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هايخيرخواهانهدرحوزهپزشكيايرانهاييتاريخيازكمكنمونه
 

 :هسندينو

 1محمدحسين عزيزي

 
 

 چكيده

 .هاي خيرخواهانه و داوطلبانه در عرصه تندرستي و مراقبت از بيماران در ايران اشاره شده است در اين نوشتار به اختصار به مواردي از كمك
 

 ايران ،هاي خيرخواهانه كمك مراقبت از بيمار، :ها كليد واژه

 

  كمك»اي به زبان انگليسي با عنوان اصلي  ؛ مقاله9112در ماه مارس 

آرشيو پزشكيي  »در مجله « (1) خيرخواهانه در عرصه مراقبت در سالمت

در ايكن  . ، وابسته به فرهنگستان علوم پزشيي منتشر شكده اسكت  «9ايران

تن از خيرين حوزه  63هره با چ به بررسي، پژوهشگران، نتايج مصاحبه چهره

هدف مطالعه، بررسي علل و انگيزه اين افراد براي . اند سالمت را ارائه كرده

 .بوده است (Health Care)مشاركت داوطلبانه در حوزه مراقبت از تندرستي 

هكايي از ايكن    مطالعه مقاله مزبور نگارنده را بكر آن داشكت ككه نمونكه    

 .مايدهاي خيرخواهانه را ارائه ن كمك

از نظكر تكاري ي امكا؛ پيشكينه احكداا بيمارسكتان، درمانگكاه توسك          

ي دور هكا  داوطلبان خيرانديش و امور خيريه در حوزه پزشيي بكه ذششكته  

براي نمونكه برخكي از   . اند انجام شده« وقف»سنت  بلاذردد كه در ق ميبر

 :موارد عبارتند از

در « رشكيدي  بعرَ»ايجاد مجتمع علمي، آموزشي و درماني موسوم به 

سيزدهم ميالدي توس  پزشك دانشور، مورخ /تبريز در سده هشتم هجري

 817تا  346)اهلل همداني  ، خواجه رشيدالدين فضلمدار مشهورو سياست 

به خك   « الوقفيه الرشيديه»نامه ربع رشيدي به نام  وقف :در تبريز( ق. هك 

در دارالشفاي . تاهلل، در كتاب انه مركزي تبريز موجود اس رشيدالدين فضل

جويان طكب، بيمكاران هكم درمكان     شك ربع رشيدي،  افزون بر آمكوز  دان 

اي بوده كه داروهاي مكورد نيكاز را از    در ربع رشيدي، داروخانه. اند كرده مي

 .(6و  9) اند كرده مينقاط م تلف ايران و خارج تأمين 

دوسكتانه و خيرخواهانكه    ي انسكان ها نيته حائز اهميت در مورد كمك

است كه اين حيطه ويكژه مكردان نبكوده     اينيريه و وقف مراكز درماني، خ

مكالال  در يكك پكژوهش،    . انكد  داشته ياست بليه در آن زنان نيز نقش فعال

پژوهندذان، موقوفات زنان را در تهران از مشروطه تا پايان دوره پهلوي اول 

د درصد اسكنا  91كم،  دهد كه دست مينشان  ها بررسي كرده و ذزار  آن

وقفي تهران در دوران مشروطه و دوره پهلوي اول متعلق به زنان بوده ككه  

تكوان بكه    مكي براي نمونه . از موارد مهم آن موقوفات درماني همگاني است

نكوه عبكاس    ،«السلطنه نجم»توس    در تهران،« بيمارستان نجميه»احداا 

م افتتكا   1297/  1618ميرزا و مادر دكتر محمدمصدق، ككه در سكال   

بايد افزد كه وقف مراكز درماني خيريه محكدود   .(4) ده است، اشاره كردش

به تهران نبوده است و حتي در شهرهاي كوچك نيكز ايكن اقكدام صكورت     

كه توس  مالير « بيمارستان ف ريه»توان به  ميذرفته است كه براي نمونه 

 ازي اخيكر  هكا  و در سكال اسكت  تأسيس شده « ف رالحاجيه»بانويي به نام 

 .ياد كرد« زهرا سعادت»در شيراز توس  بانو « بيمارستان امير»اا احد

س مراككز  ياقدامات خيرخواهانكه در حكوزه حمايكت از بيمكاران، تأسك     

توان به  ميبهداشتي و درماني و آموزشي متعدد است، كه در دوره معاصر، 

توانند بكراي   ميوار اشاره كرد و عالقمندان  ها نمونه ترين آن شماري از مهم

شماري از . سب آذاهي بيشتر به منابع مربوط دراين زمينه مراجعه نمايندك

 :اين مراكز عبارتند از

 1291اوت  /  1611در سككال :  (6) تهككران –تور سككانيسككتيتو پا ،

 نفرمافرماعبدالحسين ميرزا 

  اهلل    توس  آيت 1616بيمارستان فيروزآبادي در تهران كه در سال

به اداره صحيه  1611ري شد، و در سال سيدرضا فيروزآبادي بنيانگشا

 (سايت دانشگاه علوم پزشيي ايران) .اند واذشار كرده

  توسك  اربكا     1661تهكران ككه در سكال     -بيمارستان فيروزذر  

بككه  1646زمككين آن را وقككف كككرد و در سككال  ذشتاسككب فيروزذككر 

 .برداري رسيد بهره

  م توسك   1266/  1664كه در سال : (3) بيمارستان نمازي ك شيراز

 .نمازي تأسيس شده است محمد حاج

 شكادروان   م توسك  1284/  1666كه در سال : (8) دانشگاه كرمان

 .ه استپور بنيانگشاري شد افضليعليرضا مهندس 
 

 كككككككككككككككككككككككككككككككك
 دانشيار رشته ذو ، ذلو و بيني، عضو هيئت علمي فرهنگستان علوم پزشيي .1

2. Archives of Iranian Medicine 
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 شيراز نامه محمد نمازي بنيانگذار بيمارستان نمازي از وصيتبخشي 

باشد  نظر به اينيه ثروت و دارايي افراد اذرچه شرعا  ش صي مي... »

ولين اخالقا  وديعه است كه به صاحبان ثروت سپرده شده تكا بكا كمكال    

اينجانكب در چنكد   . اينكد ترقي نوع خود صرف نم امانت و دوربيني براي

سال قبل تصميم ذرفت قسمت عمده دارايكي خكود را در حيكات خكود     

المنفعه بوده و بدين وسيله به ذششكتگان تأسكي    وقف امور خيريه و عام

كرده و دين خود را به نياكان ادا و وظيفه اجتماعي و اخالقي را نسكبت  

 «.به آيندذان به جا آورد

، انتشكارات دانشكگاه   69لوم پزشيي در فارس ص نگاهي به آموز  نوين ع: منبع)

علوم پزشيي شيراز، به مناسبت هفتادمين سالگرد تأسيس دانشيده پزشيي شيراز 

 (1623ارديبهشت  1

 

اميد است، اين شيوه پسنديده همچنان تداوم يابد و جامعه بايد ايكن  

 :س ن سنجيده و پرمغز سعدي رابه ياد داشته باشد

 نام نيك و ثوا دوچيز حاصل عمر است، 

 از اين دو ذر ذشري، كل من عليها فان   

 
Some Historical Examples of Charitable Contribution in Medicine in Iran 

 

M. H. Azizi1 

 

Abstract 

This here is a brief historical account of charitable contributions in health care in Iran. 
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