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دراسة تاریخ الطب تعطي لإلنسان نظرة شاملة مترابطة حول نشوء و تطور األفكار الطبیة 
مما یساعد على منطق علمي تاریخي وتؤكد علی التواصل الحضاري. وبدراسة تاریخ الطب، 
نموه التاریخي. و أیضًا تؤكد على مثابرة العلماء و صبرهم  كأننا نعید اكتشافه كعلم نرصد 
في البحوث و معالجاتهم. و تبدأ عوامل النهضة العلمیة عند أّي شعب من الشعوب باالهتمام 
بالماضي وكشف حقائقه و ربطها بحاضره . وهذا أّن األمم المتقدمة تعطي اهتمامًا کبیرًا بإحیاء 

تاریخها و تراثها العلمي.
والیجوز  التاریخ  مّر  على  یتكّون  كبنیان  فهو  متواصل  العلمي  وخاصة  اإلنساني  فالتراث 
حذف جزء منه، فالفكر البشري كائن ینمو و یتطور فأجزاء منه تعتمد علی أدوار معینة في 
أزمنة خاصة لتمّهد األرضیة ألدوار أخرى. مثل ما أخذ المصریون عن البابلیین والسومریین 
والكلدانیین والفینیقیین و اعتمد اإلغریق على المصریین و الرومان و الهنود على من سبقهم 
و أخذ العرب عن هؤالء و اقتبست أوروبا عن العرب و غیرهم، وهكذا فالجهود الفكریة ملك 

عام یقتبس منه من یرید التطور و التقدم. 
بدأ االهتمام بالطب اإلسالمي مع ترجمة العلوم الطبیة إلی العربیة و تکّونت مدارس علمیة 
في الطب مثل مدرسة حنین بن اسحق و ابنه و أهله التي تبلورت و تأسست حولها مکتبات 
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علمیة ضخمة. بعد ذلک حظي علم الطب باهتمام کثیر من قبل المسلمین في ظّل الحضارة 
اإلسالمیة و تمثل ذلک في ترجمة مآثر الطب عند األمم السابقة خاصة الطب الیوناني، ولم 
وتجاربهم الشخصیة،  وابتكاراتهم  بحوثهم  عند هذا الحد بل أضافوا إلیها الكثیر من  یقفوا 
فوضعوا لعلم الطب أصوال ومناهج نظریة، وأّلفوا فیه كتبًا كثیرة في مختلف التخصصات 
الطبیة وقد أّدى ذلك بدوره إلى إنتاج كّم هائل من اآلثار والدراسات الطبیة المبتكرة التي 

كان لها أثر کبیر في إثراء الدراسات الطبیة.
المجلة  استهدفت  لهذا  و  الطبیة  اإلنتاجات  من  الهائل  الکم  بهذا  االهتمام  الضروري  فمن 
دراسة تاریخ تطور علم الطب و کشف ما خفی من الدراسات الطبیة القدیمة حتی اآلن و 
اعتمادًا علی هذا الهدف تطلب المجلة من الباحثین ارسال بحوثهم القیمة في تاریخ الطب 

و تحقیق نصوصه.  
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