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نگاه کنید از میان 10 مطالعه بالینی پراستناد که اینطور 
ادعا شده که اینها مربوط به طب سنتی است درصورتی 
که مربوط به اتنو فارماکولوژی است، 4 مطالعه مربوط 
به ایران است. بیشترین میزان استنادش مربوط به ایران 
است. بنابراین ما در جهت بررسی طب گیاهی خیلی 
فعال هستیم و کارهای مهمی هم انجام داده ایم اما 
با روش علمی و اینها هیچ ربطی به این طرفداران 
طب سنتی ندارد. اینها مطالعات مربوط به طب قدیم 
درمرکز ثبت کارآزمایی بالینی است. ما درحال حاضر 
3 هزار و RCT 216 در طب گیاهی یا همان که شما 
اسمش را می گذارید طب سنتی که از طرف وزارت 
بهداشت و دانشگاه ها حمایت شده اند و مطالعه انجام 
می دهند. طرح هایی که ما تصویب کرده ایم و از میان 
کسانی که ما به آنها گرند داده ایم، درصدی که به اینها 
اختصاص داده ایم در مقایسه با طرح های دیگر علمی 
بیشتر بوده و هدف ما این بود که آن چیزی که طب 
سنتی ما در گذشته بوده است را در بوته آزمایش های 
دقیق قرار دهیم و موارد متعددی از اینها هم امروز 
تبدیل به دارو شده و در داروخانه ها توزیع می شوند. 
یکی از آنها زعفران است که االن به صورت کپسول 
در داروخانه ها وجود دارد و داروهای متعدد دیگری 

مثل این که وجود دارند. 
ما در این جریان پاندمی کووید19 تحت فشار بسیار زیاد 
افرادی بودیم که هر روز  با یک ادعای جدید مراجعه 
می کنند و می گویند ما دارویی داریم که کووید19 
را درمان می کند بدون هیچ بررسی و مطالعه ای و 
این نه فقط در ایران به این صورت است بلکه در 
جاهای دیگر دنیا هم آدم های مدعی این مدلی هستند 
وقتی با بعضی از اینها صحبت می کنیم، این احساس 
ایجاد می شود که انگار یک مشکل روانی دارند و یک 

ادعاهای خیلی بزرگ و بی پایه ای می کنند. 
در نیویورک آمریکا، اپیدمی سرخک به وجود آمد. 
یعنی یک عده از افرادی ک مثل همین طب سننتی های 
ما هستند، جوی به راه انداختند و گفتند واکسن موجب 
امراضی می شود و با این تبلیغات اجازه ندادند تعدادی 
از بچه ها  واکسن سرخک بزنند و آنها را به سمت 
همین داروهای گیاهی بردند که گفتم آسیب هایی که 
به کبد می زند به مراتب بیشتر از داروهای جدید است.
در آخر می خواهم بگویم که من فقط یک پزشکی 
بیشتر نداریم. چیزی به نام طب سنتی و طب ایرانی 
نداریم. ما هم مثل همه جای دنیا، یک پزشکی بیشتر 
نداریم. البته ما می توانیم در این پزشکی، بخشی که 
در طب سنتی ما بوده و امروز هم از نظر علمی تایید 
می شود را بیاوریم و استفاده کنیم. ما می توانیم طب 
مکمل را به این پزشکی اضافه کنیم. ولی همه این 
اتفاقات باید از بوته پژوهش و تحقیق دقیق عبور کند.

و باالخره اینکه تنها جایگزین علم، علم بهتر است. 
شما نمی توانید چیز دیگری را به جای علم بگذارید 
و طب مکمل و جایگزین، یک فرصت برای کسب 
اطالعات بیشتر درمورد فردفرد بیماران است و این 
یک رویکرید است که ما باید در کل پزشکی برای 
همه داشته باشیم. آن چیزی که در پزشکی جدید 
احتیاج داریم، این است که ارتباطمان را با بیمارانمان 
بیشتر کنیم، حرف بیمارانمان را گوش کنیم و برای آنها 
وقت بگذاریم. یکی از دالیلی که گاهی بیماران پناه 
میبرند به طب سنتی این است که ما به اندازه کافی 
با آنها حرف نمی زنیم و وقتی که آنها از درمان های 
ما ناامید می شوند، به آن سمت گرایش پیدا می کنند. 
بنابراین خیلی مهم است که ما در طب جدید هم یک 

همدلی عمیق با بیمارانمان داشته باشیم.
به هرحال تجربه و میراث علمی پزشکی ایران، سرمایه 
بزرگی است و ما به آن افتخار می کنیم. باید با روش های 

دقیق علمی آن را بررسی کنیم و یافته های مهم آن را 
در طب مدرن ادغام کنیم. متاسفانه آن چیزی که امروز 
به عنوان طب سنتی شناخته می شود، این نیست. واقعا 
ساختار و محتوای دانشکده های طب سنتی، موجب 
اتالف وقت، سرمایه های مادی و معنوی و تولید علم 
غیرمفید است. اولین قربانیان این وضعیت هم همان 
دانشجویان PHD هستند که به این رشته ها رفته اند ولی 
درست تربیت نمی شوند و درست آموزش نمی بینند 
و در نهایت آینده مبهمی دارند و ما واقعا برای آنها 

هم دلمان می سوزد.
در آخر من میخواهم از همه کسانی که حرف های من 
را می شنوند دعوت کنم که خطر شبه علم را جدی 
و واقعی تلقی کنند. مسئولیت حرفه ای و اخالقی 
دانشوران، هم  اندیشی و همکاری برای صیانت از 
کانون های علمی جامعه و دفاع از حقوق در بهره مندی 
از خدمات سلمان )سالمت و درمان( تایید شده با 
روش های علمی است. ما امروز می توانیم در ایران 
بهترین تحقیقات را انجام دهیم. من یک نمونه را 
به شما نشان دادم که واقعا ما توانستیم در تحقیقات 
رتبه های خوبی در دنیا کسب کنیم و در بهترین 
مجالت علمی دنیا صاحب نشر باشیم و دستاورد 
داشته باشیم و به اشکال مختلف تولیدات داشته 
باشیم و آنها را تبدیل کنیم به چیزی که فایده دارد.
ما با آدم هایی که در طب سنتی مشغول فعالیت هستند، 
هیچ بدی نداریم ولی آنها را نصیحت می کنیم و از 
آنها خواهش می کنیم که بدانند آنچه انجام می دهند 
نه برای خودشان و نه برای مردم ما فایده ای ندارد.

یکی از اهداف بعثت پیامبران، تعلیم و روشن کردن 
چراغ دانش برای زدودن تاریکی جهل و خرافات 
است. این کاری است که همه ما به عنوان مسلمان 

وظیفه داریم که انجام دهیم.

انا هلل و انا الیه راجعون

خانواده بزرگ فارغ التحصیالن سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان
خانواده محترم و معزز اژه ای
خانواده محترم و معزز بهشتی

رحلت جانگداز مرحوم دکتر جواد اژه ای، بی شک مصیبت غیرقابل جبرانی برای علم و فرهنگ و آموزش و پرورش و 
در یک کالم توسعه در ایران است. بخش قابل مالحظه ای از دستاوردهای علمی و فرهنگی ایران در چند دهه گذشته 
و آینده، بطور مستقیم یا غیرمستقیم، مرهون تالش های این شخصیت وارسته، متواضع و بی مانند است. مصیبت 
درگذشت دکتر جواد اژه ای، دل های عالقمندان، شاگردان و دوستداران آن شخصیت بی بدیل علمی و فرهنگی، را به 

گونه ای به درد آورد که داغ آن تا سال ها بر روح و جان ما باقی خواهد ماند. 
اینجانب درگذشت این استاد و معلم فرزانه، دلسوز و از خود گذشته را به محضر ملت بزرگ ایران، خانواده محترم 

فارغ التحصیالن سمپاد، خانواده های محترم اژه ای و بهشتی صمیمانه تسلیت عرض می نمایم.
از درگاه خداوند متعال برای روح آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و اجر مسالت دارم.
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