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چکیده
مقدمه :سالمت جنسی از عوامل اساسی و مهم در پایداری زندگی زناشویی است.
شیوع قابل توجه اختالالت عملکرد جنسی از یکسو و تأثیر انکارناپذیر آن بر بیماریهای
فردی ،اختالفات خانوادگی و مشکالت اجتماعی ،که منجر به افزایش طالق در اجتماع
شده است از سوی دیگر ،ضرورت بهرهمندی از تدابیر مناسب جهت پیشگیری از این
 -1دستیار ،گروه طب سنتی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران.
 -2دانشیار ،گروه زنان و زایمان ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران.
 -3دانشیار ،گروه روانپزشکی ،بیمارستان روزبه ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران.
 -4پیاچدی ،مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی طب اسالمی و مکمل ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران.
 -5استادیار ،دانشکده طب سنتی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 -6استادیار ،گروه طب سنتی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران.
*(نویسنده مسؤول)
نشانی الکترونیکیe.emaratkar@gmail.com :
 -7استادیار ،گروه طب سنتی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه شاهد ،معاون پژوهشی ،مرکز تحقیقات کارآزمایی
بالینی طب سنتی دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران.
 -8استادیار ،گروه زنان و زایمان ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران.
نوع مقاله :مروری

تاریخ دریافت مقاله1334/6/8 :

تاریخ پذیرش مقاله1334/11/17 :
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اختالالت را روشن میسازد .طب سنتی ایران به عنوان یک طب کلنگر ،دارای تدابیر
مشخصی در این حوزه میباشد .هدف از این مطالعه بررسی تدابیر سالمت جنسی از
دیدگاه طب سنتی ایران است.
روش :در این مطالعه مروری ـ توصیفی ،متون معتبر طب سنتی از قبیل کاملالصناعه
الطبیه ،قانون ابن سینا ،حفظالصحه ناصری و ...پیرامون مسائل جنسی ،مورد بررسی قرار
گرفته و تدابیر سالمت جنسی به صورت دستهبندیشده ارائه گردیده است.
یافتهها :بررسی منابع طب سنتی در حوزه تدابیر جنسی ،نشان از اهمیت رابطه
مروری بر تدابیر سالمت جنسي از دیدگاه طب سنتي ایران

جنسی متعادل در سالمت روانی و جسمی افراد دارد و انجام صحیح آن را ،طبق تدابیر
مطرح ،منجر به افزایش نیروی جسمانی و رفع بیماریهای روانی میداند .از جمله تدابیر
جنسی ،میتوان به توصیه انجام مقاربت ،تنها در صورت ایجاد اشتیاق واقعی و در اوقات
مناسب آن و اجتناب از مقاربت در اوقات نامناسبی که در منابع آمده ،اشاره کرد .از
دیگر تدابیر در این حوزه ،تفاوت مقدار مناسب مقاربت هر مزاج با توجه به قوت بدن،
سن و فصل ،شناخت آنچه به آمیزش جنسی کمک میکند و استفاده از ترکیبات مؤثر
در تقویت قوای جنسی میباشد.
بحث و نتیجهگیری :آموزش تدابیر سالمت جنسی طب سنتی ایران ،شاید بتواند
گام مؤثری در جهت ارتقای سالمت افراد جامعه و استحکام خانوادهها بردارد و باعث
کاهش بروز طالق به عنوان یکی از معضالت اجتماعی گردد.

واژگان کلیدی:
سالمت جنسی ،باه ،آمیزش جنسی ،مقاربت ،طب سنتی ایران
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مقدمه
سالمت جنسی از عوامل اساسی و مهم در پایداری زندگی زناشویی است و یکی
است ( .)1عملکرد جنسی از مؤلفههای مهم کیفیت زندگی محسوب میشود (.)2-5
اختالالت عملکرد جنسی ،آسیب جدی به ارتباطات بین فردی ()6-7 ،2-4

سالمت عاطفی ( )6-8 ،2و اعتماد به نفس افراد وارد میکند ( .)4 ،2به عالوه ،با
ایجاد احساس محرومیت و عدم ایمنی در همسران میتواند به اختالفات زناشویی
منجر شود ( )1و با اختالل در سالمت زندگی خانوادگی ،عامل از همگسیختگی
اجتماعی شود ( .)2تحقیقات نشان میدهد این اختالالت ارتباط تنگاتنگی نیز با
مشکالت اجتماعی از قبیل جرائم و تجاوزات جنسی ،بیماریهای روانی و طالق
دارد .تا جایی که به عنوان مهمترین عامل یا یکی از عوامل مهم طالق برشمرده
میشود (.)1
اختالالت عملکرد جنسی یک مشکل سالمتی با شیوع باالست که در زنان،
 25-66درصد برآورد شده است ( .)2در آمریکا شیوع اختالل عملکرد جنسی زنان
 %43است ( .)3این میزان در زنان ایرانی حدود  31/5درصد گزارش شده است
( .)2اختالل عملکرد جنسی مردان نیز پدیدهای شایع است که در مردان 46-76
سال آمریکایی  %52گزارش شده است (.)16
در منابع طب رایج ،به اهمیت سالمت روانی عاطفی در تعدیل تمایالت جنسی
پرداخته شده و ارتباط بین اختالالت سالمت روان و اختالالت عملکرد جنسی
مورد توجه قرار گرفته است (.)3-16
شیوع باالی اختالالت عملکرد جنسی و تأثیرانکارناپذیر آن بر کیفیت زندگی
( ،)2-5ایجاد اختالالت احساسی هیجانی ( ،)6-8 ،2اختالفات خانوادگی ( )17 ،1و

زهرا درویش مفرد کاشاني ،نفیسه ظفرقندی ،فیروزه رئیسي ،ژاله علي اصل ،روشنک مكبرینژاد ،الهام عمارتكار و...

از مهمترین عوامل خوشبختی زوجین و کیفیت خوب زندگی ،روابط مطلوب جنسی
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مشکالت اجتماعی ( )17 ،1-2لزوم بهرهمندی از تدابیر مناسب جهت پیشگیری از
این اختالالت را روشن میکند.
طب سنتی ایران به عنوان یک طب کلنگر دارای دستورات مشخصی برای
حفظ سالمت جنسی است .از دیدگاه این مکتب طبی ،حفظ سالمت جنسی ،کار
طبیعت مدبره بدن است که عالوه بر بقای نسل ،جهت حفظ تندرستی بدن و به
عنوان یکی از پاالیشهای طبیعی به آن نیازمند است ( .)18-13بر اساس دیدگاه
مروری بر تدابیر سالمت جنسي از دیدگاه طب سنتي ایران

طب سنتی ،بدن دارای چهار عضو مهم به نام اعضای رئیسه (قلب و مغز و کبد و
گنادها) است که سالمت بدن در گرو سالمت و عملکرد صحیح هر یک از این
اعضا است .با این دیدگاه ،به جایگاه ویژه سالمت جنسی در سالمت بدن و رابطه
متقابل آنها پی میبریم (.)18-13
با بررسی تدابیر سالمت جنسی در منابع طب سنتی ایران درمییابیم که رابطه
جنسی متعادل جهت سالمت جسمی و روانی افراد ضروری است و رعایت تدابیر،
منجر به افزایش نیروی جسمانی و پیشگیری از برخی بیماریهای روانی میشود
(.)18-13
سالمت اعضا و قوای جنسی زیرمجموعهای از سالمت بدن محسوب میشود
که طب سنتی ،برای حفظ آن ،توصیه به اصالح سبک زندگی در  6محور اصلی
میکند .شش اصل ضروری زندگی که رعایت آنها از پایههای مهم تندرستی
است شامل1 :ـ هوا؛ 2ـ حرکت و سکون (ورزش)؛ 3ـ خوردن و آشامیدن؛ 4ـ خواب
و بیداری؛ 5ـ احتباس (حفظ مواد ضروری) و استفراغ (دفع فضوالت)؛ 6ـ اعراض
نفسانی (حاالت روانی) که هر یک با تقویت بدن و اعضای رئیسه که جهت سالمت
جنسی ضروری هستند ،به حفظ آن کمک میکنند (.)26-21
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هدف از این مطالعه ،آشنایی با تدابیر سالمت جنسی در طب سنتی ایران است
تا با رعایت آنها و ایجاد رابطه جنسی مطلوب ،رضایت طرفین تأمین شده ،به

روش
در این مطالعه مروری ـ توصیفی ،متون معتبر طب سنتی در زمینه مسائل
جنسی از قبیل« :کاملالصناعه الطبیه» تألیف علی بن عباس مجوسی اهوازی
(قرن « ،)4القانون فی الطب» تألیف ابن سینا (قرن  4و « ،)5ذخیره خوارزمشاهی»
تألیف سیداسماعیل جرجانی (قرن  5و « ،)6خالصهالحکمه» تألیف محمدحسین
عقیلی خراسانی شیرازی (قرن « ،)12طب اکبری و مفرح القلوب» (شرح قانونچه)
تألیف علیاکبر ارزانی (قرن « ،)12حفظالصحه ناصری» تألیف میرزامحمدکاظم

گیالنی (قرن  )13و همچنین کتابهای تخصصی دراین حوزه از جمله« :رجوع
الشيخ الى صباه في القوة على الباه» تألیف احمد ابن کمال پاشا (قرن « ،)16مجربات»
بوعلی سینا یا «تحفةالعاشقین» تألیف محمد انور حسین (قرن  )13و «لذت وصال»
تألیف حکیم محمدعبدالقدوس سکندرپورى (قرن  )13با کلید واژگان «باه»،
«جماع»« ،مقاربت»« ،نزدیکی»« ،مباشرت» و «مبهی» مورد بررسی قرار گرفت.
در این راستا از نرمافزار جامع نور نیز بهره گرفته شد .اطالعات به صورت فیشبرداری
از منابع استخراج شد ،سپس تدابیر سالمت جنسی در طب سنتی ایران به صورت
دستهبندیشده ارائه گردید.

زهرا درویش مفرد کاشاني ،نفیسه ظفرقندی ،فیروزه رئیسي ،ژاله علي اصل ،روشنک مكبرینژاد ،الهام عمارتكار و...

بهبود کیفیت روابط زناشویی و در نهایت بهبود کیفیت زندگی بیانجامد.
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یافتهها
مقاربت یا رابطه جنسی جهت بقای نسل و سالمتی فرد ضروری است .مقاربت
سالم با مالحظه زمان مناسب انجام آن و تدابیر قبل و بعد از آن ،که امروزه کمتر
به آن پرداخته میشود ،در منابع طب سنتی به تفکیک آمده است.
از دیدگاه طب سنتی ،مقاربتی که به هنگام نیاز و با رعایت تدابیر صورت گیرد
دارای آثار مفیدی برای حفظ سالمت بدن است ( )22-24 ،18-13و ترک آن در
مروری بر تدابیر سالمت جنسي از دیدگاه طب سنتي ایران

همین شرایط ،عوارضی به دنبال دارد و موجب بیماری میشود (.)23-23 ،18-13
حکما توصیه به مراعات تعادل در رابطه جنسی و پرهیز از هر گونه افراط و تفریط
کردهاند و عوارض و بیماریهای ناشی از افراط و تفریط جنسی را ذکر نمودهاند،
که در ادامه به تک تک آنها میپردازیم.
1ـ منافع مقاربت
مقاربت به هنگام نیاز و با رعایت تدابیر منجر به آثار مفیدی در بدن میشود.
پاالیش بدن از فضوالت ،نشاط و سرحالی ،سبکی در حرکات ،افزایش اشتها ،دفع
پریشانی فکر و غم و اندوه ،فرونشاندن خشم و غضب ،رفع بیماریهای ناشی از
سودا ،همچون آشفتگی ذهنی ،مالیخولیا و وسواس ،افزایش نیرو و رفع عالئم
ناشی از تجمع بلغم مانند خستگی و کندی ،از جمله این آثار به شمار میرود (،18
)28-33 ،26 ،23-24

2ـ آمادگی همسر قبل از مقاربت
از تدابیر الزم در شکلگیری مقاربت ،آمادهکردن همسر در شروع آمیزش است
تا با لذتبخشترشدن آن به علت تحریک همزمان ،زوجه نیز از منافع مقاربت
بهرهمند گردد و با تحریکات صورتگرفته ،امکان انزال همزمان که مناسبترین
صورت ،برای تشکیل نطفه جهت بارداری است ،فراهم شود (.)34-35 ،28-23
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3ـ اوقات مقاربت
آمیزش جنسی باید بر اساس تمایالت واقعی ،شرایط فیزیکی و روانی فرد و با
جنسی ،تنها در زمانی توصیه میشود که میل و اشتیاق واقعی به انجام مقاربت
وجود داشته باشد و فرد احساس سالمتی و قوت در بدن کند و نعوظ بدون علت
و تحریک خارجی به وجود آمده باشد (.)31-37 ،23 ،27 ،24-25 ،18-13
بهترین زمان مقاربت بعد از هضم غذا در معده است که به طور متوسط حدود
 2ساعت بعد از صرف غذا است ،پس در زمان گرسنگی ،تشنگی و پری معده باید
از مقاربت پرهیز کرد (.)31-37 ،27 ،24 ،18-13
توصیه به مقاربت در هوای معتدل و اعتدال دمایی بدن شده است .بنابراین در
اوقات آلودگی هوا و هوای بسیار سرد و بسیار گرم بهتر است ،مقاربت انجام نگیرد
(.)37 ،33 ،23 ،13
پس از کار سنگین و خستگی بدن ،پس از بیداری طوالنی ،در هنگام غم و
اندوه سخت یا حتی شادی مفرط و در زمان ابتال به برخی بیماریها همچون:
امراض سینه و شش ،درد مفاصل ،ابتال به اسهال ،باید از مقاربت پرهیز شود (،13

 .)37 ،33-35 ،28-23 ،23-26توصیه به انجام مقاربت در اوایل شب به جهت نیاز
بدن به استراحت پس از انجام مقاربت است (.)37 ،33 ،23 ،13
4ـ دفعات مناسب مقاربت
زمان مقاربت بعدی با مالحظه مزاج فرد ،سن ،فصل و با رعایت قوت و ضعف
بدن و اشتیاق به آمیزش ،بدون محرک خارجی تعیین میشود .بهترین فاصله ،به
تجربه برای افراد حاصل میشود تا دریابد چه فاصلهای را رعایت کند تا پس از
مقاربت ،احساس سبکی ،نشاط و سرحالی در بدن ایجاد شود (.)38-38 ،23 ،22-24

زهرا درویش مفرد کاشاني ،نفیسه ظفرقندی ،فیروزه رئیسي ،ژاله علي اصل ،روشنک مكبرینژاد ،الهام عمارتكار و...

مالحظه زمان غذاخوردن و شرایط آب و هوایی شکل بگیرد .به عبارتی آمیزش
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صاحب مزاج گرم و تر که جوان و قوی باشد به شرطی که افراط در مقاربت نکند
نسبت به سایر مزاجها ،قدرت بیشتری برای آمیزش جنسی دارد ،پس از آن به
ترتیب مزاجهای گرم و خشک ،سرد و تر و سرد و خشک قرار میگیرند .بنابراین
از افراط در مقاربت ،بیش از همه مزاج سرد و خشک آسیب میبیند .مناسبترین
سن در انجام جماع ،سن جوانی است که قوت بدن در آن بیشتر از سایر سنین
است ( .)37-38 ،34 ،23 ،23-24به تدریج که از سن جوانی به سمت میانسالی و
مروری بر تدابیر سالمت جنسي از دیدگاه طب سنتي ایران

پیری میرویم با افزایش ضعف بدن ،میزان مناسب مقاربت نیز کاهش مییابد .در
فصول مختلف باید مراعات هوای بسیار سرد و بسیار گرم را کرد و با تدبیر هوای
محیط و تعدیل آن مبادرت به انجام مقاربت کرد ( .)37 ،34 ،23 ،13با توجه به
گزینههای مطرحشده ،فاصله بین مقاربتها حتی در یک فرد هم ،از زمانی به
زمان دیگر متفاوت میباشد (.)37-38 ،23 ،22-24
5ـ عوارض ترک مقاربت
اگر شرایط مقاربت بر اساس تدابیر آن ،فراهم باشد ،ترک مقاربت ایجاد
عوارضی در بدن میکند .احساس سستی و کندی در حرکات ،سنگینی در سر و
بدن ،تاریکی چشم ،نگرانی ،پریشانی و ناآرامی ،کماشتهایی ،کاهش نشاط ،طپش
قلب ،تنگی نفس ،سردی بدن ،بیخوابی و وسواس از مهمترین عوارض ترک
مقاربت میباشد (.)32-33 ،28-23 ،25-26 ،23 ،18-13
6ـ مضرات افراط در مقاربت
عدم رعایت اعتدال در مقاربت و افراط در مقاربت ،عوارضی را در بدن ایجاد
میکند .ضعف عمومی ،سردی بدن ،الغری و خشکی به خصوص در افراد با
مزاجهای سرد و خشک و گرم و خشک ،ضعف بینایی و فرورفتگی چشم ،کاهش
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اشتها ،طپش قلب ،ضعف معده ،تشدید درد مفاصل و ...از مضرات افراط در
مقاربت میباشد (.)38 ،33 ،31 ،22-23 ،18-13
پرهیز از هوای سرد ،عدم نوشیدن آب سرد ( ،)33عدم شستشوی بدن یا ناحیه
تناسلی با آب سرد ( ،)23 ،24ادرارکردن و تخلیه مثانه ،خوردن چند لقمه شیرین
و چرب ( )34-35و استراحت به منظور تجدید قوا از توصیههای پس از مقاربت
میباشد (.)33 ،33 ،26 ،13
8ـ تقویت قوای جنسی
اقدام اولیه و اصلی جهت رفع ضعف قوای جنسی ،تقویت بدن و اعضای رئیسه
(قلب ،مغز ،کبد و گنادها) است که اعضای مهم و اصلی بدن به شمار میروند
( ،)33-46 ،35-37 ،18-13اگر علیرغم وجود ضعف این اعضا ،تنها به تجویز داروی
تقویتی قوای جنسی بسنده شود ،حاصلی از درمان نخواهیم داشت .استفاده از
غذاها و داروهای گرمازا و رطوبتبخش ( ،)33-46 ،33 ،18-13گرمکردن پشت و
کلیهها ( ،)13ماساژ مالیم ساق و کف پا موقع خواب ( ،)33 ،34-35مالیدن روغنهای
خوشبو بر بدن موقع خواب ( )33 ،34-35و زدودن موهای ناحیه تناسلی ()32 ،28

از تقویتکنندههای خوب در ضعف قوای جنسی محسوب میشوند.
9ـ غذاها و ادویهجات مؤثر در تقویت قوای جنسی
برخی از غذاها و ادویهجات ،در تقویت قوای جنسی مؤثر میباشند .از حبوبات
میتوان به نخود ،لوبیا و باقال اشاره کرد .افزودن سبزیجاتی مانند پیاز ،تره ،شبدر،
نعناع ،شنبلیه به غذاها ( ،)41-46 ،32-33 ،18-13همچنین استفاده از غذاهای
پروتئینی مانند آب گوشت ( )34-35 ،31 ،23 ،24کباب بره ،زرده تخم مرغ عسلی،
شیر گاو و شیر میش مؤثر است .از مغزها ،پسته ،بادام ،فندق ،گردو و ...را میتوان

زهرا درویش مفرد کاشاني ،نفیسه ظفرقندی ،فیروزه رئیسي ،ژاله علي اصل ،روشنک مكبرینژاد ،الهام عمارتكار و...

7ـ چند توصیه پس از مقاربت
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نام برد .از ادویهجات آشپزخانهای ،دارچین ،زعفران ،زنجبیل ،هل برای تقویت،
مفید هستند .از بذرها ،بذر شلغم ،گزنه ،کلم ،نعناع ،کتان ،شنبلیه مؤثرند .از
میوهجات مقوی میتوان انگور شیرین ،خرما ،انجیر ،خربزه را نام برد (،26 ،18-13

 .)41-46 ،32-33 ،36از طرفی ،پرهیز از غذاها و ادویههای خشککننده مانند
عدس ،پونه ،زیره ،اسپند ،مرزنجوش ،نیلوفر ،اسفرزه و بذر خشخاش توصیه میشود
(.)41-45 ،33 ،18-13
مروری بر تدابیر سالمت جنسي از دیدگاه طب سنتي ایران

نتیجهگیری
با بررسی دیدگاههای طب سنتی و طب رایج در حوزه عملکرد جنسی در
مییابیم ،علیرغم اینکه سالمت رابطه جنسی در طب رایج مورد تأکید است ،ولی
کمتر به تدابیر رابطه جنسی در این طب پرداخته شده است .امروزه ،علم پزشکی،
اختالالت سالمت روان را مؤثر در اختالل عملکرد جنسی میداند (.)11-16 ،4-7
طب سنتی میزان تأثیرات رابطه جنسی متعادل را بر تندرستی به مراتب گستردهتر
از طب رایج میبیند ( )34 ،31 ،28-23 ،22-24 ،18-13و معتقد به تأثیرات متقابل
رابطه جنسی و سالمتی است تا جایی که یکی از ملزومات سالمت جسمی و روانی
را سالمت جنسی ( )28-33 ،26 ،23 ،18میداند و جهت دستیافتن بدان ،دارای
تدابیر ویژهای در این حوزه است.
جهت شکلگیری رابطه جنسی سالم باید به اصالح سبک زندگی پرداخت و در
این راستا اصالح الگوی خوردن و آشامیدن ،تنظیم خواب و رعایت الگوی ورزش
الزامی است ،مالحظه تقویت بدن و اعضای رئیسه جهت سالمت جنسی ضروری
است ( .)46 ،46 ،35-37 ،18-13بهبود روابط جنسی ناگزیر از رعایت تدابیر اعراض
نفسانی (مسائل روانی) اعم از کنترل استرسها ،هیجانات ،ترسها و عواطف است،
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که یکی از اصول بهداشت جنسی از نظر حکمای طب سنتی محسوب میشود
(.)47 ،33 ،35
افراط و تفریط که عوارض هر کدام ذکر گردید ،توصیه میشود .در این مسیر باید
مباشرت و میزان آن با مالحظه شرایط سنی ،قوت و ضعف بدن ،مزاج افراد ،زمان
تناول غذا ،وقت اجابت مزاج ،فاصله مناسب از مباشرت قبلی اصالح شود.
با توجه به لزوم بهرهمندی از تدابیر سالمت جنسی ،بررسی این تدابیر در سایر
طبهای مکمل توصیه میشود.
پیشنهاد میشود تدابیر توصیهشده در طب سنتی با یافتههای اخیر در مطالعات
مروری ،مطابقت داده شود و برای توصیههایی که نیاز به شواهد بالینی دارد
مطالعات بالینی طراحی و انجام شود ،تا با آموزش تدابیر مفید و اثباتشده بتوان
به اصالح سبک زندگی پرداخت و ارتقای سطح سالمت جنسی زوجین به اصالح
روابط زناشویی ،بهبود کیفیت زندگی و در نهایت تحکیم بنیان خانواده بیانجامد و
از بروز طالق به عنوان یکی از معضالت اجتماعی بکاهد.

زهرا درویش مفرد کاشاني ،نفیسه ظفرقندی ،فیروزه رئیسي ،ژاله علي اصل ،روشنک مكبرینژاد ،الهام عمارتكار و...

از سویی رعایت رابطه متعادل جنسی از ضروریات است و پرهیز از هر گونه

9315  تابستان، شماره بیستوهفتم،سال هشتم
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تهران :دانشگاه تهران 1346( ،ش.).
 .42انصارى شیرازى ،على بن حسین .اختیارات بدیعى .یک جلدی ،چاپ اول ،تهران :شرکت دارویى
پخش رازى 1371( ،ش.).
 .43حکیم مؤمن ،سیدمحمدمؤمن بن محمدزمان .تحفةالمؤمنين .دو جلدی ،چاپ اول ،قم :نور وحى،
( 1336ش.).

 .44عقیلى علوى شیرازى ،سیدمحمدحسین بن محمدهادى .مخزنالأدوية (فرهنگنامه داروهاى پزشکى
سنتى) .یک جلدی ،چاپ اول ،تهران :مؤسسه انتشارات باورداران 1386( ،ش.).
 .45ابن بیطار ،عبداهلل بن احمد .الجامع المفردات الأدوية و الأغذية .چهار جلدی ،بیروت :دار الکتب العلمية،
( 1412ق.).
 .46بهاءالدوله ،بهاءالدین بن میرقوامالدین .خلاصةالتجارب .یک جلدی ،چاپ اول ،تهران :دانشگاه علوم
پزشکى ایران 1382( ،ش ،).صص .516-515 ،64-65
 .47سمرقندى ،نجیبالدین .شرح األسباب و العالمات .شارح نفیس بن عوض کرمانى .دو جلدی ،جلد
دوم ،چاپ اول ،قم :جالل الدین 1387( ،ش ،).صص .181-138

زهرا درویش مفرد کاشاني ،نفیسه ظفرقندی ،فیروزه رئیسي ،ژاله علي اصل ،روشنک مكبرینژاد ،الهام عمارتكار و...

( 1371ش ،).صص .565-512
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سال هشتم ،شماره بیستوهفتم ،تابستان 9315
یادداشت شناسه مؤلفان

زهرا درویش ـ مفرد ـ کاشانی :دستیار ،گروه طب سنتی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران.
نفیسه ظفرقندی :دانشیار ،گروه زنان و زایمان ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران.
فیروزه رئیسی :دانشیار ،گروه روانپزشکی ،بیمارستان روزبه ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران.
ژاله علی اصل :پیاچدی ،مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی طب اسالمی و مکمل ،دانشگاه علوم پزشکی
ایران ،تهران ،ایران.
روشنک مکبرینژاد :استادیار ،دانشکده طب سنتی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.

مروری بر تدابیر سالمت جنسي از دیدگاه طب سنتي ایران

الهام عمارتکار :استادیار ،گروه طب سنتی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران( .نویسنده مسؤول)
نشانی الکترونیکیe.emaratkar@gmail.com :
فاطمه عمادی :استادیار ،گروه طب سنتی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه شاهد ،معاون پژوهشی ،مرکز تحقیقات
کارآزمایی بالینی طب سنتی دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران.
طاهره افتخار :استادیار ،گروه زنان و زایمان ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران.

... الهام عمارتكار و، روشنک مكبرینژاد، ژاله علي اصل، فیروزه رئیسي، نفیسه ظفرقندی،زهرا درویش مفرد کاشاني
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Abstract
Introduction: The sexual health is a major factor in the stability of
marriage. High prevalence of sexual dysfunction and an undeniable
effect on individual diseases, family conflicts and social problems,
which led to the increase of divorce in the society therefore prevention
of these disorders, is necessary. Iranian traditional medicine as a
holistic medicine has specific recommendation in this area. The
purpose of this study is to evaluate sexual health opinion from the
perspective of traditional medicine in Iran.
Method: In this narrative-descriptive study, authentic texts of
traditional medicine, such as "Kamelossanaeh", Canon of Ibn-Sina,
Hefzol-sehhe Naseri ... were searched in sex problems with the key
words "Bah", "intercourse" and "Mobahi" and then sexual health
measures as classified has been provided.
Results: The studies of traditional medicine in the field of sexual
health show the important relationship between normal sexual activity
and mental and physical health, and correct sexual activity lead to an
increase in the physical force and resolved mental illness. Sexual
recommendations are including sexual intercourse only with a real
desire and in proper time and avoid intercourse in improper time.
Other recommendation in this area is the appropriate amount of
cohabitation due to the strength of the body, age, season, sex and also
use of effective composition for the sexual enhancement.
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Discussion & Conclusion: Iranian traditional medicine sexual
health education can be an effective step to improve public health and
family strength and reduce the incidence of divorce as a social
problem.
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