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 1397اول، بهار  ي شماره نهم،سال تي اسالم و ايران، طب سنّ ي مجلّه 

 
 بهداشت محيط ةطب و معماري در زمين ةبازخواني نقاط پيوند دهند

 
 مريم مالزاده يزداني 

 
 

 دكتراي فناوري معماري، پرديس هنرهاي زيبا، دانشگاه تهران. ،پژوهشگر
 

 چكيده
داشت محيط بر سالمت انسان از منظر محوريت انسان در طب و معماري پرداختـه نشـده   از آنجا كه تاكنون به صورت جامع به نقش تأثيرگذار به :سابقه و هدف

 ةبـه واكـاوي و بـازخواني نقـاط پيونددهنـد      ،است. اين تحقيق قصد دارد با اين فرضيه كه از عوايد دانش طب در معماري سالمت محور ايران استفاده شده است
 سالم بپردازد.هاي بهداشتي و  محيط ةطب سنتي و معماري در حوز

 ةافزار جامع طب سنتي نسخ تاريخي، با استفاده از منابع اسنادي و نرم –شده در اين تحقيق در بخش گرداوري اطالعات، تفسيري   روش استفادهها:  مواد و روش
 و در بخش تحليل اطالعات كيفي است. 5/1

طب و معماري بـا   ةيافته است، عامل وحدت بخش علوم و پيونددهند نظام اوست بر اساس آنها از آن جهت كه عالم و هرآنچه در  كهن الگوي چهارگانهها:  يافته
گـر علـوم، كهـن    ن توان در چهار بخش، رويكـرد كـل   هدف اعتدال مزاج و سالمت انسان و محيط سكونتش در گذشته بوده است، كه نقاط طاليي اين پيوند را مي

عنـوان اولـين و    هاي هوا و متعلقـات آن بـه   هاي سالم و دانش اقليمي پزشكان در شناخت ويژگي ر باب اختيار مكانها، تدابير بهداشتي پزشكان د الگوي چهارگانه
 ترين عامل سته ضروريه، مورد مداقه قرار داد. مهم

ظ سالمت انسان و بهداشت محيط سكونتش، حف ةرويكرد بهداشتي و پيشگيرانه پزشكان و تعاليم و تدابير بهداشتي آنها در حوز ه ازرسد ك نظر مي  به :گيري نتيجه
محور، اسـتخراج   هاي ناسالم و معماري سالمت هاي سالم، بهبود كيفيت محيط توان راهكارها، معيارها و استانداردهاي ارزشمندي پيرامون اختيار و گزينش مكان مي

 كرد.
 محور. معماري سالمت ، تدابير بهداشتي، بهداشت محيط،ايران سالمت، طب سنتي ،مزاج ها: كليدواژه

 

 
 مقدمه:

طب سنتي ايران چه از نظر توليد دانش و چه از نظر 
شود.  پزشكي، بخشي از فرهنگ و تاريخ ايرانيان قلمداد مي

انسان  دانش طب كه كاربرد آن در حفظ و بازيافتن سالمت
) نزد قدما ارتباط عميقي با حكمت داشته است، تا 1است (

اين  .وازه در درجة اول حكيم بودندآنجا كه غالب پزشكان پرآ
تحقيق با تأكيد بر وحدت علوم در گذشته و باتوجه به 
محوريت انسان در طب و معماري، در پي يافتن شواهدي مبني 

هاي سالم  ارتباط پيوند طب و معماري پيرامون مكان ةبر سابق
است؛ لذا با اين فرضيه كه از عوايد دانش مبتني بر طب سنتي 

تدال مزاج و سالمت انسان در سنت معماري ايران با هدف اع
 استفاده شده است.

اين تحقيق با نظر به محوريت انسان در طب و معماري و 
نقش تأثيرگذار بهداشت محيط بر سالمت انسان، با اين فرضيه 

محور ايران استفاده  عوايد دانش طب در معماري سالمت كه از
اني نقاط طاليي پيوند شده است؛ قصد دارد به واكاوي و بازخو

بهداشت و سالمت  ةطب سنتي و معماري در حوز ةدهند
االت تحقيق پاسخ دهد: آيا ميان طب و ؤمحيط بپردازد و به س

 ميان ةپيونددهنداي وجود دارد؟ نقاط طاليي و  معماري رابطه
توان  طب و معماري را در چه موضوعاتي و با چه هدفي مي

 96دي : افتيدر خيتار
 97فروردين تاريخ پذيرش: 



 ... بازخواني نقاط پيوند دهنده طب و معماري 

 طب سنّتي اسالم و ايران ي مجلّه  --- 74

بهداشت محيط  ةحوز جستجو كرد؟ رويكرد پزشكان در
 پيشگيري است يا درمان؟ 

 
 ها: مواد و روش

-روش اين پژوهش در بخش گردآوري اطالعات تفسيري
اسنادي و در بخش تحليل  ةتاريخي و با استفاده از شيو

اين، منابع طبي اصيل و كهن  ةاطالعات كيفي است. جامع
م مرتبط با بهداشت محيط و مساكن سالم در كنار استفاده از نر

بر اساس  5/1 ةجامع طب سنتي و اسالمي نسخ ةافزار كتابخان
 .هاي تحقيق است كليد واژه

 طبيعيات و امور طبيعيه
اي از حكمت نظري در ه بنياد طب، در طبيعيات شاخص

). در طب، تدبير بدن از طريق 2 ،3تقسيم علوم قديم است (
كه  ). امور طبيعيه اموري هستند4گيرد ( امور طبيعيه انجام مي

وجود  تمام موجودات عالم با آنها قوام يافته و اعتدال انسان به
اند و  آنها وابسته است و به قول صاحب خالصه الحكمه: هفت

اند: اركان و مزاج و خلط و اعضا/ ارواح و  در اين بيت جمع
اجسام  ،)2). اركان چهارگانه (5 ،6 ،7 ،8شناس و افعال (- قوا

 ةشوند و كل عالم ماد ود تجزيه نميغير از خ بسيط هستند كه به
هاي گوناگوني از اين عناصر  جماد، نبات و حيوان با تركيب

). روفس و حنين و بقراط و زكريا و 7اند ( وجود آمده به
اركان بود. چيزها  اسطقسات ماية«گويند:  سينا و اخوان مي ابن

از آميختن ايشان موجود شوند؛ به قوت و نه به فعل و از ايشان 
اند: يك خاك و  اند: يكي آتش و دوم باد و دو گران و سبكد

). كيفيت فاعله 9( »اند ) و حامل چهار كيفيت3 ،7 ،8ديگر آب (
خاصيت تأثيرگذاري بر ساير كيفيات را دارد و شامل حرارت و 
برودت است و كيفيات منفعله از كيفيات فاعله تأثيرپذيري دارد 

. تركيب اين چهار )6 ،10و شامل رطوبت و يبوست است (
دهد  كه هر يك  كيفيت، چهار عنصر يا جسم بسيط شكل مي

). اين 2 ،4اند از: خاك، باد، آب، آتش ( وظايفي دارند و عبارت
عناصر در سير تحول و تطور افكار تنيده شده بر تنة اصلي آن، 

بنيان جهان مادي راه يافتند و در  ةها به مثاب بيني به ديگر جهان
ياري، از طب سنتي گرفته تا هنر و معماري مطرح هاي بس رشته

 شدند. 
 درستي طب و حفظ تن

طب سنتي ايران، در پهناي جغرافيايي با محوريت ايران، از 
و طي  مرزهاي چين تا اندلس و شمال آفريقا شكل گرفت

تكامل يافت. سابقة آن به دوران قبل از اسالم بر قرون متمادي 
 يبدان كه اصل علم طب از حكما« گويد: ، التفليسي ميگردد مي

 »و اهل روم رسيد يونان پديد آمد و بعد از ايشان به اهل هند
سينا، سيد اسماعيل  عباس اهوازي، ابن بن ). رازي، علي7(

عقيلي علوي جرجاني، محمداكبر ارزاني، سيد محمدحسين 
اند  از بزرگان اين مكتب طبي در طي قرون متوالي بوده شيرازي

ون بر دو حوزة نظري و عملي، به دو شعبة ) طب افز11(
). در 5شد ( طب جسماني و طب روحاني تقسيم مي تنيدة درهم

طب علمي است به «تعريف طب، ديوجانس و يوحنا گويند: 
طب «. فولس و ثياذق گويند: »حال تندرستي نگاه داشتن مردم

بقراط، ». صناعتي است كه مصلحت (تن مردم) اندر آن باشد
طب دانشي «اسالمي گويند:  ةديگر پزشكان دور سينا و ابن

است كه هدف آن حفظ تندرستي هنگام سالمت و بازگرداندن 
بقراط و  ).1، 10، 12-15( »به هنگام بيماري استتندرستي 

آن است كه  ياصل نگه داشتن تندرست«ديگر پزشكان گويند: 
. )1، 7، 8، 10، 15، 16( »اين چهار طبع را بر اعتدال نگاه دارد

سينا مفهوم اعتدال مزاج را سهم عادالنة هر مزاج مفرد  ابن
داند كه نيازمند آن است و براي افراد مختلف در هر  مي

). طب سنتي ايران 1 ،17سرزمين و اقليمي متفاوت است (
اي از علوم كاربردي با محوريت انسان است و مفاهيمي  شاخه

فاهيمي مانند انسان، طبيعيات، حيات، سالمت و بيماري م
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باشند كه زيربناي معرفت، شناخت و دانش  بنيادين در طب مي
آورند. لذا شناخت عواملي كه در  وجود مي طب سنتي را به

از  .سالمت و بيماري انسان اثرگذار است بر پزشكان الزم است
داند كه جهاني در  مي آنجا كه طب سنتي انسان را موجودي

مت انسان نيز در درون و جهاني در پيرامون دارد، پس سال
عنوان  موضوع معماري به .اي است تعامل با چنين مجموعه

توان در اين بخش در متون طبي جستجو  محيط مصنوع را مي
 كرد.

 
 ها: يافته

پس از بررسي اوليه و كنكاش در متون طبي كهن بر اساس 
بندي پيرامون ارتباط و  هاي تحقيق، به چهار دسته كليدواژه

نتي ايران با معماري دست يافتيم. الزم به پيوند مباني طب س
ذكر است كه موضوعات مطرح در هر كدام از اين چهار دسته 

هاي  در ارتباط با معماري خود تحقيقي مفصل است كه ناگفته
 كند. بسياري را آشكار مي

نگر علوم از منظر  الف. شواهدي مبتني بر رويكرد كل 
 سينا  ابن

ها در  الگوي چهارگانه ب. شواهدي مبتني بر حضور كهن
 سنت معماري 

ج. شواهدي مبتني بر تأكيد حضور پزشكان در دستگاه 
 هاي سالم دولتي در باب تدابير بهداشتي و اختيار مكان

د. شواهدي مبتني بر دانش اقليمي پزشكان در باب شناخت 
 ضروريه ةهاي هوا، اولين عامل ست ويژگي
 

 سينا نگر علوم از منظر ابن رويكرد كل
هايي نوشته  در تمدن اسالمي، قرن سه تا نه هجري، كتاب

المعارفي، مجموعه معلومات زمان را  شد كه به صورت دايره
 مفاتيح العلومو  جوامع العلوم، احصاء العلومدادند.  ارائه مي

 ةها مجموع در اين كتاب هستند. ها هايي از اين نوع كتاب نمونه
. اين است يادآوري شدهعلوم موجود در زمان نويسندگانشان، 

كردند.  يك وحدت مشاهده مي ةنويسندگان، علوم را در ساي
علوم مختلف، به علوم  بنابر همين شهود و اشراق از وحدت

كردند كه رشد  هاي يك درخت نظر مي گوناگون، همچون شاخ
 دهد. به كند و موافق با ماهيت همين درخت، برگ و بر مي مي

لمي در داخل طرح كلي معرفت، انداز هر ع اين ترتيب چشم 
گرايانه از چتر  گرفت. در تقسيم علوم با ديدگاهي كل قرار مي
ها  رو هستيم كه ذيل آن، شاخه روبه –حكمت  –علم ةبرافراشت

گيرد. در نظام آموزشيِ مبتني بر  و سپس علوم متعددي قرار مي
 اين آموزه، فرد بايد كليتي از اين ساختار را حاصل آورد. اهتمام

توان از دو منظر مورد  عنوان حكيم بزرگ ايراني را مي سينا به ابن
چون علم جراثقال  اي توجه قرارداد. نخست آنكه به علوم دقيقه

موسيقي، رياضيات، شيمي و غيره اهتمام داشته و حيل، نجوم، 
هاي مستقلي نوشته  ها و يا رساله و در خصوص هر كدام كتاب

، ي چون طب، معادنهاي بسيار تخصص است و درحوزه
شناسي، علم اپتيك، علم جو، فيزيك  شناسي و سنگ زمين

). 18حركت و غيره آثار ارزشمندي به يادگار گذاشته است (
نگرانه مورد  سينا نيز علوم را از منظري كل ديگر آنكه ابن

نگرانه با يك ريشه و يك  بررسي قرارداده، در اين رويكرد كل
هاي  ستيم كه از آن، ديگر شاخهرو ه مقسم كلي و واحد روبه

يا  "فلسفه"سينا از آن با نام  كه ابن علم، د.آي دست مي علوم به
نيز ياد كرده، همچون چتري واحد بر تمامي  "حكمت"

هاي علوم افراشته شده و نسبت خانوادگي  ها و زيرشاخه شاخه
مورد توجه در هر  ة). نكت19( دهد اي آنها را نشان مي و ريشه

مشتركي است كه ابعاد  ةفوق، از يكسو وجود ريش ةدو مالحظ
هاي متعدد ناشي  ها و دانش دارد و از همين ابعاد، رشتهمتعددي 

آغاز به  ةشده است. از سوي ديگر، اگر اين رويه را از نقط
گونه كه  آن هاي تخصصي هاي نهايي يعني دانش سوي نقطه
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هاي  خشعاليي در مورد زير ب ةسينا در طبيعيات دانشنام ابن
درخواهيم يافت  ،) روا داشته است دنبال كنيم18علوم طبيعي (

انگاري معرفتي و علمي با جزءنگري  كه در اينجا نوعي وحدت
در اين  .تهاي با هم عجين شده اس هگرايي رشت و تخصص

اي  توان مالحظات علمي و بسيار مفصل علوم دقيقه مقام مي
ي و غيره را كه در چون طب، نجوم، هندسه، علم اعداد، معمار

عنوان علومي تخصصي و متمايز از يكديگر  منظر نخست، به
گرايي و وحدت علوم  معرفي شده بودند، با منظر دوم كه از كل

نگرانه اجازه  وحدت ةجا آورد. اين روي گويد يك سخن مي
در عين تمييز رشته و تخصص از ديگر علوم، در  دهد مي

صي را در علومي كلي و هاي علوم تخص مسيري بازگشتي ريشه
هاي مشترك ميان علوم  تر رصد كرد و به ريشه و يا ريشه كلي

توان احتمال داد كه  دست يافت. از چنين سيطره و شمولي، مي
معماري نيز، چه به دست اهــــل حرفة معماري و چه 

نگر حكمت  نگر ناشي از ماهيت كل ديگران، از نظام فكري كل
گرفته است. لذا  انجام مي دستگاهيمند بوده و در چنين  بهره
 نگر نهفته در آن معنا كرد.  توان آن را بر اساس رويكرد كل مي

 
 ها در سنت معماري كهن الگوي چهارگانه

گذاري نظرية  طبق كتاب زرتشتيان بنْدهش، ايران در پايه
بر اساس اين نظريه،  عالم صغير نقش اصلي را ايفا كرده است.

). اين نظريه در 20نماي جهان هستي است ( انسان، آيينة تمام
يونان و بعدها در جهان اسالم پذيرفته شد و بر پاية آن، انسان 

، مبنايي براي كبير عالمعنوان به عنوان عالم صغير و عالم به 
ها به  مطالعات تطبيقي و تشبيه ساختار معماري شهرها وخانه

 ةچهارگان ). نظرية تقسيمات مشترك17بدن انسان و عالم شد (
هاي انسان نيز از  دهندة عالم و مزاجعناصر يا اركان تشكيل 

نتايج مهم نظرية تطبيقي پيشين است كه بعدها روشي سنتي 
براي توصيف، تجزيه و تحليل جهان شد و به مثابة بنيان جهان 

هاي بسياري، از طب سنتي گرفته تا هنر و  مادي در رشته
ون طبي از آن جهت حائز معماري مطرح شد. اين نظريه در مت

اهميت است كه سالمت و بيماري انسان در گرو تعادل مزاج 
). در حوزة معماري ويتروويوس به 17 ،21شود ( تعريف مي

پيروي از حكماي باستان از عناصر چهارگانه و نقش آنها در 
). استاد رضا معماران نيز در اين 22ساختمان ياد كرده است (

مار بايد به عناصر چهارگانه (آب و باد و هر مع«گويد :  باره مي
خاك و آتش) آشنا باشد. عدم شناخت ماهيت اين عناصر هم 

زند و هم آن را براي زيست انسان نامناسب  به بنا لطمه مي
 ).9 ،23( »سازد مي

 
تأكيد حضور پزشكان در دستگاه دولتي در باب تدابير 

 هاي سالم بهداشتي مكان
فرمايد  در تأكيد حضور طبيب مي كفايه الطبالتفليسي در 

و پادشاهان وبزرگان واهل دولت را واجب است كه پزشك «
ها سازند  دانا و معتمد را از خويش جدا ندارند ... وسالح خانه
د و مثال ... و مثال دارو طبيعت (تن) را همچون سالح باش

توان به  ). در اين باب مي7 ،8( »پزشك همچون سالح دار...
وصية طبي تياذوق، از پزشكان دربار اموي، براي يكي از ده ت

گفت بايد يك روز در ميان به  بيمار نشدن اشاره كرد كه مي
كند؛  حمام بروى؛ زيرا حمام آنچه كه دارو از بدنت خارج نمي

هاي قديم  نقش حمام .)17، 24استحمام خارج خواهد ساخت (
شكان يا كند كه پز در پيشگيري و درمان تا آنجا اهميت پيدا مي

بخشي از آثار خود را به اين موضوع اختصاص مي دادند و يا 
منافع و مضرّات استحمام براي  ةهاي مستقلي دربار نوشته

هاي معماري آن  ها و برخي ويژگي سالمتي و درمان بيماري
سينا در باب  ابن ).1، 10، 12، 13، 25-30(آوردند  پديد مي

يژگي گرمابه در سه و ،كند هاي محيط حمام، بيان مي ويژگي
و به بزرگي ا هم .گرمي هوا، رطوبت آب، ساختمان :چيز است
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) و رازي به زمين خشك و هواي 31و مرتفع بودن فضا (
 ).12صاف، روشنايي بنا و اعتدال دمايي آن اشاره كرده است (

 
هاي هوا،  دانش اقليمي پزشكان در باب شناخت ويژگي

 ضروريه  ةاولين عامل ست
مت عبارت است از: حالتي كه در آن، افعال صحت يا سال

شود و حفظ الصحه طبق تعريف  صحيحه از انسان صادر مي
). در مكتب طب 5هاي سالم ( اطبا، يعني علم به تدابير بدن

شود كه به  ايراني، براي حصول سالمتي به اموري توجه مي
 ه خود به دو گروه اسبابگويند ك آنها، اسباب حفظ الصحه مي

شوند. اسباب  اسباب غيرضروريه تقسيم ميو  ضروريه
ان برحسب مورد، به حفظ و يا غيرضروريه، انجامشان يا تركش

كند و اسباب ضروريه، شامل مجموعه  سالمتي كمك مي اعادة
تنها سالمتي، بلكه حيات ميسر  عواملي است كه بدون آنها نه

: گويد ). جرجاني مي1گويند ( ضروريه مي ةنيست؛ لذا به آن ست
اسباب تندرستي و بيماري شش نوع است و طبيبان آن را «
گويند و اندر حفظ  "اب ضروريهاسب"يا  "ضروريه ةست"

ها واجب است، از بهر آنكه هرگاه كه  ، تدبير اين سببصحت
ها چنان باشد كه بايد، سبب تندرستي بود و هرگاه كه  اين سبب

س ). جالينو32( »به خالف اين باشد سبب بيماري باشد
طور كه  ضروريه، كميت و كيفيتش آن فرمايد: اگرستة مي

شايسته است و در حد اعتدال حفظ شود، اسباب سالمتي 
نظري و عملي،  ةبندي طب در دو شاخ ). در دسته33هستند (

، هوا و متعلقات آن، "ضروريه  ةست"تدبير شش عامل حياتي 
مأكول و مشروب، خواب و بيداري، حركت و سكون جسم، 

)، در سه بخش، اسباب 34ض نفساني، احتباس و استفراغ (اعرا
عنوان اسباب ضروري  سالمتي و بيماري، پيشگيري و عالج به

، اولين و  اند. در اين ميان هوا و متعلقات آن سالمت معرفي شده
هوا نيز  ). اهميت5ترين عامل سالمتي شناخته شده است ( مهم

متي است كه دليل نقش نخست آن در تداوم حيات و سال به
سينا و جرجاني به  پزشكاني چون رازي، مجوسي اهوازي، ابن

ترين اسباب  را اولين و مهم پيروي از بقراط و جالينوس آن
گيالني در باب  .)32 ،34 ،35اند ( ضروري سالمتي برشمرده

هواي مناسب روح، هواي صاف و گويد:  ثير هوا بر بدن ميأت
است. اگر هوا متغير شود، معتدل و به دور از بخارها و دوده

شود. مجوسي نيز حاالت بدن  خيلي سريع باعث فساد بدن مي
زيرا هرگاه هوا صاف و روشن  داند؛ را پيامد سرشت هوا مي

د و هرگاه هوا تيره و نا ها صاف و روشن ها و روان خلط باشد،
). از اين 13 ،17اند ( و گرفته ها تيره ها و روان خلط گرفته باشد،

ها، تغييرات و تأثيرات آن بر سالمت انسان،  خت ويژگيرو شنا
اي كه بقراط گفته  گونه بر پزشك الزم شمرده شده است. به

الزم است قبل از آن كسي كه طالب هنر پزشكي است، « است:
همه به تأثيرات فصول توجه كند و سپس از اثرات بادهاي گرم 

 ةزمين دست آورد و بعد در و سرد و كيفيت آب اطالعاتي به
). بقراط پيرامون حاالت 36( »فضاهاي سبز و پرآب بررسي كند

هوايي كه شمالي باشد شدت و قوت «فرمايد :  هواي روزانه مي
). بهترين هوا، هوايي 37( »سازد بدن مي افزايد و رنگ نيكو مي

ها  زارها و بيشهها و بخار مرغ باشد كه از بخار دريا و ديگر آب
و انجير و بيد و از بوي آهك و گلخن  ها و درختان جوز ونبات

دور بود و درميان درختان انبوه و ديوارهاي بلند نباشد و از 
جانب شمال گشاده و در تابستان غبارناك و در زمستان نمناك 

ترين هوا در هر فصلي،  نباشد و حركاتش معتدل بود. سالم
هوايي است كه بر طبيعت و مزاج فصل باشد. اگر هواي 

ها را با خود  مزاج فصل ناسازگار باشد، بيماريموجود با 
). در متون طبي به تأثير عوامل طبيعي آب و هوا، 36آورد ( مي

شدت و جهت وزش باد، تابش آفتاب، ارتفاع منطقه، بافت و 
خاك، پوشش گياهي، كيفيت  ةجنس و تركيبات و اجزاء متشكل

با و كميت آب بر پيكر انسان پرداخته شده و سه عامل محيط 
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صورت مجزا و در رابطه با هم  تمام ابعادش، انسان و بيماري به
مورد مطالعه قرار گرفته است. نتايج حاصله از اين دانش در 

عنوان  معماري در گزينش سالمت محيط مصنوع بهةحوز
اي كه  گونه عاملي بر سالمت انسان بسيار مؤثر بوده است. به

دربارة  قانونوس در كتاب سينا نيز به پيروي از بقراط وجالين ابن
وقتي كسي جاي «نويسد:  چگونگي گزينش محل سكونت مي

گزيند بايد خاك، حالت پستي و بلندي ... آب و  سكونتي برمي
گوهر آن ...را بررسي كند، بايد بادهاي منطقه را بشناسد ...آنگاه 

شمالي باشند  ها و درهاي محل سكونت بايد شرقي پنجره
اش را بگيرد، زيرا آفتاب هوا را  اي خانه...آفتاب بايد همه ج

). از اين منظر ويتروويوس نيز تحت 1 ،36( »گرداند مساعد مي
ها بر سالمتي انسان  تأثير تعاليم بقراطي در زمينة تأثير انواع اقليم

ها،  شناخت اقليم –پرورش معمار  –در نخستين بخش كتابش 
را براي هاي سالم و ناسالم  آب و هواهاي مختلف و مكان

ها، سالمت يك  معمار الزم دانسته و بدون اين دانش
 ).17 ،22دانست ( گاه را قابل تأمين نمي سكونت

 
 بحث:

در بررسي و تحليل نظام فكري طب سنتي ايران و 
توان به سه نكتة پيرامون  )، مي1ارتباطش با معماري (شكل 

ر نگر اين طب بر معماري رسيد. زيرا از منظ ثير رويكرد كلتأ
طب سنتي ايران، محيط اعم از طبيعي و مصنوعي بر سالمت و 

نخست اينكه طب  اعتدال جسم و نفس انسان تأثيرگذار است.
اي از حكمت ريشه دارد و  شاخه ةسنتي، در طبيعيات به مثاب

علوم كهن سيطره داشته است  ةحكمت، معرفتي است كه بر هم
ان و عالم هاي گوناگون حيات انس نگر ساحت و با نگاهي كل

توان شواهد  لذا مي ؛مادي و غيرمادي را به هم پيوند داده است
مندي از آن را در علوم و فنون مختلف مانند معماري  بهره

جستجو كرد. دوم اينكه طب سنتي به مانند معماري از نظر 

اي از دانش  شناسي وجايگاه آن در توليد دانش، حوزه معرفت
ع متغيرالكيفيتي به نام انسان كاربردي است كه وابسته به موضو

است كه جهاني در درون و جهاني در پيرامون دارد، پس 
اي است لذا مباحث  سالمت انسان در تعامل با چنين مجموعه

توان در آن جستجو كرد.  هاي سالم را مي معماري پيرامون مكان
نگر و قابل بسط به  سوم اينكه عامل ديگري كه طب را كل

ضروريه است كه  ةالصحه يا ست اسباب حفظ كند، علوم ديگر مي
لذا مبحث  ؛شود همواره در پيشگيري و درمان به آن توجه مي

توان به طور خاص در هوا و متعلقات آن كه  معماري را مي
ضروريه است جستجو كرد (شكل  ةترين عامل ست اولين و مهم

1.( 
 

 
طب و معماري با هدف حفظ سالمت و  ة: چگونگي رابط1شكل 

 تدال مزاج انساناع
 
 گيري: نتيجه

دهد از عوايد دانش مباني طب سنتي  نتايج تحقيق نشان مي
در معماري سنتي ايران استفاده شده است به اين صورت كه 
پزشكان از آن باب كه سالمت انسان را در گروي اعتدال 

 ةدانستند با رويكردي پيشگيرانه و عمل به ست ها مي چهارگانه
پرداختند. در اين  مت قبل از درمان ميضروريه به حفظ سال
هاي هوا و متعلقات آن از آن جهت كه  ميان به شناخت ويژگي

پرداختند و شناخت مزاج محيط بر مزاج انسان اثرگذار است مي
دانستند، لذا معيارها  آن را قبل از هر اقدامي بر پزشك الزم مي
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اند كه  كرده عناصر اقليمي محيط ارائه ةو استانداردهايي را دربار
دهد و  ها را در باب بهداشت محيط تشكيل مي دانش اقليمي آن

كه از شرايط مساعد و هاي ناسالم  به اين وسيله براي محيط
اند.  مطلوب بهداشتي برخوردار نيستد تدابيري را پيشنهاد كرده

توان نتيجه گرفت نقاط طاليي در پيوند  بنابر آنچه گفته شد مي
موضوعي:  ةتوان در چهار دست ا ميميان طب و معماري ر

ها با هدف اعتدال  نگر علوم، كهن الگوي چهارگانه رويكرد كل
مزاج و حفظ سالمت، دانش اقليمي پزشكان مشتمل بر شناخت 

ترين عامل  عنوان اولين و مهم هاي هوا و متعلقات آن به ويژگي
ضروريه و تدابير بهداشتي پزشكان در باب اختيار  ةست

هاي ناسالم، مورد مداقه  الم و بهبود كيفيت مكانهاي س مكان
 ها، عناصر و كيفيات  قرار داد. مفاهيم و مباني مشترك چهارگانه

 مشترك در متون طبي كهن، از آن جهت كه عالم و هر آنچه در 

اوست بدان وابسته و براساس آن نظام يافته است، پيونددهنده 
جه اينكه طب و محيط مصنوع در گذشته بوده است.  نتي

اي كه  عنوان دانش و حرفه توان ساز و كار معماري را به مي
رسالتش تأمين نيازهاي سلسله مراتبي انسان از جمله آسايش 

نگر طب  دمايي، فيزيكي و رواني اوست در نظام فكري كل
سنتي ايران جستجو كرد. رويكردي كه در آن انسان و محيط 

ن حاكم است شكل پيرامونش به فراخور جهان بيني كه بر آ
 گيرد. مي

 تشكر و قدرداني:
وسيله از راهنمايي و همكاري آقاي دكتر محمدمهدي  بدين

كريمي، دكتراي تخصصي طب سنتي (هوميوپات) و گروه طب 
 ود.ش گزاري مي ايراني در دانشگاه علوم پزشكي مشهد سپاس
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