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 خالصه:

 مقدمه :

که يکی از اهداف اصلی و حکمت های بررسی متون علمی به روشنی نشان می دهد 

مهم احکام و مقررات اسالمی ، طب پيشگيرانه ، از طريق پيشگيری از بيماری 

جرجی زيدان می گويد " غربی ها تاريخ . ها وتامين سالمت انسان است

داروسازی را بررسی کردند و به اين نتيجه رسيدند که مسلمانها 

باعث   فراموشی از ريشه و اصل آن بنيانگذاران فن داروسازی هستند . اما

بازگو نکردن عقايد  ، قطع ارتباط ما با گذشتهخودباختگی گرديد از جمله 

 و عدم خود باوری و خودکفايي ،تغيير محيط بيرونی زندگی  ، به نسل جديد

 . نگرش منفی به طب سنتی

 : بحث ونتيجه گيری

 ن كشور ما مي باشدعدم هيچگونه وابستگي به دنياي غرب و آمريكا كه آرما

كامالً تعريف آن متدهاي درماني و داروهاي مصرفي درطب سنتی جلوه گر است و 

با گسترش  از طرفی ديگر .داردمتنوع و كاربردي  یروشهاي درماناست چون شده 

از خروج ميليون ها دالر ارز خواهد شد و ايجاد  ييآن اشتغالزاييِ خود اكتفا

 .كند  يم  و سرمايه از كشور جلوگيري

مطالعه آثار گذشتگان نکته ای را روشن می کند که با دقت در اين آثار می 

توان ريشه بسياری از تئوری های علمی را که بعدا از طريق تجربه به اثبات 

رسيده است به صورت ابتدايي و گاهی به شکل اشارات و يا طرح سوالی در کتب 

 .آنان بوده ، ديدگذشتگان  که محصول تجربه و دقت و هوش سرشار 

 )از همه مهمتر اين طب جايگاه ارزشمندي در نظرات ائمه )ع( و پيامبر )ص

بسياري از مسلمانان )شيعه و سني( معتقد و تابع دستورات طب  چون  دارد

پيامبر اسالم  در سخنان بسياری ، مسلمانان را به  اسالمي مي باشند و

 تشويق کرده است، مراعات بهداشت در بدن و در تمام شئون زندگی

کليد واژه : طب سنتی ايرانی ، طب اسالمی ، خودباوری ، موانع رشد طب سنتی 

. 
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 مقدمه:

ادها ينچه که داشتم فقط کمی خاطره در آم که بودم اما از يبگومی خواهم 

 ن خواهد رفت.ين رنگ هم از بيهمماند که اگر مشق نشود 

ن آشنا شديم آن را بسيار در قرن حاضر که با رنگ و روی غرب و تمدن آ

جالب پنداشتيم و و با استقبال از آن ، خود را به حقارت کشيديم و آن گاه 

خجالت بر ما حکم فرما شد غافل از اينکه دچار تاراج و عقب ماندگی گشته و 

ريشه چنين برداشتی را نيافتيم و ميراثمان به دست فراموشی سپرده شد 

 ديشيم چه بايد بکنيم ..شايد وقت آن رسيده باشد که بين

را رها کنيم بلکه هدف نوعی همزيستی مسالمت  جديدسخن اين نيست که طب 

اين دو شيوه طبی است مي خواهيم با طب سنتی ، طب جديد را تعديل آميز بين 

 .(  1)  بودن طب سنتی نيستيم هو مدعی همه کارکنيم 

شی از انوار به تعبير زيگفريد هونکه روشنايي علم و تمدن در غرب نا

آفتابی است که از شرق تابيده است او در کتاب خود می نويسد : " ما تنها 

وارث يونان و رم نيستيم بلکه وارث جهان فکری اسالم نيز مي باشيم که بی 

... اعراب ) مسلمين ( با تجربه ها و کاوشهای  استمديون آن شک مغرب زمين 

ون ساخته وضع گته بودند دگرعلمی خود آن مواد خام را که از يونان گرف

جديدی در علوم ايجاد کردند . در واقع آنها را ه تجربه را در کاوشهای 

 .( 2) علمی ابتکار کردند

جرجی زيدان می گويد " غربی ها تاريخ داروسازی را بررسی کردند و به 

 (.5ن نتيجه رسيدند که مسلمانها بنيانگذاران فن داروسازی هستند " )يا

 :) دوری از سنت (  ختگی علل خود با

علت وعلل خودباختگی شايد به عوامل زيادی وابسته است اما چند مورد پر 

 . ( 4و  5و  1) اهميت تر بيان می گردد

 

ن خودمان:به يعدم باور کردن علوم به جامانده از دانشمندان سرزم .1

ر يق کشورهای غربی و سايد از طريم که علوم باياشتباه فکر می کن

م که فراموش ينکه ما خود صاحب دانشی هستيا برسد غافل از املل به م

 شده است.

 

اکتشاف و ابداع به ما  عنوان قطع ارتباط ما با گذشته : آنچه به  .2

جهان عرضه به  داده می شود صدها قبل توسط پزشکان مسلمان و ايرانی 

 .شده است 

ه کبازگو نکردن عقايد به نسل جديد : چه بسيار انديشه هايي که  .5

کی ين مرز و بوم است اما به نام ينشات گرفته از از پزشکان قديم ا

 ف گشته است .واز پزشکان اروپايي معر

تغيير محيط بيرونی زندگی : با پيشرفت تکنولوژی دنيای بيرون ما  .4

دچار تحول شده است که به اشتباه فرض می کنيم که بدن انسان نيز 

ان جسم طبيعی است  و دچار تغيير شده در حاليکه بدن انسان هم
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يعت  ، طب گياهان مورد استفاده در طب سنتی همان ارزش قبل را دارد 

 .با طبيعت سازگاری دارد

عدم خود باوری و خودکفايي : از لحاظ اقتصادی و اجتماعی وابسته به  .3

وفرمول آن وابسته به علوم کشور های پيشرفته هستيم و در تهيه دارو 

 غرب هستيم .

طب سنتی : وقتی مخالفان طب سنتی دليل علمی نبودن آن  نگرش منفی به .6

را بيان می کنند و نام سنت بر آن می گذارند ، غافل هستيم که طب 

 سنتی يکی از قربانيان خود باختگی است . 

فکر کردن به مسائل اقتصادی و سود آوری بيشتر : در بين سرمايه  .7

رادی وجود دارند داران بزرگ و نمايندگان آنها در امر داروسازی اف

 که سود را بر سالمتی افراد ترجيح می دهند . 

اين عدم تطبيق  باعث عدم  عدم تطبيق دو مفهوم علوم نوين و سنتی : .3

درک دنيای مدرن در جوامع اسالمی است و به همين دليل پذيرش 

مصداقهای تمايز اين دو مفهوم با موانع پيچيده روان شناسی اجتماعی 

 اجه می شود .در جهان اسالم مو

 

 بحث : 

 : رانيت طب ملی سنتی اياهم

 عدم هيچگونه وابستگي به دنياي غرب و آمريكا كه آرمان كشور ما مي باشد
كامالً تعريف آن متدهاي درماني و داروهاي مصرفي درطب سنتی جلوه گر است و 

با گسترش  از طرفی ديگر .داردمتنوع و كاربردي  یروشهاي درماناست چون شده 

از خروج ميليون ها دالر ارز خواهد شد و ايجاد  يياشتغالزاييِ خود اكتفا آن

  كند  مي  و سرمايه از كشور جلوگيري

. 
قادر به جذب بيماران كليه كشورهاي جهان مي  همچنين با اين توانمندی  

مي توان شعب مختلف در  حتی . داشت  خواهد  یو ارز آوري مناسب شويم 

 و از   )رد )البته بعد از نتايج درمان و تحقيقاتكشورهاي مختلف دائر ك

در دنيا كه معروفيت زيادي نيز  مکمل و جايگزينبسياري از روشهاي درماني 

و ...  Herbal پيدا كرده اند از جمله طب سوزني ، هاميوپاتي ، يوگا ، طب

 . مي باشد كامل تر و موثرتر

جود بودن داروی آن در به علت موهزينه درمان آن بايد خاطر نشان کرد که 

قابل رقابت با بسياري از شايد بتواند  .بود خواهد بسيار پايين ترکشور 

در طب سنتی ، معالجه مرض بر  . متدهاي درماني پر سرو صداي دنياي غرب باشد

بر خالف علم مدرن و كالسيك براي اكثريت بيماريها "علت" اصل کلی نگری است 

بالغ و  . ر بدن انسان نسبت به آن وجود داردسازگاري بسيار د. مطرح مي كند

  چند هزار سال تجربه شده است

پزشكان ايراني در اين طب مشهور هستند و درمانهاي موثر آنان در كتب 

  . تاريخي دنيا وجود دارد
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اركان اين طب و علل مطرح شده براي بيماري و يا حتي اصول درمان در طول 

قادر به درمان بسياري از  و  ته استساليان دراز تغييرات اندكي داش

 .بيماريهاي العالج و صعب العالج مي باشد 

بقراط به عنوان يک استاد پيشکسوت تاريخ طب بخشي از اطالعاتش را در 

حوزه پزشکي متاثر و برگرفته از دانش پزشکي مادها در غرب ايران مي داند. 

است که در زمان  همچنين جندي شاپور يکي از مرکز عمده پزشکي تاريخ طب

شاپور اول تاسيس شده و حتي تا قرن دوم هجري ، به عنوان يک مرکز درماني 

 .علمي معتبر شناخته مي شده است

 )از همه مهمتر اين طب جايگاه ارزشمندي در نظرات ائمه )ع( و پيامبر )ص
بسياري از مسلمانان )شيعه و سني( معتقد و تابع دستورات طب  چون  دارد

پيامبر اسالم  در سخنان بسياری ، مسلمانان را به  باشند و اسالمي مي

( 2)   مراعات بهداشت در بدن و در تمام شئون زندگی تشويق کرده است، ،

   . مي دانيم كه حدوديك چهارم جمعيت دنيا مسلمان مي باشندو

و احيای آن امری طب سنتی بر طبيعت استوار است و و ذاتا امری ممکن است 

معقول و امکان پذير است. با تفحص در تاريخ گذشته مشاهده می کنيم که 

طبيبان ، مردم و مدارس طب قديم امر موهومی نيست چه بسا که طبيبان 

 .( 3و  1د ) نامدار هميشه مورد تعقيب حکمرانان بوده ان
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 : ( 5و  1) و پيشنهادات راهکار عملی

د در زمينه طب و درمان كه بصورت بسيار عميق از منابع علمي گذشته خو -1

و گسترده و همه سو نگرانه نگاشته شده و قابليت بهره برداري بسيار 

 .توجه كنيم ، ساده و سازگار با فرهنگ ملي در آن مستتر است

ضمن تامين بهداشت و سالمت جامعه زمينه اي را براي توليد علم فراهم  -2

 م .يساز

بخش بهداشت و درمان نظر دانشمندان جهان را  با نشر ايده هاي جديد در -3

 م.يسازبه سوي منابع فرهنگي و ديني و ملي معطوف 

 .يم را کاهش د ههزينه هاي كالن و داراي عوارض فراوان درماني  -4

زمينه مناسبي براي استقالل در بخش درمان و بهداشت و حتي صدور خدمت  -5

 . در بخش بهداشت و درمان فراهم سازيم

ه بستر طبيعي و موقعيت جغرافيايي ويژه ايران با كشت دارو با توجه ب -6

 نماييم .هاي گياهي ، ايجاد اشتغال 

از صدور ارز دارويي جلوگيري كرده و موجبات فروش و ارز آوري داروهاي  -7

  .گياهي را به مردم جهان فراهم آوريم

 

تئوري ها در مجامع علمي دنيا احتياج به كار تحقيقاتي مي برای ارايه  -8

شاخه كار خود را آغاز  2باشد ، كه اين كار تحقيقاتي مي بايست در 

بررسي علل و مكانيسمهاي موجود در نحوه تاثير پذيري اين  -1 :كنند

روشها در درمان بيماران كه فيزيوپاتولوژي بيماري و درمان ناميده مي 

انجام كار تحقيقاتي بر روي بيماري هاي شناخته شده در رشته  -2شود . 

ي مختلف و ثبت نتايج بدست آمده و ارائه آمار تحقيقاتي قابل طرح ها

 .در مجامع علمي دنيا

انجمنهاي پزشكي تخصصي ايران گوش شنوا براي گزارش درمان بيماريهاي  -9

مختلف توسط اين روش طب داشته باشند و در اين مسير تشويق و هدايت 

 .شوند

طب ملي سنتي ايران در روش ه هاي درمان شده ب case جا براي مطرح كردن -11

 .نشريه هاي پزشكي داخلي وجود داشته باشند

هزينه و تاسيس انتشار يك نشريه اختصاصي در مورد طب ملي سنتي ايران  -11

تامين گردد كه واقعًا جاي آن در انبوه مجالت و هفته نامه و روزنامه 

 .هاي كشور خالي است

كتب مدارس و كار  طرح مباحث ساده و پايه اي بهداشتي و طب اسالمي در -12

ريشه اي از سطوح آموزش و پرورش و ايجاد درسي بنام طب اسالمي در 

 .مقاطع مختلف تحصيلي

آشنا كردن عموم با اساسي ترين ركن طب اسالمي كه شناخت طبع و مزاج مي  -13

باشد و ما معتقديم يكي از جنبه هاي مهم خودشناسي مورد تاكيد اسالم ، 
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مي باشد . از طريق برنامه هاي تلويزيوني در زمينه شناخت طبع و مزاج 

 ...و جرايد و

اصالح تغذيه به عنوان يك ضرورت زندگي امروز كه غذاي سالم ركن سالمت  -14

و فراورده های ی يع غذاير کردن صنايو در گ جسم و روان مي باشد

اصول و روش های علمی طب  محصوالت بر مبناید يجهت تولشی وبهداشتی يآرا

 .  سنتی واسالمی

 .اسالميسنتی و و اساتيد حاذق در زمينه طب  دانش آموختهت يترب -15

در   اجراي دوره هاي كوتاه مدت فشرده و برنامه هاي بلند مدت آموزشي -16

ازهمين اساتيد راپزشکی .يدوره اموزش گروه های پزشکی ، داروسازی و پ

توان شاگردان بسياري را پرورش و مبدل به اساتيد خالق آينده  موجود مي

 . اسالمي در كشور نمودسنتی ومجريان طرح بزرگ طب  و

 

 ک های تخصصی طب سنتی که به امر مشاوره و درمان بپردازندينيجاد کليا -17

 .ن مردم احساس می گرددياز در بين نيچون ا

 .جاد داروخانه های طب سنتی يا -18

ق بررسی محلی ومنطقه ای عطاری های يشناخت افراد صاحب تجربه از طر -19

ن به فرمول های آل يابی به نسخه های درمانی و تبديو دست شهر و کشور 

 علمی.

نه و نشر ين زميارتباط تنگاتنگ کشور های اسالمی و تبادل تجارب در ا -21

 علوم.

 

 

 نتيجه گيری :

سخن بنيانگذار جمهوري اسالمي امام خميني كه در سال با توجه به  

و  استعماري است" فرمود " غرب همه چيزش استعماري است و طب غربي هم1533

يكي از سه ركن آباداني و پيشرفت مملكت اسالمي طبق نظر امام علي همچنين 

ابن ابيطالب )ع( پزشك حاذق و دلسوز طب اسالمي است )در بيان حضرت علي )ع( 

اميري مقتدر و طبيبي حاذق و قاضي عادل سه ركن ترقي و سعادت يك جامعه 

 .( 3)  (اسالمي معرفي شده است

آثار گذشتگان نکته ای را روشن می کند که با دقت در اين آثار  مطالعه

می توان ريشه بسياری از تئوری های علمی را که بعدا از طريق تجربه به 

اثبات رسيده است به صورت ابتدايي و گاهی به شکل اشارات و يا طرح سوالی 

( 6د) در کتب گذشتگان  که محصول تجربه و دقت و هوش سرشار آنان بوده ، دي

. 

می توان دريافت که اين سخنان چراغ راه روشنی پيش روی ما می گشايد که 

و موانع  فرصت هامی تواند اساس و پايه يک مسير طوالنی و باعث شناخت 

به عنوان مثال با توجه به مطالعه ای که در مورد طب  رسيدن به هدف شود

علوم پزشکی تهران  سنتی ايران و نوع نگرش دانشجويان و دستياران دانشگاه 

انجام شده است ، نشان می دهد که نيمی از آنها به يادگيری طب سنتی تمايل 
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دارند ومشخص می شود که احيای آن ريشه در فرهنگ و زمينه مناسبی جهت 

 (.  7مسئولين و متوليان آموزش پزشکی وجود دارد)

 

دانش و  رغم آن سابقه در خشان علمی ، امروزه مصرف کنندهيبه هر حال عل

اطالعات و تکنولوژی هستيم که در توليد آن يا سهمی نداريم يا بسيار اندک 

که در حال حاضر پرچم دار علم وفن پزشکی  است و در نتيجه در مقابل غرب

ما باز هم می توانيم در ولی  است زانو زده و دربست تسليم شده ايم .

شات آقای يه فرمابنا بشيم  ،توسعه دانش پزشکی در جهان نقشی داشته با

طب سنتي فقط طب نيست ، بلکه "  رئيس گروه طب سنتي و اسالمي تیيدکتر وال

امکانات و ارتبا طا تمان از   استعداد ،" ميراث عظيم تاريخي و تمدني ماست

کمتر نيست . آنچه نياز داريم خود باوری ، بازگشت ما ِنياکان و گذشته گان 

دور بودن از قبول بی چون و  و زت نفسبه اصالت ، همت ، تالش ، توکل ، ع

 است .چرای دانش غرب 

عمل سنگ کليه و مثانه از گذشته در ايران معمول بوده است به طور مثال  

و بوعلی در کتاب قانون آنرا عملی خطر ناک معرفی کرده است . جراحی سرطان 

پستان تقريبا نزديک به به روش امروزی متداول بوده است . بوعلی از 

تشار آن پس از عمل نيز گفتگو کرده است . استعمال گچ در درمان شکستگی ان

و دوختن روده نيز رواج داشته است.پس کتب اين دانشمندان ايرانی را که 

تنها مفاخر ملی ما هستند بدور افکندن و خود را از خواندن يک بار آنها 

 . (3و1)بي نياز دانستن تنبلی و غفلت می باشد

ن حرکت در سطح وزارتخانه و دانشگاه ها شروع يی است که اجای بسی خوشبخت

 م.يشرفت علمی روزافزون ان باشيدواريم که شاهد پيشده است و ام
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