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 چكيده
 صرفاًوگوهاي  ، الزم است گفتيا رشته انيميك اصطالح  عنوان بهخصوص تبيين جايگاه اين مفهوم  ارائة مفهوم دقيقي از اصطالح ارتقاي سالمت و به منظور به

ارتباط مفهوم  به تر يجدالزم است  رسد يم نظر بهعبارت ديگر،  نظري متعددي صورت گيرد كه يكي از مخاطبان آن در علوم مختلف، علوم انساني باشند؛ به
مورد توجه قرار  بررسيدر اين  تواند يماز علومي كه  يك داده و اصطالح به نسبت جديد با علوم مختلف انساني نيز توجه شود. يكي عنوان بهارتقاي سالمت 

ي مربوط ها داده نيتر مهمي از ا مجموعهبه تعامل آن با ارتقاي سالمت توجه شود، تاريخ پزشكي است. مقاله حاضر كوشيده است تا با معرفي  رو  نياگيرد و از 
ي آن (از جمله تاريخ ها شاخهبه مقولة ارتقاي سالمت ياري دهد. توجه به تاريخ و  دتوان يمبه تاريخ پزشكي در ايران، بيان كند كه تاريخ پزشكي چگونه 

رو هستيم، از  ي روبها رشته انيمي ها دانشبين ارتقاي سالمت و تاريخ پزشكي با يكسري از مفاهيم و  ها دادهپزشكي) و پافشاري بر اين موضوع كه در تبادل 
پژوهش در مقاله حاضر است. در حال حاضر كتابخانة تخصصي به نسبت مناسبي در موضوع تاريخ پزشكي در محل  ي نظري براي تبيين روشها داده جمله پيش

كتابخانه همراه با ارائة درك به نسبت دقيقي از جايگاه بعضي از اسناد،  نيدر افرهنگستان علوم پزشكي وجود دارد و آشنايي با تنوع منابع اطالعاتي موجود 
ي ها پژوهشگرفتن درنظرانجامد. بر اين اساس با  بي گفته شيپي ها بحثبه ايجاد  تواند يمدر تشكيل سامانة ملي بهداشت و درمان كشور  اه سسهؤمو  ها داده

 محور، چند راهكار براي استفاده از تاريخ پزشكي در عرصة ارتقاي سالمت پيشنهاد شده است. تاريخ
 ي، تاريخ پزشكي، علوم، علوم انسانسالمت يارتقا ها: كليدواژه

 

 

 مقدمه:
خورشيدي دربارة  1389عزيزي در گزارشي كه در سال 

انجام پژوهش در تاريخ پزشكي تهيه كرده، ضمن ارائة 
هايي دربارة چرايي و چگونگي پژوهش در تاريخ  ديدگاه

هاي تاريخ  هاي پژوهش پزشكي در ايران، از جمله به كاستي
 ). 1( پزشكي در ايران نيز اشاره كرده است

توان نگاه  اكنون با گذشت دوازده سال از اين گزارش، مي
جديدي به موضوع تاريخ پزشكي داشت. طي ده سال گذشته 

هزار جلد كتاب در زمينة تاريخ پزشكي و  بيش از يك
كم در ده  اند. دست موضوعاتي از اين دست از چاپ خارج شده

د دانشگاه كشور رشتة تاريخ پزشكي در سطح كارشناسي ارش
دو مجلة مستقل تاريخ پزشكي نيز به  كم دستشود و  تدريس مي

 زبان فارسي مشغول توليد و انتشار مقاله در اين حوزه هستند.
توان به گزارشي از ارزيابي اين  با استفاده از اين فرصت، مي

توان با عزيزي  دانش در كشور پرداخت؛ اگرچه، همچنان مي
سترش مطالعات تاريخ صدا بود كه آيا اين گ ) همجا همان(

 رفته  هم يروبخشي به اين حوزه شده و  پزشكي باعث عمق
مطالعات تاريخ پزشكي در كشور از چه محتوا و قابليت 

 فرهنگي برخوردار بوده است؟
توان طرح پرسش كرد  تر مي از ديگر سو، در يك نگاه كلي

در كشور طي ده سال  شده انجامكه آيا مطالعات تاريخ پزشكي 
، براي فرايند بهداشت و درمان كشور مفيد هم بوده گذشته

تواند كوششي در جهت ارتقاي  است؟ آيا تاريخ پزشكي مي
 حساب آيد؟ سالمت كشور به
انگارانه خواهد بود اگر تمامي سهم مطالعات تاريخ  بسيار ساده

) و از 1پزشكي در كشور را به علوم انساني اختصاص داده (
هاي بهداشت و درمان  العات در حوزهجايگاه مهم اين سطح از مط

پوشي كنيم. در پاسخ به اين پرسش كه آيا تاريخ پزشكي  چشم
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ارتباطي به ارتقاي سالمت كشور دارد يا نه، مؤلف اين سطور مايل 
 است در دو سطح جداگانه به طرح موضوعاتي بپردازد:

ي دربارة جايگاه مطالعات ريگ جهينتالف) هر گونه داوري و 
شكي در سامانة بهداشت و درمان كشور، ناظر به عمق تاريخ پز

پردازي در حوزة تاريخ پزشكي بوده و در نبود  و محتواي نظريه
توان پاسخ دقيقي به  پردازي تاريخ پزشكي نمي فضاي نظريه

 پرسش باال داد.
ب) از ديگر سو، در صورت انجام پژوهشي به نسبت 

كي در كشور، ي مطالعات تاريخ پزشامروزعميق دربارة سطح 
شده  هاي انجام فارغ از چگونگي، محتوا و اندازة پژوهش

هاي  ها، طرح ها، كتاب توان دريافت همين تعداد از مقاله مي
همة ادبيات علمي تاريخ پزشكي كشور  رفته هم  يروپژوهشي و 

اند،  كه طي حدود يك قرن گذشته و به زبان فارسي انجام شده
اند. يكي، تأمين  رسان بودهدر دو منظر مختلف سود كم دست

ها و ديگر  هاي هويتي مخاطبان اين پژوهش بخشي از دغدغه
هاي نگاه به آينده و  ريزي تواند در برنامه توليد دانشي كه مي

هاي مختلف علمي و فرهنگي كشور  ريزان عرصه براي برنامه
 كار آيد. به

 ها محتواشناسي داده
در مقالة  شده ساختن خط سير مسائل طرح براي روشن

شده در باال و ناظر به ارتباط تاريخ پزشكي  حاضر، پرسش طرح
هاي تاريخ  با ارتقاي سالمت بايد گفت استفاده از پژوهش
ترديد شدني،  پزشكي در فرايند ارتقاي سالمت كشور بي

پذير و شايد حتي واجب است، اما اين وجوب تنها  امكان
رفته در حوزة گ هنگامي اثبات خواهد شد كه مطالعات صورت

 تاريخ پزشكي نيز از عمق و محتواي مناسبي برخوردار باشند.
يافتن به حداقل اين عمق و  بحث دربارة چگونگي دست

محتوا و نيز تعريف يا بازتعريف استانداردهاي الزم براي اين 
عمق و محتوا از اهداف مقالة حاضر خارج است، اما اجازه 

فرضي براي دستيابي  پيش طرح موضوع كنيم كه گونه نيابدهيد 
هاي عمق و محتواي مطالعات تاريخ پزشكي در  به حداقل

دست آمده و بازتعريف شده و در  كشور وجود دارد كه قبالً به
فرض، مطالعاتي كه در ادامة اين مقاله از آنها  ساية همين پيش

ها براي طرح در سطح جهاني را  كنيم حداقل ويژگي ياد مي

استانداردهاي الزم در زبان  نيتر نييپا، به داشته و كيفيت آنها
 هاي اروپايي) رسيده است. به زبان ارائه قابلفارسي (يا 

هاي تاريخ پزشكي،  رابطة ارتقاي سالمت با پژوهش
هاي موجود در عرصة  ها، مسائل و پرسش انعكاسي از دغدغه

ي ا هيپابهداشت و درمان كشور و از جمله درگير با مفاهيم 
شدن كشور، رابطة اقتصاد با  شدن يا درجة صنعتي چون صنعتي

 -پزشكي و ارتباط سطح اقتصادي جامعه با توقعات بهداشتي
هاي تاريخ پزشكي نشان  درماني مردمان جامعه است. پژوهش

تر، جايگاه  كلي طور بهدهند موضوع ارتقاي سالمت (و  مي
مفاهيم كلي چون سامانة ملي بهداشت و درمان) در طول زمان 

يگاه مهمي نزد مديران و راهبران جامعه داشته و به صورتي جا
اجباري مفهوم ارتقاي سالمت خود را وارد مسائل روزمرة 
زندگي كرده است؛ از جمله در كشوري مانند ايران كه 

شدن رابطة مستقيمي با صنعت نفت داشته و دارد،  صنعتي
گرفته در حوزة تاريخ صنعت نفت نشان  مطالعات صورت

د ارتقاي سالمت كاركنان نفت يكي از نخستين دهن مي
هاي مديران نفت بوده و بر اين اساس،  ها و چالش دغدغه

ترين سامانة بهداشت  سامانة بهداشت و درمان نفت ايران، كهن
در مقولة اندازة اقتصاد ). 2( آيد مي حساب بهو درمان كشور 

اين  جامعة ايراني و ارتباط آن با جايگاه بهداشت و درمان در
نمونه) فقط از مقولة  عنوان بهپهنة اقتصادي نيز مؤلف اين سطور (

كند. نهاد  و جايگاه آن در عرصة بهداشت و درمان ياد مي» وقف«
ترين شبكة داخلي اقتصاد كشور را رقم زده و  وقف امروزه بزرگ

ترين  ترين و مهم البته موضوع وقف و درمان نيز يكي از پردامنه
 ).3( آيد حساب مي ر كشور بهمسائل نهاد وقف د

ريزي اين بحث  االشاره، كوششي در پايه همة مسائل فوق
تواند بخشي از مسائل  هستند كه پژوهش در تاريخ پزشكي مي

مربوط به ارتقاي سالمت را در كشور بازنمايي كند، براي 
ها  حل ارائه داده يا حداقل بعضي دغدغه بعضي از مسائل آن راه

دي تاريخي مورد بحث قرار دهد تا در و مسائل را در دي
پردازان مسائل ارتقاي سالمت  پرتوي اين ديد تاريخي نظريه
تر براي بعضي مسائل مربوط به  كشور، بتوانند راهكاري شايسته

 ارتقاي سالمت ارائه دهند.
كنيم كه تبيين رابطة  اما كماكان بر اين رويكرد پافشاري مي
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شور نيازمند پرداختن به تاريخ پزشكي در ك -ارتقاي سالمت
بخشي به مطالعات  هاي نظري و همچنين نيازمند عمق بحث

 تاريخ پزشكي كشور است.
هاي  در صورتي كه معتقد باشيم رويكرد ارتقاي بحث

نظري در تاريخ پزشكي ايران خود بازتابي از گسترش و 
بخشي به مطالعات تاريخ پزشكي در كشور است، بايد  عمق

لعات تاريخ پزشكي كشور به چه شرايط و پرسيد ارتقاي مطا
 مباحثي نياز دارد؟

 كنيم: پاسخ به پرسش باال را نيز به سطوح زير تقسيم مي
 پردازي تاريخ پزشكي؛ الف. تقويت مسائل مربوط به نظريه

 ب. توليد ادبيات عميق علمي دربارة تاريخ پزشكي؛
بيني استفاده از وسايل پژوهشي  نگري و پيش ج. آينده

 دتر؛جدي
د. توليد ابزار علمي مناسب براي مسائل زيرساختي تاريخ 

 پزشكي.
شده  هاي طرح اكنون اجازه بدهيد دربارة هريك از گزاره

 توضيحي دهيم:
بسياري تاريخ پزشكي را بررسي و كندوكاو در  اگرچهالف. 

 رفته هم يرونگاري امور مربوط به بهداشت و درمان و  تاريخ
درماني هر  -هاي بهداشتي رها و زمينهبررسي فرايندها، ساختا

دانند (كه البته اين تعريفي درست است)؛ اما بايد  سرزمين مي
هاي تاريخ علوم (در  گفت تاريخ پزشكي يكي از معدود شاخه

آيد كه عالوه بر قابليت پرداختن به  مي شمار بهمعني وسيع آن) 
كه  هاي گوناگون در ذات خود، اين قابليت را نيز دارد موضوع

هاي دانش اعم  ي با بسياري ديگر از شاخها رشته نيبدر مفهومي 
از علوم انساني يا علوم دقيقه ارتباط برقرار كرده و براساس 

هايي  ها به بررسي پديده گفتماني دو يا چندجانبه با اين دانش
) كه سري در اين علوم و البته سري در پزشكي 4بپردازد (

مطالعات نظري الزم است  دارند. بر اين اساس، در حوزة
ها و  كردن اين قابليت پردازان تاريخ پزشكي با فهرست نظريه

هايي روزآمد و در عين حال با  البته رسيدن به مفاهيم و عينيت
هاي اجتماع، فهرستي از  ها و نگراني ها، درخواست درك دغدغه

پژوهش ارائه دهند. گفتني است يكي از  هاي قابل موضوع
  ها براي رسيدن به چنين فهرستي تشكيل حلقةبهترين رويكرد

هاي تاكنون توليدشده  گفتماني تاريخ پزشكي، استفاده از دانش
اندازي  (و معتبر) مربوط به تاريخ پزشكي در كشور و البته راه

اي از پژوهشگران تاريخ پزشكي كشور است كه با در  شبكه
. توجه كنار هم قراردادن اين موارد به اين فهرست دست يابند

جغرافيايي مربوط به تاريخ پزشكي، استفاده از  -به اصول زماني
اي با رويكرد ترجمة آراي صاحبان نظر اين  رشته تجارب ميان

حوزه و مفاهيمي از اين دست، همه و همه مواردي هستند كه 
پردازي تاريخ پزشكي  توانند نيازهاي كشور در حوزة نظريه مي

ايد ذكر مثالي در تبيين اين روابط را تا حدودي برآورده كنند. ش
رسيد كه  مي نظر به گونه نيااي بد نباشد، در ابتدا  رشته ميان

) يكي از مفاهيم جديد Euthanasiaمفهوم مرگ از روي اراده (
ها است كه كمابيش كشورهاي مختلف در حوزة  فرهنگ

بهداشت و درمان خود با آن دست به گريبان هستند. اين مفهوم 
اخالق، يك سر در فقه و اصول و يك سر نيز در  يك سر در

 نظر بهاست كه بدانيم اين مفهوم  توجه قابلپزشكي دارد. اما 
اي بسيار طوالني در تمدن اسالمي داشته كه از  معاصر، تاريخچه

جمله پژوهش در تاريخ پزشكي دورة اسالمي اين تاريخچه را 
هوم در تمدن شناسي، اين مف نماياند. از نظر اصطالح به ما مي

اسالمي با اصطالحات تهوين موت/تهوين مرگ؛ تجهيز موت/ 
السهل مورد بحث قرار گرفته  الرحمه و موت تجهيز مرگ، موت

)، عالمه 6( ) و پژوهشگراني همچون صاحب جواهر5است (
اند. رويكرد تاريخ  ) به آن پرداخته8) و شهيد ثاني (7( حلي

گاري موضوع مرگ از ن پزشكي دورة اسالمي در تبيين تاريخ
افراد و ترسيم گزارشي از  گونه نياروي اراده، پرداختن به آراي 

 نگر در اين باره است. مطالعات گذشته
ب. توليد ادبيات علمي در موضوع تاريخ پزشكي و در 
كشور ايران، الجرم از دو مسير ترجمة آثار به فارسي و 

ز اين گذرد. مؤلف اين سطور پيش ا تأليف/تصحيح آثار مي
هاي مربوط به تاريخ  ترين دغدغه كوشيده بود گزارشي از مهم

پزشكي دورة اسالمي كه نيازمند توليد ادبيات علمي خاص 
). اكنون كه چند سالي از توليد 9خود هستند، ارائه دهد (

توان دربارة كم و كيف  االشاره گذشته است مي گزارش فوق
هايي  گفته داوري گرفته و ناظر به مقالة پيش مطالعات صورت

شده را  توان كيفيت اين آثار توليد كرد؛ اگرچه كماكان نمي
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توان گفت از آنجايي كه بسياري از  مي كم دستكرد، اما  يداور
اثري مرجع در مطالعات تاريخ  عنوان بهاند  اين آثار نتوانسته

آيند و از آنجايي كه تقريباً كمتر ردپايي از آثار  شمار بهپزشكي 
المللي  تاريخ پزشكي در چند جايزه معتبر ملي و بين توليدشدة

شود، بايد در سطح علمي اين توليدات تا  كشورمان ديده مي
گونه ادبيات علمي از جمله شامل  حد زيادي ترديد كرد. اين

 ها هستند. نامه تصحيحي و پايان-مقاله، كتاب تأليفي
در حوزة ترجمه بايد گفت هم ادبيات علمي مهمي طي اين 

زديك به يك دهه به فارسي ترجمه شده و هم نقدهاي چندي ن
ها كه فاقد حداقل درجة وزانت و  بر تعدادي از اين ترجمه

)؛ اما فارغ از اين 11، 10اند، صورت گرفته است ( دقت بوده
مسائل، ما ناگزير از توجه به ترجمه در حوزة تاريخ پزشكي 

گاهي از جز اين راهي براي آ چراكهدورة اسالمي هستيم؛ 
پردازي تاريخ  هاي نظريه دستاوردهاي فرامرزي در حوزه

هاي تاريخ پزشكي و مسائلي از اين دست  پزشكي و داده
نداريم. پس الزم است به هر شكل كوششي براي آگاهي از 

آوردن  دست شده در خارج از مرزها، به تأليف ادبيات علمي تازه
 و ترجمة آنها به زبان فارسي صورت گيرد.

هاي  در دهة گذشته، همگام با رشد دانش در حوزهج. 
افزارها، رويكردهاي كامالً جديدي در عرصة  رساني و نرم اطالع

توليد دانش صورت گرفته و دستاوردهايي كه تاكنون سابقه 
اكنون كوششي در  اند. شايد بد نباشد از هم وجود آمده به  نداشته

شكي صورت ي اين دستاوردها در حوزة تاريخ پزريكارگ به
) و Semantic Webيي (معناگيرد. از جمله، استفاده از وب 

)؛ تهية Artificial Intelligenceهوش مصنوعي (
هايي در زمينة تاريخ پزشكي و علوم وابسته به آن  شناسي هستي

). اين در 12و البته تهية پيكرة زباني خاص تاريخ پزشكي (
اريخ پزشكي حالي است كه در بعضي موارد خاص در زمينة ت

وجود نيامده و در  شناسي به هنوز در زبان فارسي اتحاد اصطالح
كار برده  ها نيز تضاد در اصطالحاتي كه به بعضي از حوزه

 شود، وجود دارد.  مي
د. دربارة توليد ابزار علمي مناسب براي بسط مطالعات 
تاريخ پزشكي در ايران مؤلف اين سطور پيش از اين گزارش 

خوشبختانه، از زمان تهية  ).13داده بود (ت دس مختصري به

شده  االشاره تا كنون بسياري از ابزار پژوهش طرح گزارش فوق
نامة پزشكي دورة اسالمي؛  اند. از جمله اصطالح توليد شده
هاي موضوعي اسناد تاريخ پزشكي، فهرست آثار چاپ  فهرست

هاي  سنگي پزشكي دورة اسالمي، فهرست موضوعي نسخه
شناسي موضوعي اين  ي دورة اسالمي و كتابخطي پزشك

پزشكي. شايد اگر همتي دست داده شود و مقاله نامة پزشك 
توان گفت  شناسي آن نيز تهيه شوند مي دورة اسالمي و هستي

اند. از ديگر سو با  قسمت مهمي از ابزارهاي پژوهش توليد شده
در كنار هم قرارگرفتن اين ابزار پژوهش، اين امكان براي 

شود تا بتوانند در بستري  وهشگران تاريخ پزشكي فراهم ميپژ
مطمئن دست به توليد ادبيات علمي جديدتر و عميقي در 

هايي  سازي از جمله فعاليت حوزة تاريخ پزشكي بزنند. اين بستر
است كه فرهنگستان علوم پزشكي كشورمان چندي است به آن 

تاريخ اشتغال ورزيده است. فرصت ايجاد كتابخانة تخصصي 
پزشكي دورة اسالمي در محل فرهنگستان علوم پزشكي بخشي 
از اين بسترسازي است كه البته به نتيجه نيز نشسته و آمادة 

بازوي مطالعاتي  عنوان بهباشد. اين كتابخانه  برداري مي بهره
پزشكي اسالم و ايران كه در گروه  المعارف هريداتدوين 
و ايران  طب سنتي و طب دوران تمدن اسالم-حكمت

وجود آمده و كوشيده  سازي است، به فرهنگستان در حال آماده
 ازين مورداي از مطالعات، متون، منابع و اسناد  است مجموعه

پژوهشگران تاريخ پزشكي را به همراه منابع زيرساختي كه 
پيش از اين از آنها ياد شد كنار هم گرد آورد و قصد دارد تا 

وري منابع تخصصي تاريخ آ پايگاهي براي جمع عنوان به
آيد. اهداف و وظايف سازماني،  شمار بهپزشكي دورة اسالمي 

اي اين كتابخانه  سازي و انواع مواد و منابع كتابخانه مجموعه
هاي تخصصي در ايران  برابر با استانداردهايي كه براي كتابخانه

 اند. )، تهيه شده14تدوين شده است (
  شده يگردآوري ها داده

توان  پرداختيم، مي ها بدانهايي كه در باال  گزارهبراساس 
داشتن  ما، دردست موردنظرانداز رسيدن به هدف  گفت چشم

با محوريت تاريخ پزشكي » اسناد«اي از  از مجموعه» آرشيوي«
ها، آرشيوها،  توانند از كتابخانه در ايران است. اين اسناد مي

سو، وزن ي شخصي گرد آيند. از ديگر ها مجموعهمؤسسات و 
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سمت منابعي از دوران معاصر  و ماهيت گردآوري منابع به
براساس گذر زمان، هر  چراكهتاريخ ايران سوق خواهد يافت؛ 

شويم تنوع منابع  چه به تاريخ معاصر ايران نزديك مي
اي (از جنس سند) در تاريخ ايران بيشتر خواهد شد  غيركتابخانه

ساالري ايران از  وانو اين بيش از هر چيز برآمده از رشد دي
ساالري در ايران  است. اين رشد ديوان سو نيادوران قاجار به 

. باز هم طبيعي است گردد يبازمنيز به نظرية مدرنيسم در ايران 
ساالري در ايران در پي ساخت و گسترش انواع  كه رشد ديوان

مؤسسات جديد تمدني در ايران رخ داد. هريك از اين 
ذب و آموزش نيروها، تجهيز سازماني اقدام به ج ها مؤسسه

برپايي نظام  تيدرنهاخود، تأسيس نهادهاي مالي و بايگاني و 
يافتن  خدماتي خود به مردم كردند كه با گذر زمان، با قدمت

هاي راكد در كشور  ، آرشيوها و بايگانيها سازماناين نهادها، 
ي پديد آمد و در پي آن يا كتابخانة ملي ايران وظيفة سازمان

گذاري و نابودسازي (امحاء) اوراق  آوري، بررسي و ارزش جمع
گرفت يا اينكه خود سازمان، اقدام به  بر عهدهارزش را  بي

 تأسيس آرشيوي براي خود كرد.
تر بودند  تنها استثناها در اين ميان، بعضي نهادهاي قديمي

رسيد. از جمله  كه سابقة تأسيس آنها به پيش از دورة قاجار مي
وارد بايد از بيمارستان (دارالشفاي) آستان قدس رضوي اين م

ياد كرد. اين دارالشفا در اواخر دورة صفوي در مشهد پديد آمد 
و به لطف بايگاني، اسنادي از اين بيمارستان در كتابخانة 
مركزي آستان قدس رضوي امروزه تاريخ به نسبت جامعي 

هايي  چه نمونهدربارة اين نهاد مدني بيمارستاني وجود دارد؛ اگر
 از جنس دارالشفاي مشهد بسيار نادر هستند. 

اي نيز  در ادامه الزم است به موضوع تنوع منابع كتابخانه
 بپردازيم، از جمله مواد زير:

 بريدة جرايد؛ -
 ها و اسناد موقوفات؛ نامه وقف -
 اسناد مديريت بيمارستاني؛ -
 ها؛ نامه پايان -
 هاي تخصصي تاريخ پزشكي؛ مجله -
 ها و اسناد ديداري؛ عكس -
 جويي؛ تظلم اوراقها و  نامه شكايت -

 ي دانشگاهي و دولتي؛ها نامه نييآها و  سالنامه -
ها و مكاتبات داخلي و خارجي مؤسسات  ها، گزارش نامه -

 با محوريت پزشكي.
در گروه  المعارف پزشكي اسالم و ايران دايرهبا آغاز تدوين 

 1386ي فرهنگستان در سال طب اسالمي و طب سنت -حكمت
المعارفي در موضوع  تدوين دايره شد كهش، اين ديدگاه طرح  ه

تاريخ پزشكي، بدون پشتيباني يك كتابخانة تخصصي ناممكن 
هايي  است؛ بنابراين در جهت ساخت اين كتابخانه كوشش

ها و  و كتابخانه ها يفروش كتابتكثير كتاب، مبادله با  صورت به
ها باعث شد  ست صورت گرفت. همة فعاليتمواردي از اين د

ي كتاب گرد توجه قابلمجموعة  1391تا  1386هاي  طي سال
اي در محل ساختمان  هم آيد، اما نبود فضاي مناسب كتابخانه

سابق فرهنگستان علوم پزشكي باعث عدم كوشش براي تجهيز 
اي براي اين كتابخانه شده بود. از  سازي فضاي كتابخانه و آماده
و با انتقال فضاي فرهنگستان به ساختمان جديد  1391 سال

ها) و با توجه به اينكه  هاي فرهنگستان (در مجموعة ساختمان
بود  شده  ينيب شيپاي مناسبي  در اين ساختمان، فضاي كتابخانه

انجام شد. در موضوع تجهيز  سرعت بهسازي كتابخانه  كار آماده
درك موضوع اهميت  هاي اين كتابخانه، با بندي كتاب و رده

هاي متعددي دربارة  بحث» كتابخانة تخصصي«طراحي يك 
هاي معمول  ها و استفاده از يكي از روش بندي كتاب روش رده

اي مورد توجه قرار گرفت و  هاي كتابخانه بندي و جهاني رده
 )LC موسوم به(مقرر شد از روش كتابخانة كنگره  تيدرنها

 ه شود.بندي كتابخانه استفاد براي رده
نشان داد ضروري است متون و منابع  تر قيعممطالعات 

هاي  پردازي ها و نظريه چندي براي تقويت اصول، زيرساخت
بندي كتابخانة  هاي روش رده الزم براي تدوين چارچوب

تخصصي تاريخ پزشكي ايران تهيه شوند. از اين رو، چند 
 باره آماده شد: نيدر اعنوان كتاب 

به كوشش  يخ پزشكي دورة اسالمي، تارRISردة الف. 
محمدرضا شمس اردكاني، فريد قاسملو و رقيه هاتفي مستقيم. 

 صفحه. 116ش، 1388انتشارات چوگان، 
 Rهاي  ي اين كتابخانه، با استفاده از تركيب ردهبند ردهبراي 

(كه  ISبندي كنگره) و  (معرف دانش پزشكي در نظام رده
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المللي است) ردة  ري بينهاي فك عموماً معرف اسالم در نظام
RIS  شماره براي تاريخ  800تعريف شد و گسترشي حاوي

بندي هم شامل  پزشكي دورة اسالمي صورت گرفت. اين رده
بندي قرني و هم شامل  مباحث خاص، هم شامل رده

هاي  هاي تقسيمات فرعي براي پزشكان به صورت جدول
اي است و  رهشما اي و نه شماره اي، پنج اي، دوشماره شماره يك

 بندي كتابخانه قرار گرفت. مبناي رده
به كوشش  مستند مشاهير پزشكي دورة اسالميب. 

محمدرضا شمس اردكاني، فريد قاسملو و رقيه هاتفي مستقيم، 
 صفحه. 202ش، 1391انتشارات چوگان 

سازي نام مشهورترين پزشكان  به جهت آنكه كار يكدست
االشاره  ود، كتاب فوقايران و اسالم به روش مناسبي پيش ر

هاي تدوين و ساخت كتابخانة  يكي ديگر از زيرساخت عنوان به
حاوي شكل  شد كهتخصصي تاريخ پزشكي دورة اسالمي تهيه 

نفر از پزشكان حوزة تمدني  2700شدة نام حدود  مستندسازي
ايران و اسالم از قرن اول تا انتهاي قرن سيزدهم هجري قمري 

منابع  نيتر مهماي از  ب، مجموعهاست. در تدوين اين كتا
 62شامل  رفته هم  يرومعرف پزشكان تمدن اسالمي و ايراني، 

عنوان كتاب بررسي شد. به جهت سهولت استفادة كاربران از 
منابع براي مستندسازي نام هر  نيتر مهماين كتاب و براي آنكه 

فرد معرفي گردد، براي نخستين بار، منابع مستندسازي نام هر 
ذيل نام او درج شد تا داليل استفاده از اين شكل ضبط نام  فرد
 باشد.  شده  طرحشكل مستند  عنوان به

به  هاي موضوعي پزشكي دورة اسالمي سرعنوانج. 
كوشش محمدرضا شمس اردكاني، فريد قاسملو و محبوبه 

 صفحه. 174ش، 1390رنجبر، انتشارات چوگان، 
بندي  هاي رده عموضو نيتر مهمبه جهت معرفي و استفادة 

به هريك از متون و منابع وارده به كتابخانه، اين كتاب با 
اصطالحات تاريخ  نيتر مهمعنوان از  900آوري تقريباً  جمع

پزشكي گردآوري شد. همچنين راهبردهاي گوناگوني براي 
اي اعم و اخص و نيز نظام ارجاعي براي اين  تدوين نظام رابطه

هاي  در اين كتاب سرعنوانمجموعه اصطالحات طراحي شد. 
 موضوعي پزشكي دورة اسالمي تا سه گره تدوين شدند.

فهرست اسناد پزشكي موجود در سازمان اسناد و د. 

به كوشش محمدرضا  كتابخانة ملي جمهوري اسالمي ايران
پرست و فاطمه  اكبر وطن شمس اردكاني، فريد قاسملو، علي
 صفحه. 512ش، 1388فرجادمند، انتشارات چوگان، تهران 

به جهت آنكه به شكل منظمي امكان گردآوري اسناد در 
كتابخانة فرهنگستان علوم پزشكي فراهم آيد اين فهرست تهيه 
شد تا با مراجعه به آن و انتخاب بهترين آنها رونوشتي از آنها 

 در كتابخانة فرهنگستان گرد آيد. 
هاي خطي پزشكي و علوم  وارة مشترك نسخه فهرستهـ. 
به كوشش محمدرضا شمس  هاي ايران ه در كتابخانهوابست

اردكاني، فريد قاسملو و محمد صدر، تهران انتشارات چوگان، 
 صفحه. 948ش، 1387

منابع و متون پزشكي دورة اسالمي  نيتر از مهمبخشي 
هاي  نسخ خطي در كتابخانه صورت بهآنهايي هستند كه اكنون 

رچه بخشي از اين شوند. اگ مختلف ايران و جهان نگهداري مي
 يف القانوناند (از جمله آثاري چون  آثار تاكنون به چاپ رسيده

 هالصناع الكاملاز رازي؛ الطب  يف يالحاوسينا؛  از ابن الطب
ترين  عباس مجوسي اهوازي)، اما بعضي از مهم بن از علي هيالطب

اند. بر اين اساس الزم بوده است  متون هنوز به چاپ نرسيده
هاي خطي پزشكي ايراني تهيه شود  ترين نسخه همفهرستي از م

ترين آثار براي نگهداري در  تا از طريق بررسي و انتخاب، مهم
كتابخانة تخصصي تاريخ پزشكي و مركز اسناد تاريخ پزشكي 

عنوان كتاب و شامل بيش  1800گرد آيند. در اين كتاب تقريباً 
 نسخة خطي معرفي شده است. بر اين اساس با 10000از 

ترين و  ترين، بهترين، كهن توان مهم بررسي اين فهرست مي
 هاي خطي را برگزيد. ترين نسخه كامل

االشاره، به مرور كار  ي فوقها رساختيزداشتن  با دردست
آوري مواد اطالعاتي براي كتابخانة تخصصي تاريخ  فراهم

پزشكي در فرهنگستان علوم پزشكي آغاز گشت. از آن موقع تا 
 :اند آمدهدست  ي بها كتابخانهخورشيدي، اين مواد  1397زمستان 

عنوان كتاب، شامل  4500رفته  هم الف. از نظر كتاب چاپي، روي
 كاغذي. صورت بهاهم متون و منابع تاريخ پزشكي ايران و اسالم، 

 2000رفته  هم ) رويPDFهاي  هاي رقومي، (فايل ب. كتاب
عه حلقه لوح فشرده حاوي مجمو 600عنوان بر روي 

 هايي در زمينة تاريخ پزشكي. كتاب



 قاسملو 

  99 ---1401دوم، تابستان  ة، شمارسال سيزدهم 

نامه در  عنوان پايان 200رفته  هم نامه، روي ج. از نظر پايان
هاي  هاي علوم انساني و حاوي مطالعاتي كه در دانشگاه رشته

 مختلف كشور در زمينة تاريخ پزشكي ايران انجام شده است. 
عنوان و بر روي  150افزارهاي اطالعاتي، حاوي  د. نرم

افزارهاي  اي از نرم حاوي مجموعه  حلقه لوح فشرده 150د تعدا
هاي مربوط به  در داخل يا خارج كشور در موضوع شده هيته

 علوم انساني و از آن جمله تاريخ.
ي زير، با ا كتابخانه، از جمله مواد تر يتخصصدر شكلي 

 :اند آمدهگرد  تاكنونهدف تقويت اين كتابخانه 
هايي كه طي هفتاد  لية مقالهمقاالت تاريخ پزشكي: ك -1

سال گذشته و در مجالت مختلف (اعم از دانشگاهي، عمومي، 
ترويجي و مانند آن) در زمينة پزشكي سنتي و تاريخ پزشكي 

هاي مناسب بر  سازي تا نمايه اند آمدهاند كنار هم گرد  نشر شده
عنوان مقاله،  1500تاكنون  جهيدرنتروي آنها انجام شود، 

 فراهم آمده است. PDFفايل  تصور بههمگي 
هاي پزشكي قاجار و پهلوي اول: دورة قاجار،  مجله -2

هاي چندي  دوران آشنايي ايرانيان با پزشكي نوين است و مجله
در اين دوران با محوريت دانش پزشكي در كشور پديد آمدند 

هاي گوناگون سعي در آشناسازي  كه همگي با گردآوري مقاله
ديد پزشكي داشتند. طبيعي است كه اين ايرانيان با دانش ج

مجالت اكنون و بعد از گذشت نزديك به يك قرن و نيم فاقد 
ها پژوهشگران را  هستند، اما مطالعة اين مجله» پزشكي«ارزش 

ها و البته وزن مطالعات پزشكي آن دوران  با مفاهيم، دغدغه
بنابراين كوشش شد مجموعة به نسبت كاملي از  ؛كند آشنا مي

مجالت گرد هم آيد. مجالتي كه در اين جريان، دورة كامل  اين
 آنها براي كتابخانة فرهنگستان گرد آمد به ترتيب زير هستند:

الدوله، سال انتشار  بد، زير نظر مؤالصحه حفظالف. مجلة 
ترين مجلة  قوي اين مجله نخستين و كهن احتمال بهق.  ه1324

 آيد. مي شمار بهپزشكي ايران 
الدوله و به سردبيري  زير نظر صحه ،تصحب. مجلة 

ق. اين مجله يك سال پس از  ه1325الدوله، سال انتشار  حاذق
توان مجلد  در تهران منتشر شد و آن را مي الصحه حفظمجلة 

 پزشكي ايران ناميد.
، وابسته به وزارت صحية هيريخ امور و هيصحج. مجلة 

توان  ق. اين مجله را مي ه1339در سال  منتشرشدهكشور، 
 آورد.  شمار بهنخستين مجلة دولتي ايران در زمينة پزشكي 

 منتشرشده، زير نظر ابراهيم معتضداالطباء، طبابتد. مجلة 
 ق. ه1326در سال 

الدوله،  ، زير نظر مسعود عليممصور طبهـ. مجلة 
 ق. ه1335در سال  منتشرشده

از ديگر سو، مجموعه مجالتي نيز در دورة پهلوي اول با 
اند  شده پزشكي و علوم وابسته به آن در ايران منتشر مي موضوع
 از: اند عبارتها  ترين آنها نيز گرد آمدند. اين مجله كه مهم

در  منتشرشده، زير نظر ابوالقاسم شيخ، يداروسازو. مجلة 
 ش.1306سال 

آبادي،  ، زير نظر محمود نجمحاضر عصر يدواسازز. مجلة 
 ش.1309در سال  منتشرشده

، زير نظر عباس ادهم، قاسم رانيا يپزشك ةمنا ح. مجلة
 ش.1318از سال  منتشرشدهغني، حبيب عدل و علي فالحي، 

از  منتشرشده، زير نظر اسداهللا تمدن، سالمت راهط. مجلة 
 ش.1316سال 

، زير نظر محمدعلي توتيا، رانيا ينما صحتي. مجلة 
 ش.1312منتشرشده از سال 

از  منتشرشدهخراساني، ، زير نظر احمدخان طبيا. مجلة 
 ق. ه1304سال 

، زير نظر محمود رانيا سرخ ديخورش و ريشيب. مجلة 
 ش.1311از سال  منتشرشدهاعلم، 

اهللا كاسمي،  ، زير نظر نصرترانيپزشكان ا ةناميج. مجلة 
 ش.1318از سال  منتشرشده

ترين مؤسسة درماني كشور كه كمابيش تاكنون  كهن -3
دهد دارالشفا/ بيمارستان آستان  ه ميهنوز به فعاليت خود ادام

هجري قمري و در  11قدس رضوي است كه از اوايل قرن 
زمان صفويه فعاليت داشته است. خوشبختانه، اسناد اين 

منظم در كتابخانة مركزي آستان قدس  صورت بهدارالشفا 
شده است و امروزه مجموعة اسناد آن به  رضوي نگاهداري مي

هزار برگ سند 20موجودي تقريباً پرونده و  1600بيش از 
گرفته با كتابخانة مركزي  هاي صورت رسد. برابر هماهنگي مي

 1600آستان قدس رضوي رونوشتي از فهرست اين حدود 
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دست آمد و ميسر شد تا با بررسي آنها رونوشتي از  پرونده به
دست آيد. گفتني است اين  ترين اسناد به ترين و باارزش مهم

ر موارد متعدد فهرستي از پرداخت مواجب مجموعه اسناد د
باشد كه هر ماه فهرستي از آنها  (حقوق) كاركنان دارالشفا مي

سند  عنوان بهشده و طبيعتاً پس از پرداخت مواجب  تهيه مي
شده است. با مطالعة اين فهرست اسناد (كه  مالي نگاهداري مي

 اين فهرست نيز در كتابخانة تخصصي تاريخ پزشكي نگاهداري
ترين و  برگ سند از جمله كهن 450رفته  هم شود) روي مي
 ترين اسناد انتخاب و از روي آنها رونوشتي تهيه شد.  مهم

. انتشار چنين يالملل نيب يپزشك خيتارمجالت  -4
دار است. بر اين  هاي اروپايي بسيار سابقه هايي به زبان مجله

اساس، اين ضرورت احساس شد كه دراختيارداشتن 
ترين  ترين يا پرسابقه مهم ژهيو بهاي از اين مجالت،  همجموع

آنها ضروري است. از اين رو، مجالت زير انتخاب و همة 
دست آمد. اين مجالت  يكپارچه به صورت بهموجودي آنها 

 از: اند عبارت
A. Bulletin of the Medical Library Association 
B. Journal of the Medical Library Association 
C. Medical History 
D. Medical Libraries 
E. The Aescula Pair 

هاي تخصصي توليد دانش، تهية  امروزه يكي از پايگاه -5
ي موضوعي و تخصصي است و ها المعارف هريداانواع 

گردآوري اين مجموعة ادبيات علمي بسيار حائز اهميت 
ي ها باشد. بر اين اساس، مجموعة وسيعي از دانشنامه مي

رفته  هم عنوان، روي 600تخصصي به زبان انگليسي و حاوي 
 جلد گرد آمده است.  680در 

ترين منابع اقتصادي  هاي گذشته، يكي از مهم طي دهه -6
). موضوع انواع 3درمان در كشورمان وقف بوده است ( نيتأم

ي سراسر كشور نشان ها نامه وقفگوناگون نيت واقفان در 
موضوع بهداشت و درمان كشور از  دهد گسترة وسيعي از مي

شود؛ از جمله، هزينة مداواي بيماران، تهية  طريق وقف اداره مي
اندازي و مديريت  داروي رايگان، تدريس رايگان علم طب، راه

درمانگاه، آزمايشگاه و بيمارستان. اين گستردگي موضوعي 
سازد بدون مطالعه در نظام وقف و اوقاف كشور  روشن مي

ه پژوهش در نظام بهداشت و درمان كشور پرداخت. توان ب نمي
هاي الزم براي پژوهشگران احتمالي،  براي تأمين زيرساخت

گرفته با سازمان  هاي صورت وگوها و همفكري براساس گفت
هاي موضوع بهداشت  نامه اوقاف و امور خيريه گزارشي از وقف

و درمان كل كشور تهيه شد. اين گزارش، حاوي متن كامل اين 
رفته شامل متن  هم باشد و روي در سراسر كشور مي ها نامه وقف

 است.  مهنا فوقفقره  820حدود 
است كه اگرچه  توجه قابلمعطوف به بند گذشته،  -7

آرشيو  نيتر بزرگترين و  سازمان اوقاف و امور خيريه مهم
اسناد اوقاف كل كشور را در اختيار دارد، اما موقوفات كل 

ها و نهادهاي ديگري نيز طرح  ر سازمانگاه د به كشور گاه
اند و يكي از آرشيوهاي محل نگاهداري  شده موضوع مي

اسنادي در اين زمينه، كتابخانة ملي است. بر اين اساس، با 
رساني كتابخانة ملي موفق به شناسايي  مراجعه به پايگاه اطالع

ايم  چند پرونده در زمينة اوقاف بهداشت و درمان كشور شده
ترين آنها اسناد مربوط به بيمارستان  هورترين و مهمكه مش

از سوي مرحوم دكتر محمد  شده وقفنجميه، مجموعة 
مصدق و مادر گرامي ايشان است. اين پرونده (كلية اسناد 

برگ از كتابخانة  110رفته در حجم  هم مربوط به آن) روي
و در كتابخانة تخصصي تاريخ پزشكي  شده  گرفتهملي 

 شود. نگاهداري مي
ها و لزوم نگاهداري  نامه پيش از اين به موضوع پايان -8

هاي مربوط به تاريخ پزشكي در كتابخانة  نامه از پايان
تخصصي تاريخ پزشكي اشاره كرديم. يكي ديگر از 

اي نگاهداري  توانند در چنين كتابخانه هايي كه مي نامه پايان
آنها نه فضاي هايي هستند كه منشأ توليد  نامه شوند، پايان مي

هاي علوم طبيعي  هاي علوم انساني، بلكه دانشكده دانشكده
هايي كه فضاي توليد آنها  نامه باشد. به روايت ديگر، پايان

هاي مرتبط با دانش پزشكي، از  هاي مربوط به شاخه رشته
شناسي، داروشناسي، شيمي گياهي و مانند آن باشد.  جمله گياه
مركز بر علوم گياه دارويي و هريك ها عموماً مت نامه اين پايان

كاربردهاي دارويي يكي از داروهاي سنتي در ة كنند انيب
اي از  باشند. بر اين اساس با مكاتبه با مجموعه پزشكي مي
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 80رفته بيش از  هم شناسي و مانند آن روي هاي گياه دانشكده
 دست آمده است. به گونه نيانامه از  عنوان پايان

هاي خطي پزشكي  موضوع اهميت نسخهپيش از اين به  -9
اسالمي براي  -هاي پزشكي ايراني و لزوم انتخاب بهترين كتاب

نگاهداري آنها در محل كتابخانة تخصصي تاريخ پزشكي اشاره 
هاي خطي  هاي فهرست مربوط به نسخه كرديم. با بررسي كتاب

هاي مختلف ايران و از آن جمله كتاب  پزشكي كتابخانه
هاي خطي پزشكي و علوم وابسته  ترك نسخهوارة مش فهرست

هاي كشور (كه پيش از اين بدان اشاره كرديم) براي  در كتابخانه
 -ترين آثار پزشكي ايراني اي از مهم دراختيارداشتن مجموعه

عنوان كتاب خطي  500اي شامل حدود  اسالمي، مجموعه
 هاي فارسي و عربي) تهيه شده است. پزشكي (به زبان

ترين منبع و مدرك  اره يكي از مهمعكس همو -10
حساب  رساني در شئون مختلف و از آن جمله پزشكي به اطالع
آوري موضوعي تصاويري در  آيد و كوشش براي جمع مي

ها (نهادها،  هاي مختلف دانش پزشكي از جمله سازمان حوزه
مؤسسات و مراكز مربوط به بهداشت و درمان)؛ مراكز 

ها و مراكز بهداشتي)،  ها، درمانگاه ندرماني (بيمارستا -بهداشتي
پردازان پزشكي، جراحان و مانند  ترين پزشكان، نظريه افراد (مهم

ترين وظايف و البته  هاي پزشكي از جمله مهم آن) و فعاليت
شمار  دستاوردهاي يك كتابخانة تخصصي تاريخ پزشكي به

آيد. بر اين اساس، با مراجعه به نهادها و مؤسسات مختلف  مي
آوري اين مجموعه عكس در زمينة  رشيوي، موفق به جمعآ

 ايم: پزشكي شده
الف. از مركز اسناد و مدارك صنعت نفت ايران، مجموعه 

هاي  ؛ بيمارستانمانيمسجدسلتصاويري دربارة بيمارستان 
درماني وابسته  -هاي بهداشتي مختلف اين وزارتخانه و فعاليت

 به شركت نفت؛
هايي مربوط به  ان تهران، عكسخانة كاخ گلست ب. از عكس

 هاي ايران در دورة قاجار؛  پزشكان و بيمارستان
هايي حاوي  ج. از كتابخانة مركزي دانشگاه تهران، عكس

 تصاوير پزشكان دورة قاجار و پهلوي اول؛
هايي شامل  د. از مؤسسة مطالعات تاريخ معاصر، عكس

 ترين پزشكان دورة پهلوي دوم؛ تصاوير پرسنلي مهم

نشدة عرصة آموزش  هاي تاكنون كاوش يكي از عرصه -11
گرفته دربارة  پزشكي در كشور، بررسي تحوالت صورت

رفته دربارة  هم ها و روي ها، متون آموزشي دانشگاه نامه درس
هاي آموزش پزشكي در كشور است. براي  تطور برنامه

بخشيدن به چنين پژوهشي، از كتابخانة مركزي دانشگاه  سهولت
هاي اين دانشگاه تهيه شده است  اي از سالنامه مجموعهتهران 

كه همگي گزارشي دربارة تاريخ تحوالت آموزش پزشكي 
 دهند.  دست مي كشور به
يكي از كاركردهاي مجلس شورا (از جمله تا پيش از  -12

خواهي  پيروزي انقالب اسالمي) پرداختن به موضع تظلم
راجعه به نهادهاي ديده بوده است كه هرگاه از م مردمان ستم

اند با مراجعه به مجلس و تسليم نامه به  شده ديگر سرخورده مي
. اند آمده يبرمستاني  رئيس يا نمايندة شهرستان خود در مقام حق

گرفته با كتابخانة مجلس  هاي صورت بر اين اساس با هماهنگي
ها برگزيده  برگ سند از اين شكوائيه 210رفته حدود  هم روي

 آمد. دست شد و به
يكي از پايگاه آرشيوي جالب كشور پايگاه بريدة  -13

جرايد مستقر در كتابخانة مركزي دانشگاه تهران است. در اين 
شمسي كتابداران وقت با مطالعة  50هاي دهة  پايگاه طي سال

اي از مجالت عمومي داخلي و خارجي اقدام به  مجموعه
جهت آنكه در اند. صرفاً به  تأسيس مجموعه بريدة جرايد كرده

اي از اين بريدة جرايد  كتابخانة تخصصي تاريخ پزشكي نمونه
گرفته با كتابخانة  هاي صورت وجود داشته باشد، با هماهنگي

برگ از اين بريدة جرايد در  200مركزي دانشگاه تهران تعداد 
 دست آمده است. موضوع پزشكي، بهداشت و درمان به

لشفاي آستان قدس دارا جز بهجالب است كه بدانيم  -14
رضوي، كه پيش از اين بدان اشاره كرديم، يكي ديگر از 

هاي كهن ايران، بيمارستان ديگري در مشهد به نام  بيمارستان
باشد كه باز هم از طريق وقف در سال  بيمارستان منتصريه مي

گذاري شده است. با توجه به اينكه  ش در اين شهر پايه1297
ز درماني وابسته به آستان قدس اين بيمارستان يكي از مراك

رضوي بوده است اسنادي دربارة آن در آرشيو اسناد كتابخانة 
برگ از اسناد  200مركزي آستان قدس رضوي وجود دارد كه 

 دست آمده است. اين بيمارستان نيز به
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در اين گزارش، توجه  توجه قابليكي ديگر از نكات  -15
ت نفت است. به به ابعاد مهم عرصة بهداشت و درمان شرك

جهت استفاده از منابع نفت ايران، شركت نفت ايران و انگليس 
گذاري وسيعي در زمينة بهداشت درمان در  اقدام به سرمايه

از جمله  مانيمسجدسلخوزستان كرد. از جمله، بيمارستان 
ة ليوس بهنخستين و مجهزترين بيمارستان نوين ايران بود كه 

ته شد. در پي تشكيل سازمان شركت نفت ايران و انگليس ساخ
ش و با 1390اسناد و مدارك صنعت نفت ايران در سال 

رفته حدود  هم  يروگرفته با اين سازمان،  هاي صورت هماهنگي
درماني شركت  -هاي بهداشتي برگ سند دربارة فعاليت 2500

 نفت شناسايي و از همة آنها رونوشتي تهيه شده است.
يخ پزشكي ايران پرداختن به در هر مطالعه دربارة تار -16

رسد. بر اين  مي نظر بهچاپ سنگي ضروري   هاي اين كتاب
اساس و با ضرورت تهية منابع و متوني براي پژوهش در 
عرصة تاريخ پزشكي ايران در دوران قاجار و براساس متون 

 .اند آمدهدست  به زين ها كتابي از اين ا مجموعهچاپ سنگي، 
 گيري: نتيجه
چراغ راه آينده است و اگر موضوع ارتقاي گذشته  اگر

سالمت مفهومي بسيار مهم، پيچيده و چندجانبه است كه 
) جديد در معادالت و محاسبات Paradigmاي ( قواره عنوان به

ة يك مفهوم مثاب بهشود،  كار گرفته مي درمان به -بهداشت
تواند از آبشخورهاي گوناگوني تغذيه شود كه  اي، مي رشته بين

از آنها موضوع تاريخ پزشكي است. سامانة بهداشت و يكي 
درمان ايران امروزه بيش از يك قرن سابقه داشته و طي اين 

سر گذاشته است. مطالعه  ي بسياري را پشتفرازوفرودهادوران 
ها، الگوها و راهكارهاي  دربارة اين سامانه و بازشناسي دغدغه

ون تاريخي هاي اكن شده در گذشته و استفاده از داده طرح
ريزان موضوع بهداشت و درمان و از آن  توانند براي برنامه مي

ة يك ابزار مثاب بهپردازان موضوع ارتقاي سالمت  ميان نظريه
كار آيند. در  براي شناسايي گذشته و ايجاد راهكار براي آينده به

پرتوي اين مباحث، كتابخانة تخصصي تاريخ پزشكي دورة 
كتابخانة فرهنگستان علوم پزشكي  اسالمي كه امروزه در محل

پايگاه براي انجام  عنوان بهتواند  كشورمان پديد آمده است مي

كار آيد. اين كتابخانه با دراختيارداشتن  مطالعاتي از اين دست به
اي مربوط به تاريخ پزشكي دورة  طيف وسيعي از منابع كتابخانه

ه آنها در تواند راهگشاي مسائلي باشد كه پرداختن ب اسالمي مي
اي از مشكالت عرصة بهداشت و  حوزة تاريخ پزشكي گره

راهكارهاي  توان يمگشايد. بر اين اساس،  درمان كشور را مي
ي تاريخ پزشكي در ا رشته انيمزير را براي استفاده از مفهوم 

 قرار داد: توجه موردارتقاي سالمت كشور 
اشت الف. مطالعه در ساختارشناسي تاريخي سامانة ملي بهد

و درمان كشور، با رويكرد چگونگي تشكيل اين سامانه و 
و نيازهاي اجتماعي پيدايي اين سامانه،  ها دغدغهجايگاه 

بردن موفقيت يا عدم موفقيت سامانه در حل  كوشش براي پي
 و پاسخگويي به نيازهاي اجتماعي؛ ها دغدغهاين 

در ي رايج ها يماريب نيتر مهمب. مطالعة تاريخي در شناسايي 
ي مبارزه با آنها و نقد و بررسي اين رفتار با هدف ها راهكشور، 

 ي بهداشت و درمان؛ها نهيهزبردن  استفاده از تاريخ براي پايين
ي مهم ها گرهج. استفاده از مدل تاريخي براي بازشناسي 

كاربردن  مربوط به سالمت و تدوين راهكارهايي براي به
 ه؛آيند انداز چشمي گذشته در ها تجربه

د. تدوين مدل تاريخي ورود عامة مردم به عرصة بهداشت و 
ي جديد ها دغدغهدرمان ملي و استفاده از اين مدل براي درك 

آينده؛ ازجمله با  انداز چشمي گذشته در ها تجربهو بازتاب 
هدف تقويت عامل وقف در عرصة بهداشت و درمان و 

 آن به عرصة ارتقاي سالمت. از منابعدادن بخشي  سوق

 تضاد منافع:
تضاد منافعي در تدوين اين  گونه چيه دارد يمنويسنده اعالم 
 مقاله وجود ندارد.

 تشكر و قدرداني:
اندازي مركز اسناد تاريخ  اين مقاله برگرفته از طرح تحقيقاتي راه

) است كه با 8197/1فاز اول (قرارداد شمارة -پزشكي ايران
م پزشكي انجام حمايت مالي معاونت پژوهشي فرهنگستان علو

خورشيدي به پايان رسيده است. الزم  1397شده و در پاييز 
وجودآمدن چنين  دليل به بهاست از اولياي محترم فرهنگستان 

 عمل آيد. فرصتي نهايت قدرداني به
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Abstract: 
 
In order to provide a precise concept of the term health promotion, and especially to explain the position of 
this concept as an interdisciplinary term, carrying out several purely theoretical discussions, in which one of 
the audiences works in the field of humanities is a necessity. In other words, it seems essential to seriously 
consider the relationship between the concept of health promotion as a data and a relatively new term with 
various fields of humanities. One of the sciences that can be considered in this study, its interaction with 
health promotion be examined is medical history. The present article endeavors to introduce a set of the most 
important data related to medical history in Iran, and to discuss how medical history can help the promotion 
of health. This research is based on the paying attention to history and its branches (including medical 
history) and the insistence that in the exchange of data between health promotion and medical history, we are 
faced with a series of interdisciplinary concepts and knowledge, including theoretical precursors. At present, 
there is a relatively specialized library on the subject of medical history at the Academy of Medical Sciences. 
Getting familiar with the diverse set of information resources available in this library, along with providing a 
relatively accurate report of the contribution of some documents, data and institutions to formation of the 
national health system of the country can elucidate the aforementioned issues. Accordingly, considering 
history-based researches, several strategies for using medical history in the field of health promotion have 
been proposed. 
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