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یکی از رویکردهای نوآورانه فرهنگ و تمدن اسالمی در 

باشد. این قرون سوم و چهارم اسالمی مدیریت بیمارستان می

رویکرد در جهت استفاده از امکانات بهتر با منابع مالی و 

اقتصادی محدود به وجود آمده بود که برای تمدن اسالمی در 

ریخ جهان اقدامی نو بود، که تا قبل از آن در هیچ یک از تا

های گذشته دارای تجربه نشده است. که در  ها و فرهنگ تمدن

      این پژوهش به بررسی زوایا و اشکال این سیستم مدیریتی 

 پردازیم. می

 مدیریت بیمارستان

رئیس بیمارستان همانطور که امروزه نیز متداول است. 

ای بود، کار او خدمت بلکه یک شخص غیرحرفهطبیب نبود، 

داوطلبانه و افتخاری بود و اینکار معموالً تنها به شاهزادگان و 

شد. رئیس بیمارستان در عمل، وظایف خود را سرداران داده می

کرد. سمت نیابت بیمارستان نیز از به دیگری تفویض می

مت شد، و کسی هم که به این سخدمات مهم دولتی شمرده می

مقام العاده بود. قائمشد، دارای عزت و احترام فوقانتخاب می

داشت و در تمام « ساعور بیمارستان»رئیس بیمارستان، عنوان

گانه اصلی، یعنی سر های سهامور اداری از طرف روسای بخش

شد. مدیر پزشک و سر جراح بیمارستان، با او همکاری می

شد؛ و سمتی شبیه سمت حقیقی بیمارستان، که متولی نامیده می

مدیر داخلی بیمارستان امروزی داشت، یک تن از دارندگان 

حرفه پزشکی بود. از جمله محمد بن زکریای رازی، یکی از 

چند متولی بیمارستان ری بود، و بعدها همین سمت را در 

بیمارستان قدیمی بغداد احراز کرد. جرجانی نیز این سمت را 

ن شهر مدیر بیمارستان، تیماردار در خوارزم دارا بود. در ای

تر، با . مدیر بیمارستان را، دو کارمند پائین(6-3)شد نامیده می

کردند و اینان روی هم رفته، عنوان شرف یا قوام یاری می

آوری دادند، که کارش، جمعای را تشکیل میدستگاه خیریه

ه ای اشخاص، بهای داوطلبانه اتفاقی و اموالی بود که پارهکمک

ای کردند. همچنین عدههنگام مرگ برای بیمارستان، وصیت می

دار و دربان در کارگزار نیز با عناوینی چون وکیل، ناظر، خزانه

 (. 4)کردند ها خدمت میبیمارستان

ها تماماً وابسته به موقوفات بود. اما این وجوه  بیمارستان

از مدتی وقفی، آغاز کار برای ادامه کار کافی نبوده، و یا پس 
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شد و این موجب به زوال کشانیدن یک کوتاه، حیف و میل می

بیمارستان خوب بود، اما با این حال در قرون میانه اسالمی اگر 

ها حکومت ثباتی داشت و پیشرفت و آبادانی رونقی، بیمارستان

 (. 5)شد درپی بنا میپی

 ها،ها، داروخانهخانهدر بیمارستان، با مراکزی چون؛ تجزیه

ها و یک مسجد برای ها، کتابخانهها، حمّامبخش سرپایی، مطبخ

انگیز برای نماز و سالن مطالعه وجود داشته است. مناظر دل

قسمت بیماران روحی به بیمارستان پیوسته بود. بیماران، زن و 

   دستمزد معالجه مرد، غنی و فقیر، آزاد و برده، در آنجا بی

بیمارستان نیز به بیمارانِ شدند. در سیستم مالی مدیریت می

تا  دادندیافته هنگام خروج از بیمارستان مبلغی میبهبود

بالفاصله برای تحصیل قوت خود محتاج کار نباشد. بیمارانی 

ای گوش گویان حرفهشدند به قصهخوابی مبتال میکه به بی

 داشتندمی هایی برای مطالعه دریافت دادند، و احیاناً کتابمی

(1).  

وایتی که درباره انتخاب سرپرست و مدیر برای در ر

 611بیمارستانی در اوایل قرن چهارم در شهر بغداد، با بیش از 

های . در واقع ما به غیر از داده(1)شویم پزشک ماهر روبرو می

تاریخی ذکر شده در بغداد، هیچ اطالعاتی دقیقی دیگری درباره 

دیگر شهرها  نحوه اداره و مدیریت بیمارستانی این شهر و

 نداریم.

 بندی:جمع

با وجود توضیحاتی که درباره زندگینامه اطباء و چگونگی 

ها هست. باز هم اختالف در  اداره سیستم مدیریت بیمارستان

 . در واقع، دید ما را چندان وسیعاین توضیحات وجود دارد

های انداز ما بسیار محدود است. بیمارستانسازد، و چشمنمی

اند، که گویی مدیریت و کارکنان ای توصیف شدهمهم به گونه

اند، ولی از تعداد دقیق خدمه بیمارستان، ذکر به کافی داشته

های مساعد خاصی، ممکن است میان نیامده است. در موقعیت

بتوان با سیستم دقیق مدیریتی و کارکنان بیمارستان روبرو شویم 

ده اند. که در طی زندگی پادشاهی قدرتمند در خدمت وی بو

کنیم. اما این مسئله بهرحال به ارقام واقعی به ندرت برخورد می

که در قرون میانه اسالمی برای نخستین بار در جهان با سیستم 

دقیق مدیریت بیمارستانی روبرو شدیم که تاکنون تجربه نشده 

 بود دارای حرکتی نوین در تاریخچه مدیریت بیمارستان هستیم.
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