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 1400زمستان  ،چهارم ة، شماردوازدهمتي اسالم و ايران، سال طب سنّ مجلّة 

 
 وصال عبدالكريم رفته، دكتر ازدست استاد در بزرگداشت

 خورشيدي) 1400-1312(
 
 

 *الففريد قاسملو
 
 

  علوم پزشكي، تهران، ايران فرهنگستان، طب سنتي و طب دوران تمدن اسالم و ايران -گروه حكمتالف

 

 
 علوم فرهنگستان برگزيدة استاد وصال، بدالكريمع دكتر

 روز آخرين در پزشكي در پي مدتي مبارزه با بيماري سرانجام
 با و بست فرو جهان از چشم خورشيدي 1400 سال ماه بهمن
 شاگردان و ارادتمندان دوستان، از بزرگي گروه دل خود مرگ
 آورد. درد به را خود

 شيراز شهر در يديخورش 1312 سال در وصال دكتر استاد
-1257 شيرازي (زندگي وصال روحاني آمد. پدرش، دنيا به

 وصال به مشهور شيرازي محمدشفيع نوة خورشيدي) 1336
 قرن در شيراز مشهور خوشنويس و اديب شاعر، شيرازي
 شاعر پيوستگي سببي به اين همين براساس بود. قمري سيزدهم
 داشتند. »وصال« گيخانواد نام خانواده اين افراد همگي مشهور،
 عبدالرحيم، نوراني، منير، ماه هاي نام به فرزند پنج وصال روحاني

 به ورود عبدالكريم آنان از ميان و داشت عبدالعلي و عبدالكريم
 برگزيد. را جرگة پزشكي

 و شيراز در دبستان آموزش دورة پايان از عبدالكريم، پس
 ي آموزشعال دورة گذراندن براي تهران در متوسطه آموزش
 درجة مونيخ دانشگاه از 1336 سال شد. در آلمان كشور رهسپار
 هاي دانشگاه از آن نيز، از يكي كنار در گرفت. پزشكي دكتري
 سال در ادامه كرد. در اخذ را فيزيك كارشناسي درجة برلين
 همين با و گذراند را راديولوژي رشتة تخصص دورة 1344
 مشغول شيراز دانشگاه در و بازگشت كشور به دانش از بار كوله
 پزشكي دانشكدة استادي درجة 1355 سال در شد. كار به

 در ايران به بازگشت فاصلة در آورد. دست به را شيراز دانشگاه
 در نيز مدتي اسالمي انقالب پيروزي دوران تا 1344 سال
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 استاديار و داشت حضور متحده اياالت هاپكينز جان دانشگاه
 بود. نيز دانشگاه اين پزشكي دةدانشك راديولوژي بخش

 كه بود هايي دانش اوصاف و جميع وصال جامع عبدالكريم
 در وارستگي و اين دهند مي تشكيل را »وارسته انسان«شخصيت 

شد. طي  مي ديده روشني به ايشان اخالق و منش، رفتار كالم،
خورشيدي حضور عبدالكريم وصال در گروه  80هاي دهة  سال

 مي فرهنگستان (اكنون: گروه حكمت،طب اسال -طب سنتي
 جالي و رونق ايران) و اسالم تمدن دوران و طب سنتي طب

 خردادماه در كه او است گفتني داد. مي گروه جلسات به خاصي
 پزشكي علوم فرهنگستان پيوستة عضو عنوان به خورشيدي 1371

 جلسات اش در بعدي چند شخصيت به ناظر شده بود و برگزيده
 كرد. مي شركت فرهنگستان مختلف هاي گروه

 ايران پزشكي گوناگون در دانش هاي جنبه از وصال عبدالكريم
 بر عالوه روزمره، پزشكي به پرداختن بر عالوه داشت. تأثير

مشاوري امين و  بر عالوه و آموخته دانش زيادي گروه تربيت
 مؤلفان نخستين جمله از را مختلف، او هاي زمينه در پردانش
 توان مي ايران در اي هسته پزشكي دانش زمينة در صيتخص كتاب

 آورد. شمار به
 پرنقش ميان اين در را وصال دكتر علمي شخصيت آنچه اما
 )Medical professionalism(پزشكي  اي حرفه تعهد سازد، مي

 اين كه بود كامل انسان و پزشك، آموزگار يك مقام استاد، در
 پرسيده ايشان از پرسشي وقتي ديدارها، نخستين در نيز خصيصه

 شد. مي ديده آمد، مي پيش دربارة موضوع خاصي بحث يا شد مي
 ديدار در ويژه به اي، و حرفه تعهد اين گوناگون هاي جنبه ميان از
 را استاد بيمارستاني، آنچه بيرون فضاي در استاد با گفتگو و

 مسئوليت و تعهد علمي و دانش تعهد به ساخت مي برجسته
 -سنتي طب گروه جلسات در جمله از بود، كه يشانا اي حرفه
 اي؛ آمد. اين تعهد حرفه چشم مي به فرهنگستان اسالمي طب

 منابع عادالنه توزيع به كه تعهد از جنبه آن به همچنين، ناظر
 در وصال عبدالكريم دكتر استاد اشاره دارد، در كوشش محدود
 و كشور زشكيپ تأثيرگذار و مهم هاي مجله از اي مجموعه انتشار

 فرهنگستان سوي از ) كهAIM( ايران پزشكي آرشيو جمله آن از
 گرديده است. شود، متجلي مي منتشر پزشكي علوم

پزشكي  علوم فرهنگستان ساله خورشيدي همه 1373 سال از
 دكتر نمايد. مي خود برگزيدة چهرة يك معرفي به اقدام

 هنگستانفر سال چهرة برگزيدة 1386 سال در وصال عبدالكريم
 درجة اول دانش رويداد مدال اين كه گرديد پزشكي علوم

ايشان به ارمغان آورد. بر همين  براي را ايران اسالمي جمهوري
 نام با اساس، مجموعة مقاالت اهداشده به استاد دكتر وصال و

 عبدالكريم دكتر استاد بزرگداشت مناسبت به مقاالت مجموعة
 فرهنگي، مختلف هاي عموضو در سيزده مقاله حاوي ،وصال

 سوي از ايشان به اهداشده جملگي تاريخي، پزشكي و
 شد. منتشر خورشيدي 1387 سال در و پزشكي علوم فرهنگستان

 كارنامة اگر است، ها كيفيت بر ها كميت غلبة عصر كه ما زمانة در
 شمارش يا رويكرد و عدد اساس بر عبدالكريم وصال دكتر استاد

 از يكي ترديد شود، بدون بررسي تشرشدهمن هاي كتاب و مقاالت
 گرفت؛ اماسبب خواهد تعلق استاد به ها نمره ترين ضعيف
 ميان در حد اين تا استاد شمار، كم كارنامة اين عليرغم كه چيست
 شناخته گرانقدر و مشورت بود اعتماد و مورد آشنايان و دوستان

روز  چراغ گرد شهر و در با بايد كه است اي نكته اين شد؟ مي
روشن در پي آن بود. باشد كه جوانترها به اين نكته پي برده و 

 آن را مالكي براي سرنوشت علمي آيندة خود سازند.
زندگي و مرگ عبدالكريم وصال تجلي عيني اين گفتة 

 الدين بلخي است: جالل
 

 چون زين قفس برستي، در گلشن است مسكن
 چون اين صدف شكستي، چون گوهر است مردن

 تو را بخواند سوي خودت كشاند چون حق
 چون جنّت است رفتن، چون كوثر است مردن

 
المعارف پزشكي اسالم و ايران كه در گروه  گروه پديدآور دائره

طب سنتي و طب دوران تمدن اسالم و ايران  –حكمت 
سازي است به تواتر و در  فرهنگستان علوم پزشكي در حال آماده

مند گشتند. ازاين رو،  ان بهرههاي ايش مبادي مختلف از مشاورت
 يادكرد استاد وظيفة آنان است.

 خدايش رحمت كناد و جايش در بهشت برين باد.


