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سالمت انسان ازدیدگاه طب سنتي و اسالمي
.1مریم شهباد کارشناس مرکز بهداشا شماره2اصفهانه
.2محمدبااررضاعلی رئیس امور ادار مرکزبهداشا شماره 2اصفهانه
.3دکترآیا هرابی مدیرمرکزبهداشا شماره 2اصفهانه
.4دکتر اطمه خنور مرکزبهداشا شماره ی اصفهانه
.5مریم لطانی آمودن وپرورن ناحیه2اصفهانه

مقدمه واهداف :در بیشتر کشورهاى تو عه یا ته ،طب نتى و مکمل را تعداد دیادى اد ا راد این جوامو پذیر ته اند .به طورى که 48
و  75درصد جامعه ى رانته ،د ا کم

درصد مردم ا ترالیا 70 ،درصد جمعیا کانادا 42 ،درصد مردم آمریکا 38 ،درصد مردم بلژی
ی مرتبه در ا اد مدمات طب مکمل بهره مى برند.
در ح ی ا اگر تاریخ تحو ت پزشکى با وضو کنونى آن درهم آمیخته شود ،براى پیشر ا پزشکى راه هایى تاده پیدا مى شود.به ع یده
ى ابن ینا ،بهترین مکتب پزشکى آن ا ا که به دارو نیاد نداشته باشد.در روایات مختلف نیز پرهیز اد مپر دارو تا دمانى که بدن
بتواند درد را تحمل کند ،اد اولویا برموردار ا ا .در روایات مختلف نیز پرهیز اد مپر دارو تا دمانى که بدن بتواند درد را تحمل کند،
اد اولویا برموردار ا ا.
ر و گرامى ا م صه در این باره مى رماید« :تَ َنَّبِ الدَّواءُ مَا احتَمَلَ بَدَنُ َ الدّاء َاذا لَم یَحتَمِل الدّاء الدّواء ».تا دمانى که بدن تو
تحمل درد را دارد ،اد دارو بدرهیز و دمانى که دیگر تحمل آن را نداشا ،اد دارو ا تفاده کن.ه
هد اد این مطالعه بیان ما انتان اددیدگاه طب نتی و ا می اددیدگاه ارآن،پیامبر وائم معپومین هادطریق برر ی آیات
ارآن ،و احادیث پیامبر وائمه معپومین ه می باشد
مواد وروش :این مطالعه به رون مرور و ا تفاده اد کتب  ،برر ی متون و برنامه ها رایانه ا ان ام گردیده که منابو و مأمذ معتبر و
متتند همچون آیات ارآن کریم  ،روایات واحادیث معتبردردمینه
می گیرد.

ما انتان اددیدگاه طب نتی و ا

می مورد برر ی ارار

یافته ها :در روایات ،جها درمان بیمارى ها ،شیوه هاى مختلفى بیان شده ا ا .در برمى اد راه هاى درمانى ،ا تفاده اد درمان یزیکى،
بدون ا تفاده اد دارو توصیه مى شود ،مانند :پرهیز،ح اما گرم و تر،ح اما گرم و مش و ما اژ درمانى.
در برمى اد راه هاى درمانى ا تفاده اد داروهاى گیاهى فارن شده ا ا و متلماً احتیاط در ا تفاده اد هر کدام اد آن ها ،شرط ا ا ى
در درمان بیمارى مى باشد
هفا شیوه طب جتمانی که در علم طب جامو ا می به آنهاپردامته شده ودرآیات وروایات متعددبه آنهااشاره وتاکیدگردیده ودراین
مطالعه موردبحث وبرر ی ارارمی گیرند عبارتنداد:تغذیه درمانی،گیاه درمانی ،ح اما درمانی  ،پددرمانی ،نگ درمانی،عطردرمانی،
رنگ درمانی وهمچنین برمی اد توصیه ها بهداشتی در طب نتی و ا می بیان میشود.
بحث ونتیجه گیری :نتی ه اى که اد روایات مختلف می توان گر ا ،این ا ا که بتته به نو بیمارى هاه ابل اد مپر دارو ،تحمل و
م اوما بدن باید در نظر گر ته شود و اد مپر ریو دارو پرهیز کرد تا ددار عوارض جانبی داروها نشویم و دمانى که بیمارى بر
متى غلبه نمود ،اد رون هاى مختلف و منا ب و با احتیاط دم ،براى بهبودى بدن بهره ب وییم .هفا شیوه طب جتمانی تغذیه
درمانی،گیاه درمانی ،ح اما درمانی  ،پددرمانی ،نگ درمانی،عطردرمانی ،رنگ درمانیه که در علم طب جامو ا می به آنهاپردامته
شده ودرآیات وروایات متعددبه آنهااشاره وتاکیدگردیده وهمچنین برمی اد توصیه ها بهداشتی در طب نتی و ا می می تواند
راهگشا درمان وحفظ متی درجوامو ا می باشند.
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