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Having a look of other aspect on medical profession 
 

اي را با ته است و هر سخنی، پندي یا کنایههشسرایی نچکامه و ترانه انایرانیدر سرشت دانند که همگان می     

آورند و در این میان پزشکان بسیاري در ایران زمین بوده و هستند که پزشک گرانقدر گویش آهنگین به زبان می

ها نـام تنـی   ایشان را گردآوري کرده است و در میان آنشرح حال » طبیبان شاعر«دکتر محمد سیاسی در کتاب 

 خورد. نیز به چشم میقزوین هاي گذشته چند از طبیبان دوره

اي بود. پزشـکان  قزوین شاهد حضور پزشکان فرهیخته هاي نه چندان دور سپهر فرهنگ و هنر شهردر سال     

گـذاري دانشـگاه علـوم    بنیـان  سازشهر را پی نهادند که بعدها زمینهبناي بهداشت و درمان پیشگامی که سنگ

، دکتـر  اکبر فغانی، دکتر نورالدین تنکـابنی ، دکتر علیاط، دکتر فیلیپ فیلیپیویچپزشکی قزوین شد. دکتر علی نش

. برخـی از  امها پرداختهح آن شر به »جستاري در پیشینه پزشکی قزوین«در کتاب اند و این زمرهدر خاکپور و ... 

ه با همان امکانات اندك ک ،دوستانه و کمک به همنوعانهاي انسانتاین پزشکان افزون بر حرفه پزشکی و فعالی

آغـازگر  پرداختند، در سرایش و سرایندگی نیز دستی داشتند و خـود  و درمان بیماران و نیازمندان می به تسکین

هـا و  علمی دانشـگاه ویـژه انتشـار مقالـه     گرچه مجلهاهاي هنري بودند. ها و سامانده گروهها و همایشنشست

س از گذشت حدود دریغم آمد پ، کندمیله نیز چنین اقتضا ن مجاست و سیاست ایپژوهشی  -هاي علمیگزارش

هـاي  گذاري این مجله، گریزي به جنبهیانسال از نگارش آخرین سرمقاله و سپري شدن بیست سال از بنچهار 

زیرا در روزگاري که هدف بسیاري از مقاله ها نوشتن براي چـاپ اسـت و چـاپ بـراي      زنم؛ندیگري از پزشکی 

هاي شخصیت برخی از پزشکان چند دهـه پـیش   به گوشه دیگري از جنبه روري باشدبیش، شاید ضارتقاء و نه 

 ن بازگردانم. قزوین بپردازم و توجه خوانندگان را به آ

گذشتگی داشت و با از خودت که مطبی در شهر داشت، بدون چشمدوسپزشک انساندکتر اسماعیل خرسند      

کرد. او یکی هاي الموت را درمان میلولیده در دخمهکرد و جذامیان ر میستاهاي دوردست و کوهستانی سفبه رو

ـ  از بنیان اء گذاران انجمن ادبی قزوین بود و با همکاري پزشک دیگري به نام دکتر حسن هوشیار که او نیـز منش

دوسـتان  مراه با ادبرا هدارد، انجمن و  بود و دستی در سرایندگی نیز داشتخدماتی در بهداشت و درمان شهر 
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ر گسترش فرهنـگ در میـان مـردم    شد و دنیز برگزار میمنظم ماهانه  هايهکردند. در این انجمن جلسمیاداره 

 د. کرش میایفاي نق

اله صناعتی جراح برجسته یاد کنم که همراه با همسرش بانو دکتر پوراندخت جاست از دکتر حبیبهمچنین به     

ـ  1360تا اوایل دهه  1348از سال  )شاغل در قزوینزنان هاي بیماريص (اولین پزشک متخصمیر   رهدر این ش

بـا همکـاري   ن یند به هنر و سرایندگی است کـه در قـزو  و عالقم دکتر صناعتی فردي فرهیخته طبابت پرداختند.

 هـاد و در آن  را بنیـان ن » آوا«هاي هنري (نقاشی، خط، موسیقی، تئـاتر و ...) انجمـن هنـري    رشتهاستادان سایر 

م این شهر و به ویژه جوانان هاي هنري در میان مرددر گسترش و ژرفا بخشیدن به رشته سزاییها نقش بهسال

دوسـتان  که بسیار مـورد پسـند ادب   هداب دیوان اشعار خویش را منتشر کرکت هاي اخیر چهارو در سالا .داشت

ولی هر سـال بـراي دیـدار دوسـتان      ،بردریکا به سر میدر آماو و دهه است که حدود دگرچه ا. ه استگرفت قرار

عشق وافـر  کند و این شهر سفر میقزوین به و هنري و بازدید چندباره آثار تاریخی زمانده از آن دوران هنرمند با

به ایـن  سراید. می» پویا کاشانی«کاشان است و با تخلص در  1308سال او زاده دهد. خود را به میهن نشان می
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 روز پزشک       

 وزـس درد انـف پزشکـبر مجمع شری  زرگ روزـن بـفرخنده باد روز پزشک ای

 روزـفدر پیشگاه خلق، چو خورشید جان  دـاننهـاده ه نـور دانــش خـود راک آنان

 وزـاه آن، هنـاز صبح عمر، تا به شبانگ  تـدهاسنان که کارشان همه درمان درآ

 وزـاي از آن همه رمراه درك نکتـهدر   اندهکه روز و شب به تجسس نشست آنان

 روز زرگـو تهنیت این ب سپاس عرض  دش ـپویاي راه خلق، پزشک است و شای
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