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جستاری در باب ناهممقیاسی مفهومی میان پارادایمهای طبّ سنتی ایرانی و پزشکی مبتنی بر شواهد
در مفهوم علیّت

ج

علیرضا مهدیزادهالف ،ب* ،محمدحسین بهمنزادگان جهرمیب ،وحید تفضلی
الفمرکز تحقیقات قرآن-حدیث و طب ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران
بدفتر مطالعات تاریخ پزشکی ایران ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران
جمرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران

چکیده
سابقه و هدف :خوانش پارادایمیک از تاریخ پزشکی این امکان را فراهم میآورد که بهدنبال بحرانهای رخداده در تاریخ پزشکی و انقالبهای علمی اتفاقافتاده،
سیر تحول مفاهیم پایهای را ذیل پارادایمهای گوناگون فهم کنیم .مفاهیم بنیادین در انقالبهای علمی دچار تحول اساسی میشوند وگاهی ممکن است ،تصویر
رایج از پدیدهها به کلی به نحوی گشتالتی تغییر کنند .در تاریخ پزشکی و با برآمدن طب مدرن در قرون اخیر ،مفاهیمی پایهای نظیر علیّت و تبیین ،بدن و
بدن مندی ،بیماری و سالمت دستخوش تغییرات اساسی شدند .هدف از این مطالعه ،ارائۀ تصویری فلسفی از ناهممقیاسی مفهومی در مفهوم علیّت ،با تأکید بر
مثالهایی از تعریف سالمت و بیماری در پارادایمهای مختلف پزشکی است.
مواد و روشها :در این نوشتار ضمن معرفی و بحث مختصر در باب ناهم مقیاسی مفهومی موجود در مفهوم علیّت ،دربارۀ برخی مدلهای تبیین در انقالب علمی
طب نیز بحث میکنیم .برای این کار از روش تحلیل فلسفی بهره بردهایم تا مبانی فلسفی پارادایمهای طب را مورد تدقیق قرار دهیم .به مدد جستار در تاریخ
پزشکی ،نمونه هایی از فهم علیّت و کارکرد آن را ترسیم خواهیم کرد .همچنین با رویکردی تطبیقی و ضمن ارائۀ مثالهایی از متون هر دو پارادایم ،دامنۀ این
بحث را گستردهتر خواهیم کرد.
یافتهها :مدعای محوری این متن که مبتنی بر پایبندی به اصل ناهممقیاسیِ مفاهیم در پارادایم های یک علم شکل گرفته است ،عدم امکان وضع مقیاسی واحد
برای درک همزمان مفهوم علیّت در طبهای سنتی-ایرانی و پزشکی امروز یا همان پزشکی مبتنی بر شواهد است.
نتیجهگیری :این نوشتار ضمن تأکید بر استقالل جنبههای نظری و ابعاد کاربستیِ پارادایمهای پزشکی ،گفتوگو و حتی مقایسۀ روشمند میان پارادایمها را ممکن
و بلکه ضروری میداند؛ اما تأکید دارد که این مقایسه به معنای مفاهمۀ هم زمان هر دو پارادایم نخواهد بود و اجتناب از خلط روششناختی در این تالش
ضروری است.
کلیدواژهها :پارادایم ،طب سنتی ایرانی ،پزشکی مبتنی بر شواهد ،علیّت

مقدمه:
توماس کوهن ( ،)Thomas Kuhnفیلسوف علمم در قمرن
بیستم ،خوانش جدیدی از تاریخ علم ارائه داد .او تاریخ علم را
تاریخی خطی و با انباشت داده های علمی و با اصالح تدریجی
گزارههای علمی ندانست .در نگاهی متفماوت ،او بمر ایمن ر ی
اصرار ورزید که لحظات بحرانی در تاریخ هر علم وجمود دارد؛
* فرد مسئول مكاتباتmehdizade@sums.ac.ir :

لحظاتی که دستگاهِ نظریِ علمیِ حاکم ،دچار بحران شده اسمت
و نظریه های رقیب با ارائۀ تفاسیر معتبرتر ،زمینمۀ رخدادن یمک
انقمالب علممی ( )Scientific revolutionرا رقمم ممیزننمد.
کوهن به ایمن دسمتگاههمای نظمری در تماریخ علمم «پمارادایم»
می گوید .دسمتگاه همایی کمه بمهنحموی مسمتمر زمینمۀ فعالیمت
دانشمندان و امکان طمرح پرسمشهایشمان را فمراهم ممیکننمد.
پممارادایم حمماکم درواقممع برسممازندۀ علممم متعممارف ( Normal
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خوانش پارادایمیک از تاریخ علم

تاریخ دریافت :خرداد 0011
تاریخ پذیرش :مهر 0011

جستاری در باب ناهممقياسي مفهومي ...

 )Scienceاست و در زمانی دچار بحران شده و ممکمن اسمت

هستند؛ بنابراین تحول پارادایمها سبب تحول اجزای آنهما نیمز

در جدال با رقبای خود دچار انقالب شود (.)1

میشود (.)5 ،2

با دقت در تفسیر پارادایم نزد کوهن متوجه میشویم کمه او

برای پذیرش مفهوم ناهم مقیاسی ،بنا به تعریف اجمالی کمه

بر استعارۀ فعالیت اصرار میورزد .از نظمر کموهن ،پمارادایمهما

از کمموهن و فایرابنممد گفتممه شممد ،نیممازی بممه قیمماس متنمما ر و

توسط دانشمندان به نیکی فهم نمی شموند و حمدودووغور آنهما

یکبه یک مفاهیم نیست ،بلکه با پذیرش این حقیقت کمه طمب

قابمملاشمماره نیسممت ،بلکممه ح ممور در ف ممای آکادمیممک،

سممنتی و طممب مممدرن بممه لحممای پممارادایمی متفمماوت هسممتند،

آموزشپذیرفتن یا آموزش دادن علوم رایج و فعالیت در جامعمۀ

ناهممقیاسی نیز بهعنموان نموعی حقیقمت ،ضمرورتاً خودنممایی

دانشگاهی است که پارادایم یک علمم را معمین ممیکنمد .او در

میکند .کوهن و فایرابند ،پمارادایمهمای رقیمب را نماهممقیماس

خوانش پارادایمیک خود از تاریخ علم به مفاهیمی مانند انقالب

عنوان کرده و بر سه نوع ناهممقیاسمی میمان پمارادایمهما تأکیمد

علمی ،گسست و ناهممقیاسی میان مفاهیم اشماره ممیکنمد کمه

ورزیدهاند:

تصویر کوهن از تاریخ علم را تکمیل خواهد کرد (.)2 ،1
مفهوم ناهممقیاسی ،کمه در سماخت نظریمۀ انقمالب علممی

 .1نمماهممقیاسممی مفمماهیم یمما تغییممر معنممایی ( Meaning

)change

کوهن و نسبیگرایی و قیاسناپذیری نظریههما توسمط فایرابنمد

 .2ناهممقیاسی روششناختی

( )Feyerabend P.مورد بررسی قرار گرفتمه اسمت ،ریشمهای

 .3ناهممقیاسی مشاهدات یا ادراکی

تاریخی در ریاضیات دارد .این مفهوم بهسادگی بیان میکند کمه

در یک انقالب علمی و با جایگزینی یک پارادایم بمه جمای

چگونه میتوان برخی چیزها را مقیاسی مشترک بمرای سمنجش

دیگممری ،نمماهممقیاسممی در همممۀ سممطوح رخ مممیدهممد و ایممن

یکدیگر قرار داد؛ مثالً مقداری پنبه را میتوان با مقداری فمودد

مقولهبندی صرفاً نوعی تحلیل برای فهم بهتر ناهممقیاسی است.

سنجید ،چرا که واحدی نظیر گرم و مقیاسی مانند جرم در میان

در این مقاله به بررسی ناهممقیاسی مفاهیم یا تغییر معنمایی

پنبه و آهن مشترک است و با رجوع به ایمن واحمد ممیتموانیم

در انقالب پارادایمیک پزشمکی خمواهیم پرداخمت و گسسمت

دقیقاً بگوییم هرکدام چه مقدار از دیگری است ،حال آنکه برای

مفهومی علیّت را بهعنوان نمونه بررسی خواهیم کرد؛ امما پمیش

اندازهگرفتن وتر یک مثلث قائمۀ متسماویالسماقین همی معیمار

از آن ،از ناهممقیاسی ادراکمی و روششمناختی صمرفاً تعریفمی

مشترکی وجود ندارد .در این مثال ما نمی توانیم طمول یکمی از

مجمل برای آشنایی بیشتر خوانندگان بما مفهموم نماهم مقیاسمی

ساق ها را مالک اندازۀ وتر بمدانیم یما بمرعکا .اینجاسمت کمه

ارائه خواهیم داد.

صرفاً به عددی اصم اشاره ممیکنمیم کمه در حقیقمت همی گماه

ناهممقیاسی ادراکی

نمیتوانیم مقدار درسمت آن را بفهممیم؛ ممثالً بما فمرل طمول

انقالب علمی باعث میشود که اندیشممندان ،جهمان را بمه

طول وتر کفایت میکند .به همین جهت میان طمول سماقهما و

مو ف به ادراک جهان پیرامون به شکل تازه و دیگمری اسمت.

طول وتر نسبت ناهممقیاسی برپاست .البته امکان مقایسه وجود

پا از آن ،جهانبینی او با آنچه قمبالً در آن بمود قیماسناپمذیر

دارد و برای همین میتوان گفت که طول وتر بزرگتر از طمول

خواهد بود ( .)2ناهم مقیاسی ادراکی نه تنها بیان میکند که آنچه

ساقین خواهد بود (.)2-4

مدافعان دو پارادایم رقیب مشاهده میکنند با هم متفاوت است،

مطابق ر ی کوهن ،پارادایمها کملهمای یمکپارچمهانمد امما

بلکه هی تجربۀ فراپارادایمی برای حکمکمردن در ممورد اینکمه

دارای اجزایممی همچممون نظری مه ،قمموانین ،مفمماهیم ،روشهممای

کدامیک ادراکی درست دارند ،وجود ندارد؛ بمه عبمارتی دیگمر،

پممهوهش ،ابممزارآدت و مجموعممهای از گممزارههممای مشمماهداتی

بهجز پارادایم ،چشمانداز مستقلی در اختیار اندیشمندان نیست
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ساق های یک ،عدد رادیکال دو برای اشارۀ کلی به مقدار گنم

شکل دیگری ببینند .در هنگام تغییر پمارادایم علممی ،دانشممند

مهدیزاده و همكاران

( .)4این مسئله در مقابل فالسفۀ علمِ توصیهگر است؛ هم پموپر

مناقشه را پایان دهد که موازین کدام پمارادایم درسمت اسمت و

( )Karl Raimund Popperو همممم پوزیتیویسمممتهممما

کدامیمک در ممورد تعریمف علمم ،مسمائل آن و روش حمل آن

( )Positivistsبر این باورند که میتوان دو نظریۀ رقیمب را بما

دیممدگاه صممحیحی دارد؛ بممه بیممانی دیگممر ،معیممار یکسممانی

شواهد تجربی سنجید ،اما اگر شواهد تجربی کامالً محمدود بمه

(فراپارادایمی) در کار نیست تما براسماس آن میمان دعماوی دو

پارادایم باشند ،به این معنا که تفاوتی میان گزارههای مشاهداتی

پارادایم ق اوت کرد .این نوع ناهم مقیاسی در دوران بحمران و

و نظری نباشد ،آنگاه شواهد تجربی نمیتوانند با هر دو نظریمۀ

انقالبها خود را نشان میدهد؛ اندیشمندان پارادایمهای رقیب،

رقیب ارتباط بگیرند و نمیتوانند مبنایی بیطرف برای ارزیمابی

اسممتددلهممای همممدیگر را درک نمممیکننممد یمما نممامعقول

باشند ( .)2منظور از شواهد محدود به پارادایم ،تبیین و تفسمیر

برمیشمارند؛ چرا که معیارهایی که به آنها میگویمد چمه چیمز

مشاهدات یا طراحی آزمایشهما قطعمی بمر مبنمای جهمانبینمی

عقالنی (علمی) و چه چیز نامعقول ممیباشمد ،یکسمان نیسمت

خاص پارادایم است ،همانگونه که برای صدها سال با مشاهدۀ

(.)2

حرکت سمتارگان در آسممان و انمدازهگیمریهمای نسمبتاً دقیمق

ناهممقیاسی مفاهیم یا تغییر معنایی

نجومی مدل زمین مرکز تأیید میشد و بعد از تغییر جهمانبینمی

چنانکه مرور شد ،هنگامی که بر اور یک انقمالب ،پمارادایم

پارادایمیک همان مشاهدات و اندازه گیریها در مدل خورشمید

نوین جمایگزین پمارادایم پیشمین ممیشمود ،برخمی از مفماهیم

مرکز و بعد از آن همان شواهد با تبیین جدید در مدل محمدود

پارادایم پیشین که اتفاقاً نقش محوری در تبیین آن علم داشمتند

به مرز در مقابل بیکرانگی آسمان مورد استفاد قرار گرفمت .در

به کلی از بین میروند؛ اما مطابق آموزۀ کوهن که «پارادایمهای

پزشکی نیز از سویی نظریۀ اخمالط اربعمه و ممزاج ،تعریمف و

نوین از پارادایمهای قدیم زاده ممیشموند» بسمیاری از مفماهیم

کاربست فراپارادایمیک ندارند؛ زیرا تعاریف آنها در محمدوده و

پارادایم پیشین در پارادایم جدیمد وجمود خواهنمد داشمت .امما

با سایر اجزای پارادایم خودشان بوده ،حتمی

پرسش محوری این خواهد بود که آیا سلسله واژگان باقیمانده

در پزشکی مبتنی بر شواهد نیز با آنکه بر شمواهد و مشماهدات

از پارادایم ازبینرفته ،همچنان معنای خود را در پارادایم جدیمد

تکیه شده است لیکن بهدلیل آنکه بر مبنای تأکید بر نتیجۀ اقدام

حفظ خواهند کرد؟ از منظر کوهن ،که متأور از ویتگنشتاین دوم

و عمل و صرفنظر از سازوکار اسمتوار شمده اسمت ،بما سمایر

اسممت ( ،)4 ،3بممرخالف تصممور متممداول ،معنممای یممک واژه از

پارادایمهایی که عمدتاً با گزارههای پیشین درصدد توجیه نتیجۀ

لغتنامهها به دست نمیآید بلکه در حین اسمتعمال آن محقمق

آزمایش ها بما ددیمل منطبمق بمر سمازوکار پارادایمیمک اسمت،

میشود .ناهممقیاسی مفهومی ،نسبتی وویق بما شمبکۀ معنمایی و

قابلجمع نیستند.

مسئلۀ بافتارگرایی ( )Contextualismدارد.

در ارتباط تنگاتن

ناهممقیاسی روششناختی

هر پارادایم علمی با بیمان خماص خمود ،جهمان را بمهنحمو

مخصوص خود است .روشهما و اسمتانداردهای همر پمارادایم

جهان را ادراک و وصف میکنند .کوهن میگویمد مفماهیم ایمن

تعیین میکنند که چه چیزی علم است و چه چیز علمم نیسمت.

زبان ،همانند شبکهای که وی آن را شمبکۀ (مفهمومی) پمارادایم

استانداردهای نیوتن به او اجازه نمیدهد که فیزیمک ارسمطو را

نامگذاری کرده ،با یکدیگر در ارتباطاند .در این شمبکه ،معنمای

علمی نوین بداند و برعکا .این موازین مشخص میکنمد کمه

یک کالم عبارت است از نحوۀ ارتباط و چینشی که ایمن کمالم

کدام پرسش ها در حوزۀ پارادایم است و با چه شیوههایی بایمد

با دیگر واژگان زبان دارد و بهدنبال آن ،تغییر معنما یعنمی تغییمر

این مسائل را حل کرد ( .)4 ،2 ،1نماهممقیاسمی روششمناختی

همین نحوۀ ارتباط و چینش .در چنین وضعیتی ،هر نوع تغییری

بیان میکند که هی استاندارد فراپارادایمی وجود ندارد تا این

در بخشی از این شبکۀ زبانی ،خواهناخواه ،به دیگر قسمتهای
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هممر پممارادایم حممائز روشهمما ،معیارهمما و اسممتانداردهای

خاصی بازنمایی میکند و بهوسیلۀ آن بیان است که اندیشمندان

جستاری در باب ناهممقياسي مفهومي ...

زبان سرایت خواهد کرد .کوهن ادعا میکند که تحودت علمی

معنای آن واژه برمی دارد .مفهوم احتمال در جامعۀ فیزیکدانمان

تغییر قابلتوجهی را در شبکۀ معنایی زبان بمه وجمود ممیآورد

پایبند به نسمبیت در مقایسمه بما جامعمه فیزیمکدانمان طرفمدار

(.)2

مکانیک کوانتومی کامالً متفاوت است .همچنین ،مفهوم سالمت

وابستگی معنای یک واژه به بافتار یما بسمتر کاربسمت آن را

در نظر پزشکان فعال در پارادایم طب سنتی با پزشکان امروزی

می توان «بافتارگرایی» نامید .بافتارگرایی درواقع معنای همر واژه

معنایی متفاوت دارد .در ادامه به دو تصویر از مفهوم علیّمت در

را ،نحوۀ بهکار بستن آن واژه ،در بافت زبانی خود میدانمد؛ بمه

پزشکی خواهیم پرداخت و ناهممقیاسی مفهومی را در اسمتنباط

بیان دیگر ،شبکه ای از مفاهیم در ارتباط مداوم با یکدیگر است

علّی تشریح خواهیم کرد (.)4 ،2

که برسازندۀ معنای یک واژه ممیباشمند .ممثالً معنمای زممان در

هدف از مطالعه و بحث حاضر شناسایی یکی از ریشههمای

شبکۀ مفهومی فیزیک نیوتنی و ذیل قوانین فیزیک نیموتنی فهمم

اختالف نظر میان طرفداران پارادایم های مختلمف طمب و ارائمۀ

میشود .در این حالت ،نمیتوان تصوری کلمی جهمانشممول و

پیشنهادهایی بر مبنای تاریخ و فلسفۀ علوم مختلف برای ایجماد

قابل تعمیم از زمان یافت بدون آنکه به زمینههمای کاربسمت یما

محیط مفاهمه میان آنان است .همانگونه که شناسایی و معرفمی

قوانین مرتبط با آن اشاره داشت .همچنین زممان در چمارچوب

مشترکات نقطۀ آغاز هر بحثی اسمت ،چمهبسما شناسمایی دقیمق

مفهومی نسبیت به کلی تغییر میکند (.)3 ،1

نقاط افتراق ،آن هم از منظر فلسفۀ علم بتواند نقطمۀ پایمانی بمر

هممر پممارادایم علمممی بممرای خممود چممارچوبی از مفمماهیم را

برخی جدل های بیپایان و اغلب بمیفایمده در دانمش پزشمکی

داراست که این مفاهیم در نسبت با یکدیگر و در زمینۀ پارادایم

باشد .در تقاطع میان این حوزههای دانشی ،فلسفۀ طب ،بهمثابمۀ

تعریف و تعیین میشوند و از آنجا که پارادایمهمای نوپدیمد از

یک حوزۀ میانرشته ای ،نقش محوری در تحقیمق اهمداف ایمن

دل پارادایمهای قبلی تولید میشوند ،معمودً اغلب اصطالحات

پهوهش دارد .فلسفۀ طب به حوزهای از فلسفۀ معاصمر اطمالق

و دستگاههمای مفهمومی و آزمایشمگاهی ،وارث پمارادایم قبلمی

میشود که مشغول نظمرورزیهمای فلسمفی در مبمانی پزشمکی

هستند ،اما معمودً این عناصر را بهندرت به هممان روش قبلمی

است ( .)6این حموزه بما طمرح و بسمط سمؤادتی ورای دانمش

بهکار میبرند .در پارادایم جدید ،واژگان ،مفاهیم و آزمایشهای

پزشکی ،تالش میکنمد معنمای مفماهیم ،روابمط و پدیمدههمای

قدیمی روابط تازهای با هم ممییابنمد ( .)3 ،2بمه بیمانی دیگمر،

پزشممکی را فهممم کنممد .مفهمموم علیّممت ( )Causationو نحمموۀ

واژههای پارادایم قبلی گرچه وارد پارادایم نوپدید میشوند ،اما

اسممتنباط علّممی در پزشممکی یکممی از پردامنممهتممرین مباحممث در

معنای متفاوتی به خود میگیرند .واژههایی نظیر مکان ،زممان و

نظرورزیهای فلسفی است .دانشمندان و پهوهشگران دائمماً در

ف ا در فیزیک جدید همان معنمای خمود را در فیزیمک نیموتن

جستوجوی سازوکار علّی حاکم بر یک پدیده در بدن انسمان

ندارند .همچنان که در پزشکی امروز سالمت مفهومی متفماوت

هستند .اپیدمیولوژیستها نیز بهدنبمال ایمن اسمباب در اجتمماع

از گذشته و متغیر در گمذر زممان دارد بمه گونمهای کمه همر از

انسانها می گردند و نظمام علّمی سمالمت عممومی را در رفتمار

چندی با بیانیۀ سازمان بهداشت جهانی این تعریمف جدیمد رخ

اجتماعی بدنها میجویند (.)7

جدید ،زبان جدیدی با همان واژگان گذشته بسازند.

دارای مقدمات نظمری ،روششناسمی و غایمات مخصموص بمه

بنا بر ر ی کوهن و فایرابند و تحت تمأویر دسمتگاه فلسمفی

خود میباشد و اگرچه ممکن اسمت چنمین اسمتددل شمود کمه

ویتگنشممتاین دوم ،معممانی هممر واژه را در کاربردهممای زبممانی

پزشکی علم محض نیست (چنانچه فیزیک میباشد) اما در همر

جامعه ای که بدان تعلق دارد می توان فهم کرد .نحوۀ بهکاربستن

سه سطح دانش پزشکی ،یعنمی علموم زیسمتی پزشمکی ،علموم

یک اصطالح در یک جامعۀ تخصصی ،علمی است که پرده از

بالینی و کارآزماییهای بالینی ،مقوّمات یک رشتۀ علمی یا
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مینماید .تمامی این چرخشها باعمث ممیشمود پمارادایمهمای

پزشکی بهمثابۀ یک رشتۀ علمی یا دیسیپلین ()Discipline

مهدیزاده و همكاران

دیسیپلینبودن حاکم است؛ بنابراین امکمان خموانش پمارادایمی

بافتار فرهنگی و طب ایرانی باید از هم جدا شود .علّت معنمای

تاریخ پزشکی و همچنین امکمان پرسمش از ویهگمیهمای ایمن

سبب و عامل وجودی شیء است که همان معنای فلسفی مورد

خوانش (مانند ویهگی ناهممقیاسی) ممکن است.

نظر ما در این مطالعه است؛ هرچند در بافتار طب ایرانی ،علّمت

استنباط علّی ( )Causal inferenceو شبکۀ مفهومی علیّت

به معنمای عمام بیمماری و ممرل نیمز مطمرح شمده اسمت .در

در پزشکی از جمله مفاهیم بنیادینی است که بحث دربارۀ آن

جستوجوهای این مطالعه تالش شده صرفنظر از خمود واژۀ

مربوط به فلسفۀ پزشکی میباشد ( .)8در اداممه ضممن ترسمیم

علّت بمه معنمای بیمماری ،بمه نحموۀ اسمتددل علّمی حماکم در

کلی علیّت در پارادایمهای پزشکی اممروزی و طمب سمنتی بمه

طبیعیات طب ایرانی توجمه نمماییم و آنجما کمه واژۀ علّمت بمه

بحث از ناهممقیاسی مفهوم علیّت در این دو پمارادایم خمواهیم

معنای سقم و مرل مطرح شده اسمت آن را از حموزۀ مطالعمۀ

پرداخت.

خود خارج کنیم.

مواد و روشها:

پارادایم طب سنتی ایرانی

این مطالعه پهوهشی است فلسفی کمه بما دقمت در مفماهیم

مراد از طب سنتی ایرانی در نوشتار پمیشرو درواقمع هممۀ

بنیادین طب ،به بررسی ناهممقیاسی میانپمارادایمی ممیپمردازد.

گنجینه و میراث طبی و آموزشهای سنتی است که تا چند صد

بصیرت های فلسفی متعددی از سنّت فلسفۀ علمم متمأخر قمرن

سال پیش نیز بهعنوان دستگاه طبی حاکم و رشتۀ علمی مستقر،

بیستم در شکلگیری این مطالعمه دخیمل بمودهانمد و بمهعنموان

کارکرد طبی داشته اسمت و اممروز در مقابمل زیسمت-پزشمکی

توضیح روش شناختی این مطالعه افزودنی اسمت کمه از تماریخ

قرون اخیر قرار گرفته است.

پزشکی ،بهویهه مفهوم محوری علیّت ،بهره فراوان بردهایم.

طب در تقسیمبندی علوم ارسطویی در زمرۀ طبیعیات قمرار

برای نیل بمه همدف فموق ،جسمتارهای متعمددی در متمون

میگرفت ( )11 ،9و در درجهای پایینتر از الهیات و ریاضمیات

فلسفی ،بهخصوص در سنّت فلسفۀ علم و تاریخ علمم صمورت

واقع میشد .این دستگاه طبّی بر مبنای پیشفرلهایی عقالنمی

پممذیرفت .همچنممین در پایگمماههممای دادهای نظیممر Magiran

و نه تجربی ،بنا شده بود که جهان طبیعمی را تفسمیر ممیکمرد.

 Google Scholarو  Noormagsدانشممنامههممای فلسممفی

تفسیری مبتنی بر طبیعیات هفتگانه که بمدن انسمان را حاصمل

نظیر  Stanford encyclopedia of philosophyبمه جسمتار

ترکیب عناصر اربعه و تشکیل اخمالط چهارگانمۀ خمون ،بلغمم،

کلیدواژه های «علیّت»« ،پارادایم های پزشمکی»« ،نماهم مقیاسمی»

صفرا و سودا میدید .سالمت و قوام بدن در این نگماه ،تعمادل

پرداختیم تما از آخمرین مباحمث فیلسموفان پزشمکی در زمینمۀ

این عناصر و اخمالط اسمت و بیمماریهما موجمب آشمفتگی و

مطالعۀ حاضر مطلع شویم.

برهم خموردن تموازن ایمن اخمالط خواهمد بمود .بنما بمه گفتمۀ

یافتهها:
در این مطالعه دقتهای تاریخی-فلسفی مشخص کمرد کمه
علیّت مفهومی نیست که بهآسانی میان پارادایمهای طب ایرانمی
شواهد ترجمهپذیر باشد .برای توضیح این ناهممقیاسی مفهومی
در ددلت علّی ،نیاز به روشنساختن حدودووغور پمارادایمهمای
مذکور میباشد.
در ابتدای این بخش توضمیحی دزم بمهنظمر ممیآیمد و آن
تفکیک دو معنا و اشتراک لفظی در واژۀ «علّت» میباشد کمه در

فهم درست طبیعیات بمه نیکمی در خمواهیم یافمت کمه منظمور
ابنسینا از غیرطبیعیبودن بیماری چیست (.)11
در تفکممر بقراطممی در گممزارههممای پیشممینی ( )A prioriو
ماتقدم تجربۀ فراوانی وجود دارد مانند اخالط و عناصر اربعه و
ارکان در طبیعت و تعادل در امزجمه ،کمه جمز بما روش عقلمی
نمی توان فهمم درسمتی از آنهما داشمت .بمرخالف نظمر برخمی
نورسیدگان ،طمب سمنتی درصمدد نفمی تجربمه نبموده و حتمی
نمونههای فراوانی از تالشهای تجربمی نظیمر کارآزمماییهمایِ
بالینی ( )Clinical trialابتدایی در تاریخ این طب وجود دارد.
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و پارادایم پزشمکی اممروزی و بمیش از آن پزشمکی مبتنمی بمر

شیخ الرییا «المرَل هیئه غیر طبیعیّه فى بدن ادنسمان» کمه بما

جستاری در باب ناهممقياسي مفهومي ...

اصول این طب بر مبنای یک دستگاه نظری طبیعتگمرا بنما

ترک کردند و در عول حقایق عینی و مستقل از ذهن را پذیرا

شده است که هی نسبتی با تعریف اخیر تجربه و تجربهگرایمی

شممدند و هماننممد سممایر شمماخههممای علمموم نمموین و تجربممی

در علم تجربی و پزشکی امروز ندارد .این مقمودت عقلمی بمه

تجربه پذیری ،تکرارپذیری و مشاهدۀ عینی در علم پزشکی نیمز

واقع نه تجربهپذیر هستند ،نه ابطالپذیر و نه قابلیت کمیسازی

نصبالعین دانشمندان گردید (.)7 ،6

( )Quantifyingآنها وجود دارد.

در ساحت روششناختی نیمز بخمش زیمادی از روشهمای

پارادایم پزشکی امروزی

پزشممکی بممه مممدد رواج کالبدشممکافی تغییممر کممرد .مسممئلۀ

پزشکی مدرن در سیر تحول خمود و تحمت تمأویر انقمالب

تقدسزدایی از بدن انسان در سدۀ هجدهم تیغ کالبدشمکافان را

صنعتی و انقالبهای علمی و حرکتهای بزرگ فلسفی قمرون

تیز کرد تا بهدنبال علّت مرگ بیماران بروند و جسدها را ممورد

هفدهم و هجدهم میالدی ،اگرچه با حمدود یمک قمرن تمأخیر

مداقه قرار دهند .این دقتها موجب شد در بمدن انسمان وضمع

نسبت به سایر علوم ،توانست افقهایی از شناخت زیست-بمدن

کلنگرانه و یکیدانستن حرکمت ارواح یما رطوبمتهما و از آن

را روشن سازد تا جایی که هرکدام از این تنویر افقها را امروزه

جمله اخالط نخست به ف اهای بستۀ بدنی و سمپا بمه انمواع

بهمثابۀ یک رخداد انقالبی در تاریخ پزشکی ممیتموانیم قلممداد

بافتها و سلولها فروکاسته شود .بخمارات گونماگون از منظمر

کنیم.

ارسطوییان در بدن حرکت مداوم داشتند که محصمول حرکمت

رشد و بالندگی علم پزشکی بما چنمین سمرعتی مرهمون دو

ارواح گوناگون حیوانی و نفسانی بود.

سبب اساسی است .نخست ،حرکتی از جنا فلسفه که حاصمل

نام گذاری واحد سازندۀ بدن به سلول خود بیمانگر دیمدگاه

آراء فیلسوفانی مانند هیوم ،دکارت ،برکلی ،دک و کانت بود که

جزئینگر دانشمندان علمم پزشمکی در انقمالب علموم تجربمی

سبب تغییر در جهانبینی گردیمد و دیگمر ،حرکتمی کمه توسمط

است؛ هرچنمد اممروزه بما طمرح نظریمۀ سیسمتم همای پیچیمده

جریان زیست شناختی داروینیستی به راه افتاده بود؛ حرکتی کمه

( )Complex systemsاین دیدگاه و جهانبینی مجمدداً ممورد

به کلی فهم از موجودیت جانداری به نام انسان را تغییر ممیداد

هجوم مفاهیم جدید قرار گرفته است (.)13

(.)11

چنانکه میبینیم بدن مورد مطالعه ،همان بدن است ،اما فهم

در کنار انقالب انسانشناختی داروین ،که تبعات مهمّمی بمر

کالبدشناسانۀ انسان به کلی دچار چرخش گشتالتی شده اسمت؛

پیکرۀ پزشکی امروز به جای گذاشمت ،کارهمای واسمیلوس در

چرخشی که فهم طب سنتی را ناهممقیاس دانمش پزشمکی روز

کالبدشناسی و درک جریان حیاتی و دائمی خون که پیش از آن

میکند (.)11

توسط پزشکان مسلمان از جمله ابن نفیا بیان شده بمود (،)12

اکنون پارادایم طب مدرن به مدد نوعی نقادی شواهد بالینی

توسط ویلیام هاروی برای پایهگذاری دانش فیزیولوژی گمردش

و با تکیه بمر آممار و احتممالِ نما ر بمه جمعیمت ،وارد دورهای

خون ،بنیانهای پارادایم زیست پزشکی را برساخت.

جدیممد شممده اسممت کممه بممه آن پزشممکی مبتنممی بممر شممواهد

جایگزین گزارههای کلی و پیشفرلهای عقلی ماتقدم تجربمه

پزشکی با پذیرش مقوّمات علممی پزشمکی ،اصمیلتمرین ابمزار

شدند .منطق پزشکی بهسرعت با منطق اکتشماف علممی ،یعنمی

جهت تصمیم گیری بالینی را شواهد میداند و سلسلهمراتبمی از

اعتماد به استنتاج منطقمی از مشماهدات اوبماتشمدۀ بمهتکمرار،

شواهد را نیز توصیف میکند تا ق اوت بالینی را تسمهیل کنمد.

همراستا شمد و دانمش آسمیبشناسمی ( )Pathologyبالنمدگی

پزشکی مبتنمی بمر شمواهد ،درواقمع نموعی از طبابمت را پمیش

گسترده یافت و تفکر مبتنی بر ریخت شناسی آسیب هما ،کممک

میکشد که ضمن پمذیرش علموم پایمهای طمب ،ایمن علموم را

جدی به بازتعریف و تقسیمبندی بیماریها کرد .زیستپزشکان

مفروضاتی حتمی قلمداد نمیکند ،بلکه گمزارههمای ایمن علموم

فعال در پارادایم طب مدرن ،امور کلی و ذهنمی را تما حمدودی

فقط زمانی ارزش ق اوت بالینی خواهند داشت کمه در محمک
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پهوهش های تجربی و رویکردهمای جزئمینگمر رفتمهرفتمه

( )Evidence-Based Medicineمممیگوینممد .ایممن نگمماه بممه

مهدیزاده و همكاران

تجربۀ مکرر و کارآزمایی بالینی معنادار زیر سایۀ سنگین آمار و

امزاج را در هر قسمت از بدن به نوعی ریختشناسمی تحویمل

احتمادت قرار گیرند (.)14

کند و در همان زمان نیز آسیبشناسمی بمه تقسمیمبنمدی انمواع

بررسی تطبیقی ناهممقیاسی مفهوم علیّت

ریختهای ناسالم بافتهای بیمار پرداخت.

چنانچه از جمع مقدمات فوق به دست میآید ،این تصمویر

موضوع اصلی در اینجا در تعریف وجودی علّت اسمت کمه

درست خواهد نمود که برخی مفاهیم بنیادین در پمارادایمهمای

در طب سنتی با عاملی درون  -بدنی وابسته به آن است ،اما در

طبی اساساً ناهممقیاس هستند .مفاهیمِ پمارادایم طمب سمنتی در

طب مبتنی بر شواهد ،عاملی مستقل از بدن و وجودی بینیاز از

پارادایم پزشکی روز به کلی معنای خود را از دست میدهنمد و

وجود بدن است؛ بنابراین علیّت در طب سنتی یافتن سبب عدم

شکلی جدید به خود میگیرند .معنای واژهها بهعلّت تغییر کلّیِ

بوده؛ جستن و پیگیمری از غایمبِ صمحنه کمه در اینجما تعمادل

شبکۀ مفهومی پارادایم و انقالب در نحوِ زبانی مستفاد ،تغییمری

مطلوب عناصر و امزجه است که با نشمانگان بیمماری خمود را

اساسی میکند و معیار و مقیاسی واحدی را برای فهم همر دو و

نشممان دادنممد .اممما در طممب مممدرن علّ مت بیممماری ،بممه واقممع،

قیاس مفاهیم نخواهیم یافت؛ بنابراین ،مفهوم بنیمادین علیّمت و

جستوجوی نقش اول و عامل مؤور ایجماد بیمماری اسمت کمه

تفکر و استنباط علّی در پزشمکی در میمان ایمن دو پمارادایم در

حاصل تماس موجمودی عینمی و خمارجی و حتمی مسمتقل از

برخی موارد ناهممقیاس خواهند بود (.)15

وجود انسان است ( .)11همچنین برای رسمیدن بمه ایمن نکتمه

انگارۀ مفهومی علیّت در دو پارادایم مسمتقل طمب سمنتی و

کافی است بمه تمواتر عبمارت موجودیّمت بیمماری ( Disease

پزشکی امروز تا حدودی متفاوت هستند؛ این گسست مفهومی

 )entityدر کتب درسی و مقمادت پزشمکی و همچنمین متمون

درواقع برخاسته از ناهممقیاسی پارادایمیک است ()2

فلسفۀ پزشکی نگاهی اجمالی بیندازیم (.)16 ،7

طب سنتی بر نشانه ها و عالئم بنا شده بود و طبیمب سمنتی

پزشک سنتی تالش میکرد تا با دقت به عالئم و نشمانههما،

بر مبنای یک اصل به سرزمین تشخیص و درمان پا میگذاشت:

عدم تعادل در مزاجها را ردیابی کنمد کمه درواقمع ،اصمالت بمه

عدول از طبیعمت .ایمن اصمل اصمیل و رکمن رکمین ،ریشمه در

حفظالصحه بود نه مقابله با بیمماری؛ چمرا کمه از منظمر فلسمفۀ

جهانبینی طبیعی و طبیعتگرا در طب سمنتی داشمت و از ایمن

پزشکی در پارادایم طب سمنتی ،بیمماری اممری عمدمی بمود و

منظر بمهعنموان مثمال بیمماری یمک حیمث وجمودی بمه خمود

سممالمت سمماحت وجممودی داشممت ،آنچممه جایگمماه داشممت

نمیگرفت ،بلکه بیماری صرفاً انحراف از طبیعت بود .این تذکر

بازگرداندن سالمت بمود کمه چیمزی جمز از راه همممسمیری و

دزم است که این انحراف را نباید با معیارهمای اصمالتدهنمدۀ

همنشینی با سایر عوامل طبیعت نبود (.)17

دارد و نه حیثی وجودی .این نکته به لحای فلسفی بسمیار مهمم

زلزله ای بود کمه کشمف باسمیل سمل در دسمتگاه فلسمفۀ طبمی

است؛ چرا که در پارادایم فعلی بیماری را یک موجمودِ مسمتقل

اخالطی ایجاد کرد .برتری موضمع کمخ و پاسمتور صمرفاً یمک

از سالمت می دانند که خود دارای علل و ددیل فاعلی ،مفعولی

دستاورد ساده در ف ای طبی نبود .این اتفاق انقالبی ،اگرچه به

و حتی غایی است و از دید تیزبین میکروسکوپهما نیمز پنهمان

اهر فهم بهتری از عامل یک بیماری مهلک به دسمت داد ،امما

نیست .بیماری را میتوان دید و مورد اشاره قمرار داد .بمه ممدد

پالرزههای مهیبی بر دستگاه علیّتی طب سنتی وارد کرد .یافتن

چشمهایِ تیزِ میکروسکوپها ،بافت طبیعی نسوج بدن از بافت

باسیل سل صرفاً یک کشف ساده نبود .حتمی آن را یمک تبیمین

ناسالم تشخیص داده شد .بافت شناسی توانست بمه ممدد انمواع

( )Explanationبهتر از یک پدیده نیز نمی توان قلممداد کمرد.

روشهای بیوشیمیایی و رنم آمیمزیهمای متعمدد و بما کممک

کشف باسیل سل ،بهمثابۀ یک خلق در تاریخ پزشکی بود؛ خلق

عدسیهای ساختهشده به دست فیزیکدانان مفهوم اخالط و

مفهومی به نام پاتوژن .پاتوژن درواقع در معنای حقیقی خود،

سال دوازدهم ،شمارۀ سوم ،پاييز 7 ---0011
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امروزی خلط کرد؛ انحراف در پارادایم طب سنتی وجه عمدمی

یکی از صمحنههمای مهمم در سمیر تحمول و تماریخ طمب،

جستاری در باب ناهممقياسي مفهومي ...

ارجمماع بممه نمموعی عاملیّ مت ( )Agentیگانممه از بیممماری دارد.

در طب سنتی ،مفهموم علیّمت را بما فهمم درسمتی از مبمانی

عاملیّتی یگانه که همۀ عالئم از جمله تمب ،خلمط ،سمرفههمای

عقالنی این دستگاه طبمی ممیتموان فهمم کمرد .اسمتنباط علّمی،

مکرر ،لرزهای شبانه را بهعلّت وجود عاملی دیدنی و قابلاشاره

مرهون نوعی نگاه عقالنی و فهمم نموع اخمتالل پمیشآممده در

مممیدانسممت .نمایشممنامهای رمزآلممود کممه یممک میکروارگانیسممم،

توازن اخالط اسمت و حتمی اخمتالل در تموازن اخمالط علّمت

محوریترین نقش آن را بازی میکند و یک هستۀ محوری دارد

بیماری نیست ،بلکه عین بیماری و تعریف آن اسمت (.)15 ،11

که هر بیماری واجد یک علّت مشخص و قابملتعریمف اسمت،

در اینجا استنباط علّی ،وجهمی اسمتعالیی ()Transcendental

هرچند تا کنون در دایرۀ دانش ما قرار نگرفته باشمند .در پایمان

دارد؛ نوعی گزارۀ پیشمینی و ماقبمل تجربمه جهمت فهمم سمایر

این نمایشنامه اسمت کمه میکمروب -یما بمه تعبیمر درسمتتمر

مفاهیم طب است.

پاتوژن -به مثابۀ عاممل واحمد بیمماری مشمخص ممی شمود .در

از نظر ابمنسمینا کلیمدواژۀ علیّمت ،تقمدّم زممانی و اوّلیّمت

دستگاه علیّتی طب بقراطی ،این مسئله نامفهوم اسمت کمه یمک

( )Preexistenceنسبت به حالت سالمت و بیماری اسمت؛ بمه

عامل منفرد بدون درنظرگرفتن شرایط دیگر بتواند مجموعمهای

عبارت دیگر ،تقدّم زمانی بمهترتیمب و شمامل سمبب یما هممان

از نشانگان و موجودیتی به نام بیماری را ایجاد کند (.)16 ،11

علّت ،سپا بیماری و در نهایت عرل است .در نگاه ابنسمینا

مسئله ،کارآمدی دستگاه های مختلف پزشکی نیست ،حتمی

سالمت و بیماری بهعنوان دو حالت در بدن لحمای ممیشمود و

دیده نشدن باسیل سل توسط چشمان تیزبین ابنسینا یا اهموازی

ایجاد هریک یا وبات آن نیازمند وجود علّمت اسمت کمه وجمود

هم نیست .مسئله یک رخداد انقالبی است در فهم نظام علّت و

یکی از حالتهای سالمت و بیماری یا پایداری یکی از این دو

معلول در طب و درنتیجه چرخش قابل توجمه در نظمام درممان

حالت نیازمند وجود آن است .بیماری را هم اگرچه یک حالمتِ

بیماری است.

موجود برای بدن میپندارد ،اما اساساً بیمماری اممری عمدمی و

از این منظر ،کشف میکروسکوپ صرفاً یک وسمیله اسمت؛

درواقع نبود سالمت و تعادل طبیعمی اسمت؛ درواقمع حمالتی از

طفیلی چنین چرخش پارادایمی گسترده ای در مفهوم علیّمت در

بدن که مبتنی است بر عدم تعادل در طبیعیات بدن انسمان (،11

منطق پزشکی و معنای بیماری .مسئله این است که سمل هممان

.)17

سل است و بیمار مسملول نیمز هممان ،امما یمک روز بمهخماطر

بیماری خود میتواند سببی برای بیماری دیگمر باشمد مثمل

اعرال از طبیعت و عدول از تعادل امزجمه و اممروز بمهسمبب

بیماری کولیت که میتواند به ایجاد بیماری صرع منجمر شمود.

موجودی به غایت کوچک که یگانه عامل است.

گاهی عارضه ،خود علّت بیماری است؛ مثل درد شمدید کمه بما

مسلول مدرن در یک عالم متکثّمر .بمرای یکمی ،برگردانمدن بمه

دردناک میگردد .گاهی نیز عارضه به خودی خود یک بیمماری

طبیعت پیشین متناسب با مزاج فرد با حمداقل مداخلمۀ ممکمن،

میشود؛ مثل سردرد ناشی از تب که اگر پایدار بمانمد و ممزمن

درمان است و برای دیگری مداخلمۀ تهماجمی بما حمداقل یمک

گردد بیماری محسوب میشود .نکته اینکه در مورد بیماریهای

رژیم سه یا چهار دارویی اضافه بر توان بدن .یکی بدن کمودک

مسری ،عفونتهای داخلی و انگلی ،تعیینکننده ترین عاممل در

را کامممل و بممه غایممت در تعممادل مممیدانممد و دیگممری باسممیل

ایجاد بیماری ،محیط کشت آنها در بدن است ()19؛ یعنمی اگمر

ضعیفشده را مکمل بدن طبیعی میداند و فرمان واکسیناسمیون

کسی استعداد پذیرش (به معنای فراهمبودن محیط رشد مناسب

جهانی را صادر میکند .این هممان مسمئلۀ گسسمت پمارادایمی

در بدن است) بیماری را داشته باشمد ،مبمتال ممیشمود .طبیبمان

است .باید از فایرابند این جمله را وام گرفت و چنین نگاشمت:

سنتی معتقدند حالت بدن ،مهمتر از ح ور پاتوژن است.

«آنچه در جهان بقراطی خرگوش دیده میشد در جهان پاسمتور
اردک دیده میشود» (.)4 ،2
 --- 8مجلّۀ طب سنّتي اسالم و ايران

این موضوع در یافته های نموین پزشمکی نیمز نممود دارد و
تأییداتی نیز دریافت کرده است؛ بهعنوان مثمال ح مور پماتوژن
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مسلولِ جهانِ قدیم در یک عالم بسیط شکل گرفته اسمت و

جذب ممواد اضمافی بمدن باعمث ایجماد ورم در هممان موضمع

مهدیزاده و همكاران

هلیکوباکتر پیلوری را که عامل بروز بیماری زخم معمده اسمت

متفاوت از مفهوم علیّمت دارنمد .البتمه دزم بمه ذکمر اسمت کمه

نمیتوان شرط کافی برای بیماری دانست؛ هرچند دزم اسمت و

اسمممتقالل پمممارادایمهممما در سممماحت مفهمممومی ،موجمممب

بیماری زخم معده به شرط ح ور هلیکوباکتر برای بروز خمود

گفممتوگوناپممذیری پممارادایمهمما نمممیشممود .بممه زبممان دیگممر

تاس خواهد ریخت یا آنکه بخارات و امزجه تعیینکنندۀ وضمع

قیممماسناپمممذیری ( )Incomparabilityبممما نممماهممقیاسمممی

سالمت فرد در ح ور پاتوژن هستند .موضوعی که با نام ناقمل

( )Incommensurabilityدو مفهوم متفاوتانمد و خلمط ایمن

سالم یا ناقل بدون عالمت در پزشکی امروز بدون جلب توجمه

دو ،ضرورت اجتناب دارد.

زیاد پزشکان ح ور دارد (.)21 ،21

استنباط علّی در پزشکی سمابقۀ تماریخی بمه قمدمت تفکّمر

اما در پزشکی امروزی علیّمت را در فهمم روابمط ضمروری

پزشکی دارد و حتی در پزشکی پیشماتاریخی نیمز پزشمکان در

فهمشده در علوم زیست-پزشکی میتموان جسمت .یافتمههمای

جستاری ،هرچند به اهر بیفرجام ،به پرسش از علّت بیمماری

اوبمماتشممدۀ فیزیولمموژی و آنمماتومی و همچنممین آسممیبهممای

میپرداختند .در تاریخ پزشکی ،تأمّالت ابنسینا در شکلگیمری

تقسیمبندیشده در پاتولوژی ،به نموعی مقمدمات فهمم مفماهیم

نظام تفکّر علّت و معلولی و استقرار بنیادهمای اسمتنباط علممی

مسممتقر در پزشممکی جدیممد هسممتند ( .)22 ،21از دریچممۀ ایممن

نقش مهمی داشته است.

یافتههاست که بدن بههنجار و ناسالم را تشمخیص ممیدهنمد و

با به دست آوردن چشماندازی پارادایمیک از طب سنتی

طبیبان در گام بعد بهدنبال علّتیابی خواهنمد رفمت .علیّمت در

ایرانی و طبابت مبتنی بر شواهد ،میتوان و البته دزم است که

طب مدرن برخالف طب سنتی ،سویهای کمامالً عینمی دارد .در

الزامات فلسفی این تصویر را نیز بهکار بست .از میان این

استنباط علّی پدیدهها در این پمارادایم اممور کلمی و فرابمدنی و

الزامات فلسفی ناهممقیاسی مفاهیم ،نقش مهمی در فهم این

گزاره های پیشین عقالنمی راه نمدارد و صمرفاً روابمط خمارجی

پارادایمها از منظر تاریخ و فلسفۀ پزشکی ،بهمثابۀ رشتهای

هستومند ( )Entityها نقشآفرین هستند (.)23 ،21

علمی دارد .آنچه در طب سنتی بهعنوان علّت ایجادکنندۀ یک

پزشکی مبتنی بر شواهد ،نوعی علیّت احتمالی وجود دارد که

پزشکی روز صرفاً به رویدادی همزمان یا تصادفی یا حتی یک

مبتنی بر توالی شواهد و یافتههاست .این دیدگاه تالش میکند

همبستگی ساده تقلیل پیدا کند .پارادایمها تنها یک سلسله

علیّت ضروری را که با شکّاکیهای هیومی زیر سؤال رفته

رخداد صرفاً تاریخی در جهان علم نیستند ،بلکه نظامهای

است ،با مبانی نظری خود جبران کند .همچنین به مدد

معنایی با ریشههای فلسفی هستند که تاریخ علم صرفاً مجالی

روشهای پهوهشی خود و بهره از آمار و احتمادت تالش

است برای ذکر توالی بازنمود این نحوه از تفکّرها .درک

میکند بیشترین افزایش در احتمال رابطۀ علّت-معلولی میان

جزئیبینانه و علّتجویانۀ پزشک مدرن هی همنشینی با نگاه

پدیدهها را درک کند ( .)13در این دیدگاه ،علیّت از یک رابطۀ

عالَمبین و تعادلشناس یک محقّق طب سنتی ندارد .هر دوی

ضروری تنزّل مییابد اما این پارادایم تمام تالش خود را

این خوانشها از علیّت به شرط قرارگرفتن در دستگاه نظریۀ

میکند تا شأن علیّت به یک رابطۀ پیوستگی ()Association

خود ،یعنی همان پارادایم طبی ،بهره میبرند .اما در قیاس با

تنزّل نیابد .علیّت احتمادتی ،ضروری و ماتقدّم تجربه نیست.

دستگاه(های) رقیب ،علیّت در یک پارادایم به کلی معنای خود

بلکه کامالً مرتبط با تکرّر و توالی تجربههاست (.)22 ،8

را از دست میدهند و امکان فهم همزمان هر دو وجود نخواهد

بحث و نتیجهگیری:
چنانکه گذشت ،این نوشتار بر این موضع اسمتوار بمود کمه
پارادایمهای پزشمکی اممروزه و طمب سمنتی ،ادراکمی بمه کلمی

داشت.
این مهم البته به معنای تصدیق اصل استقالل
پارادایمهاست .مقایسۀ عملگرایانه یا توان اقناع جامعهشناختی
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یک پارادایم یا قدرت فائقآمدن بر پارادایم رقیب در بستر

این مطالعه بهعنوان بخشی از یک طرح پایاننامهای در مقطع

تاریخی ،وجوهی غیرفلسفی هستند که جستارهای مناسب خود

دکترای حرفهای پزشکی در دانشگاه علومپزشکی شیراز به

را میطلبد.

انجام رسیده است .دزم است بهاینوسیله از آقای دکتر

تشکر و قدردانی:

تقدیر و تشکر را به عمل آوریم.
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