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Abstract 

Aims: The history of charity in Iran dates back to ancient times. This good tradition was 

also promoted in the religion of Islam, so that everywhere in the Holy Quran, God has 

always encouraged people to do good deeds and charitable deeds. In the contemporary 

era, benevolent philanthropists in Hamedan province followed his path and established 

medical centers from their own bags. The purpose of this article is to provide a brief 

history of medical charities in order to examine the formation of these centers in 

Hamadan province during the Pahlavi era. Because the expansion of medical charities 

and its institutionalization in today's society can also take positive steps to solve some of 

the problems in the field of health and treatment. 

Materials & Methods: This article uses descriptive-analytical method and library and 

documentary studies, based on historiographical method based on content analysis of 

texts and resources related to the research topic such as books, documents, newspapers 

and also with the help of oral history and bank espionage. Articles such as ensani.ir and 

noormags.ir have been done and after collecting data, the process of formation of medical 

charities in Hamadan province between 1925 and 1979 has been studied. 

 

Findings: The establishment of medical charities in Hamedan has been a long-standing 

tradition that dates back to the time of Khajeh Rashid al-Din Fazl Ol-lah Hamedani 

ministry. During the first Pahlavi era, the return of students from Europe and the growing 

trend of medicine made the establishment of medical centers in Hamedan feel like in 

other parts of Iran. In the second Pahlavi period, the government's support for public 

affairs and the establishment of institutions such as the Lion and the Sun caused charitable 

people to establish such centers alongside government centers and follow the orders of 

Islam to arrest the needy and eliminate the needy. Meet their health needs. 

Conclusion: The following factors were involved in the establishment of medical 

charities in Hamadan province during the Pahlavi era: 1- Social problems caused by 

political unrest, 2- Lack of attention of some governments and leaders to Health and 

medical affairs in comparison with political affairs, 3- Practicing religious teachings and 

trying to do charitable and public benefit affairs with the help of religious leaders, 4- Lack 

of health facilities and facilities in the public sector 5- Chaotic financial situation of the 

government 6-The prevalence of altruistic thinking and the reflection of humanitarian 

movements in different countries in Iran, 7- The desire to participate and expand social 

and civic cooperation, the interest of people to leave a good name behind.. 
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 4031تا  4031ی درمانی استان همدان در دوران پهلوی )از هاهیریخگیری روند شکل

 خورشیدی( 

 1رضا کرمی، ،*1حیدری منصور

 .ایران همدان، همدان، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، دانشکده اسالمی، معارف گروه 1
 

 

 11/11/1111 تاریخ دریافت مقاله:

 11/11/0011: مقاله تاریخ ویرایش

 82/18/1011 تاریخ پذیرش مقاله:

 81/18/1011 تاریخ انتشار مقاله:

 

  چکیده

 الماس مبین یند در حسنه سنت این. گرددبازمی باستان دوران به زمین ایران در خیریه امور انجام پیشینه :اهداف

 نموده تشویق خیریه امور و احسان به را هاانسان همواره خداوند، کریم قرآن جایجای در که طوریبه شد ترویج نیز

 راکزم تاسیس به اقدام، خود فتوت کیسه از که بودند همدان استان در اندیشینیک خیران نیز معاصر دوران در. است

 گیریشکل روند بررسی منظوربه درمانی هایخیریه از مختصری تاریخچه ارایه، رو پیش نوشتار از هدف. نمودند درمانی

 در آن سازینهادینه و درمانی هایخیریه گسترش با که چرا؛ است پهلوی دوران طول در همدان استان در مراکز این

 .برداشت مثبتی هایقدم درمان و بهداشت حوزه مشکالت از بخشی حل در توانمی نیز امروز جامعه

 نگارانهاریخت روش پایه بر، اسنادی و ایکتابخانه مطالعات و تحلیلی-توصیفی روش از استفاده با جستار این :کارروش

 تاریخ دمد به همچنین و جراید، اسناد، کتب مانند تحقیق موضوع با مرتبط منابع و متون محتوای تحلیل بر مبتنی

 گردآوری از پس و رسیده انجام به noormags.ir و ensani.ir نظیر مقاالت هایبانک در تجسس نیز و شفاهی

 . است داده قرار بررسی مورد را 1131 تا 1110 هایسال بین همدان استان درمانی هایخیریه گیریشکل روند، هاداده

ی اهلل همدانین فضلی درمانی در همدان، سنتی دیرپا بوده که به زمان وزارت خواجه رشیدالدهاهیریخایجاد  ها:یافته

رشد علم طب موجب شد تا ایجاد مراکز درمانی در دوران پهلوی اول، بازگشت محصلین از اروپا و روند روبه گردد.بازمی

المنفعه و ایجاد ی حکومت از امور عامهاتیحمادر همدان مانند سایر نقاط ایران احساس شود. در دوره پهلوی دوم نیز 

خورشید، باعث شد تا افراد خیر و نیکوکار به تاسیس چنین مراکزی در کنار مراکز دولتی نهادهایی همچون شیر و 

وزه ح اهتمام ورزند و به پیروی از سفارشات دین مبین اسالم، درصدد دستگیری از نیازمندان و رفع نیازهای آنان در

 سالمت برآیند.

معضالت  -1: اندبودهان در دوران پهلوی دخیل ی درمانی استان همدهاهیریخعوامل زیر در تاسیس  :گیرینتیجه

و سردمداران به امور بهداشتی و درمانی در  هادولتتوجهی برخی کم -8ی سیاسی؛ هاینابساماناجتماعی ناشی از 

المنفعه به تاسی از پیشوایان ی مذهبی و اهتمام به انجام امور خیریه و عامهاآموزهعمل به  -1مقایسه با امور سیاسی؛ 

رواج تفکر  -6؛ هادولتاوضاع آشفته مالی  -3کمبود اماکن و امکانات بهداشتی و درمانی در بخش دولتی؛ - 0دینی؛ 

ی هایاریهممیل به مشارکت و گسترش  -1دوستی و بازتاب حرکات بشردوستانه کشورهای مختلف در ایران؛ نوع

 از خود.گذاشتن نام نیک پس اجتماعی و مدنی و عالقه افراد به برجای

 

 ی درمانی، دوران پهلوی، بهداشت و درمانهاهیریخاستان همدان، خیرین سالمت،  واژگان کلیدی:

پزشکی  علوم دانشگاه برای نشر حقوق تمامی

 .است محفوظ همدان

 

 

 

 

 

 

 گروه؛ حیدری منصور: * نویسنده مسئول

 پزشکی، دانشکده اسالمی، معارف گروه

 انریا ،همدان پزشکی علوم دانشگاه

  mansoor.hidary@yahoo.com ایمیل:

ای دین و سالمت بین رشته مجله.  خورشیدی( 1131تا  1110ی درمانی استان همدان در دوران پهلوی )از هاهیریخگیری روند شکل. رضا ،کرمی؛ منصور ،حیدری ستناد:ا

 .01-81(:1)1؛1011 زمستان ،سیناابن

 مقدمه
ترویج فرهنگ احسان و نیکوکاری در حوزه سالمت، یکی از 

 توانیمراهکاری رسیدن به توسعه پایدار است و از این طریق 

بخشی از کمبودهای موجود در عرصه مذکور را جبران نمود. دین 

 اری مبنی بر دستگیری از نیازمندانمبین اسالم نیز سفارشات بسی

 ای»داده )المنفعه را در دستورات خود قرار و انجام امور خیریه و عام
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     1011، زمستان 1، شماره 1، دوره سینا ابن ای دین و سالمتبین رشتهمجله           

لکُمْ لَعَ رَیْآمَنُوا ارْکَعُوا وَ اسْجُدُوا وَ اعْبُدُوا رَبکُمْ وَ افْعَلُوا الْخَ نَیالذ هَایأَ

یت ( و همواره اصل مشارکت و مسئول11 هیآ :سوره حج؛ «تُفْلِحُونَ

همگانی را سرلوحه امور قرار داده و افراد را به شرکت در تمام امور 

وَ ال  یالتقْوالْبِر وَ  یوَ تَعاوَنُوا عَلَ»اجتماعی توصیه نموده است )

(. موالی متقیان امام 8 هیآ: سوره مائده؛ «الْإِثْمِ وَ الْعُدْوان یتَعاوَنُوا عَلَ

ی نیککه به بندگان خدا خوشا به حال آن: »دیفرمایمعلی )ع( نیز 

لِمَن أحسَن  یطوب»« )کند و برای آخرت خود زاد و توشه برگیرد

(. 3133حکمت  :غُرر الحکم و دُررالکلم؛ «الِعبادِ و تَزَودَ لِلمَعادِ یإلَ

از این حیث توجه به این موضوع اهمیت بسزایی دارد؛ چرا که نیاز 

و  استدم هر شهر ترین نیازهای روز مربه بهداشت و درمان از مهم

ی مالی و معنوی خیران در این حوزه یکی از منابع مهم هاکمک

 .استی نظام سالمت هانهیهزتامین 

در دورانی که هنوز اوضاع بهداشت و درمان و پزشکی به شکل 

ی مختلف علم طب هاشاخهامروزی نبود و کمبودهای بسیاری در 

گیر بسیاری هی همهایماریبو کشور از طرفی با  شدیماحساس 

، خیل عظیمی از مردم بر اثر کبود اماکن و کردیمپنجه نرم ودست

امکانات بهداشتی و درمانی به سادگی جان خود را از دست 

ت که از کیسه فتو اندبوده. در این میان، اشخاص بلندهمتی دادندیم

با  و داشتندیمخویش، به جهت کمک به بهبودی این اوضاع گام بر

اندازی ی خود در کنار معدود مراکز درمانی، اقدام به راههزینه شخص

 .اندنمودهو موقوفات درمانی  هاهیریخ

انه و دوستاندیشی با نیات نوعدر استان همدان نیز خیرین نیک

اقدامات خداپسندانه خود درصدد خدمت به همنوعان خود 

ر دگشایی از مشکالت مردم این سامان و در راستای گره اندبرآمده

. این افراد با اندبودهحوزه بهداشت و درمان منشاء خدمات بسزایی 

ایجاد مراکز بهداشتی و درمانی در استان همدان به دنبال رفع 

 اندبرآمده هایماریببخشی از نیازهای آن روز مردم برای رهایی از 

و برحسب تکلیف شرعی و خوی انسانی خود در انجام امور 

 .اندپرداختهرینی آفالمنفعه به نقشعام

ی هاهیریخخورشیدی(  1131تا  1110در طول دوران پهلوی )

صورت وقفی یا غیروقفی در زیادی توسط این افراد بلندهمت به

ی آن آغاز به کار کرد که برخی صرفاً هاشهرستانهمدان و دیگر 

ی نیز ؛ برخاندشدهمدت کوتاهی فعال بودند و به بوته نسیان سپرده 

ز و بعضی دیگر نیز تا به امرو اندنداشتهمر و یکپارچه فعالیت مست

. در این جستار، ابتدا پیشینه انددادهکماکان به فعالیت خود ادامه 

در ایران و همدان مورد بررسی قرار گرفته و پس از آن  هاهیریخ

ی درمانی که توسط خیرین در هاهیریختاریخچه مختصری از 

 شده است، بیان شده است.  همدان و دیگر نقاط استان ایجاد

ای که این تحقیق در پی حل آن است و مسأله نیتریاصل

طور که شایسته و بایسته است، بدان پرداخته نشده و تاکنون آن

ی در مباحث تاریخ پزشکی همدان و امفقودهبسان حلقه 

 یهاهیریخاز آن یاد کرد، بررسی جایگاه  توانیمی آن هاشهرستان

همدان در بهبود وضعیت سالمت عمومی مردم در درمانی استان 

؛ چرا که این دیار پر است از مردان و زنان استدوران پهلوی 

داشتی، دست به نامی که با نگاهی ژرف و بدون هیچ چشمنیک

و تا به امروز از آنان به  اندزدهاقدامات خیرخواهانه و بشردوستانه 

یاد و خاطره آنان خالی گاه از و اذهان عموم هیچ شودیمنیکی یاد 

 نیست. 

رغم تحقیقات ارزنده خسرو محمدی پژوهشگر حوزه وقف در به

همدان و صرف نظر از تحقیقات و کتب متعددی که در زمینه تاریخ 

و فرهنگ همدان به چاپ رسیده است، تاکنون پژوهش مستقلی در 

ویژه در حوزه سالمت انجام رابطه با خیریه و معرفی خیرین به

معرفی خانه اربابی »در مقاالتی با عناوین  محمدیته است. نگرف

منتشر شده در فصلنامه « منسوب به خاندان قراگوزلو در همدان

انتشار « عمارتی قاجاری در جنوب همدان»وقف میراث جاودان و 

ه خان»شناسی ایران و همچنین کتاب یافته در فصلنامه باستان

شنامه استان همدان، توسط که در مجموعه دان« اربابی بهاءالملک

حوزه هنری همدان به تازگی به طبع رسیده است؛ به معرفی ابعاد 

الملک، مختلف موقوفه اعتمادیه پرداخته که شامل: درمانگاه بهاء

. وی همچنین در استکتابخانه و دیگر موقوفات مجموعه مذکور 

 کآثار فوق به شرح کاملی از تاریخچه موقوفه اعتمادیه و ارایه در

درستی از شخصیت بهاءالملک و علل و انگیزه او از وقف منزل 

 و نیز مطالعه نوع معماری سازه مذکور پرداخته است. اشیمسکون

رفاً ص« وقف در ایران باستان»نیز در مقاله  دکتر پرویز اذکایی

به پیشینه این سنت حسنه پرداخته و در آن نامی از همدان به میان 

نیز در مقاالت و کتب متعدد خود  زادهام ملکدکتر الهنیاورده است. 

به موسسات رفاهی خیریه رفاهی و بهداشتی در دوران قاجار و 

دلیل قلت منابع، بیشتر تحقیقات خود را پهلوی پرداخته که به

معطوف به شهر تهران نموده و کمتر از دیگر شهرها سخن به میان 

 آورده است.

ا رویکرد مقاله کنونی که با این همه، هیچ یک از موارد فوق ب

ی درمانی و بانیان آنها و تاثیرشان در بهبود وضع سالمت هاهیریخبه 

استان همدان در دوره زمانی مورد بحث پرداخته است، نبوده و 

تاکنون پژوهش مستقلی در این زمینه انجام نشده است. البته باید 

سی ربر»خاطرنشان کرد، نگارندگان این سطور در فصلی از کتاب 

تاریخی اوضاع پزشکی و پزشکان استان همدان در دوره پهلوی 

به ذکر تاریخچه مراکز بهداشتی درمانی استان همدان « دوم

و موقوفات این حوزه نیز اشاره  هاهیریخکه در آن به  اندپرداخته

توسط انتشارات دانشگاه علوم  1112شده است. این کتاب در سال 

ست و در ادامه سلسله تحقیقات پزشکی همدان به چاپ رسیده ا

 . استآنان پیرامون تاریخ پزشکی همدان در سده اخیر 

 صورت تخصصیبا این وجود جای خالی جستاری مستقل که به

مانده از آنها در ی برجایهاهیریخبه معرفی خیرین عرصه سالمت و 

. از این رو، شودیمدوران معاصر در استان همدان به شدت احساس 

مانده در رابطه با تحقیقات تاریخ ش رو از مباحث مغفولمقاله پی

گشای بخشی از مجهوالت پزشکی همدان بوده و امید است گره
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رضا کرمی و منصور حیدری   

 

      
 

 

 
 

           1011، زمستان 1، شماره 1، دوره ای دین و سالمت ابن سینابین رشتهمجله                                   

ذهنی پژوهشگران این عرصه و هموارکننده راه آنان در انجام 

تحقیقات تکمیلی در این زمینه باشد و مفید فایده عالقمندان و 

 خوانندگان محترم قرار گیرد. 

. ستاومات تدوین تاریخ ملی، توجه به تاریخ محلی یکی از ملز

نگاران ملی و محلی در تحقیقات خود از این منظر، بسیاری از تاریخ

بیشتر به دنبال بررسی رویدادهای سیاسی، اقتصادی و مذهبی در 

یک منطقه هستند؛ به همین جهت به تاریخ پزشکی که یکی از 

وجه شده است. از آنجا ، کمتر تاستی مهم تاریخ اجتماعی هاجنبه

ی بهداشتی و درمانی از اهم هارساختیزکه نیاز به امکانات و 

و بهبود در وضع سالمت عمومی جامعه،  استنیازهای مردم هر شهر 

به مانند گذشته با کمک  توانیمتوجه به بانیان آن را در پی دارد،

 یهانهیزمخیرین حوزه سالمت بخشی از نیازهای روز جامعه را در 

مختلف اعم از بهداشتی، درمانی، آموزشی و غیره تا حدودی بر طرف 

ی مدنیت و بلوغ معنوی هانشانهنمود؛ چرا که وقف و امور خیریه از 

سازی آن در جامعه اجتماع بوده و با گسترش این فرهنگ و نهادینه

 در حل برخی مشکالت گامی مثبت برداشت. توانیم

در عرصه بهداشت و  هالتدوبا توجه به ضعف عملکرد برخی 

و خیرین حوزه  هاهیریخرغم نقش موثر درمان در طول تاریخ و علی

ترین کنشگران در کاهش مشکالت این حوزه سالمت که از مهم

ی درست، اما این خدمات تا به امروز کمتر مورد توجه بوده و بهاندبوده

قیق تح به رشته تحریر درنیامده است. آنچه بر اهمیت و ضرورت این

 هاهیریخنشیب ، این است که ضمن بررسی تاریخ پرفرازودیافزایم

و موقوفات درمانی، به مطالعه چگونگی تکوین و تاسیس آنها و 

معرفی بانیان و خیرین سالمت استان همدان در این برهه زمانی 

 مورد بحث پرداخته شده است.

 گیریهدف اصلی این پژوهش بررسی روند و چگونگی شکل

بود. با  1131تا  1110ی درمانی استان همدان از سال هاهیریخ

توجه به اینکه این موضوع از اهمیت بسزایی برخوردار است و کمتر 

 راهگشای بسیاری تواندیممورد مداقه پژوهشگران قرار گرفته است، 

از محققین در انجام تحقیقات آینده باشد. چرا که از این طریق 

خچه مراکز مذکور، بیشتر و بهتر با اهداف ضمن تدوین تاری توانیم

خیرین حوزه سالمت آشنا شد و به درک بهتری از جایگاه آنان در 

 عرصه بهداشت و درمان روزگار مورد بحث دست یافت و نیز. 

 :استی ذیل هاپرسشنوشتار حاضر در پی پاسخگویی به 

ی درمانی در استان همدان در طول دوران پهلوی هاهیریخ -1

 ؟اندشدهه ایجاد چگون

ی درمانی استان همدان از سال هاهیریخفراز و فرودهای  -8

 چگونه بوده است؟ 1131تا  1110

خیرین سالمت در استان همدان در پی چه اهدافی  -1

 ؟اندنمودهی درمانی را در بازه مورد بحث ایجاد هاهیریخ

 کارروش
-وصیفیاین پژوهش از نوع کاربردی و از لحاظ روش به شیوه ت

تحلیل و با رویکردی تاریخی انجام شده است. برای گردآوری 

ی، اسناد و جراید، از اکتابخانهاطالعات، ضمن مطالعه آثار و منابع 

، استفاده شده noormags.irو  ensani.irی اطالعاتی نظیر هابانک

ی درمانی استان همدان در طول هاهیریختا به مدد آنها به معرفی 

پرداخته شود. در این پژوهش هر جا که نگارندگان با دوران پهلوی 

، با کمک تاریخ شفاهی و مصاحبه با اندهشدکمبود منابع مواجه 

ء کردن خالمعمرین آگاه و پیشکسوتان عرصه پزشکی درصدد پر

. این مطالعه مقطعی، دربرگیرنده روند ایجاد اندبرآمدهموجود 

 1110ن در بازه زمانی ی آهاشهرستانی درمانی همدان و هاهیریخ

ی که باید بدان توجه نمود، رویکرد انکته. استخورشیدی  1131تا 

 هاهیریخ؛ چرا که بین استی درمانی هاهیریخاین نوشتار به انواع 

 هاموقوفهی ساختاری بسیاری وجود دارد و هاتفاوتو موقوفات، 

مشمول قوانین فقهی و حقوقی هستند. اما از آنجا که بحث در 

و پژوهشی مجزا  ترگستردهخصوص موقوفات نیازمند تحقیقات 

ی از امور خیریه محسوب اجنبهو از دیگر سو، امور وقفی نیز  است

عنوان زیرمجموعه و نیز به هاموقوفه، لذا در این پژوهش شودیم

ی درمانی در نظر گرفته شده است. به بیان هاهیریخبخشی از 

-ی بهداشتیهاهیریخحبت از در این تحقیق هر جا ص ترواضح

اعم از  هاهیریخدرمانی به میان آمده است، منظور نگارندگان تمام 

 استوقفی و غیروقفی در حوزه بهداشت و درمان در دوران پهلوی 

. همچنین باید اندگرفتهو همه در یک مقوله مورد بررسی قرار 

فاً ی درمانی، صرهاهیریخخاطرنشان نمود که در اینجا منظور از 

مراکزی نیست که خدمات بهداشتی و درمانی را برای نیازمندان 

، بلکه مراد نگارندگان تمام مراکزی کنندیمتسهیل نموده و فراهم 

اندازی آن شخص خیری به انحای مختلف است که در تاسیس و راه

ی مالی، اهدای زمین، اهدای دارو و تجهیرات و غیره هاکمکاعم از 

هدف رفع نیارهای بهداشتی و درمانی مردم  سهیم بوده است و با

 در یک منطقه از استان همدان برآمده است.
 

 نتایج
ه خیری نیتریمیقدآمده حاکی از آن است که عملتحقیقات به

 یاهلل همدانخواجه رشید الدین فضلدرمانی، بیمارستانی است که 
ث برای رفاه همشهریان خود در همدان بنا کرده بوده و از این حی

ی بهداشتی درمانی را در این دیار سنتی هاهیریخاحداث  تواندیم

گیری علم طب و آشنایی دیرپا دانست. در دوره پهلوی اول اوج

ی پزشکی روز از یک سو و رشد هاشرفتیپمحصلین اعزامی با 

از  هادولتی اجتماعی در دوره پهلوی دوم و حمایت هامشارکت

به تاسیس سازمان  توانیمله المنفعه )که از آن جمامور عام

اشاره نمود( از دیگر  1186شاهنشاهی خدمات اجتماعی در سال 

، دشیمسو و نیز کمبودهایی که در زمینه بهداشت و درمان احساس 

ی درمانی توسط برخی هاهیریخگیری و افزایش موجب شکل

خیرین شد تا پاسخگوی برخی مشکالت در حوزه سالمت باشند. 

نیز از این غافله عقب نمانده و با حمایت افراد توانگری استان همدان 

که نیات خیرخواهانه داشتند، صاحب مراکز درمانی با ساختار 

 ای شد.خیریه
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 ی درمانی استان همدان در دوران پهلوی هاهیریخگیری روند شکل 
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 پیشینه امور خیریه در ایران و همدان

اقبال به انجام امور خیریه از دیرباز در میان مردمان ایران زمین  

داشته است. سنت  ی مختلف و اشکال گوناگون وجودهاصورتبه

گونه احسان و نیکوکاری  نیترجیراو  نیتریمیقدحسنه وقف از 

ازمنه یعنی دوران ایران باستان  نیترمیقدبوده که دیرینگی آن به 

 و بر دو قسم بوده است: وقف خاص و وقف عام. رسدیم

وقف خاص بدان گونه بود که مال برای مدتی معلوم یا تا پایان 

. وقف عام نیز برای شدیمن برای فرزندانش وقف عمر وی و پس از آ

امور خیریه، مذهبی، نذورات، پَرسه یا پُرسه اموات، نگهداری از اوالد 

، وقف عام به جهت انجام ترواضح. به بیان شدیمبیوه زنان انجام 

. زرتشتیان طبق تعالیم اوستا ]1[ است گرفتهیمنیتی خاص صورت 

بدی برای انجام فرایض دینی خود اقدام به ساختن آتشکده و معا

ی خود را در اختیار مغان و موبدان قرار هانیزمو  اندنمودهیم

ی دینی، کمک هاآموزش، تا درآمد حاصله از آن را در راه انددادهیم

به مصرف  هاآتشکدهی هانهیهزبضاعت و تامین به افراد بی

 .]8[برسانند

آن مجید، سنت نبوی پس از ورود اسالم نیز به جهت تاکید قر

 المنفعه بیش ازی خیریه و عامهاتیفعالو تشویق ائمه اطهار، انجام 

پیش دنبال شد و در رأس امور قرار گرفت؛ چرا که این سنت زیبا 

یی که هرچه هاهماننشأت گرفته از ائمه اطهار و بزرگان دین بوده؛ 

رفع را در طبق اخالص نهاده و درصدد دفع و  اندداشتهدر توان 

 . اندداشتهیممشکالت اقشار مختلف مردم گام بر 

ی اژهیودر برخی ادوار تاریخی، وقف و امور خیریه حائز جایگاه 

 آمدنکاردلیل رسمیت تشیع و رویبوده است. در دوران صفوی به

ی زیادی در این دوران هستیم. هاموقوفهمذهب شاهد حکام شیعی

یژه ونق بسیاری به خود گرفت؛ بهاین امر در دوران ایلخانان نیز رو

در منصب وزارت  اهلل همدانیخواجه رشیدالدین فضلدر زمانی که 

 بود، اهتمام بسیاری بدین امر شد.

ی بسیاری برای صرف در هامکاندر استان همدان نیز بناها و 

به مدرسه و  توانیمعنوان نمونه ؛ بهاندشدهامور خیریه ساخته 

ان و همچنین مدرسه زنگنه در همدان که مسجد زنگنه در تویسرک

وزیر شاه سلیمان صفوی وقف  شیخعلی خان زنگنهجملگی توسط 

نامه یا مسجد پیغمبر واقع در بازار همدان که اخیراً وقف اندشده

سنگی آن کشف شده است و تاریخ ساخت آن مربوط به سال 

این موقوفات که  .]1[ ق یعنی دوره قاجاریه است1831ش/1813

، اندهشدوماً با اهدافی همچون مذهبی، تحصیلی و غیره ایجاد عم

که مویدی بر دیرپایی  اندشدهاکثراً در دوره صفوی و قاجار وقف 

. با توجه به تحقیقات و هستندوقف و امور خیریه در استان همدان 

یی که در رابطه با پیشینه وقف و اوقاف در همدان توسط هاپژوهش

نهادن ست تدوین و بررسی است، برای ارجمحققین این حوزه در د

ی کوتاه در این رابطه بسنده خواهد ااشارهبه زحمات آنان صرفاً به 

که با توجه به قرائن و  شودیمشد و اختصاراً به این نکته اشاره 

 اهللخواجه رشیدالدین الدین فضلشواهد موجود، تا پیش از اقدامات 

ی اهیریخخواهد شد، موقوفه یا همدانی که در ادامه به آن پرداخته 

با هدف کمک به بهبود سالمت عمومی جامعه آن روز همدان، ایجاد 

ی موقوفه بهداشتی و درمان نیتریمیقدکه  شودیمنشده است. گفته 

همدان که در تاریخ ثبت شده است، بیمارستانی است که به دست 

عهد  روزیر با تدبی اهلل همدانیخواجه رشیدالدین فضلبا کفایت 

 ابوسعیدو  اولجایتو، غازان خانایلخانی )وی در دوران پادشاهی 

دار منصب وزارت بوده است( در زادگاهش تاسیس شده است. عهده

را به  «ابن مهری»وی پس از تاسیس این بیمارستان طبیبی به نام 

نمایندگی از طرف خود برای اداره و نظارت بر امور آن به همدان 

مشارالیه را »... از مردم همدان خواست  اشامهنروانه ساخت و در 

متولی آن موقوفات و طبیب آن دارالشفاء و نصب ما دانند و غایت 

و اهتمام ما به انتظام امور او شامل و موفور شناسند و از حاصل قریه 

جریب غله بالمناصفه و دو هزار دینار آقچه  31زهدآباد به رسم ادرار 

 .]0[«کنندتسلیم دارندگان مشارالیه 

ی اهیریخاز دوره ایلخانی به بعد ما تقریباً شاهد اقدام وقفی یا 

در خصوص بهداشت و درمان در استان همدان نیستیم و بیشتر 

ذکر شد اختصاص دارد  ترقبلطور که المنفعه همانی عامهاتیفعال

به ساخت مدارس، مساجد، پل و غیره اما در دوران معاصر و در عهد 

شاهد ایجاد یکی از موقوفات گسترده در استان همدان ناصری نیز 

الیر وقت مالدوله حاکم سیفو در شهرستان مالیر هستیم که توسط 

 در این شهر ایجاد شده است.

تختخوابی  83نخستین بیمارستان مالیر، بیمارستان 

عبدالمحمد ق توسط 1113ش/1861الدوله بود که در سال سیف
ق( شاهزاده قجری و نوه 1111ش/1111)متوفی  الدولهمیرزا سیف

ری در سف الدولهسیفچهل و هشتم فتحعلی شاه ساخته شده است. 

از کرمانشاه به تهران برای استراحت یک روزه در مالیر اقامت کرد، 

او تصمیم گرفت شهر را از دولت خریداری کند و آن را وقف احداث 

ا قت دولت ببیمارستان و مدرسه و کمک به فقرا سازد. پس از مواف

ای تنظیم کرد و درآمد حاصل نامهالدوله او وقففروش شهر به سیف

از شهر را به احداث بیمارستان و کمک به بیماران نیازمند و کمک 

به فقرا و اطعام مسافرینی که به قصد زیارت عتبات عالیات از مالیر 

نامه حتی مبلغی برای تامین ، اختصاص داد. در این وقفگذشتندیم

ی زوار تخصیص داده شده بود. از دیگر هاکاروانلوفه چهارپایان ع

عنوان الدوله در مالیر پارک سیفیه است که بهموقوفات سیف

تفرجگاه عمومی ساخته شده است. از شش دانگ شهر مالیر، چهار 

 .]3[تعلق دارد الدولهسیفو نیم دانگ به موقوفات 

استان همدان در دوران تشکیالت و مراکز خیریه بهداشتی و درمانی 

 ( 1131تا  1110پهلوی )

 :همدان

یکی از نهادهایی که در همدان  جمعیت شیر و خورشید سرخ: -     

ویژه حوزه بهداشت و درمان فعالیت مستمر داشت، در امور خیریه به

جمعیت شیر و خورشید بود. این جمعیت که متشکل از معتمدین، 

لکرده همدان بود؛ در سال تجار و بازاریان، افراد خوشنام و تحصی
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رضا کرمی و منصور حیدری   

 

      
 

 

 
 

           1011، زمستان 1، شماره 1، دوره ای دین و سالمت ابن سینابین رشتهمجله                                   

افتتاح شد و در طول دوران  اهلل رضاییحاج عنآیتبه ریاست  1111

فعالیت خود هموار در حوادث مختلف نقش تاثیرگذاری را ایفا نمود. 

جمعیت شیر و خورشید  1118مرداد  82مثالً در جریان کودتای 

رساندن به مجروحان این واقعه نقش موثری داشت. در یاری

در نهاوند نیز نیروهای  1102فارسینج و  1116ین زلزله سال همچن

رسانی فعالیت چشمگیری داشتند. یکی شیر و خورشید در امر کمک

نمودن امکانات بهداشتی و درمانی ی این جمعیت فراهمهابرنامهاز 

بضاعت جامعه بود. در این راستا به رایگان برای قشر مستضعف و بی

ی مجانی هاداروخانهفهرست پزشکان و  یاهیاطالعطی  1181سال 

جمعیت شیر و خورشید را که آمادگی ارایه خدمات دارویی و درمانی 

( و جهت 10رایگان به افراد نیازمند را دارند، منتشر نمود )شکل 

آگاهی عموم مردم همدان در نقاط مختلف شهر نصب نمود. هیئت 

حاج ند از: عبارت بود 1101مدیره شیر و خورشید همدان در سال 
عنوان ناظر(، کریم کریمی، دکتر عراقچی و خلیل معینی زند )به

حاج محمد سمیعی، بانو ملیحه غفاری، دکتر معزّ، محمدتقی 
غفارزاده، محمدرضا غفاری، کاظم مصطفوی، علی ساجدی، بانو 
فروغ مویدی، صادق سرابی، هادی یوسفی، علی شیری، 

لو، نرگس رضایی، جواد محمداسماعیل خسروزاده، عبداهلل حاجی
سوداگر )اعضای هیئت مدیره( و حسن سجادی و دکتر حوائجی 

البدل(، محمد مسچی پدر دکتر حسین مسچی )رئیس )اعضای علی
هیئت مدیره(، فروغ مویدی )نایب رئیس(، دکتر معزّ )مدیرعامل(، 

دکتر  ،دار(، محمدتقی غفارزاده )دبیر(آقای شیری )خزانه
رییس هیئت مدیره  1131نیز در سال  نیمحمدابراهیم شادما

رییس هیئت  دکتر بطحائی 1131جمعیت و همچنین در سال 

 .اندبودهنایب رییس جمعیت  اکبر حوائجیعلی دکترمدیره و 
 

 
ارایه  برای همدان های مجانی جمعیت شیر و خورشیدفهرست پزشکان و داروخانه .10شکل 

)عکس: از آرشیو سازمان  1181 بضاعتو درمانی به مستمندان و افراد بی خدمات پزشکی

 اسناد و کتابخانه ملی ایران مدیریت غرب کشور( 

 

حاج محمد نراقی مریضخانه نراقی: این مریضخانه توسط  -     
( در شهر همدان و روبروی بیمارستان پهلوی )امام خمینی 1)شکل 

ملقب به  ج محمدرضاحاکنونی( بنیان گذاشته شد. او فرزند 

از تاجران مشهور همدان بوده که در اواخر دوره ناصری  التجارعمده

به قصد تجارت بیشتر از زادگاهش نراق به این شهر کوچ نموده 

که از تجار و متمولین خوشنام همدان بود،  حاج محمد نراقیاست. 

اش همواره در امور شریک تجاری الرعایا(حاج تقی )وکیلبه همراه 

خیریه پیشگام بوده و هر دو منشأ خدمات تاثیرگذاری در این شهر 

اند. وی به غیر از ساختن مریضخانه در همدان، در بسیاری از بوده

ی مالی و هاکمکالمنفعه دست داشته؛ برای مثال، وی با امور عام

در اسدآباد نیز دخیل « مدرسه جمالیه»دادن اعانه در امر ساختن 

به  مجلس شورای ملیدوره دهم در  اقیحاجی نربوده است. 

و به مدت پنج ماه در این منصب  انتخاب شد نمایندگی مردم همدان

او را از ادامه  1110آبان  11باقی ماند. چرا که مرگ وی در تاریخ 

این کار بازداشت و پایانی بود بر دوره کوتاه وکالتش در مجلس 

انات درمانی در گمان بر این است که کمبود امک .]6[ شورای ملی

را بر آن داشته تا برای رفع بخشی از مشکالت  حاجی نراقیاین شهر، 

ی با هزینه شخصی اضخانهیمردرمانی این شهر دست به تاسیس 

خود بزند؛ چرا که در آن زمان تنها یک بیمارستان دولتی در شهر 

خبر موجود در رابطه با این  نیتریمیقد .]6[ وجود داشته است

به چاپ  1111خبری است که در روزنامه گلگون به سال  بیمارستان

این  1111که تا سال  شودیمرسیده است و از آن چنین استنباط 

تصمیم بر  حاج محمد نراقیمریضخانه وجود نداشته و در این سال 

ی بعد، افتتاح و هاسالکه به احتمال قوی در  ردیگیماحداث آن 

ریاست بلدیه « عباس صدر»برداری قرار گرفته است. مورد بهره

برگزاری مناقصه  1111شهریور  0همدان، طی اعالنی در تاریخ 

برای تامین مصالح ساختمانی مورد نیاز برای احداث مریضخانه را 

حاجی نراقی با توجه به وفات  رودیم. گمان رساندیمبه اطالع عموم 
ه وع بیقیناً این مریضخانه تا پیش از فوت وی شر 1110ماه در آبان

برداری قرار گرفته است. این بیمارستان در کار نموده و مورد بهره

تغییر کاربری داده شد و به پرورشگاه شیر و خورشید  1182سال 

 .]6[ تبدیل شد
 

 
و بانی  از خیرین و تاجران همدان (تجارال)عمدهحاج محمد نراقی زنده یاد  .1شکل 

 ( نراقی محمد عُضاییقی )عکس: از آرشیو شخصی بیمارستان نرا

این درمانگاه در  شیر و خورشید: 1درمانگاه شماره  -      

بازار در محله بُنه حاج غالمرضا کوچمشکیبه همت  1182ماه بهمن

ساخته شد. او از تاجرین و خیرین شهر همدان بود که اصالتاً اهل 

گذاری و امور هدر همدان به تجارت، سرمای هاسالتبریز بوده و 

المنفعه اشتغال داشت. در آن زمان قول مشهور در مورد وی عام

چیز رسیده است. ساختمانی که در  چنین بود که از هیچ به همه

عنوان شورای حل اختالف همدان مورد استفاده قرار حال حاضر به

سال قبل باغ و عمارتی بزرگ بوده و به  31گرفته است، بیش از 

تعلق داشته است. وی فاصله بین خانه خود تا  یکوچمشک مرحوم

07 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 a

ijr
h.

um
sh

a.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
16

 ]
 

                             6 / 15

http://aijrh.umsha.ac.ir/article-1-25-fa.html


 ی درمانی استان همدان در دوران پهلوی هاهیریخگیری روند شکل 

 

 

 

 

 

 

     1011، زمستان 1، شماره 1، دوره سینا ابن ای دین و سالمتبین رشتهمجله           

ی( مشکبوعلی را تبدیل به خیابانی نمود و نام خود )کوچه میدان 

سازی هما در همدان کارخانه کبریت 1188نهاد. در سال را بر آن 

در این شهر فعال بود. از اقدامات خیریه  هاسالنمود که را تاسیس 

درمان تاسیس درمانگاه شماره  المنفعه وی در حوزه بهداشت وعامو 

بازار همدان بود که در بهمن شیر و خورشید واقع در محله بنه 1

زندگی در  هاسالبا همت عالی وی افتتاح شد. وی پس از  1182

همدان به زنجان مهاجرت نمود و سکان مدیریت کارخانه کبریت 

نقالب استاره زنجان به را به دست گرفت که این کارخانه تا اوایل سه

 11دار بود، حدود فردی بسیار مردم مرحوم کوچمشکیفعال بود. 

های اقتصادی پرداخت. وی فردی سال در همدان و زنجان به فعالیت

سازی خود که در مذهبی بود و در دهه اول محرم در کارگاه کبریت

. کردبازار همدان قرار داشت هیئت عزای حسینی برپا میمحله بنه

بدرود حیات گفت و در مشهد مقدس  1121ال وی سرانجام در س

 .]1[به خاک سپرده شد

های درمانگاه فوق، واقع در محل بهداری همدان و شامل بخش    

طور طبی، جراحی، دندانپزشکی، چشم پزشکی، مامایی بوده که به

 .]2[است دادهیمنفر را معاینه و داروی رایگان  0311ماهیانه 

: سدینویمخود چنین  1101ن بهم 11روزنامه کمالی در گزارش 

از سه ماه قبل حاضر شدند؛ درمانگاهی  آقای غالمرضا کوچمشکی»

بنا نموده و با کلیه لوازم از قبیل پزشک و داروساز و معین پزشک 

و دارو و کلیه اثاثیه داروخانه و لوازم طبی به رایگان در اختیار فقرا 

شهر مراجعه  و مستمندان این محله و مرضایی که از سایر محالت

نمایند... هر ماهه حقوق پزشک و معین پزشک و داروساز و بهای می

، بپردازد و شودیمهزار ریال دارو را که ماهیانه جمعاً حداقل سی

فعالً قرار شده است که روزانه در عرض چهار ساعت که درمانگاه باز 

 است، چهل الی پنجاه نفر بیمار مستمند را معالجه و داروی رایگان

از داروخانه درمانگاه داده شود و امیدواریم روز به روز بر توسعه این 

درمانگاه افزوده شود. اینک این جمعیت به نام کلیه اهالی شهر به 

خصوص از طرف مستمندان و بینوایان مراتب تشکر و سپاسگزاری 

تقدیم نموده و همواره از  آقای غالمرضا کوچمشکیحضور خود را به

و سعادت و موفقیت ایشان را مسئلت نموده و در  خداوند سالمتی

عین حال انتظار دارد که سایر متمکنین شهر نیز به شکرانه تمکنی 

که خداوند به آنها ارزانی داشته در پیشرفت مقاصد خیر این جمعیت 

های مجانی در سایر قدم شده و اقدام به تاسیس درمانگاهپیش

 «.و خلق خواهد بودمحالت شهر بنمایند که موجب رضای خدا 

درمانگاه موقوفه اعتمادیه )بهاءالملک(: بنای منسوب به  -     

و با  1118نامه موجود به تاریخ موقوفه بهاءالملک، به استناد وقف

نظر واقف با کاربری درمانگاه و کتابخانه، زیر نظر اداره اوقاف 

( 0)شکل  علیرضا قراگوزلوشود. برداری میشهرستان همدان بهره

درگذشته  -ش1161ق/1131سوم زاده  بهاءالملکبه  ملقب

ار، آزکرده، باتقوا و کمه.ش که او را شخصی تحصیل1111ه.ق/1111

 اشمقایسه مشیرالدوله پیرنیامتین، مبادی آداب یادکرده و با 

م 1116ق/ 8/1110ربیع  81الدوله در گزارش مورخ مثالً؛ اندنموده

ه یکی از رجال دانشمند و ک قراگوزلو بهاءالملکیاد کرده است. 

خواه و مورد عالقه ملت است، از همدان وارد تهران شد. در وطن

یکی از دو نماینده  الملک )سوم(بهاءدوره چهارم مجلس ملی، 

ق( 1101ش/1111همدان بود و در کابینه مستوفی الممالک )حوت 

( ریاست هیئت نظارت 1118به وزارت مالیه برگزیده شد. سپس )در 

ملی را یافت و چون زیر بار تحمیالت نرفت از آن مقام استعفا بانک 

در عهد پهلوی اول قبول منصب و مقام نکرد تا آنکه در  اصوالًکرد. 

به  الملکبهاء( وزیر دادگستری شد. 1183کابینه قوام السلطنه )

در هفتاد سالگی در تهران در گذشت.  1111خرداد  11تاریخ 

 .]1[ر )باغ اعتمادیه( به خاک سپردندپیکرش را به همدان آورده د

 

 
ملقب به بهاءالملک واقف درمانگاه خیریه بهاءالملک  علیرضا قراگوزلوشادروان  .0شکل 

  الملک(همدان )عکس: از آرشیو درمانگاه بهاء

 

توان به اسناد های این بنا در گذشته میدر رابطه با کاربری    

عمارت، بیانات مسئوالن و خاطرات شخصی اتکا موجود در خود 

را  1110ترین کتابچه مالیاتی موجود در عمارت، سنه کرد. قدیمی

ی اقامت هاسالکه به احتمال زیاد مربوط به آغازین  دهدیمنشان 

در این ساختمان بوده و جدیدترین اسناد مالیاتی  قراگوزلوخاندان 

خ برابر است با نخستین است. این تاری 1108نیز متعلق به سال 

وسیله پهلوی دوم )یادآور ی اجرای اصالحات ارضی بههاسال

 دهد(را نشان می 1118نامه سال شود که تاریخ تنظیم وقفمی

 1101شدن آن در همدان، در سال گیربا شیوع سل و همه .]11[

مدیر وقت درمانگاه و با موافقت  دکتر جلیل مدقالچیی هاتالشبا 

، متولی موقوفات اعتمادیه قسمتی از درمانگاه راگوزلومنوچهر ق

مزبور به آسایشگاه مسلولین و مرکز مبارزه با سل تبدیل شد. این 

ساله، در موارد زیر از این بنا استفاده شده است: 11بنا در روندی 

خانه اربابی، درمانگاه و مرکز بازپروری معتادان، مقر نظامی و 

قاف و سرانجام پایگاه بهداشتی و انتظامی، ساختمان اداری او

. بانیان بنا با احداث این ساختمان ]11[درمانگاه به همراه کتابخانه

شان را از پیامدهای ناگوار اند تا خود و خانوادهدر آغاز بر آن بوده

اجتماعی پس از جنبش -احتمالی که در پی تحوالت سیاسی

ت تاثیر قرار تبع آن شهر همدان را تحخواهی، کشور و بهمشروطه

داده بود، دور سازند؛ چرا که اسالف آنها و مکان پیشین زندگیشان 

در تحوالت مشروطه جایگاه مقبولی نزد عامه مردم همدان نداشتند. 
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رضا کرمی و منصور حیدری   

 

      
 

 

 
 

           1011، زمستان 1، شماره 1، دوره ای دین و سالمت ابن سینابین رشتهمجله                                   

رسد که بانیان و واقفان عمارت بهاءالملک همچنین، به نظر می

ر تری در میان اقشامقبول علیرضا و یحیی قراگوزلو چهره)اعتمادیه( 

اند، پس مکانی دورافتاده و دنج را برای تلف مردم همدان داشتهمخ

 .]11[زندگی جدیدشان در دوران حکومت جدید )پهلوی( برگزیدند

و  1112روزنامه ندای میهن در شماره ویژه هفته بهداشت در سال 

گونه معرفی نموده در صفحه نخست خود، درمانگاه مذکور را این

بیمارستان و درمانگاه مدرن و در دو کیلومتری شهر، »است: 

مجهزی در باغ زیبای معروف به اعتمادالدوله قرار دارد که به نام 

بیمارستان اعتمادیه معروف است. این بیمارستان از محل موقوفه و 

 1111ساخته شده و در سال  مرحوم بهاءالملک قراگوزلوبه وصیت 

قریه  18ران نامه، بیماافتتاح و شروع به کار نمود. طبق مفاد وقف

که متعلق به واقف بوده و از معاینه و معالجه و داروی رایگان استفاده 

ولی سایر مراجعین فقط از طبیب مجانی استفاده نموده  دینمایم

دارو را باید شخصاً خریداری نمایند. این بیمارستان که دارای 

نفر مریض  1211طور متوسط ، ماهیانه بهاستی مختلف هابخش

داروی رایگان نیز دریافت  هاآنکه اکثر  دینمایمه و معالجه را معاین

. برای تکمیل این درمانگاه از طرف آقای جعفرخان دارندیم

تختخواب و وسایل الزم اهدا شده که مورد  11مهرمفخم تعداد 

 .]2[«ردیگیماستفاده قرار 

به شرح زیر ذیل برای  مرحوم قراگوزلونامه قسمتی از متن وقف      

تاسیس درمانگاهی در یک قطعه زمین به : »استارو و درمان امور د

صفحه  88236مورد ثبت سند مالکیت به شماره  820/11پالک 

امالک بخش همدان مخصوص معالجه و مداوای  11دفتر  312

بیماران اهالی قراء ذیل که مراجعه و مداوای اهالی روستای مذکور 

. لیست روستاها: است طور رایگاناز رسیدگی طبیب و دادن دارو به

تپه، تپه، دره مرادبیگ، گلآباد، اوجشورین، ینگیجه، سیمین، صالح

آب، آباد، اکنلو، سرای جوق، سرخقلعه، زینتپه، داسقویی، قپاققطار

حصار، کهریز، دالیچو، قراتلو، چورمق، چپقلو، آب مشکین، کهنه

ان، قشالق، خان ی، ازناو، کنیزغپاوان، مزک، مبارکین، بازران، رضابا

جهت حفظ ساختمان قدیمی درمانگاه موقوفه «. حصاری، زاغلیچه

این  1113الملک که قدمت تاریخی داشت در اسفند سال بهاء

درمانگاه بازسازی و به ساختمان جدید خود در روبروی بیمارستان 

مربع در متر 311متر مربع و اعیانی  831سابق در ملکی با عرصه 

اندازی شد. مدیران تجهیز و راه وم بهاءالملکمرحیکی از رقبات 

: دهستنکنون به این ترتیب ملک از آغاز تادرمانگاه موقوفه بهاءال

 دکتر آفتاندیلیان، 1111 دکتر امینی، 1111 محمود منصور دکتر

، 1106 دکتر حسین مسچی، 1108 دکتر جلیل مدقالچی، 1101

دکتر ، 1138 دکتر منصور یونانی، 1131 دکتر ایرج وفائی
خانم دکتر ، 1168 هادی حبیبیان، 1131 سیدابوالفضل عظیم

، درمانگاه مدتی تعطیل شده، 1121 خانم سقایی، 1116شعبانی 

 خسرو محمدی، 1116 امیر نیکشمار، 1113 هادی محمودی

1112]11[. 

این  بیمارستان شیر و خورشید )بیمارستان زنان(: -     

ورشید در خیابان بیمارستان در اواسط توسط جمعیت شیر و خ

شیر )تختی فعلی( همدان بنیان نهاده شد، اما با ورود دکتر سنگ

به همدان و نبود بیمارستان تخصصی زنان  1111وزیری در سال 

ه ی ایشان بهایریگیپدر این شهر، این بیمارستان توسط وی و با 

بیمارستان زنان تبدیل شد. دکتر وزیری در سمت ریاست و همسر 

پروانه شالچی در سمت ناظر فنی در این بیمارستان به ایشان خانم 

تخت  18تختخوابی شامل  03. این بیمارستان پرداختندیمفعالیت 

تخت زایشگاه بود. زایشگاه این  16تخت طب و  18جراحی، 

 1111بیمارستان مجهز به کلیه وسایل مدرن موجود بوده و در سال 

کوکار ، مالک نیخان زمانیاهلل نصرتافتتاح شده است. بانی بنا آقای 

هزار تومان به این منظور پرداخت کردند و سپس بر  31بودند که 

فرماندار وقت، سایر متمکنین مانند  آقای پزشکپوراثر تشویق 

هزینه ساختمان بیمارستان را تامین نمودند.  جعفرخان مهرمفخم

وسایل و اثاثیه و داروهای الزم را نیز جمعیت شیر و خورشید سرخ 

. بیمارستان مزبور گذاشتیمایران تهیه و در اختیار اطبا و مرضی 

 61تغییر نام یافته و تا اواسط دهه « بیمارستان عفونی»بعدها به 

های فعال همدان بوده است. از دیگر خورشیدی جزء بیمارستان

 دکتر علیو  دکتر محمد مسچی توانیمپزشکان این بیمارستان 
الدین حجت، دکتر دکتر جمال، دکتر احمد عراقچی، زیرک

محمدباقر اعتماد، دکتر نقی ابراهیمی، دکتر مزیدی، دکتر شکیبا و 
 .]3[ را نام برددکتر سیدهاشم علوی 

به همت  1103این درمانگاه در سال  درمانگاه سمیعی: -    

ساخته شد و شعب مختلف آن در  حاج احمد سمیعیمرحوم 

ی اگونهگشایش یافت؛ بهی پس از انقالب یکی پس از دیگری هاسال

الخصوص محالت درمانگاه در نقاط مختلف علی 11که تاکنون به 

محروم و فقیرنشین همدان رسیده است. این درمانگاه در زمینی به 

متر بنا و از بهترین مصالح و طبق نقشه وزارت بهداری  011مساحت 

هزار تومان هزینه برداشته که کلیه آن را حاج 108ساخته شده و 

احمد سمیعی پرداخت نموده است. حتی اثاثیه و لوازم و داروهای 

شخصاً و طبق دستور  آقای سمیعیمورد احتیاج این درمانگاه را 

 وزارت بهداری تهیه نموده است.

در همدان گام به عرصه گیتی  1111اندیش در سال این خیر نیک

 مدتی در قم به تحصیل دروس حوزوی پرداخت. پدر وی حاجنهاد و 

 ابراهیم از بازاریان و معتمدین همدان بود که به شغل آزاد اشتغال

داد. حاج های زیادی انجام میداشت و در امور خیریه نیز تالش

احمد سمیعی نیز به تاسی از پدر خود این راه را ادامه داد و در سال 

اولین درمانگاه غیردولتی که تماماً با هزینه شخصی خود  1103

ساخته بود را تاسیس نمود و به همراه دیگر اعضای خانواده خود در 

های زیادی انجام داد. مرحوم حاج احمد جهیز آن تالشاندازی و تراه

سالگی به دیدار حق  21و در  1111سمیعی سرانجام در سال 

توان به احداث شتافت. از دیگر خدمات ارزنده این خیر بزرگوار می
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 ی درمانی استان همدان در دوران پهلوی هاهیریخگیری روند شکل 
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تاسیس مدرسه آباد چالوس و موسسه خیریه سمیعی در عباس

 علمیه بانوان در تهران اشاره نمود. 

طبق دعوت  1103ماه تتاح درمانگاه سمیعی در دیمراسم اف     

اهلل حضرت آیتدکتر امیرشاهی رئیس بهداری همدان و با حضور 
معاون وزارت  دکتر مرشد، آقای آخوند مالعلی معصومی همدانی

های مختلف برگزار بهداری و فرماندار کل و عده کثیری از شخصیت

اری با این (. از پزشکانی که در گذشته به همک11شد )شکل 

یس رئ دکتر سیدابوالفضل عظیمبه  توانیم اندپرداختهدرمانگاه 

 ود.اشاره نم دکتر فیروز نعیمیاسبق سازمان نظام پزشکی همدان و 
 

 
در حال افتتاح درمانگاه سمیعی همدان در سال  مالعلی معصومیمرحوم آخوند  .11شکل 

 ( علی چلبیصی )عکس: از آرشیو شخ 1103

بنا به  1131این درمانگاه در سال  درمانگاه خیریه مهدیه: -     

و با همکاری خیرین، معتمدین و چند تن از  اهلل مدنیآیتتوصیه 

ه توصیه نمودند ک اهلل مدنیشهید آیتپزشکان همدان تاسیس شد. 

ها و امکانات درمانی همدان برای این شهر کفایت چون بیمارستان

، به کنندیمدلیل کمبود امکانات فوت گاهی بیماران بهو  کندینم

همین دلیل دستور ساخت درمانگاه مهدیه را صادر کردند که به 

نامه درمانگاه هم بحث رسانی کند. در اساسمستضعفین خدمات

درمان رایگان یا حداقل تعرفه قید شده است. روزنامه ندای میهن 

اح اولین واحد درمانی در خصوص افتت 1131خرداد  81در تاریخ 

از سه »شده با شرکت مردم در همدان چنین آورده است: تاسیس

ی از نیکوکاران شهر مقدس مشهد اقدام به تاسیس اعدهسال قبل، 

اولین درمانگاه مهدیه در شهر مشهد نمودند که خوشبختانه اقدام 

ای از همدانیان . اخیراً عدهآنان مورد استقبال عموم واقع شدخیر 

قیم مشهد که در آن تشکیالت سهیم هستند، به همدان عزیمت م

و مشوق و محرکی برای تشکیل درمانگاه در همدان شدند و حتی 

اج ححاضر شدند که کلیه مخارج درمانگاه را تقبل نمایند. آقایان 
دو نفر از همدانیان  حاج محمد ابراهیم مقدسیو  قاسم همدانی

 کلیه هزینه مربوط به درمانگاهنیکوکار مقیم تهران حاضر شدند که 

 «. را از قبیل دارو و مخارج پرسنلی بپردازند.

متر مربع بوده 011زمین مورد نیاز برای احداث درمانگاه را که      

که در آن زمان در  اهلل حاج سیدمحمد جاللی همدانیآیتاست، 

)بانی  آقایان حاج احمد سمیعیمشهد مقیم بوده اهداء نموده است. 

مبلغ  اهلل ایرانیآقای فتحهزار ریال و 111سمیعی( مبلغ درمانگاه 

به درمانگاه  اهلل آخوند مالعلی معصومیآیتهزار ریال از طرف  611

اند. این درمانگاه در ابتدا تحت ریاست و سرپرستی اختصاص داده

شده سرهنگ دکتر سیدفخر شفائی که پزشک نظامی بوده، اداره می

ه از آغاز تا کنون در درمانگاه مهدیه است. از خیرین و بانیانی ک

شهید ، مرحوم برقعی، حجازیتوان: آقایان اند میخدمت کرده
، مرحوم حاج حسن خلیلی، مرحومان برادران طهوری، گویانحق

، حاج علی همراه، آقای صمدزاده، مرحوم دادگر، مرحوم گوهریان

، دکتر حوائجی، مرحوم دکتر معزّ، مرحوم دکتر پژوهندهمرحوم 

(. این 6و غیره را نام برد )شکل  دکتر محمدعلیزاده، دکتر فروغی

ی مختلفی همچون هابخشدرمانگاه اکنون گسترش یافته و دارای 

 ستادندانپزشکی، اعصاب، سونوگرافی، رادیوتراپی، ارتوپدی و غیره 

عنوان مدیر عامل درمانگاه به دستگیری از به دکتر حسین مسچیو 

 .]3[پردازدیمآنان  نیازمندان و کمک به

 

 
)بانی بیمارستان  حاجی خان بکایی، آقای رحمانی، حاج خیراهلل خلیلیاز راست:  .6شکل 

)عکس: از آرشیو شخصی  منصور شهبازی، عیسی خان نوذر، تقدیریامیرالمومنین اسدآباد(، 

 ( مهدی آزادی

در زمینی که  1130ر سال چی )فاطمیه(: دزایشگاه مکاره -    

با  چی وقف شده بود،مکارهحاج محمدعلی توسط جناب آقای 

 ( برادرزاده ایشان،3)شکل  چیمهدی مکارههای مالی آقای حمایت

 چیمکاره زایشگاه عنوان اول این بیمارستان تحت طبقه ساختمان

که  1130شروع به احداث شد و عصر روز پنجشنبه سوم مهرماه 

بزرگ  چیمحمدعلی مکاره حاجه رمضان بود، مصادف با هجدهم ما

با حضور استاندار همدان و نمایندگان مجلس چی مکارهخاندان 

شورای ملی و جمعی از بزرگان شهر، کلنگ ساختمان یک زایشگاه 

بزرگ و مجهز را به زمین زدند و عملیات ساختمانی آن بالفاصله با 

متر ساخته  6111سرعت آغاز شد. این زایشگاه در زمینی به وسعت 

متر و هزینه آن در آن 1131شد. مساحت زیربنای این ساختمان 

زمان بالغ بر سه و نیم میلیون تومان بوده است که نقداً از طرف 

چی پرداخت شده است. زایشگاه در ابتدای کار دارای خاندان مکاره

تختخواب بوده است و در آغاز  61تخت بوده و قابل توسعه به  11

انه بین پنج تا ده هزار زایمان بهداشتی بدون خطر را انجام کار، سالی

 .]18[ است دادهیم

 چشم همدان شهر در 1811 سال در یچمکاره یمهد مرحوم    

 زا یبرخوردار و زادگاهش به وافر عالقه لیدلبه یو. گشود جهان به

 یفراوان خدمات منشاء خود برکت با عمر طول در خدمت هیروح
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رضا کرمی و منصور حیدری   
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های فاطمیه و بیمارستان بانیدار و خیر همدانی، سرمایه چیمهدی مکارهمرحوم  .3شکل 

از آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه  :عکسچی سابق؛ )زایشگاه و هتل مکاره شهید بهشتی

 ملی مدیریت غرب کشور( 

 
توان به ساخت برای شهروندان همدانی بود که از آن جمله می   

مرحوم چی سابق( اشاره کرد. ن فاطمیه )زایشگاه مکارهبیمارستا
عالوه بر اقدامات عمرانی نظیر بنیانگذاری کارخانه شیشه،  چیمکاره

 ی فرهنگی و مذهبیهاتیفعالباشگاه سوارکاری و پیست اسکی در 

هم پیشگام بود و کمک به ساخت و تجهیز مساجد میرزا تقی، 

احداث مسجد امام خمینی  منظورمهدیه همدان و اهدای زمین به

ساختمان  1138هاست. وی در سال سعیدیه از جمله این فعالیت

ل منظور استفاده با کاربری هتفعلی بیمارستان شهید بهشتی را به

چی به کانادا بنیان نهاد. با وقوع انقالب اسالمی مرحوم مکاره

مهاجرت نمود و ساختمان هتل در اختیار بنیاد مستضعفان قرار 

ه بخشی بمنظور استفاده بیمارستانی و توانت و سپس بهگرف

ی بخشسازمان بهزیستی کشور و دانشگاه علوم بهزیستی و توان

 21در سفری که در اواخر دهه  چیمرحوم مکارهتهران واگذار شد. 

به همدان داشت، بازدیدی از بیمارستان داشته و از اینکه در مرکزی 

تانی و پزشکی به مردم و که وی بنیان نهاد خدمات بیمارس

شود، اظهار خرسندی و رضایت نمود. آن مرحوم دردمندان ارایه می

در کانادا  1121مرداد  11پس از بازگشت از این سفر در تاریخ 

 بدرود حیات گفت.

 اسدآباد
پیش از پرداختن به تنها مرکز خیریه درمانی اسدآباد که به     

ه است، اشاره خواهیم تاسیس شد مرحوم بُکائیاهتمام و پیگیری 

در سه روستای  عبدالحسین میرزا فرمانفرماداشت به موقوفات 

آباد )قلعه چقا( از دهات اسدآباد با نیت بید، گنبله و نجفچشمه

، 1113در سال  مرحوم فرمانفرما. طبق وصیت اندهشددرمانی وقف 

مقرر شد که نیمی از درآمد حاصله از سه روستای فوق، صرف 

بیمارستان فیروزآبادی واقع در شهرری شود. خواسته  یهانهیهز

به اجرا درآمده و پس از مدتی بنا به دالیلی  1138واقف تا سال 

متوقف شد، اما پس از پیروزی انقالب با پیگیری مسئولین 

بیمارستان مجدداً به جریان درآمده و تا به امروز در حال اجراست. 

 ی درمانیهاهیریخن مقاله، به جهت اینکه موضوع مورد بررسی در ای

در استان همدان است و در آمد حاصله از موقوفه مذکور در جایی 

خارج از استان همدان مصروف شده است، لذا از توضیحات بیشتر 

در این مورد پرهیز شده و صرفاً برای آشنایی خوانندگان محترم با 

د؛ وتاه شی کااشارهپیشینه اقدامات خیریه درمانی در اسدآباد، بدان 

المنفعه شاهزاده فرمانفرما که چرا که بحث در رابطه با اقدامات عام

ند و نیازم اندهشدمند بسیاری از نقاط ایران از آن سود جسته و بهره

 .گنجدینمی است، در این مقال ترگستردهتحقیقات 

مرحوم بکائی بیمارستان پنجاه تختخوابی  -   
واقفین معاصر در اسدآباد است از خیرین و  بکائی )امیرالمومنین(:

های چشم از جهان فروبست. از فعالیت 1168که در سال 

توان به واگذاری بخش قابل توجهی از زمین المنفعه وی میعام

و هزینه ساخت آن در سال  1106استادیوم ورزشی اسدآباد در سال 

درآمد حاصله از پمپ  مرحوم بکائیاشاره کرد. همچنین  1131

الزمان )ع( در وفه بکایی( و نفتخانه خیابان صاحببنزین )موق

شب روضه سیدالشهداء )ع( در مسجد  11اسدآباد را وقف برگزاری 

ی درمانی بیماران نیازمند در هانهیهزالزمان و تقبل صاحب

بیمارستان امیرالمومنین نموده است. تعمیر ساختمان اولیه مسجد 

 .]11[استخدمات ایشان الزمان و احداث دوباره آن از دیگر صاحب

تعدادی از خرده مالکین و کشاورزان اسدآباد قطعه  1131در سال 

متر مربع واقع در قسمت جنوب شرقی 81111زمینی را به مساحت 

بهمن کنونی( به جهت ساخت بیمارستان که تا  88اسدآباد )بلوار 

آن زمان در اسدآباد وجود نداشت، به جمعیت شیر و خورشید اهدا 

قائم مقام جمعیت شیر دکتر هوشنگ جمالی ی که انامه. در نمودند

دکتر به  1131تیرماه  81و خورشید اسدآباد در آن دوران، در تاریخ 
مدیرعامل وقت جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران مرقوم  خطیبی

نموده است، در خصوص درخواست تاسیس بیمارستان در اسدآباد 

ی ارزنده جنابعالی هاییاهنمارضمن تشکر از »... چنین آمده است: 

منظور پیشرفت شیر و خورشید سرخ، اینک مردم نیکوکار اسدآباد به

 8/66متر مربع که دارای پالک 81111قطعه زمینی به مساحت 

اصلی، واقع در بهترین نقطه شهر در مسیر بلوار همدان به کرمانشاه 

د را برای احداث بیمارستان به جمعیت شیر و خورشی استواقع 

امر و مقرر فرمایید  دینمایم. استدعا اندنمودهسرخ اسدآباد واگذار 

پس از «. نسبت به احداث ساختمان آن اقدام مقتضی به عمل آید

ساز بیمارستان که ونشدن عملیات ساختگذشت سه سال و اجرایی

ور و مانع از شروع عملیات مذک افتادیمهر بار بنا به دالیلی به تعویق 

که در  مرحوم محسن خان بکائی 11/11/1130تاریخ  ، درشدیم

آن زمان مدیرعامل وقت جمعیت شیر و خورشید اسدآباد بوده است، 

آمیز به تیمسار سرلشکر دادستان، مشاور محترم ی گالیهانامهطی 

جمعیت مرکزی شیر و خورشید سرخ ایران، ضمن ابراز نگرانی از 

: سدینویمذکور چنین بابت تاخیر در عملیات ساخت بیمارستان م

متر مربع زمین از 81111احتراماً قریب سه سال است که مقدار »

طرف افراد خیر برای احداث بیمارستان به جمعیت شیر و خورشید 

سرخ واگذار شده و بارها اهالی از این جمعیت، تقاضای شروع کار 

ساختمانی بیمارستان را داشته که مراتب به اطالع اداره ساختمان 
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به چه علت،  دانمینمولی متاسفانه  معیت مرکزی رسیده،و ج

خواهشمند است دستور فرمایید ، اقدامی در این مورد به عمل نیامده

تا سریعاً نسبت به احداث بیمارستان مذکور اقدام نمایند و تا شروع 

کار ساختمانی بیمارستان نیز دستور فرمایید چند تختخواب برای 

نس در این جمعیت دایر شود که الاقل بیماران و مجروحین اورژا

بیماران و مصدومین یا زنان زائو از درمان اولیه استفاده نمایند و 

برای مرکز اداری و امداد دستور فرمایید یا محلی مناسب اجاره شود 

ی از محوطه وسیع جمعیت اقدام به ساختن چند باب اگوشهیا در 

 31احداث بیمارستان  قرارداد 1136از اواخر سال «. اتاق شود... 

ی هاککمتختخوابی بکایی در زمین متعلق به شیر و خورشید و با 

پدر مرحوم محسن ) مرحوم حاجی خان بکائیمالی و هزینه اجرایی 
( از افراد خیر و نیکوکار این شهر، منعقد و مدت انجام خان بکائی

ماه  1لغایت آذرماه همان سال به مدت  1131کار از اول فروردین 

آمده در طول روند ساخت دلیل مشکالت پیشقرر شد. اما بهم

بیمارستان و بعداً وقوع انقالب اسالمی و وضع بد بازار، پروژه ساخت 

با چند  1131بیمارستان به درازا انجامید. این بیمارستان در سال 

 1160اتاق و تجهیزات اندک شروع به کار نمود و در نهایت در سال 

 میرالمومنین رسماً فعالیت خود را آغاز نمود. با نام بیمارستان ا

 کبودرآهنگ:
: عمارت یا قلعه امیرنظام امیرنظام قراگوزلودرمانگاه موقوفه  -     

هزار مترمربع در داخل محوطه کنونی مرکز  83در زمینی حدود 

بهداشت کبودرآهنگ، این قلعه از سه قسمت اندرونی، بیرونی و 

مان اندرونی، همان قلعه اصلی حصار طویله تشکیل شده بود. ساخت

و حصار طویله، محل نگهداری احشام و  امیرنظامیا سکونتگاه 

بود. ساختمان بیرونی شامل دو قسمت مجزا از هم برای  هااسب

انجام امور اداری امالک، کشاورزی، بایگانی و غیره بود که بعد از 

 ها در اختیار پزشکان متعددی قرار داشت وفوت امیرنظام مدت

پا برجا  1160. این قسمت تا سال کردندیممجاناً بیماران را معالجه 

 1111در سال  حسینقلی خان قراگوزلو )امیرنظام(بود. بعد از مرگ 

طبق وصیت وی بخشی از اندرونی قلعه اربابی به درمانگاه تبدیل 

نوان عبه امیرنظامبا پشتوانه مالی موقوفه  دکتر محسنی آذرشد و 

درمانگاه به مداوای رایگان بیماران پرداخت و  پزشک و مسئول

ی بهداشتی هایآگاههای بسیار زیادی در زمینه ارتقای فعالیت

  .]3[نمودن مراکز عمومی انجام دادمردم و بهداشتی

به موقوفه امیرنظام راجع 1112روزنامه ندای میهن در تاریخ      

ساخته  لومرحوم امیرنظام قراگوزاین درمانگاه توسط »آورده است: 

شده و هم اکنون ورثه ایشان این بیمارستان و درمانگاه را که در 

کبودرآهنگ واقع است از حیث دکتر و دارو و وسایل، اداره نموده و 

. این درمانگاه خدمات موثری تاکنون به پردازندیممخارج آن را 

با فوت  .]2[«ساکنین بخش کبودرآهنگ و قراء اطراف نموده است

 عنوان قیم وراث و نماینده قانونیبه اولیاهلل آقپهبد فرجس، امیرنظام

در  دکتر محسنی آذرآنها به اداره امالک او پرداخت. حضور 

رغم خدمات بسیار زیادش، در کبودرآهنگ دیری نپایید و او علی

خواه و مخالفان اجرای کامل جریان دعوای بین دو گروه موقوفه

 سپهبدخواهان و درافتادن با هخاطر حمایت از موقوفنامه بهوقف

نامه مخالفت ، قیم فرزندان امیرنظام که با اجرای کامل وقفاولیآق

پزشکان  دکتر محسنی آذربعد از  .]10[از منطقه اخراج شد نمودیم

توان به دکتر دیگری به کبودرآهنگ آمدند که از آن جمله می

اره اش بارنیادکتر ج ودکتر قوامی، دکتر سبحان ، اهلل مرزبانامین

نمود. با ورود این پزشکان و کمک مالی دولت و عایدات موقوفه، 

بهداری شهر رونق بیشتری گرفت. درمانگاه مذکور تا حدود سال 

دایر بود تا اینکه بهداری دولتی شهر تاسیس شد و ابزار  31-1101

پزشکی و وسایل بهداری موقوفه را تحویل گرفت و از طرف دیگر 

پایگاه هوایی شاهرخی تعدادی از پزشکان برای  خاطر تاسیسبه

خدمت در این پایگاه مأمور شدند و کار طبابت شهر سر و سامان 

بیشتری گرفت. پس از مدتی کلیه امالک وراث و ساختمان مسکونی 

 توانستیمنظیر بود و امیرنظام که در نوع خود بنا و باغی کم

قرار گیرد، در اوایل دهه برداری عنوان جاذبه گردشگری مورد بهرهبه

نامه و ساختن بنای بیمارستان خورشیدی برای اجرای وقف 61

 .]10[توسط چند تن از افراد محلی تخریب شد

در شهر  1861در سال  دوم رنظامیامملقب به  امیرنظام قراگوزلو    

ناصرالملک به حکومت  یریوزآمد. در زمان نخست ایهمدان به دن

پهدار س اهللفتح یریوز. در زمان نخستاستان کرمانشاه منصوب شد
به وزارت جنگ منصوب شد و توانست در دو دوره  ،یرشت

ه سپس ب ی. ودیسمت را حفظ نما نیا یسپهدار رشت یریوزنخست

 ی، مدترضاخانحکومت همدان منصوب شد. در زمان حکومت 

س را به عهده داشت. سپ یکاخ شاه پهلو یسلطنت فاتیتشر استیر

 سفارت یمستشار افتخار زین یبه اروپا رفت و مدت 1112در سال 

 11و سن  1111در سال  قراگوزلو رنظامیامشد.  سیدر پار رانیا

از  یکی قراگوزلو ینقلیحسرفت.  ایدر کشور فرانسه از دن ،یسالگ

قبل از وفاتش  یبزرگ زمان خود بود. و دارانهیو سرما نیمالک

کرد تا منحصراً به مصرف  هیریرا وقف امور خ یپارچه آباد 30حدود 

و  انیبر اثر ظهور مدع یو مدرسه برسد، ول مارستانیساختن ب

 رنظامیام. افتیدو ثلث آنها به وراث صغار تعلق  گران،یمداخله د

سکه و  یادیز ریتومان پول نقد و مقاد ونیلیم 02هنگام مرگ 

ها را تصرف آن یجواهر و فرش داشت که معلوم نشد چه کس

 .(1شکل ) .]13[نمود

 

 
واقف موقوفه امیرنظام  امیرنظامملقب به  حسینقلی نظام قراگوزلوشادروان  .0شکل 

 کبودرآهنگ
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           1011، زمستان 1، شماره 1، دوره ای دین و سالمت ابن سینابین رشتهمجله                                   

 مالیر
 گفته شد، نخستین ترشیپطور که همان بیمارستان فخریه: -     

در این شهر احداث شد )شکل  الدولهسیفبیمارستان مالیر توسط 

بیمارستان که تا آن روزگار تنها بیمارستان مالیر (. اما وجود این 1

بود، جوابگوی نیاز بیماران نبود و کمبود بیمارستانی مجهز با 

. تا اینکه در سال شدیمامکانات بهتر در این شهرستان احساس 

ن نظیرتریریزی بیمارستان مجهزی که در منطقه جزو کمپی 1111

رکمان سهرابی سکینه تمراکز بهداشت و درمان بود توسط 
بیمارستان فخریه  1188در مالیر آغاز شد و در سال  )فخرالحاجیه(

تخت ثابت به بهربرداری رسید که تاکنون  188مالیر با ظرفیت 

جان هزاران نفر را از خطر مرگ نجات داده و همچنان در زمره 

 .]16[مراکز درمانی این شهرستان قرار دارد نیترفعال

ر دهستان آورزمان مالیر متولد شد. در ( د8)شکل  فخرالحاجیه     

نمودن امالک و مستغالتی که از پدر به ارث برده و اصالت نتیجه اداره

خانوادگی برایش ایجاد کرده بود و حشر و نشر فراوانی که با جامعه 

و اقشار مختلف یافته بود، از وی انسانی آگاه و روشن به مسائل 

خاطر خدمات ف به حج بهاجتماعی ساخته بود. وی در دوران تشر

لقب یافت. وی نخستین مدرسه  فخرالحاجیهاش به نیکوکارانه

از اموال  1116دخترانه را در مالیر با نام )مدرسه فخریه( در سال 

شخصی خود بازگشایی کرد و این اولین گامی بود برای ورود بانوان 

پس از تاسیس مدرسه،  بانو فخرالحاجیهمالیر به عرصه اجتماع. 

صمیم به احداث بیمارستان گرفت که کمبود آن در مالیر آن ت

. این بیمارستان که پس از مرگ وی آغاز به شدیمروزگار احساس 

 81نام گرفت. وی سرانجام در « بیمارستان فخریه»کار نمود 

سالگی رخت از جهان بر بست و آرامگاه  21در سن  1181شهریور 

در ضلع  مان سهرابیحاج حسین خان ترکوی و همسرش شادروان 

ان علت تعریض خیابجنوب غربی بیمارستان فخریه واقع است که به

رو خیابان قرار گرفته و حصار آهنی محقری آرامگاه را در پیاده

 .]16[احاطه کرده است

 

 
ال در س سکینه خانم ترکمان سهرابیبیمارستان فخریه مالیر که توسط مرحوم . 2شکل 

 ساخته شد )عکس: از کتاب کارنامه مالیر(  1188

 دمق
تختخوابی در سال  18: این بیمارستان زهرا زاهدیبیمارستان  -     

( و بنا به وصیت 2)شکل  اهلل زاهدیسپهبد فضلتوسط  1181

مرحومه زهرا زاهدی مادر وی در قصبه دمق احداث و به نام وی 

های موثری از طرف وی برای گذاری شده است و سالیانه کمکنام

 شده است. اداره امور درمانگاه پرداخته می

 

 

 
و واقف خیر بیمارستان فخریه مالیر )عکس: از  بانیخانم  فخرالحاجیهمرحومه  .7شکل 

 کتاب کارنامه مالیر(

 

نفر بهدار و پرستار و خدمه مشغول  2در این بیمارستان جمعاً 

بیماران را معالجه و مرضی سخت را به وسیله  خدمت بودند که

. جمع آمار نمودندیمآمبوالنس مخصوص درمانگاه به شهر منتقل 

نفر است که از  111طور متوسط مراجعین این درمانگاه ماهیانه به

این بیمارستان که در  .]3[کننددارو و درمان مجانی استفاده می

وده است، پس از انقالب در دمق واقع ب اهلل زاهدیفضلداخل قلعه 

هم قلعه و هم بیمارستان توسط مردم  1132اسالمی و در سال 

رود. تخریب شده و تجهیزات و وسایل قلعه و بیمارستان به یغما می

های بیمارستان مزبور درمانگاه جدیدی چندی بعد بر روی خرابه

های قلعه در شهر دمق شود که اکنون آثاری از دیوارهاحداث می

 .]3[مانده استباقی

خ ، در تاریاردشیردر قسمتی از نامه به فرزندش  اهلل زاهدیفضل     

: »... سدینویمدر رابطه با این بیمارستان چنین  1111سوم آذر 

 هاآندر دمق خیلی خوب شده،  زهرا زاهدیمریضخانه )بیمارستان( 

که دیدند گفتند در همدان به این خوبی مریضخانه نیست، اتفاقاً 

ر بسیار خوب پیدا کردم که اهالی خیلی از او راضی هستند. یک دکت

هزار مریض معالجه شده. مردم خیلی راضی  6ماه پیش،  3امسال از 

. برای بیمارستان چراغ برق، امکردههستند، اما خیلی هم خرج 

هزار تومان دیگر ام. به قدر پنج، ششیخچال، حتی رادیو فرستاده

 .]11[«ان شود...خرج دارد که بهترین بیمارست

 

 
 )نفر وسط دارای یونیفرم نظامی( در بیمارستان زهرا زاهدی اهلل زاهدیفضلسپهبد  .2شکل 

 ( منوچهر عبادی)عکس: از آرشیو شخصی  81اواخر دهه  دمق

 
بود دکتر بهاولین پزشکی که در این درمانگاه مشغول به کار شد   

بودن )زبان ترکی( با زباندلیل همنام داشت که اهل قفقاز بود و به

اهالی دمق از این پزشک برای طبابت در این بیمارستان دعوت به 
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ر دکتو  دکتر میرهوشنگ گلگون، دکتر قوامیشده بود. همکاری 
)تبعه پاکستان( نیز در طول سالیان مختلف در این  لسهی

 (.1اند )شکل بیمارستان به فعالیت پرداخته
 

 

 
ا زهردر بیمارستان  بهبوددکتر ، قوامیدکتر ، بصیریمیرزا آقا از راست به چپ:  .2شکل 
 ( محمدجعفر بصیری)عکس: از آرشیو شخصی  01دهه  دمق، زاهدی

 

ارم ص مرحومدرمانگاه قروه درجزین: این درمانگاه بنا به وصیت  -    
طی مراسمی  1111با هزینه وی ساخته شد و در سال اصالنی 

 .]2[افتتاح و تحویل سازمان شاهنشاهی داده شد

ساالر درمانگاه روستای فارسینج: این درمانگاه توسط آقای  -   
مالک آنجا ساخته شده و دارای دکتر و خدمه کافی بوده و  خزاعی

 .]2[است دادهیمنفر را معالجه و داروی رایگان  611ماهیانه 

توسط  1112این درمانگاه در سال  درمانگاه روستای غِینَرجه: -    

مالک و خان قریه غینرجه ساخته شده و شامل  خان زمانیاهللنصرت

تختخواب و طبق برنامه و نقشه موجود از هر جهت مجهز و  81

 .]3[تکمیل بوده است

 

 بحث

طور که در این پژوهش بدان پرداخته شده است، امور همان      

در ایران وجود داشته است و در اشکال  المنفعه از دیربازخیریه و عام

ورت صشکل آن به نیتریمیقدمختلفی نمود پیدا کرده است که 

ی درمانی در همدان سنت دیرپایی هاهیریخوقف رایج بوده است. 

از آن سخن به میان  ترشیپطور که ؛ چرا که همانشودیممحسوب 

اهلل لفض رشیدالدینشده توسط خواجه آورده شد، بیمارستان ساخته

المنفعه در جهت اولین خیریه درمانی و نخستین حرکت عام همدانی

بعد اما،  هاقرنبهبود اوضاع پزشکی در این منطقه بوده است. 

فرزندان و خیران نیکوخصال این دیار به تاسی از پیشینیان خود، 

پس از مرگ  هاسالگام در راهی نهادند که سود و منفعت آن تا 

دیار را بهره مند نموده است. آنان با هدف کاهش  آنان، مردم این

بخشی از مشکالت جامعه درمانی آن روزگار همدان دست به 

 اقداماتی در این زمینه زدند. 

ی درمانی بسیاری توسط افراد هاهیریخدر طول دوران پهلوی     

مختلفی در همدان و سایر نقاط استان ایجاد شد؛ گذشته از اقداماتی 

 محمد نراقیحاج پهلوی اول توسط افرادی نظیر  که در در دوران

ی هاسالدر مالیر صورت گرفت. در  خانم فخرالحاجیهدر همدان و 

در حوزه درمان استان همدان فعالیت چشمگیری  1181تا  1110

را شاهد نیستیم و تاسیس مریضخانه نراقی همدان و بیمارستان 

ی هادههاست. اما  فخریه مالیر از اقدامات انجام شده در این دوران

ی خیرخواهانه با اهداف هاتیفعالخورشیدی نقطه اوج  01تا  81

ی درمانی استان همدان در هاهیریخ نیشتریبدرمانی بوده است و 

 (.1)جدول  اندشدهریزی این دوران پایه

 
ی درمانی استان همدان در طول دوران پهلوی هاهیریخگیری ترتیب تاریخی شکل .1جدول 

  (خورشیدی 1131ا ت 1110)
 شهر احداث نام خیریه سال )خورشیدی(

 همدان مریضخانه نراقی  ش1181تا  1110

 مالیر بیمارستان فخریه 

 همدان درمانگاه یک شیر و خورشید  1101تا  1181

 دمق بیمارستان زهرا زاهدی 

 همدان الملک درمانگاه بهاء

 کبودرآهنگ درمانگاه امیرنظام 

 همدان ان زنان شیر و خورشید بیمارست

 دمق درمانگاه قروه درجزین

 دمق درمانگاه روستای فارسینج

 دمق درمانگاه روستای غِینَرجه

 همدان درمانگاه سمیعی  1131تا  1101

 همدان درمانگاه مهدیه 

 همدان چی زایشگاه مکاره

 اسدآباد بیمارستان مرحوم بُکائی 
 

این دوران، نه تنها همدان بلکه کل کشور در  زعم نگارندگان دربه

حوادث پس حال گذار از دوران پس از جنگ جهانی دوم بوده است. 

از جنگ جهانی دوم نظیر بحران بیکاری، قحطی و گرسنگی، بلوای 

شدن نان، خودمختاری آذربایجان، اعالم جمهوری در مهاباد، ملی

مرداد، همه و همه  82صنعت نفت و وقایع پس از آن، وقوع کودتای 

 مرداندست به دست هم داد تا مانع از آن شود که مسئولین و دولت

توجه کافی و وافی به امر بهداشت و درمان در  هاسالدر طول این 

ار، ی رأس کهادولتدر این دوران، بیشتر توجه  کشور داشته باشند.

معطوف به امور سیاسی کشور بوده و از نظر سردمداران و 

ی بعدی قرار هاتیاولودان وقت کشور حوزه سالمت در مردولت

 .]3[داشت و استان همدان نیز از این قاعده مستثنی نبوده است

ی پیش از انقالب شاه و مردم )انقالب سفید( دستگاه هاسالدر     

 هرهاشبهداشتی کشور برای رساندن امکانات درمانی و بهداشتی به 

ی سنگین درمان، هانهیهز؛ و روستاها نتواسته بود موفق عمل کند

مشکل در دسترسی به دارو و غیره از جمله مشکالت حوزه بهداشت 

در این دوران، امور  و درمان در آن روزگار بوده است. همچنین

 ، حتیگرفتینمتنها در رأس امور دولت قرار بهداشتی و درمانی نه

امر . همین شدینمی دولت اصالً ذکر هابرنامهدر برخی مواقع در 

، آوردیمگاهی صدای جراید و وکالی مجلس شورای ملی را در 

در نطق خود در مجلس چهاردهم از دولت  فلسفیدکتر طوری که به
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رضا کرمی و منصور حیدری   

 

      
 

 

 
 

           1011، زمستان 1، شماره 1، دوره ای دین و سالمت ابن سینابین رشتهمجله                                   

توجهی به اوضاع بهداشتی و درمانی کشور بابت بی الملکحکیم

 بودننیز نداشتن بودجه و در اولویت هادولت، ]12[انتقاد نموده است

صلی نرسیدن به امور بهداشتی کارهای دیگر را مسبب ا

خورشیدی،  81آمده، در دهه دستطبق نتایج به .]12[دانستندیم

همدان تنها دارای دو بیمارستان بود که عبارت بودند از بیمارستان 

ی مسیونری ساخته شده هاگروهآمریکایی )مسیحی( که به همت 

ر د بود و دیگری بیمارستان پهلوی بود که تنها بیمارستان دولتی

درمانی مردم -و طبیعتاً نیازهای بهداشتی شدیمآن دوران محسوب 

 . اندنمودهینماین دیار را برآورده 

در این هنگام بود که برخی از افراد نیکوکار همدان که اغلب آنها     

از بازاریان و تجار خوشنام همدان بودند، خود وارد میدان شدند و 

ر عدم توجه به وضع ی دولت دهایکاستتصمیم گرفتند ضعف و 

بهداشت و درمان این شهر را تا حدودی جبران کنند و اقدام به 

تاسیس مراکز درمانی با هزینه شخصی خود نمودند. اکثر قریب به 

ی اهیریخی خود را با عضویت در موسسات هاتیفعالاتفاق آنان، 

نظیر شیر و خورشید که آن زمان تازه در همدان شکل گرفته بود، 

دلیل اینکه رسالت این سازمان کمک به افراد . بهدادندیمانجام 

اعم از بهداشت، درمان،  هانهیزمدست در همه نیازمند و تهی

رسانی در مواجهه با آموزش، خوراک، پوشاک و مشارکت در کمک

بالیای طبیعی و غیرطبیعی بود، توانست بسیاری از معتمدین، 

ود جذب بنماید. در منصبان و حتی تحصیلکردگان را به خصاحب

یی از این دست هستیم، اما هاتیفعالی بعدی نیز شاهد هادوره

 طور که اشاره شد، به حدت و شدت دوره مذکور نبوده است. همان

ساله دوم 1خورشیدی و تصویب برنامه عمرانی  11با ورود به دهه 

توسط مجلس شورای ملی بخش قابل  1110در هشتم اسفند 

رفاهی و بهداشتی جامعه ایران از طریق اقداماتی توجهی از نیازهای 

چون ساخت مراکز بهداشتی، تامین لوازم و تجهیزات بهداشتی، 

های بهداشتی و آموزش ی شهرسازی، کمک به سازمانهاطرح

بر طبق این مصوبه، اصالح امور بهداشت عمومی و انجام تامین شد. 

فرهنگ و  هرگونه عملیاتی برای عمران کشور و باالبردن سطح

ی هاحوزهزندگی افراد و بهبود معیشت عمومی از طریق توجه به 

المنفعه در دستور کار قرار بهداشت، فرهنگ و احداث تاسیسات عام

 «درمانگاه موقوفه اعتمادیه»از خیریه درمانی این دوره، . ]11[گرفت

توان در کبودرآهنگ را می« درمانگاه موقوفه امیرنظام»در همدان و 

با هدف تامین نیازهای دارویی و درمانی  11رد که در اوایل دهه نام ب

طبقه فرودست جامعه وقف شد و نقش بسزایی را در دوران خود 

. داندادهایفا نمودند که تا به امروز نیز به رسالت خود همچنان ادامه 

در این دهه در همدان نیز مانند سایر شهرهای ایران، بیمارستان 

این جمعیت ساخته شد. این بیمارستان چند  شیر و خورشید توسط

دلیل کمبود و به وزیریبه همت دکتر  1111سال بعد یعنی در سال 

امکانات و نبود بیمارستان تخصصی برای بانوان توسط جمعیت شیر 

و خورشید تجهیز و به بیمارستان تخصصی زنان تبدیل شد و 

 .]3[نام گرفت« بیمارستان زنان شیر و خورشید»

دولت در حوزه بهداشت و درمان نیز  1101-1131ی هاالسطی 

به سوی ایجاد موسسات کالن، برای هدایت موسسات خرد، نظیر 

ی تخصصی اقدام کرد. از سال هاشاخهدر  هادرمانگاهو  هامارستانیب

امور درمانی کشور از وزارت بهداری به جمعیت شیر و  1131

شدن نقش این نگخورشید واگذار شد، که این امر باعث پرر

جمعیت، در امور بهداشتی و درمانی کشور از این تاریخ به بعد شد. 

نیازهای بهداشتی و درمانی  1131و  1101ی هادهههمچنین طی 

ی پدید آمد که تا پیش از این موسسات تخصصی برای اتازه

پیشگیری، درمان و پژوهش پیرامون آنها وجود نداشت. از آنجا که 

کرد، لزوم های جامعه را با دشواری مواجه مییماریهای این بآسیب

تاسیس نهادها و موسسات درمانی جدیدی مطرح شد که باز هم 

ی یهاهیریخاندازی خیرین همدانی در کنار مراکز دولتی اقدام به راه

ی بضاعت خدمات بهداشتنمودند که در کنار مراکز دولتی به افراد بی

در استان همدان در این دهه تاسیس درمانی ارایه دهد. از این حیث 

مراکز درمانی و آموزشی در رأس کار قرار گرفت و فزونی یافت. 

 ،احمد سمیعیبه هزینه شخصی حاج « درمانگاه سمیعی»تاسیس 

و عموی وی،  چیمهدی مکارهبه همت حاج « چیزایشگاه مکاره»

و  مدنیاهلل شهید به توصیه آیت« درمانگاه مهدیه»همچنین 

اسدآباد از یادگاران ماندگار « بیمارستان بُکائی»ون همدان و مذهبی

 .]3[این دوران هستند

ی هاهیریخیکی از نکاتی که باید بدان اشاره نمود، این است که     

یا غیروقفی. با توجه به اینکه  اندبودهدرمانی استان همدان یا وقفی 

اشت موقوفات درمانی با هدف جبران کمبودهای مردم در حوزه بهد

، اما هدف اصلی واقف از وقف آن انحصاری اندشدهو درمان ایجاد 

نمودن بنای مذکور جهت اجرای کامل نیت وی بوده است. همچنین 

طلبان به اموال و اندازی سودجویان و فرصتاین کار مانع از دست

؛ چرا که وقف دارای شدیمامالک واقفین و خیرین پس از مرگ آنان 

قی خاصی بود که به سادگی امکان دخل و ساختار فقهی و حقو

 تصرف غیر در آن وجود نداشت و اثر آن تا ابد پابرجا بود.

ی درمانی غیروقفی این قوانین وجود نداشت و هاهیریخدر     

ر د خواستندیمخیرین و نیکوکاران به هر صورت و هر شکلی که 

ی هاهیریخ. البته در گونه غیروقفی نمودندیماین راه مساعدت 

که پس از مرگ بانی آن، فعالیت مرکز  آمدیمدرمانی، گاه پیش 

. از دیگر افرادی که اقدام به رفتیمتضعیف شده یا رو به انحالل 

و  اندبوده، مالکان و خوانین روستاها اندنمودهایجاد مراکز درمانی 

در برخی در روستاهای تابعه همدان در این دوران شاهد 

ی مالی مالک هاکمکا هزینه شخصی و ی هستیم که بهادرمانگاه

روستا ایجاد شده که تا پیش از آن روستای مذکور از نعمت داشتن 

 مرکز بهداشتی و درمانی محروم بوده است.

ی مورد نیاز این هادادهنگارندگان در راه دستیابی به اطالعات و     

. از اندبودهنیز مواجه  هایدشوارو  هاتیمحدودپژوهش با برخی 

به کمبود و قلت برخی منابع اشاره  توانیم هایدشواراین جمله 

ی درمانی هاهیریخی خیرین و هاتیفعالنمود، چرا که بسیاری از 
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 ی درمانی استان همدان در دوران پهلوی هاهیریخگیری روند شکل 

 

 

 

 

 

 

     1011، زمستان 1، شماره 1، دوره سینا ابن ای دین و سالمتبین رشتهمجله           

در آن دوران،  هاشهرستانتنها در استان همدان بلکه در سایر نه

است و مطبوعات آن روزگار  شدهینموضوح در جراید بازتاب داده به

تی ی خیریه دولتی و حکومهاتیفعالنعکاس بیشتر میل به معرفی و ا

و و از طرفی نیز بیشتر اخبار آنان حول محور شهر تهران  اندبوده

همانند همدان از این غافله بوده است و شهرهایی عنوان پایتخت به

 . اندگرفتهجامانده و کمتر مورد توجه قرار 

 

 یریگجهینت
ن همدان از سال ی بهداشتی و درمانی استاهاهیریخبررسی       

دو  1181تا  1110که از سال  داردیمبیان  1131تا  1110

مریضخانه از هزینه شخصی افراد در کنار دیگر مراکز درمانی دولتی 

طور در همدان و مالیر ایجاد شد. گرچه این اقدامات نتوانستند آن

عنوان و تنگناهای موجود را التیام ببخشند، اما به هایکاستکه باید 

ی درمانی حائز هاهیریخدر راستای ایجاد  هاکوششستین نخ

ی پس از خود هستند. در این جستار هادورهبخش اهمیت و الهام

همچنین مشخص شد که بیشترین مراکز درمانی در استان همدان 

 . اندشدهایجاد  1101تا  1181ی هاسالبین 
 

 قدردانی و تشکر
 ردد.گیم یقدردان همدان تشکر و یپزشک دانشگاه علوم قاتیاز معاونت تحق       

 منافع تضاد
 .است یپزشک آموزش رشته ارشد یکارشناس نامه انیپا از یقسمت  مطالعه نیا      

 مالحظات اخالقی
در این نوشتار، نهایت صداقت و امانتداری در ارجاع به منابع و نیز مصاحبات شفاهی 

 افراد رعایت شده است.

 سندگانینو سهم

(؛ %31شناس/پژوهشگر اصلی ))نویسنده اول(، نگارنده مقدمه/روش دریمنصور حی

 .(%31)نویسنده دوم(، نگارنده بحث ) رضا کرمی

 یمال تیحما

.است دهیرس انجام به یمال تیحما بدون مطالعه،
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