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رویكرد طب سنتي و مكمل در باورها و فرهنگ عمومي
مریم طالب ،نرگس جعفر
کارشناس پر تار
نویتنده متوو :مریم طالب ،بیمار تان امام رضا مشهد.بخن icu

زمینه و اهداف :بشر همواره درد و بیمار را ت ربه کرده ا ا و به طرق مختلف درطبیعا عناصرو انرژیها موجود در
ان را شنا ایی و اد ان بهره برده ا ا که تا به امرود ردپا تاریخ کهن طب هنودعرصه ها مشترک راوانی با پزشکی رود
دنیا داشته ا ا
روش کار :مطالعه حاضر ی

ا ا که در ان جتت و

م اله مرور

جملهgoogle ،yahooو کتب علمی طب ک

ی

جامو متون موجود در پایگاه ها

اط عاتی اد

وا تفاده اد کلید واژه هایی مانندجایگاه طب مکمل،طب ک

ی

و

باورها و رهنگ عمومی ان ام شده ا ا
یافته ها:برجتته ترین یا ته ها بیانگراین ا ا طب مکمل تا به امرود ی
آموده ها علمی بشربرگر ته اد رون ها
دیتا رد

امتار نظام مند  ،جامو و کامل اد م موعه

ادن روح وجتم انتان و ا تفاده اد انرژ ها پنهان و پیدا در طبیعا و

انتان برگر ته شده ا ا  .پد درمانی ،طب ودنی ،ما اژدرمانی  ،رنگ درمانی ،نگ درمانی و...در

شفابخشی بتیار اد بیماریها روح و جتم ادطب ادیم تا کنون مو ق بوده طور که اگر رد آمودن دیده بر پایه علمی و
طبی اد این رون ها برا درمان مو ق به کتب تبحر و ت ربه شود ،می تواند بتیار اد بیمار ها را درمان کند واین
همان طب ک

ی

ا ا که دردهه ها امیرپزشکان بتیار به شدت

به ان رویکرد رو اورده اند و ادمتی هزاران

اله داردو نتای تح ی ات به رودعلمی و مطاب ات ان با نتای علمی برموا ته اد ن ن درمانی ان ها برح انیا آن صحه
گذاشته ا ا دیرا طب ک

ی

در تمام اعپاردون اثرات و عوارض شیمیایی و صناعی برا

رد نداشته مورد ابو و

پزیرن رد بیمار و مانواده و ارار داشته ا ا بخپوص در کشورها آ یایی  ،یونان و مپر با تان.
تتیجه گیری :طب در کشورما ادما هزاران اله دارد واد دمان ها بتیار ادیم طب ما با ایر طب ها ا

می و عربی

و هند و دینی امیخته ا ا و انچنان در ذهن و باورها مردم جا گر ته ا ا که اگر جایگاه علمی و عملی ان را در
کشور نهادینه کنیم بتیار اد بیماران در کنار رویکردها نوین اد اثار درمانی و نتای مفید آن ود مواهند جتا
واژگان کلیدی :طب مکمل.طب ک

ی ،باورها عمومی
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