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چکيده
مقدمه
نظر به اهميت جمعآوري و تدوين تاريخ دندانپزشکی ايران و با توجه به پيشينه علمی غنی كشور در كليهه
رشتههاي پزشکی و با توجه به اين موضوع كه هيچيک از مطالعات انجامشده تاكنون بهصورت جامع و كامل
به اين مهم نپرداختهاند ،طرح تدوين تاريخ جامع دندانپزشکی ايران در اجرا شد.
روششناسي
ابتدا بررسی و جمعآوري اسناد ،مدارک و منابع موردنياز انجام شد و از هر قسمت فيشبرداري صورت گرفت.
بررسی دوران معاصر بامطالعه اسناد و مدارک موجود در يکصد سال گذشته آغاز شد و سرفصلها و عناوين
مهم مشخص شد و بر اين اساس فيشهاي الزم تهيه شد .با در نظر گرفتن اهميت تهاريخی دوره اسهيمی و
شکوفايی علمی در اين دوره ،مجريان طرح درصدد بررسی هرچه جامعتهر منهابع موجهود برآمدنهد و بهراين
اساس مطالعه از سه اثر عمده قانون ابن سينا ،الحاوي ذكرياي رازي و ذخيره خوارزمشاهی آغاز شد .به دليل
پراكندگی متون باقيمانده از دوران پيش از اسيم و تعداد اندک منابع قابلدسترس ،مطالعه اين دوره مستلزم
صرف وقت و دقت فراوان بود.
يافتهها
اين طرح در دو دفتر (دو جلد) و سه قسمت تاريخ دندانپزشکی قبل از اسيم ،دوره اسيمی (تها آغهاز سهده
سيزدهم هه .ق ).و دوره معاصر (از سده سيزدهم هه .ق .و تأسيس دارالفنون) تدوين شده است .دفتر نخست
(جلد اول) آن شامل پيش از اسيم و دوره اسيمی است و دفتر دوم (جلد دوم) آن شامل دوره معاصر اسهت.
در اين دو دفتر سعی شده است كليه نکات تاريخی و مراحل دگرگونی و رشد اين رشهته از پزشهکی تها حهد
امکان و دسترسی به اسناد و مدارک ،بيانشده و زواياي پوشيده و جامانده تهاريخ دنهدانپزشهکی كشهورمان
نمايان و بازگو شود .آنچه در اين مجموعه تدوين و ارائهشده است ،نگرش دوباره بهه دنهدانپزشهکی گذشهته
ايران بهمثابه رويکردهاي تاريخی و بيان ابعاد و روشهاي مرسوم در زمينهه درمهان و دانهش دنهدانپزشهکی
روزگاران موردنظر خود است.
بحث و نتيجهگيري
در اين مجموعه تيش بر آن بوده است كه سطح دانش و نيز روشهاي درمانها پزشکی (كه دنهدانپزشهکی
نيز جزئی از آن است) موردبررسی و كاوش قرار داده شود تها جهايی كهه شهايد بتوانهد دسهتمايههاي بهراي
برداشتی واقعگرايانه ازآنچه بوده و شده و نيز مدخلی براي آشنايی عيقهمندان با رويکردهاي دانش پزشهکی

(دندانپزشکی) و عملکرد دانشمندان صاحبنام روزگاران گذشته براي پژوهشگران نسل جوان و سؤاالت ناظر
بر «طب و دندانپزشکی سنتی» كشورمان باشد.
کليدواژه :تاريخ دندانپزشکی ،قبل از اسيم ،دوره اسيمی ،دوره معاصر ،پزشکی.

