی و اراضی تحت های دارایی ،(، دولت قاجار73) اوقاف را فسخ نمود

مانند ایجاد وزارت اوقاف  ،تالشی چندرها نمود.  را نظارت نهادهای مذهبی

انجام گرفت  ،(74) تحت نظر میرزا حسین خان سپهساالر، یا مشیرالدوله

عایدات وقف  ازتوانست نمی وری بود وصولی در حقیقت این یک وزارت 

 بهره برداری کند.

دهای بایست این را در مورد قاجار در ذهن به خاطر سپرد که نهامی 

ی دولتی در اصل عالیق عموم جامعه را هدف قرار نداده و مدارس دولت

ر داز آموزش عمومی  ایه. گوننگردیدندبرای گسترش سواد عمومی ایجاد 

 درهر چند شد و مدارس نیز می مدارس ابتدایی( ارائه)ها مکتب خانه

 ودندامّا پذیرای هر مسلمان جویای آموزش ببودند، ناد جامعه حآدسترس 

اشراف  طبقه اعیان و فرزنداندارالفنون برای که است در حالی این  (.75)

 صدارت امیرکبیر(. این روند تا زمان 76) اختصاص یافته بود

( و 185۲-1۲68/57-73) (، میرزا آقا خان نوری67-1۲64/51-1848)

  .داشت چیرگی( 1871-1۲88/73-90) میرزا حسین خان سپهساالر

های با پایان قرن نوزدهم، وضعیت تغییر کرد و به جای آموزش بچه

فقیر  و کردندعمومی آزاد و  را آموزش مدرن ،نخبگان اصالح طلباعیان، 

. حامیان کردندمی آموزشی استفادههای نهاد گونهاز اینیکسان  ،و غنی

مانند میرزا یوسف خان مستشارالدوله و ابوطالب  برجسته آموزش مدرن

، از نوشتند 1870دهة اوایل  /1۲88های سال بهبهانی که پیرامون آن در
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برای بنیان اولین مدرسه نظام غربی الهام گرفتند. امّا اقدام پیشاهنگ 

 ،خصوصی مدرن از آن میرزا حسن، پسر مدرس مذهبی طراز اول تبریز

تحت عنوان ای بیروت و دیدن مدرسهپس از تحصیل در  .انجام گرفت

رشدیه در امپراطوری عثمانی، او تصمیم گرفت یک مدرسه با شیوة نوین 

ر سال با همان نام دای در ایران تأسیس کند. او مدرسه یآموزش

. امّا بالفاصله بر علیه آن جبهه گیری در تبریز بنیان گذاشت 1305/1888

شد و دوباره بسته شد و در نتیجه مدرسه بسته شد. این مدرسه دوباره باز 

 های، بین سال(. با این وجود77) شد و این شرایط چندین بار رخ داد

 ۲0مدرسة مدرن در تهران و  ۲3، حدود 13۲4/1906و  1307/1890

شهرهای عمده ساخته در دیگر  ةمدرس 16تبریز و حداقل  رمدرسه د

 (.78) ندشد

 ( که ایدة79) اصطالح ملّی برای نامیدن این مدارس به کار رفت 

عمومی حق  جوابگوی و به معنای هرا با خود حمل کرد بودن عمومی

ر از پدیداری جامعة مدنی که بها آموزش بود. این روند، نخستین گام

 ،پرداختمی افراد تاکید داشت در مقابل دولت که به عالئق اعیان حقوق

بازتاب  ناین جابجایی در نوشتارهای ملکم خا ،برای مثال. کندحکایت می

نخست اصالح طلبی را به صورت گسترش نظارت حکومت بر که  دارد

دست  اعمال بر لزوم نظارتپایان قرن نوزدهم،  امّا درانگاشت، می کشور

 قلمدادرا ان حکومتی و حفظ افراد در مقابل قدرت دولت اندرکار

 (.80) نمود
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 آموزش( و غیره) بنیان مدارس خصوصی مانند رشدیه، خیریه، ادب 

 هب ،پیشروآغاز و طبقة نخبگان و سیاستمداران  1314/1897در سال 

خست ن، امین الدوله، 1315/1898در سال  د.نردک پشتوانه مالیها آن

پس وزیر اصالح طلب مظفرالدین شاه، مدرسه رشدیه را بنیان گذاشت و س

 انسیاستمداردر آن سال، انجمن معارف را با کمک بعضی از مدرسین و 

نام مدرسة ملی  مدرسه به یازده، 1316/1899تأسیس کرد. در سال 

 زمظفرالدین شاه نامیده شدند. بعضی ا به ناممظفریه وجود داشت که 

تأسیس  (قورخانهوزیر ) مانند مدرسة خیریه که توسط منتظم الدولهها آن

، غذا و سرمایه گذاری و برای محصلین، آموزشبه خوبی ها آن گردید، بر

ی از افراد خصوصهایی کمک ،. مدارس دیگرکردمی البسه رایگان فراهم

فزون بر با هزینة ثبت نام از شاگردانی که ا دریافت کرده و بودجة خود را

. کردندمی این مجبور بودند هزینة معیشتی خود را پرداخت کنند، تکمیل

 راها آن مظفرالدین شاه با بازدید این مدارس و گاهی اهداء پول، توسعة

توسط ای جدا از این اقدامات نامنظم، راهبرد عمدهکرد. می تشویق

سرمایه گذاری بر روی آموزش در  جهت ،دبه صورت نظام منحکومت 

 تدبیر نگردید.  ،سطح ملّی

 

 منابع مالی و برنامة آموزشی

همان گونه که گفته شد پس از مرگ میرزا تقی خان امیرکبیر، بنیان 

مورد  گذار دارالفنون، این مدرسه در زمان صدارت میرزا آقا خان نوری
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و حتی  در نتیجه بی عالقگی ،مهری واقع شد و با پایان یافتن قرنبی

به ویژه بعد از  ،(81) بیشتر رو به زوال رفت ،شاهخصومت ناصرالدین 

از اساتید و شاگردان دارالفنون، ای زمانی که پاره دریعنی  1۲7۲/186۲

شخصی شاه نیز در میان  عقاید(، 8۲) بر علیه او شدندای درگیر نقشه

چنین اظهاراتی، دارالفنون  برعکس (.83) نام برده شده است ،علل زوال

این تحت صدارت میرزا آقا خان نوری بود که سقوط نیافت و در حقیقت 

به عنوان وزیر آموزش منصوب گردید و  السلطنه علی قلی میرزا اعتضاد

حداقل از دید مالی، . مدیریتی بهبود یافتهای شرایط مدرسه از دیدگاه

مالی این مدرسه در سال  بهبودی آشکار بود. در حالی که تخصیص اولیه

هزار تومان  50تا  1307/1890در دهة  ،ده هزار تومان بود 1۲67/1851

مورد اختالس هم قرار هم بخشی از این پول  که با این( 84) رسید

 باز مشکلی حادث ،قاجار دور از ذهن نبود( ساختار دولتر که د) گرفتمی

 دیگر دارالفنون در فضایی کهتوانیم پیرامون سقوط می شد. امّا مانمی

آموزش دولتی در محدودة یکی از  و این کهتوانست گسترش یابد، نمی

اقتصادی های زیرا دولت به دلیل کسری) گفتگو کنیم ،مدارس برجا ماند

های و مدیریت بومی نتوانست مدارس مشابه دیگری را در دیگر بخش

دولتی به نام ای ، مدرسه1۲75/1859 در حدود سال. (کشور بسازد

مدرسة دولتی تبریز، مشابه دارالفنون در تهران در شهر تبریز تأسیس 

منظمی های فعالیتهرگز  ،یافت. امّا به دلیل نبود سرمایه گذاری مناسب

، 13۲5/1907در سال  (.85) نهایت در پایان قرن بسته شد نداشت و در
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قول سرمایه گذاری . ارائه دادایدة تأسیس یک دارالفنون را انجمن تبریز، 

خصوصی توسط بعضی از اشخاص برجسته داده شدولی هرگز این قول 

این وضعیت حتی پس از انقالب  پایداری(. 86) محترم شمرده نشد

برخاسته  ،بنیان نهادن مدارس مدرن بود به که ویژگی آن اشتیاق مشروطه

ه جز ب) مدارس دولتیکه نظام مالی برای بودجه منظم  بود این واقعیت از

تدابیری مقرر نمودن عایدات برای دو شهرستان مالیر و تویسرکان( 

 عایداتاز تالش کردند تا  اصالح طلباندر حقیقت، (. 87) بود نیندیشیده

بر سرمایه گذاری  ،وزارت معارف و اوقافاز طریق ایجاد  ،وقف حاصل از

 براز نام این وزارتخانه  که گونه همان (.88) مدارس مدرن را انجام دهند

به  نیازی. است بودهف و آموزش ااوق در هم آمیختن ،آنهدف  ،آیدمی

 بر عایدات نتوانست در نام ماند و هرگز فقطاین وزارتخانه  که گفتن نیست

 وقفی نظارتی داشته باشد.

بخش خصوصی توسط نخبگان  تازانهفراتر از دولت، اقدامات پیش 

های اسیون آموزش از طریق معرفی برنامهاصالح طلب که به مدرنیز

انجام  ،داشتند اهتمام (به ویژه شیوة متفاوت در آموزش) آموزشی گوناگون

توانستند تنها به نظام وقف که به صورت کلی توسط نمیها آن گردید.

آموزشی های دیگر برنامهشد که در قرن نوزدهم اجازه به می کسانی اداره

نیاز داشتند ها آن . بدین سان،تکیه زنند ،دادندنمی به جز اسالم سنتی

با جنبش مدرسه سازی : بیابندکه منبع دیگری را برای سرمایه گذاری 

ساختارهای  ایجادانجمن معارف برای  نقش تأسیسنوین در پایان قرن، 
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بسیار  ،کردندمی و مدیریت را گرد آوریای که هدایا و وجوه خیریهنهادی 

 .مهم بود

های که مخالف ایجاد مدارس ملّی مدرن بود با انگیزشی منطق 

وه هدایا و وجد. چنانچه شمی پشت این مخالفت بود، تقویت اقتصادی که

توانست می شدمی رایجای برای مدارس ملّی به صورت گسترده خیریه

 به صورت سنتی بخش اعظم آن به مدارس اهداء که عایدات وقف را

لملک ا. بنابراین، همان گونه که حافظ اندازدگردید را جداً به خطر می

که نخست مشتاق  کسانیمشاهده کرد، مخالفت چنان زیاد بود که 

 تأسیس یا سرمایه گذاری بر روی چنین مدارسی بودند، کنار کشیدند

درن میکپارچه بر ضد آموزش  همهکه البته این به معنای آن نیست  (.89)

رای ب ؛کردند به آن کمک مالیموافق مدارس مدرن بودند و ای پاره .بودند

دیه میرزا حسن رش نیزمثال: یحیی دولت آبادی، شیخ هادی نجم آبادی و 

شگامانه (. با این وجود، اقدامات پی90) که پیشگام ایجاد مدارس نوین بود

اقی براه زیادی ایجاد تغییرات اساسی در نهاد وقف  تاو  هاستثنایی بود

 (.91)مانده بود 

 طب سنتی در برنامه آموزشی دارالفنون، بر عکس آنچه گنجاندن 

عمدی برای آرام کردن انتقادات از  ی(، سیاست9۲) شودمی تصورمعموالً 

بیشتر حاکی از برجستگی تئوریک طب سنتی بود بلکه طب مدرن نبود، 

از نام نویسی در دارالفنون،  پیش .شدمی س ترویج دادهکه در مدار

سنتی و مدارس های سال در مکتب خانه 15تا  10شاگردان جوان با سن 



 نقش وقف در توسعة نهادهای بیمارستانی و آموزش پزشکی 104

عالئق دلیل یا به  بسیاری از پزشکان سنتی ارتش، دیدند.میتعلیم 

تنها نهاد آموزش در دروس دارالفنون به عنوان  ،حکومتیامر شخصی یا 

گرچه آموزش طب سنتی در دارالفنون از  (.93) یافتندمی حضور ،عالی

بعدی بر خالف های شد، بقای آن در دههمی تأسیس آن انجامزمان 

مدرن، حکومت را وا داشت تا آموزش آن را با ایجاد یک های معرفی ایده

شد، می کاشانی اداره سنتی که توسط میرزا احمد حکیم باشی کرسی طب

است که دیوید منارشی ای چنین پس زمینهدر  (.94) ساماندهی کند

سنتی به صورت یادگیری  مدل آموزشیدارالفنون وارث »کند که می اشاره

 تجزیه و تحلیل، بحث تئوریک و تجربة ..در مقابل.کتب با حفظ کردن و

 (.95) «علمی گردید

ین پیوند نهادی، عقالنی و مالی میان آموزش چهارچوب چن در 

از اطباء به منظور مدرن کردن ای است که پارهپزشکی و نظام مدارس 

کار نظام دهی به مدارس پزشکی جدید را با گرد آوری  ،پزشکی

پیگیری کردند. میرزا زین العابدین خان  کوشش،با  ،خصوصیهای سرمایه

لقمان الملک که دانش آموختة دارالفنون بود جهت تکمیل تحصیالت 

ا پس از آن، در سال یفرستاده شد. در بازگشت به ایران، به پاریس طب 

، با کمک دیگر مدرسانی هم چون سید حسن تقی زاده، 1311/1894

ادیب الممالک فرهانی، محمد علی تربیت، میرزا یوسف خان 

 و برادرش، دکتر فتاح خان مسیو رنارد فرانسویمستشارالدوله، 

که در آن پزشکی مدرن، علوم  یک مدرسه به نام لقمانیه را ،طباءاال فخر
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در  همچنین، (.96) شد تأسیس کردمی طبیعی و روانشناسی تدریس

سفیر شاه به سنت ) الملک ، میرزا محمد خان عالء1313/1896سال 

اعیان و افراد خصوصی را  ،با تالش فراوان (ترزبورگ و سپس استانبولپ

بخش پزشکی و با دو ای ایجاد مدرسه با هدفتشویق به سرمایه گذاری 

 (.97) صنعت کرد یهنر و دیگر

 ایجاد مدارس ابتدایی عمومی که از دهة، مشروطهبعد از انقالب 

آغاز گردید، شتاب یافت. روند برجسته در این دوران،  1۲87/1870

به مدارس عمومی ابتدایی ای تخصیص بخش عظیمی از وجوهات خیریه

ار هدف قربود که ارائه برنامه آموزشی متفاوت از مکتب خانه سنتی را 

 113کودک در  10531، 13۲8/1910. در نتیجه، در سال داده بودند

، 1343/19۲5مدرسه ابتدایی نام نویسی شدند. در استان گیالن در سال 

اگرد وجود ش 4383مدرسه ابتدایی عمومی و خصوصی با  37مجموعاً 

آموزش  ،مکتب سنتی 188داشت در حالی که در همان سال در گیالن، 

 (. 98) شاگرد را به عهده داشتند ۲950

سرمایه گذاری خصوصی و سازمان جدید یعنی ثابت شد که امّا 

نه کافی و  ،گسترده یدر سطح ،انجمن معارف برای مدرسه سازی مدرن

لزوم مداخلة دولتی  ،از اولین مراحل کارآمد بودند. ،نه به اندازه قابل قبول

احساس گردید: بالفاصله بعد از ایجاد انجمن معارف توسط امین الدوله 

که مؤسسین  تبدیل شد ، این نهاد به یک نهاد دولتی1316/1898در سال 

نهاد، این به منظور کمک به هزینه  .نددیگر مدارس جدید به آن پیوست
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از خزانه داری  رایک بنیاد داد که پول  ایجادمظفرالدین شاه، دستور به 

، انقالب مشروطه بعد از. کندشاه، وزرا، اعیان و بعضی از تجار گردآوری 

تأسیس  ،قانون اساسی مشروطه 19ماده . شداین روند بیشتر تقویت 

ت را مکلف به مدارس را به وزارت هنر و علوم واگذار کرد و حکومت و ملّ

، مالیات دو درصدی از 1337/1919ال نمود. در سها پرداخت هزینه

به عنوان  ،اضیغالت تولیدی از ار خروارعوارض گمرکی و یک ریال بر هر 

یعنی  ،1344/19۲6فقط در سال حمایت از مدارس دولتی وضع گردید. 

در مرکزگرایی قدرت  افزایشدر زمان  ،سال از انقالب مشروطه ۲0از  پس

یک درصد  از به یک پنجممجلس  ،(1304-۲0) شاه تحت سیطره رضا

مدارس ابتدایی عمومی  تأسیس جهتعایدات ارضی کشور رأی داد تا 

 (.100) شودگردآوری 

در برنامة آموزشی مدارس با ویژگی حضور پر  یتغییر چشمگیر 

 به وجود آمد که این تغییرمدرن تدریس های و شیوه دقدرت علوم جدی

ر دینی و خصوصی و غیهای زمان تأسیس مدارس جدید توسط بخش تا

لی سپس ادغام یافتن اوقاف به عنوان یک نهاد و فراهم کننده منبع ما

 .نداد، روی رضا شاهیدولت نظام آموزش در 

 

 نتیجه گیری

نهاد وقف بر آموزش و  پر نفوذاثر به  ،تاریخ دانان به صورت جامع

مقاصد  ، جهتاصولی و اساسی طور. به اندنگریسته ،مدرنیزاسیون
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و پرهیزکارانه، وقف در زمان توسعة آن، به ابزاری قانونی برای ای خیریه

انتقال مالکیت و وراثت در اسالم تبدیل شد و با گسترش شبکه مدارس، 

 .ایفا کردنقش بنیادینی را در ساخت نظام آموزشی 

علیتی مستقیم میان توسعه وقف و مدارس  رابطةیش از آنکه به پ 

ایران قاجار در سوی دیگر پرداخته شود، از یک سو و آموزش پزشکی در 

در تاریخ مدرنیزاسیون پزشکی را پژوهشی  فضایمن تالش کردم یک 

ماهیت آموزش پزشکی و فرایند مدرنیزاسیون بررسی  شاملکه نشان دهم 

یک رابطه نهادی و اقتصادی  چهارچوبآن در ایران در قرن نوزدهم در 

پیوند نزدیک  نهاد وقف در برای چندین قرن، .میان وقف و مدارس است

گیری دانش پزشکی مشارکت نمود و همزمان وضعیت  در شکلبا آموزش، 

دانش آموختگان ایدئولوژیک نیز به های و اجتماعی و نیز ارزشای حرفه

اعطاء کرد که حتی با خلق دارالفنون نیز ناپدید نگردید. در حرفه پزشکی 

که هایی آن چرا حتی کنیم درکتوانیم می است که بهترای چنین زمینه

مانند نصراهلل میرزا قاجار ) با پزشکی مدرن در دارالفنون تعلیم دیده بودند

قرار مفاهیم سنتی  تحت نفوذ (ناصری را نوشت چهار مقالهکه کتاب 

بر که نصراهلل میرزا قاجار  ادآنکه دکتر تولوزان، است فراتر (.101) گرفتند

تواند می سنتی با ادبیات پزشکی مدرن باور بود فقط جانشینی متون این

خود یک دیباچه تصدیقی بر  ،تحول را در نظام سالمت ایران ارمغان آورد

 یاآنچه دکتر پوالک میان  ،(. از این رو10۲) ناصری نوشت ةمقال چهار

آموزش و تعلیم  خواستندمی دکتر تولوزان به عنوان اساتید طب دارالفنون



 نقش وقف در توسعة نهادهای بیمارستانی و آموزش پزشکی 108

وجود شکاف  ،توانستند به صورت عملی انجام دهندمیها آن دهند و آنچه

بود که روابط قدرتی میان طب اروپایی  یشکاف چنیندر  (.103)داشت 

موجب گردید که آموزش کردند. چنین شکافی نیز می فعالیت ،و ایرانی

تبدیل شود  ترکیبیپزشکی مدرن به یک دانش و طبابت دانش پزشکی 

یعنی در زمانی که پزشکان  ؛ای ماندکه تا بخش اول قرن بیستم نیز برج

در کنار طبابت به شیوة مدرن را هنوز دانش سنتی  ،دانش آموخته مدرن

 برندمی هنوز به کار ،توأمانبه صورت ا یبه صورت جایگزین و  ،پزشکی

، قاجاریه سیاست مرکز گراییدر پناه که  آنجااز با این وجود،  (.104)

های آموزشی خود را در برنامهپزشکی جالینوسی  ،نهادهای دولتی مدرن

پزشکی سنتی، همزمان با تمرکز بیشتر و استاندارد کردن ، ادغام نمودند

از دست هویت نهادی خود را طب مدرن، آرام آرام بر پایة آموزش پزشکی 

یعنی  ؛داددر هند و سریالنکا روی بود که این تجربه برخالف آنچه  داد.

هویت نهادی خود را با وجود  درودایی تالش کردنایوجاهایی که پزشکان 

 (.105) نگه دارند ، محفوظجذب مفاهیم پزشکی مدرن
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در ساختار درونی و برنامة این نهادهای جدید چند مؤلف که فقط  یسوا
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and London: Cornell University Press, 1992, pp. 19 ff.; Peter Avery, 
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Making of Modern Iran and Ringer, Education, 
اساساً متمرکز  یه،در دورة قاجار یآموزش یستمس تحولکند یم یبررسکه 

. گرایان و سنتنوگرایان  ینب یهاو چالش کیدئولوژیا یهاجنبه یشود بر رویم
دارد به  یاجملة کوتاه اشاره یکپرسش در  ینبه ا یاحسان نراق ،یگرد سویاز 

او تالش  کوشش رضا شاه در تمرکز آموزش و پرورش،این صورت که در هنگام 
. تحت کنترل دولت قرار دهد ،کرد که اوقاف را به عنوان منبع مالی مدارس

 :ینیدبب
Ehsan Naraghi, Enseignement et changements sociaux en Iran du VIIe 

au XIXe siècle, Paris: Editions de la Maison des sciences de l’homme, 

1992, p. 155. 

 .186-87صفحات  ،یرکبیردارالفنون و ام یی،طباطبا یطمحمد مح( 5

6) Ruznâmeh ye ‘elmi, no. 10, 19 March 1877, Library of Majles, 

Tehran. 
الدوله در ممتحن یخان شقاق یمهد یرزام ،یالدیم 1869برابر با  1۲88در سال 

 یهاتفنگها آن از یمینمود که ن یداریتفنگ خر 40000 ،یکبه بلژ یتمأمور
 ینید:. ببدنداختراع شده بو یراًاخ ،ممتحن الدوله بودند که طبق نظر یسوزن

توسط  یرایشخاطرات ممتحن الدوله، و ی،خان ممتحن الدوله شقاق یمهد یرزام
 .۲01، ص1353/1974 یرکبیر،تهران: ام ی،خانشقاق یقل ینحس

و  یاسیس علومشناخته شده که  یاز دو دانشجو یرکه به غ ینقابل توجه ا( 7
 ةمطالع یبرا ییدانشجو یچه اندخوانده 1859-67 یهادر سالرا  ییحقوق اروپا
به عنوان مدرن نیز چنین روندی در مصر  .به اروپا فرستاده نشد یعلوم انسان

توسط که  یاندانشجو ةنفر 44گروه  ، روی داد. ازیتحت نظر محمد عل ،کردن
، یو جراح یپزشک ی، دو دانشجوندبه اروپا فرستاده شد 18۲1در سال  یمحمد عل

استخراج فلزات،  یدرولیک،ه ی،کشاورزنیز  یرینو سا ینظامامور دانشجو  یازده
 :ینید)بب .را تحصیل کردند یو کشاورز گیچاپ سن

Monica Ringer, Education, p. 171, and Mirzâ Mehdi-Khân Momtahen 

al-Dowleh Shaqâqi, Khâterât-e Momtahen al-Dowleh, p. 84) 
8) Sadiq, Târikh-e farhang-e Iran az âghâz tâ ‘asr-e hâzer, p. 366; 

Christopher Melchert, ‘The Etiquette of Learning in the Early Islamic 
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Study Circle’ in Joseph E. Lowry, D. Stewart & S. Toorawa (eds), Law 

and Education in Medieval Islam; Studies in Memory of Professor 

George Makdisi, Gibb Memorial Trust, 2004, pp. 33–44, see pp. 33–35. 

 ی،لزمعت یهابه نام یاسالم یهایشهاز اند ییهااسالم، فرقه ةیدر دو قرن اول( 9
 دراختالفات  ة آن رشدیجظاهر شدند که نت یو اشعر یشافع ی،مالک ی،نبلح

بود دو محور روش حل مسائل  بود. این اختالفات حول ینید یلمسا و مباحث
 یاسیق یلو دال شخصی( نظر) یأبه ر یمتک یاشود و ارجاع  یثبه حد یاکه آ

 .بود )استدالل قیاسی(

10) George Makdisi, Ibn ‘Aqil et la résurgence de l’Islam 

traditionaliste au XIe siècle, Damas: Institut Français de Damas, 1963, 

p. 381. 

 هموجود مبارزه کرد یهاکه با فرقه کسانی) یانعدا ،یانفدائ ،یاز نظر لغو( 11
 یروانپها آن شدند.نامیده مینیز ند( ردگذامی یانرا بن یدیجد ةفرق که ینا یا

( و یرانا - اهل مشهد)، دشمن نظام الملک متعصب حسن صباح )اهل قم(
 ،بود یلیهاسماع یعةش یک یزآن ن یانگذاربن کهمصر  یهبه سلسلة فاطم یکنزد

که دشمنان خود  آن را داشتند یآمادگ یلیهاسماع یان. فدائشدندمحسوب می
 بکشند. یانتحار یقرا از طر

 xi-xiv ، صفحات1363/1984 یرکبیر،تهران: ام یه،مدرسة نظام یی،نوراهلل کسا( 1۲

وفات  765که در سال  )ع( امام جعفر صادق ،یعیانامام ش ینپس از ششم (13
کاظم و  یشدند، موس یمبه دو گروه به نام دو پسر او تقس یعیانش ،ندیافت

امام بوده  یناو باور داشتند که او آخر یروانپ ،یلپس از مرگ اسماع .یلاسماع
 یدگاند ازرفته است( و  یطوالن یبتبه غ یا) شده یبو نمرده است بلکه غا

را  یلیهکند. فرقة اسماعیم یدارگردد و عدالت را پایروز بر م یکپنهان شده و 
دوازده  ةیعش) یگرمخالفت داشتند با فرقة د یند،گویم یهفت امام ینکه همچن

تا عصر  یطوالن یبت)غ دارند یکبر یبت( که اعتقاد به غیعشر یاثن ،یهامام
کاظم  یکه از نوادگان موس)عج(  یمهدیعنی حضرت امام  ینحاضر( دوازدهم

 هستند. یدوازده امام ،یرانیا یعیانش باشد.یم
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14) Joseph E. Lowry, D. Stewart and S. Toorawa (eds), Law and 

Education, p. 2; G. Makdisi, History and Politics in Eleventh Century 

Baghdad, London: Variorum, 1991; and Ibn ‘Aqil: Religion and 

Culture in Classical Islam, Edinburgh: Edinburgh University Press, 

1997. 
 :ینیدبب ینهمچن

Târikh-s Gozideh, p. 401, cited in Mortezâ Râvandi, seyr-e farhang va 

t‘alim va tarbiyat dar iran va Orupâ [History of culture and education 

in Iran and Europe], Tehran: Nashr-e gooya, 1364/1985, p. 39. 

را به دلیل انسجام  است یکالج اسالم ةمربوط به توسعکه  یسدقم یةنظرمن 
. که هدف این فصل نیست بپردازم پرسشیام تا بتوان به حاشیة آن اتخاذ کرده

دارم که  یآگاهخیزش مذاهب در رابطه با ها آن توسعةمدارس و  یخمن از تار
مورد قبول است  یعگرچه به طور وس یسدقم ةینظراست.  یچیدهپ یموضوع

 .یستندن یکهمة روشنفکران در آن شر یول

 یلغت برا یناکه ( ( و یا هبه )اختصاص دادنندر مورد وقف )کنار گذاشت( 15
در قرآن وجود  یانشانه، شده استمیاستفاده  یقاشمال افر یوقف در کشورها

ریشه  اییریهنذورات خپیرامون  یمذهب یا یتانساناصول . وقف در اسالم از ندارد
توسعه و ها آن وجود دارد که بر اساس نبوی یهاسنت یادی. تعداد زگیردمی

شده که  یانب )ص( یامبراز پ یثی. حدباشدمیاستوار  ،وقف یقانونگفتمان 
دارد، یاو را زنده نگه م یزکند سه چیشخص فوت م یککه  یزمان د،نیفرمایم
باشد و  یدمف یرینسا یکه برا ی(، علم و دانشیه)صدقات جاریشگی هم یراتخ

وقف یا  یراتبه عنوان خ یشگیهم یراتاو نماز بخواند. خ یپسر با تقوا که برا
)ص(  یامبرپ ینظام ةبن خطاب، فرماند عمر ،یگرد یثیشود. در حدیم یرتفس

 ةدربار)ص(  یامبراز پ ییهایه، توصدوم شد یفهکه بعداً خلیبر هنگام جنگ خ
 ینبه او دستور داد که از آن زم )ص( یامبرنمود. پ یانفتح شده ب ینسرزم

 دین سانو ب که نه به فروش برسد و نه ارث برده شود یطوره محافظت شود ب
 .گرددخرج فقرا  ،منافع آن

توسط منصور  یرایشو ی،فارسنامة ناصر یی،فسا ینیحسن حس یرزاحاج م( 16
 .943، جلد دوم، ص 138۲/۲003 یرکبیر،؛ تهران، امیجلد دو یی،رستگار فسا
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 یععبدالرف :به یدمراجعه کن یو اصول یاخبار یناز تفاوت ب یآگاه یبرا( 17
قسمت سوم، تهران: شرکت  یه،در دورة قاجار یرانا ینهضت فکر یختار یقت،حق

 همچنین ببینید: .1۲66-67، صفحات 1368/1989 یران،مؤلفان و مترجمان ا

Nikki Keddie, Modern Iran, Roots and Results of Revolution, New 

Haven & London: Yale University Press, 2003, pp. 19–20; Said Amir 

Arjomand, The Turban for the Crown. The Islamic Revolution in Iran, 

New York, Oxford: Oxford University Press, 1988, pp. 13ff. 

 .4۲، صفحة D. Menashriارجاع داده شده توسط ( 18

سیطرة تحت  یخصوص یهامدرسه. 43-44( احسان نراقی، صفحات 19
معتقد  یاله یم( حک1058-1111) یغزال به حیات خود ادامه دادند. یانسلجوق

 ةتحت حملکه  یزماندر را سلجوقیان، نظامیة نیشابور در زمان  ،به اصالت عقل
 .ترک کرد ،بود او در حکومت یحامکه الملک  فخرترور خود پس از  ینمخالف
 ،مکرر از طرف سلطان سنجر یهابا وجود دعوت یهخود را در نظام یساو تدر

و خانقاهش انجام داد، مراجعه  یخصوص ةخود را در مدرس یستدر و قبول نکرد
آن، تهران:  یو اجتماع یعلم یراتو تأث یهمدرسة نظام یی،نوراهلل کسا شود به:

در مورد کنترل حکومت سلجوقی بر  .97-98، صفحات 1363/1984 یرکبیر،ام
 مدرسه ببینید:

A. S. K. Lambton, ‘The internal structure of the Seljuk Empire’, The 

Cambridge History of Iran, vol. 5, Cambridge, Cambridge University 

Press, 1968, pp. 203–82, p. 276. 

، 134۲/1963 ی،فروغ ینامه، تهران: کتابفروش یغزال یی،هما ینجالل الد( ۲0
 .19-۲1صفحات 

. ونیالع یسعرا یالفنون ف یسنفا ی،محمد بن محمود آمل ینشمس الد( ۲1
 یه،تهران: کتابخانه اسالم ،سه جلد ی،ابوالحسن شاران یرزاتوسط حاج م یرایشو

 .16-۲1، جلد اول، صفحات 1958

و اروپا، تهران:  یراندر ا یتترب و یمفرهنگ و تعل یرس ی،راوند یمرتض( ۲۲
 .39-40، صفحات1364/1985 یا،نشرگو
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قبل از اسالم انجام تحت حکومت ساسانیان در  یراندر ا یزن یمیتقس ینچن( ۲3
 روحانیونبه که شده میمربوط به روح که موجود بوده  ی. بر طبق اوستا، طبشد

است. شده مربوط میپزشکان به که  ی بودهانجسم یو طب تعلق داشته  یزرتشت
 ، (ی)ترجمة فارسیان زمان ساساندر  یرانا یستینسن،آرتورکر :مراجعه شود به

Iran sous les Sassanides, 2nd edition, Copenhagen: E. Munksgaard, 

1944), pp. 442–43. 

24) Byron Good and Mary-Jo Del Vecchio Good, ‘The Comparative 

Study of Greco-Islamic Medicine: The Integration of Medical 

Knowledge to Local Symbolic Contexts’, in C. Leslie and A. Young 

(eds), Paths to Asian Medical Knowledge, Berkeley, Los Angeles, 

Oxford: University of California Press, 1992, pp. 257–71. 

 شناس،: نویسندة نامانند( ۲5
Rashahât al-Fonun, Persian MS, copy dated 1227/1812, St 

Petersburg, National Library, No. 529; 
خالصات  ی،الفنون؛ محمد کرمان یسنفا ی،محمد بن محمود آمل ینشمس الد

نسخة  ی،، تهران: کتابخانة مل13/19قرن  ی،فارس یسالعلوم، نسخة دست نو
 .16۲1ی خط

و  ینوسیشامل طب جال ی،از بحاراالنوار را به پزشک یقسمت یزن یمجلس( ۲6
 .طب االئمه اختصاص داد

A. Newman, ʽMuhammad Baqir Majlisi’, in Encyclopaedia of Islam, 

vol. VIII, p. 784, Leiden: Brill, 1987. 

 ببینید: است. یدهنام“ مسجد-مدرسه”مدرسه را  یستربه د ،ون گرون باوم( ۲7
G. E. von Grunebaume, Classical Islam: A History 600–1258, 

translated by Katherine Watson, London: George Allen and Unwin 

Ltd, 1970, p. 137. 

 ،1575/896ساخته شده در  یراز،ش یهمنصور ةنمونه، در مدرس یبرا( ۲8
 .1040ص ی،فارسنامة ناصر یی،فسا ینیحس :مراجعه شود به

پیوسته بود که به آن  یابوده و مدرسه یعهش یاالزهر اساساً مسجد ةجامع( ۲9
 گردید. یستأس یعهششریعت  یستدر یبرا 988در سال 
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که  یهکُل ،یعثمان یدر امپراتور .1۲0فرهنگ، ص یرس ی،راوند یمرتض( 30
 یمارستان،ب یکمسجد،  یکمدرسه،  یک، متشکل از مجموعهمترادف است با 

جلد،  ینا 5مراجعه شود به فصل  بوده است. یعموم ةحمام و آشپرخان یک
 .14 یسپانو

اخبار افراد البشر، سه جلد، تهران:  یف یرالس یبحب یختار یر،مخواند( 31
در مورد  .46-47، جلد سوم، صفحات 1333/1954 یام،انتشارات کتابخانه خ

 :و مدرسه مراجعه شود به یمارستانب یتدو وضعپیرامون  ،ءدارالشفا
H. Ebrahimnejad, ʽThe State Hospitals and Development of Medicine 

in Nineteenth-Century Iranʼ, in: Mark Harrison, Margaret Jones and 

Helen Sweet (eds), From Western Medicine to Global Medicine: The 

Hospital Beyond the West, New Delhi: Orient Longman, 2008. 

 :موضوع مراجعه شود به یندر مورد ا (3۲
Lawrence I. Conrad, ‘Arab-Islamic Medicine’, in W. Bynum and R. 

Porter (eds), Companion Encyclopaedia of the History of Medicine, 

London: Routledge, 1993, vol. 1, pp. 676–727. 

نوح، نوشته شده در  ینةبن محمد جعفر، سف یو عل ی،استرآباد( 33
این  یسیترجمه مختصر انگل یبرا .یاهلل مرعش یت، قم، کتابخانه آ1310/189۲
 :مراجعه شود به منبع

H. Ebrahimnejad, ‘Religion and medicine in Qâjâr Iranʼ in Robert 

Gleave (ed.), Religion and Society in Qâjâr Iran, London: Routledge-

Curzon, 2005, pp. 401–28, p. 421. 

 یدر پزشک که ینا یشد، به جا یدهنام یرالدولهبعداً مش که یحیی یرزام( 34
شاه  ینو فارس در زمان ناصرالد یزدخارجه و فرماندار  یربه عنوان وز ،خدمت کند
 یدجد یمؤسسات تمدن یختار ی،اردکان یمحبوب ینحس .(1848-96)گمارده شد 

 .191 ، ص1، جلد 1354/1975جلد، تهران: انتشارات دانشگاه تهران،  ۲ یران،ا
 )مؤلف(، صالح یرزام ین؛ غالمحس130-59 ، صفحات1جلد  ی،اردکان یمحبوب( 35

، 1364/1985 یران،ا یختهران، نشر تار یرازی،صالح ش یرزام یمجموعة سفرنامه ها
 به بعد. 157 صفحات
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پارلمان به عنوان قائم مقام  (Peter Worthپیتر ورث )توسط ب یرتت ینا( 36
مالقات کرد، احتماالً به  یابانجعفر در خ یرزابا ماتفاقی انجام گرفت، که به طور 

جلد اول،  ی،اردکان یمحبوب .یرانیبه عنوان ا یدنشلباس پوشطرز خاطر 
 .151ص

 یکجعفر  یرزام یبرگردانده شد، ول یرانبه ا 1819 یگروه در جوال ینا( 37
بابا  یرزام ،خود در آنجا ماند. در عوض یاتمام مطالعات پزشک یبرا یگرسال د

 ی،اردکان یمحبوب .با گروه برگشت ،خود را کامل کرده بود یکه مطالعات پزشک
 .157-58، صفحات همان

 تعداد ینقابل توجه است که ا. 188۲ژوئن  ۲4، ۲ مجلة دانش، شمارة( 38
 1867که در سال  یسلطنت و داروسازی یپزشکدانشکدة شود با ارقام  یسهمقا

ذاشته شد و سپس در زمان سلطان محمد دوم گ یانبن یزتوسط سلطان عبدالعز
نفر پزشک و  584، 1900. در سال یافتگسترش  یعثمان یامپراتورهنگام در 

 :شدند. مراجعه شود به یلداروساز از دانشکده فارغ التحص 44۲
Gazette Madical d’Orient, no. 13, 31 August 1900, pp. 217–18. 

39) E. G. Browne, A Year Among the Persians, London: Adam & 

Charles Black, 1893, pp. 97–98, cited in M. Ringer, Education, pp. 

151–52. 

موجود  یپزشک های متونفهرستبا مراجعه به  یبه آسان خامبرآورد  ینا( 40
به  یرز یهاکتاب ،هنمون ی. براگوناگون قابل استنباط است یاهدر کتابخانه

حفظ الصحه؛  ی،رضا ساوج یبن عل یموس :ندااهدا شده ،شاه ینناصرالد
 یبرا ییدعاهاعبادات و ) .... هفت هزار یةادع یزی،تبر ینیبن جالل الحس محمد

 ی،حفظ الصحه ناصر ینی،حس یعل یدالحکمه؛ س یراز چشم بد(؛ تباش یشگیریپ
1۲8۲/1865. 

در آثار منتشر نشدة  یو اقتصاد یاسیو س یو ناطق، افکار اجتماع یتآدم( 41
 .78-79، صفحات 1356/1977دوران قاجار(، تهران: آگاه، 

، تهران: ملکم خان یرزا)مؤلف(، مجموعة آثار م ییطباطبا یطمحمد مح( 4۲
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 .13۲7/1948کتابخانة دانش، 

آموزش و پرورش  یبرا یادولت قاجار عالقه یسد،نویم یقخان صد یسیع( 43
 :مراجعه شود به .نگداشت یانبن 1851تا قبل از  یامدرسه یچنشان نداد و ه

 .35مدرن، ص  یرانا یق،صد یسیع

جمع ، حاکمان ایالتیعملکردهای  ،زمان طیّدر ... ʼبنا به گفتة المبتون ( 44
ای به گونهبه او واگذار شده  ینکه زم یشخص زارع خراج ده و یات،مالکنندگان 

گردید امر موجب  ینا یافت؛ترکیب می شخص واحد یکدر و همه با هم شد که 
 ʽاستقالل یابند. یمرکز کومتاز ح عظیمی از امالک، به صورت مجازی که مقدار

A. K. S. Lambton, ‘Rural Development and Land Reform in Iran’, in 

Symposium on Rural Development, Central Treaty Organisation, 

1963, pp. 112-15, cited in: Charles Issawi (ed.), The Economic History 

of Iran 1800–1914, Chicago and London: The University of Chicago 

Press, 1971, p. 53. 

و  علما ی،مذهبنهاد آنچه ما آن را  پدیداریقابل توجه است که ساختار و  (45
توسعة در درون چهارچوب بایست می نامیم رایا قدرت روحانیت در اسالم می

 .کرد یبررس وقف

تونس،  یره،. در مصر، الجزصادق بود یاسالم یکشورها در اکثرموضوع  ینا (46
به وقف گفته  یقاآفر یشمال یکه در کشورها یا)واژه هاهبهمراکش، شمار 

 ةیلوسه بها آن پیش از آن که ،و نوزدهم یجدهمه یهاشود( در سدهیم
. ، افزایش یافتندیابند اصالح طلب تمرکز هایدولت یا ایمستعمره یهاحکومت

 :مراجعه شود به
Randi Deguilhem and Abdelhamid Hénia (eds), Les fondations 

pieuses (waqf) en Méditerranée: enjeux de société, enjeux de pouvoir, 

Koweit: Fondation Publique des Awqaf du Koweit, 2004. 
قرار گرفته شده است.  یمورد بررس یزن یاز نقطه نظر قانون یاموال وقف ادیازد

 و طبق قانونبر افراد به وقف  یاموال خصوص یلتبدپ.هنیگان،  ةبنا به گفت
که در حال  یگرچه شخصبوده است و ( یهارث یبند یم)علم تقس ینآالزامات قر

دو سوم  یهبق یول یدنما یتسوم از اموال خود را وص یکتواند می ستمرگ ا
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امر  یکبوجود آمدن وقف  یقینگردد. بطور می یمارث تقسنظام طبق 
 یاتبا آ یدحال با یندر ع یول ید،آمی به حساب انهو خدا پسند یرخواهانهخ

 ببینید: .برابری کند ارث در قرآنمربوط به 

Peter C. Hennigan, The Birth of Legal Institution. The Formation of 

the Waqf in Third Century A.H. Hanafi Legal Discourse, Leiden, 

Boston: Brill, 2004, Introduction, pp. xv–xvii. See also ‘Wakfʼ, 

Encyclopaedia of Islam, vol. IX, Leiden: Brill, 2002, pp. 59–99. 

 ( ببینید:47

ChristophWerner, An Iranian Town in Transition: A Social and 

EconomicHistory of the Elites of Tabriz, 1747–1848, Wiesbaden: 

Harassowitz Verlag, 2000, p. 146. 

48) Ira M. Lapidus, A History of Islamic Societies, Cambridge and 

New York: Cambridge University Press, 1991, p. 165. 

49) Christoph Werner, ‘Pious Merchants Religious sentiments in wills 

and testamentsʼ in Robert Gleave (ed.), Religion and Society, 211–26, 

p. 224. The Zakât is slaughtering, offering a sacrifice. 

50) Nikki R. Keddie, Qajar Iran and the Rise of Reza Khân 1796–

1925, California: Mazda Publishers, 1999, pp. 16, 40. 

 (1848-96شاه ) ینکه توسط ناصرالد یقنات یبرامورد  ینابرای نمونه،  (51
است، او منبع  یخ. در قرارداد وقف که بدون تاراست برقرار بوده ،شده بود اءهدا

 یبند یمبرابر با هفت شبانه روز هفته تقس ،به هفت قسمت یآب را به طور دوران
آب مدرسه،  ةیته یهفته برا رساعت د ۲4 ،هاآنقسمت از پنج  ةکرده بود. ادار

و داده بود به پنج عالم  ؛بوده است یو حمام عموم یمناطق مسکون - مسجد
 گآب ساکنان ار ةیته یبرا یکه به طور دورانها آن قسمت از فقط دو ةرااد

و پس از او به به شخص شاه  ،بوده یدولت یمارستانباغات و ب ی،سلطنت
لسان الملک سپهر، ناسخ  :مراجعه شود به .منحصر کرده بود ینانشجانش
 یر،فر، سه جلد، تهران: انتشارات اساط یانک یدتوسط جمش یرایشو یخ،التوار

 .1515-16، جلد سوم، صفحات 1998/1377

52) Guity Nashat, The Origins of Modern Reform in Iran, 1870–80, 
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Urbana and London: University of Illinois Press, c1981, pp. 29 ff, 137 

passim; D. Menashri, pp. 30 and 35. 

 مقایسه کنید با: یریهمدرسة مش یرامونپ( 53
D. Menashri, p. 60; Mahbubi Ardakâni, pp.366–67; Nashat, Origin, p. 

148; Ringer, Education, p. 148. 

 اشتباه شود. ،یازدهمو بغداد در قرن  یشابورن یهبا مدرسه نظام یدنبا( 54

 مثال: یبرا ینیدبب( 55
Guity Nashat, The Origin; D. Menashri, Education; Shaul Bakkhash, 

Iran: monarchy, bureaucracy & reform under the Qajars 1858–1896, 

London: Ithaca Press for the Middle East Centre, St Antony’s College, 

1978. 

56) G. Nashat, The Origin, p. 148. 

 .149( همان، صفحة 57

58) Ringer, Education, pp. 208–13. 

 ینتأم یدرصد از درآمد وقف برا 14 ی،عثمان یقرن امپراتور هجدهمیندر ( 59
ها اختصاص درصد به مدرسه 5/10( و هاخانه )مکتب ییمدارس ابتدا یمال

 یها در عثمانها و مدرسهمکتب یشتربادارة است که  ینآن ا یداشته است. معن
 :یداند. بببنبودهموقوفات  از طریق

B. Yediyildiz, Institutions du vaqf, pp. 171, 174 and 217. 
 یماتکنترل دولت در زمان تنظ یاداز ازد یاساساً ناش یزوال وقف در عثماندلیل 

 وزارت وقف در زمان سلطان محمد دوم یگذاریانو بن )دوران تحول(
 :مراجعه شود به، ( است39-18۲6)

John Robert Barnes, An Introduction to the religious foundations in 

the Ottoman Empire, Leiden, New York, Kobenhavn, Köln: E. J. Brill, 

1987, pp. 118 ff. 

 .16-17جلد دوم، صفحات  ی،اردکان یمحبوب( 60

او  ،برکنار شد یریکه سپهساالر از سمت نخست وز یسال ،1874در سال ( 61
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خان  یمهد :ینید. بببسازدرا سپهساالر مدرسه  - گرفت که مسجد یمتصم
 .۲34ممتحن الدوله، خاطرات ممتحن الدوله، ص 

62) R. Deguilhem, p. 397. 

 مراجعه شود به: ارامنة مسیحی در ایران، ةجامع یتاز وضع یجهت آگاه( 63
(، 1998)1377 یالن،: نشر گیالنگ یالن،ارامنة گ ی،و فرامرز طالب یفروح یعل

اعطاء  یوقف برانظام از  یزنارامنه  ی،عثمان یدر امپراتور .97-98صفحات 
 .66 یسپانو 9۲صفحه  5: فصلینیدها استفاده کردند. ببیمارستانب

 یحرمسرا ةخواجکه  الدولهمعتمد هرخان چمنو مورددر  نهمچو( 64
( 1798-1834شاه ) یدر زمان فتح عل یتوال ینحاکم چند وبوده  یگرجستان

 :به ( مراجعه شود1834-48و محمد شاه قاجار )سلطنت 
Nobuaki Kondo, ‘The Vaqf and the Religious Patronage of Manûchihr 

Khân Mu‘tamed al-Dawlah’, in R. Gleave (ed.), Religion and Society, 

pp. 227–44. 

 یلیونم 5/3 ارزش به اشییدارا ،1847در زمان مرگش در سال  الدوله تمدمع 
عباس  :. مراجعه شود بهاست برابر درآمد دولت بوده 5/1بود که  یدهتومان رس
 .195، ص 1355/1967تهران: طوس  یرکبیر،خان ام یتق یرزام یانی،اقبال آشت

 یگرنوع د .( درست استیاهل یا) یدر مورد وقف شخص به خصوص ینا( 65
 ،(ی)اهل در نوع اول .شودیم یده( نامیعموم ةیری)خ یریاست که خ یوقفوقف، 

بردار ( بهرهیری)خ اعضاء خانواده هستند و در نوع دومعضو یا بردار آن، بهره
در  .است دهاز اعضاء خانوا یکیوقف  یمتول ،در حالت اول .باشندمیهمگان 

است، به مسئول دینی  یکمعموالً  که یکه در حالت دوم، شخص سوم یحال
 شود.یگمارده م یعنوان متول

66) Randi Deguilhem, ‘On the Nature of Waqf. Pious Foundations in 

Contemporary Syria: A Break in the Transition’, in R. Deguilhem & 
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