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(P04)  

  بررسي علل عدم رويكرد

ان ـ به طب اسالمي در مي

 پزشكان عمومي شاغل در

  شهر قم  مراكز خصوصي

  1385 در سال

  

  ،♦♦♦♦حيدري اكرم، ♣♣♣♣ احمري طهرانهدي 

  ♠♠♠♠، زهره رييس ميرزايي♣♣♣♣عابدينيزهرا 
  

  

   پزشكان– پزشكان خانواده –دين و پزشكي  :ها دواژهـكلي
  

  

  مقدمه

هاي  يافته از دستي يهارحامل خب ،ساني جهانر هاي اطالع  روزه شبكههر

ان با كنجكاوي تمام اين مند هعلم پزشكي در دنياي غرب هستند و عالقجديد 

اطالعات مربوط به درمان  ،اي از تاريخ اما در دوره .كنند گيري مي اخبار را پي

 هنگامي ،در قرون وسطي. شد  غرب سرازير ميها از دنياي شرق به سوي بيماري

زمين   خويش مانع هرگونه فعاليت علمي در مغربزآميقهري  ليسا با سلطهكه ك

                                                 
  ي پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي قم  عضو هيأت علمي دانشكده♣
  ي پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي قم  عضو هيأت علمي دانشكده♦
  ي پرستاري دانشگاه علوم پزشكي قم  دانشجوي رشته♠
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طرح   علمي مشغول سرشار از نشاط ،دانشمندان مسلمان از جمله پزشكان شد، مي

آثاري كه در پي ؛خود بودند گرانبهاي آثار ليفأت و   علمي االتؤس به گويي و پاسخ

توجه آنان قرار گرفت و مورد انان اط مغرب زمين با مسلمـفراهم شدن ارتب

  .هاي پژوهش در محافل آنها گرديد ساز برداشتن نخستين گام زمينه

هاي داراي تمدن  شدن كشور نظير اسالم به فراگيري علوم و ضميمه تشويق بي

 منحصر به محققان موجب ظهور متفكران و ،كهن به قلمرو كشورهاي اسالمي

ي آنها نه فقط در جهان اسالم كه برجستگ فردي در تاريخ تمدن اسالمي گرديد

فرهنگ و  الييـط در عصر .بود رزـدنيا محي  خودشان در همه بلكه در عصر

ها  ش در درمان بيماريداعي خويـهاي اب پزشكان مسلمان با شيوه ،تمدن اسالمي

 .در پيشبرد دانش پزشكي داشتند   توجهي سهم قابل گرانقدر خود، ليفاتأو نيز با ت

ثير أاز ت ضمن اعتراف به اين سهم يفات خود،لأغربي در تپژوهشگران منصف 

  .اند علم ياد كرده و آن را ستودهمعلومات پزشكي مسلمين بر تحول اين 

هاي دين اسالم  موزهآي  شامل كليه، طب اسالمي توان گفت در تعريف مي

اي نيز آن را تركيبي از اطالعات  عده. باشد  علوم پزشكي ميپيرامون موضوعات

سو و دستورات بهداشتي پيامبر اسالم  ي يونان، هندي و ايراني از يكپزشك

و قرآن كريم همراه با تجربيات و ابتكارات خود ) ع( ي اطهار هـائم و) ص(

كه امروزه با تغيير نگرش  از آنجايي. دانند مي  مسلمان از سوي ديگرپزشكان

 ك كالبد صرفاًرو هستيم و در حقيقت انسان ديگر يـعلم پزشكي به انسان روب

اقتصادي،  اجتماعي، خانوادگي، رواني،( اني نمي باشد و از ابعاد متفاوتيـجسم

گرفتن اين ابعاد كه در اسالم به  لذا با درنظر،تشكيل شده است...)  اي و حرفه

راواني بين ـهاي مشترك ف توان عرصه آن اهميت فراوان داده شده است مي
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 لفظ طب اسالمي ،به همين جهت .افتهاي ديني و موضوعات پزشكي ي هآموز

  .تواند شايسته و مناسب باشد بر اين مفهوم مي

رامون ـهاي ديني پي وزهـبايد اذعان داشت كه ثروت و گنج بزرگي در آم

سفانه به مرور زمان و در طول أـوجود دارد كه مت مباحث طبي به معناي اعم

ز اذهان پاك گرديده تاريخ به خصوص در قرون اخير به علت قصور مسلمانان ا

در مباحث مختلف طبي به صورت ) ع(ي اطهار  و اين در حالي است كه ائمه

عطفي ي  تواند نقطه اند كه آشنايي با آنها مي واسع و شامل مطالبي را مطرح نموده

ديني اهميت ي ها  اگر به اين آموزهيقيناً. براي دانشمندان و مردم فراهم سازد

توان از اين  مي ،شوندبندي و تنظيم   اهتمام دستهل وداده شود و با عنايت كام

دست آورد كه در سطح جهاني نيز قابل عرضه ه ها نتايج بسيار سودمندي ب آموزه

  .ثري داشته باشدؤطب امروزي نقش مباشد و در روند تكامل 

 امتيازات بارزي بر پزشكي رايج ،رغم اينكه از برخي جهات طب اسالمي علي

 اما در ،كنند بعضي از كشورها به اين دستاورد عظيم مباهات ميجديد دارد و در 

 بلكه از سوي ،دارداي ن مسلمان ما اين طب نه تنها جايگاه ويژه% 99كشور 

ريف طب اسالمي كه آن را طب سنتي ـپزشكان به تصور غلط از تع بسياري از

يين علل  لذا اين پژوهش با هدف تع.باشد  مطرود نيز مي،پندارند يا خرافات مي

شكان عمومي شهر قم انجام گرفته است زم رويكرد به طب اسالمي در ميان پعد

اه احقاق اين طب عظيم تا با شناخت اين علل بتوان به رفع موانع موجود بر سر ر

 به جهت ريزي  در برنامهاًع چراكه بدون شناخت از اين موانع قط؛گام برداشت

  .برد راه به جايي نخواهيم طب اسالمي ارتقاء
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  روش كار

 به منظور تعيين علل 1385اين پژوهش به صورت توصيفي و مقطعي در سال 

 پزشك عمومي شاغل در مراكز 200عدم رويكرد به طب اسالمي برروي 

گيري  طب اسالمي از طريق نمونهي  كار در زمينهي  خصوصي بدون وجود سابقه

بر اساس ( ساخته خوداي هـنام اده پرسشـزار مورد استفـاب .آسان انجام گرفت

 4(  قسمت مشخصات دموگرافيك4مشتمل بر )  و ميدانياي مطالعات كتابخانه

و  )عبارت 8(، پزشكي و درماني ) عبارت6(و علل فردي و اجتماعي ) الؤس

نامه به صورت صوري توسط اساتيد  اعتبار پرسش. بود) عبارت 9( مديريتي

توضيح اينكه در . جام گرفتدانشگاه و اعتماد آن به صورت آزمون مجدد ان

 0 نمونه هاي مورد پژوهش با گذاشتن عالمت ضربدر در ستون 4 و ،3 ،2بخش 

انتخاب )  بيشترين شدت3ين و كمتر0( نظر خود را در بيان شدت مشكل 3تا 

مشكالت هر حيطه تعداد افراد هر ي با توجه به اين معيار جهت محاسبه . نمودند

 است تا شده 100كديگر جمع شده و تقسيم بر شدت با يي   ضربدر درجه،شدت

محاسبه شده و در  حيطه بدست آيد و سپس ميانگين حيطه ال هرؤسي  نمره

ها در نهايت با  داده.  حيطه با يكديگر مقايسه و نتايج استخراج شد4نهايت 

  .هاي توصيفي تجزيه و تحليل گرديد و آزمون  spss استفاده از نرم افزار
  

  ها يافته

% 62 . بود30 ± 2/4 و آقايان 29 ± 2/3ن بررسي ميانگين سني خانم ها در اي

ي  داراي سابقه% 15 تا 10 ،%)29(اكثريت . خانم بودند% 38پزشكان آقا و 
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التحصيل شده  نيز از دانشگاه هاي دولتي فارغ% 62در اين ميان . طبابت بودند

  .بودند

:  به ترتيب عباراتپاسخ هاي چشمگيردر ارتباط با علل فردي و اجتماعي 

عدم دسترسي " ،%)100 ("نبود آگاهي و شناخت ناكافي از اصول طب اسالمي"

نبود " و%) 100 ("تفسير طب اسالمي به روزي به افراد كارآمد در زمينه 

  عنوان شده%)85(  "جايگاه مناسب طب اسالمي در مقايسه با طب هاي رايج

 شده بيان% 25 تنها "ه طب اسالميعدم عالقه ب" كه در اين ميان در حالي. بود

  .بود

نبود مستندات ":  به ترتيب عباراتدر خصوص علل پزشكي و درماني نيز

نبود مكانيسم مشخص درماني در "، %)5/98 ("پزشكي منطبق بر شواهد درماني

%) 5/96("نبود ضمانت درماني در طب اسالمي"و%) 5/97 ("طب اسالمي

 كمترين شدت به ،در اين حيطه .دندبيشترين شدت را به خود اختصاص دا

% 10 "ت درماني توصيه شده در طب اسالميدر دسترس نبودن محصوال"عبارت 

  .تعلق گرفت

ضعف و ":  علل مديريتي پاسخ چشمگير عبارات در رابطه با،در اين راستا

، %)100(خصوص جايگاه طب اسالمي  درهاي مديريتي  گذاري سياستنارسايي 

ود ـو نب%) 98( ابتي در جامعه بين طب اسالمي و مدرننبود بستر مناسب رق

در . بود%) 96(مي در مقاطع مختلف تحصيلي درسي مرتبط با طب اسالي  رشته

ي و العاتـاسب مطـدم وجود فضاي منـع"  كمترين شدت به عبارت،اين رابطه

  .تعلق گرفت% 15 با "طب اسالميي  تحقيقاتي در زمينه
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ي آماري نشان داد كه علل مديريتي، علل اه ونـدر نهايت نتايج و آزم

ز اولويت بيشتري برخوردار اجتماعي به ترتيب او  ،پزشكي، درماني و فردي

  .بودند

  بحث

هاي تمدن اسالمي بوده  ترين دستاورد  طب اسالمي يكي از مهمرغم اينكه علي

در  كه ، مضافاًاند از ثمرات آن برخوردار گرديدهو مسلمين تا به امروز پيوسته 

 اي اين طب و استفادهـهاي اسالمي به احياخير در بسياري از كشوري  هـچند ده

ايران نيز به جهت داشتن  آن توجه خاصي مبذول كرده اند واز تر  فعاالنهي 

كي از واند يـت يـزشكي مـدن اسالمي و پـوي از جهت تمـاي ق وانهـپشت

ها از  نمونه% 100اما پژوهش حاضر نشان داد كه  ،كنندگان اين طب باشد اءـاحي

صدي در 75مفهوم طب اسالمي و اصول آن اطالع نداشتند كه با توجه به پاسخ 

هاي  اريگذ استـدرصدي ضعف و نارسايي سي 100ن موضوع و ـه ايـه بـعالق

توان استنباط كرد كه  مديريتي و آموزشي در خصوص جايگاه طب اسالمي، مي

آموزش ي  اران دولتي در حيطهگذ ريزي از طرف سياست نامهعدم توجه و بر

در اين . هاي اساسي به جهت ايجاد عدم رويكرد باشد  از ضعفدتوان پزشكي مي

دارد كه موانع و مشكالت فراواني بر سر راه  رابطه محمدي فروشاني بيان مي

انب  مانند عدم آگاهي صحيح از جو،اي و مكمل وجود دارد هاي زمينه انجام طب

ن سئوالتوجهي م ن، بياهاي اين علوم از طرف پزشكان و محقق مختلف و كاربرد

ي  هـزمين كارآمد در ، عدم دسترسي به افرادهاي مكمل به ضرورت اين طب
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هاي ديگر علوم  هـراد دخيل در زمينـاومت افـمقمواقعي وم و ـاستفاده از اين عل

  .پزشكي

علل مديريتي  ،به طب اسالميرين علت عدم رويكرد در پژوهش حاضر بيشت

يريتي هاي مد اريذگ ضعف و نارسايي سياست كه در اين حيطه نيز شدمشخص 

، نبود بستر مناسب رقابتي در جامعه بين طب در خصوص جايگاه طب اسالمي

طب اسالمي در مقاطع مختلف درسي مرتبط با ي  اسالمي و مدرن و نبود رشته

 در اين راستا. اند ويكرد نام برده شدهت عدم ر علاز بيشترين عوامل تحصيلي

از  "طب اسالميي  هـاتي در زمينـاسب مطالعاتي و تحقيقـاي منضعدم وجود ف"

توان اظهار داشت با توجه به   در اين رابطه مي.كمترين شدت برخوردار بود

هاي مرتبط با  هشفضاي بسيار مناسبي جهت انجام پژو ،اسالمي بودن كشور

اما به علت عدم توجه سياست هاي دولتي اين بستر مناسب نيز  ،اسالم وجود دارد

شماري   موانع و سدهاي بي،بدون استفاده قرار گرفته و حتي در بسياري از مواقع

ن به اين تحقيقات مندا ه بر سر مشتاقان و عالقآگاهي ديگر افراد نيز به علت عدم

هاي  ود بانكنبـ" %6/94ها نشان داد كه  هـافتـن يـهمچني. شود ايجـاد مي

در اين رابطه با . دانستند  را مشكل مي"طب اسالميي  اطالعاتي مفيد در زمينه

رغم  اسب ولي عليـاتي را منـ فضاي مطالعي پژوهشها  نمونه،ها توجه به يافته

، نسبت به وجود اين آثار و مراكز قابل الميوجود منابع غني از كتب اس

  .ودنداطالعي نم  اظهار بيهاسي به آندستر

 در .درماني از اولويت علل برخوردار بود - علل پزشكي،پس از علل مديريتي

نبود "، %)5/98 ("نبود مستندات پزشكي منطبق بر شواهد درمانياين خصوص 

نبود ضمانت درماني در " و%) 5/97 ("مكانيسم مشخص درماني در طب اسالمي
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اين رابطه در . ندبيشترين شدت را به خود اختصاص داد%) 5/96("طب اسالمي

نمونه هاي مورد پژوهش از مفاهيم طب % 100 طبق نتايج توان اظهار نمود كه مي

طبع نمي توانستند از جزييات و چگونگي ل لذا با،اسالمي اطالع درستي نداشتند

البته قابل ذكر است كه . هاي درماني طب اسالمي نيز آگاهي داشته باشند جنبه

تي از طب اسالمي نداشته و اغلب با طب سنتي بسياري از پزشكان تعبير درس

در . ا يكديگر وجه اشتراك كمي دارندكه اين دو ب  در حالي،يكسان مي گيرند

در دسترس نبودن محصوالت درماني "  كمترين شدت به عبارت،هـاين حيط

  .تعلق گرفت% 10 "در طب اسالميتوصيه شده 

 جهت عوامل عدم ر از به عنوان اولويت آخعلل فردي و اجتماعينهايت در

نبود آگاهي و ": پاسخ هاي چشمگير به ترتيب عبارات .رويكرد مشخص گشت

عدم دسترسي به افراد كارآمد "،%)100 ("شناخت ناكافي از اصول طب اسالمي

نبود جايگاه مناسب طب " و%) 100(" تفسير طب اسالمي به روزي در زمينه 

عدم " كه در اين ميان در حالي. ودب%) 85( "اسالمي در مقايسه با طب هاي رايج

  %)25. (ن شدت را به خود اختصاص داده بودكمتري "عالقه به طب اسالمي

ايج ـعلم و دين به نتي  رابطهي  ارهـبحث درب علم،ي  از منظر نگرش فلسفه

 بين علم و ،از نظر فيلسوفان علمي. اي انجاميده است هبخردان نا آور و بعضاً تعجب

كشي قائل   و بايستي بين اين دو خطيق و جدي وجود دارددين فاصله اي عم

جهان در  ،)عج(روايات متعددي وجود دارد كه تا زمان ظهور امام عصر .شد

وم آغاز ـوفايي و جهش ناگهاني علـطفوليت علمي است و در آن دوران شك

علم را ي  هاي فالسفه پس مي توان پيش فرض ناكافي بودن نظريه. مي شود

قابل توجه اين است كه ي  نكته. عيين روابط بين دين و علم تأييد كردي ت درباره
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گام هاي  اخيري  دهه رخي دانشمندان غربي در دوـب ،ي علـوم پزشكي در عرصه

اند  هاي ديني در روند پيشرفت اين علوم برداشته اي براي استفاده از آموزه جدي

عني دار و الگومندي ط مرواب ،ميان دين و بهداشت و درمان رواني و خصوصاً

ي  يعني كشوري كه منادي انقالبي ژرف تا گستره ، اما در كشور ما.يافته اند

ها در حد متناسب با مدعا نيست و  تالش برچيدن تعارضات علم و دين است،

چرا بايد ابتدا سازمان بهداشت  .راه به قهقرا برده است ،ز موارداي ا حتي در پاره

را سر بدهد و پس از چند دهه  "دان از شير مادرنوزاي  تغذيه"جهاني شعار 

همگان  ،ي نوزادان وليد شير خشك براي تغذيهاعتماد به صنعت و تكنولوژي ت

ي  ذيهـمصنوعي و ضرورت و اهميت تغي  هـذيـرا نسبت به خطرات اين تغ

آن  و سپس ما شعار يونيسف را بگيريم و در ذيل هشدار دهدطبيعي با شير مادر 

 شير اهميتي  درباره را )ع(و ديگر معصومين  )ص(  ده از پيامبرروايات رسي

، اي از روشنفكران علمي  برخورد پاره،بارتر از اين تأسف.  چاپ كنيممادر

ي  كوشند ثابت كنند كه عرصه آنان مي.مذهبي ما با مسائل علمي و ديني است

ماقبل هاي ديني به كار عصر  زهوآمدين است و تنها ي  علم جلوتر از عرصه

ي  هاي اسالمي را تنها ارشاداتي حكيمانه و نابغانه به وسيله و آموزه آيد مدرن مي

 ،و همانطور كه در پژوهش حاضر مشخص شد. تلقي مي كنند )ع(معصومان 

 نبود بستر مناسب رقابتي در بين طب اسالمي و ،ي مورد پژوهشها نمونه% 100

گذاران  مي توسط سياستطب مدرن و همچنين ارجحيت طب مدرن بر طب اسال

  .را از بيشترين اولويت جهت علل عدم رويكرد نام برده اند

 در بسيار فراتر از آن است كه ،هاي مشترك اسالمي و علوم پزشكي هعرص

  .به شمارش درآيدتوضيحي كوتاه و در اين مقاله 
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  گزاري تشكر و سپاس

ژوهش ـور پـ به ويژه ام،پژوهشگر و همكاران از دانشگاه علوم پزشكي قم

 اطالعات آوري  به جمعپزشكان عمومي كه با صبر و حوصلهي  و همچنين كليه

 .نهايت امتنان و تشكر را دارندكمك نمودند، 
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