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 چكيده
 مستثناهاي جديد توسعه يابد. علم طب نيز از اين قاعده  هاي مفيد و با استفاده از داده ها و تجربه تواند از طريق همگرايي نظريه هر علمي ميسابقه و هدف: 

 .رسد ينظر نم به يمنطقهاي مختلف شكل گرفته و تكامل يافته است،  ها و تمدن ها در فرهنگ گنجينة عظيمي از دانش پزشكي كه طي قرن انگاشتن يدهنادنيست. 
 يعلم يها گاهيدر پا يسيو انگل يفارس يها به زبان يديمطالعه لغات كل يناست. در ا ي علميگذار استيسي و مرور ةمطالع يك قالهم ينا :ها روشمواد و 

جو و مورد جست Web of Scienceو  ,PubMed Scopus يرنظ يالملل نيب يعلم يجوو جست يها گاهيو پا ,SID Magiran, Irandoc يرنظ يداخل
 آثار مقاالت ومطالعه  يندر نظر گرفته شده است. در ا 2020تا  1995نظر از سال  مورد يها دن مقالهكر مشخص يجو براو مورد جست يزمان ةقرار گرفت. باز

 .شده است يبند جمع يج بر مبناي علوم زيستي پيشرفته. در انتها نتااست بررسي شده يو مرور يلاص يپژوهش
اي را براي الحاق طب سنتي با  ميالدي برنامه 2002ها به كاربرد طب سنتي شد و از سال  خواستار توجه دولت 1977سازمان جهاني بهداشت از سال  ها: يافته

كردن طب سنتي  هاي بزرگي در راه همگرا نهايت به ايجاد طب همگرا منتهي شد، آغاز كرده است. كشور چين در اين ميان پيشتاز بود و قدم طب مدرن، كه در
م طب كه شهرت جهاني دارند از سابقة تاريخي درخشاني در عل نايس ابنها و رويكردهاي طب مدرن برداشته است. ايران با دانشمنداني چون  خود با ديدگاه

ة تمامي دانش طب از قديم تا جديد باشد و در طب همگرا در سطح رنديدربرگ ريو فراگ يينگاه همگرا باي رانيطب ارود كه  برخوردار است؛ بنابراين انتظار مي
هاي  و بيومولكولي در مورد نسخهها براي همگرا شدن طب قديم با طب جديد، انجام تحقيقات در سطح مولكولي  المللي پيشتازي كند. يكي از شيوه ملي و بين

اي، پروتوئوميكس، متابولوميكس و  شناسي سامانه قرار گرفته شامل زيست توجه موردها  طب سنتي است. رويكردهايي كه اخيراً توسط پژوهشگران در اين بررسي
 ديگر آناليزهاي شبكه است. 

يد سالمت انسان را در توازن با طبيعت و فطرت او نگريست؛ لذا براي پيشگيري و درمان با اي است، بنابراين  انسان موجود بسيار ناشناخته گيري: نتيجه
  ي پزشكي نوين بهرهها شرفتيپهاي طبيعي، سبك زندگي سالم، خرد و دانش بر مبناي طبع و فطرت او در كنار  هاي او شايسته است از الگوبرداري بيماري
 گرفت.

 ي مولكولي، سبك زندگيشناس ستيز، پايه معلوطب همگرا، طب سنتي،  ها: كليدواژه
 

 

 :مقدمه
براساس تعاريفي كه سازمان جهاني بهداشت ارائه داده 

اي از  ) مجموعهTraditional Medicineاست، طب سنتي (
ها، اعتقادات و تجارب افراد  نظريه ها بر پاية ها و مهارت دانش

هاي مختلف است كه در حفظ سالمتي و  بومي فرهنگ
هاي  يري، تشخيص، بهبود يا درمان بيماريجلوگ همچنين

عالوه بر . )1واقع شده است ( استفاده موردفيزيكي و ذهني 

طب «) يا Complementary Medicine» (طب مكمل«آن، 
) شامل مجموعة وسيعي Alternative Medicine» (جايگزين

از اعمالي است كه جزء طب سنتي يا رايج يك كشور نيستند و 
يز در سيستم بهداشت و درمان بيشتر كشورها كامل ن صورت به

براساس تعريف شوراي تحقيقات ملي . )1اند ( ادغام نشده
)National Research Councilهاي ملي  ، بخشي از آكادمي

 National( علوم، مهندسي و پزشكي اياالت متحدة آمريكا

Academies of Sciences, Engineering, and 
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Medicine) (https://www.nationalacademies.org/(. 
) متناسب كردن درمان Precision Medicineپزشكي دقيق (

بندي افراد در  هاي فردي هر بيمار و طبقه با ويژگي
كه حساسيت متفاوتي نسبت به يك   يي استها تيجمعريز

نسبت به يك درمان   پاسخشانبيماري خاص دارند يا براساس 
هاي پيشگيرانه و  اخلشود. در اين صورت تد خاص تعريف مي

هاي اضافي و  توانند بر افراد متمركز شوند و از هزينه درماني مي
پزشكي فردي  همچنين .)2اثرات جانبي اجتناب شود (

)Personalized Medicine رويكردي نسبت به بيماران ،(
، تمايالت، باورهارا با توجه به  ها آناست كه تركيب ژنتيكي 
البته . )3-2گيرد ( ن در نظر ميشا دانش و زمينة اجتماعي
متذكر شد اين است كه بيماري  ديبا موضوع مهم ديگري كه 

يي هستند كه روان، ها يماريبانسان فقط جسماني نيست، بلكه 
و حتي جسم او را هم بيمار  دينما يمنفس و روح او را گرفتار 

نگريست و او را  جانبه همهبه سالمت انسان  ديبا كند؛ لذا  يم
هاي جسم را در روح،  خيلي از بيماري نايس ابنن كرد. درما

سالمت انسان  ديبا نمود؛ بنابراين  روان و اخالق بيمار كشف مي
 . )4را در توازن با طبيعت و فطرت او نگريست (

  :ها روشمواد و 
است.  ي علميگذار استيسي و مرور ةمطالع يك قالهم ينا
در  يسيو انگل يفارس يها به زبان يديمطالعه لغات كل يندر ا

و  ,SID Magiran, Irandoc يرنظ يداخل يعلم يها گاهيپا
 ,PubMed يرنظ يالملل نيب يعلم يجوو جست يها گاهيپا

Scopus و Web of Science جو قرار گرفت. و مورد جست
 مورد يها دن مقالهكر مشخص يجو براو جستمورد  يزمان هباز

 ينه شده است. در ادر نظر گرفت 2020تا  1995نظر از سال 
 بررسي شده يو مرور يلاص يپژوهش مقاالت و آثارمطالعه 

 يبند جمع يج بر مبناي علوم زيستي پيشرفته. در انتها نتااست
 .شده است
 ها و بحث: يافته

 (Integrative Medicine) طب همگرا 

تواند از طريق پيوند متقابل بر پاية جذب و  هر علمي مي
هاي جديد توسعة  هاي مفيد و داده بهها و تجر تركيب تئوري

بهينه يابد. هدف اين مقاله بررسي نقش و جايگاه طب 
 Conventionalهمگراست كه از همگرايي طب مدرن (

Medicine با طب سنتي و مكمل حاصل شده است. خواستة (
هاي مختلف از جمله  ما اين است كه در آيندة نزديك، روش

احتماالً ساير انواع طب طب سنتي ايراني، پزشكي مدرن و 
يك شبكة واحد پزشكي  عنوان بهبتوانند در تعامل با يكديگر 

تا اينكه در رقابت با يكديگر باشند. اين رويكرد  كار كنند
تر،  هاي بهداشتي و درماني سالم همگرايانه، نهايتاً به مراقبت

تر و مؤثرتر منجر خواهد شد. طب مدرن طبي است كه  سريع
عمومي دارد و براساس شواهد علمي است  در جهان پذيرش

با توسعة علوم زيستي و پيشرفت در فناوري اطالعات، . )5(
دانش پزشكي به پزشكي آزمايشگاهي و سپس پزشكي مبتني بر 

) Precision Medicineشواهد و در نهايت به پزشكي دقيق (
تكامل يافته است. پزشكي دقيق يك فناوري پيشرفته است كه 

العات از پروژه ژنوم انساني، تعيين توالي نسل دوم و بر پاية اط
ساير علوم حياتي قرار دارد كه علت دقيق و هدف درماني را 

كند. در نهايت  در مراحل مختلف فرايند بيماري شناسايي مي
كند و به  يك برنامة درماني براي بيمار، فرموله و بهينه مي

اري پيشگيري، درمان، ارزيابي پيشروي و درمان بيم
هاي خاص و بيماران خاص از  براي بيماري شده يساز يشخص

طريق مقايسه، آناليز، شناسايي و اعتبارسنجي تعداد زيادي از 
هاي زيستي و بيوماركرهاي انواع خاص بيماري دست  داده
 ژهيو بهالبته اين فناوري به پشتيباني ساير علوم . )6يابد ( مي

تي و بيوانفورماتيك نياز قلمرو علوم پايه، بنيادي و علوم زيس
دارد كه دستاوردهاي علمي را به پارامترهاي باليني تبديل كند 

)Translational Medicine) (7(. 
 طب كه است اين در سنتي با طب دقيق پزشكي تفاوت

 است آمده دست به و خطا سعي با متماديهاي  سنتي طي سال
 بيمار وزن متناسب با و هاي بيماري نشانه به توجه با پزشك و

 ادامه نتيجه به توجه با روند درمان و كند مي تجويز داروهايي
 شناسايي با تا است اين بر مدرن تالش پزشكي يابد. در مي

 هر براي درماني روش و دارو زيستي، بهترين خاص ماركرهاي
، ايراني سنتي و باستاني طب در كه شود درحالي مشخص بيمار
 گياهان از و تعريف گوناگون هاي طبع و افراد با مزاج براي
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شود.  مي استفاده فرد هر شخصي يها يژگيو توجه به با دارويي
 سنتي پزشكي هاي آموزه از مندي بهره با ،همگرا طب از امروزه

 تر         عميق شناخت براي مناسب فرصتيعنوان  ، بهمدرن پزشكي و
 و يپيشگير براي تر ايمن و مؤثرتر هاي يافتن روش و ها بيماري
 و فلسفه با آشنايي آن الزمة شود كه مي ها ياد بيماري درمان

 .)8است ( پزشكي رويكرد دو هر پيشينة تاريخي
 روند ايجاد طب همگرا در جهان

امروزه ميل به استفاده از طب سنتي و مكمل و رجوع 
ها، توجهي جهاني است  بيشتر به طبيعت براي درمان بيماري

كه بازار جهاني براي طب سنتي شود  تخمين زده مي. )9-11(
كه  است يحالبيليون دالر برسد. اين در  115به  2020در سال 

 83معادل  2008يي در سال تنها بهفروش گياهان دارويي چيني 
 ).12بيليون دالر بوده است (

طب مكمل يا جايگزين، جزء سيستم بهداشت و درمان 
مكمل  عنوان بهمتعارف نيستند، اما توسط بسياري از بيماران 

هاي طب  اثرات جانبي برخي درمان رغم يعل. روند يم كار به
ها دسترسي گسترده و صرفة اقتصادي  مكمل، بيشتر اين روش

هاي  تر از ساير روش آسان ها آنبيشتري دارند و استفاده از 
در كشورهاي صنعتي غربي نيز بيماران  .)13درماني است (

هاي  ل در درمان بيماريعالقة زيادي به استفاده از طب مكم
استفاده از طب همگرا و مكمل در  .)14حاد و مزمن دارند (

ساير ملل طي دهة گذشته افزايش يافته است. در واقع هنوز 
جمعيت دنيا به داروهاي جديد دسترسي ندارند؛  سوم كي

بنابراين نياز به بهبود دسترسي و قيمت مناسب خدمات اولية 
شود. براي حصول اين  اس مياحس شدت بهسالمت و درمان 

هاي طب مكمل  مهم، سازمان جهاني بهداشت استفاده از روش
 . )15كند (  را در نظام بهداشت ملي همة اعضا توصيه مي

سازمان جهاني بهداشت با ارائة تعريفي از  2002از سال 
استفاده از اين علوم بشري در كشورهاي ، طب سنتي و مكمل

نيز اين نهاد، با توجه به  اكنون هم. )16جهان را توصيه كرد (
اقبال جهاني در استفاده از اين خدمات طبي، ضمن ارائة 

ي را از سال ا ساله دهشده، راهبرد  هاي انجام گزارش از فعاليت
جهت ارتقاي مكاتب طب سنتي ارائه كرده  2023تا  2014

است. يكي از اهداف راهبردي در اين برنامه، همگرايي 

تعاريف  .)17با اقدامات طب مدرن است (خدمات طب سنتي 
متفاوتي از چگونگي اين همگرايي پيشنهاد شده است. يكي از 
اين تعاريف، ارائة يك مكتب طبي همگرا است كه خدمات 

در طب همگرا . )15باليني اين مكاتب را يكپارچه نمايد (
)Integrative Medicine ايدة اصلي تركيب طب مدرن با (

بهتر  جينتاباشد و فرض بر اين است كه  ميطب سنتي و مكمل 
 . )18( ي رخ دهدزندگ تيفيك بودبه اي

سازي طب سنتي توسط    پس از تصويب طرح شفاف
، تقاضا براي طب سنتي 2009سازمان جهاني بهداشت در سال 

% افراد 40افزايش يافته است. تقريباً  ها آنو مكمل و خدمات 
بريتانيا و فرانسه از طب سنتي در اياالت متحدة آمريكا، كانادا، 

دولت فدرال اياالت متحدة . )5كنند ( و مكمل استفاده مي
 Office of Alternativeآمريكا ادارة طب جايگزين (

Medicine و مركز ملي طب مكمل و  1992) را در سال
 National Center for Complementary andجايگزين (

Alternative Medicine گذاري كرد  پايه 1998) را در سال
به مركز ملي پزشكي مكمل و همگرا  2015كه در سال 

)National Center for Complementary and 

Integrative Medicine تغيير نام داد (
)https://www.nccih.nih.gov/) (5( . ي تازگ بهتحقيقي كه

مل، طب مدرن، يا طب همگرا در آلمان در خصوص طب مك
دهد كه اكثر مردم آلمان طالب  صورت گرفته است نشان مي

ة توسعة ديدگاه جديدي دهند نشانطب همگرا هستند. اين 
، پس از يك دورة 2004نسبت به طب در آلمان است. در اكتبر 

هاي علمي توسط متخصصان دانشگاهي، اولين  ساله ارزيابي 5
سط آلفرد كراپ فن بولن كرسي طب مكمل و همگرا تو

)Alfried Krupp von Bohlen) و بنياد هالباخ (Hallbach-

Foundation) (https://www.krupp-stiftung.de/ در (
-University Clinic Duisburgاسن (-دانشگاه دويسبورگ

Essen) نگاري در  امعهبراساس تحقيقات ج. )19) تأسيس شد
و  كرده ليتحصهاي  اروپا، طب مكمل بيشتر توسط خانم

براساس تحقيقات، بيماران  همچنينشود.  مي استفادهسال  ميان
مبتال به مشكالت اسكلتي عضالني بيشتر به طب مكمل رجوع 

 ).20(كنند  مي
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طب سنتي و مكمل در جنوب صحراي آفريقا نيز كاربرد 
از جمعيت آن براي حفظ سالمتي وسيعي دارد و تعداد زيادي 

هاي مسري يا غيرمسري از  خود و جلوگيري يا درمان بيماري
كنند. اثر اقتصادي طب سنتي و مكمل بسيار  آن استفاده مي

ميليون دالر در اقتصاد آفريقاي  2/2وسيع است و به ميزان 
جنوبي سهم دارد. افزايش خدمات و استقبال از طب سنتي و 

گذاران،  هاي اخير توجه سياست يقا در دههمكمل در قارة آفر
محققان و متخصصان بهداشت و درمان را جلب كرده است. در 

اي سازمان جهاني بهداشت  بيست سال گذشته، ادارة منطقه
)WHOاي را كه مورد  ) براي آفريقا اجراي يك راهبرد منطقه

باشد، جهت ترغيب نقش طب سنتي و  تأييد دولت زامبيا مي
هاي بهداشت و درمان منطقة آفريقا رهبري  يستممكمل در س

اي  طرح منطقه شدن زمان اجراييكرده است. نتايج حاصل از 
كشور و ارتقاي تحقيقات، شامل  36گذاري در  شامل سياست

طب سنتي و مكمل در برخي كشورها  تأسيس مراكز تحقيقات
 همچنينباشند. اين طرح  نظير نيجريه، غنا و آفريقاي جنوبي مي

موزش متخصصان طب سنتي و مكمل و توليد و كشت محلي آ
برقراري حقوق مالكيت معنوي براي  همچنينگياهان دارويي و 

 . )21دانش طب سنتي را در چندين كشور ترويج كرده است (
) AYUSHوزارت بهداشت دولت هند برنامة ملي آيوش (

اجرايي كرده است كه به  ساله پنجرا طي دوازدهمين طرح 
هاي طب آيورودا، يوناني، سيدا و  ترغيب سيستممعناي 

باشد. تجديد حيات اين  هومئوپاتي موسوم به آيوش مي
را در سيستم طب مدرن ادغام خواهد كرد كه  ها آنها  سيستم

رود به نيازهاي جامعه در حوزة سالمت و بهداشت  انتظار مي
پاسخ دهد. بخش آيوش وزارت بهداشت دولت هند، براي 

هاي آيوش كمك مالي  تأسيس شعبه منظور مختلف بههاي  ايالت
ها و مؤسسات مختلف  ها در بيمارستان كند. اين شعبه فراهم مي

هاي  بهداشت و درمان تأسيس خواهند شد؛ بنابراين پيوند نظام
مختلف طبي كمكي خواهد بود براي به حداقل رساندن 

هاي درماني در افرادي كه مشكالت مالي دارند. اين  هزينه
هاي بهداشت و  پذيري مراقبت مشكل دسترس همچنينسيستم 

 . )15( درمان را در برخي مناطق روستايي هند حل خواهد كرد

قرار گرفته است  استفاده موردطب همگرا در ژاپن نيز 
در كره، طب مدرن در قرن نوزدهم وارد شد و  . همچنين)22(

بخشي از طب مدرن آن كشور گرديد. البته پس از تصويب 
اي و مدرن  ، مجوزهاي طب كره1951قانون پزشكي در سال 

است.  شده  مستقل از هم به شكل دوگانه صادر مي صورت به
 Korean medicineاي و مدرن ( برنامة همكاري طب كره«

and Western medicine collaborative treatment: 
KWCT(« برنامة درماني بيماران از طريق مشاركت با  عنوان به

ها و  اي براساس تئوري كان طب مدرن و پزشكان طب كرهپزش
تعريف شده است. از زمان تأسيس  ها آنهاي طبي  فناوري

 Kyungheeدر مركز درماني كيونگي ( KWCTاولين مركز 

Medical Center هاي  ، تعداد بيمارستان1971) در سال
KWCT ) 23در كره افزايش يافته است.( 

ساله دارد و بسياري از  طب سنتي چيني قدمتي هزاران
اند  بيماران عفوني و غيرعفوني را از اين طريق نجات داده

در  پزشكي مدرن در اواسط قرن هفدهم وارد چين شد.. )24(
قرن نوزدهم، برخي متخصصان طب سنتي چيني شروع به 
مطالعة طب مدرن كردند و طب سنتي چيني را با طب مدرن 

هر يك از دو روش مزاياي  دريافتند كه ها آنمقايسه كردند. 
خود را دارند و توصيه كردند كه اين دو سيستم بايد از نقاط 

طالب پيوند طب مدرن با  ها آنمند شوند.  قوت يكديگر بهره
طب سنتي چين بودند. در انتهاي قرن نوزدهم و ابتداي قرن 

» دانشكدة پيوند طب سنتي چيني و طب مدرن«بيستم، 
)School of digestion and assimilation of TCM and 

Western medicineناپذير  ) تأسيس شد كه نتيجة اجتناب
و رقابت اين دو رويكرد بود. در قرن بيستم طب  زمان هموجود 

مدرن پيشرفت زيادي داشت و اثر زيادي بر طب سنتي چين 
دانشكدة پيوند طب سنتي «گذاشت كه باعث توسعة آكادميك 

لت حمايت رهبران چين از طب شد. به ع» چين و طب مدرن
سنتي اين كشور، پيوند طب سنتي چين با طب مدرن وارد دورة 
جديدي شد كه باعث مطالعات بيشتر روي طب سنتي چين 

هاي علوم مدرن و از جمله طب  ها و روش براساس تئوري
 . )25مدرن گرديد (
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چين تحقيقات بسياري در مورد استانداردسازي و 
ي كه موفق به طور بهسازي طب سنتي خود انجام داده  مدرن

جلب بيشترين حمايت از جانب سازمان جهاني بهداشت شده 
طب سنتي چين، همانند پزشكي دقيق، درمان  .)26است (

پزشكي شخصي بر پاية تئوري طب سنتي چين را كه با ديدگاه 
 نياز .)6كند ( شود، فراهم مي جامع و تمايز الگو مشخص مي

وجود  مدرن علم نظر از چيني سنتي طب درك براي اي فزاينده
 علوم و علوم تجربي دوگانة طب سنتي چيني خصوصيات. دارد

 بررسي براي علمي هاي تكنيك از استفاده .)27انساني را دارد (
 انجام ژاپن و چين مانند كشورهايي در كه سنتي طب ادعاهاي

 و مؤثر درماني هاي روش سازي مرتب به تواند مي، شود مي
 كند و كمك اساس يب موضوعات و ها نادرستي از جلوگيري

 پزشكي براي نوآورانه بتواند باعث توسعة رويكردهاي شايد
 .)28شود ( مدرن

 طب همگرا در ايران
 الف) تاريخچه

كشور باستاني ايران با اعتقاد به اخالق و فضـايل انسـاني و   
اري از پيشـتازان  كـرد  فتـاري و درسـت  گ انديشي، راسـت  نيك با

ت. طب ايراني يـك  و علوم بشري از جمله پزشكي اس فرهنگ
طـب سـنتي اسـت كـه بـر تغييـر سـبك زنـدگي و اســتفاده از         

طـي  . )29ها تمركـز دارد (  محصوالت طبيعي در درمان بيماري
قرون وسطي، پزشكان ايراني با مذاهب مختلف از جمله اسالم، 

ـ   ق دو فـاز مشـاركت   مسيحي يا يهودي در تكامل علـوم از طري
ميالدي)  900تا  750هاي  اند: دورة ترجمه و جذب (سال داشته

و ديگــري دورة گــردآوري، مشــاهدات بــومي و گســترش     
مـيالدي). نتيجـة خالقيـت، تفسـير و      1100تـا   900هاي  (سال

ة دانشمندان ايراني ايجاد شده بود بعدها واسط بهدهي كه  سازمان
اثر گذاشت. طي اين دوره،  سرنسانبر ظهور علوم اروپايي طي 

 925تا  865زكرياي رازي ( سه چهرة شاخص پزشكي محمدبن
مــيالدي) و  994تـا   930عبـاس مجوســي (  بــن مـيالدي)، علـي  
مـيالدي) بودنـد. كتـب     1037تـا   981( نايس ابنابوعلي سينا يا 

» ملكي«رازي، » الحاوي«پزشكي ايران دورة قرون وسطي شامل 
اثـر  » ذخيرة خوارزمشـاهي «و  نايس ابن »قانون«، اهوازي مجوسي

مــيالدي) اهميــت  1137تــا  1042حكــيم اســماعيل گرگــاني (

. )30انـد (  داشـته  18تا  13بسياري در علم طب مدرن در قرون 
دانش طب بودند؛ لذا مفهـوم   تاز كهي عمالًدر آن دوران ايرانيان 

طب همگرا چيزي مجزا از دانش پزشكي ايرانيان نبود؛ زيـرا در  
يي در غرب وجود نداشـت. جـادة   اعتنا قابلپايه، دانش پزشكي 

ي سو بهاز ايران  ژهيو بهقال كاال، انتقال دانش غير از انت ابريشم به
لـذا در آن دوران  بـه همـراه داشـت.     شرق آسـيا و بـالعكس را  

نحوي ديگر، مفهوم طب همگرا در تبادل دانش بـا شـرق رخ    به
شـده در ايـران در    درمـاني يافتـه   از نقاط حجامت مثالً؛ نمود يم

يي شده يا تشـابهاتي بـارز   ها استفادهطب سوزني در شرق آسيا 
در ايـران بـه دسـتور خواجـه     » نامـه  تنكسـوق «است يـا كتـاب   

ق) را داريـم كـه   713در عصـر ايلخـاني (   اهللا فضـل  نيدالديرش
مـا در   همچنـين خالصة دانش اهل ختا (ختن يا چـين) اسـت.   

العابـدين خـان    زيـن نوشتة » خالصه الحكمه«نوات بعد كتاب س
عقيلي خراساني) كـه   خالصه الحكمهرا داريم (نه  قوانلو قاجار

 در آن مطالبي هم از طب سوزني آورده شده است.
 اضرب) عصر ح

ي ها دانشگاهي طب ايراني در بستر ها دانشكده سيتأس
نقطة عطف تلفيق طب سنتي  1386علوم پزشكي در سال 

از بستر آموزشي،  ها دانشكدهايراني با طب رايج بود. اين 
و به  كنند يمي درماني طب نوين استفاده ها كينيكلپژوهشي و 

امر آموزش، پژوهش و درمان بر پاية طب سنتي ايراني 
 .پردازند يم

اقدام ديگر خدمات طب ايراني در نظام سالمت است كه 
 .باشد يمفازهاي گوناگون آن در حال انجام 

 ها پژوهشج) 
توسط محققان ايراني در  2012در تحقيقي كه در سال 

مورد كاربرد طب مكمل و جايگزين در ايران انجام گرفت، 
ري به معلوم شد كه بيماران در ايران در مراحل آخر بيما

كه در  است يدر حالآورند. اين  استفاده از طب سنتي روي مي
كشور ما همكاري طب سنتي با طب مدرن قوت ندارد، اما با 

رود  رو است. انتظار مي تقاضاي روزافزون از طرف بيماران روبه
هاي  ريزان پزشكي كشور به برنامه دهندگان و برنامه سازمان

ت دهند و پشتيباني كنند آموزشي براي خدمات طب سنتي اهمي
 نظران صاحبپزشكان، تا مراكز قانوني طب سنتي با حضور 
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مجرب و انديشمند، تشخيص و درمان بيماران را تسهيل نمايند 
)31.( 

وجوي شواهد  گروهي از محققان ايراني در جست
مولكولي براي طب سنتي ايراني، تحقيق جالبي را در  زيست
خشك با -ب و سردمرطو-روي دو طبع گرم 2016سال 

آناليز شبكه انجام دادند و هاي پروتئوميكس و  استفاده از تكنيك
الگوي بيان پروتئين متفاوتي را در افراد داراي اين دو نوع طبع 

براساس تحقيقات ديگري كه در سال  همچنين). 32يافتند (
 شدن قندي روي ها بادي كتون بازدارندگي در مورد اثر 2016

 از غلظت بعضي كه ت، مشخص شدصورت گرف پروتئين
 موجب و يابد مي افزايش داري روزه دوران در ها بادي كتون

 قندي شبكة از منتج سمي محصوالت و ها فيبريل بازدارندگي
 پديدة به احتماالً بازدارندگي اين. شود مي پروتئين شدن

بديهي است . )33( شود منتهي مي) سلولي نمودن تميز( اتوفاژي
كه تحقيقاتي از اين دست براي همگرايي طب سنتي با طب 
مدرن براي حصول نتايج بهتر درماني بر مبناي پزشكي دقيق 
ضروري است. يكي از راهكارهاي بسيار مهم براي پيشگيري از 

احترام است موضوع  بيماري كه در طب قديم و جديد مورد
ورها به آن سبك زندگي خوب است كه اخيراً در بيشتر كش

). با توجه به اهميت اين 36-34توجه خاص شده است (
ي مركز مطالعات سبك زندگي در دانشگاه تهران تازگ بهموضوع 

 شده است. سيتأس
 ضرورت نگاه همگرا به طب

كنند اغلب  از طب سنتي و مكمل استفاده ميكساني كه 
كنند،  هاي طب سنتي را سالم تلقي مي محصوالت و درمان

كه متخصصان بهداشت و درمان اعتقاد دارند كه  درحالي
دهد  هاي طب سنتي بيماران را در معرض خطر قرار مي درمان

كار  اند برخي تركيبات به ). تحقيقاتي هستند كه نشان داده37(
توانند به كليه آسيب برسانند يا  رفته در طب سنتي چيني مي
  ).26حتي به سرطان منجر شوند (
ه با دانش پيوند داشته باشد بسيار طب سنتي در صورتي ك

براي  ساز نهيزمكه گياهان دارويي  طور همانارزشمند است 
  را باروري زمينة سنتي داروهاي. )38اند ( داروهاي جديد شده

 از قبل بايد اما، كنند مي فراهم جديد داروهاي پيشرفت براي
 تعيين و جداسازي، كشف ابتدا مسير، كلينيك در نهايي استقرار
در حقيقت، نبود اطالعات كافي در . )39كنند ( طي را مكانيزم

را  ها آنسطح مولكولي در مورد طب سنتي، كاربرد باليني 
محدود كرده است. شايسته است تأثيرات متقابل داروهاي 
سنتي با ساير داروها، ايمني، اثرات جانبي، تحمل، حساسيت، 

رات سمي هاي مرتبط با مصرف بيش از حد دارو و اث واكنش
ي تحقيقاتي قرار گيرند و گزارش شوند. البته بررس مورد ها آن

ي و فرموله شدن كل طور بهشناسايي اجزاي داروهاي طب سنتي 
هاي  دليل پيچيدگي و تعداد زياد متابوليت ، بهها آن

در  استفاده موردبر است. روش  ، پيچيده و زمانصيتشخ قابل
 Reductive( آناليز فروكاستيتحقيقات طب سنتي از 

analysisهاي  ) (در آناليز فروكاستي يك پديده به بخش
شود و پس از مطالعة هر بخش ارتباط  بندي مي تقسيم تر كوچك

كند كه خود در  ) تبعيت مي40گردد) ( ها تعيين مي بين بخش
خصوص با توجه به  كند؛ به هايي ايجاد مي دشواري ها آنبررسي 

زيستي. متابولوميكس ) اجزاي Holisticاثرات جامع (
)Metabolomics (راهي براي توسعة يك روش  تواند يم

آناليز سيستمي/جامع اجزا، بيوماركرها و مسيرهاي متابوليك 
تواند  تغيير داده شده توسط داروهاي طب سنتي باشد كه مي
هاي  مكانيسم عمل داروهاي طب سنتي را روشن كند. طب

ي در توجه قابلهاي گذشته رغبت  چيني و مدرن طي سال
استفاده از متانوبولوميكس براي بررسي شواهد مولكولي اين 

 ). 12اند ( ها نشان داده نوع درمان
هاي منتج از آن موجب  ي علوم، فناوري و دادهساز كپارچهي

شود و مسير حل مسئله  شناخت بهتر از بيماري يا هر پديده مي
 و علم رحاض حال ). از طرف ديگر، در41كند ( را تسهيل مي

 انساني اخالق كه درحالي، كند مي پيشرفت پزشكي فناوري
رسد طب سنتي با فراهم  مي نظر شود و به مي واقع غفلت مورد

تواند به غناي بيشتر علم  تر مي مدارانه كردن ديدگاهي اخالق
ها و التيام دردهايشان كمك   رساني بهتر به انسان طب و خدمات

 كند.
 گيري: نتيجه
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هاي  اي دانش جديد در قالب تولد نظريهگسترش مرزه
هاي پژوهش همگرا  هاي موجود از ويژگي نوين و توسعة روش

هاي ارتباطي  و يكپارچه است. منظور از همگرا شدن، ايجاد پل
هاي مختلف علوم و تركيب دانش و معارف موجود  بين حوزه

باشد. اين  هاي پژوهشي مي يي به پرسشپاسخگوبراي  ها آندر 
هاي نو و در نهايت  هاي جديد، نظريه گي به ابداع روشيكپارچ
ي منجر خواهد شد. شايد يك ديدگاه بسيار مؤثر چندبعددانش 

 ها آنهاي طبيعت و الگوبرداري از  به پديده توجه، مورددر اين 
با در نظر گرفتن نياز حوزة پزشكي، بهداشت و . )42باشد (

ع و نياز سالمت به استفاده از رويكردهاي جديد و جام
توانايي طب سنتي و مكمل در  همچنينروزافزون بيماران و 

بهبود و ارتقاي طب مدرن، تالش براي همگرايي طب سنتي و 
رسد. البته در اين ميان  نظر مي ضروري بهطب مدرن بسيار 

با  ژهيو بهانجام تحقيقات در سطح مولكولي و بيومولكولي 
اي،  ي سامانهشناس ستيزنگر نظير بيوانفورماتيك،  رويكرد جامع

 اي براي انجام صحيح فرايند  متابولوميكس و آناليز شبكه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هاي  همگرايي الزم است. بسياري از كشورهاي پيشرو، سيستم
گيري از توانايي طب سنتي و همگرايي  ي و قوانين بهرها سامانه

اند. شايسته است در كشور  آن با طب مدرن را تدوين كرده
و ايران نيز كه از پيشينة درخشان در طب سنتي و طب ايراني 

، مراكز ربط يذبرخوردار است مسئوالن اكنون از طب مدرن  هم
پيشرفتة علمي و نوآوري را براي همگرايي طب قديم و طب 
جديد فراهم آورند و پيشتازي آن را با استفاده از تحقيقات 

 ت كنند.بنيادي و پايه در سطح جهاني گسترش و مديري
 قدرداني: و تشكر

 از حمايت تهران، صندوق دانشگاه يها تيحما از

پژوهشگران و فناوران كشور، كرسي يونسكو در تحقيقات 
انجمن بيوشيمي فيزيك  و ي در ديابت دانشگاه تهرانا رشته نيب

از جناب آقاي دكتر عليرضا  ضمن در .شود يمايران تشكر 
كدة طب سنتي، دانشگاه عباسيان عضو محترم هيئت علمي دانش

 .دگرد يمعلوم پزشكي تهران قدرداني 



 نگاهي به همگرايي طب مدرن و سنتي

 طب سنّتي اسالم و ايران ةمجلّ  --- 270

References: 
 
1. Available at: URL: https://www.who.int/health-topics/traditional-complementary-and-integrative-
medicine#tab=tab_1. 
2. Ginsburg GS, Phillips KA. Precision medicine: From science to value. Health Affairs. 2018 May 
1;37(5):694-701. 
3. Mahrokh L, Karimian K, Moosavi-Movahedi AA. Personalized medicine: Toward disease prediction, 
prevention and new treatment protocols. Science Cultivation. 2016;6(1):54-57.  
4. Moosavi-Movahedi AA. Human health: Balance with creation and human inner nature. Science 
Cultivation. 2020;10(1):2-10.  
5. Lue HC, Su YC, Lin SJS, Huang YC, Chang YH, Lin IH, Yang SP. Taipei consensus on integrative 
traditional Chinese and Western medicine. Journal of the Formosan Medical Association. 2020;120(1):34-
47. 
6. Wang WJ, Zhang T. Integration of traditional Chinese medicine and Western medicine in the era of 
Precision medicine. Journal of Integrative Medicine. 2017;1(15):1-7. 
7. Parsa N, Ghamari F, Moosavi-Movahedi AA. Translational medicine: A new global scientific 
competition. Science Cultivation. 2013; 3(2):122-127.  
8. Rezaei A. A survey on the situation of traditional Iranian medicine and its history in Iranian herbal 
research. Medical History Journal. 2017;9(32):71-84. 
9. Posadzki P, Watson LK, Alotaibi A, Ernst E. Prevalence of use of complementary and alternative 
medicine (CAM) by patients/consumers in the UK: Systematic review of surveys. Clinical Medicine. 
2013;13(2):126-131. 
10. Posadzki P, Ernst E. Prevalence of CAM use by UK climacteric women: A systematic review of surveys. 
Climacteric. 2012;16(1):3-7. 
11. Posadzki P, Alotaibi A, Ernst E. Prevalence of use of complementary and alternative medicine (CAM) by 
physicians in the UK: A systematic review of surveys. Clinical Medicine. 2012;12(6):505-512. 
12. Quansah E, Karikari TK. Potential role of metabolomics in the improvement of research on traditional 
African medicine. Phytochemistry Letters. 2016;17:270-277. 
13. Behzadmehr R, Dastyar N, Moghadam MP, Abavisani M, Moradi M. Effect of complementary and 
alternative medicine interventions on cancer related pain among breast cancer patients: A systematic review. 
Complementary Therapies in Medicine. 2020 Mar 1;49:102318. 
14. Zuzak TJ, Boňková J, Careddu D, Garami M, Hadjipanayis A, Jazbec J, et al. Use of complementary and 
alternative medicine by children in Europe: Published data and expert perspectives. Complementary 
Therapies in Medicine. 2013;21:S34-S47. 
15. Joseph N, Talwar C, Sikdar I, Sengupta M, Sayed DA, Mahajan I. Experiences and perceptions toward 
integrative, complementary, and alternative medicine among conventional medicine practitioners of 
Mangalore, India. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics. 2019 Sep 1;42(7):492-502. 
16. Zhang X. Organization WH. Traditional Medicine Strategy. 2002-2005. 
17. Qi Z. Who traditional medicine strategy 2014-2023. Geneva: World Health Organization. 2013. 
18. Rees L, Weil A. Integrated medicine: Imbues orthodox medicine with the values of complementary 
medicine. British Medical Journal Publishing Group. 2001;119-120. 
19. Dobos GJ. The clinic for integrative medicine in Essen, Germany. European Journal of Integrative 
Medicine. 2009 Dec 1;1(4):167. 
20. Kemppainen LM, Kemppainen TT, Reippainen JA, Salmenniemi ST, Vuolanto PH. Use of 
complementary and alternative medicine in Europe: Health-related and sociodemographic determinants. 
Scandinavian Journal of Public Health. 2018 Jun;46(4):448-55. 
21. James PB, Wardle J, Steel A, Adams J. Traditional, complementary and alternative medicine use in Sub-



 و همكارانممشلي   

  271 ---1399سوم، پاييز  ة، شمارسال يازدهم 

Saharan Africa: A systematic review. BMJ Global Health. 2018;3(5):e000895. 
22. Motoo Y, Yukawa K, Hisamura K, Arai I. Usability of the evidence-based Japanese integrative medicine 
(eJIM) information site: Analysis with focus group discussion and internet survey on the general population. 
Integrative Medicine Research. 2018 Sep 1;7(3):238-47. 
23. Leem J, Kim KI, Seo JH, Cheong MJ, Youn I. Perception, attitude, and demand for Korean medicine and 
Western medicine collaborative treatment of medical occupational groups in Korea: A scoping review. 
Integrative Medicine Research. 2020 May 23:100430. 
24. Liu M, Gao Y, Yuan Y, Yang K, Shi S, Zhang J, Tian J. Efficacy and safety of integrated traditional 
Chinese and Western medicine for Corona Virus disease 2019 (COVID-19): A systematic review and meta-
analysis. Pharmacological Research. 2020 May 11:104896. 
25. Keji C, Hao XU. The integration of traditional Chinese medicine and Western medicine. European 
Review. 2003 May 1;11(2): 225-235. 
26.Cyranoski D. The big push for Chinese medicine. Nature. 2018 Sep 27;561:448-50. 
27. Wang Y. The scientific nature of traditional Chinese medicine in the post-modern era. Journal of 
Traditional Chinese Medical Sciences. 2019 Jul 1;6(3):195-200.. 
28. Grayson M. Traditional Asian medicine. Nature. 2011;480(7378):S81-S81. 
29.Naeimi M, Gorji N, Memariani Z, Moeini R, Kamalinejad M, Kolangi F. Gastroprotective herbs for 
headache management in Persian medicine: A comprehensive review. Journal of Integrative Medicine. 2020 
Jan 1;18(1):1-3. 
30. Fazljou SMB, Togha M, Ghabili K, Alizadeh M, Keshavarz M. In commemorating one thousandth 
anniversary of the Avicenna's Canon of medicine: Gastric headache, a forgotten clinical entity from the 
medieval Persia. Acta Medica Iranica. 2013:279-83. 
31. Abolhassani H, Naseri M, Mahmoudzadeh S. A survey of complementary and alternative medicine in 
Iran. Chinese Journal of Integrative Medicine. 2012 Jun;18(6):409-16. 
32. Rezadoost H, Karimi M, Jafari M. Proteomics of hot-wet and cold-dry temperaments proposed in Iranian 
traditional medicine: A Network-based Study. Scientific Reports. 2016 Jul 25;6(1):1-8. 
33. Bohlooli M, Saboury AA, Taghavi F, Habibi-Rezaei M, Sarvari S, Moosavi-Movahedi AA. Fasting 
reduces the binding between sugar and protein; new insights into diabetic complications. Biomacromolecular 
Journal. 2016 Dec 1;2(2):93-6. 
34. Moosavi-Movahedi AA, Behnam-Rad M, Taghavi F. The role of lifestyle in diabetes adjustment. Science 
Cultivation. 2015;5(1) 12-21.  
35. Moosavi-Movahedi AA, Farhadi M, Pirhaghghi M. Lifestyle and sleep medicine. Science Cultivation. 
2016;6(2):103-113.  
36. Moosavi-Movahedi AA. Lifestyle: A new perspective on antioxidants. Life style, Health & Wellness 
Symposium. 2019 Agu 27-28. [Sepidan, Fars, Iran (Keynote speech). This lecture is available in audio 
format on the website of Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran (ibb.ut.ac.ir)].  
37.Wiesener S, Salamonsen A, Fønnebø V. Which risk understandings can be derived from the current 
disharmonized regulation of complementary and alternative medicine in Europe?. BMC Complementary and 
Alternative Medicine. 2018 Dec;18(1):1-7. 
38. Yuan H, Ma Q, Ye L, Piao G. The traditional medicine and modern medicine from natural products. 
Molecules. 2016 May;21(5):559. 
39. Corson TW, Crews CM. Molecular understanding and modern application of traditional medicines: 
Triumphs and trials. Cell. 2007 Sep 7;130(5):769-74. 
40. Regenmortel MH. Reductionism and complexity in molecular biology: Scientists now have the tools to 
unravel biological complexity and overcome the limitations of reductionism. EMBO Reports. 2004 
Nov;5(11):1016-20. 
41. Sheikh-Hassani V, Moosavi-Movahedi AA. “Science integration and road map of the future”. The book 



 نگاهي به همگرايي طب مدرن و سنتي

 طب سنّتي اسالم و ايران ةمجلّ  --- 272

of Lectures of the National Conference on the Role of Interdisciplinary Studies in the Scientific 
Development and Entrepreneurship, University of Tehran Press; 2020. P:53-64.  
42. Moosavi-Movahedi AA. Biomimetics: Integrative science and wisdom. Science Cultivation 2014; 4(1):6-
9.  
 
 

 

 

 

 

 

 


