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رضاملکزاده
رئیس پژوهشکده گوارش دانشگاه علوم پزشکی تهران

چندی قبل وبینار »شبه علم و طب سنتی« در تاالر 
دکتر سیاسی دانشکده علوم رفتاری و سالمت 
روان- وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران 
برگزار شد. این برنامه به بررسی طب سنتی از 
نظر میزان انطباق آن با معیارهای علمی پرداخت 
و در آن سخنرانان از جنبه های گوناگون به این 
سؤال پاسخ دادند که آیا این طب، جایگاهی 
علمی پیدا کرده است یا باید به عنوان یک 

شبه علم در نظر گرفته شود؟
در بخشی از این برنامه، معاون پژوهشی سابق 
وزارت بهداشت و رئیس پژوهشکده بیماری های 
گوارش و کبد راجع به »ارتباط طب سنتی با 
ادامه  در  آنچه  کرد.  پزشکی« صحبت  رشته 
رضا  سخنرانی  مشروح  می گذرانید،   نظر  از 

ملک زاده است.

بحث من درباره شبه علم و رابطه آن با طب سنتی 
است. درمورد شبه علم آن چیزی که بسیار ساده 
می توان گفت این است که شبه علم اعتقادات یا 
فعالیت هایی است که ادعا می شود علمی و واقعی 
است لیکن در ترازوی سنجش روش های علم، بطالن 

آن آشکار می شود.
شبه علم در مناطق و کشورهای مختلف دنیا در موارد 
بسیاری توسط برخی صاحبان قدرت های سیاسی یا 
اقتصادی حمایت می شود زیرا ادامه حیات شبه علم 

در جهت منافع آنهاست. 
با ادعاهای متناقض، اغراق آمیز یا  شبه علم غالبا 
ابطال ناپذیر مشخص است. برخورد متعصبانه به 
جای پاسخگویی سنجیده، عدم آمادگی و همراهی 
برای ارزیابی ادعاها توسط سایر متخصصان، تداوم 
فعالیت ها علی رغم بی اعتبار شدن فرضیه ها و عدم 
وجود روش های نظام مند هنگام ایجاد فرضیه ها. هر 
فرضیه ای باید منطقی داشته باشد. بعضی از افراد 
سال ها کار می کنند که فقط یک فرضیه داشته باشند 

ولی این افراد اصال فرضیه ای ندارند.
اگر به تاریخ علوم پزشکی نگاه کنیم، خواهیم دید 
که آنچه امروز ما به عنوان پزشکی جدید در اختیار 
داریم و جامعه از آن بهره مند می شود، حاصل تالش 
و کوشش به همراه توجه و دقت و نوعی بصیرت 
علمی توسط گروهی محدود از پزشکان و محققان در 
طول تاریخ بوده است. بررسی و مطالعه دستاوردهای 
جدید علم پزشکی در طول تاریخ به خصوص برای 
نسل جوان پزشکان امروز و دانش پژوهان در سایر 
رشته های علوم تالش پسندیده ای است و می تواند 
موجب سرعت بخشیدن و پیشرفت دانش پزشکی 

در آینده گردد.
نگاهی داشته باشیم به وضعیت سالمت در یک قرن 
قبل و وقتی طب قدیم یا طب سنتی مهمترین  روش 
تشخیص و درمان در جهان و ایران بود. این بررسی 
نشان می دهد که در آن زمان وضعیت بسیار اسفناک 
بوده است. شیوع بیماری های عفونی، مرگ و میر 
باال از نوزادان و کودکان گفته تا مادران و اغلب مردم، 

امید به زندگی در بدو تولد بسیار کوتاه و در حد 
30 سال بود. آنچه موجب گردید وضعیت سالمت 
جامعه دگرگون شود و امید به زندگی در بدو تولد 
در جهان و از جمله در کشور ما، در نیم قرن گذشته 
به میزان 45 سال افزایش یابد و امروز به 76 سال 
در مردها و 79 سال در خانم ها برسد، پیشرفت های 

علم پزشکی بوده است. 
آیا دستاوردهای علمی سه دهه اخیر در علوم پایه 
علم پزشکی مانند بیوشیمی، ایمنی شناسی، ژنتیک و 
شناخت دستگاه ایمنی بدن تحول عظیمی در شناخت 

ما از بیماری ها را ایجاد نکرده است؟ 
رازی،  مانندمحمدبن زکریای  دانشمندانی  اگر 
سیداسماعیل جرجانی، ابوعلی سینا و غیره به یافته های 
نوین پزشکی آگاه می شدند، آنگاه بیماری ها را همچنان 
بر مبنای امزجه و اخرده و اعضا و ارواح و قوا و 

افعال تحلیل و تدریس می کردند؟
آیا کسی مانند ابوعلی سینا که دوران خودش برای 
اولین بار در دنیا یک کارآزمایی بالینی را مطرح کرد، 

همچنان براساس همان اعتقادات عمل می کرد؟
جای بسی تاسف است که امروز گروهی از همکاران ما 
مجددا به طب سنتی روی آورده و آن را تبلیغ می کنند 
و دلیل این اقدام عجیب، روحیه کم کاری، نداشتن 
تفکر سازنده، عدم پرداختن به تحقیق و نوآوری نزد 
این گروه است. مطالعه تاریخ تحول در پزشکی مدرن 
و پویا برای محققین علوم پزشکی موجب امیدواری 
جدید برای پیشرفت علم پزشکی در آینده و رسیدن 
 )Precision Medicine( به هدف پزشکی دقیق
می گردد. یکی از مهمترین وظایف نسل جدید پزشکی 
ایران، نقش آفرینی و مشارکت جدی در توسعه مرزهای 

دانش پزشکی در سطح جهانی است.
من میخواهم در اینجا از بحث هایی که دکتر زمانی و 
دکتر منصوری در همین وبینار مطرح کردند استفاده 

کنم و این مسئله را مطرح کنم که اساسا علم پزشکی 
جدید پزشکی چگونه خلق می شود؟ برای این منظور 
می خواهم دو مثال بزنم. یک مثال، تالش و کوشش 
گروهی از محققین در دانشگاه آکسفورد انگلستان است 
که نهایتا منجر به قطعی شدن سرطان زا بودن سیگار در 
سال 1950 و بیانیه سازمان جهانی بهداشت در سال 
1986 شد. مثال داخلی دیگری که می خواهم بزنم 
درباره تالش و کوشش گروهی از محققین پزشکی 
در دانشگاه علوم پزشکی تهران و سایر دانشگاه های 
علوم پزشکی است که منجر به قطعی شدن سرطان زا 
بودن تریاک و تصدیق آن توسط سازمان جهانی 

بهداشت است که همین امسال اتفاق افتاد. 
درباره مورد سیگار باید عرض کنم که در پایان 
جنگ جهانی دوم، انگلیس بیشترین سرطان ریه را 
در جهان داشت و هیچ کس علت آن را نمی دانست. 
آقای ریچارد دال )Richard Doll( یک محقق 
برجسته بود که در ابتدا تصور می کرد این افزایش 
ممکن است به دلیل عوامل شغلی یا به دلیل آسفالت 
جاده ها باشد زیرا در قیر مواد سرطان زا وجود دارد. 
آقای دکتر دال و استاد او دکتر هیل، مطالعات متعددی 
انجام دادند و نشان دادند که سیگار کشیدن نه تنها 
باعث سرطان ریه بلکه باعث بسیاری از بیماری های 
دیگر می شود. حتی با وجود شواهد محکم سال ها 
طول کشید تا پزشکان و سیاستمداران، این شواهد 
علمی را بپذیرند. ببینید در سال 1945 تقریبا تمام 
مردان انگلیسی سیگار می کشیدند و اگر کسی سیگار 
نمی کشید، در حقیقت یک استثنا بود. بیش از 60 
درصد پزشکان سیگار می کشیدند. این مسئله مربوط 
به زمانی است که هنوز معلوم نبود سیگار عوارض 
دارد یا نه و آیا سرطان زا هست یا نه. آقای ریچارد 
دال یک پزشک انگلیسی که بعدا یک اپیدمیولوژیست 
شد و کارش را گذاشت روی مطالعه عوارض 

سیگار و یک مطالعه بزرگی را اتفاقا روی پزشکان 
انگلیسی انجام داد و حدود 50 هزار پزشک را برای 
50 سال پیگیری کرد. یک مقاله ای هست که آقای 
 British Medical دال در سال 1950 در مجله
Journal نوشته است. در سال 1950 اعتقادش را 
براساس مطالعات Case-control study اعالم 
کرد ولی کسی باور نکرد تا اینکه ایشان 50 سال 
بر روی آن گروه از پزشکان مطالعه کرد و در سال 
 BMJ 2014 این شواهد علمی را مجددا در مجله
British Medical Journal(( چاپ کرد و این 
منجر به این شد که همه بپذیرند و بعد از آن مصرف 
سیگار به شدت کاهش پیدا کرد. آقای ریچارد دال 
لقی »Sir« دریافت کرد و به  اصطالح معتبرترین 
اپیدمیولوژیست قرن بیستم نام گرفت و گفته می شود 
که از دانشگاه آکسفورد در تاریخ خودش در قرن 

بیستم، هیچ فردی را مانند او نداشته است.
حاال این کاری را که ما در ایران انجام دادیم روی 
گیاه خشخاش که محصول آن تریاک است که 
به عنوان قوی ترین داروی ضددرد شناخته شده 
است. 5 هزار سال پیش در سومر که نخستین 
تمدن شهری در منطقه بین النهرین بوده است 
آمده »بیمار با پای شکسته دراز کشیده است. 
او بسیار درد می کشد و باید بخوابد تا پایش 
بهبود یابد. خوشبختانه او موفق شد دارویی را 
از یک گل معمولی )که همین گل خشخاش 
است( پیدا کند و مصرف کند و او خوب شد.«
درمورد تریاک در تاریخ ما و در طب قدیم، 
ابن سینا و... مطالب زیادی وجود  جالینوس، 
طب  کتاب  مختلف  جاهای  در  اسلر  دارد. 
قدیم ابن سینا آورده که از فواید تریاک برای 
درمان انواع بیماری ها استفاده می شده است. 
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