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عالج املرضى وتطبيبهم. هذه الكلمة الفارسّية مرّكبة من    فيه املكان الذي جيري، البيمارستان

"بيمار" ]املريض[ والالحقة املكانّية "ستان". أّما مرّخمها "مارستان" فبمعىن "دار اجملانني" على األغلن،،  
رب "ُمْرْستان/ِمْستران". كان اسنم  "، ويف املغُمُرستان"ُسّمَي يف األندلس "ماالستان/ماراستان"، ويف مصر 
 تتّمة املقالة، قسم إيران(، وهذا دليٌل على ِقنَد   ←مستشفى/مدرسة الطّ، يف جنديسابور البيمارستان )

رواج كلمة بيمارستان. ُيستخلص م  نّص وقفّية املستشفى الذي بناه َتمغاج ُبغرا، أّول ملك قراخانننّي  
ى استخدا  االسم "دار املرضنى" يف تلنك انوننة، بندال  من       يف مسرقند، عله 854مسلم، يف العا  

َيستخدمون فضنال  عن    "بيمارستان"، ويف عصر السالجقة "دار العافية" و "دار الشفاء". كان العثمانّيون 
"دار الشفاء"، األمساء: "دار الصّحة" و"شنفاخانة" ]دار الشنفاء[، و "بيمارخاننة" ]دار املرضنى[، و     

[، وابتداًء م  القرن الرابع عشر اهلجرّي/العشري  امليالدّي، بعد تأسيس املراكن   رعايةال"تيمارخانة" ]دار 
العربّية يف البالد االسم املستخد  . 1الصحّية احلديثة على الطراز األوروبنّي، اسُتخد  االسم "خسته خانه"

 املشفى. وأ: املستشفى، هو اليو 
(، وصٌف لكيفّية إنشاء أّول 932، ص 3  هشا  )مج. ورد يف سرية ابالقرون اإلسالمّية األوىل

مرك  عالج، ملداواة جرحى غ وة اخلندق؛ فقد أقامت سّيدة ُتدعى ُرفيدة األنصارّية، يف مسجد الرسنول  
سعُد بنُ  معنا . ينر      صّلى اهلل عليه وآله وسّلم خيمة  ملداواة اجلرحى، عولنَج فيها بأمٍر م  الرسول

أنَّ إنشاء أّول بيمارستان يف العامل اإلسالمّي، م  إجنازات الوليد بن  عبند    (،805، ص 9املقري ّي )مج
عّي  أطّباء أجر  هلم أرزاق ا دائمة، وأصدر أمًرا بفصل اجملذومني، نَّه ويقول، إ، ه44امللك األموّي يف العا  

زبيد يف حمّلة سنوق  ( إنَّ منن ل أيب 22، ص 1هم م  التجّول بني الناس. يقول اب  ُدقماق أيًضا )جومنِع
 يف ُفسطاط مصر قد ُحوِّل يف العصر األموّي إىل بيمارستان.القناديل 

أوىل املراحل املضيئة يف تاريخ املستشفيات بعد اإلسال ، كانت يف عهد اخللفاء العّباسّيني. ففني  
سابور، مرض املنصور فاستدعى جورجيس ب  جربائيل ب  ُبختيشوع ]رئيس بيمارستان ُجنديه 184العا  
يستهان هبنا يف   ال مسامهة بعد  لك ساهم أطّباء جنديسابور ختيشوع*[ م  جنديسابور إىل بغداد. ُب ←

تتّمة املقالة، قسم إيران(. طل، هارون الرشيد  ←) وتطويرها تقّد  الطّ، اإلسالمّي وإنشاء البيمارستانات
بيمارستاًنا شبيًها  جبان، الَكرخ َئنِشس أْن ُيختيشوع ب  جورجيإىل جربائيل ب  ُبه( 128 -170)حك: 

ابنه يوحّننا   هوقد ترّأسه م  بعدجبنديسابور. مثَّ استقد  أبا يوحّنا ماسويه م  جنديسابور، وعّينه رئيًسا له، 
وما بعدها(. بىن الربامكة أيًضا يف بغداد بيمارستاًنا  982، 983 -989ب  ماسويه )اب  أيب أصيبعة، ص 

ّية السنسكريتّية ه إىل طبيٍ، هندّي امُسه اب  ِدْه ، وطلبوا إليه أْن ُيترجَم املؤّلفات الطّببامسهم، أوكلوا رئاست
 (.305بالعربّية )اب  الندمي، ص 
زم  ظّل العمل جاريًّا يف بيمارستان هارون الرشيد، لك َّ ما ال شكَّ فيه أنَّه ظنلَّ   ال نعلم إىل أّي
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ر األصل بيمارستاًنا يف َمعناف التركّي  أنشأ الفتح ب  خاقان وزير اخلليفة املتوّكل،، ه987يف العا  
أنشأ علّي ب  عيسى ب  اجلّراح )اب  اجلنّراح(  ه 309(، ويف العا  802، ص 9سطاط )املقري ّي، مجالُف

 تحدثة يف بغداد، وغريها م  الننواحي، بيمارستاًنا يف حربّية بغداد. بعد  لك ت ايد عدد البيمارستانات املس
الطّ، اإلسالمّي، وإنشاء البيمارسنتانات. يف  لنك   حبيث بات القرن الرابع اهلجرّي ُيعّد مرحلَة ازدهار 

الدمشقّي، فضال  عن  إدارة   العصر، أوكل علّي بُ  عيسى إىل الطبي، املشهور أيب عثمان سعيد ب  يعقوب
(. قبل  لنك يف عصنر   312ستانات مّكة واملدينة )اب  أيب ُأصيبعة، ص انات بغداد، إدارَة بيمارتسبيمار

َبْدر املعتضدي* بيمارستاًنا يف الضاحية الشرقّية لبغنداد   األمراءبىن أمري ه( 942 -972اخلليفة املعتضد )
الدولة  ، افُتتح بيمارستان السّيدة، الذي ُبين باسم أّ  جمده302يف أّول احملّر  م  العا  (. 301) . ن، ص 

البويهّي يف بغداد، على يد الطبي، املشهور سنان ب  ثابت. بلغت النفقات الشهرّية هلذا البيمارستان ستمائة 
، بىن اخلليفة املقتدر بناهلل، بنناًء   ه302(. يف العا  309؛ اب  أيب ُأصيبعة، ص 125دينار )الِقفطّي، ص 

د "البيمارستان املقتدرّي"، وخّصص لنه مي انّينة   يف حمّلة باب الشا  يف بغدا ،على نصيحة سنان ب  ثابت
(. أنشأ اب  الفنرات   .ن، ص.ن؛ اب  أيب ُأصيبعة، 125 -128شهرّية قدُرها مائيت دينار )الِقفطّي، ص 
يف ناحية َدْرب الننُمَفضَّل يف شنرقّي    وي النفو ، بيمارستاًنا  ،أحد وزراء اخلليفة العّباسّي املقتدر باهلل

إىل الطبي، سنان ب  ثابت )ابن  أيب ُأصنيبعة، ص   ه 313يف العا  ُفه اخلاقاننّي رئاسته بغداد، أوكَل خل
دجلة، على قّمة ، على الِضفَّة الغربيَّة لنهر ه330 َبْجَكم* أيًضا يف العا  ني(. شّيد أبو احلس305 -308

نان ب  ثابت الطبين،  بناًء على نصيحة س ،تّلة صغرية يربض فوقها قصر هارون الرشيد، بيمارستاًنا بامسه
 (.308؛ اب  أيب ُأصيبعة، ص 123)الِقفطّي، ص 

تتّمة  ←والرَّّقة، وَميَّافاِرقني، وَحرَّان، وأنطاكية، وَنصيبني، وإيران ) يف  لك احلني كان يف واسط،
؛ أمحند  59 -89، ص هن1347/ 1224املقالة، قسم إيران( أعداٌد م  البيمارستانات )ترزي أوغلو، 

(. يف تلك املرحلة، بناًء على اقتراح سنان بن   922 -922، 908، 909 -901، 124عيسى، ص 
ي ورون السجون يوميًّا، وُيعاينون املرضى، وجيي ون هلم تنناول  ثابت، وأوامر علّي ب  عيسى، كان أطّباء 
إىل قر   سّيار(. كان ُيرَسل كذلك، بأمٍر منه، بيمارستاٌن 301بعض أنواع األدوية )اب  أيب ُأصيبعة، ص 

العراق، وكان األطّباء املرافقون ُيعاينون املسلمني وغرَي املسلمني أيًضا، ويعاجلوهنم )الِقفطّي، اب  جنوبنّي 
 أيب ُأصيبعة،  . ن، صص. ن(.

انت توجد بيمارستانات أيًضا هلا يف تلك املرحلة، باإلضافة إىل البيمارستانات الكاملة التجهي ، ك
ايا الدرويشّية[، خمصَّصة ملعاجلة املرضى النفسّيني؛ وقد  كر الننُمَبرَّد األدين،   مات اخلانقاهات ]التكِس

املشهور املعاصر للمتوّكل، مؤسَّسة م  هذا النوع يف دير ِحْ قيل بني بغداد وواسط. يّتضح من  خنالل   
؛ املسعودّي، 391ص  املستفيضة اليت قّدمها مؤّلفو القرنني الثالث والرابع اهلجريَّْي  )اليعقوبني،املعلومات 

/َبَلْنسنَية  1( ع  هذا البيمارستان، أنَّه أقد  بيمارستان نفسّي، وأرقى م  "بيمارستان فالنسيا42، ص 8مج
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يف لندن )أسِّنَس   ]= بيت حلم[ 1ومستشفى بتلهم (، 1802ه/419" يف األندلس )أسَِّس يف العا  العاّ 
ل أمنو ج للبيمارستانات اليت كانت تنتّم  (. أفض89 ، ص 1224 ( )ترزي أوغلو، 1808ه/407سنة 

فيها معاجلة األمراض اجلسدّية والنفسّية، يف القرن الثالث اهلجرّي، بيمارسنتان أمحند بن  طولنون يف     
 -805، ص 9الفسطاط، الذي كان قد ُشّيَد إىل جان، مسجد اب  طولون اجلامع. يقول املقري ّي )منج 

مارستان أْن يرتدوا ثياًبا خاّصة؛ بعد  لك تتّم معناجلتعهم،  على املرضى يف  لك البي(، كان ُيفرض 802
كان هذا البيمارستان الذي ُأنفق على إنشائه وجتهي ه ستون ألف دينار، يستقبل وُيؤمَّ  هلم الدواء والطعا . 

ن فضال  ع  العبيد واجلنود، الناس م  خمتلف الطبقات، األغنياء والفقراء على حّد سواء. وكّل يو  مجعة كا
هلذا البيمارستان أمهّية كبرية يف تاريخ الطنّ،  اب  طولون يتفّقد البيمارستان، ويّطلع على سري األمور فيه. 

يف الفسنطاط بيمارسنتاًنا   ه 382والطّ، النفسّي. أسَّس أيًضا كافور رابع األمراء اإلخشيدّيني، يف العا  
إلسالمّي يف القرن الرابنع اهلجنرّي، كنان    (. لك َّ أهّم بيمارستانات العامل ا .ن، ص.نباسم األسفل )

مل يبق . كذلك ه252البيمارستان العضدّي*. مل يبق اليو  أّي أثر يدّل عليه، علًما أنَّه ظلَّ يعمل حىت العا  
إىل ما قبل عصر السالجقة. حىت أنَّ كتًبا مثنل  أّي أثر للبيمارستانات األخر  يف العامل اإلسالمّي العائدة 

بيمارسنتان   اءطبأرئيس تأليف زاهد العلماء الفارقّي ) كتاب البيمارستاناتللرازّي، و تايّنصفات البيمارس
؛ ابن  أيب ُأصنيبعة، ص   979الِقفطّي، ص  ←، )قد ُفقدت أيًضا َميَّافارقني يف القرن اخلامس اهلجرّي(

381 ،818- 815.) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "Bîmâristan"، ماّدة د. أ. د. التركّية    
طبّية يف بغداد يف العصر العّباسّي، م  القرن الثاين حىت الرابع  ة منشأةخريط

 (أعاد رمسها ترزي أوغلو نقال  ع  خريطة لسترنجاهلجرّيني )
 :اجلهة اليمىن صورة
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 موقع البيمارستان واملدارس يف العصر السلجوقّي يف شرقّي بغداد.
 

تلك اليت ُبنيت يف املغرب واألندلس، بقي م  . ما م  بيمارستان أفريقيا واألندلس ّيـمشال غرب
حمافظ ا يف الوقت الراه  على شكله القدمي. البيمارستان األقد  يف تونس، كان قد ُبيَن يف حملَّنة ِدمَننة يف   

وغرَف كان يضّم غرف ا للمرضى، ه(. 993 -901اأَلْغلبنّي )حك:  زيادة اهلل األّول القريوان بأمِر األمري
مسجًدا صغرًيا، وغرفة دراسة، وكان األطّباء ُيعاجلون املرضى مبساعدة مّمرضات سودانّيات انتظار لل ّوار، و

(، أنَّ 109ْرَكشنّي )ص  (. كما  كر ال 375َّص  ،1؛ احلمارنة212، 207ص )حس  عبد الوّهاب، 
از البنناء يف  متَّ إجنن وقد ارس، م  األمراء النَحفصّيني، ستاًنا ]يف مدينة تونس[ هو أبو فبيمار ىنأّول م  ب
 ه.493العا  

اخلرب الوحيد ع  أّول بيمارستان كبري يف فاس، مفاُده أنَّ بانيه هو األمري املوّحدّي أبنو يوسنف   
البيمارستان الكثري م  األمّهّينة،  كان هذا األمري يويل بناء  ه(.522 -540)املنصور باهلل، حك:  يعقوب

عبد اهلل بن   ب  ُطفيل، واب  رشد، وابُ  ُزهر احلفيد، وابُنه، كبار أطّباء عصره، م  بينهم افدعا إىل بالطه 
فخًما، كما وصفه عبند الواحند    برًيا. هذا البيمارستان كان مبًنىاحلفيد، وشّيد للمسلمني بيمارستاًنا ك

بيمارسنتانات للمجنانني، واجملنذومني،    (، أقا  هذا احلاكم أيًضا يف منطقة حكمه 902املراكشّي )ص 
سالطني املرينّيون الكبار، أبو يوسف يعقوب، وأبو احلس  املرينيننّي وأبنو عننان    د بذل الوالعميان. لق

يقنول  كما شّيدوا هم أيًضا بيمارستانات جديدة.  ،املريننّي، جهوًدا كبرية للمحافظة على هذه املنشآت
كنّل   ، أنَّه بنىن يف ه(720 -750أيب عنان املريننّي )حك:  ع  معاصرهه( 772 -703اب  بطوطة )

(. بعد 223، 83مدينة م  مملكته بيمارستاًنا، خصَّص له أوقاف ا كثرية  لتأمني نفقات األطّباء واألدوية )ص 
 لك حني توّلى احلكم أمراء كانوا يضعون أيديهم على تلك األوقاف، ويستولون عليها، آلت مشس تلنك  

ملوّحدي  يف مراكش، زال م  الوجود، ومل املستشفيات إىل األفول. فالبيمارستان املعروف العائد إىل عصر ا
أبو حمّمد، عبد اهلل الغال، ب  حمّمند   سعدّياليبَق أّي أثر له، وكذلك البيمارستان انخر الذي أقامه األمري 

، ص 5ي، منج وُعطِّل، وُحوِّل إىل سج  للنساء )سال ،، يف املكان نفسهه(249 -225)حك: املهدّي 
السنادس عشنر   أنَّه شاهد يف مدينة فاس يف أوائل القرن العاشنر اهلجرّي/ ، 2(. يقول ليون األفريقّي*32

، ص 9امليالدّي، بيمارستاًنا مهّدًما كّليًّا، كان قد ُحوِّل م  قبل إىل موضع حلجر اجملانني اخلِطنري  )منج  
 ، بيمارسنتاًنا يف  1431/ه1987(. بىن املوىل )عبد الرمٰح  ب  هشا ( السلطان العلوّي، يف العنا   74

ر، ظلَّ يعمل إىل زم  قري،، لك َّ مرضاه كانوا ال يعتمدون علنى  وَسال، إىل جان، مقربة سيدي ب  عاش
كان مرضى اجلذا  بشكل األطّباء، بل ينتظرون الشفاء م  العارف الواصل صاح،  لك النَم ار. يف فاس 

  كانوا ُيجّمعنون يف بناب   يف َمعازل خاّصة، يف ضواحي املدينة. هؤالء املرضى الذي ُيحجر عليهمعا ، 
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النَهمومة، على رأس الطريق م  فاس إىل تلمسان، ُنقلوا يف النصف األّول م  القرن السابع اهلجنرّي إىل  
 املغاور الواقعة يف ضواحي باب الشريعة.

يف األندلس، ُبنيت، لع ل مرضى اجلذا ، بيمارستانات خاّصة خارج املدينة، م  بينها قصر ُمْنَينة  
 (.838، ص 3، يف ضواحي قرطبة )ليفي بروفنسال، مج1الوادي الكبرياأليسر م  ان، يف اجل، النَعَج،

، يف احلقبة اإلسنالمّية، سسنون   (27، ص 9)مج كان يف قرطبة، بناًء على ما  كره النَمقَّرّي
ألمري حمّمد : حّول اإلسبان ]بعد سقوط غرناطة[، البيمارستان الذي كان اُهّدمت بأكملها بيمارستاًنا عامال 

، إىل دار للضرب. وقد ُهّد  هذا املبىن يف العنا   ه777اخلامس، م  بين نصر، قد بناه يف غرناطة يف العا  
له، يظهر فيها املستشفى  تصميًمااستخلص  ،2مارّي الفرنسّي غيهابو؛ لك َّ املهندس املع 1488/ه1920

ن الذي ُبين يف العا  مدة، شديد الشبه بالبيمارستامبىًن م  طبقتني حول باحة داخلّية حماطة بأواوي   ات أع
وال ين ال قائًمنا )كمتحنف( )تنرزي أوغلنو،       ،*قاد بأمٍر م  معني الندي  برواننه  يف توه 273

لوحة الكتابة احلجرّينة هلنذا    حبس،(. 818، ص 2، غيهابو، مج29 -54، ص هن1347/ 1224
عاجل يف هذا املستشفى خمتِلف أنواع األمنراض،  املستشفى، احملفوظة يف متحف غرانادا )غرناطة(، كانت ُت

م  املبالغة، فمثل هنذه املبناين كاننت    ٌء ومبناه رائع وال مثيل له مجاليًّا. يف هذا االّدعاء على ما يبدو شي
بكثرة يف مجيع أحناء األندلس، ال سّيما يف غرناطة )جنوبنّي إسبانيا(. يف اخلريطة النيت أعنّدها   موجودة 
ُسّميت البوابة الغربّية حلصن  املديننة   اعتماًدا على املصادر القدمية، ، "يف عهد "بين نصر* لغرناطة 3كونل

األقرب م  البّوابات األخر  إىل مسجد املدينة، "باَب املارستان"، وهذا دليٌل على أنَّه كان يوجد يف تلك 
حلمراء، بيمارستان آخر )ترزي الناحية، فضال  ع  البيمارستان الذي شّيده حمّمد اخلامس بالقرب م  قصر ا

 (.54 -57، ص هن1347/ 1224أوغلو، 
بعد العصر اإلسالمّي يف األندلس، ظلَّ املعمارّيون املسنلمون يبننون البيمارسنتانات لامنراء     

ومصّممه وبانيه كمنا   يف مدريد، 4واألمريات، وحىت للرهبان، بالقرب م  مقّر إقامتهم، كبيمارستان التينا
ال ي ال الباب الرئيسّي هلنذا  (. 981، ص 5ّيته مهندس معماريٌّ مسلم امسه حس  )خوانُيصرح نّص وقف

 البيمارستان، قائًما حىت انن، وهو أمنو ج م  ت اوج فّ  الِعمارة اإلسالمّية واألوروبّية.
ليت ة املناطق اليت كان حيكمها السالجقة، ولطول املّدة ارقع. ]نظًرا الّتساع يف املناطق السلجوقّية

استغرقها حكمهم، ولكثرة البيمارستانات اليت أنشئت يف عصرهم يف خمتِلف أرجاء العامل اإلسالمّي، جرت 
 على حنٍو مستقّل[.دراسة هذه املرحلة وتقوميها 

إنَّ دراسة انثار العائدة إىل العصر السلجوقّي، وم  ضمنها بيمارستان ننور الندي  يف الشنا     
، ودار ه(209،، ودار الشفاء غياث الدي  كيخسنرو يف قيصنرّية )  ، ودار الشفاء جوهرنسه(882)

                                                 
1
 - Guadalquivir 

2
 - Gailhabaud 

3
 - E. Kühnel 

4
 - Hospital de Latina 

5
 - Juan 
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 ،ه(295) 1ابنة هبرا  شاه، يف ديْفِرغي، وبيمارستان توران َمِلك، ه(218الشفاء كيكاووس يف سيواس )
 ،ه(278ودار الشفاء بروانه بيك، املعروف باسم غوك مدرسه ]= املدرسنة الالزوردّينة[ يف توقناد )   

، ه(270، ومستشفى علّي ب  بروانه يف َقْسَطموين )ه(239خ يف َكْنْغري )تشانغري؛ ومستشفى أتابك فرَّ
تدّل كّلها على أنَّ املخّطط املصّل، للمباين  ات األواوي  األربعة وقباهبا األربعة امل خرفة بتأثري م  التقنومي  

تركسنتان، موطننهم    ة  م مستلهمالتركّي بالرسو  النافرة للحيوانات والقمر والشمس، يبدو أنَّها كانت 
نظنًرا إىل أنَّ بيمارسنتانات العصنر    السابق يف آسيا، وكانت هلا مسامهتها يف العصر القوطّي يف أوروبا. 

السلجوقّي كانت تعمل يف أثناء احلروب الصليبّية، فإنَّ هلا أمهّية كبرية  يف تاريخ بيمارستانات العامل. ظّلنت  
اضول تعمل حىت العصر العثماننّي، م  ضمنها تكيَّة قراجة أمحند يف  دور العج ة، ودور النُجذا  يف األن

ومقربة َمَلك دده يف ناحية ُأناَجق بالقرب من  بنوْردور. ورد يف مدّوننة رحلنة     ضواحي مدينة أفيون، 
، السفري الذي بعثه ملك إسبانيا إىل تيمور، يف أوائل القنرن التاسنع اهلجرّي/اخلنامس عشنر     2كالوخيو

تعود إىل العصر السلجوقّي، كان املرضى  جبوار أرضرو ، املسّماة اليو  َديل بابا، تكيَّة  يف قريٍةنَّ امليالدّي، أ
(. صنورتا  72فيها ُيعاجلون باإلحياء. على باب هذا البيمارستان ُيشاهد رسم شّرابة ومسكة )ص النفسّيون 

يتبيَّ   ّية وسيواس، يؤّكد كال  كالوخيو.شفاء" السلجوقيَّني يف قيصروالشمس املنحوتتان يف "داَري ال القمر
، أنَّ اجملذومني كانوا يف هذه املدينة ُيع لنون  لوق يف السجالت الشرعّية يف قونيةم  خالل أحباث نافذ أوْز

ع  سائر املرضى، وم  مثَّ يأيت طبيبان م  بيمارستان عالء الدي  ملعاينتهم، وُينقلون إىل تكيَّنة خنازيرينان   
(. تدّل ملّفات مرك  توثيق رئاسة احلكومة التركّينة علنى   1، ص هن1324/ 1274)ترزي أوغلو، 

وجود مؤّسسات م  هذا النوع يف عصر السالجقة، يف كّل م  قيصرّية وسيواس وقسطموين وتوقناد ) .  
ة امات حبذاء ينابيع امليناه املعدنّينة، ملنداوا   ُشّيَد يف األناضول، فضال  ع  البيمارستانات، مّح(. 9ن، ص 

( البيمارسنتانات  1بيمارستانات عصر سالجقة األناضول إىل أربنع جمموعنات:   املرضى. ميكننا تقسيم 
بيمارستان سّيار، يضّم مائة مجل ه( 845 -825السّيارة. فقد كان يف جيش ملكشاه السلجوقّي )حك: 

كنم البناهلّي   كنان أبنو احل   (.11، ص 3حتمل املرضى واألطّباء واألدوات والتجهي ات الطبّية )أونفر
 -519طبي، املستشفى السّيار التابع ملعسكر حممود )حنك:  ه( 550األندلسّي/املغربنّي )املتوّفى سنة 

(. كنان  198 -193، ص 3؛ اب  خّلكان، مج805، ملك العراق السلجوقّي )الِقفطّي، ص ه(592
ع ي  الدي  أبو نصنر   ن آخر. فضال  ع   لك، كاناىل مكإأربعون مجال  ينقلون هذا املستشفى م  مكان 

ل أطّباؤه وجتهي اته على ظهنور منائيت مجنل    قد أنشأ يف معسكر حممود بيمارستاًنا ُيحَمأمحد ب  حامد، 
، ص 9(. أبقى مماليك مصر على هذا التقليد الذي استّنه السالجقة )املقري ّي، منج 154)الُبندارّي، ص 

لقوافل. بناء على ما دّوننه القلقشنندّي   ( بيمارستانات حمّطات ا9(. 15 -18؛ أمحد عيسى، ص 900
(، كان يف الرباطنات وحمّطنات   18 -10(، واب  فضل اهلل الُعَمرّي )ص 157 -159، ص 18)مج

القوافل يف ديار السالجقة، ال سيَّما يف األناضول، بيمارستانات شّغالة. تؤّيد ما صّرح به هذان املؤّرخنان،  
                                                 
1
 - Divriği 

2
 - Clavijo 

3
 - Ünver 
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تاي الواقنع يف ضناحية    دة يف نّص وقفّية خان ]= رباط[ قرهشروط إجازة وصف األدوية واألشربة الوار
( البيمارستانات السلطانّية. كانت منا ج م  هذه البيمارسنتانات  3(. 54توران، ص  ←مدينة قيصرّية )

، مستشنفى يف  ه(527)بعد أن احتلَّ القاهرة موجودة يف مصر وإيران. فقد أقا  صالح الدي  األيوبنّي، 
(. وصنلت عنادة   24، البدليسّي، ص 77 -72مّيني يف املدينة )أمحد عيسى، ص جناح م  قصر الفاط

( البيمارسنتانات  8إنشاء بيمارستانات البالطات يف الديار العثمانّية، ويف العصر املغولنّي، حىت الصنني.  
ملقالة، قسم تتّمة ا ←) يف نيسابور شّيده نظا  امللكالعاّمة. األمنو ج األّول م  هذه البيمارستانات يف مصر 

إيران(. م  هذا النوع بيمارستان ُتُتش، باسم امللك ُتُتش، اب  أل، ارسالن، الواقع مع املدرسة الُتُتشّية على 
األمننو ج   (.121، ص 9، منج 2هرتسفلد -؛ زاره189، ص 1، مج1الِضفَّة الشرقّية لنهر دجلة )شْتِرك

مارستان العضندّي. كاننت الطبابنة يف هنذه     األكثر شهرة  م  هذا النوع م  البيمارستانات، هو البي
 البيمارستانات تترافق وتعليَم الطّ،.

بامسه يف الشا ، والذي اشُتهر باسم ه 582يف العا   الذي أنشأه نور الدي  زنكي البيمارستانكان 
م  تأسيسه: بري الذي رآه بعد ثالثني سنة . قال اب  ُجالبيمارستان األعظم، ُيحس، مركً ا طبيًّا فائق األمهّية

"يوجد هنا بيمارستانان واحد قدمي وانخر جديد؛ يف اجلديد أي بيمارستان نور الدي ، يشرع األطّباء منذ 
واألطعمة املسموح تناوهلنا" )ص  مبعاينة املرضى، ويصفون هلم األدوية الالزمة  م  الصباح الساعات األوىل

أورد اب  ُجبري امَسه، هو البيمارستان الذي أنشأه (. ُيرّجح أْن يكون البيمارستان القدمي الذي 952 -955
يف باب الربيد يف الشا ، ألنَّ اب  عساكر )املتنوّفى سننة   ه( 824ُدقاق ب  ُتُتش السلجوقّي )املتوّفى سنة 

نور الدي  على مننط   بيمارستان(. 927، ص 3ليسييف، حتّدث ع  بيمارستان ُدقاق ب  ُتُتش )إه(579
ي  حول عة أواوي  على شكل صلي،  ي حمَوَرطى واملدارس السلجوقّية بناٌء  و أربمنازل أتراك آسيا الوس

املؤسَّسنة   كمنا أنَّنه  أقد  مستشفى سلجوقّي حافظ على شكله األصلّي حىت اليو ، هو باحة داخلّية، و
ّن طبي، العيون معلومات وافية حول تعليماهتا الطبّية؛ أل طبقات األطّباءالوحيدة اليت قّد  اب  أيب ُأصيبعة يف 

هذا، ومؤّرخ علم الطّ،، املشهور، كان هو نفسه قد درس وتدّرب يف هذه املدرسة يف القنرن السنابع   
الذي عّينه نور الدي  زنكني، رئيًسنا ألطّبناء    اهلجرّي. فقد فّصل احلديث ع  أيب اجملد ب  أيب احلكم، 

 (.294يف الوقت نفسه )ص املستشفى، ويقول عنه إنَّه كان ميارس الطبابة، ويعّلم الطّ، 
 الباحة  ات األعمدة. -1
 اإليوان اخلاّص باملرضى الرجال. -9
 غرفة املريضات. -3
 غرفة املرضى الرجال يف طور النقاهة. -8
 غرفة املريضات يف طور النقاهة. -5
 مقّر املمّرضني. -2

                                                 
1
 - Streck 

2
 - Sarre- Herzfeld 

3
 - Elisséeff. 
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 املطبخ والغرف امللحقة به. -7
 التوابيت. املكان الذي توضع فيه -4
 فة الغسيل.غر -2

 خم ن التدفئة. -10
 غرفة رئيس املستشفى.-11
 غرفة اجلّراحني. -19
 غرفة أطّباء العيون. -13
 مكان قراءة صالة املّيت )املصّلى(. -18
 الباحة  ات األعمدة. -15
 غرفة املرضى النفسّيني م  الرجال. -12
 ًضا نفسيًّا.غرفة املريضات مر -17
 أحواض املياه. -14

 "Bimâristan، مقالة "ركّية. أ. التد 
 .خريطة أرضّية بيمارستان قالوون يف القاهرة

 
، كما ، كان الط،ُّه243الذي كان املنصور َقالوون قد أقامه يف القاهرة يف العا  يف البيمارستان 

فظت فيها ة، ُحضخمومعلوٌ  أنَّه كان يضّم مكتبة  كان احلال يف بيمارستان نور الدي ، ُيعّلم نظريًّا وعمليًّا،
الكت، املهداة م  اب  النفيس. أعاد قالوون بناء هذا البيمارستان بعد إجراء تعديالت على أحد القصنور  

َنَسَمة، على شكل مبىن  ي أربعة أواوين ،   فالفاطمّية املسّمى الُقطبيَّة، والذي كان عدد ساكنيه مثانية آال
، ص 9واملقربة اخلاّصة )املقرين ّي، منج  الطّ،،  بعد أْن أضاف إليه ملحقات منها مدرسة ا مث جعله جممع

، خمّطط 2(. استخرج املهندس املعمارّي الفرنسّي، باسكال كوست83 -1، ص 1؛ هرتس804 -802
على أسناس هنذا    -هذا املبىن مؤّلف  .1492 -1417ه/1981 -1939 العا  هذا البيمارستان يف

، 859، رقنم  10منج مقّببة السقف )أولياء شليب،  املرك ّيةم  أربعة أواوي ، ونقطة تقاطعها  -خّططامل
البيمارسنتان املشنهور أيًضنا باسنم     (. يف هذا 27 -21 ، ص 1224؛ ترزي أوغلو، و85الورقة 

حىت اجملانني؛ وكان عدد كبري من  األطّبناء   البيمارستان املنصورّي، كان يتّم عالج خمتِلف أنواع املرضى، 
أهنّم  ملوضع، على حّد علمنا، يف القرن احلادي عشنر أيًضنا،   يقومون بتدريس طلبة الطّ،. كان هذا ا

 (.84 -88يف العامل اإلسالمّي، ومركً ا طبيًّا )أمحد عيسى، ص  بيمارستان
 -املؤسَّسة املهّمة األخر  العائدة إىل العصر السلجوقّي، جمموعٌة مرّكبنٌة من  مدرسنة الطن،ّ    

جوهرنس،، قد بنيامها يف قيصنرّية متحنا َيني    كان غياث الدي  كيخسرو السلجوقّي وأختهاملستشفى، 

                                                 
1
 - Herz 

2
 - Coste 
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م  شنعر  حىت اليو  على وضعه القدمي، وُيستخلص هذا املرك  الطبنّي (. حافظ 20، ص 1ل، مجِيغاْبِر)
لسلطان ولد حول قيصرّية، احتمال أْن يكون احلكيم واملنّجم املعروف، قط، الدي  الشريازّي، قد عِمنل  

 (.5 فيه ملّدة م  ال م  )أوزلوق، ص
، حني كان يف أرزجننان يف  ه(292أبد  الطبي، املعروف، عبد اللطيف البغدادّي )املتوّفى سنة 

" ]دار الشفاء[، اليت كانت توران شفاخانة" نبين منغوجك، رأَيه بالخدمة عالء الدي  داوود ب  هبرا  شاه 
 َمِلك، ابنة امللك، قد شّيدته بامسها، وال ي ال قائًما حىت انن.

بعد  لك صابوجني سالجقة الرو  يف آماسيه، ُشيَِّد مستشفى، خد  فيه، ، يف عهد ه702عا  يف ال
 -94، ص هنن 1811/ 1221أوغلي شرف الدي ، طبيًبا وأستا  ا ملّدة أربع عشرة سنة )ترزي أوغلو، 

 الثانية عشرة[. -، الصفحات العاشرةهن1342/ 1270؛ ألغود 39
، ومستشنفى  ه(582يف الشا  )ُبين يف العا  نور الدي   بيمارستانالعناصر املشتركة بني  ،معماريًّا

ِكيِمريان، ودار الشفاء املسّمى باسم جوهرنس، يف مدينة قيصرّية، ومدرسة الطّ، املسّماة باسم غيناث  
بباحنة  هي: املبىن املصّل،  و احملوَرْي  احمليطني  -اليت حافظت كّلها على شكلها األصلّي -الدي  كيخسرو

 أربعة أواوي .ة  ات داخلّي
حبث أندريه غودار ع  منشأ املدارس واملساجد وحمّطات القوافل  ات األواوي  األربعة، يف منبىن  
 ي أواوي  أربعة يف مدينة باميان يف خراسان )يعود تاريخ بنائه إىل القرن اخلامس اهلجرّي(، كان على منا  

تان اخلامسة عشرة والسادسة عشرة، والصنفحات  )الصفحه( 847يبدو قصر َتركان خاتون )املتوّفاة سنة 
ثر كذلك يف احلفريات يف آسيا الوسطى على منازل مبناها مصّل، تتوسطه باحة مسقوفة بقّبة. ُع(. 2 -1

جي، عّد هذا النوع م  املنازل منشأ املدارس واملستشفيات  ات األواوي  األربعة، والباحة املرك ّية املقّببنة  
(، مثل البيمارستان الذي بناه نور الدي  زنكني يف الشنا  يف   154 -189ص ، 1السقف )بوغاتشنكوفا

، ه(292ك يف ديْفِركي )سننة  ودار الشفاء الذي بنته توران َمِلقائًما حىت انن، ، وال ي ال ه582العا  
مستشنفى  ] 2و "اوسبداله مناغيوره" ، ه(249سنة  ئ)أنشوبشكل خاص بيمارستان قالوون يف القاهرة 

 -473، ص 9 ، منج 1272تنرزي أوغلنو،     ؛1857/ه429[ يف ميالن )بداية التشييد: ماغيوره
472.) 

تأثرًيا يف البيمارستانات األوروبّية يف عصر النهضة، م  حيث لقد تركت البيمارستانات السلجوقّية 
فى سنان  مستشالشكل الظاهرّي، وم  حيث اهلندسة املعمارّية، وال خارف الداخلّية على حدٍّ سواء؛ مثال  

ك. كنان  َلالفرنسّية له قّبة ميك  عّدها مقتبسة م  قّبة "دار الشفاء" توران َم -على احلدود اإلسبانّية 3بلي 
بيمارستان قالوون. واسُتخدمت  عالمةشعار بيمارستان نور الدي  زنكي، صورة زهرة زنبق، وهي نفسها 
ناه فرسان اهليكل الصنليبّيون يف العنا    يف زخرفة غرف املستشفى  ي الطبقتني يف مدينة رودس، الذي ب

ىل إباإلضافة  . . ُيشاهد هذا الشعار أيًضا يف بالطات امللوك الفرنسّيني1842 -1880ه/425 -488
                                                 
1
 - Pugachenkova 

2
 - Ospedale Maggiore 

3
 - Hospital Saint- Blaise 
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ه خريطة مستشفى فرسان رودس بن "دار الشفاء" السلجوقّية  ات الطبقتني يف توقاد، على َب لك، يدّل َش
 -494، ص هنن 1328/ 1275ارستانات السلجوقّية )ترزي أوغلنو،  األمهّية الثقافّية والتارخيّية للبيم

492.) 
إىل مناطق أخر   امتّدمل يبَق تأثري البيمارستانات السلجوقّية مقتصًرا على البلدان األوروبّية، وإّنما 

 حىت الشرق األقصى؛ وقد ساهم املغول يف العصر اإليلخاننّي يف هنذا التمنّدد  وأيًضا، م  الشرق األدىن 
بتشييدهم بيمارستانات يف عدد كبري م  املدن، منها آماسيه وسيواس، وتربين ، ومهندان،   ، ل كبريبشك

 وسلطانّية، وشرياز، وبغداد، على منط البيمارستانات السلجوقّية.
ثقافنّي، م  اجلندير   -إىل مرك  علميٍّبىن تيمور يف مسرقند قصًرا وبيمارستاًنا، ُحوِّل يف ما بعد 

، هن1370/ 1251تان متغاج بغراخان، ثاين مرك  صّحي كبري يف تلك املدينة )ألغود، عّده بعد بيمارس
 -473. يف عهد السلطان حسني بنايقرا ) اب  تيمور، كذلك مستشفًى يف هراة (. بىن شاهرخ،173ص 

 ، جمموعة كرب  تضّم قصره اخلاّص، وحدائق فيهنا 1بىن األمري عليشري النوائّي، مبحا اة قناة أجنله( 211
 (.359، ص 1، مجد. أ. التركّية، ومدرسة طبّية وبيمارستاًنا )مسابح

بيمارستانات كرب ، مل يبَق مننها أّي  ت يف اهلند قبل عهد البابرّيني . كانت قد ُبنياهلند والصني
عصر حمّمد بن  تغلنق   دهلي وحدها يف بيمارستاًنا كانت قائمة  يف  كر القلقشندّي، أنَّ سبعني أثر. فقد 
(، أنَّ السلطان فريوز أضاف إليها سسنة  151، ص 1(.  كر حمّمد قاسم فرشته )مج92، ص 2)شبيس

أخر . كان ُيعيَّ  للبيمارستانات أطّباء متخّصصون، م  جراحني وأطّبناء عينون وغريهنم،     مستشفيات
ذه ومراقبون للمرضى، وكانت األدوية واألطعمة متوافرة جّماًنا. كمنا أنَّ أبنواب هن    ،ومّمرضون كذلك

املستشفيات كانت مفتوحة أما  مجيع الطبقات م  دون استثناء. وكان فريوزشاه، يأخذ أمواال  م  القنر   
 السرية الفريوزشناهّية اليت تتجاوز مداخيلها حدًّا معّيًنا، لتأمني نفقات املستشفيات. ورد الكال  مفّصال  يف 

مارستانات وعلى تركيباهتا. أسَّس السنالطني  هلك يف البيتسعلى األدوية اليت كانت ُته( 779 )تأليفه سنة
والنَّوَّاب خريانديش خان يف حيدر آباد، ه( 1008 -244القط، شاهّيون، حمّمد علي قط، شاه )حك: 

َقْينروت    أطّباء هذه املؤّسسات امُسه تاًبا عدّون الطبي، خريانديش خان كوقد ، ، بيمارستانات3هيف أتاو
 .(122 -124)صديقي، ص  التجاريب

 ،فتحبور السيكرّي بيمارستان كثري التجهي ات، ال ي ال قائًما حىت انن، كنان خمصًَّصنا  يف قصر 
، يف القرن احلادي عشر اهلجرّي/السابع عشنر املنيالدّي،   4كما  كر طبيبه اإليطالنّي نيكوالؤومانوتشي

 (. كنان يف هنذا  9142 -9145، ص هنن 1352/ألنف  1234ملداواة سيدات احلرمي )بورغها ، 
 أحواض االستحما ، واملغاسل. ُتعطيوعدد كاٍف م  املراحيض، وغرفة للمرضى، البيمارستان اثنتا عشرة 

سقوُفه امل خرفة، اليت ال ت ال حمافظة على مجاهلا، فكرة  وافية  ع  ال خارف الفخمنة هلنذا البيمارسنتان    

                                                 
1
 - Incil 

2
 - Spies 

3
 - Etawah 

4
 - Niccolao Manucci. 
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مقابل الغرف أواوين  م ّججنة    السلطاننّي. ملنع أشّعة الشمس م  التسّرب إىل غرف املرضى، ُبنيت يف
كذلك، قائمنة  حنىت انن. كنان    ومسقوفة. ال ت ال املباين اإلدارّية املخصَّصة لاطّباء، ومّحامات القصر 

أحد طالل أقد أصدر أمًرا بإنشاء بيمارستانات يف املدينة، لتطبي، الناس جّماًنا. وال ت ال  ،جهانغري، اب  أكرب
 (.9129، موجودة  حىت انن يف أكره ) . ن، ص هذه البيمارستانات الُعمومّية

ليس م  السهل إثبات تأثري الطراز املعمارّي للبيمارستانات السلجوقّية يف بيمارستانات تيمنورّيي  
لكْ ، نظًرا إىل أنَّ املغول قد أوصلوا الِعمارة السلجوقّية إىل الصني، ميك  اإلقرار بأنَّ هذا التأثري كان اهلند؛ 

يف الصني ثالثة بيمارسنتانات علنى    ء، أنشيه(223 -254اهلند. يف عصر قوبيالي قاآن )مشهوًدا يف 
قنوبيالي يف   الصيفّي قصرالالذي كان سائًدا يف تركستان وإيران، أحدها يف الطراز املعمارّي السلجوقّي، 

يف اخلدمة منذ البيمارستانان موضوعان  ن)خانبالق/بكني(. وكان هذا 2، وانخر يف تاتو1)تشنغتو( سياندو
الثالث، فهو البيمارستان امللكّي يف بكنني، النذي    ، بإشراف أطّباء مسلمني. أّما البيمارستانه221العا  

. فضال  ع  هذه البيمارستانات، كان األطّباء املسنلمون، يعملنون يف   3 هس -هوئي -كان ُيسّمى كوانغ
 الصيدلّيات امللكّية الصينّية. 
 معظم البيمارستانات اإلسالمّية القدمية، إىل العصر العثمانننّي. ففني  تعود . العصر العثمانـّي

النمسناوّية إىل إسنطنبول يف العنا      -، عضو البعثنة 4فراتيسالاملذّكرات اليت دّوهنا البارون فنسالف ْف
س يف مصنع قاسم باشا للسف ، ألفراد طاقم األسطول العثماننّي. أّن بيمارستاًنا قد ُأسِّ ، 1521ه/222
م  سجّل احملفوظات، أنَّه باإلضافة إىل بيمارستان ساِق  آغاجي، وبيمارسنتان آيننايل َقنواق    ستخلص وُي

التاِبَعني ألسطول قاسم باشا البحرّي، كانت هنالك بيمارستانات للبحرّية يف كلٍّ م  كرينت والبصنرة   
م  ِغملينك، وإزمينت،    ، وبيمارستانات لتطبي، العاملني يف األسطول يف مصانع السف  يف كل5ٍّوبِرف ه

والسنويس، والبصنرة )تنرزي أوغلنو،     وإزنيق، وروسُجق، وتوْلجي، وِفدي ، وسودا )يف كرينت(،  
(. كان العثمانّيون يستخدمون البيمارستانات القدمينة، ملتن مني   21 -53، ص هن1804/ 1244

بورصة، وأِدْرنه، واسطنبول،  باملقّررات الواردة يف وقفّياهتا. كذلك شّيدوا بيمارستانات جديدة يف كلٍّ م 
، الذي أسره األتنراك يف  6وسالونيك، وبلغراد، وبودابست. ورد يف مذّكرات األملاننّي يوهانس شيلتربغر

أنَّه كنان يف  ، ه(405 -721حك: ) [إيلِدِر  باي يد، ودخل يف خدمة السلطان باي يد ]7معركة نيكبويل
ون العالج فيها، يتلّق، مثانية بيمارستانات، كان مجيع املرضى صة، عاصمة الدولة العثمانّية يف  لك احلنيبور

(. مل يبق اليو  م  البيمارستانات الثمانية سنو   28م  دون أّي متيي  على أساس ديننّي أو عرقّي )ص 
و  729بقايا جدار ارتفاعه متٌر واحد، م  البيمارستان الذي كان اإليلِدِر  باي يد قد شّيده بني العنامني  

تَشتني تاش، رسَم خريطة املبىن، بعد دراسة هذه البقايا )ص َسداد املعمارّي التركّي  . أعاد املهندسه722
                                                 
1
 - Ciandu (chengtu) 

2
 - Tatu 

3
 - Kuang-hui-Sze 

4
 - Wenceslaw Wratislaw 

5
 - Preveze 

6
 - Johannes Schiltberger 

7
 - Niğbolu 
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(. بعد أْن وقع االختيار على أِدرنه عاصمة  للدولة العثمانّية، بىن السلطان مراد الثناين يف هنذه   80 -34
سى" ]دار املرضنى= املستشنفى[ )تنرزي    املدينة "دار اجلذا "، وبيمارستاًنا ملكيًّا باسم "خسته لر إوَده 

(. يف العصر العثماننّي، ال سيَّما يف إسطنبول، ُبين العديند من    54، ص هن1322/ 1272أوغلو، 
البيمارستانات، أّوهلا املسّمى "شفاخانة" ]دار الشفاء[، وهو ج ء م  اجملّمع الذي بناه السلطان حمّمد الفاتح 

  ه.475يف العا  
 -285العثمانّية املهّمة: بيمارستان اخلاّصة يف اسطنبول، مهندسه ِسنان )البناء: م  البيمارستانات 

، وهو ال ي ال قائًما حىت اليو ؛ الشفاخانة ]دار الشفاء[ ومدرسة اجملموعة السنليمانّية )البنناء:   ه(257
كانت تتّم ه(. 225 -221، وبيمارستان عتيق والده ]بيمارستان الوالدة القدمي[ )البناء: ه(228 -257

يف هذه البيمارستانات معاجلة املرضى النفسّيني أيًضا. كان يعمل يف دار الشفاء، كما تنّص وقفّية اجملموعنة  
وطبيبا عيون، وجّراحان، وصيدالنّيان، ومساعدا صنيدالين، وعندد   السليمانّية، رئيٌس لاطّباء، وطبيبان، 

ثني آقجه ]= عملة فضّية[. وردت املعلومنات املتعّلقنة   كبري م  العّمال، يتقاضون يوميًّا م  ثالثة إىل ثال
ودرجنات   طبقنات املمالنك  يف كتاب مفّصلة بوضع البيمارستان التابع للمدرسة الطبّية، آونة االفتتاح، 

س الطّ، يف هذا البيمارستان حىت (. استمرَّ تدري818، تأليف جالل زادة مصطفى شليب )الورقة املسالك
حىت القرن الرابع عشر  فيه واستمرَّ تطبي، املرضىر اهلجرّي/التاسع عشر امليالدّي، ثالث عشلوائل القرن اأ

 (.33 -94، ص هن1808-1803/ 1248 -1243اهلجرّي/العشري  امليالدّي )ترزي أوغلو، 
مل يبق حاليًّا م  البيمارستانات القدمية خارج اسطنبول، سو  "دار الشفاء" باي يد الثاين )حنك:  

يف مانيسا )َمغنيسا(؛ هذا  سلطان الشفاء حفصة، ودار ه(423 -442)البناء:  أِدرنه يفه( 214 -442
 -214زوجة السلطان سليم األّول )حك:  سلطان حفصة، وهو م  أوقاف ه282األخري افُتتح يف العا  

 ُحوِّل هذا البيمارستان يف الوقت الراه  إىل متحف صّحّي. كان يعمل يف هذا املستشفى كمنا ه(. 292
تنّص وقفّيته، رئيٌس لاطّباء، وجّراح، وطبيبا عيون، ومتخّصص باألمراض النفسّية، وصيدالنّيان، ومعاوننا  

. كنان  وقّصار وطّباخنان صيدالننّي، ومّمرضان، يعمالن هناًرا ومّمرضان يعمالن ليال ، ومديٌر، وأمني سّر، 
مسريمغنيسا"، يوّزع على املرضى، وإ ا ُوجند  " امسه 1ترياق يف عيد النريوز حيّضر يف هذا املستشفى سنويًّا

ع على الناس. كان يف اسطنبول يف  لك احلني كما ُيستخلص م  مذّكرات الصيدالننّي رينولد فائض يوّز
 110 (، 1547ه/225، أحد مرافقي رودولف الثاين، ملك النمسا، يف أثناء سفره إىل اسطنبول )2لوبنو

مريض. كان بعضها يستقبل املرضنى   300إىل  150ا لعدد م  (، يّتسع معظُمه124بيمارستانات )ص 
م  البناب   31و  30على اختالف أدياهنم ومعتقداهتم، وبعضها كان خمصًَّصا للمريضات. يف الصفحتني 

يف العنا    4الذي نشنره نيكنوالوس هنونيغر    -ّيالنَجَنو 3ينوسالثاين عشر م  كتاب أنطونيوس مناف
سنالطني العثمنانّيني والدولنة    وصف احملافظة علنى قصنور ال  >بعنوان  ،5  يف بازل1573ه/241

                                                 
1
 - mithridatikum 

2
 - Reinhold Lubenau 

3
 - Antonius Menavinus 

4
 - Nicolaus Höniger 

5
 - Basel 
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 يد الثاين قد بنناه  [، الذي كان السلطان بايالرعايةاحلديث ع  ال "تيمارخانة" ]دار  جيري -1<العثمانّية
 150على حدة، وكنان فينه   كالًّ ج يف أحد غرفه الكرب  أربعني مريًضا نفسيًّا كان ُيعاَليف اسطنبول، و
إْن كان هذا املستشفى هو نفسه البيمارستان الذي بنناه باي يند الثناين يف    م  غري املؤّكد  مّمرًضا. لكْ 

داية القرن احلنادي عشنر   الذي زار إسطنبول يف ب أيًضا 2ديليشاسطنبول، أو مبىن آخر. حتّدث ويلهلم 
سنطنبول. وأشنار   باي يد يف إ مسجد باي يد الثاين، جبان، سابع عشر امليالدّي، ع  بيمارستاناهلجرّي/ال

( إىل بيمارستان آخر، كان السلطان سليم اب  السلطان سليمان القانوننّي، قد بنناه يف  59ديليش )ص 
السنة الثالثة م  جلوسه على عرش السلطنة، إنَّما مل ُيعثر عليه حنىت انن. ننذكر فضنال  عن  هنذه      

م  الوجنود  ، وزال ه1095يف العا  جمموعة السلطان أمحد الذي كان قد ُبين  البيمارستانات، بيمارستان
 (.12 -14، ص 1)إيوانسراىي، مج املنصر يف القرن 

أبرز مسات البيمارستانات العثمانّية، أنَّها كانت دائًما ج ًءا م  جمموعة مؤّلفة م  املسجد واملدرسة 
ة[، وحمّطنة  و "العمارة" ]إطعا  خانة= النَمضافة= دار اإلطعا [، وتاخبانة ]نوع م  أننواع دور العجن   

 ان مياه خريّي[، ومباٍن م  هذا القبيل.ّ = خالنبع]"جشمه" واحلّما ، والسوق، والقوافل ]اخلان[، 
ُيالحظ يف البيمارستانات العثمانّية استمرار التقاليد املعمارّية السلجوقّية )دار الشفاء إيلِدِر  باي يد 

عصر التحديث شاع اسنتخدا     بيمارستاناتيف بورصة، ودار الشفاء حفصة خاتون يف مغنيسا(، لكْ  يف
 سطنبول، إجناز ِسنان(.إالعناصر املعمارّية اجلديدة )مثل بيمارستانات 

إجناز املعمارّي خري الدي  أثٌر تارخييٌّ نادر املثنال يف تناريخ   شفاء" باي يد الثاين يف أِدرنة، "دار ال
و( منع  128و و 123، الورقتان 882رقم ، 3البيمارستانات، كان يشّكل كما يقول أولياء شليب )مج

املختّصة بتدريس الطّ، مركَ  الثقل يف جمموعته، على العكس م  اجملموعات السابقة، املدرسة اجملاورة له، 
اليت كان املسجد يف معظمها هو مرك  الثقل. يدّل التشابه بني اخلصائص املعمارّية لدار الشنفاء جنوهر   

ن غياث الدي  الطبّية يف جوارها، على أنَّ التركي  يف هذا البيمارسنتان  نس، يف قيصرّية، ومدرسة السلطا
ال وايا،  مسّدسرئيسّي  مبىنالبيمارستان م  على اجلان، العملّي أكرب م  اجلان، النظرّي. يتأّلف هذا كان 

منبىن إدارّي   فيه سّت حمّوطات مقّببة، حتيط مبحّوطة مرك ّية قّبتها أكرب. يف الباحة الصغر  املّتصلة هبنا، 
على األرجح املستوصف، وغرف الباحة املرك ّية السّت، ومكان حج  اجملانني اخلطري ، واملطبخ وغرفنة  و

يتضّم  املبىن األساسنّي باحنة   الغسيل. يف القسم النهائّي منه ممرٌّ يصل باحة البيمارستان باملدرسة الطبّية. 
املرضى يف الشنتاء،  حميط الباحة سّتة مواضع إليواء  يف َظِحويف وسطها حوض. ُلمرك ّية، مسقوفة بقّبة، 

وسّتة إليوائهم صيف ا. يبدو أنَّ الغرفة املقابلة للمدخل كانت غرفَة موسيقى؛ فهي مبنّية على حنٍو جمّه  صوتيًّا 
خريطة مبىن اوسبداله مناغيوره ]مستشنفى    ،3  وضع أنطونيو فيالرته1857ه/421بالكامل. يف العا  

املعمارّي خري الندي   ، وحلظ فيه التهوئة املرك ّية، وبعد  لك بثالثني عاًما بىن املهندس ,ميالنماغيورة[ يف 
لغرفة املوسيقى،  صوتنّيلم  نوعه م  حيث التجهي  اُيعّد األّول  الذيباي يد الثاين، داَر الشفاء يف أِدرنة، 

                                                 
1
 - Hofhaltung des türkischen kaisers und otltomanische Reiches Beschreibung. 

2
 - Wilhelm Dilich 

3
 - Antonio Filarete 
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الدليل الكامنل للمستشنفيات   يف > 1وم  حيث تأمني التهوئة املرك ّية على حدٍّ سواء. يتحّدث شتور 
 ، ع  التشابه بنني  1790ه/1139الذي ُنشر يف أوغسبورغ يف العا   ،2<املخّصصة للعج ة واملرضى

األبراج مالقيف اهلواء اليت كانت تقا  فوق القّبة املرك ّية للبيمارستانات، والنربج امللقناف يف دار   خمّطط 
ي  حلَّ مشكلة هتوئة الغرف م  خالل وصل الغرف الصيفّية بنربج  الشفاء باي يد الثاين. و لك أنَّ خرَي الد
، ص هن1805/ 1245فتحات[ لسح، اهلواء )ترزي أوغلو، ن ]التهوئة، وجتهي  الغرف الشتوّية برواز

(. لذا فإنَّ أجه ة التهوئة يف املستشفيات األوروبّينة واألمريكّينة يف القنرن الثالنث عشنر      98 -12
يالدّي تشبه إىل حدِّ كبري طرق التهوئة يف دار الشفاء باي يد الثاين يف أِدرنة )كنون،  اهلجرّي/التاسع عشر امل

 (.888، الصورة 281، ص 890، الصورة 448، 512ص 
يف العصر الذي كان فيه املرضى النفسّيون يف أوروبا ُيحرقون، ُلِحظت يف دار الشفاء باي يد الثاين 

وم  ضمنهم املرضى النفسنّيون، وفنوق  لنك غرفنة     بي، املرضى، يف أِدرنة، مجيع التدابري الالزمة لتط
  املستشفى بنظا  هتوئة اقتصادّي، ميك  أْن يكون املثال الذي احتذته املستشنفيات يف  موسيقى، كما ُجّه

 القرنني الثاين عشر والثالث عشر اهلجريَّني/الثام  عشر والتاسع عشر امليالديَّني.
بيمارستانات لرجال البالط، سواٌء الذي  يعيشنون داخنل القصنور    ُشيِّدت يف أِدرنة وإسطنبول 

م  بينها، "خسته ِلق اوَده  ى انن،الذي  يعيشون يف خارجها، ال ت ال آثارها باقية حّت وأ، ]جناح احلرمي[و
 انوننّي يف قصر طوبقايب سرايسى" ]غرفة املرضى[، اليت كانت قد ُجّه ت يف عهد السلطان سليمان الق

، تاريخ هدمها،  1439/ه1984ُبستاجني*[ وظّلت حىت العا  ال ←ستانّيني" ]= حرس السلطان؛ ل "الب
 تعمل باسم "دار اجلراحة العامرة"، كمدرسة عليا متقّدمة للجراحة.

، مل يبنق سنو     كانت قد ُأسِّست يف قصر طوبقايب سرايم  ضم  البيمارستانات العديدة اليت
م  السلطان حمّمد الفاتح، وصار على صورته احلالّية يف القرن العاشر اهلجرّي،  البيمارستان الذي ُشيِّد بأمٍر

يف زم  السلطان سليمان القانوننّي. كان هذا البيمارستان ُيسّمى "جاريه لر خسته خانه سى" ]مستشفى 
ني . هنالك شبه كبري م  حيث اخلصائص املعمارّينة، بن  ]جناح احلرمي[اجلواري[، وخمصَّص لتطبي، نساء 
يف القرن العاشر اهلجرّي/السادس عشر املنيالدّي، ومستشنفى    يف فييّنا 3املستشفى امللكّي باهلاوس بالتس

اإليلنِدِر    بيمارسنتان ب (، 1532ه/283)البنناء:   4سانت ياكوْبس ]القديس يعقوب[ يف درسندن 
 ]السلطان[ باي يد يف بورصة.

يف القرن احلادي عشر اهلجرّي/السابع عشر امليالدّي كانت البيمارستانات العثمانّينة منتشنرة يف   
وم  سالونيك حىت مّكة، وكاننت تعمنل كّلهنا،    مجيع أحناء الدولة العثمانّية م  بودابست حىت كرمية، 

ط. دانيشمان،  )أولياء شليب،ه( 1024 -1054وبلغت عصرها الذهبنّي يف عهد السلطان حمّمد الرابع )

                                                 
1
 - L. ch. Sturm 

2
 - Vollständige Anweisung spitäler für Alte und kranke. 

3
 - Balhausplatz 

4
 - Dresden 
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(. ففي تلك انونة كان 922، ص 18، مج1040، ص 19، مج912، ص 11، مج35، ص 10مج
 (.101 -100، ص 1شترن ←مستشفى تستقبل املرضى ) 143يف اسطنبول وحدها 

علنى الننمط   وجتهي هنا  املستشفيات احلديثنة   افتتاحيف أوائل القرن الثالث عشر اهلجرّي، بدأ 
 17] ه1912 ي القعندة   14تبّي  الرسالة املؤّرخة يف لتعليمّية العصرّية. ا -الطبّيةاألوروبنّي، واملراك  

، سجّل حمفوظات الواليات العثمانّينة ، املرسلة م  وزير "البحرّية" إىل "الباب العالنّي" ) [1405شباط 
 2وسنبيتاليا" (، املتعّلقة بتعيني رئيس األطّباء، ورئيس اجلنّراحني لنن "األ  1952، رقم البحرية -جودت

أنَّ هذه املؤسَّسة كانت مركً ا تعليميًّا حديث ا، أسِّست هبدف إعنداد األطّبناء واجلنّراحني     ]املستشفى[،
. يف الثالنث من   ي احلّجنة من  العنا       [قاسم باشايف  ]مصنع السف  ترسانة العامرة"الللخدمة يف "

طه سرا  ]قصر َغَلطة[ "مكت، ِطبّينة عدلّينة   افُتتح يف َغَل يف فييّنا، 3، تقليًدا ليوزفينو  1434/ه1958
مع مستشفى تعليمي تابع هلنا )تنرزي   احلديث، شاهانه" ]مدرسة الطّ، امللكّية العدلّية[، لتدريس الطّ، 

، اسنُتدعَي الندكتور    1489/ه1954(. يف العنا   133 -192، ص هن1810/ 1220أوغلو، 
شفيات العسكرّية؛ فأعاد جتهي  البيمارستان العسكرّي إىل اسطنبول لعصرنة املست النمساوّي 4لورنتس ريغلر

يف حملَّة ماْل تبه، الذي كان قد ُشّيد يف زم  السلطان حممود الثاين، على طراز اليوزفينو  يف فييّنا، وكان له 
،  1483/ه1952. يف العنا   اوجتهي هن  ةالسّتة اجلديند  بيمارستانات العسكرّيةال تصميمدوٌر كبرٌي يف 
 ، تقليًدا علنى األرجنح لنن "اجلميننه    دة السلطان عبد اجمليد بيمارستان "املسلمون الغرباء"أنشأت وال

وكان أول مستشفى عمومّي عثماننّي جديد. كذلك ]البيمارستان العمومّي[ يف ميونيخ،  5كرانِكْنهاوس"
هنو مستشنفى    يف حمّلة شيشلي،  1422/ه1317فإنَّ بيمارستان أطفال احلميدّية، الذي افُتتح يف العا  

يف بنرلني. بندأ بعند هنذه      6مستشفى األطفال كاي ر وكاي ري  فردريشحديث لاطفال، على غرار 
 املؤّسسات إقامة البيمارستانات التركّية اجلديدة، وحّل االسم "خسته خانه" حمنل األمسناء: بيمارسنتان،   

 بيمارخانه، تيمارخانه، شفاخانه، ودار الشفاء.
رضنا، بنريوت    ، ط. نن ار األنباء يف طبقات األطّباءيب ُأصيبعة، عيون اب  أ: املصادر واملراجع

 ؛ ابن   1240ه/1800بنريوت  ، الرحلنة ، بريوت ]ال تا.[؛ اب  ُجبري، الرحلة ؛ اب  بطوطة، 1225
االنتصنار   ؛ اب  دقماق، كتناب  1279 -1224ط. إحسان عّباس، بريوت ، َوَفَيات األعيانخّلكان، 

 ، ط. أوفست بريوت ]ال تا.[؛ اب  فضل اهلل العمنرّي،  1423ه/1310ق ، بواللواسطة عقد األمصار
، فيسننبادن هننن1387/ 1292ط. تشنننر، اليب يننغ ، مسننالك األبصننار يف ممالننك األمصننار

 [؛ اب  هشا ، 1271ش ]1350ط. رضا جتّدد، طهران ، الفهرست؛ اب  الندمي، هن1347/ 1224
 ؛ 1255ه/1375األبيارّي، وعبد احلفيظ شنليب، القناهرة   ط. مصطفى السّقا وابراهيم ، السرية النبوّية

                                                 
1
 - Stern 

2
 - Spitalia/Hospital 

3
 - Josefinum 

4
 - Lorenz Rigler 

5
 - Allgemeine Krankenhaus 

6
 - Kaiser und Kaiserin Friedrich Kinderkrankenhaus. 
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ة السنليمانّية،  بن النسخة اخلطّينة يف املكت ]مدّونة الرحلة[،  سياحتنامهحمّمد ظلي ب  درويش أولياء شليب، 
؛   1428/ه1941، اسطنبول ديقة اجلوامعححسني إيوانسرايي، ؛ 859، 882]قسم[ بشري آغا، رقم 

ط. أوفست ، ط. حمّمد عّباسي، شرفنامة: تاريخ مفّصل كردستانالبدليسّي، ]شرف الدي  ب  مشس الدي  
تاريخ الساللة السلجوقّية: زبندة النصنرة وةبنة     [؛ فتح ب  علّي البندارّي، 1228ش ]1383طهران 
 [[؛ مصطفى شنليب  1277ش ]1352الفارسّية، ترمجة حمّمد حسني اخلليلّي، طهران ، النسخة العصرة

يف املكتبة السليمانّية، ]قسم[ آيا صنوفية،  ، النسخة اخلطّية ت املمالك ودرجات املسالكطبقاجالل زادة، 
؛ أمحد بن  خالند    1479/ه1942، تونس تاريخ الدولتني؛ حمّمد ب  إبراهيم ال َّْركشّي، 3922رقم 

يضاء ناصري وحمّمد ناصري، الدار البط. جعفر ، ار دول املغرب األقصىألخب كتاب االستقصاالسالوّي، 
، العدد 3مج، الفكر العربنّي"الطّ، العربنّي يف أفريقية"، جمّلة  ؛ حس  عبد الوّهاب، 1252 -1258

؛  1232/ه1357دمشق ، تاريخ البيمارستانات يف اإلسال (؛ أمحد عيسى، هن1377/ 1254) 10
لكهننو  ة[، اإلبراهيمّين  ]الروضنة  لش  ابراهيمنى گأو ، تاريخ فرشتهقاسم ب  غالمعلي فرشته، ]حمّمد 

تاريخ احلكماء، وهو خمتصر ال وزننّي املسّمى باملنتخبات [؛ علّي ب  يوسف الِقفطّي،  1428/ه1941
؛ أمحد بن   هن1390/ 1203ط. ليربت، اليب يغ ، امللتقطات م  كتاب أخبار العلماء بأخبار احلكماء

لواحد ب  علّي ؛ عبد اهن1334-1397/ 1290 -1210القاهرة ، صبح األعشىعلّي القلقشندّي، 
؛ علّي ب  احلسنني  هن1924/ 1441ط. دوزي، ليدن ، املعِج، يف تلخيص أخبار املغِرباملراكشّي، 
 ، 1284ه/1327، ط. حميي الدي  عبند احلميند، القناهرة    مروج الذه، ومعادن اجلوهراملسعودّي، 
سان عّبناس،  ، ط. إحنفح الطي، ؛ أمحد ب  حمّمد املقَّرّي، 1225 -1228ه/1345 -1348بريوت 
، املواعظ واالعتبار يف  كر اخلطنط وانثنار  أمحد ب  علّي املقري ّي، كتاب  ؛ 1224ه/1344بريوت 
ط. دخوينه، ليندن   ، البلندان اليعقوبننّي، كتناب    أمحد بن  إسنٰحق  ؛  1458/ه1970بوالق 

 ؛هن1302/ 1429
 ...أجنيب

 (/د. أ. د. التركّيةملخصًّا م  ) إرسالن ترزي أوغلو/
 

، تتوافر املعلومات عنه. م  الصع، إبداء ّينيمارستان جنديسابور، أقد  بيمارستان إيرانب. إيران
، ص 7اه الفردوسّي )منج رورأي حاسم حول تاريخ تأسيسه، وبانيه، ومدرسته الطبّية الشهرية، لك َّ ما 

واية املتداولنة  ( ع  إعدا  ماين شنق ا مقابل بيمارستان جنديسابور، يدّل داللة قاطعة، على أساس الر959
 -310أو  302على األقل يف عصر الشاعر، أنَّ هذا البيمارستان كان موجوًدا يف عصر سابور الثناين ) 

هذا البيمارستان يف عصنر كسنر  أنوشنروان    (. ُسرعان ما ُوّسع 87 ( )قارن الدينورّي، ص 372
بنال  ه وعظمتنه )إق ِدوحظي بالشهرة، ووصل إىل أوج جم  (، مبساعدة السريان النساطرة،572 -531)

 -82؛ الغنود، ص  885؛ قارن كريسنت سن ، ص  912،، ص ُل؛ دان912، ص 1انشتياننّي، ج
أ   باملدرسنة وال   وما بعدها( مل يلحق أّي 370(. بعد أْن دخل اإلسال  خوزستان )الَبالُ رّي، ص 87
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، فبعد م  قبل دينة وبيمارستاهنا(. والظاهر أنَّ املسلمني كانوا يعرفون هذه امل322بالبيمارستان )نصر، ص 
وقت وجي ، استدعى النبنّي صّلى اهلل عليه وآله وسّلم احلارَث ب  كلدة، الذي كان قد تلّقنى العلنم يف   

لتطبي، أحد الصحابة يف احلجاز )اب  جلجنل،   (13، ص3)اب  أيب أصيبعة، ط. بريوت، مج جنديسابور
آخري  م  العنرب تلّقنوا العلنم يف     مّسىلذي ، ا493؛ نسيمي، ص  .ن، ص.ن؛ قارن ألغود، 58ص 

احلكومنة املرك ّينة    م  دعمبعد سقوط الساسانّيني  ُحر جنديسابور(. استطاع هذا البيمارستان، الذي 
وأْن  الناحينة،  جهود أطّبائه وأساتذته وإيرانّيني بفضل بعد  لك، املالنّي واملعنوّي، أْن يصمد ثالثة قرون 

بني الثقافة اإلسالمّية الناشئة وبني احلضارات اإليرانّية واهلندّية واليونانّينة، وأْن   ٍلوص صلِة يتحّول إىل أهمِّ
أنَّ هنالك إشنارات إىل عالقنة أطّبناء بيمارسنتان     يكوَن أّوَل مركٍ  طيّب يف احلضارة اإلسالمّية. علًما 
البيمارسنتان الرمسّينة   لك َّ عالقة هنذا  (، 23ص  جنديسابور ومدرسته ببالط اخللفاء األموّيني )عيسى،

بعاصمة اخلالفة اإلسالمّية بدأت يف عهد املنصور العّباسّي الذي استدعى الطبي، جورجيس ب  خبتيشنوع،  
(. منذ  لك احلني بدأ أطّبناء  152 -154رئيس بيمارستان جنديسابور إىل بغداد، ملعاجلته )الِقفطّي، ص 

النتقال إىل بغداد، حيث نالوا احلظوة ة خبتيشوع تدرجييًّا باجنديسابور، ال سّيما  وو املكانة الرفيعة م  عائل
(. ميكنننا أْن نندرك   185اجلاحظ، ص  ←تقدير الناس واحترامهم )لد  اخللفاء والوزراء،  كما نالوا 

(. ال 93كذلك أمهّية بيمارستان جنديسابور، م  تسمية جنديسابور باسم "مدينة بقراط" )بنراون، ص  
سابور، الذي استمّر ناشط ا على األقّل إىل حنني وفناة   يجند اريخ اهنيار بيمارستانتتوافر معلومات ع  ت
 (.355ذا البيمارستان )اب  الندمي، ص هل رئيًساكر امسه ، آخر م  ُ ه(955سابور ب  سهل )

 ُيعّد التنظيم اإلدارّي والعلمّي للبيمارستانات اإليرانّية يف املرحلة اإلسالمّية، الذي كانت نشنأته يف 
جنديسابور، ومنها انتقل إىل سائر أحناء العامل اإلسالمّي، م  أرقى منا ج املؤّسسنات العاّمنة يف الشنرق    
اإلسالمّي، ال سّيما يف إيران. وعلى الرَّغم م  أنَّ الذي  كانوا يتوّلون اإلشراف العاّ  على البيمارسنتانات،  

 ( أو "متنويل" البيمارسنتان، أو يف  327ص مل يكونوا م   وي االختصاص، كان "الساعور" )الِقفطّي، 
األطّباء دائًما، وهو الذي يتنوّلى رئاسنة األطّبناء انخنري . كاننت       احلقيقة املدير الداخلّي له، أحَد

البيمارستانات الكرب  تقّسم إىل قسمني رئيسّيني: قسم املرضى العابري ، وقسم املرضى النن الء؛ املرضى 
)اب  أيب ُأصيبعة، ط.  الدواءهم الطبي، إىل صيدلّية املستشفى للحصول على يَنالعابرون يذهبون بعد أْن يعا

(، أّما املريض الذي جي،، بعد تشخيص الطبي،، أْن يتلّقى العالج يف املستشفى، 983، ص 9القاهرة، مج
والتجبري،  ويف كّل قسم م  هذه األقسا ، مبا فيها قسم األمراض الداخلّية،فُينقل إىل القسم اخلاّص مبرضه، 

(، عدٌد م  األطّباء واملسناعدي  واخلند    310، 958، ص 1 . ن، مج ←واجلراحة، وطّ، العيون )
ألمهّية املرض ولعدد املرضى، وكان هنالك عدد م  العاملني خيدموَن يف البيمارسنتانات بصنفات    مناسٌ،

، ص 7مج)اب  اجلوزّي،  [احلارس]دربان ، و[أمني اخل انة] خ انه دارخمتلفة، مثل "الوكيل"، و "الناظر"، و
وعلى وجوه إنفاقها )اب   (. فضال  ع  هؤالء كان هنالك أيًضا أشخاص ُيشرفون على أموال الوقف،119
 (.903، ص 9ة، ط. بريوت، مجَعبْيأيب ُأَص
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كانت البيمارستانات يف معظم األحيان، ُتدار م  ِريع األوقاف الكثرية، اليت كان يقفهنا عليهنا   
وصّياهتم. وم  هذه السنبل  ، أو األسهم اليت يقّرروهنا هلا يف هببات األمراء والوزراء واألثرياءأو ، مؤّسسوها

عالج املرضى وأمثان أدويتهم، ونفقات استشنفائهم    روات، األطّباء والعاملني، ونفقة نفسها كانت تؤمَّ
يَ، ُمناخ، ووفنرة ميناه،   طملدينة البيمارستان، الذي ُيبىن عادة  يف نقطة م  أفضل نقاط اوإطعامهم. كان 

 ←يتضّم  فضال  ع  األقسا  االستشفائّية املتعّددة، جناًحا إلقامة األطّباء، وطلبة الطّ، )على سبيل املثال 
(. إنَّ إقامة األطّباء قرب البيمارستان من  الظنواهر   938، 998 ، ص 1277فضل اهلل،  الدي  رشيد

عّد املرك  د كان البيمارستان فضال  ع  وظيفته العالجّية واالستشفائّية، ُياملهّمة يف تاريخ البيمارستانات، فق
بني الطّ، النظرّي والطّ، التجريبنّي والعملّي. فضال   الطّ،*(، ويلغي الفرق ←األساسّي لتعليم الطّ، )

رة، ع  البيمارستانات الكرب  املعروفة، كان لد  مجيع املدارس  ات األوقاف، حنىت العصنور املتنأخّ   
(. م  الظواهر الالفتة 12يتوّلون معاجلة املرضى وتعليم الطلبة )نفيسي، ص أطّباء موّظفون، مستشفى، فيه 

أثناء احلروب، أو يف املستشفيات السّيارة أو "احملمولة"، اليت كانت تقّد  خدمات ُجّلى، ال سّيما األخر ، 
يف  لك الطبي، واملمنّرض والصنيدلّية، وانالت   تفّشي األوبئة. كانت هذه البيمارستانات وملحقاهتا، مبا 

واألدوات الطبّية، واجلراحّية، وحىت ثياب املرضى، ُتحَمل كّلها على الدواّب )عماد الندي  الكاتن،، ص   
بأمر أحد األمراء ل أحياًنا (. هذه املستشفيات السّيارة، كانت تتفّقد حىت السجون، كما كانت ُترَس198

 (.91م  املسلمني وغري املسلمني )نفيسي، ص طبي، الناس م  خمتِلف الطبقات، تإىل النواحي البعيدة ل
كان تأسيس البيمارستانات يف إيران بعد اإلسال  أمًرا شائًعا، مع  لك فإّن املعلومنات عن  أّول   

سات البيمارستانات يف هذه املرحلة ضحلة جدًّا، كما أنَّ حتديد تاريخ تأسيسها أمٌر صع،. ألنَّ هذه املؤّس
وتصنبح  ات أمهّينة.   تتوّسنع،   مَّوم  َثن تكون على األرجح صغرية يف بداية األمر، وغري  ات أمهّية، 

ميك  حسبانه استناًدا إىل انثار والقنرائ    -ملّدة م  ال م الذي توّلى الرازّي رئاسته  -فاملستشفى الشهري
 (، إّنما ال ميكننا حتديد تاريٍخ329، ص 9مجن، التارخيّية واجلغرافّية، عائًدا إىل عصر ما قبل اإلسال  )كرميا

بعيِنه. كان يف زرنج م  نواحي سيستان بيمارستان أيًضا، بىن عمرو ب  ليث الصفارّي جبانبه سوق ا، وقَف 
ني كانا م  أقد  املستشفيات (.والظاهر أنَّ هذي  املستشفَي981ا عليه )األصطخرّي، ص عائداهتقسًما م  

(. ميكننا أْن نذكر بعدمها املستشفى العضدّي يف شرياز، 724، ص 9سال  )جنم آبادي، مجاإليرانّية بعد اإل
رستان مهّم، ُيطّب، فينه ابن    الذي أسَّسه عضد الدولة الديلمّي. يف احلقبة نفسها، كان يف إصفهان بيما

، 9ة، ط. القاهرة، مجبَعْيه اإلصفهاننّي، أحد األطّباء املشهوري  يف القرن الرابع اهلجرّي )اب  أيب ُأَصمندوي
 (. .ن، ص.ن(، وهذا البيمارستان يعود رّبما إىل العصر البويهّي )جنم آبادي، 99 -91ص 

يف  لك احلني، ُبين يف ِترِمذ بيمارستان ُجعلت له أوقاف خاّصة، بفضل أيب احلس  حمّمد ب  احلس  
ك أيًضا بيمارستان مهّم، أتنى  (. يف فريوزآباد م  نواحي فارس، كان هنال855 -858)اب  حوقل، ص 

 (.132على  كره اب  البلخّي )ص 
يف القرن اخلامس اهلجرّي، كان يف املدن اإليرانّية عدٌد م  البيمارستانات العاملة، تتوافر معلوماٌت 

ال ّهناد  (، أحد الفقهاء ه807ع  بعضها. فقد بىن أبو سعيد النيسابورّي امللّق، باخلركوشّي )املتوّفى سنة 



19 

(، رّبما يكنون هنو نفسنه    992 -994، ص 1سنوّي، مجعصر، بيمارستاًنا يف نيسابور )األ لك اليف 
  إىل نيسنابور  ، حنني قندِ  ه802الذي سك  اخلطي، السمرقندّي يف حديقته، يف العناّ   البيمارستان 

 (.918)الصريفيننّي، ص 
(، قينل إنَّ  318، ص 8كّي، مجكبرًيا يف نيسابور )الُسب بىن اخلواجة نظا  امللك أيًضا بيمارستاًنا

، نقال  ع  اب  الننُمَلقِّ (.  924)عيسى، ص  -م  صندوق الصدقات -نفقاته اليومّية بلغت ألف دينار
، و كر اسم طبيبه املدعو الصهيونننّي  ه733كان يف خوارز  كذلك بيمارستاًنا رآه اب  بطوطة يف العا  

 (.15، ص 9عيسى ب  ماسه )اب  البيطار، مج (. كان يف مرو كذلك بيمارستان ُيطّب، فيه322)ص 
يف القرن السابع اهلجرّي ُبين يف شرياز عاصمة أتابكة فارس عّدة بيمارستانات كبرية و ات أمهّينة  

م  اثنني م  وزراء هذه العائلة. فقد بىن كلٌّ م  األمري مقرب الدي  مسعود واألمنري فخرالندي  أيب    بأمٍر
(. يف 20 -52بيمارستاًنا، وجعال له أوقاف ا )زركنوب الشنريازّي، ص   بكر، وزيَري أيب بكر ب  سعد 

احلقبة نفسها ُبين أيًضا البيمارستان املظّفرّي يف شرياز، اشتغل فيه العاّلمة قط، الدي  الشريازّي، الطبين،  
(. يف  لك احلني، ُبين أيًضا 1182 -1184، ص 9والفيلسوف الشهري ملّدة عشر سنوات )الفسائّي، مج

ي د البيمارستان الصاحبنّي الكبري، باسم اخلواجة مشس الدي  حمّمد صاح، الديوان، الذي عّي  مكاًنا  يف
ورد كنذلك  (. 113 -111لتأمني نفقات األطّباء واملرضى، ووقف قسًما م  قريٍة عليه )اجلعفرّي، ص 

ّية املعروفة، وزوجنة قطن،   بنته ُقتُلغ َتركان خاتون، ملكة كرمان، القراخطائبيمارستان يف كرمان،   كُر
ثام  اهلجريَّني، هو نّي األكرب يف القرنني السابع وال(. لك َّ البيمارستان اإليران14الدي  حمّمد )نفيسي، ص 

الذي بناه رشيدالدي  فضل اهلل اهلمداننّي وزير غازان خان. كان هذا البيمارستان الذي بناه يف تربين  يف  
فّيته، يف وق دروأوإستشفائّية عديدة، وصيدلّية، ومساك  لاطّباء والعاملني، الربع الرشيدّي، يتضّم  أجنحة  

(.كنان هنذا البيمارسنتان أحند     143 -140ن فيه بتدريس الطّ، أيًضا )ص أْن يقو  األطّباء العاملو
البيمارستانات، اليت طل، رشيدالدي  فضل اهلل م  ابنه جالل الدي  يف آسيا الصغر ، أْن ُيرسنل إليهنا   

من  األدوينة املختلفنة     ]املّ  معيار قدمي ُيكال به أو يوزن وقدره إ   اك رطالن بغدادّيان[ سمائة مّ س
(. مجع رشيدالدي  يف هذا البيمارسنتان فريق نا من     105؛ قارن براون، ص 29 ، ص 1272)نفسه، 

طلبنة الطنّ، )نفسنه،      األطّباء املهرة م  خمتِلف أحناء العاَلم اإلسالمّي، واختار لكلٍّ منهم مساعدي  م
(. كانت مساك  األطّباء تقع يف حمّلة الصاحلّية بالقرب م  البيمارسنتان ) . ن، ص  998 ، ص 1277

(. األوصاف املفّصلة ألوقاف بيمارستان تربي ، مدّونة يف وقفّية الربع الرشيدّي. أعناد رشنيدالدي    140
ان يف حالة اهنيار، وعيَّ  الطبي، حممود ب  إلياس كذلك العمل يف البيمارستان األتابكّي يف شرياز، الذي ك

 (.319الشريازّي مشِرف ا عليه، كما أطلق العمل أيًضا م  جديد يف بيمارستان مهدان )الغود، ص 
 
 

 الصور هلما عدالت ونيما جهانبني    
 ل بيمارستان يف كرمان(.بيمارستان مرسلني )أّو وأطاللدخل املقنطرة   
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تتندهور   النيت بندأت   أوضاع البيمارستانات مل تفلح يف حتسنياجلهود احلثيثة، تلك  أنَّ الظاهر

من   كان قد أصدر أمًرا بإنشاء مستشفى واحد على األقّل يف كّل مدينة  أّن تيمورم  على الرَّغم فتدرجييًّا. 
هنيار، (، آلت هذه املؤّسسات إىل اال370، 324املدن الواقعة يف نطاق حكمه )تيمور الغوركاننّي، ص 

، كان الناس على النرَّغم  1واستمّر الوضع على هذا النحو يف العصر الصفوّي، وكما قال رافاييل دومانس
م  وجود مستشفى أو اثنني يف كّل مدينة م  املدن الكرب ، ال يعريوهنا اهتماًما، حىت أنَّهم كانوا يسّموهنا 

الداخلّية واخلارجّية يف السياسّية والعسكرّية  (. أّدت االضطرابات324)ألغود، ص  [دار املوتدار املرگ ]
واليت امتّدت حىت العصر القاجارّي، دفعة  واحدة  إىل اهنيار البيمارستانات اإليرانّية، أواخر العهد الصفوّي، 

ظهنرت  ابتداًء م  عصر فتحعلي شناه القاجنارّي ومنا بعنده،     أوقافها الواسعة والقّيمة. فقط،  وهنِ،
ها م  حيث على النمط القدمي، ال ميك  على اإلطالق مقارنُتعلى األصابع هنا وهنالك، بيمارستانات تعّد 

فضال  ع  البيمارستان الذي الكرب  املهّمة يف العصور السابقة.  نّي بالبيمارستاناتالتنظيم اإلدارّي، والطّب
، يف عصنر  (3بنو رمجهري )نفيسني، ص   بناه فتحعلي شاه يف طهران، والذي ُهد  حني ُشقَّ شنارع  

السبهساالر األعظم، يف وقفّية منبىن   مشري الدولة خّصص أيًضا احلاج املريزا حسني خان ،ناصرالدي  شاه
(. 12يف ما بعد مبدرسة سبهساالر، قسًما م  املبىن للبيمارستان ) . ن، ص املدرسة الناصرّية، اليت ُعرفت 

ليس يف متناولنا لى النمط احلديث يف طهران، منذ  لك الوقت وإىل حني تأسيس البيمارستان اإليراننّي ع
 معلومات ع  إنشاء بيمارستانات يف إيران، باستثناء بيمارستانات البعثات التبشريّية واألجنبّية.

 
البيمارستانات اإليرانّينة، وآلنت إىل    يف احلقبة نفسها اليت هتّدمت فيها. البيمارستانات احلديثة

سّي واحمليط اهلندّي، ة الساعية إىل بسط نفو ها يف سواحل اخلليج الفارال وال، بدأت بعض الدول األوروبّي
بواسطة الشركات التجارّية، أو اخلدماتّية التابعة للبعثات الدينّية املرتبطة هبا، بتأسنيس   أو ،مباشرة بالسماح 

لرَّغم من  أّنهنا   البيمارستانات يف املدن والسواحل اإليرانّية. جي، عّد تأسيس هذه البيمارستانات، على ا
كانت يف البداية صغرية، ومل حتَظ بترحيٍ، ُيذكر م  السّكان احمللّيني، مقّدمَة دخول الطّ، األوروبنّي إىل 

كانوا هنم النذي  يتوّلنون    وإيران. م  الواضح أنَّ إدارة تلك املراك  العالجّية كانت يف أيدي منشئيها، 
اإلجنلي ّينة يف العنا     -يران، قبل احتالل القنّوات اإليرانّينة  اإلنفاق عليها. أّول بيمارستان تبشريّي يف إ

ميسنري  "هرم ، بناه الربتغالّيون يف تلك اجل يرة. قّد  هذا البيمارستان املسّمى    ج يرَة1299ه/1039
والذي كان بإدارة رهبان فرقة أوغسطني، الكثري م  اخلدمات اخلريّية، و ات املنفعنة العاّمنة،    ،"2كورديا
 ، يف 1277ه/1044، طبي، شركة اهلند الشرقّية، يف أواخر العصر الصفوّي يف العا  3ان فرايرشاهد ج

 اهلولندّيون قد بنواونظيفني. كان  مجيَلني صغرية بالقرب م  ميناء ُغْمْبرون )بندر عّباس(، بيمارستانني قرية
(. فقند  322)ألغنود، ص   مصرفنّي هندّي يعمل يف خدمة شركة اهلند الشرقّيةبناه أحدمها ، وانخر 

                                                 
1
- Raphael Du Mans. 

2
- Misericordia 

3
 - j. Fryer 
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ر صنحّية ]قرنطيننات[   الفارسنّي املهّمنة حمناج    اخلليج ءأّسست هذه الشركة يف عدد كبري م  مواىن
ُغْمْبنرون، تنوّلى رئاسنته      مستشفى صغري يف 1797ه/1180افتتحت حواىل العا  وومستشفيات، 
قنل إىل  ُن وقدجّية التابعة للشركة، كان بيمارستان البصرة على ما يبدو أهّم املراك  العال .1الدكتور فوربر

(. بعد أْن بسنطت  831، 804بوشهر بعد أْن قرَّر كرمي خان ال ندّي شّ  محلة على البصرة ) . ن، ص 
توّلى إدارة هذه البيمارستانات ممثّلنو هنذه   رمسيًّا سلطتها يف املنطقة بديال  م  الشركة، احلكومة الربيطانّية 

ل القرن الثالث عشر اهلجرّي/أواخر القرن الثام  عشر امليالدّي أّسس أيًضنا  احلكومة السياسّيون. يف أوائ
(. أّسست شنركة النربق   199"املندوب الدائم" للحكومة الربيطانّية بيمارستاًنا يف بوشهر )رايت، ص 

ات اخلليج الفارسنّي السناحلّية مستوصنف   يف بعض نواحي  ، اليت كانت يف أيدي اإلجنلي 2اهلندوأوروبّية
اإليرانّية أيًضا م  ضنم    ءحس، احملاجر الصحّية ]القرنطينات[ احلدودّية اإلجنلي ّية يف املواىنُتدلّيات. وصي

احلديثة يف إيران. كانت هذه القرنطيننات   املراك  العالجّية اجلديرة بالذكر، يف بداية تأسيس البيمارستانات
باإلضافة إىل مهّماهتا تقنو   كانت ، خدمات جّلى، وم  البيمارستانات واألطّباء اليت ختلو ءتقّد  يف املواين

 (.122مبعاجلة املرضى احملّلّيني، ال سّيما الفقراء )سديد السلطنة، ص 
، أّول يف سواحل إيران الشنمالّية  أّسس الروس كذلك، الذي  كانوا يسعون إلجياد منطقة نفو  هلم

لى امتياز إنشاء بيمارسنتان آخنر يف     ملاّلحي سفنهم، وحصلوا ع1484ه/1928بيمارستان يف العا  
(. مع  لك مل يؤدِّ هذا النوع م  البيمارستانات 973 -922؛ تيموري، ص 519استرآباد )ألغود، ص 

يف إيران. و لك على الرَّغم م  أنَّ طبي، بعثة اجلنرال غوردن الفرنسنّي،  إىل انتشار البيمارستانات احلديثة 
(، فنإنَّ التأسنيس   881رّي مركً ا عالجيًّا يف العاصمة )ألغود، ص قد أسَّس يف عصر فتحعلي شاه القاجا

 الرمسّي للبيمارستانات احلديثة يف إيران بدأ يف عصر ناصرالدي  شاه.
األطّباء بإنشاء ، أمر حسني خان مشريالدولة سبهساالر، نفيسي ناظَم  1471/ه1944يف العا  
ديث. أسِّس هذا البيمارستان يف شارع خنارج املديننة   إيراننّي يف طهران على النمط احل أّول بيمارستان

أيًضنا، بنأمٍر من      نفيسني (. بىن 90 -12[ )نفيسي، ص البيمارستانهر يف ما بعد باسم شارع ]اشُت
بيمارستاًنا حديث ا يف مشهد، ُسّمَي دار الشفاء وظلَّ مدة  طويلة  املستشفى الوحيند يف مشنهد    ،سبهساالر

أّسس الدكتور جوزينف    1443/ه1300(. يف العا   .ن، ص.نيسي، ؛ نف952ص )حكيم املمالك، 
، وقا  "وست مينستر"روميه بيمارستاًنا يف هذه املدينة باسم بعثة التبشريّية األمريكّية يف أكوتشران، عضو ال

يف طهران أّول بيمارستان أمريكّي، كان مركً ا (. افُتتح 1882، ص 9بتدريس الطّ، فيه )إيرانشهر، مج
توّقنف عن     . حيث 1281ه/1352 ، وظلَّ يعمل حىت العا  1423/ه1311ميًّا أيًضا يف العا  تعلي

لكنَّه بعد مّدة استعاد ه(. 1850 -1882، ص 9العمل مع بدء احلرب العاملّية، وندرة األطّباء ) . ن، مج
 ثورة اإلسالمّية. ، تاريخ انتصار ال1272ه/1324 فاعلّيته، وظلَّ بإدارة األمريكّيني حىت أواخر العا 
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يف جنوبننّي  وّسعت البعثة اإلجنلي ّية التابعة لن "هيئة املبّشري  املسيحّيني، لندن" أنشطتها الطبّية 
إيران، بسب، اهتما  احلكومة الربيطانّية هبذه املنطقة، وبنت بيمارستانات خمّصصة للرجال وللنساء يف كنلٍّ  

(. 199 -114يات األوىل يف هذه املدن )رايت، ص كانت املستشف إصفهان وكرمان وي د وشرياز،م  
ة  من     بدأ دورة  جديد1428ه/1319ّسس أّول بيمارستان تبشريي، يف جلفا، حّي األرم ، ويف العا  ُأ

يف نناحيتني من     مستوصنفني  2كذلك أسَّست السّيدة ماري برد إليه. 1كارفاعلّيته، مع قدو  الدكتور
 منطقة(. بعد تأسيس مرك  املبّشري  املسيحّيني يف 538ل )ألغود، ص إصفهان، سرعان ما توّقفا ع  العم

بيمارسنتاًنا    1422/ه1318جلفا يف إصفهان، بىن أعضاء البعثة، يف حر  البعثنة الواسنع يف العنا     
وبعد  لك بيمارستاًنا للنساء. وم  مثَّ بنت هذه البعثة التبشريّية بيمارسنتاًنا يف ين د يف العنا     وصيدلّية، 

  بننت  1298ه/1389 ، ويف العنا   1201/ه1312يف كرمان يف العا   وآخَر ، 1424/ه1312
التوليد يف شرياز، الذي حتّول يف ما بعد مبساعدة إدارة الربق اهلندوأوروبّية  بتمويل حمّمد حسني منازي، داَر

 ار ، أّسس الندكتورك 1295 ه/1383 (. يف العا 149، ص 3<جهان إسال >كبري )إىل بيمارستان 
(. منع  9000 -7 -95حديث بتاريخ األسطر السابقة( بيمارستان مرسلني يف شرياز )الكاظمّي،  ←)

يف بداية األمر هبذه البيمارستانات؛ حىت أنَّ أهايل إصفهان مل وا بّحو أنَّ السّكان احملّليني مل ير لك كّله، يبد
يف هناية املطناف بنىن    ا املسلمون، لكْ يسمحوا ألعضاء هذه البعثة ببناء مستشفى يف األحياء اليت يسكنه

مستوصف ا يف املدينة، ووه، تاجٌر ثرّي أيًضا قطعة أرض كنبرية    1209/ه1390الدكتوركار يف العا  
يتعّلمون فنون الطّ،، وم  مثَّ مسحت  يف هذه البيمارستانات كان الطاّلب لبناء مستشفى للرجال وللنساء.
سهًما م  مي انّية   1218هن/1333دار شهادات الطّ،، كما منحت احلكومة اإليرانّية ألساتذهتم بإص

لك يف العنا   (. بنت البعثنة التبشنريّية األمريكّينة كنذ    535الدولة لبيمارستان إصفهان )ألغود، ص 
. يف  9191/ه1335يف مهدان، ُطوِّر يف العنا   بيمارستاًنا  4بواسطة الدكتور فانك  1203/ه1391
يف طهران أّول "جملس احملافظة على الصّحة"، وُدّون له نظاٌ  داخلّي يفيند   ّكلُش  9191/ه1393العا  

ومرك  تلقيح اجلدرّي، وإنشاء بيمارستان خناّص  اإليرانّية،  ءبتأسيس قرنطينات ]حماجر صحّية[ يف املواين
حلكومة (، وانتقلت إدارة بعض البيمارستانات األجنبّية إىل ا1808، ص 9بالنساء والرجال )إيرانشهر، مج

 ذكر يف جمال تأسيس البيمارستانات يف إيران؛ يف العا اإليرانّية. البعثة التبشريّية الروسّية، مل يك  هلا نشاط ُي
، إىل طهران ملكافحة وباء الكنولريا   أرسل قنصل روسيا القيصرّية املدعو نيكيتني جلنة  1215 ه/1338

وحيدة اليت حتظى بدعم البعثنة  ، كان هو املؤّسسة الينةيف املدوقد أّسس رئيسها الدكتور كاش بيمارستاًنا 
 (.988 -983كسّية )متّدن، ص ثوُ األر

، بإشراف الدكتور يف أّول األمر مبساعدة األملان للقّوات املسّلحةاألّول ّسس بيمارستان "طهران" ُأ
ي ُسنّمي  (. هذا البيمارستان الذ519؛ ألغود، ص 197 -192ص  )رايت، 1والدكتور شليمر 5بوالك
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بعد "البيمارستان احلكومّي" أو "البيمارستان الشاهنشاهّي" تدهورت أوضاعه إىل حّد تسميته بنن  ما يف 
(. ُوضع املستشفى احلكومّي بعد مضي اثنيت عشرة سنة على تأسيسه يف 135"مقربة األحياء" )ِسِرنا، ص 

مظفر الدي  شاه بعند  قد طل، (، و .ن، ص.نمستشفى آخر )ألغود، خدمة أبناء الشع،، وُبين للجيش 
تطّور هذا املستشفى احلكومّي طبي، السفارة األملانّية أْن يعمل على حتديث نظامه.  2وقت وجي  م  إيلربغ

طهران بفضل إشراف هذا الطبي،، الذي كان هو نفسه يعمل فيه، إىل حني مغادرة ممثلّيات الدول احلليفة 
غادر إيلربغ إيران أيًضا، فُعّي  الدكتور لقمان  . 1215العا  نوفمرب م   -9ت/ه1338يف حمّر  م  العا  

أوضاع هذا املستشنفى اضنطربت،   (، لك َّ 582املمالك، طبي، الشاه رئيًسا للبيمارستان ) . ن، ص 
الضطرا  أوار احلرب العاملّية األوىل، وإعطاء قسم منه للروس، إىل أْن وافقت احلكومة اإليرانّينة يف العنا    

على أساس هذه ، أْن ترسل إجنلترا طبيبني إليه، وأْن متنحه املساعدات املالّية. وعمل فيه  9198/ه1337
القسم الطبننّي يف  رئيس  4والدكتور سكوتالسفارة الربيطانّية،  طبي، 3االتفاقّية كلٌّ م  الدكتور نليغان

هم: لسان مشس املعروف بلسنان  (، وثالثة أطّباء إيرانّيني  .ن، ص.نبّية )رايت، ومديرّية الربق اهلندوأور
(. 584 -582بصفتهم أّول األطّباء فيه )ألغود، ص خان،  وموسىاحلكماء، واملريزا حمّمد خان العالئّي، 

 (. يف العنا  197سرعان ما ُعرف هذا البيمارستان باسنم البيمارسنتان "اإلجنلين ّي" )راينت، ص     
ّتجه حنو معاداة اجنلترا ونفو ها يف النبالد،   ، حني بدأت األوضاع السياسّية يف إيران ت1299ه/1380

 -الدعم املالنّي للمستشفى، وطلبت إىل شنركة الننفط اإليرانّينة   امتنعت احلكومة الربيطانّية ع  تقدمي 
احملافظة عليه، واستمّر البيمارستان يعمل بإشراف األطّباء اإلجنلي  واإليرانّيني )ألغود، ص اإلجنلي ّية أْن تتوّلى 

(، وختّلنص  891)جنمني، ص    باسم "سينا" 1280ه/1354 ّمي هذا البيمارستان يف العا (. ُس558
وتوّلى اإليرانّيون إدارته بأنفسهم. ال ي ال بيمارستان "سينا" حىت الينو   تدرجييًّا م  سلطة األطّباء اإلجنلي ، 

لتابعة جلامعة طهنران. بعند   م  أكرب البيمارستانات احلكومّية وأرفعها مكانة ، ُيدار بإشراف كلّية الطّ، ا
تأسيس البيمارستان احلكومّي، أّسست يف سائر املدن اإليرانّية بيمارستانات جديندة تندرجييًّا، مبسناعدة    

س يف بوشنهر فضنال  عن     سِّن ُأ  9191/ه1338ففي العنا    اء األجان،، أو بفضل اإليرانّيني.األطّب
(، بيمارستان جديد مبساعدات مالّينة من     .ن، ص.نايت، البيمارستان التابع ملمثلّية إجنلترا يف املدينة )ر

مؤّلفة م  إجنلي يَّني وإيرانيَّني )ألغود، بإشراف طبي، إجنلي ّي، وتوّلت إدارته هيئة التّجار احملّلّيني، وبدأ عمله 
ر كوك، يف السنة نفسها أسَّست البعثة التبشريّية اإلجنلي ّية بيمارستاًنا يف مشهد برئاسة الدكتو(. 584ص 

كما ُأّسس أيًضا بيمارستان شاهرضا يف تلك املدينة مبساعدة األملان. يف طهران أيًضا قا  الندكتور سنعيد   
يف رئيس "املديرّية العاّمنة للصنّحة"،    ّمنة، ثّيالصّح الرعايةمالك "لقمان امللك"، الذي كان رئيس جملس 

يراننّي، ببنناء البيمارسنتان   بعد تأسيس معهد باستور اإل  1291-1290هن/1332-1334العا  
 ، وصل 1299ه/1380 (، وعلى أساس اإلحصاءات احلكومّية يف العا  .ن، ص.ن، إيرانشهرالوزيرّي )
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 وتطنوير  (. قنا  كنذلك بإصنالح   22، ص 1عدد بيمارستانات طهران إىل مثانية )شهري باف، مج
 اإلجنلين  ُينديروهنا حنىت العنا      اليت ظنلّ يف جنوبنّي إيران،  ءالبيمارستانات والقرنطينات يف املواين

كذلك اشتر  سفينة باسم اب  سينا خّصصنها   ّلت احلكومة اإليرانّية إدارهتا، ، حيث تو1294ه/1382
 .ن، ، إيرانشنهر الداخلة يف املياه اإليرانّية )لامور الصحّية، ولقرنطينات اخلليج الفارسّي، وتطهري السف  

 (.ص.ن
 يف أرومينة، ويف العنا    مستوصنف ا  1ة "راهبنات احملّبنة"    بنت بعث1295ه/1383 يف العا 

  مستوصف ا آخر يف إصفهان، ومركً ا عالجيًّا يف طهران. قامت "راهبنات احملّبنة" يف   1235ه/1353
 (.1859، ص 9مج، إيرانشهراملستشفيات احلكومّية يف املدن اإليرانّية بأنشطة طبّية وخريّية )

املستشفى السوفيايت العمنل يف   ، بدأ مستشفى باسم 1233ه/1351 يف العا فضال  ع   لك، 
 عيد افتتاحه يف العا  ، حيث توّقف العمل فيه، إىل أْن ُأ1234ه/1352 حىت العا طهران، واستمرَّ ناشط ا 

 حتنت تصنّرف    ُوضنع  1287 ه/1322   بطل، م  احلكومة اإليرانّية، ويف العا 1283ه/1321
طلنق    جبامعة طهنران، وأُ 1243ه/1803حلق يف العا  سوفياتّية، وُأمنظمات مجعّيات الصلي، األمحر ال

 كوتشك خان. بعد أْن عناد املستشنفى السنوفيايت إىل العمنل يف العنا      عليه اسم بيمارستان املريزا 
 .ورشت  ، افتتح فروًعا له يف كلٍّ م  تربي  وأروميه ومشهد1283ه/1321

يمارستانات احلديثة. فقد بىن آية اهلل احلناج السنّيد   منذ زم  بعيد، بادر أهل اخلري إىل تأسيس الب
  يف 1232 ه/1358 بيمارستاًنا كبرًيا يف العنا   ،وخدو  طهران عامل الدي  الشهريرضا الفريوزآبادّي، 

(، وكان ُيحس، م  البيمارسنتانات اإليرانّينة  ات   1805، ص 9مدينة الرَّّي، ُسّمَي بامسه ) . ن، مج
 يف العنا   ".[التّجنار بازرگان ] ، أّسس جّتار طهران بيمارستاًنا باسم "1282ه/1324 األمهّية. يف العا 

وكلنت إدارتنه إىل   يف طهران، وُأ "بيمارستان مفرح"ُبين م  أموال أيب القاسم مفرح   1259ه/1371
و كما ورد يف وقفّيته. ُأّسست يف بعض املدن أيًضا بيمارستانات خريّية بندعم من  العلمناء، أ    ،احلكومة

احلاج انغا نور اهلل اإلصفهاننّي* يف إصفهان، واحلاج الشيخ عبد الكرمي احلائرّي* يف بإشرافهم، م  بينهم 
 قّم.

باسم ه ار ختتخواىب ]األلنف     بدأ بناء البيمارستان البهلوّي املعروف1234ه/1352 يف العا 
 ه/1325 االسنتخدا  يف العنا    ضع قيدوُو )بيمارستان اإلما  اخلميننّي، احلالني( يف طهران،سرير[ 
  1232ه/1357  . ُيحس، هذا البيمارستان اليو  م  البيمارستانات اإليرانّية الكرب . يف العا 1282

ان هذا البيمارستُأّسس بيمارستان خاصٌّ مبرضى السّل يف أحد املباين القدمية يف شاه آباد )دار آباد( مشريان. 
 (.1831، ص 9  ) . ن، مج1285 ه/1323 نيه الكرب  يف العا مبا ُطّور يف ما بعد، وافُتتح أّول

وزارة الصّحة، وتوّلت اإلشراف على مجيع احملاجر الصنحّية    ، ُأنشئت1281ه/1352 يف العا 
إنشناء   بغيةال سّيما بعد إنشاء وزارة الصّحة، و]القرنطينات[ احلدودّية. ازدادت فعالّية احلكومة اإليرانّية 

  أنشأت هذه الوزارة بيمارسنتان الفارابننّي،   1289ه/1320 ة يف إيران. يف العا بيمارستانات جديد
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 النيت كاننت من  أكنرب املستشنفيات اإليرانّينة. يف العنا        وبيمارستان النجاة وبيمارستان الشفاء، 
خمّصص ملرضى يَن يف حمّلة اإلمامّية يف طهران بيمارستان آخر باسم "مصّحة بوعلي"،  ، ُب1282ه/1325

  1250 ه/1322 (. يف العنا  1839، ص 9  ) . ن، منج 1254ه/1377 ، وُطوِّر يف العا ّلالس
األسد والشنمس احلمنراء    "شري وخورشيد ُسرخ ايران" ]مستشفى ّسس يف جنوبنّي إيران بيمارستانُأ

  أسِّست يف طهران مؤّسسة علم السنرطان، مبسناعدة جامعنة    1251ه/1370 . يف العا [اإليراننّي
عّية األسد والشمس احلمراء، حتّولت بعد  لك إىل بيمارستان جمّه  ملرضى السنرطان ) . ن،  طهران، ومج

ّسست كذلك يف معظنم املندن اإليرانّينة      وما بعدها ُأ1257ه/1372 (. يف العا 1898، ص 9مج
ّينة  دن اإليرانيف املن جبهود وزارة الصّحة، أو كلّيات الطّ،، حبيث ننر   بيمارستانات عاّمة ومتخّصصة، 

الكبرية والصغرية، مبا يتناس، وعدد سّكان املدينة وموقعها اجلغرافنّي ووضعها االقتصادّي، بيمارستانات 
لكّنها كّلها تتبع قانون تأسيس املؤّسسات الطبّية وإدارهتنا. يف  أو مستقّلة عنها، جمّه ة مبصّحات تابعة هلا، 

نشاء البيمارستانات، واملراك  االستشفائّية العديدة يف نصف القرن األخري، بدأ القطاع اخلاّص أيًضا بتمويل إ
   املدن اإليرانّية.

 -1922، القناهرة  عينون األنبناء يف طبقنات األطّبناء    ة، بَعْياب  أيب ُأَص :املصادر واملراجع
ط.  ،رحلة اب  بطوطنة ؛ اب  بطوطة، هن1372/ 1257 ؛  . ن، بريوت 1443 -1449ه/1300

]تاريخ فنارس[، ط. غني    فارس نامه ؛ اب  البلخّي، 1247/ه1807، بريوت حمّمد عبد املنعم العريان
 [؛ 1248ش ]1323، ط. أوفست طهران هن1332/ 1291آل  نيكلسون، لندن لسترنج، ورينولد 

طبقنات األطّبناء   ؛ اب  جلجل،  9881/ه1921، بوالق اجلامع ملفردات األدوية واألغذيةاب  البيطار، 
، حيندر آبناد   املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم ؛ اب  اجلوزّي، 1255، القاهرة ط. فؤاد السّيد، واحلكماء
، ط. كرامرس، ليندن  صورة األرض ؛ اب  حوقل، كتاب 1280 -1234/ه1352 -1357الدك  
 [؛ عبد 1271ش ]1350، ط. رضا جتّدد، طهران الفهرستاب  الندمي، كتاب  ؛هن1342/ 1227

 ؛ 1247/ه1807، ط. كمال يوسف احلنوت، بنريوت   الشافعّية طبقاتالرحيم ب  احلس  األسنوّي، 
؛ عّبناس  هن1342/ 1227، ط. دخويه، ليدن مسالك املمالكإبراهيم ب  حمّمد اإلصطخرّي، كتاب 

، مجع وتدوي  حمّمد دبنري سنياقي،   1، قسم جمموعة مقاالت عّباس إقبال انشتياننّيإقبال انشتياننّي، 
 -1389طهران: اجلمعّينة الوطنّينة لليونسنكو يف إينران،     ، رإيرانشه [؛ 1220ش ]1322طهران 
، ط. رضوان حمّمند رضنوان،   فتوح البلدان [؛ أمحد ب  حيىي الَبالُ رّي، 1228 -1223ش ]1383
گ اوضاع ايران در جننن حمّمد متّدن،  ؛ 9181/ه1808 ؛ ط. أوفست قّم 1274/ه1324بريوت 

ش 1350رضائّية[، أرومينه  يخ  احلرب العاملّية األوىل، أو تار]األوضاع اإليرانّية يف اول، يا تاريخ رضائيه
التيمورّية[، حترير أيب طال، احلسيننّي تربيت ]القوانني  ت وكات تيمور  [؛ تيمور الغوركاننّي، 1271]

 [؛ إبنراهيم  1223ش ]1389، ط. أوفسنت طهنران   هن1142/ 1773بالفارسّية، أوكسفورد 
تاريخ االمتينازات يف إينران[،    ،أو ،عصر الغفلة] خ امتيازات در ايرانعصر ىب خرب ، يا، تاريتيموري، 
 ؛ جعفنر بن    1247/ه1807، بريوت البخالءب  حبر اجلاحظ،  [؛ عمرو 1253ش ]1339طهران 
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 [؛ علينقي ب  إمساعيل حكنيم  1228ش ]1383، ط. إيرج أفشار، طهران تاريخ ي دحمّمد اجلعفرّي، 
 [؛ أمحد بن  داود  1277ش ]1352طهران ]صحيفة رحلة خراسان[،  سفر خراسان ءروزنامهاملمالك، 
، ط. أوفسنت قنّم   هنن 1372/ 1220، ط. عبد املنعم عامر، القناهرة  األخبار الطوالالدينورّي، 

ط. حمّمد تقني داننش جبنوه،    ، سوانح األفكار الرشيدّية [؛ رشيد الدي  فضل اهلل، 1242ش ]1324
]وقفّية الربع الرشيدّي[، ط. جمتىب ميننوي   ربع رشيد  ٔ  هوقفنام [؛ نفسه، 1272ش ]1354طهران 

]تناريخ   ةشنريازنام  [؛ أمحد ب  أيب اخلري زركوب الشريازّي، 1277ش ]1352وإيرج أفشار، طهران 
طبقات الشافعّية  [؛ عبد الوّهاب ب  علّي الُسبكّي، 1231ش ]1310شرياز[، ط. هبم  كرميي، طهران 

 ؛ حمّمد علي بن   1272 -1228احّي وعبد الفّتاح حمّمد احللو، القاهرة ، ط. حممود حمّمد الطنالكرب 
ط. أمحند اقتنداري   ، بندر عّباس وخليج فارس= أعال  الناس يف أحوال بندر عّباسأمحد سديد السلطنة، 
يينها در مادا  كارالسرنا: آدمها وآ ءسفرنامه [؛ كارال سرنا، 1248ش ]1323وعلي ستايش، طهران 

ة رحلة السّيدة كارالسرنا: الناس والعادات والتقاليد يف إيران[، ترمجه بالفارسّية علني أصنغر   ]مدّون ايران
 تاريخ اجتماعى هتران در قنرن سني دهم  باف،   [؛ جعفر شهري1243ش ]1329، طهران سعيدي

 -1244ش ]1324 -1327طهنران  ]تاريخ طهران االجتماعّي يف القرن الثالث عشنر اهلجنرّي[،   
، ط. حمّمد كاظم حممودي، تاريخ نيسابور: املنتخ، م  السياقهيم ب  حمّمد الصريفيننّي،  [؛ إبرا1242
، اختصار فتح ب  تاريخ دولة آل سلجوق [؛ حمّمد ب  حمّمد عماد الدي  الكات،، 1243ش ]1329قّم 

بنريوت   ،تناريخ البيمارسنتانات يف اإلسنال     ؛ أمحد عيسى، 1200/ه1314علي البندارّي، مصر 
، ط.  . ن. عثمانوف، 7، نّص منّقح، مجشاهنامة الفردوسّي ؛ أبو القاسم الفردوسّي، 1241/ه1801
، ط. منصنور رسنتغار   ناصنر   ءفارسنامه؛ حس  ب  احلس  الفسائّي، هن1347/ 1224موسكو 

تاريخ احلكماء، وهو خمتصر ال وزننّي  [؛ علّي ب  يوسف الِقفطّي، 1244ش ]1327الفسائّي، طهران 
، ط. لينربت، اليب ينغ   باملنتخبات امللتقطات م  كتناب أخبنار العلمناء بأخبنار احلكمناء     املسّمى 
منرداد   3؛ حمّمد جواد الكاظمّي، مؤّسسة علم معرفة فنارس، شنرياز، مقابلنة،    هن1390/ 1203
]إيران يف العصر  ايران در زمان ساسانيان[؛ آرتور أمانويل كريسنت س ، 9000 -7 -95ش ]1372

 ر  باسنتان  [؛ حسني كرميان، 1279ش ]1351ترمجه بالفارسّية رشيد يامسي، طهران الساساننّي[، 
تاريخ ط، در اينران سنس از   حممود جنم آبادي،  [؛ 1270ش ]1382، طهران 9مج]الرَّّي القدمية[، 

]تاريخ الطّ، يف إيران بعد اإلسال : منذ ظهور اإلسال  حىت العصر  اسال : از ظهور اسال  تا دوران مغول
]طهران يف عهد ناصر الدي   طهران عهد ناصر  [؛ ناصر جنمي، 1278ش ]1353املغولنّي[، طهران 

"إبداع الرسول العربنّي يف فّ  الصنّحة"، يف   [؛ حممود ناظم نسيمي، 1245ش ]1328طهران شاه[، 
فيسي، ؛ سعيد نهن1327/ 1277، حل، 1مج، عند العربالعلو  أحباث الندوة العاملّية األوىل لتاريخ 
]مجعّية األسد والشمس احلمنراء اإليرانّينة[،    شري وخورشيد سرخ ايران"تاريخ البيمارستانات اإليرانّية"، 

  [(؛1251 -1250ش ]1330 -1392) 10 -2، العددان 3السنة 
 ...أجنيب
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