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مقدمه

محتويات اين كتاب كاماًل تحت رهنمود جمله پر مغزي است كه 2000 سال پيش از اين 
توسط بقراط يوناني نوشته شده است كه به عنوان پدر پزشكي شناخته مي شود:

»در حقيقت دو چيز وجود دارد، دانش و عقيده؛
اولي معرفت را به وجود مي آورد، و دومي جهل را.«

بقراط می گويد كه اگر كسي روش درماني پزشكي تازه اي را پيشنهاد كرد، در آن 
صورت براي تعيين اثربخشي آن بايد از دانش استفاده كنيم تا اين كه به عقيده كسي تكيه 
كنيم. دانش از آزمايش، مشاهده، آزمون، بحث و گفتگو استفاده مي كند تا به يك هم رايي 
عيني در مورد حقيقت برسد. حتي وقتي كه دانش به نتيجه اي رسيد، باز هم يافته هاي 
خود را بررسي و بازبيني مي كند تا مبادا اشتباه كرده باشد. در مقابل آن، عقيده هاي ذهني 
و ناسازگار هستند، و هر كسي كه بهترين مبارزه تبليغاتي را در مورد آن كند، بدون توجه 

به  اين كه درست است يا نادرست، بهترين شانس ترويج عقيده اش را دارد. 
اين كتاب با راهنمايي از گفته بقراط، نگرشي علمي به تعداد زيادي از روش هاي 
درماني كنوني طب جايگزين مي اندازد كه به سرعت در حال گسترش اند. اين داروها و 
روش هاي درماني در بسياري از داروخانه ها انباشته شده اند، در هر نشريه اي درباره شان 
نوشته شده است، در ميليون ها صفحه اينترنت درباره شان گفتگو شده است و ميليارد ها 
نفر آن ها را مصرف كرده اند، و با اين حال بسياري از پزشكان با شك به آن ها مي نگرند.
در واقع تعريف ما از پزشكي جايگزين اين است كه هر روش درماني كه توسط 
اكثريت عمده پزشكان پذيرفته نشده باشد، و عموماً به معناي آن است كه اين روش ها 
مكانيسم هايي دارند كه خارج از فهم جاري طب مدرن است. به زبان علمي گفته مي شود 

كه روش هاي درماني پزشكي جايگزين از نظر زيست شناختي نامتحمل است. 
 complementary and alternative( »امروزه شنيدن اصطالح »طب مكمل و جايگزين
medicine( بسيار رايج است كه به درستي داللت دارد بر اين كه اين روش هاي درماني 

گاهي همراه با طب مرسوم )conventional medicine( و گاهي به جاي آن به كار مي رود. 
متاسفانه اين عبارت طوالني و ثقيلي است، بنابراين براي سهولت تصميم گرفته ايم كه در 

سراسر كتاب از اصطالح »پزشكي جايگزين« استفاده كنيم.
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از  به شكلي  از جمعيت  نيمي  از كشورها  بسياري  در  نشان مي دهد كه  بررسي ها 
پزشكي جايگزين استفاده مي كند. در واقع برآوردها نشان مي دهد كه ساالنه در حدود 40 
ميليارد پوند صرف پزشكي جايگزين مي شود، كه سريع ترين رشد را در ميان هزينه هاي 
پزشكي داراست. بنابراين چه كسي راست مي گويد: منتقداني كه فكر مي كنند پزشكي 
جايگزين شبيه وودو1 است، يا مادري كه سالمتي كودكش را به عهده پزشكي جايگزين 

مي گذارد؟ سه پاسخ احتمالي وجود دارد:
تحميق      1 را  ما  مؤثر  بازاريابي  شايد  باشد.  بي فايده  كاماًل  جايگزين  طب  شايد 

كرده است تا باور كنيم كه طب جايگزين مؤثر است. درمانگران طب جايگزين 
ممكن است آدم هاي خوبي به نظر آيند،  اغلب در مورد مفاهيم خوش آيندي مانند 
»شگفتي هاي طبيعت« و »حكمت باستاني« سخن بگويند، ولي ممكن است جامعه 
و يا حتي خودشان را هم فريب دهند. آن ها اصطالحات پر ابهتي مانند كل نگر، 
نصف النهار)meridian(، خودشفايي2 و فردي3 را به كار مي برند. اگر ما فراتر از اين 
اصطالحات را بتوانيم ببينيم، آيا متوجه اين خواهيم شد كه پزشكي جايگزين فقط 

شيادي است؟
يا شايد طب جايگزين به طور قاطعي مؤثر است. شايد شكاكان، از جمله پزشكان      2

بسياري موفق نشده اند كه منافع يك نگرش كل نگر، طبيعي، سنتي، و معنوي نسبت 
به سالمتي را تشخيص دهند. پزشكي هيچ گاه ادعا نكرده است كه تمام پاسخ ها 
داده  روي  انسان  بدن  از  ما  فهم  در  انقالب هايي  بارها  و  بارها  و  است،  دارا  را 
است. بنابراين آيا انقالب بعدي منجر به كشف مكانيسم هاي بنيادي طب جايگزين 
خواهد شد؟ يا ممكن است نيروهاي تاريك تري در كار باشند؟ آيا ممكن است كه 
جامعه پزشكي و پزشكان براي حفظ قدرت و نفوذ خود از طب جايگزين انتقاد 
مي كنند تا رقيبان را درهم بكوبند؟ يا ممكن است همين شكاكان، دست نشانده 

شركت هاي داروسازي بزرگ باشند كه فقط مي خواهند به منافع خود بچسبند؟
يا اين كه حقيقت جايي در اين ميان قرار دارد؟     3

پاسخ هر چه باشد ما تصميم گرفته ايم براي يافتن حقيقت اين كتاب را بنويسيم. 

 
 
Voodoo .1 آييني كه در جزاير كارائيب رواج دارد و مخلوطي از اعتقادات قبايل شرق آفريقا و مذهب 

كاتوليك است و بر مبناي خرافات و جادوگري بنا شده است.
2. self healing    3. individualized
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ادعا دارند كه حقيقت را در مورد  اگر چه كتاب هاي زيادي هم اكنون وجود دارد كه 
طب جايگزين به شما مي گويند، اما مطمئن هستيم كه كتاب ما داراي تيزبيني، اعتبار، و 
استقالل بيشتري است. هر دو ما متخصصين تحصيل كرده هستيم، بنابراين درمان هاي 
جايگزين متعددي را با دقت بررسي خواهيم كرد. عالوه بر آن هيچ يك از ما هرگز 
در استخدام يك شركت داروسازي نبوده ايم و نيز هيچ گاه از صنعت »بهداشت طبيعي« 
منفعت شخصي نبرده ايم- صادقانه مي توانيم بگوييم كه تنها انگيزه ما يافتن حقيقت است.
همكاري ما دو نفر نيز تعادلي را در كتاب برقرار مي سازد. يكي از ما، يعني ادزارد 
ارنست، سال هاي زيادي را به طبابت از جمله  درمان هاي جايگزين اشتغال داشته است. 
او اولين استاد طب جايگزين است، و گروه تحقيقاتي او پانزده سال را صرف پيدا كردن 
درمان هايي كرده است كه تأثير گذارند يا خير. نفر ديگر ما، يعني سيمون سينگ، خارج 
به عنوان روزنامه نگار علمي در نشريات،  را  دو دهه  تقريباً  از حوزه پزشكي است كه 
به  را  پيچيده  ايده هاي  تا  داشته  هميشه كوشش  و  است  كرده  كار  راديو  و  تلويزيون، 
شيوه اي توضيح دهد كه عامه مردم آن را بفهمند. ما فكر مي كنيم كه با همديگر مي توانيم 
بيش از هر كس ديگري به حقيقت برسيم، و مهم تر آن كه سعي خواهيم كرد تا آن را به 

شيوه اي واضح، روشن، و قابل فهم توضيح دهيم.
هدف ما اين است كه حقيقت را در مورد معجون ها، لوسيون ها، قرص ها، سوزن ها، 
ضربه زدن ها، و انرژي دهي كه در خارج از حوزه طب مرسوم است اما به طور روزافزوني 
براي بسياري از بيماران جذاب است، آشكاركنيم. چه درمان هايي مؤثرند و چه درمان هايي 
بي اثرند؟ چه اسراري و چه دروغ هايي وجود دارد؟ چه كسي قابل اعتماد است و چه 
كسي تقلب مي كند؟ آيا پزشكان امروزي مي دانند بهترين روش درمان چيست، يا اين كه 
بهترين روش درمان قصه هاي پيرزنان حاوي حكمت هاي باستاني و متعالي است؟ به 
همه اين پرسش ها و بسياري بيش تر در اين كتاب پاسخ داده خواهد شد كه صادقانه ترين 

و دقيق ترين بررسي پزشكي جايگزين است.
به ويژه ما به اين پرسش اساسي پاسخ مي دهيم: »آيا طب جايگزين براي درمان بيماري ها 
مؤثر است؟« اگر چه هنگامي كه اين پرسش ساده و كوتاه از هم باز مي شود تا حدودي 
پيچيده مي شود و بر حسب سه مقوله عمده پاسخ هاي بسياري دارد. اول، درباره چه درمان 
جايگزيني صحبت مي كنيم؟ دوم، براي چه بيماري آن را به كار مي بريم؟ سوم، منظور از 
مؤثر چيست؟ براي پاسخ درست به اين پرسش ها، كتاب را به شش فصل تقسيم كرده ايم.
فصل 1 مقدمه اي است بر روش علمي. در اين فصل توضيح داده مي شود كه چگونه 
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دانشورزان )scientists( با مشاهده و آزمايش مي توانند تعيين كنند كه آيا يك درمان معين 
مؤثر است يا نه. به هر نتيجه اي كه در بقيه اين كتاب مي رسيم وابسته به روش علمي و 
تجزيه و تحليل غير جانبدارانه بهترين پژوهش هاي پزشكي موجود است. به اين ترتيب 
نتايج بعدي بيش تر كنيم. با توضيح شيوه كار دانشورزي اميدواريم اعتماد خود را به 
به  مورد طب سوزني  در  كه چگونه روش علمي مي تواند  نشان مي دهد  فصل 2 
كار رود كه يكي از رايج ترين، آزمايش شده ترين، و پرمصرف ترين روش هاي پزشكي 
جايگزين است. همين طور آزمايش هاي علمي متعددي را كه بر روي طب سوزني انجام 
شده است بررسي كند. اين فصل به منشأ باستاني آن در شرق و چگونگي رواج آن در 

غرب و روش استفاده از آن در حال حاضر نيز نگاهي مي اندازد.
فصل 3، 4، 5 همين رويكرد را در بررسي سه روش درماني طب جايگزين يعني 
بقيه روش هاي درماني  به كار مي بندد.  كايروپراكتيك، و طب گياهي  هوميوپاتي، درمان 
طب جايگزين در پيوست آمده است، كه بيش از سي روش درماني را تجزيه و تحليل 
مي كند. به عبارت ديگر هر روش درماني طب جايگزين كه احتمال دارد كه با آن روبرو 

شويد در صفحات اين كتاب به طور علمي ارزيابي خواهند شد. 
آينده  به  نتايجي مي  گيرد و  پيشين  پايه مدارك فصل هاي  بر  پاياني  فصل ششم و 
مراقبت هاي بهداشتي مي نگرد. اگر مدارك و شواهد بيشماري وجود داشته باشند كه 
يك درمان جايگزين تأثيري ندارد، آيا بايد ممنوع شود و يا اين كه انتخاب بيمار است 
واقعًا  جايگزين  درمان هاي  از  بعضي  اگر  ديگر  سوي  از  است؟  تعيين كننده  عامل  كه 
مؤثرند،  آيا مي توان آن ها را با طب مرسوم توام كرد يا اين كه هميشه ميان نظام پزشكي و 

درمانگران جايگزين تضادي وجود خواهد داشت؟
موضوع كليدي در تمام اين شش فصل »حقيقت« است. فصل 1 به اين مي پردازد 
كه دانشورزان چگونه حقيقت را معلوم مي كنند. فصل 2 تا 5 بر مبناي مدارك و شواهد 
علمي حقيقت را در مورد درمان هاي جايگزين متفاوت آشكار مي كند. فصل 6 نگاهي به 
اين مي اندازد كه چرا حقيقت اهميت دارد، و چگونه اين موضوع بايد بر ديدگاه ما نسبت 

به درمان هاي جايگزين در زمينه پزشكي قرن بيست و يكم تأثير بگذارد.
به يقين، واقعيت متاع اطمينان بخشي است،  ولي در اين كتاب با دو هشدار مي آيد. 
اول آن كه ما واقعيت را به شيوه اي رك و بي هيچ پوزشي عرضه مي كنيم. به اين ترتيب 
وقتي مي بينيم كه درمان معيني بر روي بيماري معيني مؤثر است )مثاًل علف چاي يا 
چاي كوهي St John,s wort اگر به طور صحيح مصرف شود، خاصيت ضد افسردگي 
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دارد - فصل 5 را ببينيد(، به وضوح آن را بيان مي كنيم. در موارد ديگر هم اگر بفهميم 
كه درمان معيني بي فايده، و يا حتي زيان بخش است، اين نتيجه گيري را به همان شدت 
خواهيم گفت. شما تصميم گرفتيد اين كتاب را براي يافتن حقيقت بخريد، بنابراين ما 

فكر مي كنيم كه به شما مديونيم تا با شما صريح و صادقانه باشيم.
دومين هشدار اين است كه همه واقعيت ها در اين كتاب بر مبناي علم است،  زيرا 
بقراط كاماًل درست مي گفت كه دانش معرفت را به وجود مي آورد. هرچه را درباره عالم 
و هر كشف جديد  است،   دانش  به خاطر  تعداد كهكشان ها  تا  اتم  اجزاء  از  مي دانيم، 
پزشكي، از تهيه داروهاي گندزدا تا محو آبله، بر بنياد علمي ساخته شده است. البته علم 
كامل نيست. دانشمندان به آساني مي پذيرند كه همه چيز را نمي دانند، با اين حال بدون 

شك روش علمي بهترين مكانيسم براي رسيدن به واقعيت است.
اگر خواننده اي هستيد كه در مورد قدرت دانش شكاك هستيد، پس خواهش مي كنيم 
دست كم فصل 1 را بخوانيد. در پايان فصل يكم بايد به اندازه كافي در مورد ارزش 

روش  علمي متقاعد شده باشيد تا با نتيجه گيري هاي بقيه كتاب موافق باشيد.
اثربخشي  تعيين  راه  بهترين  دانش  اين كه  قبول  از  شما  است  ممكن  حال  اين  با 
درمان هاي جايگزين است، خودداري كنيد. ممكن است آن قدر كوته فكر باشيد كه بدون 
توجه به اين كه دانش چه مي خواهد بگويد به جهان بيني خود بچسبيد. ممكن است 
اعتقاد محكمي داشته باشيد بر اين كه تمامي طب جايگزين مزخرف است، و يا ممكن 
است به شدت ديدگاهي مقابل آن را داشته باشيد و اين كه طب جايگزين داروي همه 
دردها، رنج ها، و بيماري ها است. در هر دو حال اين كتاب براي شما نيست. اگر آماده 
نيستيد كه اين امكان را بررسي كنيد كه روش علمي مي تواند هم چون داور حقيقت عمل 
كند، موردي ندارد كه حتي فصل اول را بخوانيد. در حقيقت اگر از ابتدا تصميم خود را 
در مورد طب جايگزين گرفته  باشيد،  عاقالنه است كه اين كتاب را به كتابفروشي ببريد و 
پول خود را پس بگيريد. اصاًل چرا مي خواهيد نتايج هزاران مطالعه تحقيقاتي را بخوانيد 

در حالي كه از پيش تمام پاسخ ها را مي دانيد؟
ولي اميد ما اين است كه به قدر كافي فكرتان باز هست تا بخواهيد مطالب بيشتري 

را بخوانيد.





واقعیت را چگونه 1
مي يابید؟

»واقعيت وجود دارد - فقط دروغ ها جعل مي شوند«
- جورجز براك



اين كتاب در مورد اثبات واقعيت ها در رابطه با پزشكي جايگزين است. چه درمان هايي 
درمان هايي  و چه  هستند  بي خطر  درمان هايي  بي فايده؟ چه  درمان هايي  و چه  مؤثرند 

خطرناك؟
اين ها پرسش هايي هستند كه هزاران سال است پزشكان در مورد همه شكل هاي 
به تازگي تا حدودي رويكردي را در پيش  اين حال  با  پزشكي از خود مي پرسند، و 
گرفته اند كه به آن ها اجازه مي دهد مؤثر را از بي تأثير، و بي خطر را از خطرناك جدا 
پزشكي  درحرفه  است،  معروف  مدرك1  بر  مبتني  پزشكي  به  كه  رويكرد  اين  سازند. 
انقالبي به پا كرده و آن را از پيشه شارالن ها و بي كفايت ها به سيستمي از مراقبت هاي 
بهداشتي تبديل كرده است كه مي تواند معجزه هايي مانند پيوند كليه، از بين بردن آب 
مرواريد، مقابله با بيماري هاي كودكان، محو آبله را پديد آورده و به طور عملي همه ساله 

زندگي ميليون ها نفر را نجات دهد.
ما اصول طب مبتني بر مدرك را به كار مي گيريم تا درمان هاي جايگزين را بيازماييم، 
و  كه طب جايگزين چيست  دهيم  توضيح  كامل  به طور  كه  است  مهم  بسيار  بنابراين 
چگونه عمل مي كند. به جاي اين كه در زمينه امروزي آن را شرح دهيم، به زمان گذشته 
از  اين خود درك ژرف تري  كه  كرد،  و رشد  پيدا شد  ببينيم چگونه  تا  مي گرديم  باز 
ببينيم  تا  مي اندازيم  به گذشته نگاهي  به ويژه  داد.  به دست خواهد  آن  ذاتي  توانايي هاي 
چگونه اين رويكرد براي آزمايش رگ زدن يا فصد )حجامت(، روش عجيب و رايجي 
بود،  بيماري  نوع  براي درمان همه  در گذشته كه شامل برش پوست و عروق خوني 

امروزه به كار گرفته مي شود.
اثر  در  بيماري ها  كه  ديدگاه  اين  با  آن جا  در  و  گرفت،  پا  باستان  يونان  در  فصد 
عدم تعادل چهار مايع بدن،  يا اخالط اربعه: خون، صفرا، سودا، و بلغم ايجاد مي شوند 
به طور طبيعي جور مي آمد. ناهماهنگي در اين اخالط عالوه بر تأثير بر سالمت منجر به 
بروز مزاج معيني مي شد. خون با خوش بيني مترادف بود، صفرا با مزاج آتشي، سودا با 
افسردگي، و بلغم با بي احساسي. ما هنوز هم انعكاس اين اخالط را در واژه هايي مانند 

دموي، صفراوي، سوداوي و بلغمي مي شنويم.
داشتند  باور  مي كند  بدن گردش  در  نمي دانستند خون چگونه  كه  يوناني  پزشكان 
كه خون مي تواند راكد شده و به اين ترتيب سبب بيماري شود. به اين ترتيب بيرون 

1. evidence-based medicine
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آوردن اين خون را توصيه كرده و براي بيماري هاي گوناگون شيوه هاي معيني را تجويز 
مي كردند. براي مثال، براي ناراحتي هاي كبد با خون گرفتن از وريدي در دست راست و 

براي بيماري هاي طحال از وريدي در دست چپ خون مي گرفتند.
سنت طب يوناني دارای چنان اعتباری بود كه در قرن هاي بعدي فصد شيوه رايجي 
براي درمان بيماران در سراسر اروپا شد. در قرون وسطي آن هايي كه استطاعت آن را 
داشتند براي فصد پيش راهبان مي رفتند،  اما در سال 1163 ميالدي پاپ الكساندر سوم 
آن ها را از انجام اين شيوه خونين پزشكي منع كرد. بنابراين معمول شد تا سلماني ها 
مسؤوليت خون گرفتن را عهده دار شوند. آن ها نقش خود را بسيار جدي گرفتند، به دقت 
شيوه هاي خود را بهبود داده و فناوري هاي جديدي را به كار بردند. عالوه بر تيغ سلماني، 
تيغ فنرداري هم بود كه تا عمق معيني در پوست مي رفت. در سال ها بعد رگ زن نيز به 
آن اضافه شد كه از چندين تيغ فنردار تشكيل شده بود كه هم زمان پوست را مي بريدند.
بيشتر  طبيعي  شيوه  و  كمتر  فناوري  از  استفاده  رويكرد  كه  سلماني هايي  آن  براي 
را ترجيح مي دادند، گزينه استفاده از زالوهاي طبي وجود داشت. دهان اين كرم انگل  
خون آشام داراي سه آرواره جداگانه است كه هر كدام 100 دندان ظريف دارند. آن ها 
شيوه دلخواهي را براي خون گيري از لثه ها، لب ها و بيني بيمار فراهم مي آوردند. عالوه 
بر آن زالو يك بي حس كننده براي كاهش درد، يك ماده ضد انعقادي براي جلوگيري از 
انعقاد خون، و يك رگ گشا براي انبساط مجاري خوني و افزايش جريان خون ترشح 
مي كند. براي اين كه زالوها بيش تر خون بمكند، پزشكان روش زالوبري )bdellatomy( را 
انجام مي دادند، كه شامل ايجاد برش هايي در بدن زالو بود، به طوري كه وقتي خون وارد 
مكنده آن مي شد از اين برش ها خارج مي شد. اين عمل از سير شدن زالو جلوگيري كرده 

و سبب مي شد كه به مكيدن ادامه دهد.
اغلب گفته مي شود كه استوانه سفيد و سرخ سلماني ها نشانه نقش اوليه آن ها به 
عنوان جراح است، ولي واقعاً مربوط است به وضعيت آن ها به عنوان رگ زن1. رنگ سرخ 
نشانه خون و رنگ سفيد نشانه رگ بند2 است. گوي انتهاي استوانه نشانه كاسه مسي 
زالوها است و خود استوانه نشانه چوبي است كه بيماران فشار مي دادند تا جريان خون 

را بيش تر كنند.
در همان حال رگ زني توسط شخصيت هاي برجسته پزشكي در اروپا مطالعه شده 
و انجام مي شد، مانند »آمبروئاز پاره« كه پزشك سلطنتي رسمي چهار پادشاه فرانسوي 

1. bleeder   2. tourniquet



18   دروغ یا درمان

اين موضوع نوشت و نكته ها و  او به طور مشروحي در مورد  در قرن شانزدهم بود. 
رهنمودهاي بسيار مفيدي را ارائه داد:

اگر زالوها را با دست برهنه بردارند،  آن ها عصباني مي شوند و به قدري سير مي شوند كه 
ديگر گاز نمي گيرند. در حالي كه اگر آن ها را با پارچه كتاني سفيد رنگ و تميز بگيريد و 
آن ها را روي پوستي كه كمي خراشيده شده است و يا بر آن خون جانور ديگري ماليده 
شده است بگذاريد، آن ها گوشت و پوست را با حرص بيشتر و كامل تري مي مكند. براي 
اين كه آن ها را از پوست جدا كنيد، بايد كمي گرد صبر زرد، نمك يا خاكستر بر روي سر 
آن ها بپاشيد. اگر مايل باشيد بدانيد كه چقدر خون مكيده اند گرد نمك بر آن ها بپاشيد به 

محض اين كه از پوست جدا شدند هر چه خون مكيده اند برمي گردانند.

خود  با  را  شدند، حجامت  ساكن  )آمريكا(  جديد  قاره  در  اروپايي ها  كه  هنگامي 
آوردند. پزشكان آمريكايي دليلي نمي ديدند روش هايي را كه در بيمارستان هاي بزرگ 
اروپايي آموزش داده مي شد مورد سوآل قرار دهند، بنابراين آن ها هم فصد را يك روش 
طبي اصولي مي ديدند كه در شرايط گوناگوني مي تواند به كار رود. با اين حال وقتي كه 
در سال 1799 اين شيوه در مورد مهم ترين بيمار اين كشور به كار برده شد،  استفاده از آن 
به ناگهان به يك موضوع جنجال  برانگيز تبديل شد. آيا رگ زدن يك مداخله پزشكي 

نجات بخش بود يا سبب از دست رفتن زندگي بيماران مي شد؟
اين جنجال در صبح 13 دسامبر 1799، روزي كه جورج واشينگتن با عاليم يك 
سرماخوردگي از خواب برخاست آغاز شد. هنگامي كه منشي شخصي او پيشنهاد كرد 
كه او دارويي بخورد، واشينگتن پاسخ داد، »مي داني كه من هيچ گاه براي سرماخوردگي 

چيزي نمي خورم، مي گذارم همان طور كه آمده برود.«
رئيس جمهور شصت و هفت ساله سابق فكر نمي كرد كه عطسه و گلودرد چيزي 
باشد كه درباره اش بايد نگران شد، به ويژه آن كه پيش از اين او به بيماري هاي شديدتري 
مبتال شده و زنده مانده بود. او در نوجواني به آبله و به دنبال آن مدتي به سل دچار شده 
بود. پس از آن هنگامي كه نقشه بردار جواني بود، به هنگامي كه در باتالق هاي پشه آلود 
ويرجينيا كار مي كرد به ماالريا مبتال شده بود. سپس در سال 1755 به طور معجزه آسايي 
در جنگ مونوگاهال )monogahela( زنده ماند، اگر چه دو اسب او كشته شدند و چهار 
گلوله يونيفورم او را سوراخ كردند. او به ذات الريه نيز مبتال شد، به طور مكرر به دوره هاي 
ماالريا گرفتار شد، و »يك دمل بدخيم« در كفلش پيدا كرد كه براي مدت شش هفته او را 
از كار انداخت. شوربختانه، با اين كه ميدان هاي خونين نبرد و بيماري هاي خطرناكي را از 


