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q لودویک فلک: نویسنده  

q شاپور اعتماد: مترجم*  
  
  
q     در این مقاله تالش شده است که از راه قیاس علوم پزشکی و علوم طبیعی بـا یکـدیگر نشـان

داده شود که چگونه موضوع شناخت علوم پزشکی اساساً با موضوع شناخت علوم طبیعی تفـاوت  

پدیده ها است، درحالی که درمورد پزشکی دانشمند علوم طبیعی در جستجوي نظمهاي حاکم بر. دارد

سپس برمبناي خصوصیاتی که بـراي بیمـاري برشـمرده مـی شـود      . این امر درست برعکس است

  .ویژگیهاي تفکّر پزشکی مورد بررسی قرار می گیرند

  

  

دانش پزشـکی ، کـه وسـعتش تنهـا بـا      
قدمت تاریخش قابل قیـاس اسـت ، سـبک    
خاصی براي درك مسائل خـود و شـیوة   

اصــی بــراي برخــورد بــا پدیــده هــاي  خ
پزشکی پدید آورده است به این معنی کـه  
فعالیت درپرتو آن منجر بـه پیـدایش نـوع    

دراسـاس ،  . خاصی از تفکـر شـده اسـت   
خاص بودن چنین تفکـري بـه هـیچ وجـه     

بـراي روشـن شـدن    . مایۀ شگفتی نیسـت 
مطلب فقط کافی است که فرق میان شیوة 

و شـیوة  تفکر یک دانشمند علـوم طبیعـی   
تفکر یک دانشمند علوم انسـانی را ، حتـی   
دربارة موضوعی واحد، مورد توجه قرار 

براي مثال، چه قدر فرق است میـان  : دهید
روان شناسی به عنوان یک علم طبیعـی و  
ــاخه اي از    ــوان ش ــه عن ــی ب روان شناس
فلسفه ، و چه قدر کنار هـم گذاشـتن آنهـا    

درواقـع ،  . امري محـال بـه نظـر مـی آیـد     
ــی ــوم پزشــکی   حت موضــوع شــناخت عل

اساساً با موضـوع شـناخت علـم طبیعـی     
عـالم طبیعـی درجسـتجوي    . متفاوت است

پدیده هاي نمونه و عـادي اسـت درحـالی    
که درمورد پزشـک ایـن امـر درسـت بـه      
عکس اسـت؛ او پدیـده هـاي غیرنمونـه و     

ــادي   ــر ع ــار    –غی ــاي بیم ــده ه را  –پدی
طبعــاً ، او در ایــن راه . بررســی مــی کنــد

 نکاتی دربارة برخی از مشخصات شیوة تفکّر پزشکی

78

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


NOORMAGS

 

 139

فت
هیا
ر

   
   

   
   

   
  

ره 
شما

 _دوم
ان 

ست
 زم

ز و
ایی

پ
13

70
  

فاصــله بــا تنــوع و ویژگــی عظــیم ایــن بال
پدیده هـا مواجـه مـی شـود کـه ، جـداً از       
تعددشـــان ، فاقـــد واحـــدهاي بروشـــنی 
مرزبندي شده هستند ، هـیچ مـرز دقیقـی    
میان آنچه تندرستی است و آنچه بیماري 
اســت وجــود نــدارد، و تصــویري بــالینی 

لـیکن ایـن تعـدد    . هرگز تکرار نمـی شـود  
یده هـائی کـه   عظیم و غیرقابل توصیف پد

دائمــاً درحــال تغییــر هســتند و بــه انــواع 
جدیدي منجر می شوند باید بـه نحـوي از   
انحا به کمـک تفکـر تصـرف شـود، زیـرا      
مسألۀ معرفتـی پزشـکی چیـزي جـز ایـن      

چگونه می توان براي پدیده هـائی  . نیست
بی نظم ، نظم و قانون یافت؟ این پرسـش  
. ، پرســش اساســی تفکــر پزشــکی اســت 

ید این پدیـده هـا را درك کـرد و    چگونه با
چه روابطی باید میان آنها برقرار سـاخت  

  تا بتوان به توجیهی عقالنی دست یافت؟
درنتیجه ، در آغاز به جسـتجوي انـواع   
پدیده هائی پرداخته می شود که در نگـاه  

بـراي  . نخست غیرنمونه به نظر مـی آینـد  
مثــال ، فعالیــت عــادي و نمونــه وار قلــب 

البتـه ،  . خصوصیت را داردچنین یا چنان 
از فرد تا فرد،  اختالفهائی درمورد شـدت  
و مدت زمان هرکدام از مؤلفـه هـاي ایـن    

فعالیت و زمان بندي یا آهنگ ایـن مؤلفـه   
ولی ایـن اختالفهـا ازنظـر    . ها وجود دارد

تنهــا در . فیزیوژیــک بســیار نــاچیز اســت
پرتو فعالیت بیمارگونه قلب است که انواع 

یري به دست مـی آیـد کـه    و اقسام تصاو
. هرکدام کـامالً بـا دیگـري متفـاوت اسـت     

ناگزیر مجبور مـی شـویم کـه مشـاهدات     
ــاتی    ــا مالحظ ــیم ت ــترش ده ــود را گس خ
درمورد عروق محیطی ، رگهاي مویینـه ،  
پوســت ، غــدد دونریــز ، دســتگاه نبــاتی ، 

  .روابط تکامل ، و غیره ، را دربرگیرد
أمین از این راه اطالعات بسیار زیادي ت

کارعلم پزشـکی ایـن اسـت کـه     . می گردد
دراین آشفتگی آغازین ، قوانین ، روابـط ،  

  .یا انواعی از مرتبۀ باالتر را کشف کند
ــی رســیم   ــود م ــدف خ ــه ه ــوالً ب . معم

برمبناي حساب احتماالت ؛ می دانـیم کـه   
یـا حتـی    –حتی یک مورد کامالً تصادفی 

را می تـوان   –حوادث فاقد ارتباط متقابل 
قانونی درآورد ، و درنتیجه به هـیچ  تحت 

وجه نباید شگفت زده شـد کـه حتـی ایـن     
ــه   ــه و غیرعــادي ب ــده هــاي بیمارگون پدی
صـورت انـواع معینــی گردآمـده و گــروه    
بندي شـوند و قـوانینی درسـطحی بـاالتر     
پدید آورند ، زیرا آنها زیباتر و کلی تـر از  
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پدیده هاي عادي مستتر درآنهـا هسـتند ،   
ناگهان به طور عمیق تـري   پدیده هائی که

این انـواع ، عـین ایـن    . قابل فهم می شوند
تصــاویر آرمــانی و مجــازي ، کــه واحــد  
بیمــاري خوانــده مــی شــوند ، واحــدهائی 
هستند که پدیده هاي بیمارگونـۀ منحصـر   
به فرد و دائم التغییر به گردشـان تشـکیل   
می شوند ولی هرگز به طور کامل برآنهـا  

ا مایۀ پیدایش تفکـر  منطبق نمی شوند؛ اینه
پزشکی قرار می گرند، تفکري که ، از یـک  
سو ، حاصـل تجربـۀ مشـخص و دور از    
ــی از   ــل طردبخشـ ــی حاصـ ــن ، یعنـ ذهـ
اطالعات مشاهده شده اسـت، و از سـوي   
دیگر، حاصل وضع کردن فرضیه ، یعنـی  
حاصل حدس در مـورد روابـط مشـاهده    

ما دراین کار ، در درجـۀ اول  . نشده است
و تطبیق آماري تعداد بسـیاري   ، از تنظیم

از این پدیده هاي مشابه استفاده می کنیم 
ــور      ــه ط ــه آن را ب ــی ک ــی از روش ، یعن

می خـوانیم ، و  » مشاهدة آماري«خالصه 
این روش تنها روشی است که امکان مـی  
دهد تا از میان افراد متعدد، نوع را بیـابیم  

ــیم   .  ــار در پزشــکی بســیار عظ نقــش آم
مشـاهدات بسـیار زیـاد    تنها درپرتو. است

است که خصوصیت فردي عامل بیمـاري  

در رشته هاي پیچیده اي . حذف می گردد
چون آسیب شناسی و جامعـه شناسـی ،   
خصوصیت فردي به معنـی خصوصـیت   

بـا ایـن   . تصادفی است و باید حذف شود
حال ، مشـاهدة آمـاري ، مفهـوم اساسـی     
دانش مـورد بحـث ، یعنـی مفهـوم واحـد      

  .ید نمی آوردبالینی ، را پد
دراین زمینه ، اموري متعدد و غیرقابـل  

البته تا آنجا که پـاي منطـق بـه     –ارزیابی 
دخالت پیدا می کننـد ، و بـدان    –میان آید 

وسیله می توان سیر تحول مسائلی را که 
مسیر تکامل فکري رشتۀ معینی را تعیـین  
می کنند از پیش دید و یـا حتـی احسـاس    

بک معینی بـراي  س) به این ترتیب(کرد، و 
مـن ایـن   . آن دورة معین آفریده می شود

مشـخص مـی   » شـم «یا » شهود«عامل را 
متأسـفانه در اینجـا نمـی تـوانم بـه      . نامم

با تفصیل بیشـتري بپـردازم   » شم«مسألۀ 
، زیرا این کـار تنهـا در پرتـو تـاریخ علـم      

ولی باید تأکید کنم که بـدون  . میسر است 
علـم را تنهـا   یعنی اگر تحول  –این مفهوم 

مسأله اي مربوط به زمان ، امکانـات فنـی   
هرگـز   –تلقی کنـیم  ) باشانس(و تصادف 

در درجــۀ اول ، . علــم را نخــواهیم فهمیــد
نخواهیم توانست دریابیم که چرا هرکـدام  
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ــري     ــبک فک ــاملی آن از س ــل تک از مراح
خاصی برخوردار است؛ چرا پدیدهاي که 
ــرار    ــان ق ــد همگ ــرض دی ــواره در مع هم

ه اســت تنهــا در فـالن زمــان معــین  داشـت 
براي نخستین بار مشاهده شده اسـت ، و  
آن هم تقریباً به طورهمزمان توسط چنـد  

به ایـن ترتیـب ، درمرحلـۀ    . محقق مختلف
تکـاملی معینـی ، واحـدهاي بـالینی معــین     
پدید می آیند ، و نحوة پیدایششان برخـی  
از خصوصیات مشخص آنها را توضـیح  

دیگري خارج از علم در هیچ علم . می دهد
ــن همــه شــرط و    ــوان ای پزشــکی نمــی ت

» شـبه «یـا  » اگر«و » اما«شروط ، این همه 
شبه  –براي مثال ، تیفوئید . یافت» پارا«و 

پــــــارا  –تیفوئیــــــد ، پســــــوریازیس 
پــارا واکســن ،  –پســوریازیس ، واکســن 

شـبه  (شبه آنمی ، فلج شبه بصلی  –آنمی 
، خروسـک کـاذب ، التهـاب    ) بصل النخاع

عصب چشم کاذب ، پـایین افتـادگی پلـک    
، شبه تصلب ، شبه تالبس  ، ونیـز  ) کاذب(

 –مننژیــــت ، مننژیســــم ، پارکینســــون 
  .پارکینسونیسم ، وغیره

ــل در   ــه ایــن دلی ایــن اســامی خــاص ب
پزشکی زیاد یافت می شوند که همراه بـا  
پیشرفت دانش پزشکی این ضرورت پدید 

 مــی آیــد کــه  درهرنــوع بــالینی ایــدئال و
معین بایـد زیـر نوعهـاي خاصـی نیـز از      

بــراي مثــال ، (یکــدیگر تمیــز داده شــوند 
، کــه گــاهی مطلقــاً ) تیفوئیــد ، پاراتیفوئیــد

 –تـالبس  : هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارنـد  
هرچه دانش پزشـکی بیشـتر   . شبه تالبس

پیشرفت می کند تعداد این تعاریف بیشتر 
می شود؛ و این گونه انحـراف از تصـویر   

م اولیـه دائمـاً پدیـد مـی آیـد و پدیــد      مـنظ 
خواهد آمد، چـون تصـور اولیـه بـیش از     

  .اندازه مجرد و آرمانی از آب درمی آید
یـا  » شـهود «و اما در ارتبـاط بـا نقـش    

درتفکـر پزشـکی ، یـا حتـی دریـک      » شم«
تشخیص ، باید اعتراف کرد کـه مـا عمـالً    
هرگز با یک عالمت آسیب شـناختی ، کـه   

براي تعیین حالت بـالینی  به تنهایی بتواند 
حتـی بـا   : کفایت کند، مواجـه نمـی شـویم   

سیل حصبه هم که برمبناي تجزیۀ مدفوع 
کشت می شود نمی تواند به طـور قطعـی   
ثابــت کنــد کــه شــخص بیمــار مبــتال بــه  
ــه او    ــان دارد ک ــرا امک حصــبه اســت، زی

تنها مجموعـه  . صرفاً حامل میکروب باشد
، اي از نشــانه هــا ، ســر و وضــع بیمــار  

رفتار او ، و وضعیت مشهودش می تواند 
به همین دلیل است کـه  . تعیین کننده باشد
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حتی بهترین پزشـکانی کـه تشخیصشـان    
خوب است غالبـاً از توجیـه دقیـق مبنـاي     
تشخیص خود عاجزند ، و تنها توضـیحی  
که می دهند این است که تصـویر مـرض   

  .براي فالن بیماري نمونه وار است
موفـق شـود تـا     همین که تفکر پزشکی

در انواع و اقسام یک سلسله پدیـده هـاي   
بیمارگونۀ بظـاهر غیرعـادي یـک سلسـله     
انواع آرمانی بیابد، مسـألۀ جدیـدي طـرح    

چگونه می توان مخرج مشترك : می گردد
ــه مــی تــوان از راه   آنهــا را یافــت؟ چگون
تجزیه و تحلیل عناصر مشترك و معینـی  

ه مؤلفه ها یا واحدهائی اصلی یافت کـه بـ  
کمکشان بتوان پدیدة مشـاهده شـده را از   

از ایـن راه اسـت کـه عناصـر     . نو بنا کرد
ــوژي     ــاري و فیزیول ــناختی بیم ــد ش کالب
ــا      ــد؛ ام ــی آین ــد م ــناختی پدی ــیب ش آس
ــن راه    ــه از ای ــوعهائی ک ــۀ موض مجموع
ــان      ــرار مکررش ــد و تک ــی آین ــت م بدس

التهاب ، استحاله ، آتروفی ، هیپرتروفی ، (
) ش کارکرد و غیـره کاهش کارکرد ، افزای

هرگز بـراي تعیـین مجموعـۀ مشخصـات     
همــواره ، . بیمــاري کفایــت نمــی کننــد   

مشــخص تــرین و منحصــر بــه فردتــرین 
خصوصیات در خارج از چنین تصـویري  

قرار می گیرند ، و این امر نشان می دهـد  
کـه عناصـر تعیــین شـدة کالبدشناســی و    
فیزیولوژي بیمـاري بـیش از انـدازه کلـی     

  .هستند
ــ ــن ه ــم  ای ــازیکی از مشخصــات عل م ب

درهیچ رشتۀ علمی دیگـري  . پزشکی است
، انــواع از ایــن همــه خصوصــیات ویــژه  
برخــوردار نیســتند، خصوصــیات تجزیــه 
ناپذیري کـه در عـین حـال فاقـد عناصـر      

ــند   ــم باش ــترك ه ــد  . مش ــه ، رون درنتیج
انتزاعــی کــه تــا ایــن حــد پــیش مــی رود  
ــه     ــد ک ــی ده ــوع بدســت م ــومی از ن مفه

ــب  خاصــیت مجــازي  ــه مرات ــودن آن ب ب
بیشتر از نظایر آن در رشـته هـاي علمـی    

بـه همـین ترتیـب ، درمــورد    . دیگـر اسـت  
مفهوم عنصر هم حاصـل مفهـومی اسـت    

نتیجۀ ایـن امـر   . که عمومیت خاصی دارد
آن است که در علم پزشکی اختالف میان 
ــانزد اســت؛ مقصــودم    ــل زب ــه وعم نظری
ــابی    ــان دانــش کت اختالفــی اســت کــه می

نده وجود دارد ، نه اختالفـی  ومشاهدات ز
که میان فـن پزشـکی و علـم پزشـکی بـه      
چشم می خـورد ، زیـرا درشـیمی ، هـم ،     
ــم و   ــق میــان عل شــاهد نــوعی عــدم تواف

اما در آنجا ، هیچ گـاه  . کاربرد آن هستیم
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ممکـن نیسـت کـه مشـاهده اي بـا نظریــه      
منافات داشته باشد یا حتی درآن ملحـوظ  

  .نشده باشد
: ب المثل اسـت کـه   اما در پزشکی ضر

  .درنظر ، محال ، اما درعمل ، ممکنـ«
درعمل هرگز نمی توان بدون مفـاهیمی  

ــون  ــرما  «چـ ــاس سـ ــاي   احسـ ، دردهـ
. روماتیسمی ، یا دردهاي عصبی کـارکرد 

لیکن این مفاهیم با روماتیسـم یـا عصـب    
ــه وجــه   شناســی درون کتابهــا هــیچ گون

انـواع و اقسـام حالتهـاي    . اشتراکی ندارند
ي و نشانه هاي شخصی پیچیـده اي  بیمار

ایـن  . وجود دارند که تاکنون نتوانسته انـد 
اخـتالف میـان نظریـه و عمـل ، درمبحـث      

امـا  . درمان بهتر از همه جا مشهود اسـت 
ــه      ــت ک ــیحاتی اس ــه توض ــرین نمون بهت
درمورد اثر داروهاي مخـدر عرضـه مـی    
ــردد، کـــه از نـــوعی شـــبه منطـــق      گـ

ــد ــاربر . برخوردارن ــا همــین اواخــر، ک د ت
) هموپتسـیس (کافور در مورد تف خـونی  

ولـی  . و این کار دلیل داشـت  –ممنوع بود 
و ایـن   –امروزه کافور را تجویز می کنیم 

هـرروش  . کار هم باز دلیـل خـود را دارد  
درمـانی و   –درمانی ، به انضـمام همـان   

دقیق، منطقـی  «روانکاوي ، انگیزه و دلیلی 

 دارد ، و غالبـاً هرچـه  » ، یا حتی ریاضـی  
این دلیل دقیق تر باشد طول عمرش کمتر 

یافتن چنین توجیه هاي منطقـی نمـا   . است
در پزشکی از هر رشـتۀ دیگـري آسـانتر    
اســت ، زیــرا هرچــه مجموعــۀ پدیــده هــا 
پیچیده تر باشد یـافتن کـانونی کـه بـراي     
مدت زمان کوتاهی صادق باشـد آسـانتر   
. است ، و یافتن مفهومی جـامع دشـوارتر   

زشــکی اســت کــه بــا ایــن تنهــا در علــم پ
: موقعیــت ویــژه مواجــه مــی شــویم کــه  

هرچه پزشک ناشـی تـر باشـد بـه همـان      
زیـرا  . اسـت » منطقی تـر «اندازه درمان او 

ظاهراً در پزشکی تقریبـاً همـه چیـز قابـل     
اثبــات اســت ، و درنتیجــه تــاکنون تقریبــاً 

  .هیچ چیزي را هم توضیح نداده است
ــی   ــاهیم اساسـ ــدا از مفـ ــوع«جـ و » نـ

در پزشکی ، مفهوم دیگـري نیـز   » رعنص«
وجود دارد که به همـان انـدازه خـاص و    
منحصر به پزشـکی اسـت ، و آن مفهـوم    
رابطۀ میان پدیده هاي بیمارگونـه اسـت ،   
این رشتۀ بسیار پیچیـده از نظـر معرفـت    
. شناسی تصویر ویژه اي بدست می دهـد 

تفکر پزشکی ، مانند سایر علـوم طبیعـی ،   
ی را بـه ر  ( سـمیت مـی شناسـد   روابط علّ

اگرچه معمول این است که پزشک تقریبـاً  
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ــارت   ــز از عب ــه   «هرگ ــت ک ــن عل ــه ای » ب
استفاده نمی کنـد بلکـه بـه جـاي آن لفـظ      

ــداً« ــرد » بع ــارمی ب ــکی ، ). را بک در پزش
درست مانند زیست شناسی ، پدیـده مـی   
توانـــد تکـــاملی ، تناســـبی ، جانشـــینی ، 

ــد  ــتی باشـ ــی ، و آنتاگونیسـ در . افزایشـ
ــه  پزشــک ــامالً مشخصــی را ک ــل ک ی عام

پدیده هاي بیمار را توضیح می دهـد مـی   
توان در دومفهوم قابلیت داخلـی و زمینـۀ   
خارجی خالصه کـرد؛ بـه عبـارت دیگـر ،     
شرایطی کـه پدیـدة بیمـاري مـوردنظر را     

ــود دارد  ــالقوه درخ ــن ،   . ب ــر ای ــزون ب اف
سواي برخورداري از همه گیري شناسی 

آن ) تلئولوژیـک پا(، به مفهـوم هدفمندانـه   
بـدین ترتیـب ، پدیـده    . نیـز نجهـز هسـتیم   

هاي پزشـکی از طریـق تعـداد بیشـماري     
روابط گوناگون با یکدیگر مرتبطند؛ و این 
امر ، با آن که ناشی از خصلت غیرنمونـه  
وار بودن آن است ، ولی ، درعـین حـال ،   
خود این ارتباط عاملی براي جبران مجدد 

  .ت استمحدودیتهاي ناشی از این خصل
لیکن ، مجموعه و تعدد این روابط ، کـه  
عناصـــر هرکـــدام از شـــرایط متفـــاوتی 
برخوردارند ، وقتی بـه صـورت یـک کـل     
واحــد و از دیــدگاه معینــی موردبررســی 

مـا  . قرارگیرد غیرعقالنی به نظر مـی آیـد  
ــی را مــی پــذیریم ولــی نتیجــه  روابــط علّ
هرگــز نــه متناســب بــا علــت اســت و نــه  

علــل آســیب زایــی  همیشــه صــادق ، اثــر
نتیجۀ شدت و خاصـیت آن اسـت ، یعنـی    
ی عوامل خاصیتی را کـه   باید به روابط علّ

لــیکن ، . بــا آنهــا نــامتوافق هســتند افــزود
حتی با درنظرگـرفتن ایـن سلسـله آمـار ،     
باز هم در پزشـکی نمـی تـوان چیـزي را     
نتیجه گرفت، چـون همـواره ممکـن اسـت     

ل بـراي مثـا  . واکنش آنتاگونیستی رخ دهد
، بــه اعتقــاد برخــی ، دموگرافیســم ســفید 

ــارکردي   ــزایش ک ــیون(براف ) هیپرفونکس
غدد فوق کلیوي داللت می کنـد ، درحـالی   

باهمـان قاطعیـت و   (که ، به اعتقاد دیگران 
، بــه دلیــل آنتاگونیســم پوســت و ) منطــق

روده ، برنوعی هیپوفونکسیون دالت مـی  
قـانون اثـر تحریکـی شولسـته ، اثـر      . کند

ــاهمگن م ــدار متوســط    ن ــدار کــم و مق ق
آتروپین ، واکـنش متغیـر مردمـک چشـم     
درهنگام بیهوشی ، همه نمونه هاي دیگـر  

  .این غیرعقالنی بودن به شمار می آیند
ــا   ــنایی کامـــل بـ حتـــی برمبنـــاي آشـ
ــوژي مثانـــه و    ــی و فیزیولـ کالبدشناسـ
آشنایی کامـل بـا فرآینـدهاي بیماریهـاي     
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سل ، نمی توان این پدیـدة جالـب را پـیش    
ینی کرد که سل مثانـه ، پـس از جراحـی    ب

مشـابه  . کلیۀ مبتال به سـل ، از بـین بـرود   
آن ، برمبناي احاطه به فیزیولوژي گفتـار  
، نمی توان این واقعیت را نتیجه گرفت که 
ــل و    ــی کام ــس از جراح ــی پ ــه حت چگون
برداشتن حنجـره همچنـان بتـوان سـخن     

برمبنــاي نظریــۀ کالســیک واکــنش . گفــت
ن نتیجه گرفت که وقتـی  واسرمن ، می توا

رم فعال کار می کنـیم بیشـتر مواقـع     با س
بایــد نتــایج منفــی گرفــت، درحــالی کــه ،  
. درعمــل ، خــالف ایــن امــر رخ مــی دهــد

دراین مورد، پزشکی دالیل خـود را دارد،  
ولی این دالیل درامتـداد نظریـۀ کالسـیک    
مذکور نیستند ، و نیازمنـد تغییـر دیـدگاه    

  .هستند
د کلیۀ مسـائل پزشـکی   این نکته درمور

همیشه ایـن ضـرورت پدیـد    : صادق است
می آید که زاویۀ دید خود را تغییـر دهـیم   
ــب    ــود عقـ ــجم موجـ ــدگاه منسـ و از دیـ

تنها از ایـن راه اسـت کـه جهـان     . بنشینیم
پدیده هـاي بیمـاري ، کـه در کلیـت خـود      
غیرعقالنی است ، در جزئیات عقالنی مـی  

ه همـان گونـه کـه انتـزاع پردامنـه بـ      .شود
تفکر پزشکی امکان می دهد تـا در پدیـده   

هاي غیرنمونه وار انواعی را کشف کنـد ،  
به همان گونه ، تنها با نادیده گـرفتن یـک   
سلســله نتــایج ، مــی تــوان قــانونی را     
. درمورد پدیده هـاي نـامنظم بکـار بسـت    

این امر منجر به ناهمخوان بودن افکـاري  
مـی گـردد کـه دراثـر طـرز برخوردهــاي      

اي درك پدیدة بیمـار پدیـد مـی    مختلف بر
آید و منجر به این واقعیت مـی شـود کـه    
. درك واحد از بیماري امري محـال گـردد  

پیچیدگی عظیم پدیدههاي بیمار نه توسـط  
نظریۀ سلولی ، نه نظریۀ طبایع چهارگانـه  
، نه درك کارکردي امراض به تنهـایی ، و  

، هرگـز  » پسـیکوژنیک «نه شـرطی کـردن   
لمروي عظـیم از پدیـده   نمی تواند شامل ق
  .هاي بیمار شود

اما ، با آن که در پزشکی اسـتقرار یـک   
فکر جامع ، ماننـد اتمیسـم درشـیمی ، یـا     
انرژتیک در فیزیک ، امـري محـال اسـت ،    
با این همه ، همواره می بینیم که یک فکـر  
دقیق و معین روز به روز روشـن تـر بـه    

ایـن  . صورت دیدگاهی غالب در مـی آیـد  
نما ، که در پرتو آن پدیـده هـاي   فکر راه  

پزشــکی قابــل درك مــی شــوند ، عبــارت 
ــی از    ــوقتی معین ــا و م اســت از درك پوی

موضـوع تفکـر پزشـکی    . پدیدههاي بیمار
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ولی بیماري حالت پایـداري  . بیماري است
نیست ؛ فرآیند دائماً درحال تغییري اسـت  
که منشأزمانی معـین ، سـیري خـاص ، و    

یالی علمـی ، ایـن   این موجود خ. افول دارد
موجــودي کــه از راه انتــزاع آفریــده مــی  
شود و آمار و شهود پشتیبان آن اسـت ،  

خوانـده مـی   » مـرض «این موجـودي کـه   
شــــود ، و از نظــــر آمــــاري از بنیــــاد 
غیرعقالنی اسـت و بـه هـیچ وجـه بـدون      
ابهام قابل تعریف نیسـت ، تنهـا در پرتـو    
ــدي   ــه واحـ ــاریخی بـ ــوقتی و تـ درك مـ

واحـد تحلیلـی   . شـود مشخص تبدیل مـی  
ــه    ــهود آن بلک ــت مش ــه حال ــاري را ن بیم

اولـی در  . تاریخچۀ بیماري تعیین می کنـد 
بهترین حالت سـندروم اسـت و عالیـم را    

ماننـد سـندروم    –براي ما تأمین می کنـد  
ــا ســندروم هــورنر   ــافتی ی کــه تفکــر  –ب

ــندروم و   ــان آن سـ ــد میـ ــکی جدیـ پزشـ
  .بیماري فرق دقیقی قایل می شود

ــن خصوصــیت  تــاریخی و زمــانی   ای
مفهوم بیماري در نوع خـود منحصـر بـه    
ــاري    ــه بیم ــرا از آنجــا ک ــرد اســت ، زی ف
تغییري است که بـا گذشـت زمـان تحـول     
می یابـد ، یعنـی تغییـري در کارکردهـاي     

کارکردهائی که هر کـدام    -زیستی است 

آشـکار اسـت     -سیر زمانی خود را دارد 
کــه بــه مثابــۀ نــوعی معــین از رونــدهاي 

ی به طور مضاعف به لحظۀ زمـانی  زیست
اگر به خود اجازه دهیم که . وابسته است 

تمثیلی را از رشته اي دور به وام گیریم ، 
می توانیم بگوییم کـه نسـبت بیمـاري بـه     
کارکردهاي عادي زیسـتی درسـت همـان    
نسبتی است کـه در فیزیـک میـان مفهـوم     

ــتاب« ــرعت«و » شـ ــرار اســـت» سـ . برقـ
بـا آن  . ا داردسیر زمانی خـود ر » زیست«

که سیر مرض در قالب آن بـه وقـوع مـی    
پیوندد ، درعین حال ، تا حـدودي مسـتقل   

ــق الگــوي  . از آن اســت ــودك طب رشــد ک
امـا ، همزمـان   . معینی صورت می پذیرد 

با آن ، سل او با زمان بندي منحصـر بـه   
خود و طبـق قـوانین خـود پیشـرفت مـی      

در نتیجه ، سیر پیدایش ایـن بیمـاري   . کند
تی دوگانــه ، و درعمــل چهارگانــه ، خصــل

  .پیدا می کند
به این ترتیب ، مطالب باال را می تـوانیم  

در درجـۀ  . به صورت زیر خالصـه کنـیم  
اول ، آســیب زایــی یــک مــورد خــاص و  
معین مطرح است ، یعنی زمینۀ آن ، حالت 
یا رفتار آن ، عفونت آن ، عالیم اولیـۀ آن  
، نحوة پیـدایش حساسـیت ، سـیر تحـول     
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ایـن را  . الیم آسیب شـناختی ، و غیـره   ع
مــن انتــوژنی تفصــیلی یــا تکــوین فــردي 

  .بیماري می خوانم 
پس از آن ، آسـیب زایـی عمـومی تـک     
تک مـوارد سـل مطـرح مـی شـود؛ بـراي       
مثال ، عوامل بالقوه و سیر سل یا حصـبه  
ــا دیاتزاســیداوریک در دوران کــودکی ،   ی

ایـن انتـوژنی   . بلوغ ، و یائسـگی ، و غیـره  
در مرحلـۀ  . مومی را بیماري می خـوانم ع

سوم ، تاریخچۀ مسـتقل بیمـاري در یـک    
محیط اجتماعی و جغرافیایی معـین قـرار   

تاریخجۀ یک همه گیـري معـین ، یـا    : دارد
ــین   ــتحاله اي مع ــر اس ــک تغیی ــن را . ی ای

فیلوژنی تفصیلی یا تکوین نسـلی بیمـاري   
در مرحلۀ آخر ، بایـد تاریخچـۀ   . می نامم 

دوره هاي مختلف بررسـی   عمومی را در
این کـه در چـه زمـان آدمـی بـه آن      : کرد

. مبتال شده و تغییرات آن چه بـوده اسـت  
ــی     ــاري م ــومی بیم ــوژنی عم ــن را فیل ای

من هـیچ رشـتۀ علمـی دیگـري را     . خوانم
ــراغ نــدارم کــه مفهــوم اساســی آن      س
ضـرورت ایــن همـه بررســیهاي ژنتیــک ،   

جنــین . کــامالً متفــاوت را ایجــاب کنــد   
ا سـنگواره شناسـی ، تـاریخ یـا     شناسی ب

همه سـیر تحـول را در    –جامعه شناسی 

در . یــک جهــت واحــد بررســی مــی کننــد
ــا     ــاملی ب ــلۀ تک ــی دوسلس ــیب شناس آس

ــوند  ــدیگر ترکیـــب مـــی شـ ــل : یکـ تکامـ
و فیلوژنتیـک  ) پدیدآیی فـردي (انتوژنتیک 

موجـود زنـده و تحـول    ) پدیدآیی نـوعی (
به ایـن ترتیـب ، صـورت بنـدي     . بیماري 
ی مفهوم بیماري روشن تر و دقیـق  تاریخ

  .تر می گردد
اکنون می خواهم بـه دو مفهـوم کـامالً    
جدید و ثمربخش که مربوط بـه بحـث مـا    

مفهوم فرآیند ایجـاد  : می شود اشاره کنم 
سالمتی یا بهسازي ، مفهوم عفونت خفتـه  
، و همچنین مفهـوم مـرض خفتـه ، ماننـد     

ــیفیلیس ــن    . س ــه ای ــوط ب ــدهاي مرب رون
ــاهیم را ــاهیم    مف ــوان تحــت مف ــه مــی ت ن

ــاهیم     ــت مف ــه تح ــتی و ن ــداول تندرس مت
در پرتـو  . متداول بیماري دسته بندي کرد

ــل    ــۀ متقاب ــتی رابط ــاهیم ، تندرس ــن مف ای
ــیب زا     ــدهاي آس ــان رون ــی می ــا (معین ی

و سالمت زا یا بهسـاز اسـت ؛ و   ) پتوژنی
هر رابطۀ دیگري ، درهرجهـت کـه باشـد،    

ــد   ــی آی ــمار م ــاري بش ــ . بیم ــا ک ه از آنج
عضوها و غده هـاي کـامالً متفـاوت مـی     
توانند متقابالً جایگزین یکـدیگر شـوند ، و   
برخی از بیماریها هم یکدیگر را خنثی می 
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سازند و حالـت سـودمندتري ایجـاد مـی     
کنند ، بایـد تندرسـتی را از روي منطـق و    
پیگیرانه ولو خالف انتظار نـوعی بیمـاري   
تعریف کنیم که در آن لحظۀ معـین بـراي   

بـه ایـن   . د سودمندترین بیمـاري اسـت  فر
ترتیب ، تصویر پویا وخاصی از موضوع 
موردبررسی پزشـکی پدیـد مـی آیـد کـه      
درآن ، به جاي علل ثابـت ، بـا رونـدهاي    
. متقابل و مؤثر بریکـدیگر مواجـه هسـتیم   

روابط میان این رونـدها مختلـف اسـت و    
با یکدیگر ناهمخوان هستند ، و همواره به 

  .دگاه بستگی دارندتغییر ضروري دی
حال اگـر بـه ایـن مطلـب ماهیـت ویـژة       
مجرد مفهوم واحد بـالینی را هـم اضـافه    
کنــیم ، تصــویري کلــی از ایــن کــه تفکــر  
پزشکی چگونـه مسـأله را درك مـی کنـد     

  .پیدا می کنیم
اگر اجازه دهید کـه مطلـب خـود را بـه     
زبان استعاره بیان کنم مـی تـوانم بگـویم    

کی بـا تفکـر   فرق اساسی تفکـر پزشـ  : که 
ــه در پزشــکی از    ــن اســت ک علمــی در ای
مختصات گاوسی استفاده مـی کنـیم ، در   
ــی مختصــات    ــوم طبیع ــه در عل ــالی ک ح

در مشـاهدة  . دکارتی را بکـار مـی بنـدیم   
پزشکی ، توجه ما نه به یک نقطه بلکـه بـه   

مشـاهدة  . یک دایرة کوچک معطوف است
ــه    ــه در دســتگاه مختصــاتی ک خــود را ن

یۀ ثابتی مـی سـازند ،   خطوطش با هم زوا
بلکه در دستگاهی از منحنیهاي دلخـواه و  
متقاطع و بدون تصور دقیق از آنها انجام 

ایـن تصـویر را مـی تـوان بــا     . مـی دهـیم  
واقعیــت زیــر انــدکی اصــالح کــرد ، و آن 
عبارت است از ایـن امـر کـه ، اگـر دقیـق      
سخن گوییم ، تنوع پدیده هاي پزشـکی را  

وسی هم تنها حتی با کاربرد مختصات گا
. به طور تقریب می توان قابل فهم سـاخت 

اگر بخـواهیم سـخن خـود را دقیـق گفتـه      
باشیم ، تفکر علمی براي قلمروي کوچـک  
از مختصــات دکــارتی ، و بــراي قلمــروي 

ت    (بزرگ  از ) بـراي مثـال درنظریـۀ نسـبی
ــد ؛    مختصــات گاوســی اســتفاده مــی کن
درحالی که تفکر پزشـکی بـراي قلمـروي    

ختصات گاوسی استفاده مـی  کوچک از م
ــراي درك     ــال ، ب ــین ح ــی درع ــد ، ول کن
عقالنی و منطقی پدیده هـا درکلیـت خـود    

  .هیچ راه و روشی ندارد
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طاهرة مبشري در انتخاب معادلهـاي فارسـی    *
ــتن    ــایی م ــرایش نه برخــی از اصــطالحات و وی

  .از او سپاسگزارم. یاري کرد
1- In der Theone zwar unmoglich, in 
der praxis kommt e saber Vor. 
2- Schultze. 
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