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ضرورت همافزایی رشــتههای پزشکی و غیر پزشــکی ،از جمله مقوالت بیناالذهانی در میان بیشتر اصحاب
جامعهشناسی است؛ کارآمدی رویکردهای سالمت و درمان ،مشروط به پاسداشت سایر وجوه انسان ،مزید بر ابعاد
زیستی و ذیل مفهوم «انسان یکپارچه» است .امر مذکور متضمن اتخاذ رویکردهای بینرشتهای و کاربست انواع
فلسفه مضاف در روند جامعهپذیری کنشگران نظام سالمت خواهد بود ،زیرا پرداختن به مضامین فرازیستی ،در
شرایط غلبه پارادایمی پوزیتیویسم ،امری قریب به محال مینماید .براساس فرض اصلی مقاله ،در صورت در نظر
گرفتن الگوی زیستپزشکی ،بهمنزله یک وجه خاص از معرفت قدسی ،انتظار میرود «حاشیهای شدن اخالق در
پزشکی» ،که آسیبهایی نظیر «تقلیل طبابت از حکمت به فن»« ،پزشکیسازی جامعه» و «کاالییشدن خدمات» از
مهمترین مصادیق آن هســتند ،به نحو مؤثری برطرف گردند .رفع پیامدهای مترتب بر محوریت بالوجه رویکرد
زیستپزشــکی ،منوط به ارائه صورتبندی جدید علوم پزشــکی و علوم انســانی در وحدتی فراگیر با یکدیگر
اســت .اصالح آندســته از ساختارهای آموزشی که بر پایه جدایی شــاخههای علوم از یکدیگر تکوین یافتهاند،
نقطه شروع اصالحات در اینباره خواهد بود که در قالب یکپارچهسازی نظام آموزش عالی محقق میشود .مقاله
حاضر ،بر مبنای تقابلفکنی میان «ترجیحات تخصصی در پارادایم زیستپزشکی» و «نیازهای فرازیستی انسان»،
میکوشــد از طریق تحلیل محتوای دادههای کیفی ،عالوه بر شناســایی مضامین مربوط ،برداشتهای تفسیری را
با محوریت فرضیه مذکور ،از طریق تأکید بر همبستگی اندامواره میان علوم پزشکی و علوم انسانی ارائه نماید.
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 .1مقدمه و طرح مسئله

پارادایمها بهمثابه بنیادیترین الگوی فکری و فرهنگی حاکم بر علوم ،در حکم جهانبینیهایی

هســتند که نظریات علمی در قالب آنها تکوین پیدا میکنند .پارادایمها ضمن دربرگرفتن
کنشگران و کارگزاران رشتههای علمی ،چارچوب استدالل در محدوده رشتههای علمی را
مشخص میکنند .انگاره «زیستپزشکی» از پارادایمهای مسلط در علوم سالمت ،پیشگیری

و درمان اســت که «بیماری» را بر مبنای میزان انحراف از متغیرهای بدنی زیستشناختی
تعریف ،شناسایی ،اندازهگیری و تبیین میکند .در انگاره مذکور ،ابعاد اجتماعی ،روانشناختی

و رفتاری «بیماری» جایگاهی ندارد؛ عینیتپنداری «بیماری» در پارادایم زیستپزشکی مرادف

با در نظر داشتن «بیماری» بهعنوان یک ماهیت مستقل از ابعاد اجتماعی و رفتاری بیماران
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است .تبیین «بیماری» در معنای پوزیتیویستی بر پایه فرایندهای بدنی مختلشده ،اعم از
روانفیزیولوژیکی یا زیستشیمیایی امکانپذیر میگردد( .اینگل)130 :1977 ،1

محوریت پارادایم زیستپزشــکی بهحدی گسترده است که سایر سنتهای پزشکی

تحتالشــعاع آن قرار گرفتهاند .دستاوردهای تشخیصی و درمانی پارادایم زیستپزشکی
قابل انکار نیســت؛ با وجود این ،انگاره آموزشــیِ برخاســته از الگوی زیستپزشــکی و
مناسبات پوزیتیویستی مندرج در آن ،در معرض انتقادات هستیشناختی ،انسانشناختی

و معرفتشناختی متعددی قرار گرفته است .نقدهای اجتماعی و اخالقی پزشکی مدرن،
ناظر به انتقاد آنها از غلبه «واقعگرایی» و «عینیتگرایی علمی» 2و کنارگذاری رویکردهای

انسانی و کلنگر پیشین در برخورد با بیماری است .رنج و درد ،اعم از جسمانی و روانی،
با سست کردن پایگاه اجتماعی و فرهنگی فرد ،فعال شدن مالحظات وجودی و مذهبی

در شرایط بیماری را با خود به همراه دارد .در چنین وضعیتی ،اتخاذ رویکرد سکوالر در
پزشــکی ،در مقایسه با رویکردهای جامعنگر ،به نسبت امری سادهتر خواهد بود ،چرا که

دغدغه اصلی زیستپزشکی تنها محدود به «بدن» بهمنزله یک «شیء مکانیکی» است که
بهتبع آن با حاشــیهای شدن پیچیدگیهای روانی و فرهنگی انسان ،افراد بیمار بهصورت

فنی مورد بررسی قرار میگیرند( .فابرگا )525 :2000 ،3یکی از استنادات رایج در توجیه

عدم صالحیت پزشکان جهت ورود به مسائل فرازیستی و وجودی بیماران تعبیر معروف
فروید با عنوان «من درمانگرم ،نه روحانی» میباشــد؛ از نظر وی ،مقوالت خارج از حوزه
1. Engel
2. Scientific-Objectivism
3. Fabrega
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پوزیتیویسم در بهترین شرایط برخوردار از شفای ناقصاند که در پی عدم سنجشپذیری،
باعث از دســت رفتن عینیت و راهیابی ارزشهای شخصی به درمان میشوند( .بوالهری،

 )107 :1389بر پایه این سنخ استداللهای درون پارادایمی ،جدایی «پزشکی» و «اخالق»

از اینجهت مورد دفاع واقع میشود که مقوالت پزشکی ،برخالف مقوالت حقوق و مذهب،

«فارغ از ارزیابی اخالقی» و نیز «واقعیت بنیاد» هستند .نتیجه کلی حاصل از استداللهای
فوقالذکر ،تبدیل بیمارستانها به نمونه بارز «علمگرایی خودشیفته» 1بوده است( .ایلیچ،2

 )1976بیماران ،بهمنزله دیگر طرفهای درگیر در تصمیمســازیهای بالینی ،در بیشتر
موارد متأثر از چشــماندازهای وجودی و مذهبیای هستند که لزوماً با اصول اخالقی ،به

شــیوهای مشابه با آنچه متخصصان پزشکی ســکوالر بدان میپردازند ،همخوان نیستند.

(هال )28 :2003 ،3در تبیین گرایشهای فرازیستی رایج در میان بیماران میتوان گفت

هنگام بروز رنج و مصائب ،چیزی وجود دارد که افراد را با ســؤاالت و ممکناتی فراســوی
مســائل پیچیده و بغرنج آسیبهای جسمانی مواجه میسازد که از آن بهعنوان «کیفیت
معنوی زندگی» 4یاد میشــود( .کاب و رابشا )1 :1998 ،5به بیان دیگر ،دریافتکنندگان

خدمــات درمانی ،اعم از بیماران یا همراهان آنها برخوردار از نیازهای متنوع فرازیســتی
وجــودی ،فرهنگی و اخالقیاند که تحت تأثیر گونههــای مختلف جامعهپذیری در آنها

نهادینه شدهاند .بهعنوان نمونه ،علیرغم عرفی شدن روزافزون نهادهای پزشکی در ایاالت

متحده آمریکا ،معالوصف بسیاری از بیماران و کارکنان غیرحرفهای نهادهای پزشکی ،هنوز

رویهها و باورهای معنوی و اعتقادات مذهبی را حفظ کردهاند( .کارلین 6و دیگران)2005 ،

همچنین ،روند تشــکیل ســازمانهایی که ارائهدهنده خدمات و مراقبتهای سالمتی بر
مبنای موازین مذهبی هستند ،7در حال گسترش است( .ل ِرد و کِیج )2007 ،8شایان ذکر

اســت اضطراب وجودی و عقاید مذهبی نحوه مواجهه بسیاری از بیماران با نهاد پزشکی
و رویههای درمانی و مراقبتی را از خود متأثر میســازند( .شــانون و کاکلر)5 :2009 ،9

«اضطراب وجودی» ناظر به دغدغههای حاصل از تفکر درباره پرسشهای بنیادین زندگی
1. Narcissistic Scientism
2. Illich
3. Hall
4. Spiritual Quality of Life
5. Cobb & Robshaw
6. Curlin
7. Religious Based Healthcare Organizations
8. Laird & Cadge
9. Shannon & Kockler
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است .سؤاالتی نظیر «من چه کسی هستم؟»« ،من چرا باید زندگی کنم؟» و «هدف و فلسفه

زندگی چیست؟» همگی از جمله مهمترین مصادیق دغدغههای وجودی انسانها هستند.
برخی از فیلســوفان وجودی از قبیل «سورن کیکگارد» 1و «فردریش نیچه» 2دغدغههای
مذکور را از طریق تمرکز بر فرایندهای مورد استفاده افراد در مقام معنا دادن به زندگی
مورد مطالعه قرار دادهاند« .اضطراب وجودی» معموالً هنگام فاصلهگیری افراد از شــرایط
روزمره زندگی و «عادی بودگی» و نیز پرداختن به تأمل اساسی در مورد «وجود» خویشتن

بروز و ظهور آشــکار پیدا میکند« .اضطراب وجودی» میتواند در مواردی به شکلگیری

احساس بیگانگی از زندگی و جهان و یا «مرگ آگاهی» منتهی گردد .نکته قابل ذکر درباره

«معنای زندگی» ،که ذیل «دغدغههای وجودی» انسانها واقع میشود ،این است که «معنای
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زندگی» نمیتواند بخشــی از خود زندگی باشــد ،بلکه باید مقدم بر آن و نیز ماورای آن
واقع شده باشد .از نظر عالمه محمدتقی جعفری معنادار بودن زندگی انسان بدین مفهوم
است که انسان جزئی از کل حقیقت عالم محسوب میگردد؛ این حقیقت صرفاً در کالبد

مادی و زندگی محدود چندســاله دنیا خالصه نمیشود .از نظر وی ،انسان بهعنوان یکی
بااهمیت جهان هستی در یک آهنگ کلیِ «وجود» قرار دارد که از آغاز تا
ِ
از اجزای بسیار

انتها هدفمند و برخوردار از نوعی ســیر معقول است .در حقیقت ،وجود انسان مستند به
حکمت و اراده کلی الهی اســت که در عرصه طبیعت جلوه نموده و شکوفاییاش در گرو
مســیر انتخابی اوست؛ به اینصورت که اگر انسان در مسیر الهی گام بردارد ،شخصیتش

به شکوفایی خواهد رسید و در حیاتی معنادار خواهد زیست( .جعفری1364 ،؛ بهنقل از

رضازاده و رحمانی اصل )122 :1392 ،بدینترتیب ،معنای اصیل زندگی را تنها با استعانت
از آموزههای دینی میتوان بازشناخت .بهعبارت دیگر ،سنخیت میان «اضطراب وجودی»

و «عقاید مذهبی» از اینحیث اســت که دین بهمنزله تنها منبع فراهمآورنده پاسخ نهائی

به سؤاالت وجودی انسان ،مشتمل بر «من کیستم»« ،از کجا آمدهام»« ،به کجا آمدهام»« ،با

کیستم»« ،به کجا میروم» و «برای چه آمدهام» میباشد .حذف «اخالق» و «دین» از زندگی
و نیز در نظر گرفتن هر عامل دیگری به جز خواستههای آن دو بهعنوان «فلسفه زندگی»

بهترتیب به «ورشکســتگی حیات» و «رســیدن به بنبست» منتهی خواهد شد( .جعفری،

1381؛ بهنقل از رضازاده و رحمانی اصل)125 :1392 ،

1. Soren Kierkegaard
2. Friedrich Nietzsche
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آگاهی افراد مدرن از تأثیرگذاری بیســابقه پزشکی بر روند حیات انسانها ،از طریق

ســازوکارهای گسترده «پیشــگیری»« ،مداخله» و «درمان» باعث تعیینکنندگی مضاعف
آموزههای «فرازیستی» ،از قبیل باورهای وجودی ،اخالقی و مذهبی در چگونگی تعامل آنها
با نظام پزشــکی ،در مقایسه با گذشته شده است .با وجود این ،اهمیت روزافزون باورهای
مذکور منجر به نفی مطلق نظریه پزشکی از سوی بیماران در دنیای مدرن نگردیده است.
بر همین اساس ،ایجاد نوعی صورتبندی نظری جدید که به موجب آن نیازها و دغدغههای

«فرازیســتی» مراجعهکنندگان به نظام خدمات بهداشت و درمان بهصورت متوازن در کنار
مالحظات فیزیکی و جسمانی ،مورد توجه قرار گیرد ،از اهمیت محوری در آسیبشناسی

نظام خدمات و درمان و «انســانیتر» ســاختن آن محسوب میگردد .به استناد یافتههای
متعدد پژوهشی ،نوع برداشتهای وجودنگرانه ،اخالقی و مذهبی افراد میتواند روند سالمت

آنها را بهصورت معنادار تحت تأثیر خود قرار دهد؛ این در حالی اســت که ذیل مناســبات

«پوزیتیویســتی انگاره زیستپزشــکی» پرداختن به این سنخ نیازها قریب به محال بهنظر
میرســد .مجموع مســتندات فوقالذکر ،ضرورت مطالعه درباره وجوه مختلف «نیازهای

فرازیستی» بیماران با محوریت «سالمت کلنگر» در نظام پزشکی را تا حدود قابل مالحظهای

نشان میدهد .مقاله حاضر میکوشد مسئله تناقض میان «الزامات پارادایم زیستپزشکی»
و «نیازهای فرازیستی» را با طرح پرسشهای پژوهشی زیر مورد مطالعه قرار دهد.

الــف .مضامین ناظر به عملکرد حرفهای و اخالقی ارائهکنندگان خدمات بهداشــت و

درمان کداماند؟

ب .مهمترین بازاندیشیهای وجودی قابل شناسایی در بین دریافتکنندگان خدمات

درمانی کداماند؟

 .2چارچوب مفهومی

مطالعه حاضر از نوع کیفی و اکتشــافی اســت و استفاده قیاسی از نظریهها در آن وجهی

ندارد .هدف از طرح دیدگاههای تئوریک ،ایجاد حساســیت نظری درباره مفاهیم اساسی
مرتبط با موضوع پژوهش اســت .در این مطالعه« ،بیاعتنایی زیستپزشــکی به فلسفه و

معرفتشناســی»« ،مواجهه انسانها با تضاد وجودی حاصل از مرگ آگاهی»« ،سنتهای

پزشــکی جایگزین» و «تکوین پارادایمهای جدید مبتنی بر وحدت» عناوین برجســتهای

هستند که ذیل آنها خوانش انتقادی پارادایم زیستپزشکی انجام خواهد شد.
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بیاعتنایی زیستپزشــکی به فلسفه و معرفتشناســی :مرور ادبیات نظری مرتبط با ماهیت
اطمینان بالینی 1و مدیریت خدمات ســامت و درمان حاکی از ،عدم التفات کنشــگران
فعال در پارادایم زیستپزشــکی به «فلســفه بهمعنای حکمــت» ،بهعنوان یکی از ارکان

اصلی «حیات معقول» اســت .مراد از فلسفه (حکمت) آشــنایی و معرفت به مبانی کلی
جهان هســتی و نیز آمادگی برای پاســخگوئی به ســؤاالت واقعشده در فوق متغیرهای

جهان هستی است؛ شــناخت این متغیرات را رشتههای مختلف علوم بهعهده گرفتهاند.
از طرف دیگر ،حس کنجکاوی انسان محدود به بررسی روابط ظاهری در مقام شناسایی
واقعیات جهان نیســت ،بلکه میکوشــد با عبور از جزئیات به کنکاش پیرامون اصول و

مبانــی واقعیات جهان بپردازد( .جعفری )1394 ،مجموع این مباحث ،ضرورت پرداختن
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به «قضایای عالی فلســفی» را نشــان میدهد؛ بهطور متقابل ،بهدنبال توجیهات ناصواب

درباره اجتناب از تفکر پیرامون «چیســتی فلســفه» و کارکردهای آن در پزشــکی ،فقط

پرداختن به «طبیعت دانش بالینی» و رابطه مناسب بین «پژوهش علمی و رویه پزشکی»

بهمنزله «امر مقبول» انگاشــته میشــود( .الگلین 2و دیگران )249 :2010 ،تلقی تجربی
از انســان نمیتواند «خصوصیات ذاتی و واقعی ماهیت انســان» را بهخوبی بازنمایی کند.

بهعنوان نمونه ،تلقی افراد از بیماری یا درمان به نوع تلقی آنها از «ماهیت انسان» بستگی
دارد .برای مثال ،اگر طبیبی دلشــوره را بهمنزله یک بخش الینفک از وضعیت انســانی

در نظر بگیرد ،تجویز بیدرنگ داروی آرامبخش را برای درمان بیمار مضطرب درمان در

پیش نخواهد گرفت .در واقع ،از آنجا که انسان موجودی متفکر ،خودآگاه و مختار است،

نمیتوان او را به هنگام بیماری ،همچون «ماشــین خراب شده» در نظر گرفت .اضطراب
و افســردگی صرفاً نشانههای ناخوشایندی نیســتند که الزم باشد پزشک آنها را از میان

بردارد؛ بلکه ممکن است مولود احتیاج فرد به بررسی و تعدیل کل رویکرد خود به زندگی
بوده باشند( .ولف و دیگران )14 :1380 ،با وجود این ،در پی نگاه ماشینانگارانه به انسان

در پارادایم زیستپزشــکی و تأکید یکســویه به «دارو درمانی» و «جراحی» ،حاشــیهای
شــدن و حتی انکار نقش «باورها» و دغدغههای بیماران ،بهعنوان یک نقیصه اساسی ،در
مناســبات درمان محقق شده اســت .این نوع دیدگاه «تقلیلگرایانه» و «مکانیکی» نسبت

بــه بیمار از این پس رضایتبخش نخواهد بود( .ویلیامز )3 :2008 ،3بهعالوه ،در پارادایم
1. Clinical Evidence
2. Loughlin
3. Williams

نقد اخالقی و اجتماعی پارادایم زیستپزشکی

زیستپزشکی ،بیعالقگی به «معرفتشناسی» و «فلسفه علم» به میزانی گسترده است که

بهتبع آن سؤاالت اساسی درباره ماهیت ،محدودیتها و نقش علم در رویه بالینی به اشتباه

بهمثابه «اموری واضح» پنداشــته میشــوند ،بهگونهای که نیاز به مالحظات جدی درباره

آنها منتفی میگردد .بهعنوان نمونه ،فعاالن حوزه اخالقیات ،بهطور آشــکار از روشهای
فلسفی ،با دستاویز تمایز میان «اخالق فلسفی» و «اخالق کاربردی» اجتناب میورزند ،از

نظر آنان ،اخالق کاربردی مولود فلسفه نبوده و تابعی از آن محسوب نمیشود؛ این گروه
از نویسندگان ،در مقام دفاع از «پزشکی مبتنی بر شاهد» ،1امتناع از پرداختن به سؤاالت

«چرایی» 2و توقف در ســؤاالت «چگونگی» 3را مطرح میکنند و پرسشهای فلسفی را در
حکم «نشخوارهای فکری» 4و «ضدعقالنیتگرایی غیرافراطی» 5در نظر میگیرند( .الگلین

و دیگران )249 :2010 ،با وجود اســتداللهای فوق ،کمبود مباحث در «فلسفه اخالق»،
جامعه پزشکی را با سردرگمیهای بسیار روبرو ساخته است .پزشکان علیرغم این واقعیت

که نه فیلســوف ،نه دینشناس یا حقوقدان ،بلکه مدیر مراقبتهای بهداشتی و درمانگر

بالینیاند ،اما همواره با مســائل اخالقی روبرو می باشند .بر این مبنا و نیز برخالف تلقی
رایج ،آنان بهطور دائم نیازمند شناخت بحثهای فلسفی ،دینشناختی و مسائل اخالقی

هستند تا تصمیمگیریهای آنها بر مبنای اصول درست انجام پذیرد .در بحث از «مسائل
اخالقی» میتوان به رذیلت «غرور» ،بهمنزله آفت دانایی ،اشــاره کرد که بهمنزله یکی از

آسیبهای جامعه پزشــکی شایسته تأمل و مطالعه است« .غرور» بهویژه در شرایطی که
دانایی مورد نیاز جامعه است و هر کسی توان احاطه بر آن مفاهیم را نداشته باشد ،حس

خود برتربینی را در افراد برمیانگیزد .بر همین اساس ،یکی از مسائل اخالقی مبتالبه در
جامعه پزشکی ،تکبر در مقابل بیمار است( .پورعباسی و توکلیبینا )60 :1389 ،مزید بر

آنچه بیان شــد ،منزلت اجتماعی برتر و مرجح دانشمندان و برخی از نظامهای حقیقت،
از قبیل «جنبش مبتنی بر شواهد» ،ضرورت فراتر رفتن آنها از وظیفه علمیِ محض و نیز
مالحظه «الزام اخالقی» از ســوی آنان ،با هدف ساختزدایی از نظامهای قدرت را اقتضاء

میکند .با همه این تفاســیر ،علیرغم تأثیرگذاری چشــماندازهای فلسفی بر تصمیمهای

پیچیده اتخاذشده در سالمت عمومی ،دیدگاههای مذکور بهندرت مورد تبیین واقع شدهاند.
)1. Evidence-Based Medicine (EBM
2. "Why" Questions
3. "How" Questions
4. Intellectual Rumination
5. Moderate Anti-Intellectualism
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(وید )151 :1999 ،1این امر از آنجا ناشــی میشــود که علوم سالمت مبتنی بر شواهد

بهطور گســترده بهعنوان تنها «حقیقت» موجود انگاشته میشوند .هنگامی که صرفاً یک
روش تولید معرفت ،در مقایسه با دیگر روشهای متصور ،ارتقا و اعتبار بیشتر پیدا کند،

سالمت مبتنی بر شواهد» امری دور
ِ
در آنصورت تقلیل تدریجی «علوم سالمت» به «علوم
از انتظــار نخواهد بود( .هولمــز 2و دیگران )181 :2006 ،با این توضیحات میتوان گفت

بهره گرفتن علوم سالمت از منابع معرفتی فرهنگ و تمدن اسالمی ،آن را در حکم «علم
قدسی» و «متعالی» ظاهر خواهد ساخت؛ این سنخ از علوم ،بی آنکه نافی عنصر رویههای

تجربی و عقل جزئیاندیش باشند ،بر پایه «متافیزیك» و «هستیشناسی دینی» پایهریزی
میشــوند و لذا« ،غایتمحور» خواهند بود .اهتمام ذاتی «علم قدسی» معطوف به شناخت
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حضرت حق به عنوان مبداء کلی اســت( .نصر« )273 :1392 ،علم قدســی» ،مشروط به
مفهومسازی صحیح از آن ،بهعنوان «علم غایی» درباره حق ،نوعی ماوراءالطبیعه محسوب

میشود که متضمن علم به اشیاء در مرتبه ذات ربوبی است( .نصر)276 :1392 ،

سنتهای پزشکی جایگزین :رویگردانی بیماران از رویههای درمانی در پارادایم زیستپزشکی

و گرایــش به «پزشــکان بدیل» یا «مکمل» میتواند حمل بــر نارضایتی آنها از مدلهای
ماشینانگارانه پزشکی مدرن گردد؛ این امر ،احیای سنتهای پزشکی جایگزین را با خود

بههمراه داشته است( .ویلیامز )2008 ،تمرکز مردم بر مواردی همچون سالمت محیطی،
تمایل روزافزون به مواجهه طبیعیتر با مســائل سالمت« ،رویکردهای کلنگر» مبتنی بر

«نیروی حیاتی» و «درمان طبیعی» ،بهجای درمانهای غیرشــخصی در پزشکی متعارف،

همگی از جمله مهمترین دالئل گرایش به ســنتهای پزشکی جایگزین بودهاند( .جِ ی و
تورن )46 :2011 ،3بهعنوان نمونه ،بر اســاس فراتحلیلهای موجود ،این اطمینان وجود

دارد که طب ســوزنی 4ممکن اســت در کنترل تهوع و دلآشــوب پس از عمل جراحی

5

ارزش قابل قبولی داشته باشد .بهعالوه ،طب گیاهی چینی ،روند بهبودی ماالریا را ارتقاء

میبخشد؛ «اثرات کنترلشده تصادفی با کیفیت باال» 6از درمانهای گیاهی چینی در معالجه
1. Weed
2. Holmes
3. Jay & Thorn
4. Acupuncture
5. Post Operative Nausea
)6. High-Quality Randomized Controlled Trails (RCTS

نقد اخالقی و اجتماعی پارادایم زیستپزشکی

«سندرم روده تحریکپذیر» 1و «کارکردشناختی مختلشده» 2بهره میجوید( .یاور:2001،3

 )532ســنت آیورودا 4یا نظام طب کلنگر هندی ،از دیگر ســنتهای پزشکی جایگزین
اســت که بهمنزله یک گفتمان احیایی ،در پــی ایجاد ارتباطات میان ملیگرایی ،هویت،
مدرنیته ،علم و پزشــکی است ،سنت مذکور از ســه درونمایه «شرقگرایی انگلیسی»،5

«ترکیب نظامهای پزشــکی» و «نهادینه کردن سنت پزشکی هندوها» تشکیل شده است.

(گِینســن )109 :2010،6ســرانجام اینکه پزشــکی بومیان آمریکا ،در جایگاه یک سنت

پزشکی جایگزین ،مقوالتی نظیر «سالمت و شفای فرد و اجتماع بهجای آسیبشناسی»،
«تبیینهــای پیچیده از بیماری ،در مقابل تبیین تقلیلگرایانه زیستشــناختی از آن»،
«محوریــت پزشــکی الهیاتی بهجای نگاه خصمانه به بیماری» و «توجه به عنصر شــهود
بهجای مالحظه یکســویه نیروی عقالنی» 7را مورد تأکید قرار میدهد .مراد از «پزشکی
الهیاتی» 8پرداختن به درسهای حاصل از بیماری و نیز احتمال وجود پیام یا داستان در
بیماری برای فرد بیمار اســت .همچنین« ،شــهود» 9ناظر به مبتنی بودن شفا (درمان) بر
حقایق معنوی است( .کانگوا)6 :2010،10

مواجهه انســانها با تضــاد وجودی حاصل از مــرگ آگاهی« :پزشکیشــدن» 11یک مفهوم
جامعهشــناختی است که تبیین بخش عمدهای از نقدهای وارد بر پارادایم زیستپزشکی
به کمک آن امکانپذیر میگردد .اصطالح مذکور بدینمعناســت که طیف گستردهای از

کنشهای اجتماعی و انسانشــناختی خارج از مقوالت علوم پزشــکی ،با قرار گرفتن در
قلمرو «اقتدار پزشکی» ،از طریق تعاریف ،ابزارها و مداخلههای پزشکی کنترل و مدیریت

میشــوند .بهعبارت دیگر« ،پزشکیشدن» به معنای تفسیر تفاوتهای زیستشناختی و

طبیعی آدمیان در قالب انواع «پاتولوژی» و «هراس اجتماعی» 12است .در فرایند «پزشکی
شدن» ،رویدادهای عادی زندگی نظیر فهم تولد ،یائسگی و سالخوردگی تبدیل به «وقایع
)1. Irritable-Bowl Syndrome (IBS
2. Impaired Cognitive Function
3. Yawar
4. Ayurvedic Medicine
5. British Orientalism
6. Ganesan
7. Intellect
8. Theological Medicine
9. Intuition
10. Kangwa
11. Medicalization
12. Social Phobia
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پزشکی» میشوند؛ بازشناسایی تنوع و تغییرات طبیعی عملکردهای عادی انسانی بهمثابه
اموری «آسیبشناســانه» منجر به از بین رفتن تسامح در قبال تنوع حیات انسانی و فهم

آن شده است( .کانراد)147-148 :2007 ،1

پدیده مرگ ،یکی از مقوالتی است که در پارادایم زیستپزشکی تنها از منظر فرآیند

طبیعی بدان پرداخته میشود؛ توجیه مادی و مولکولی مرگ بزرگی آن را در اذهان از بین

میبرد .خوانش مرگ بهمثابه نوعی فرآیند زیستشــناختی محض ،بسیاری از آموزههای
اخالقی را در نظر فراگیران حرفه پزشــکی از حیّز انتفاع خارج میســازد( .پورعباســی و

توکلی بینا« )60 :1389 ،بحران فعلی در فهم معنی جســم» موضوعی است که باید مورد
توجه قرار گیرد؛ بر همین اســاس ،امروزه در غرب« ،بازیابی معنای جســم از نگاه دینی»
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مورد اقبال عمومی واقع شــده اســت .تقابل با «دوگانگی ذهن و جســم» و ارزیابی مجدد

«رابطه جســم و نفس» در ا َشکال مختلف «پزشکی قدسی» از مصادیق بارز تمایل عمومی

علیه افراطیگری تمدن مدرن است( .نصر )309-310 :1392 ،با عنایت به مقدمه مذکور،

تبیین رابطه میان «پزشــکی شــدن» و «مرگ آگاهی» را میتوان با سهولت بیشتر دنبال
کرد« .مرگ آگاهی» و مضیقه وجودی حاصل از آن از جمله مدخلهای اساسی در تحلیل
جامعهشناختی پذیرش اجتماعی «پزشکی شدن» جامعه است .مناسبات فکری و رفتاری
حاکم بر جهان مدرن با کاهش اقتدار مذهبی و نیز روایتهای فراگیر از هســتی ،انسان و

معرفت همراه شــدهاند؛ بدینترتیب ،چرایی «اهمیت بدن» در مناسبات مدرن متوقف بر

تحلیل چگونگی مواجهه انسان جدید با «مرگ» میگردد( .شیلینگ )18 :1993 ،2توضیح
اینکه گریزناپذیری مرگ ،بهمثابه یک امر فیزیولوژیک ،باعث شده است صاحبنظران علوم

انســانی ،بهویژه در رشتههای فلســفه ،جامعهشناسی و روانشناسی آن را بیشتر از منظر

سازوکارهای مواجهه انسان امروزی با مرگ مورد تحلیل قرار دهند .در اینراستا ،پیتر برگر

ســاخت زیستشناختی انسان را مرادف با ضرورت معنا بخشیدن به جهان و ساختارهای
آن میداند که طی آن تناقض میان «ســاخت جهان» و «فعالیت معنابخشی» که متضمن

داللتهای اساسی در رابطه بین بدن و مرگ است ،به وقوع میپیوندد( .برگر)5 :1990 ،3

به بیان دیگر ،نیاز به معانی پایدار از یکســو و امکانناپذیری زندگی در شرایط آگاهی از

واقعیت بهتدریج ساخته شده اجتماعی از سوی دیگر ،آدمیان را مجبور به اهمیت
ِ
بیثباتی
1. Conrad
2. Shilling
3. Berger

نقد اخالقی و اجتماعی پارادایم زیستپزشکی

بخشــی دائم به واقعیات میگرداند( .ترنر )117 :1992 ،1از نظر وی ،نیاز به نظام معانی
ناشــی از تضادی است که ریشه در «محدودیتهای زیستشناختی» انسانها دارد( .ترنر،

 )14 :1992بدینترتیب ،مرگ در حکم نوعی مســئله «وجودی» و «اجتماعی» ،از ظرفیت
چالشآفرینی برای جهان پیرامون و امور معنادار درباره «خودیتهای تجسم یافته» برخوردار
میباشد( .ترنر )118 :1992 ،نوربرت الیاس ،امتناع افراد بزرگسال از آشنا ساختن کودکان

با حقایق مرگ را شاخصترین ویژگی نگرش تمدن مدرن به مرگ ،بهمنزله یک حقیقت
زیستشــناختی ،میداند .استدالل غالب در امتناع مذکور احتمال بروز آسیبهای روحی

در کودکان است( .الیاس )44-49 :1389 ،از نظر وی ،علیرغم ارتقاء تسهیالت بهداشتی،
موفقیت علم پزشکی در افزایش طول عمر آدمیان و کاهش رنج جسمانی ،نهاد بیمارستان

با غریبانهتر ساختن فرایند «مردن» ،جدایی محتضران از اطرافیان و مرگ در انزوا را فراهم

ســاخته است( .الیاس )133 :1389 ،الیاس مواجهه هستیشناختی انسان مدرن با مرگ

را در قالب فرایند ســهگانه «اجتماعی شــدن تاریخی»« ،عقالنیسازی» و «شخصیسازی»

بازنمایی میکند« .اجتماعی شــدن» ناظر به پنهانســازی کارکردهای طبیعی بدن است،
تالش برای تعریف بدن بهعنوان امر اجتماعی و ســرمایهگذاری در پروژه بدن« ،مرگ» را

آزاردهندهتر میسازد« .عقالنیسازی بدن» متضمن «اجتناب ذهنی از مرگ» از طریق تمرکز
بر شناسایی و کنترل محدودیتهای جاری است« .شخصیسازی» ناظر تجربه بدن بهمثابه

یک «مورد» 2یا «محل بازرسی» 3است که با متمایز ساختن افراد از یکدیگر و نیز از جهان

خارجی آنها را وادار به مدیریت بدن در مدرنیته میکند( .شــیلینگ)186-187 :1993 ،

نظریات آنتونی گیدنر 4درباره مرگ ،معطوف به «مشــکالت هستیشناختی» عارض شده
از طرف مرگ بر کنشــگران مدرن اســت که در پی نابودی قطعیات سنتی جوامع ما قبل

مدرن در جامعه مصرفی بهوجود آمده اســت .وی در مقام تشریح متناهی بودن آدمی ،از

مفهوم «تضاد وجودی» استفاده میکند که بهموجب آن ،انسانها بهمنزله جزئی از دنیای

طبیعی ،موجوداتی خودآگاه و مطلع از فانی بودن خویش در خارج از دنیا هستند .گیدنز

ویژگی مذکور را «آگاهی وجودی از ناهســتی» نام مینهد( .گیدنز )77 :1385 ،با عنایت
به تأکید جامعه مصرفی بر کامجویی حاصل از بدنِ مدیریتشــده« ،پدیده مرگ» بهمثابه
1. Turner
2. Case
3. Barrier
4. Anthony Giddens
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چالش اساسی جامعه مصرفی محسوب میگردد؛ از طرف دیگر ،مختصات مندرج در جامعه
مصرفی ،از قبیل تأکید بر زیبایی ،جوانی ،طرد سالخوردگی ،ناتوانی و مرگ میتواند حمل

بر نفی و انکار «حقیقت مرگ» از سوی آن قلمداد شود( .سِ یمور)7 :1998 ,1

تکویــن پارادایمهای جدید مبتنی بر وحدت :در تقابل با مفروضات پارادایم زیستپزشــکی،
دیدگاههای جدید در حال تکوین در فلسفه ،انسانشناسی و جامعهشناسی« ،دوتاییهای»

بهجای مانده از قرن هفدهم میالدی را به چالش کشــیدهاند( .هافمســتر)113 :2001 ،2
سکوندین )2000( 3ضمن ارائه پارادایم جدید ،تفسیر تجربه و سازگار ساختن آن با تناقضات

دو انگارانه با سابقه ،نظیر «درونیت و بیرونیت»« ،فرش و عرش»« ،طبیعت و فوق طبیعت»،
«لطف و گناه»« ،مؤنث و مذکر»« ،دلیل و احســاس»« ،بدن و روح» و «گذشــته و آینده» را
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در قالب تئوری جدید «الهیات معنوی» مورد تأکید قرار میدهد .از اساســیترین الزامات

تئوری مذکور ایجاد زمینه مناسب و گشودگی الزم بهمنظور توجه به «چند رشتهگرایی»،

«فرهنگیگرایی متکثر» و «نظریات فراگیر کلنگر» میباشد( .گیوردان)167 :2007 ،4

همانگونه که مالحظه میشــود ،مضمون اصلی دیدگاههای تئوریک مورد اســتفاده

در ایــن بخــش از مقاله ناظر به تقابلفکنــی میان «الزامات پارادایم زیستپزشــکی» و

«نیازهای فرازیســتی کنشگران نظام درمان ،بهویژه بیماران» ،بهعنوان عناصر مقوم نظام
خدمات درمانی اســت .نتیجه کلی حاصل از این سنخ مباحث این است که اوالً :پارادایم

زیستپزشکی و نیز رویههای تشخیصی و درمانی واقع شده در ذیل آن را نمیتوان بهمنزله

تنها رویه متصور در مواجهه با پدیده بیماری در نظر گرفت؛ علیالقاعده ،رویههای دیگری

نیز در فهم ،تفســیر و تبیین بیماری وجود دارند که بنا به دالئل مختلف ،در مقایســه با
رویههای مندرج در سنت زیستپزشکی ،موقعیت حاشیهای پیدا کردهاند؛ ثانیاً :انسانها

برخوردار از پارهای نیازها و دغدغههای وجودی هستند که در شرایط بیماری ،در قیاس
با شرایط سالمت ،به مراتب برجســتهتر میگردند .الگوواره زیستپزشکی اصوالً قادر به

مالحظه ذغدغههای مذکور نیســت و آنها را در مناســبات درمان لحاظ نمیکند .اکنون
با حساســیت نظری حاصل از خوانش دیدگاههای تئوریک بهتر امکان بازخوانی روشمند

دادههای کیفی جمعآوری شــده از مراکز درمانی ،شناســایی نوع روابط میان آنها و در
نهایت ،ارائه تحلیلهای تفسیری قابل دفاع فراهم میگردد.

1. Seymour
2. Hoffmaster
3. Secondin
4. Giordan

نقد اخالقی و اجتماعی پارادایم زیستپزشکی

 .3روششناسی

مطالعه حاضر در بیمارستانهای نمازی ،حافظ ،حضرت زینب  ،کوثر و مرکزی ()MRI
(س)

شیراز ،بهعنوان میدانهای پژوهش ،بهانجام رسیده است .در این پژوهش نظریهها ،معانی

و برداشــت کنشگران اصلی نظام خدمات پزشــکی و درمانی درباره فعالیتها ،مناسبات
حرفهای و چالشهای ســامت ،بیماری و درمان ،بــدون تحمیل دیدگاه بیرونی بر آنها،

بیان شدهاند .جمعآوری دادههای کیفی با استفاده از ابزارهای مختلف نظیر مرور اسناد،
مصاحبه عمیق و نیمهســاختاریافته ،گفتوگوی غیررســمی و تصویربرداری انجام شده
است .دادههای جمعآوری شده بر پایه روش تحلیل محتوای کیفی مضمونبندی و تحلیل
شدهاند .بدینترتیب ،ماهیت مطالعه حاضر «توصیفی ـ تفسیری» است.

جدول  :1فراوانی مطلعین پژوهش و شیوههای جمعآوری دادهها
گروههای اصلی کنشگران نظام درمان فراوانی

ارائهدهندگان
خدمات

دریافتکنندگان
خدمات

1
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ابزار جمعآوری دادهها

پزشک

12

مصاحبه ،گفتوگوی غیررسمی ،لوگبوک

پرستار

10

مصاحبه ،گفتوگوی غیررسمی ،لوگبوک

مدرس اخالق پزشکی

4

مصاحبه ،گفتوگوی غیررسمی

مدیر بیمارستان

8

مصاحبه ،گفتوگوی غیررسمی

مددکار اجتماعی

4

مصاحبه ،گفتوگوی غیررسمی ،مشاهده ،تصویربرداری
از میدانهای مطالعه

بیمار

15

مصاحبه ،گفتوگوی غیررسمی ،اسناد بیمارستانی ،مشاهده

همراه بیمار

8

مصاحبه ،گفتوگوی غیررسمی ،اسناد بیمارستانی ،مشاهده،
تصویربرداری از میدانهای مطالعه

1

گردآوری دادهها تا رسیدن به مرحله اشباع ادامه یافته است .هدف اصلی از کاربست

شــیوههای چندگانه گردآوری دادهها ،چندبعدیسازی آنها ،ارتقاء پایایی و اعتبار مطالعه
ـ در معنای کیفی آن ـ اســت .بر این اســاس ،اوالً :کلیه فعالیتهای انجامشده مبتنی بر

اخذ مجوزها و مکاتبات اداری با دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،با محوریت اخالق پژوهش،
 :Logbook .1دفترچههایی که دانشــجویان پزشکی و پیراپزشــکی در آنها مشاهدات و تجریبات
بالینــی خود و دیگــران را با رعایت اصل محرمانگی مکتوب میکنند و به تحلیل آن از منظر اصول
اخالق پزشکی میپردازند .مکتوبات مذکور و تحلیلهای متعاقب آن ،بخشی از فعالیتهای ضروری
درس اخالق پزشکی است.
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انجام شــده است .مصاحبه با بیماران ،پس از هماهنگی با مسئول بخش مربوطه ،کسب

رضایت ،اطمینان از آسیبرسانی و رعایت رازداری انجام شدند؛ ثانیاً :پس از تبدیل دادهها

به متن و انجام کدگذاری در سطح کلمه ،جمله و پاراگراف ،بر مبنای «شباهت»« ،روابط» و

«تمایز» ،دو مضمون محوری ،شش مضمون کلی و دوازده مضمون جزئی شناسایی شدند؛
ثالثاً :پس از در میان گذاشــتن تفاســیر صورت گرفته با مطلعان پژوهش ،بازبینیهای

اصالحی بهانجام رسیده است.
 .4یافتههای پژوهش

با توجه به تکثر مفاهیم و مضمونبندیهای چندگانه ،ارائه همه سطوح طبقهبندی دادهها
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بهصورت یکجا امکانپذیر نیست؛ کلیه جدولها بر حسب دو گروه «ارائهدهنده خدمات»

و «دریافتکننده خدمات» تنظیم شدهاند تا بدینترتیب ،چشمانداز روشنتری از مفاهیم
توصیفی و نیز سطوح مختلف مضامین فراهم گردد .براساس تجرید چندمرحلهای دادهها

«ترجیحات تخصصی حرفهای» و «بازندیشــیهای فکری و روانی پسابیماری» بهعنوان دو
مضمون محوری برساخت شدهاند .سایر مضامین سطوح پایینتر ذیل آنها واقع میشوند.

تقابل میان مضامین محوری مذکور با استفاده از جهت مخالف فالشها در شکل  1نشان
داده شــده است .از جهت حفظ امانتداری در نقل قول ،عین اصطالحات انگلیسی بهکار
رفته از طرف مشارکتکنندگان در پژوهش ،با استفاده از واژگان فارسی در متن گزیدهها
آورده شدهاند.

بازاندیشــیهای فکــری و
روانــی پســابیماری در میان
دریافتکننــدگان خدمــات

ترجیحــات تخصصــی
حرفهای کارگزاران علمی

شکل  :1مضامین محوری ترجیحات تخصصی حرفهای و بازندیشیهای فکری و روانی پسابیماری

 .4.1ترجیحات تخصصی حرفهای کارگزاران علمی

«ترجیحات تخصصی حرفهای» از سه مضمون کلی الف) انسانشناسی بیولوژیک ،ب) روابط

قدرت حرفهای مبتنی بر سلطه و ج) جامعهپذیری علمی پوزیتیویستی حاصل آمده است.

نقد اخالقی و اجتماعی پارادایم زیستپزشکی

جدول  :2مضامین فرعیتر سازنده مضمون محوری ترجیحات تخصصی حرفهای
مضامین جزئیتر

مضامین جزئی

مضمون کلی

مالحظه جسم بهمثابه غایت اصلی پزشکی
مالحظــات فرهنگی ،روانی و روحی بیمار اولویت فرعی
پزشکی
اولویت رویههای درمانی عینی و محسوس زود بازده

برتری جســمانیت در نظام
خدمات

تبیین تقلیلیافته سلولی مولکولی از بیماری و مرگ
آزمون و خطای حرفهای بر بیمار

انسانشناسی
بیولوژیک

ارائهکنندگان خدمات

شأنیت نداشتن ابعاد فراجسمانی انسان
تقدم آموزش بر درمان

شیئی شدن آموزشی بیمار

تقلیل انسانیت به جسمانیت در حیات و جسد در ممات
مناســبات نابرابر اخالقی و
زیادهخواهی حرفهای در تعامل با همتایان فروتر
حرفهای درونگروهی میان
تعامالت سازمانی و اخالقی برتریجویانه با پرستاران گروههای حرفهای و بالینی روابط قدرت
حرفهای
مصــادره به مطلوب دانش حرفــهای در منازعه درمانی روابط اخالقــی و حرفهای
مبتنــی بــر فراتــری و مبتنی بر
با بیماران
سلطه
فر و تــر ی بینگر و هــی
شأنیت مضاعف نظرات پزشکان برای بیماران
میــان ارائهدهنــدگان و
دریافتکنندگان خدمات
اهمیت کمتر توصیههای پرستاران از منظر بیماران
عملکرد حرفهای صرفنظر از الزامات ،بایستهها و غایات
دینی
انفکاک دانش از ارزش
جمعناپذیری آموزههای معنوی ـ مذهبی پزشکی

اخالق پزشکی سکوالر
تقلیل روانشناختی مضامین فراعلمی

نفی حکمت برتر در تفسیر
سالمت و بیماری

جامعهپذیری
علمی
پوزیتیویستی

الف .انسانشناســی بیولوژیک :مضمون کلی مذکور ناظر به بررسی زیستشناختی ابعاد

انسانی از منظرهای مقایسهای و بومشناختی است که در آن مزید بر مسائل روششناختی،

دیدگاههــای نظری معطوف به اصول نظریه تکامل ،ژنتیک ،طبیعت گونههای انســانی و

نیز انسان معاصر ،با هدف ارائه چارچوب برای مطالعه زیستشناسی تکاملی انسانی مورد

مطالعه قرار میگیرد .براساس فلسفه دکارت ،پزشکی نوین در مقام فهم جسم ،آن را بهمثابه
یک «ماشــین» در نظر میگیرد؛ متعاقب تلقی مذکور ،کلیت انسانی و ارتباط عمیق «منِ
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انسانی» با جسمانیت (منِ بیولوژیک) مغفول باقی خواهد ماند( .نصر)311-312 :1392 ،
برتری جسمانیت در نظام خدمات :مراد از اصطالح مذکور اجتنابناپذیری پرداختن به مسائل

جسمانی در قالب رویههای پزشکی و دارویی 1و نیز بیتوجهی به ابعاد فراجسمانی انسانها،
از قبیل ابعاد روانی ،روحی و اجتماعی آنهاست .در پارادایم زیستپزشکی ،مالحظه جسم
حداکثر کار قابل انجام برای افراد بیمار در شرایط بیماری است.

گزیده ( :)1اینکه میگن هر پ ِیشــنت 2خودش یه کِیس 3خاص هســت[ ،در مقام

عمل واقعاً] لحاظ نمیشه؛ خیلی بخواد لحاظ بشه ،توی ب ُعد جسمانی هست؛ یعنی
[ما پزشــکا] خیلی خوب ارفاق کنیم[ ،اینه که] یه مریض مییاد [پیش من] ،بگَم
[مریض] استفراغ داره ،ممکنه توی فالن چیزش مشکل باشه؛ یکی دیگه [که مییاد
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پیش من] بگَم [این مریض] توی فالن چیزش [مشکل داره که استفراغ داره] که
باز هم این تشخیصها همشون محدود به پارادایم جسم هستن( .پزشک ،مصاحبه)

فرعیشــدن و کماهمیت انگاشتن مالحظات فرهنگی ،روانی و روحی بیمار بهوسیله

پزشــکان و پرستاران از پیامدهای اساسی در برتری بخشیدن یکسویه به جسمانیت در
نظام خدمات درمانی است.

گزیده ( :)2این [نگاه جسمی] غلطترین نگرش به انسانه .دلیلش طب مدرنی است

که از قرن  19تا امروز وجود داشته .االن داره سطح نگرششون فرق میکنه؛ شعار
بهداشــت جهانی و ساختارهای درمانی دارن رو به تحول میرن .دارن معناگرایانه
فکر میکنن .موندیم توی بحث طب کالســه شده قرن  19که نهتنها نسخه کامل

نیست[ ،بلکه] پر از نقصه؛ نیومدیم نگاه کنیم که روح بر جسم غالبه؛ امروز ،غربیها
معتقدند به شــعار موالنا که «تن ز جان و جان ز تن مستور نیست» .این حرف من

نیســت ،حرف طب امروز دنیاست .موجودیت بیمار رو میخوایم با آمپول ،سرنگ،
آنتی بیوتیک ،با گذاشتن قطعهای از کبد در آزمایشگاه پاتولوژی رصد کنیم ،فارغ از
موجودیت روان دارد که بر جسم غالبه( .مدیر بیمارستان ،مصاحبه)
ِ
اینکه شخص یک

بیتوجهی به جنبه انســانی و روحی اتفاقات و پدیدههای بیمارســتانی ،نظیر مرگ

بیماران ،از دیگر پیامدهای نگاه تقلیلگرا به انسان است.

 :Patient .2بیمار
 :Case .3مورد

1. Pharmaceutical

نقد اخالقی و اجتماعی پارادایم زیستپزشکی

گزیده ( :)3من میبینم مریض میمیره ،خانواده داره جیغ میزنه ،بقیه [پرســتارا]

دور هم نشستن دارَن قِرقِر میخندن؛ این چه تأثیری روی والدین [فرد فوتشده]
میذاره؟ (همراه بیمار ،مصاحبه)

شیئی شدن آموزشی بیمار :انسان در مقام بیمار ،تبدیل به ابژۀ سوژه درمانگر میشود .در عنوان

رسمی بیمارستانهای دولتی ،از تعبیر «مرکز آموزشی درمانی» استفاده میشود .حَ سَ ب ترکیب
واژگانی موجود در عبارت مذکور ،میتوان بهروشــنی تقدم آموزش بر درمان را اراده نمود؛

بهطور متقابل ،در عنوان وزارتی «بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی» ،آموزش در مرتبه آخر
واقع شده است .نکته مذکور حداقل از ترکیب واژگان و نیز تقدم و تأخر آنها قابل استنباط
است .با وجود این ،اگرچه تقدم آموزش بر درمان ،تا حدی اجتنابناپذیر بهنظر میرسد ،اما

وضعیت موجود نظام آموزش پزشکی کشور بهگونهای است که در آن تبدیل بیماران به ابژه

آموزشــی عاری از وجاهتهای اخالقی گردیده است« .آموزش پزشکی» در بیمارستانهای
ال پذیرفتهشدهای است؛ غالباً افراد برخوردار از تمکن مالی کمتر برای درمان
دولتی امر کام ً

بــه «مراکز دولتی» مراجعه میکنند« .آموزش پزشــکی» و نیز «آزمون و خطاهای متعدد»،
بهمنزله یکی از وجوه گریزناپذیر آموزش ،صرفاً از طریق استفاده ابزاری از افراد فروتر از نظر
پایگاه اقتصادی و اجتماعی به انجام میرسد .از سوی دیگر ،بیشتر پزشکان حاذق و صاحب

نام در حالی مبادرت به ارائه خدمات پزشــکی و درمانی در مراکز «خصوصی» میکنند که

انباشــت تجربه حرفهای آنها حاصل آزمون و خطا در مراکز آموزشــی «دولتی» با محوریت

بیماران «فروتر از نظر پایگاه اقتصادی و اجتماعی» بوده اســت .مراجعهکنندگان به «مراکز

خصوصی» ،اغلب از گروههای برخوردارتر جامعه ،بهویژه از نظر اقتصادی هستند؛ مراجعانِ

برخوردار ،صرفاً در پرتو برخورداری بیشتر ،اوالً «ابژه آموزش پزشکی» نمیشوند؛ ثانیاً ،تنها

تجربیات حرفهای و بالینی پزشکان را بهمثابه کاال «خریداری» میکنند.

گزیده ( :)4تغییرات وزارت بهداشت ،پس از انقالب ،به این قضیه دامن زده [است]؛
توی عنوان رســمی وزارتخونه داریم «وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی»،

ال بیمارستان مدرس رو
یعنی اول درمان ،بعدش آموزش [هســت]؛ ولی تابلوی مث ً

که میبینی ،نوشــته «مرکز آموزشــی درمانی مدرس»؛ این یعنی چی بهنظر شما؟
یعنی اینکه انسان رو که جایگاه باالیی داره [توی بیمارستان ابتدا] بهعنوان یه ابزار
آموزشی هستن و بعدا ً درمان انجام میشه [و] هزینه هم میگیریم( .پرستار ،مصاحبه)

مزیــد بر موارد مذکور ،به اســتناد مشــاهدات میدانی نویســنده ،در پارهای موارد
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اســتثنایی که افــراد برخوردار از پایگاه اجتماعی و اقتصــادی باالتر ـ بنا به هر دلیل ـ

به مراکز آموزشــی و درمانی دولتی مراجعه میکنند ،توصیههای مضاعف و چندگانه و

نیز سرکشــیهای متقاطع و چندالیه از طرف مراجع گوناگون ،در نسبت با آنها صورت
میپذیرد؛ بدینترتیب ،برای این ســنخ استثنائات ،پزشکان حاذق ،روند درمان بیمار را

بهطور منظمتر و با حساســیتهای بیشــتر حرفهای ،آن هم بهدور از هرگونه «موضوع
شدگی برای آموزش» پیگیری میکنند.

گزیده ( :)5اون آقایی که توی اون آخری بستری هست ،حالش خرابه کبدش مشکل

داره؛ کاندید پیوند هســتش؛ معلومه که بروبیایی داره .از وزیتراشون و آدمایی که

هی ،وقت و بیوقت مییارن و میرن میشــه اینو فهمید .تازه خیلی هم سفارشــو
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هم کردن؛ حتی دیدم که دکتر ...خودش چند بار اومد اینجا و بِهِش سر زد و دائم

پروســیجرهای 1درمانیش رو چک میکرد .اینجا خیلی مریضامون چند بار مییان

و مرخص میشَ ــن و دوباره برمیگردن و خیلی هم کســی کاری به کارشون نداره
و معموالً هم اکســپایر 2میشَ ن .ما معموالً توی این بخش فوتی زیاد داریم ،عادیه؛

ولی نمیدونم این بابا چه کاره هستش که هی چپ و راست سفارشو میکنن ،زنگ
میزنن .مثل اینکه فقط ایشــون آدمه ،بقیه آدم نیســتند و سر و صاحب درستی

ندارن( .پرستار ،گفتوگوی غیررسمی در بخش بیمارستان)

نکته جالب اینکه بعضی از بیماران که در مقابل «ابژه شــدن برای آموزش» مقاومت

میکنند ،ضمن انتقادهایی که از رویههای درمانی به عمل میآورند ،با واکنش ارائهدهندگان

مبنی بر «آموزشی بودن مرکز» مواجه میشوند.

گزیده ( :)6یکی از مریضها مایلد هایپرتنشن 3داشت و [در] قسمت پره اکالمپسی،4
ا َدمیت 5بود ،مریض دیگری را آوردند که ســی.ویر اچ.تی.ان 6داشــت .رزیدنت به

 :Precedure .1رویه
 :Expire .2فوت شدن
 :Mild Hypertension .3عبارت است از کشیدگی و فشار ناهنجار ،بهویژه فشار خون شدید
 :Preeclampsia .2 .4ازعوارض دوران بارداری و یک اختالل چندارگانی است که در  ۳تا  ۵درصد
از حاملگیها رخ میدهد .این بیماری یکی از علتهای مهم مرگ و میر مادران باردار میباشــد که
باعث عوارض جنینی و مادری میشود .این عارضه بعد از هفته بیستم بارداری رخ میدهد و با فشار
خون سیســتولیک بیشتر از  ۱۴۰میلیمتر جیوه و یا دیاستولیک بیشتر از  ۹۰میلیمتر جیوه که معموالً
همراه با پروتئینوری است تشخیص داده میشود ()Https://Fa.wikipedia.org
 :Admit .5پدیرش کردن
 :Sever Htn .6فشار خون شدید
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مریض گفتند که از این تخت بلند شــو تا مریض دیگری را روی آن بستری کنند؛

مریض داشت از تخت میآمد پایین که بهخاطر مشکالتی که داشت ،نمیتوانست

زود از تخــت پایین بیاید .رزیدنت مربوطه یــک جوری با مریض صحبت کرد که

[هیچکس] با هیچ انســانی به این شکل صحبت نمیکند؛ با داد و فریاد به مریض
گفت اگر میخواهی درســت معاینهات کنم ،باید بروی بیمارستان خصوصی؛ نیاید
بیای اینجا و درد سر واسه ما شوی( .لوگبوک)

ال «هیچ چیز دیگری جز آن نیست» به استناد تجربه
مسئله تقلیل نوع انسان به شیء که عم ً

زیسته حاصل از حضور در سالنهای تشریح و کالبدشکافی در گزیده زیر بیان شده است.

گزیده ( :)7مدخل سکوالرشدن توی سالنهای تشریح هست .یکی [از دانشجوها]
قلبشــو نشــون میده ،یکی کلیهاش را دست میگیره و اینقدر [این جسد رو] باز

یبَرَن چا ِلش میکنن یه
و بســتهش میکنن که دیگه به درد تشریح هم نخورد ،م 
جایی توی قبرسون .واقعاً توی سالن تشریح میفهمی [که انسان] هیچ چی نیست،

جز همین چیزا( .پزشک ،گفتوگوی غیررسمی)

آموزش آناتومی میتواند بهشــیوهای اخالقیتر و با رعایت کرامت نوع انسان بهانجام

برسد؛ تا آنجا که نویسنده مقاله کسب اطالع کرده است ،بیشتر اجسادی که مورد تشریح
واقع میشوند ،کسانی هستند که هویت آنها شناسایی نشده است؛ در برخی موارد دیگر

نیز اجســاد خریداری شــده اتباع خارجی مورد تشریح واقع میشــوند؛ بهنظر میرسد
اخالقی ســاختن وضعیت موجود ،در گرو برابری یکســان همه بیماران و یا فوتشدگان

جهت بهرهبرداریهای آموزشــی و انجام تشــریحات ضروری بالینی ،در مراکز «دولتی»

و «خصوصــی» ،فارغ از هر گونه متغیر تأثیرگذار بیرونــی دیگر ،نظیر «پایگاه اقتصادی ـ
اجتماعی»« ،ملیت» و امثالهم باشد؛ دسترسی یکسان بیماران به انباشتههای علمی و تجربی
حاصل از آموزش و تشــریح ـ آن هم با کیفیت و مقدماتی که در باال بدان پرداخته شــد

ـ هم در بیمارســتانهای «دولتی» و هم در بیمارستانهای «خصوصی» وجه دیگر فرایند
انسانی و اخالقی ساختن آموزش و درمان در نظام پزشکی است.

ب .روابط قدرت حرفهای مبتنی بر ســلطه :قدرت در معنای کلی آن ناظر به توانایی ایجاد

رویداد مشخص یا نفوذ فرد و گروه با هر وسیله و به هر شیو ه ممکن بر رفتار دیگران میباشد.

گروههای ارائهدهنده خدمات ،بهویژه پزشکان ،بهعلت برخورداری از منابع قدرت از قبیل
«دانش تخصصی» و «اشکال مختلف سرمایه» از قدرت تأثیرگذاری باال برخوردار میگردند.
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مناســبات نابرابر اخالقی و حرفهای درونگروهی حرفهای و بالینی :انواع رفتارهای ناشایســت

اخالقی و حرفهای که از سوی گروههای حرفهای تخصصیتر نسبت به گروههای حرفهای
با سطح پایینتر تخصص ،که در واقع همتایان فروتر علمی محسوب میشوند ،ذیل مضمون

جزئی «مناسبات نابرابر اخالقی و حرفهای درون گروهی میان گروههای حرفهای و بالینی»

طرح میگردد .سوء استفاده از برتری مالی و ایجاد ناامنی شغلی یکی از ابزارهای «ا ِعمال
قدرت» در این رابطه نابرابر است.

گزیده ( :)8توی بیمارســتان [خصوصی] ...اکثر دکترا سهامدار بیمارستان هستن،
با این پرستارا مثل َبردههاشــون رفتار میکنن؛ به چشم [خودم] دیدم چهجوری

[توی صحبتهای] تلفنی حرفای ناجور بِهِشون میزنن ،ب َد َدهَنی بِهِشون میکنن.
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برخوردها شــدیده؛ پرســتار[ه] اعتراف میکرد ،میگفت من اینجا هستم[ ،ولی]
آرزومه که از اینجا ِبرَم .توی بیمارستان دولتی احترامی که برای ما قائلاند ،خیلی

متفاوته [نسبت] به اینجا( .همراه بیمار ،مصاحبه)

روابط قدرت میتواند اقتضائات حرفهای را از خود متأثر سازد .بهعنوان مثال ،فر ِد قرار

گرفته در گروههای حرفهای تخصصی باالتر با اتکاء به اقتدا ِر بیشــتر خود ،در مقایســه با
دیگر همتای حرفهای فروتر ،شخصاً مبادرت به انجام برخی نارواییهای حرفهای میکند.
گزیده ( :)9در بخش اطفال پسر چهارده سالهای با جوینت سو اِلینگ 1آمده [بود] .من

بهعنوان استیودنت 2همراه بیمار برای جوینت اسپیری ِت 3رفته بودم؛ بعد از انجام اسپیری ِت،

ســه تا تیوب 4به من دادند و بدون اینکه ســر تیوب را ببندم [ آن] را به بخش بردم و

به ِانترن 5کشــیک دادم؛ انترن با دیدن تیوبها گفتند که به درد نمیخورد و باید بسته
میبود ،با باکتری محیط مخلوط شــده و جواب درســت از آب درنمیآید؛ ولی [با وجود

این] مهم نیست ،ماست مالیش میکنم؛ یعنی این تیوب دیگر جواب درست را نمیداد و
از طرف دیگر بیمار توانایی اسپیری ِت دیگر را نداشت و انترن هم کار دیگری نمیتوانست

انجام دهد .شــاید پزشکی که اسپیری ِت را انجام داد ،باید تذکر میداد؛ به هر حال همان

 :Joint Swelling .1ورم مفصل (آرتروز)
 :Joint Aspirate .3بیرون کشیدن مایع داخل مفصل با استفاده از سوزن

2. Student
4. Tube

 :Intern .5پزشک مقیم بیمارستان ،کارورز و دانشجویی که دکتر شده ولی هنوز باید مدتی کارورزی
کند و از تزش هم دفاع نکرده است.
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کالچر 1را انجام دادیم و بعد از آن من عذاب وجدان گرفتم( .لوگبوک)

روابط اخالقی و حرفهای مبتنی بر فراتری و فروتری بینگروهی :به استناد دادههای در دسترس،

روابط اخالقی مبتنی بر فراتری و فروتری بینگروهی میان ارائهدهندگان و دریافتکنندگان

خدمات به صورتهای گوناگون در تعامالت حرفهای بروز پیدا میکند .در تفسیر مضمون

جزئی فوقالذکر ،یافتههای میدانی بر حسب منابع دادهها ـ مصاحبهها و اسناد ـ بهصورت

تفکیکی گزارش میشوند.

روابط حرفهای نابرابر بینگروهی بر حسب دادههای مصاحبهها :عدم وجود رابطه مناسب میان
پزشک و بیمار ،بهعنوان یکی از مصادیق عینی روابط حرفهای نابرابر بین گروهی ،موضوعی

نیســت که فقط از سوی بیماران و همراهان آنها مطرح شود .ارائهدهندگان خدمات نیز،

اگرچه با تفاسیر و تأویلهای متفاوت ،به وجود اختالل ارتباطی بین پزشک و بیمار واقفاند.

گزیده زیر ناظر به اهمیت رابطه گفتوگویی و همچنین ،اختالل در روابط بهعلت کمبود

حقوق و ابهام نقشهاست.

گزیده ( :)10ســعی میکنم خوشبرخورد باشم ،آرامش [داشتن] و صحبت کردن

[با بیمار] نصف درمان هســت ،ولی سیستم [درمانی] معیوبه و اجازه این کارها رو

نمیدِه؛ شلوغی کار ،مشخص نبودن کار پزشک و پرستار ،حقوق و مزایای پزشک
یدِه]( .پزشک ،مصاحبه)
و پرستار [اجازه این کارها رو نم 

بهعــاوه ،فقــدان رابطه مطلوب پزشــک و بیمار و یا همراه وی از منظر «احســاس

خودبرتربینی» یا «احساس شأنیت باالتر» در نهایت به قطع رابطه با مردم منتهی میشود.
بهعنوان نمونه ،بیرون کردن همراهان بیمار را از بخش هنگام راند2کردن بیمار ،آنجا که

دالئــل فنی و حرفهای موجهی وجود ندارد ،میتواند حمل بر نوعی خودبرتربینی گردد؛
اگرچه لزوماً تلقی مذکور همواره قرین با صحت نیســت .پارهای پرخاشگریهای صورت

گرفته نســبت به بیماران و همراهان آنها از جمله مواردی هستند که ذیل عنوان فقدان
رابطه مطلوب واقع میشوند.

گزیده ([ :)11مردم رو] تحویلشــون نمیگیریم؛ مییایم بخش رو راند کنیم ،محل

همراه مریض نمیگذاریم ،میگیم بره بیرون ،میخوایم بخش رو راند کنیم ،برای چی
[باید این کار رو بکنیم]؟ همرا ِه همراهش [مریض رو] راند کنیم؛ شما چی ِز «نگویی»

 :Culture .1کشت ادرار
 :Round .2جمع شــدن پزشکان و گاهی پرستاران بخش دور تخت تک تک مریضهای بخش و
گفتگو در مورد شرح حال بیماران و کارهای انجامشده برای آنها.
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میخوای ب ِگی [که همه بِرَن بیرون]؟ میخوای مریضیِ مریض رو ب ِگی ،فالوآپش 1را

ب ِگی ،با همراهش بگو ،چه عیبی داره؟ خیلی وقتا خودمون رو یه طبقه باالتر میبینیم

و این باعث میشه ارتباطمون با مردم قطع بشه( .مدیر بیمارستان ،مصاحبه)

گزیده ( :)12توی همه قشــرها [این مدل رفتارهای پرخاشــگرانه و خودخواهانه

هســت][ ،توی قشر] پرستارا هم هست ،ولی شاید [پرستارها] کمتر [از پزشکان]
این رفتارها رو داشــته باشن؛ این رفتارا رو توی پزشکا بیشتر از پرستارا میبینیم؛

علتش شــاید اینه که در شأنشون نباشه [که بخوان به این چیزها بپردازن]؛ یعنی

وقتشون اینقدر برای خودشون گرانبهاست که فرصت ندارن با بیمار حرف بزنن! واقعاً

ال مریض رو نمیبینن؛
ما [پرستارا توی بیمارستان] دیدیم خیلی [از پزشک]ها اص ً
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یدَن ،در همین حد .از اون ور ،نه
فقط یه هیســتوری 2دانشجوهاشون بِهِشــون م 

اگزَمی 3مریض رو بخوان بکنن؛ خیلی [از پزشکا] اینطوریاند( .پرستار ،مصاحبه)

عدم برقراری ارتباط بین پزشک و بیمار با تأکید بر «عدم اختصاص فرصت کافی برای

بیان مشــکالت بیماران» و نیز «نقش منشــی» در بازتولید شرایط مذکور شایسته توجه
اســت« .روابط قدرت» در مناســبات پزشک و منشی بهقدری گسترده است که نمیتوان
آن را قابل اغماض تلقی نمود.

گزیده ( :)13خیلی از دکترا وقتی میری توی مطبشــون میخوای دردت رو ب ِگی،

هنوز نرســیدی ،زنگ میزنه ،مریض بعدی بیاد داخل؛ [اصالً] گوش به صحبتای
مریضا نمیکنن؛ منشــی دکتر باید از اون حساب ببره تا کارشو از دست نده؛ توی

مطــب بودم ،مریض بدحالی با نامه معرفی از یه دکتر دیگه از اهواز اومد .منشــی

گفت تا  3ماه دیگه وقت پُر هست؛ مریض هرچی التماس کرد ،فایده نداشت؛ منشی

حاضر نشد نامه معرفی رو نشون دکتر بِدِه ،بگه آقای دکتر یه مریض بد حالی اومده،

میبینیــدش؟ اگر گفت میبینم که خیلی خــوب؛ اگر هم گفت نه ،وظیفتو انجام

دادی ،وجدانت راحته ،بیمار هم ناراحت نمیشه( .همراه بیمار ،مصاحبه)

استنادات فوقالذکر مبتنی بر دادههای مصاحبههای انجامشده با هر دو گروه ارائهدهنده

و دریافتکننده خدمات اســت که با هدف به تصویر کشــیدن روابط اخالقی و حرفهای
 :Follow Up .1هر چیزی که متعاقب چیز دیگری برای تکمیل آن انجام میشود ،پیگیری.
 :History .2سابقه پزشکی ،پیشینه درمانی ،تاریخچه بیماریها و درمانهای هر بیمار
 :Exam .3معاینه کردن

نقد اخالقی و اجتماعی پارادایم زیستپزشکی

مبتنی بر فراتری و فروتری بین گروهی مورد اشاره قرار گرفت.

روابط حرفهای نابرابر بینگروهی بر حسب اســناد بیمارستانی (منظر نخست)« :اسناد شکایات

رســمی بیماران از پزشکان و پرســتاران» و «اظهارنامههای مستقل از تصریح مشخصات
واقعی پزشکان» ،وجود «روابط اخالقی و حرفهای مبتنی بر فراتری و فروتری بینگروهی

میان ارائهدهندگان و دریافتکنندگان خدمات» را از چشمانداز متفاوت دیگری بازنمایی
میکنند .بیاعتنایی به ســطح آگاهیها و دانــش بیمار ،حتی اگر بیمار از نظر علمی در

گروه ارائهدهندگان خدمات واقع شــده باشد ،از جمله این سنخ از روابط حرفهای نابرابر
اســت؛ به عبارت دیگر ،فرد با دریافت برچسب «بیمار» ناخواسته در نوعی رابطه نابرابر با

ارائهدهنده خدمات تعریف میگردد و در حکم «ابژه آموزشی» پنداشته میشود.

گزیده ( :)14آقای  34ســالهای بــود که مریض یاوریینتی 1بــود که پی.اچ.دی

2

اپیدمولوژی میخواند و از تمام کامپلیکیِشنهای 3مریضی خود اطالع داشت؛ خانمش

هیئت علمی دانشکده پرستاری بود؛ این یک فرایند طبیعی است که مریض با این
ســطح تحصیالت آبسِ سیو 4باشــد ،ولی اینترن مربوطه با یک برخورد بسیار بد به
این بیمار گفت که حق دخالت در کارهای او را ندارد و اگر ناراحت است میتواند

به بیمارستان خصوصی مراجعه کند( .لوگبوک)

بیتفاوتی به درخواست احترامآمیز دریافتکننده خدمات مبنی بر بازتعریف جایگاه وی،

خارج از مناسبات ابژهانگارانه و متعاقب آن ،اتخاذ رویکرد تهاجمی در قبال بیمار و تأکید صریح

پزشک بر جایگاه برتر حرفهای از دیگر مصادیق روابط نابرابر میان ارائهدهنده و دریافتکننده

خدمات است که طی آن شخصیت دریافتکننده خدمات به هیچ انگاشته میشود.

گزیده ( :)15در اتفاقات همراه رزیدنتمان برای معاینه فیزیکی بر بالین یک بیمار کلیوی

مزمن حاضر شدیم؛ بیمار که هم درد داشت ،هم بیحوصله بود ،به اینکه دانشجوهای
تازهکار روی او اگزَم میکردند ،خیلی محترمانه اعتراض کرد .همراه مریض از رزیدنت

خواست دانشجوها روی مریضش اگزَم نکنند .رزیدنت با حالت خیلی تهاجمی از همراه
مریض خواســت ساکت باشــد و بیرون اتاق بماند و در مقابل ،اظهار کرد که [وی]

رزیدنت کشــیک تاماالختیار بیمارستان است؛ به نگهبان زنگ زد تا همراه بیمار را
 :Orient .1هوشیار
 :Phd .2دکتری تخصصی
 :Complication .3عوارض بیماری
 :Obsessive .4دارای وسواس فکری
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بیرون کند؛ این رفتار واقعاً بر روحیه و غرور مریض تأثیر خیلی بدی داشت و همه ما

از این نوع رفتار بسیار متأثر شدیم؛ عدم رعایت اخالق حرفهای و توهین به شخصیت

فرد [مسئلهای بود که در اینجا نادیده گرفته شد]؛ فکر میکنم این حق اولیه بیمار
بود که در ضمن درد و وضعیت نابســامان خــود ،نخواهد حداقل در آن زمان تحت

ال شایسته مقام و
اگزَم آن همه دانشجو قرار گیرد .رفتار رزیدنت و نوع برخورد او اص ً

منزلت انسانی نبود؛ پزشک باید تسکین جسمی و روحی مریضش باشد ،نه اینکه به
خود اجازه دهد در مقابل سایرین ،شخصیت مریض را اینگونه بشکند( .لوگبوک)

در برخی موارد مصادره بهمطلوب دانش حرفهای از ســوی پزشــکان در منازعات و

اختالفــات درمانی پیش آمده با (همراهان) بیمار بــروز پیدا میکند .علیرغم باال رفتن
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سطح عمومی «دانش عامه» ،در مقایسه با گذشته ،هنوز فاصله زیادی میان آن و «دانش

تخصصی پزشکی» میتوان یافت .بررسی دقیق متن شکایات در دسترس نشان میدهد در

بیشتر موارد ،نتیجه نهایی حاصل از شکایات (همراهان) بیمار وارد مرحله قضایی و حقوقی
نشده است و در مراحل نخستین ،با بهکارگیری «رویه وساطت» و «اعالم رضایت شاکی»

فیصله پیدا کرده اســت .این امر شــاید بهقول هابرماس ،1تا حدودی مدلول «دموکراتیزه

نشدن علم در حوزه عمومی» باشد.

گزیده ( :)16اینجانب در تاریخ  93/2/14ساعت  9:45صبح با حضور آقای دکتر ...و
آقای ...و خانم دکتر ...مورد شکایت را بررسی و شاکی و متشاکی از هم عذرخواهی
کردند و مسئله حل و فصل شد( .سند شکایت)

با خارج شــدن مشــاجره و اختالف از مرحله «وساطت و کدخدا منشی» و رسیدن به

مرتبه اقامه دعوا ،ارائهدهندگان خدمات با اتکاء به «دانش تخصصی پزشکی» ،قدرت چانهزنی

باالیی پیدا میکنند .آنها از طریق توسل به تأویلهای فنی و تخصصی اتفاقات نامطلوب از
قبیل «فوت بیمار»« ،آسیب رساندن به وی»« ،افزوده شدن عارضه جدید بر بیمار» و نظایر
آنها را توجیه میکنند« .دفاعیات حرفهای معطوف به شــکایت دریافتکنندگان» ناظر به

اســتلزامات حقوقی قابل پیگیری در مجامع قضایــی و هیئت انتظامی تخلفات حرفهای

بوده و لذا ،باید قوام فنی و تخصصی حاکم بر آنها بهگونهای باشد که از پیامدهای منفی
حقوقی معاف گردند و یا اینکه حداقل ،از کمترین میزان تبعات برخوردار باشند .بررسی

دقیق اسناد شکایات نشان داد در مواردی که (همراهان) بیمار انعطافناپذیر بوده و مراتب
1. Habermas

نقد اخالقی و اجتماعی پارادایم زیستپزشکی

شکایت به مراجع باالتر درون سازمانی ارجاع داده شده است ،فرد متشاکی [در مقام متهم]

در پاسخ به تقاضای دیگر همتایانِ حرفهای که اکنون در منصب «داوری تخصصی» واقع

شدهاند ،مبادرت به طرح مباحث تخصصی پزشکی با استعانت از ترمینولوژیهای خاص

مینماید .فرد شاکی نیز در مرحله آخر ،با احساس استیصال و بایکوتشدگی در مواجهه
با سیل عظیم تأویالت حرفهای تخصصی چارهای جزء اعالم رضایت نخواهد داشت.

گزیده ( :)17در تاریخ  93/2/17با دکتر ...به بخش ...رفتیم و با دکتر ...مورد شکایت

را پیگیری کردیم و جواب متشــاکی را اینجانب به همراهان گزارش دادم و اینان

نیز پذیرفتند و از پیگیری تشکر کردند و مقرر شد پاسخ آقای دکتر ...نیز بهصورت
کتبی ارسال شود که ضمیمه شکایت خانم ...گردد( .سند شکایت)

تحلیلهای فوقالذکر ناظر به ارزیابی صحت و سقم دعاوی گروه «ارائهدهنده خدمات»

و «دریافتکننده خدمات» و نیز تعمیم غیرمســئوالنه آنها نیســت .هدف تفاسیر مذکور،
بازنمایی «عدم وجود فرایند کنش ارتباطی بیناالذهانی میان طرفین نزاع است که آنان
را در موقعیتهــای نابرابر فراتری و فروتری قرار میدهد .بهدنبال وجود موقعیت نابرابر،

یک طرف مناقشه ،از دانش و منبع گفتمانی تخصصی غنی برخوردار میباشد ،در حالیکه
طرف دیگر ،از حداقلهای ظرفیت تخصصی الزم در مقام دفاع و مقابله محروم است .همین

امر ،ضرورت تکوین و تثبیت سازوکارهای مشخص بهمنظور نهادینهسازی گفتوگوهای

مبتنی بر موقعیت برابر را در مناقشات پزشکی توجیه میکند.

روابط حرفهای نابرابر بینگروهی به روایت دادههای اسنادی (منظر دوم) :در مطالعه حاضر ،یک سنخ
از اسناد چندگانه مورد استفاده محقق (لوگبوک) نام دارد .اسناد مذکور متضمن مشاهدات

و عملکرد حرفهای پزشکان ،پیراپزشکان و پرستاران است که در آنها تصریح مشخصات افراد

ضرورتی ندارد .اظهارنامههای مذکور با هدف «بررسی و تحلیل کنشهای حرفهای و بالینی
از منظر تئوریهای اخالق پزشکی و سایر مفاهیم پیرامونی مربوط به آن» تهیه شدهاند و

برخالف دفاعیات حرفهای معطوف به شکایت (همراهان) بیمار ،فاقد «پیامدهای حقوقی و
قضایی» نیز میباشند .سنخ دوم از اسناد شامل شکایات صورتگرفته توسط بیماران و یا
همراهان آنها و نیز ،پاسخهای رسمی پزشکان ،پیراپزشکان و پرستاران به آنها است .اسناد

یادشده ناظر به اســتلزامات حقوقی در مجامع قضایی و هیئت انتظامی تخلفات هستند.
مطالعه و بررســی مفاد دو سنخ یادشده از اســناد مورد اشاره در باال ،جمعناپذیری میان

گزارش آزادانه عملکردهای حرفهای در اســناد (لوگبوک) از یکسو و تأویالت و توجیهات
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رسمی موجود در اسناد شکایت ،از سوی دیگر را نشان میدهد .بهعالوه« ،نبود پیامدهای

قضایی و حقوقی» ،بهمنزله «شمشیر داموكلس» ،از یکطرف و «محوریت اصل ناشناختگی»
از طرف دیگر ،ضریب بازنمایی امر واقع را ،آنگونه که هست ،بهشدت افزایش میدهد.

گزیده ( :)18در بخش ا ُبی 1قرار شــد یکی از مادران را ا ُ.سی.تی 2نماییم .در حین
ا ُ.سی.تی متوجه ارلی د ِکل ِری ِشن 3شدم و به رزیدنت مربوط اطالع دادم .رزیدنت هم

به رزیدنت ارشــد اطالع داد .رزیدنت ارشد از اینکه رزیدنت دیگر بدون اجازه برای

بیمار ا ُ.سی.تی [را] ا ُردر 4نموده ،ناراحت شد و گفت از این به بعد تا زمانی که من
نگویم ا ُ.سی.تی ننمایید .او بدون توجه به د ِکل ِری ِشن بخشی از کاغذ را که روی آن

ال
د ِکل ِری ِشن داشت از بقیه کاغذ جدا نمود و گفت حاال شروع به ا ُ.سی.تی کن و اص ً

56

توجهی به د ِکل ِری ِشــن نداشــت؛ بعد از یک ساعت مادر وضع حمل نمود .متأسفانه

نوزادی که به دنیا آمد ،گریه نکرد و تنفس نداشــت و به بخش آی.سی.یو 5منتقل

شــد .نکته اخالقی این است که رزیدنت بهعلت بیتوجهی به ا ُ.سی.تی غیرطبیعی،

شاید باعث شد نوزاد به ا ِن.آی.سی.یو 6منتقل شود و شاید اگر توجهی درست داشت،
این اتفاق پیش نمیآمد .از طرفی او این اجازه را نداشت که بخش غیرطبیعی ا ُ.سی.

تی را از بقیه کاغذ که ا ُ.ســی.تی طبیعی داشــت ،جدا نماید .از طرفی ،بدون توجه

به مشــکل جنین ،فقط به رزیدنت دیگر پرخاش نمود که چرا بدون اجازه او برای
بیمار ا ُ.سی.تی درخواست نموده است( .لوگبوک)

رزیدنت ارشــد ،در پی آگاهی از خدشهدار شدن مناســبات قدرت ،در مقام «ا ِعمال

نظــام قدرت» بر همتای حرفهای فروتــر خود ،اقدام به انجام کنش خاص میکند؛ عالوه
بر غیراخالقی بودن اصل کار انجامشده ،احتمال امکان انتساب پیامد منفی پیشآمده به

کنش غیراخالقی انجامشده نیز وجود دارد .در گزیده استنادی فوقالذکر ،کارگزار حرفهای

صریحاً ضمن اذعان به یک ناروایی حرفهای ،تبیین خود را از منظر اخالقی و با عطفنظر
به «مظلومیت دریافتکننده غیرحرفهای خدمات» ارائه میدهد .با این تفاسیر ،شاید بتوان
 :OB .1مخفف واژه  Obstetricsیا  Obstetricianمیباشد؛ بهمعنای دکتر بیماریهای زنان و زایمان
 :Oct .2مخفف  Optical Coherence Tomographyبهمعنای مقطعنگاری همدوســی اپتیکی؛
تصویربرداری پزشکی از ساختمان میکروسکوپی بافتهای زیستی.
 :Early Deceleration .3کاهش زود هنگام ضربان قلب جنین.
 :Order .4دستورهای پزشکی که در پرونده درج میشود.
 :ICU .5مخفف  Intensive Care Unitبهمعنای بخش مراقبتهای ویژه
 :NICU .6مخفف  Neonatal Intensive Care Unitبهمعنای بخش مراقبتهای ویژه نوزادان

نقد اخالقی و اجتماعی پارادایم زیستپزشکی

بهتــر به تفاوت ماهوی و مضمونی روایت «بیمباالتی حرفهای کارگزار تخصصی خدمات
از منظر اخالق و در فقدان شمشیر داموكلس» در مقایسه با مضمون همان روایت بهگونه
معطوف به «اظهارات دریافتکننده غیرحرفهای» ،آنگاه که در بستر مناسبات بروکراتیک

«طرح شــکایت» قرار میگیرد ،واقف گردید .این مسئله از منظر باور به امر برتر نیز قابل
تبیین اســت .تفاوت بازدارندگی «سالمت معنوی درونی افراد جامعه» و «قوانین مصوب»

در رعایت همنوعان انسانی در گزیده زیر روایت شده است.

گزیده ( :)19قطعاً با مادیات نمیشه [جامعه رو] جمعِش کرد ،با قانون و بخشنامه

اینجور چیزا نمیشه جامعه رو جمع کرد .توی نیویورک یه مقدار خاموشی[ ،در]
یه منطقهای اتفاق افتاد ،همون شــب مغازهها غارت شــدن؛ این نشون میده [که

فقط] قوانین ظاهری ،بشــر رو ملزم به رعایت همنوعش نمیکنه ،باید برگردیم به
سالمت معنوی [افراد جامعه]( .پزشک ،مصاحبه)

ج .جامعهپذیری علمی پوزیتیویستی :فرض غالب در تلقی پوزیتیویستی از بیماری ،انتزاع

بیماری بهعنوان پدیدهای مستقل از بیمار است که طی آن نشانههای بیماری با فرایندهای

بنیادی آسیبشناسانه بدن ارتباط پیدا میکند .پارادایم پوزیتیویستی بیماری نوعی انگاره
«بیماری محور» اســت ،نه «بیمار محور» .این امر از داللتها و پیامدهای خاص خود در
وجوه مختلف خدمات بهداشت و درمان برخوردار میباشد.

انفکاک دانش از ارزش :با حاکمیت نگرش پوزیتیویســتی ،علم پزشکی و روشهای درمانیِ

ذیل آن ،خود را بهعنوان معرفت حقیقی و همچنین مستقل از زمینههای انسانشناختی،
فرهنگــی و ایدئولوژیک مؤثر در تکوین و استمرارشــان معرفی میکنند .علیرغم اینکه

جدایی ارزش از دانش همواره یکی از مدعیات اصلی علوم پوزیتیویســتی بوده است ،اما
علوم یادشــده از آغاز شــکلگیری با مبانی و لوازم فرهنگی و رفتاری خاص خود همراه

بودهاند .به بیان دیگر ،این فرض محال که دانش باید مستقل از ارزشها باشد ،خود نوعی
ارزیابی ارزشمدارانه است .براساس اینگونه القائات رایج ،گروه تخصصی ارائهدهنده خدمات

ضمن تأکید بر تفاوتهای ماهوی دانش و ارزش با یکدیگر ،قادر به فهم و پذیرش امکان

برقراری ارتباط میان علم پزشکی و مفاهیم فراپوزیتیویستی نمیباشند.

گزیده ( :)20نگاه فرابیولوژیک به مریض باید نتیجه محســوس و ملموسی داشته
باشه؛ این برداشتهای فرازیستی [نسبت به بیمار] یه جورایی یه طرح کیفی هست؛

مثل جریان بهشــت و آخرت؛ هرچی بگیم بهشتی هست ،آخرتی هست ،جهنمی
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هست؛ چه جوری میفهمیم که اینجور چیزها هست؟ میتونی اونا رو نشون ب ِدی؟
(پزشک ،مصاحبه)

تجربه میدانی زیر ناظر به نوع تلقی پزشــک نســبت به مقوالت و مفاهیمی است که

خــارج از پارادایمهای پوزیتویســتی قرار میگیرند .مضامین منــدرج در روایت بعدی با
مفروضات پوزیتیویسم و زیستپزشکی همخوان میباشد.

گزیده ( :)21هنگام مرور مقاالت فارسی و التین در سالن مطالعه دانشکده پزشکی،

یکی از پزشــکان جی.پی 1مقاله «اخالق پزشــکی در اســام با تأکید بر احادیث
معصومینعلیهمالسالم و نهجالبالغه» را روی میز مطالعه ،مشاهده میکند .وی بالفاصله
در واکنش به مقاله مذکور ،بهشــیوهای تمســخرآمیز شروع به خندیدن میکند و
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میگوید این چه صیغهایه؟ پژوهشــگر با قدری تأمل ،خنده وی را حمل بر نفی و

یا حداقل نامرتبط انگاشــتن اینگونه مباحث با علم پزشــکی از منظر آن پزشک

میکند .مراودات بعدی صحت برداشــت اولیه را تا حدود بسیار زیادی تأیید کرد.
(مشاهده ،گفتوگوی غیررسمی)

نفی حکمت برتر در تفسیر سالمت و بیماری :سالمت و بیماری بهعنوان «ابژه دانش پزشکی»

بهصــورت مســتقل از تبیینهای متافیزیکی تعلیل میگردنــد و علم بهصورت عصازنان

بهتدریج پرده از پیچیدگیهای آن برمیدارد .بهتعبیر ماکس وبر همزمان با پیشرفتهای
علمی از سالمت و بیماری «افســونزدایی» میشود .نتیجه نهایی حاصل از این اتفاقات،

انقباضی شــدن باورهای ماورائی درباره سالمت و بیماری است .موارد فوقالذکر مجموعاً

ذیل مضمون «نفی حکمت برتر در تفسیر سالمت و بیماری» تجمیع شدهاند.

ال خیلی از سرطانها کشنده بود .حاال بعضیهاشون ،مثل سرطان
گزیده ( :)22قب ً
سینه خیلی کنترل و تقریباً قابل درمان شدن ،چون علتهاشو دارن پیدا میکنن.

اینکه بعضیها میگن فالنی بهخاطر فالن کار بدش و اینجور چیزا [مبتال به بیماری]

شــد از نظر [علم] پزشــکی مفهوم نداره .فالن پزشک هم که به بیمار اِند استِیج

2

میگه برو دعا کن ،با دانشی که داره میدونه [که] این مریض دیر یا زود اکسپایر
میشه و [دیگه] کارش نمیشه کرد[ .با وجود این] بِهِش میگه ایشاهلل خوب بشی،

خودش توی دلش میدونه که [واقعاً] اینجوری نیســت .شــاید همین مسئله رو
 :GP .1مخفف  General Practitionerبهمعنای پزشک عمومی
 :End Stage .2مرحله آخر (نزدیک به مرگ)

نقد اخالقی و اجتماعی پارادایم زیستپزشکی

ال بوده ،ولی
هم [دانشــمندان پزشکی] حلش کنن ،مثل خیلی چیزای دیگه که قب ً
حاال حلش کردن .کســی که گرفتار این بیماری میشه ،پالن 1خاص خودشو داره.

(پزشک ،گفتوگوی غیررسمی)

بازبینی مکرر دادههای کیفی برحسب مضمون محوری «ترجیحات تخصصی حرفهای

کارگزاران علمی» و تجمیع محتوایی آنها نشــان میدهد درونمایه نهایی «کاالیی شدن
درمان» در حکم درونمایه نهایی ،میتواند طیف وسیعی از مضامین ظاهرا ً پراکنده را ذیل

خود متمرکزکند .روایت زیر تفاوتهای موجود در انجام رویه تشخیصی اندوسکوپی در

محیط درمانی دولتی و مطب خصوصی ،از منظر «کاالییشدن درمان» را نشان میدهد.

گزیده ( :)23دکتر شوهر منو توی بیمارستان برد برای اندوسکوپی ،بدون بیهوشی،

اندوسکوپیش کردن ،گفتند واریس معده داره ،پانسمان کردن ،که حاال آب آورده،
چون پول کمتری [در مقایسه با مطب] میگیرن؛ ولی [دکتر] توی مطب خودش
همچو کاری رو انجام نمیده؛ [اول] بیهوشش میکنن؛ هزینهاش رو هم میگیرن،

من راضیام؛ به خدا راضی بودم به من بِگَن توی بیمارستان این کار رو [با بیهوشی]

انجام میدیم 2 ،میلیون تومان بِدِه ،برای اینکه بیمارم نخواد زجر بکشــه( .همراه
بیمار ،مصاحبه)

به موجب شــکایت زیر« ،ادعای پرداخت دیه» بهوســیله یک نفر پرستار غیرمتعهد از

نطر اخالقی و حرفهایَ ،مفَر مناســبی برای رتق و فتق بیمباالتیهای عمدی انجامشده
در مراقبت از بیمار تلقی میگردد.

گزیده ( :)24اگر مریضتان بدحال اســت و میخواهید مرا مقصر جلوه دهید و «دیه»

بگیرید ،به شما «دیه» میدهم! واقعاً شرمآور است .بروز رفتارهای ناشایست از شخص
تحصیلکرده ،آنهم در کسوت پرستار که جایگاه واالیی دارد ،بعید است! (سند شکایت)

روایت یکی از پزشکان از ناتوانی خانواده بیمار در تهیه فیلتر برای بیمار و رها کردن بیمار تا

تحقق مرگ نیز در راستای مضمون نهایی«کاالیی شدن خدمات و سالمت» قابل تفسیر است.
گزیده ( :)25در بخش جین 2خانم  80سالهای بود که بر اساس آزمایش تشخیصی

مبتال به ســرطان تخمدان بود .طبق گفته اساتید چند وقتی بیشتر زنده نمیماند،
اما بیمار مشــکل خونی داشــت و زیاد آمبولی میداد .پزشکان داخلی گفته بودند

 :Plan .1طرح درمان بیماری و مراقبتهای پزشکی
 :Gyn .2مخفف واژه  Gynecologyبهمعنای دانش بیماریهای زنان و زایمان
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که باید فیلتر برای بیمار خریداری شــود و در داخل رگ بیمار قرار گیرد .بهدلیل

اینکه دســتگاه گران بود و خانواده بیمار میدانســتند که مریضشان بر اثر سرطان
فــوت خواهد کرد ،از خرید ایــن کاال امتناع کردند و بعد از چند روز مریض بر اثر
آمبولی ریوی فوت کرد( .لوگبوک)

«کاالیی شدن خدمات» ،سایر کنشگران نظام خدمات بهداشت و درمان را نیز با خود

درگیر میسازد .مفروض نظری این ادعا ،رابطه دوسویه «افراد» و «ساختارهای اجتماعی» است

که در حال تأثیرگذاری و تأثیرپذیری متقابل با یکدیگرند .آگهیهای متعدد خرید و فروش
اجزاء بدن در مسیرها و خیابانهای حوالی میدانهای پژوهش ،ذیل عنوان «کاالیی شدن
اجزاء بدن» نام نهاده شدهاند .وجود بخش پیوند اعضاء در میدان اصلی تحقیق ،تالشهای

دیگر از کالنشهر شیراز و نیز نسبت آن با چنین آگهیهایی ،شاید یک امر بالوجه نباشد.
گزیده ( :)26فروش کلیه با گروه خونی ،B+ا ،0930851کلیه و کبد فروشــی ،B+

کبد فروشــی ،O+ا ،0936336کلیه با گروه خونی  O+به فروش میرســد ،تماس

 ،0933017کبد زنده فروشی 23 ،سال،O+،ا 25سال،B+،ا ( 0939365تصویر).

جدول  :3اهم مفاهیم توصیفی مؤثر در برساخت مضمون محوری ترجیحات تخصصی حرفهای

ارائهدهندگان خدمات
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در حال انجام ،با هدف ارتقاء آن به ســطح «بیمارســتان تخصصی پیوند اعضاء» در نقطه

نفی یا تغافل از روح بهمنزله امر مجرد ،پرداختن به وجوه مختلف بیماری در پارادایم جسم ،انسانشناسی
ماتریالیستی در پزشکی مدرن ،فقدان نگاه جامع انسانشناختی در متقاضیان رشته پزشکی ،بیاهمیتی
معاونت فرهنگی و دانشــحویی ،تلقی کارکردگرایانه روانشناختی از مقوالت فرازیستی ،بیتوجهی به
پیامدهای انســانی بیماری و مرگ ،فراموش شدن الگوهای معنوی در درمان ،جراحی بهعنوان منبع
پولساز ،دارودرمانی محض ،عادیپنداری مرگ از سوی کادر درمان ،محوریت درد بیمار برای پزشکان
در پرتو تغافل از رنج وی ،بیحرمتی به متوفیان ،مظلومیت انسان در پیکره بیمارستانی ،مشتریپنداری
بیمار ،بیتوجهی مضاعف جراحان به شخصیت انسانی بیمار ،اکراه از گفتوگو و برقراری رابطه انسانی،
ضرب و شتم بیمار ،لزوم تجدیدنظر در پذیرش دانشجوی پزشکی ،ماشینپنداری بیمار ،به تأخیر افتادن
درمان بهعلت بیتوجهی به رنج بیمار ،خبررســانی بــد بدون مقدمه ،تغییر دائم و پیشبینیناپذیری
رویههای درمانی ،بیمالحظگی حرفهای کادر درمان در تعامل با جسم ،تشخیصگذاریهای متفاوت
و متناقض ،ســوء استفاده از برتری دانش حرفهای ،بهرهجویی ابزاری از شأنیت اجتماعی و مرجعیت
علمی ،توهین به پرســتار ،امنیتزدایی شــغلی از پرستاران ،بینزاکتی رفتاری و گفتاری در تعامل با
پرستاران ،تأویل ظاهرا ً علمی بیمباالتیهای حرفهای ،پنهانسازی و معدومسازی مستندات پزشکی،
دروغپراکنی حرفهای نســبت به بیمار ،حجیت داشــتن اظهارنظر پزشک برای بیماران ،اقناعناپذیری
توصیههای پرستاران برای بیماران ،اعتماد بیمار به پزشک در توصیههای یکسان پزشک و پرستار ،عدم
التفات به توصیههای دینی در مقام طبابت ،نامفهوم بودن احادیث پزشکی ،تضاد مضامین و دستورات
دینی با پیشــرفتهای پزشکی ،غیرممکن بودن پرداختن به مسائل دینی از نطر پزشکی ،کافی بودن
اصول چهارگانه اخالق پزشکی ،نامرتبط بودن دستورات اخالق فردی و اصول اخالق پزشکی ،معنویت
بهعنوان یک دارونما با تأثیر گولزننده ،برای توجیه مجهوالت فعلی
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 .4.2بازاندیشیهای فکری و روانی پسابیماری

مراد از مضمون محوری فوقالذکر تغییرات عمیق فکری ،روحی و روانی ایجادشــده در

بیمــاران طــی مراحل بیماری و پس از آن اســت؛ تغییرات عمیقی کــه آنان را وادار به

بازاندیشــیهای عمیق درباره مسائل مهمی میکند که تا قبل از تجربه بیماری در سطح

ناخودآگاه قرار داشتهاند و کمتر «موضوع آگاهی» واقع میشدند .مضمون یادشده از تجرید

 3مضمون کلی الف) فقدان فلسفه سالمت ،ب) کنشهای پیشگیرانه و درمانی نگهداشت
مادی بدن و ج) اضطراب هستیشناختی ساخته شده است.

جدول  :4مضامین فرعیتر سازنده مضمون محوری بازاندیشیهای فکری و روانی برآمده از بیماری
مضامین جزئیتر

محوریت روزمرگی زندگی
عدم تدبیر معقوالنه
عادی انگاشتن سرمایه سالمت

دریافتکنندگان خدمات

افق دید آنی و لحظهپندارانه
بیماری هراسی
مرجعیت عقل سلیم
تردید در اصالت باورهای دینی
احساس گناه و انتقامجویی الهی
تنفر از خویشتن با توجیهات معنوی و مذهبی

مضامین جزئی

ایجاد خدشه در
بدیهیپنداری زندگی
برجسته شدن مرگ آگاهی

فقدان فلسفه
سالمت

محوریت نظام ارجاع مبتنی بر
کنشهای پیشگیرانه
گروههای غیرحرفهای
و درمانی نگهداشت
کنتــرل بــدن بــه اســتناد
مادی بدن
هنجارفرستی مراجع اجتماعی
چالش و پریشــانی مذهبی و
معنوی

احساس پوچی و بیمعنایی زندگی
تضاد با خانواده بر سر ایمان و باور

مضمون کلی

اضطراب
هستیشناختی

دگردیسی وجودی و معنوی

تجدیدنطر در رفتارهای پیشین

الف .فقدان فلســفه سالمت :واژه «فلســفه» در اصطالح مذکور ،بهمعنای «چرایی» است.

بدینترتیب ،ترکیب «فلسفه سالمت» را میتوان حمل بر «چرایی سالمت» کرد .در سطح
باالتر« ،فلســفه زندگی» اعم از «فلسفه ســامت» و دربرگیرنده آن است .بیشتر افراد در

شــرایط سالمت کمتر به بازاندیشــی پیرامون ضرورتهای وجودی سالمت میپردازند؛
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بهطور متقابل ،افراد در شرایط بیماری ،بهعنوان وجه سلبی سالمت ،خواهان بازگشت به

وضعیت پیش از بیماری ،یا همان «سالمت»اند که تا پیش از این کمتر در سطح خودآگاه

آنان قرار میگرفته اســت .به بیان دیگر ،همانگونه که در شــرایط عادی زندگی ،چرایی

امر «ســامت» برای بیشتر افراد بهمنزله یک امر مبهم و تأمل ناشده در سطح ناخودآگاه
محسوب میگردد« ،چرایی بیماری» و «چگونگی مواجهه با آن» نیز به همان میزان برای

بیشــتر بیماران قرین با شکلگیری ابهام و تردیدهای وجودی در آنها و نیز ایجاد چالش
درباره «فلسفه زندگی» میگردد.

ایجاد خدشــه در در بدیهیپنداری زندگی :مفروض انگاشتن اصل زندگی و سالمت بهعنوان
امر عادی روزمره ،در جریان تجربه بیماری و یا حضور در بیمارستان ،از سوی (همراهان)

62

بیمار مورد تردید قرار میگیرد .از جمله پیامدهای خدشــهدار شدن بداهت اصل زندگی
در جریــان بیماری ،ایجاد زمینههای بازاندیشــی و تأمل جدی پیرامون فلســفه حیات،
فراموشــی مشکالت شخصی و اتخاذ نگاه سهلانگارانه از ســوی (همراهان) بیماران در
قبال مشکالت روزمره است.

گزیده ( :)27وقتی میای بیمارســتان ،خیلی آدما رو میبینی ،خیلی مشکالت رو

میبینی که دیگه مشــکل خودت صفر میشــه؛ در مقابلِ مشکالتی که میبینی،
فقط باید شــکر خدا رو جا بیاری ،بگی بازم شــکرش که فقط همین مشکلو دارم؛
من بعضی وقتا میگم خدایا اگه محمد مریضه ،بازم شکر؛ هر چی در توانم هست

و میتونم ،خرج محمد را میدم( .همراه بیمار ،مصاحبه)

برجســته شــدن مرگ آگاهی :قاعده حداکثری رایج در میان بیشتر مردم دوگانه «مرگ ـ

زندگی» اســت؛ افراد در شــرایط معمولی ،پایان محتوم زندگی را کمتر مورد تعمق قرار
میدهنــد؛ آنان اقدام به «فاصلهگــذاری» میان مرگ و خود ،از طریق «دورپنداری مرگ»
میکنند .بهطور متقابل ،در مناسبات بیماری و تجربه محیط درمان« ،موضوعشدگی مرگ»

معموالً خود را بهشکل «اضطراب از مرگ» را باز مینماید .بدینسان ،تجربه بیماری امکان

تکوین نوعی خودآگاهی را فراهم میآورد که ذیل آن مقوالت نیندیشــیده شده پیش از

بیماری ،بهطور جدی مورد تأمل و بازاندیشی واقع میشود.

گزیده ( :)28چند شــب توی آی.سی.یو بستری بودم ،هَمَ ش فکرم به این [مسئله

مشغول] بود که برق قطع بشه ،دستگاه تنفس از کار بیفته ،چی میشه؟ چند سال
از صبــح تــا  3و  4توی بانک کار میکردم .از ســر کار میاومدم ،هزار تا کار برای
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خودم درست میکردم .به همه چیز فکر میکردم ،به جز مرگ که توی آی.سی.یو

بِهِش فکر میکردم .یکبار از ترس قطع برق ماسک اکسیژن رو که هوا رو با فشار

پُف میزنه تو دهن ،عمدا ً برداشتم که ببینم میتونم نفس بکشم ،دیدم اصالً ،فورا ً
برگردوندم سر جاش .خیلی وحشتناک بود؛ حرف نمیتونستم بزنم؛ چشم از روی

پرســتارای توی استیشن برنمیداشتم؛ میخواستم ببینم حواسشون به من هست
یا نه .به چشم خودم مرگ رو در یک قدمی خودم میدیدم؛ خدا برای کسی نیاره

(بیمار ،مصاحبه)

بروز گرایشهای معنوی در افراد و «مرگ هراسی» در قالب حاالت روانی عارض شده بر

بیمار ،از قبیل افسردگی ،از نکات مورد توجه درباره مضمون «فقدان فلسفه سالمت» است.
گزیده ( :)29جایی که فرد آمادگی افســردگی بیشــتری داره ،مســائل [معنوی]

پر رنگتر میشــه؛ موقعی [که] شاد هســتید ،خدا کیلویی چند؟ موقعی یاد خدا
میافتی که ـ بیشتر مردم اینجورین ـ که یه گرفتاری داری .قبلش خدا کجا بود؟

من اینطور بهنظرم مییاد ،کاری به صحت و سقم [این حرفا] ندارمها ،ولی ماهیتاً

اینطور هست( .پزشک ،مصاحبه)

در همین راســتا ،غفلت از مرگ با استعانت از تقابلفکنی میان نگاه «ساختارگرایانه»

و «اخالق» شایســته توجه اســت .نگاه ســاختاری از حیث انسانشناسی ،جبراندیش ،از
حیث معرفتشناسی ،اثباتی و از حیث روششناسی ،قانون بنیاد است .از سوی دیگر ،در

رویکرد «فردگرایی روششــناختی» ،مالحظه «اخالق» مبتنی بر تقدم «فرد» بر «ساختار»

میباشد که بهموجب آن ،پدیدههای اجتماعی برحسب کنشهای افراد ،تبیین میگردند و

نهادهای اجتماعی به افراد و تمایالت آنها تقلیل داده میشوند .در رویکرد مذکور ،برخالف

رویکردهای ســاختاری ،نقش گرایشهای روانشناختی در تبیین کنشهای انسانی نیز

برجســته فرض میشــود بر پایه رویکرد «فردگرایی روششناختی» ،اخالق و احساسات
ارزشــی 1از مهمترین پدیدههای اجتماعی هســتند که در پی تقســیم کار صورتگرفته
در علوم انســانی کمتر ،بهلحاظ علمی بدانها پرداخته شــده است .نادیده گرفته شدن
«نظریههای فلسفی ارزششناسانه» بهوسیله جامعهشناسان یکی از پیامدهای تقسیم کار

مذکور است( .بودن)15 :2010،2

1. Axiological Feelings
2. Bouden
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گزیده ( :)30دغدغههای دینی افراد توی شرایط سخت فعال میشن ،وقتی [افراد]
توی دریا میخوان غرق ب ِشَ ــن میگن یا خدا .چطور شده [که اینجوری میگن]؟

[علتش اینه که فرد] احساس نیاز کرده .تا وقتی [شما] از نیاز خودت غافل هستی به
«بینیاز» توجهی نداری« .صمدیت» به همین معناست .کافیه [اینرو درک کنی] اگه

شما [بهعنوان انسان] اونرو «بی نیاز» میدونستی و خودت رو «نیازمند» ،هیچوقت

از حالت آگاهیِ به نیازمند بودن خودت غفلت نمیکنی .روی تخت بیمارســتان یا

بیرون [از آن] غفلت نیست .غفلتزدایی به این شکل ممکنه که همه موجودات رو
فقیر ببینی؛ یا اینکه برسوننت به یه جایی که [انسان] فقیر اینرو متوجه بشه؛ حاال
از نظر اجتماعی ،آیا میتونیم بگیم مردم میرسونیمتون به جایی که متوجه بشید؟
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بهعنــوان یــه مربی اخالق ،عرض کنم که اگه بگیم یه کاری کنیم که همه متوجه
ب ِشَ ــن ،این یک نگاه ساختارگرایانه هست ،شما بهعنوان جامعهشناس در خیلی از
مسائل نگاه ســاختارگرایانه دارید ،برای حل مسائل جامعه ،میخواید تسری بدید

ال اینجور نیســت؛ مبنا بر
به [اینجور] کارهایی که باید [انســان] انجام بدهد .اص ً
اصالت فرد است( .مدرس اخالق پزشکی ،مصاحبه)

ب .کنشهای پیشگیرانه و درمانی نگهداشــت مادی بدن :در عصر مدرن ،سالخوردگی،

بیماری و مرگ تهدیدهای جدی برای بدن ،بهمنزله مبنای اصلی هویتی انسانها محسوب
میشــوند .بدینترتیب ،نابودی بدن بهمعنای از دست رفتن وجوه گوناگون سرمایه ،اعم
از ســرمایه فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی است .اینگونه تلقیهای هویتمدارانه از بدن،
باعث تکوین و بازتولید رویهها و مناسبات فنّاورانه و بهداشتی در پزشکی مدرن و «پزشکی

شدن» جامعه شدهاند.

محوریت نظــام ارجاع مبتنی بر گروههای غیرحرفهای :کلیــت مفهومی مضمون جزئی اخیر
ناظــر به تأثیرپذیری بیماران از گروههای اجتماعی در نســبت با نحوه بیماری و درگیر
شدن بیمورد با نظام خدمات برای امور غیرضروری است؛ نقد بیماران از رویههای مورد
توجه قبل از ابتال به بیماری ،از جمله مفاد تکرارشــونده در بیشــتر مصاحبهها اســت.

مصاحبهشوندگان به مواردی از قبیل انتخاب و تغییر مکرر پزشک تحت تأثیر توصیههای

دیگــران ،همذات پنداری با الگوهای ماهوارهای در قالب بهره جُ ســتن از انواع رویههای
مدیکال و دارویی غیرضروری و تأثیرپذیری مفرط از اطالعات ناقص و نادرســت مندرج

در رسانههای جدید اشاره کردهاند .از سوی دیگر ،آنان در مناسبات بیماری ،بالوجه بودن
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مراجعات حساسیتآمیز به پزشک در مواردی نظیر مراجعه به متخصص زیبایی ،پوست

و تغذیه برای تعیین و تعریف کالری مورد نیاز ـ و بهقول یکی از بیماران «مراجعه فانتزی
به پزشک» ـ را مورد تأکید قرار میدهند.

گزیده ( :)31تا قبل از اینکه بیام توی بیمارستان بخوابم ،با کمترین احساس تغییری

توی پوست صورتم یا دستام به متخصص پوست و زیبایی مراجعه میکردم .برندهای

جدید کرم و انواع لوازم آرایشی و بهداشتی رو میشناختم؛ تازه میفهمم که چقدر
ا َلکی خودمو درگیر میکردم .اونا رو که نمیشــه اسمشو گذوشت مریضی .یه جور
فانتزی بازی بود ،نه مریضی( .بیمار ،مصاحبه)

ج .اضطراب هستیشناختی« :امنیت هستیشناسی» بهمعنای در اختیار داشتن پاسخهایی
در ســطح ناخودآگاه و خودآگاه عملی برای بعضی «پرســشهای وجودی بنیادین» است

کــه همه آدمیان در طول عمر خود بهنحوی مطرح کردهانــد .بهطور متقابل« ،ناامنی یا
اضظراب هستیشناســی» ناظر به وضعیتی است که فرد طی آن در شرایط غیرعادی ،از
قبیل شــرایط بیماری ،هستیشناسی ،روایت و گفتمان خود را در معرض خطر میبیند
و دچار اضطرار میگردد؛ «اضطراب هستیشــناختی» افراد را در لحظههای سرنوشتساز

مجبور به رویارویی با مشــکالتی میکند که در جریان کار آرام و مرتب نظامهای مجرد،
معموالً از حوزه خودآگاهی شــخص برکنار میمانند .لحظههای سرنوشتســاز ،از قبیل

شرایط رنج و بیماری ،مسیر عادی امور روزمره را اغلب بهطور ریشهای مختل میسازد و
موجب بهخطر افتادن معناها ،ارزشها و نمادهای مرتبط با آنان در نزد آدمی میگردند.

قرار گرفتن افراد در مناسبات دور از روزمرگیها ـ نظیر بیماری ـ جستجوی امور درونی

و وقایع جــاری در محیط پیرامونی را افزایش میدهد؛ «چراییهای» عمیق که از اعماق

وجود انسان سر برمی آورند «حیرت» و حس اضطراب را در انسان تقویت میکنند .وضعیت

مذکور ،معلول درک بنیادیتر از الیههای وجودی خویشتن و جهان هستی است .اشتیاق
به فهم و تجربه تشویش در قالب اضطراب «سرنوشت و مرگ»« ،بیمعنایی» و «گناه» نمایان

میگردد؛ در این میان« ،مرگهراسی» ،بهمنزله بنیادیترین اضطراب گزیرناپذیر ،تا زمانیکه

رویکردی روشن ،متقن و معنیدار در مواجهه با آن در پیش گرفته نشود ،همواره وجود
خواهد داشــت .آگاهی انسان از «متناهی بودن» ،بهمنزله عامل قوی پویایی و حرکت ،در

پی تمرکز دائم بر «مفاهیم وجودی» و «اضطراب وجودی» محقق میشود؛ گسترش آن به
جنبههای زندگی فردی و اجتماعی ،گذار از الیههای سطحی را بههمراه داشته و فرد را
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به دریافت معنا و مفهوم عمیقتر از عملکردهای خویشتن رهنمون میسازد.

چالش و پریشــانی مذهبی و معنوی :عدم قطعیت موجود در روند بیماری و درمان آن باعث

ایجاد تردیدهای شــکننده در برخی افراد میگردد ،بهنحوی که آنان را به تأمل جدی در

باورهای ایمانی قبلی وادار میسازد .بر پایه مشاهدات و بهویژه مصاحبهها ،بازنگری میتواند

در راستای «تقویت» باورهای دینی و ایمانی و یا در جهت «گسست» از آنها باشد .روایت

زیر ناظر به انقطاع از باورهای پیشین تا رسیدن به مرحله انکار خداست.

گزیده ( :)32ناراحت میشــم ،زیاد اعصابم خرد میشــه ،بنا میکنم گریه کردن؛
ال خودم [رو] نمیشناسم ،از درد و ناراحتی .میگم «چرا من؟» .بعضی موقعا که
اص ً
حالم بد میشه ،مرتب از خودم میپرسم «خدایا ،چرا من؟» .احساس میکنم مگه
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من چه گناهی کردم ـ [بیمار در حال گریه کردن است] ـ که باید از بین این همه

یگَم خدایا ،چرا
بنده ...ممکنه هر از گاهی اعصابم خرد بشــه ،خدا رو انکار کنم؛ م 
من؟ (بیمار ،مصاحبه)

روایــت زیر تردیدهای ایمانی بهوجود آمده و گسســت از خداوند بهعنوان آخرین

راهحل در جریان بیماری را نشان میدهد.

ال داشــتم .وضع ما شده مار پله؛
گزیده ( :)33شــک میکنم توی اعتقاداتی که قب ً

میریم باال ،میرســیم به نقطهای که درمان تمام میشــه ،یهو ،میرسیم به مار،

نیشــمون میزنه ،برمیگردیم ســر جــای اولمون! بِهِمون میگفتــن دیگه کامل
برمیگرده ،دوباره میگفتن نه ،هیچ امیدی نیســت؛ توی این روندی که هســت،
ایمانــی نمیمونه .اگه واقعاً خدا این وســط داره کارهایــی میکنه ،پس چرا فرق

ال هر جا میرفتم کتاب دعا رو از خودم جدا نمیکردم؛
گذاشته بین من و بقیه؟ قب ً
از وقتی اومدم توی بیمارستان ،نماز هم نخوندم ،اینقدر دلم چرکه که روم نمیشه

بــه خدا رو بیارم ،اَزِش ب ُریدم تقریبــاً ،این آخرین راهمه! نمیدونم بعدش چه کار

بکنم( .همراه بیمار ،مصاحبه)

در گزیده زیر ،چالش و پریشــانی مذهبی و معنوی افراد در طی بیماری با محوریت

دوگانه «انسان طبیعی ـ انسان وارونه» ،با سطح باالتری از انتزاع نشان داده شده است.

گزیده ( :)34دأب بیشــتر مردم اینه که حداقل توی گرفتاریها میگن یا اهلل .اینها

«انسانهای طبیعی» هستن .اقتضای غریزی آدم اینجوریه؛ بعضیها هستن که وقتی
یگَن ولش کن .بذار خوش باشیم .بیخیالِ همه چیز میشن .اینا
گرفتار میشن ،م 

نقد اخالقی و اجتماعی پارادایم زیستپزشکی

«آدم وارونه» هستن که نمیشه راستشون کرد( .مدرس اخالق پزشکی ،مصاحبه)

دگردیسی وجودی و معنوی :مضمون مذکور بیشتر ناظر به تصمیمات اساسی دریافتکنندگان

خدمات ،بهویژه بیماران است که میتوان از آنها بهعنوان «مدیریت تحول» یاد کرد و بیشتر
معطوف به بازاندیشی در افکار و رفتارهای گذشته میباشد که متعاقب بیماری در بیماران

بهوجود میآید .مضمون یادشــده ذیل عناوین و تعابیر مختلف در مصاحبههای بیماران

منعکس بود و با مشاهدات بیمارستانی در بیشتر موارد قرابت زیادی دارد.

گزیده ( :)35فکر میکردم توی بیمارستان خسته شدم؛ بعد دوباره که فکر کردم،
دیدم مســئله بیماری و بیمارستان برای اینه که اگه از یاد خدا غافل شده باشیم،

باز بیایم توی مســیر اصلی؛ بیماری اگه نباشــه ،آدم شــاید از یاد خدا غافل بشه؛

وقتی اومدی روی تخت بیمارســتان ،مریضهای دیگه رو دیدی [به خیلی چیزها
فکر میکنی] ،توی خلوت خودم ،پی میبرم که هیچ چیزی ارزشش بیشتر از خدا،

انســانیت و [آدمِ] درست بودن نیســت؛ آدم موقعی که مییاد توی بیمارستان یا
قبرســتونا ،میفهمه دنیا ارزشــی نداره و ارزش کارهای خیر در راه خدا کردن رو

حس میکنه؛ باید شــکر خدا رو کنم که بعد از این بفهمم که بیماری چیه ،بهیاد
خدا باشم و با کارهایی که میکنم ،توشهای برای آخرتم داشته باشم؛ این از نتایج

بیماری هست؛ همش این نیست که آدم بیاد توی بیمارستان ،خوب بشه ،بعد بِرِه

بیرون ،دوباره یادش بِرِه از کجا اومده( .بیمار ،مصاحبه)

در روایت زیر از بازبینی بعد از گذار موفقیتآمیز از مناسبات بیماری با عنوان «مهندسی

کردن زندگی» یاد شده است.

گزیده ( :)36اگه قســمتم به دنیا بود و از حالت مُعلق بودن اومدم بیرون ،زندگیم

را یکبار دیگه مهندسی میکنم( .بیمار ،مصاحبه)

مقایسه میزان التزام به احکام دینی ،در دوره قبل و بعد از ابتال به بیماری یکی دیگر

از مصادیق بازاندیشی است که در پی تجربه حاصل از بیماری در افراد اتفاق میافتد.

گزیده ( :)37اون موقع [قبل از اینکه بیمار ب ِشَ م] نماز صبحم قضا میشد[ ،ولی االن

که خوب شدم و نجات پیدا کردم] احساس میکنم [برای] من که کسی به فکرم

بود [درست نیست که نماز صبحم قضا بشه] ،اینقدر باید پایین [مرتبه] باشم که
بلند نشم از خوابم [و نماز صبحم قضا بشه]( .بیمار ،مصاحبه)
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تجربه بیماری
ـ اجتماعی شــدن مجدد با
محوریت فلســفه سالمت و
زندگی
ـ معنویت مبتنی بر انتخاب
ـ بازگشت دوباره با معناسازی
معطوف به محسوسات مادی

پسابیماری
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ـ ناکارآمدی معناســازی معطوف به
امور محسوس
ـ رنج روانشناختی (احساس ناکامی
و عدم امنیت)
ـ معنویت مبتنی بر اضطرار
ـ فعال شدن مبادی معنایی معطوف
بر امر برتر (فرامحسوس)

ـ جامعهپذیری مســتقل از
فلسفه سالمت
ـ معناســازی معطــوف به
محسوســات (لذت ،ثروت و
حیثیت اجتماعی)
پیشابیماری

شکل  :2سیر تحوالت فکری افراد در مراحل سهگانه تجربه بیماری

جمعبندی دادههای تجمیعشده ذیل مضمون محوری «بازندیشیهای فکری و روانی

پســابیماری» حاکی از جایگاه کانونی «اضطراب از مرگ» بهعنوان یک درونمایه نهایی،

در میان دریافتکنندگان خدمات بهداشــتی و درمانی ،بهویژه بیماران است که همراستا
بــا اصطالح «اهمیت جســمانیت» و بهتعبیر مرلوپونتی «در بدن بودگی» 1نیز میباشــد؛
متعاقب درجه ســختی بیماری و همزمان با افزایش شدت اضطراب از مرگ« ،نگهداشت

جســمانیت» و دغدغههای معطوف به آن برای (همراهان) بیمار اهمیت مضاعف مییابد.
بهلحاظ منطقی ،میتوان نتیجه گرفت «کیفیت جامعهپذیری افراد و الزامات ناشی از آن»

نحــوه مواجهه ذهنی و عینی آنهــا را با مضمون «اضطراب از مرگ» بهمنزله یک واقعیت
وجودی مشترک مشخص میســازد .معالوصف ،در شرایط سخت بیمارستانی اضطرابِ

مشــترک موجود در انسانها با قوت بیشتر در میان بیماران و همراهانشان ،در مقایسه
ِ
با افراد سالم ،فعال میشود .مسئله اضطراب بیماران از مرگ مورد تأیید کادر ارائهدهنده

درمان است و هر کدام به شیوههای گوناگون آن را مورد اشاره قرار دادهاند.

گزیده ( :)38خیلیهاشــون از مرگ میترسن و اضطراب دارن .یکیشون واقعاً [از

نظر جسمی و ظاهری] خوب بود ،ولی از مرگ میترسید و [سرانجام هم] مُرد .آقای

 56-57سالهای بود [که] بهجز کانسر 2و شکم برآمده ،بقیهاش خوب بود؛ نشسته
بود ،کارهاش رو انجام میداد ،ولی آدم اضطراب [از مرگ] رو توی صورتش میدید؛

هر روز که میرفتیم باالی سرش و راند میشد ،میگفت دکتر ،من اینجورم شده؛
 :Cancer .2سرطان

1. Embodiment

نقد اخالقی و اجتماعی پارادایم زیستپزشکی

نمیدونم چرا؛ امروز عرق ســرد ریختم؛ رفتارهاش جوری بود که میشد اضطراب

از مرگ رو ببینی؛ روز بعد که اومدم کشــیک ،گفتن [فالنی] دیروز اکســپایر شد.
(پزشک ،مصاحبه)

«تجربه نزدیک به مرگ» 1از دیگر موارد مرتبط با اضطراب از مرگ اســت که بخش

مهمی از جهان زیسته کادر ارائهدهنده و دریافتکننده درمان را تشکیل میدهد .گوینده

روایت زیر ،با تأکید بر تفکیک میان معنای حقیقی و اســتعاری عبارت «دارم میمیرم»،
تجربه نزدیک به مرگ را اینگونه بهتصویر کشیده است.

یرَن ،شاید در ظاهر از
گزیده ( :)39افرادی که احساس میکنن دارن رو به فوت م 

نظر چیزهای فیزیولوژیکی موردی بر این قضیه نداشــته باشن ،ولی بعضی [افراد]
یب َرن که آدم احساس
یدَن ،یا کلماتی رو به کار م 
واکنشهایی از خودشون نشون م 

میکنه واقعاً حس کرده داره میره؛ یه وقتهایی شــما میگید دارم میمیرم ،ولی
فقط صدا هست ،بهجای اینکه [فرد] بگه درد [زیادی] دارم[ ،برای مبالغه] میگه

دارم میمیرم؛ شــما [هم] احســاس میکنید قرار نیست فوت کنه؛ بعضی وقتها

ال غم و اندوه رو در اون
هست اون فرد یه جوری این [جمله] رو بیان میکنه که اص ً
فضا برات بهوجود مییاره؛ آدم احســاس میکنه «این دارم میمیرم» خیلی بَدِه؛ یه

موردی توی بخش کاردیو داشــتیم که [بیمار] عمل جراحی باز کرده بود ،عملش

هم موفق بود ،چند روز از انجام عملش گذشــته بود ،عالئمش استاندارد بود ،روال

عادی رو داشــت طی میکرد[ ،ولی علیرغم این عادی بودن عالئم حیاتی] واقعاً
رفت ،دیگه نتونست برگرده؛ باالی سرش بودم ،دیدم با یه حس خاصی گفت« ،من

دارم میمیرم»؛ یه حس خاصی را از توی چشماش بِهِت القاء میکنه که این جمله
«دارم میمیــرم» فرق داره با اون جملهای که بیشــتر توی اتفاقات گفته میشــه.
(پرستار ،مصاحبه)

پرســتار بخش مراقبتهای ویژه بیمارســتان نمازی ،تجربه خود از پیش آگهیهای

ابــرازی بیمــار را درباره قریبالوقوع بودن مرگ ،علیرغــم طبیعی بودن عالئم ظاهری،
اینگونه روایت میکند.

گزیده ( :)40یه مریض داشــتیم که مانیتور نمیشد ،فهمیدیم که مانیتور مرکزی

خرابه ،رفتم مانیتور پُرتابل رو آوردم ،گذاشــتم باالی سرش و هر نیمساعت یکبار
)1. Near Death Experience (NDE
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بِهِش ســر میزدیم .عالئمی که بخواد اَرِست 1بده ،رو نداشت ،گفتم میام میشینَم
[باالی سرش] ،ساعت  3ســاعت [ 5مجددا ً] رفتم باالی سرش ،عالئمش طبیعی

بود .گفتم مادر جون خوبی؟ گفت :حاللم کن ،دارم میمیرم ،گفتم این چه حرفیه

که میزنی ،همه چیزت عادیه و یکی دو روز دیگه مرخص میشی .ساعت  6و نیم
بود ،ایســت قلبی رو داد ،رفتم باالی سرش دیدم ،مریض ،در حد فِلَت 2شدن نوار
قلبشه ،زنگ زدیم سی.پی.آر 3اومد ،اما مریض متأسفانه برنگشت( .پرستار ،مصاحبه)

پیشآگهیهای ابرازی بیماران ممکن است حمل بر «هذیانگویی» شود .این مسئله در

روایت زیر ،که ناظر به تجربه نزدیک به مرگ یکی از بیماران بســتری در بخش آی.سی.
یو 30 ،دقیقه قبل از مرگ میباشد ،بهروشنی انعکاس یافته است.

گزیده ( :)41با چشــم خودم دیدم ،یکی از مریضامون روی تخت  2بود ،رفتم باال
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سرش عالئم حیاتی رو چک کنم؛ دیدم داره میگه به اینا بگین بِرَن کنار ،بعد [هم]

به پســرم بگین بیاد داخل؛ گفتم پدر جان ،هیچکس نیســت ،جز من؛ فقط من و

یبَرَن با خودشون .بعد از نیمساعت ،باالی سرش
شمایید؛ گفت نه ،اینا دارن منو م 

بودم ،گفتم نمیدونم بیمار دچار توهم شده ،یا نه ،واقعاً میخواد ب ِره؛ مریض واقعاً

اســتیبل 4بود؛ من باورم نشد ،نیمساعت طول کشید ،مریض اَرِست داد و اکسپایر
شد( .پرستار ،مصاحبه)

دریافتکنندگان خدمات

جدول  :5اهم مفاهیم مورد استفاده در برساخت مضمون محوری
بازاندیشی فکری و روانی برآمده از بیماری
تفریح و عشــق و حال با دوســتان ،بیتوجهی به گذر عمر ،زندگی اهللبختکی ،رفتارهای خطرناک و
عجوالنه ،چشم بستن روی نصایح ،عدم درک رنج بیماری دیگران ،سرزنش رفتارهای بیماری دیگران،
حس توقف در وضعیت موجود ،بیحوصلگی با سالخوردگان ،انتخاب یا تغییر پزشک با توجه به توصیه
دیگران ،اطالعات رسانهای ناقص درباره بیماری ،تفسیر شخصی از بیماری ،دورههای بدنسازی ،دارو
درمانی مبتنی بر اطالعات رســانهای و تجربیات دیگران ،عمل به تجویزات گیاهی و دارویی عطاری
فروشیها ،عدم اعتقاد به شفای الهی ،نفی آخرت و زندگی بعد از مرگ ،تشکیک در عدالت خداوندی،
ترک واجبات مذهبی ،پشیمانی از روابط غیراخالقی ،عذاب وجدان از قدرناشناسی از دیگران ،نگرانی
از افراط در میگساری ،تالش برای رهایی از گذشته ،عذاب وجدان از مزاحمت خیابانی برای دختران،
بیفایدگی زندگی ،تالش مسخره برای پول درآوردن ،تالش اطرافیان برای حفظ اعتقادات ،عصبانیت
اطرافیان از تغییر نظرات ،تصمیم بر ترک گناه در صورت نجات از بیماری

 :Arrest .1ایست قلبی ،از کار افتادن کامل قلب.
 :Flat .2حالت دراز کشیده
 :Cpr .3مخفف  Cardiopulmonary Resuscitationبهمعنای احیای قلبی ریوی.
 :Stable .4با ثبات

نقد اخالقی و اجتماعی پارادایم زیستپزشکی

 .5بحث و نتیجهگیری

مبانی اساســی الگوواره زیستپزشــکی ،بهویژه مفروضات انسانشناختی آن ،نوع نگاه به

انســان و نیز چگونگی عملکرد حرفهای پزشــکان و پرســتاران را از خود متأثر میسازد.
جمعبندی یافتههای مطالعه نشــان میدهد بخش عمدهای از ارائهدهندگان خدمات در

بهترین وجه ممکن ،مســائل واقعشده در فراســوی اقتضائات زیستپزشکی را صرفاً ،از

منظر کارکردهای روانشناختی ،در نسبت با بیماران که در شرایط سخت بهسر میبرند،
مــورد توجه قرار میدهند .بهدنبال پیامدهای اقتصادی و روحی و روانی حاصل از پدیده

بیماری ،بــروز اختالل در نقشهای روزمره زندگی فردی و اجتماعی بیماران ،تشــدید
تأمالت وجودی ،چالشها و بازاندیشــیهای عمیق فکری درباره فلسفه زندگی و سالمت

یک امر دور از انتظار نیســت .این ســنخ از پرسشها و دغدغهها ذاتی نوع انسان هستند
و نقش تعیینکنندهای در نگهداشــت سالمت جسمی و روحی او ایفا میکنند؛ مفروض

اصلی مقاله حاضر که در قالب دو پرســش پژوهشــی مورد مطالعه قرار گرفت ،ناظر این
معناست که پارادایم زیستپزشکی و دانش تخصصی برآمده از آن ،قادر به ارائه پاسخهای
الزم به دغدغههای بنیادین انســانها و در رأس آنها «مرگ آگاهی» که بهویژه در شرایط

بحران و بیماری نمود بیشتری پیدا میکند ،نمیباشد .همچنین ،در این مطالعه ،با هدف
بازنمایی نقدهای وارد بر پارادایم زیستپزشکی ،تحلیلهای روشمند تفسیری ـ برگرفته

از دادههای متنوع کیفی گردآوریشده از میدانهای پژوهش ـ ارائه شد.

در بیشــتر گفتمانهای ســازنده جامعهپذیری مدرن« ،فلسفه زندگی و سالمت» در

شــرایط عادی و روزمره جایگاه قابلمالحظهای ندارد .سؤال اصلی کنشگران مدرن ناظر

به این مســئله که اصوالً «چرا باید ســالم بود» و «چرا باید زندگی کرد» ،نیست؛ در دوره
پیشــامدرن به استناد مبادی قدسی ،پاسخهای الزم برای این سنخ پرسشهای بنیادین

وجود داشته است؛ متناسب با پاسخهای تعبیه شده« ،چگونگی» زندگی افراد و نیزمعنا و
مفهومی که از مرگ اراده میکردند ،محقق میشده است .بهطور متقابل ،در عصر مدرن

و پسامدرن ،مبادی عرشی و متافیزیکی هویت انسانها بهطور گسترده از هم فروپاشیده
است .انسان مدرن ،با توجه به نیاز ذاتی خود به هویتسازی ،به برساخت انواع «هویتهای

خودساخته» ،بر مبنای مقومات زمینی و اینجهانی مبادرت نموده است« .بدن»« ،جسمانیت»

و «در بدن بودگی» ـ با لحاظ لوازم فردی و جمعی آنها ـ وجه مشــترک و نقطه کانونی
هویتهای خودســاخته را تشکیل میدهند .در ســطح کالن ،محوریت «هویت معطوف
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به بدن» و اجزاء ســازنده آن ،مشــتمل بر «لذت»« ،ثروت» و «حیثیت اجتماعی» ،به ایجاد
«جامعه بدنی» 1منجر شــده است .برآیند نهایی حاصل از تجمیع «هویتهای معطوف به

بدن» و ظهور آن در قالب یک کلیت تأثیرگذار ،به اســتمرار ضرورت اجتماعی «پزشــکی
شــدن» جامعه منتهی میشود .بر ایناساس ،پزشــکی مدرن از طریق برساخت گفتمان

«نگهداشــت و توســعه مادی بدن» ،نقش محوری را در تکوین «هویت مبتنی بر در بدن

بودگی» ایفا میکند و در این مسیر از انواع رویهها و مداخالت زیستی ،درمانی و دارویی
جهت حفظ و ارتقاء ســامت بهره میجوید .نیاز اجتماعی ایجاد شــده جهت نگهداشت

و ارتقاء هویتهای بدنی ،انگیزه پزشــکی مدرن را در مقابله با موانع مخرب «هویتهای
معطوف به جسمانیت» ،که «بیماری» در صدر آن واقع میشود ،بهطور چشمگیری مضاعف
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میکند .بدینترتیب ،قرار گرفتن «جامعه بدنی» و «زیستپزشکی» در یک رابطه دوسویه،
تولید و بازتولید هر دوی آنها را به همراه میآورد .در این میان« ،مرگ» غاییترین فرجام

نامطلوب جسمانیت است که معوق ساختن و احتماالً سودای محال حذف آن در آینده،
صدرنشــین تالشها و تحقیقات فعلی در پارادایم زیستپزشــکی قرار گرفته است؛ ذیل

محسوس مرز ممیز «وجود» و «عدم» ،دائر شدن موضوع،
ِ
تجربه بیماری ،ژالتینی شــدن

میان «هستی» و «نیستی» و نیز تکانههای شدید حاصل از ناکارآمدی لذت ،ثروت و حیثیت

اجتماعی ،بهمنزله مبادی سازنده «هویتهای مبتنی بر در بدن بودگی» ،نگاه انسان بیمار

را به «فراسوی آنچه هست» گسیل میدارد؛ بدینترتیب ،فرد بیمار بهطور خاص و نزدیکان
وی بهطور عام ،در پرتو این «نگاه برتر» میکوشند با شیوههای مختلف در مواجهه نابرابر

با «مرگ آگاهیِ سربرآورده از عمق وجود» که تا پیش از این با استخدام سازوکار تغافل و

اشتغاالت روزمره بهصورت کاذب در محاق فرو رفته بود ،راه گریزی پیدا کنند .الگوهای

فرهنگی و نوع آموزشهای درونی شــده افراد ،بهطور گســتردهای بهعنوان مدخل نگاه
فوقالذکر به ماوراء و «امر برتر» محســوب میگردنــد .توجه به «امر برتر» در برخی افراد

متأثــر از باورهای دینی ،بهعنوان یک منبع عظیم معرفتی و فرهنگی ،واجد ظرفیتهای
فراوان در معناســازی شــئون مختلف زندگی ،از مرحله قبل از تولد تا مرتبه بعد از مرگ

است« .زیست بازاندیشانه» معموالً بهمثابه شاخصترین دستاورد گذار موفق از بیماری است

که در قالب تغییرات محسوس باورها و رفتارها نمودار میشود؛ بر ایناساس ،بیمارانی که
موفق به پشت سر گذاشتن پیروزمندانه بیماری میشوند ،معموالً در پی بازتعریف هویتی
1. Somatic Society
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خود با محوریت «مرگ آگاهی» بر میآیند .ایندســته از بیماران در مواجهه با تعارضات
احســاس شده میان «هویت بازتعریف شده جدید» و «مناسبات فرهنگی حاکم بر زیست
جهان اجتماعی» استراتژی «نفی یا ادغام در مناسبات فرهنگی»« ،گزینش انتخابی عناصر

فرهنگی» و «زیست حاشیهای ذیل مناسبات فرهنگی» را در پیش میگیرند.

در این مقاله عالوه بر به تصویر کشــیدن عدم بســندگی پارادایم زیستپزشکی در

پرداختــن به دغدغههای وجودی بیماران ،ناکارآمــدی «جامعهپذیری مدرن» ،با عنایت
به تأکید آن بر تلقی اینجهانی از هســتی ،انســان و معرفت و قدسیتزدایی تمامعیار از
ســاحات مختلف حیات انســانی نیز بهخوبی بازنمایی گردید .الزامات حاصل از «پارادایم

زیستپزشــکی» و «جامعهپذیری مدرن» در شــرایط بیماری و مواجهه بیماران با پدیده
مرگ مدخلیت خود را بهطور کامل از دست میدهند و با ایجاد «تهیشدگی وجودی» در

ال «بیسرمایه» و «رها شده» تنها میگذارند .امتناع از تجربه
انســان ،او را در وضعیت کام ً
«تهیشدگی» در شــرایط بیماری متضمن بازاندیشی توأمان در «جامعهپذیری مدرن» و
«پارادایم زیستپزشکی» و جایگزینی ساختن «جامعهپذیری قدسی» و «طب حکمتاندیش»

با آن دو خواهد بود.
زیست مرگآگاهانه در
سالمت و بیماری

تداوم معنای
زندگی در
مناسبات بیماری

طب
حکمتاندیش

وحدت
مبتنی بر
کثرت
مرگاندیشی
آگاهانه در
مناسبات بیماری

جامعهپذیری
قدسی

پارادایم
زیستپزشکی

زیست غافالنه در
مناسبت سالمت

فروپاشی معنا
در مناسبات
بیماری

کثرات
متفرق

جامعهپذیری
مدرن

تظاهر
مرگهراسی در
مناسبات بیماری

شکل  :3گذار از پارادایم زیستپزشکی (سمت چپ) به پارادایم طب حکمتاندیش (سمت راست)

در شکل فوق رابطه میان پارادایم «زیستپزشکی» و «جامعهپذیری مدرن» بهروشنی

بازنمایی شده است؛ هسته کانونی در جامعهپذیری مدرن و زیستپزشکی وجود دوگانههای

متعددی است که مولود نحلههای مختلف فلسفه مدرن هستند .دوگانه «بدن ـ روان» یکی

73

راهبرد فرهنگ /شماره سی و پنجم /پاییز 1395

از انواع فراوان این دوگانههاست .مفاهیم «جامعهپذیری قدسی» و «طبابت حکمتاندیش»

در تقابل با جامعهپذیری مدرن و پارادایم زیستپزشــکی ،تدوین شــدهاند (شکل  .)3در
چرخه تعاملی «جامعهپذیری قدســی» و «پزشکی حکمتاندیش» ،موقعیت کانونی «مرگ

آگاهی» انسانها ـ برخالف مناسبات روزمره مدرن که با سازوکار «تغافل و نسیان عامدانه»

جایگاه حاشیهای پیدا کرده است ـ باعث تحقق «زیست مرگ آگاهانه در شرایط سالمت

و بیماری» میگردد؛ در این صورتبندی جدید از زندگی ،انســانها ،نه فقط در شــرایط

«بیماری و اضطرار» ،بلکه در حالت «ســامت و اختیار» ،به برســاخت معنای ســازگار با
اقتضائات وجودی و ساماندهی زیست اینجهانی همارز با آن مبادرت خواهند نمود.
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پیشنهادهای پژوهش

به استناد مجموع یافتهها و تحلیلهای انجامشده در این مطالعه ،پیشنهادهای اجرایی و

سیاستی زیر قابل ارائه هستند:

نخست :بازنگری در برنامه آموزش پزشکی ،با تأکید بر تقویت آموزش در زمینههای
علوم اجتماعی ،با هدف تربیت متخصصان حرفهای توانمند جهت ایفای مسئولیتهای

اجتماعی؛

دوم :بازنگری در شــیوه پذیرش دانشجو در رشتههای پزشکی از طریق افزایش نقش

مؤثر دروس علوم انسانی در آزمون ورودی دانشگاههای علوم پزشکی؛

سوم :استفاده از صاحبنظران علوم انسانی در سطح وزارت بهداشت با هدف اشاعه مؤثر

مباحث علوم انسانی ،بهویژه در حوزه هستیشناسی ،انسانشناسی و معرفتشناسی،
بهگونهای ناظر به اصل مبداء و معاد و نیز معناداری هســتی در آموزشهای پزشکی

و پیراپزشکی در کوتاهمدت؛

چهارم :حضور مؤثر اصحاب علوم انســانی در هیئت امنای دانشگاههای علوم پزشکی
کشور با هدف پیشبرد برنامههای اجرایی معطوف به یافتههای علوم انسانی در مناسبات
آموزشی و درمانی در کوتاهمدت؛

پنجم :یکپارچهسازی بدنه آموزش عالی کشور از طریق ادغام وزارت «بهداشت ،درمان

و آموزش پزشکی» در وزارت «علوم ،تحقیقات و فنّاوری» بهعنوان متولی اصلی آموزش
عالی در کشور در درازمدت؛

ششم :تدوین متون آموزشی و درسی بر پایه رویکرد «سالمت محوری» ،با تأکید خاص
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بر گفتمان «فلســفه سالمت» و «فلسفه زندگی» در سطوح مختلف آموزش عمومی و
آموزش عالی و نیز در حوزه عمومی جامعه از طریق رسانهها؛

هفتــم :اجرایی کردن راهبرد کلی «آموزش مرگ» در ســطح جامعه مبتنی بر عنصر
بنیادین «مرگ آگاهی» از طریق برنامهریزی فراگیر اجتماعی برای برساخت گفتمان
«هــمارزی مرگ و زندگی» ،بهعنوان پدیدههای الزم و ملزوم با یکدیگر و تالش برای
فراگیر شدن گفتمان مذکور در عرصه عمومی ،با هدف تغییر شیوه کنونی جامعهپذیری؛

در اینراســتا ،الزم اســت مضمون «مرگ» و «ضرورتهای وجودی حاکم بر آن» از

منظر الهیات ،فلســفه ،جامعهشناسی و روانشناسی در برنامههای آموزش عمومی و
آموزش عالی ـ متناســب با اقتضائات مختلف مخاطب ـ مورد توجه قرار داده شود و

سیاستگذاریهای اجتماعی متناظر با آن در سطح جامعه صورت پذیرد.
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