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 1391پاييز  ،سوم ي، شمارهسومتي اسالم و ايران، سالطب سنّيمجلّه 

  
  هجري 8از آغاز تا قرن  در تاريخ بيمارستانهاي ايران و اسالم بيمارحقوق بررسي 

  
  ج و د ، عبدالعلي محقق زاده*و ج  ب، آرمان زرگرانالف و بسيده آيدا احمدي

  
 .دفتر مطالعات تاريخ پزشكي ايران، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شيراز، ايران الف

 .، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شيراز، ايرانكميته تحقيقات دانشجويي ب
 .گروه داروسازي سنتي، دانشكده داروسازي، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شيراز، ايران ج

 .پزشكي شيراز، شيراز، ايران ، دانشگاه علومگروه تاريخ پزشكي د

  

  

  چكيده
  

پس از آن در دوره اسالمي نيـز  . گردد ساخت و ابداع بيمارستان در تاريخ پزشكي دنيا حداقل به حدود هزارو هفتصد سال پيش باز مي
وعهاي  بسـيار مهـم   در ايـن راسـتا از موضـ   . رسد اين ساختار مهم در پزشكي ، در ايران و ساير سرزمينهاي اسالمي به اعتال و اوج مي

تواند بـه روشـن شـدن نقـش اسـالم و ايـران در        باشد كه مي جايگاه حقوق بيمار و نحوه نگرش به بيمار در سير تاريخ بيمارستانها مي
از اينرو در اين مجموعه با بررسي منابع كهن و پژوهشهاي متاخر ، روند تاريخي رعايت حقوق . تكوين تاريخ پزشكي دنيا كمك نمايد

نوع نگاه به درمان و طبقـات  ، مكان و نوع ساخت بيمارستان، بخشهاي بيمارستان، درماني بيمارستانو نقش آموزشير از منظرهاي بيما
با توجه به داده هاي بدست آمده توجه به حقوق بيمار . در تمدن اسالم و ايران بررسي و با موارد مشابه در اروپا مقايسه گرديد جامعه

در بيمارستانهاي ايران و جهان اسالم بر خالف غرب بسيار با اهميت بوده كه بيا نگر جايگاه رفيـع ايـران و اسـالم در تكـوين تـاريخ      
  .تواند راهگشاي بسياري از مشكالت باشد سوي ديگر نگاه و راهكارهاي مورد استفاده آنها امروز نيز مي از. پزشكي جهان دارد

  .تاريخ پزشكي، بيمارستان، حقوق بيمار، ايران، اسالم :واژگان كليدي
  

  

  :مقدمه
تاريخ پزشكي ايران و اسالم قسمت مهمي از تاريخ دانـش  
اين سرزمين و دنياي اسالم است كه با بررسي و بازشناخت آن 

توان نقش تمدن ايراني و اسالمي را در سير تكـوين تـاريخ    مي
يكـي از مهمتـرين   . كـرد پزشكي و همچنين دانش بشـر تبيـين   

و بـه تبـع آن   شاخه هاي دانش پزشكي در طول تاريخ، حقوق 
اخالق پزشكي است كه از سويي نشان دهنده ميزان تكامل علم 
پزشكي، جايگاه اخالق و كرامت انسـاني و نيـز نـوع نگـاه آن     

و از سـوي ديگـر تجـارب     جامعه به پزشـكي و درمـان اسـت   
تواند راهگشـاي بسـياري از مسـائل     گذشتگان در اين زمينه مي

وزي بوده و حتـي  مطرح در اخالق و حقوق پزشكي جوامع امر
به عنوان الگو و راهنمـا در تبيـين و تـدوين حقـوق پزشـك و      

در اين ميـان، بيمارسـتانها يكـي از مهمتـرين     . بيمار به كار رود
جايگاههاي برخورد گسترده پزشك و عوامل موثر در درمان بـا  
بيمار و نيز محل اعمال سياست هاي درماني حكومتها به شمار 

توانـد بـه    ادوار مختلف تـاريخي مـي   آيند كه بررسي آن در مي
روشن شدن وضعيت حقوق پزشكي و اهداف ذكر شده در اين 

از آنجا كـه تـاريخ سـاخت نخسـتين     . كندراستا كمك بسزايي 
بيمارستانها مطابق شواهد موجود به ايران باستان باز گشته و در 

هاي گوناگون دانـش   دوره اسالمي نيز همگام با شكوفايي جنبه

 91خرداد : افتيدر خيتار

 91شهريور : تاريخ پذيرش
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  ... در تاريخ  بيمارحقوق بررسي  

 طب سنّتي اسالم و ايران ي مجلّه ---  334

تار بيمارستانها نيز به تعالي و ترقي چشمگيري در پزشكي ساخ
، بررسي تـاريخ حقـوق   )1. (يابد ايران و جهان اسالم دست مي

بيمار و پزشك در بيمارستانهاي ايران و جهان اسالم از اهميـت  
بسزايي در بازشناخت تاريخ پزشـكي ايـران و جهـان دارد كـه     

و در ايـن  از ايـن ر . تاكنون تا حد بسياري مغفول مانـده اسـت  
تاريخ بيمارستانهاي ايران و اسالم بـه بررسـي    بررسيبا  مطالعه

وضعيت بيماران و رعايت حقوق بيمـار در آن تـا اواخـر قـرن     
ق پرداخته شده و سعي بر آن بوده تـا نـوع نگـاه بـه     .هـ هشت

بيمار و درمان به صورت جامع و كلي در اين دوران بررسـي و  
  .گردديسه با وضعيت مشابه آن در اروپا مقا

 
  :يافته ها

  :بيمارستان در تاريخ ايران و اسالم -1
+ بيمارستان يك واژه فارسي است كـه از دو بخـش بيمـار    

ستان تشكيل شده و به معنـاي عمـارت و خانـه اي اسـت كـه      
جهت بيماران بناشده و در آن بيماران بي بضاعت و بي كس را 

كرده، غـذا   پذيرفتند و رايگان و بالعوض پرستاري و درمان مي
اين كلمه پس از ورود به زبان عربي به شـكل  . دادند و دارو مي

  )2. (مارستان و بيمارسان نيز ذكر شده است
تـوان بـه دو    به طور كلي بيمارستانها را در تاريخ ايران مـي 

. تقســيم كــرد) صــحرائي(گــروه بيمارســتانهاي ثابــت و ســيار 
كانات دارويـي  ار داراي پزشك، تجهيزات و امبيمارستانهاي سي

و درماني بوده و قابليت انتقال از مكاني به مكان ديگر را داشته 
ــت ــگ، در     ،)3. (اس ــان جن ــتانها در زم ــوع از بيمارس ــن ن اي

ها به كار  اردوگاههاي جنگي و در زمان صلح، در شيوع اپيدمي
  )4. (ندرفت مي

از نخستين بيمارستانهايي كـه در ايـران برپـا شـده و از آن     
باشد، بيمارسـتان جنـدي شـاپور     معي در دست مياطالعات جا

شاپور  است كه هسته اصلي دانشگاه و دانشكده پزشكي جندي
از همـين بيمارسـتان اسـت كـه      ،)5. (داده اسـت  را تشكيل مي

اطباي طـراز اول آن در دوران خلفـاي عباسـي بـه بغـداد فـرا       
عالوه  ،)6. (خوانده شده و پايه گذار بيمارستانهاي بغداد گشتند

بر آن، بيمارستانهاي ديگـري نيـز در شـهرهاي مختلـف ايـران      

كـه امـروزه اطالعـات زيـادي از آنهـا در       )7( باستان داير بوده
  . دست نيست

ق بـه  .ه پـنجم در دنياي اسالم نخستين بيمارستان، در سال 
. در جريان جنگ خندق برپـا شـد  ) ص(دستور حضرت محمد 

به نام رفيده، بـه دسـتور پيـامبر    در اين نبرد، زني از قبيله أسلم 
چادري در مسجد مدينـه برپـا كـرده و بـه درمـان مجـروحين       

توان نوعي بيمارستان  اين بيمارستان را مي. پرداخت مسلمان مي
امـا نخسـتين بيمارسـتان ثابـت در      ،)8. (ار و موقتي دانستسي

ق برپـا  .ه 88دنياي اسالم توسط وليد بـن عبـدالملك در سـال    
چنـين  ) قرن سوم هجـري (راستا در تاريخ يعقوبي شد، در اين 
  : آمده است

نخستين كسي بـود كـه بيمارسـتان     ]وليد بن عبدالملك[و «
و نخستين كسي بود كه براي  براي بيماران و مهمانخانه ساخت

 »كوران و بينوايان و جذاميان مقرري خوار و بـار برقـرار كـرد   

.)9(  
 ق .ه تصد و چهلنگارش شده به تاريخ هف ،در نزهه القلوب

وليد در دروازه دمشـق دارالشـفا و دارالضـيافه    «: نيز آمده است
  )8. (»ساخت كه پيش از او كسي نساخته بود

شود بيمارستان وليـد بيشـتر    طور كه مشاهده مي البته همان
نقش جذامخانه و محل استراحت از كار افتادگان را داشته و به 

اما نخسـتين بيمارسـتاني    عبارتي نقش اقامتي را دارا بوده است،
كه نقش مراقبتي آن بيش از نقش اقامتي بوده، بيمارستان رشـيد  
است كه به دستور هارون الرشيد توسط جبرئيل بـن بختشـيوع   

در كرخ بغـداد حـوالي سـال    ) پزشك بيمارستان جندي شاپور(
) عضـدي (شود و تـا احـداث بيمارسـتان     ق تأسيس مي.ه 171

. زشكي در اين شهر بـوده اسـت  محل اصلي درمان و آموزش پ
بدين ترتيـب بعـد از آن، احـداث بيمارسـتان در سراسـر       ،)6(

دنياي اسالم رواج پيدا كرده و بيمارستانهاي مجهـزي همچـون   
 368(، عضدي بغداد )ق.ه 360-362(بيمارستان عضدي شيراز 

 459(، نظاميه نيشابور )همزمان با عضدي شيراز(، اصفهان )ق.ه
، )ق.ه 623-630(، مظفري شيراز )ق.ه 549( ، نوري دمشق)ق.ه

ــداد   ــريه بغ ــاهره  )ق.ه 631(مستنص ــوري ق ، )ق.ه 683(، منص
، ربـع  )ق.ه 702-697(، غـازاني تبريـز   )ق.ه 666(صاحبي يزد 
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  احمدي و همكاران   

  335 --- 1391سوم، پاييز ي  سال سوم، شماره  

و بيمارستانهاي ديگري در ايران ) ق.ه 645-718(رشيدي تبريز 
  )8. (و ساير كشورهاي اسالمي احداث گرديد

هوم بيمارستان در اروپا همانند معادل اما در قرون وسطي مف
ــت   ــوده اس ــالم نب ــان اس ــتان را  . آن در جه ــا، بيمارس در اروپ

ــي ــه م ــان   مهمانخان ــروزي بيمارســتان در زب ــد و واژه ام ناميدن
 ،)10. (نيـز ريشـه از مهمـان نـوازي دارد    ) Hospital(انگليسي 

مـيالدي اكثـراً بـه     پـنجم مراقبت از بيماران و معلولين تا قـرن  
و بعد از آن با ساخت بيمارستان،  )10( خصوصي بوده صورت

اين اماكن تحت كنترل مقامات مذهبي و هم جوار كليسـا قـرار   
داشته و بيشتر به شكل اماكن مقـدس تنهـا پـذيراي مومنـان از     

همچنين اين بيمارسـتانها بيشـتر    ،)8. (ديدگاه كليسا بوده است
و وضـعيت  و شـرايط بهداشـتي    )11( داراي نقش اقامتي بـوده 

  )10. (نگهداري بيماران وضع اسفناكي داشته است
  
  درماني بيمارستان ،نقش آموزشي -2

كه مهمترين قسـمت آمـوزش طـب، كـارآموزي      يياز آنجا
بالين بيمار است، بيمارستانهاي آن دوران نيـز هماننـد    برعملي 

درماني بوده و در كنار اكثر بيمارستانها مدرسه  ،امروز، آموزشي
همانند بيمارستان مستنصريه بغداد كـه  . طب وجود داشته است

در كنار مدرسه بـزرگ مستنصـريه بـه همـين منظـور احـداث       
در مواردي هم مدرسه جداگانه اي وجود نداشته  ،)8. (گردد مي

قهاي و طبيبان در داخل بيمارستان به آموزش طب پرداخته و اتا
جداگانه اي به منظور تشكيل كالس طب در داخـل بيمارسـتان   

همچنـين هـر يـك از طبيبـان،     . شـده اسـت   در نظر گرفته مـي 
جراحان و كحاالن تعداد مشخصي شاگرد داشته اند، براي مثال 

شـاگرد و هـر جـراح،     دهدر بيمارستان ربع رشيدي هر طبيـب  
صيل آنها نيز كه مدت تح )12( شاگرد داشته پنجكحال و مجبر، 

بايسـت بيمارسـتان    سال بوده است و پس از آن مي پنجحداكثر 
شرايطي جهت آزمون و صـدور   عالوه بر آندند، كر را ترك مي

از  ،)8. (جواز كار نيـز بـراي ايشـان در نظـر گرفتـه شـده بـود       
مهترين وظايف ايـن كـارآموزان در دوران تحصـيل، سركشـي     

 استادانبا حضور و مراقبت مرتب به بيمارستانها و آسايشگاهها 
كه مشابه آن امروز نيـز در   )3( ماهر و دانشمند طب بوده است

البتـه ريشـه ايـن     .گيـرد  بيمارستانهاي آموزشي دنيا صورت مي

توان در ايران باستان نيز  گونه بيمارستانها و نحوه آموزش را مي
فرگـرد  (چنانچه مطابق بخش ونديداد از كتـاب اوسـتا   . جست

، شرط دريافت مجـوز طبابـت آزمـون    )40 - 36ي هفت بندها
باليني جراحي بر روي سه بيمـار غيـر زرتشـتي در پايـان دوره     

، از اين رو با توجـه بـه   )5. (آموزش پزشكي شمرده شده است
نياز تعداد زيادي از بيماران جهت انجام آزمونهـاي دانشـجويان   

 توان گمان برد كه مراكز آمـوزش پزشـكي در ادوار   پزشكي مي
  .اند باستاني نيز در كنار و يا داخل بيمارستانها مستقر بوده

  
  :بخشهاي بيمارستان و نقش آن در حفظ حقوق بيمار -3

به طور كلي پذيرش بيماران در بيمارستانها بـه دو صـورت   
بـدين ترتيـب كـه در روزهـا و     . سرپايي و بستري بـوده اسـت  

اران را ساعاتي خاص، و در بعضي بيمارستانها، همـه روزه بيمـ  
در قسمت مشخصي از بيمارستان ويزيـت كـرده و بـراي آنهـا     
دارو تجويز و اگر بيماري نيـاز بـه بسـتري شـدن داشـت او را      

اكثـر بخشـهاي بسـتري در بيمارسـتانها      ،)3. (كردند بستري مي
چشـم  (، جراحـي و كحـالي   )داخلـي (شامل قسمتهاي عمومي 

مربـوط بـه   شده و در بيشتر بيمارسـتانها بخشـهاي    مي) پزشكي
بيماران رواني و همچنين بخشي جهت مجبر يا شكسته بند كـه  

پرداخته نيـز وجـود    به درمان زخمها و شكستگي استخوانها مي
عــالوه بــر ايــن در بعضــي از بيمارســتانها  ،)4. (داشــته اســت

بخشهاي خاص ديگري نيز مانند بخش مربوط به تـب زدگـان   
ط به مبتاليان تب، در بيمارستان مظفري شيراز و بخشهاي مربو

اسهال خوني، دردهاي وخيم و بيماري هاي زنان در بيمارستان 
در بعضـي   ديگر اينكـه ، )8. (منصوري قاهره وجود داشته است

بيمارستانها تنها بيماران رواني مزمن در بخـش بيمـاران روانـي    
نگهداري شده و بيماران حاد و كساني كـه شـرايط روانـي بـه     

ر محل ديگري بـه نـام دارالمجـانين    شدت نامساعدي داشتند د
وجود بخشهاي مختلف بيمارسـتان از   ،)3. (شدند نگهداري مي

سويي در جلوگيري از سرايت بيماريهاي مختلـف بـه بيمـاران    
حائز اهميت بوده و همچنين جدا نگهداشتن بيماران رواني، بـه  
ويژه نگهداري جداگانـه كسـاني كـه مشـكالت حـاد و وخـيم       

طي خارج از بيمارستان، نشان از اهميت حفـظ  اند در محي داشته
آرامش بيماران و تهيه شرايط مناسب روحي ايشـان داشـته كـه    
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خود از مصاديق مهم حفظ و رعايـت حقـوق بيمـار بـه شـمار      
عالوه بر اين، وجود پزشكان متخصص براي هر بخش . رود مي

به صورت جداگانه، موجب تبحر و آمـادگي بـاالي آنهـا در آن    
ي گشته كه در نهايت به ارائـه خـدمات بهتـر بـه     رشته تخصص

البته عالوه بـر بخشـهاي مـذكور،    . شده است بيماران منتهي مي
بيت االدويه يا داروخانه نيز در بيمارستانها وجود داشته و افراد 

، خـازن،  )رگ زن(ديگري نظير داروكوب و شربت ساز، فاصد 
ارسـتانها  پرستار، رختشوي، آشپز، نگهبان و حتي در بعضـي بيم 

  )4. (دلّاك نيز فعاليت داشته اند
نكته قابل توجه ديگر در اين رابطه جدا بودن بخش زنان از 

كه هر كدام از بخشـهاي مـذكور،    ، به طورياستبخش مردان 
جداگانه در قسمت زنان و مردان وجود داشته و در بخش زنان 

البته جـدا بـودن بخـش     ،)3. (خدمه زن مشغول به كار بوده اند
بستري مردان از زنان از زمان ايران باستان وجود داشته، چنانچه 

  : آمده است» هيربد سار«در دبستان مذاهب از قول 
در هر شهر بيمارستاني از خسرو بـود و در آن پزشـكي از   «

شهنشاه، و بيمارستان مردان از زنان جدا و پزشـك زنـان زنـي    
اين مهم به . )8( »ن زن و مرد عليحدهباشد دانا و چنين بيمارستا

خوبي روشنگر اهميت حفظ حريم و حقوق زن از زمان ايـران  
 اســالميباســتان و پــس از آن در دوره اســالمي مطــابق شــئائر 

  . باشد مي
  
مكان و نوع ساخت بيمارستانها و ارتباط آن با حقوق  -4
  :بيمار

از نكات بسيار مهم در ساخت بيمارستانها، تـوجهي اسـت   
 ،كه به مساحت، نوع محيط و معماري بيمارستان معطوف بـوده 

چنانچه غالبا زمينهاي وسيعي در بهتـرين منطقـه آب و هـوايي    
و اطراف ) 4(ه شهر جهت ساخت بيمارستانها در نظر گرفته شد

همچنـين معمـاري   . گرديـد  ساختمان بيمارستان نيز باغي بنا مي
ه در جامع مفيدي، ساختمان نيز بسيار حائز اهميت بوده، چنانچ

مساحت بيمارستان، مسجد و مدرسه ضميمه آن بدون احتساب 
باغ اطراف، ده جريب زمين كـه حـدود سـي هـزار متـر مربـع       

باشد، ذكر شده است و يا در بيمارستان صاحبي يزد، تمـامي   مي
اتاقها مفروش بوده و اساس بيمارستان، مسجد، مدرسه و كاريز 

ست؛ همچنين تمامي آن را بـه  آن همگي از آجر و سنگ بوده ا
 ،)8. (انـد  بـوده  كردهكاشي تراشيده الوان، طال و الجورد منقش 

اما در اروپا در همين دوران معموال بيمارستانها بسيار كوچك و 
بـراي  . بخشهاي بيمارستان تعداد محدودي تخت داشـته اسـت  

مـيالدي   14اسـپانيا در قـرن    )Valencia(والنسيا مثال كل شهر 
بيمارستان مجموعا  دهبيمارستان داشته كه ظرفيت هر  دهحدود 

  )13. (تخت بوده است 48ـ45
  
حمايت و رعايت حقوق بيمـار در دوران بيمـاري و    -5

  :پس از آن
دن دارو و درمان رايگان از جمله مـوارد مهـم در   كرفراهم 

حمايت از بيمار و دسترسي همه اقشار جامعه بـه درمـان بـوده    
بيمارستانها درمان براي عموم بيماران و تقريبا در در اكثر . است

همــه بيمارســتانها بــراي فقيــران رايگــان بــوده و هزينــه آن از  
حتـي در بعضـي   . شـده اسـت   موقوفات بيمارستان پرداخت مي

 مبيمارستانها حمايت مالي از بيمار پس از پايان درمـان و هنگـا  
بيمار گرفته تا جبران خسارت مالي  ترخيص وي نيز صورت مي

طي دوره درمان گردد، چنانچه در بيمارستان منصوري قاهره به 
و در  )8( بيماران هنگام ترخيص از بيمارستان پـنج سـكه طـال   

بيمارستان مراكش هنگام ترخيص به افـراد فقيـر مبلغـي بـراي     
در بيمارستان منصوري قاهره نيـز  . شد گذران چند روز داده مي

پرستار بـراي بيمـاراني كـه     اتاقهاي جدا، همانند اتاق پزشك و
و در  )3( گذراندنــد وجــود داشــته دوره نقاهــت خــود را مــي

بسياري از بيمارستانها هزينه كفن و دفن بيمار در صورت فوت 
  )14. (شده است از محل موقوفات آن پرداخت مي

جهت بيماران پس از عمـل جراحـي، اتاقهـاي     عالوه بر آن
تميــز مخصــوص، كــه در آن تهويــه هــوا بــه خــوبي صــورت 

در معمـاري  (گرفته و سـرويس بهداشـتي داخـل سـاختمان      مي
گذشته، سرويس هـاي بهداشـتي در خـارج از سـاختمان قـرار      

شـد كـه در فصـول سـرد، سـاير       تدارك ديده مـي ) داشته است
. كردنـد  ي بهداشـتي اسـتفاده مـي   بيماران نيز از اين سرويس ها

براي جلـوگيري از آلـودگي، تعـداد مالقـات كننـدگان بخـش       
  )8. (رساندند جراحي را به حداقل مي
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ــار در     ــوق بيم ــت حق ــت و اهمي ــاديق رعاي ــر مص از ديگ
بيمارستانهاي دوران اسالمي، رعايت بهداشت فـردي و روانـي   

ميز بوده و بيماران بوده است، چنانكه محيط بيمارستانها بسيار ت
شده است، اين موضوع حتي در  البسه پاكيزه به بيماران داده مي

ژان كـه،   شود به طوري بيمارستانهاي قرون بعد نيز مشاهده مي
طي اقامت خود در ايـران، مقـارن بـا     )John Chardin( شاردن

 1088تـا   1075(سلطنت شاه عباس دوم و شاه سليمان صفوي 
ستان بسـيار پـاك و تميـز در    به وجود سه بيمار) هجري قمري
در زمينـه بهداشـت روانـي     ،از سوي ديگـر . كند تبريز اشاره مي

بيماران در بعضي بيمارستانها مانند بيمارستان مظفري شيراز، در 
و يـا در بسـياري ديگـر،     شده فضاي باغ آن موسيقي نواخته مي

قاريــان قــرآن بــه نوبــت در محــيط بيمارســتان قــرآن تــالوت 
كه نشان از اهميت باالي توجه به مسائل روحي  )8( نمودند مي

  . دارد انو رواني بيمار
در دسـترس  از مصاديق ديگر حفظ حقوق بيمـار، اهميـت   

اسـت، از ايـن رو محـل اسـكان     رفته  به شمار ميبودن پزشك 
پزشك معموالً در بيمارستان يا نزديك آنجا بـوده تـا در مواقـع    

همچنين در  ،)12( .يابد لزوم بتواند سريعاً در بيمارستان حضور
بعضي بيمارستانها مانند بيمارستان ربع رشيدي پزشكان كشيك 

و يـا در بيمارسـتان عضـدي بغـداد      )12(دادند  شبانه روزي مي
بن بختيشـوع هـر هفتـه دو روز و دو شـب     ... جبرئيل بن عبدا

  . )4( داده است كشيك مي
ت از سوي ديگر حمايتهاي قانوني از حقوق بيمار نيز صور

گرفته، چنانچه فردي به نـام محتسـب وظيفـه رسـيدگي بـه       مي
صالحيت حرفه هاي مختلف از جمله طبيبان و عطاران و غيره 

 كرده اسـت  را بر عهده داشته و جواز كار و طبابت را صادر مي
در شهر، پزشكي به عنوان حكيم شهر بوده كـه   ديگر اينكه. )3(

توانستند نزد  ن ميده، و شاكياكر به شكايت پزشكي رسيدگي مي
او رفته و از پزشك شكايت نمايند و در صورت اثبات كوتاهي 
پزشك در درمان، پزشك مزبور ملـزم بـه پرداخـت ديـه بـوده      

  :كند ذكر مي) هجري قمري 7قرن (چنانچه ابن اخوة . است
طبيب بايد درباره چگـونگي بـدن و علـل و نشـانه هـاي      «

ر آيد از سبب بيمـاري  بيماري وارد بوده و چون طبيب نزد بيما
بيمار بـراي وي بنويسـد و    يبپرسد و نسخه اي با حضور اوليا

فرداي آن روز باز نزد مريض آيد و اين كار را آنقدر ادامه دهد 
تا مريض بهبود يابد يا بميرد كه اگر بهبود يافـت مـزد خـود را    

تواننـد نسـخه هـا را نـزد      وي مـي  يگيرد و اگر فوت كرد اوليا
دهـد كـه    ند و وي با علم طب آن را مطابقت ميحكيم شهر ببر

اگر طبيب كوتاهي نكرده باشد گويد اجلش رسيده بـود و اگـر   
  . )15( »كوتاهي كرده باشد ملزم به پرداخت ديه خواهد شد

يس بيمارستان وظيفه رسيدگي به كـار  يدر بيمارستانها نيز ر
پزشكان بيمارستان و نحوه عملكرد آنها را داشته و در صـورت  

نظارت بـر كـار   . بايست تذكر داده و برخورد نمايد كوتاهي، مي
باسـتان وجـود داشـته اسـت،     از دوران ايران خدمه بيمارستانها 

گروهي موسوم بـه   در آن دورانچنانچه مطابق دبستان مذاهب، 
بودنـد كـه بـر كـار خدمـه بيمارسـتانها       ) گزارشگر(شده بندها 
  )8. (كردند رسيدگي مي

  
  :درمان و طبقات مختلف جامعهنوع نگاه به  -6

بر اساس شـواهد موجـود، نگـاه پزشـك در تـاريخ تمـدن       
اسالمي به درمان نگـاهي معنـوي و  غيـر مـادي بـوده اسـت،       
چنانكه رازي و محمود بن الياس به بيماران فقير خود با دقـت  

كرده رسيدگي كرده و در مواقع لزوم هزينه داروي آنها را تأمين 
ت لــزوم بــراي آنهــا مقــرري تعيــين و يــا حتــي در صــور )8(

بيمارستانها نيز معموالً توسط حكومت يا افراد  ،)16. (كردند مي
شـده و موقوفـات بسـياري را بـر      سر شناس و خير تأسيس مي

كردند همچنين خيرين و نيكوكاران ديگري  بيمارستان تعيين مي
شده است موقوفاتي درآمد زا  نيز بر بيمارستانهايي كه ساخته مي

دادند تا هزينه هاي بيمارستان و درمان رايگـان از   اختصاص مي
درمان در اين بيمارستانها براي همه اقشار جامعـه  . آن تهيه شود

و نيز پيروان اديان گوناگون  )8( اعم از توانگر، فقير، بنده و آزاد
پذيرفتــه و پزشــكان  ماننــد يهوديــان و مســيحيان صــورت مــي

در  ضـمناً  ،)4. (كردند ن دريغ نميمسلمان از درمان غير مسلمانا
شده، چنانكه  نبردها نيز درمان مجروحان دشمن الزم شمرده مي

در اين راستا مستوفي عزيـز ابونصـر اصـفهاني، متـولي اصـلي      
و تاكيد بر درمان اسـيران و   كردهبيمارستان سيار مقرراتي وضع 

و يـا   )8( بود كرده سربازان زخمي دشمن، همانند افراد خودي
بن عيسي بن جراح با توجه به گزارشات واصله مبنـي بـر    علي
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تعداد زياد و نابسماني جايگاه زندانيان و نيز عـدم بهـره گيـري    
ـ آنها از مشورت با پزشـك دلخـواه، طـي دسـتوري بـه ر      يس ي

بيمارستان بغداد بر ديـدار هـر روزه پزشـك بـه همـراه دارو و      
نها تاكيـد  شربت از زندانيان و امكان ورود آنهـا بـه همـه زنـدا    

  .  )6( كند مي
  

  :بحث و نتيجه گيري
با توجه به آنچه ذكر شد، نگاه اخالقي و غير اقتصـادي بـه   

بيمـــاران در و بـــاالي درمـــان و وجـــود حقـــوق مشـــخص 
بيمارستانهاي ايـران از پـيش از اسـالم و بعـد از آن در دنيـاي      

ايـن درحاليسـت كـه در زمـان     . اسالم به خوبي مشـهود اسـت  
درمان و رعايت حقوق بيمـار در اروپـا وضـع    مشابه، وضعيت 
ايـن مهـم، نشـان دهنـده اوج تكامـل نظـام        كهاسفناكي داشته 

باشـد،   اسالم و ايـران مـي  تمدن پزشكي و محوريت اخالق در 
تـوان انتظـار داشـت در شـرايط آشـفتگي سياسـي و        گرچه مي

هجوم متجاوزين به سرزمينهاي اسالمي، شرايط ذكر شده موقتا 
شده است؛ اما به هر جهت نوع تفكر غالب  ير ميدستخوش تغي

بر اساس آنچه ذكر شد تغيير نكرده و بـه درمـان و پزشـكي از    
منظر حرفه اي مقدس نگريسته و حقوق بيمار اعم از تـوانگر و  

و حتـي  فقير، آزاد و اسير و يا پيروان مذاهب و اديان گوناگون 
ديـدگاه   ازاين مهم . شده است محترم شمرده مياسيران جنگي 

تاريخي از اهميت بسياري برخوردار اسـت چراكـه نـوع تفكـر     
 از سوي. دهد حاكم بر نظام و ساختار پزشكي ايران را نشان مي

ديگر پيوستگي اين نگرش حداقل از زمان ساسانيان و بسـط و  
تا قرن هشتم هجـري كـه موضـوع     اعتالي آن در دوران اسالمي

ز عمق اين تفكر و نگـاه  بررسي در اين مقاله بوده است، نشان ا
  . در ايران و دنياي اسالم دارد

جايگاه تمـدن  در اين پژوهش  در پايان نتايج به دست آمده
ايراني و اسالمي را در سير تكوين حقوق و تاريخ پزشـكي بـه   

سازد و از سوي ديگر احيا و استفاده از ايـن   خوبي مشخص مي
قـي پزشـكي   تواند در حل انبوهي از مشكالت اخال ديدگاه، مي

  . كمك شاياني نمايدنيز امروز 
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