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 1393دوم، تابستان ي، شمارهپنجمتي اسالم و ايران، سالطب سنّيمجلّه 

  

  پيشاهنگ آموزش پزشكي در دوره نوين دارالشفاي رشيدي؛
  
  *بمحسن پرويش ،الفمحسن بهشتي سرشت 
  

  قزوين، )ره(عضو هيات علمي گروه تاريخ دانشگاه بين المللي امام خميني الف
 قزوين ،)ره(دانشجوي دكتري تاريخ ايران دانشگاه بين المللي امام خميني ب

  

  

  چكيده
وي با نبوغ و مهارت خود در .مدان و برجستگان تاريخ ايران دانستآخواجه رشيدالدين فضل اهللا همداني را بي گمان بايد از جمله سر

تـوان بـه بنيـان نهـادن مجتمـع       از جمله عملكردهـاي درخشـان او مـي   .راه يابدن اباقاخا ،دانش پزشكي توانست به دربار سلطان مغول
 عصرخويش به شمار پزشكي علوم دانشگاه و علمي،آموزشي مجتمع كه بزرگتريناشاره داشت  بع رشيدي در نزديكي تبريزموزشي رآ

هـا و   موزشي عهد ايلخانان از نظر علمي و مـديريتي بـا دانشـگاه   آترين مركز  كه اين بزرگترين و عظيم شوداست ياد  شايسته. رفتمي
موزشي ربع رشـيدي متنـوع بـوده و    آواحدهاي گوناگون علمي ـ   .شودمقايسه مي ميه بغدادمراكز علمي كهن چون گندي شاپور و نظا

مـوزش دنيـاي   آهاي مراكز علمـي و پژوهشـي و    خرين نمونهآبود كه با  ن چنان ساماندهي شدهآموزشي آتشكيالت اداري؛پژوهشي و 
اسـت كـه نقـش مهمـي در جلـوگيري از انحطـاط طـب        دارالشفاي رشيدي  از جمله مراكز مهم اين مجتمع،. كنوني قابل قياس است 

بهترين امكانات وپزشـكان نقـش مـوثري در     دارالشفاي رشيدي به مثابه يك دانشكده پزشكي با استفاده از.اسالمي داشته است -ايراني
  .پيشرفت آموزش پزشكي نوين ايفا كرده است

  

  .اسالمي- طب ايراني خواجه رشيدالدين، دارالشفا، :ها كليد واژه
  

  

  :مقدمه
اي فارسي به معني محل نگهداري بيمـاران   بيمارستان، واژه

در دوره زماني موردنظر بيمارستان به مفهوم كامال مستقل . است
هاي تـاريخي،   و مجزا وجود نداشت و در بعضي مناطق يا دوره

در واقع دارالشفا به معني بيمارسـتان و  .شددارالشفا نيز گفته مي
گرفت و هزينه آن اغلب از طريق ده قرارميدرمانگاه مورد استفا

كردنـد تـأمين    اوقاف و اموالي كه خيران صـرف ايـن كـار مـي    
. دارالشفاي رشيدي نيز  زيرمجموعه ربـع رشـيدي بـود   . شد مي

دانشگاه ربع رشيدي شامل چهار دانشـكده بـود كـه در چهـار     
. طرف آن قرار داشت و همين وجه تسميه ربع رشـيدي اسـت  

همت، سعي و تـالش دانشـمند شـهير و وزيـر     ربع رشيدي به 

اهللا همـداني در شـهر تبريـز     توانمند ايرانـي، رشـيدالدين فضـل   
ايـن  . پايتخت بزرگ ايلخانان در دورة غازان خان سـاخته شـد  

مجموعه عظـيم شـامل كتابخانـه، مدرسـه، مسـجد، دارااليتـام،       
هاي صنعتي بوده است  حمام، مهمانسرا، مدارس عالي و كارگاه

هاي اين مراكـز   اهللا همداني براي تأمين هزينه درايت فضل كه با
هـاي   امالك فراواني در نقاط مختلف اعم از ايران قديم ، بخش

از عراق، افغانستان، گرجستان، واليت روم، آذربايجان و سوريه 
هجـري   718اين مجموعه عظيم در سـال  . وقف اين مركز شد

شدن خواجـه   كشته هاي دربار ايلخاني و قمري در ادامه دسيسه
اهللا همداني، دانشمند بـزرگ ايرانـي، غـارت و     رشيدالدين فضل

 92بهمن : افتيدر خيتار

 93مرداد : تاريخ پذيرش
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  بهشتي سرشت و همكاران           

  181 --- 1393دوم،تابستان ي  ، شمارهپنجمسال   

يكي از مراكز مهم اين مجتمع كه موضوع اين مقالـه  . ويران شد
 . باشد را نيز است دارالشفا يا بيمارستان رشيدي مي

يكي از بزرگان پزشكي و داروشناسي ايـن دوره خواجـه     
خواجه رشيدالدين . بود) ق.ه 645 _ 718(اهللا  رشيدالدين فضل

كه خود پزشكي زبردست و كاردان بـود نسـبت بـه ايـن علـم      
هاي بسيار بنا نهـاد و در   كرد، چنانكه بيمارستان توجه بسيار مي

تمام دوران وزارت خـود غـازان و جانشـينش اولجـايتو را بـه      
. احداث بناهاي خيريه اي چون بيمارستان توشيق و ترغيب كرد

تحليلـي و بـا اسـتفاده از روش    -روش توصيفي در اين مقاله با
: اي درصدد پاسخگويي به اين سواالت اساسي هسـتيم كتابخانه

نقش خواجـه در احيـاء و گسـترش طـب ايرانـي اسـالمي        -1
ورود خواجـه در عرصـه سياسـت چـه      -2چگونه بوده است؟ 

تــاثيري بــر رونــد و عملكــرد وي در زمينــه پزشــكي برجــاي  
تي خواجه در اداره دارالشفا چه بوده الگوي مديري -3گذاشت؟ 

جايگاه و نقش دارالشفا رشـيدي در ارتقـاي دانـش     -4است ؟ 
  پزشكي به چه صورت بوده است؟

  
  هاي مهم جهان اسالم نگاهي به بيمارستان

نخستين بيمارستان بزرگ و مهـم قلمـرو اسـالم، گرچـه        
كه  شاپور است گردد، جندي  پيشينة آن به پيش از اسالم باز مي

شمار  ترين مركز آموزش پزشكي نيز به عالوه بر بيمارستان، مهم
تاريخ انقراض اين بيمارستان به درستي معلوم نيست، . رفت مي

سـهل، رئـيس آن     م كه شـاپور بـن  869/ق255كم تا  ولي دست
اهميت و اعتبـار جنـدي   ). 3(درگذشت، پاي برجاي بوده است

الشعاع قرار داده بود  حتشاپور، ديگر مراكز مشابه آن را چنان ت 
هـاي   كه نويسندگان و مورخان به نـدرت بـه ديگـر بيمارسـتان    

. انـد  شـاپور، اشـاره كـرده     جهان اسالم، مقـارن حيـات جنـدي   
ــي  ــين م ــه      همچن ــي ك ــور عباس ــه منص ــدس زد ك ــوان ح ت

شايد به يـاري پزشـكان   ) 20(هاي متعدد ايجاد كرد دارالمجانين
دانـيم كـه    همچنين مي. آوردشاپور، بيمارستان نيز پديد  جندي 

هجـري قمـري بيمارسـتاني در بغـداد      2برمكيان هم در سـدة  
برخـي  ). 3(هنـدي دادنـد    دهـن  ساختند و رياستش را بـه ابـن   

انــد بيمارســتان ري كــه گويــا محمــدبن  محققــان احتمــال داده
 4زكرياي رازي زماني رئيس آنجا بود و الاقل تـا اوايـل سـدة     

) 4(بازمانده از پيش از اسالم باشد هجري قمري فعاليت داشت،
اولين بيمارسـتان مصـر در عصـر عباسـي، بـرخالف مشـهور،       

بلكه بيمارستان المغافر اسـت  ) 26(طولون نيست بيمارستان ابن 
خاقان، وزيـر متوكـل عباسـي در آن ديـار      بن   كه به دستور فتح

متوكل هم در ناحية نعمـان ميـان واسـط و بغـداد،     . ساخته شد
  ).25(ني براي مجانين ايجاد كردبيمارستا
ترين و معتبرترين بيمارسـتان در قلمـرو خالفـت     بزرگ    

عباسي را به دستور عضدالدولة بويهي در بخـش غربـي بغـداد    
آن را افتتـاح كردنـد و    372االول  ساختند و در صـفر يـا ربيـع   

كـه  ) 1،2(ترين پزشكان عصر را در آنجا به كار گماشـتند  بزرگ
ت، بنيـان ايـن بيمارسـتان را بجكـم، سـردار و      اشاره كرده اسـ 

 ).2(اميراالمراي ترك بغداد ريخته بود

هجـري قمـري در شـرق و غـرب      8تـا   6هاي  در سده    
هاي معتبر بسيار وجود داشت، همچـون   جهان اسالم بيمارستان

بيمارستان مستنصري بغداد كه به ظاهر جزئي از مدرسة بـزرگ  
ايي كـه در آنـاتولي بـه روزگـار     هـ  بيمارستان) 5(مستنصريه بود

دو بيمارسـتان در  ) 22(حكومت سـالجقة متـأخر سـاخته شـد    
الـدين مسـعود و فخرالـدين ابـوبكر،      شيراز كـه توسـط مقـرب   

بيمارستان مظفري در ) 18(سعد زنگي بنا شد وزيران ابوبكر بن 
) 28(الــدين شــيرازي از پزشــكان آن بــود جــا كــه قطــب همــان

الـدين   ، سـاختة خواجـه شـمس   بيمارستان بزرگ صـاحبي يـزد  
  ).12(محمد صاحب ديوان

منصـور   بيمارستان منصوري قاهره كه بـه فرمـان ملـك        
افتتـاح شـد، از   683االخر  قالوون، سلطان مملوك مصر در ربيع

نظير  ها و سازمان اداري و علمي، كم لحاظ بزرگي و تنوع بخش
يـز  توانسـت بـا بيمارسـتان ربـع رشـيدي در تبر      بود و تنها مـي 
اين بيمارستان در محل خانة دختر العزيز فـاطمي  . مقايسه شود

هاي طبي متعدد بود  ها و بخش ها، و حمام بنا شد و شامل ايوان
و به دستور سلطان همة مردم اعـم از بنـده و آزاد و سـپاهي و    
كشوري و مرد و زن و كوچك و بـزرگ، بايـد از خـدمات آن    

امگاهي براي خـود در  قالوون مدرسه و آر. شدند برخوردار مي
  ).26(جا ساخت و پس از مرگ در آنجا دفن شد همين

هايي كه الگوي مديريتي  يكي از دارالشفاها يا بيمارستان    
و نظام سالمت آن هنـوز هـم مـورد اسـتفاده پزشـكان اسـت،       
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  ...پيشاهنگ دارالشفاي رشيدي؛ 

 طب سنّتي اسالم و ايران ي مجلّه  ---  182

اهللا همـداني در   بيمارستاني است كه خواجه رشـيدالدين فضـل  
هـاي منحصـربه    گـي مجتمع ربع رشيدي ساخت كـه داراي ويژ 

تـوان آن را پيشـاهنگ آمـوزش پزشـكي در     فردي است كه مي
يل در صـ هـاي بعـد بـه تف    دوره نوين قلمداد كرد كه در قسمت

  .مورد آن گفته خواهد شد
اهللا همداني به احياء طـب   خدمات خواجه رشيدالدين فضل

    اسالمي-ايراني
بعضي از محققان و نويسندگان او را يـك مـورخ بـزرگ      
تـرين و ارزشـمندترين اثـر او كتـابي      گمان معـرف  اند بي تهدانس

. است كه درباره تاريخ تحت عنوان؛ جـامع التـواريخ  نگاشـت   
ترين منبـع جهـت    توان كامل آنچه روشن است اين كتاب را مي

شناخت اقوام ترك و مغول برشمرد؛ زيرا بخشـي از كتـاب كـه    
مان در آن از تــاريخ قبايــل چادرنشــين تــرك و مغــول و ســاز 

ــات و    ــوقي و رواي ــوازين حق ــدگي و م ــيوه زن ــاعي و ش اجتم
شـود چنـان كامـل و دقيـق اسـت كـه        هاي انها بحث مي افسانه

همتاي آن را در هيچ يك از منابع تاريخي مربوط بـه آن دوران  
ــابع چينــي و مغــولي نمــي  ــوان يافــت حتــي من برخــي ). 10(ت

ه و از نگاران همچون؛ زرين كوب؛ پاي از اين فراتر نهـاد  تاريخ
تـرين طـرح در    تـرين و عظـيم   عنوان جسورانه جامع التواريخ به

شـده تـواريخ امـروز     نـويس مسـلمانان و نيـاي فرامـوش     تاريخ
برخـي چهـره سياسـي او را اصـل     ). 19(انـد  كمبريچ ياد كـرده 

اهللا همـداني؛ ايـن نمونـه     خواجه رشيدالدين فضـل . اند قرارداده
ارت اصف و بـوذرجمهر  وز« تدبير؛ عقالنيت و دانش ايراني كه

هوشـمندي وي  ) 24(»زارت و تدبيراو خـوار و حقيـر بـود   با و
سبب شد تا در روزگار گيخاتو و ارغون نيز مورد ارج و احترام 
باشد؛ آنگونه كه عالوه بـر طبابـت، رسـيدگي بـه برخـي امـور       

اما اوج اقتدار او از آن زمان آغاز . ديواني را نيز بر عهده گرفت
لخان خردمند مغول؛ متوجه شايستگي افزون او شد كه غازان؛ اي

اما واقعيت اين است كه . شد و او را به وزارت خويش برگزيد
عامل اصلي ورود خواجه به دربار ايلخانان و كسب شـهرت و  

نخسـتين بـار هـم    . اعتبار علمي او در زمينه طب و طبابت بـود 
اي كـه   به گونـه ). 27(عنوان طبيب به دربار آباقاخان راه يافت به

فضـل اهللا ابـن ابـوالخير علـي     «مكتوبات خـودش را بـا عنـوان   
همچنين كتابي . كرد امضا مي» المشتهر بالرشيد الطبيب الهمداني

وجود دارد كه به اقـدامات  » سوانح االفكاررشيدي«تحت عنوان 
كنـد و از بررسـي آن   خواجه نسبت به امور پزشكي داللت مـي 

حوزه پزشكي مورد قضاوت توان ديدگاه و عملكرد او را در مي
بنابراين . آوريمها را در جاي خود مي برخي از اين نامه. قرارداد

بنـدي   توان اين گونه نقسيمخدمات خواجه در زمينه طب را مي
تأسيس دارالشفاي  -2. كمك به ارتقا سطح كيفي طب -1: كرد

  .رشيدي
مغـوالن  : اسالمي-كمك به ارتقا سطح كيفي طب ايراني -1

ي درمورد علوم عقلي به خصوص پزشـكي نداشـتند و   اطالعات
اي از  دانسـتند آميختــه  هـا و درمــان، آنهـا مــي   آنچـه از بيمــاري 

در واقع در ميان ايـن قـوم كسـي بـراي مـداواي      . خرافات بود
درمـورد تشـخيص و درمـان بيمـاري     . بيماران وجـود نداشـت  

ار به اين ترتيب كه فرد بيم. كردندها نقش اصلي را ايفا مي شمن
داد كـه  بردنـد و او تشـخيص مـي   ها مـي  را نخست پيش شمن

بيماري از انواع عادي بوده يا ناشي از تـأثيرات ارواح خبيثـه و   
اگر تشـخص از نـوع دوم بـود،    . حلول آن در جسم بيمار است

كردنـد براسـاس آن   ها نوع درمان را انتخاب و سـعي مـي   شمن
زنان هم گاهي در  .ارواح خبيثه را از جان و تن بيمار دور كنند
بـه طـور   . پرداختنـد اين نقش ظاهر شده و به سحر و جادو مي

كل در دوران مغول بر دانش پزشـكي ايـران، جـز چنـد مـورد      
شـد، نوشـتن    چيزي اضافه نشد و فقط كار مهمي كه انجام مـي 

، تأليفات مختصر و باز نگارش شـروح مختصـر   )شرح(شروح 
بنابراين بايد يكي . ا بودابو علي سين» قانون در طب«براي كتاب 

اسالمي  –شد تا مانع انحطاط و از بين رفتن طب ايرانيپيدا مي
  .شد و اين مهم جز با خواجه رشيدالدين محقق نشدمي

رشيدالدين در دوره وزارتش مجبور شد به دستور ارغـون   
هـا را بـه گـوش     سفري به هند داشته باشـد تـا قـدرت مغـول    

ه از فرصت به دست آمـده نهايـت   خواج. پادشاهان آنها برساند
استفاده برده و درمورد داروهاي هنـدي و شـيوه درمـاني آنـان     

وي همچنين در بازگشـت چنـدين   . تحقيقات مفيدي انجام داد
شـد بـا   نوع داروي تركيبي و گياهي را كه در ايران يافـت نمـي  

رشيدالدين همچنين داراي تأليفات پزشكي . خود به همراه آورد
الشـعاع كـار عظـيم تـاريخي او      تأليفـات تحـت  است امـا ايـن   

از ايـن جهـت توجـه    . قرار گرفتـه اسـت  » جامع التواريخ«يعني
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در صورتي كـه اطالعـات پزشـكي    . چنداني به آنها نشده است
بـراي مثـال او از سيسـتم    . خـورد مفيدي در آنها به چشـم مـي  

در : نويسدمهركردن قراردادها با انگشت در چين ياد كرده و مي
كنند تا قراردادها و معاهدات را با انگشتان دست مهر مي كاتاي

بـه نظـر   ). 6(خط انگشت طـرفين قـرارداد بـر آن نقـش ببنـدد     
رسد خواجه درآن زمان ثابت كرده اسـت كـه در جهـان دو     مي

توان يافت كـه خطـوط انگشـت هـيچ كـس مشـابه       نفر را نمي
برخـي از تأليفـات   . خطوط انگشـت شـخص ديگـري نيسـت    

  :ه به اين شرح استپزشكي خواج
  .  كتاب ادوية مفرده ختايي
  . كتاب ادوية مفردة مغولي

 .تنكسوق نامه يا طب اهل ختا.3

ر باب جهـري  يازدهم آن د"كتاب باب الحقايق كه باب . 4
 ).29،16(" و حصبه است)  آبله(

در . يكي از اقدامات خواجه استفاده از طـب چينـي بـود      
هـاي علمـي،    ان و ترجمه كتـاب زمينه اشاعه علوم چيني در اير

خواجه از اهتمامي كه در ايـن راه در زمـان او شـده يـاد كـرده      
خواجه بر اين باور بود كه پس از عصر اول عباسي كه به .است

عصر ترجمه نيز معروف است، هيچ تالشي در جهت آشنايي با 
لـذا  . علوم ديگر كشورها از جمله چـين برداشـته نشـده اسـت    

هــاي نجــات طــب ايرانــي را از اوهــام و  خواجــه يكــي از راه
تـرين علـل    شـايد مهـم  . دانسـت خرافات، رواج طب چيني مي

اعتقـادي   استفاده از طب چيني اين بود كه اين طب انكار يا بـي 
به هرگونه جبرگرايي به عنوان قـادر مطلـق را در پـس تمـامي     

هـاي   شد تا بتوانند بـه همـه دانسـته   دانست و باعث مي عالم مي
اي يا وجود  همچنين كار پزشكي حرفه. عمل بپوشند خود جامه

معرفي . ها در اين امر نيز موثر بود مقررات سخت و دقيق چيني
اي براي انتشار طـب چينـي در   علوم چيني در ايران خود وسيله

  ).30(غرب شد
هـاي   در هر صورت نتيجه واردكردن  طب چيني در آمـوزه 

بـه فارسـي و در    اين كتـاب . است»تنگسوق نامه«پزشكي ايران،
خـان بـه كوشـش     فنون و علوم ختايي است و در عهـد غـازان  

هـاي   اهللا تهيه شده و ترجمة قسـمتي از كتـاب   رشيدالدين فضل
لفظ تنكسوق مغـولي  .  طبي و علمي چيني به زبان فارسي است

كه از عهد هوالگو به بعد در زبان فارسي متداول شد به معنـاي  
. آوردنـد  اي بزرگان هديه ميتحفة كمياب و نفيسي است كه بر

اصـطالحات ايـن مجلـد بـه طـور يقـين توسـط        «به گفتة نصر 
پزشك معروف معاصر چيني وانگ ـ شـو ـ هـو، فـراهم آمـده       

.  از آنجا اين مجلد به نام وانگ شو خوانـده شـده اسـت   .  است
نامه فقـط در معرفـي علـوم چينـي بـه فارسـي        ارزش تنكسوق

ز لحـاظ آشـنايي بـا علـوم     نيست، گرچه اين خوداهميت داردا
خصوص در  ، علوم چيني و مغولي به چيني آن زمان ثمرة بعدي

عالوه بـر ايـن   . برخي جوانب نجوم و حتي طب در ايران است
اي براي انتشـار احكـام    معرفي علوم چيني در ايران خود وسيله

نامـه از   تصـاوير تشـريح در تنكسـوق   . طبي چيني در غرب شد
هون هسين هوان چونگ تو اقتباس  كتاب مشهور تشريح چيني

  ). 30،14(»شده است
  تأسيس دارالشفاي رشيدي-2

گمان يكـي از اقـدامات بارزخواجه،تاسـيس مجتمـع     بي    
ربع رشـيدي در زمـان آبـاداني آن    . آموزشي ربع رشيدي است

خانه و حمام و باغ و  30000دكان، 1500كاروانسر ا،  24تعداد 
ايـن مجموعـه عظـيم    ). 6(استدارالضرب و نقاط ديگري بوده 

شامل كتابخانه، مدرسـه، مسـجد، دارالشـفا، دارااليتـام، حمـام،      
هاي صنعتي بوده است كـه بـا    مهمانسرا، مدارس عالي و كارگاه

هـاي ايـن مراكـز     درايت فضل اهللا همداني بـراي تـأمين هزينـه   
هـاي   امالك فراواني در نقاط مختلف اعم از ايران قديم، بخـش 

نستان، گرجستان، واليت روم، آذربايجان و سوريه از عراق، افغا
هجـري   718اين مجموعه عظيم در سـال  . وقف اين مركز شد

شدن خواجـه   هاي دربار ايلخاني و كشته قمري در ادامه دسيسه
اهللا همداني، دانشمند بـزرگ ايرانـي، غـارت و     رشيدالدين فضل

آنچه كه موضـوع اصـلي ايـن مقالـه اسـت، همـان       . ويران شد
الشفا يا بيمارستان رشيدي است كه درحكـم يـك دانشـكده    دار

رفت كه خود شامل تشكيالت بسيار مـنظم  پزشكي به شمار مي
  :و قوي بود كه موجب حيرت همگان را شده است

  معماري و محل بنا دارالشفا
هاي جديد دربارة معماري جهان اسـالم، بـه    در پژوهش    
وجــه شــده، و هــا كمتــر ت شناســي معمــاري بيمارســتان ريخــت

هـا   پژوهشگران بيشتر به اشاراتي كوتاه، مانند اينكـه بيمارسـتان  
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يكي . اند گاه فقط بخشي از مجموعه بنا بوده است، بسنده كرده
از مسائل مهم در ساختن بيمارستان انتخاب محل بيمارستان آن 

به طور نظري اين اعتقاد وجود داشته كه بيمارستان بايد در . بود
بـا ايـن   . ها بنا شـود  هوا و عاري از آلودگي و  جاي خوش آب
رسد كه اگر به همين دليل بيمارستان را انـدكي   همه، به نظر مي

سـاختند، بـه سـرعت در اطـراف آن      خارج از مركـز شـهر مـي   
يافت و محله يا محالتي در اطـراف آن   و ساز رواج مي  ساخت
آقـاي سـعيدنيا كـه در خصـوص معمـاري ربـع       . آمـد  پديد مي
طالعاتي را انجام داده است، پـس از تحقيـق و شـرح    رشيدي م

هاي آن بر اين باور اسـت كـه دارالشـفا در همـان      كليه قسمت
گذري قرار داشته كه بين دروازة مفتح االبواب تا درگـاه اولـين   

از سويي ديگر، دارالشفا در مقابـل خانقـاه   . ساختمان بوده است
نقـاه بـه طـور    قرار داشته است، چنان كه در داروخانـه و در خا 

درتعيين و توزيـع  . مشترك در درون يك راهرو واقع بوده است
دار و نگهبـان مشـترك    ها براي روشنايي شب يك مشعل مشعل

براي درگاه دهليز داروخانه و درگاه دهليز خانقاه تعيـين كـرده   
پزشـك   در جاي ديگري هم تصريح شده كه حجرة چشم. است

ي ديگـر بخـش آموزشـي    از سـو . در دهليز خانقـاه  قـرار دارد  
شد، همجـوار سـراي متـولي    ناميده مي» دارالمرتين«دارالشفا كه

ربع رشيدي و همچنين همجـوار سـراي كوچـه مشـرف قـرار      
بررسي موقعيت سراي متولي و سراي مشرف ايـن  . داشته است

بر اين اساس موقعيت دارالشفا و . سازدتر مي موقعيت را روشن
و ) رواق بيمــاران(لمــرتين مركــز تعليمــات پزشــكي يعنــي دارا

داروخانه در كوچه روضه، مجاور سراي متولي و سراي مشرف 
نحوة قرارگيري دارالشـفا  . و رو به روي خانقاه قرار داشته است

دهد كه ورود بيماران به آن،از سـمت درگـاه و دروازة   نشان مي
مفتاح االبواب بدون ورود به كوچة روضه نيز امكان پذير بـوده  

  ).18(است
ناگفته نماند كه رواق بيماران براي تهيه دارو و شـربت و     

هاي طبي و اقامـت برخـي    پختن آش براي بيماران، گفتن درس
نامه طرح بيمارستان  در وقف). 8،16(رفتاز كارگران به كار مي

گاه وصف نشده، اما دهليزي در سمت راست ورودي خانه  هيچ
در طـرفين رواق  . )8،16(يا اقامتگاهي براي طبيب داشته اسـت 

اي براي انباركردن دارو از صـفه . هاي گوناگوني بوده است اتاق

در جنوب اين شبكه . اي بود كردند كه بر دهانه شبكهاستفاده مي
رواق و ايوان با ). 16(آموختند دو طبيب متعلم در رواق طب مي

هاي حياط دو ايواني يا چهار ايواني مطابقـت دارد كـه در    طرح
هـاي سـيواس و    هاي سلجوقي، همچـون بيمارسـتان   بيمارستان

  .آماسيه متداول بود
  

  :هزينه و دستمزد  بيمارستان و پزشكان
هـاي هـر مكـان    بدون ترديد يكي از مهمتـرين دغدغـه      

هـاي سـاخت    هزينـه . آموزشي و درماني تأمين مـالي آن اسـت  
ها هميشه از سوي سازندگان آنها كه اغلب از امـرا و   بيمارستان

شـد و آنهـا اغلـب     ين و خلفا و وزرا بودند، پرداخت مـي سالط
كردنـد   اوقافي نيز براي تأمين مخارج آيندة بيمارستان تعيين مي

طـور مسـتقيم    يا تا زمـاني كـه زنـده بودنـد، مخـارج آن را بـه      
، كه آورده است مقتدر ماهانه مخارج بيمارستان )4(پرداختند مي

هـا    زندگان بيمارستانالبته كسان ديگري جز سا). پرداخت را مي
كـه    نيز ممكن بود اوقاف براي اينگونه نهادها تعيين كنند، چنان

). 16(كـرد  موقوفات بسياري مخارج هنگفـت آن را تـأمين مـي   
بــر   عــالوه. شــد هــا از محــل موقوفــات تــأمين مــي بيمارســتان

هاي مالي خلفا و سالطين و امـرا، افـراد خيرخـواه بـراي      كمك
اير اخـروي تأسـيس بيمارسـتان و    ذخـ   ارضاي خـدا و كسـب  

بـار انـدوه از دل مـردم      دارالشفا را نـوعي خـدمت و برداشـتن   
جزئيـات اجـرت و محـل سـكونت طبيبـان،      ). 23(دانسـتند  مي

نامه به دقت  متعلمين و ساير پرسنل بيمارستان رشيدي در وقف
طبق اين قرارداد طبيبان مبلغـي بـه انـدازة    . كامل قيد شده است

كردند و  عنوان حق طبابت دريافت مي ة كاركنان بهچند برابر بقي
عالوه بر آن مبلغي معادل بيش از حق طبابت نيز به عنوان حـق  

  ).16(كردند آموزش و تدريس دريافت مي
نامه ربع رشيدي كه شامل جزئيات دستورالعمل،  در وقف   

روش اداره و امكانات و بودجه و اسناد و مدارك اين موقوفات 
به فهرست و حدود جغرافيايي امالك يـزد پرداختـه   است، ابتدا 

شده، كه گويا بيشترين مقدار اوقاف او در اين منطقـه از ايـران   
هاي اموال وقف شده بـه   اين قسمت و ديگر قسمت. بوده است

خط حاكم تبريز است و رشيد صفحات و اوراق آن را بـا خـط   
ـ     . گذاري كرده است خود شماره ا تعـداد امـوال و امـالك يـزد ي
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. رسد قطعه مي 661جهات اربعه آن به طور دقيق تعيين شده به 
، به امالك موقوفـه تبريـز و سـپس بـه      بعد از امالك وقفي يزد

سپس امالك وقفي آذربايجان يا . موقوفات مراغه پرداخته است
را بيان كرده، بعد به امالك وقفـي شـيراز و   » دارالملك تبريز « 

باغ رشـيدآباد  . كند اشاره مي امالك اصفهان و امالكي در موصل
كه بسيار بزرگ بوده به چهار قسمت نجم آباد، ديـن آبـاد، بـاغ    

شده است كه در اين چهار قريه  فردوس و باغ خانقاه تقسيم مي
صد نفر غـالم و صـد   ) شد كه در مجموع رشيدآباد ناميده مي( 

رقــم موقوفــات منقــول و ). 7،8(نفــر كنيــز را ســكني داده بــود
ربع رشيدي كه در حكم يك شهر دانشـگاهي بـود و     غيرمنقول

قـدري   دارالشـفا اختصـاص يافتـه بـود بـه        بخش عمدهء آن به
سابقه بود كه برخي از محققان معاصـر صـورت    چشمگير و بي

را در مكاتبـــات رشـــيدي   امـــوال رشـــيد الـــدين فضـــل اهللا
  ).16،23(اند  آميز پنداشته تصور و اغراق غيرقابل
وجه ايـن اسـت كـه دسـتمزد پزشـكان      از نكات جالب ت   

مانند امروز به مهارت، تخصص و موقع اجتماعي آنان بسـتگي  
حقوق مدرسان رياضي و طب از ساير مدرسان حتي از . داشت

حقـوق  . حقوق مدرسان تأليفات خود خواجه رشيد بيشتر بـود 
نامـه   بـه نـص وقـف     پزشك در دار الشفاي ربع رشيدي باتوجه

دينار و روزي پنج من  150ر بود كه بعداً ابتدا سالي سيصد دينا
عالوه بر پزشكان، ديگـر دسـتمزدها   ). 16(نان مستمري داشتند

  :به اين صورت بوده است
دينـار و   30علم طب هر يك سـالي  ) دانشجويان(متعلمان 

  .من نان 3روزي 
دينـار و   100هريـك سـالي   ) پزشـك  چشم(جراح و كحال 

  ).7(من نان 5روزي 
دهد كه خواجـه بـه    نشان مي 46و  40و  26و  20مكتوب 

دانشمندان سـاير نقـاط نيـز وجـوه نقـدي و جنسـي پرداخـت        
شيوه پرداخـت دسـتمزد كاركنـان در پايـان هـر مـاه و       . كرد مي

حقوق هر يك از كاركنان را در كاغذي پيچيده و بـا تشـريفات   
  ).8(دادند  خاصي به آنها مي

مكفي و   حقوقاهللا در پرداخت  فلسفه رشيدالدين فضل     
آموزشـي،    سطح باال اين بود كه تمام كاركنان اعـم از كاركنـان  

از سر رفاه و فراغ بال به كار و كوشش پردازند ... اداري و غيره

و هزينه زنـدگي زن    و خدمت كنند و هرگز به فكر مال و منال
  ).7(و فرزند نباشند

  
  :بيمارستان سازمان علمي و اداري

سـازمان اداري، خـدماتي و علمـي     هاي بـزرگ  بيمارستان  
هاي مختلـف پزشـكان، داروسـازان،     اي، مركب از رسته گسترده

هاي مختلـف درمـاني، خازنـان،     انواع خدمه و پرستاران، بخش
چنــين ســازماني در مقيــاس . وكــيالن، نــاظران و جــز آن بــود

تـر،   اهميـت  تر در برخي از بيمارستانهاي شـهرهاي كـم   كوچك
هاي بزرگ  بيمارستان). 1(شد ط نيز ديده ميمانند بيمارستان واس

هـاي متنـوع پزشـكي،     از جمله بيمارستان رشيدي داراي بخش
پزشـكي،   هاي عفوني، چشم مانند بخش امراض داخلي، بيماري

بنـدي، و گـاه بخـش بيمـاران روانـي، بخـش        جراحي، شكسته
هـاي بيمـاران بسـتري، و تاالرهـا و      بيماران سـرپايي و بخـش  

انه براي زنان و مردان بودند كه هريك خدمـه و  هاي جداگ اتاق
ــع ) 16(پرســتاران مخصــوص داشــت پزشــكان دارالشــفاي رب

بـه   -آيـد  و مكاتيب رشيدي برمي  نامه چنانكه از وقف -رشيدي
پزشـكان  . شـدند  وقـت تقسـيم مـي    وقـت و نيمـه   دو دسته تمام

هاي مختلف علم پزشـكي بودنـد شـامل     وقت كه در رشته تمام
يــار امــراض عمــومي، يــك نفــر  پزشــك يــك پزشــك و يــك

، يك يا چند نفر جراح و چند نفر پزشـك  )كحال(پزشك  چشم
بود كه اينان در استخدام رسمي ربع رشيدي ) مجبر(بند  شكسته

كار در خارج و خروج بدون اجازه متولي از ربـع    بودند و حق
  ).7(را نداشتند

شسـتند  ن ها مي هاي مشهور پزشكان در اتاق دربيمارستان    
افزون بر ). 4(پرداختند كردند و به نوشتن نسخه مي و معاينه مي

اين، موظف بودند هر روز بيماران بستري را نيـز معاينـه و بـه    
امورشان رسيدگي كنند، در حالي كه كارگزاران بيمارسـتان نيـز   

دادند،  كردند تا هر دستوري براي بيماري مي آنها را همراهي مي
شـكان بـه نوبـت، روز يـا شـب، در      پز. درنـگ اجـرا شـود    بي

در ربـع رشـيدي، خانـه پزشـكان     . شـدند  بيمارستان حاضر مي
و دسترسي بيمارستان به اطبا  )16(نزديك بيمارستان قرار داشت

هـا در كنـار ارائـه خـدمات      بيمارسـتان . كرد را بسيار تسهيل مي
درماني و بهداشتي، مراكز اصلي آموزش پزشكي نيز بـه شـمار   
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  ...پيشاهنگ دارالشفاي رشيدي؛ 

 طب سنّتي اسالم و ايران ي مجلّه  ---  186

طـور رسـمي مدرسـة     شـاپور كـه بـه    زون بر جندي اف. رفتند مي
هاي متعددي در شرق و غرب جهان  پزشكي داشت، بيمارستان

اسالم به داشتن چنين مدارسـي شـهرت داشـتند؛ چنـان كـه از      
تري پزشكان بيمارستان عضـدي، تـدريس    جمله وظايف بزرگ

طب به دانشجويان پزشكي بود و در بيمارسـتان نـوري دمشـق    
هـاي مباحثـات پزشـكي بـا حضـور       ، انجمـن عالوه بر تدريس

در بيمارستان رشيدي تبريـز  . استادان و دانشجويان رواج داشت
  ). 16(همچنين بود

وقت در ربع رشيدي بودند و بدون  غيراز پزشكاني كه تمام     
اجازه متولي نبايد از حضور خودداري كنند، پزشـكان ديگـري   

  ر آنجا به تـدريس كردند و د به ربع رشيدي آمد و رفت مي  هم
پرداختند كـه مـا ايشـان را     علم طب و شايد طبابت بيماران مي

اكثر اين اطبا از نقاط دوردست و . ايم ناميده» وقت پزشكان نيمه«
يا از كشورهاي بيگانه به تبريز آمده بودند و هر كدام از آنها ده 

در صـورتي كـه   (دادنـد  نفر دانشجوي علم طـب را تعلـيم مـي   
و محـل  ) وقت هركدام فقط پنج دانشـجو داشـتند   پزشكان تمام

مخصـوص بـه نـام      اي شان نيز در محله سكونت آنان و خانواده
وقـت ربـع    تمـام   بود و حال آنكـه پزشـكان  » كوچهء معالجان«

كه مجاور ربـع و يكـي از بهتـرين    » صالحيه«رشيدي در محلهء 
بـه  . شد، سـاكن بودنـد   محالت شهرستان رشيدي محسوب مي

مخصـوص كـار     ان در داخل ربـع رشـيدي نيـز اتـاق    عالوه اين
ربــع اتــاق كــار   وقــت،در داخــل داشــتند، ولــي پزشــكان نيمــه

  ).7(نداشتند
ده   وقـت  با اين اوصاف اگر حساب كنيم كه هر طبيب نيمه 

پزشكي، غير   نفر دانشجوي علم 500دانشجو داشته، پس جمعا 
له اين پزشكان وسي  ديدند، به از آناني كه در خود ربع، تعليم مي

علت عالقه رشيد بـه ايـن رشـته از    . به تحصيل اشتغال داشتند
معروف و مشهور در اين فـن    علوم آن بود كه خود او از اطباي

مغول نيز عالقه شديدي به علم   گذشته از آن، خانان.بوده است
  .كردند مي  طب داشتند و آن را تشويق

مجهزتـرين   رشـيدي بـا   اگر ادعا كنـيم كـه بيمارسـتان        
بيمارستاني   هاي امروزي در تدارك وسائل و امكانات بيمارستان

  . ايم آن زمان برابري داشته است،گزاف نگفته
  :آموزش پزشكي

دانشجويان تحصيل در رشته پزشكي را خيلي زود شروع   
  دانشجويان بايد فقط مدت پنج سال در ربع رشـيدي . كردند مي

  باشند و بعـد از ايـن مـدت   به تحصيل علم طب اشتغال داشته 
سـال    نامه دريافت كنند و اگر هريك نتواند، اين پـنج  بايد دانش

به مـوجبي كـه عـادت    ...«. هدر رفته و نبايد به طبابت بپردازند
و ! »شروع كننـد   است اجازت ايشان بنويسند تا ايشان در عالج

اگر نتوانند اين پنج سال بـه هـدر رفتـه و كـار طبابـت را رهـا       
البته چون طالب قبل از ورود به ربع رشيدي از نظر ). 16(كنند

استعداد، و خصوصيات اخالقي و روحـي تحقيـق و بررسـي و    
. آمـد  شدند، مورد اخراج به ندرت پـيش مـي   سپس گزينش مي

مقرر شده بود كه اگر محصلي در ميانه تحصيالت به هر علـت  
. نتواند از عهده برآيد، اخراج و محصلي ديگر جـايگزين شـود  

پس از اتمام تحصيالت در صورتي كه متعلم از طرف مدرس و 
داشت در رشته تحصيلي خـود   شد، اجازه مي استادش تأييد مي

به كار اشتغال يابد، يعني گواهينامه كتبي از طرف ربع رشـيدي  
نيازهاي مادي آنان در . داشت با تأييد مدرس مربوط دريافت مي

زيـرا تـا   «كـرد،   صـيه مـي  نظر گرفته بود و رفاه حال آنـان را تو 
توانند به تعليم و تعلم  نياز نباشند نمي دانشمندان از نظر مالي بي

افراد شاغل در مجتمع عالوه بر حقوق نقدي كه ). 15(»بپردازند
. كردند، روزانـه مقـرري نـان داشـتند     به طور ساالنه دريافت مي

كليه طالبان علم، اعم از علوم ديني و طـب و سـاير علـوم نيـز     
  .كرد ري نان دريافت ميمقر

بعد از ظهرها (دانشجويان بايد در مواقع مداواي بيماران     
دسـتيار طبيـب باشـند و بـه او     ) شـنبه  و روزهاي دوشنبه و پنج
ها به صورت تئوري و بعد از ظهرها بـه   كمك كنند، يعني صبح

به عـالوه يـك   . اند ديده صورت عملي همراه طبيب آموزش مي
طبيب بوده كه او را چه   يار هم هميشه همراه نفر معيد يا پزشك

بيماران و تهيه داروهـا كمـك     در امر تدريس و چه در مداواي
  .كرده است مي

اوقات و زمان تدريس به اوقات فراغـت اسـتاد بسـتگي       
اغلـب درس در اول شـب     ها و ماه رمضـان  در تابستان. داشت
براي تدريس   شد و محلي هرگاه تعداد دانشجويان زياد مي. بود

. شد مي  هاي مساجد براي تشكيل كالس استفاده نبود از شبستان
جاي نشستن دانشجويان در حلقهء درس براساس معلومـات و  
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  بهشتي سرشت و همكاران           

  187 --- 1393دوم،تابستان ي  ، شمارهپنجمسال   

وقـت   پزشگان دارالشفاي رشيدي يـا تمـام  . بود  سابقهء تحصيل
وقـت يـك تـيم كامـل بودنـد       تمـام   پزشكان. وقت بودند يا پاره

پزشـك،   چشـم   عمـومي يـار امـراض    مركب از پزشك، پزشـك 
وقت در اسـتخدام دارالشـفا بودنـد و     بند كه تمام جراح، شكسته

حق كار در خارج و خروج بدون اجـازه متـولي از دارالشـفا را    
تعداد دانشجويان ربع رشيدي براي هر پزشك دو نفـر  . نداشتند

هجــري قمــري بــه پــنج نفــر افــزايش   715بــود كــه از ســال 
  ).16(يافت

رسي در مراكـز پزشـكي قـديم، كتـاب     ترين كتب د رايج   
فصول بقراط، مرشد رازي، و مسائل حنين بن اسحاق بـود كـه   

تــرين  از كهــن). 32(شــد مــي  هــاي نخســت تــدريس در ســال
 -هدايــة«هــاي جــامع پزشــكي در زبــان فارســي كتــاب  كتــاب

اثر پزشك مشهور ابو بكر اخويني بخاري، ) المتعلمين في الطب
شاگردان محمـد بـن ذكريـاي رازي     شاگرد ابوالقاسم مقانعي از

است كه از ديرباز مورداستفادهء پزشكان و دانشجويان پزشـكي  
در ربـع رشـيدي   ) 101:در ايـران   دانش و آمـوزش (بوده است 

هاي بيگانه  هندي، چينـي، مغـولي،    ها و زبان باتوجه به فرهنگ
هـاي   عبري در كنار زبان فارسي و عربي از متوني كـه بـه زبـان   

هـاي درسـي اسـتفاده     عنـوان زبـان   ته شـده بـود بـه   مزبور نوش
  ).16(شد مي

هاي همت واال و گرايش و عالقه افزون خواجه   از نشانه    
تـوان بـه حضـور حـدود پنجـاه پزشـك در        به علم پزشكي مي

بيمارستان و مدرسه پزشكي مجتمع آموزشي ربع رشيدي اشاره 
وي كم مسئول آمـوزش دو دانشـج   كرد كه هريك از آنان دست

شـود   حاضر سعي مي طور كه در حال  همان). 11(پزشكي بودند
از وجود دانشمندان برجسته و آنهايي كه تحصيالت خود را در 

شـود و    اند، استفاده بهترين مؤسسات علمي خارج به پايان برده
آنها را اسـتخدام كننـد و نـام ايـن كـار سـاده را امـروز جلـب         

طور دائمي طبـق   الدين بهرشيد  نامند، خواجه مغزهاي متفكر مي
سو مغزهاي  است كه از يك  برنامهء دقيق و منظمي مراقب بوده

آوري كند و از سـوي ديگـر از    جمع  برجسته را در ربع رشيدي
استفاده را براي تربيت كارهاي ملي بـه عمـل     وجود آنها نهايت

بـراي اشـاعه دانـش و آمـوزش و       خواجه رشـيد الـدين  . آورد
سـابقه   و آموزشي و درماني به كارهاي بـي  تأسيس مراكز علمي

نقاط جهان  پژوهان را از اقصي  دانشمندان و دانش. زد دست مي
آن روز چون هنـد و چـين و مصـر و شـام و انـدلس بـه ربـع        

را   خواند و براي آنان كليه امكانات رفاهي رشيدي تبريز فرا مي
غول تا از سر رفاهيت به افادات و استفادات مش«ديد  تدارك مي

و به ايـن منظـور تنـي چنـد از نويسـندگان اندلسـي،       ...) شوند
اســالم در ايــن مســابقه شــركت   تونســي، طرابلســي از غــرب

شايان توجه است اين پنجاه پزشك زبردسـت و  ). 26(كردند مي
هـاي مختلـف، تنهـا بـه سـبب شـنيدن آوازه        ماهر از سـرزمين 

ده هاي افزون خواجه رشـيدالدين رو بـه سـوي او نهـا     حمايت
بايـد حـاذق، مـاهر، توانـا بـه       طبيب دارالشـفاء مـي  ). 15(بودند

هـايي جـانبي    تدريس علم طب، آشنا با گياهان دارويي و رشـته 
در ربـع رشـيدي بـراي اسـتادان، معيـدان،      . بـود  علم طـب مـي  

هــاي گونــاگون در نظــر گرفتــه  دانشــجويان پزشــگي خوابگــاه
امـاكني در   بود كه به تدريج با افـزايش تعـداد دانشـجويان    شده

بر خوابگاه بـراي   عالوه . شهر تبريز به اين كار اختصاص يافت
  ).16(بود  استادان و معيدان اتاق كار اختصاصي منظور شده

هاي كلي اين بيمارستان كـه آن را ممتـاز و مشـهور     ويژگي
  :كرد به اين شرح است

شايد نخستين ويژگي اين بيمارستان تـأمين مـالي پزشـكان    
  .شد فقط به فكر معالجه مردم باشنديبود كه باعث م

. سازمان منظم و تشكيالت قوي ايـن بيمارسـتان اسـت    -2
پزشـكي،   هاي عفوني، چشم مانند بخش امراض داخلي، بيماري

  ...بندي، و جراحي، شكسته
رساني رايگان و در عـين حـال مراقبـت بسـيار      خدمات -3

  .خوب از بيماران
به علـوم پزشـكي روز   استفاده از اساتيد مجرب و آشنا  -4
  .دنيا

ــه   شــبانه -5 ــودن بيمارســتان و تقســيم پزشــكان ب روزي ب
گـاه   اين باعث شده بود تا بيمارستان هيچ. وقت وقت و پاره تمام

  .از وجود نيروهاي متخصص خالي نباشد
اوقات و زمان تدريس براي دانشجويان پزشكي بسـيار   -6

هـا در   ضان كالسبه طوري كه در ماه رم. شدبا برنامه تعيين مي
  .شدشب برگزار مي
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تنظيم و تدوين مقررات بسيار خوب، به طوري كه زمان -7
  .شدخروج و ورود و استراحت پزشكان به دقت كنترل مي

  ...و
هـايي اسـت    هاي فوق، در زمره فعاليت هركدام از ويژگي   

كه اين دارالشفا يا بيمارستان را مشهور سـاخت و يـك الگـوي    
ظام آموزش پزشكي كشور اسـت تـا بتوانـد بـا     مديريتي براي ن
رسـاني بـه    گيري از تجارب اين مركز، خـدمات استفاده از بهره

  .مردم را به صورت اثربخش و عادالنه انجام دهد
خواجــه عــالوه بــر دارالشــفاي رشــيدي، بيمارســتان        

بزرگي در همدان بنا كرد و پزشكي بـه نـام ابـن مهـدي را بـه      
بيمارسـتان ربـع رشـيدي را زيـر نظـر      .  سرپرستي آن گماشـت 

در اين بيمارستان گروه زيـادي  . پزشكي به نام ابن نبيل قرار داد
بنـد، خـدمت    ، شكسـته  ، جـراح ) چشم پزشـك (، كحال  پزشك

كردند و هر پزشك مسئوليت تعليم پنج دانشـجو را برعهـده    مي
بيمارستان بازماندة اتابكان را در شـيراز مرمـت كـرد و    .  داشت
ي به نام محمـودبن اليـاس شـيرازي را بـه سرپرسـتي آن      پزشك

  ).13(انتخاب كرد
رسد محمدبن اليـاس، مـورد توجـه خـاص     به نظر مي     

اي كـه بـه فرمانـدار     چرا كـه در نامـه  . خواجه قرار داشته است
نويسد دستور داده است عالوه بر حقـوق و دسـتمزد،   شيراز مي

ر در اين نامـه حـاكي   مطالب مسطو. اي هم به او عطا كنند تحفه
تصدي و رياست و توليت دار الشـفاي    از اين است كه خواجه

نجم ) فقيه(  همدان را به عهده محمود بن الياس مشهور به فقي
به موجب اين منشور، اين طبيب مسئول وظيفه دارد كه . نهد مي

را ترتيـب دهـد و   ) هـاي مركـب   اشربه، ادويه، معجون(داروها 
فاروق و سـاذج    بيل روغن بلسان و ترياقداروهاي كمياب از ق

هندي را درخواست كنـد تـا از نـواحي ديگـر بـدان دار الشـفا       
از وظــايف ديگــر ايــن طبيــب ايــن اســت كــه  . ارســال شــود

دار الشفا بـه    خدمتگزاران چون فراش، طباخ و شربتي را در آن
كار گيرد و به حال و وضع بيماران رسيدگي كند، عالوه بر اين 

حضور خبرگان محاسبه موقوفات ايـن دار المرضـاء را   بايد در 
رسانيدن امور اين دار الشفاء   هم انجام بدهد و پس از به سامان

  .به دار السلطنه تبريز برگردد
  

  : گيري نتيجه
مĤخذ غيرقابل انكار و آثار شخصي رشيدالدين باتوجه به    

، نامه ربع رشيدي و وقف  خصوص مكاتيب رشيدي فضل اللّه به
خصـوص دارالشـفاي    توان گفت كه مجتمع  ربع رشيدي  به مي

مقـررات و  . مقايسـه اسـت    هاي پيشرفته امروز قابل آن با نمونه
شد كه برنامه درمان و آموزش با چنان دقت و توجهي انجام مي

. جاي استفاده و تحقيق هرچه بيشتر را در ايـن مـورد نيـازدارد   
ــدريس و   ــطحي در روش ت ــه س ــدون شــك مطالع ــوزش  ب آم

توانـد  خصـوص دارالشـفاي آن مـي    مجموعه ربع رشيدي و بـه 
چراغ راهي براي محققان و دانشمندان اين مرز و بوم باشد كـه  

هـا قبـل مفـاهيم علمـي      چگونـه دانشـمندان مسـلمان مـا قـرن     
بردند و نشريات علمي را به تاييدشده دنياي كنوني را به كار مي

-مطالعه و نگـرش مـي   اين. ساختندهاي مختلف منتشر مي زبان

. تواند انگيزه اعتماد به نفس توام با حركت علمي را ايجاد كنـد 
اكنون الزم است پي به اين نكته ببريم كه در فرهنـگ اسـالمي   

هاي مـنظم و   چنان با شيوه... افرادي چون خواجه رشيد فضل ا
مــؤثر بــه بازســازي كشــور بــه خصــوص در زمينــه آموزشــي  

هـاي روز جوامـع پيشـرفته     بـا روش  اند كه قابل قياس پرداخته
هـاي   هـا پـژوهش   بنابراين الزم است كـه در ايـن زمينـه   . است
هـا در   صورت كاربردي ايـن روش  تري صورت گيرد و به جامع

  .كشورمان مورد استفاده واقع شود
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