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 مقدمه
سانگی از  بازاری جیهما بیکاه تیاراگ گاران   های کوچهب عطاریطب سنتی ایراجی، ط»

زتین اسم که اصول  ن در تأ یوا، پزشکی جهان تحواو  اساما طاب    پزشکی قشیم ایران

ای چنشهزارساا ه  اساس جیهام، چراکاه ریشاه در ساابهه    ای جوپشیش و بیسنتی ایراجی پشیشه

ساینا در  زار و پاجصش ساال پای  از ابان   داجنش که هطب یوجاجی تی داردا طب ایراجی را دجبا ه

 ا(1۸۳۱)ال ه و وافری،  « ن اسم االطباء جماینشهعنوان پشر طب یا اتامایران، بهراط به

داجایم کاه تردتااجی از    یا صوم سنتی تالزم ششه اسم، اتا تی نتی اگرچه با واژهطب س

های طب ایراجای در پای   ها، با اتکا به همین شیوه و روددور تا به اتروز، برای قرن گذشته

صوم سنتی،  پیوجشاجشا درحهیهم اتراض جهماجی و رواجی خود بر تشه پیشگیری و تعا وه

ابزارهای پزشکی غربی اسم که در عصر قاجار باه کشاور    ها،، رودهاجاشی از ورود شیوه

های صنعتی تو یش دارو، رویکرد و فراینش طبابم و رود برخورد با ایران راه پیشا کردا شیوه

اجکاار و  ها و اثرا، غیرقابلرغم پیشرفمبیمار را با دگرگوجی و تحو ی بزرگ تواجه کردا به

روسما سؤاالتی جاشی  جی، اتا هنوز بشر با ابهاتاتی روبهروشن طب جوین یا طب رایج کنو

چرا رعایم سبک زجشگی سا م به فراتوشی سپرده ششه اسم؟ و  یا فرهنا   دسم که ازاین

جای بهبود و رعایم سبک زجشگی، به سامم اساتواده بیشاتر از دارو و توهیازا،     بشری به

هاای غیرواگیار   بیمااری  هاای عواوجی،  سوق داده جششه اسم؟ چرا در عین کاه  بیمااری 

 یا گهتردگی و دردسترس بودن پزشکی جاوین و  گهترد پیشا کرده و رو به افزای  اسم؟ 

های  ن در درتان  الم جهماجی و رواجی بشر با اثارا، جااجبی ساوء تهاارن جباوده      توفهیم

هاا، در  عناوان کشاف بازرگ غربای    باه  2توسط ا کهااجشر فیمینا    1سیییناسم؟ ابشاع پنی

پا کردا تغییرا، عظیم تمشن اجهاجی طای قارون اخیار در کناار     ها اجهالبی بهووجمسرکوب ع

هاای بزرگای را در ساطه بهشاشام،     پزشاکی، دگرگاوجی   سابهههای بیابشاعا، و جو وری

های درتان رقم زده اسام کاه از  ثاار باشیهی  ن، کااه  جار        کیویم زجشگی بشر و شیوه

                                        
1. Penicillin 

2. Alexander Fleming 
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هاا، افازای  اتیاش باه زجاشگی بشار، گهاتردگی        یماریها در اثر اتراض و بوتیر اجهانترگ

های بهشاشم و درتان قابل ذکر خشتا، پزشکی و دیگر دستاوردهای عظیم عیمی در حوزه

بهشاشم و درتان بر کهی پوشایشه جیهام و    های بشری در عرصهههتنشا  ثار این پیشرفم

ساتیزی تتعصاباجه   مفهمای و عیا  تالد برای تحهیر این دستاوردهای عیمی هم جاشی از کج

   اسما

پزشاکی، جااتواجی و ساردرگمی     رغم این اتکاجا، و دستاوردهای بشار در عرصاه  اتا به

اجکاار اساما طاب    عیوم پزشکی در پاسخ به جیازهای زیهتی و سالتم اجهان هام غیرقابال  

یا فن درتاجی که از سرزتین اژدهای سر  و چین بر تاشه اسام،    عنوان یک شیوهسوزجی به

ششه و در کنار طب جوین حتی در دجیای غرب طرفاشاران  خوبی در جهان شناخته ه بهاتروز

ها در تعرفی داج  طب سنتی چینای  و خواهان بهیاری داردا این گهترد و توفهیم چینی

عواتل و دالیل تتعشدی دارد که در این توال، بحث پیراتون  ن خارج از حوصیه اسما اتا 

ها و اتکاجاا، پزشاکی جاوین، هار     ترین قابییمر کنار جشیشهرروی، پذیرد جهاجی  ن دبه

هاا و فناون طاب    دارد که چرا اصاول، قواعاش، رود  تیای را به این فکر واصاحب اجشیشه

دار در عناوان یاک رویکارد ریشاه    ایراجی جتواجهته اسم حتی از ترزهای کشور خارج و باه 

هان تعرفی و عرضه شود؟ شاایش  های او به جحوظ و تهویم سالتم اجهان و درتان بیماری

ترین دالیل چنین خهراجی را بتاوان در تعصاب جهاتوو کاردا چاه      اختصار یکی از تهمبه

هاا و  تاوجهی باه ارزد  تعصب اها ی پزشکی جوین جهبم به داج  پزشکی و تهییال و بای  

ایاران و چاه تهابال     عنوان تیراگ فرهنگی و عیمی چنشهزارسا هثمرا، طب سنتی ایراجی به

هرحاال از هار   تنش و عیمی، بهعنوان داجشی جظامشعیان طب سنتی با عیوم پزشکی جوین بهت

 دو سو توجبا، حبس طب سنتی ایراجی را در ترزهای ایران رقم زده اسما

برخی تشعیان دروغین طاب سانتی و    از سوی دیگر اتا توویزهای جاتعتبر و خودساخته

طاب سانتی هام توجاب      مشتاً دارویی در حوزههای درتاجی و عکارگیری غیرعیمی شیوهبه

های طب سانتی  فاقاش بیان  عیمای     عیمی جهبم به پیاتشها و خهار، ششه اسم تا جاتعه

 دچار تردیش و جگراجی شوجش و طبیعتاً برخورد تهاجمی و اجکاری از خود جشان دهنشا 
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شاشه  امها و اقشاتا، اجوا در این جشال و دعوای تشرجیهم پزشکی و طب سنتی، حرکم

تاوان  بای بار    های طب سنتی با تباجی عیم پزشکی را تای در راستای تیویط داج  و قابییم

های داجشگاهی و عیمی طاب سانتی   ها و گرای  ت  این تنازعه قیمشاد کردا تأسیس رشته

 گاه به عیم جوین پزشکی در ساطه تخصاط طاب سانتی،      ة توختو تربیم پزشکان داج 

 های عیمای در حاوزه  اکز تحهیهاتی طب سنتی، برگزاری جشهمها و ترتأسیس پژوهشکشه

اجشازی توال، عیمی پژوهشی طب سنتی و بهیاری از کارهای دیگر از ایان  طب سنتی، راه

هاا و  تواجنش طب سنتی را از اجزوای عیمی خارج کنناش و یافتاه  تهو ه اقشاتاتی ههتنش که تی

تنهاا در اختیاار   های عیمای جاه  تکی بر رودو ت 1های طب سنتی را با قابییم اطمینانداشته

 ایراجیان که در اختیار بشریم قرار دهنشا 

ویاژه   ذا با توجه به اقشاتاتی که در این حوزه در کشور اجرا ششه اسم و ذکر شاش، باه  

ی دکترای تخصصی طب ایراجی و داروسازی سنتی در سطه تخصاط در  هااجشازی رشتهراه

ور که ا بته همچنان توافهاان و تخا وااجی دارد و باا جهاشها و     های عیوم پزشکی کشداجشگاه

کاه  « طبب سبنتي نب ين   » یش بیراه جیهم اگر از عنوان هایی تواجه اسم، به جظر تیچا  

در ترویج  (EBM)تیویهی اسم از طب سنتی ایراجی و رویکردهای پزشکی تهتنش به شواهش 

 و  توزد این رشته، استواده گرددا 

هایی که همچنان بر سر راه توساعه و گهاترد طاب    با توجه به چا   بر این اساس و

شاود تاا باا رویکارد     گردد، در ایان پاژوه  تاالد تای    سنتی جوین در کشور احهاس تی

 2د واای شااشهاکتشااافی و بااا تکیااه باار  را و جظاارا، خبرگاااجی و اسااتواده از رود شااناخته

هاای ایان پاژوه     شاودا یافتاه  طب سنتی جاوین ایراجای بررسای     کننشههای تهویمپیشران

طب سنتی در ساطه کشاور    گذاری در حوزهریزی راهبردی و سیاسمتواجش تالک برجاتهتی

 باششا  

 

                                        
1. Reliability 

2. Delphi Method 
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 مباني نظری و پيشينه شناسي تحقيق  

 ي طب سنتي در ايرانتاريخچه

هاایی تواجاه باوده و    اسالتی همواره با چاا   -تعریف طب اسالتی، ایراجی و یا ایراجی

این حیث که تعیار تعریف را جغرافیای ایران در جظر بگیریم که این تعیاار در   اسم؛ چه از

ها و های تختیف شاهان ایراجی به سبب جن طول قرون و اعصار و عهش سالطین و سیهیه

ها تتغیر بوده اسم، چه از ایان حیاث کاه تعیاار را تشااهیر و      ها و شکهمبا طبع پیروزی

ها و توادال، تااریخ  وا،  جها بشاجیم که این هم تحل بحثبزرگان طب سنتی و تنابع و تأ ی

 پزشکی بوده و اسما

هرروی در این تها ه، به این قبیل تباحث تخصصی تاریخ پزشکی تا حش اتکاان ورود  به

 کناش راه و تهایر  یناشه   دارد و تالد تی 1گراشود؛ چراکه این پژوه  رویکردی  ینشهجمی

کاه خاود   -هاا  پشیاشه  قرار دهشا اتا جپرداختن باه تاریخچاه  طب سنتی ایراجی را تورد تأتل 

اعتبار جیوه پژوهی را ابتر و بیجیز غویتی اسم که هر فعا یم  ینشه -روشنگر راه  ینشه اسم

هاا و  دهشا بنابراین در این پژوه  بشون اینکه در پی قضاو، در باب این جاوع فرضایه  تی

تهاال، عیمی تنتشرششه در توال،  و تطا عه شواهش بر ییم، صرفاً براساس رویکرد تروری

 روی خواجنشگان تها اه قارار   طب سنتی ایراجی، پی  هایی از تاریخچهپژوهشی تعتبر، دال م

 گیرداتی

طب ایراجی به جمشیش پادشاه اساطیری ایران تنهوب اسام و اساناد و قاراین تااریخی     

تواده از دارو را باه تردتاان   باار اسا  حاکی از این اسم که او کهای اسام کاه بارای او این     

های طب ایراجی با فرهن  و زتین  توخما با ورود اسالم به سرزتین کهن ایران، داشتهایران

های اسالتی درهم  تیخم و طب اسالتی و طب ایراجی بافتاری یگاجه و یکپارچه پیشا  توزه

توکیک طب اسالتی کردا اتا با توجه به جه  و سهم چشمگیر و بهیار بزرگ اطبای ایراجی، 

توان تنبعث از طاب  و طب ایراجی تحل بحث و گوتگوی اهل فن اسما طب اسالتی را تی

اتیاه پیشارفتی در ایان    ایراجی، طب یوجاجی و طب هنشی داجهما اتا با روی کار  تاشن بنای  

                                        
1. Futuristic Approach 
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عنوان ترکزیم عیمای جهاان اساالم در    دهش تا اینکه با قرارگرفتن بغشاد بهحوزه دسم جمی

هاایی در طاب اتوااق    های سوم و چهارم هوری، پیشرفماکمیم عباسیان در سشهدوران ح

یابی جخهتین پزشک ایراجی عیی بن رین طبری به دربار پادشاهی عباسای را  افتاده اسما راه

اجش که جها  ایراجیاان در ایان رشاش و     ترین دوره در طب اسالتی برشمردهعنوان درخشانبه

 ا(1۸۳۱)ال ه و وافری، پیشرفم بهزاسم 

)تعطار و  ، حکیم سیش اسماعیل جرجااجی  (1۸۳۱راد، )کیاننابع عیمی تعتبر از برزویه طبیب در ت

)کیااجی و  ، عمادا اشین تحماود بان تهاعود شایرازی      (1۸۱4)والیتی، ا شو ه رازی ، بهاء(1۸۳۱قنادی، 

، حکیم یوساف تحماش بان    (1۸۳۱)سیطاجی، ، بشیغورس (1۸۱4)تعطر، اب جویهی ، ابوتر(1۸۱4دیگران، 

، حکیم فرزاجاه عیهای   (1۸۱1)یوسوی و دیگاران،  یوسف هروی از پزشکان قرن دهم هوری قمری 

اهلل شین فضال ، خواجه رشیشا (1۸۱4)حهینی یکتا، بن عیی بن جز ه از داجشمنشان جاتشار قرن پنوم 

عناوان  به ،(1۸۱1)جباری بیراتی و دیگاران،   (1۸۳۳جژاد، )کثیری و دههانهمشاجی وزیر بزرگ اییخاجان تغول 

 و تشاهیر طب ایراجی یاد ششه اسما   بزرگان

گاردد، اتاا   صاوویان باازتی   اگرچه باز ششن پای پزشکی جوین از غرب در ایران به دوره

شکی فراجهوی اختیار کرد، جادرشاه افشار ذکر ششه اسما از او ین پادشاهی که برای خود پز

شااه قاجاار باا عناوان دوران     ی افشاریه، زجشیه و صوویه تا پایان کار پادشاهی فتحعییدوره

تااریخی از حیاث تحاول پزشاکی از      ترین دورهتهم فتر، طب در ایران یاد ششه اسما اتا

 داقاجار برشمر توان دورهسنتی به جوین را تی

ایران در جریان تحول و گذار تاریخی خود در عهاش قاجاار از سانم باه تشرجیهام در      »

هاا و باورهاای   ها تتأثر از اجشیشهطورکیی در تمام حوزهابعاد اجتماعی سیاسی فرهنگی و به

اقشاتا، دارای  ثار تثبم  توان در زترهتوشدگرایاجه بوده اسما برخی از این تحوال، را تی

هارروی یکای از   م در گروه  ثار و پیاتشهای تنوی توشدگرایی قیمشاد کردا باه و برخی را ه

های اسما  ذا ورود اجشیشه طب بوده ششه در این تهیر گذار، حوزههای دگرگوناین حوزه

 تاوان جهطاه  شااه قاجاار را تای   ویژه سیطنم جاصارا شین غربی توشدگرایاجه در عهش قاجار به

طاب   ای که پزشکی و طبابام در ایاران را باه دو دوره   ا دورهاجههام تاریخ پزشکی برشمرد
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تارین اقاشاتا، و عواتال تحاول و     اساما ازجمیاه تهام    سنتی و پزشکی جوین تههیم کرده

حضور اطبا و تهیوجرهای پزشکی غربای در  »سازی طب در ایران در عهش قاجاری دگرگون

را وناون، ایوااد کمیهایون    دا دربار، اعزام تحصل برای تحصیل به فرجا ، تأسایس تشرساه   

گیری جمعیام  ا صحه، تأسیس اجیهتیتو پاستور، شکلپزشکی در ایران، تشکیل تویس حوظ

ها و تنابع پزشکی، تصاویب قاواجین دو تای در    شیر و خورشیش سر ، تأ یف و چاپ کتاب

وسااز و احاشاگ   صاور، سااخم  قابل ذکر ههتنشا این تحوال، به« خشتا، پزشکی حوزه

تارین  تهام  کنشا ازجمیاه های عموتی و تخصصی در این دوره جمود عینی پیشا تیبیمارستان

هاای  شااهی و بیمارساتان  ی تااریخی عهاش حاکماان قاجااری، دارا شاوای فتحعیای      هاابنیه

دو تای   دارا شوای تهران، دارا شوای جاصری، دارا شوای چشم، بیمارستان جظاتی، تریضخاجه»

هاای یحاییاان، احمشیاه، جهاوان،     وزیری، تریضاخاجه  تریضخاجهساالر، سپه سینا، تریضخاجه

شااه باه پادشااهی    در تهران قابل ذکر ههتنشا اتا با رسیشن جاصرا شین« خواهران،  تریکاییان

خان اتیرکبیر و سورهای تتعشد وی به فرجا ، فصال تهام و جشیاشی در     به کمک تیرزاتهی

شااه و در دوران  شودا پاس از جاصارا شین  احشاگ بناهای صحی و درتاجی در تهران  غاز تی

شاش، کااه    وساازهای درتااجی باه   حکوتم دیگر شاهان قاجاری اتا روجش ایان سااخم  

هاای  های جظاتی و سیاسی از کشورهای اروپایی در ایران که هیئام یابشا  ذا ورود هیئمتی

تهویام  همراه داشتنش، اهمیم توجه به پزشکی جاوین را باین اشاراو ایان دوره     پزشکی به

ا وصف تا پی  از تأسیس دارا ونون،  توزد و تربیم اطبا پیرو قاعشه یا سایوک  کنشا تعتی

هایی در فیهوه و حکمم  توزشی خاصی جبوده اسم و تنها شاگردان پس از گذراجشن دوره

عناوان  روسم که تأسایس دارا وناون باه   ششجشا ازاینجزد اطبای تشهور و تعروو تربیم تی

شاشه  ین و تؤثرترین عواتل تحول در پزشکی و دیگر فنون و عیاوم شاناخته   تریکی از تهم

و « شبر  اسببان نفي بي   »طب سنتي به تبدري    لذا در اين دوره است که واژهاسما 

 ا(1۸۳۱)ال ه و وافری،  «ش داطالق مي« قان ن طب ب علي»

هاا و  یابی تاریخی پشیاشه یکی دیگر از تنابع تعتبر و قابل استناد برای ردیابی و ریشهاتا 

رویشادها، شعر و ادبیا، یک کشور یا تیم اسما حکیم جظاتی گنووی، استاد فن و ساخن  



 ؛ با تروری اجتهادی بر روجش طب سنتی ایرانسا هطب سنتی ایراجی در افط ده کننشههای تهویمپیشرانتها ة پژوهشی:               172

 

ششم هوری اسم کاه باا پزشاکی و خاوا       زبان ایراجی سشهایراجی، ازجمیه شعرای فارسی

وجو و بررسی اشعار وی که تمیو اسام  ته اسما این ادعا با جهمگیاهان دارویی  شنایی داش

شاودا  های درتاجی و خوا  گیاهان دارویی، اثبا، تیهای طبی، شیوهاز ابیاتی در باب توصیه

در عیم طاب کااتالً دسام داشاته اسام و در تواقاع       »گویش: وحیش دستگردی در تورد او تی

 ا(1۸۱4)اتیراحمشی، «خوبی به کار برده اسمتختیوه تصطیحا، طبی و اجشرزهای صحی را به

هاای درتااجی   در طب سنتی ایراجی سه دیشگاه یا رویکرد اساسی در پارداختن باه شایوه   

گرایاان راهکارهاای   گرایای، قیااس و حیالا تورباه    رایج بوده اسم کاه عبارتناش از تورباه   

که این رویکرد در تواجهاه  اجش درحا یداجهتهششه را برای تشخیط و درتان تعتبر تیبهتور

عیم جاکافی داجهتن های جاشناخته و جشیش جاتوان بوده اسما رویکرد قیاسی جیز بهبا بیماری

توربیا، پیشین و تأکیش بیشتر بر استشالل عهیای تشاخیط و درتاان را باا تشاکل تواجاه       

م در رویکرد حیل پارداختن باه خاود بیمااری و جاه بیماار، عاوارض و        کرده و درجهایتی

ازحاش دارو را در پای داشاته    روی در اتار درتاان و تواویز زیااده    خطرا، جاشای از زیااده  

 (1۸۱۸)سرداری و دیگران، اسم

هاا  هرروی طب سنتی ایراجی داجشی بر تشه از هنر، خردورزی و حکمم اسم که طی قرنبه

حکما و اطبای بزرگ ایراجی به تحک  زتون در تشه اساما ویژگای باارز ایان تکتاب       با توربه

عناوان جاجشاین خشاوجاش در زتاین     دار پزشکی، توجه به ابعاد فراجهماجی اجهان بهریشهاصیل و 

های درتاان طبیعای و تکاتاب طاب     ها و رودتراکز تحهیها، پزشکی دجیا به شیوه اسما توجه

از طب سنتی چینای، طاب تبتای، کایروپراکتیاک،  یاورودا،      جهاط جهان اعمسنتی بر تشه از اقصی

ازپای  جهابم   دارد تا بی هوتیوپاتی و صشها شیوه و رود پزشکی سنتی دیگر، تا را بر  ن تی

بهشاشم برای همه تا ساال  »ه پیشا کنیما سازتان بهشاشم جهاجی با شعار به طب سنتی ایران توج

 ا(1۸۳۱)غواری و دیگران، طب سنتی را تورد توجه قرار داد  توسعه« 2444

این در حا ی اسم که سازتان بهشاشم جهااجی در تعریاف عاام خاود از طاب سانتی،       

عنوان ا گوی طب رغم ذکر اساتی کشورهایی جظیر چین، هنش، یوجان و کشورهای عربی بهبه

شود که چرا باا وجاود تااریخ    سنتی، جاتی از ایران جبرده اسما بنابراین این سؤال تطرح تی
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چنشهزارسا ه همهن  با چین، یوجان وااا و برخورداری از تناابع تهام و شااخط پزشاکی     

 عناوان ا گاوی  سینا، جام ایران در اسناد تعتبار جهااجی باه   تاجنشی تثل ابنسنتی و تشاهیر بی

گوجاه تطارح کارد کاه     تاجش؟ شایش پاسخ این سؤال را بتوان اینجهاجی طب سنتی تغوول تی

وقتی طب سنتی ایراجی در توطن خود هنوز تورد تناقشه، تحهیار، تحاشودیم و حتای باه     

 توختگان و اهل عیم و فن پزشکی و طب سانتی از  اجحراو تبتالسم و حتی در بین داج 

تنش و قطعی برخوردار جیهم، چرا بایش توقع داشم کاه  عشهتعریوی یکپارچه و چارچوبی قا

واضاه اسام کاه جگااه جشیاش      حاال  جووذ  ن در سطه جهاجی گهاترد یاباشا باااین    داتنه

اخیر باه   ویژه در دههحاکمیم، داجشگاه و اجشیشمنشان عیوم پزشکی جهبم به طب سنتی به

سااز احیاای جایگااه    اجش زتیناه توتنور ششه اسم و این خود تی« پزشکی سنتی جوین»خیط 

این جریاان، تهویام و    کننشهجهاجی طب سنتی ایراجی باششا بر این تبنا بایش جیروهای تهویم

 اثر شوجشا  این روجش جیز خنثی یا حشاقل کم کننشهتششیش و جیروهای تضعیف

عزم خود را بارای احیاای طاب     1۱۱1ها با تشکیل  کادتی طب سنتی چین در سال چینی

ها عییه طاب سانتی چینای،    رغم تبییغا، تنوی غربیتی چینی جزم کردجش و توفط ششجش بهسن

طب   ن کهب کننشا حوزههای کمی و کیوی بزرگی در استواده از طب سنتی و اشاعه توفهیم

تنها برای چاین کاه بارای کشاورهای دیگاری ازجمیاه       جه 1سنتی در کنار گردشگری سالتم

 ا(1۸۳۱)غواری و دیگران، گیر را رقم زده اسم هنش، در تشی چشم تا زی، ویتنام، اجشوجزی و

بنابراین از حیث هویم تاریخی، تیی و اسالتی، از حیث فرهنگی، اجتمااعی، اقتصاادی   

های اخالقی و دینی و در رأس همه ظرفیم عظیم طاب سانتی در حواظ و ارتهاای     و جنبه

جاوین ایراجای از اهمیام و    طاب سانتی    تنهاا توساعه  سالتم جاتعه و ا بته درتان اجهان، جه

ضرور، باالیی برخوردار اسم که حتی غویم در این حوزه در فضاای رقاابتی جهااجی باا     

هاای بازرگ   هاا و ظرفیام  کشورهایی جظیر چین و هنش، بی  از این جایز جیهم و فرصام 

 کنشاجهاجی را از دسترس طب سنتی ایراجی خارج تی

                                        
1. Health Tourism 
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صه، شایش برای همیشاه اتکاان تعرفای،    تاجشگی در این عرطبیعی اسم که تعیل و عهب

ورود و رقابم طب سنتی ایراجی را در سطه جهاجی غیرتمکن سازدا بر این اسااس در ایان   

طاب سانتی ایراجای،     کنناشه پژوه  تالد ششه اسم تا با شناسایی جیروهای پیشران تهویم

شاوجش و   به روجش توسعه طب سانتی جاوین ایراجای تعرفای     دهنشها مهشور عواتل شتابحتی

 ریزی راهبردی قرار گیرجشاگذاری و برجاتهتعیار سیاسم

 

 هاي تغييرپيشران

هاا یاا جیروهاای پیشاران تغییار      توهوم کییشی و تحور اصیی سؤال این پژوه  پیشران

پژوهی چیهم؟ در این زیاربخ ، باا اساتناد باه     واقع تنظور از پیشران در  ینشهاسما اتا به

تری از جیروهای اجش، تالد ششه اسم تا فهم درسمتوهوتی پرداخته تنابعی که به این تهو ه

 های تغییر حاصل  یشا پیشران یا پیشران

شیواترین تعریف برای پیشاران، جیروهاای بازرگ تغییار ذکار شاشه اساما پیشاران یاا          

توردبررسی ههتنشا پیشاران باه هار     ها دارای ظرفیم ایواد تحول اساسی در عرصهپیشران

ای اشاره دارد که صحنه و تحیط کالن را تغییر داده و با تحول روبارو  یی، پشیشهچیزی، عات

ها و هم از جهم سازدا تطا عه و بررسی پیشران از جهم توصیف  ینشه بر تبنای پیشرانتی

توان برای  ینشه تطرح ساخم، برای تاا  ها تیتوویزهایی که براساس بررسی همین پیشران

ها چه با وعل یا با هوه در هر صور، جیروهای تغییر  ینشه ا پیشرانبهیار حائز اهمیم ههتنش

 ا(1۳7-1۳1: 1۸۱6)پشرام و احمشیان، ههتنش که بایش بررسی شوجش 

پژوهای باا ساناریوجگاری تاالزم و قارین اساما       شناسای  یناشه  توهوم پیشران در رود

ا و پیاتشهایشاان تأثیرگذارجاشا ازجمیاه طبهاا،     ها جیروهایی ههتنش که بار رویاشاده  پیشران

ها، طبها، جاتعه، فناوری، اقتصاد، سیاسام  های تؤثر بر پشیشهپیشران ذکرششه برای تطا عه

تاوان اجازای کییاشی در    زیهم ذکر ششه اسما بناابراین جیروهاای پیشاران را تای    و تحیط

 ا(1644د یری، )شیری و سامطراحی سناریوهای  ینشه برشمرد 
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روجاشها، رویاشادها، تصااویر و     کن  چهار تؤ واه درهم ها را جتیوهپیشرانپژوهان،  ینشه

 ینشه را در ساطوح جهااجی، تیای یاا      دهنشهها یا جیروهای شکلداجنش که پیشراناقشاتا، تی

 ا(1۸۱۱)صیواتیان و تهعودی،  ورجش تحیی به وجود تی

 یش، جگاه غیرکمّای و ا بتاه کیوای    های تغییر برتیششه برای پیشران جچه از تعاریف ارائه

صاور، عینای   اهل فن به این توهوم اسما پیشران، شیء یا چیزی جیهم که بتوان  ن را باه 

ط ذهنی اسم که خبرگاان باا   تشاهشه و گزارد کردا پیشران یک توهوم کیوی و یک استنبا

 کننشااطالع دقیط از ابعاد پشیشه یا توضوع  ن را فهم تی

بنابراین در این پژوه ، برخالو سنم ترسوم در جگاارد تهااال، فارسای، تحههاان      

هاا یاا جیروهاای پیشاران در     گرایی یا کمّی را در شناسایی پیشرانبشون اینکه رویکرد اثبا،

هاای  پیشاران  کننش، بر اهمیم و ضرور، جگاه کیوای در تطا عاه  ششه جهش های اجوامپژوه 

های تتکثر و فراتر از شماره، تحییال و  تغییر تأکیش دارجشا اگرچه درصور، شناسایی پیشران

تواجش تا را در اتار  های کییشی هم تیهای کمّی برای تعیین پیشرانبنشی تتکی بر رودرتبه

 ها رهنمون باششااجرای سیاسم تنابع در ةگذاری و هشایم بهینسیاسم

 

 تحقيق شناسيروش

ها و حتی جتایج بر تشه از فراینش پاژوه ، کیوای   شناسی، دادهاین پژوه  از تنظر رود

طاب   گذاری در حاوزه تنظور سیاسمتوان بهشودا از جواکه جتایج این تحهیط را تیتیهی تی

و، پژوهشی کاربردی تحهوب سنتی ایراجی در کشور به کار بهم، بشین سبب از حیث هش

شودا این پژوه  از حیث جگاه تتواو، به روجش پیشرفم طب سنتی، پژوهشای اجتهاادی   تی

اسما از جواکه این پژوه ، پژوهشی اکتشافی و تتکی بر خبرگان اسم، بنابراین در پی رد 

شاود باا رویکارد     یشا بیکاه در ایان پاژوه  تاالد تای     و تأییش فرضیه یا فرضیاتی برجمی

ساا ه شناساایی گارددا جظار باه       14های تؤثر بر طب سنتی ایراجی در افط خبرگاجی، پیشران

 پژوهی اسماطب سنتی اسم، بنابراین یک تحهیط  ینشه اینکه این پژوه  تعطوو به  ینشه



 ؛ با تروری اجتهادی بر روجش طب سنتی ایرانسا هطب سنتی ایراجی در افط ده کننشههای تهویمپیشرانتها ة پژوهشی:               171

 

 تاشه بارای پرسا     دسمهای بهدر این پژوه  با تکیه بر  را و جظرا، خبرگاجی، پاسخ

طور همزتان با اساتواده از ابازار   شودا در این پژوه ، بهنظیم تیاین پژوه  گرد وری و ت

طب سانتی   کننشهباز و برگزاری پاجل خبرگان، جیروها و عواتل تأثیرگذار و تهویم پرسشناته

طاب   پژوهان و تتخصصان حوزهایراجی گرد وری ششا جظر به فهشان زبان تشترک بین  ینشه

تنظور تهریب باز و پاجل، به اً تتناقض و تبهم فاز پرسشناتههای بعضسنتی و با توجه به یافته

جظرا، خبرگاجی و رفاع تعارضاا، و تناقضاا، توجاود در  را و جظارا، خبرگاان، رود       

( و طای ساه گاام    1خبرگان گمنام پژوه  تغییر پیشا کرده و اداته کار با رود د وی )شبکه

 برگزار گردیشا 

پژوهای تطارح اساما در ایان رود، جظارا،      ناشه  ی طور ویژه در حاوزه رود د وی به

تخصصی پیراتاون یاک توضاوع     ایجمعی از خبرگان با استواده از یک پرسشناته در حوزه

کنناشگان در  شاودا ایان پرسا  و پاساخ باشون اینکاه تشاارکم       یا سؤال تشخط اخذ تی

 گیاردا برگشتی صور، تای  و صور، رفمپژوه  یکشیگر را بشناسنش، طی چنش ترحیه به

 تشه از هر ترحیه ترکیب، اصالح و بازجویهی ششه و جهم تکمیال یاا ایاراد    دسمجتایج به

گرددا این فراینش تا اجماع تنطهی جظارا، خبرگاان و   جظرا، اصالحی به خبرگان ارجاع تی

ای که دیگر جظرا، دریافتی تغییری پیشا جکننش، اداته داردا این جکته در رود د وی تا ترحیه

کنناشه در پاژوه  د وای بایاش دارای داجشای      اهمیم اسم که خبرگان تشارکمبهیار حائز 

کننشه در پاژوه   تخصصی توردتطا عه باشنشا الزم اسم خبرگان تشارکم عمیط در حوزه

 ا(1۸۱۳راد و دیگران، )تصشقها و جظرا، تتواو، و گوجاگون اجتخاب شوجش از بین طیف

 2افزارهای کاربردیگیری از بهتر فضای توازی و جرمدر این پژوه  به جهم بهره

اساتواده  « واقعید وی زتان»خط از خبرگان از رویکرد روشی رسان و جظرخواهی برپیام

 ششا

 

                                        
 پژوه ایراجی برای رود د ویزاده  ینشهعنوان ابشاعی دکتر عبشا مویش کراتم 1

2. Application 
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 هاوتحليل دادهها و تجزیهیافته

 هاي تحقيقالف( يافته

جور از خبرگان داجشگاهی و پژوهشگران  21کننشگان در این پژوه  تشتمل بر تشارکم

ژوه ، طب سنتی ایراجی با تحصیال، پزشکی و تخصصی بودجشا در ایان پا   فعال در حوزه

ها)عواتل، جیروهاا،  به جظر شما پیشران»صور، برخط برای خبرگان ارسال شش: این سؤال به

پاس از تشاریه توهاوم    «ا طب سنتی در ایران چیهام؟  کننشهگرها(ی تؤثر و تهویمتشاخیه

ششه توسط ایان خبرگاان   های ارائههای تهشتاتی، پاسختوردجظر از جیروهای پیشران و بحث

های ششه از خبرگان با عنوان پیشرانتوارد دریافم بنشی ششا بررسی او یهتهگرد وری و دس

طب سنتی در ایران حاکی از ابهام در تعنا و تنظور سؤال پژوه  باودا   کننشهتؤثر و تهویم

پژوهای تطارح و    یناشه  های تکمل با استناد به تتون و تهاال، حاوزه بنابراین توشداً بحث

ه از گام ابتشایی این پژوه  د وی برای خبرگاان ارساال گردیاشا در    ششهای گرد ورییافته

های اصاالحی خبرگاان   گام دوم، با توجه به تبیین تعنا و تنظور از جیروهای پیشران، دیشگاه

هاای گاام دوم   های گام یک اعمال و توشداً برای پژوهشگران ارسال گردیشا یافتهروی یافته

گرایی در تعریف جیروهای توهوتی و کارکردی و همحاکی از کاه  تعارضا، و تناقضا، 

 پیشران طب سنتی بودا 

رو های تهم یک پاژوه  اساما ازایان   شناسی از بخ های جمعیمتشخصا، و یافته

هااا و اطالعااا، کننااشگان در ایاان پااژوه ، داده براساااس اعااالم خبرگااان و تشااارکم 

  تشه اسما 1شناسی پژوه  در جشول شماره جمعیم
 کنندگان دلفيشناسي )تخصصي( خبرگان/مشارکت. مشخصات جمعيت1اره جدول شم

 تخصصي کننده در هر حوزهتعداد مشارکت کنندگانتخصص خبرگان/مشارکت ردیف

 14 پزشکی عموتی 1

 7 تتخصط پزشکی 2

 6 تشیریم راهبردی ۸

 01 کنندگانجمع کل تعداد مشارکت     
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 کنندگان دلفي)ت زيع سني( مشارکت شناسي. مشخصات جمعيت0جدول شماره 

 سني کننده در هر بازهتعداد مشارکت کنندهسني مشارکت بازه ردیف

 1 سال ۸4 - 24 1

 2 سال 64 - ۸4 2

 1۳ سال ۱4- 64 ۸

 01 کنندگانجمع کل تعداد مشارکت

 
 دگان دلفيکننسابقه کاري( مشارکت -شناسي )ت زيع سن ات کاري . مشخصات جمعيت0جدول شماره 

 تخصصي کننده در هر حوزهتعداد مشارکت کنندگانتخصص خبرگان/مشارکت ردیف

 1 سال ۸4 - 24 1

 2 سال 64 - ۸4 2

 1۳ سال ۱4- 64 ۸

 01 کنندگانجمع کل تعداد مشارکت

های حاصل از راجش، گام یا دور اول د وی در این پاژوه  براسااس خبرگاان و باا     یافته

تعریف توهوتی و کارکردی  ششه از هشو پژوه  و ارائهتبیین اجوام توجه به توضیحا، و

  تشه اسم گرد وری ششا  6ها، به صورتی که در جشول شماره از پیشران

 
 آمده از دور اول دلفيدستهاي به. پيشران0جدول شماره 

 عنوان پيشران ردیف

 هاان دارویی در درتان بیماریتردم تبنی بر استواده از گیاه عاته فرهن  قوی چنشصشسا ه 1

 کشم گیاهان دارویی در تناطط تختیف کشور توسعه 2

۸ 
هاای کیای جظاام    ساا ه و سیاسام  اجاشاز پانج  جاتع عیمی سالتم، سنش چشم حمایم قاجوجی )در جهشه

 (1۸۱۸سالتم ابالغی تهام تعظم رهبری سال 

6 
های طاب سانتی در تهطاع     توزد سعهو تو Ph.Dطب سنتی در تهطع دکترای تخصصی  ایواد رشته

 کارشناسی ارشش

 سالتم از طب سنتی حمایم تهاتا، حوزه ۱

 حمایم تراجع دینی از طب سنتی 1

 کارگیری طب سنتیهای دینی در بهتوصیه 7
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 عنوان پيشران ردیف

۳ 
هاای تو یاش و توزیاع    زایای و حمایام از حاوزه   تراکز تأتین و توزیع داروهای گیاهی و اشتغال توسعه

 یاهی در کشورداروهای گ

 درج واحشهای درسی طب سنتی در  توزد پزشکی  ۱

 تیی در سطه عموم تردم   ترویج و تبیین طب سنتی در سطه رساجه 14

 روزرساجی و استاجشاردسازی تتون تخصصی و عموتی طب سنتی، بهترجمه 11

12 
هاا و  تنظاور تعرفای درتاان   به های اجتماعی جظیر واتهاپ، تیگرام و بهتر اینترجمگیری از فناوریبهره

 های طب سنتیتوفهیم

 تراکز تحهیهاتی طب سنتی در کشور  توسعه 1۸

 های تخصصی طب سنتیجذب بیشتر برای داوطیبان رشته افزای  سهمیه 16

 های طب سنتیا عالج با رودهای صعبدرتان بیماری 1۱

 های طب سنتی در کشورداجشکشه توسعه 11

 طب سنتی .Ph.Dرفیم پذیرد در تهطع دکترای تخصصی افزای  ظ 17

 های حمایتی به کشاورزان و تو یشکننشگان داروهای طب سنتیاعطای تههیال، و یاراجه 1۳

 اعطای خشتا، فنی کشاورزی به کشاورزان و تو یشکننشگان داروهای گیاهی 1۱

 خشتا، بازاریابی به تو یشکننشگان تحصوال، طب سنتی توسعه 24

 شناسی تبتنی بر طب سنتی  های تخصصی روانرشته-زیر توسعه 21

 ای طب سنتیرشتههای بینرشته توسعه 22

 ایواد تعاوجم طب سنتی در ساختار سازتاجی وزار، بهشاشم، درتان و  توزد پزشکی 2۸

 هاهای خشتا، درتاجی طب سنتی توسط بیمهای و پرداخم هزینهگذاری بیمهقاجون 26

 طب سنتی ای تویس و سازتان برجاته از توسعهپشتیباجی بودجه 2۱

 طب سنتی در وزار، بهشاشم، درتان و  توزد پزشکی تحهیها، و پژوه  در حوزه افزای  بودجه 21

 جظام سالتم همکاری و همراستاسازی قواجین طب سنتی با قواجین حوزه 27

 های طب سنتیارتهای کیویم  توزد 2۳

2۱ 
 توختگان تخصط طب سنتی و جیاوگیری  پزشکی سنتی برای داج  منشسازی برای صشور پرواجهقاجوج

 های فاقش تووز از فعا یم

 در پزشکی رایج 1تشوین کتب ترجع طب سنتی تتناظر با جیهون ۸4

 بهشاشم جهاجی ا مییی با سازتانا میل با تعاتال، بیشتر بینطب سنتی در سطه بین توسعه ۸1

 دستیاری طب سنتی ویط داجشوویان پزشکی برای طی دورهتش ۸2

                                        
1. Nelson  
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 عنوان پيشران ردیف

 کارگیری طب سنتی در  توزد و درتانتنظور بههای الزم بهفناوری توسعه ۸۸

 های طب سنتیها و رسا هجاتهحمایم از پایان ۸6

 توزیع سا م و  سان داروهای گیاهی ایواد شبکه ۸۱

 د طب سنتی و فیوشیپ طب سنتیهای تخصصی تختیف در  توزایواد گرای  ۸1

 های الزم برای تحصیل در طب سنتی ایراجیتشوق جذب داجشوویان خارجی و ارائه ۸7

 و حمایم از تشاغل ترتبط و وابهته به طب سنتی در کشور توسعه ۸۳

 های طب سنتی در کشور زتایشگاه ایواد و توسعه ۸۱

 ارهای  زتایشگاهی طب سنتیها، توهیزا، و ابزتو یش و تأتین دستگاه 64

 

، در ایان  1کننشه در د وای زتاان واقعای   تأخوذ از خبرگان تشارکم جظرا،براساس 

هاای طاب سانتی در ایاران شناساایی شاشا جظارا،        عنوان پیشرانگزاره به 64پژوه  

وتصرفی صارفاً گارد وری   گوجه تشاخیه، قضاو، یا دخلدریافتی از خبرگان بشون هیچ

تشارکم حشاکثری خبرگان از بیاان هرگوجاه جهاش یاا جظار اجتهاادی        گردیشا برای جیب

خبره اجتناب ششا با توجه به تکراری باودن بهایاری از    ةششهای تطرحجهبم به گزاره

های کاتالً تشابه و تکراری پس از گرد وری خبرگان، با طبع گزاره ةششهای اعالمگزاره

پیشران  64های دریافتی در قا ب گزاره ها حذو شش و درجهایم کلجهایی، از بین گزاره

 به دسم  تشا 

از دور اول د وی، برای بازبینی و بازجگری توسط خبرگان تواشداً    تشهدسمبههای یافته

کننشگان ارساال گردیاشا درجهایام پاس از بازاجشیشای و تعاشیل برخای        برای این تشارکم

شاشه  های شناساایی  وی، پیشرانکننشه در دهای خبرگان تشارکمجظرا، و گرد وری دیشگاه

بنشی و پس از ارسال برای دور سوم د وی تورد تأییاش قارار   جمع ۱در قا ب جشول شماره 

 گرفما  

 
 

                                        
1. Real-Time Delphi 
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 آمده از دور دوم دلفيدستهاي به. پيشران1جدول شماره 

 ردیف
بندی دسته

 هاپيشران
 عنوان پيشران

 اجتماعی –فرهنگی  1

 ورطب سنتی در کش فرهن  چنشصشسا ه 

 دینی و تذهبی و حمایم تراجع دینی از طب سنتی پشتواجه 

 های کیی جظام سالتم  حمایم رهبری در ابالغ سیاسم 

 سالتم از طب سنتی حمایم تهاتا، حوزه 

 طب سنتی جگر در حوزهعیم کل توسعه 

 ای طب سنتیرشتههای بینایواد رشته 

 های سالتم طب سنتیسبک زجشگی تبتنی بر  توزه 

 اوریفن 2

 های جوین )اطالعا،، شناختی، بیو، هود تصانوعی( در تشاخیط و   فناوری

 درتان تبتنی بر طب سنتی

 ای طب سنتی رشتهبین ةپایهای فناوریایواد رشته 

 طب سنتی   پایهتشاغل فناوری 

 پایه تتناسب با جیازهای فراینش تشاخیط و  ساخم و تو یش تحصوال، فناوری

 درتان طب سنتی

 و قاجوجیحهوقی  ۸
 گذاری )تویس( و تصویب قواجین و ا زاتا، قاجوجی حمایتیقاجون 

 همهوسازی قواجین طب سنتی با قواجین و تهررا، جظام سالتم 

 تحیطیزیهم 6
 اقییم چهارفصل کشور برای تو یش تحصوال، و گیاهان دارویی 

 تنظور بهبود اتنیم غذاییطب سنتی به توسعه 

 اقتصادی ۱

  با رویکرد طب سنتیگردشگری سالتم 

 حمایم پو ی و تا ی از اقتصاد کشاورزان و تو یشکننشگان گیاهان دارویی 

 تحصوال، طب سنتی ا مییی در حوزهزیرساخم بازرگاجی تیی و بین 

 طب سنتی تحهیهاتی در حوزه تهویم بودجه 

 ای خشتا، طب سنتی )ویزیم بیماران(زیرساخم بیمه برای پوش  بیمه 

 ع اتن و تواز تحصوال، طب سنتیهای توزیشبکه 

 سیاسی 1

 تعاتال، پزشکی و درتاجی و تبادل توربیا، طب سنتی با کشورها 

 تنظور تعرفی طب سنتی  های جهاجی بهارتباطا، و تعاتال، با سازتان 

 های جهاجی از طب سنتیحمایم سازتان 
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بناشی  دساته   STEEPها براسااس ا گاوی   ها تالد شش تا پیشرانبنشی یافتهپس از جمع

بناشی  های این ا گو با جظرا، خبرگان قابل اجطباق و ا بته دستهشوجشا اتا تنها برخی از تؤ وه

اجتماعی، فنااوری، حهاوقی و   -های فرهنگیهای طب سنتی در گروهبودجشا بنابراین پیشران

  تاشه  ۱تحیطی، اقتصادی و درجهایم سیاسی، تطابط  جچه در جشول شاماره  قاجوجی، زیهم

های طاب سانتی در صاور، تهویام و     بنشی گردیشا بنابر جظر خبرگان، پیشراناسم، جمع

تواجش تصویر تطیوب طب سانتی ایراجای را کاه گهاترد خاشتا، بهشاشاتی و       تششیش، تی

 درتاجی طب سنتی در سطه کشور و جهان اسم، تحهط کنشا 

و بررسای باود؛   طب سنتی توضوع بحاث   کننشههای تهویمپیشران پژوه ،اتا در این 

تحور باه بررسای و احصاای     یش تطا عا، خبرگاجی  تی با رویکرد  ینشهبنابراین به جظر تی

 طب سنتی بپردازجشا های تؤثر بر  ینشهچا  

 

 گيری و پيشنهادنتيجه

طاب سانتی در    های تؤثر بر  ینشههشو اصیی این پژوه ، شناسایی و احصای پیشران

طورتطیاط تبتنای بار    های حاصل از این پژوه  باه کر ششا یافتهسا ه ذایران در یک افط ده

 تشه از جظرا، خبرگاان  دسمهای خبرگاجی بههای کیوی و با استناد به یافتهرویکرد و رود

در فراینش اجرای رود د وی زتان واقعی بر بهتر وبی اسما پژوهشگران ضرورتاً پاژوه   

افزاری تثالً تیک تک ساوق جشادجاش؛   رایج جرم هایهای کمّی یا تحییلبنشیرا به سمم رتبه

عناوان  شاشه باه  تاک تاوارد شناساایی   چراکه این پژوه  کیوی باور پایاه قائال اسام تاک    

های دیگر داردا از ساوی دیگار باه    طب سنتی، ارزشی تعادل کل پیشران های حوزهپیشران

هاا و  گاذاری مهاای کیوای، تاأثیر تتوااوتی بار سیاسا       یش تحییل کمّای ایان یافتاه   جظر تی

طب سنتی جشاردا همچنین تأکیش این پژوه  بار وزن برابار    های راهبردی حوزهریزیبرجاته

 های کییشی طب سنتی باششا  تواجش پیشران  پیشرانها، خود تیپیشران

شاشه  رساجش که با وجود ابعاد گوجاگون و تتعشد تطرحهای پژوه  تا را به این جتیوه تییافته

طاب   جگر جهبم به تهو اه جاجبه و کالنکه جگاهی همههای طب سنتی، درصورتیرانعنوان پیشبه
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کنشا چراکاه طاب   های جشی تواجه تیباشش، این حوزه را در تهیر با چا  سنتی وجود جشاشته 

جگاری و تهییال   سنتی برای توسعه و حوظ دوام و بهای خود و برای در اتاان تاجاشن از ساطحی   

جها، و ابعاد سیاسی، اجتمااعی، فرهنگای، فنااوری وااا     تنش توجه از همهتنز م و جایگاه، جیاز

توان با ایواد زیرساخم  توزشی بشون توجه به بعش فرهنگی و اجتمااعی، اتیاشی باه    اسما جمی

های طب سنتی جوین داشما برای تهویام روجاش طاب سانتی ایراجای و      ترویج و توفهیم تالد

هاای قااجوجی و تاشجی داخیای، تاالد بارای       زیرسااخم  بار  ن در سطه جهاجی، عاالوه  اشاعه

 ها و جهادهای جهاجی هم ضروری اسما  سازی تعرفی طب سنتی ایراجی در سطه سازتانزتینه

گرایای جیهاما   تالد برای گهاترد و تهویام طاب سانتی  زوتاًا تتارادو باا سانتی        

ن کییشی دیگری و داج  روز دجیا در چارچوب طب سنتی ایراجی، پیشرا کارگیری فناوریبه

 برای طب سنتی جوین ایراجی اسما  

های اجتماعی، فرهنگی و  توزشی، تهتیزم توجه جشی و هشفمنش به ابعاد و سازیزتینه

خشتا، طب سنتی جوین  های تو یش و درجهایم بهترهای ارائههای اقتصادی در عرصهتؤ وه

ارفصال و ثروتمناشی   اسما کشااورزی و تو یاش داروهاای گیااهی باا تکیاه بار اقیایم چه        

طاور  زتین، از حیث تنوع گیاهان دارویی یک پیشران کییشی اقتصادی اسم که بایش باه ایران

 ویژه تهویم گرددا 

عناوان  جاتاجشه از اعصار گذشته که باه داجشی به عنوان حوزهتنها بهدرتوموع طب سنتی جه

اجشه اسما اتاا تاشاوم و اساتمرار    زتین تا به اتروز پابرجا تبُعش تهمی از هویم و فرهن  ایران

زعام تحههاان، ایان حاوزه     حیا،  ن جیازتنش توجه در سطوح راهبردی و عمییاتی اساما باه  

توان این اتکان را ازطریط یک ساختار های تؤثر اسم که تیبه تؤ وه 1تنشجیازتنش توجهی جظام

ار وزار، گیری تعاوجام طاب سانتی در سااخت    صور، ساختاری رسمی تثل شکلتتمرکز به

جهااد،  هاای تاردم  ساازی تشاکل  تردتی و فرهنگی ایران و با فعال تربوطه و با تکیه بر پشتواجه

های طاب سانتی تهاتیزم    عنوان پیشرانششه بهتوهوتی تطرح طورکیی این پیکرهایواد کردا به

 طب سنتی جوین ایران اسما سازی تیی در حوزهتهویم گوتمان

                                        
1. Systematic 
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 فهرست منابع ومآخذ

 تطا عا، جهاش  های درتاجی در پنج گنج جظاتیا (ا طب سنتی و شیوه1۸۱4راحمشی، ابوا هاسما )اتی
 :ا بازیابی از177-1۱۱(، 2۸، )ادبی )پژوه  ادبی(

 https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=186679 

 ( ا 1۸۱6پشرام، عبشا رحیم؛ و احمشیان، تهشیا)ا تؤسهه افاط  پژوهی ینشههای ها و  زتوده توزه

 www.iran-futures.orgپژوهی راهبردیا بازیابی از  ینشه

       جاژاد  جباری بیراتی حهین؛ بخشیان فریبا؛ بااطنی غالترضاا؛ تحوال شاواع تحماشعیی؛ عبااس

ا ه همشاجی در تشیریم جظاام ساالتم   (ا ا گوی توفط شیخ فضل1۸۱1فریشون؛ و خیییی تویشا )

تویه ایراجی اخالق و تاریخ تشیریم بیمارستان رشیشی در قرن هشتم هوری(ا  )با توجه به جحوه
 :ا بازیابی از۳-1(، 2)۱، پزشکی

 https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=160414 

 ( ا  1۸۱4حهینی یکتا، جویهها)طاب  (ا تعرفی تشاهیر طب سنتی اسالم و ایران )عیهی ابن جز اه
 :ا بازیابی از۸76-۸71((، ۳)پیاپی  6)2، ایرانسنتی اسالم و 

 https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=205677 

 ( ا رویکردهای طبابم 1۸۱۸سرداری، تهشی؛ عییزاده، تهشی؛ شریوی، حهین؛ و کالهشوز، سیماا)

 :ا بازیابی از114-16۸(، 24)1، تاریخ پزشکیاصحاب طب سنتی: تاریخ دیروز، دغشغه اتروزا 

 https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=287609 

 ( ا تعرفی تشاهیر طب سنتی اساالم و ایاران، باشیغورسا    1۸۳۱سیطاجی، ابوا هاسما)   طاب سانتی
 :ا بازیابی از2۱1-2۱1((، ۸)پیاپی  ۸)1، اسالم و ایران

 https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=149502 

 ( ا شناسایی پیشران1۸۱۱صیواتیان، سیاود؛ و تهعودی، ساراا)هاا  های تؤثر بر  ینشه خبرگزاری

 :ا بازیابی از1۳-67(، ۸6)17، ارتباطا، -تطا عا، فرهن  در ایرانا 

 https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=272715 

  (ا طب سنتی ایران و دالیال  ازوم   1۸۳۱خشادوسم، تحمودا )غواری، فرزاجه؛ جاصری، تحهن؛ و

 :ا بازیابی از71-1۸((، 7۳)تهیهل  ۸)1۱، طب و تزکیهاحیا و توسعه  نا 

 https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=177058 
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 ی در ا اه هماشاج  (ا تالد خواجه رشایشا شین فضال  1۸۳۳جژاد، ترتضیا )کثیری، تهعود؛ و دههان

ا 11-1جاتاه(،  )ویاژه ۸، تویه ایراجی اخالق و تااریخ پزشاکی  جیوگیری از اجحطاط طب اسالتیا 

 https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=100764بازیابی از 

 طاب سانتی   (ا تعرفی تشاهیر طب سنتی اسالم و ایران )برزویه طبیاب(ا  1۸۳۱راد، حهینا )کیان
 :ا بازیابی از۳۱-۳7(، 1)1، اسالم و ایران

 https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=194984 

 ( ا تعرفی تشاهیر طاب سانتی اساالم و    1۸۱4کیاجی، حهین؛ جیمروزی، تویش؛ و پارسایی، تریما)

ا 4-4((، 7)پیااپی   ۸)2، طب سانتی اساالم و ایاران   ایران عمادا شین تحمود بن تهعود شیرازیا 

 https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=150113ابی از بازی

 ( ا تاریخچه تحول طب سنتی به طب جاوین در دوره قاجاارا   1۸۳۱ال ه، هایشه؛ و وافری، راحیها)

 :ا بازیابی از11۱-1۸1جاته تاریخ((، )ویژه 14)11، عیوم اجهاجی ا زهرا

 https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=69154 

 (ا ا گوی حاکمیم جظاام  1۸۱۳تبار، پریهاا )تحمش؛ اکبری ساری، عیی؛ و رحیمیتصشق راد، عیی

(، 6)17، تویه داجشکشه بهشاشم و اجهاتیتو تحهیهاا، بهشاشاتی   سالتم ایران: یک تطا عه د ویا 

 :ا بازیابی از۸17-۸۸1

 https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=546478 

 ( ا تعرفی تشاهیر طب سنتی اسالم و ایران 1۸۱4تعطر، فریبرزا)« طاب سانتی   «ا ابوتراب جویهای
 :ا بازیابی از1۳2-177((، 1)پیاپی  2)2، اسالم و ایران

 https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=150772 

 ( ا تعر1۸۳۱تعطر، فریبرز؛ و قنادی، عییرضاا)        فای تشااهیر طاب سانتی اساالم و ایاران، حکایم

 :ا بازیابی از642-۸۱7((، 6)پیاپی  6)1، طب سنتی اسالم و ایرانسیشاسماعیل جرجاجیا 

 https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=149767 

 اد ایران در افط جهتردمهای های تؤثر بر تشکلانپیشر(ا 1644د یری، کاظما )شیری، تحمش؛ و سام

ا بازیااابی از 242-117(، ۱)17، تطا عااا، تااشیریم راهبااردی دفاااع تیاای    سااا ه  ینااشها  ده

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1789802/- پیشر-ان-های-تاوثر

 بر-تشکل-های-تردم-جهاد-ایران-در-افط-ده-سا ه-اینشه

 طب سانتی  سنتی اسالم و ایران )بهاا شو ه رازی(ا  (ا تعرفی تشاهیر طب1۸۱4اکبرا )والیتی، عیی
 :ا بازیابی از 1۳-1۱((، ۱)پیاپی  1)2، اسالم و ایران

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=150394 
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 (ا تعرفی تشااهیر طاب سانتی    1۸۱1صشیهه؛ حهینی یکتا، جویهه؛ و جوکار،  سیها )یوسوی، سیشه

)پیااپی   6)۸، طب سنتی اسالم و ایاران یم یوسف بن تحمش بن یوسف هرویا اسالم و ایران حک

 :ا بازیابی از۱4۸-۱47((، 12

 https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=205800 


