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صور گوناگون به آن ارجاع داده می شود و  تاریخ را به دشواري می توان تعریف کرد زیرا مفهومی است که به 
می تواند ارزش ها، نظام هاي اعتقادي، هنجارها، معناها، شیوه هاي زندگی، نهادهاي اجتماعی، رسوم و آداب، زبان 
و گفتمان، زیباشناسی و هنر، و به طور کلی هویت یک ملت و یا در سطحی جهانی و عام، بشریت را در بر گیرد. 
با این حال مهم ترین شرط الزم براي ادراك تاریخ، ادراك زمان است که گذشته و حال و آینده را به صورت 
زمان  ساخت   از  تاریخ   که  است  سیر خطی  همین  جهت  به  و  می زند  یکدیگر پیوند  خطی به  و  مداوم  روندي 
دوري که  اسطوره و حماسه را می سازد، متمایز می شود. روایت هاي تاریخی ابتدا به شکل نوشته هاي سنواتی و 
مصر  معابد  نوشته هاي  می کردند. چنان که  دنبال  را  که اهدافی کامالً عملی  دوره اي بروز کرد  ثبت واقعیت هاي 
داشت،  حیاتی  اهمیت  کشاورزي  و  مردم  زندگی  براي  که  را  نیل  سالیانه ي  طغیان  و  آسمانی  مشاهدات  باستان 
ثبت می کردند. در یونان باستان در حدود سده هاي هفتم و هشتم پیش از میالد، تاریخ گستره ي بیشتري یافت و 
یونانی ها   گسترش معنایی تاریخ بود که  همین  در پی  بر گیرد.  را در  دورتري در گذشته  تا مرزهاي  تالش کرد 
توصیف منظم امر واقع را به محدوده ي تاریخ افزودند پس در دیدگاه ایشان تاریخ به طور کلی هرگونه توصیفی 
را شامل می شد. از این رو ارستو «تقریر منظم اطالعات درباره ي پدیده هاي طبیعی» را تاریخ نامید و به عنوان نمونه 
جانورشناسی توصیفی را «تاریخ جانوران» نام داد.1 پس از ارستو این سنت ادامه یافت، چنان که تئوفراست شاگرد 

ارستو، گیاه شناسی توصیفی را «تاریخ نباتات» نامید.2

1- Yerofeof, 1981: 11.
2- Ibid
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براي  راه  سوي دیگر،  فنون از  گسترش علوم و  یک سو و  تاریخ نویسی از  سده ها و تکامل فن   گذر   پس از 
توجه  مورد  آن چه  نیز  و  فلسفه  و  هنر  و  فن  و  دانش  مختلف  حوزه هاي  در  اختصاصی  تاریخ هاي  نگارش 
گفت  می توان  سخن  دیگر  به  گردید.  گشوده تر  هم  باز  پزشکی"  "تاریخ  یعنی  است،  مجله  این  اختصاصی 
و  کاهنان  دوره ي  از  و  تاکنون  روزگار  کهن ترین  از  پزشکی  علم  تاریخی  سیر  درباره ي  اصلی  مباحث 
جادوگران ابتدایی تا دانش نوین پزشکی، ریشه در یکی از کهن ترین فعالیت هاي ذهنی بشر دارد که همواره 
می کوشیده است جهان اطراف خود را تبیین و توصیف کند و دریابد آن چه را که در زمان حال در دسترس 
راستاي این گونه  در  تا  دارد  حاضر تالش  این رو نشریه  رسیده است. از  به او  پس از طی چه مراحلی  دارد ، 
مطالعات، بحث و گفت وگو درباره ي تاریخ پزشکی را به عنوان هدف اصلی، فراروي خود قرار دهد. هم چنین 
بررسی مکتب ها و روش هاي فکري مختلف در طول دوران تدوین علم پزشکی و نیز کنکاش در بسترها و 
مجله است. این  دیگر اهداف این  از  گره خورده اند،  پزشکی  که با شیوه هاي عملی  مختلف  پیش فرض هاي 
درباره ي نظریه هاي تکامل در پهنه ي علوم پزشکی و به تعبیري دیگر  را  تا مباحثی  مجله هم چنین می کوشد 
فلسفه ي پزشکی گسترش دهد، به این امید که ارزش هاي واالیی را که عمالً در این شیوه  هاي فکري متبلور 

شده است، بر همگان مکشوف سازد.
درلحظه ي بعد به  سطور رقم می خورد،  دم می زنیم و این  آن  در  یاد داشته باشیم همین لحظه ي حال که   به 
و  رندي سرگشته   دیگر  تا  ضبط کند  و  آن را ثبت  تا  می کوشد  که  است  نگار  تاریخ  این  و  می پیوندد  تاریخ 

سودایی نگوید: کو کوزه گر و کوزه خر و کوزه فروش...
در تحقق اهداف ذکر شده که بسیاري از آن ها بدیع می نماید و براي نخستین بار مطرح می شود، به پشتیبانی 
پژوهندگان و دانشمندان فرهیخته چشم دوخته ایم. امید آن که سلسله مباحثی که در این نشریه مطرح می گردد 
بتواند از روي حقایق ارجمند و تاکنون پنهان مانده در حوزه ي تاریخ پزشکی و به ویژه پزشکی ایرانی، پرده 

بردارد و آن ها را در معرض اطالع و قضاوت همگان  قرار دهد. 
     هـمتم بدرقه ي راه کن اي طــایر قدس                                که دراز اســت ره مقصد و من نو سـفرم
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