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 سخن مترجم

 

ی  هفاو فلس یکار یهاست. حوز  سیاستاد دانشگاه سودنتورش سوئ اسونوس کیفردر 
را  یادیاست. او آثار ز  یفلسف شناسیو انسان یپزشک یانسان علوم ،یستیاخالق ز  ،یپزشک

و البته  یکیو هرمنوت دارشناسانهیپد یکردیا رو ، بهخلق کرد دارشناسانهیعمدتًا پد کردیبا رو 
بحث او  ترین پردازد. قطعًا عمده می یبه علوم پزشک دگر یها نیمارتی  هفاز فلس یخوانش

است.   و  اصطالحات  کارگیری به با 2یو ناخوش 1یمار یب انیم ز یتما
ایوبافته تافته و  ،بودن-جهان-از انسان همچون در  یو  فیو تعر  دگر یبا توجه به ها اسونوس
از بودن و نبودن در  یرا به احوال یو ناخوش یمار یتالش دارد تا ب ،با جهان ییمعنااز روابط 

چرا که انسان صرفًا  ست؛ین کیولوژ یب یو کژکار  بیصرفًا ع یمار یکند. ب تأویلجهان 
 و گادامر  دگر یها یها. او تالش دارد تا با عطف توجه به فلسفهستین کیولوژ یب یموجود

 نیب نیاست. در ا ر یتفس ازمندیکه ن دینما یمواجه معرف یرا نوع مار یپزشک و ب انیمالقات م
هعالوه بر تخصص و تسلط بر حوز  دیپزشک با و  یو دانش خود )تسلط فن یکار ی

آن و  ر یتفس ،مار یمهارت هم مجهز باشد. مهارت خواندن گزارش و شرح ب ی( به نوعیکیتکن
هر چه  دیبا یپزشک«. جهان»با  مار یو گزارش ب تیوضع وندیپ یلبته و صد البته برقرار ا
هر  دیبا یجهان است. پزشک و پزشک-که در  یموجود یشود؛ انسان در معنا یانسان شتر یب
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کند  می جادیا یآدم نیادیبن تیوضع نیکه در ا یتأثیررا در پرتو  یو ناخوش یمار ینوع ب

اش  یناخوش ای یمار یب تیوضع جهیناخوش احوال در نت ای مار ی. فرد بدیمالحظه نما
که  شوم یم یدچار ناخوش ینوعًا، وقت»کند.  می احساس بودنش–جهان-را در در  یانقطاع

 چیکه ه نیامکان دارد که بدون ا نیشده باشد، اما همچن مار یمن ب یکیولوژ یب سمیارگان
ما با  یوندهایحالت پ نیدر ا« وجود داشته باشد ناخوش احوال باشم یمشخص یمار یب

گر سردرد داشته باشم، تفکر و تمرکز » ،شود. به قول سارتر  می گسسته بسا چه ایجهان سست  ا
درد شود کل جهان و  که توجه من معطوف به خود سر  نیقبل از ا ی. حتشودیدشوار م میبرا

. هنگام مطالعه، حروف و کلمات رندیگیدرد قرار م تأثیر من تحت  یها تمام پروژه
  یفرد یجهان هم برا.« ندیبیم بیفهم آن، آس یبرا مخود متن در تالش شوند،یوبرهم م درهم

دشوار  یاز دست داده( بسان امرخود را  یپا ایشود )مثاًل فلج شده  می که دچار نقص عضو 
از خانه بودن  یاو نشان یبرا گر ید ،او بودی  هخان نیاز ا شیکه تا پ یمنأگردد. جا و م می ظاهر 

 بایز آن نا یهاییبایدارد؛ ز  می دست بر  دناز هموار بودن و مسطح بو نیندارد. سطح زم
–جهان-در  انیموجود م یهاکنند که فاصله و نسبت می عمل یچون موانع هاشوند. پله می

 شیدر پ ییهاانقطاع و  پرتگاه همچون را( شده داده نشان «فاصله خط» با که)  بودن
به خود گرفته  یگون خانهان رنگ ،گون خانه بودن–جهان-سازند. در  می چشمان او نمودار 

او )در صورت  یمار یب یضمن مداوا دی. بادیتوجه نما هاتیوضع  نیبه ا دیاست. پزشک با
چرا که اساسًا  ؛دیرا وضع و برقرار نما مار یگون ب خانه تیامکان البته( مجددًا بتواند وضع

 شود. جادیو ا دیکه تول یزیاست نه چ یابیاعاده و باز  یسالمت
 یهاشرفتیپ رغم علیبشر امروز ) شتر  یهر چه ب ی  گون ناخانه ر یو در مس ر یمس نیا در 

با جهان  یگون ناخانه وندی)که خود پ یرانیا یهادرمان( و ما انسانی  هطیدر ح یو فن یعلم
 یکل یفحوا نییکه هر کدام به تباست شده  یگردآور در اینجا از مقاالت ای( مجموعهمیدار 

جهت  نیبه هم ؛شده است انیپرمغز در قالب مقاله ب یپردازد. گاه مطالب می مطالب فوق
که در خود متن  ییمندان قرار گرفته است. از آنجا همقاله در خدمت عالق ششاین ی  هترجم

 لیبه تفص یاز یمناسب به موضوعات مربوطه پرداخته شده است ن یتیو جامع یروشن به
 شود. می انیب االتوربط مق . تنها چند نکته در خصوص خطستین

. و ستیچ یپزشک یدارشناسیپد دیمقاله تالش دارد تا روشن نما نیدر اول اسونوس
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دهد  می اجازه زهایبه چ یدارشناسیشود. پد یمهم تلق دیبا یدارشناسیپد کردیاساسًا چرا رو 

که بر مالقات  کنمیدفاع م یاز پزشک یشخصه از مفهوم من به»تا خود را نشان دهند. 
کید یریتفس یدر تالش مار یمتخصص و ب و درمان  مار یکه هدف آن کمک به فرد ب کند یم تأ

را در کاربرد و استعمال دانش  یدانش پزشک تیماه حاً یترج گرانید که درحالیاو است، 
 یپزشک یدارشناسی. پد«کنند یجستجو م یکیولوژ یب سمیارگان ر ییبه منظور فهم و تغ یپزشک
جهت  نید. به همهم باش کیولوژ یو فهم شامل  دانش و علم ب ر یکند تا عمل تفس می کمک

به آن کمک  نیافکند و بنابرا یپرتو دیجد ینقاط کور پزشک یبر برخ تواندیم یدارشناسیپد»
که  کنمیفکر م ت،یبهتر بفهمد. در نها یانسان یا و حرفه تیفعال مثابه کند تا خود را به

ی  همنزل به در فهم خود طبابت یابزار  تواندیم ،کیآن، هرمنوتی  هو دنبال یدارشناسیپد
 «.باشد یریتفس یمالقات

 سالمت میبه مفاه دارشناسانهیپد کردیاز رو  ار یع تمام یبه دفاع دوم اسونوسی  همقال در 
 ایتال یاچهیو نقد ن جاناتان شالی  هانیگرا عتینقد طب»مقاله به  نیپردازد. در ا می یو ناخوش

 شود. می پرداخته دارشناسانهیپد نییتبی  هباردر « ولش
 نیسوم به ای  هدر مقال هستند. اسونوس ناپذیر  ییظاهرًا جدا کیو هرمنوت یدارشناسیپد

گر پزشک به  کیاز هرمنوت یتواند خوانش می چگونه یپردازد که پزشک مسئله می باشد؛ و ا
است. در  یموجود در علوم انسان ر یچگونه متفاوت از تفس ر یتفس نیا ،پردازد می مار یب ر یتفس

 تواندیم طبابت ایآ»که  نیاز جمله ا ؛شود می پاسخ داده یمهم یهاشمقاله به پرس نیا
 تالش اسونوس« است؟ یخیمتون تار  ای یاز نوع قرائت متون ادب یکیشود که هرمنوت یمدع

پاسخ دهد. او به  هاپرسش نیبه ا سالمت یو اثر رازوارگ با خوانش گادامر  دینما می
دارد که  می انیراستا ب نیپردازد و در ا می مار یشخص از ب شخص و سوم اول یکردهایرو 

از  یلیبلکه تحل یپزشکی  هاز مواجه یلیتحل تنها نه تا  افتهیمنظور بسط  نیبه ا کیهرمنوت»
امروزمان را تدارک ی  هو افراد مبتال در جامع یمراقبت بهداشت انیموجود م یها مالقات گر ید

 هموار  یمانند روانپزشک یپزشک گر ید یهاتوجه به حوزه یاوصاف راه برا نیبا ا «.ندیبب
 گردد. می

از ارتباط  یجامع یفرناندز با بررس یاختصاص دارد. آنتون دگر یچهارم به های  همقال
به ارتباط  نیدازا لیاز تحل کنیزول ینارهایدر سم شانیا یهابا روانپزشکان و قرائت دگر یها
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 پرازد. می و باس نسوانگر یبا ب دگر یها

و  یدر پرستار  دگر ینگرش ها یاصول کاربرد یپنجم  به برخی  هدر مقال ستر یرنتم یسیک
مهم  یا جنبه مارانیو ب یمتخصصان پزشک انیارتباط م»کند.  می اشاره یمراقبت بهداشت
عرصه وجود دارد  نیدر ا مؤثر که در راه ارتباط  یجیاست. موانع را مار یب تیاز درمان و رضا

( :  ای یجسمان یدردها ای ی( ناراحت۲) ؛یفرهنگ یها سن، و تفاوت ،( جنس1عبارتند از
یاز عوامل  یناش یپرت و حواس یجی( گ4و ) ؛ی( سواد پزشک3) ؛یروان از کار  یناش ای فناور

 یدارشناسیسپس از پدکرده،  یبررس یفلسف یاچهیرا از در  یموانع ارتباط نیا سندهی. نو ادیز 
-مار یارتباط متقابل ب یبرا ییتا راهنما کندیم ستفادها دگر یها نیمارت کیو هرمنوت

 .«ندیتدارک بب یمتخصص پزشک
ی  یبه خطرات پزشک مقاله اسونوس نیآخر  در  ی. »دینما می اشارهساز  یپزشک های فناور

 دی. امکانات جدسازندیروزمره را دگرگون م یزندگ ییمعنا یالگوها ندهیفزا یبه شکل دیجد
و بهنجار بودن و  و مرگ یزندگ انیم یمرزها کندیارائه م یکه پزشک یو درمان یصیتشخ

ی. دهدیم ر ییتغ میمستقریو غ میمستق ییهاوهیش هناهنجار بودن را ب  دیتول یحام یهافناور
رخ خواهد داد را   ر یمس نیدر ا آنچهانتخاب  ییو توانا اتیمثل، شکل و صورت سرآغاز ح

کند تا با توجه به انتقاد  می بخش تالش نیدر ا اسونوس.« دهندیشکل م مجدداً 
ی و  یکیاز علوم تکن دگر یهای  هدارشناسانیپد مبادرت  یپزشک اتیبه کشف اخالق فناور

 ورزد.
را   یو انتشارت لوگوس که  فرصت یدکتر سلطان یدانم تا از جناب آقا می الزم انیپا در 

 .میتشکر نما مانهیصم ،اثر فراهم نمودند نیانتشار ا یبرا




