
یادداشت وارده

  مازیار ستاری
عضو هیات مدیره نظام پزشکی اصفهان

به دنبال انتشار یادداشتی از همکارمان »دکتر کیارش آرامش« 
در خصوص ایراداتی که به طب سنتی و هومیوپاتی وارد نموده 
از  اجتناب  با بسط موضوع و سعی در  تا  بر آن شدم  بودند، 
پیشداوری، سواالتی را در این زمینه طرح کنم و بدون تالش 

در رد یا تایید، قضاوت را برعهده خواننده بگذارم.

که  می پذیرد  سنتی  طب  آیا  که  است  آن  سوال  اولین   .1
علمی تجربی است و باید از اصول علوم تجربی تبعیت کند؟
امروزه  آنچه  تمام  می دانیم.  تجربی  علمی  را  پزشکی  علم  ما 
در مجموعه علوم پزشکی تدریس شده و کاربرد عملی یافته، 
نظریه هایی بوده که با روش علمی و گذشتن از مراحل آزمون 
و خطا به مرحله تایید رسیده و سپس با انجام مطالعات بالینی 
و  شده  آن مشخص  نامطلوب  و  مطلوب  نتایج  امکان  حد  تا 
نهایتا به عنوان روش تشخیصی یا درمانی اجازه کاربری یافته 
و با گذشت زمان و طرح و تایید نظریه های جدیدتر، مطالب 
قبل مورد ارزیابی مجدد قرار گرفته و بعضا کاربردشان متوقف 
گشته است. خالصه اینکه ما در علم پزشکی به عنوان یک علم 
تجربی هیچ گونه اصول ثابت و الیتغیری که مانند اصل اقلیدس 
اثبات  یا قضیه تالس سایر قضایا و نظریات را بر اساس آنها 
کنیم، نداشته ایم. همه چیز همواره در معرض سوال و کنکاش 
بوده و گواه ما آن است که تمام رفرنس های پزشکی در سیر 
در  شدن  نو  سوی  به  همواره  تغییر  و  تجدید  پیوسته  و  آرام 

حرکت بوده  است.
آیا در طب سنتی نیز چنین دیدگاهی حاکم است ؟

سوی  به  سنتی  طب  نگاه  که  است  آن  سوال  دومین   .2
گذشته است یا آینده؟!

پیوسته و  مطمئنا طب سنتی به صورت یک مجموعه مطالب 
یک جا توسط یک نفر کشف نشده و از منبعی مانند وحی نیز 
استخراج نشده است. بسیاری از مطالب این علم که در دانشگاه 
جندی شاپور مورد تایید و کاربرد بوده، با ورود پزشکان بعدی 
مانند رازی، ابن سینا و جرجانی تحکیم یا ابطال شده و مطالب 
جدیدی بر آنها افزوده شده است. آیا اگر اجل مهلت بیشتری 
به ابن سینا داده بود و امروز در بین ما می زیست، خود تا چه 
حد به آنچه در این حیطه مطرح است، اذعان داشت و از آن 

تبعیت می کرد؟

3. سوال سوم آن است که آیا دایره مداخله طب سنتی، 
صرفا بیماری های داخلی است و یا اینکه پزشکان سنتی ما 

در حیطه های جراحی نیز فعالیت داشته اند؟
تاریخ طب، پاسخ ما را داده است. روش های جراحی بسیاری در 
تاریخ پزشکی ما ابداع و استفاده شده که امروزه با پیشرفت های 
علمی کنار گذاشته شده است. چگونه است که طب سنتی امروزی 
صرفا به حیطه داخلی عالقه نشان می دهد و به کلی از جراحی 
فاصله گرفته است؟ و چرا بزرگان امروزی طب سنتی، منسوخ 
اما بر پایداری اصول در  شدن روش های جراحی را پذیرفته 

حیطه طب داخلی همچنان اصرار می ورزند؟!

4. آیا مقاومت جامعه پزشکی در برابر پذیرش طب سنتی 
تنگ  از  ناشی  پزشکی  به عنوان یک شاخه جدید در علم 

نظری است؟!
پدرم تعریف می کند در شهر اصفهان جراحی پیشکسوت به نام 
دکتر بختیار مالکی طبابت می کرد که بسیاری از جراحی های 

مربوط به زنان، دستگاه ادرای- تاسلی، ارتوپدی و جراحی های 
پنجاه  آن روزگار حدود  از  انجام می داد.  را  شکم و گوارش 
سال می گذرد و امروز حیطه های تخصصی جراحی، ارتوپدی، 
اورولوژی و زنان هریک به صورت رشته ای جداگانه تعریف 
به   نیز در هر رشته  شده و حتی زیرشاخه های تخصصی تری 
وجود آمده است. پیدایش برخی رشته های جدید در پزشکی 
مانند طب فیزیکی و هسته ای نیز به همین چند سال اخیر باز 
می گردد. تاریخ گواهی می دهد که چه در گذشته دور و چه 
از  تشکیل هیچ یک  و  به ظهور  نسبت  پزشکی  نزدیک جامعه 
پس  است.  نداشته  جبهه گیری  شاخه ها  زیر  و  شاخه ها  این 
شاید علت این مقاومت در برابر طب سنتی را در »جهت« و 
رشته ها  آن  تمام  یافت! جهت حرکت  باید  آن  »نوع« حرکت 
و زیرشاخه هایشان هم راستا با علوم تجربی از َسمت گذشته 
نیز در  آیا جهت گیری رشد طب سنتی  آینده است.  به سوی 

همین راستا بوده است؟
از سویی در نوع حرکت و عملکرد نیز تفاوت به چشم می ر سد. 
در برهه ای که به علت مداخالت ناموجه برخی مدعیان طب 
سنتی در تمام بیماری ها از سرطان گرفته تا دیسکوپاتی، آرتروز ، 
نازایی و... مفسده های زیادی به بار آمد و نگاه های پرسشگر 
پاالیش  با شعار  این سو متوجه گردید، طب سنتی  به  نقاد  و 
علمی مطالب و تعریف جایگاهی به عنوان »مکمل پزشکی« و 
جدید  رشته   یک  به عنوان  که  یافت  توفیق  آن«  »جایگزین  نه 
وزارتخانه  در  و  گردیده  ثبت  پزشکی  تخصص های  زمره  در 
دفتری نیز دفتری را به خود اختصاص دهد. اما آیا این شعار 
در عمل نیز تحقق یافت یا صرفا بر نیزه کردن قرآن برای عبور 

از آن شرایط دشوار بود؟!
آیا منظور از »مکمل« صرفا ارائه انواعی از روش های درمانی 
کمکی است یا سبک پزشکی جداگانه ای که از نحوه تشخیص 
و تعریف بیماری و توضیح فیزیوپاتولوژی آن تا ارائه روش 
درمان، به کلی با علم پزشکی تفاوت داشته و نسبت به همه 

کشفیات در زمینه سلول و مولکول کامال بی تفاوت است؟!
تفاوت در روش درمان، امری منطقی و پذیرفتنی است اما چگونه 
می توان برای توجیه علت یک اختالل دو نوع فیزیوپاتولوژی 

کامال نامتجانس و بیگانه از یکدیگر را تصور کرد؟!
آنچه گاه نقد در این خصوص را با چالش جدی مواجه می نماید، 
چسباندن اصول طب سنتی به ارزش های ملی، تاریخی و حتی 
گاه مذهبی است. مثال گفته می شود که چرا چینی ها با وقوف 
را جهانی  توانسته اند طب سوزنی  ارزش طب سنتی خود  به 
نمایند و ما نسبت به داشته های خود رفتار متعهدانه نداریم؟! 
با  ما  آنچه  یا  سوزنی  است : طب  ظریف  بسیار  پاسخ  البته  و 
این عنوان می شناسیم، خود را نه به عنوان »سبکی جداگانه در 
طبابت« که به عنوان نوعی »روش درمانی« معرفی نموده است.

***
از  بیشتری  آثار تخریبی  به مراتب  از هر مطلب  ناموجه  دفاع 
حمله به آن خواهد داشت. طب سنتی به جای تشدید چالش های 
هویتی که فرا روی خود قرار داده است، باید با پاسخ دادن به 
این پرسش ها، دیدگاه جامعه پزشکی را تغییر دهد و یا برای 
انطباق با جایگاه علمی و واقعی که طالب آن است در روش ها 

و تعاریف خود تغییراتی را بپذیرد.
اصفهان- ۷ آبان ۹۹ 

طب سنتی؛ علم یا شبه علم؟!
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