
اهمیت توجه به رشته تاریخ پزشکی در ایران

ایرانیان در تاریخ     تکوین تاریخ پزشکی در جهان تا حدود زیادی وامدار تالش 
بوده و سهم حکومت ها و دانشمندان ایرانی در شکوفایی این حوزه از دانش از ادوار 
باستانی تا دوره میانه )قرون 9 الی13 میالدی( و حتی پس از آن در زمان صفویه قابل 
تامل است. با این وجود توجه به رشته تاریخ پزشکی در ایران به آن اندازه که شایسته 

جایگاه آن در ایران است انجام نپذیرفته است.
یکی از ملزومات احیای این رشته و جلب نگاه بین المللی به این حوزه در ایران، 
میزبانی همایش ها و رویدادهای بین المللی در این رشته است. برگزاری یک رویداد 
مهم بین المللی در حوزه تاریخ پزشکی در ایران به سال 1992 )نخستین همایش بین 
المللی تاریخ پزشکی در ایران و اسالم( باز می گردد )تصویر 1(. حال پس از گذشت 
بیش از دو دهه زمزمه هایی از برگزاری دیرهنگام دومین همایش به گوش می رسد 
که طبیعتا همکاری مراکز مهم داخلی دخیل در این حوزه مانند دفتر مطالعات تاریخ 
تاریخ پزشکی دانشگاه علوم  ایران در دانشگاه علوم پزشکی شیراز، گروه  پزشکی 
پزشکی تهران و نیز مراکزی چون کرسی تاریخ طب سنتی یونسکو در ایران به همراه 
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مراکز مرتبط دیگر داخلی و خارجی می تواند به خلق این رویداد مهم در تاریخ 
پزشکی منجر شود. این مهم در صورت وقوع و برگزاری در استانداردهای بین 
داشته های  نمایش  و  این حوزه  در  دانش  ارتقای سطح  بی شک موجب  المللی 
ایران و کمک به حفظ مفاخر ملی در حوزه تاریخ پزشکی خواهد شد. چنانچه 
بسیاری از کشورهای منطقه با ضرف هزینه های گزاف در حال مصادره نمودن 
بسیاری از شاخص های تمدنی ایران به نام کشور خود هستند و لذا برگزاری این 
چنین برنامه هایی به شنیده شدن صدای بر حق ایران در حفظ مفاخر ملی خود در 

حوزه تاریخ پزشکی خواهد شد. 
 

تصویر 1. تصویری از نخستین همایش بین المللی تاریخ پزشکی در اسالم و ایران 
در سال 1992 به میزبانی دانشگاه تهران

موضوع دوم، ارتقای پژوهش های تاریخ پزشکی با جذب دانشجوی دکتری 
در این رشته است. جذب دانشجو در مقطع دکتری تاریخ پزشکی در ایران فقط 
یک دوره آن هم در دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام پذیرفته است و پس از 
آن سال ها است که با نظر بورد تخصصی این رشته پذیرش دانشجو تاریخ پزشکی 
محدود به دوره فوق لیسانس در 8 گروه آموزشی در سراسر کشور شده است. 
این در حالیست که این حوزه از دانش جزو برتری های نسبی ما در حوزه پژوهش 
بوده و با صرف کمترین هزینه می تواند پژوهش های فاخری صورت پذیرد که 
ضمن چاپ در مجالت معتبر و کمک به ارتقای علمی کشور، ارزش فرهنگی و 
احیای مفاخر علمی تاریخی کشور را به دنبال داشته باشد. الزم به ذکر است که 
از  تاریخ داروسازی در مقطع دکتری  مانند  این رشته و حتی رشته های دیگری 

جمله رشته های بسیار دیرپا در اکثر دانشگاه های مهم دنیا به شمار می روند.
درپایان جای امیدواری است با پیگیری دلسوزان این حوزه از دانش کشور، طی 
سال پیش رو و سال های آتی شاهد به ثمر نشستن این دو هدف مهم در ارتقای 

جایگاه رشته تاریخ پزشکی در کشور باشیم.
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