
 

 

 
 

 يادداشت مترجم
 

 و  قرن بيست  فلسالة پزشاكي جای  چناداني  ر هبیباث هعیصار فلسالة علا           ك  تی نيمة  ست
آهدناد.   نادر  از پزشاكي هاي    هی  هتنن هقدهیتي و پيشرفتة فلسلة عل  به نداشت. هسیئل و هثیل

ا  از آن  شدند كاه نمنناه   وبيش هغلنل واقع هي هی  فلسلي  ر اين هنضن  نيز ك  هعدو  ننشته
تانان   هنرخ آلمیني است.  ر تبيين اين غللت ساخن بسايیر هاي    آثیر لن ويگ فلک  فيلسنف و

كا  باه    تناند طبيعي قلمدا  شان    سات   گمین  تر يد  نيست كه چنين اتلیقي نمي گلت  اهی به
اين  ليل سی ه كه ورفيت هنضنعی  و هسیئل پزشكي برا  بحث و فحص فلسلي اگر بايش از  

های ها     علن  اجتمایعي  نبیشاد  كمتار از آن    شنیسي و  يگر علن  تجربي  يعني فيزيک و زيست
نيست. هرچه نبیشد  كیننن بحث  ر پزشكي انسین است  هنضن  اصالي آن هقانالتي همنانن    
سبهت و بيمیر   و هقصن  آن تأهين سبهت و بقی  عمر آ هيزا   و خب چه چيز  عزيزتر و 

  و هساتقل فلسالة پزشاكي از    هی. بی اين همه  قدهت هتنن هنسج برانگيزتر از اين خطيرتر و بحث
كند. گرچه  ر همين زهین كنتیه تنفيق چشمگير   ر جلب تنجاه اهال فان     قرن تجیوز نمي ني 

انادركیران نظای  سابهت و چاه  ر هياین فيلسانفین و         اشته است  چه  ر هيین پزشكین و  سات 
يان چناد  هاه باه     اهیلي علن  انسیني. ضمن اينكه بیيد گلت بخت بی اين قلمرو يیر بن ه كاه  ر ا 

های  ايان    بستر  بیرور برا  كیرهی  هشترک اهیلي اين  و بنزن جداافتی ه  بدل شن . از نمننه
 همكیر  همين كتی  بیضر است.

های   ذكر است نایهمگني عمادن آن   نكتة وريلي كه  رخصنص هتنن فلسلة پزشكي قیبل 
 ستة نخست كه بی عنانان هتانن    هی را  ر  و  ستة هتمیيز جی   ا . تنان آن است  تی آنجی كه هي

های    كن  رسیلت خنيش را نقد پزشكي هدرن و به پرسش كشيدن جاز   هی يی  هي انتقی   از آن
اسات. ايان هتانن البتاه يكدسات نيساتند. برخاي نمای  پزشاكي را هادف             تیريخي آن قرار  ا ه 

ختصای  نظای    كشاند  هاثبر رو  ه   نقاد هاي   گيرند و هنیسبی  سایختیر  و جمعاي آن را باه     هي
گذارند. برخي هتنن نياز كایر بایليني را     سبهت و وجنه انسیني و اخبقي نمی  پزشكي  ست هي

هی  رابطة بيمیر و پزشک و هنیسبی  قدر  بایك  بار    گيرند و ازجمله رو  خصيصه هدف هي
های  بيمایر  ر چمایرچن  پزشاكي      كنشند از بقنق و آزا   شنند و هي اين رابطه هتمركز هي

برناد و هبایني    تار فارو هاي     فی  كنند. هتنن  يگار نياز تيا  نقاد خان  را  ر جایيي عمياق       هدرن 
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انگایر  يای    كشند  هقانالتي هثال های ه    چیلش هي  شنیختي و هتیفيزيكي پزشكي هدرن را به روش
 هند. وجه اشتراک تمای    پزشكي را تشكيل هي هی  اصلي پیرا اي  زيست گرايي كه هؤلله تقليل

    نیرضیيتي از پزشكي هدرن  ر شكل كننني آن است. اكيدار بیيد هراقاب بان    اين هتنن انتقی
گارفتن   كر ن به پزشكي هدرن و سراغ تی به هيچ عننان اين نیرضیيتي را به  ستیويز  برا  پشت

تر ياد از   علمي تعبيار نكناي . هنتقادان فلسالي پزشاكي هادرن بادون         هی  جیيگزين شبه از طب
كار ن آن بای    گنيند ناه از جایيگزين   همين پزشكي هنجن  سخن هيبیزسیز  و بک و اصبح 

عل  پزشكي  چيزهیيي كه بی عننان طب سانتي يای هنهينپایتي و اهثایل آن بار سار        هی  شبه نسخه
 هیست.   زبین

 ستة  يگر هتنن فلسلة پزشكي اهی عمدتیر جنبة تحليلي  ارند و تمركزشاین را بار تحليال    
گيار   ر ساطنح هختلاف علا       های  اساتدالل و تصامي     شينه هی  تحقيق و هلیهي  پیيه  روش
هی  تحقيقیتي و آزهیيشگیهي گرفته تی كیر بیليني و تشخيص و   هند  از فعیليت پزشكي قرار هي

 رهین و هراقبت.  ر اين هتنن هداقه  ر هلیهيمي همننن سبهت  بيمیر   نیتناني  رنجانر  و  
انگیر  و تقليل و عليات   ال  هتیفيزيكي همننن هی هگير   هقن بمروز   ر  ستنر كیر قرار هي

هاای  اسااتدالل آهاایر   ابتماایالتي و نيااز طرابااي      شاانند و رويااه   ر پزشااكي تحلياال هااي  
شنند. روح بیك  بر اين هتنن   ر هقیيساه بای هتانن انتقای         هی  بیليني كیويده هي كیرآزهیيي

وبيش از هماین جنساي اسات     آن ك  خناني بيشتر  بی فلسلة عل  هتعیرف  ار  و  ستنر كیر ه 
شن . نيز بارخبف هتانن انتقای   كاه بيشاتر       شنیسي  نبیل هي كه هثبر  ر فلسلة فيزيک و زيست

هایيي همنانن پديدارشنیساي و اگزيستینسيیليسا   ارناد  هانا  و هصایل  هتانن          ريشه  ر سانت 
 ر هسیئل خیص پزشكي بای  تعبير  تحقيق   شن  و به تحليلي از هنیبع فلسلة عل  هتداول تأهين هي

 ابزارهی  رايج فلسلة علمي است.
روشني به هماين  ساتة  و  تعلاق  ار  و هادف ننيساندگین آشانیكر ن        كتی  بیضر به

هی  فلسلي نیور به عل  پزشكي بن ه است ا هرا  از پزشكي  ر اينجای    ترين هسئله خناننده بی هم 
ظر   ارند  و پزشاكي بایليني كاه واجاد     اع ّ از پزشكي پیيه و آزهیيشگیهي است كه خصلت ن

كه گلتاه شاد ايان كتای  هحصانل هشاترک ياک فيلسانف و ياک           خصلت عملي است. چنین
پزشک است: پل تیهپسنن استی  تایري  و فلسالة علا   و راس آپشار اساتی  پزشاكي  هار  و از        

نادركیران  ا  انشگیه تنرنتن.  نتيجة اين همكیر  هشترک هتني است كه ابتمیالر ه  به كیر  سات 
استلی ه بیشد. شایيین ذكار اسات كاه      هندان به فلسله قیبل  پزشكي بيیيد و ه  برا  اهیلي و عبقه

 ر جريین ترجمة كتی  شمیر  خطی  عمنهیر ويرايشي و بعضیر هحتنايي  ر هتن اصلي يیفت شاد  
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كتر لايب  اند.  رپیيین  از خین    كه بی كسب اجیزه از ننيسندگین  ر ترجمة فیرسي تصحي  شده
كن  كه از سر لطف هتن ترجمه را از نظر گذراندند و پيشانمی اتي سایزنده ارائاه     افشیر تشكر هي

كر ند. از نگين زار  نيز سپیسگزار  كه هتن را خناند و خطیهی  آن را قل  گرفت  نيز قدر ان  
  رسایند. ايان   انجای  از ايمین آقیبیبیيي عزيز كه ويراستیر  هتن را تقبل كر  و به ابسان وجاه باه   

های  گذشاته    هی  پزشكي است كه  ر سیل ترجمه بيش و پيش از همه هدينن  انشجنيین گروه
وگن بی ايشین براي  فراه  شد.  هی  آهی گي المپيی  فلسلة پزشكي فرصت گلت بركت  وره و به 

 ا  هایبين اهایلي پزشاكي و    رشاته  وگنهی  هيین اهيدوار  ترجمة اين كتی  كمكي بیشد به گلت
 .  اهیلي فلسله  ر پمنة زبین فیرسي
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 يفلسال  فحاص  و بحاث  بای  كاه  هان  هینناد  يپزشاكین   برا كه بیش  بربق بیور نيا  ر گمین  به
  سات ين ريپذ اهكین يفلسل نيی يبن  هی هسئله به رجن  بدون ي پزشك از نن يفمم ستندين هأننس
 .(Eric Cassell 2004)  ار  یريبس  هی هشقت اينكه ولن

زيار سالطة    21ا  ننومنر است. فلسلة علن  خایص تای اواخار  هاة      فلسلة پزشكي بنزه
ننشاتة هرتانن    2 شانیختي  تلكار   طرياق  زيسات  بی كتای    21فلسلة فيزيک بن   اهی از اواخر  هة 

فلسالة  شنیسي تنجمیتي را به خن  جلب كر  و اهاروز پاژوهش فلسالي  ر بانزن        زيست1بكنر
است. ابعی   از آننه اهروز فلسلة تحليلاي پزشاكي خناناده     شنیسي  يگر به بلنغ رسيده  زيست
هثیبة ياک   يیفتن آن به  شن  از همین  ورن رنسینس  جسته و گريخته هنر  تنجه بن ه  اهی قنا  هي

شيد بنزن پژوهشي  هربنط به بيست سیل اخير است. ازجمله عناهلي كه به اين اتلیق سرعت بخ
شادن شایهد ار    هی  تصی في گرفتن پزشكي  هبتني بر شناهد بن  كه تعمد آن به كیرآزهیيي رونق
(RCTs)6هی   هثیبة هعيیر طبيي شناهد  و نيز فراتحليل   بهRCTتارين   هثیبة هحك  هی  هرتبط  به

رال  خان  جلاب كار . جاین وو     گير  بیليني  تنجه تعدا   از فيلسانفین را باه    هبنی برا  تصمي 
گیهین اين هسير بن ناد. ايان فيلسانفین  ر     از پيش 4نینسي كیرترايت  جین  وپر  و  ينيد پیپينن

های هطاارح   و  عاایو  عل اي گذاشااتند كاه باایللر  آن   RTCبای   اهاار تمركزشاین را باار هنطاق    
و كیرهای    3هی طرابي آزهیيش ر  2هی  رونیلد ا . فيشر ل كر ند. اسیس كیر آنین نيز استدال هي
 بن . 5و كیرل پيرسنن 7ز  نيمنجر

های   كتار     اهروز فلسلة پزشاكي  ر بایل شاكنفیيي اسات.  ر  هاة اخيار  از رسایله       
ا  است از اينكه جیيش را  ر فلسالة علا     است كه خن   نشینه  هتعد    ر اين بنزه  فی  شده

ن بانزه و نياز    ست  هد از اشتيیق فزاينده به اي كنشد تصنير  به است. اين كتی  هي بیز كر ه 

                                                                                                                                              
1.  The Biological Way of Thought 

2.  Morton Beckner 

3.  Randomised Controlled Trials 

4.  John Worrall, Nancy Cartwright, John Dupre & David Papineau 

5.  Ronald A. Fisher 

6.  The Design of Experiments 

7.  Jerzy Neyman 

8.  Karl Pearson 
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رشد آن.  ر اين كتای  از برخاي هسایئل اساتیندار  فلسالة علا  هثال عليات           گير   رو به  شكل
هی بی تمركز بر بنزن پزشكي بحث خناهد شاد. برخاي    هی و هدل گرايي  و نظريه هنجبيت  تقليل

و نياز   طنركلي آهیر زيستي  هی و بهRCTاند ا هثبر   هنضنعی  بيشتر هختص فلسلة پزشكي بیليني
اند  برا  ايان   هربنط 2وجنه پديدارشنیختي طبیبت. هنضنعی   يگر بيشتر به فلسلة پزشكي پیيه

شنیساي  فيزينلانژ   شايمي زيساتي و علان  اعصای         بنزه كه شایهل ژنتياک انسایني  ايمناي    
شن   واژن خنثی   يگر  سراغ نداري . بدون شک هنضنعی   يگر  نيز هستند كه كسیني  هي
هی را  اخل فلسلة پزشاكي كنناد  و  رهقیبال ها   هنضانعیتي هساتند كاه  يگاران          ناند آ هیيل

ا   هی را بيرون كني . به هر ترتيب بیيد  رنظار  اشات فلسالة پزشاكي بانزه       هند آن ترجي  هي
 است  ر بیل تكیهل.

بنیبر تنضايحي كاه  ر هقدهاه و فصال اول خاناهي  آور   از  يادگیه های فلسالة پزشاكي          
هی  تحليلي اصالي فلسالي كاه هانر  بحاث قارار        از فلسلة عل . به همين  ليل بنزها  است  شعبه
شنیسي  هتیفيزيک و هنطق خناهند بن   و اخبق هحنريتي  ر آن نادار . روشان    گيرند هعرفت هي

هیيماین  رخصانص جماین پيراهانن       و  ر هماة كنادوكیو    است كه  ر  ل تمای   عایو  هعرفتاي   
رغ  اهميتي كه  ار   بای فلسالة پزشاكي صارفیر      كیوش  ر اين هسیئل  بههی بضنر  ارند. اهی  ارزش

 گيرند. شنند   ر كیننن بحث قرار نمي شن . يعني  ر عين اينكه نبیيد نی يده گرفته  همیس هي
هثل هميشه  ِيني كه به  وستین  همكیران و  انشجنيین  اري  بيش از آني است كه قیبل 

نر ويژه از آن يی  كني  به  انشجنيین تحصيب  تكميلي بیضار  ر  ط  ذكر بیشد.  يني كه بیيد به
ويژه جین فنلر  آرون كنی و هات هركانر   و    هی  گذشته است  به  رس فلسلة پزشكي  ر سیل

نيز به افرا   كه بی ه   ر راتلج  گروه تيلانر و فرنسايس  كایر كار ي   كاه جملگاي كنشای و        
نانيس  نمایيي نياز نكایتي نغاز و       يشانمی    كتای  و پايش   شكيبی بن ند. ارزيیبین  نیشانیس  طارح پ  

هیيمین از هيچ بمایيتي  ريا  نكر ناد. از ايان بیبات       ارزشمند افزو ند.  ر اثنی  كیر نيز خیننا ه
 گنيي .   بخت بلندهین را سپیس هي

                                                                                                                                              
1.  bench medicine 



 

 

 
 

 مقدمه
 

  های  ا عیهای  تعمادا  و سایختیرهی     فلسلة تحليلاي بنایبر طبيعاتش اهال نقای   اسات.  ر اياده       
های  از   شن  و تمی  وجنه آن يیفته  از هقنال  نظر  گرفته تی هقنال  اجتمیعي  تأهل هي سیزهین

گر  . اين هنضع  نقی انه اصل راهنمی   هی و تعمدا  ببجي هي بيث وضنح  شلیفيت  كیستي
ا  نایگزير  ر پاي خناهاد  اشات: وجان  خناننادگیني كاه بای          اين كتی  است كاه البتاه نتيجاه   

ا  هادف   هی  انتقی   هنجن   ر آن هخیلف بیشند. اهيد و تی اندازه هی و ارزيیبي   تحليلتقريرهی
 ا ن نقد  است سیزنده  هرچند روش پيشابر  هعرفات و فما  نياز چياز  جاز ايان           ست هی به

كاه از هنایبع هتعاد      هی  انتقی   بیضر  ر اين كتای   چناین   هی و ارزيیبي نيست. تقريرهی  تحليل
هاای نيسااتند  بلكااه بیزنماای  تااأهب  و   ا  ياای  لبخااناه آيااد  هناضااع بیشاايه   برهاايهاانر  ارجاای

 اند كه رو به فزوني  ار . هی  بديلي  يدگیه

زباین و اروپایيي )از ايان     تحلة پزشكي هعیصر و ننيد آشكیر آن  ر كشنرهی  انگليساي 
ا تارهي  كار ه   شاده ر  های  هتبشاي   پس جمین انگلنا اروپیيي( اين است كه پزشكي هعیصر بدن

است  زندگي بيمیران هزهن را بمبن  بخشيده است و بی چنین هنفقيتي به افرا  رنجنر  ذهني اهياد  
های  بسايیر     هی و چیلش هی  كیستي سیبقه است. هننز البته نیاهيد  بخشيده است كه  ر تیري  بي

   ر بخاش بزرگاي   بیقي است كه بیيد هرتلع شن   اهی  ستیور هی بقيقتیر چشمگير است. اهروزه
از جمین انگلنا اروپیيي  پزشكین جیيگیه كشيشین و روبینينن هذهبي  ر هازارن قبلاي را اشاغیل    

اند. همين هنفقيت  به همراه نقش هسلط و فزايندن پزشكي  ر جیهعاة اهاروز اسات كاه  ر      كر ه
ي  شانیخت  های  جیهعاه   سایز : پاژوهش   هی از آن هنضنعي ايدئیل بارا  پاژوهش هاي    عين كیستي

 هی. اقتصی    تیريخي و فلسلي و  يگر بنزه
باه نقاش برجساتة     كني . بی تنجه  هی  ر اين كتی   پزشكي را از هنظر  فلسلي هطیلعه هي

پزشكي  ر جیهعة اهروز  اينكه تیكننن تنجه چنداني به فلسلة پزشكي نشده است  جای  ساؤال   
 ا ند و نه هنضاع قیطباة    شكي نشین هي ار . تی همين اواخر  نه فيلسنفین عل  عبقة خیصي به پز

عبقگاي تاای   پزشاكین  رخصانص بررساي فلساالي كیرشاین همدالناه بان   هنضااعي كاه از باي        
گرفت. اهی  ر  و  هة اخير عبقة فيلسنفین رشد چشامگير   اشاته اسات      خصنهت را  ربر هي
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ني و پينساته  شان  تایريخي طانال    ولي چرا اين اندازه  ير؟ آننه اهروز فلسلة فيزيک نیهيده هاي 
شنیساي   است. عبقه به فلسلة زيست  ار   چراكه ومنر فيزيک  ر پينند   روني بی فلسله بن ه 

رو .  شامیر هاي   سیل پيش هنيدا شد و اهروز بخشي جدانشدني از فلسلة عل  باه   31نيز قريب به 
ی  نگرفتاه  هند  انج بیل پژوهش نظی   وجن  آهده  ر عبقه به پزشكي تی به  رخصنص تأخير به

 تنان هنا  و هصیلحي را برا  يک فرضيه ارائه كر : بیل هي است  بیاين
اسات    ا  كایربر   قلمادا  شاده     تایكننن  رشاته   2نخست اينكه پزشكي  از عمد بقراط

كشيدن فيزياک و نجان  ارساطنيي     چیلش  آنكه فيزيک از اواخر قرون وسطی  كه كسیني به بیل
  جین 2621بنالي  (2) ر  انشگیه آكسلنر  1ب ريیضيی  هرتننرا آغیز كر ند )برا  هثیل هكت

(   ها  فعایليتي   2662بانالي   4  و نيكنل اور سا  2661رئيس  انشگیه پیريس بنالي  6بنريدان 
ريیضيیتي/ نظر  و ه  فعیليتي تجربي بن . كپرنيک و گیليله نيز بر همين سنت سنار بن ند. ايان  

 ( پيداست:2316ر  هشمنر گیليله )سنگير  ريیضيیتي/ نظر  از اين عبی
است  كتیبي كه همناره  ر برابر  يدگین  فلسله  ر اين كتی  سترگ  يعني كيمین  ننشته شده 

فممد هگر آنكاه نخسات زباین آن و بروفاي را      است. ليكن كسي اين كتی  را نمي هی گشن ه 
نگایرش  رآهاده       باه فراگير  كه اين كتی  بدان ننشته شده است. اين كتی  به زبین ريیضيی

های فمميادن بتاي     اند كه بادون آن  هی و  يگر اشكیل هندسي هی   ايره است و بروف آن هثلث
يک كلمه از آن برا  آ هي همكان نيسات. بادون ايان باروف انساین  ر هزارتان  تایريكي         

 سرگر ان خناهد هیند.
 كند: بيین هي 2661نيز سنگير  هشیبمي را  ر بنالي  2برا وار ين

كناد  چراكاه هايچ رهاز و راز  بار آن       است كه تمی  بقیيق بق ه را برهب هاي  ]ريیضيی [اين 
پنشيده نيست و كليد تمی  ورايف بروف را بی خن   ار . پس هركه چناین گساتیخ بیشاد كاه     

ياک از   آغیز بداند كه هايچ  آنكه به ريیضيی  نظر كند  بیيد از ه  هطیلعة فيزيک را بيیغیز   بي
 او گشن ه نخناهد شد. ابنا  بكمت بر

(Thomas Bradwardine, Tractatus de Continuo, c. 1330s) 

پزشكي بیليني  ر قرن بيست  تی بدو   ريیضيیتي شد  اهر  كه بايش از هماه هادينن    
 7نيتاز  اليبو  3نيیفته بیقي هیند. بعد از نينتن كیرگير  آهیر بن   هرچند بنيی  نظر  آن تنسعه به

                                                                                                                                              
1.  Hippocrates 

2.  Merton 

3.  John Buridan 

4.  Nicol Oresme 

5.  Bradwardine 

6.  Newton 

7.  Leibniz 
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تضامين شاد ا     2شنیسي نيز بی  اروين ا  يیفت. بنيی  نظر  زيست ژرف و برازنده فيزيک بنيی  نظر 
قارن بيسات     61انديشي نظر  بن  ا و  ر  هة   شیهكیر   ر تعمق فلسلي و ژرف 1 ربیرن هنشأ اننا 

برانگيز   ر هار  و بانزه يیفات     خن  گرفت. وجنه فلسلي جیلب و چیلش ه نيز شكل ريیضيیتي ب
 يدند جذابيت چناداني بارا        اهی وجنهي كه فيلسنفین  ر پزشكي بیليني هيشن شده است و هي

نظار   بیور هی برخطی بن ند و اهيد  اري   ر پیيین اين كتی  شمی نيز بی هی ه   آنین نداشت. البته آنین به
 است.« بیليني»بیشيد. بی اين بیل تنجه  اشته بیشيد كه ا عی  فنق نیور به پزشكي 

تار    ا  هنیساب  علت نداشاتن واژه  ر  نيز  ر پزشكي وجن   ار  كه به بنزن هم   يگ
شنیسااي  هماایتنلنژ   بينشاايمي و   )هثاال ژنتيااک  ايمنااي  (1)ناایهي  آن را پزشااكي پیيااه هااي 

اش چشامگيرتر اسات. از    تار و عماق نظار     فيزينلنژ (. كیربر  ريیضيی   ر اين بنزه غني
ی يكي از ابزارهی  ريیضيیتي آن است و استلی ه بر   هرچند اين تنم آهیر و ابتمیال  بمره هي

بایل بای    شن  هتلیو  است. اين بنزه  رعاين  ا  كه  ر پزشكي بیليني هي از آن نيز بی استلی ه
پاار از  و اسااتدالل  ر فيزيااک  شاايمي و    ساایز   نظريااه  هاای  آزهیيشااگیهي  هاادل  روش
اناد و   نایور باه انساین      پیياه  شنیسي پينستگي زيی    ار . نز  فيلسنفین اين علن   علن  زيست

شان    شنیسي هي نيیزهند تنجمي بيش از آننه به  يگر علن  پیيه يعني فيزيک  شيمي و زيست
پار ازي  كاه تقريبایر نظيار   ر پزشاكي       ا  از پزشكي پیيه هاي   ر فصل سن  به هؤلله  نيستند.

هلات   هشات  و نما     های.  ر هقیبال   ر فصانل     های و هادل   بیليني ندار : سیختیر و نقش نظرياه 
ندر  بروز   ر پزشكي پیيه  ارند.  ر اين  شن  كه به هیيي از پزشكي بیليني هطیلعه هي هؤلله

اند  بی اين تنضي  كاه   لحیظ فلسلي جیلب تنجه كني  كه به  سه فصل عنیصر  را استخراج هي
 گيري . ا  انتقی    ر پيش هي هی شينه  ر بررسي آن

  اعتمای  عمانهي  بيشاتر باه پاژوهش و كایر بایليني بیشاد.         ضارور  تناناد  هيهؤللة سن  
كاه خاناهي   ياد     ا  هتكاي بار اعتمی ناد  اهای چناین       اني  تی اندازه كه هي تعیهب   رهیني چنین

بينتيک  تصلية آ   نظایر  بار غاذا و از     كر ن  آنتي هعدو  )واكسينه« اكسيرهیيي»نظر از  قطع
يني گريزنیپذير است و عبقة فيلسنفین ه  به اين است  ست(  قطعيت نداشتن  ر پزشكي بیل اين

های انگشات    های   عایو  هعرفتاي و كانش     هی  استدالل پذير  ر روش كه رو  همين نقیط آسيب
بگذارنااد. اهاای پزشااكي باایليني قیعاادتیر نگااران آن اساات كااه چنااين نقاادهیيي اعتماای  عماانهي را 

                                                                                                                                              
1.  Darwin 

2.  On the Origin of Species 
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يلسانفین علماي اسات كاه باه پزشاكین       ايان نگراناي پیسا  سار  آن باه ف       كند. نتيجاة   ار  خدشه
 زنند. سيخننک هي

وجن آهاده  ر عبقاة    ا  ارائاه كار  از تاأخير باه      كننده البته بعيد نيست بتنان تحليل قینع
يک از عنیصر فنق نشن .  رهربیل  اين هبحاث بسايیر جای  كایر      فيلسنفین عل  كه شیهل هيچ 

آور ند.  فین عل  بیالخره به پزشكي رو انگيز هیجرا آن است كه فيلسن  ار . ولي بخش هيجین
يایفتن   نظر هی اين اتلیق  ه  بارا  فلسالة علا  و ها  بارا  پزشاكي سان هند اسات و از بلانغ          به

 كند. پزشكي بكیيت هي
 ر فصنل هلت  و هشت  تمركز بر وجنه آهیر زيستي و طرابي آزهیيشگیهي  ر پژوهش 

اند. تبش های بار ايان بان ه اسات تای صارفیر         سبتیر فنيبیليني است. به همين  ليل ه  اين  و فصل ن
فصال  رساینند.  ر   هی و نقدهی هد  هاي  شدن تقريرهی  تحليل رو  عنیصر  هتمركز شني  كه به روشن

اسات  هطارح     بان ن هارتبط   پنج  نيز هسیئل فلسلي هممي كه بی فم  و تعبير ابتمایل و تصای في  
آن  نقش هممي  ر پژوهش و كیر بایليني  ار  و   هی  آهیر  برآهده از شن . ابتمیل و روش هي

تر از آن  بن ن اهی بسيیر پينيده همين  ليل قرابت فيلسنفین پزشكي بی اين هقنال  است. تصی في
كاه تأكياد بار     انديشند. اهای  چناین    انین و فيلسنفین  هي استثنی  ريیضي است كه عمن  هر    به 

بنای  اساتدالل )انجای      بن ن سنگ  هد  تصی في هي شدن شیهد ار نشین هی  تصی في كیرآزهیيي
 استنبیط(  ر پژوهش بیليني هعیصر است.

اي    ر اين كتای    ( ننشتهEBMبه پزشكي هبتني بر شناهد )  راجع گرچه هر  و  هی قببر
شاق ي از پزشاكي اسات      EBM ا ن فصلي به آن اجتنای  كار ي . بارا  های      تعمدار از اختصیص
 EBMبناای  اصاالي  جااه زياای   نيااز بااه خاان  جلااب كاار ه اساات. ساانگ   شااق ي كااه اخياارار تن 

های بحاث    تلصايل از آن  هند است كه باه   شدن شیهد ار و هرورهی  نظی  هی  تصی في كیرآزهیيي
بیره كه چطانر شاناهد را ارزيایبي كناي  و       ر اين EBMهی  هختلف  خناهي  كر .  ستنرالعمل

شادن پزشاكي  هثال پزشاكي      ی  يگر شاقنق شانیخته  كیر گيري  شبیهت زيی    ارند ب هی را به آن
های  ر ياک فصال بحاث      شاده. باه هماين  ليال از تمایهي آن      تكیهلي و پزشكي  قيق و شخصي

بیل برخي همكن است بر اين نظر بیشند كه  ر بق اين هنضان  جلای شاده     كر . بی اين خناهي  
اين هقنله اختصیص يیفته  بسی بگنيند فضی  زيی   به است.  يگراني )هنتقدان جد  آن( ه  ا 

 EBMهای  جایهع هبتناي بار      آيد  رهین نظرشین جیلب هي است. اهی برا  كسیني كه اين نكی  به 
 اند.   بسيیر  هنجن ند كه قیبل رهگير 
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 ها يادداشت
گیهاین ايان    همراه همكیرانش  جین  اهبلتنن  رينیر  سناينزهد و ويليی  هيتسبر   پيش  . تنهیس برا وار ين به2

 هكتب بن ند.

زعا  های ايان كایر هتضامن ياک        اناد  ولاي باه    كیر گرفته را برا  اين بنزه به « علن  پزشكي». برخي اصطبح 1
گذاري . برخي  بن ن يی نبن ن  پژوهش بیليني است. هی عجیلتیر اين پرسش را بیز هي  رخصنص عل    اور  پيش
بان ن يای     اور   رخصانص زيساتي   ي نيز بیو  پيشيك اند  اين  استلی ه كر ه« شنیسي پزشكي زيست»نيز از 

طنر نيست كه همة تحقيقای  ايان    اصطبح ايدئیلي نيست  زيرا اين« پزشكي پیيه»نبن ن  پزشكي بیليني است. 
كاه   اناد. از ايان بياث  چناین     هی چناين  تنجمي از آن بنزه هبتني بر كیر آزهیيشگیهي بیشد  گرچه بخش قیبل

تر است تی باه پزشاكي بایليني      شنیسي شبيه شده است  اين بنزه به فيزيک و زيستبیرهی  ر اين كتی  اشیره 
 هرچند تر يد   ر اهميت آن برا  كیر بیليني نيست. 

  




