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Abstract
After the middle of the twentieth century, symptoms have appeared
gradually which were collectively called the “crisis of medicine”. This
crisis gave philosophy, which had been dissected from medicine since
the mid-nineteenth century, an opportunity to rejoin. Medical
philosophers attributed the crisis to the inflation of the scientific and
technical aspects and, consequently, to the weakening of the human
aspects of medicine. Therefore, reflection on the nature of medicine
became one of the central issues of philosophy in medicine. The nature
of medicine has been framed based on the science-art dichotomy.
Because both science and art do not have net meaning and many
conceptions have been developed, in the first part of the paper I will
try to explain and clarify the different conceptions of medicine as
science and medicine as art. My main thesis in this paper is that the
science-art dichotomy is not an appropriate framework for
understanding the nature of medicine. Finally, I will propose a model
to put the science-art dichotomy aside.
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1. Introduction
Conceptual understanding of what medicine is or the nature of medicine
and how to balance its scientific-technical and human aspects has become
a central issue in medical philosophy. According to medical philosophers,
crisis of medicine is due to the expansion of scientific and technical aspects
and the weakening of the human aspects of medicine concurrently.
Conceptual understanding of the nature of medicine is crucial because
how doctors deal with their patients, how medical students should be
trained, and the way the medical institution interact with society and many
other political, professional, and practical issues are all shaped by this
understanding.
In this paper I will try to formulate serious limitations of the scienceart dichotomy and propose a model to put the science-art dichotomy aside
based on Gadamer and Wieland ideas.
Medicine as science
In what sense is medicine understood as science? The first conception is
the explanation of diseases’ mechanisms and their etiologies based on
biomedical sciences, i.e. anatomy, physiology, biochemistry, immunology,
genetics. However, biomedical sciences are fundamentally different from
the natural sciences in terms of theoretical structure, type of knowledge,
and regulatory principles. The second is conception searching for
empirical evidence concerning the efficacy and safety of medical
interventions. This conception is based on the false premise of "evidence
precedence over theory" and is confused as to whether this precedence is
of a temporal, semantic, or epistemic nature. This idea uses a mixture of
formal logic and empirical data, however, the problem with this eclectic
mixture is the duality of the judgment framework, which is based on
experience on the one hand and on experience-free rationality on the
other. The third conception equates medical thinking with scientific
thinking. Both the results of medical expertise studies and the failure of
the attempt to substitute physicians with artificial intelligence have shown
that medical thinking is different from scientific thinking. The last
conception falsely formulates medicine as applied science. Medicine uses
not only the natural sciences but also other disciplines such as
mathematics, psychology, sociology, and engineering sciences, so if we
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consider medicine as natural science, so is medicine, applied mathematics,
applied psychology, and applied sociology.
Medicine as art
Attempts to understand medicine in terms of art can be a challenge. The
idea behind the art of medicine is that extensive scientification and
technification of medicine dehumanizes clinical practice. Medicine as art
seeks to humanize medicine, either by honoring the patient's role or by
teaching the humanities to physicians. In the first conception, art equates
to human relationships, while in the second, art is a type of knowledge
that is called medical humanities.
These two approaches have serious limitations; first, their position on
the biomedical sciences is unclear. In other words, if we accept that the
biomedical sciences reduce a human being to cells and molecules, could
the advice to pay attention to the patient's illness experiences alone
strengthen the human side of medicine? Second, the concept of art is not
included in the process of diagnosis and treatment, and these two medical
interventions are left to the scientific side of medicine. In this sense, the
art of medicine is not integrated into the clinical practice and remains just
a supplementary.
Proposed model
In this model, medicine consists of three different and overlapping parts:
biomedical sciences, clinical sciences, and clinical practice. Instead of
natural versus human science dichotomy, theoretical versus practical
science as Wieland proposed is an appropriate conceptual framework to
understand the relationship between biomedical and clinical sciences. It
should be noted that clinical practice takes priority over biomedical and
clinical sciences, as medicine is basically a scientific practice aims at
restoring health and treating patients. The proposed model is based on
three main constituents: clinical judgment, dialogical understanding, and
social system. The faculty of judgment in the Kantian sense as Wieland
proposed and phronesis in Aristotelian conception as Gadamer proposed,
serve a strong framework to explain how theoretical and practical sciences
in medicine are intertwined with clinical practice. It should be noted that
clinical practice is based on dialogical understanding in a social institution.
However, this model faces many challenges, i.e. teleological,
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epistemological, policy making, and professional, that need serious and
continuous reflections.
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چکیده
با گذر از نیمه قرن بیستم میالدی وقایعی رخ داد و پدیدههایی برآمد که در مجموع آنها را «بحران
پزشکی» خواندند .این بحران سبب شد فلسفه که از نیمۀ قرن نوزدهم از پزشکی منتزع شده بود
مجالی برای حضور مجدد بیابد .فیلسوفان پزشکی ،بحران را به فربهشدن وجوه علمی و تکنیکی و
نحیف شدن جنبههای انسانی طبابت نسبت دادند .از همین رو ،تأمل در باب اینکه پزشکی چیست و
چگونه باید میان وجوه علمی-تکنیکی و انسانی آن توازن برقرار کرد به یکی از مسائل محوری فلسفۀ
پزشکی بدل شد .سرشت پزشکی معموالً در غالب دوگانۀ علم-هنر صورتبندی میشود .در این مقاله
ابتدا این صورتبندی را تشریح میکنم و سپس نابسندگی آن را نشان خواهم داد .در پایان الگویی
پیشنهاد میدهم که بتوان سرشت پزشکی را بیرون از دایرۀ دوگانۀ علم/هنر فهم کرد .در این الگو
پزشکی پرکتیسی است علمی ،مبتنی بر قضاوت ،گفتگو ،مفاهمه و استوار بر سامانی اجتماعی .این
الگو با چالشهای غایتشناختی ،معرفتشناختی ،علمشناختی ،سیاستگذارانه و حرفهمندی روبروست
که نیازمند تأمالت جدی و پیوسته در سرشت پزشکی است.

کلیدواژهها :سرشت پزشکی ،فلسفۀ پزشکی ،دوگانه علم-هنر ،پرکتیس ،گادامر.
نوع مقاله :پژوهشی
تاریخ دریافت5044/6/51 :

تاریخ پذیرش5044/7/53 :
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مقدمه
از اواسط قرن نوزدهم میالدی جنبشی شکل گرفت که در پی علمی کردن پزشکی برآمد .در جریان
این علمیسازی ،دانشهایی بهجز علوم طبیعی ،بهویژه فلسفه به محاق رفتند .جریان فلسفهزدایی
در پزشکی چنان برجسته بود که یکی از فیلسوفان پزشکی آن را فیلُسوفکتومی
(- )philosophectomyچیزی شبیه با آپاندکتومی -میخواند( .)Svenaeus, 2000: 4در
جریان آپاندکتومی (عمل جراحی برداشتن آپاندیس به دلیل التهاب آن) عضوی کوچک و زائد
برداشته میشود ،بدون آنکه خللی جدی به کارکرد بدن وارد شود .حذف فلسفه از پزشکی هم با
چنین انگاره ای صورت گرفت؛ پزشکی علمی است همچون فیزیک و شیمی که نیازی به تأمالت
فلسفی ندارد و حذف فلسفه آسیبی به کارکرد آن وارد نمیکند.
با گذر از نیمه قرن بیستم میالدی وقایعی رخ داد و پدیدههایی مشاهده شد که در مجموع آن
را «بحران پزشکی»( )crisis of medicineخواندند .جریان فلسفۀ پزشکی که از نیمۀ قرن
نوزدهم میالدی در لهستان و آلمان نضج گرفته بود نقش مهمی در صورتبندی و تحلیل بحران
پزشکی ایفا کرد .فیلسوفان بهنامی همچون گادامر و هابرماس 1به تأمل در این بحران دست زدند.
ناتوانی در ریشهکنی بیماریهای مزمن ،مرگ مغزی ،مسائل پیوند اعضا ،طبیسازی
( ،)medicalizationکاالیی شدن سالمت و خطاهای پزشکی ،مشکالت ارتباط پزشکان با
بیماران ،بیاعتمادی جامعه نسبت به نهاد پزشکی برخی از نشانههای این بحران هستند .تأمل در
باب اینکه پزشکی چیست  -سرشت پزشکی -)nature of medicine(2و چگونه باید میان
وجوه علمی-تکنیکی و انسانی آن توازن برقرار کرد به یکی از مسائل محوری فلسفۀ پزشکی بدل
شد .به باور فیلسوفان پزشکی ،این بحران بهواسطۀ فربهشدن وجوه علمی و تکنیکی و نحیف شدن
جنبههای انسانی طبابت است.
در ابتدا ضرورت مداقه در سرشت پزشکی تشریح میشود و تعابیر مختلفی که در باب سرشت
پزشکی مدرن – بر مبنای دوگانۀ علم/هنر -از برآمدنش تا اکنون به دست داده شده مورد مداقه
قرار خواهد گرفت .در این مقاله بر آنم که نابسندگی دوگانۀ علم-هنر در فهم سرشت پزشکی را
نشان دهم و الگویی به دست دهم که بتوان سرشت پزشکی را بیرون از دایرۀ علم/هنر فهم کرد.
ضرورت پرداختن به سرشت پزشکی
مداقه در باب سرشت پزشکی از آنجا که رقمزنندۀ بسیاری از شئون ،انتظارات و کارکردهای پزشکی
است از اهمیت بسیاری برخوردار است .اینکه پزشکی را علمی همچون فیزیک و شیمی بدانیم ،آن
را نوعی تکنولوژی مداخلۀ در بدن تلقی کنیم یا آن را هنر قضاوت در باب وضعیت فردی دردمند
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و رنجور بدانیم ،پزشکی را به مسیرهای بسیار متفاوتی سوق میدهد .اینکه پزشکان چگونه نقش
و اثربخشی طبابت خود را تفسیر میکنند ،پیامد فهمشان از سرشت پزشکی است .اگر پزشکان،
پزشکی را همچون علم محض( )pure scienceدریابند کار پزشک ،نه گفتگو با بیمار برای فهم
تجربیات ناخوشی او بلکه کشف بیماری به روش عینی( )objectiveو اندازهگرفتنی در بدن بیمار
است .از این منظر گفتگو با بیمار بهجز برای کسب اطالعات عینی میتواند کاری زائد و بیهوده
باشد(.)Schramme & Edwards, 2017
اینکه جامعه باید از چه انتظاری از نهاد پزشکی داشته باشد و در چه حوزههایی به نقد و اصالح
آن دست بزند ،متأثر از انگارۀ عمومی از سرشت پزشکی است .از سوی دیگر ،فهم سرشت پزشکی،
پزشکان را قادر میسازد به تحلیل و نقد تأثیر نهادهای بیرونی بپردازند و از این رهگذر شناسایی و
صورتبندی راهحلهای بهتر در ارتقاء سالمت جامعه ممکن میشود .بدین ترتیب ،مداقه و تحلیل
سرشت پزشکی ،زمینۀ نقد آن را هم از درون نهاد پزشکی و هم از سوی جامعه امکانپذیر میکند.
بسیاری از انتقادهای شتابزده یا غیرمنصفانه جامعه و نهاد پزشکی از یکدیگر حاصل انگارههای
سطحی و ناروا از سرشت پزشکی است.
فهم و ادراک ما از سرشت پزشکی در موضوعاتی همچون مرزبندی میان پزشکی و سایر
مشاغل حوزۀ سالمت ،تعیین آنچه پزشکان باید در حین آموزش فراگیرند ،تعریف جایگاه و میزان
مداخلۀ شرکتهای بیمه در طبابت و نحوۀ پوشش مراقبتها بسیار حیاتی است .سیاستگذاریهای
کالن حوزۀ سالمت همچون اقتصاد سالمت و عدالت در تخصیص منابع ،تعیین متولی نظارت بر
نهاد پزشکی و نحوه اجرای آن ،معیارهای پزشک خبره از منظر جامعه و نهاد پزشکی و حتی
معماری بیمارستانی و فضاهای مراقبت همگی تحت تأثیر انگارههایی از سرشت پزشکی
هستند).(Ibid
دوگانۀ علم -هنر چارچوبی برای فهم سرشت پزشکی
با مرور و تحلیل تعابیر مختلف دربارۀ سرشت پزشکی میتوان آنها را در قالب دوگانۀ
( )dichotomyهنر-علم صورتبندی کرد .گروهی پزشکی را بهمثابه علم( )scienceتعبیر
میکنند و گروهی دیگر پزشکی را نوعی هنر میدانند .گروه سومی هم در پی تلفیق این دو با
یکدیگرند .در ادامه میکوشم نشان دهم که پزشکی بهمثابه علم ،پزشکی بهمثابه هنر و پزشکی
به مثابه تلفیق علم و هنر چه فهمی از آن دارند و چرا به گمان من هیچکدام از این تعابیر بسنده و
روا نیستند.
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الف -پزشکی بهمثابه علم
پزشکی بهمثابه علم( )Medicine as scienceیعنی پزشکی یکی از علوم طبیعی( natural
 )scienceمحسوب میشود؛ اما اینکه چگونه میتوان پزشکی را علمی در زمرۀ فیزیک و شیمی
دانست پرسش اصلی است؟ در پاسخ ،چهار تعبیر( 3)conceptionوجود دارد :تبیین علمی
مکانیسم بیماریها ،اثبات تجربی اثربخشی مداخالت پزشکی ،تفکر علمی در طبابت و طبابت بهمثابه
کاربست علم .باید توجه داشت که هیچکدام از این تعابیر منسوخ نشدهاند و همگی این تعابیر زنده
و فعال هستند .از همین رو از آنجا که هنگام سخن گفتن از پزشکی علمی ممکن میان چند تعبیر
خلط صورت گیرد باید معنای علم تدقیق شود.
تعبیر اول :تبیین علمی مکانیسم بیماریها
این رویکرد را عقلگرا( )Rationalistهم مینامند .در این تعبیر ،پزشکی علمی در پی فهم
مکانیسم بیماریها و کشف روابط علت و معلولی میان آسیب ،نشانهها و بیماری است .جریان علمی
شدن پزشکی با برآمدن تشریح آسیبشناختی( )pathological anatomyآغاز شد که در پی
مکانمند( )localizedکردن بیماری در بدن بیمار بود .پسازآن فیزیولوژی با تعریف
کارکرد( )functionبه این مجموعه افزوده شد و نظریۀ میکروبی( )germ theoryدر قالب علم
میکروبیولوژی این مجموعه را کامل کرد تا در کنار هم چارچوب نظری سازگار و دقیق برای تبیین
بیماریها فراهم شود .پسازآن تا نیمۀ قرن بیستم ،علومی همچون ژنتیک و ایمونولوژی هم افزوده
شدند .به مجموعۀ آنها ،علوم پایه یا علوم زیستپزشکی( )biomedical scienceگفته میشود
که در کار تبیین مکانیسمهای بیماریزایی و علتها (اتیولوژی) بیماریها هستند.
در این صورتبندی از پزشکی علمی ،نوعی فروکاست( )reductionرشتهای به چشم
میخورد که در آن علوم پزشکی مشابه علوم طبیعی (فیزیک و شیمی) پنداشته شدهاند .علوم
پزشکی از حیث ساختار نظریه ،نوع دانش و اصول تنظیمکننده با علوم طبیعی تفاوت بنیادین دارند
و ازاینرو ،چنین فروکاستی قابل دفاع نیست.
ساختار نظریه در علوم فیزیکی همچون مکانیک نیوتنی ،ترمودینامیک کالسیک و نظریۀ
الکترومغناطیسی ماکسول ،مبتنی بر الگوی «ایدهال اقلیدسی» است که در آن دستۀ بزرگی از
آموزهها ذیل چند اصل موضوعۀ صورتبندی شدهاند؛ اما در پزشکی ،نظریهها نه شمول وسیعی
دارند 4و نه بر اساس اصول موضوعه صورتبندی شدهاند .ساختار نظریههای پزشکی بر پایۀ
مثالها( )expemplar reasoningبنا شده است( .)Schaffner, 1993: 44-60تفاوت دوم
در نوع دانش آنهاست .دانش علوم طبیعی توصیفی است مثالً «همۀ سلولها واجد هسته هستند»؛

161

… On the Nature of Medicine: Necessities, Approaches
A. Monajemi

درحالیکه دانش پزشکی بالینی الزاماً تجویزی است؛ بهعنوانمثال در مواجهه با بیمار مشکوک به
سکتۀ قلبی نوار قلبی بگیرید( .5)Sadeghzadeh, 2013: 789-806سوم ،تفاوت در اصول
تنظیمکننده و اهداف علوم پزشکی و علوم طبیعی است .هدفِ علوم طبیعی ،عبارت است از به
دست آوردن دانش و درک جهان و توصیف اعیانی است که در آن قرار دارد؛ در مقابل هدف
پزشکی ،ارتقای سالمت مردم و بازگرداندن آن به هنگام بیماریها از طریق درمان آنهاست .این
هدف بهاندازهای مهم است که تمام فعالیتهای پزشکی پیرامون قوام مییابد( Munson,
 .)1981نمیتوان منکر این شد که پژوهشگران حوزۀ پزشکی دست به پژوهشهای علمی میزنند
اما تنها زمانی این پژوهشها را میتوان مرتبط با پزشکی دانست که بهنوعی به درمان بیماریها و
ارتقای سالمت مدد رسانند.
تعبیر دوم :اثبات اثربخشی مداخالت پزشکی به روش علمی
نوعی رویکرد تجربهگرا( )empiricistمحسوب میشود .در سیر علمی شدن پزشکی ،ابتدا تبیین
علمی بیماریها (تعبیر اول) جریان غالب بود .بر اساس این رویکرد ،درمان منطقی()Rational
یعنی درمانهایی مبتنی بر مکانیسمهای بیماریزا .بهعنوانمثال چون علت سکتۀ قلبی تشکیل
لخته خون در عروق کرونر قلب است ،پس با تجویز داروهای حلکنندۀ لخته (همچون هپارین)
میتوان بیماری را درمان کرد .نتایج پژوهشهای بالینی نشان داد که درمانهای منطقی لزوماً
اثربخش نیستند و حتی ممکن است عوارض چنین داروهایی آسیب جدی به بیمار وارد کند .این
رخداد سبب شکلگیری مکتبی با عنوان پزشکی انتقادی( )critical clinical schoolشد که
میتوان آن را نیای پزشکی مبتنی بر شواهد( 6)Evidence Based Medicine=EBM
دانست .ادعای این گروه این بود که اثربخشی مداخالت و اقدامات تشخیصی و درمانی را نه بر
اساس مکانیسم بیماری ،بلکه باید با شواهد تجربی( )empiricalسنجید.
این رویکرد که بیشتر مبتنی بر اپیدمیولوژی و آمار زیستی است ،چندان در پی تبیین علّی
بیماریها نیست .پژوهشهای این رویکرد در محیطهای بالینی بر بیماران و با روشهای همچون
کارآزمایی بالینی( )clinical trialصورت میگیرد .این تعبیر از پزشکی علمی (مبتنی بر شواهد)
نوعی فروکاست روششناختی است.
نابسندگی پزشکی مبتنی بر شواهد را میتوان در چند محور برشمرد .این رویکرد مبتنی بر
تجربهگرایی خام( )naiveاست و درک نادرستی از فلسفۀ علم دارد .7بر پیشفرض نادرست «تقدم
شواهد بر نظریه» باور دارد و در مورد اینکه این تقدم از سنخ زمانی ،معنایی( )semanticیا
معرفتی( )epistemicسردرگم است .ازاینرو مبنای نظری سستی برای فهم سرشت پزشکی
عرضه میکند .پزشکی مبتنی بر شواهد ،خود ،مبتنی بر شواهد نیست ،بهبیاندیگر ،برای اثبات
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کارآمدی خود بهجای بهرهگیری از معیارهایِ تجربیِ متوسل به عقالنیت یا تفکر انتقادی میشود
و آمیزهای از مباحث منطق صوری و علوم شناختی (همچون خطاهای شناختی) را به کار میگیرد.
مشکل این آمیزۀ التقاطی( ،)eclecticدوگانگی چارچوب داوری است که از یکسو مبتنی بر تجربه
و از سوی دیگر مبتنی بر عقالنیت فارغ از تجربه است ،اما مشخص نیست که در هر مورد باید به
کدام معیار متوسل شد و ازاینرو حالت دلبخواهی( )arbitraryدارد .مثالً آنکه «هر اقدامی در
پزشکی باید مبتنی بر شواهد باشد» یا آنکه «سطحبندی شواهد()hierarchy of evidence
باید مطابق الگوی خاصی باشد» هیچکدام بر اساس شواهد تجربی اثبات نشدهاند اما به گمان
باورمندان این رویکرد عقالنی هستند .از آنجا که مطالعات کارآزمایی بالینی مبتنی بر جمعیت آماری
هستند کاربرد محدودی در فرد بیمار دارند و ازاینرو چندان به کار تصمیمگیری در مورد فرد بیمار
نمیآیند).)Feinstein & Horwitz, 1997; Worral, 2020; Mant, 1999
تعبیر سوم :تفکر علمی در طبابت
پزشکی علم است ،یعنی تفکر پزشکی باید مطابق الگوی تفکر علمی باشد و پزشکان باید مانند
دانشمندان دست به تشخیص و درمان بیماریها بزنند .این تعبیر ،در کنار این دو تعبیر اصلی باال،
در ساختار آموزش پزشکی مدرن بسیار تأثیرگذار بودهاند .فلکسنر در اوایل قرن بیستم الگویی برای
تربیت پزشکان ارائه کرد که کماکان الگوی غالب به شمار میرود .در این الگو دانشجویان پزشکی
ابتدا علوم پایه را فرامیگیرند و پسازآن با ورود به بیمارستان و بهکارگیری روش تفکر علمی به
فراگیری علوم بالینی و طبابت( )clinical practiceاهتمام میورزند( .)Flexner, 1910آنچه
در اینجا بهعنوان الگویی برای تفکر پزشکی ارائه میشود بیشتر مبتنی است بر مدل
همپل( )Deductive-Nomological modelکه با نام شیوۀ تفکر فرضیهای-
قیاسی( )Hypothetico-deductiveدر تفکر پزشکی شهره است .پزشکان همچون
دانشمندان در برخورد با هر بیمار ابتدا اطالعات دقیق و عینی جمعآوری میکنند و سپس بر اساس
آن فرضیههای تشخیصی میسازند .برای اثبات یا رد فرضیههای تشخیصی از آزمونهای
آزمایشگاهی و تصویربرداری بهره میگیرند تا در نهایت به تشخیص اصلی برسند.
تفاوت ماهوی تفکر پزشکی و تفکر علمی را هم نتایج پژوهشهای علوم شناختی و هم شکست
پروژۀ کامپیوتری کردن تفکر پزشکی نشان دادهاند .در اواخر دهۀ هفتاد میالدی در پژوهشهای
تفکر پزشکی( )medical thinkingمتأثر از الگوی تفکر فرضیهای-قیاسی(Hypothetico-
 ،)deductiveفرضیۀ اصلی این بود که تفکر پزشکی مشابه تفکر علمی است و ازاینرو نوعی
مهارت عمومی حل مسئله( )General problem solving skillمحسوب میشود .بدین
ترتیب ،تشخیص هر بیمار آوردن آن مورد خاص ذیل یک الگوی عام است( Elstein et al,
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 .)1978; Norman,2005نتایج پژوهشها نشان داد که نهتنها پزشکان از الگوی تفکر علمی
تبعیت نمیکنند ،بلکه هیچ الگوی یکسان و استانداردی هم برای حل مسئله پزشکی وجود ندارد.
بهبیاندیگر پزشکان در مورد هر مسئله به روشی یکتا و ویژه عمل میکردند که این پدیده را
ویژهبود مسئله 8نام نهادند(Elstein et al, 1978; Grupen & Frohna, 2002: 205-
 .)230بهبیاندیگر مهارت عمومی و جهانشمول برای حل مسئله پزشکی وجود ندارد .ویژهبود
مسئله( )problem specificityنشان از آن دارد که حل مسئله هر بیمار ،امری یکتا و مختص
به خود است و به قول دیگر مورد-محور( )case specificاست( Higgs & Jones, 1996:
 .)50-86یکی دیگر از شواهد تفاوت تفکر پزشکی با تفکر علمی ،شکست پروژه کامپیوتری کردن
تفکر پزشکی است .در دهۀ هفتاد و هشتاد میالدی مطالعات متعدد در تصمیمگیری بالینی نشان
دادند که خطاهای شناختی در تصمیمگیری پزشکان عامل حدود صد هزار مرگومیر در سال است.
این خطاهای شناختی بهواسطۀ خطای عامل انسانی در به کار بستن قواعد بود .با هدف کاهش
خطاهای شناختی پزشکان ،نرمافزارهایی کامپیوتری برای تشخیص و درمان پزشکی طراحی شدند
و که در تالش بودند پزشک را از فرآیند تشخیص و درمان حذف کنند .نتایج نشان داد که این
نرمافزارها بهتنهایی موفقیت چندانی ندارند و صرفاً میتوانند بهمثابه دستیار پزشکان در طبابت عمل
کنند(.)Grupen & Frohna, 2002: 205-230; Marcum, 2008: 97-135
تعبیر چهارم :طبابت بهمثابه کاربست علم
در این صورتبندی پزشکی بهمثابه علم کاربردی) (applied scienceو نه علم محض ،فهم
میشود .بهبیان دیگر ،پزشکی ،علمی کاربردی است چون از دانش و روش علمی بهره میگیرد و
آنها را در تشخیص و درمان بیماریها به کار میبندد(.)Sadeghzadeh, 2013: 763-786
مانسون با دو استدالل نشان میدهد که این صورتبندی درست نیست .استفاده از روش علمی
بهخودیخود ،به یک فعالیت ماهیت علمی نمیبخشد .مثالً اگر یک آرایشگر به تجاربی دست بزند،
مشاهده کند و به نتیجهگیریهایی کلی در باب آرایشگری دست بزند ،بعید است آن را در زمرۀ
رشتههای علمی بیاوریم .به همین سیاق ،پزشکی از روشهای علمی بهره میگیرد و این برای
آنکه بگوییم پزشکی علمی) (scientificاست کافی است ،اما برای آنکه بگوییم پزشکی یک
علم است کفایت نمیکند .دوم آنکه پزشکی نهتنها از علوم طبیعی بلکه از سایر رشتهها مانند
ریاضی ،روانشناسی ،جامعهشناسی و علوم مهندسی نیز بهره میگیرد ،پس اگر پزشکی علوم طبیعی
کاربردی بدانیم ،به همین سیاق پزشکی ،ریاضیات کاربردی ،روانشناسی کاربردی ،جامعهشناسی
کاربردی هم هست .از سوی دیگر فیزیک و شیمی هم ریاضیات را به کار میگیرند پس آیا درست
است که آنها را ریاضی کاربردی بخوانیم؟ این نتیجهگیری معقول نیست(.)Munson, 1981
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ب -پزشکی بهمثابه هنر
در بادی امر وقتی از هنر سخن میگوییم ،هنرهای زیبا( (fine artsبه ذهن متبادر میشود؛ اما در
خوانش «پزشکی بهمثابه هنر» ،ادعا این نیست که پزشکی ازایندست هنرهاست؛ بهبیاندیگر،
پزشکی بهمثابه امری زیباشناختی( (Aestheticقلمداد نمیشود .در اینجا ،هنر را بهمثابه امری
در تقابل با علم یا متفاوت از علم فهم میکنند و کلید فهم معنای هنر را در همین تقابل آن با علم
باید جستجو کرد .معموالً در این خوانش ،ویژگیهای متنوعی را به هنر نسبت
میدهند( .)Hofmann, 2003بهبیاندیگر ،پزشکی هنر است ،یعنی پزشکی حوزهای است که
به روشهای علمی نمیتوان آن را بهتمامی دریافت و جنبههایی از آن ناعقالنی()non-rational
یا غیرمعرفتی است .جنبۀ ناعقالنی آن در تفکر شهودی طب نمود دارد و جنبههای غیرمعرفتی هنر
به معنای دخیل بودن احساسات ،عواطف ،روابط انسانی یا مهارتها و فنون دستی است .هنر
پزشکی در متون مختلف با عباراتی همچون گشودگی به بیمار ،برقراری ارتباط مناسب با بیمار،
همدلی با بیمار ،درمان بر اساس نیازهای بیمار ،مهارتها و فنون دستی در طبابت و بهرهگیری از
شهود بر بالین بیمار توصیف شده است(.)Ibid & Wieland, 1993; Sober,1979
«پزشکی بهمثابه هنر» در واکنش به جریان علمیسازی پزشکی و تالشی برای صورتبندی
و چارهاندیشی بحران پزشکی برآمد .پزشکی علمی انسان را به مولکولها و روابط فیزیکی و
شیمیایی فروکاسته است و بهاینترتیب از طبابت انسانزدایی( )dehumanizedشده است .هنر
پزشکی در پی احیای وجه انسانی پزشکی است و دو تعبیر اصلی دارد .یکی برجسته کردن نقش
بیمار بهعنوان فرد و احیای روابط انسانی در پزشکی است .پزشکی روایی( ،)narrativeپزشکی
بیمارمدار( )patient-centeredو پزشکی ارزشمدار( )value-basedدر این تعبیر میگنجند.
تعبیر دوم ،بیشتر پزشکمدار است و احیای وجه انسانی پزشکی را با آموزش علوم انسانی به پزشکان
ممکن میداند .به این معنا برای احیای وجه انسانی پزشکی پزشکان باید مجهز به دانشها و
مهارتهایی شوند که علوم انسانی پزشکی( )medical humanitiesخوانده میشوند.
تعبیر اول :هنر بهمثابه ارتباط انسانی
پزشکی علمی بهواسطۀ رویکرد فروکاستگرایانهاش سبب تخریب رابطه انسانی پزشک و بیمار
شده است .جنبۀ انسانی پزشکی امری است بیرون از دایرۀ علم است و به معنای توجه به بیمار
بهعنوان انسان دردمند است .بهاینترتیب ،مواجهۀ پزشک و بیمار ،صرفاً برای جمعآوری اطالعات
عینی و کمّی نیست .پزشک باید با بهرهگرفتن از مهارتهای ارتباطی و برقراری رابطۀ انسانی با
فرد بیمار تجربۀ ناخوشی او را دریابد و به او مدد رساند .درنتیجه ،هنر پزشکی معموالً بهعنوان
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مهارتی تعریف میشود که در آن دغدغۀ ارتباط انسانی ،احساسات ،عواطف ،دیدگاه کلنگر و ارتباط
آن با دانش پزشکی و فنون آن مورد تدقیق و تأمل قرار میگیرد(.)Jenicek, 2012: 30-45
در این رویکرد تقویت مهارتهای ارتباطی( )communication skillsپزشکان ،توجه به
روایت( )Narrativesبیمار از ناخوشی خود ،لحاظ کردن ارزشها و ترجیحات بیمار در فرآیند
تصمیمگیری بالینی برجستهتر است ازاینرو نسبت به تعبیر دوم ،جنبۀ عملگرایانۀ پررنگتری
دارد()Hojat, 2002, 2004
این رویکرد در چهار محور مورد نقد جدی قرار گرفته است .اول آنکه ادعا میشود هنر پزشکی
وضعیت روحی و عاطفی بیمار را در نظر میگیرد ،درصورتیکه پزشکی علمی از آن غفلت میورزد.
سوبر نشان میدهد چیزی که در این مدعا وضعیت روحی بیمار خوانده میشود منبع باارزشی از
اطالعات بالینی است که در پزشکی علمی برای تشخیص بیماریِ بیمار ضروری هستند( Sober,
 .)1979دوم آنکه جنبۀ دیگری از وجوه افتراق این است که پزشکی بهمثابه هنر اساساً کیفی است
و پزشکی بهمثابه علم ،کمّی است؛ سوبر این ادعا را هم رد میکند .او میگوید استنباطات کیفی
در قضاوت بالینی اکثراً برگرفته از دادههای کمّی هستند .بهبیاندیگر آنچه بهعنوان دادههای کیفی
خوانده میشوند ،تبیینی علمی دارند و قابلاندازهگیری هستند .توصیف کیفی «حال عمومی بد» در
بیمار را میتوان با آمیزهای از شاخصهای قابلاندازهگیری همچون فشارخون ،قند خون و نظایر
آنها توصیف دقیق کرد( .)Marcum, 2008: 301-331سوم ،پزشکی هیچ جنبۀ رازورزانه و
مرموزی ندارد و این تأکید بیشازحد بر شهود بالینی بیشتر معلول نشناختن فرآیندهای پیچیدۀ تفکر
پزشکی است( .)Sober, 1979انتساب شهودی و خودکار بودن به تصمیمهای پزشکان بیشتر به
دلیل فهم ناکامل از سازوکار استدالل و تصمیمگیری آنان است و پژوهشهای علمی در آینده با
آشکار کردن زوایای پنهان این سازوکارها نشان خواهند داد که شهودی در کار نیست( Toulmin,
 .)1993در نهایت ،پزشکی بهمثابه هنر مدعی است که به فرد انسانی توجه میکند و برخالف
علم ،هیچ قواعد عام ،جهانشمول و از پیش معینشده وجود ندارد .هنر پزشکی بیشازاندازه بر
یکتایی و بیهمتایی بیمار پای فشرده است .از آنجا که انسانها علیالعموم ویژگیهای
زیستشناختی مشترکی دارند ،بیماران آنچنانکه تصور میشود با هم تفاوت ندارند( Sober,
)1979؛ وقتی از بیماری مبتال به سکتۀ قلبی سخن میگوییم پرسش از اینکه این بیمار اهل کدام
نقطه از جهان است ،بیمعناست زیرا کارکرد و ساختار قلب و عروق آن و مکانیسم بیماریزایی
سکتۀ قلبی میان همه انسانها کمابیش یکسان است .از سوی دیگر ،اگر بپذیریم هر بیمار
بیهمتاست و هیچ ویژگی مشترکی با سایرین ندارد تشخیص بیماری در عمل غیرممکن خواهد
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بود چرا که بیماری بهمثابه مفهومی انتزاعی و جهانشمول مبتنی بر درجاتی از مشابهت میان
بیماران مختلف است(.)Toulmin, 1993
تعبیر دوم :هنر بهمثابه علوم انسانی پزشکی
علومانسـانی پزشکی( (Medical humanitiesبه مجموعهای از دانشهای میانرشتهای
(علوم انسـانی همچون ادبیات ،تاریخ ،فلسـفه و علوم اجتماعی همچون جامعهشـناسـی،
انسانشناسی) اشاره دارد که میکوشند در تعامل با علوم پزشکی درک عمیقتری را از سرشت
پزشـکی ،غایت و هدف آن و تجارب وجودی پزشک و بیمار به دست دهند و از این رهگذر ،روابط
انسـانی میان پزشـکان و بیماران را بهبود بخشند و ارزشهای انسانی در حوزۀ طبابت و مراقبت
سالمت را تقویت و احیا کنند(منجمی ،نمازی.)1311 ،
فلسفۀ پزشکی ،آموزش پزشکی ،انسانشناسی پزشکی ،جامعهشناسی پزشکی و اخالق پزشکی
به حوزۀ علوم انسانی پزشکی تعلق دارند .تأمالت حوزۀ علوم انسانی پزشکی بهمنظور احیای وجه
انسانی پزشکی دستاوردهای نظری و مفهومی مهمی داشته است .یکی تمایز افکندن میان ناخوشی
و بیماری است .درحالیکه بیماری( )diseaseمبتنی بر تبیینی علمی است ،ناخوشی( )illnessبه
تجربیات زیسته بیمار معطوف است .دریافتن ناخوشی بیمار ،نیازمند گفتگو با وی و گوش سپردن
به روایت اوست .این مستلزم همدلی بالینی است که یکی دیگر از ابداعات مفهومی علوم انسانی
پزشکی است .همدلی نه دلسوزی و ترحم با بیمار بلکه از جنس فهم و شناخت است.
انتقاد اصلی به علوم انسانی پزشکی تمرکز صرف بر رابطۀ پزشک و بیمار و ارائۀ راهکارهایی
در آموزش پزشکی برای اصالح آن است ،این در حالی است که حوزههای طبابت و پژوهش مغفول
مانده است .برخی دیگر مشکل اصلی علومانسانی پزشکی را ،فقدان تأمالت نظری جدی در سرشت
پزشکی و مفاهیم بنیادین آن همچون سالمت و بیماری میدانند(منجمی ،نمازی.)1311 ،
از اوایل سال  2222میالدی جریان انتقادی شکل گرفت و بهتدریج گسترش یافت تا حدی که
ژورنال علوم انسانی پزشکی( )Journal of Medical Humanitiesدر سال 2215
ویژهنامهای به آن اختصاص داد و در سال  2216اولین کتاب با عنوان علوم انسانی انتقادی( The
 )Edinburgh Companion to the critical medical humanitiesمنتشر شد .این
کتاب شامل چهار بخش اصلی بود که نشان از تغییر جهت مسائل در حوزۀ علوم انسانی پزشکی
میدهد :شواهد ،بدن ،ذهن و زیستسیاست .رویکرد انتقادی بار نظری بیشتری دارد و به مسائلی
میپردازد که در رویکرد کالسیک مغفول مانده است .همین توجه بیشتر به مسائل نظری زمینهای
را فراهم کرد که به تعامل فلسفۀ پزشکی و علوم انسانی پزشکی یاری رساند.
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یکی از مشکالت آموزش علوم انسانی پزشکی این است که اگر سبب پرورش تأمل انتقادی
نشود و در چنبرۀ عملزدگی پزشکی گرفتار آید نهتنها ره بهجایی نخواهد برد بلکه مشکالت را
پیچیدهتر هم خواهد کرد( .)Bleakley, 2015به باور منتقدان رویکرد کالسیک میکوشید از
آموزش هنر و علوم انسانی بهمثابه ابزاری در راستای تربیت پزشکان انسانگرا بهره گیرد؛ اما این
آموزش بیشتر از آنکه بار انتقادی داشته باشد ،نوستالژیک است(.)Cole et al, 2015
در مجموع بهغیراز انتقاداتی که به هر کدام از دو رویکرد هنر پزشکی بهمثابه هنر وارد شد،
چند نقصان جدی میان هر دو رویکرد مشترک است؛ اول آنکه موضع آنها در مقابل علوم
زیستپزشکی مشخص نیست .بهبیاندیگر ،اگر بپذیریم که علوم زیستپزشکی فروکاستگرا
هستند آیا توصیه به لحاظ کردن تجربیات ناخوشی بیمار بهتنهایی میتواند وجه انسانی طبابت را
تقویت کند؟ دوم آنکه مفهوم هنر در فرآیند تشخیص و درمان مندرج نیست و این دو مداخلۀ
پزشکی هر دو در ساحت علم پزشکی قرار دارند .بهاینترتیب ،هنر پزشکی نه درهمتنیده در بخش
علمی آن بلکه بهمثابه پیوستی انسانی عمل خواهد کرد.
ج -پزشکی بهمثابه آمیزهای از علم و هنر
تعبیر آخر ،پزشکی را آمیزهای از هنر و علم میداند .پزشک خوب بودن مستلزم تسلط توأمان بر
هنر و علم پزشکی است و تلفیق علم و هنر بر بالین( )clinicبیمار رخ میدهد( Goldman,
;.)2004:1-10; Jenicek,2012:30-45; Panda,2006; Marcum,2008:301-331
تعابیر «تلفیق علم و هنر» ،میکوشند رویکرد علمیِ فروکاستگرا و انسانزدا را با هنر پزشکی
انسانگرا بیامیزند .مدل زیست-روان-اجتماعی( )Bio-psycho-socialشاخصترین
صورتبندی از این رویکرد است .)Engel, 1977(1مدل زیست-روان-اجتماعی بر اساس نظریۀ
سیستمها تبیینی از بیماری در سطوح مختلف ارائه میدهد و منحصر به تبیین زیستشناختی نیست.
بهعنوانمثال سکتۀ قلبی در سطح زیستی پیامد مشکالت عروق کرونر و انسداد آنهاست .در سطح
روانی تیپ شخصیتی  Aرا مرتبط با سکتۀ قلبی میدانند که اشخاصی مضطرب و پراسترس هستند.
در سطح اجتماعی ،سکتۀ قلبی حاصل سبک زندگی پرتنش است.
مدل زیست-روان-اجتماعی عناصر و اجزای سه نظام نظری را برگزیده است و با آنکه ممکن
است در برخی موارد در تبیین موفق باشد ،از منظر فلسفی و تجربی( )empiricalقابلدفاع نیست
و نمیتواند راهنمایی برای عمل باشد(ولف و همکاران )164-163 :1382 ،علت این امر را باید در
نامشخص بودن ارتباط عناصر سهگانۀ این مدل و ارتباط نامعلوم میان بعد علمی و بعد هنری
پزشکی جستجو کرد.
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پس پرسش اصلی در مواجهه با این مدل این خواهد بود که رابطۀ علم و هنر چگونه در آن
صورتبندی میشود؟ دو پاسخ به این پرسش داده شده است .اول آنکه هنر و علم مستقل از
یکدیگرند .در سوگندنامۀ پزشکی بقراط (نسخۀ بهروز شده) میتوان چنین رابطهای میان علم و
هنر در پزشکی را دریافت .در این تعبیر ،علم به کار مداخالت تکنیکی میآید و هنر به بعد اخالقی
طبابت مرتبط است .ازاینرو ،علم و هنر در پزشکی جدا ،منتزع و مستقل از یکدیگرند .در پاسخ،
دوم هنر از سنخ دانش غیرپزشکی است ،پس هنر و علم دو دانش متمایز از یکدیگرند .بهاینترتیب،
بُعد هنری ،بُعد علمی را تکمیل( )complementمیکند یا به آن پیوست()supplement
میشود .در این رویکرد ،دانش زیستپزشکی و غیرپزشکی برای مراقبت مکفی ،مناسب و
رضایتبخش ضروری و الزم هستند).(Schramme & Edwards, 2017
باید توجه داشت شکاف بنیادین معرفتشناختی میان هنر و علم در پزشکی و داللتهای آن
به تمایز علوم انسانی و علوم طبیعی ،چنان عمیق است که صرف تجویز کنار هم قرار گرفتن آنها
راهی نخواهد گشود .به سخن دیگر اینکه گفته شود در طبابت نیازمند علم و هنر توأمان هستیم
طرح مسئله است نه راهحل مسئله).(Ibid
در رد دوگانۀ علم -هنر در پزشکی
تقابل و تباینی که در صورتبندی سرشت پزشکی مبتنی بر دوگانۀ علم-هنر وجود دارد ،دقیق و
روا نیست .آنان که در تالش هستند مفهوم هنر را رو در روی علم قرار دهند ،فهم بسندهای از
هیچکدام ندارند .به باور ویالند مفهوم هنر در پزشکی مدرن به معنای آن است که «پزشکی را
نمیتوان صرفاً به علمی نظری( )Theoretical scienceفروکاست ...و پزشکی بدون هنر،
طبابت بدون پزشک است»( .)Wieland, 1993رو در رو قرار دادن هنر و علم نشان از این
دغدغه دارد که علم پزشکی کامل نیست و توانایی فهم و حل همۀ مسائل حوزۀ سالمت را ندارد.
به باور نگارنده سرشت پزشکی در چارچوب دوگانۀ علم-هنر محصور شده است و فهم اصیل
سرشت پزشکی محتاج فراروی از این چارچوب است .به این منظور سه تمهید اندیشیده شده است:
اول افکندن تمایز میان سه حوزۀ درهمتنیدۀ پزشکی و دوم تمایز علوم نظری و عملی برای درک
روابط حوزههای مختلف پزشکی و سوم فهم طبابت بهمثابه پرکتیس.
تمهید اول :تمایز میان طبابت ،پژوهشهای بالینی و علوم زیستپزشکی
ماهیت پیچیدۀ پزشکی مدرن اقتضا میکند که آمیزهای از علوم ،مهارتها و هنرها باشد .آنچه
امروز پزشکی( )medicineخوانده میشود را به تسامح میتوان آمیزهای از این سه حوزه دانست:
کارورزی بالینی یا طبابت( ،)clinical practiceعلوم بالینی( )clinical Scienceو علوم پایه
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یا زیستپزشکی(ولف و همکاران74-64 :1382 ،؛  .)Kemmis, 2012عدم توجه به تمایز این
سه حوزه و خلط میان آنها سبب بروز بدفهمیهایی شده است(Moseley, 1993
; .)Toulmin,1993پزشکی علمی (بهویژه تعبیر اول) ،علوم زیستپزشکی را اصلیترین بخش
پزشکی میداند زیرا با کشف مکانیسم بیماریها راه تشخیص و درمان آنها را هموار میکند .از همین
رو طبابت بالینی چیزی نیست بهجز صحنهای که در آن پژوهشها زیستپزشکی به کار بسته
میشوند .در مقابل هنر پزشکی متمرکز بر طبابت بالینی است و ارتباط پزشک و بیمار را در مرکز
پزشکی قرار میدهد .این رویکرد در پی آن است که به طریقی رویکرد فروکاستگرایانه پزشکی
علمگرا را اصالح کند از همین جهت بر رابطۀ انسانی تأکید بیشازاندازه میکند درحالیکه از اهمیت
و نقش علم و روش علمی در طبابت غفلت میورزد( & Pellegrino, 1979; Pellegrino
.)Thomasma, 1981
فهم پزشکی در چنین چارچوبی دوگانۀ هنر/علم را مضمحل میکند و نشان میدهد هرکدام
از این تعابیر صرفاً یک حوزۀ را برگرفتهاند و سایر حوزهها را فروگذاردهاند؛ اما همانطور که در نقد
مدل های تلفیقی علم و هنر هم گفتیم ،کنار هم قرار دادن علوم پایه ،علوم بالینی و طبابت بدون
آنکه ربط و نسبت آنها را روشن سازیم گرهی از کار ما نمیگشاید .اینجاست که تمهید دوم راهی
میگشاید.
تمهید دوم :تمایز علوم نظری/علوم عملی
نقد ویالند بر فلسفۀ علم کالسیک بسیار جدی است .او مدل کاربست()application model
را یکی از دستاوردهای رویکردهای رایج فلسفه علم میداند که در آن مسائل اخالقی جایی خارج
از دایره علم قرار میگیرند و از همین رو کنجکاویهای نظری را برنمیانگیزند .دوگانه اخالق-
علم سبب شده است که علم صرفاً به بعد نظری فروکاسته شود و اخالق هم در موضعی قرار بگیرد
که دور از دسترس علمورزی و تفکر علمی است) .(Wieland, 2002دوگانۀ علم/هنر دقیقاً بر
اساس چنین انگارهای شکلگرفته و قوامیافته است.
به باور ویالند برای فهم سرشت پزشکی دوگانۀ علم/هنر و دوگانۀ علوم طبیعی/علوم انسانی
به کار نمی آیند ،بلکه تمایز میان علوم نظری و علوم عملی هستند که چارچوب مناسبی برای فهم
سرشت پزشکی عرضه میکند .دانش نظری( )theoretical knowledgeشامل گزارههای
توصیفی و قابلبیان مانند نظریۀ کوانتوم ،نظریۀ پاتولوژی ،نظریۀ تکامل و نظریۀ بیماریهای ایمنی
است .از نظر صادق زاده مصادیق دانش نظری ،علوم طبیعی ،علوم زیستپزشکی ،ریاضیات،
جامعهشناسی ،تاریخ و زبانشناسی است .دانش نظری توانایی تبیین و پیشبینی میدهد .در
پزشکی ،دانش نظری همان علوم زیستپزشکی هستند که دانش الزم دربارۀ ساختار و کارکرد بدن
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را در اختیار پزشکان قرار میدهد .در مقابل ،علوم عملی( )practical knowledgeشامل
الزاماتی( )imperativeبرای انجام عمل یا مداخله هستند .به این معنا که تحت شرایط «الف»،
اگر هدف «ب» مدنظر باشد باید اقدام «ج» را انجام داد .علوم مهندسی ،علوم بالینی( clinical
 )sciencesو علوم تربیتی در این دسته جای میگیرند( .)Sadeghzadeh, 2013پس تا
اینجای کار روشن ساختیم که باید علوم زیستپزشکی را در زمرۀ علوم نظری و علوم بالینی را در
شمار علوم عملی محسوب کنیم .باید توجه داشت که علوم عملی با عمل (پرکتیس) که در پزشکی
همان طبابت است متفاوت هستند .اینجاست که تمهید سوم میتواند قطعات این پازل را کامل
کند.
تهمید سوم :فهم پزشکی بهمثابه پرکتیس
طبابت ،پرکتیس 12یا کارورزیای است غایتمند که هدف آن حفظ سالمت و اعادۀ آن به وقت
بیماری است .اگر این فعالیتِ غایتمند از پزشکی گرفته شود معنای خود را از دست خواهد داد.
تصور اینکه به پزشک مراجعه کنید و او بهجای درمان شما صرفاً تبیین علمی بیماری را متذکر
شود ،چنان خالف شهود است که بیشتر به لطیفه میماند .با آنکه پزشکی مدرن ،علم نیست ،امّا
پرکتیسی علمی( )scienctific practiceاست؛ اما با تمام این اوصاف طبابت بهمثابه پرکتیس
از علوم نظری قابل تمیز است ازآنرو که هدف آن بازگرداندن سالمت به وقت بیماری است و این
نیازی فوری و فوتی است که با رویکرد علوم نظری متفاوت است .اینکه پزشکی اساساً با علم
متفاوت است ،نقیصهای برای پزشکی محسوب نمیشود ،بلکه نشانگر وجود سامان و نظام خاصی
در پزشکی است که در فلسفۀ علم کالسیک مورد غفلت واقع شده است .پرواضح است طبابت
بهمثابه پرکتیس نسبت به علوم زیستپزشکی یا بالینی در الویت است چرا که هدف پزشکی در آن
محقق میشود و دو بخش دیگر بر مدار آن میگردند .گادامر در رازوارگی سالمت نشان میدهد
که در پزشکی برخالف بسیاری از حوزههای دیگر ،نظر و عمل از یکدیگر مجزا و منفک نیستند و
کامالً درهمتنیدهاند .دانش پزشکی از عمل و برای عمل اندوخته شده است و آنچه بهعنوان علوم
در پزشکی (نظری و عملی) خوانده میشود راهنمای عمل طبابت است( Gadamer, 1996:
.)20-30
پیشنهاد مدلی برای فهم سرشت پزشکی با فراروی از دوگانۀ علم/هنر
پس از تشریح تمهیدات سهگانه برای فراروی و گذر از دوگانۀ علم-هنر حاال پرسش اصلی اینجاست
که طبابت به مثابه پرکتیس چگونه با علوم نظری و عملی پیوند دارد تا هدف پزشکی محقق شود؟
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برای پاسخ به این پرسش مدلی پیشنهاد میشود که سه مؤلفۀ اصلی دارد :قضاوت بالینی ،گفتگو
محوری پزشکی و سامان اجتماعی آن.
ویالند با بهرهگیری از قوه حکم( )faculty of judgmentبا الهام از ایدۀ کانت و گادامر با
احیای فرونسیس( )phronesisارسطویی الگویی را برای پاسخ به این پرسش به دست میدهند.
قضاوت بالینی پیونددهنده و قوامبخش ارتباط میان دانش زیستپزشکی ،دانش بالینی و موارد
بیماری تحت شرایط عدم قطعیت است .قضاوت بالینی نه در قالب الگوریتمها میگنجد و نه
میتوان با چند قاعدۀ کلی آن را صورتبندی کرد .فرآیند قضاوت بالینی هم وابسته به
زمینه( )contextاست و هم فرد بیمار .قضاوت بالینی الگوی نظاممند( )systematicقابلردیابی
ندارد که بتوان آن را برگرفت ،توصیف کرد و مانند آنچه در شرایط آزمایشگاهی رخ میدهد
بازتولیدش کرد .قضاوت بالینی فراگرفتنی است و در کوران عمل آموخته میشود از همین رو،
دانشی ضمنی( )implicitو نه گزارهای( )propositionalاست .باید توجه داشت اینکه طبابت
پرکتیسی است که غایت آن بهبود بیماران است به معنای آن نیست که مصون از خطاست ،بلکه
میتواند فاجعهبار و مرگآفرین باشد)(Schramme & Edwards, 2017
گادامر دو جنبه مهم از قضاوت پزشکی را برجسته میکند .بنا بر سرشت پژوهشهای علمی
نتایج آنها همواره ناتمام است و هیچ پژوهش علمی مدعی آن نیست که نتایجش تا ابد صادق
هستند .این ناتمام بودن همیشگی یافتهها علمی با اضطرار پزشکی برای تصمیمگیری در تباین
است؛ از همین رو پزشک برای اتخاذ بهترین تصمیم برای بیمار در آن لحظه باید با آخرین یافتههای
علمی بهمثابه اموری قطعی و یقینی برخورد کند چون نمیتوان منتظر تکمیل یافتههای علمی
ماند( .)Gadamer, 1996: 30-33گادامر بر این نکته تأکید میکند که پزشکی تخنه (صناعت)
نیست ،زیرا نه محصول آن قابلعرضه است و نه میتوان با طرح و نقشۀ از پیش آمادهشده به
سراغ بیمار رفت .در مورد هر بیمار باید بسته به شرایط و وضعیتش قضاوت کرد .به همین دلیل
است که هنوز معنا و مفهومی به نام پزشک حاذق وجود دارد .اهمیت پزشک در تصمیمگیری و
قضاوت بالین ی چنان برجسته است که هنوز هم خطاهای پزشکی را نه به علوم پزشکی ،بلکه به
پزشکان نسبت میدهند(.)Ibid: 45-47
گفتگو محوری دومین مؤلفه مدل پیشنهادی است .همواره یکی از مقوالت طبابت مواجهۀ
بالینی( )clinical encounterبوده است؛ بیمار با شکایتی به پزشک مراجعه و از او چارهجویی
میکند .در مواجهۀ بالینی بیمار است که پزشک را برمیگزیند و آغاز رابطۀ پزشک و بیمار بیشتر
اوقات با بیان شکایت بیمار آغاز میشود .به باور گادامر مواجهۀ بالینی با این پرسش از بیمار آغاز
میشود که چه مشکلی دارید؟( .)Ibid: 62-64این ابتنای بر گفتگو چنان اهمیت دارد که
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سرنوشت بیمار و مسیر تشخیص و درمان او را رقم میزند .تفسیر پزشک از عالئم و نشانههای
بیمار نیز متأثر از همین گفتگوست .در بسیاری از موارد خطاهای پزشکی پیامد کژتابیهای زبانی،
گفتگوی ناکافی یا فقدان مفاهمه میان پزشک و بیمار است.
سومین مؤلفۀ مدل پیشنهادی ،ابتنای ساختار مواجهۀ بالینی (ارتباط پزشک و بیمار) بر سامان
اجتماعی پزشکی بهمثابه یک نهاد است .باید توجه داشت طبابت منحصر به ارتباط پزشک و بیمار
نیست ،بلکه شبکۀ بزرگی در آن دخیل است .آزمایشگاه ،تصویربرداری ،پزشکان متخصص مشاور،
پرستاران ،کارکنان بیمارستان ،کارمندان بیمه بخشی از این شبکۀ بزرگ هستند .فوکو در کتاب
تولد کلینیک نشان میدهد که بیمارستان بهعنوان نهاد اصلی پزشکی چگونه طبابت را سامان داده
است .بیمارستان همزمان محل تشخیص و درمان بیماریها ،تولید دانش پزشکی و آموزش پزشکان
است(فوکو .)141-121 :1312 ،از همین رو هر تحلیلی از سرشت پزشکی که این سامان اجتماعی
را نادیده انگارد الجرم نابسنده خواهد بود.
چالشها
مدلی که برای فراروی از دوگانۀ علم-هنر پیشنهاد شد مبتنی بر قضاوت بالینی ،گفتگو محوری و
سامان اجتماعی پزشکی است .باید توجه داشت که این مدل کامل و بینقص نیست و با چالشهایی
مواجه است که در ادامه به برخی از مهمترین آنها خواهم پرداخت.
چالش غایتشناختی()Teleologic
غایت پزشکی همواره در عبارتهایی بسیار عام و کلی همچون بازگرداندن سالمت ،بهبود بیماران،
مراقبت از سالمت ،یاری رساندن به فرد رنجور و دردمند و مطالبی ازایندست بیان میشود .در
طبابت روزمره پزشکان باید از این اهداف کلی طبابت تفسیری ارائه کنند و در مورد هر بیمار با
مراعات دغدغهها و مالحظات (نهاد پزشکی و بیمار) به کار برند( Schramme & Edwards,
 .)2017این چالش غایتشناختی چنان اهمیتی دارد که عالوه بر طبابت ،آموزش پزشکان ،ارتباط
نهاد پزشکی و جامعه و سیاستگذاری را رقم میزند .اینکه گفته شود هدف پزشکی بهبود بیمار،
کمک به فرد رنجور و دردمند یا مراقبت از بیمار است با آنکه نقطۀ عزیمت مناسبی است ،امّا تا
زمانی که تدقیق نشود چندان راهگشا نخواهد بود .بحثهای این چنینی همواره مستعد آن هستند
که به دوگانۀ علم و هنر فروغلطند و به بازتولید آن مفاهیم منجر شوند.
غایت پزشکی میتواند در نظامهای خدمات بهداشتی متفاوت ،مختلف باشد .مثالً در سطح
مراقبتهای اولیه( )primary careیا بهبیاندیگر طب سرپایی از پزشکان انتظار میرود به
اقدامات تشخیصی در سطح گسترده وسیعی دست بزنند تا افراد در معرض خطر را پس از شناسایی
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به متخصصین ارجاع دهند .بر اساس این هدفگذاری به نظر میرسد پزشکان عمومی یا پزشکان
خانواده نیاز به دانش غیرزیستپزشکی بیشتری در مقایسه با متخصص – سطح مراقبت
ثانویه( )secondary careیا پزشکی بیمارستانی دارند) .(Ibidبهبیاندیگر ،ارتباط و گفتگوی
پزشک و بیمار در پزشکی سرپایی در مقایسه با پزشکی بیمارستانی پررنگتر است و تداوم بیشتری
دارد.
چالشهای معرفتشناختی -علمشناختی
گفته شد که در پزشکی علوم نظری و علوم عملی متفاوتی در کارند اما کماکان باید به این پرسش
پاسخ گوییم که چه دانشهایی باید در طبابت لحاظ و کدام از دایرۀ آن حذف شوند .دوم آنکه چه
کسی باید در این مورد تصمیم بگیرد؟ کدام دغدغهها و مالحظات مرتبط و متناسب هستند و کدام
نیستند؟ برای پاسخ هر دو پرسش نیازمند پژوهشهای علوم انسانی پزشکی هستیم).(Ibid
چالش دیگر این است که گفته شد طبابت پرکتیسی علمی است اما منحصر به علوم تجربی
نیست .باید توجه داشت که تعبیر علمی( )scientificدر اینجا دوباره میتواند بحث مشکلۀ
تحدید( )demarcationرا زنده کند و مناقشۀ میان پزشکی مدرن و طبهای مکمل و جایگزین
در قالب شبهمسائل و تعبیرهای از کار افتادۀ همچون علم/شبهعلم بازتولید شود.
چالشهای سیاستگذاری
پرسش بسیار مهم این است که آیا متولی همه سالمت نهاد پزشکی است؟ سیاست و جامعه در
این میان چه نقشی ایفا میکنند؟ تعابیر کلگرایانه و جامع از سالمت همچون تعریف سازمان
جهانی بهداشت این انگارۀ نادرست را رقم زده است که نهاد پزشکی متولی انواع و اقسام
سالمتهاست (روانی ،اجتماعی) .از آنجا که دستورالعمل یا تصویر روشنی برای برقراری تعادل
میان سیاست ،جامعه و نهاد پزشکی در دسترس نیست ،در حال حاضر انتظار عملکرد متوازن
نابجاست .در اینکه پزشکان باید چه میزان از دغدغههای اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و به تعبیری
غیرپزشکی را در طبابت خود دخالت دهند اختالفنظر وجود دارد .عدالت در تخصیص منابع حوزۀ
سالمت ،طبیسازی ،مداخلههای شرکتهای دارویی ،کاالیی شدن سالمت چالشهایی است که
هر نظریه از سرشت پزشکی باید مدنظر قرار دهد.
چالشهای حرفهمندی( )professionalپزشکی
نامتعین بودن اهداف کلی طبابت و استلزامات و داللتهای غیرقطعی آن در باب اینکه چگونه
پزشک باید میان دانشهای مختلف تعادل و توازنی برقرار کند چالشهایی برای پاسخگویی حرفۀ
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پزشکی ایجاد کرده است .پرسش این است که برای متعهد ساختن پزشکان به غایت طبابت چه
باید کرد؟ آیا این امر صرفاً در درون چارچوب نهاد حرفهای پزشکان باید رصد شود یا جامعه هم در
این میان نقشی دارد؟ جلب اعتماد عمومی به حرفۀ پزشکی بدون مشخص کردن ربط و نسبت
جامعه و نهاد پزشکی میسر نخواهد بود).(Ibid
در پایان برای نشان دادن اهمیت مداقه در سرشت پزشکی به ایدۀ کاظم صادقزاده ،فیلسوف-
پزشک بنام اشاره میکنم .او میگوید
«اگر ما پزشکی را اساساً بهمثابه «طبابت»( (Clinical practiceفهم کنیم ،با
تأسف مشاهده میکنیم که بهرغم تمامی دستاوردهای علوم زیستپزشکیِ در صد
و پنجاه سالِ گذشته ،در روششناسی طبابت پیشرفت چندانی
نداشتهایم»(.)Sadeghzadeh, 1980

پینوشتها
.1

.2

.3

.4
.5

.6
.7

گادامر در رازوارگی سالمت ( )Über die Verborgenheit der Gesundheitکه مجموعه
سخنرانیهای او در حضور پزشکان و روانپزشکان است و هابرماس در کتاب (The Future of
) Human Natureدر باب مهندسی ژنتیک بسیاری از بحرانهای پزشکی را مورد مداقه قرار دادهاند.
در فلسفۀ پزشکی این موضوع ذیل عنوان در  the essence of medicineیا what is
? medicineهم آمده است
در باب تفاوت  conceptو  conceptionباید به این نکته اشاره کنم که مفهوم( )conceptرا میتوان
معادل تعریف( )definitionآورد که بیشتر لغتنامهای است در صورتی که تعبیر( )conceptionفهمی
است که از آن مفهوم میتوان به دست داد که بالتبع متنوع و گوناگون است
Williamson, T. (2020). Philosophical Method: A Very Short Introduction,
Oxford University Press.
استثنای آن رمزهای ژنتیکی و قوانین مندل است.
بخشی دیگر از مدعایِ «پزشکی جزء علوم طبیعی است» به این موضوع برمیگردد که بیماریها و درمانها
را به عنوان شرایط الزم و کافی مرتبط با تعریف و کاربرد آنها در نظر گرفته میشوند ،در حالی که بیماریها
موضوعاتی مستقل از ذهن انسان ،التفاتات و ارزشهای او نیستند(شافنر .)62-44 :1113 ،آنها برساختهایی
فریضهخواه( )deonticهستند و راهنمای عمل پزشک در برخورد با بیماران و از این رهگذر قواعدی در
اختیار پزشکان و سایر مراقبین سالمت میگذارد تا بر اساس آن در محیط بالینی اقدام کنند .این قواعد و
ارزیابی آنها امری نیست که در جهان خارج وجود داشته باشد تا بتوان آنها را مانند علوم طبیعی با پژوهش
به دست آورد بلکه باید به روشهای دیگری آنها را به دست آورد(صادقزاده .)786-763 :2213،
پزشکی مبتنی بر شواهد( )EBMدر پی بهرهگیری از بهترین شواهد در تصمیمگیری بالینی است.
بحثهایی در باب علم و شبهعلم در پزشکی (همچون نوشتههای کیارش آرامش) نمونهای مناسبی از
درک نادرست ،سطحی و تجربهگرایانه از علم و سرشت پزشکی است .این رویکرد با برداشت سطحی از
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 آنها که به ظاهر.مفاهیم فلسفۀ علم از یک سو و نفی فلسفه از سوی دیگر دچار پارادوکس غریبی هستند
در پی دفاع از پزشکی علمی هستند به دلیل فهم نادرست از چیستی و چگونگی علم به ضد خود بدل
.میشوند و آب به آسیاب آنانی میریزند که در مخالفت با آنها اصرار میورزند
 موفقیت یک پزشک در تشخیص بیمار «الف» پیشبینیکنندۀ آن نیست که او در،بر اساس این پدیده
.تشخیص بیمار «ب» هم موفق خواهد بود
.) از سالمت هم شباهتهایی با رویکرد زیسترواناجتماعی داردWHO(تعریف سازمان جهانی بهداشت
این تعریف فاقد چارچوب نظری منسجمی است و به دلیل مشخص نکردن متولی هر بخش از سالمت
.عمال به طبیسازی بیشتر سالمت منتهی میشود
مراد از پرکتیس در اینجا بر اساس صورتبندی مکاینتایر شکل منجسم و پیچیدهای از فعالیت مبتنی بر
 خیرهای درونی مضمر در آن،همکاری انسان ها که به نحوی اجتماعی تثبیت شده باشد و از طریق آن
، در مسیر تالش برای دستیابی به موازین کمال محقق شوند؛ موازینی که برای این نوع از فعالیت،فعالیت
)MacIntyre, 2007: 187(».مناسب باشند و تا حدی آن را تعیین کنند
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