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 1393اول، بهار  ي ، شمارهپنجمتي اسالم و ايران، سال طب سنّ ي مجلّه 

 
  تامس كوهن يشناسعلم يبرمبنا يرانيا يطب سنت يعلم يبازخوان

 

 *ب نجمه مقدس، الف ياصفهان يحامد ناج

 
 دانشگاه اصفهان ار گروه فلسفهيفلسفه غرب، استاد يدكترا الف

 ارشد فلسفه علم دانشگاه اصفهان يكارشناس يدانشجوب 
 

 

 چكيده
بودن و علم يم طب سنتيها و مفاه بودن گزاره يرامون علميپ ياديز يها ران تاكنون بحثيد به اياز زمان ورود طب جد: سابقه و هدف

ن است كه قبل از پرداختن به ين مباحث ايا ياز اشكاالت اساس يكي. است ن دانش صورت گرفتهين اين و مدافعيان منتقدين حوزه ميا
ن مسـائل  يتـر  يبـودن از اصـل   علم يار براين معييتع. است ق مشخص نشدهيبودن به طور دق علم يارهاين حوزه، معيا نبودن ايبودن  علم

هـا در فلسـفة   هيـ ن نظرين ايرگذارترين و تأثيترمهم. اند ارائه كرده يمختلف يارهايلسوفان علم تاكنون معيف. روديفلسفة علم به شمار م
. كنـد يمـ  يبـودن معرفـ  علـم  يار برايداشتن را تنها معمين، پارادايشيپ يارهايت كه ضمن نقد معة تامس كوهن اسيستم نظريعلم قرن ب
 .ه استين نظريا يبر مبنا يبودن طب سنتعلم ين مقاله بررسيهدف ا

ل و يـ بـه تحل ) يعلم يهاكتاب ساختار انقالب(ن اثر كوهن در فلسفة علم يرگذارتريق تأثيدق ين مقاله ابتدا با بررسيا: هامواد و روش
م و در ين دانـش واجـد پـارادا   ينشان خواهد داد كه ا يطب سنت ين مبانييپردازد؛ سپس با تبيم ميل مفهوم پارادايةاوو تحلينظر يبررس

 .استصورت گرفته ياوة كتابخانهيپژوهش به ش. جه علم استينت
ن خود است و از منظر تـامس  يو مواز يعياصول مابعدالطب ن،يم، قوانيمستقل شامل مفاه يميواجد پارادا يدانش طب سنت: يريگجهينت

 .كرد يتوان آن را علم تلقيكوهن م
 

 .، تامس كوهنيم، انقالب علمي، پارادايرانيا يبودن، طب سنتعلم :ها كليد واژه
 

 
 :مقدمه
ا ناخواستة علم يو مخرب خواسته  يمنف يامدهايرغم پيعل
، ...و  يكشـتار جمعـ   يهـا هـوا، سـالح   يل آلـودگ يد از قبيجد

 يگـاه يهمچنان در نظر عموم مردم و دانشمندان، علم واجد جا
علـم تنهـا   «نـگ  يگات يبه گفتـة گـر  . ع و مورد احترام استيرف

ت شـناخته شـدة جهـان امـروز     يعموماً به رسـم  يمعرفتمرجع 
م كـه  ينظـر افكنـ   يغات تجارياگر بر آن دسته از تبل). 1(» است
نشـان   يد دانشـمندان ييـ كنند محصول خود را مـورد تأ يم يسع

م كه اگر يابيياند، درمها مشغول پژوهششگاهيدهند كه در آزما

جذب اعتمـاد  شتر توان يشود، ب يتلق يعلم يا محصولي يمطلب
ز بـا  يـ مكاتـب ن  ياريروان بسـ يـ پ. عموم مردم را خواهد داشت

 يانـد مكتـب خـود را علمـ     كـرده  يسـع  يتين واقعيدانستن چن
 .كنند يمعرف
-م و گزارهيبودن مفاه يكه با چالش علم ييهااز حوزه يكي

از همـان بـدو   . است يخود روبرو بوده و هست طب سنت يها
ن دانـش را  يـ ن، اياز منتقـد  ياريران، بسـ يد به ايورود طب جد

ـ  يو در نت يرعلميغ درمقابـل،  . دادنـد يت جلـوه مـ  يـ اهميجـه ب
ن طرفداران بـر آن  ياز ا ين طب قرار داشتند؛ گروهيطرفداران ا

 92دي : افتيدر خيتار
93ارديبهشت: تاريخ پذيرش



 اصفهاني و همكاران          

  69 ---1393اول، بهار ي  ، شمارهپنجمسال  

ت يـ ن طب بـه طـور كامـل قابل   يا يهام و گزارهيبودند كه مفاه
گر از آنها بر آن بودند كـه  يد يق با علم روز را دارد و برخيتطب

م خـود بـا   يبه مطابقت مفـاه  يازيبودن ن يعلم يبرا يطب سنت
ـ   ييد ندارد بلكه كـارآ يعلم جد  ياش بـرا يآن و انسـجام درون

 .است يبودن آن كاف ينان از علمياطم
از آن است كه قبـل از پـرداختن بـه     يناش ين اختالفاتيچن
ق يـ ت بـه طـور دق  يعلم يارهاين حوزه، معيا نبودن ايبودن  علم

چـه   يشود به طور اساسـ  يد ابتدا بررسيبا. است مشخص نشده
ن مسـأله كـه   يـ ا. كـرد  يتلقـ  يا علمـ يـ توان علـم  يرا م يزيچ

 يمسـأله «رود يعلـم بـه شـمار مـ     ين مبحث فلسفهيترياساس
-يم د حدود خواندهيا تحدي» )Demarcation problem(ديتحد

ر يز علم از غييتم يبرا يعموم ياريا معيارائة قاعده  يعنيشود؛ 
ان يـ از آن اسـت كـه در م   يخ فلسـفة علـم حـاك   يتار). 2(علم 

ت وجود ندارد تـا  يار علمينظر بر سر مع ن حوزه اتفاقيفالسفة ا
و  ينـ يع ياريـ ن حوزه منكر وجـود مع يان ايگرايكه نسب ييجا
شـدن   ار قائليرابند معيمثال فا يبرا. اندتيعلم يبرا يخيرتاريغ
نكـه  يتصـور ا «: كنديم نانه عنوانيبرواقعيعلم را مضر و غ يبرا
ات يـ شمول، حد علم را مطابق قوائد ثابت و جهانيتوان و بايم

. نانــه اســت و هــم مهلــكيبرواقــعيد، هــم غيو اســتمرار بخشــ
كـه   يطيانسـان و شـرا   ينانه است چون از استعدادهايبرواقعيغ

 ياار سادهيبس ياوست، تلق يمشوق و مسبب توسعة استعدادها
ط  يرا شـرا يـ علم مضر است ز ين تصور برايا ، به اضافه...دارد 

اسـت   يرا كه مؤثر در تحول علمـ  يخيو تار يكيزيف يدهيچيپ
شـتر  ير و بيپذن تصور، علم را كمتر انعطافيا. گذارديمغفول م

 ).3(»كنديم يجزم
ن حوزه قرار دارنـد كـه معتقدنـد    يان ايگرادر مقابل، معقول

ممكـن و مقـدور اسـت و تنهـا      يرعلم امرين علم و غيز بييتم
هستند كـه بتـوان آنهـا را بـه وضـوح براسـاس        يعلم ياتينظر
 .كرد يابيارز يكل ياريمع

آن  يگـر يا هر حـوزة د يو  يت طب سنتيعلم يالزمة بررس
ر يـ ز علم از غييتم يبرا يعموم ياريا معياست كه وجود قاعده 

واحـد دسـت بـه     ياريـ م و سـپس براسـاس مع  يريعلم را بپـذ 
ن مسـأله  يا يم بررسيگرا باشيچنانچه نسب يعنيم؛ يبزن قضاوت

شـده در قـرن    ار ارائـه يـ ن معيتـر ن مقاله مهميدر ا. امكان ندارد

ـ يا يمحك طـب سـنت   يم برايت پارادايواجد يعنيستم، يب  يران
ار كـه توسـط تـامس    ين معيا يابتدا به بررس. است انتخاب شده

براسـاس آن  م پرداخـت و سـپس   ياست خـواه كوهن ارائه شده
 .م داديقرارخواه يرا مورد بررس يت طب سنتيعلم

 كوهن يهاميپارادا. 2
خ فلسـفة علـم   يها در تارن چهرهيرگذارتريگر از تاثيد يكي

 يهـا سـاختار انقـالب  «او با انتشـار كتـاب   . تامس كوهن است
 ين دستاورد برايترمهم يكه به گفتة برخ 1962در سال » يعلم

خـت  يشمندان را برانگي،همة اند)4(است ستم يفلسفة علم قرن ب
او . قـرار دهنـد   يعلم را مورد بـازنگر  يستيج از چيتا تصور را

دان آغاز كرد و كيزيخود را به عنوان ف يكه در ابتدا حرفة علم
خ يخ علم معطوف شد، ضمن مطالعة تـار يسپس توجه او به تار

شـرفت علــم را  يكـه رونــد پ  ياعلـم متوجـه شــد كـه فالســفه   
خ يدانند نسبت به تاريها مبر ابطال يا مبتنيو  ي، تجربيياستقرا
از آن  يخ علـم حـاك  يق تارياند و مطالعة دقكرده يتوجهعلم كم

-تيمكرر، فعال يهاا ابطاليدها ييتا ياست كه دانشمندان برمبنا
 .برنديش نميبه پخود را  يعلم يها

از علـم عرضـه    يديـ ن جدييپس از آن كوهن بر آن شد تب
نـد سـازگار   يبيآنگونه كـه او مـ   يخيتار يهاتيد كه با واقعدار

اسـت كـه بـر     يديـ ة او تاكيمهم نظر يهايژگياز و يكي. باشد
گر، نقش يمهم د يژگيو. دارد يعلم يهاشرفتيپ يزة انقالبيمم

 يشـناخت و روان يشناختعوامل جامعه ياست كه او برا يپررنگ
هـا  يژگين ويح ايتشرنده به يدر آ). 5(قائل است  يجوامع علم

 .م پرداختيخواه
ك علـم در فصـول   يـ شرفت يوة پيكه كوهن از ش يريتصو
اسـت   ارائه كرده يعلم يهاازدهم كتاب ساختار انقالبيدوم تا 

 ).5(ر خالصه كرد يان زيپايلة طرح بيتوان به وس يرا م
علـم   ←انقـالب   ←بحـران   ← يعلم عاد ←ش علم يپ
 ديبحران جد ←د يجد يعاد

را كه اكثر دانشمندان تمام وقت خـود   يجيكوهن، دانش را
 يبـر اصـول و مفروضـات نظـر     يكنند و مبتنـ يرا صرف آن م

. نامديم» يعلم عاد«اند رفتهيآن را پذ ياست كه همگ يمشترك
ن اصـول و مفروضـات توافـق    يقبل از آنكه دانشمندان بر سر ا

ك يـ و هرآنهـا پراكنـده بـوده     يهـا تيحاصل كرده باشند، فعال
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ج خـاص خـود را   ياند و نتـا كردهيروش خاص خود را دنبال م
. اسـت  نبـوده  يگرياند  كه اغلب مورد قبول دآورده يبه دست م

ـ «توان ين اطالعات پراكنده را ميا  يد؛ امـا وقتـ  يـ نام» علـم شيپ
خاص توافق حاصل كردنـد و بـه    ينيبك جهانيبر سر  ياعده
م واحـد  يك پـارادا يون در يدند علم عاديك زبان مشترك رسي

 يواحد، تمام يميپارادا يريگپس از شكل. شكل خواهد گرفت
 .دا خواهدكرديپ يدانشمندان جهت واحد يهاتيفعال

ن مفهوم در فلسفة كوهن است همـان  يتريم كه اساسيپارادا
-ير علم ارائـه مـ  يز علم از غييتم ياست كه كوهن برا ياريمع

 يف واحد و روشـن يتعر تشيرغم اهميعل ين مفهوميچن. دهد
 يكـ يندارد و بنا به گفتة  يعلم يهادر سرتاسر ساختار انقالب

ست و دو گونـة متفـاوت بـه كـار     ين كتاب به بياز خوانندگان ا
بــر كتــابش  1969كــه او در ســال  ينوشــتيدر پــ. اســت رفتــه
را مربوط به سبك نگـارش   يها در معانن تفاوتياست، ا نوشته

صـورت   يشـ يراينانچه اصـطالحات و داند و معتقد است چيم
 ين اصـطالح بـاق  يـ ار متفـاوت ا يرد، تنها دو گونه كاربرد بسيگ

ــد ــا. خواهــد مان  يچهــارچوب حــوزة تخصصــ«اول را  يمعن
)Disciplinary matrix( «نامد يم)6.( 

 ياسـت بـرا   يم قالـب و چهـارچوب  ياول، پـارادا  يدر معنا
از  يتخصصـ ك حوزة يدانشمندان مربوط به  يعلم يهاتيفعال

ن اجزاء را ياز ا يكيدارد، كوهن  يين چهارچوب اجزايا. دانش
-يهـا كـه مـ   ن و فرموليقوان يعنينامد يم» نينماد يهاميتعم«

ا با كلمات يو  F=m.aش داده شوند، مانند يتوانند با حروف نما
ب يـ باهم ترك يثابت وزن يهاعناصر در نسبت«ان شوند مانند يب
ش يبـا افـزا   يهـر علمـ   ي، قدرت علمـ از نظر كوهن. »شوند يم

 ).6(ابد ييش مين اغلب افزاينماد يهاميتعداد تعم
. م استيپارادا يعين چهارچوب، جزء مابعدالطبيجزء دوم ا

و روش  يعيمابعـدالطب  يار كلياصول بس يبعض ين جزء حاويا
كند كه قبل از آنكـه پـژوهش   يكوهن استدالل م. است يشناخت
مربـوط   ير شود، جامعة علميپذامكانژه يك حوزة ويدر  يعلم
ن يـ از ا ينياديـ بن يهـا بـه پرسـش   يقاطع يهاد بر سر پاسخيبا

كـه جهـان از آنهـا     يانيـ موجـودات بن : دست توافق كرده باشند
گر و يكـد ين موجودات چگونه با يساخته شده است كدامند؟ ا

ن يرامون ايپ يكنند؟ طرح چه سواالتيدا ميبا حواس ما تعامل پ

ن يپاسخ به ا يبرا يت مجاز است؟ استفاده از چه منابعموجودا
 يعيدرواقــع جــزء مابعــدالطب). 6(قبــول اســت؟  ســواالت قابــل

ل يدانشـمندان را تشـك   يياز باورها و اعتقادات مبنا يامجموعه
دهـد و پـژوهش درون   يمـ  ينيبدهد كه به دانشمندان جهانيم

قـرن نـوزدهم،   بـه عنـوان مثـال در    . كنـد يت ميم را هدايپارادا
عـت  يتمـام طب «ن بود؛ يه به ايشب يمتضمن فرض يوتنيم نيپارادا

. ن شـود يـي ر و تبيتفسـ  يكيمكان يد به منزلة دستگاهيبا يكيزيف
ن يگوناگون بوده، مطابق قـوان  يروهاير نيكه تحت تاث يدستگاه
ن دسـت را  يـ گـر از ا يد يهـا مثال» .كنديوتن عمل ميحركت ن

م يات قـد يـ عيد و طبيـ ك جديـ زيسـة ف يبا مقا يتوان به راحتيم
ــرد ــه ك ــعيدر طب. مالحظ ــدي ــواد آميات ق ــة م ــم، هم از  يازهي

شـدند؛ امـا در   يمـ  يچهارعنصر آب، خاك، هـوا و آتـش تلقـ   
-ة پـژوهش ي، كل...ها و ها، مولكولاز اتم يازهيد آميك جديزيف

گرفتنـد و همـة   يشـكل مـ   ينـ يبن جهانيبراساس ا يبعد يها
 .شدنديه ميمبنا توجن يها بر ادهيپد

ــمشــترك م يهــان چهــارچوب، ارزشيــجــزء ســوم ا ان ي
-دهين را دربارة پدييك تبيشود يدانشمندان است كه موجب م

از  ياان مجموعـه يـ ا ميح دهند، يگر ترجين دييجهان بر تب يها
ده دست به انتخاب بزنند؛ به عنوان مثال يك پديها دربارة هينظر

 يهاينيبشيپ يكه به جا ييهاهينظر ،يوتنيك نيزيم فيدر پارادا
-يق ارائـه مـ  يدق ير و كميپذآزمون يهاينيبشي، پيفيو ك يكل

ن يـي هرچـه تب  يميا ممكن اسـت در پـارادا  ي. دارند يكنند برتر
ه ارزش يكمتر باشد، نظر يهايدگيچيپ يتر و دارا ها سادهدهيپد
شـود  ينجا متذكر مـ يكه كوهن در ا يانكته. باشد داشته يشتريب
 يعيان دانشمندان بـه طـور وسـ   يها من است كه اگرچه ارزشيا

 يتـوجه  هـا بـه انـدازة قابـل    ارزش يريمشترك هستند، به كارگ
-يفرد قرار م يشناختو روان يتيات شخصير خصوصيتحت تاث

 ).6(رد يگ
دوم  يتـوان آن را معنـا  ين چهارچوب كه مـ يجزء چهارم ا
. باشديا مثال مي) Exemplar(كرد، الگو  يم تلقياصطالح پارادا

 يهـا حـل ا مثال، همان مسائل توأم با راهيمنظور كوهن از الگو 
مـات  يتعل يان هـر حـوزه، از ابتـدا   ياست كه دانشجو يمشخص

ان فصـول  يـ ا در پايـ شگاه، امتحانات يخود، خواه در آزما يعلم
-حـل راه –ن مسألهيچن. شونديبا آنها مواجه م يدرس يهاكتاب
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ــدر پا) Problem - solution( ييهــا ــاان دورهي  يآموزشــ يه
ــ  ــة پژوهش ــمندان در حرف ــان نيدانش ــش ــه ي ــود دارد و ب ز وج
ن مسـائل بـه منزلـة    يـ ا. آموزديدانشمندان نحوة حل مسأله را م

ا مسـائل  يـ كنند تا بتوانند معماها يدانشمندان عمل م يالگو برا
شـود كـه   ياد گرفته مـ ياز حل مسائل، «را حل كند؛  يمشابه آت
-تيده شوند و به عالوه وضـع يگر ديكديهمانند  ييهاتيوضع
ك يـ ا يـ  يك قانون علميكاربرد  يبرا يقيبه عنوان مصاد ييها

درواقـع كـار   » ).6(سـته شـوند   يواحـد نگر  يبيچهارچوب تقر
 .م استيپارادا ي، حل مسائل و معماها بر مبنايدانشمندان عاد

م، يكـه پـارادا   ن باشـد يـ د ايـ با يفرض دانشمندان عادشيپ
 ييشده را در خود دارد و اگر معما ل حل مشكالت مطرحيوسا

. ميپـارادا  يدانشمند است نـه نـاتوان   ياز ناتوان يحل نشد، حاك
 يشـدن از خـود سرسـخت    كه در برابر حل يلذا معماها و مسائل

از . شونديم يتلق» )anomaly(اعوجاج «دهند به منزلة ينشان م
گـر  گاه ابطـال چيخ علم هيدر طول تارك اعوجاج ينظر كوهن، 

 يهـا بـه صـورت عـاد    ميم نبوده است و همة پـارادا يك پاراداي
اسـت؛   يپـوپر  ييگرااعوجاجاتند، لذا منتقد ابطال يبرخ يحاو

چ يتاكنون به طـور مطلـق هـ    يتحوالت علم يخيقات تاريتحق«
ابطال   يشناختشة روشيرا آشكار نكرده است كه به كل ينديفرآ

از » ).6(ه باشـد  يعـت شـب  يه با طبيم نظريسة مستقيطة مقابه واس
مان دانشمندان يا ينظر او اعوجاجات گرچه ممكن است تا حد

شوند كه يف كنند، اما باعث نميم حاكم تضعيرا نسبت به پارادا
د نسـبت بـه   يـ نبا يدانشـمندان عـاد  . طرد شود يم به كليپارادا

نقادانـه داشـته    يكنند موضـع يكه در آن كار م يمياصول پارادا
د آنها را مقبول و مسلّم فرض كننـد و بـر طبـق    يباشند، بلكه با

كه در مواجهـه بـا هـر     يدانشمند«آنها به حل مسائل بپردازند؛ 
كنـد بـه نـدرت كـار     يخود را متوقف م يهاي، بررسياعوجاج

چه دانشمندان بر سر اصـول  چنان. »)7(انجام خواهد داد  يمهم
ة خاص خود را داشـته باشـند،   يك نظريهرباشند و  توافق نكرده

ـ  يخواه ياپراكنده يها دانش -شيم داشت كه هنوز در مرحلـة پ
 يهـا ميقاتشان بر پارادايكه تحق يدانشمندان«. اندمانده يعلم باق
 يورزدر علم يكسانين ياستوار است به قواعد و مواز يمشترك
ط ن تعهد و اجماع آشـكار حاصـل از آن شـرو   يا. بندنديخود پا

 يك سـنّت پژوهشـ  يـ ش و استمرار يدايپ يعني، يالزم علم عاد

آگاهانـه   يرش اصـول، بـه طـور الزامـ    يپـذ » ).6(خاص هستند 
ن اصول بحـث  يگاه بر سر ا چيرد و دانشمندان هيگيصورت نم

كننـد  ين خـاطر كـه احسـاس نمـ    يبه ا يكنند گاهيا سوال نمي
باشـد و  قات آنها داشته يبه تحق يپرسش در باب آن اصول ربط

 ين قواعـد و مفروضـات  يل كـه از وجـود چنـ   يـ ن دليبه ا يگاه
 ).6(كنند يآنها كار م يندارند اگرچه بر مبنا يآگاه

 يريناپذاسيق. 2,1
 يمتفـاوت مبتنـ   يمتفـاوت بـر مبـان    يهامياز آنجا كه پارادا

ــا    ــا را بـ ــوهن آنهـ ــتند، كـ ــديهسـ ــق«گر يكـ ــذ اسيـ ر يناپـ
)incommensurable( «كـه از   يايم عـاد سـنت علـ  «. دانـد يم

ان داشـته  يشتر جريتنها با آنچه پ ابد، نهييظهور م يعلم يانقالب
» ر بـا آن اسـت  يناپـذ  اسيـ ناسازگار است، بلكه اغلب به واقع ق

-شرفتهيتر و پم را درستيك پارادايد يتوان و نباينم يعني). 6(

-اسيـ رقابل قيگر غيكديدانست، چون در اصل با  يگريتر از د

هـا در فلسـفة   ميپـارادا  يژگين ويتركه مهم- يريناپذاسيق. اند
 :در سه باب مطرح است -كوهن است

ن معنا است كه الفاظ يدر باب ترجمه به ا يريناپذ اسيق -1
كـوهن  . ندارنـد  يكساني يگوناگون معان يهاميكسان در پاراداي

در ... ماننـد جـرم، فضـا، زمـان و      يكند كـه الفاضـ  ياستدالل م
م ين الفاظ در پارادايهم يبا معنا يمتفاوت يمعان ينيم انشتيپارادا

 ينيكـه جـرم انشـت    يبقاء دارد درحـال  يوتنيجرم ن. دارد يوتنين
 ).6(است  يل به انرژيتبد قابل

ن معنـا اسـت كـه    يـ ه بـه ا يـ در باب توج يريناپذ اسيق -2
دارنـد براسـاس انـواع     ين متفـاوت يل آنكه مـواز يها به دلهينظر

م و الفاظ ياگر مفاه يحت يعنيشوند؛ يه ميتوجل ياز دل يمتفاوت
ـ  يباش مختلف داشته يهاميكسان در پاراداي -شيم، از آنجا كـه پ

م داشـت كـه   يخواه يمتفاوت يهاهيها متفاوت است، توجفرض
 ).6(ستند ياس نيق باهم قابل

جـة  يتـوان آن را نت يكه م يابيدر باب ارز يريناپذ اسيق -3
 يار واحديچ معين است كه هيآن ا يمعنا. دو مورد قبل دانست

چ برهـان  يم متفـاوت وجـود نـدارد؛ هـ    يدو پارادا يابيارز يبرا
 يگـر يم را بـر د يك پاراداي يوجود ندارد كه برتر يصرفاً منطق
ش يكمـاب  يميكند كـه هـر پـارادا   يكوهن استدالل م. اثبات كند

كند كه خودش مقـرّر كـرده اسـت و از    يرا محقّق م ييارهايمع
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هر . م مخالفش ناتوان استيمقرّر شدة پارادا يارهايمع برآوردن
ـ    يم چون مبتنيك پارادايدر دفاع از  ياستدالل -شياسـت بـر پ
 ).6(خواهد بود  يم، دوريآن پارادا يهافرض
اس يـ از ق يدر مجمـوع حـاك   يرياس ناپـذ يـ ن سه نوع قيا
ــياســت؛  يپژوهشــ يهــادر جهــان يريناپــذ دانشــمندان  يعن
 يزنـدگ  يمتفـاوت  يپژوهش يهاگوناگون در جهان يهاميپارادا

-يف مـ يننـد و توصـ  يبيمتفاوت م ياكنند، جهان را به گونهيم
را انتخـاب كننـد،    يديـ م جديشود پارادايكنند و آنچه باعث م

م اسـت  يك تصـم يستند و از نظر كوهن يمحض ن يل منطقيدال
-د با پـژوهش يشوند بايم مين تصميكه منجر به ا يو آن عوامل

منظور كـوهن  (كشف شوند  يشناختو جامعه يشناختروان يها
و سـالئق   ي، حـاالت روحـ  يو اجتمـاع  ياز عوامل روانشـناخت 

كارتر ة محافظهيدانشمندان در ذات روح يبرخ. دانشمندان است
گر جسورتر و اهل خطـر  يد يكه برخ يگران دارند، درحالياز د

 يان دورة كـار يكه در پا ين، دانشمنديعالوه بر ا. كردن هستند
 يشـتر يب يداشـته، آزاد  يبرد و قبالً سمت استاديخود به سر م

موقت بسـته   يكه قرارداد يدارد تا دانشمند يپردازهينظر يبرا
شـود كـه   يثابت م«).ت خود استيت موقعياست و به دنبال تثب

ـ  ) هيشب(ب در عمل يرق يهامين پارادايب) انتخاب( ن يانتخـاب ب
تـوان  يم). 7(» است ياجتماع يسة زندگيرقابل مقايغ يهاوهيش
شـرفت  ير كرد كه آنچـه در اصـطالح پ  ينگونه تعبيدگاه او را ايد

ـ   يشود، مبتنيخوانده م يعلم سـت،  يطرفانـه ن يبر مشـاهدات ب
رد و در يـ گينشـأت مـ   يجامعـة علمـ   يشناسبلكه تنها از روان

گونـه  همـان . است يب لفظيك فريها هيفض يد تجربييجه تأينت
از  ير علمـ ييـ مطابق با نظـر كـوهن، تغ  «: سدينويالكاتوش مكه 
ن رمزآلـود اسـت   يـ ر دييك تغيگر، يد يميم به پارادايك پاراداي

ن امر يا. توانند باشنديستند و نميبر آن حاكم ن ين عقليكه قوان
اكتشاف قرار ) ياجتماع( يشناسبه طور كامل درون قلمرو روان

 ).8(رديگيم
 يعلم يهاانقالب. 2,2

ن است كـه چگونـه   يتوان مطرح كرد ا يكه اكنون م يپرسش
هفتم تـا دهـم،    يهاشود؟ كوهن در بخشيم طرد ميك پاراداي
گونه كه همان. كنديح ميگوناگون تشر يهاده را با مثالين پديا
 يچ رويك اعوجاج به هين ذكر شد از نظر او وجود يش از ايپ

-اگر تعـداد اعوجـاج  شود اما يم نميك پارادايمنجر به ردشدن 

اد يـ برنـد ز ير سوال ميم را زين اصول پارادايترياديكه بن ييها
ـ ن اعوجاجيشوند و دانشمندان نتوانند ا ن ببرنـد، كـم   يها را از ب

م يترها هستند، به پـارادا از دانشمندان كه اغلب جوان يكم برخ
م يآن پارادا يبرا ينيگزيشة جاياند يكنند و گاهيحاكم شك م

م به اصطالح دچـار  ين حالت پارادايدر ا. پروراننديسر مرا در 
 يبـ يرق يهـا ميا پـارادا يـ م يچه پـارادا چنان. شده است» بحران«

ا يـ م يظهـور پـارادا  . ابـد ييظهور كنند وخامت بحران شدت مـ 
ا يـ د يـ م جديپـارادا «. سـت ين يجيتدر يد امريجد يها ميپارادا

ن باشـد بـه   آن ممكـ  يل بعدين و تفصييكه تب يديشنهاد جديپ
قاً يكه عم يك شب در ذهن فردياوقات در دل  يدفعات و گاه

ت از نظـر كـوهن   يدر نها). 7(» شوديغرق بحران است متولد م
رنـد؛ در  يپذيان مـ يـ ر پايـ از سه شـكل ز  يكيها به همة بحران

ان يـ كـه بحـران را پا   ييآنهـا  يديـ رغم ناامياز موارد عل يبعض
توانـد از  يت مـ يـ در نها يعـاد دند، علـم  يديم موجود ميپارادا

گر مسـألة  يموارد د يدر برخ. ديآساز برعهدة حل مسألة بحران
ندة يخورد و به نسل آيكند و برچسب ميساز مقاومت مبحران

حالـت سـوم   . شوديل داده ميتر تحوافتهيمجهز به ابزار توسعه 
م يم موجـود بـه پـارادا   ياست كه بحران با انتقال از پارادا يزمان
 .رديپذيان ميپا -يك انقالب علمي يعني-د يدج

 يديـ م جديبه پارادا يت بحرانيدر وضع يميانتقال از پارادا
 ينـد يجاد شـود، فرآ يبتواند ا يديجد يكه از آن سنّت علم عاد

م حاصـل شـود، بلكـه    يم قديا بسط پارادايل يست كه با تفصين
 ين بازسـاز يـ ا. د استيجد يهاانيحوزة مربوط بر بن يبازساز
را  ينـ يبحل مسأله و اساسـاً جهـان   يهاها و نحوهن، روشيقوان
بـزرگ، امـا    يپوشان اگرچه كه در دورة انتقال، هم. دهدير مييتغ

م و يقـد  يهاميتوان آنها را با پارادايكه م يان مسائليم ينه كامل
ن بـرخالف  يـ ا. د حل كرد، وجود خواهـد داشـت  يم جديپارادا

ان است كه رونـد  يگراها و ابطالستيويتيان، پوزينظر استقراگرا
 يد را مبتنـ يـ جد ينند و دستاوردهايبيم يشرفت علم را خطيپ

-يم) cumulative( يم و به اصطالح انباشتيقد يبر دستاوردها
را كـه محصـول    ينـ يبدر جهـان  ير اساسـ يين تغيكوهن ا. ننديب

رات ييـ تغ«. كنـد يه مـ يتشب ير گشتالتيياست به تغ يانقالب علم
 يشوند دانشـمندان جهـان عرصـة پژوهشـ    يباعث م يميپارادا
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آنهـا بـه آن    يكه تنها راه دسترسـ  يمادام. ننديخود را متفاوت بب
م يتوانيدهند هست، مينند و انجام ميبيجهان به واسطة آنچه م

 يم كه دانشـمندان، بعـد از انقـالب بـا جهـان متفـاوت      يقائل شو
 ). 6(» مواجه هستند
د يـ ة جديـ ك نظريكه در كشف  يواملاست ع يكوهن مدع

 يجامعـة علمـ   يريـ گمياند بـا تصـم  ليدخ يمية قديو طرد نظر
ن بـه طـور   يا. اندز مرتبطيد نية جديح نظريانتخاب و ترج يبرا

ان يـ ز ميبر تمـا  يها مبنستيويتيان و پوزيگراكامل با نظر ابطال
نـة  يكه بـه زم  يمالحظات«: ر استيه مغايمقام كشف و مقام توج

. ز ارتباط دارنـد يه نيمربوط به توج يهانهياند با زمكشف مرتبط
ك يـ كـه   يق افراديبا احساسات و عال يكه به نوع يدانشمندان

كننـد، بـه صـرف    يدا ميكنند ارتباط پيد را كشف مية جدينظر
-ية مزبور قـرار مـ  يان نظرين حامين امر اغلب در شمار اوليهم
 ).9(»رنديگ

م يخ طـب را مطالعـه كنـ   ياگر بر تاررسد يبه نظر نگارنده م
ــه اهم ــب ــيــت نظري ــر اذعــان خــواهشية كــوهن ب ــرد و  ميت ك

در جهان  يطب سنت يجا م طب مدرن بهيشدن پارادا نيگزيجا
 يدر ادامـه بـه بررسـ   . ديد ميگونه خواهرا به طور كامل انقالب

-يكه موسوم به انقالب پاراسـلس اسـت مـ    ين انقالب علميا
 .ميپرداز

 نقالب پاراسلسا. 2,2,1
از آن اسـت كـه تـا قـرن شـانزدهم       يحاك يخيشواهد تار 

برآراء قـدما   يمبتن يج در اروپا، همان طب سنتيطب را يالديم
بود و البته جرح  شده يآور نا جمعيبود كه در كتاب قانون ابن س

به ناگاه كيمياگرى سوئيسى به نـام پاراسـلس   . افته بوديل يوتعد
بـه   ياو در كـودك . جاد كرديطب ا يايدندر  يپيدا شد كه انقالب

رفـت و در  يمـاران مـ  يادت بيهمراه پدرش كه پزشك بود به ع
از . شـد يآنها آشنا م يياهان و خواص دارويگ يايكنار پدر با دن

در . الخ رفـت يـ ده ساله بود همراه پدر بـه شـهر و   يوقت يطرف
ن يار وجـود داشـت و بـه همـ    ين شـهر معـادن بسـ   يمجاورت ا

ن يـ بنـابر ا . بودس شدهيهم در آنجا تأس يمدرسة معدنمناسبت 
، يمياو فـراهم آمـد كـه دربـارة اصـول علـم شـ        يبرا يتيموقع

ل مـواد  يب عناصر و تشكيه و تركيتجز ي، چگونگيعيعناصرطب

ن اطالعات بود كه بعـدها  يهم). 10(كسب كند يد اطالعاتيجد
 .بزرگدر طب را فراهم آورد ينة انقالبيزم

رفـت ؛   م جوانى خود را به سير و سياحت مـى او بيشتر ايا 
غالباً به كشـورهاى آلمـان، فرانسـه، انگلسـتان، ايتاليـا، اسـپانيا،       

كرد؛ در هر كشور مطـالبى را   لهستان، مصر و قسطنطنيه سفر مى
) هـاى سـلماني (آموخـت و از آرايشـگران    دربارة كيمياگرى مى

ة سـعد و  شناسـان دربـار   گرد و رماالن و ساحران و سـتاره  دوره
پس از مراجعـت بـه شـهر    . گرفت نحس كواكب مطالبى ياد مى

بال سوئيس به توصيه و سفارش يكى از دوسـتان متنفـذش در   
رسم در آن زمان بر ايـن بـود   . آن شهر به كار پزشكى پرداخت

كردنـد، ولـى چـون     ها به زبان التينى گفتگو مـى كه در دانشگاه
. كرد ن آلمانى تدريس مىپاراسلس به اين زبان آشنا نبود، به زبا

پژوهان، تعداد فراوانى از مردم عادى و  رو عالوه بر دانش نياز ا
 ).11(دادند عامى نيز به سخنان او گوش فرامى

پرداخـت   يابه طرح برنامـه ) م1527(ن زمانيپاراسلس در ا
او . چاپ كرد و دردسترس همگان قرار داد ياو آن را در جزوه

بـه حـال    يدانـش پزشـك  «:داشـت ن اظهـار  ين جـزوه چنـ  يدر ا
ـ  انحطاط درآمـده  د تـا آن را از  يم كوشـ يكن مـا خـواه  ياسـت؛ ل

مات استادان ين منظور از تعليم و به اياشتباهات بزرگ مبرّا ساز
مـا از   يم كـرد، بلكـه مشـاهدات شخصـ    ينخـواه  يرويـ م پيقد
ل يـ دار دلدامنه يع و مطالعات عمليعت همراه با تجارب وسيطب

 يهـا سندگان كتـاب ير نوي، من برخالف سا...دراه ما خواهند بو
 يهـا از كتـاب  يآورن آثار را بـا اسـتخراج و جمـع   ي، ايپزشك

ام، بلكـه بـا كـار و كوشـش     اوردهينوس به وجود نيبقراط و جال
همـه   ياعـال  يتجربه كه راهنمـا  يمداوم آنها را از نو و بر مبنا

 يم مبنـ يدد قي، من اصالً به اصول عقا...امم كردهيز است تنظيچ
ن به طور كامـل  يستم و ايب عناصر معتقد نيبر چهار طبع و ترك

هـا و  يمـار يهمـة ب  يبراساس سهو و خطاست كه آنهـا را مبنـا  
 ).10(»اند شناخته يبدن يهااختالل
 يروش فكــر يهــايژگــين ويتــرن نكتــه از جملــةمهميــا

 يرا بـه خـدمت علـم پزشـك     يميپاراسلس است كـه علـم شـ   
وه،آهن يموان،جيموارد استعمال گوگرد، سرب، آنت يو. گماشت

م داد و يمتنوع ومتعدد آنها تعلـ  يهابيو مس را به صورت ترك
از  يريم معمول بود و گروه كثيكه در قد» ريامتزاج كث«با روش 
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كردنـد  يمخلوط م يرمشخصيصورت معجون غرا به يمواد نبات
در ). 10( ديـ ورزيخوراندند به شدت مخالفت مـ يمار ميو به ب
دة پاراسـلس  يـ اسـت كـه بـه عق   ل دورانت آمدهيخ تمدن ويتار

 يمـار يو ب ييايمياست از مـواد شـ   يبيترك يانسان از لحاظ بدن
كنندة بـدن، نـه   بيترك ييايميعبارت است از اختالل در مواد ش

-پاراسلس در برشـمردن خـواص درمـان   . ينوسيدر اخالط جال

 ).12(ديورزياصرار م يرآليبخش مواد غ
از آنجا كه او استاد دانشگاه شده بود وبايد دانش پزشكى را 

كرد و جز ترجمة قـانون ابـن سـينا بـراى تـدريس      يتدريس م
ن فكـر افتـاد كـه دسـت بـه      يپزشكى كتابى وجود نداشت، به ا

نكـه در آن زمـان، اروپـا تشـنة     ژه آيـ به و.جسورانه بزند ياقدام
رد در هـر رشـته   ك انقالب بود و اوضاع سياسى اروپا ايجاب مى

از علوم، انقالبى بزرگ ظاهر شود و ملل اروپايى را از زير يـوغ  
و  ييارسـطو  ينيباز جهان يازهيك كه آمياسكوالست يتفكر سنت

م كتاب مقدس بود و مـدت چنـد قـرن مـردم آن قـاره را      يتعال
در چنـين  . مسخّر و اسير خود كرده بود، رهايى و نجات بخشد

ة يــراسـلس كــه تنـدخويى و روح  اوضـاع و احـوال عجيــب، پا  
او بود در روز افتتاح كرسى استادى  يذات يهايژگياز و يانقالب

خود، كتاب قانون ابن سينا را در آتـش افكنـد و سـوزاند و بـا     
پژوهان و گروهـى زيـاد از مـردم فريـاد      غرور در حضور دانش

گويم كه موهاى پشت گـردن   باكى به شما مى با كمال بى«:كشيد
هـاى   تكمـه . دانشمندان شـما معلومـات دارد   يكليهمن بيش از 

كفش من از ابن سينا خردمندتر اسـت و ريـش مـن از آكـادمى     
پس از آن پزشكان حاضر در جلسـه  . »...شما تجربه بيشتر دارد 

شما بـا  «: را مخاطب قرار داد و با حدت و حرارت چنين گفت
زى كنيد كـه چيـ   پيروى از عقايد پزشكان پيشين چنين خيال مى

كليـد  . وقت چنـين نيسـت   چيدانيد و حال آنكه ه از پزشكى مى
شناسـى، قبـل از هـر چيـز، در      اصلى پزشكى و به ويژه درمـان 

! زنيــد اى پزشــكان كــه بــه خــود عطــر مــى. كيميــاگرى اســت
هاى طـال را از انگشـتان    هاى سفيد را از دستان و حلقه دستكش

ور  غوطـه  هـا  در آزمايشـگاه و در ميـان زغـال   . خود به درآريـد 
از ايـن راه بـا مشـاهده و    . شب و روز در آتش كار كنيد. شويد

هـا، پيـدا   تجربه، معلوماتى مفيد و مثبـت بـراى درمـان بيمـاري    
اين عبـارات بـه ويـژه در آن زمـان كـه در كليـة       » .خواهيد كرد

و مرج علمى كامل حكمفرمـا   يك نوع هرج  ييكشورهاى اروپا
كرد كه به نظـر منطقـى    ز مىاى ابرا بود و هركس هر مطلب تازه

مـورد توجـه قـرار     يبرخ ييافت برا آمد، خريدار فراوان مى مى
ل يـ مردم به پاراسلس صرفاً بـه دل  يالبته اقبال برخ). 11(گرفت
 يهـا يمـار ين مـورد ب يجذاب او نبود، بلكه در چند يهاحرف
بـه  . ن امر سبب شـهرتش شـد  يرا مداوا كرد و ا يالعالجصعب

ناشر معروف بال در آن زمـان، كـه بـه درد    »بنفرو«عنوان مثال 
بودنـد از  د پا مبتال بـود و پزشـكان بـه قطـع آن نظـر داده     يشد

ت او يـ پاراسلس با موفق. درمان خود دعوت كرد يپاراسلس برا
هايى كه پاراسـلس بـه   گر درمانيد ياز سو). 12(را درمان كرد 

ت و بـرد، تضـييعا   لة مواد شيميايى در بيماران بـه كـار مـى   يوس
يكى از بيماران او، بـه علـت   . خطرات و تلفاتى هم دربرداشت

صدماتى كه از اين راه پيـدا كـرد، شـكايت نـزد قاضـى بـرد و       
پاراسـلس  . قاضى به نفع او رأى داد و پاراسلس را محكوم كرد

به توصيه يكى از دوستانش شهر بال سوئيس را ترك كرد و بـه  
ت و در آنجـا نيـز،   رفـ   نزديك اشتوتگارت آلمـان  شهر اسلينگن

نظير همين گرفتارى براى او پيش آمد كه چون ممكن بود او را 
به زندان بيندازند لذا فرار را بـر قـرار تـرجيح داد و از آن پـس     
زندگى او با آوارگى و سـختى همـراه شـد و در هـيچ شـهرى      

 ).11(بيشتر از يك سال باقى نماند
و مخالفت  يك نوآوريبا اين حال، قيام پاراسلس به عنوان 

با مكتب پزشكى ابن سينا، اثـرى عميـق در اذهـان از خـود بـه      
اى زياد از پزشـكان اروپـا، در كشـورهاى     جاى گذاشت و عده

مختلف روش او را دنبال كردند و به اين ترتيـب مكتـب طبـى    
ابن سينا كه با جهان طبيعت سروكار داشت و از عوامل طبيعـى  

د، رفتـه رفتـه در اروپـا از    كـر  ها استفاده مىبراى درمان بيماري
هاى هاى ساخت آزمايشگاه و فرآورده ميان رفت و طب شيميايى

ان ديگر، صـنعت جـاى طبيعـت را    يبه ب. شيمى جانشين آن شد
گرفت، ولى اين امر به زودى عملى نشد؛ بلكه ابتـدا در آلمـان،   
انگلستان، بلژيك و سپس در هلند، فرانسه و سـاير كشـورهاى   

فت و علت رواج، اين بود كه به عقيدة پيـروان  رواج يا يياروپا
پاراسلس مكتب طب شـيميايى اصـول و مبـانى منطقـى بـراى      

تـر   شناسـى را سـاده   آورد و درمـان  شناسى به ارمغان مـى  بيمارى
پس از پاراسلس، پزشـكان اروپـا بـه دو دسـته تقسـيم      . كرد مى
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اى موافق و گروهـى مخـالف بـا عقايـد او بودنـد و       عده: شدند
سال كـه از زمـان    450اينجاست كه در تمام طول مدت  عجيب

گذرد، ايـن اخـتالف عقيـده و دودسـتگى وجـود       پاراسلس مى
 ).11(داشته و هنوز هم وجود دارد

كدام از موافقين با مكتب طـب   نكتة جالب توجه آن كه هيچ
كه اصول اين مكتب را پذيرفتـه بودنـد   شيميايى پاراسلس با اين
هـاى شـيميايى   ها را به وسيلة واكنشو حاالت مختلف بيماري

كردند، باز در عمل چون از داروهاى شـيميايى زيـان    تفسير مى
ديدند، چندان به مفروضات خود پايبند نبودند و براى درمان  مى

هـا مـورد   بيماران، به همان گياهان دارويى، كه خواصشان قـرن 
آزمـايش قــرار گرفتــه و فوايدشــان محـرز شــده بــود، متوســل   

ناگفته نماند كه يكى از علل سستى عقايد آنان نسبت . دندش مى
به طب شيميايى اين بـود كـه علـم شـيمى در آن زمـان دوران      

توانسـت حـاالت مختلـف     كـرد و نمـى   كودكى خود را طى مى
. ها و درمان آنها را با اصول خود به خـوبى توجيـه كنـد   بيماري

رفت، فكر  ولى، به مرور زمان، به هر اندازه علم شيمى پيش مى
استفاده از اصول و مـوازين شـيمى در پزشـكى بيشـتر تقويـت      

لزوم پيدايش اين   شد و ايمان پيروان مكتب طب شيميايى به مى
 ).11(شد تر مى مكتب راسخ

در دوران معاصر كه پهنة پيشرفت شگفت كلية علوم اسـت  
العـادة   رو قرن انفجار علم لقب گرفته است، بسط خارق نيو ازا

و رسوخ آن در پزشكى به اوج خود رسيده اسـت تـا   بيوشيمى 
علـم شـيمى، پزشـكى     بـى «:  آنجا كه به گفتة ميشل پولونوسكى

و در نتيجه امروزه تدريس بيوشيمى در همة ). 11(»وجود ندارد
هاى جهان يكى از اركان اساسى آموزش پزشكى اسـت  دانشگاه

هـاى   ها و شاخه ر عميق آن در رشتهيو روز به روز دخالت و تأث
شناسـى و   مختلف علم طب، به ويژه در فيزيولـوژى و بيمـارى  

 . شود داروشناسى، بيشتر ثابت مى
داران  از اواخر قـرن نـوزدهم بـه ايـن طـرف، كـه كارخانـه       

-دارويى براى تهية داروهاى شيميايى و ساختگى در آزمايشگاه

هـايى هنگفـت    انـد و بهـره   هاى عظيم به كار انداختـه  ها سرمايه
هــا و  رســوخ عميــق طــب شــيميايى در همــة رشــته برنــد، مــى
هاى دانش پزشكى به حد ما فوق تصور رسـيده اسـت و    شاخه

-تنها در امور دارو و درمان بيمـاري  هاى دارويى نهنفوذ تراست

هـاى   ها، بلكه در كلية شئون پزشكى و حتـى در تنظـيم برنامـه   
 ). 11(آموزش علم طب راه جسته است و ظهور و شهود دارد

رفته از قرن شانزده تـا ابتـداى قـرن نـوزده را بايـد       هم روى
و مرج پزشكى و تشتّت اقوال و اخـتالف عقايـد و    دوران هرج 

. هايى نوين در پزشكى اروپـا ناميـد  تضاد آراء و پيدايش مكتب
اما در قرن نوزدهم كه همة علـوم، هماهنـگ بـا يكـديگر و بـا      

ف آنچـه كـه   العاده در پيشرفت و ترقى بود، برخال سرعت فوق
توان تصور كرد، اختالف عقايد بنيانى و اساسـى در بزرگـان    مى

دار شـد، بـه    ازپيش ريشـه  و استادان معروف پزشكى اروپا بيش
-ها و آشفتگيعبارت ديگر، پس از گذشت دوران هرج و مرج

كه دانش پزشكى، به موازات پيشـرفت   هاى قرون پيشين، همين
م در علم طـب  ي، انقالب عظها، در جادة تحول افتادساير دانش

تـرين آنـان كـه از ديگـران      بر استادان و به خصـوص برجسـته  
اى  و اين مقدمـه . رفته آشكار شد تر بودند، رفته تر و محقّق متتبع

بود براى پيدايش اختالف عقيده شديدتر در قرن بيسـتم، يعنـى   
 ).11(در قرنى كه به قرن انفجار علم شهرت يافته است

 يم طب مدرن به جـا يپارادا ينيگزيكه جاشود يمالحظه م
ا يـ م و يموارد نقض در طـب قـد   يل مشاهدهيدلم، به يطب قد
هـر   يگونه كه كوهن دربـاره آن نبوده است و همان يناكارآمد

شـرفت  يد بـا پ يـ م طـب جد يقائـل اسـت پـارادا    يانقالب علم
اسـتو  ل آن حاصـل نشـده  يا بسط و تفصـ يم و يم طب قديپارادا

ده حاكم ين پديطرفانه بر ايب يهايابيمحض و ارز يروند منطق
 .است نبوده

ان يـ م يابيـ ارز يبـرا  يمنطق يارياب معياز نظر كوهن در غ
م را خرافـه و اسـطوره و   يتوان علـوم قـد  يگر نميها، دميپارادا
هـا و قواعـد خـود را    ميرا آنها هم پارادايكرد، ز يشده تلقابطال

ن آراء ياگر چنـ «. اندخود بوده يداشته و مورد توافق جامعة علم
هـا را  ن صورت اسـطوره يد اسطوره خواند، در ايرا با يمنسوخ

رفت يپـذ  يلـ يساخت و با همان دال ييهاتوان با همان روشيم
گـر اگـر   يد ياز سو. شونديمنجر م يكه امروزه به معرفت علم

خواهد شـد   ين صورت علم شامل آرائيم، در ايآنها را علم بدان
مـورخ در  . د امـروز مـا بـه طـور كامـل ناسـازگارند      يكه با عقا

. را انتخـاب كنـد   ينه ناچار است دومـ ين دو گزيبا ا ييارويرو
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تـوان بـه علـت مطرودشـدن، از اسـاس      يات منسوخ را نمينظر
 ).7(»دانست يرعلميغ

 بودنعلم يار كوهن برايمع. 2,3
گـرا  ياگرچه كوهن در متن كتاب ساختار، به طور كامل نسب

ن كتـاب  يـ كـه بـر ا   ينوشـت يداً در پيرسد، اما او شدير مبه نظ
 ييدانـد و توانـا  يمبـرّا مـ   يژگـ ين ويـ نوشته است، خود را از ا

رجحـان آنهـا    يبرا ياريها در حل معماها را به عنوان معهينظر
 يمتأخّر بـرا  يعلم يهاهينظر«: كنديگر مطرح ميكدينسبت به 

 يهـا هيـ وت اغلب از نظركامالً متفا يهاتيحل معماها در موقع
انگر يـ سـت و ب يگرا نيك نسبين موضع يا. متقدم بهتراند يعلم

امـا  ). 7(»دارم يشـرفت علمـ  يبـه پ  يآن است كه اعتقاد راسـخ 
ن ذكر شد، از  نظر كوهن آنچه به منزلة يش از ايگونه كه پهمان

شـود، بـه طـور كامـل وابسـته بـه       يحل محسوب مـ  معما و راه
ــارادا ــة يپ ــم و جامع ــت يعلم ــابرا. اس ــيبن ــن معين چن  ياري
ت يواجـد «رسد، به جـز  يبه نظر نگارنده م. ستين يميفراپارادا
اسـت كـه كـوهن در خـود كتـاب       يكه همان مفهـوم » ميپارادا

رعلم ذكر كـرده  يز علم از غييتم يبرا يعلم يهاساختار انقالب
تر در فلسفة خود ارائـه  قيتر و دقيجزئ ياريتوان معياست، نم

 ).6(كرد 
فالسـفة علـم از    ياريعلم مورد انتقاد بس يار كوهن برايمع

از نظـر  . رابنـد قـرار گرفتـه اسـت    يجمله پـوپر، الكـاتوش و فا  
 ييهـا د حـوزه يـ رفته شـود، با يار كوهن پذين چنانچه معيمنتقد

شـوند،   يز علم تلقيافته نيم سازمانيهمچون سحر، جادو و جرا
 يل و بررسـ يتحل). 5(دارندم خاص خود را يك پارادايرا هر يز

ن يطلبد و مسألة ايگر ميد ياوارد بر كوهن خود مقاله ينقدها
ر كـوهن از  يـ ن همـه، تقر يـ بـا ا . سـت يآنهـا ن  يمقاله هم بررس

 يهـا يژگينشان داد كه دانشمندان در واقع و يعلم يهاانقالب
. هسـتند، ندارنـد   يكامالً منطقـ  يرا كه افراد يدانشمندان آرمان

كنند و يدا ميپ ياديز يم دلبستگيك پاراداين اغلب به دانشمندا
م را در برابـر شـواهد   يكنند تـا آن پـارادا  يم يباً هركاريگاه تقر
 يهـا ف در دادهيـ كننده حفظ كننـد؛ ازجملـه تحر  نقض يتجرب
سركوب نظرات مخالف،  يبرا ي، استفاده از قدرت نهاديتجرب

دفـاع از وضـع موجـود و     يف برايضع يهااستفاده از استدالل
 ).2(امثال آنها

 يم طب سنتيپارادا يبررس. 3
نگـاه   يچهاز منظر تامس كوهن بـه دانـش طـب سـنت    چنان
و  يعيافت كـه اصـول مابعـدالطب   ي يميتوان آن را پارادايشود،م
. خاص خود را دارد يهان و روشيم، موازي، مفاهيشناس جهان
متشـكل از عناصـر    ن الگو، اعتقاد بر آن اسـت كـه جهـان   يدر ا

ن از يزمـ  ين اساس تمام موجـودات رو يچهارگانه است و بر ا
 ين داروهـا دارا يبـدن و همچنـ   يهاجمله افراد، اعضاء و اندام

 يين اعتقـادات مبنـا  ياثبات چنـ . گوناگون خواهند بود يهامزاج
نا يكه ابن سچنان. پردازديلسوف به آنها ميست و فيب نيكار طب

ايـزد توانـا هـر جانـدارى و هـر انـدامى را        بدان كه«:سدينويم
مزاجى بخشيده است كه به آن سزاوار است و اين مزاج با توان 
. و تحمل وى سازگار و بـا احـوال و كـردارش متناسـب اسـت     

اما بر ). 13(».است نه پزشك  پژوهش در اين زمينه كار فيلسوف
رفتـه باشـد،   يفرض پذشيب الزم است كه آنها را به عنوان پيطب

رش ممكـن اسـت   ين پـذ يـ البتـه ا . مانديوگرنه از طبابت باز م
با دانستن مزاج  يب سنتيبه هر حالطب. ا ناآگاهانه باشديآگاهانه 

مار باشد را يكنندة مزاج بكه اصالح يي، دارويماريافراد و نوع ب
 ييربنـا يم زيتوان مفاهيها را ملذا عناصر و مزاج. كنديز ميتجو

ك از يـ سته است هـر  ياكنون شا. دانست يم طب سنتيدر پارادا
 .رديقرار گ يم مورد بررسين مفاهيا

 عناصر چهارگانه.3,1
جهان مانند پيازى مدور است مركـب   قدما، ينيبطبق جهان

 ةدر وسط اين پياز كـر . ر تودهاى مدور تو از چند طبقه پوست
يعنى از همـه   ،ستا آب ةخاك در ميان كر ةخاك قرار دارد، كر

روى آن  هـا انسـان آن احاطه دارد، جز قسمتى كه  طرف آب بر
سـت در  آن اميـان  در خاك كـه   ةآب با كر ةكر .ندكنيم يزندگ

آتـش و ايـن    ةهوا در درون كر ةهوا واقع است و كر ةدرون كر
چهار جسم يعنى خاك و آب و هوا و آتش چهار جسم بسـيط  

مجموع  .ند كه همه چيز از آنها ساخته شده استاو چهار عنصر
 ،ينـ يبن جهانيدر ا. نام داردعنصرى  عالم سفلى  ةاين چهار كر

ديگرى كه آن را فلـك   ةاين عالم سفلى واقع است در درون كر
 يهـا هيال مانند پياز چند طبقه است كه ز،يخود نگويند، و فلك 

اند، و هريك از آن طبقات يك فلـك   درون يكديگر واقع آن در
 ).14(است
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سـت و  ا آتـش احاطـه دارد فلـك مـاه     ةفلك اول كه بر كر
هـاى   باالى او، افالك سيارات ديگر، و پـس از آن فلـك سـتاره   

ثابت است كـه در حقيقـت فلـك هشـتم اسـت و آن را فلـك       
گفتنـد، و پـس از ايـن     آخرى يا فلك االفالك يا فلك اعظم مى

مجمــوع افــالك را عــالم علــوى  .فلــك ديگــر چيــزى نيســت
خاك است و محيطش  ةعالم مركز كربنابراين مركز  .ناميدند مى

 ).14(فلك االفالك
ـ    هيچبنا به اعتقاد آنهـا  حالـت  ه يـك از عناصـر چهارگانـه ب

خلوص در طبيعت يافت نشده و آنچه در اطراف خود مشاهده 
ــا يكــديگر ســاخته   مــى ــيم، از اخــتالط و امتــزاج عناصــر ب كن
ى كـه در طبيعـت موجـود اسـت     يهـا آب مثال يبرا؛ ستا شده

درخـت از خـاك و   اي باشد؛ و ى مىيا مواد خاكى و هواآميخته ب
است؛ به اين جهت هنگـامى كـه    آب و هوا و آتش ساخته شده

ـ   يسوزد، مواد هـوا  چوب مى -هى آن متصـاعد شـده، و آب آن ب
آتش كه در  ةه، و مادشد صورت رطوبت و قطراتى از آن خارج

ـ  شـكل شـعله ظـاهر شـده، و     ه تمام اجزاى چوب وجود دارد ب
ست باقى ا خاكى آن ةباالخره مقدارى خاكستر كه عبارت از ماد

نگونه ين چهار عنصر را ايا يل جرجانيد اسماعيس). 14(ماند مى
هـاى ديگـر   ببايد دانسـت كـه تـن مـردم و تـن     «:كنديم يمعرف

جانوران و جز جانوران همه فراز هم آورده اسـت و آميختـه و   
هـا كـه    همه هسـتي سرشته از آتش و هوا و آب وخاك، و ماده 

زير فلك ماه است اين چهار مايه است و اين چهار مايـه را بـه   
يـن چهـار   ا تازى اركان گويند و عناصر نيز گويند، و هر يك از

جسمى است يكسان و جـزوى از وى مخـالف جـزوى ديگـر     
نيست، ليكن هر جزوى ازو كه در وهم آرى همان طبـع دارد و  

ختن همـه چيزهـا از ايـن    همان فعل كند كه ديگر جزوها و آمي
ها به كمابيشى است و هر چيزى را از يكديگر جـدايى بـه    مايه

كه چيزى را كـه مايـه آتشـى در    هاست، چنان كمابيشى اين مايه
وى بيشتر باشد گويند گرم و خشك است، و چيـزى كـه مايـه    
هوايى بيشتر باشد گويند گرم و تر است، وچيزى كه مايـه آبـى   

و تر است، و چيزى را كـه مايـه خـاكى     بيشتر باشد گويند سرد
و اين چهـار مايـه ضـد    . بيشتر باشد گويند سرد و خشك است

يكديگرند، يعنـى دشـمن يكـديگر و بـا يكـديگر ناگنجنـده و       
ايزد تعالى اين چهار دشمن را باهم بياميخـت و ميـان   . ناسازنده

ايشان صـلحى نهـاد تـا مـدتى كـه معلـوم اوسـت پاينـدگى و         
ورد و به سبب اين آميختگى و سازگارى انـدر  سازگارى پديد آ

هيچ مايه كه آميخته شده است آن طبيعت يكسانى نمانده اسـت  
 ).15(»ها همه شكسته شده است و قوت
ط هستند كه اجزاى اوليـة  ين عناصر، نوعى اجسام بسيبنابرا
عناصـر  . دهنـد  ر موجـودات را تشـكيل مـى   يها و سابدن انسان

مختلـف هسـتند   ) شـكل (ظ ظـاهر  هرگز به اجزائى كه از لحـا 
هـا هسـتند و از    ى از آميـزه يها عنصرها بخش. شوند تقسيم نمى

آميزش عنصـرها بـا همـديگر، انـواع موجـودات كـه از لحـاظ        
 . آيند صورت گوناگون هستند به وجود مى

 مزاج. 3,2
شـود، بـه   يجـاد مـ  يكـه از امتـزاج عناصـر ا    ينينابيت بيفيك

هرگـاه كـه دو   « :يف جرجـان يعربنابر ت. اصطالح مزاج نام دارد
تر آيد، اين ضد اندر يكديگر اثر كنند، اگر يكى غلبه كند و قوى

و آن را كـه  . را كه غلبه و قوت او را بوده اسـت كـاين گوينـد   
و اگر دو كيفيت با يكديگر . غلبه بر وى بوده است فاسد گويند

باز كوشند و هر يك اندر گوهر يكديگر اثر كننـد و گـوهر هـر    
حال بگردد آن را استحالت گويند، و بدين اسـتحالت قـوت   دو 

هر دو شكسته شود و كيفيتى ميانه پديـد آيـد كـه آن را مـزاج     
 ).15(».گويند
قسم اول كه وجود خـارجى نـدارد   : مزاج بر نه قسم است 

اعتدال مطلق است، يعنى هر عنصرى در عنصرهاى ديگر همان 
كدام كيفيتشـان   ند و هيچا قدر فعل كرده باشد كه آنها در او كرده

چهار قسم هم مزاج بسـيط اسـت   . بر ديگرى غلبه نداشته باشد
هــا دو كيفيــت متضــاد از چهــار كيفيــت  كــه در هريــك از آن

اند و از دو كيفيت متضاد ديگر، يكى غالـب اسـت و آن    معتدل
نامند و آنها عبارتنـد از   مزاج را به نام كيفيتى كه غالب است مى

چهـار قسـم هـم    . تر، مزاج خشـك  رم، مزاجمزاج سرد، مزاج گ
مزاج مركب است كه در آنهـا از هـر دو كيفيـت متضـاد يكـى      

مزاج گرم و خشك، مزاج گـرم و  : غالب باشد و آنها عبارتند از
 ).14(تر، مزاج سرد و خشك، مزاج سرد و تر

 ين دارايزمـ  ي،همـة موجـودات بـر رو   ينيبن جهـان يبنابرا
ك يهر... ا، جمادات، نباتات وهانسان. مزاج خاص خود هستند
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بـر اسـاس مـزاج افـراد،      يطب سنت. مزاج خاص خود را دارند
 .پردازدياعضاء و داروها به درمان م

 مزاج افراد.3,2,1
وه ين شياغلب به ا يص مزاج افراد در طب سنتينحوة تشخ

 :است
ار يها نهاد و مشاهده كرد كه بسـ ب دست به اندامياگر طب-1

مزاج گرم است )يآشكار و درحالت عاد يبدون سبب(گرم است
و اگر سرد باشد، مزاج سرد اسـت و اگـر معتـدل باشـد مـزاج      

 .معتدل است
ا سـخت  يها سفت ب مشاهده كند اگر گوشت انداميطب -2

 .باشد، مزاج خشك است و اگر نرم باشد مزاج تر است
ه حـدوداً بـه   يهاگوشت و پب دقت كند اگر بر انداميطب -3

برابـر   يو تـر  يت مزاج سرد و تر اسـت و سـرد  اندازة هم اس
غلبـه دارد؛   يبر تر يشتر است سرديب ياگر چرب. گر استيكدي

 ياريبسـ . كنـد يغلبـه مـ   يبر سرد يشتر است ترياگر گوشت ب
ـ    يگوشت نشانة تر  يانـدك نشـانة گرمـ    يمـزاج اسـت و چرب

هر دو انـدك باشـد، نشـانة     يمزاج؛ و هرگاه كه گوشت و چرب
 .مزاج است يو خشك يگرم

مو به سه لحـاظ قابـل   . شخص نگاه كند يب به مويطب -4
اول به لحاظ حجـم و ضـخامت، دوم بـه لحـاظ     : است يبررس

 .يو راست يرنگ وسوم به لحاظ جعد
م باشد مزاج گـرم اسـت؛اگر كـم حجـم     يم و ضخياگر حج
ن دو اسـت مـزاج   يـ ن اينـاب يك مزاجسرد اسـتاگر ب ياست و بار
 .معتدل است

د و شكننده باشد مزاج فرد خشك اسـت؛ اگـر   اگر مو مجع
ن دو باشد مـزاج  يان اياگر م. صاف و لخت باشد مزاج تر است

 .معتدل است
تر است و هرچه بور و تر باشد مزاج فرد گرمرهيهرچه مو ت

 .تر باشد مزاج سردتر استروشن
ب به رنگ پوست نگاه كند؛ اگر چهره سـرخ باشـد   يطب -5

ره و يـ باشد مزاج سـرد اسـت؛ اگـر ت    ديمزاج گرم است، اگر سپ
اه باشـد مـزاج   يگرفته باشد مزاج سرد و خشك است و اگر سـ 

 ).15(گرم و خشك است 

 :ها مزاج اندام. 3,2,2

: پـردازد يهـا مـ  ح مـزاج انـدام  يگونه به تشرنينا ايس يبوعل
بدان كه ايزد توانا هر جاندارى و هر اندامى را مزاجى بخشيده «

است و اين مزاج بـا تـوان و تحمـل وى     است كه به آن سزاوار
پـژوهش در ايـن   . سازگار و با احوال و كردارش متناسب است

تـرين مـزاج    خداوند معتدل. زمينه كار فيلسوف است نه پزشك
مزاج انسان مناسب . جهان هستى را به انسان ارزانى داشته است

هر انـدامى  .هاى اوست ها و واكنش نيروى او و متناسب با كنش
ز مزاجى بخشيده است كه برازنده آن اندام است؛ برخى از را ني
ى را خشـك و   ا هـا را سـرد، عـده   ها را گرم، بعضـى از آن  اندام

 ).13(».تعدادى را مرطوب آفريده است
 : ب اولويتيهاى داراى مزاج گرم به ترت اندام

هاى تن، روان اسـت و دل كـه خاسـتگاه     ترين اندام گرم -1
 .آن است

وجود منشأ آن از جگر به مناسبت اصطكاك  خون كه با -2
 . تر است دائم با قلب، از جگر گرم

 .جگر كه شبيه خون لخته شده است -3
گيـرد و   گوشت كه از لحاظ گرمى پس از جگر قرار مى -4

) عصـب بـارد  (هاى سردپى  علتش اين است كه گوشت با رشته
 .)اند هاى سردپى در گوشت وارد شده رشته(درهم آميخته است 

ها كه گرماى آنها به سبب آميـزش بـا عصـب و     ماهيچه -5
 .از گوشت ساده كمتر است) رباط(زردپى 

 .طحال كه خون در آن به رنگ تيره است -6
 .كليه كه خون در آن زياد نيست -7
دار كه گرمى آنهـا نـه از آن اسـت     هاى ضربان دسته رگ -8

و روان را كه ذاتاً رگ هستند، بلكه از اين لحاظ كه گرمى خون 
 .گيرند كه در آنها جريان دارد، مى

هاى بدون ضـربان كـه گرمـى آنهـا از وجـود       دسته رگ -9
 .خون است

 ).13(پوست معتدل كف دست -10
پيه، -2 بلغم، -1: ب اولويتيهاى داراى مزاج سردبه ترت اندام

ــى -3 ــو، -4،  چرب ــتخوان -5م ــروف -6،  اس ــى -7،  غض زردپ
نخـاع،   -11،  عصـب  -10، )شـامه (غشـاء   -9وتر،  -8، )رباط(

 ).13(پوست -13مغز،  -12
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،  بلغـم  -1: ب اولويـت يهاى داراى مزاج مرطوب به ترت اندام
گوشـت   -7،  نخـاع  -6مغـز،   -5،  پيه -4،  چربى -3خون،  -2

،  كليـه  -11،  طحـال  -10جگر،  -9شش،  -8ها،  پستان و بيضه
 )13( پوست -13ها،  ماهيچه -12

 -2مو،  -1: تيب اولويبه ترت  مزاج خشكهاى داراى  اندام
. تر از مـوى اسـت   ترين اندام بدن و مرطوب استخوان كه سخت

ــروف،  -3 ــى -4غض ــر،  -5،  زردپ ــاء  -6وت ــامه(غش  -7 )ش
: عصب حركتـى  -9وريدها،  -8، )دار هاى ضربان رگ(ها  شريان

،  قلـب  -10. تر از حد اعتدال اسـت  اين عصب سردتر و خشك
ين عصـب سـردتر از حـد اعتـدال اسـت،      ا: عصب حسى -11

تر از اين حد نيست و شايد هم به اعتدال نزديـك   ليكن خشك
 ).13(پوست -12. باشد

 :مزاج داروها. 3,2,3
در مورد مـزاج داروهـا    ين خاصيقوان يسنت ياز نظر حكما

ابـن  . د آنها را بدانديب باير آنها بر بدن وجود دارد كه طبيو تأث
و  يو سـرد  يل مفهوم گرمياولترجمةقانون به تحلنا در جلد يس

از نظـر  . پـردازد ين مـ ين قـوان يـ ان اياعتدال در مزاج داروها و ب
شود مقصـود ايـن نيسـت كـه     يناميده م ى معتدل ياووقتى دارو

داروى مزبور معتدل حقيقـى اسـت، زيـرا كـه چنـين اعتـدالى       
د كـه  پذير نيست و مقصود، بيان اين معنى نيز نخواهد بـو  امكان

اعتدالى نظير اعتدال مزاج آدمى دارد، چرا كه در ايـن صـورت   
ليكن منظور اين است كـه  . اى از گوهر انسان باشد بايد فرآورده

رپـذير  يوسيلة حرارت غريزى بدن انسان تأثبه يياگر چنين دارو
آيد كه با كيفيت مزاج آدمى سازگار اسـت   باشد به كيفيتى درمى

برد  ه اعتدال در مزاج را از بين مىو به سوى يكى از دو قطب ك
. بخشد كه اعتدال را از بـين ببـرد   رى نمىيگرايد و چنان تأث نمى

غرض از اعتدال دارو ارزيابى عمل آن در بـدن انسـان اسـت و    
اگر گفته شود فالن دارو گرم يا سرد است، مقصود اين نيسـت  
كه اين دارو بالفطره به نهايت گرمى يا سـردى رسـيده اسـت و    

 ين تعبيـر يچن. تر يا سردتر از بدن انسان است طور ذاتى گرم به
آن است كه اين دارو در  يدرمورد گرمى و سردى دارو به معنا

بدن انسان گرمى يا سردى بيشتر از آنچه كـه بـه طـور طبيعـى     
كه بـراى بـدن    ييممكن است دارو. كند موجود است ايجاد مى

بـالعكس،   آدمى سرد است بـراى بـدن كـژدم گـرم باشـد و يـا      

كه براى بدن انسان گرم است نسبت به بـدن مـار سـرد     ييدارو
بـراى بـدن زيـد گـرم اسـت       ييحتى در موردى كه دارو. باشد

رو است كه بـه   ازاين. تر باشد ممكن است براى بدن عمرو گرم
طبيب معـالج دسـتور داده شـده اسـت كـه در تبـديل مـزاج از        

د و بـه داروى  نظـر كنـ   دهـد صـرف   كه نتايج مثبت نمى ييدارو
 ).13(ديگرى توسل جويد و هرگز به داروى معينى اعتماد نكند

 ياز نظر حكما هر چيزى كه وارد بدن شود كنش و واكنشـ 
يـا بـدن آن را   : آورد كه از سه حال خـارج نيسـت   به وجود مى

لة بدن تغيير ييابد، يا به وس دهد و خود از آن تغيير نمى تغيير مى
كه بدن را تغيير دهد و يا اين ا تغيير مىيابد و خود نيز بدن ر مى
آنچـه بـه   .شـود  لة بدن تغييرى بر آن وارد نمىيدهد و به وس مى

دهد كـه بـه    يابد و بدن را چندان تغيير نمى وسيلة بدن تغيير مى
يـا هماننـد بـدن    : دو حالـت دارد  يحساب آيد به حصـر عقلـ  

 -اشـود همـة غـذاه    آنچه همانند بدن مى. شود شود و يا نمى مى
شـود عبـارت از    است و آنچه همانند بـدن نمـى   -بدون استثناء

يابد و بـدن را   چه به وسيلة بدن تغيير مىآن. دواى معتدل است
يا اينكه در تغييـر دادن بـدن و   : دهد بر دو حالت است تغيير مى

لة بـدن  يتغيير يافتن به وسيلة بدن برابر است و سرانجام به وسـ 
ياراى تغيير دادن بـدن را از دسـت    يابد كه ديگر چنان تغيير مى

كه بـالعكس سـرانجام چنـان تغييـرى در بـدن      دهد و يا اين مى
 ).13(شود دهد كه بدن تباه مى مى

آن حالت اول كه گفته شد در آن كنش و واكنش بر بـدن و  
مانـد بـر دو وجـه    از بدن برابر است و در آخر از كـنش بـازمي  

ن باشد و يا به آن حالت آيد كه شبيه بد يا به حالتى درمى: است
شود غـذاى   آنچه شبيه بدن مى. شود آيد و شبيه بدن نمى درنمى
) سـره (شود دواى مطلق  چه همانند بدن نمىاست و آن ييدارو
وجه دوم كه در آن بعد از كـنش و واكـنش بـر بـدن و از     .است

كنـد كـه بـدن بـه      بدن، سرانجام چنان تغييرى در بدن ايجاد مى
هـيچ  اما آنچه كـه بـه  .همان داروى سمى استگرايد،  تباهى مى

دهـد سـم مطلـق     يابد و ليكن بدن را تغييـر مـى   وجه تغيير نمى
 ).13(است

شود بـدن تغييـرى در سـم مطلـق     يكه گفته ممنظور از اين
لة گرمـاى غريـزى بـدن گـرم     يدهد اين نيست كه بـه وسـ   نمى
شود، چرا كه حالت گرم شدن نيز نوعى تغيير اسـت، بلكـه    نمى
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رى ياكثريت سموم اگر بر اثر گرمى غريزى بدن گرم نشوند تـأث 
بر بدن ندارند، مراد  اين اسـت كـه از صـورت طبيعـى خـارج      

لة نيروى يشود و بدون خارج شدن از صورت طبيعى به وس نمى
 ).13(اندركار است تا بدن را تباه گرداند پايدار و پابرجا دست

، قواعـد،  ينـ يبجهـان  يشود كه دانش طب سـنت يمالحظه م
چهارچوب خاص خود را  ين و به طور كليم، موازي،مفاهيمبان
و منطق خاص خود اسـت   يانسجام درون ين نظام دارايا. دارد
 .كرد يمستقل تلق يميآن را پارادا يتوان از منظر كوهنيو م

 
 :جه گيريينت

از دانشرا كـه واجـد    يااز نظر تامس كوهن، هر حوزه. الف
ــارادا ــيپ ــد، م ــم دانســت يم باش ــوان عل ــارادا. ت ــب و يپ م، قال

ت يدانشـمندان را هـدا   يعلمـ  يهاتياست كه فعال يچهارچوب
دهد وشامل يدانشمندان را شكل م ينيبن قالب، جهانيا. كنديم

مشترك  يهاها و ارزشفرضشي، پيعين، اصول مابعدالطبيقوان
حـل مسـائل    يبـرا  يين مجموعهـالگو يا. ان دانشمندان استيم

 ).2بخش (دهديان حوزة خود ارائه ميجوشتوسط دان
م، ياسـت كـه مفـاه    يميواجـد پـارادا   يدانش طب سـنت .ب
اول  يمعنـا (ن خود را دارد يو مواز يعين، اصول مابعدالطبيقوان
بـر   يم مبتنين پارادايا). ح داده شديتوض 2م كه در بخش يپارادا
قدماست، لذا براساس مزاج افراد، مزاج  يچهارعنصر ينيبجهان

م كـه در  يدوم پـارادا  يمعنا( ييها الگواعضاء بدن و مزاج دارو
. دهـد يمـاران ارائـه مـ   يدرمان ب يبرا) ح داده شديتوض 2بخش 

كـرد   ين دانـش را علـم تلقـ   يـ توان از منظر كوهن اين ميبنابرا
 ).3بخش (

گـر كـه انقـالب    يد يميم بـه پـارادا  يك پـارادا ير از ييتغ. ج
ـ   يمنطقـ  ك رونـد يشود، يمده ينام يعلم طرفانـه  يمحـض و ب
در آن سـهم   يو جامعه شـناخت  يست؛ بلكه عوامل روانشناختين
 ينيگزياز آن است كه جا يحاك يخيشواهد تار. دارند ييسزا به

بـوده اسـت، نـه     يانقالب يروند يطب سنت يطب مدرن به جا
ة يـ بـر نظر  ين را شـاهد يـ د بتـوان ا يو شـا  يجيتـدر  يشرفتيپ

 ).2,2بخش(تامس كوهن دانست  يعلم يهاانقالب
اد علم طب يمانند عناصر، امزجه و اخالط كه بن يميمفاه. د
ار متفاوت است با يبس ييدهد، به لحاظ معنايل ميرا تشك يسنت
 يقاً شـاهد ين دقيم طب مدرن و اين الفاظ در پارادايم هميمفاه

هـا  ميان پـارادا يـ م» ييمعنا يريناپذاسيق«چه كوهن است بر آن
-ينم يشناسبدون دانستن مزاج يم طب سنتيامد؛ در پارادانيم

ز يتجـو  يخاصـ  يهـر فـرد دارو   يز كرد و برايتوان دارو تجو
ب مـدرن التفـات   يـ امـا طب . شود كه متناسب با مزاج اوسـت  يم

 ييايميب شـ يـ به مزاج فرد ندارد و تنها با توجه بـه ترك  يچندان
. دهـد يارائه مكسان ياغلب  ييهاافراد مختلف نسخه يدارو برا

ار ين دو بسـ يـ درمـان در ا  يهـا بـرا  ن و روشيلذا اصول، مواز
م ين دو پـارادا يـ ة كـوهن ا يـ ن رومطابق نظرياز ا. متفاوت است

 ). 2,1بخش(گرنديكدير با يناپذاسيق
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