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  سخن سردبير
  

كند  چنان كه عمق و وسعت آن اقتضا مي تاكنون درباره تاريخ پزشكي ايران آن
كه بسياري از متون و  چنانهم   گيري صورت نپذيرفته است؛ تحقيق و كاوش چشم

قرار نگرفته است و با مهجوريت اين  انهداآثار طبي نيز مورد تصحيح و بررسي نق
و و نظريات و تجارب  ايران زمين و آراء ميراث گرانقدر، پزشكان و حكيمان 

  ايشان نيز همچنان غريب و ناشناخته باقي مانده است. يدرمان هاي روش
اي برخاسته از سرزمين آريايي ايران است كه در  ذخيره  مكتب طب سنتي ايران،

خصوص در دوران ه ب  گذر زمان و با همجواري با ديگر مكاتب پزشكي،
  كمال و آزمودگي رسيده است. شكوهمند تمدن اسالمي به

نگرد بلكه به  مكتب چندين هزار ساله پزشكي ايران به انسان فقط از بعد مادي نمي
ابعاد روحي و معنوي او نيز توجه دارد. از نگاه اين مكتب، حفظ سالمتي مقدم بر 

تغذيه   ،درمان است و توجه به شيوه صحيح زندگي، برخورداري از هواي سالم
تعادل روحي و رواني يك ضرورت  حفظاستراحت الزم و   ليت كافي،مناسب،  فعا

هاي عام و خاص و  بيماري  است. نياكان ما اغلب در زمينه كليات دانش پزشكي،
هاي  و يكي از بخش اند برجاي گذاشتهآثار ارزشمندي  ب،داروهاي مفرد و مرك

  .باشد ميالصحه  مسأله بهداشت و حفظ ها آنمهم اصول پزشكي 
 ها به دستاوردهاي نسبت به گذشته تغيير نموده و انسان ما ند شرايط امروزينهرچ

اند اما هنوز انسان همان انسان است و بدن انسان كه موضوع  فتهجديدي دست يا
پس در موارد بسياري از جمله در زمينه   تغييري نكرده است، باشد طب ميعلم 

حداقل در اصول و مباني تفاوت   ن،هاي گذشتگا برنامه او با برنامه  حقوق سالمتي،
چه كه به  كه ظنّ ما اين باشد كه هرآن نيستچنداني نكرده است و اين انصاف 
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اگر چنين باشد بايد بسياري از  ؛گذشته تعلق دارد قديمي و غيرقابل استفاده است
 ،عنوان مثاله موضوعات مهم و اساسي در حيات بشري ناديده گرفته شوند؛ ب

ات اصيل اخالقي كه ريشه هزاران ساله دارد و يا آثار ارزشمند مباحث و موضوع
كه همواره مورد تمجيد و تجليل همگان بوده و گوياي تاريخ و تمدن  يباستان

ارزش تلقي شوند، پس برخي موضوعات و حقايق  كهن هر سرزمين است، بي
  .شوند و همچنان از فايده و ارزش خاص خود برخوردارند هستي هرگز كهنه نمي
بسياري از مؤسسات و مراكز تحقيقاتي در شرق و غرب  .علم طب نيز چنين است

عالم به پژوهش و تحقيق جدي در حوزه مكاتب گوناگون پزشكي از كهن 
اند و   قرار داده اين امور را در اولويت تحقيق خود اند و توجه به تاكنون پرداخته

، طب سنتي، علوم پزشكيمختلف هاي  اندازي رشته  خوشبختانه در ايران نيز با راه
به اين امر خطير ها و مراكز و مؤسسات پژوهشي  در دانشگاهداروسازي سنّتي 

هاي مختلف در حوزه طب  پرداخته شده و روز به روز شاهد ظهور و پويايي رشته
سنتي ايران از جمله تاريخ پزشكي هستيم و اين حركت عظيم ميسر نخواهد بود 

اي تاريخ پزشكي ايران و هزاران نسخه خطي حكيمان و جز با تقويت روند احي
چرا كه   دانشمندان ايران و اسالم كه در حقيقت سرمايه اصلي اين حركت است؛

اي به  كمك آن هر انتخاب و مطالعه تاريخ راهنماي ماست و فهرستي است كه بي
تحقيق و مطالعه علمي بدون بررسي و بازگشت به  د. هروزحمت ميسر خواهد ب

آن علم و بررسي نقاط ر تطوو در روند تكامل  برتدسابقه تاريخي آن و تفكر و 
  ثمر و پرزحمت خواهد بود.  ضعف و قوت پيشينه آن، كاري بي

تحوالت  اي از تاريخ پزشكي ارائه تاريخچهعلمي پژوهشي فصلنامه  ياز اهداف اصل
و از دوره علمي تمدن اسالمي تاكنون  هاي باستان ايران از زمان درپزشكي دانش 

چگونگي  باشد. ميدو قرن اخير  يود علمي در يكرك درو بررسي علت اصلي وقفه 
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پيش براي پيدايش چنين وضعيتي ايجاد شده و هايي كه در چند قرن  سازي زمينه
كهن به  نيز عرضه اطالعات علمي و حقايق پزشكي از تجربيات دانشمندان

طب  معرفياين نشريه است. اهداف مهم ديگر از عالقمند در واقع يكي   مخاطبين
قديم ايران و اسالم و دانشمندان و حكيمان اين مرز و بوم كه عوامل و 

از ديگر  دنباش ميو آثار ارزشمند  سنگ اندركاران اصلي اين ميراث گران دست
لنامه در خالل تدوين و نشر اين فص هاست. هاي ما در پرداختن به آن رسالت
هايي در حوزه طب سنتي  نامه ويژه انتشارخ پزشكي اقدام به يهاي متنوع تار شماره

اجتماعي و تاريخي مربوط به آن و تبيين و تحليل   ايران و ارائه حقايق علمي،
هاي پزشكي و تجربيات درماني و باليني دانشمندان ايراني و اسالمي  ديدگاه

استقالل علمي دانشمندان ما و دانش پزشكي بومي گر  عاتي كه بياننمايد. موضو مي
دريغ  هاي تجربي ايشان و زحمات و مطالعات بي ها و آزمايش و ابداعات و خالقيت

 باشد و اين همان ارزش علمي واقعي در هر سرزمين است ها مي روزي آن و شبانه
ي براي هيچ كشوري علم تبعي و تقليد تنشه تكيه دادن بر عصاي ديگران و داك

  ي ندارد.يارزش علمي باال
ها و دانشگاهيان اين است كه   حقيقت يكي از انتظارات مهم جامعه از دانشگاه در

هاي  هاي ملي گام در حوزه استقالل علمي و دانش بومي و اصالت بخشيدن به داشته
دست آمده ها و اطالعات ب دادهايران دربردارنده نامه طب سنتي  ژه جدي بردارند. وي

از مطالعات آثار ارزشمند پزشكي حكيمان و پزشكان اين مرز و بوم است كه 
نظارت اساتيد اغلب با تحقيقات پزشكان و دستياران طب سنتي و با راهنمايي و 

گردد. شايان ذكر است كه اين قبيل  مند مي  استخراج و نظام مشاور و راهنما
اندركاران اين حوزه  ب سنتي و دستمطالعات صرفاً جهت آشنايي عالقمندان به ط

مناسب مورد نقد و  لعات و اكتشافات بعدي است تا در شرايطها و مطا جهت يافته
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گونه مطالعات  اينواقع  و مورد استفاده قرار گيرد؛ درآزمايش  و بررسي و محك
  ندارد. يگونه جنبه كاربردي و درمان اين مرحله هيچ علمي در

ديگر  موازات بهها و اطالعات پزشكي بومي ايران   اميد است اين قبيل يافته
هاي تحقيقاتي مراكز علمي  هاي نوين پزشكي در شمار اولويت تحقيقات و پژوهش

و خدمت به بشريت كه هدف  يبراي كاهش آالم بشر تاقرار گيرند  يه و دانشگا
  به كار گرفته شود.  اصلي دانش پزشكي است،

  
 سردبير
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