روز سهشــنبه  20آبان ســاعت  8شــب بود که با
پیامک دکتــر مجاب ،که پرســیده بودند ،خبر فوت
دکتر ثمینی صحت دارد؟ دســت از کار کشیدم و به
تنها فردی که در آن موقع به ذهنم رسید ،یعنی دکتر

شریفزاده ،ریاست محترم دانشکده داروسازی،
تلفن کردم و از ایشان ماجرا را جویا شدم .با تأیید
خبر از ســوی ایشان ،اشک از چشــمانم سرازیر
شــد .انــگار محیط کار دور ســرم مــی چرخید و
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محیط تیره و تار شــده بود.
شــاید زیباتر آن بود که این نوشــته به قلم اساتید
بزرگ و صاحب سبکی چون دکتر جهانگیری ،دکتر
روشــنضمیر و  ...بود اما از آنجایی که بیدوست
ً
زندگی ســخت و تلخ اســت ،قطعا برای این بزرگان
که ســالها با دکتر ثمینی همــراه و همگام بودند،
ســختی و تلخی آن بیشتر اســت .در نتیجه ،قرعه

فال به نام بنده زدند.
آشنایی بنده با دکتر ثمینی ،از کالسهای پر تعداد
گروه فارماکولوژی دانشــکده پزشــکی آغاز شد ،آن
زمان،ابتدای مهاجرت ایشــان از تبریز به تهران بود
و ما جزو اولین دانشــجویان دکتر ثمینی در دانشگاه
علوم پزشکی تهران بودیم .از آن دوران همه ما فقط
یک خاطره مشترک داریم ،آن هم سختترین بخش
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امتحان که مربوط به مباحث دکتر ثمینی بود.
پس از آن ،در همان ســال  1368در نشریه رازی
با هم شروع به کار کردیم ،این دوران برای من بسیار
پــر برکت بود ،قــرار گرفتن در کنار اســاتیدی چون
دکتر پوســتی ،دکتر ثمینی ،دکتر روشنضمیر ،دکتر
پورغالمی و  ...باعث رشد علمی من گردید .به اقرار
همه اساتید ،دکتر ثمینی عالقه وافری به خواندن و
نوشتن داشت .وی در حالی که بسیار جدی و کمحرف
بود ،شوخطبعیهای مربوط به خودشان را داشتند.
هنگامی که بنده شروع به نگارش مجموعه تاریخ
شفاهی داروســازی کردم ،از آنجایی که تعدادی از
بــزرگان داروی ایران از دانشــکده داروســازی تبریز
فار غالتحصیل شــده بودند و بنــده هم اطالعی از
تاریخچه این دانشکده نداشتم ،دست یاری به سوی
زنده یاد دکتر فرسام و دکتر ثمینی دراز کردم و هر دو

این بزرگواران اطالعات بسیار ارزندهای در اختیار بنده
قرار دادند.همین امر منجر به دو نکته شد ،نزدیکی
بیشتر بنده و دکتر ثمینی و بیان بخشهایی از زندگی
خود ایشان در دانشــکده داروسازی تبریز که هر دو
برای من گرانبها بود.
دکتــر ثمینی در  14مهر ماه  1324به دنیا آمدند و
تحصیالت ابتدایی و متوسطه خود را در همان تبریز
به انجام رســاندند و در ســال تحصیلی 1344-45
وارد دانشــکده داروســازی دانشــگاه تبریز شدند .از
افراد ســالهای قبل ایشــان ،دکتر مسعود آدرنگی
و دکتر حســنیه تاجــرزاده ( )1339-40و خانم دکتر
صهبا فتحرازی ( )1342-43بودند .دکتر ثمینی در
سال  1349فار غالتحصیل شدند و به دوره سربازی
در بوشهر رفتند.
ایشان پس از بازگشــت به تبریز ،در سال ،1351
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بهعنوان مربی در گروه فارماکولوژی ـ توکسیکولوژی
دانشــکده داروسازی استخدام شــدند .در آن زمان
اعضای این گروه عبارت بودند از :دکتر احد قندیها،
دکتر یوســف خواجهنصیری ،دکتر حسن محسنی،
دکتر اسدا ...اسماعیلزاده و دکتر صبور اردوبادی.
ایشــان در ســال  ،1355برای اخذ مدرک PhD
فارماکولوژی ،از طریق بورســیه دانشــگاه پزشــکی
تبریز به دانشــگاه لندن رفتند .کار تحقیقاتی ایشان
بررسی اثر آگونیستهای گیرندههای دوپامینی روی
گیرندههای پیش و پسسیناپسی آدرنورسپتور بود .در

آن زمان ،گیرندههای پیشسیناپسی تازه کشف شده
بودند و مراکز دانشــگاهی ،تحقیقات بسیاری بر آن
انجام می دادند .کار تحقیقاتی دکتر ثمینی بهصورت
 4مقاله و یک خالصه مقاله به چاپ رسید.
پس از دفاع از پایاننامه و فار غالتحصیل شــدن
از دانشــگاه لندن در ســال  ،1979به ایران و تبریز
بازگشــتند و در گروه فارماکولوژی بهعنوان استادیار
مشغول به کار شدند و بعد از  5سال به رتبه دانشیاری
ارتقا پیدا کردند.
از اواخر سال  ،1367که تعهد ایشان به دانشکده
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دهپــور ،دکتر زریندســت و  ...پیوســتند .در ســال
 ،1373دکتــر ثمینی به مقام اســتادی در این گروه
نایل شدند.
دکتر ثمینی طی حدود  40سال تدریس آکادمیک،
در دانشــکدههای گوناگــون دانشــگاههای علــوم
پزشــکی ،همواره با شــوق و عالقه در کالس درس
حاضر میشدند و تا آخرین لحظه در کالس تدریس
میکردنــد ،با اســاید میانه خوبی نداشــتند و فکر
میکردنــد کــه این کار اســتاد را تنبل و وابســته به
اسالیدهایش میکند و اگر برق برود ،کالس موکول
به جلسه بعد خواهد شد ،بیشتر با تخته و گچ و وایت
برد و ماژیک تدریس میکردند.
دکتر ثمینی علیرغــم جدیت فراوان و کمحرفی،
دلــی بســیار مهربان داشــت .یکی از دانشــجویان
داروسازی تبریز رو به پایان بود ،بنا بر دالیلی ،متقاضی
انتقــال به یکی از دانشــگاههای تهران شــدند و در
نهایت ،تصمیم به انتقــال به دپارتمان فارماکولوژی
دانشــکده پزشکی دانشــگاه علوم پزشــکی تهران
گرفتند.
بین سالهای  ،1368-1370با انتقال ایشان به
تهران از طرف دانشگاه علوم پزشکی تبریز مخالفت
می شــد اما برای ایشــان دوره مأموریت  6ماهه در
نظر میگرفتند ،به شــرط آن که در آن دانشــگاه نیز
کار تدریس داشــته باشند که بهصورت استاد پروازی
و تشکیل کالسهای فشرده ،این وظیفه را به انجام
میرساندند تا این که در مهر ماه  1370بهطور رسمی
به دانشگاه علوم پزشــکی تهران انتقال یافتند و به
جمع فارماکولوژیستهای آن گروه شامل دکتر بیژن
جهانگیــری ،دکتر عباس پوســتی ،دکتر احمدرضا
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ایشــان به نام فرزان کمالینیا شعری در وصف دکتر
ثمینــی گفته بودند کــه بخشهایی از آن را در زیر با
هم میخوانیم:
«در علم مرتضی بود
آرامش و رضا بود
اندر عیان تواضع
		
اندر بیان ثمینی
			
این قول پس نگیرم
حتی اگر بمیرم
مدهوش اوست عقلم
		
آرام جان ثمینی
			
***

اندر مصاف علم و
اندر جهاد دانش
بگذشته با صالبت
		
زین هفتخوان ثمینی
		
***

فرزان قلم ندارد
یارای وصف او را
ثامن امام حفظش
		
کن در امان ثمینی»
			
***
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دکتر ثمینی در طول دوران تدریسشــان ،اســتاد
راهنمای بیــش از  250پایاننامــه در دوره دکترای
عمومــی و تخصصــی بودند .بیــش از  66مقاله ISI
با  Citation 271داشــتند .ایشــان بیــش از 100
ســخنرانی در ســمینارها ،کنگرههــا ،بازآموزیهــا
و  ...انجــام دادنــد وکتابهای مختلفــی در زمینه
فارماکولوژی ترجمه کردهاند یا به نگارش در آوردهاند
که عبارتند از:
 1ـ ترجمه کتاب فارماکولوژی بالینی پروفسور ترنر
و ریچنز
 2ـ تألیف کتاب داروهای پایینآورنده فشارخون
 3ـ تألیف کتاب شیمیدرمانی
 4ـ تألیــف کتــاب فارماکولوژی داروهــای مدر و
دارودرمانی بیمارهای سیستم ادراری
 5ـ تألیف کتاب دارودرمانی بیمارهای پوستی

16

سال سیویکم  .شماره  . 9آذر 99

پيدرپي 369
35013

 6ـ تألیف کتاب فارماکولوژی سیستم عصبی
 7ـ تألیف کتاب فارماکولوژی قلب و عروق ،خون
و سیستم اندوکرین
 8ـ تألیف کتاب فارماکولوژی داروهای ضدمیکروب
 9ـ تألیف کتاب اصول کلی فارماکولوژی
 10ـ تألیف کتاب  1000آزمون فارماکولوژی
 11ـ تألیف کتاب  2020آزمون فارماکولوژی
 12ـ ترجمه و گردآوری کتاب فارماکولوژی کاربردی
همچنین ایشان عالوه بر مقاالت تحقیقی که در
مجالت خارجی به چاپ رسیده ،حدود  450مقاله به
زبان فارسی در نشریات گوناگون نوشتهاند که بیش از
 250مقاله از آنها در ماهنامه دارویی رازی به چاپ
رسیده است .ایشــان اعتقاد داشتند که این مقاالت
به سیســتم پزشــکی و درمانی کشــور بیشتر کمک
میکند ،چون اعضای گروه پزشکی در اقصی نقاط
کشور با بهرهگیری از این مقاالت ،در خدمتگذاری
به بیماران میتوانند مؤثرتر باشند.
ایشان در زمان ریاست دکتر ظفرقندی در دانشگاه
علوم پزشکی تهران ،به عنوان استاد برگزیده انتخاب
شدند .البته ،از دیدگاه دانشجویانشان ایشان همیشه
استاد برگزیده بودند .در سال  ،1391توسط انجمن
داروسازی بهعنوان شخصیت استاد ممتاز داروسازی
انتخاب شدند .ایشان  4سال (همراه با دکتر دهپور)
سردبیر نشریه آکتا مدیکا ایرانیکا بودند.
دکتــر ثمینــی ،پس از آن که ســه بار درخواســت
بازنشستگی دادند ،باالخره در بار سوم مورد قبول واقع
شد و بالفاصله در شــرکت داروسازی جابربنحیان
بهعنــوان مدیر بخش تحقیق و توســعه مشــغول به
کار شــدند و طی  4ســال و چند ماه با کمک پرسنل
این واحد  50پروژه تحقیقاتی مربوط به فرآوردههای
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مختلف را به پایان رساندند.
دکتر ثمینی یکی از ستونهای علمی نشریه رازی
بودند ،ایشــان بیش از  250مقاله علمی در ماهنامه
دارویی رازی به رشــته تحریــر درآوردند .دکتر ثمینی
همیشــه در مقابل نوشــتن ســرمقاله برای ماهنامه
دارویی رازی ،مقاومت مــی کردند اما گاهی زحمت
نگارش آن را میکشیدند.
ً
قطعا این نوشــته ،حتی نمیتواند گوشــه کوچک
و اندکــی از دانش و توانایی دکتر ثمینی را به نمایش

بگذارد و ذره کوچکی از نجابت و مهربانی ایشــان را
نشــان دهد که این کاستی به علت بضاعت نگارنده
است.
در پایــان ،فوت دکتــر ثمینی را به خانــواده معزز
ایشان ،جامعه پزشکی کشور و هیئت تحریریه رازی
تســلیت عرض کرده و از سرکار خانم هاله ثمینی که
در نگارش این مطلب به بنده بســیار کمک کردند،
تشکر و قدردانی میکنم.
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