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دکتر اصغر منتظر
شمس

حسینی

عظیمی

دکتر کیومرث

نظام وقف در میان مسلمانان به سبب تأکید فراووون قرا،نس سرنب نبر

و

تش یق وئمه وطهار گستاش چشمگیا دوشب .وسعب روند بیمارسرتان سرا
در ساوسا قلماو وسرمم و ونرد د در براا ترا مراورورو نها و رنرد در شرا
وسمم س نشان درنده ورتمام خاص و ویرهه تمردن وسرمم بره ومر ر وشر

و

درمان جامعه وسب .در وبتدو ب دجه و روینهرا مصاف بیمارستانرا وسرمم
به وسیله بان و یا حاکم سرا نده بنرا ترأمیی مر شرد ومرا خیلر

ود مسرلمانان

دریافتند باو وستماور کار بیمارستانرا با نظام وقف وسب؛ یاو با ماگ سرا نده
بیمارستان و یا عدم عمقه جانشینان و در وختصاص ب دجه به بیمارسرتان و یرا
ضعف وقتصاد دو برا در ماوحل بعدس ودوره ومر ر بیمارسرتان ملترل مر شرد.
 دونشیار گاوه تاریخ وسمم دونشگاه وصفهان.
 کارشناس ورشد بان و ودبیات عاا دونشگاه رو
 دکتا تاریخ وسمم دونشگاه وصفهان.

کامانشاه.

قائم
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رنگام که بیمارستانراس وممک و مستغمت م ق فره دوشرتند و و در،مرد ،نررا
روینهرا خ د رو تأمیی م کادندس وستماور کارشران مسرت ل و ضرعف و وفر
دو برا و حاکمان تدووم م یافب و عم م مادم نیو فارغ و را نرهودس مربرب و
مسل

م ت ونستند به ص رت رویگان و خدمات ،نرا بهاهمنرد شر ند .بارسر

تاریل منبع در،مد بیمارستانرا وسمم که ت یهوش با م ق فات بر دس ررد
ویی ن شته وسب.

واژههای کلیدی :وقف ،نظام وقف ،بیمارستان ،امالک ،مستغالت.
مقدمه

چارهاندیشي انسان براي رها شدن از بیماري ها و نجاات ااان بیمااران ،تااریهي با
قدمت حیات انسان دارد .پیش از اسالم در دو امپراتارري ایاران و روم ،بیمارساتانهاایي
ساخت شد اما در دوران اسالمي با تكی بر نظام وقف ،اداره امرر بیمارستانها مستقل شد.
در ا ین دوران ،اختصاص درآمدهاي ثابت و مستمر وقفي ب ایان مرازا  ،حرارر پایادار و
طرالني مدت فعالیت بیمارستان ها را در اامع ترمین ميزرد .مساممانان باراي سااخت
بیمارستان پرل اختصاص مي دادند و پس از اتمام بنااي آن ،باا وقاف اماالک ،ارا اي و
مستغالت ،درآمدهاي ثابت و مساتمري را باراي تاأمین ه ینا هاا و مهاارآ آن فاراه
ميزردند.
گاهي نی با وقف تران اسمي خرد ،در زمین بهبرد اداره امارر بیمارساتانهاا تاال
ميزردند .ب عنران مثال زساني عهد مي زردند ب طارر مساتمر و در روز مشهصاي با
صررت رایگان براي بیماران با صداي خر

قرآن بهرانند تا ب آنهاا آراماش دهناد و یاا

برخي از طبیبان مسممان ،روزهاي مشهصي ب صررت رایگان در بیمارستانها ب مداواي
بیماران ميپرداختند .تأمین ه ین ها و مهارآ بیمارستانهاي اسالمي از درآمدهاي وقفاي
سبب ميشد مردم اامع با هر گرایش ،مذهب و نژادي از آنها ب صررت یكسان بهرهمند
شرند.
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در این مقال  ،روشن زردن تفاوت اداره امرر بیمارستانهاي اسالمي با سایر تمدنهاي
گذشت  ،پیرند نظام وقف اسالمي با اداره امرر بیمارستانها و مشهص نمردن تنرع اوقاا
مسممانان را در این زمین پيميگیری  .براي بررسي نظام وقف در بیمارستانهاي اسالمي
و آشنا شدن با می ان در آمد و ه ین هااي مصارفي آنهاا در تاأمین مهاارآ نگهاداري و
مراقبت از بیماران ،تهی دارو ،غذا و لباس ،ه ین استهدام و اسكان طبیباان و زارمنادان
بیمارستانها ،باید ب زتاب ها و اسناد گرناگرن مرااع زرد؛ زیرا در تمدن اسالمي ،زتااب
مستقمي درباره این مر رع نرشت نشده است.
وقف در لغت و اصطالح

وقف در لغت ب معناي ایستادن ،ماندن و آرام گرفتن است 1.در اصطالح فقهي ،وقاف
عقدي است ز نتیج آن ،حبس زردن اصل و رها زردن ثمره آن است 2.ب عبارت دیگر،
وقف حبس زردن چی ي از طر مالكش ب واهي ز فرو

آن ممنارع باشاد ،با ار

منتقل نشرد ،قابل هب و بهشش نباشد ،رهن ،اااره ،عاریات و از ایان قبیال مارارد داده
نشرد و صر زردن آن مال و بهره برداري از منافع آن ،در اهتي باشد زا واقاف ،آن را
معین زرده باشد.

3

قانرن مدني ایران در ماده  ،11وقف را اینگرن تعریف ميزند:
وقف عبارت است از اين كه عين مال حبس (نگاه داشتن مال از نقل و انتقال
و تصرف) و منافع آن تسبيل (واگذاري منافع در راه خدا)

شود4.

فقهاي مسممان براساس آی هاي قرآن ،احادیث و رفتار پیامبر ازارم و ائما اطهاار
اراز انجام وقف در اسالم را ثابت ميزنند و شرایط و رابط این عمل نیك را ب عناران
یكي از اصیلترین انراع صدق (صدق ااری ) در زتابهاي فقهي خرد شرح ميدهند.
وقف در قبل از اسالم

امام شافعي بر این باور است ز اعراب ،قبل از اسالم با وقف آشنا نبردند و او هیچگرن
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روایت تاریهي ز دلیمي بر وارد شكمي از اشكال وقف باشد در میان آنها ندیده است 5.ب
نظر مي رسد منظرر شافعي ،اصطالح وقف اسالمي در میاان اعاراب اااهمي باشاد؛ زیارا
نمرن هاي وقف ب معابد در قبل از اسالم وارد داشت است و ممتهاي پیش از اساالم باا
وقف امرال و امالک آشنا بردهاند.
امت ها در ادیان مهتمف با انراعي از تصرفات مالي آشنا بردناد زا مفهارم آن ،دور از
معناي وقف اسالمي نبرد .اوقا ابراهی خمیل ز تا امروز باقي مانده است .بهترین دلیل
وارد وقف در پیش از اسالم است.

6

در میان مسیحیان نی دادن فدی ب ااي گناهان معمارل بارد .ها چناین مساممانان
هنگام فتح شهر شر

ایران در بقع دانیال نبي ،سندي ب دست آوردند ز نشان ميداد

گنجي براي پرداختن وامهاي بدون ربا وقف شده است .خمیف دسترر داد گنج ب بیتالمال
شهر منتقل شرد و طبق وقف نام آن عمل گردد.

7

ه چنین در دوران فراعن مصر نمرن هایي از وقف با انب مذهبي و دیني وارد داشت
و زمینهایي براي زارهاي عبادي اختصاص یافت برد .منافع و سردهاي این زمینهاا با
راهبان سپرده ميشد تا آن را در میان فقرا و بیماران تقسی زنند.

8

وقف در قرآن كريم و سیره پیامبر و ائمه

آی اي در قرآن زری وارد ندارد ز بر وقف و احكام فقهي آن صراحت داشت باشد اما
آی هاي بسیاري درباره انفاق ،احسان ،خیرات ،باقیات صالحات ،نیكيها و بهششها وارد
دارد ز ميتران بر اساس آنها اراز و استحباب وقف را استدالل زرد .آیاتي مانند:
لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّي تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ؛ 9الْماا ُ وَ الْبَنُاونَ زِينَا ُ الْحَياا ِ الاُُّّْْيا وَ
الْباقِياتُ الصَّالِحاتُ خَيْرٌ عِنَُّْ رَبِّكَ ثَواباً وَ خَيْرٌ أَمَالً؛ 10إَِّْاا َْحْانُ ُْحْايِ الْمَاوْتي وَ
َْكْتُبُ ما قََُّّمُوا وَ

آثارَهُمْ11.

در سنت نبري و ائم  صراحت با مبااني فقهاي وقاف آشاكارتر اسات .در حادیث
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مشهرري از پیامبر آمده است:
اذا مات ابن آدم انقطع عمله اال من ثالث؛ صدقه جاريه او علم ينتعمع بمه او
ولد صالح يدعو

له12.

پیامبر امالزي را وقف زرده برد و در سیره آن ب رگرار ،مرارد متعددي از وقف واارد
دارد 13.یاران پیامبر ب پیروي از آن حررت ،چنان ب این زار اهتمام ميورزیدناد زا
نقل ميشرد در میان ن دیكان و یاران ایشان ز ترانایي وقف داشتند ،زسي یافت نميشرد
ز ب این زار اقدام نكرده باشد.

14

ب پیروي از سیره عممي رسرل خدا ،صحاب و یارانش ب این عمال اهتماام خاصاي
ورزیدند و در زتاب هاي تاریهي و حدیثي ،مرارد گرناگرني از مرقرفات یااران رسارلاهلل
ثبت شده است .برخي از مه ترین صحاب اي ز داراي مرقرفاتي بردهاناد .افارادي مانناد
ارق بن ارق  ،ابرطمح انصاري ،ابربكر ،عمر ،عثمان ،عبدالرحمن بن عر  ،طمحا  ،زبیار،
زیدبن ثابت ،عبداهلل بن عمر ،ابردحداح انصاري و عمروعاص هستند ز ا ئیات مرقرفات
ایشان در منابع تاریهي و روایي آمده است.

15

ب دلیل تأزید و تشریق اسالم ،امالک و زمینهاي وقفي در سارزمینهااي اساالمي
رشد چش گیري یافت .زمین هاي وقفي ،ن دیك ب یك سرم تماامي زماینهااي زراعاي
بیشتر نراحي سرزمینهاي اسالمي را در بر مي گرفت .ایان امار در مصار ،شاام و ترزیا
محسرس است.

16

با پیروي از قرآن و سیره پیامبر ازرم ،ائم  و پیشرایان دیني نی ب سنت وقف عمل
ميزردند و پیروان خرد را ب این امر سفار

مينمردناد  .امیرالمانمنین حرارت عماي

مرقرفات بسیاري را از خرد ب یادگار گذاشت .برخاي از مرقرفاات و وقاف ناما هااي آن
حررت در زتابهاي تاریهي و حدیثي آمده است.
وي در عمر با برزتش ،چند چشم و م رع احدا زرد و آنها را وقف نمرد .باا هااي
ابرنی ر و بغیبغ از امالک معروفي بردند ز آن حررت پس از آباد زاردن و سروساامان
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بهشیدن ب چشم هایشان ،آنها را وقف زرد .ایشان سرپرستي و نگهداري از این دو با را
برعهده ابرنی ر سپرد و با خط خریش ،وقف نام اي براي آنها تنظی نمرد.

17

راویان و مررخان ،مرقرفات امیرالمنمنین حررت عمي را بیش از اینها نقل زردهاند
و عالوه بر آنچ گذشت ،با ها و زمینهاي ینبع ،سریق  ،ارین  ،رعد ،رزیان ،ترعا  ،حاره
الرامي ،را از مرقرفات آن حررت ميدانند.

18

اانشینان امیرالمنمنین حررت عمي نی در امر وقف زرشا بردند و مرقرفات بسیاري
داشتند ز معرفي هم آنها در این اا نميگنجد .گ یادهاي از مرقرفاات ائما  در زتااب
عیرن اخبار الر ا معرفي شده است ز نشان دهنده اهتمام این ب رگراران ب سنت حسان
وقف در اسالم است.

19

ائم اطهار براي حفظ و حراست از مرقرفات ،نایب و یا نمایندهاي بر مايگ یدناد تاا
مرقرف ها را ب صررت صحیح اداره نمایند و از منفعت آنهاا در راه ر ااي خادا و تارویج
اندیش هاي خریش بهره اریند .حتي اگر مرقرف ها در دوردست ه برد ،ائم  آنها را رهاا
نميزردند و با ارسال وزال و نمایندگان خرد ،از نابردي آنها امرگیري مينمردند.

20

كاركردهای وقف در جامعه اسالمی
 .1نقش وقف در تأمین اجتماعی

وقف صدق اي ااري و درآمدي همیشگي باراي تاأمین نیااز نیازمنادان ،فقارا ،در راه
ماندگان و بردگان محسرب ميشرد .هر چ درآمدهاي وقفي در اامع اي بیشاتر باشاد از
می ان فقرا و بیچارگان آن اامع زاست ميشرد.
 .2نقش وقف در گسترش علوم و فنون

پیشرفت عمرم در قممرو اسالمي تا حد زیادي مدیرن اوقا بيشماري برد ز حازمان
و مردم براي مدارس ،مكتب خان ها ،مسااد ،زتابهانا هاا ،بیمارساتانهاا و ساایر مرازا
آمرزشي ،فرهنگي و عامالمنفع وقف ميزردند.

21
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 .3نقش وقف در تألیف قلوب

وقف ب عنران شكل خاصي از صدقات ز در آمدهایي ثابت و مساتمر دارد در اتحااد
میان افراد اامع منثر برد .مسیحیان ،یهردیان و پیروان سایر مذاهب زا تحات حمایات
مسممانان ب سر ميبردند در استفاده از امكانات وقف یكسان بردند .بیمارستانهاي وقفاي
مسممانان بدون ترا ب مذهب ،ممیت و شغل ،افراد را مي پذیرفتند و ب صاررت یكساان
براي رفع مشكالتشان تال

ميزردند.

22

 .4نقش وقف در تأمین بهداشت و درمان

از آن اا ز طب و درمان ،یكي از نیازهاي همیشگي اامع ب شمار مايرود ،واقفاان
براي زاستن از مشكالت مردم ،اقدام ب ساخت بیمارستان و استهدام طبیبان ماهر باراي
آن ميزردند .مهارآ این بیمارستانها از درآمد مرقرفاتي تأمین ميشد ز براي آنها قارار
ميدادند .افرادي نی نیروي فكري و اسمي خرد را وقف بیمارستان ميزردند.

23

بیمارستان در لغت و اصطالح

بیمارستان زمم اي فارسي است ز از زمم بیمار و پسرند مكان ستان تشاكیل شاده
است .این زمم در زبان عربي نی ب زار ميرود .در گذشت این اس با خانا و عماارتي
گفت ميشد ز براي پرستاري و مداواي افرادي بيبراعت ب صررت رایگاان اختصااص
داده شده برد 24.مارستان دگرگرن شده ب معناي تیمارستان ب زار ميرفت.
در اندلس «ماالستان» ،در مصر «مرستان» و در مغرب «میستران» تمفظ مي گردید و
در هم مرارد ب معناي مریضخان و دارالشفاء برد در وقاف ناما تمغااآ بغارا ،نهساتین
پادشاه مسممان قراخاني براي بیمارستان سمرقند ،لفظ دارالمر ي ب زاار رفتا اسات .در
عهد سمجرقي ،دارالعافی و دارالشفاء دیده ميشرد .ها چناین عثمانیاان لفاظ دارالصاح ،
شفاخان  ،بیمارخان و خست خان ب زار ميبردند و در اهان عرب لفظ مستشافي مشاهرر
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امروزه بیمارستان مكاني است با تشكیالت منظ براي عر
و پرستاري ز بیماران را در آن بستري و معالج ميزنند.

خدمات درماني ،اراحي

26

بیمارستان قبل از اسالم

روند ساخت بیمارستان ب دست انسان ،تاریهي پیچیاده دارد .ماااراي سااخت آن از
هندوستان آغاز مي شرد و در مصر ،یرنان ،روم و ایران ادام مايیاباد .ایان امار در عهاد
اسالمي با پیرستن ب نظام وقف ،گستر

چش گیري ميیابد تا با سااخت نمرنا هااي

مدرن آن در اهان امروز خت ميشرد.
در ادبیات هند آمده است در شش قرن قبل از میالد ،بردا باراي هار ده روساتا ،یاك
پ شك معین زرد و براي مداواي افراد فمج ،بیمار و بیچااره ،بیمارساتان سااخت .پسار
اوپاتیستر و پیروانش ،زار او را تداوم بهشیدند .و بیمارستانهاي دیگري ساختند.
مصري ها در زار تشریح و پ شكي ماهر بردند اما ب طرر معمرل زارهاي پ شكي خرد
را در منازل ،معابد و درباار فراعنا انجاام مايدادناد و مكاان خاصاي مانناد بیمارساتان
نداشتند 27.در یرنان و روم ،محل معاین و معالج بیماران ب پیروي از مصر باستان ،معابد
برد .در ابتدا مداواي بیماران با خرافات صررت ميگرفت اما ز ز در معابد ،زارهاي عممي
طبي شروع شد .بقراط حكی در یكي از معابد زارس از راه معاینا  ،با معالجا بیمااران
ميپرداخت و عالوه بر ترمی شكستگي ،اراحي ميزرد.

28

با ظهرر حررت عیسي و پیشرفت مسیحیت ،بیمارستان قسمتي از زمیسا شد و ااي
معابد یرنان و روم را گرفت .در زنار زمیساها ،مكاني براي مراقبت از بیماران ساخت ميشد
تا این ز در سال  111م امپراترر روم ،زنستانتین فرمان داد بیمارساني مساتقل از زمیساا
بسازند .ژوستینین نی در سال  161م بیمارستان ب رگي را بنا زرد زا مها تارین زاانرن
پذیرایي بیماران ،پیران و یتیمان در آن زمان برد اما پس از آن ،ساخت بیمارستان در میان
رومیان تداوم نیافت.

29
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در ایران ساخت بیمارستان و ترا ب مداواي بیمااران با حادود صاد ساال پاس از
درگذشت زرتشت باز مي گردد .یكي از شاگردان وي ب نام سئناپرراهرم سترت آمرزشاگاه
عممي ا پ شكي ازباتان را بنا نهاد 30.با ترا ب این پیشین عممي ا فرهنگي و ب تقمید از
پ شكان رومي ،سریاني ،ایراني و هندي را در آن امع زرد .این مكان عالوه بر یك مرز
پ شكي ،مكاني معرو براي تربیت پ شكان گردید و تا دوران اسالمي با فعالیات اداما
داد.
بیمارستانهای دورة اسالمی

ابنهشام اولین مرز درماني اسالم را چادري معرفي ميزند ز ب دسترر پیاامبر در
مسجد النبي براي مداواي مجروحان انگ خندق برپا شد و زني ب نام رفیاده انصااري در
آن ب مداواي سعد بن معاذ انصاري پرداخت 31.ه چنین ب دسترر پیامبر ،برخي از زنان
براي مداواي زخمیان در غ وهها شرزت ميزردند.
با این وارد ،اولین بیمارستان اسالمي را ولید بن عبدالممك اماري در ساال  88ق در
دمشق ساخت .تعدادي پ شك در آن ب زاار مشاغرل شادند .دیرانگاان و ااذامیان را در
قسمتي از آن امعآوري زردند و تحات مراقبات قارار دادناد .ها چناین باراي اداره آن،
بردا اي تعیین شد .این بیمارستان تا انقراض دولت امري ،تنها بیمارساتان صادر اساالم
برد.

32

هارون الرشید ،اولین بیمارستان عباسیان را ب تقمید از اندي شاپرر در بغداد سااخت و
ماسری را مدیر آن نمرد 33.در همین زمان برامك  ،بیمارساتاني در بغاداد سااختند .و ابان
دهن هندي را ب ریاست آن گماشتند 34.ه چنین فتح بن خاقان ،وزیر مترزل عباساي در
سال  747ق ،بیمارستان معافر فسطاط را ساخت 35.در ري در قرن سرم و چهارم هجري،
بیمارستان مشهرري برد ز ززریاي رازي ،طبیب نامدار مساممان ،ریاسات آن را برعهاده
داشت .ب استناد قراین تاریهي و اغرافیایي این بیمارستان را ميتران بازماناده از روزگاار
پیش از اسالم برشمرد.

36
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تراریخ اسالمي از ساخت بیمارستاني ب وسیم سمسم صافاریان خبار مايدهاد .ایان
بیمارستان را عمرولیث صافاري ،بارادر یعقارب در قارن سارم هجاري در زرناد زرماان
ساخت 37.در همان قرن سرم هجري در سال  711ق ،احمد بن طرلارن ،حااز مصار در
قطایع با صر شصت ه ار دینار ،بیمارستان ب رگي ساخت .زافرر اخشیدي ب سبك ایان
بیمارستان در سال  146ق در فسطاط بیمارستاني ب نام االسفل تأسیس زرد.

38

با فرا رسیدن قرن چهارم هجري ،رواآ بیمارستان سازي در مرزا خالفات عباسایان
سرعت یافت .در اوایل آن قرن ،در سال  116ق در بغداد ،بیمارستان سیده (با ناام ماادر
مجدالدول بریهي) ب دست سنان بن ثابت افتتااح شاد .در هماان ساال مقتادر عباساي،
بیمارستان دیگري در بغداد افتتاح زرد ز ب بیمارستان مقتدري معرو شد .عالوه بر این
دو بیمارستان ،ابن فرات ،وزیر معرو در سال  131ق و بجك ترک در ساال  111ق در
بغداد بیمارستان ساختند.

39

با وارد این بیمارستان ها ،مشهررترین بیمارساتان قارن چهاارم هجاري ،بیمارساتان
عردي بغداد برد ز عردالدول آن را ساخت و تا سال  616ق پا براا برد .در ایان ساال
هالزرخان مغرل پس از فتح بغداد ،آن اا را ب مرز ستاد نظامي تبادیل زارد و بار اثار
همین امر ویران شد.

40

از دیگر بیمارستان هاي معرو اسالمي باید ب بیمارستانهاي اصفهان ز ابن مندوی
اصفهاني در آن طبابت ميزرد 41.بیمارستان ترمذ 42،بیمارساتان فیاروز آبااد فاارس 43،و
بیمارستانهاي ابرسعید نیشابرري (م 417 .ق) معرو ب خرگرشي 44و خراا نظام الممك
طرسي 45در نیشابرر اشاره زرد.
وصف ابن بطرط از بیمارستان خرارزم 46و ابن بیطاار از بیمارساتان مارو 47در شارق
قممرو اسالمي در قرن هاي بعد خراندني است .در غارب اساالمي نیا  ،سانت بیمارساتان
سازي را امیران اغمبي آفریقی آغاز زردند .آنها در اوایال قارن سارم هجاري در قیاروان
بیمارستان ساختند 48.بیمارستانسازي ب سرعت در اندلس اسالمي گستر
ز مقري خبر ميدهد ز تنها در شهر قرطب پنجاه بیمارستان وارد دارد.

یافت ،چناان
49
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بعدها امیران مرحدي و مریني پرچ دار ساخت بیمارساتانهااي پیشارفت اساالمي در
مغرب شدند 50.باا واارد گساتر

روناد بیمارساتانساازي در سراسار قممارو اساالمي،

معرو ترین و پیشرفت ترین بیمارستانهاي مسممانان قبال از خالفات عثمااني در حارزه
مصر و شام و در دوران اتابكان زنگي ،ایربیان و ممالیك ب ظهرر رسید .بیمارستان نارري
دمشق ،بیمارستانهاي سمطان صالح الادین ایاربي در اساكندری و قااهره و بیمارساتان
منصرري سمطان منصرربن قالوون در عهد ممالیك ،براست ترین آنها بردند.
نظام وقف در بیمارستانهای اسالمی

آغاز ترا انسان ب امرر درماني و شفاي بیماران ،قدمتي ب درازاي تاریخ بشر دارد اما
ب نظر نميرسد تال هاي محدود انسان براي شفاي بیماران و مبارزه باا بیمااريهاا در
ابتدا ،راهي براي زسب درآمد در ن د افرادي خاص بارده اسات و یاا بیمااران را متحمال
پرداخت ه ین مي زردند .در مرحم بعد ز امرر درماني ،امیم معاباد زمیسااها گردیاد
ه ین هاي آن از طریق وارهاتي تأمین ميشد ز مردم ب این مكانهاي مقدس پرداخت
ميزردند.
وقتي امپراترران ایران و روم اقدام ب ساخت بیمارستانهایي مستقل از معابد و زمیساها
زردند ،ه ین ها و مهارآ این مكان ها را برعهده گرفتند و آن را از بردا دولتي پرداخات
مي زردند .این روند در آغاز حكرمتهاي اسالمي در میان مساممانان نیا مرسارم بارد و
زساااني چاارن ولیااد باان عباادالممك امااري و هااارون الرشااید عباسااي پااس از ساااخت
بیمارستان هاي خرد در دمشق و بغداد ،ه ین ها و مهارآ آنها را از بردا عمارمي دولات
پرداخت ميزردند.
اختصاص بردا از طر حكام ،براي اداره بیمارستانها ،مشكالتي را در ایان امار در
پي داشت؛ زیرا ب دلیل عدم عالق اانشینان و حازمان بعدي در ترا ب این مراز و یاا
عف اقتصادي دولتها در مراحل بعد ،ز ز ب این بیمارستانها بيتراهي ميشد و با
دلیل عدم تأمین مهارآ و ه ین ها تعطیل ميشدند .حازمان و ب رگان مسممان ز مترا
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این امر شدند ،پس از ساختن مرز درماني امالک و مستغالتي را وقف آن مايزردناد تاا
درآمدهاي آناا صر ه ین هاي بیمارستان شرد .بنابراین با درگذشت منساس بناا و یاا
عف اقتصادي دولت ،امرر بیمارستان مهتل نميشد و درآمدهاي ثابت و مساتمر ،اداما
فعالیت آن را ترمین زرد.
مسممانان ،بیمارستان ها را ب سبب نقش مهمي ز در زمك ب بیمااران ،بیچارگاان و
درماندگان داشتند .یكي از مكانهاي مه عام المنفعا تشاهیص مايدادناد و مرقرفاات
بسیاري را براي ساخت ،تجهی و ارتقاي امكانات بیمارستانهاا اختصااص مايدادناد .با
همین سبب بیمارستانهاي بيشمار ساخت شدند و در سراسر سرزمین اسالمي از انادلس
در غرب تا ماوراءالنهر در شرق ،با زمك مرقرفات اداره ميشدند.
تأمین مهارآ بیمارستانها با وقف سبب ميشد پذیر

بیمار در آنهاا بادون گا ینش

باشد و تمام مردم قممرو اسالمي با هر نژاد ،انسایت و ماذهبي از خادمات آنهاا یكساان
استفاده زنند .استفاده از بیمارستان ها ب دلیل تاأمین ه ینا هااي آنهاا از طریاق وقاف،
ه ین اي را بر بیماران تحمیل نميزرد .بنابراین فقرا و ثروتمنادان با طارر مسااوي از
خدمات آنها برخرردار ميشدند.
وارهات نقدي ،اولین و بیشترین وقفي برد ز در ابتدا ب بیمارستانها تعمق ميگرفت.
زیرا براي ساخت بناي بیمارستان و مرز درماني ،تأمین بردا زافي ،الزم و روري برد.
خمفا حكام و پادشاهان مسممان با زنار گذاشتن مبمغي معین ،زار بناي ساختمان بیمارستان
را ب انجام ميرساندند و سپس براي تأمین مهارآ و ه ین هاي بیمارستان ،اقدام ب وقف
برخي از امالک ،ارا ي و مستغالت خرد ميزردند.
ثروت مندان اامع اسالمي با پیروي از آمرزههاي قرآن و سنت پیاامبر باراي بهاره
بردن از ثراب باقیات صالحات ،با وقف پرل ،امالک ،ارا ي و مستغالت متعدد ،درآمدهاي
بیشتري را براي بیمارستانها ترامین مايزردناد .بیمارساتانهاا نیا با سابب داشاتن
درآمدهاي زافي و مستمر ،مستقل از افرل و عف حكام و دولاتهاا ،اایگااه خارد را در
اامع حفظ ميزردند و تا زماني ز امرر مرقرفات آنها مهتل نميشد ب فعالیت خرد ادام
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ميدادند.
می ان ترا مسممانان ب وقف در تاریخ تمدن اسالمي در زمین خدمات عامالمنفعا و
ب خصرص بهش صحت و تندرستي ،گسترده و قابل تراا اسات .ه ینا هاا و مهاارآ
بسیاري از بیمارستان ها و مراز درماني سراسر قممرو اسالمي از طریاق مرقرفاات تاأمین
ميشد .بیشتر بیمارستان هاي اسالمي از طریق اوقاا یاا امارالي زا امیاران ،وزیاران و
ثروتمندان مسممان ميبهشیدند و یا در وصیتنام هاي خرد ،ساهمي باراي آنهاا مقارر
ميزردند .اداره ميشدند .آن چ بردا بیمارستانها را ب طرر مساتمر ترامین مايزارد
ارا ي ،زمین ها و مستغالتي برد ز مسممانان براي این مراز وقاف مايزردناد .حقارق
پ شكان ،زارزنان ،ه ین درمان ،دارو ،بستري شدن و مراقبت از بیماران و تغذی ایشان ب
همین شیره تأمین ميشد .بیمارستانها گذشت از نقش درماني ،مكاني باراي تعمای طاب
بردند و در زنار آنها خان هایي وقفي قرار داشت زا محال ساكرنت طبیباان و زارزناان
برد.

51

غیر از بیمارستان هاي عمرمي ب رگ ز مستقل بردند ،بیشتر مدارس با رگ اساالمي
داراي بیمارستاني وقفي ،اهت مداواي بیماران و تعمی دانشجریان طب بردناد 52.سااخت
انراع مهتمف بیمارستان  ،تهی و تجهی وسایل ،تأمین حقرق و اسكان طبیبان ،زارزناان و
پرستاران آن بستگي ب می ان مرقرفااتي داشات زا مساممانان باراي ایان بناهاا وقاف
ميزردند.

53

طبیعي برد ز اگر مرقرف ها و درآمد آنها زیااد بارد ،بیمارساتان مجه تار و زارآمادتر
مي شد و اگر حامي و سازنده اصمي بنا ثروت بیشتري داشت ،بیمارساتان با رگتاري بناا
ميزرد و مرقرفات بیشتري براي تأمین مهارآ آن اختصاص ميداد .امري ز ب خربي در
بیمارستانهاي عردي بغداد ،نرري دمشق و منصرري قاهره مشاهده ميشرد.
اوقا در ساخت تمدن اسالمي نقش براست و غیر قابل انكاري دارند .نهرت ارتقاي
زندگي ااتماعي امت اسالمي در گذشت  ،نتیج اهتمام خاص مسممانان ب پدیده وقف در
تمام زمین هاي دیني ،فرهنگي ،بهداشتي ،انساني و اقتصادي برد.

54
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ترا واقفان مسممان ب مراز بهداشتي و بیمارستانها ممتاز برد .آنها عالوه بر ساخت
بیمارستان هاي عمرمي بسیار در اامع  ،در ایجاد مراز ي باراي ماداواي بیمااران رواناي
(تیمارستانها) و مراز نگهاداري ااذامیان فعاال بردناد 55.در داخال بیمارساتانهاا نیا
قسمتهایي را ب طرر اداگان ب بیماران خاص ،مانند مكاني براي زساني ز تب دارناد،
دچار شكستگي شدهاند و یا ب بیماريهاي چش درد مبتال بردند اختصاص ميدادند.
مسممانان عالوه بر آن در ایجاد داروخان ها و مدارس آمرز

طب فعال بردند و باراي

هر زدام از این سازمانها و بهشها ،مرقرفات مشهص و خاصي را اختصاص ميدادند.

56

اهتمام ویژه مسممانان ب امرر وقف در زمین پ شكي و بهداشتي اامع اسالمي ،آن چنان
زیاد و گسترده برد ز انب تهصصي پیدا زرد و در میان مرقرفات مسممانان ب مراردي بر
ميخرری ز در وقف نام ها ،ب طرر مشهصي اشاره ميشرد ز این وقفاي اسات باراي
استفاده دانش اریان عم طب ،یا وقف براي فعاالن عرص داروسازي ،منلفان زتابهااي
پ شكي و یا وقف براي زساني ز در بیمارستانها از بیماران مراقبت ميزنند.

57

در بیمارستانهاي اسالمي ز بیشتر از طریاق اوقاا اداره مايشادند باراي رفتاار و
برخررد با بیماران ،آداب و رو

خاصي وارد داشت در وقف نام ها مقرر شده برد زارزنان

و پ شكان بیمارستان ب صررتي با بیماران رفتار زنند ز روحی آنها را قاري ساازند .هار
بیماري مراقبي داشت ز با گشادهرویي و نیكرفتاري او را با خارد در باا هااي مرقرفا
بیمارستانها در میان گلها همراهي ميزرد .براي بیماران قارآن را باا ترتیال و صاداي
خر

ميخراندند تا دل و روانشان آرام گیرد.

58

با زمك مرقرفاتي ز مسممانان ب بیمارستانها اختصاص ميدادند ،تمام خدماتي زا
در مراز درماني ارائ مي شد مانند معالج  ،اراحي ،تهیی دارو ،غاذا و ه ینا مراقبات از
بیماران رایگان برد .ه چنین این مرقرفات نقش فعالي در نهرت پیشرفت عم طب ایفاا
ميزردند؛ زیرا در این مراز تنها معالج بیماران انجام نميشد بمك قسمتهاي مشهصي
از درآمدهاي مرقرفي آنها ،صر تعمی دانشجریان عم طرب برد و اسباب پیشرفت عما
پ شكي را فراه ميزرد.
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این نكت االب است ز در تمدن اسالمي براي حفظ محیط زیست و حقرق حیراناات
مرقرفاتي اختصاص داده ميشد ،مانند وقفهایي باراي حفاظ ترعا هاا ،نهرهاا و راههاا،
اختصاص اوقافي براي حمایت و تغذی پرندگان حرم شریف مك و سایر امازن مقدس در
دمشق ،قدس و فاس و با اختصاص اوقافي براي حمایت از گرب هاي دمشق ،یاا حیراناات
اهمي رمیده یا گمشده در دمشق بعدها این رو

در تمدن اسالمي دامن گستردهتري پیدا

زرد و قسمتي از درآمدهاي وقفاي مساممانان در بیمارساتانهاا باراي بهبارد حیراناات و
پرندگان صر ميشد.

60

موقوفات بیمارستانها در سرزمینهای اسالمی

در این بهش ،سنت بیمارستان سازي مسممانان را ز بر اساس نظاام وقاف اساالمي
اداره مي شدند در سراسر قممرو اسالمي از شهرهاي اندلس در غرب تا شهرهاي الهارر و
دهمي در شرق بررسي ميزنی .
موقوفات بیمارستانهای عراق

اقدام هارون الرشید ( 361ا  386ق) در ساختن بیمارستان بغاداد با تقمیاد از انادي
شاپرر را باید تال

براي ساختن اولین بیمارستان عراق دانست .این بیمارستان با برداا

دولتي اداره ميشد .بیمارستانهاي بعدي بغداد؛ یعني بیمارستان سایده و مقتادري زا در
سال  116ق ب دست سنان بن ثابت افتتاح شدند .ه چنین بیمارستانهاي ابن فرات وزیر
و بجك ترک ز ب ترتیب در سالهاي  131ق و  111ق در این شهر افتتااح شادند .باا
بردا اي معین از طر این منسسان اداره ميشد .ب عنران نمرن سیده خاترن بریهي در
ماه مبمغ ششصد دینار و مقتدر عباسي ،دویست دینار براي بیمارستانهاي خرد وقف زرده
بردند.

61

وقف امالک و مستغالت ب طارر مشاهص در بیمارساتان عرادي دیاده مايشارد.
عردالدول بریهي ( 166ا  177ق) پس از ساخت دو بیمارستان در بغاداد و شایراز باراي
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مصار بیمارستان و حقارق زارزناان آنهاا ،مرقرفااتي معاین زارد .در زماان اانشاینان
عردالدول ب دلیل آشرب ها ،عف دولت بریهي و تأمین نشدن مرقرفات ادید ،امرر این
بیمارستان مهتل شد اما ب بقاي خرد ادام داد تا این ز در سال  161ق ب دلیل اااري
شدن سیل ،بسیار آسیب دید .پس از تعمیر بیمارستان ،در همان سال ،قسمت ادیدي با
نام سرق البیمارستان ب آن ا اف شد ز شامل ساختمان هاي بسیار با یاك باازار بارد و
تمام درآمدهاي آن ،صر ه ین هاي بیمارستان ميشد.

62

ابن ابیر پس از سفر ب بغداد ،این مكان ادید را ترصیف ميزند و ميگرید:
محله سوق البيمارستان بغداد ،بسان شهر كوچكي در دل بغمداد اسمت كمه در
وسط آن قصري زيبا و بزرگ بموده و ارمرافر را خانمههماي متدمدد ،بما هما و
دكان هاي فراواني در بر گرفته بود كه همگي جزو موقوفات بيمارسمتان بودنمد و
تمام درآمدهاي آن صرف هزينههاي بيمارستان ميشد .در برخي از خانههاي آن،
پزشكان ،داروسازان و دانشجويان عل رب سكونت داشتند .به جز اين محلمه بمه
ه پيوسته در محالت و ديگر نواحي بغداد ،موقوفاتي از ايمن بيمارسمتان وجمود
داشت63.

در عراق در زنار بیمارستان هاي ثابت عمرمي ،نارعي بیمارساتان سایار باا مرقرفااتي
مشهص وارد داشت؛ مثالً عمي بن عیسي وزیر در قرن چهارم هجري ،بیمارستان سیاري
را وقف زندان هاي شهر زرد ز هر روز ،چند پ شك ماهر ب وسیم آن ب زنادانهاا سار
ميزدند و زندانیان را ب رایگان معاین و معالج ميزردند.
ه چنین ب دسترر او ،بیمارستان سیار دیگري ب روستاهاي انرب عراق سر مايزد و
پ شكان آن ب صررت یكسان ب و اعیت بیمااران مساممان و غیار مساممان رسایدگي
ميزردند .تمام ه ین هاي این دو بیمارستان سیار از راه مرقرفاتي تأمین ميشد ز ب آنها
اختصاص داده شده برد.

64
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موقوفات بیمارستانهای ايران

بیمارستان اندي شاپرر ،قدیمي ترین بیمارستان فعال در ایران برد ز آغاز فعالیتش ب
پیش از اسالم باز مي گردد .گروهي نی آغاز فعالیت بیمارستان ري را ز رازي در مقطعاي
اداره آن را عهده دار برد در قبل از اسالم ميدانند 65.روند ساخت بیمارساتان در ایاران در
دوران اسالمي در پیرند با نظام وقف اسالمي ،گستر

چش گیري یافت.

در نیم دوم قرن سرم هجري ،عمرولیث صافاري( 761ا  781ق) در زرناد زرماان،
بیمارستاني ساخت و در زنار
بیمارستان را تأمین زند.

بازاري بنا نهاد و وقف آن زرد تا مصاار و ه ینا هااي

66

بیمارستان ابرسعید نیشابرري (د 417 .ق) در مرطنش نی از طریق وقف اداره ميشاد؛
چرن ابرسعید تران پرداخت ه ین هاي آن را نداشت 67.از دیگر بیمارساتانهااي معارو
نیشابرر ،ميترانی ب بیمارستاني اشاره زنی ز خراا نظامالممك طرسي (د  481ق) ،آن
را در این شهر بنا نهاد و روازن مبمغ ه ار دینار را ب آن اختصاص داد ز از محل صدقات
و مرقرفات شهر تأمین ميشد.

68

در قرن چهارم هجري نی بیمارستاني در ترمذ ب همت ابرالحسن محمد بن حسن باا
اوقا مهصرص و مشهصي بنا نهاده شد 69.در قرن هفات هجاري ،بیمارساتان با رگ
صاحبي در ی د ب نام شمسالدین صاحب دیران معارو اسات .او باراي تاأمین مهاارآ
پ شكان و بیماران ،محمي را تعیین و قسمتي از یك روستا را وقف آن زرد.

70

ه چنین ب رگترین بیمارستان ایران در سدههاي هفات و هشات هجاري را خرااا
رشیدالدین فرلاهلل همداني (م  737ق) ،وزیر غازان خان ایمهاني بنا نهاد .او بیمارساتاني
در تبری در مجمرع فرهنگي ربع رشیدي ساخت ز شامل بهشهاي مهتماف درمااني،
داروخان  ،مسكن پ شكان و زارمندان برد .در وقف ناما آن ،امن اشااره با ارا اي و
مستغالت فراوان در شهرهاي مهتمف ،مقرر شده برد ز پ شكان شاغل در آن اا ،هرزدام
زار تعمی ده دانشجر را برعهده گیرند 71.مجمرعا فرهنگاي رباع رشایدي مرقرفااتي در
همدان ،ی د ،مرصل ،مراغ  ،شیراز ،اصفهان و تبری داشت .مرقرفات آن در ی د  161فقره
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برد ز درآمدهایش ب این مرز فرهنگي انتقال ميیافت.

72

موقوفات بیمارستانهای مصر و شام

یكي از مه ترین حرزه هاي اهان اسالم در ااراي سنت وقف اسالمي ،مصار و شاام
معرفي مي شرند .مسممانان این حرزه اهتمام خاصي با وقاف داشاتند و گساتردهتارین و
بیشترین ارا ي و اماالک وقفاي در ایان منااطق مراارد بردناد مها تارین مادارس و
بیمارستانهاي اسالمي در این حرزه پدید آمدند .زیرا مهارآ و ه ین هاي آنهاا از طریاق
وقفهاي فراوان حازمان و مردم مسممان تأمین ميشد.
آغاز ساخت بیمارستان در میان مسممانان با هماین حارزه بااز مايگاردد .ولیاد بان
عبدالممك امري ( 86ا  16ق) در ساال  88ق ،اولاین بیمارساتان اساالمي در دمشاق را
ساخت .ب نظر نميرسد تأمین مهارآ این بیمارستان بر اساس نظام وقف برده است ،بمك
خمیف  ،خرد مهارآ آن را برعهده گرفت برد و آن را از بردا دولت پرداخت ميزرد.

73

ناصر خسرو قبادیاني ( 114ا  483ق) شاعر و اندیشمند معرو اسماعیمي ،در سفر با
بیتالمقدس ،بیمارستان این شهر را چنین ترصیف ميزند:
بيت المقدس را بيمارسمتاني نيما اسمت و وقمفهماي بسمياري دارد ،ممردم
بسياري از دارو و شربت آن سود برند و پزشكان از آن مرسوم

ستانند74.

در سال  141ق نررالدین زنگي ( 133ا  161ق) از پرل فدی آزادي پادشاه فرنگ زا
در یكي از انگهاي صمیبي اسیر شده برد ،اقدام ب ساخت بیمارستان ب رگ دمشق زرد و
مرقرفات بسیاري را براي تاأمین مهاارآ آن قارار داد 75.ابان اباي اصایبع زا در ایان
بیمارستان ب زار طبابت مشغرل برد در زتااب ارزشامند  ،وصاف دقیقاي از مرقرفاات
فراوان و پ شكان شاغل در آن ارائ ميدهد.

76

بعدها حازمان ایربي و اانشینان سمطان صالحالادین ( 117ا  181ق) با پیاروي از
بیمارساتان نارري دمشاق و بیمارساتانهااي صاالحالادین در مصار ،اقادام با سااخت
بیمارستان هاي دیگري در شهرهاي شام زردند و براي هر زدام ارا ي و امالزي را وقاف
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نمردند.
تاریخ تأسیس اولین بیمارستان اسالمي مصر ب سال  147ق باز ميگردد زا در ایان
سال فتح بن خاقان وزیر مترزل عباسي ( 717ا  747ق) در شهر فسطاط ،بیمارساتاني را
تأسیس نمرد 77.بعد از آن منسس دولت ترک بني طرلرن ،احمد در قطایع مصر با صار
شصت ه ار دینار ،بیمارستاني را بنا نهاده و براي تأمین مهارآ آن امالک و مساتغالتي را
وقف زرد.

78

در میان امالک مرقرف  ،دو حمام مردان و زنانا بارد زا تماام درآمادهاي آنهاا با
بیمارستان تعمق ميگرفت 79.در وقف نام آن ،پس از مشهص زردن امالک و مستغالت
مرقرف  80،مقرر شده برد ز سپاهي و مممرک در آن اا معالج نشرند .و بیمارستان اهت
ارائ خدمات ب بیماران عمرمي و دیرانگان باشد .احمد بن طرلرن ،خرد هر امع بر ایان
بیمارستان نظارت ميزرد.

81

زافرر اخشیدي ( 111ا  117ق) ،چهارمین حاز سمسم اخشیدي مصر در ساال 146
ق ب سبك بیمارستان احمد بن طرلرن ،بیمارستاني ب نام االسفل در فسطاط تأسیس زرد
و مرقرفاتي براي آن تعین زرد 82.سمطان صالح الدین ایربي  117ا  181ق) نی ب سبك
بیمارستان نرري دمشق دو بیمارستان مشهرر در شهرهاي اسكندری و قاهره مصر ،ساخت
و امالک و مستغالت فراواني را در مصر براي مهارآ آنها وقف نمرد.

83

بدون شك ب رگ ترین و مشهررترین بیمارستان قرون میان اسالمي را باید بیمارستان
منصرري قاهره دانست ز سمطان منصرر بن قالوون ( 678ا  681ق) در سال  681ق بنا
نهاد .این بیمارستان داراي نظ مشهصي برد و اوقا بيشامار آن باراي فاراه زاردن
امكانات معالج بیماران و تأمین آسایش پ شكان بسیار زیاد برد .سمطان منصرر بسیاري از
امالک و مستغالت خرد مانند مسافرخان ها ،حمامها و ارا ي زراعتي بسایاري در شاام را
ا و امالک وقفي آن قرار داد.

84

با استفاده از درآمدهاي فراوان این اوقا  ،امكانات پ شكي و سایر نیازمنديهاي الزم
براي معالج بیماران فراه ميشد .در این بیمارستان براي هر گاروه از بیمااران خااص،
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مكان مه صرص مشهص گردیده برد؛ چهار ایران ب بیماراني ز تب داشتند ،ساالني با
بیماران مبتال ب بیماريهاي چشمي ،سالني ب اراحي و سالني مهصرص زنان قارار داده
شده برد .ه چنین برخي از قسمتهاي آن ،انبار ذخیره دارو و غذا برد.
در این بیمارستان ،آمرز

85

طب ب صاررت نظاري و عمماي ارائا مايشاد و مكااني

مهصرصي براي تدریس طب ب وسایم رئایس االطبااء واارد داشات .ها چناین ایان
بیمارستان داراي یك زتابهان مشهرر وقفي برد ز در آن زتابهااي فراواناي نگهاداري
ميشد 86.عالوه بر آن ،یك با بسیار ب رگ و وسیع براي زشت گیاهان دارویي ،وقف آن
شده برد.

87

ه چنین ب سبب فراواني درآمدهاي بیمارستان از طریق امالک فراوان وقفي ،ه ینا
معالج  ،دارو و غذابي بیماران رایگان برد و پس از بهبرد بیمار ،لبااس و مقاداري پارل در
اختیار او قرار داده ميشد تا در دوران نقاهت استراحت زند و مجبرر ب زار نباشد.

88

در زنار حج بسیار زیاد اوقا مادي ،گروهي از مردم ،تراناایيهااي اسامي خارد را
وقف این بیمارستان بي نظیر زارده بردناد .گروهاي از ایشاان باا صاداي خار

در ایان

بیمارستان ،قرآن تالوت مي زردند تا بیماران دردمند آرامش یابند 89.گروهي دیگار باراي
آرامش بیماران ،مرسیقي مينراختند و قص گریان براي بیماران قص ميگفتناد .دسات اي
دیگر با ااراي نمایش هاي ممي مرحك و زمدي در حررر بیماران ،از دردها و آالم آنهاا
ميزاستند.
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سنت بیمارستان سازي در غرب اسالمي را امیران اغمبي افریقی آغاز زردند .ایشان در
اوایل قرن سرم هجري در قیروان ،بیمارستاني ساختند .ایان بیمارساتان متشاكل از اتااق
بیماران ،مكاني براي عیادت بیماران ،مسجدي زرچك براي عبادت و یاك حجاره باراي
تدریس طب برد .مهاارآ ایان بیمارساتان از طریاق درآمادهاي اوقاا اداره مايشاد و
پرستاراني سرداني در زنار پ شكان از بیماران مراقبت ميزردند.
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پ س از آن ،سنت بیمارستان سازي ب سرعت در اندلس اسالمي گستر

یافت .چنان

ز مقري بیان ميزند.
تنها در شهر قرربه پنجاه بيمارستان وجود

دارد92.

بعدها امیران مرحدي و مریني پرچ دار ساخت بیمارساتانهااي پیشارفت اساالمي در
مغرب شدند .نهستین بیمارستان مغرب را ابریعقرب منصرر مرحادي ( 181ا  116ق) در
فاس ساخت .او مشهررترین پ شكان عهد خرد در اندلس ه چرن ابن طفیل ،ابنرشد ،ابن
زهر و پسر

را ب دربار خریش فراخراند و در این بیمارستان ب زار گمارد.

ابریعقرب با اختصاص امالک و مستغالت فراواني در مغرب و اندلس ،اساتمرار درآماد
براي بیمارستانش را ترامین زارد .ها چناین او باراي دیرانگاان ،ااذامیان و نابینایاان
بیمارستانهاي اداگان اي با اوقا مشهص ،بنا نهاد .از عبدالراحد مرازشي نقل است زا
ميگرید:
بيمارستاني كه ابويدقوب منصور در شهر فاس بنا نهاد و آن را وقف كمرد در
دنيا نظير ندارد؛ زيرا محورمهاي وسميع و بمزرگ در دل شمهر را در برگرفتمه و
آبهاي فراواني در آن جاري است كه همه اتاقها به آن دسترسي دارند .سملطان
فرشهاي گرانبهاي از پش  ،كتان ،حرير و چرم كمه ارزش آنهما وصمف نشمدني
است و حاوي نقرهاي فراواني از درختان ،آبها و استخرها هستند ،وقف آنجما
كرده است و ارائه دارو ،غذا و خدمات به بيماران در آن رايگان است .بمه دليمل
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درآمدهاي فراوان امالك موقوفه ،داروسازان در آنجا مشمغول سماختن داروهما،
شربتها و روغنهاي مختلف براي بيماران هستند و كاركناني لباسهاي شمبانه و
روزانه بيماران را تدويض ممي كننمد .در دوران نقاهمت بيمماري نيمز بمه بيممار،
مقداري پول پرداخت ميشد كه تا زمان بهبودي كامل استراحت

كند93.

بعدها سالطین معرو بني مرین مانند ابریعقرب یرسف ،ابرالحسن و ابرعناان مریناي
در حفظ مراز درماني زرشیدند و با اختصاص اوقا بیشتر ب زار آنهاا تاداوم بهشایدند.
ه چنین ایشان بیمارستانهاي دیگري تأسیس زردند .ابنبطرط درباره ابرعناان مریناي
( 711ا  761ق) مينریسد:
او در هر شهري از قلمرو خمود ،بيمارسمتاني سماخته و بمراي تمهمين هزينمه
پزشكان ،دارو و غذاي بيماران ،موقوفاتي اختصاص داده

بود94.

از دیگر بیمارستان هاي معرو این خاندان باید ب بیمارستان سیدي فرآ فاس اشااره
زرد ز سمطان یرسف بن یعقرب مریني آن را بنا نهاد و مغازهها و امازن بسیاري را وقف
آن زرد .از امم نكات االب ترا این بیمارستان ،اختصاص قسمت مشهصي از مرقرفات
آن براي عالآ لكلك هاي مهاار و یا استفاده از مرسیقي براي آرامش دادن با بیمااران
دردمند برد.
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بعدها با روي زار آمدن امیراني ز این مرقرفاات را تصااحب زردناد ،اداره امارر ایان
بیمارستانها رو ب افرل نهاد.
كتابخانههای موقوفه در بیمارستانهای اسالمی

وقف زتاب و زتابخان در میان مسممانان تنها ب زتابخان هااي عمارمي ،مساااد و
مدارس محدود نبرد .مسممانان در بیمارستانها نی با سااخت و وقاف زتاابخانا هاایي
مي پرداختند ز پ شكان و دانشجریان عما طاب از آنهاا بهارهمناد مايشارند .یكاي از
زتابخان هاي وقفي داخل بیمارستان ،زتاب خان بیمارستان احمد بان طرلارن در قطاایع
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مصر برد ز در سال  711ق ساخت شد .در این زتابخان  ،گنجینا اي از زتاابهاا قارار
داشت ز تعداد مجمدات آن ،بیشتر از صد ه ار امد در زمین پ شكي و سایر عمرم برد.
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یكي دیگر از زتابخان هاي مرقرف بیمارستانها ،زتاب خان بیمارستان عردي بغاداد
برد .ز عردالدول بریهي در قرن چهارم هجري پس از ساخت بیمارستان ،زتابخانا اي
ب رگ را وقف آن زرد 97.ه چنین زتابخان بیمارستان نررالدین زنگي در دمشق معارو
برد و در آن ،دو گنجین از زتاب هاي وقفي قرار داشت ز بیشتر آنها درباره عم پ شاكي
بردند 98.در آخر باید ب زتابخان معرو بیمارستان منصرري قاهره اشاره زنی ز داراي
زتابهاي بسیاري برد .ابن نفیس (د 687 .ق) دانشمند و طبیب براست مصري ز مدتي
در این بیمارستان مشغرل ب زار برد ،تمام زتابهاي خرد را وقف آن نمرد.
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نتیجه

پیرند نظام وقف اسالمي با سنت ساخت بیمارستانها ،دلیل اصامي شاكرفایي سااخت
مراز درماني در سراسر سرزمینهاي اسالمي اندلس در غرب تا ماوراءالنهر و زرانا هااي
سند در شرق اسالمي برد .حازمان مسممان رسایدگي با امارر درمااني ماردم و سااخت
بیمارستان را از وظایف مه خرد ميدانستند .ایشان پس از ساخت بیمارستان ،مرقرفاتي را
براي تداوم زار و اداره امرر آن اختصاص ميدادند .ثروتمنادان و ساایر ماردم ،هار یاك
نسبت ب تران خرد و ب پیروي از سفار هاي فراوان اسالم ،امالک و مستغالتي را براي
اداره بهتر بیمارستانها وقف ميزردند.
استقالل مالي و درآمدي بیمارستانهاي اسالمي ،اصمي ترین عمت تداوم زاار آنهاا در
طرل زمان برد؛ زیرا اداره امررشان در هنگام عف و افرل حكام و دولتها مهتل نميشد
و ه ین هاي اداره این بیمارستانها از مرقرفاتي تأمین ميشد ز هر از گاهي با اايگ ین
شدن امالک و مستغالت ادید اف ایش ميیافت.
از نكات االب ،تنرع فراوان مرقرف هاي مسممانان باراي بیمارساتانهاا اسات .وقاف
تهصص یا تران اسمي براي بیمارستان ها از طر پ شكان و یا دیگار مساممانان دامنا
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گساترده ایان سانت حساان را در اامعا اساالمي نشاان ماايدهاد تاأمین ه ینا هاااي
بیمارستان هاي اسالمي ب وسیم نظام وقف ،استفاده از امكانات آنها را باراي تماام افاراد
اامع اسالمي ب صررت رایگان فراه ميزرد.
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 .60منذر قحف ،پيشين ،ص 8؛ پيشين www. waqfuna ،
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 .61علي بن يوسف ابن ق،طي ،پيشين 090 ،ت 093؛ موفو الدين ابن ابي اصيبعه ،پيشين ،ص 011ت  .010
 .62سريل الگود ،پيشين ،ص  100ت  .131
 .63سيد حجازي المرسي ،پيشين ،ص 40؛ پيشين www. waqfuna ،
 .64علي بن يوسف ابن ق،طي ،پيشين ،ص  090ت 093؛ موفو الدين ابن ابي اصيبعه ،پيشين ،ص  .010
 .65حسن كريمان ،پيشين ،ج  ،1ص  .081
 .66ابراهيم بن محمد اصطخري ،پيشين ،ص 10؛ مهدي فرشاد ،تاريخ علم در اياران ،تهتران:
اميركبير ،0088 ،ج  ،1ص  .109
 .67عبدالرحيم بن حسن اسنوي ،پيشين ،ج  ،0ص  119ت  .101
 .68عبدالوهاب بن علي سبكي ،پيشين ،ج  ،0ص  .000
 .69محمد بن علي ابن حوقل ،پيشين ،ص  030ت  .033
 .70جع،ر بن محمد جع،ري ،تاريخ يزد ،تهران :چاپ ايرج افشار ،0000 ،ص  000ت  .000
 .71رشيد الدين فضل اهلل همداني ،پيشين ،ص  011ت  .010
 .72شهابي ،پيشين ،ص  00ت  .01
 .73حسين نصر ،پيشين ،ص  .43
 .74ناصر خسرو قبادياني مروزي ،سفرْامه ،به كوشش محمد دبير سياقي ،چاپ چهارم ،تهران :زوار ،ص  .04
 .75حسين نصر ،پيشين ،ص  .44
 .76موفو الدين ابن ابي اصيبعه ،پيشين ،ص  .811
 .77احمد بن علي مقريزي ،پيشين ،ج  ،1ص 013؛ جرجي زيدان ،پيشين ،ص  .811
 .78احمد بن علي مقريزي ،همان ،ص  013ت  .018
 .79پيشين www. waqfuna .
 .80سيد حجازي المرسي ،پيشين ،ص  .40
 .81جرجي زيدان ،پيشين ،ص .811
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 .82احمد بن علي مقريزي ،پيشين ،ج  ،1ص  013ت  .018
 .83سيد حجازي المرسي ،پيشين ،ص  .40
 .84همان .
 .85يحيي بن محمود بن جنيد ساعاتي ،الوقف و المجتمع ،ريا ،:مؤسسه اليمامته الصتح،يه،
 0994م ،ص  30ت  .30
 .86احمد بن علي مقريزي ،پيشين ،ج  ،1ص  018ت  .011
 .87جوزف گارلند ،پيشين ،ص  .40
 .88سيد حجازي المرسي ،پيشين ،ص  .40
 .89ابراهيم عيسي شحاته ،القاهره ،سلسل املف كتاب ( ،)181قاهره :دارالهالل ،بيتا .004 ،
 .90محمد عبدالعزيز بن عبداهلل ،پيشين ،ج  ،0ص 000؛ محمتد حستن نتوبي ،قتيم الوقتف و
النظريه المعماريه ت صياغه المعاصره ،مجله اوقاف ،شماره  ،1كوي  1113 ،م ،ص  .00
 .91حسن عبدالوهاب ،پيشين ،ص  914ت  .900
 .92احمد بن محمد مقري ،پيشين ،ج  ،1ص  .94
 .93محمد عبدالعزيز بن عبداهلل ،پيشين ،ج  ،0ص 081؛ محمد حسن نوبي ،پيشين ،ص  .03
 .94ابن بطويه ،پيشين ،ص  800ت  .888
 .95پيشين www. waqfuna ،

 .96يوسف بن امير سيف الدين ابن تغري بردي ،النجو ،الزاهره فاي ملاوك مصار و القااهره،
بيروت :دارالمكاب العربي ،بيتا ،ج  ،0ص  .010
 .97محمد ماهر حماده ،المكتبات في امسالْ ،،شأتها و تطورها و مصاائرها ،الطبعته الاانيته،
بيروت :موسسه الرساله0941 ،م ،ص .003
 .98محمد نعيمي ،الُّراس في تاريخ المُّارس ،تحقيو جع،ر الحسيني ،دمشو :المجمع العلمتي
العربي 0901 ،م ،ج  ،1ص  .001
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 .99محمد شاكر كابي ،عيون التواريخ ،تحقيو فيصل الستامر و زميلاته ،بغتداد :وزارة الاقافته
العراقيه 0901 ،م ،ج  ،10ص  .019

