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 رانيران، ادانشگاه شاهد، ته ،يپزشك ةدانشكد ران،يا يگروه طب سنتالف
 رانيدانشگاه شاهد، تهران، ا ران،يا يطب سنت ينيبال ييكارآزما قاتيمركز تحقب

 چكيده
هاست. از ديدگاه طب نوين نيز هرگونه اختالل در ريتم  هاي مهم در حفظ سالمتي و درمان بيماري در منابع طب ايراني، خواب از اولويت سابقه و هدف:

اين مطالعه به مشخصات يك خواب خوب و تأثير آن بر پيشگيري از بروز  .وسانات طبيعي سيستم اندوكرين خواهد شدي بدن سبب دگرگوني در نروز شبانه
 از نگاه طب سنتي و طب مدرن پرداخته است. ها يماريب

و همچنين  شوند يميراني نيز تدريس ي طب اها دانشكدهكه در  قانون اين مطالعه كه يك بررسي مروري است، منابع مهم طب ايراني مانند در ها: مواد و روش
 مورد مطالعه قرار گرفتند. Google Scholar, SID, PubMedهاي اطالعاتي الكترونيك چون  پايگاهو نور  افزار نرم
اي افراد مختلف ترين اصول خواب مناسب بر خواب يكي از شش اصل مهم حفظ سالمتي از ديدگاه طب ايراني است كه در منابع اين مكتب به جزئي ها: يافته

به كودكان بيشتر از جوانان و زنان بيشتر از مردان به خواب نياز دارند و نيز در تابستان بيشتر از زمستان نياز به خوابيدن است. همچنين  مثالًپرداخته شده است؛ 
هاي مختلف  كه ارتباط بين مشكالت خواب با بيماريتأثيرات خواب كم و بدموقع نيز اشاره شده است. امروزه نيز در دنيا مطالعات ارزشمندي انجام شده 
 دهد. جسمي و روحي چون فشار خون، مشكالت كليوي، اضطراب و افسردگي و حتي ناباروري را نشان مي

گاه پيدا كرد. هر دو ارتباطي بسيار نزديك بين اين دو ديد توان يمبا بررسي دستاوردهاي طبي جديد در زمينة خواب و نيز اطالعات طب ايراني  ي:ريگ جهينت
و قائل به اثر خواب بر بهبود ترميم فيزيكي و  دانند يمي فردي متفاوت ها تفاوتي خواب دارند و نيز مقدار خواب هر فرد را با توجه به بند زماناي به  توجه ويژه

 .كند يمث بح تر قيدقدر بعضي موارد چون خصوصيات خواب مناسب، طب سنتي  هرچندي انسان هستند. شناخت روان

 ، ناباروريخون فشاري كليوي، خواب، طب ايراني، ها يماريباضطراب، افسردگي، ها:  كليدواژه
 

 مقدمه:
طب سنتي ايران مكتبي پوياست كه در طول ساليان 
متمادي، به اعتراف دانشمندان قديم و جديد، جايگاه ارزشمند 

خود همواره  محور سالمتخود را تثبيت كرده و با ديدگاه 
از ديدگاه طب . )1يشگيري را بر درمان ارجح دانسته است (پ

شش «سنتي ايران، سالمتي بر شش اصل استوار است كه به آن 
گويند و شامل مديريت هواي سالم، تغذية » اصل ضروري

و تعادل  اندازه بهدرست، فعاليت كافي، استراحت و خواب 
حكيم ). گفتني است كه از نگاه 2رواني است ( ـ  حاالت روحي

، سه اصل بزرگ و مهم در قانون در كتاب نايس ابنبرجسته 

حفظ سالمتي در ابتدا فعاليت بدني، در رتبة دوم تغذيه و در 
 رتبة سوم مديريت خواب است.

خواب از ديدگاه طب ايراني عبارت است از انتقال 
سمت  بخارهاي حاصل از هضم غذا كه از سيستم گوارشي به

ها سست و  اعصاب و نورون كه  آنشوند تا  مغز متصاعد مي
مسيرهايي كه در زمان بيداري فرد فعال هستند دستخوش تغيير 

حالت به  نيتر هيشب). در طب ايراني، خواب را 3شوند ( مي
كه اين سكون در زمان مناسب باعث  اند دانستهحالت سكون 

ي باعث خواب يب) و 4تقويت همة نيروهاي طبيعت انسان است (
 ). 5( رساند يمشود و به مغز آسيب  نرژي ميافت نيرو و ا
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ي بدن انسان وابسته به محدودة وسيعي از روز شبانهريتم 
) كه هورمون 6زمان و طول خواب است ( جمله ازعوامل 

مالتونين يك فاكتور كليدي در تنظيم آن است. در انسان ترشح 
 4تا  2اين هورمون بعد از غروب خورشيد آغاز و بين ساعت 

يابد  كاهش مي جيتدر بهرسد و پس از آن  به حداكثر مي بامداد
 ريتم نيبا اانسان  يداريوب خواب ةو چرخ كليكه س يزمان ).7(

 ستميدر س يعيو نوسانات طب راتييهماهنگ نباشد، تغ
 يبار انيمسئله آثار ز نيو ا شوند مي يدچار دگرگون نياندوكر

 ).8( خواهد داشت يدر پ يسالمت يبرا
لعه سعي شده با توجه به نقش مهم خواب در در اين مطا

سالمتي از ديدگاه هر دو مكتب طب سنتي و طب جديد، به 
مقولة مكانيسم خواب، مشخصات يك خواب خوب و تأثير آن 

خصوص چهار گروه  ها (به بر پيشگيري و نيز بروز بيماري
شناختي، فشار خون و كليوي)  هاي ناباروري، روان بيماري

دادن اهميت خواب خوب در  عالوه بر نشان پرداخته شود تا
كه  ها خانوادهي مادي و معنوي وارده بر ها نهيهزسالمتي، از 

 ناشي از عدم توجه كافي به اين مقوله است، كاسته شود.
 ها:  مواد و روش

اين مطالعه يك مطالعة مروري (گردآوري) بوده و در آن از 
طب ايراني نيز  يها دانشكدهمنابع مهم طب سنتي ايران كه در 

ابوعلي سينا،  سيالرئ خيش »قانون«چون  شوند يمتدريس 
مفرح «سيد اسماعيل جرجاني و  »ة خوارزمشاهيريذخ«

نور استفاده شده است.  افزار نرمحكيم ارزاني و  »القلوب
 ,SIDي اطالعاتي الكترونيك چونها گاهيپاهمچنين 

PubMed, Google Scholar   يي ها دواژهيكلبا استفاده از
مورد ها و...، مطالب در طب نوين  مثل خواب، بيماري

سعي شد ارتباط نزديكي بين  تاًينهاو  قرار گرفت وجو جست
اين دو مكتب دربارة نقش خواب در حفظ سالمتي و پيشگيري 

 برقرار شود. ها يماريباز 
با توجه به اهميت خواب در متون طب سنتي ايران، در 

تي براساس متون طب سنتي اشاره ابتدا به نقش خواب در سالم
شود و در ادامه به مطالعات طب نوين در اين حوزه  مي

 پرداخته خواهد شد.

 ها:  يافته
 نتايج مطالعات طب سنتي -1

 نايس ابن سيالرئ خيشتر ذكر شد طبق نظر  كه پيش طور همان
شود كه  ها با سه چيز كامل مي پزشك ايراني، امر درمان بيماري

ترين مرحلة آن تدبير و مديريت امور جاري در  اولين و مهم
عادات زندگي است كه رعايت اصول خواب نيز يكي از همين 
امور است. خواب اگرچه در اصول حفظ سالمتي نسبت به 
ورزش و تغذيه در رتبة سوم جاي دارد، اما در درمان قبل از 

) كه اين اهميت پرداختن 3گيرد ( دارو و اعمال يداوي قرار مي
 رساند. ها را مي حفظ اصول خواب در درمان بيماريبه 

درحقيقت خواب تمام نيروهاي طبيعي را كه شامل هضم، 
كند و  شود، تقويت مي متابوليسم و دفع سموم و قواي مغزي مي

 ).9( شود يمة بدن ديد صدمههاي   حتي باعث ترميم بافت
رسد پيش از آنكه به بحث درمان اختالالت  نظر مي به

هاي طبي پرداخته شود، ضروري است تا  حوزه خواب در
هاي يك خواب مناسب از ديدگاه طب سنتي مورد  ويژگي

هاي حوزة  واكاوي قرار گيرد و اين تدابير در دستور آموزش
سالمت وارد شود. خواب مناسب از ديدگاه طب سنتي خوابي 
است كه معتدل باشد. معناي خواب معتدل خوابي است كه در 

هايي را كه فرد در طول يك  باشد و انرژي گريارهضم غذا ي
  معتدل  )؛ زيرا خواب3به او برگرداند ( داده  دست ازروز كاري 

(نه كم و نه زياد) نيروى طبيعى بدن را براي انجام بهتر كارها 
). اثري كه خواب معتدل بر روي بدن خواهد 10( گرداند يبازم

جايي كه با داشت افزايش رطوبت و حرارت مزاج است. از آن
 تواند يمگرايد،  سمت سردي و خشكي مي افزايش سن مزاج به

 در بدنبراي افراد سالمند بسيار مفيد باشد؛ زيرا رطوبت را 
كند. در مورد افراد سالم نيز توصيه شده كه   ها حفظ مي آن

 ). 3اعتدال و در وقت معين داشته باشند ( خواب به

ايل خواب بهترين خواب، خواب عميق است و از فض
 نينچهم). 3بودن آن است ( بودن، استمرار و عميق شب، كامل

نبايد مقدار خواب كمتر از شش ساعت و زيادتر از ده ساعت 
). بهترين ساعت خواب دو ساعت پس از مغرب تا 11باشد (

اذان صبح است. معيار اعتدال خواب، احساس سبكي و نشاط 
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در طي روز پس از بيدارشدن و نيز آمادگي ذهني مناسب 
 ).9( باشد يم

كند.  نياز به خواب بر حسب سن و مزاج فرد فرق مي
چنانكه كودكان بيشتر از جوانان و جوانان بيشتر از پيران و زنان 

نياز به خواب در  نيهمچنبيشتر از مردان به خواب نياز دارند. 
نياز  قدر بهتابستان بيشتر از زمستان است. لذا منفعت خواب 

ضعف حواس و  چراكهايد از آن تجاوز كرد؛ فرد است و نب
 ).12هاي ديگر را به دنبال خواهد داشت ( سستي بدن و بيماري

روي كرد و از  كه گفته شد در خواب نبايد زياده طور همان
ي نيز بايد پرهيز كرد؛ زيرا براي مغز و همة قواي بدن داريب شب

كردن و افت  ي زياد، غشداريب شبدر  بسا چهمضر است. 
نيز به مقولة خواب و زمان  قرآن كريم). در 3نرژي رخ دهد (ا

و خوابتان را ماية آرامش و « :است اشاره شده هنگام شب كه  آن
استراحت و شب را پوششي قرار داديم و روز را وسيلة معاش 

كند و  ). بيدارى مفرط بدن را خشك مى13» (مقرر كرديم
كند و اگر  فاسد مى و مزاج مغز را برد يمرطوبات آن را از بين 

شود. در روز  جنون مي به مبتال، فرد تيدرنهادر آن افراط شود 
منع شده است؛ زيرا مسبب  داًيشدنيز، طوالني خوابيدن 

جايگزين  گاه چيه) و خواب روز 11هاست ( بسياري از بيماري
 ).14خواب شب نيست و منافع آن را در پي ندارد (

قديم، امروزه نيز  در راستاي اين نوع ديدگاه حكماي
مطالعات ارزشمندي در دنيا انجام شده كه همگي به نحوي 

هاي روحي و جسمي  ارتباط بين مشكالت خواب و بيماري
 ها خواهيم پرداخت. رساند كه در ادامه به بيان آن مختلفي را مي

 نتايج مطالعات طب نوين -2
بر  مؤثري ها هورمونخواب بر باروري و  ريتأثدر مورد 

ذكر شد  تر شيپالب است بدانيم هورمون مالتونين كه آن ج
روزي بدن و يك  يك فاكتور كليدي در تنظيم ريتم شبانه

عامل مهم براي توليد اسپرم و فوليكول است كه البته در 
). ديده شده بيماران كانديد 15شود ( تماس با نور ساپرس مي

IVF ود مبتال به اختالالت خواب از تجويز مالتونين در بهب
). محروميت از 16شوند ( مند مي تخمك و كيفيت رويان بهره

وزن باعث كاهش واضح در  بر كاهشخواب عالوه 
 تستوسترون، استراديول، پروالكتين و هايي همچون  هورمون

TSH ) حتي در شرايط نداشتن خواب 17خواهد شد .(
طبيعي مثل آپنة انسدادي خواب، با تغييرات اندوكرين مثل 

 بعضاً) كه 18رو هستيم ( ح پروالكتين سرم روبهتغيير ترش
عنوان شده مشكالت قلبي ناشي از اين نوع اختالل خواب 

 مؤثري انتهايي و ايجاد ناباروري در مردان ها ارگانروي 
) و با درمان اين نوع اختالل خواب و بهبود روند 19است (

هاي گنادال،   طبيعي خواب عالوه بر بهبود سطح هورمون
 ).20يابد ( ها نيز افزايش مي و حركت اسپرممقدار 

ي نيز شناخت رواني ها يماريباختالل خواب با بروز 
)؛ چراكه 21در بروز افسردگي ( خصوص بهمرتبط است. 

كه اگرچه  دهد يمخوابي رخ  با عالئم بي عموماًافسردگي 
ي درست بهي شناخته شده نيست، اما خوب بهمكانيسم آن 

پيشگوي رخداد افسردگي در آينده  خوابي گفت بي توان يم
است كه اين امر لزوم توجه به اصالح خواب در 

ي درماني بيماران مبتال به افسردگي را ها دستورالعمل
سبب  تواند يم). همچنين خواب ناكافي 22رساند ( مي

). چنانكه 23افزايش ميزان شيوع اضطراب در افراد شود (
د افسردگي، كودكان با مشكالت خواب، مشكالتي مانن

اضطراب، اختالل شناختي، ناتواني در يادگيري و اختالل در 
 نگر ندهيآي ا مطالعه). در 24كنند ( رشد ذهني را تجربه مي

عنوان شد ارتباطي مثبت و معنادار بين مشكالت شديد 
ي بزرگسالخواب در كودكي و افزايش ريسك افسردگي در 

موجب ). اختالالت خواب در كودكان 25وجود دارد (
سالگي از جمله اضطراب،  32تا  18در  آنهامشكالت بعدي 

شود و ديده شده كودكاني  آميز مي افسردگي و رفتار خشونت
هاي  تري دارند و كابوس كه نسبت به سايرين خواب طوالني

). 26كنند ( شبانه ندارند، مشكالت بعدي را تجربه نمي
و رشد  ريتأخي عنوان شد بين ا مطالعهدر  طور نيهم

نظمي خواب ارتباط وجود  كردن در كودك نوپا و بي صحبت
ي آلودگ خواب). مشكالت خواب و پس از آن 27دارد (

روزانه، اغلب سبب بروز كاهش توجه فردي و پرخاشگري 
 ريتأث). در كل اختالالت خواب عالوه بر 28شود ( افراد مي
سوماتيك و جسمي، سالمت روان و كيفيت زندگي  بر عالئم

 ).29دهد ( خود قرار مي ريتأثرا نيز تحت افراد 
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، شيوع فشار خون باال با اختالالت خواب ها يماريباز ميان 
در افراد داراي  ريوم مرگ) و ريسك 30ارتباط معناداري دارد (

كند  تر، افزايش پيدا مي فشار خون باال با طول خواب كوتاه
تور خواب، يك ريسك فاك زمان مدتبودن  )؛ چنانكه كوتاه31(

) و نيز خواب منقطع در 32براي ابتال به فشار خون باالست (
است و البته كيفيت خواب  مؤثربروز فشار خون باال و چاقي 

بيشتري بر شيوع فشار  ريتأثخواب  زمان مدتنسبت به طول 
). خواب كوتاه موجب افزايش قطر شريان 33خون باال دارد (

 طول خون مؤثر است. فشار و ديابت بروز در شود و براكيال مي
دارد تا ساير عوامل  تري قوي ارتباط شريان اين قطر با خواب

). البته برخي 34بودن ( سال و سيگاري 65ديگر مثل سن باالي 
و  مدت كوتاهاز مطالعات هم حاكي از آن هستند كه خواب 

ي ندارد مگر اينكه ريتأثيي در شيوع فشارخون باال تنها بهناكافي 
 ).35ضعيف خواب هم وجود داشته باشد (كيفيت  زمان هم

كليوي نيز بايد  در مورد ارتباط اختالالت خواب و مشكالت
گفت خواب كوتاه باعث كاهش سريع و زياد ميزان فيلتراسيون 

). در كساني كه 36شود ( گلومرولي در بيماران مزمن كليوي مي
شوند و طول مدت خواب آنها در طي  زود بيدار ميصبح خيلي 

ساعت است، كاهش فيلتراسيون گلومرولي  6كمتر از  روز شبانه
ي ديگر عنوان شده ا مطالعه). همچنين در 37مشاهده شده است (

ساعت و  10ساعت يا بيشتر از  6افرادي كه خواب كمتر از 
در طي روز داشته باشند، با افزايش ريسك  مدت يطوالنخواب 

بود. البته اين  هايپرفيلتريشن كليوي در ميانسالي مواجه خواهند
اي به ديابت، فشار خون و چاقي يا  اثر هيچ ربط يا وابستگي

). در بيماراني كه دچار بيماري 38كيفيت ضعيف خواب ندارد (
خواب  مزمن كليه بوده و در مرحلة پيش از دياليز هستند، كيفيت

 ). 39با عوامل خطر ايجاد آترواسكلروز ارتباط دارد (
بدتر باشد، احتمال اينكه فرد در كل هرچه كيفيت خواب 

در ريسك ابتال به بيماري مزمن كليوي و پروتئينوري قرار گيرد 
 ).40در حد باال و خيلي باالست (

 ي:ريگ جهينتبحث و 
ي اين پژوهش نشان داد كه در هر دو مكتب طب ها افتهي

سنتي و طب نوين، خواب نقش مهمي در حفظ سالمتي دارد و 

خواهد بود.  رسان بيآسب براي بدن ي و مشكالت خواخواب يب
كلي مشتركات زيادي بين اين دو مكتب در اين موضوع  طور به

ي بند زمانمثال در طب نوين نيز توجه به  عنوان بهوجود دارد؛ 
ها ارتباط برقرار  خواب شده و بين دير خوابيدن و بروز بيماري

ه ك طور همان). هرچند طب ايراني به اين مقوله، 41شده است (
پرداخته است. از موارد مشترك  تر يجزئذكر شد، بسيار  تر شيپ

ديگر ذكر اين نكته است كه از ديدگاه هر دو مكتب، خواب در 
شناختي انسان  بقاي انرژي و نيز بهبود ترميم فيزيكي و روان

 ).42، 9نقش مهمي دارد (
سال  60 تا 18مطالعات جديد، نياز خوابي يك انسان بالغ 

كه عنوان  داند يمساعت  7قاي سالمتي، حداقل را براي ارت
ي فردي از نظر ژنتيك، رفتار و ها تفاوتشده بسته به ميزان 

). اين مطلب 43عوامل محيطي و پزشكي متفاوت است (
كه دانشمندان  رساند يمي مكتب طب ايراني را ها افتهاهميت ي

و  دان پرداختهقبل نيز به ذكر اين نكته به نحوي ديگر  ها قرنآن 
هر فرد را بسته به سن، جنسيت و مزاج او تعريف  خواب ازين

و حتي مواردي ديگر چون منطقة جغرافيايي را نيز  اند كرده
). در مواردي مثل خصوصيات يك خواب 44( اند كرده لحاظ

كه  كند يمبحث  تر قيدقو  تر يجزئمناسب، طب سنتي بسيار 
ر اصول اين اين مطلب لزوم انجام مطالعات بيشتر مبتني ب

 .رساند يممكتب را 
شده بر لزوم حفظ اصول خواب در  با توجه به مطالب بيان

چه در منابع  ها، حفظ سالمتي و نيز پيشگيري از بروز بيماري
طب سنتي ايراني و چه منابع و مقاالت طب نوين، بايسته است 
كه آموزش رعايت اصول خواب به همة اقشار مردم در جهت 

هاي بهداشتي  ها در سياست ي درمان بيماريحفظ سالمتي و حت
تر  به ايجاد يك جامعة سالم تاًينهاتا  هر كشوري قرار گيرد

 منتهي شود.
 تضاد منافع: 

 وجود ندارد.گونه تضاد منافعي  در اين مطالعه هيچ
 حمايت مالي: 
 گونه حمايت مالي نداشته است. اين مطالعه هيچ
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