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خواهم پرداخت. مرادم از « رازوارگی سالمت»و نسبت آن با « دیرماندگی امر بهداشتی»در این گفتار به 

بهداشتی آن است که امر بهداشتی در پس پشت امر بالینی )کلینیکال( قرار دارد و این دیرماندگی امر 

مواجهیم؛  19گیری کووید شمار آن در همههای بیزده است که با نشانهدیرماندگی نوعی نامهیا بودگی را رقم

شاهدیم که تکنولوژی  دارندصد سال باهم فاصلهو آنفلوآنزای اسپانیایی که یک 19در مقایسۀ پاندمی کووید 

درمانی های تشخیصیکه در این بازۀ زمانی تکنولوژیپیشگیرانه )ماسک( تغییر محسوسی نکرده است درصورتی

 صد سال پیش اشیاییدرمانی یکاند، بدان گونه که تکنولوژی تشخیصیپیشرفتی غریب و مسحورکننده کرده

ها همچون علم، سیاست، فرهنگ و اجتماع ز نامهیا بودن سایر حوزههای فراوانی ااند. افزون بر این، نشانهایموزه

خورد. دیرماندگی امر بهداشتی هم در سطح نظری )تئوریک( هم در سطح عملی )پرکتیکال( هم به چشم می

مایۀ آن این است که سالمت چنان که گادامر نشان داده است و هم در سطح نهادی قابل تبیین است، اما بن

که  آید نه سالمتآید. آنچه به ابژۀ علم پوزیتیو درمینمی تکنیکیره و مستور و فراچنگ جهان علمیامری رازوا

فهم « وضعیت فقدان بیماری»مثابه تکنیکی در مواجهه با سالمت آن را بهرو جهان علمیبیماری است. ازاین

بهداشتی را در قالب امر بالینی  کند. دیرماندگی امر بهداشتی برای جبران این نامهیابودگی، الجرم امرمی

دهد. از این رهگذر امر بالینی که سازی امر بهداشتی رخ میتر طبیکند و به بیان دقیقبازآرایی و بازفهم می

گیرد. این رخداد در سپهر عمومی هم مند و مهیاست کار را برعهده میدر قالب نظریه، کارورزی و نهاد، سامان

دیگر هم جامعه آمادگی دارد برای مشکالت خود به بیمارستان مراجعه کند و هم نبیاپذیرفته و رواست. به

مثابه تهدید بهداشت عمومی گیری )اپیدمی( بهبیمارستان آماده پذیرش و مداخله است. باید توجه داشت همه

ی است امری فربه کند، غافل از آنکه اپیدمای را برای تبدیل امر بهداشتی به امر بالینی فراهم میچنین زمینه

ی بالینی قابل فروکاست نیست رو صرفاً به امراز صرف شیوع بیماری در سطح وسیعی از جمعیت است و ازاین

گردد مگر آنکه در چارچوب امر درمانی میسر نمیهم صرفاً با فراهم آوردن نیازهای تشخیصیو الجرم تدبیر آن

در بعد فرهنگی اجتماعی و هم در بعد معرفتی الزم است.  بهداشتی فهم شود. این فهم هم در بعد سیاسی و هم

پزشکی دارد گیری شیوع بیماری مشخصی است در زمان و مکان مشخص است و الجرم ابعادی غیر زیستهمه

گیری ها در تدبیر همهکند و بسیاری از ناکامیگیری را مخدوش میکه غفلت از آن تدبیر و مداخله در مهار همه
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سازی امر بهداشتی چند پیامد اصلی دارد همچون بیم سالمت شود. افزون بر این طبیناشی میاز همین امر 

روست که برای یا اضطراب سالمت؛ یعنی چنان از سالم نبودن خود بیمناکیم که دیگر سالم نیستیم. این ازآن

گیری کرونا ان در همهای را فراوفهم سالمت باید در جستجوی بیماری باشیم. موارد متعددی از چنین پدیده

ازحد توان خود مواجهه شود شود که نظام خدمات درمانی با باری بیشایم. این اضطراب سبب میتجربه کرده

ای معیوب همان مشکالت را دوچندان و این خود در چرخه مندان را در پی خواهد داشت؛که فرسودگی حرفه

امر بهداشتی سخن گفتیم در بستری تاریخی خود را بازتولید  عنوان دیرماندگیسان آنچه از آن بهکند. بدینمی
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