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 دهيچک
و  يالنح اصحالت عق  يجهحان  يدر صححهه ززکحك   يرانيمدت طب ا يطوالن يسابقه ده هزار ساله دارد و علت ماندگار يمكتب طب ايران :نه و هدفيزم

 . کود يطور خالصه اکاره م به يرانيطب ا يها هين نوکتار نظريدر ا. بوده است يهيه و باليات مهم زايبرجسته و تجرب يها دهيا

 .ه کده استيمتون ته يل محتوايو تحل يرانين مقاله بامرور مهابع در دسترس طب ايا :روش

 :و تفكرات مطرح است يزرداز هيزهج دسته از نظر يرانيدر مهابع طب ا :ها افتهي

و  ياز بعد ماد ياحاطه داکت و به انسان و ززکك يو برهان يهاي عقالن بود که به مجموع دانش يم کسيدر گذکته حك :يب دوبعديم، طبيحک .1

 .کرد يتوجه م يمعهو

ها نقش  يماريو درمان ب يريشگياست که در ز يگرياز امور مهم د يبر وح يمتك يزرداختن به اخالق ززکك :يمعنو يتوجه به اخالق پزشک .2

 .دارد ياساس

 . قرار دارد يمار نشوندو درمان در گام بعدين است که مردم بيران است و هدف ايا يبخش اعظم طب سهت يحفظ سالمت :يسالمت محور .3

و  يريشگيه مدبره در زت قوياست که با تقو يگريت از امور مهم دي، زرداختن به معهويرانيبراساس تفكر طب ا :يو سالمت معنو يطب روحان .4

 .دارد يها نقش اساس يماريدرمان ب

 يداويو اعمال  يدهد و دارو درمان يمقرار ت يه را در اولويخصوص تغذ به يت روش زندگيري، درمان با مديرانيطب ا :يمنطق يدرمان يها روش .5

 .دههد يل ميرا تشك يبعد يها قدم

 .کشور و جهان مؤثر خواهد بود يت تفكر و دانش ززکكيدر هدا يرانيطب ا هاو تفكرات مطرح کده در مهابع هينظر :يريگ جهينت
 

 ززکكي سهتي، ترويج بهداکت، سالمت معهوي ،اخالق ززکكي :ها د واژهيکل

 

 مقدمه

گححذاران  اسححتيكححا تعجححب سيدر آمر (Eisenberg)زنبححر  يمطالعححات ا

داد کحه   ا نشحان يح ن بحار در دن ياول ياو برا. ختيرا بر انگ ييكايسالمت آمر

ار انبحوه  يبسح  يهحا  هحه يب خود هزيها از ج مهيمردم، بدون کمک دولت و ب

 يهحا  روش يعهيج درمان ير رايغ يها روش يهم برا ت و درمان را آنيزيو

ن بحه  اطبق مطالعه او تعحداد مراجعح  (. 2و1)اند  ن زرداختهيگزيمكمل و جا

به  421از  1991تا سال  1991ن در آمريكا از سال يگزيطب مكمل و جا

د يح به ززکكان طب جد که تعداد مراجعه  ميليون نفر رسيده، درحالي 929

 (3)بوده است ( 1نمودار )ميليون  389به  1991در سال 

 يززکححك يسححاالر ن حرکححت در غححرت تحححت عهححوان مححردم    يححا

(The democratization of medicine) ن يح ن حرکت ايا ير بهايز. کهاخته کد

سحتم  يط خحود، س يبا توجه به فرههگ و محح  بود که مردم آزاد هستهد که

هحا نقحش راههمحا و     و حكومحت  کههحد و درمحان خحود را انتخحات     يسالمت

ن تفكحر  يح در ا. نفعان را بر عهحده دارد  ين روابط ذيم بيو تهظ يرسان اطالع

 داکته ييها ستميس و ها يريگ ميتصم در يقدرتمهد نقش و صدا ديبا مردم

 دارنحد  ازين ييابزارها به و دهد يم قرار ريأثت تحت را ها آن سالمت که باکهد

نظحام   اندرکاران دست و کوند ريدرگ تر فعاالنه تا کهد يم کمک ها آن به که

. کوند قائل ارزش جامعه متن در فرد و ياجتماع عدالت يبرا ديبا سالمت
 

 حححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح

 .راني، دانشگاه کاهد، تهران، ايطب سهت يهيبال ييقات کارآزمايکز تحقمر: سهده مسئولينو. * 1

 .راني، دانشگاه کاهد، تهران، اي، دانشكده ززکكيگروه طب سهت. 2

 .راني، تهران، ايران فرههگستان علوم ززکكيو طب دوران تمدن اسالم و ا يگروه حكمت ، طب سهت. 3

 .راني، تهران، ايد بهشتيکه ي، دانشگاه علوم ززکكيدانشكده طب سهت. 4

 .رانيتهران، تهران، ا ي، دانشگاه علوم ززکكيدانشكده طب سهت. 5
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تعداد مراجعان به پزشکان جديد در مقايسه با پزشکان طبب مکلبد در    -1کكل 

 1991و  1991سال 

 

 يبحر سحالمت   يشتريار بيرات بسيرند که تأثيگ يم يماتيافراد هر روز تصم

 يهحا  سحتم مراقبحت  يات کهتحرل کحده توسحط س   ميها نسبت بحه تصحم   آن

ن مهبع يتر د کم مصرفيها کا ماران و مراقبان خانواده آنيب. دارد يبهداکت

 (.5و 4)باکهد يبهداکت يها ج مراقبتيو نتا يت بهداکتيدر بهبود وضع

 ، دولححتيج ززکححكيررايححغ يهححا بححه روش يبراسححاس توجححه ملحح  

 نيگزيطحححب مكمحححل و جحححا   يمرکحححز ملححح 1991كحححا از سحححال  يمرآ

NCCAM (National Center for Complementary Alternative Medicine) را در 

در . کحرد  سيتأسح  NIH (National Institute of Health) سالمت يمؤسسه مل

ون يسح يکم ييک مطالعه دو ساله گسترده، گزارش نهحا ي يط 2111سال 

 نيگزيمكمححل و جححا  يززکححك يهححا اسححتيس ههححيد در زميکححاس سححف 

(White House Commission on Complementary and Alternative Medicine Policy) 

بهتر از خحدمات طحب مكمحل و     يور بهره يچگونگ يارائه کد و راهكارها

در . كحا را مهتشحر کحرد   يامر يدرمان ين و ادغام آن در نظام بهداکتيگزيجا

مكمل  يسالمت ين به مرکز مليگزيطب مكمل و جا يمرکز مل 2119سال

 National Center for Complementary and Integrative Health يقححيو تلف

(NCCIH) ج يدگاه طب رايشترديق هرچه بيانگر لزوم تلفير نام داد که بييتغ

بر کواهد از طحب مكمحل و    يح متكيدگاه طب مكمل و استفادۀ صحيو د

 اطفال يقين تفكر از جمله تحت عهوان طب تلفيامروزه ا. باکد يم يقيتلف

Pediatric Integrative Medicine يقح يتلف يو انكولوژ Integrative Oncology  و

 . کده است يو جار يسار يززکك يها گر کاخهيدر د

سحازمان   يطب سحهت  ياستراتژ ز در کتاتيبهداکت ن يسازمان جهان

 همچهان مكمل و يسهت طب»: سدينو يم 2123تا  2114بهداکت يجهان

 آن کارگيري به و کود يم استفاده کشورها از بسياري در اي گسترده طور به

 بحه  مهحدي  عالقه است و افزايش حال در سرعت به نيز ديگر کشورهاي در

 (9)« .است يافته گسترش ززکكانه جامع بين مكمل و يسهت طب

هحاي سحهتي و    کشور عضو اين سحازمان اسحتفاده از طحب    111تعداد 

از )رهاي عضحو  درصد کحل کشحو   51مكمل را در کشور خود تاييد کرده و 

. هاي ملحي بحراي ايحن موضحوع هسحتهد      ، داراي سياست(کشور عضو 194

کشور عضو داراي قوانين و مقرارات مشخص براي استفاده  124همچهين 

اين روند رو به رکحد و فزايهحده و آکحكار    (. 9)باکهد  از گياهان دارويي مي

و  هحاي بسحيار نهفتحه در آن مهجحر بحه يحک خيحزش علمحي         کدن فرصت

گذاري در سطوح ملي و بين المللي براي استفاده حداکثري از اين  ستسيا

. فرصت مهم در ارتقاي سطح سالمت جوامع در سطح جهاني کحده اسحت  

چهانكه در سطح بين المللي، سازمان جهحاني بهداکحت واححدي را تححت     

 Traditional, Complementary andعهوان واحد طب سهتي، مكمل و تلفيقي 

Integrative Medicine (TCI) Unit اندازي کرده است راه. 

سازمان جهاني بهداکت علل توسعه طب سهتي را در سه قسحمت بحه   

 :کهد کرح ذيل خالصه مي
   طحب سحهتي از قبحل سيسحتم     » :خصوصيات ذاتي طبب سبنتي

بهداکتي و درماني خود مردم بحوده اسحت و توسحط آنحان بحه خحوبي       

ايسحه بحا تمحامي    طب سحهتي مزايحاي خاصحي درمق   . کود زذيرفته مي

هحاي طبحي وارداتحي داردر چراکحه جزئحي از فرههحگ محردم         سيسحتم 

کود و در حل بعضي مسائل فرههگي سالمت نقش قابحل   محسوت مي

تواند يار و ياور ززکكي علمي و  راحتي مي طب سهتي به. توجهي دارد

معرفي، توسعه و ترويج طب سهتي احترام به فرههحگ و  . جهاني باکد

 . سراسر جهان استميراث مردم در 

 نگحر   طب سهتي داراي روکي کل: نگر بودن طب سنتي ويژگي کد

کهد  طوري که به انسان در طيف وسيع محيطي از باال نگاه مي است، به

و بر اين نكته تأکيد دارد که سالمتي و بيماري نتيجه عحدم تعحادل و   

اه، از اين نگ. کهد است که او را احاطه مي توازن انسان در کل سيستمي

 .عامل مهاجم و تغييرات زاتوژنيک نقش جانبي برعهده دارند

 داليل عمده و مختلفي براي توسحعه و   :قابد اجرا بودن طب سنتي

تحرين دليحل    کايد از نظر اجرايحي مهحم  . ترويج طب سهتي وجود دارد

کههده براي توسعه و ترويج بهيادي طب سهتي اين حقيقت اسحت   قانع

قابل قبول، امن و داراي توجيه اقتصحادي   هاي که اگر بخواهيم ازروش

ها براي رسيدن بحه   ترين راه استفاده کود، طب سهتي يكي از مطمئن

 (.1)زوکش بهداکتي براي همه جهانيان است 

هاي سهتي و مكمل محورد توجحه    در آموزش دانشگاهي نيز حوزه طب

کشورها براي تلفيق هرچه بهتر خدمات طب سهتي در نظام سالمت بحوده  

براي مثال، زارلمان انگليس در گزارکي بر لزوم قرار گرفتن واحدهاي . تاس

طب سهتي و مكمل در کوريكولوم آموزکحي ززکحكي ايحن کشحور تأکيحد      

هاي ززکكي آمريكا مويد  بررسي کوريكولوم آموزکي دانشكده(. 8)کهد  مي

ز اي براي انواعي ا ها حداقل دوره از اين دانشكده اين نكته است که در نيمي

هاي تخصصي بحراي برخحي    همچهين دوره(. 9)هاي سهتي وجود دارد طب
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هاي سهتي درنظر گرفته کده تا آنجاکه بورد تخصصي براي طب  انواع طب

هاي ززکكي قحرار داده   و آن را در رديف تخصص( 11)تلفيقي کكل گرفته

اين اهميت و نگاه را در بسياري از کشورهاي جهحان از اسحتراليا، تحا    . است

مضاف بر ايهكه در برخي . توان ديد ، آفريقا، اروزا و آمريكا به خوبي ميآسيا

کشورها که خود از صاحبان اصلي ززکكي سهتي هستهد اين نقش بسحيار  

 .تر و از ارکان اصلي ارائه خدمات درماني در آن کشورهاست برجسته

و بحا توجحه    -گرچه بسيار دير –در ايران نيز متعاقب اين حرکت جهاني 

يهكه تمدن ايراني از صاحبان يكي از مهمترين و ديرزاترين مكاتحب طحب   به ا

توسحط   (Persian Medicine)سهتي جهان است که اخيرا تحت نام طب ايراني 

روند ورود طحب  . سازمان جهاني بهداکت نيز به رسميت کهاخته کده است

 1389در سال ( PhDمقطع )اندازي رکته طب سهتي  ايراني به دانشگاه با راه

و ( PhD - 1381مقطحع  )هاي داروسحازي سحهتي    گيري رکته آغاز و با کكل

( 11)ادامه يافحت ( 1392 -مقاطع کارکهاسي ارکد و دکتري )تاريخ ززکكي 

براي استفاده از خدمات طب ايراني و ادغام آن در نظام  و اين سرآغاز مهمي 

يي مانهد اجرا/گيري ارکان دولتي مضاف بر آن کكل. رود سالمت به کمار مي

در وزارت ( که بحه دفتحر طحب ايرانحي نحزول زيحدا کحرد       )معاونت طب سهتي 

هحاي طبيعحي، سحهتي و     بهداکت، درمان و آموزش ززکكي، مديريت فراورده

ها در سازمان غذا و دارو و ستاد گياهان دارويي و طب سهتي معاونحت   مكمل

تحقيقححات و فهححاوري رياسححت جمهححوري در راسححتاي اهححداف جمهححوري    

ايران در به کار گيري حداکثري از ظرفيت طب ايراني در کشور بوده  مياسال

ها بحه خحوبي در اسحهاد باالدسحتي کشحور قابحل        اين اهداف و سياست. است

هاي کلحي سحالمت    مهمترين اين اسهاد بهد دوازدهم سياست. ردگيري است

 :به کرح زير است 1393ابالغي مقام معظم رهبري در فروردين ماه 

 

، تبيين، ترويج، توسعه و نهادينه کردن طب بازشناسي
 .سنتي ايران

رواج کشت گياهان دارويي تحت نظر وزارت جهاد کشاورزي و حمايت  .1

هحاي   هاي علمي و فهحي در توليحد و عرضحه فحرآورده     از توسعه نوآوري

 .دارويي سهتي تحت نظر وزارت بهداکت، درمان و آموزش ززکكي

هاي تشخيصي و درمحاني طحب    استاندارد سازي و روزآمد کردن روش .2

 .هاي مرتبط با آن سهتي و فرآورده

 .تبادل تجربيات با ساير کشورها در زميهه طب سهتي .3

نظارت وزارت بهداکت، درمان و آموزش ززکكي بر ارائه خدمات طب  .4

 .سهتي و داروهاي گياهي

برقراري تعامل و تبادل مهطقي ميان طب سهتي و طحب نحوين بحراي     .5

 هاي درماني و روش افزايي تجربيات هم

 (12)اصالح سبک زندگي در عرصه تغذيه  .9

همچهين در قانون زحهجم و کشحم توسحعه مصحوت مجلحس کحوراي       

اسالمي، ادغام و استفاده از ظرفيت طب ايرانحي بحه صحورت يحک تكليحف      

در اين راستا، در برنامحه  . قانوني بر ساختار اجرايي کشور تكليف کده است

هاي  سياست 12به مهظور تحقق بهد  89ه ماد« هح»کشم توسعه طبق بهد 

کلي ابالغي سالمت مقام معظم رهبري، وزارت بهداکحت درمحان آمحوزش    

طب سهتي ايراني را در نظام   ززکكي موظف کده است خدمات تأييد کده

سالمت ادغام و همچهين به ساماندهي و توسعه آموزش، زحژوهش و ارائحه   

اسحت   89صحره ذيحل محاده    همچهين طبحق تب . خدمات درماني اقدام کهد

هاي  سازمان غذا و دارو موظف کده است براي وارد کردن فهرست فرآورده

 (.13)طبيعي و سهتي در فهرست رسمي داروهاي کشور اقدام کهد

مضاف بر اين سهد ملي گياهان دارويي و طب سهتي مصوت کوراي عحالي  

ابعاد توسحعه   با ابالغ رياست جمهور وقت ايران، 1392انقالت فرههگي در سال 

طب سهتي در کشور را به طور مفصل مورد بررسي قرار داده و تكليف دسحتگاه  

 (. 14)اجرايي براي تحقق اهداف تعيين کده را مشخص کرده است 

لذا با توجه به ابعحاد مختلحف طحرح کحده از حرکحت جهحاني در راسحتاي        

سحهتي  ترين مكاتب طب  هاي سهتي، وجود يكي از مهم استفاده از ظرفيت طب

موجحود در کشحور،    در ايران و نيز اسهاد باالدسحتي و نيحز سحاختارهاي علمحي     

حرکت مهطقي و توسعه طب ايراني به کكل تلفيقي با طحب رايحج و براسحاس    

 . رود ززکكي مبتهي بر کواهد يک ضرورت مهم براي کشور به کمار مي

مكتب طب ايراني طبق گفته زاول هيسن سابقه ده هزار سحاله دارد و  

مكاتب بزر  طبي دنيا مانهد طب سهتي چحين و آيحورودا و طحب يونحاني     

طبحق نقحل   (. 15)اند  چهد هزار سال بعد از آن و بر اساس آن کكل گرفته

قبل از طحب يونحاني وجحود داکحته اسحت و      »سيريل الگود مورس ززکكي 

ايرانيان اصول آن چيزي را که طب يوناني ناميده کده، به يونانيان تعلحيم  

(. 19)« تحر از آکحور بحود    ودر ايحران قحديم وضحعيت طحب زيشحرفته     دادند 

: نويسحد  در کتات تمدن اسالم وعرت مي( م1841تا  1931)گوستاولوبون 

دانشمهدان اروزا تا قرن زانزدهم قولي را که مأخوذ از مصهفين عرت نبود »

هاي اروزحا تحا زانصحد الحي      ها و دانشگاه تمام دانشكده. کمردند مستهد نمي

هحاي محا فقحط علحوم      ها داير و مدار دانش سال روي همين ترجمهکشصد 

توان گفت که  هاي علوم مثل طب مي مسلمين بوده است و در بعضي رکته

تا زمان ما هم جاري مانده است، چه در فرانسه مصهفات بحوعلي سحيها تحا    

سحر ويليحام   . «کحد  آخر قرن گذکته باقي بوده و کروحي بر آن نوکته مي

سيها به عهوان نويسهده مشهورترين کتات درسي ززکكي کحه   اوسلر از ابن

کتحات قحانون او   :نويسد کهد و در ادامه مي تاکهون نوکته کده است ياد مي

 (. 18و 11)تري از هر کتات ديگري انجيل ززکكي بود  براي مدت طوالني

از ديدگاه مؤلفان علت ماندگاري طوالني مدت طب ايراني در صححهه  

تخات آن توسط بزرگان ززکكي دنيا، اصالت عقالنحي و  ززکكي جهاني و ان

هاي برجسته و تجربيات مهم زايه و باليهي بوده است کحه ناخودآگحاه    ايده

ها  بسياري از اين ايده. موجب جذت دنياي ززکكي در دوره خود کده است

هاي تشهه و سالم  و نظريات ههوز که ههوز است نو و گرانبها و گمشده قلب

هحا و تفكحرات    در اين نوکتار به زهج دسحته از ايحده  .هستهددنياي ززکكي 
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مطرح کده درمهابع طب ايراني و دانشمهدان و حكمحاي ايحن محرز و بحوم     

اميد است فرهيختگان امروز ززکكي ايران که . کود طور خالصه اکاره مي به

حرکات بسحيار ارزکحمهدي را در جهحت توسحعه فرههحگ اسحالم و ايحران        

زردازي کرده  بر اساس موارد مطروحه در اين مقال نظريهاند، بتوانهد  نموده

 . مهد سازند و ززکكي کشور و جهان را بهره

 
 حکيم، طبيب دوبعدي
هاي عقالني و برهاني حكمحت و کسحي را    در گذکته به مجموع دانش

بحه   نيز حكمت. اند گفته که به همه آن علوم احاطه داکته است، حكيم مي

در حكمحت  . کود حكمت عملي تقسيم ميدو دستۀ کلي حكمت نظري و 

کود و در حكمت  زرداخته مي( با ماده و بدون ماده)نظري به مبحث وجود 

 . عملي به روابط موجودات

کهاخت وجود و موجودات با محاده، موضحوع علحم طبيعيحات اسحت و      

سيها در اين علم کتات مفصل وگرانبهاي کحفا را در ايحن علحم تحدوين      ابن

خت وجود بدون ماده موضوع علحم محا بعدالطبيعحه يحا     اما کها. کرده است

هاي الهي وجحودي دو بعحدي اسحت و     انسان در مكتب. حكمت الهي است

کهاخت او بدون در نظر گرفتن هر دو بعد مقحدور نيسحت و ززکحک الزم    

. است با ديد حكيمانه دو بعحدي بحه بشحر و سحالمت و بيمحار  نظحر کهحد       

امروز رخت بربسته و دوري از آن طب متأسفانه اين نگاه از دنياي ززکكي 

الزم . هاي مختلف سرگردان و زريشان سحاخته اسحت   و طبيبان را در وادي

است دلسوزان صحهه فرههگ غهي اسالم و ايران آيات وجود نات حاکم بر 

ماده و معهي را با بياني جديد تالوت نمايهد و عقل بشري و فرزندان عزيحز  

از دانش بشري و علم طحب خحط    يم حكمياگر اين کاخه عظ. را برانگيزند

مانهد معهويت و اخالق ززکكي به حضحي  ذلحت سحقو      بخورد مفاهيمي

 . خواهد نمود و هوي و هوس همه چيز را خواهد بلعيد

ززکک در »: نويسد هاي اخالق ززکكي مي رازي بزر  در کتات بايسته

بود چشم سپارد و از او کفا و به درمان خويش، خود را به خداي بزر  مي

کهدر بلكه همگي کارهايش به خدا  او روي توان و کارش حسات نمي. دارد

اگر ززکک وارونۀ اين انجام دهد و به خود و توانش در اين . ورزد اعتماد مي

اش بهگرد، خداوند او را در بهبحود و کحفاي بيمحار     زيشه ززکكي و کارداني

 (19)«.ناکام خواهد گذاکت

هحاي طحب    يكي از تفاوت»: نويسهد ان مياستاد دکتر گلشهي و همكار

ايراني با ززکحكي محدرن ايحن اسحت کحه ززکحكي محدرن در چهحارچوت         

کهحد و بحراي    بيهي سكوالر خود، انسان را در بعد مادي خالصحه محي   جهان

در حالي که طب . تواند زاسخي داکته باکد ها اساساً نمي بسياري از زرسش

اسحالمي، اوالً انسحان را ذوابعحاد     بيهي در بستر جهان اسالمي -سهتي ايراني

عهحوان   هايي در بستر کحل طبيعحت بحه    داند، بيماري و سالمت را زديده مي

( سحالمت و بيمحاري  )هحا   دانحد کحه در آن   محي   مخلوق قادر متعحال حكحيم  

ها، علحل و   ها و عللي نهفته است و انسان رامأمور کشف آن حكمت حكمت

 (21)« .کهد حقايق طبيعت مي

هحي  چيحز در زنحدگي    »:نويسحد  سلر زدر ززکكي نحوين محي  سر ويليام ا

توانيم آن  يک نيروي محرک بزر  که ما نه مي. آورتر از ايمان نيست کگفت

ايمحان هميشحه   . را در ترازو بسهجيم و نه آن را در بوته آزمايش تجربه کهحيم 

اما، ذهن غربحي بحا عفحونتي و    . يک عامل اساسي در عمل ززکكي بوده است

دههححده ضححعيفي از ايمححان اسححت،که چهححره واقعححي او را  نتقححالنححاني خححود، ا

نه يک روانشهاس، بلكحه يحک    .هاي کرقي را جستجو کرد بايست در دين مي

ززکک باليهي معمولي که قصد دارد ضعف در ذهن و بدن را قوي کهحد، از او  

نازذيري با هم مرتبط  ذهن، بدن و روح به طور جدايي(. 21)« بي نياز نيست

هاي سحهتي کحرقي، بحدن، ذهحن و      ي طب غربي، برخالف سيستمهستهد ول

آموزش ززکكي در دنياي غرت به کدت دنبحال  . روح را دو قطبي کرده است

. تحر اسحت   هحا، بحا سحهجش آسحان     هاي جسمي بيماران و مراقبت از آن جهبه

هحاي ززکحكي، بخشحي     هاي معهوي مراقبحت  يادگيري نحوه برخورد با جهبه

درسي دانشكده ززکكي ياکال جهيست، ولحي بيمحاران   هاي  معمول از برنامه

هاي ارائه کده از ما انتظار  توجه به ابعاد معهوي را به عهوان بخشي از مراقبت

« علوم انساني ززکحكي »توانهد زير چتر  گرايي مي علم ززکكي و انسان. دارند

متحد کوند تا در يک رويكرد مشترک درک ما از سالمتي و سالمتي انسحان  

تواند به ززکكان کمک کهد تا بيهش رابطحه   رويكردي که مي. بخشهد تعميق

هاي بهداکتي را بهبود بخشحهد و در   بين بيماران، ززکكان و سيستم مراقبت

هحا را بحراي بهبحود، تسحكين و راحتحي بيمحاران افحزايش         نتيجه ظرفيحت آن 

 (.25، 24، 23، 22)دهد

 
 توجه به اخالق پزشکي معنوي 

خيحرکم  »کحه  ( ص)ا طبق فرمايش رسول اکرم حكما علم نافع طب ر

آموختهد و در انتشحار   براي حفظ سالمتي خود و مردم مي« انفعكم للهاس

کوکحيدند و ثحوات معهحوي آن را توکحه راه آخحرت       آن به طالبان علم مي

آن سرفرازان و فرزانگان دنياي دانش و تقحوا، کتمحان علحم را    . دانستهد مي

هد و انتقال دانش به محردم را واجحب بحه    دانست گهاهي غيرقابل بخشش مي

که زويهده راه رازي بزر  ( 29)بهاءالدوله رازي طرکتي. آوردند حسات مي

کتات ارزکمهد خالصه التجارت به زبحان     در علت تأليف  در قرن دهم است

من کتم »( ص)دهد که بها به فرموده زيامبر اکرم  زارسي چهين توضيح مي

براي انتشحار دانحش   « عالي يوم القيامه بلجام من الهارعلما نافعا الجمه اهلل ت

(. 21)گيحرد   اين کتات ارزکمهد مي   نافع و عدم کتمان آن تصميم به تأليف

هاي ساده و  کردند فروتهي را مشي خود قرار دههد و با روش آنان سعي مي

ارزان به مداوا بپردازند، استاد دکتر محمدمهدي اصفهاني که خود متخلق 

در عهحد  »: فرمايهحد  باکهد در رابطه با استاد خود مي وخوي مي خلق به اين

جواني که براي تشرّف و تلمّذ در محضر استاد فقيد مرحوم زروفسور حكيم 

سيد علي احمد نير واسطي وارد الهور کده بودمر تلفهي ورود خحود را بحه   

استاد اطالع دادم و قرار گذاکتم که روز بعحد بحه خدمتشحان بحروم، چهحد      
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اعت بعد استاد فرزانه عصازنان کخصاً به ديحدار محن آمحد و ايحن اوّلحين      س

درسي بود که از تفقّد استادانه آن بزرگوار نسبت به يک طالب علحم کحه از   

استاد در همحان ديحدار کتحابي را بحه     . راهي دور به الهور آمده بود آموختم

آن مشغول  همراه آورده بود که تا فردا و قبل از مالقات حضوري به مطالعۀ

 «.باکم و اين درس ديگري از اوّلين ديدار بود

مرحوم زروفسور حكيم نير واسطي بعد از ظهرهحا در درمانگحاهي کحه    

کحرد و نسحخه    نشست و بيماران را معايهه و مداوا محي  مطب ايشان بود مي

داد تا در همانجا داروي خود را دريافت کهد، دو نفر  بيمار را به دست او مي

روي اسحتاد نشسحته بودنحد و     م يافته در همان اطاق بزر ، روبهکارگر تعلي

هاون دستي و غربال کردن و مخلحو  کحردن بحا     دارو را مثالً با کوبيدن در

اين مهظره که به . دادند کردند و به بيمار تحويل مي مفردات ديگر آماده مي

 ترين کكل، کمترين هزيهه و آماده کردن دارو در برابر چشحم اسحتاد   ساده

گرفت ممكن است امروزه عملي نباکد امّا در آن روزگحار، درس   صورت مي

زيستي و ارتبا  نزديک و عاطفي طبيب و بيمار را به  با بيمار، ساده همدمي

آموخت، بيماران هم به ندرت به دارويحي کحه تهيحه آن در همحان      افراد مي

ون تهيه کود معايهه و در درمانگاه امكان تهيه آن نباکد و الزم باکد از بير

ديحدم از چهحد    تمام مخارج بيماراني که ايهجانحب محي  . کردند نياز زيدا مي

کرد که قسمت عمدۀ همين رقم اندک نيز مخحارج تهيحه    روزيه تجاوز نمي

در درمانگاه عالوه بر مفردات، چهد داروي زايه آمحاده  . مفردات دارويي بود

را بكوبهد و به يكي از  اي کد مثالً مفرده نيز وجود داکت که گاهي الزم مي

هحاي   اين روش ساده براي تحأمين دارو نيحز درس   -آن داروها اضافه نمايهد

درس ديگر ايهكه روزي حكيم بعضي از مجربات را امالء . قابل تأسّي داکت

نوکتم ناگهحان بحه نوکحته محن نگحاه کحرد و گفحت چحرا          کرد و من مي مي

م بحا لححن تقريبحاً تهحدي     ا اي؟ گفتم باالي صفحه نوکته هوالشافي نهوکته

در ابتداي هر نسخه و نه فقط در باالي صفحه، هوالشافي را بهويس، : گفت

اين هم درس ديگري بود که در هر لحظه و به تكحرار، ضحرورت اتّكحاء بحه     

 (.28)کرد  زرودگار و کفا را فقط از او دانستن را القاء مي

ز خود احترام اين مشعلداران علم و اخالق بشري به دانشمهدان زيش ا

فراوان قائل بودند و گرچه در بسياري مواقع نظرهاي علمي استادان قبل از 

کشيدند، ولي در آثار خود مهبع و مرجع سخهان خود را  خود را به نقد مي

عقايحد و  « رازي» . داکحتهد  مهظحور بزرگداکحت اسحاتيد فحن بيحان محي       به

هحاي کخصحي    هاي درماني زيشيهيانش را تحومم بحا نظحر و برداکحت     روش

اي روکن نگاکته و هرگونه دستور يا نسخه مفيدي را که از ززکكان  گونه  به

 (.29)دست آورده به نام آنان در کتات خود درج کرده است  مقدم به

نگحاهي بحه سحيره حكمحا و     »: فرمايهحد  استاد دکتر فريدون عزيزي مي

ت اسحت  به ويژه ززکكان به نام کشورمان نشانگر اين واقعيح  اطباي اسالمي

را در خلحق و خحو و    که در بسياري موارد اصحول فلسحفه اخالقحي اسحالمي    

ها  اند که اهم آن داکته رفتارهاي ززکكي و نيز چهار بعد سالمت مهظور مي

دههده  توجه به قدرت اليزال الهي به عهوان استفاده: به کرح زير بوده است

جحاع بحه وقحت و    اصلي، احترام به استادان، تعامل مهاسب با همكحاران و ار 

مشورت با آنان در صورت لزوم، زرهيز از ادعاي برتري نسبت به همكاران و 

يا تحقير آنان، ارتبا  مهاسب با بيماران همراه با رازداري، زحاک چشحمي،   

رعايت ادت و صبور بودن، قبحول اکحتباه و عحذرخواهي، زرهيحز از تكبحر و      

چشحم داکحت بحه    بيهي، عدم تبعي  در درمان بيمحاران، عحدم    خودبزر 

جبران مالي بيمار، تحميل نكحردن هزيهحه و عحواري غيرضحروري و عحدم      

تجويز داروهاي زرعارضه و زرخطر و نيز جديت در مطالعه و درمان مبتهي 

بر کواهد و عدم تبعي  در آمحوزش حرفحه ززکحكي، خصوصحيات بحارزي      

هستهد که از حكماي علم ززکكي ما بحه ارث رسحيده اسحت خصوصحيات     

طبيب کامل مهاعت طبع، قهاعحت، مهربحاني، دوري از ححرص،    فردي يک 

بححارگي، نظربححازي و  بخحل و حسححد، طمححع و کبححر و عحدم زرگححويي، کححكم  

بوده است که در کرح حال بسياري  هاي اخالقي اسالمي بازي گهجيهه هوس

 .(31)از متقدمين به يادگار مانده است 

اسحتادان خحود را   متأسفانه اکثر کاگردان غربي اين مكتب بزر ، احتحرام  

ايحن مكتحب   ( 31)هاي فراوان بحدون ذکحر مهحابع    نگاه نداکتهد و ضمن استفاده

طبي را به سخره گرفتهد و اعمالي را که کايسحته حيطحه علحم و دانحش نبحود      

جحا رسحاندند کحه زاراسلسحس در روز افتتحاح       انجام دادند و گستاخي را بحه آن 

سحيها را بحه آتحش     ابحن  کرسي استادي خود برابحر دانشحجويان ززکحكي قحانون    

محيالدي   1514گذار علم تشريح نحوين در   همچهين وساليوس زايه(. 32)کشيد

نامه کارکهاسي ززکكي خود از دانشگاه لحوون را   در بروکسل به دنيا آمد و زايان

هحا   رازي در درمحان بيمحاري   مهصحوري به کحرح و تفسحير فصحل نهحم کتحات      

. زکحک دربحار زحاريس هديحه کحرد     اختصاص داد و اين رساله را به نيكوالوس ز

وساليوس علت انتخحات رازي را زيشحرو بحودن ايحن دانشحمهد در ههحر درمحان        

بهابر گزارش نانسحي سيراسحي او در   . هايش بر کمرده است نسبت به هم نسلي

اي از اين کتات را سوزاند، زيحرا بحراي مقحام جديحدش بحه       م نسخه1543سال 

 (.33)برانگيزي کده بود  عهوان ززکک در دربار اسپانيا سهد بحث

گحذاري   هاي اخالق ززکكي غربي را زايه متأسفانه آنچه که امروزه زايه

ماهيحت  . کرده است، مكتب اخالق انتفاعي مادي يحا اصحالت لحذت اسحت    

تعريف اين اخالق اين طور بيان کده است که انسان چه کهد کحه درآمحد   

و کخصيت او در  بيشتر داکته و نفع کخصي و لذت بيشتر ببرد تا موقعيت

هاي اين مكتب، اخالق ذاتاً زسهديده و  اجتماع افزايش يابد؟ براساس آموزه

نازسهد نيستر بلكه حسن و قبح اخالق را بايد از دريچحه مهحافع محادي و    

به عبارت ديگر فضائل اخالقي هر کجا که مهافع مادي . لذت انسان کهاخت

کود  اد کود، به آن عمل ميرا تأمين کهد و ابزار زندگي، وسيله رونق اقتص

لذا فالسفه غرت معتقدنحد کحه بشحر موجحودي     . و گرنه خود اصالتي ندارد

هذا جامعه نيحاز بحه    مع. طلب است و جز در زي سود خويش نيست مهفعت

هحا   انحد و انسحان   يک سري روابط حسهه دارد که نام آن را اخالق گذاکحته 

کههد، به سحايرين احتحرام   اند که بايد حقوق يكديگر را رعايت  متقاعد کده

بگذارند، وظايف اجتماعي خود را انجام دههد تا ديگران نيز حقوق و احترام 
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ها فضيلت است و تكليف و مسئوليت  لذا حقوق انسان. ها را رعايت کههد آن

ها را بحه جحا آورنحد تحا مهحافع همحه        ها آن کهد که انسان اخالق ايجات مي

هاي فلسفي فوق، اخحالق ززکحكي ايحن     ها تأمين کود بر زايه مكتب انسان

اخالق ززکكي فعاليتي تحليلي است که طحي آن  »: طور تعريف کده است

هحاي   افكار، عقايد، تعهدات، روش، رفتار، احساسحات، اسحتدالالت و بححث   

هاي اخالقي در ززکكي به صورت دقيحق و انتقحادي    گيري مختلف تصميم

تصميمات  .کود يي صادر ميها کود و در موارد لزوم دستورالعمل بررسي مي

ها، خوت يا بحد،   اخالق ززکكي، در حيطه عملكرد طبي، بديهيات و ارزش

صحيح يا نادرسحت و آنچحه را کحه بايحد يحا نبايحد انجحام کحود، مشحخص          

 (. 31)« .سازند مي

 
 سالمت محوري 

حفظ سالمتي بخش اعظم طب سهتي ايران است، چهانكه در تعريحف  

ان الطب علم يتعرف مهحه اححوال بحدن    »: وانيمخسيها مي طب از کالم ابن

االنسان من جهه مايصح و يحزول عحن الصححه لحيحفظ الصححه حاصحله و       

ززکكي دانشي است که بحه وسحيلۀ آن چگحونگي    : ترجمه« يستردها زائله

کود تحا سحالمت را    احوال بدن انسان از نظر سالمت و بيماري کهاخته مي

و يحا همانطورکحه   ( 34)بحازآرد  کحه از دسحت رفتحه باکحد      نگهدارد و چهان

هدايحه  احمد اخويهي ززکک حاذق قرن چهارم هجحري در کتحات    بن ربيع

اي بحود کحه تهدرسحتي    ززکكي زيشحه »نمايد  نقل مي المتعلمين في الطب

 (.35)« آدميان را نگاه دارد و چون رفته باکد باز آرد از روي علم و عمل

محت، اگرچحه در ايحن    طب سهتي ايران نه گياه درماني است و نه حجا

هحاي   کود و حجامت يكحي از روش  طب از گياهان دارويي نيز استفاده مي

هدف اصلي طب ايراني . باکد جزئي مورد استفاده در طب سهتي ايران مي

سحازي اصحيلي را انجحام     اين است که دانشجوياني را تربيت کهد و فرههگ

ها زيش مبحث  رنهاي طب ايراني از ق در کتات. دهد که مردم بيمار نشوند

کده است  صورت مفصل تعليم مي ها به روش زندگي و زيشگيري از بيماري

کده  و اين مباحث قبل از مبحث درمان به دانشجويان ززکكي ياد داده مي

است تا در ذهن ززکک جوان رسوس يابد و او خود را در درجه اول مسئول 

هاي طحب   ر کتاتد. سالمت افراد سالم بداند و سپس درمانگر دردهاي آن

اي در مبححث   قديم عالوه بر روش زندگي عموم محردم، مباححث گسحترده   

هاي خاص مانهد مديريت روش زندگي مادران  مديريت روش زندگي گروه

باردار و کحيرده، محديريت روش زنحدگي زيحران و محديريت روش زنحدگي       

مسافران مطرح است که نشان از عمق ژرفاي بيهش آنان در زيشحگيري از  

 . هاي زر خطر دارد ها در گروه اريبيم

دستورات روش زندگي سالم و حفظ سالمتي در طب سهتي ايحران، بحر   

: انحد از  اين کش اصحل عبحارت  . کش اصل ضروري براي زندگي، استوار است

آت و هواي سالم، حرکت و سكون کافي، خوات و بيداري مهاسب، استفاده »

د، زاکسازي بدن و حفحظ محواد   هاي مهاسب هر فر آکاميدني. ها،  از خوردني

اين کحش اصحل، هحم    . «ضروري بدن و کهترل صحيح حاالت روحي و رواني

همچهحين،  . براي سالم زندگي کردن الزم است و هحم بحراي بهبحود بيمحاران    

که بيماري زس از بهبود عود نكهد، توجه به ايحن اصحول الزم اسحت     براي اين

هحاي زيشحگيري از    هاي روش تو البته در جاي ديگري ابن سيها اولوي(. 39)

محديريت  . 3محديريت تغذيحهر   . 2فعاليت بحدني مهاسحبر   . 1ها را در  بيماري

هحا   تأکيد ايشان بر فعاليت بدني در زماني که فعاليت. نمايد خوات خالصه مي

 .عمدتاً بدني بوده است، مايه کگفتي و دقت قابل توجه باليهي او بوده است

بحا نظحارت   1398کتر روحاني در سال در مطالعۀ انجام کده توسط د 

مقدم در کهرستان کاکان تحت عهوان  دکتر واعظ مهدوي و دکتر مهتظري

آموزش اصول حفظ سالمتي طب سهتي ايراني به بهورزان و بررسي تاثير »

بهورز کهرسحتان کاکحان تححت     52« آن در کيفيت زندگي زنان روستايي

و سحپس بهحورزان    آموزش اصول حفظ سالمتي طب سهتي قحرار گرفتهحد  

زن روسححتايي را  851روسححتاي کهرسححتان، تعححداد  32آمححوزش ديححده در 

دست آمده از اين طرح نشان داد که با آمحوزش   آمارهاي به. آموزش دادند

هحاي   اصول حفظ سالمتي طب سهتي ايراني در بخش بهورزان، زيرمقياس

احسححاس نشححا  و »و « کححاهش درد جسححماني»، «عملكححرد جسححماني»

دار همحراه   با تغييرات معهي SF36در زرسشهامه کيفيت زندگي « سرزندگي

، «عملكرد جسحماني »هاي  کده است و در زنان روستايي نيز در زيرمقياس

« عملكرد اجتماعي»و « احساس نشا  و سرزندگي»، «عدم درد جسماني»

هحا باعحث    همچهين آمحوزش . دار کده است ها باعث تغييرات معهي آموزش

رفتحار بهحورزان در زرسشحهامۀ سحبک      29رفتار از  19در  دار تغيرات معهي

 29رفتحار از   21دار در  زندگي کد و در زنان روستايي اين تغييرات معهحي 

 (. 38و  31)رفتار سبک زندگي بوده است

صحابر و   در مطالعۀ ديگري دکتر هداوند تحت نظارت دکتر اسحماعيلي 

حفظ سحالمتي   با هدف بررسي آموزش اصول(1391)مقدم  دکتر مهتظري

کحدگان بيمحه    هاي درمان بيمحه  بر هزيهه( حفظ الصحه)طب سهتي ايراني

مطالعه جحالبي را طراححي و   11تا  51سالمت که هزيهۀ باالي بين صدک 

انجام  1399طي سال ( ايران)دراين مطالعه که در کهر تهران . اجرا کردند

هحاي    شصورت حضوري و مجازي، آموز به( نفر 51)زذيرفت گروه مداخله 

حفظ سالمتي بر زايه طب سهتي ايراني را دريافت کردند و گحروه کهتحرل   

نتايج اين مطالعه براي اولحين  . تحت آموزش خاصي قرار نگرفتهد( نفر 51)

هحاي   هحاي گحروه مداخلحه کحامل هزيهحه      بار در کشور نشان داد که هزيهه

ي نسبت دار آزمايشگاه، دارو،راديولوژي و تعداد ويزيت داراي کاهش معهي

 (.41و  39)بوده است ( درصد 39حدود )به گروه کهترل 

هاي  هاي روش اند که هزيهه امروزه در امريكا سياستمداران متوجه کده

دهد و الزم اسحت اصحول    هاي رايج ملت را به ورکكستگي سوق مي درمان

خصوص  ها که کامل تغييرات عمده در روش زندگي به زيشگيري از بيماري

ر الگوي فعاليت بدني و تغذيه و کهترل حاالت روحي رواني آموزش و تغيي

در ايحن رابطحه يكحي از    . هاي نظام سالمت آمريكا قرار گيرد در رمس برنامه
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ايحن  . باکحد  هاي زيشههادي، برنامه ملي افراد فعال، ملت سحالم محي   برنامه

ميليون  5/2با اتخاذ يک رويكرد جامع براي ارتقاي فعاليت بدني در   برنامه

هاي اساسحي و   ميليون بزرگسال، با هدف دستيابي به زيشرفت 25جوان و 

جوانان و بزرگساالن اياالت متحده آغاز  هاي جسمي زايدار در سطح فعاليت

باکحد،   اين زروژه که فراتر از سالمتي صحرف محي    مزاياي بالقوه. کده است

هاي  عملكرد بهتر کودکان در مدرسه، کاهش هزيهه مراقبت: عبارت است از

بهداکتي، افزايش قدرت اقتصاد ملي، کاهش آلودگي هوا، انسحجام بيشحتر   

بحراي   جامعه و افزايش امهيت ملي با داکتن بزرگساالني که از نظر جسمي

 (.41)ارتش مهاسب هستهد 

 

 طب روحاني و سالمت معنوي
هاي مادي که موجوديت و هويحت انسحان را    وجهه همت مكتب تمامي

کهاسهد، اگرچه اخيراً از بعد  رواني و اجتماعي مي فقط در سه بعد جسمي،

کان به معهويت کامالً با  اند نگاه نيز سخن به ميان آورده (spirituall)معهوي 

معهويتي که در اديان الهي به عهوان تعالي و تقرت به ذات زروردگار مطرح 

در تأمين سالمت، دستيابي به رفاه جسمي، روانحي و  . است، متفاوت است

از حيطحۀ حيحات ملكحوتي و     کود و از بخحش مهمحي  ماعي خالصه مياجت

کههد و صد البته ايحن غفلحت   روحاني انسان، دانسته يا ندانسته، غفلت مي

امحا اگحر بحا نگحاه     . اسير آن است کاستي بزرگي است که دنياي مادي فعالً 

را بحا   هاي اديان الهي به هويت انسان بهگريم، آدمي تر در سايۀ آموزه وسيع

هححححاي روحححححاني، جسححححماني، روانشححححهاختي و اجتمححححاعي   ويژگححححي

(spritobiopsychosocial)   يک موجود برتر از همۀ آفريدگان خحواهيم يافحت ،

که در تأمين سالمت او به معهاي وسيع کلمه به همۀ ابعاد حيات محادي و  

 (.42)معهوي او بايد توجه کرد 

ک قانون مبححث  ها در جلد ي سيها در مبحث کليات درمان بيماري ابن

نمايهد و به اهميحت خحاص آن    جديدي را تحت عهوان طب روحاني باز مي

من المعالجات الهاجعه، االستعانه بما »نمايهد  ها اکاره مي در درمان بيماري

گيحري کامحل از    هاي مفيحد بهحره   از درمان: ترجمه« يقوي القوي الهفسانيه

  .نمايد چيزهايي است که قواي نفساني را تقويت مي

هحا   چارۀ بسحياري از بيمحاري  »: فرمايهد استاد آيت اهلل حسن زاده آملي مي

تهها دارو نيست، بلكه تدبير نفساني طبيب حاذق و روحانيت و تحاثير کحالم وي   

فحري  »: فرمايهحد  استاد دکتر اصفهاني در اين رابطه محي (. 43)«راه عالج است

حسحادت آثحار   بفرماييد يک بيماري که مشحكل حسحادت دارد و ايحن مشحكل     

گذارد، آن اختالل گوارش را فقط بحا داروهحاي    سويي روي دستگاه گوارش مي

اي  طور ريشحه  کود درمان کردر بلكه بايد بعضي مسايل را به ضد آن اختالل نمي

استاد مرحوم دکتر سيد جالل مصحطفوي کاکحاني در کتحات    (. 44)« حل کرد

از » : فرمايهحد  محي  ريسوناه با نقد بر کتات طب داخلي حل مسئله اليهحل دارو

کههحد   هاي خود به ززکكان مراجعه محي  هر ده تن بيمار که براي درمان بيماري

هحا   ها ابداً نياز به هي  دارويي اعم از کيميايي يا گياهي ندارنحد و آن  نه تن از آن

هحاي غحذايي مهاسحب بحه      توان صرفاً به وسيله روان درماني توام بحا رژيحم   را مي

 «.کامل درمان کردخوبي و به طور 

زرداختن به معهويت از امور مهم ديگري است که با تقويت قوه مدبره 

امور اخالقي و . ها نقش اساسي دارد در سالم ماندن و زيشگيري از بيماري

معهوي و توجه به ذات اليزال که همواره در ميان حكما مورد توجحه بحوده   

بي دوباره مورد توجه قرار ها قهقرا در علوم نوين ط است، امروزه زس از سال

م نمايهحده  1983در اجالس ساليانه بهداکت جهاني در سال . گرفته است

نروژ اعالم کحرد بحاوجود کحرايط اقتصحادي و اجتمحاعي بسحيار خحوت در        

کشورش، متأسفانه اعتياد، يأس از زندگي و ساير اختالالت رواني براي نروژ 

سي و کشم بهداکحت  مشكل آفرين است و متعاقب اين بحث در اجالس 

و يحک دهحه زحيش    (. 45)جهاني مسئله بعد معهوي سحالمت مطحرح کحد   

کرد به نيازهحاي   ها را متعهد مي هاي اروزايي بيانيه کپههاک را که آن دولت

 (.49)معهوي مردمشان بپردازند را امضا کردند 

 

 هاي درماني منطقي روش
ان امحر  »: ايهدفرم ها مي الرحمه در مبحث درمان بيماري سيها عليه ابن

العالج يتم عن اکياء ثالثه اححدها التحدبير و التغذيحه، و الثحاني اسحتعمال      

امر مهم درمان با سحه چيحز   : ترجمه« االدويه و االخر استعمال اعمال اليد

اسحتفاده از  . 2مديريت روش زنحدگي بخصحوص تغذيحهر    . 1. کود کامل مي

کحود   ه مالحظحه محي  همانطورک(. 34)استفاده از کارهاي دستي. 3داروهار 

هم ريختن روش زندگي  ها که علت آن معموالً به سيها در درمان بيماري ابن

حرکتي، اختالالت خوات و تغذيه و عدم کهتحرل ححاالت روححي     مانهد بي

خصوص امحور مربوطحه فحوق را در     باکد، تصحيح روش زندگي به رواني مي

ها بحر   ترين آن مهم دهد و در اين بين تغذيه درماني را رمس درمان قرار مي

ابن سيهاي بزر  درمحان اتيولوژيحک و نحه عالمتحي را وظيفحه      . کمرد مي

گيحري صححيح و    داند و اوست که با کرح ححال  ززکک حاذق و مجرت مي

توجه کامل و دقيق به زمان بروز بيماري و وضعيت زندگي بيمحار علحت و   

گردانحدن و  دهد و درمان را با باز  سبب اصلي بروز بيماري را تشخيص مي

مديريت عاملي از روش زندگي که بحروز بيمحاري را موجحب کحده اسحت،      

حسن »رساند و خود اين روش را تحت عهوان انتخات  درمان را به انجام مي

رازي ( 34. )نمايحد  وضوح مطرح محي  در کليات علم عالج به« التدبير المهم

زنهحار  » : مايهدفر استاد بزر  باليهي تاريخ نيز همين ديدگاه را دارند و مي

« کود با غذا درمان کهي بحا دارو قطعحا درمحان مكحن     که تا آنجايي که مي

از ديدگاه ابن سيها و انديشمهدان طب ايراني، دارو درماني و استفاده ( 42)

از کارهاي دستي مانهد فصد و حجامت و اعمحال جراححي در قحدم دوم و    

 .گيرند سوم درمان، بعد از غذا درماني قرار مي

اي به نام ززکكي سبک زنحدگي   غرت از حدود يک دهه قبل کاخهدر 

(Life style medicine) در اين نگرش جديد به درمان،غذا و (.41)کكل گرفت

الگوي تغذيه، استراحت و خوات، فعاليت بدني، مديريت کحرايط ذههحي و   
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رکته ززکحكي سحبک   (.48)گيرند  استرس در جايگاه اصلي درمان قرار مي

قرار دادن تغذيه، فعاليت بحدني، رفحاه، محديريت اسحترس،      زندگي با هدف

متأسفانه، (. 51و 49)زردازد  مصرف مواد و خوات به علل اصلي بيماري مي

جامعححه ززکححكي بححا ناديححده گححرفتن داليححل اصححلي بيمححاري و غفلححت از   

بهدي اقدامات در سبک زندگي براي زيشگيري، مردم را در معري  اولويت

اي بارهحا   العات ازيدميولوژيک، اکولوژيک و مداخلهمط. دهد آسيب قرار مي

هحاي قلبحي    هاي مزمن، از جملحه بيمحاري   اند که بيشتر بيماري نشان داده

هاي نادرست زندگي اسحت و   ، نتيجه سبک2عروقي، سرطان و ديابت نوع 

 . کود معموالً به دليل تغذيه نامهاسب و کم تحرکي بدني ايجاد مي

هحاي قلبحي عروقحي از دوران     خطر بيمحاري با توجه به ايهكه عوامل 

کودر جامعه جوان کشور بايد از همان سهين ابتدايي در  کودکي آغاز مي

چراکه مطالعحات متعحدد در   . معري يک سبک زندگي سالم قرار بگيرند

هاي آيهده نشحان داده اسحت    زميهه تأثير تغييرات سبک زندگي بر نسل

لغ کدن کودکان در راستاي که تأثير مثبت يک سبک زندگي سالم با با

بهابراين، طب سبک زندگي بايد بحه  . رود حفظ سالمتي آنها به زيش مي

تر از آن، زيشحگيري   هاي مزمن و مهم رويكرد اصلي در مديريت بيماري

متأسفانه اين ديدگاه در غرت تفكحر جحاري و   (. 51)ها تبديل کود  از آن

بر دارو و توصيه  هاريسوني متكي اصلي نظام سالمت نيست و ههوز طب

  به داروهاي گران و جديد و ابزارهاي ززکكي گاهي حتي از نظحر علمحي  

هحاي   و بيماري( .52. )زند غيرمهطقي، جريان اصلي درمانگري را رقم مي

اياتروژنيک يا ايجاد کده توسط سيستم ززکكي جزء معضالت ززکحكي  

 (. 54و 53)کود  محسوت مي

هحاي   واحد ززکكي و ايجاد قسمتمتأسفانه تكه زاره کدن کدن بدنه 

جداگانححه تحححت عهححوان دانشححكده بهداکححت، دانشححكده تغذيححه، دانشححكده 

و نگاه داکتن تشخيص و درمان ( که همان اعمال يداوي است)توانبخشي 

دارويي در دانشكده ززکكي موجب کد که هي  فحردي در ايحن مجموعحه    

امحر  صورت معمحول آگحاهي کلحي و صححيح بحه       سيستم ززکكي جديد به

سالمتي و درمان زيدا نكهد و هر کسي مانهد فيل موالنا با قسحمتي سحر و   

يابد و از ظن خود کاري را مطابق نظر طراحان اصحلي جريحان کحه     کار مي

دانشجويان ززکكي واحدهاي اندکي در . دهد آگاه به امور هستهد انجام مي

و خوانهححد  بهداکححت و تغذيححه و بسححيار نححاچيز يححا هححي  از توانبخشححي مححي

دانشجويان تغذيحه و توانبخشحي نحاچيز از تشحخيص و بهداکحت و بيمحار       

علت اختالل در تغذيه، بهداکحت و روش   سرگردان در وادي بيماري که به

 .زندگي ايجاد کده است
 

Review 

Persian Medicine and the Development of Theorizing in Today's Medical World 
 
Mohsen Naseri1, 2,3*, Farzaneh Ghaffari4, Arman Zargaran5, Zahra Bahadin1 

 

Abstract 

Background: The school of PersianMedicine(PM) has a history of ten thousand years and the reason for such a long-

term persistence of it in the world medical scene is its intellectual originality plus outstanding ideas and important basic 

and clinical experiences. In this articlecategories of theories and ideas which have been presented in the PM sources are 

briefly mentioned. 

Methods: This article has been prepared by reviewing the available resources of Iranian medicine and content analysis of them. 

Results: Five categories of theories and ideas have been presented in the PM sources: 

I. Hakim, a two-dimensional physician: In the past, Hakim was someone who encompassed all intellectual and 

argumentative sciences and paid attention to human beings and medicine from a material and spiritual point of view. 

II. Paying attention to spiritual medical ethics: Addressing medical ethics based on spirituality is another important issue 

that plays anessential role in the prevention and treatment of diseases. 

III. Health-oriented: Maintaining health is a major part of traditional PM, the main purpose of PM is to prevent people 

from getting sick. 

IV. Spiritual medicine and spiritual health: According to PM, dealing with spirituality is another important issue that 

plays a key role in staying healthy and preventing diseases by strengthening administrator power. 

V. Rational treatment methods: PM prioritizes treatment with management of lifestyle especially nutrition. Medication 

and manual procedureare the next steps. 

Conclusion: Categories of theories and ideas which have been presented in the PM sources will effectively guide the way 

of thinking and medical knowledge both in Iran and the world. 
 
Keywords: Health Promotion, Medical Ethics, Spiritual Health, Traditional Medicine 
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