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  مثابۀ دینبه کیپزش

 یفوریت منصور - فرهادپور مراد مۀترج، آگامبن جورجو

 

 است یرید دارند، باور آن به كه دارند باور مردم كه یزیچ همان است،شده ما یزمانه و عصر نِید علم كه تیواقع نیا 

 وجود هم هنوز یحد تا و ،داشته وجود هم كنار در باور از یاصل نظام سه مدرن غرب یایدن در. استشده یهیبد همه یبرا

 زیست هم با یازگاه هر اند،داشته تقاطع گریکدی با اًغالب“ نید“ سه نیا تهیمدرن خیتار در. علم و یدارهیسرما ت،یحیمس : دارند

 ینوعبه  مشترك یمنفعت یالو ریز  جیتدربه سرانجام كه نجاآ تا اند،دهیرس یآشت به نو از متفاوت، یشکل به سپس و اندكرده

 ند.اافتهی دست ،یقیحق یهمدست ینوع میینگو اگر مشخص، و زیمآ صلح یستیهمز

 جینتا كه است،شده یناشدن رفع و ینیرزمیز یزیست وارد گرید نید دو با علم ما، نگاه از دور به كه است آن دیجد ینکته

 نیا. كندیم نییتع را ما یهست جوانب یهمه سابقهیب یاوهیش به و ماست چشم شیپ روزه هر علم یبرا نآ زیآمتیموفق

 هر همچون زین علم واقع در. شودیم مربوط ینییآ كنش به یریتعب به بلکه عام اصول و هینظر به نه ،گذشته برخالف ز،یست

 با تناظر در :بخشدیم ساختار و دهدیم سازمان را خود هانآ یواسطهبه كه است یگوناگون سطوح و هاشکل واجد ینید

 كه مییروبرو ینییآ یگسترده و عیوس تیغابه یحوزه كی با عمل در ،یجزم اصول فیظر و قیدق علم ینوع پرداخت و ساخت

 .مینامیم یتکنولوژ امروزه كه است یزیچ همان واقع به

 ناظر وجه و تریقو عملگرا وجه آن در كه است علم از یبخش دیجد ینید جنگ نیا یاصل قهرمان كه ستین تعجب یجا پس

 اجازه. هاستانسان یزنده بدن اشطهواس یب موضوع كه طب ای یپزشک یحوزه همان یعنی :است ترمبهم یجزم اصول به

 ایم.شده آن با حساب هیتسو از ناچار شیپ از شیب كه ینید م،یساز مشخص را روزیپ نید نیا یذات و یاصل یهایگژیو دیده

 بلکه ندارد، خود خاص یجزم اصول به یازین چیه ،یدارهیسرما چونهم درست ،یپزشک علم كه است آن یژگیو نینخست .١
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 یریتعببه را میمفاه نیا یپزشک علم ،یناسش ستیز با تقابل در اما. ردیگیم وام ناسیشستیز از را خود نیادیبن میمفاه اًصرف

 یعنی ث،یخب یاصل ای خدا با سو كی در. زیآم اغراق باوردوگانه تقابل ینوع اساس بر یعنی كند،یم یبندصورت یمانو-یگنوس

 اركویکن ییخدا ای اصل با گرید یسو در و ند،یهاروسیو و هایباكتر آن شاصمشخ رانزاكارگ كه میرواهبرو ،یماریب همان

 نید هر در چونهم. انددرمان و داروها زین آن ینییآ ارانزكارگ و است یبهبود همان بلکه یسالمت نه واقع به كه میدار سروكار

 آن و ار،كویکن اصل رو نیا از. كنند تیسرا گریدیک به توانندیم عمل در یول ند،یمجزا هم از یروشن به اصل دو نیا ،یایغنوس

-چیه به امر نیا آنکه یب كنند، یهمکار شیخو دشمن با هنادانست و شوند اشتباه مرتکب توانندیم است، آن معرف كه یپزشک

 نیا. بردیم شیپ را خود نبرد قشیطر از اركویکن اصل كه شود ینییآ آن ضرورت و یدوگانگ تیواقع اعتبارشدنیب موجب وجه

 علم یعنی خاص، علم كی انندگینما همان كنند،یم نییتع را اصل نیا یاستراتژ كه یهانتألم آن :است تیاهم زئحا زین نکته

 .است یپزشک و یشناسستیز انیم مرز گاهشیجا بلکه ندارد، خود آنِ از ییجا كه یعلم اند،یشناسروسیو

 نیا شاهد نكیا یول است،بوده وارقطعه و محدود یزمان لحاظبه ش،یاین یهانظام ۀهم چونهم امروز، به تا ینییآ كنش نیا .٢

 لزوم صورت در ای دارو چند خوردن سر بر گرید ۀلأمس. استشده ریفراگ و یمیدا ینییآ كنش كه میهست رمنتظرهیغ ۀدیپد

 بزرگداشت یبرا ایرصهع لحظه در و لحاظ هر از دیبا هاانسان اتیح كل :ستین جراح دخالت ای پزشك ۀنیمعا به سپردنتن

. دیجنگ آن با بستشآ نههرگو بدون و وقفهیب یطرزبه دیبا و ستا حاضر همواره روس،یو همان دشمن،. باشد نییآ یوقفهیب

 -راهبان ژهیوبه -یخاص افراد با فقط هاشیگرا نیا اما م،یابوده یمشابه نۀخواهاتیمتما یهاشیگرا شاهد زین تیحیمس در

 حکم نیهم از نید مقام در یپزشک لمع. باشد” وقفهیب شیاین“ امر تابع شانیهست كل بودند رفتهیپذ كه داشتند، سروكار

 وقفهیب تا آمدندیم هم گرد هاصومعه در راهبان تیحیمس در اگر :كندیم سروته راآن حالنیع در و یرویپ سیقد پولس

 از ییجدا و فاصله حفظ با همراه حالهمان در یول شود، اجرا شتریب پشتکار با یحت دیبا نییآ نیهم اكنون كنند، شیاین

 .گریدکی
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 یهنجار لحاظ به دیبا بلکه ند،كینم یرویپ یروحان نظام یك دستورات از اًصرف و ستین داوطلبانه و آزاد گرید ینییآ كنش .٣

 آن دیجد سراپا ۀنکت یول ست،ین دیجد یامر یویدن قدرت و نید انیم یهمدست اًمسلم. شود رداوطلبانهیغ و یاجبار یامر

 و تحقق با اًصرف وكارش سر بلکه ندارد، دیعقا اصول انیب به یربط گرید ارتداد به مربوط موارد رخالفب ،یهمدست نیا كه است

ا ر یزندگ كل اكنون كه ،یپزشک نید شیاین نییآ اتیجزئ ۀهم تا باشد مراقب همواره دیبا یویدن قدرت. است نییآ بزرگداشت

 با نه و است ینییآ یكنش با ما وكار سر نجایا در كه دیفهم توانیم نگاه كی با. شود تیرعا مو به مو عمل در شود،یم شامل

 یخوببه همگان و راندیم و مرگ عامل نیترمهم ییباال حد تا عروق و قلب یهایماریب ما كشور در. یعقالن یعلم ۀمطالب كی

 اما. داد كاهش را ریم و مرگ نیا زانیم خاص ییغذا میرژ كی و ترسالم یزندگ روش كی از یرویپ با توانیم كه دانندیم

 دیبا شود،یم هیتوص مارانیب ۀهم به كه ،ییغذا میرژ و یندگز از شکل نیا كه استنکرده خطور یپزشک چیه ذهن به گاهچیه

 كل ات میكن یزندگ چگونه و میبخور چه سازدیم موظف اًقانون را ما كه یهنجار شود، یحقوق یهنجار ای دستور موضوع

 دست ز،ین مردم و استتهگرف صورت اكنون كه است یكار همان قاًیدق نیا اما. شود بدل یبهداشت دستور یك به مانیزندگ

-هم و ،یاجتماع روابط و عشق ،یدوست كار، سفر، در خود یآزاد ساننیبد آنان. اندرفتهیپذ یهیبد یامر ۀمثاببه راآن ،فعالً كم

 .اندوانهاده را خود یاسیس و ینید اعتقادات نیچن

 به ،ینبرد چیهیب اًظاهر را، خود تیاولو حد چه تا پول، نید و حیمس نییآ ن،یزم مغرب گرید نید دو مینیبب میتوانیم حال

 نآ  كه است برده ادی از را قتیحق نیا و كرده پشت خود اصول به یسادگبه و تماماً سایكل. اندكرده واگذار علم و یپزشک

 كه بود، رحمت طرق از یکی مارانیب ادتیع كه گرفت،یم آغوش در را انیجذام ،نهاده خود بر را نامش یفعل پاپ كه یسیقد

 و یبارور كاهش اعتراض، با همراه چه اگر خود، ۀنوب به زین یدارهیسرما. بود یشخص حضور مستلزم یربان یهانییآ انجام

 دیجد نید نیا با ندهیآ در كه است آن دشیام احتماالً و نداشت؛ كار نیا جرات هرگز شتریپ چند هر است، رفتهیپذ را دیتول

 .است حهمصال ۀمادآ ظاهراً یفعل  مقطع در كه ینید برسد، توافق به
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 تیحیمسكه  یاضطرار است،ه ردك خود آن از را تیحیمسبه  متعلقنۀ معادشناسا اضطرار نهقاطعا یطرزبه کیپزش نید. 4

 و بودده رك حذف را زمان انیپا دۀیا شیشاپیپ یرستگار یاتیاله سرمشق ساختنیویدن با داریایهسرم. بود دهوانها را آن ودخ

 و مفهوم اصل در بحرانیا  Krisisپایان.  ای یرستگار از بهرهیب یبحران بود، تهساخ آن نیگزیجا را بحران یمیدا تیوضع ینوع

به  جان مرض از مارشیب ایآ ردیگیم میتصم كپزش آن دركه  است ایظهلح معرف بقراط هایتهنوش در و است، یطبای مهلك

 یاییاستثنا تیوضع به اگر. نندك رهاشا یینها یداور و امتیق روز به تا گرفتند اركبه را اصطالح نیا هانألمتنه.  ای بردیم در

 در زمان انیپا یحیمس دۀیا با را یداریهسرما یدائم بحران یکپزش نید مییبگو میتوانیم م،یبنگر مینكیم یزندگ آن در كه

 به هم و شودیم لیتعج هم انیپا و است شدن اتخاذ شرف در رههموا یینها میتصم آن در كه آخرت ینوع دۀیا زد،یآمیم هم

 نید نیا. آن یقطع فصل و حل از یناتوان نیع در بحران، رۀادا ییتوانا سبك یبرا فهوقیب یتالش متن در همآن افتد،یم عقب

 مورد در ،یبقراط كپزش چونهم بتواند، كه ستین یمقام در حالنیا با و استدهیرس خط انیپا به پنداردیم كه است یجهان

 .ردیبگ میتصم مرگ ای نجات

 نوع آن س،کبرع. ندكینم ضهعر را نجات و یرستگار اندازچشم ت،یحیمس برخالف و یاردیهسرما چونهم ،کیپزش نید. 5

 و باریك توانینم را روس،یو همان یعنی شر، یخدا رایز باشد، یموقت یامر تواندیم فقط ندكیم جستجو نید نیا كه یبهبود

 از تركخطرنا یحت احتماالً كه ردیگیم خود به نو رههما ییهالکش و ابدییم جهش تهوسیپ خدا نیا. ردك حذف شهیهم یبرا

 مردم همان یعنی demos یونانی زبان در) دهدیم نشان اصطالح نیا یشناسشهیر كه طورهمان ،یمدیاپ. اندیقبل یهالکش

 یمفهوم زیچ هر از شیب( یداخل جنگ یبرا است ینام  polemos epidemois  زین هومر آثار در و ،یاسیس یبدن بۀمثابه

 آن است نکمم اما. شود بدل یجهان - استیس-نا همان ای - استیس دیجد صۀعربه  تا رودیمكه  یمفهوم است، سیاسی

-نیزبیت تۀگف به بنا كه یجنگ باشد، یجهان اسیمق در یداخل جنگ افتنیتیفعل معادل مینكیم بهتجر كنیا ما كه یایدمیاپ

 یگجن ریدرگ اقوام مۀه و هاملت مۀه نونكا. استدهش یسنت یجهان یهاجنگ نیگزیجا زهامرو ،یاسیس پردازانیهنظر نیتر
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 . ماست خود درون در جنگندیم آن با كه ییزپایگر و ینامرئ دشمن رایز خوداند، با مداوم

 تیحیمسنه  گرید كه ینید شوند، نید با یزیست وارد هم باز دیبا لسوفانیف است،دهدا رخ بارها خیتار انیجر در كه طورهمان

 هاتابك و شد خواهند برپا باز هاآتش ایآ دانمینم. است تهرفگ خود به نید لکش زهامرو كه است علم از یبخش آن ای علم کهبل

 ینف و قتیحق یجستجو به كه یسانك آن شۀیاند ستین یدیترد ،میآن شاهد شیشاپیپ کهچنان اما، ،لهضا یهافهرست مشمول

 خود از مهمتر اخبار رایز ،هادهیا نه اخبار، همنآ) شد خواهد یجعل اخبار انتشار به متهم و حذف دهند،یم مهادا مسلط دروغ

 به جهال نهچگو كه میآن شاهد گرید بار ،دهوانمو چه و یواقع چه حال ،یاضطرار لحظات مۀه چونهم !(.است تیواقع

 مهه نیا. انددهبو هاآن مسبب و كمحر خود كه برند سود یعیفجا از تا وشندكیم ارانکناب و زنندیم تهمت لسوفانیف

 داشت، برنخواهند دست ارك نیا از دهندیم شهادت قتیحقكه به  یسانك اما داد، خواهد رخ هم باز و استدهدا رخ شیشاپیپ

 .دهد شهادت شاهد یبرا تواندینم سكچیه رایز
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