خوانندگان

رازي
شبه علم!!!

جناب آقای دکتر توکلیصابری در نامهای خطاب
به سردبیر نشریه رازی ،به چاپ مقالهای در زمینه
هومئوپاتی که آن را شــبه علم میدانند ،اعتراض
کردهاند ،نامه ایشان را با هم میخوانیم:

« ...سردبير محترم مجله رازى

در شــماره  ،٣۵٨دى ماه  ،١٣٩٨ماهنامه رازى
ترجمــه مقالهاى با عنــوان «هومئوپاتى :درمانى
واقعى يا اميدى واهى» منتشــر شده بود كه باعث
تعجب من شد و باعث شد اين مطلب را براى نشر
در اين ماهنامه بفرســتم .در روى جلد اين نشريه
عنوان «ماهنامــه دارويى رازى ،علمى اجتماعى»
ديده مىشــود و بنابراين ،خوانندگان انتظار دارند
مطالب اين ماهنامه در زمينه اين دو موضوع باشد.
انتشــار مقالهاى در زمينه شبه علم جايش در اين
ماهنامه نيســت .هومئوپاتها نشريههاى خود را
دارند و مىتوانند در همان نشــريات مقاالت خود
را منتشر كنند.
هومئوپاتى يك روش منسوخ پزشكى است كه
حدود دويست ســال پيش توسط ساموئل هانمان
آلمانى ابداع شد ولى بعدها با آزمايشهاى دقيق و
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مكرر پزشــكى معلوم شد كه اين روش اثر درمانى
ندارد و هر اثرى هم كه ديده مىشــود اثر دارونما
( )placebo effectاست .دو قانون مشابه را درمان
میکنــد و يا قانون رقتها برخالف عقل ســليم،
قوانين طبيعت و اصول پزشكى است.
نويســنده در اين مقاله مىنويســد« :در سال
 ١٩٣٨يكى از مقامات كه خود نيز هومئوپات بود،
ســرفصل جداگانهاى براى داروهــاى هومئوپاتى
تحــت عنوان فارماكوپه داروهــاى هومئوپاتى در
اياالت متحده گشــود ».اين يكــى ديگر از موارد
بىصداقتى هومئوپاتها است .آنها نه تنها براى
درمانهاى پزشكى به روشهاى پزشكى منسوخ
تاريخ گذشته رجوع مىكنند ،بلكه به قوانين منسوخ
و تاريخ گذشته استناد مىكنند و وانمود میکنند كه
قوانين جارى است .قانونى كه ايشان رجوع مىکنند
مربوط به پيش از جنگ و مربوط به هشــتاد سال
پيش از اين اســت كه پژوهشهاى جدى در مورد
هومئوپاتــى انجام نگرفته بود .در آن دوران هيتلر
مىخواست در مقابل طب نوين و مبارزه با متفقین،
طب آريايى ايجاد كند و به تبليغ و ترويج هوميوپاتى
پرداخت .او پروژه تحقيقــات عظيمى را در مورد

هومئوپاتى آغاز كرد كه در آن در حدود هشــتاد
دانشگاه و بيش از ده هزار بيمار و پزشك شركت
داشــتند .پس از پايان جنگ نتايج اين تحقيقات
نشــان داد كه هومئوپاتى درمانى بىاثر است و
اگر اثرى دارد برابر اثر دارونما است .پس از آن
در كشــورهاى ديگرى مانند آمريكا ،انگلستان،
ژاپن و بســيارى از كشــورهاى ديگر مطالعات
وســيعى انجام شــد و آنها هم همين نتايج را
بهدســت آوردند .امروزه در آمريكا و كشورهاى
اروپايى فرآوردههاى هومئوپاتيك را دارو حساب
نمىكنند ،چون ماده مؤثر قابل اندازهگيرى ندارد،
چــون دارو نيســت و در داروخانهها به فروش
نمــىرود ،بلكه در عطارىها و فروشــگاههاى
مواد خوراكى به فروش مىرود و نظارت پزشكى
و نســخه الزم ندارد .اگــر اداره مواد خوراكى و
داروى آمريــكا قوانينى را در مورد فرآوردههاى
هومئوپاتى گذاشته است ،بهعلت خوراكى بودن
فرآوردههــاى هومئوپاتى اســت .اين قوانين را
در مــورد رب گوجه فرنگى و ســس مايونز هم
دارد ،مانند رعايت بهداشــت در توليد ،شمارش
ميكروبى و غيره آنها.
هومئوپاتى در آمريكا جزو سيســتم پزشــكى
نيست و كســانى كه به آن اشتغال دارند همان
هومئوپاتها هستند كه بدون داشتن تحصيالت
پزشــكى با گذراندن دورههاى شش ماهه تا دو
ســاله مىتوانند به ايــن كار بپردازند .بيمارانى
كه انتظار درمان و يا شــفاى حاصل از داروهاى
هوميوپاتى را دارنــد ،اميدى واهى دارند .آنها
درمانهاى مؤثر پزشكى را از خود دريغ میكنند
و ممكن است بيمارىهاى آنها شدت يابد و يا

به مرحلهاى برســد كه ديگر قابل درمان نباشد.
با تشكر و تقديم احترام
دكتر محمدرضا توكلیصابرى »...

رازی :ماهنامــه رازی از آغــاز ،به آزادی تفکر
و اندیشــه علمی و تضارب این اندیشــه ها (مانند
انتشــار مقاله ایشــان در همین شــماره) اعتقاد
راســخ داشــته اســت .در مــورد هومئوپاتی نیز
عــدهای مانند دکتر توکلــی صابری فکر میکنند
و برخی نیز مانند انســتیتوی آمریکایی هومئوپاتی
(،)American Institute of Homeopathy
کمیتــه ا ر و پا یــی بــر ا ی هو مئو پا تــی
(،)European Committee for Homeopathy
شــورای مرکزی هومئوپاتــی اروپا (European
 )Central Council of Homeopathsو ...
درســت برعکس فکر میکنند و حدود  29درصد
مــردم اروپا هر روز از این روش درمانی اســتفاده
میکنند .از ســوی دیگر ،نشــریات تحقیقاتی با
ایمپکت بــاال ( )High Impactمانند هومئوپاتی
( ،)Homeopathyنشــریه بریتانیایی هومئوپاتی
( ،)British Homoeopathic Journalنشــریه
آمریکایی طب هومئوپاتی (American Journal
 )of Homeopathic Medicineو  ...وجود دارند
که مقاالتشان مورد استفاده محققان قرار میگیرد.
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