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  تاريخچه مركز تحقيقات فلسفه و تاريخ پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز

بسيار كهن و شايد تا نخستين  به ميان مي آيد، دامنه ي بحث تا روزگارانِ» پزشكي تاريخِ«هنگامي كه سخن از 

اجتماعات انساني گسترده مي شود؛ در اين رهگذر، آنچه كه بيش از هر چيزِ ديگر، جلب توجه مي كند تالشِ 

  .خويش همنوعانِ خستگي ناپذيرِ انسان است براي كاستن از درد و رنج هاي جسمي ـ و روحيِ ـ

امري بديهي جلوه كند اما در حقيقت، فرا رفتن بر پله هاي  ،يانشايد امروزه براي ما بسياري از دريافت هاي پيشين

ن مجاهدت، ايثار و تالش هاي خستگي ناپذيري را طلبيده است كه در بازه ي پر شمار و طاقت فرسايِ تمد

ين ا؛ بدين پايه و مايه رسيده و چه بسا با عروج و افول هاي بيشماري نيز همراه بوده است ه،زمانيِ چند هزارسال

نسبت به درك بسياري از وقايع و سوانح، ژرفا بخشيده و وي را در  ،فرايند تكاملي، دانشِ انسان را به مرورِ زمان

كنار نيست بلكه بايد دانشِ پزشكي نيز از اين تكامل برچاره جستن براي آنها آگاه تر و آزموده تر نموده است؛ 

داشته است و به موازات افزايش آگاهي و تجربه ي انسان،  گفت در بسياري جهات، روندي صعودي و شتابناك

  .متكامل تر، قانونمند تر و اثربخش تر شده است

، طب و درمانْ طولِ تاريخبه خاطر داشت آن است كه در  »تاريخِ پزشكي« حوزه ي نكته ي مهمي كه بايد در

تفّكرات ديني داشته است و مردمان اعصارِ پيشين، آن را  حتّي و» فلسفي«گري، پيوندي چند سويه با انگاره هاي 

 ُنمودهاي فلسفي، امري مسلّم و بديهي مي دانسته اند و به همين دليل نيز بسياري از شيوه هاي درماني را با

اجتماعي توأم ساخته بودند ناسك مذهبي يا رفتارهاي خاصِِم.  

فراتر از توجهات تاريخ، ناگزير ما را وادار مي سازد كه  بسترِ دانستنِ كيفيت وكميت اين تكامل و تغييرات در

ايران و اسالم جستجو كرده و  تاريخي و فلسفيِ آشكار يا پنهان را در تاريخِ غنيِ پزشكيِ ساده انگارانه، مفاهيمِ

ين برقرار ضمنِ احياي متونِ تاريخي، پيوندي چند بعدي و ناگسستني با دريافت ها و پيشرفت هاي پزشكيِ نو

سازيم، تا ضمنِ پاسداري از ميراث گذشتگان، چراغي تابناك، فراراه نسل هاي امروز و آينده در مسيرِ تكاملِ 

  .قرار دهيم دانش پزشكي

بايسته و شايسته اي،  با درك تاريخِ پزشكيچنين ضرورت 1387از سال  ،مركزِ تحقيقات تبه هم گروه 

مجوز برمبناي  ،و در نهايت پژوهشي خود را آغاز نمود فعاليت هاي، »پزشكياخالق و تاريخِ «تحقيقاتيِ 

تحت ها وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي،  از شوراي گسترش دانشگاه 4/12/1389 مورخه  816/500

    .رسماً آغاز به كار نمود» مركزِ تحقيقات فلسفه و تاريخِ پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز«نام 
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ار درضا رشيدي ـ دكتر عبدالحسن كاظمي ـ دكتر غّفدكتر محم آقايان :شاملمركز  اعضاي هيأت مؤسسِ *

  .ه مي شودـ دكتر مجيد خليلي و دكتر حسين ناظمي شكوهي

دكتر واعظ، دكتر  :عبارتند از) 1387از سال (نخستين اعضاي گروه تحقيقاتيِ اخالق و تاريخ پزشكي * 

مدائن، دكتر سياهي، دكتر ابراهيمي، دكتر كاظمي، دكتر پزشكي، دكتر محجا، دكتر خليلي و دكتر ل ُشج

  .خفاف

ي، دكتر ئحجت اإلسالم و المسلمين آقاي طباطبا :عبارتند از نخستين اعضاي شوراي پژوهشي مركز* 

  .دكتر خليلي، دكتر قابيلي، دكتر قوجازاده و دكتر صادقيكاظمي، دكتر اردالن، دكتر ابراهيمي، دكتر شاكري، 

اخالق  فلوشيپ ؛از انگلستان مولكولي زيست شناسي؛ دكتراي دانشيار( آقاي دكتر عبدالحسن كاظمي* 

فلسفه و تاريخ پزشكي، در  نخستين رئيس مركز تحقيقات  به عنوان) زيست پزشكي از دانشگاه شهيد بهشتي

اقدامات مهمي را در پيشبرد اهداف مركز، ساماندهي كردند؛ پس از ايشان از  1391تا  1389 هاي فاصله ي سال

رياست مركز تحقيقات ) دانشيار؛ دكتراي بيماري هاي داخلي( آقاي دكتر عليرضا غفاريتا كنون  1391سال 

  .فلسفه و تاريخ پزشكي دانشگاه علوم پزشكيِ تبريز را بر عهده دارند

ش از ـبي) 1391(ال دوم ـاله و در سـمق دوازدهداد ـتع) 1390تا  1389(ت شروع فعاليت مركز در سالِ نخس* 

چاپ و ، ي زماني مقاله ي تخصصي، در نشريات معتبر داخلي و خارجي منتشر شده است و در اين فاصله پنجاه

  .دعنوان كتاب نيز به تصويب رسيده و در دستورِ كار مركز قرار دار 10بيش از  نشر

آشنا از  نام ضمنِ دعوت به همكاري از پژوهشگران و متخصصانِ در ادامه ي روند روبه رشد فعاليت هاي مركز،

و تصويب شده  ،چندين مورد طرحِ تحقيقاتي و كتاب در موضوعات مرتبط با فعاليت هاي مركز سراسر كشور،

  .در حالِ پيگيري و انجام است

  

  

 


