
   راه اندازی رشته تاریخ پزشکی در شیراز

چندسال پیش به واسطه آشنایی با استاد دکتر محقق زاده که نهاد پژوهشگر و طبع 
حقیقت جویی دارند و با توجه با آشنایی اندکی که با مباحث تاریخ علم غرب داشتم 

در کنار دوستان دفتر مطالعات تاریخ پزشکی ایران قرار گرفتم .
فرانسه  اسپانیا و  تا  از هند و چین  ایران و بالد اسالمی که روزگاری  تاریخ  عظمت 
بویژه  دانشمندان  چشمگیر  درخشش  و  سویی  از  است  بوده  شده  گسترده  امروزی 
و  استادان  از  که  ما  همکاران  که  بود  جذاب  قدری  به  تاریخ  بستر  در  پزشکان 
تاریخ  مطالعات  دفتر  به همکاری  داوطلبانه  به شکل  دانشجویان رشته های مختلف 

آمده بودند  را به تحرکی مافوق تصور واداشت.
با وجود توفیقات فراوان که یکی و فقط یکی از آنها شروع بکار و تداوم موفق مجله 
مجالت  در  مقاالت  پرشمار  عناوین  چاپ  کنار   در  است  پزشکی  تاریخ  مطالعات 
علمی دیگر و همچنین برگزاری دوره های آموزشی و کارگاههای مرتبط با تاریخ 
برای من و همکاران عزیز من دغدغه ای بزرگ محسوب می  پزشکی آنچه هنوز 
غیر  عالقمندان  توسط  و  آماتوری  شکل  به  پزشکی  تاریخ  پژوهشهای  انجام  شود  

متخصص است.
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 تجربه کار در چند سال گذشته بنده را بر آن داشت تا در قالب این سرمقاله از 
مدیران ارشد بویژه در حوزه آموزش برای رفع این معضل استمداد نمایم.

علوم  دانشگاههای  در  ایران  در  تکمیلی  تحصیالت  چشمگیر  گسترش  وجود  با 
شاید  و  باید  که  آنگونه  هنوز  انسانی  علوم  به  تخصصی  نگاه  پزشکی شوربختانه 
برای   تکمیلی  تحصیالت  صاحبنظران  گاه  دید  است.از  نکرده  باز  را  خود  جای 
آن  نظیر  های  رشته  و  داروسازی  پزشکی  نظیر  مختلفی  های  رشته  دانشجویان 
های  دوره  قالب   در  مختلف  گرایشات  با  تاریخ  رشته  دانشجویان  و  سویی  از 
کارشناسی ارشد و دکتری تاریخ پزشکی ضامن ادامه تالشهای موجود و بهبود و 

اعتالی کیفی مطالعات تاریخ پزشکی خواهد بود.
بیداری  موج  وجود  با  بویژه  خاورمیانه  منطقه  در  فرهنگی  مشترک  بستر  وجود 
اسالمی در کشورهای این منطقه بیشتر از گذشته اهمیت آشنایی جوانان و دانش 
پژوهان مسلمان نه تنها در ایران بلکه درسایر کشورهای همسایه و منطقه خاورمیانه 
انسانی طراحی می گردد را روشن می  با گرایشات علوم  این دوره ها که  را در 

سازد.
امکانات و تجربیات ارزنده دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دفتر مطالعات تاریخ در 
کنار بخشهای تخصصی نظیر بخش فرهنگ و تمدن اسالم و ایران می تواند زمینه 
این  در  پزشکی  تاریخ  ارشد  کارشناسی  آموزشی  دوره  نخستین  اندازی  راه  ساز 
دانشگاه باشد.ضمن آنکه در گام بعدی با تخصصی تر شدن این رشته دوره های 
دکترای تاریخ پزشکی با گرایش تاریخ پزشکی ایران و تاریخ پزشکی اسالم می 
تواند حتی با حضور دانش پژوهان دیگر کشور ها به عنوان سفیران تمدن عظیم  

اسالمی در برنامه توسعه آموزش قرار گیرد.   
برای واکاوی تمدنهایی که چند هزار سال به گسترش افق دانش پرداخته اند امروز 

هم برای شروع دیر شده است .
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