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 یپژوهش-یآموزش یابه حوزه یپزشک یانسـان علوم 

 خ،یتار ات،ی)ادب یاشاره دارد که در آن علوم انسـان

( یشناسیانسان ،یشـناسـ)جامعه یفلسـفه(، علوم اجتماع

 تریقیدرك عم یدر تعامل با علوم پزشک کوشدیو هنر م

 یو هدف آن و تجارب وجود تیغا ،یرا از سرشت پزشـک

رهگذر، روابط  نیدست دهند و سپس از ا به ماریپزشک و ب

 را بهبود بخشند و مارانیپزشـکان و ب انیم یانسـان

سالمت را طبابت و مراقبت ی هدر حوز یانسان یهاارزش

 مار،یمراقبت از ب یو ارتقا ایاحی همطالب کنند. ایو اح تیتقو

نه فقط در  یانسـانی هبا هدف کشف و معنادار کردن تجرب

ی هبلکه در حوز ،ینیو پزشکان بال یپزشک یهادانشکده

 وجود دارد.  یعموم

مدرن  یبا نقد پزشک یپزشک یمعاصر علوم انسان انیجر

آغاز  یالدیهفتاد می هده لیاوا شصت وی هاز اواخر ده

 یتخصص ،ییزدابه انسان توانینقدها م نیشد. از جمله ا

 ،شدن یاحرفهشیب ،یسازیطب ،یزدگکیمفرط، تکن شدن

 یتلق ،یو فرهنگ یاجتماع ،یفرد یهابه ارزش یتوجهکم

بر آموزش علم و  یافراط دینقش پزشک، تأک زمحدود ا

 ینابسندگ ،یانسان یهاآموزش جنبه تیاهم انگاشتن دهیناد

به آن، اشاره کرد.  ینیینگاه تز ماریارتباط پزشک و ب

 از یمولکول-یسلول نییباور بودند که تب نیمنتقدان بر ا

خوش و درمان دست صیسبب شده است تشـخ ها،مارییب

است  یدر حال نی. اابدی تیالو ماریبر ب یماریشود و ب رییتغ

                                                 
دکتر علیرضا منجمی )دانشیار(، گروه فلسفه علم و تکنولوژی،  نویسنده مسؤول: *

پژوهشکده مطالعات فلسفی و تاریخی علم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

 یپا به پا ،یپزشـکی هکه تأمالت نظری دربار

نرفته است. با  شیپ یپزشـکسـتیعلوم ز هایشـرفتیپ

نضج گرفت که  یانیجر هایها و نگراندغدغه نیگسترش ا

. دیانجام یدر پزشـک ینقش علوم انسـان یبه بازنگر

علوم  وندیکه پ افتندی نیا رحل را دحوزه راه نیا شگامانیپ

 کند.  ییگشاگره تواندیم یپزشکی هبه حوز یانسان

 یآموزش یهادر برنامه یبا بازنگر ،یپزشک یانسـانعلوم

و اروپا  یشمال یکایآمر یپزشـک یهااز دانشکده یاریبس

 زیو طبابت ن ینیبال یهابه پژوهش جیتدر پا گرفت و به

 یادیکه تنوع ز یآموزش یهابرنامه نی. در اافتی یتسر

طبابت  یایو اح مارانیدارند، مرتفع کردن درد و رنج ب

 است.  یگرا هدف اصلو انسـان مدارالقاخ

 یپزشک ی( مختلف از علوم انسانconception) ریتعب پنج

علت است  نیمختلف به ا ریتعاب نیبازشناخت. ا توانیرا م

متفاوت آموزش،  یاز منظرها یپزشک یکه نقش علوم انسان

 و درمان مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش، مراقبت

است.  یپزشک ینظر یهاانیدر بن یهااول پژوهش ریتعب

در  یگنجاندن هنر و علوم انسان یبرا تالشدوم، 

 یعلوم پزشک یهادانشگاه یآموزش یهاکولومیکورو

مرتبط با سالمت و  یسوم، عرضه محتوا ریاست. تعب

مثابه  است . چهارم، هنر به یعمومی هبه حوز یپزشک

 ریتعب ت،یسالمت جامعه و در نها یارتقا یبرا یامداخله

  است. یمداخالت درمان بهاز هنر به مثا یریگپنجم بهره

 monajemi.alireza@gmail.comعلوم انسانی تهران، تهران، ایران. 

 18/8/1401، تاریخ پذیرش: 8/8/1401مقاله:  تاریخ دریافت
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حوزه با نقد محدود بودن  نیا پردازانهیاز نظر یگروه

گرفتن دو  دهیبه پزشکان و ناد «یپزشک یعلوم انسان»

مراقبان سالمت  ریسا یعنی گریو عمده د یاصل گریباز

 یعلوم انسان»( و شهروندان جامعه، مفهوم راپزشکانی)پ

علوم » انیدادند. با قوت گرفتن جر شنهادیپ را« سالمت

 critical medical) «یانتقاد یشکپز یانسان

humanitiesبود  کیکالس یپزشک ی( که منتقد علوم انسان

علوم »و « سالمت یعلوم انسان» توانیدر حال حاضر م

 هم به کار برد. یبه جا را «یپزشک یانسان
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