 / 7فصلنامه تاریخ پزشكي .........سال ششم ،شماره نوزدهم ،تابستان 9313

سخن سردبير
بیتردید هدف غائی علوم پزشکی ،تحقق تندرستی انسانها و سالمت جامعه

بشری است؛ چرا که امروز انسان سالم به عنوان اصلیترین عامل توسعه و
پیشرفت جوامع شناخته شده است .یکی از راههای رسیدن به سالمت پایدار،
استفاده از تمامی ظرفیتهای مبتنی بر تجربه و عقل و ساماندهی یافتهها و
تجربیات مکاتب گوناگون طبی و علوم مختلف پزشکی موجود در نظام سالمت
بهرهمندی از آموزههای موفق مکاتب پزشکی که حاصل
کشورهای جهان است .
قرنهاتالشوتحقیقوتجربهاستازراهکارهایمهمبرایرسیدنبهاینآرمان

تلقیمیشود .

با توجه به اقبال مردم و مسؤوالن ذیربط اغلب کشورهای جهان و توجه ویژه
برخی مراجع بین المللی پزشکی دنیا همچون سازمان جهانی بهداشت و نیز
شکلگیری برخی جریانها و رویکردهای جدید نظام سالمت در دنیا مثل

فراگیری استقبال از نظریه طب جامع و فراگیر ،موج تازهای از شکلگیری
حرکتهاییتحتعنوانطبمکمل،طبجایگزین،طبسنتیودیگرمضامین

بهراهافتادهاست.رویآوریمجدّدبسیاریازپزشکان،اندیشمندانواقشارمردم


دنیا به مکاتب طبی مکمل ،ارزش طب ایرانی را نیز بیش از پیش جلوهگر
میسازد .

طب سنتی ایران ،جهان را یکپارچه میبیند و به بدن انسان که نمادی از آن
جهان است نگاه کلّی و یکپارچه دارد ،لذا این نوع تفکر و نگرش که حاکی از
آمیختگی طب با حکمت است موجب بقا و پایش طبسنتی ایران شده است.
جهانبینیمکتبپزشکیایرانبرپایهاندیشهایبنیادینواصولیشکلگرفته
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کهحاکیازدرستاندیشیدنونگرشبهآفاقدوردستوبرگرفتهازکلنگریاو
بهجهاناستوتکیهبرهمینکلنگریدرطبایرانیتوانستهجایگاهاو راتا

کنونحفظنماید.البتهایناحتمالوجودداردکهبرخیازروشهایدرمانیطب

سنتی ایران به طور کاربردی در زمان کنونی به گونهای صددرصد قابل اجرا
اماهمیننگاهکلنگر،موردنیازشدیدپزشکیامروزاستکهطبایرانی

نباشند،
باتکیهبرفلسفهوحکمتآنرابدستآوردهاست.مفاهیمسردی،تری،گرمی،
خشکی ،امزجه ،طبیعت ،اخالط و عناصر چهارگانه آب ،باد ،آتش و خاک و
موضوعاتی از این قبیل داللت بر اندیشه کلنگرانه در طب ایرانی میکند و بر
همین اساس طبیب را در طب سنتی ایران حکیممینامند؛ چه او باآگاهی از
سخن سردبیر

قوانینکلیحاکمبرجهانمیتواندبرتنآدمیاِشرافداشتهباشدوسالمتیاو

راحفظنمایدوچونرفتهسالمتاوازدسترفته باشد،طبیعتاورابهاعتدال
درآوردهوسالمتیازدست رفتهاورابازآردوحکمایطبایرانیدراینراستا
هایفراوانتدوینکردندوکرسیهایدانشگاههایشرق


شگفتیآفریدندوکتاب
وغربرادرطولچندقرنهدفقراردادند .
اینگماندرستینیستکهبپنداریمطبسنتیایران،طبقدیمیاستوتاریخ
مصرفآنتمامشدهودیگربرایزمانحالوآیندهاستفادهوکاربردیندارد.
چرا که علیرغم توسعه علم و دانشو نائل آمدن انسان بهدستاوردهای بزرگ
علمیوابزارآالتپیشرفتهصنعتی،بیماریهموارههمزادانسانبودهوسالمتی
انسانهمچنانموضوععلمطبمیباشد.استفادهازهوایسالم،نوشیدنیهاو

خوراکیهایسالم،آبسالم،خوابواستراحتکافی،برخورداریازروانسالم،

ورزشمناسبوحفظتندرستیومسائلمهمدیگر ،الزمهداشتنزندگیسالم

است و این همان چیزی است که نیاکان پزشک و حکمای ما بدان سفارش
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هاودستورالعملها ممکناستدرنحوهاجراو


اند؛اگرچهصبغهاینتوصیه

کرده
عملباتغییراتیمواجهباشد،امّااصولومبانیآنهمچوناصولاخالقیوآثار
بهجایماندهباستانشناسیثابتوالیتغیراستوباگذرزمانکهنهوبیارزش
نمیشود .ما بر این ادعا هستیم که مکتب پزشکی ایران وارث اصول و مبانی

باشدومیتواندبهمساعدتجامعه


شدکهکارآمدوقابلاجرامی
ارزشمندیمیبا

بشریبشتابد،ولیجایتأسفداردکهتاکنوندربارهتاریخدانشپزشکیایرانی
آن چنان که عمق و وسعت آن اقتضا میکند ،پژوهش ریشهدار و گستردهای
صورتنگرفتهاستوهنوزبسیاریازمتونطبی،موردتصحیحوتحقیققرار
اند.اغلبنسخههایخطیپزشکیایرانیواسالمی همچناندستنخورده


نگرفته
توانبهشکلمدونوسازمانیافتهارائهدادوآموزشهایآنرا


سنتیایرانرامی

محمود عباسي

مطالعهوبازسازیباقیماندهاند.اینهمهدرحالیاستکهطب

وبدونبررسی ،

درقالبیکدانشنامهبزرگپزشکیایرانباساختاریعلمیومدونتدویننمود .
برای رسیدن به این مقصود ابتدا الزم است عالوه بر احیا و بازسازی متون و
نسخههایخطیکهمیراثارزشمندمکتوبنیاکانپزشکاینمرزوبوماست،

اقدام به استخراج توصیهها ،دستورات ،راهکارهای حفظ سالمتی و درمان،
وردههایطبیعینمودسپساقدامبهتألیفو
چگونگیساختداروهاوتهیهفرآ 
تدوین آثار مختلف علمی پژوهشی همچون کتاب ،مقاله و پایان نامه تا پس از
انجام آزمایشات و تحقیقات دانشگاهی و مطالعات انتقادی و انجام غربالگری و
استحصالمفیدازآنهادرجهتخدمترسانیبهمردمدرکنارطبمدرنقرار

گیرد .
خوشبختانهباراهاندازیگروههایطب سنتی وداروسازیسنتیوتاریخپزشکی

هایطبسنتیوفعالیتچشمگیربرخیمراکزمهمعلمی-فرهنگی


دردانشکده
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همچون فرهنگستان علوم پزشکی ایران در حمایت از این گروهها و رشتههای
دانشگاهی،موجعظیمیازاحیا،بازسازی،تصحیحوتحقیق درحوزه اینمیراث
عظیمدرمراکزعلمی-فرهنگیایجادشدهاست .
فصلنامه علمی -پزوهشی تاریخ پزشکی مرکز تحقیقات اخالق و حقوق پزشکی
دانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتیاینرسالتخطیرراعهدهدارشدهکهباارائه

ویژهنامههایطبسنتیاقدامبهمعرفیدانشمندانوحکیمانایرانواسالم،آثار

پزشکی آنها ،نوآوریها و روشهای درمانی و دارویی آنها نماید .نشر مقاالت
علمی -پژوهشیدرحوزهطبسنتیگاممهمیدرجهتاحیایتاریخپزشکی
ایرانواسالموساماندهیمقاالتاستخراجشدهازمنابعمهمطبسنتیتوسط
سخن سردبیر

اینحوزهمیباشدکه درطولقرونمتمادیتألیفو

متخصصانوکارشناسان
تدوین شدهاند و ارائه آن به جامعه پزشکی برای پاالیش،آزمایش و درمان و
مندیازآندرجهتخدمتبهمردمبهشمارمیآید.بِ َمِّنهِوِک ََرمِه


بهره
سردبیر

