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دانشجوى دكترى گروه تاريخ علم دوره اسالمى ،پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى ،تهران ،ايران
عبدالرسول عمادى
استاديار گروه تاريخ علم دوره اسالمى ،پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى ،تهران ،ايران
محسن رحمتى
دانشيار گروه تاريخ ،دانشگاه لرستان ،خرم آباد ،ايران

چکیده
يکى از مهمترين مراكز پزشکى در جهان اسالم ،دارالشفاى «ربع رشيدى» بوده كه مىتوان آن را بزرگترين
مجموعه موقوفى ،علمى ،آموزشى و مذهبى ايران عصر ايلخانى ( )057-455دانست .اين دارالشفاء
درواقع بيمارستان و مکانى براى پذيرش و درمان بيماران ،آموزش پزشکى و تهيه مواد مختلف دارويى بوده
است .در اين پژوهش با روش توصيفى -تحليلى سازمان دارالشفاى ربع رشيدى از جنبههايى چون
ساختار مديريت ،نظام مالى ،وظايف و كاركردهاى درمانى و آموزشى بررسى شده است .نتايج اين بررسى
نشان مىدهد كه دارالشفاى ربع رشيدى با برخوردارى از پشتوانه مالى مشخص و مستقل ،بسيارى از
كاركردهاى بيمارستانهاى امروزين ،مانند استفاده از روشهاى آموزشى بالينى و نظرى را بهصورت
همزمان ،متناسب با امکانات آن عصر دارا بوده است؛ نيز اين دارالشفاء از طريق ايجاد ارتباط نزديک با
دستاوردهاى علمى و
علمى سرزمينهاى ديگر به ويژه هند و چين ،در اقتباس و انتقال
مجامع و مراكز
ِ
ِ
پژوهشى اطباى آن نواحى به ايران مؤثر بوده است.

کلیدواژهها :نهادهاى آموزشى در اسالم ،ربع رشيدى ،دارالشفاى ربع رشيدى ،رشيدالدين فضلالله
همدانى.

 .1تاريخ دريافت1931/7/11 :؛ تاريخ پذيرش9315/97/99 :
 .2رايانامه (مسؤول مکاتبات)amirdehghan55@yahoo.com :
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.1مقدمه
با انتقال ميراث فرهنگى و تمدنى ايرانى به جهان اسالمى ،انديشمندان و استادان دانشگاه
جندى شاپور و از جمله پزشکان آن همچون خاندان بختيشوع به دربار خلفاى عباسى فرا
خوانده شدند و زمينه تأسيس مراكز آموزشى و بيمارستانها را فراهم آوردند .برخى از
بيمارستانها در دوره اسالمى ،چون بيمارستانهاى بغداد ،رى ،قاهره ،عضدى و منصورى
متناسب با امکانات عصر خويش به پيشرفتهاى قابل توجهى در درمان و مراقبت از بيمار
دست يافتند .عملکرد اين بيمارستانها تنها به درمان محدود نمىشد و در دوران اعتالى
خود نهادهايى براى آموزش و پژوهش در زمينه پزشکى بهشمار مىرفتند ،اگر چه با ايلغار
مغول ،بسيارى از مآثر فرهنگى و تمدنى ايران و جهان اسالم آسيب ديد ،اما در عهد
ايلخانان براى ترميم آن آسيبها ،اقدامات چشمگيرى صورت گرفت .بخشى از تالشهاى
فرهنگى و تمدنى عهد ايلخانى مرهون توجه و حمايتهاى خواجه رشيدالدين فضل الله
همدانى وزير معروف ايلخانان است كه در طول بيش از بيست سال وزارت انجام داد .در
علمى موسوم به ربع رشيدى از
ميان اقدامات آبادگرانه رشيدالدين فضل الله ،بناى شهرک
ِ

همه مهمتر بوده است .يکى از تأسيسات مهم اين شهرک ،دارالشفاى معروف آن بوده كه در
تاريخ پزشکى ايران و جهان اسالم از شهرت سزاوارى برخوردار است .تا كنون چندين
تحقيق و پژوهش در باب تاريخ پزشکى و بيمارستان در ايران و اسالم ،نظير تاريخ

بیمارستانها در اسالم از احمد عيسىبک و تاريخ بیمارستانهای ايران تأليف حسن تاج-
بخش صورت گرفته كه در آنها بهاختصار به دارالشفاى ربع رشيدى اشاره شده است.
همچنين در تحقيقات مربوط به مجتمع علمى و آموزشى ربع رشيدى ،دارالشفاى ربع
رشيدى نيز به عنوان بخشى از اين مجموعه مورد مطالعه قرار گرفته كه كتاب بررسى روش
اداری و آموزشى ربع رشیدی از محمدمهدى بروشکى نمونهاى از آنهاست .ليکن تاكنون
پژوهشى مستقل كه ابعاد مختلف دارالشفاى ربع رشيدى و كاركردهاى آن را بکاود صورت
نپذيرفته است.
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بررسى و مطالعه اسناد و منابع تاريخى نشان مىدهد كه دارالشفاى ربع رشيدى بر
درمانى ادوار قبل و بعد از ايلخانى از برخى جهات مزيت داشته است؛ در اين
ساير مراكز
ِ

مركز درمانى ،دانشپژوهان و پزشکان عالوه بر مداواى بيماران ،به تدريس و آموزش حرفه
خود به ديگر طالبان اين رشته و تحقيق و پژوهش در قلمرو علوم پزشکى نيز مىپرداختند.
همچنين اين مركز درمانى خدمات اجتماعى و رفاهى خاصى براى بيماران مسافر و فقير و
همانندان آنها ارائه مىكرد .پژوهش حاضر درصدد است تا با استفاده از منابع و اسناد
تاريخى  ،كيفيت سازمان ادارى و كاركردهاى مختلف اين دارالشفاى چندمنظوره را مطالعه و
بررسى كند.
 .2ربع رشیدی
خواجه رشيدالدين فضلالله همدانى در دوران وزارت خويش (717-137ه) به
فعاليتهاى علمى ،اجتماعى ،فرهنگى ،امور خيريه و ايجاد بناهاى عامالمنفعه اهتمام ويژه
داشت .بزرگترين بنياد خيريه و وقفى او بر اساس گفته حمدالله مستوفى شهرچهاى بود در
شمال تبريز به موضع «وليانكوه» كه به نام بانى آن «ربع رشيدى» نام گرفت 9.اين شهرچه
درواقع دانشگاه و پژوهشگاهى بينالمللى با تأسيسات جانبى متنوع بود .به گفته دولتشاه
سمرقندى ،عظمت و شکوه ربع رشيدى چندان بود «كه از آن عالىتر عمارتى در اقليم نشان
نمى دهند و بر كتابه آن عمارت نوشته كه همانا ويران كردن اين عمارت از ساختن عمارت

ديگر مشکلتر باشد» 4.و شايد وجود همين كتيبه بوده ،كه موجب شد ميرانشاه فرزند تيمور،
پس از احساس ناتوانى در برآوردن عمارتى چون ربع رشيدى دستور به ويرانى آن دهد «تا
آيندگان بگويند گرچه ميرانشاه نتوانست چيزى بسازد ،اما در ويران كردن زيباترين

 .9مستوفى.77 ،
 .4سمرقندى.271 ،
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ساختمانهاى جهان كامياب شد» 1.براساس منابع تاريخى ،اين مجموعه از زيرساخت و
تشکيالت قابل مالحظهاى برخوردار بوده است و عالوه بر ايرانيان ،طالبان علم از ديگر
سرزمينهاى اسالمى ازجمله چين ،هند ،شام و مصر با برخوردارى از امکانات رفاهى

مناسب در اين مركز علمى و آموزشى به تدريس و تحصيل اشتغال داشتهاند 1.اين مركز
علمى داراى تأسيسات آموزشى مختلفى نظير آموزشگاه ،مدارس عالى ،دارالشفا ،خانقاه و
كتابخانه بوده است .در اين ميان دارالشفا از توجه ويژه رشيدالدين برخوردار بود؛ وى عقيده
داشت« :با وجود عدم صحت و ضعف قواى بدنى ،تحصيل كماالت نظرى و اكتساب
ملکات علمى صورت نبندد» 7.از اينرو ساخت دارالشفا در سراسر قلمرو ايلخانى را از

مهمات امور مى دانست و اهمال و كوتاهى در آن را به هيچ وجهى از وجوه جايز نمىشمرد

7

و موقوفات چشمگيرى را براى تأمين هزينههاى جارى دارالشفاها بهويژه دارالشفاى ربع
رشيدى اختصاص داد.
 .3دارالشفای ربع رشیدی
سازمان دارالشفاى ربع رشيدى ،براى نيل به اهداف تعيينشده در حوزه سالمت ،از
بخش هاى مختلف با كاركردها و وظايف جداگانه در حوزه مديريت ،نظام مالى ،استخدام
كاركنان ،خدمات درمانى و بهداشتى ،آموزش و پژوهش ،حقوقگيرندگان خدمت ،بهداشت
محيط ،بخش دارويى ،نظام جبران خدمات پزشکان و پيراپزشکان و كاخدارى تشکيل يافته
بود كه در ادامه به بررسى و شرح هر كدام پرداخته خواهد شد.

3

 .1كالويخو.171 ،
 .1نک .رشيدالدين فضلالله همدانى ،وقفنامه ربع رشیدی؛ همو ،مکاتبات رشیدی913-917 ،؛ ميرخواند5575 ،؛
سمرقندى109 ،؛ اوحدى مراغهاى.511 ،
 .7همو ،سوانح االفکار رشیدی.291 ،
 .7همو ،مکاتبات رشیدی.217 ،
 .3عناوين بخشها و حوزههاى ياد شده بر اساس عناوين به كار رفته در سازمان بيمارستانهاى نوين مىباشد.
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 .1.3مدیریت
اداره امور دارالشفاى ربع رشيدى همانند ساير مراكز آموزشى اين مجتمع علمى و آموزشى

تحت نظارت مستقيم مديريت ربع بوده است 11.در ربع رشيدى مقام سرپرستى و مسؤوليت
مستقيم امور كه تحت عنوان «متولى» از آن ياد شده ،از بدو تأسيس(133ه) تا سال 717ه
و مرگ خواجه رشيدالدين فضلالله همدانى برعهده وى بوده است .رشيدالدين تصريح كرده
بود تا زمانى كه در قيد حيات است خود عهدهدار تمام امور است و بعد از مرگش اداره امور
بر عهده شورايى مركب از متولى ،مشرف و ناظر (به عنوان نايب متولى) خواهد بود كه

همگى مىبايد از اوالد وى و اگر نه ،از ميان شايستهترين شيوخ تبريز كه مورد تأييد قاضى-

القضات شهر باشند انتخاب شوند 11.از ميان اين سه مقام ،متولى از قدرت و اختيار تام
برخوردار بوده ،بهطورىكه مسؤوليت مستقيم ساختمان ،امور آموزشى ،گزينش دانشجويان
و مدرسان ،امور مالى و عمرانى ،گزينش و عزل كاركنان و ديگر امور مرتبط با ربع رشيدى را

برعهده داشته است كه مىبايست با دو مقام ديگر يعنى ناظر و مشرف مشورت نمايد 12.از
اين رو مىتوان گفت متولى در واقع «رهبرى» ربع را برعهده داشته است .رهبرى نسبت به

مديريت ،مفهوم وسيعترى دارد و زمانى اعمال مىشود كه فرد به هر دليلى مىكوشد بر رفتار
شخص يا گروهى اثر بگذارد؛ چنين كوششى ممکن است با اهداف رهبر يا ديگران يا

 . 11در رأس سازمان بيمارستان هاى نوين هيأت مديره قرار دارد كه در زبان انگليسى تحت عناوين مختلف از جمله
 board of directorsيا board of trusteesيا ساير نامهايى كه بر رهبرى و كنترل داللت دارند ذكر مىگردد .در
اكثر كشورهاى صنعتى شمار اعضاى هيأت مديره بيمارستان بين  3تا  11نفر مىباشد .مطلوب آن است كه عضو
هيأت مديره مافوق فعل و انفعاالت سياسى باشد ،چرا كه سياستمدار ممکن است قادر نباشد خود را از اثرها و منافع
فعاليتهاى سياسى رها سازد و اگر به مسائل سياسى ميدان داده شود تهديدى براى موجوديت بيمارستان خواهد بود
(نک .صدقيانى.)14-11 ،
 .11رشيدالدين فضلالله همدانى ،وقفنامه ربع رشیدی.121-117 ،
 .12همان.121-122 ،
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اهداف سازمان سازگار يا ناسازگار باشد 19.براساس الگوهاى رهبرى بر پايه چگونگى
بهرهگيرى رهبران از اختيارات ،ديده شده كه آنها از سه الگو بهرهگيرى مىكنند كه با توجه به
مفاد وقفنامه و مکاتبات رشيدالدين با حکام و اعمال نواحى مختلف ايران ،توليت وى در
الگوى «رهبر اقتدارگرا و خودكامه» قرار مىگيرد .براساس اين الگو رهبر شخصى است به-
خود مطمئن و قاطع كه فرمان مىدهد و انتظار فرمانبردارى دارد و توانايى دارد با خوددارى

از پاداشدادن يا ندادن و به كار بردن تنبيه رهبرى كند 14.از منظر شواهد تحقيقى ،اگر رهبرى
در سازمان ،فارغ از نوع الگوى آن ،اثربخش باشد با عملکرد بهتر و اخالقىتر همراه است؛
از اينرو كاوش براى راههاى شناسايى يا پرورش رهبران اثربخش بايد ادامه يابد.

11

رهبر اقتدارطلب و خودكامه

كاركنان

كاركنان

كاركنان
رهبرى مردمى و مشاركتى

كاركنان

كاركنان

كاركنان

رهبرى بر پايه آزادى عمل و بىبندوبارانه

كاركنان

كاركنان

كاركنان

جريان اعمال نفوذ در سه الگوى رهبرى
13. Herse & Blancard, 5.
 .11كونتز و ديگران.231 ،
 .11رضائيان.971 ،
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تقيسم كار و شرح وظايف كاركنان از باالترين رده شغلى تا پايينترين آن ،يکى از
برجستهترين مسائل مديريت بوده است كه در ربع رشيدى كامال اجرا مىشده و مانند مراكز
علمى امروزى زمان ورود و خروج كاركنان ،ميزان ساعات كارى در طول روز و هفته ،شيوه
آموزش ،شمار استادان و دانشجويان ،مواد آموزشى ،دقيقا حسابشده بود .عالوه بر مسائل
آموزشى و ادارى ،مسائل مالى و تأمين بودجه ،ميزان هزينهها ،منابع درآمد ،موارد مصرف،
ميزان و چگونگى پرداخت حقوق و پاداش كاركنان ،استادان و دانشجويان به طور دقيق
تنظيم شده بود و متولى موظف بود دستورالعملهاى ذكرشده در وقفنامه را ماهى يک نوبت

مطالعه نمايد تا بر شرايط آن واقف باشد 11.از اينرو مىتوان گفت شيوه اداره امور توسط
رشيدالدين در ربع رشيدى پيامدهاى دوسويهاى را به دنبال داشته است .از يک سو وسعت
طرح ربع رشيدى ،برنامههاى دقيق احداث و نظارت بر ساختمان و بناهاى وابسته بدان،
نظم و ترتيب در اداره تشکيالت ،سازندگى و وسعت عمل كه در متن وقفنامه بدان اشاره
شده و همچنين بررسى مکاتبات رشیدی نشان مىدهد تمركز امور در دست رشيدالدين به
عنوان يک شخصيت علمى ،نظارت مستقيم وى بر فعاليتهاى مركز يادشده ،استفاده وى
نهاد
از موقعيت سياسى خويش و كرسى وزارت و همچنين دسترسى به منابع مالى سرشار ِ
وقف ،مهمترين عامل در شکوفايى ربع رشيدى بوده ،كه مىتوان از آن به عنوان يکى از
ارزشمندترين مجموعههاى آموزشى ايران پس از حمله مغول كه نقش انکارناپذيرى در
احياى فرهنگ و حيات علمى ايران در آن دوره داشته ،ياد كرد.
از سوى ديگر تمركز بيش از حد ساختار سازمانى ،رهبرى و تسلط همه جانبه
رشيدالدين و هم چنين تأثير بسزاى نفوذ و قدرت سياسى و مالى وى در اداره امور و ساير
تشکيالت ربع رشيدى موجب گرديد كه تمام تصميمگيرىها و سياستگذارىهاى خرد و
كالن توسط شخص وى و بدون مشاركت ساير كاركنان ربع صورت پذيرد .از اينرو به دنبال
 .11رشيدالدين فضلالله همدانى ،وقفنامه ربع رشیدی.94 ،
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قتل رشيدالدين در سال 717ه تأسيسات عظيم علمى او كه اتکا به شخص وى داشت 17،از

كينهتوزى و انتقامجويىهاى سياسى در امان نماند و غارت شد 17.در زمان وزارت
غياثالدين محمد (مقتول در سال 791ه) فرزند رشيدالدين اين مركز علمى يک بار ديگر
براى مدتى كوتاه رونق گذشته را تا اندازهاى باز يافت؛ 13اما بعد از مرگ وى باز مورد تاراج

قرار گرفت 21.به دنبال مرگ ابوسعيد ايلخانى(791ه) و سقوط ايلخانان ،ساختمان ربع
بارها در دست مدعيان قدرت جابهجا گرديد ،چنانكه جز ويرانهاى از آن باقى نماند.
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 .2. 3نظام مالى و تأمین بودجه

در ربع رشيدى تأمين تمام مخارج دانشگاهى و علمى براساس عوايد موقوفات بود 22.از

آنجاكه سالطين ايلخانى تحت تأثير آموزههاى انديشمندان ايرانى پذيرفته بودند كه

نمىتوانند در درآمدهاى حاصل از اوقاف دخالت نمايند 29استفاده از موقوفات بهعنوان
پشتوانه مالى ربع موجب شده بود كه اين مركز آموزشى تا حدود زيادى مستقل از دربار

عمل كند 24و تحت تأثير فراز و نشيبهاى سياسى قرار نگيرد و در نتيجه جابهجايى
 .17نصر.927 ،
 .17خواندمير.211/9 ،
 .13مستوفى.77 ،
 .21ميرخواند.4411/1 ،
 .21نک .سمرقندى271 ،911/1 ،؛ كالويخو.171 ،
 .24نک .رشيدالدين فضلالله همدانى ،وقفنامه ربع رشیدی.
 .29طوسى.94 ،
 .24امروزه در اغلب كشورهاى توسعه يافته آموزش بر عهده بخش خصوصى مىباشد و حاكميت خود را موظف به
حمايت از واحدهاى آموزشى و پژوهشى مستقل از دولت مىداند؛ به عنوان مثال در امريکا اكثر دانشگاهها ،ازجمله
دانشگاههاى هاروارد ،استنفورد ،كاليفرنيا ،واشنگتن و كلمبيا كه بهلحاظ علمى در صدر معتبرترين دانشگاههاى دنيا
در سال 2114م قرار دارند بهصورت مستقل اداره مىشوند و قسمت اعظم بودجه خويش را از محل وقف و دريافت
كمکهاى بالعوض تأمين مىكنند (عبده تبريزى19 ،؛ .)Shanghi Ranking consultancy. 2014

دارالشفاى ربع رشيدى :سازمان ادارى ،آموزشى و درمانى 129/

سالطين ايلخانى وقفهاى در فعاليتهاى آن ايجاد نکند .آنچه رشيدالدين بر ربع رشيدى
وقف كرده بود اينهاست :عوايد بيش از هزار قطعه زمين كشاورزى (در يزد ،تبريز ،سراب،
مرند ،زنوز ،بوانات ،هرات ،مروست و سرجهان) ،بهكارگمارى صدها غالم و كنيز بههمراه
وقف چندين قريه ،قنات ،باغات در نواحى مختلف ،هزاران راس چهارپا و ...

21

جمع كل هزينههاى يادشده هنگام تأسيس ربع و سپس توسعه آن كه توسط شخص

رشيدالدين محاسبه شده ،برابر با  91117دينار رايج تبريز بوده است 21كه بر اين مقدار بايد
هزينههاى جنسى را افزود كه به صورت نان گندم به كاركنان ربع مىدادند و برابر با
 971733من يا به عبارتى  1117137كيلوگرم بوده است.

27

از ميان تأسيسات مختلف ربع ،رشيدالدين در تخصيص بودجه توجه ويژهاى به
دارالشفاء داشته است .وى شرط كرده بود خريد آالت و ادوات دارالشفاء در اولويت

باشد 27.همچنين وى عالوه بر وقفيات عمومى كه به ربع اختصاص داشته و ساير
بخشهاى ربع ازجمله دارالشفاء از عوايد آن بهرمند مىشدهاند ،موقوفههاى ويژه براى
دارالشفاء در نظر گرفته كه مىتوان به عوايد حاصل از نگهدارى چندهزار قطعه ماكيان و
وقف صدها بشکه شربت دارويى براى مداواى بيماران اشاره كرد 23.افزون بر هزينه

 .21رشيدالدين فضلالله همدانى ،وقفنامه ربع رشیدی153 ،؛ همو ،مکاتبات رشیدی.134-139 ،
 .21بنا به گفته رشيدالدين در پى «اصالحات غازانى» سکههايى از جنس نقره و با وزن سه مثقال ضرب گرديده كه
مانند سکه طال دينار ناميده مىشده است .وى در شرح دارايىهاى خويش از اين نوع سکه ياد مىكند (رشيدالدين
فضلالله همدانى ،مکاتبات رشیدی .)159 ،130 ،اين در حالى است كه پژوهشگران معاصر در انجام محاسبات
ً
مربوط به هزينههاى ربع رشيدى ،سکههاى دينار سه مثقالى را صرفا به جهت استفاده از نام دينار از جنس طال
دانستهاند؛ در صورتى كه رشيدالدين هيچگونه بحثى درباره معيار وزنى سکه طال نداشته است (پطروشفسکى و
اسميت.)111 ،
 .27رشيدالدين فضلالله همدانى ،وقفنامه ربع رشیدی.294-211 ،
 .27همان.294 ،
 .23رشيدالدين فضلالله همدانى ،مکاتبات رشیدی.130 ،134 ،
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كاخدارى ،خريد ابزارها ،دستمزد استادان ،كاركنان و كمکهزينه دانشجويان دارالشفاء به دو
صورت نقدى و جنسى (نان گندم) ،ساالنه  2711دينار رايج براى تأمين دارو ،غذا ،درمان و
دفن بيماران تهيدست و سوخت مورد نياز دارالشفاء اختصاص مىيافته است .عالوه بر وجوه
نقد ،ساالنه  14411من نان گندم براى استفاده كاركنان داروخانهى دارالشفاء در اختيار اين
بخش قرار مىگرفت.
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 .3.3استخدام کارکنان
بررسى شروط وقفنامه ربع رشيدى نشان مىدهد مهمترين وظيفه متولى ،مشرف و ناظر

ِاعمال دقت در گزينش و استخدام كاركنان ربع رشيدى بوده است 91.ديندارى و امانتدارى
كاركنان بايستى مورد آزمايش قرار بگيرد؛ 92داشتن تخصص الزم براى متصديان هر شغل
نيز مورد توجه بوده است .درواقع براى استخدام پزشکان و كاركنان دارالشفاى ربع ،بعد از
احراز شروط عمومى ،داشتن تخصص ،علم و مهارت الزم در پزشکى و همچنين مهربانى

با بيماران الزامى بوده است 94،99.پزشکان دارالشفاى ربع و ساير بيمارستانهاى وابسته بدان
در قلمرو ايلخانى ،ازجمله قطبالدين شيرازى ،محمد بن نيلى ،محمود بن الياس و

ابنمهدى از مشهورترين پزشکان وقت بودهاند و با عناوينى نظير افالطون دهر ،جالينوس
 .91همو ،وقفنامه ربع رشیدی.294 ،
 .91همان.121 ،121 ،
 .92همانجا.
 .99همان.143-141 ،179-171 ،
 .94در گزينش افراد براى بيمارستانها بايد شايستگى و تناسب فرد براى شغل ،و نه صرفا شايستگىهاى فرد ،لحاظ
شود .تبعيض در استخدام بر اساس نژاد ،مذهب ،مليت و جنس ممنوع مىباشد .پذيرش و عضويت در هيأت
پزشکى بيمارستان بر موازين اخالقى و اعتبار علمى فرد داوطلب مبتنى مىباشد .داوطلب بايد از نظر اخالقى داراى
حسن شهرت و سجاياى اخالقى باشد .در مرحله بعد قابليتها و مهارتهاى علمى مدنظر مىباشد به طورىكه در
انتخاب كادر پزشکى شرايط علمى مورد انتظار بيمارستان بايد مورد توجه قرار گيرد (قلى پور112 ،؛ كونتز و ديگران،
22/1؛ صدقيانى.)121/1 ،

دارالشفاى ربع رشيدى :سازمان ادارى ،آموزشى و درمانى 121/

زمان ،ملک االطباء ،زبدة االطباء از آنان ياد شده است 91.همچنين از ساير بالد نظير هند،
چين ،مصر و شام پزشکانى دعوت به همکارى مىشدند كه به گفته رشيدالدين همگى از

پزشکان حاذق و ماهر بودهاند 91.با وجود حساسيتهاى رشيدالدين پيرامون استخدام
كاركنان و تدوين مقررات ويژه در اين باره كه همگى بر شايستهساالرى در امر انتخاب و
انتصاب كاركنان داللت دارد ،وى بعدها با افزودن بندى به وقفنامه در استخدام كاركنان،
اوالد خود و اعقاب آنان را در اولويت قرار داد 97كه اين تغيير احتماال براى حفظ جايگاه و

ثروت خاندان خويش بوده است.
 .4.3وظایف بیمارستان
وظيفه بخش دارالشفاى ربع رشيدى كه يک واحد مجزا و مجهز و در حکم يک دانشکده

درمانى و آموزشى پزشکى بوده 97،به درمان بيماران محدود نبوده و نهادى براى آموزش
پزشکى نيز بهشمار مىرفته است و دانشجويان و دستاندركاران دانش پزشکى به شيوه
امروزين از آنجا فارغالتحصيل مىشدند و با دريافت دانشنامه پزشکى و مجوز طبابت به
درمان بيماران مشغول مىگشتند 93.اين مركز پزشکى عالوه بر ارائه امکانات درمانى براى
اعضا و كاركنان ربع ،خدمات وسيعى در زمينه درمان و خدمات عمومى براى ارتقاى

 .91رشيدالدين فضلالله همدانى ،مکاتبات رشیدی.211 ،219 ،19 ،
 .91همان.391 ،
 .97همو ،وقفنامه ربع رشیدی.915 ،
 .97از آغاز قرن بيستم وظايف بيمارستان از نظر مسؤوليت اجتماعى به شرح زير شکل گرفت .9 :تشخيص و درمان
و مراقبت از بيماران و مصدومين  .1آموزش پزشکان و دارندگان ساير حرفههاى مرتبط با پزشکى  .3مشاركت در ارائه
خدمات بهداشتى جهت پيشگيرى از بروز بيمارى و ارتقاء سطح بهداشت جامعه  .5مشاركت فعال در انجام پژوهش
در قلمرو علوم پزشکى (صدقيانى.)971/9 ،
 .93رشيدالدين فضلالله همدانى ،وقفنامه ربع رشیدی.141 ،
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سالمت عمومى جامعه انجام مىداده است 41.رشيدالدين بهعنوان متولى ربع رشيدى نه تنها
بر وضع بيمارستان ربع رشيدى و خدماترسانى آن نظارت داشت بلکه در ايجاد ،توسعه و
نوسازى دارالشفاهاى ساير شهرها هم كوشش مىكرد و بر چگونگى خدماتدهى آنها ،تهيه
دارو ،ميزان حقوق و امور ديگر نظارت داشت.

41

در كنار خدمات درمانى ،فعاليتهاى علمى و پژوهشى نيز بهصورت شايان توجهى
در بخش دارالشفاى ربع رشيدى انجام مىگرفته است .دهها پزشک حاذق از سرزمينهاى
دوردست به دارالشفاى ربع رشيدى دعوت شده آموزش دانشجويان ايرانى را برعهده

گرفتند 42.نيز كتب حائز اهميتى در طب نگاشته شد و تبادالت علمى در زمينه پزشکى ميان
ايران ،آسياى مركزى و چين شکل گرفت 49.همچنين سفرهايى هم به اين سرزمينها براى
شناسايى و تهيه مواد و گياهان دارويى كه در ايران ناياب بود صورت مىپذيرفت.

44

 .1.4.3خدمات درمانى و بهداشتى
پزشکان در ربع رشيدى شامل دو گروه تمام وقت و پاره وقت مىشدهاند كه پزشکى حاذق
از ميان پزشکان تماموقت مىبايست به صورت شبانهروزى بر كار بيمارستان نظارت داشته
باشد .از اينرو برخالف پزشکان پارهوقت كه در محلهاى بنام «كوچه معالجان» سکونت

داشتند 41،پزشک تمام وقت در خانهاى در جانب راست دارالشفاء موسوم به دارالطبيب
سکونت داشت .وى عالوه بر كار درمان بيماران مىبايست توانايى تدريس و آموزش
دانشجويان پزشکى را داشته باشد .پزشکان تمام وقت كه در رشتههاى مختلف پزشکى
 .41همان.171-141 ،
 .41همو ،مکاتبات رشیدی.213-211 ،
 .42همان.913 ،
 .49نصر.923 ،
 .44رشيدالدين فضلالله همدانى ،سوانح االفکار رشیدی.11 ،
 .41همو ،مکاتبات رشیدی.921 ،

دارالشفاى ربع رشيدى :سازمان ادارى ،آموزشى و درمانى 127/

فعاليت داشتند مشتمل بودند بر يک پزشک عمومى ،معيد (پزشکيار) ،كحال (چشم-
پزشک) كه بايست جراحى نيز بداند ،جراحُ ،م ّ
جبر (شکستهبند) و پزشک داروساز كه
همگى در استخدام رسمى دارالشفاء بودند و حق طبابت خارج از ربع را بدون اجازه متولى
نداشتهاند.

41

در شرح وظيفه پزشکان تماموقت بيمارستان ربع رشيدى آمده است« :بايد كه طبيب
مذكور تمامت كسانى كه در ربع رشيدى مجاور يا مسافر باشند يا عمله آنجا باشند و
رنجور شوند عالج كند و مناسب مزاج شربت و دارو و ُمز َوره 47دهد و به عالج ديگرى
مشغول نشود ،چه او را جهت عالج مجاوران و مسافران ربع رشيدى و عمله آنجا معين

كردهايم» 47.اين پزشکان در روزهاى خاصى از هفته عموم مردم را نيز معاينه و مداوا
مىكردند .پزشکان ساير دارالشفاهاى قلمرو ايلخانى نيز كه تحت نظارت مستقيم
رشيدالدين قرار داشتهاند مىبايست به عموم مردم خدمات درمانى ارائه داده گزارش آن را
براى وى ارسال نمايند .در اين جهت ،بازسازى دارالشفاى شيراز و انتصاب محمود بن
الياس پزشک حاذق به رياست آن بههمراه اختصاص بودجه ويژه براى درمان عموم مردم

43

با توجه به شيوع بيمارى وبا و سرخچه در اين ناحيه كه بيش از پنجاه هزار كشته بر جاى

نهاده بود 11،در ارتقاى سالمت عمومى جامعه از اهميت بسزايى برخوردار بوده است.
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 .41همو ،وقفنامه ربع رشیدی.179 ،141 ،
ُ .47مز َوره و ُمز َوره :آش نرم ،طعامى بىرمق و برساخته و خوش صورت كه بيماران راپزند ،طعام مريض (دهخدا،
لغتنامه ،ذيل واژه؛ نيز همين مقاله.)197 ،
 .47همان.141 ،
 .43همو ،مکاتبات رشیدی.211-212 ،
 .11وصاف.91 ،
 .11در فرانسه و در سال 9553م شرط سکونت در محدوده شهردارى بيمارستان براى پذيرش بيماران لغو گرديد و
بدين ترتيب مسافران بيمار نيز مىتوانستند از خدمات درمانى بيمارستانها برخوردار گردند .در سال 9155م قانونى
وضع گرديد كه كادر پزشکى مىبايست به صورت تمام وقت در بيمارستان حضور داشته باشد .در سال 9105م در
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 .2.4.3آموزش

آموزش در ربع رشيدى از برنامه دقيق و منسجمى برخوردار بوده است 12.برخالف اغلب

مدارس قديم كه هيچ شرط خاصى براى پذيرش دانشجو نداشتند و هر كس با هر ميزان
استعداد مىتوانست در اين مدارس شركت كند 19،در ربع رشيدى اولين و مهمترين شرط در
زمينه آموزش شناسايى استعداد و توانايىهاى مراجعهكنندگان در علوم مختلف و پذيرش
متقاضيان مستعد بوده است .رشيدالدين در نامهاى به فرزندش سعدالدين حاكم ِق ّنسرين در
مورد چگونگى پذيرش دانشجويان ربع رشيدى آورده است« :ما تعيين كرديم كه هر چند
طالب علم پيش كدام مدرس تحصيل علم كند و ديديم كه ذهن هر طالب علمى از اين
طالبعلمان معدوده مستعد كدام علم است از فروع و اصول ،نقلى و عقلى ،به خواندن آن
علم امر فرموديم» 14.بنابراين چنين مىنمايد شرط پذيرش دانشجويان پزشکى همانند
دانشجويان ساير رشتهها ،شركت در آزمونهاى استعداديابى و كسب امتياز الزم بوده است.
عالوه بر استعداد ،دانشجويان طب مىبايست داراى ويژگىهاى ديگرى مىبودند كه در
وقفنامه ربع اين ويژگىها اينگونه بيان شده است« :بايد كه متعلمان ،مردم زيرک باشند و در

شهر آلماتى قزاقستان كنفرانسى با حضور بيش از  937كشور دنيا با هدف ارتقاى سالمت و بحث و بررسى ارائه
خدمات بهداشتى و درمانى برگزار گرديد و در پى آن دولتها به حمايت از مردم نيازمند و محروم به منظور بهرهمند
گشتن از خدمات عمومى بهداشتى و درمانى ملزم گشتند (صدقيانى11-95/9 ،؛Declaration of Alma-
.)Ata,2-6
 .12يکى از وظايف اصلى مديريت بيمارستان آموزش كاركنان است تا آنان بهروز ماهر و ورزيده باشند و بتوانند
نيازمندىهاى آنى و آتى بيمارستان را برآورده سازند .كاركنان بايد متقاعد شوند كه آنچه مىآموزند مهم است و عمل
به آن پيامدهاى مطلوب و پاداش در پى دارد .همچنين بايد فرصتى به وجود آورد تا كاركنان آنچه را مىآموزند به طور
عملى انجام دهند و با تمرين مداوم رفتار مطلوب مشاهده شده را تکرار نمايند (Ivancevich,408؛ قلى پور،
.)331
 .19مجتهدى.11 ،
 .14رشيدالدين فضلالله همدانى ،مکاتبات رشیدی.913 ،

دارالشفاى ربع رشيدى :سازمان ادارى ،آموزشى و درمانى 123/

تحصيل علم طب ُمه َوس و ُم ِجد و متدين و امين باشند» 11در ابتداى تأسيس دارالشفاء،
آموزش دانشجويان پزشکى كه شمار آنها دو نفر به ازاى هر استاد بود به صورت آموزش

بالينى 11و توسط پزشکان تماموقت دارالشفاء انجام مىگرفته است .اما در سال 711ه

رشيدالدين با افزودن يک بند به وقفنامه شمار دانشجويان را به پنج نفر افزايش داد .همچنين
در اين سال يک نفر «معيد» براى اعادت درس طب با حقوق ثابت به استخدام دارالشفاء در

آمد 17.از آنجاكه معيد درسى را كه مدرس مىداد تکرار مىكرد تا طالب آن را بهتر دريابند
و نيز اشکاالت و ابهامات را برطرف كند 17آشکار مىشود عالوه بر آموزش بالينى به

دانشجويان ،كالسهاى پزشکى به صورت نظرى و به شيوه سخنرانى نيز برگزار مىشده
است .مبلغى كه پزشکان براى آموزش طب به دانشجويان دريافت مىكردند بيشتر از مبلغى
بود كه در ازاى معاينه و مداواى بيماران دريافت مىنمودند 13كه اين خود نشاندهنده

اهميت و توجه بيشتر به بخش آموزش در دارالشفاى ربع بوده است.

 .11همو ،وقفنامه ربع رشیدی.141 ،
 .11آموزش بالينى ،آموزشى عملى به دانشجويان به منظور تسهيل يادگيرى در محيط بالينى است كه در آن مربى
بالينى و دانشجو به يک اندازه شركت دارند و هدف آن ايجاد تغييرات قابل اندازهگيرى در دانشجو است به طورى كه
همه دانشجو يان در پايان دوران تحصيلى خود قادر باشند مهارتهاى مختلف آموختهشده را با كفايت الزم به اجرا
درآورند ( .(Nahas,639-648الزمه اين شيوه آموزش پزشکى ،نزديکى و ادغام مراكز آموزشى پزشکى و مراكز
درمانى مىباشد كه تاريخچه آن در اروپا به سال 9155م بازمىگردد .در اين سال دانشکدههاى پزشکى و
ً
بيمارستانهاى كشور فرانسه موظف شدند تا مشتركا بخشهاى خود را براى ارائه مراقبت ،آموزش و تحقيق
سازماندهى كنند .در ايران نيز به منظور يکپارچه كردن آموزش پزشکى و امور درمانى ،آموزش دانشجويان و استفاده
از آنها براى درمان و مراقبت از بيماران در سال 9345ش دانشگاههاى علوم پزشکى از وزارت علوم منفک و با وزارت
بهدارى و بهزيستى سابق ادغام گرديد (صدقيانى.)37,11/9 ،
 .17رشيدالدين فضلالله همدانى ،وقفنامه ربع رشیدی.141 ،
 .17مجتهدى.13 ،
 .13رشيدالدين فضلالله همدانى ،وقفنامه ربع رشیدی.147 ،
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به دنبال گسترش ّ
كمى و كيفى تشکيالت ربع رشيدى ،رشيدالدين براى ارتقاى سطح

آموزش و تعليم دانشجويان شروع به جذب نخبگان 11از ملل مختلف نمود .پنجاه پزشک
ماهر از هند ،چين ،مصر و شام و ديگر سرزمينها به تبريز دعوت شدند تا عالوه بر درمان
بيماران عهده دار آموزش دانشجويان طب شوند .نزد هر يک از اين پزشکان ده دانشجو به
فراگيرى دروس پزشکى مشغول بودند.
آنچنان كه از متن وقفنامه و مکاتبات رشیدی برمىآيد به ازاى هر يک پزشک مدعو كه
در حکم پزشک عمومى بودهاند ،يک جراح ،يک كحال و يک ُم ّ
جبر وجود داشت كه هر
كدام مىبايست پنج دانشجو را كه از ميان غالمان رشيدالدين انتخاب مىشدند ،تعليم

دهند؛ 11بدين ترتيب  111دانشجوى پزشکى عمومى 211 ،چشمپزشک 211 ،جراح
و 211شکستهبند كل دانشجويان دارالشفاى ربع رشيدى را تشکيل مىدادند.
در حالىكه در بسيارى از مدارس قديم هيچگونه محدوديت زمانى براى تحصيل
وجود نداشته است و گاهى طالبان علم براى استفاده از مزايا تا آخر عمر در مدارس رفتو-

آمد مىكردند و به گفته شاردن اين مدارس به كانونى براى تنپرورى تبديل شده بود 12در
دارالشفاى ربع ،مدت زمان تحصيل در طب پنج سال تعيين شده بود و در اين دوره
دانشجويان از تمام امکانات رفاهى ،چون مسکن و كمکهزينه تحصيلى ساالنه

19

برخوردار بودند .با اتمام دوره تحصيلى از دانشجويان توسط استادان آزمون نهايى بهعمل
دانشجويان فارغالتحصيل با دريافت دانشنامه/اجازهنامه به
مىآمد و در صورت قبول،
ِ
طبابت مشغول مىشدند و در صورت نپذيرفته شدن و يا هرگونه سرپيچى و بىلياقتى ،از
دارالشفاء اخراج مىشدند و مىبايست جاى خود را به دانشجويان مستعد ديگر دهند.

14

60. Attract elite
 .11همو ،مکاتبات رشیدی.913 ،
 .12شاردن.397/9 ،
63. Scholarship
 .14رشيدالدين فضلالله همدانى ،وقفنامه ربع رشیدی.141 ،141 ،

دارالشفاى ربع رشيدى :سازمان ادارى ،آموزشى و درمانى 191/

 .3.4.3پژوهش
امور پژوهشى در مركز علمى و آموزشى ربع رشيدى داراى جايگاه قابل مالحظهاى بوده

است 11.از اهداف توجه به پژوهش در دارالشفاء ،استفاده از دستاوردهاى علمى ساير
تمدنهاى معاصر با ايلخانان بود .رشيدالدين عقيده داشت به دليل اختالف در طبيعت و
مزاج مردمان ملل گوناگون ،پزشکهايشان «را بسيار لطايف باشد كه ما را نباشد» 11.با
همين مالحظه ،دو تن از معروفترين دانشمندان ختايى در علوم تاريخ ،نجوم و طب به
نامهاى «ليتاجى» و «كمسون» به دربار غازان پيوستند و تأليفاتشان را هم با خود به ربع

آوردند 17.همچنين رشيدالدين يکى از مستعدترين دانشجويان طب به نام «صفىالدوله» را
مالزم طبيب و دانشمند ختايى «سيوسه» نمود تا زبان و طب ختايى را بياموزد و سپس با
كمک وى و يک جوان ايرانى كه در چين بهدنيا آمده بود و زبان چينى و پارسى را نيک

مىدانست تأليف كتابى بنام تنکسوقنامه يا طب اهل ختا را بهپايان رسانيد 17.اين كتاب
دانشنامهاى است در پزشکى و گياهشناسى چينى و آداب كشوردارى و حکومت در چين كه
در چهار بخش به نگارش درآمده است؛ آنچه اكنون موجود است و متن كامل تنکسوقنامه
تصور مىشود در حقيقت شامل مقدمه و بخش نبضشناسى اين كتاب مىباشد كه به گفته
رشيدالدين از كتابى منظوم كه در نزد پزشکان ختايى بنام مؤلفش «وانک شوخو» خوانده

 .11امروزه واحدهاى توسعه تحقيقات بالينى و شوراى پژوهشى بيمارستانها با هدف كلى توسعه كمى و كيفى
پژوهشهاى بالينى و همچنين ترغيب و توانمندسازى اعضاى هيأت علمى و فراهم نمودن تسهيالت جهت انجام
پژوهش در بيمارستانهاى آموزشى تشکيل مىشوند .واحد توسعه تحقيقات بالينى مىتواند از منابع مالى مختلف
نظير حمايت مالى معاونت پژوهشى ،كمک و هداياى اشخاص حقيقى و حقوقى و يا درآمدهاى اختصاصى
بيمارستان بر طبق مقررات جارى استفاده نمايد.
 .11رشيدالدين فضلالله همدانى ،تنکسوق نامه.17 ،
 .17همو ،جامع التواريخ.7 ،
 .17همو ،تنکسوق نامه.91-29 ،
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مىشود ترجمه شده است 13.امروزه مشخص شده اين بخش درواقع ترجمه كتابى چينى به
نام موچه ئه يا کتاب نبض منسوب به پزشک نامدار چينى در بين سده سوم تا پنجم م به نام

«وانگ شوهو» مىباشد 71.ساير بخشهاى كتاب كه به موضوعات مختلف نظير تشريح
عروق دوازدهگانه ،شيوههاى درمان ،گياهشناسى ،معدن ،حيوانشناسى ،سخن بزرگان و

سالطين و جز آنها پرداخته 71هنوز يافت نشده است.

در زمينه دارو نيز رشيدالدين مترصد بود كه مجموعه كاملى از داروها ،روغنها و
گياهان دارويى را در داروخانه ربع رشيدى فراهم آورد و از آنجا كه هزينه خريد داروهاى
گياهى از تركستان ،چين و هند بسيار باال بود گياهشناسان مشهور اعم از ايرانى و غير آن كه
در ايران زندگى مىكردند ماموريت يافتند در كوه و صحرا به تحقيق و شناسايى اين گياهان
دارويى بپردازند و سپس توليد آن را در ايران پايدار كنند .هم در اين زمان با افزودن 24
داروى مفرد به «ترياق فاروق» ،ترياق جديدى مشهور به «ترياق غازانى» به دست آمد كه به
گفته رشيدالدين قدرت اثرگذارى بااليى داشته است.

72

همچنين به درخواست رشيدالدين ،بذر انواع درختان ،حبوبات و گياهانى را كه

خواص دارويى داشتند و در تبريز يافت نمىشد 79،از سرزمينهاى ديگر وارد كرده با انجام
آزمايشهاى فنى گوناگون در زمينه پيوند ،كود ،خاک و غيره موفق به پرورش و تربيت اين
گياهان غيربومى در تبريز شدند .حاصل اين تجربيات توسط رشيدالدين در كتابى تحت
عنوان آثار و احیاء جمعآورى شد كه در آن به معرفى و ذكر انواع گياهان و درختان از نواحى
گوناگون ازجمله هند ،چين ،عراق ،فرارود و ديگر سرزمينها بههمراه شيوه كاشت و
 .13همان.73 ،
 .71اى دان.279/1 ،
 .71رشيدالدين فضلالله همدانى ،تنکسوقنامه.59-01 ،
 .72همو ،تاريخ مبارک غازانى.179 ،
 .79همو ،آثار و احیاء.113-117 ،

دارالشفاى ربع رشيدى :سازمان ادارى ،آموزشى و درمانى 199/

برداشت مىپردازد 74و در ضمن آن اطالعات مفيدى در زمينه گياهپزشکى و خواص دارويى
و درمانى گياهان به دست مىدهد .از آنجاكه رشيدالدين شرط كرده بود كه مص َنفات وى

بهعنوان كتب درسى در ربع و ساير مدارس تدريس شوند 71به احتمال فراوان از اين تأليفات
براى تدريس طب و كاشت گياهان دارويى استفاده مىشده است.
در كتابخانه ربع رشيدى بيش از  11هزار جلد كتاب در انواع علوم از ممالک توران،

مصر ،مغرب ،روم ،چين و هند گرد آمده بود 71و با مقررات خاص ،شبيه كتابخانههاى

امروزى ،در اختيار طالبان و پژوهشگران علم از ملل مختلف قرار مىگرفت 77.رشيدالدين
براى ترغيب علما و دانشمندان به فعاليتهاى علمى و پژوهشى وجذب آنان براى استفاده
دانشجويان ربع از علم و تصنيفاتشان پاداشها و جوايز نفيسى در نظر گرفته بود .دانشمند و
پزشک مشهور عصر ايلخانى قطبالدين شيرازى كه براى گردآوردى مطالب مورد نياز در

نگارش كتاب التحفة السعدية فى الطب ناچار به اقامت در مصر شد 77به دستور رشيدالدين
مبلغ هزار دينار وجه نقد پاداش گرفت .پزشک ديگر فقيه محمود بن الياس طبيب ،اللطائف

الرشیدية را نگاشت و با تقديم آن به رشيدالدين از مواهب وى بهرهمند گشت 73.همچنين
دانشمندان ساير ملل نظير محمد اشبيلى و على قيروانى كه تأليفاتى از خود را به تبريز
فرستادند هر كدام از پاداشهاى جنسى و نقدى قابل مالحظهاى بهرهمند گرديدند.

 .74همان.213-74 ،
 .71رشيدالدين فضلالله همدانى ،لطائف الحقايق.11 /2 ،
 .71همو ،مکاتبات رشیدی.297 ،
 .77همو ،وقفنامه ربع رشیدی.111 ،
 .77سارتن.1773/2 ،
 .73رشيدالدين فضلالله همدانى ،مکاتبات رشیدی.219 ،
 .71همان.211-247 ،
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 .5.3حقوق بیماران و مراجعهکنندگان

خدمات درمانى دارالشفاى ربع رشيدى عالوه بر قشرهاى ضعيف جامعه 71شامل حال

عموم مردم تبريز نيز مىشده است؛ 72همچنين مسافران و ساكنان ساير نقاط قلمرو ايلخانى
از اين خدمات بهرهمند مىگشتند .در دارالضيافه ربع ،به مسافران غذا داده مىشد كه

بهلحاظ كيفيت با غذاى كاركنان ربع رشيدى تفاوتى نداشته است 79.روزهاى دوشنبه و پنج-
شنبه هر هفته درهاى بيمارستان به روى عموم باز بود و عالوه بر كاركنان و مسافران ساكن در
ربع كه داراى حق تقدم بودند عموم مراجعهكنندگان و ساكنان تبريز نيز به صورت كامال

رايگان معاينه شده ،دارو دريافت مىكردند 74.داروهايى كه در اين دو روز مورد استفاده
عموم مراجعهكنندگان قرار مىگرفت غير از داروهايى بوده كه به مجاوران ،مسافران و عمله
ربع داده مىشد .براى تأمين داروهاى يادشده ساالنه  1411دينار و براى تهيه غذاى رژيمى
بيماران  111دينار رايج تبريز درنظر گرفته شده بود.

71

مراقبت در منزل نيز بخشى از حقوق بيماران دارالشفاى ربع رشيدى بوده است .اگر
مسافران ،مجاوران و يا عمله ربع رشيدى بيمار مىشدند در اقامتگاه خود در ربع بسترى
 .71همان.271 ،
 .72براساس استانداردهاى اعتباربخشى ،بيمارستان بايد از گروههاى آسيبپذير جامعه از جمله كودكان ،زنان
باردار ،افراد ناتوان ،سالمندان ،بيماران روانى ،گيرندگان خدمت مجهولالهويه ،معلوالن ذهنى و جسمى ،افراد بدون
سرپرست و ديگر جمعيتهاى درمعرض خطر ،بهطور مناسب (تجهيزاتى ،فيزيکى ،ايمنى و درمانى) حمايت نمايد.
دريافت هزينه خدمات از گيرنده خدمت ،براساس قوانين و آييننامههاى موجود انجام مىگيرد .انجام تمام اقدامات
ضرورى در فوريتهاى پزشکى ،بدون مالحظات مالى و بر اساس قوانين جارى صورت مىپذيرد .براى برخى
بيماران ك ه تمايل به بسترى شدن در بيمارستان را ندارند و يا به داليل روحى و درمانى ارائه خدمات بسترى به آنان با
مشکالتى روبهرو مىشود .بسترى شدن در منزل راه حل بسيار مناسبى است (جعفرى و ديگران29-21 ،؛ صدقيانى،
.)233/2
 .79رشيدالدين فضلالله همدانى ،وقفنامه ربع رشیدی.197 ،
84. Social security
 .71همان.294 ،141 ،
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مى شدند .پس از حضور پزشک و معاينه بيمار ،دارو و غذاى مورد نياز نيز از سوى داروخانه
و آشپزخانه دارالشفاء تهيه و درمنزل به بيمار خورانده مىشد 71.متولى حتى مىبايست به
مسافران بيمار ،جامخوابى (لباس خواب) مىداد؛ اين مسافران تا بهبود كامل و توانايى ادامه
سفر تحت مراقبت پزشک دارالشفا بودند و از امکانات رفاهى ربع استفاده مىكردند .حقوق
بيمار تنها به دوران حيات وى محدود نمىشده است و اگر بيمارى درمىگذشت و مالى از
او بر جاى نمىماند مسؤوالن ربع انجام امور مربوط به كفن و دفن وى را برعهده مىگرفتند؛
ساالنه  111دينار رايج بدين امور اختصاص يافته بود.

77

 .6.3بخش دارویى
داروخانه دارالشفاى ربع رشيدى داراى نظامى دقيق در زمينههاى نظارت ،مديريت امور
ّ
دارويى و تهيه و توزيع داروها بوده است .داروها در محلى به نام «رواق المرتبين» تحت
نظر پزشک داروساز ساخته مىشد و جهت نگهدارى و توزيع ميان بيماران به داروخانه

انتقال مىيافت 77.مازاد مصرف روزانه بيمارستان در شرابخانه و مخزن ادويه نگهدارى
مىشد .شخصى با عنوان خازندار مسؤوليت داروخانه ،وظيفه نگهدارى از داروها و وسايل
پزشکى و ساير ظروف ادويه را برعهده داشت و كليد داروخانه در دست او بود .نيز
مىبايست دو نايب از طرف متولى و مشرف و يک پزشک هنگام بازگشايى نظارت داشته
باشند .هيچ كس حق ورود به داروخانه را نداشت و خازندار مىبايست تحت نظارت
پزشک با كمک شرابدار داروها را آماده سازد .متقاضيان دارو در بيرون داروخانه در كنار
شبکه (پنجره) مىنشستند .هنگام تحويل دارو خازن و شرابدار و پزشک هر سه مىبايست
در داروخانه حضور داشته باشند .پزشک بر در شبکه مىنشست و نسخه را به خازن مىداد و
 .71همان.147 ،
 .77همانجا.
 .77همان.134 ،
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وى دارو را تهيه مىكرد و از همان شبکه بيرون مىداد .بعد از اتمام كار دوباره با نظارت
هيأت سهنفره داروخانه مهر و بسته مىشد.

73

متصديان دارالشفاى ربع و دارالشفاهاى ساير بالد درخواستهاى دارويى خود را براى

متولى ربع كه عهدهدار وظيفه تهيه و ارسال داروها بود ،مىنوشتند 31.اقالم دارويى كه در
تبريز يافت نمى شد با فرستادن مأمورانى به نقاط مختلف داخل و خارج كشور تهيه مىشد.
رشيدالدين به عالءالدين هندو دستور داد داروهاى مورد نياز دارالشفاى تبريز را از بالد

شيراز ،بصره ،روم ،بغداد ،شام و حله تهيه و ارسال نمايد 31و از پسرش جاللالدين حاكم
ُ
روم خواست داروهاى رومى نظير اسطوخودوس ،افتيمون را فورا تهيه كند 32.وى در نامهاى
به قطبالدين شيرازى هدف خويش از مسافرت به هند را عالوه بر مأموريت سياسى ،تهيه
« ادويه نافع و اشربه ناجع كه وجود آن در ممالک ايران چون خط هندسى موهوم و چون
كيميا و عنقا معدوم است» بيان مىكند 39.همچنين رشيدالدين از وقف هزار بشکه شربت

ساخت چين براى دارالشفاى ربع ياد مىكند كه نام هر شربت بر بشکه حاوى آن حک شده
ِ

بود.

34

ساالنه  711دينار رايج تبريز براى تأمين هزينههاى داروخانه درنظر گرفته شده بود كه

31

اين جدا از مبلغى بوده كه براى حقوق كاركنان و خريد ابزارها پرداخت مىشده است.
فراشان داروخانه ،آشپز داروخانهّ ،قيم و خادم داروخانه و دربان داروخانه از ديگر كارگزارانى

 .73همان.134 ،179 ،143 ،43 ،42 ،
 .31همو ،سوانح االفکار رشیدی.11 ،
 .31همو ،مکاتبات رشیدی.11-19 ،
 .32همان.39 ،
 .39همو ،سوانح االفکار رشیدی.147 ،
 .34همو ،مکاتبات رشیدی.297 ،
 .31همو ،وقفنامه ربع رشیدی.294,224 ،
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بودهاند كه در داروخانه دارالشفاى ربع فعاليت مىكردند 31.وجود اين مناصب گواهى بر
وسعت و اهميت اين قسمت از دارالشفاء در قياس با داروخانههاى معاصر بوده است.

37

 .7.3بهداشت محیط
در دارالشفاى ربع رشيدى تدابير ويژهاى در جهت حفظ بهداشت محيط و بيماران اتخاذ

شده بود 37.در قسمتهاى مختلف دارالشفاء مستخدمينى با نام فراش وظيفه نظافت محيط
را برعهده داشتند .شخصى با عنوان خادم وظيفه داشت به صورت شبانهروزى همراه بيماران
باشد و تخت خواب ،لباس و اتاق آنان را نظافت كند.

33

دارالشفاء داراى آشپزخانهاى مجزا از ساير آشپزخانههاى ربع بود و وظيفه داشت
غذايى كمچرب و بدون گوشت مخصوص بيماران تحت عنوان « ُمز َوره» تهيه نمايد كه
متفاوت با غذاى ساير كاركنان ربع و حتى كاركنان دارالشفاء بوده است .عالوه بر پخت غذا،
آشپزخانه وظيفه توزيع آن را نيز برعهده داشت .آشپز بايست امين ،متدين و با بيماران مهربان
باشد .مواد غذايى و ساير اقالم مىبايست در انبارهاى مخصوص نگهدارى شود .اين انبارها
 .31همان.117 ،
 .37داروخانه بيمارستان وظيفه تهيه ،رفع كمبودهاى دارويى ،آمادهسازى ،نظارت ،نگهدارى ،توزيع و مديريت امور
دارويى بيماران را برعهده دارد .داروساز داروخانه بيمارستان داراى چند همکار برحسب وسعت و ابعاد بيمارستان
است بهعالوه شمارى كمک داروساز براى تحويل دارو ،باز كردن بستههاى دارويى و ثبت اقالم دارويى ضرورى
است .داروها در محيطى ايمن و تميز ،آماده و توزيع مىشوند .داروخانه بايد از دسترس افراد غيرمجاز محفوظ باشد
(صدقيانى241/2 ،؛ جعفرى و ديگران.)221 ،
 .37بر اساس استانداردهاى اعتبار بخشى بيمارستانهاى نوين ،تمام تجهيزات و سطوح ميانى ساختمان بيمارستان
بايد تميز باشد .رخت بيمارستان و لباس بيماران بايد به طور مرتب توسط كادر پرستارى تعويض شود .طبخ غذا بايد
در فضايى مجزا از آمادهسازى مواد غذايى صورت بگيرد .ورود كارگران به آشپزخانه به داليل بهداشتى امکانپذير
نمى باشد .مکان تهيه و نگهدارى مواد غذايى بايد دور از آلودگى بوده و از تهويه و نور مناسب و ساير امکانات الزم
براى انجام وظايف مشخصشده برخوردار باشد (جعفرى و ديگران.)922 ،921 ،
 .33رشيدالدين فضلالله همدانى ،وقفنامه ربع رشیدی.143 ،
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در مکان هاى مناسب و به دور از رطوبت ساخته شده و مواد بايد به صورت سرد و خشک
نگهدارى مى شدند تا نم و حشرات آنها را فاسد نکند .در صورت امکان انبارها بايست با قير

پوشش داده مىشدند تا جانوران موذى نظير موش در آن راه پيدا نکنند 111.ساكنان و كاركنان
ربع رشيدى از جمله كاركنان دارالشفاء حق برافروختن آتش در ساختمانهاى ربع را
نداشتند تا دود ديوارهاى نقاشىشده را سياه نکند .مشعلدار و ِسراجى (چراغدار) وظيفه

تأمين نور قسمتهاى مختلف دارالشفاء ،مانند داروخانه ،آشپزخانه و ساير بخشها را
برعهده داشتند .رعايت بهداشت تنها به محيط بيمارستان و ربع محدود نبوده است .براى
جلوگيرى از آلودگى آب ،عموم مردم تبريز اجازه انشعاب در شبکه لولهكشى و آبرسانى
ربع و ورود آن به منازل را نداشتند .لولهكشى فاضالب مىبايست در مسير كاريزها قرار
نگيرد چرا كه ممکن بود فاضالب در زمين نفوذ كند و آبى را كه وارد شبکه آبرسانى ربع
مىشد چركين و آلوده كند.

111

 .8.3نظام جبران خدمات پزشکان و پیراپزشکان
در نظام بودجه ربع رشيدى ،پرداخت حقوق و دستمزد كاركنان پس از سهم هيأت امنا در

اولويت قرار داشته است 112.دستمزد كاركنان دارالشفاى رشيدى نيز مانند ساير كاركنان ربع
متناسب با اهميت و نوع شغل ،به دينار رايج تبريز پرداخت مىشد .پزشکانى كه عالوه بر
طبابت ،تدريس طب را نيز برعهده داشتند ،از باالترين دستمزد برخوردار بودند .عالوه بر
وجوه نقدى هر كدام از كاركنان دارالشفاء روزانه ،متناسب با نوع و اهميت شغل ،بهعنوان
مزايا ،نان گندم دريافت مىكردهاند كه ميزان آن از  2من تا  11من متغير بوده است.
 .111همان.294 ،171 ،172 ،114 ،
 .111همان.212 ،211 ،177 ،113 ،117 ،
 .112همان.123 ،
 .119همان .143-141 ،
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میزان حقوق دریافتى کارکنان دارالشفای ربع رشیدی
سمت
پزشک و مدرس طب

دستمزد ساالنه(دینار)
991
111ديناربراى طبابت

171دينار براى تدريس طب

نان گندم روزانه
11من

كحال

111

1من

جراح

111

1من

خادم يا بهيار

11

4من

سقاى دارالشفاء

11

2من

شرابدار داروخانه

41

4من

دانشجوى طب

91

9من

خازنداروخانه

91

9من

آشپز دارالشفاء

91

2من

فراش

91

2من

مشعلدار

91

2من

دربان

91

2من

مبالغى نيز تحت عنوان بهاى جامه ،صابون و حلوا به ساكنان ربع پرداخت مىشده

است 114.همچنين ساالنه  721دينار پول نقد و روزى  17من نان گندم براى تأمين غذاى
كاركنان دارالشفاء اختصاص داده شده بود .اين مبلغ اختصاص به مصرف كاركنانى نظير
پزشکان ،معيدان ،متعلمان ،جراحان داشته و جدا از بودجه تأمين خوراک بيماران بوده
است .كاركنان دارالشفاء در صورت تجرد در ساختمانهاى واقع در ربع رشيدى سکنى

داشتند 111و در صورت تأهل در «كوچه معالجان» و محله صالحيه كه از بهترين محلههاى
شهرستان رشيدى محسوب مىشد مسکنهايى در اختيار آنان قرار مىگرفت 111.خدمات

 .114همو ،مکاتبات ربع رشیدی.913 ،
 .111همو ،وقفنامه ربع رشیدی.179 ،
 .111همان.249 ،179 ،172 ،171 ،
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ارائه شده به كاركنان دارالشفاء تنها مختص به كاركنان تماموقت نبوده و پزشکان پارهوقتى كه
از ساير سرزمينها براى تدريس به تبريز دعوت مىشدند بنا بر گفته رشيدالدين از باالترين
امکانات ،مزايا و خدمات برخوردار بودهاند .حضور طبيبان مصرى در دارالشفاى ربع على-
رغم مناقشات سياسى بين دو كشور و همچنين فعاليت بيمارستان معروف منصورى مصر
در اين دوره مىتواند تأييدى بر اين مدعا باشد .رشيدالدين هدف از ارائه اين خدمات را
فراهم آوردن آسودگىخاطر براى كاركنان و عالمان ساكن در ربع بيان كرده تا بتوانند وظيفه
خود را به بهترين نحو به انجام رسانند.
 .9.3کاخداری

117،117

109

اصطالح كاخدارى كه امروزه در نظام اداره بيمارستانها شناخته است ،شامل همه خدماتى
مىشود كه به ايجاد محيطى سالم و آرام براى بيماران و كاركنان يارى مىرساند؛ درواقع
بخش تأسيسات و خدمات در بيمارستانهاى امروزه مىتواند در ذيل كاخدارى جاى گيرد.
براساس وقفنامه ربع رشیدی ،نيمى از عايدات موقوفات ربع رشيدى مختص امورات جارى
 .117همو ،مکاتبات رشیدی.913 ،
 .117جبران خدمات شامل نظام حقوق و دستمزد و پرداخت و نظام پاداش مىشود و منظور از آن جبران خدمات
كاركنان در سازمان است .نظام حقوق و دستمزد بايد به گونهاى طراحى شود كه مبلغ پرداختى براى امرار معاش و
تأمين نيازهاى اصلى كاركنان نظير خوراک ،پوشاک و مسکن كافى باشد ،بهطورى كه باعث ايجاد انگيزه و عملکرد
بهتر آنان شود .پرداخت بيمارستان به كاركنان بايد رقابتى باشد تا بتواند نيروهاى نخبه را جذب و حفظ كند .حقوق و
دستمزد كاركنان بيمارستان بايد متناسب با شغل و عملکرد فرد باشد؛ از اين رو ازآنجاكه مهمترين منابع انسانى
بيمارستان پزشکاناند ،نسبت به ساير كاركنان بيمارستان از حقوق و مزاياى باالترى برخوردار مىباشند
( Ivancevich,259؛ قلى پور.)231 ،
 .113وظيفه بخش كاخ دارى اين است كه براى كاركنان و بيمار شرايط و مشخصات ايمنى فراهم نمايد .ايجاد محيط
دلپذير با فراهم كردن طراحى و رنگآميزى مطلوب ،بهسازى محيط بيمارستان ،شستوشو و نظافت محيط،
جمعآورى و تخليه زبالهها و جمعآورى و توزيع ملحفهها و رختهاى بيماران رؤوس وظايف اين بخش را تشکيل
مىدهد (صدقيانى.)711 ،714/2 ،
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ربع بود كه پس از كسر حقوق كاركنان از آن ،مىبايست در جهت «تزيين و ترتيب ِبقاع

همچون فرش و طرح و آالت و ادوات و ديگر مصارف» هزينه شود .براى بازسازى و
رسيدگى به ساختمانهاى ربع ،معمار و عمله در استخدام رسمى ربع بودند.

111

اكثر

مواضعى كه به دستور رشيدالدين در شهرستان و ربع رشيدى ساخته شده ،شامل باغهاى

باصفا مىشد 111.چندين گرمابه عمومى براى استفاده كاركنان در ربع وجود داشت .ربع از
رسانى گرم و سرد برخوردار بود كه آب آن از قنات و كاريزهايى به عمق  71گز
شبکه آب
ِ

تأمين مىشد 112.متولى وظيفه داشت كه بر نظام آبرسانى نظارت هميشگى داشته باشد و
اگر جايى نقص پيدا كرد بىدرنگ آن را تعمير نمايد .فاضالب شهرى و چرکآبگرمابهها
بايست با لولهكشى به بيرون از شهر هدايت مىشد و براى آبيارى ترهزارها مورد استفاده قرار
مىگرفت.

119

همچنين چندصد رأس گاو و خر وقف ربع شده بود كه حمل زبالههاى روزانه به

خارج از ربع بهوسيله آنها انجام مىشد114.ساختمانهاى ربع رنگآميزى شده بود و ساالنه
 2711من روغن و  41من فتيله صرف روشنايى ساختمانهاى مختلف آن ازجمله
دارالشفاء مىشد .فراشان و خادمان بيماران وظيفه بهداشت محيط دارالشفاء و نظافت اتاق،
بدن ،لباس و ملحفههاى بيماران را برعهده داشتند و موظف بودند به صورت شبانهروزى در

خدمت پزشک و بيمار باشند 111.مديريت دارالشفاى ربع رشيدى بر آن بوده است كه با تهيه
و تدارک امکانات بهداشتى و رفاهى و ارائه خدمات مناسب ضمن رعايت حقوق بيماران،
براى كاركنان نيز محيط و شرايطى ايمن فراهم آورد تا بتوانند در آسودگى خاطر به وظايف
 .111رشيدالدين فضلالله همدانى ،وقفنامه ربع رشیدی.132 ،123 ،
 .111همو ،مکاتبات رشیدی.917 ،
 .112مستوفى.77 ،
 .119رشيدالدين فضلالله همدانى ،وقفنامه ربع رشیدی.219-211 ،
 .114همو ،مکاتبات رشیدی.291 ،
 .111همو ،وقفنامه ربع رشیدی.177،117 ،143 ،
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خويش عمل كنند .اقدامات صورتگرفته در اين زمينه درواقع تداعىكننده بخش كاخدارى
در بيمارستانهاى امروزى است.
 .4نتیجه
بررسى حاضر نشان مىدهد كه دارالشفاى ربع رشيدى با برنامهريزى دقيق و پشتوانه مالى
مشخص و مستقل ،بسيارى از كاركردهاى مراكز آموزشى و درمانى امروزى را متناسب با
امکانات آن عصر دارا بوده است .بسيارى از قوانين نوين پزشکى نظير ،ارائه خدمات درمانى
عمومى ،حمايت از مردم نيازمند و محروم ،احراز صالحيت علمى و اخالقى در استخدام
پزشکان و كاركنان ،همگامى توأمان درمان و آموزش ،استفاده از روشهاى آموزشى بالينى و
نظرى به صورت همزمان ،محدوديت زمانى در تحصيل ،صدور جواز پزشکى ،حضور
پزشکان تمام وقت در بيمارستان ،حضور پزشک داروساز در داروخانه ،ارائه خدمات درمانى
و رفاهى به بيماران مسافر و خارج از محدوده شهرى بيمارستان ،نظارت بر مراكز درمانى،
حقوق گيرندگان خدمت ،نظام جبران خدمات پزشکان و پيراپزشکان ،وظايف
استيفاى
ِ
كاخ دارى و غيره در دارالشفاى ربع رشيدى جارى بوده است .در اين دارالشفاء اصولى
تقريبا مشابه با مفاهيمى كه امروزه در قاموس دانشگاهى و پزشکى وارد شده است نظير
جذب نخبگان،

111

كميته انضباطى،

121

كمک هزينهتحصيلى،
فرصت مطالعاتى،

121

117

تأمين اجتماعى،

117

اشتغال تمام وقت،

113

سمينار و جز آن براى پيشرفت امور علمى و

آموزشى به اجرا در مىآمده است .همچنين علىرغم اختصاص اعتبارات و تجهيزات كالن
براى پيشبرد دانش و پژوهش ،دارالشفاى ربع ،براى استفاده از دستاوردهاى علمى ساير
116. Attract elite
117. Scholarship
118. Social security
119. Full time
120. Disciplinary Committee
121. Research Opportunity
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تمدنها و كاهش هزينههاى دانشگاهى ،با مجامع و محافل علمى دنيا در ارتباط بود تا
دستاوردهاى آنها را در ايران بومى كند و بدين وسيله داروها و نيازمندىهاى خود را در حد
خودكفايى تهيه و تدارک نمايد كه اين ارتباطات نتيجه مهمترى به دنبال داشت و آن معرفى
علوم طب مغولى ،هندى و بهويژه طب چينى به مسلمانان و ايرانيان بوده است.
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