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Objective Hospitals and medical centers, as places that provide health services, play an essential role 
in increasing patient satisfaction, reducing stress, and promoting health in patients, as well as training 
medical staff. This study aims to identify some traditional medicine centers in the world and assess their 
architectural features.
Methods This is a review study using descriptive survey method. Information were collected from tradi-
tional medicine books and online sources using a library method. While reviewing the design of 4 tradi-
tional medicine centers, it tries to propose designs to improve the physical and mental states of patients 
in these centers.
Results Sufficient light, color, decorations and motifs, natural construction materials, and diversity in creat-
ing green space were the important parameters in designing traditional medicine centers.
Conclusion It is possible to control the temperament (Mizaj) balance and find a specific architectural pat-
tern by designing traditional medicine centers based on the mentioned parameters. Due to the impor-
tance of these parameters and their psychological impact on patients, they can be used for improvement 
of mental health in the community.
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A B S T R A C T

Extended Abstract

1. Introduction

ospitals and medical centers, as places that 
provide health services, play an essen-
tial role in increasing patient satisfaction, 
reducing stress, and promoting health in 
patients, as well as training medical staff. 

Prserving life is the duty of a physician and the architect 
helps the physician to achieve this goal by creating and 
manage spaces for its eimplementation. Based on the tra-
ditional medicine, the health of the human body depends 
on the interaction with the environment. In addition to tak-

H
ing advantage of the natural features of the environment, 
creative spatial designs inside and outside the medical 
buildings can be used to enhance the interaction with the 
environment. There is lack of sufficient studies on the ap-
plication of temperament (Mizaj) in spatial design, despite 
its practical role in the past architecture. The construction 
of medical centers with a music room for the treatment of 
the mentally ill is one of the examples of applying tempera-
ment in architecture [2]. The old bathroom painting themes 
were also based on the human sensuality and temperament, 
where space therapy, color and light therapy, image ther-
apy, aromatherapy, anecdotal therapy, etc. had also been 
performed. The present study aims to review the design of 
some traditional medicine centers.
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2. Materials and Methods

This is a review study using descriptive survey method. 
While presenting how to use design parameters in tradition-
al medicine centers, we try to propose designs to improve 
the physical and mental states of patients. Information were 
collected from traditional medicine books and online sourc-
es using a library method. First, the factors related to tradi-
tional medicine centers as well as a number of traditional 
medicine centers in the world and Iran were investigated, 
in addition to their architectural features. In this regard, en-
vironmental factors in the architectural design of these cen-
ters and underlying factors, including sufficient light, color, 
decorations and motifs, aromatherapy, natural materials and 
diversity in creating green space, and other factors influenc-
ing their design were identified. These environmental fac-
tors and their effects were evaluated, and solutions to create 
a healing atmosphere for the design of traditional medicine 
centers were presented. The history of traditional medicine 
centers in several countries in East Asia, including China, 
India, South Korea and Iran were also studied, and some 
ideas and suggestions to improve the efficiency and quality 
of their designs were provided.

3. Results

Four traditional medicine centers in the world were stud-
ied in detail. In Table 1, the appropriate design parameters 
according to these centers are summarized. By reviewing 
the studies and the amount and how to use the factors in 
the architectural design of the mentioned centers were ex-
amined in a way that the cultural background of traditional 
medicine was the main axis of the design of these centers. 
Compliance with the laws of nature and the maximum use 
of natural daylight led to the use of solar energy to treat 
diseases, prevent depression, and induce a sense of calm 
in patients, and resulted in energy savings and reduced or-
ganizational costs. Proper orientation of the openings and 
proper lighting of different wards were among the param-
eters that had been observed in the design of study centers. 
The use of different colors, suitable for the patient’s mood 
in the wards, and decorations for the comfort of people had 
also been considered. More use of minimal style design and 
dry building materials, not use of building materials harm-
ful to health, use of sustainable materials, limited use of 
metals in interior design, and attention to the characteristics 
of building materials in each ward were issues that had been 
considered in the study traditional medicine centers. 

Table 1. Appropriate design parameters according to the study traditional medicine centers

Centers Design Tips
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Creating a healing and natural atmosphere,

Using natural lights

Chinese plants research center

Integrity of architecture, landscape and art

Sense of aroma and texture due to access to plants 

Establishing a center for training programs

Creating green landscapes to promote healing and access to natural environments
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Using brick paints

Using natural daylight, and light and shadow play on the ceiling and walls, especially for private 
yoga and meditation spaces

Creating a soft indoor environment by creating porous structures

Integrity of innate sensuality

Creating a calm environment by designing porous brick façade

Organic approach in harmony with nature

Fantastic views in all rooms
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In the design of these centers, nature had important role 
for treatment and there were various ideas of garden de-
sign as an important component of medical spaces. A quiet 
and peaceful atmosphere with a combination of nature and 
proper view and landscape was provided in these centers 
that gave a sense of freshness and vitality to the space.

4. Conclusion

In this study, while introducing several traditional medi-
cine treatment centers, many of its characteristics were 
discussed. The variables of color, light, decoration, aroma-
therapy, materials, green space and nature were identified 
during an in-depth study, and the relationship between these 
variables and physical and mental health was assessed.
Also, to ensure the evaluation of different design options 
of these medical centers based on the mentioned variables, 
we reviewed the proposed ideas to improve the efficiency 
and quality of cases. We are examining the case samples it 
can be seen that these variables have a higher priority. bIn 
Iran, there are no medical centers that have been designed 
specifically for this specialty of medicine from the begin-
ning, and the need to design such centers seems necessary.
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هدف بيمارستان ها و مراکز درمانی به عنوان مکان های ارائه دهنده خدمات سالمت است که با تسهيالت ویژه خود در افزایش رضایتمندی 
بيماران، کاهش استرس و ارتقای سطح سالمت و بهبود بيماران و همچنين آموزش کادر درمان نقش اساسی ایفا می کند. پژوهش حاضر 

با هدف شناساندن چند نمونه از مراکز درمانی طب سنتی انجام  شد.

روش ها این پژوهش از حيث هدف، یک مقاله مروری است. همچنين با استفاده از روش توصيفی پيمایشی، ضمن ارائه نحوه به کارگيری 
متغيرهای طراحی در این مراکز، سعی در بهبود حاالت جسمی و روحی روانی بيماران دارد. جهت گردآوری داده ها از مطالعات منابع طب 

سنتی و همچنين داده های اینترنتی به شيوه کتابخانه ای بهره گرفته شد.

یافته ها با بررسی عواملی چون نور کافی، رنگ، تزئينات و نقوش، رایحه درمانی، مصالح طبيعی و تنوع در ایجاد فضای سبز و 
طبيعت، به تأثير معماری در عملکرد بهتر این مراکز با معرفی نمونه های موردی و به کار گيری موارد توصيه شده در طب سنتی 

به طراحی این مراکز بپردازیم.

نتیجه گیری به نظر می رسد که منابع طب سنتی بر تأثيرگذاری محيط بر سالمت انسان، تأکيد فراوانی دارد، با توجه به یافته های حاصل 
از تحليل ميزان و چگونگی بهره گيری از فاکتورهای محيطی در معماری چند مراکز درمانی منتخب، می توان با طراحی فضای درمانی 
بر مبنای این پارامترها و ایجاد بستر مناسب جهت حضور در فضا، تعادل مزاج را کنترل کرد و الگوی معماری مشخصی یافت شد که با 
توجه به اهميت این پارامترها و تأثير روانی که در افراد می گذارد، می توان با قرارگيری افراد بيمار جهت بهبود و حتی افراد غير بيمار جهت 

تقویت حاالت روانی به ارتقای سالمت افراد جامعه دست یافت. 

کلیدواژه ها: 
طب سنتی، طراحی 

مراکز درمانی، معماری، 
عوامل محیطی

اطالعات مقاله:
تاریخ دریافت: 07 آذر 1399

تاریخ پذیرش: 17 اسفند 1399
تاریخ انتشار: 12 فروردین 1400

مقدمه

است.  افزایش  به  رو  دنيا  در  سنتی  طب  به  اقبال  امروزه 
ارائه دهنده  مکان های  عنوان  به  درمانی  مراکز  و  بيمارستان ها 
خدمات سالمت و همچنين آموزش کادر درمان و پژوهش در این 

حوزه نقش بسيار مهمی ایفا می کنند. 

اصول سالم زیستن وظيفه طبيب است و معمار به کمک طبيب 
می آید تا با ایجاد و مدیریت چنين فضاهایی این هدف را به منصه 
ظهور رساند. معماری عالوه بر پاسخگویی به نياز های فيزیکی و 

مادی باید با احساسات و عواطف انسانی ارتباط برقرار کند ]1[.

با  تعامل  پرتو  در  مکتب طب سنتی  در  آدمی،  تن  سالمت 
محيط اطراف است؛ بنابراین عالوه بر بهره گيری از ویژگی های 

در  هم  فضایی  با خالقيت های  می توان  اطراف  محيط  طبيعی 
داخل و هم در خارج از بنا به طرح هایی دست یافت که این مهم 

را تعالی بخشد. 

از این رو می توان پيش بينی کرد که مفاهيم استخراج شده از 
این حکمت در معماری گذشته نيز عينيت داشته است. با توجه 
به دیدگاه طب سنتی و این نکته که تمام موجودات دارای مزاج 
خاص خود هستند و تأثير آن روی انسان ها، طراحی مراکز درمانی 

طب سنتی اهميت فوق العاده ای دارد. 

عدم مطالعات کافی و وافی در حوزه ورود و کاربرد مزاج در 
معماری علی رغم نقش کاربردی آن در معماری گذشته، ورود به 

موضوع را از ضرورت بيشتری برخوردار می کند.

از کاربرد طب در ساختمان ها، می توان به ساخت مراکز درمانی 

1. گروه معماری اسالمی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه سوره، تهران، ایران.
2. گروه طب سنتی، مرکز تحقیقات طب سنتی و مکمل، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، اراک، ایران.

مقاله پژوهشی:

معرفی مراکز درمانی طب سنتی در دنیا و شاخصه های معماری آن
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بر اساس دیدگاه مزاجی برای درمان بيماران روانی با اتاق موسيقی 
ایرانی  بغداد که پزشکان  بيمارستان های  برد. همچنين در  نام 
ریاست آن را به عهده داشتند، نهر هایی جاری بود که صدای 
آن باعث آرامش روانی بيماران می شد ]2[. همچنين اتاقی برای 

سکونت زنان با اجرای موسيقی در نظر گرفته شده بود ]3[. 

در گذشته مشورت گرفتن از طبيبان در ساخت بناها متداول 
بوده است. به عنوان نمونه می توان به مشورت گرفتن از زکریای 
یا   .]4[ بغداد  در  بيمارستانی  ساخت  محل  انتخاب  در  رازی 
همکاری طبيب فخرالدین مراغه ای با خواجه نصيرالدین طوسی از 
دانشمندان دوره ایلخانی در ساخت رصدخانه مراغه اشاره کرد ]5[. 

چنانچه در معماری حمام هادر گذشته، بر اساس مزاج صورت 
می گرفته است و به عنوان مثال خاستگاه مضامين نقاشی حمام ها 
در گذشته، ریشه در ابعاد نفسانی انسانی و بر اساس مزاج ورودی 
فضا درمانی،  قدیم،  حمام های  در  دیگر،  سویی  از  است.  داشته 
رنگ، نوردرمانی، تصویردرمانی )همان نقاشی ها(، رایحه درمانی، 

حکایت درمانی و غيره صورت می گرفته است. 

طبق نتایج به دست آمده، چين باالترین درصد بيمارستان های 
طب سنتی دنيا را دارا است و تنها در پایتخت این کشور بيش 
از پنجاه بيمارستان بسيار مجهز و بزرگ با بخش های گوناگون 
طب  سنتی چين وجود دارد. در این کشور 85 هزار و 705 مرکز 
درمانی وجود دارد که 3 هزار و 801 مرکز، خدمات طب چينی 

را ارائه می دهند. 

در ۹5 درصد از بيمارستان های طب آلوپاتی، بخش های طب 
چينی وجود دارد. در مراکز روستایی، طب چينی یک سوم خدمات 
سرپایی و یک چهارم خدمات بستری را به خود اختصاص می دهد.

همچنين تعداد زیادی بيمارستان و داروخانه طب سنتی و 
هوميوپاتی در هند وجود دارد. طبق آمار، تعداد 2 هزار و 870 
بيمارستان طب مکمل با 45 هزار و 720 تخت در هند وجود 
داشته که در سال 1۹۹8، بيش از 75 درصد این تخت ها توسط 

بيمارانی اشغال شده بود که با روش آئورودا درمان می شدند. 

تا سال 2007، تعداد 3 هزار و 360 بيمارستان طب مکمل 
در هند وجود داشته است. بيشتر این بيمارستان ها )2 هزار و 
تعداد  که  حالی  در  است،  آئورودا  طب  به  مربوط  مورد(   402
ناتروپاتی و هوميوپاتی به  بيمارستان های طب یونانی، سيدها، 

ترتيب 262، 277، 171 و 234 مورد بوده است. 

آمار نشان می دهد که تعداد بيمارستان های طب مکمل در 
رشد  درصد  حدود 1/4  ساالنه  تا 2007،  سال 1۹۹3  از  هند 
داشته است. بيمارستان آئورودا واقع در منطقه سازمانی مربوط 
به بزرگ ترین مرکز درمانی خصوصی آئورودا در هند است که در 
شهر کراال قرار دارد. این مجموعه شامل کارخانه، بيمارستان، باغ 

گياهان دارویی و مرکز تحقيقات است. 

در کره جنوبی نيز هر کدام از اشکال طب جداگانه و به طور 
وزارت  در  جداگانه  بخشی  و  هستند  کار  به  مشغول  مساوی 
سازمان  گزارش  اساس  بر  است.  موجود  آن ها  برای  بهداشت 
بهداشت جهانی، کره جنوبی یکی از بزرگ ترین و پيشرفته ترین 
سيستم های طب سنتی جهان را دارد. در این کشور، درمانگرها 
جدا از پزشکان ارزیابی می شوند و در 6۹0 مرکز درمانی مردمی 
کار می کنند. گرچه محصوالت طب سنتی همانند داروهای طب 

جدید بررسی می شود و در این زمينه مانند ژاپن رفتار می  کند. 

طب سنتی از سال 1۹87 تحت پوشش بيمه است که محدود 
به زمينه های تشخيص، طب سوزنی و داروهای مشتق شده از 
گياهان دارویی است. در مقاله ای که در سال 2010 در آمریکا 
منتشر شد، مشخص شد که بيش از دو سوم مردم آمریکا از طب 

سنتی استفاده می کنند ]6[.

این امر در نهایت منجر به ایجاد مرکز ملی طب سنتی در آمریکا 
شد که از باالترین بودجه تحقيقاتی برخوردار است. در اروپا نيز 
اقبال مردم به همين صورت است. بيش از 60 درصد مردم اسپانيا 
و بيش از دو سوم مردم فرانسه و آلمان از طب سنتی استفاده 
می کنند. 84 درصد مردم استراليا نيز برای درمان بيماری های 

زنان خود از طب سنتی استفاده می کنند.

در ایران در حال حاضر حدود 56 مرکز درمانی به ارائه خدمات 
طب سنتی می پردازند که متأسفانه مراکزی که از ابتدا مخصوص 
این تخصص از طب طراحی شده باشد، هنوز وجود ندارد. در سال 
13۹5 اولين سالمتکده خصوصی طب سنتی در تهران افتتاح 

شده است.

معماری باید نخست سرپناهی مستحکم و قابل اعتماد و در 
عين حال راحت را به انسان ارزانی دارد ]7[. وجود مکان هایی 
که طراحی آن بر اساس مزاج و طب سنتی است، دارای اهميت 

بسزایی است. 

متغيرهای طراحی فضاهای درمانی توسط مطالعات مختلف 
بسياری از نویسندگان شناسایی شده اند و رابطه بين فاکتورهای 

محيطی و ارتقای سالمت بررسی شده است. 

هدف از این مطالعه، معرفی تعدادی از مراکز طب سنتی دنيا 
و تعدادی از شاخصه های آن است تا تأکيدی بر ضرورت توجه به 
این توصيه ها در طراحی مراکز درمانی طب سنتی کشور باشد. 
در این راستا بعد از ذکر نقش این پارامترهای محيطی شامل 
نور، رنگ، تزئينات، رایحه درمانی، مصالح، فضای سبز، پيشنهاداتی 
ارائه  درمانی  مراکز  این  ساخت  در  توصيه ها  از  استفاده  جهت 

می شود.

مواد و روش ها

اهداف  تحقق  برای  است.  مروری  مطالعه  یک  مطالعه  این 
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تحقيق، ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، نرم افزار جامع 
طب سنتی ایران و همچنين بانک داده های اینترنتی مانند گوگل 
اسکوالر و بررسی ادبيات موضوع، ابتدا فاکتور های مرتبط با مراکز 
طب سنتی و همچنين تعدادی مراکز طب سنتی در دنيا و ایران 

بررسی شد. 

ضمنًا شاخصه های معماری این مراکز بررسی شد. فاکتور های 
عوامل  و  سنتی  درمانی طب  مراکز  معماری  طراحی  محيطی 
نقوش،  و  تزئينات  رنگ،  کافی،  نور  شامل  سنجش،  زمينه ای 
و  سبز  فضای  ایجاد  در  تنوع  و  طبيعی  مصالح  رایحه درمانی، 
شدند.  شناسایی  طراحی  در  تأثير گذار  عوامل  سایر  و  طبيعت 
کشور  چند  در  سنتی  طب  درمانی  مراکز  تاریخچه  همچنين 
از آسيای شرقی، از جمله چين، هند، کره جنوبی و ایران مورد 

مطالعه قرار گرفت. 

پروژه های مورد مطالعه در این پژوهش با در نظر گرفتن تلفيق 
مزاج و این عوامل محيطی با موفقيت انجام شده است. ایده ها و 
پيشنهادهایی که برای ارتقای کارایی و کيفيت طرح های موجود 
توصيه شده بود را ارزیابی کردیم. مشخصات آن ها شامل موارد 

جدولشماره 1 است.

درنهایت به منظور اطمينان از ارزیابی این فاکتورهای محيطی 
به تحليل و سنجش نمونه های موردی و تأثير، راهکارهایی جهت 
ایجاد یک فضای شفابخش برای طراحی مراکز درمانی طب سنتی 

ارائه شده است.

یافته ها

نقش فاکتورهای طراحی فضاهای درمانی بر ارتقای سالمت

در طراحی مراکز درمانی طب سنتی توجه به عواملی مانند 
مزاج و ترکيب آن با عواملی مانند نور، تزئينات و نقوش، رنگ و... 

مؤثر است. 

رنگ

رنگ به عنوان یک عنصر تفکيک ناپذیر معماری، تأثير فراوان 
بر روحيه و رفتار استفاده کنندگان از فضا دارد و حالت روحی و 
عاطفی آنان را به شدت تحت تأثير قرار می دهد ]8[. نوع رنگ 
ميزان تمرکز حواس را در جراحی باال برده و ناراحتی های روحی 

و روانی بيماران را کاهش می دهد]۹[.

تأثيرات رنگ ها با توجه به مزاج متفاوت است. بوعلی سينا به 
اهميت حياتی رنگ ها هم در تشخيص و هم در درمان بيماری ها 
پی برده بود ]10[. همچنين نگهداری بيمار در محيطی به رنگ 

مشخص حکایت از توجه علم طب به رنگ دارد. 

این حکيم بزرگ عقيده داشت که رنگ قرمز خون را به حرکت 
در آورده و رنگ آبی و سفيد خون را آرام کرده و از جوشش 

می اندازد، رنگ زرد درد عضالنی و التهاب را کم می کند. او اولين 
فردی بود که اظهار داشت انتخاب رنگ اشتباه، قطعًا بيماری را 

تشدید خواهد کرد ]11[. 

به عنوان مثال، فردی که خون ریزی از بينی دارد، نگاه کردن 
به اشيای درخشان قرمز رنگ موجب تشدید بيماری اش خواهد 
شد، اما در مقابل رنگ آبی آرام بخش بوده و جریان خون را ُکند 
می کند؛ بنابراین با توجه به نوع سوء مزاج و تشخيص صورت گرفته، 
رنگ بخش های درمانی در مراکز طب سنتی کاماًل متفاوت است. 

نور

یکی از عوامل بسيار مهمی که سبب می شود انسان با قرار 
گرفتن در برخی از فضاها و مکان ها احساس شادی و شعف کند و 
بيشترین لذت را از بودن و ماندن در آن محيط ببرد و یا بالعکس 
در فضاها و مکان هایی غمگين، دل مرده، افسرده و بی قرار شود، با 

اصل مهم نور و نورپردازی ارتباط دارد ]12[.

همچنين تحقيقات نشان داده که نوردرمانی شدیداً به فرایند 
درمان کمک می کند ]13[ و به عنوان گزینه ای عالی برای درمان 
افسردگی های غير فصلی در کنار درمان با داروهای ضدافسردگی 
درمانی،  فضاهای  اینکه  به  توجه  با  بنابراین  می شود؛  معرفی 
فضاهایی کسالت آور و فرایند بستری شدن در چنين مکان هایی 
تبيين کننده حس افسردگی در انسان است، طراحی معماری باید 
به نحوی صورت گيرد که حداکثر استفاده از نور طبيعی در روز 

فراهم شود ]14[. 

در طب سنتی ایران هم تأثير نور بر سالمت و درمان افراد از 
اهميت خاصی برخوردار است. طبيبان جهت شمال و شرق را 
بهترین وجه برای بازشوها بر می شمارند ]16 ،15[. البته باید این 
را بيان کرد که در معماری جهت جنوب به عنوان بهترین جهت 
برای بهره گيری حداکثر از نور مد نظر است، اما توجه طب به 
جهت شرق و شمال برای پنجره عالوه بر جهت بهره گيری از نور 
خورشيد، استفاده از بادهای مطلوب است، چرا که در طب سنتی 
این اعتقاد وجود دارد که بادهای جنوبی در بيشتر سرزمين ها گرم 

و مرطوب هستند و بر سالمت تأثير سوء دارند.

بيشتر  در  شرق  بادهای  دوم  درجه  در  و  شمال  بادهای  اما 
سرزمين ها هوا را مساعد می کند؛ بنابراین اگر ساختمان مراکز 
درمانی بدون در نظر گرفتن این موارد طراحی و اجرا شود، ممکن 

است بر روند بهبود بيمار تأثير منفی بگذارد ]17[. 

تزئینات

نقاشی ها نيز مانند رنگ ها از دیدگاه طب سنتی دارای مزاج 
هستند و به همين دليل مانند رنگ ها می توانند بر سالمت روح 
و جسم انسان تأثير گذار باشند و بدین جهت است که نقش و 
استفاده از تصاویر نيز مانند نور و رنگ در طب سنتی مورد توجه 
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است، چنانچه تحقيقات تجربی دهه اخير نيز بر نقش رنگ و 
نقاشی بر سالمت و بيماری انسان حکایت دارد ]1۹ ،18[ هنر 
نقاشی نزد حکمای قدیم دارای کارکردهای مهمی چون افزایش 
قابليت های محيط، احساس لذت، تجدید قوای انسان و تسریع 

درمان بيماری های روانی و جسمی انسان است ]20[. 

حکيم بدرالدین بن مظفر قاضی بعلبک یکی از پزشکان سده 
هفتم / سيزدهم در مفرح النفس بيان می کند: »همه حکما و 
پزشکان معتقدند که نگاه کردن به تصاویر زیبا و با شکوه، شادی 
می بخشد و افکار و وسواس های سودایی را می زداید و قلب را قوت 

می بخشد« ]21[. 

نتيجه مطالعه ای که در کنفرانس ساالنه انجمن روان شناسان 
انگليس توسط َپم رامسدن )pam ramsden( ارائه شده، نشان 
می دهد تماشای صحنه های خشن ممکن است به بروز اختالل 
تنش زای پس از رویداد منجر شود ]22[. اگر لوازم تأمين کننده 
این آرامش در تمام مراحل بستری و درمان فراهم باشد، به طور 
قطع تجربه تلخ بستری شدن و تحمل آالم بيماری هم برای خود 

بيمار و هم برای اطرافيانش قابل تحمل تر خواهد بود ]23[.

رایحه درمانی

رایحه درمانی یا اروماتراپی از علوم کهن است که در آن از عطر و 
بوی عصاره گياهان برای درمان جسمی و روحی استفادهمی شود 
و امروزه به عنوان یکی از شاخه های مهم علم پزشکی قلمداد 
می شود ]24[. افالطون از حس بویایی و تأثير بوی خوش در 
برانگيختن احساسات انسان سخن گفته و بقراط و جالينوس از 

آثار بوی خوش در مزاج های مختلف یاد کرده اند ]25[.

امروزه در بيماران بستری از اروماتراپی به عنوان درمان کمکی 
مطالعات  نتایج   .]26[ می شود  استفاده  استرس  کاهش  برای 
همچنين نشان داده اند که رایحه درمانی به عنوان یک اقدام غير 
دارویی در کيفيت خواب بيماران ایسکميک قلبی بستری ]27[ و 

کيفيت خواب دانشجویان سالم ژاپنی ]28[ مؤثر است. 

مصالح

استفاده از مواد طبيعی و زیستی متنوع و جذاب که از مصالح و 
منابع تجدید شونده ساخته می شوند، ضمن اینکه مصرف منابع و 
توليد پسماند های عفونی را کاهش می دهد، می تواند باعث جلب 
توجه و احساس بهتر بيماران و پرسنل در محيط کار شود ]23[.

در طب سنتی، طبيعت مصالح ساختمانی یکی از موارد مورد 
توجه در زمينه محيط مصنوع است و به طور کلی پيشنهادی که 
طب در ارتباط با مصالح بنایی داده است، خشک و بی رطوبت 

بودن آن ها است ]2۹[. 

این  است.  رطوبت  پذیرش  عدم  مصالح،  بودن  دليل خشک 
موضوع در اماکن درمانی اهميت بيشتری پيدا می کند. به عنوان 

مثال، برای ساخت حمام های سنتی که به عنوان مکانی جهت 
حفظ سالمت و درمان بيماری ها مورد استفاده بود، حکيم کرمانی 
استفاده از سنگ سخت در کف حمام را توصيه کرده و دليل 
توصيه به استفاده از سنگ را چنين بيان کرده است: »زمين حمام 
باید سنگ سخت باشد تا عفونت قبول نکند و آب در آن نفوذ 
نکند و نماند. پس اگر ساروج با آجر باشد، آب در آن نفوذ کند و 

متعفن شود و بخاری که از آن بر می خيزد، متعفن است« ]30[.

فضای سبز

وجود فضای سبز از لحاظ روانی و فيزیولوژیکی می تواند تأثيرات 
مثبتی روی افراد داشته باشد. مشخص شده که ارتباط با طبيعت 
تمرکز را افزایش می دهد، خستگی ذهنی را از بين می برد و حالت 

خلقی را به گونه ای مثبت تحت تأثير قرار می دهد ]31[. 

را  قلب  ضربان  طبيعت  دیدن  که  شده  مشخص  همچنين 
کاهش می دهد، تنش های ماهيچه ای را از بين می برد، فشار خون 
را کاهش و هدایت الکتریکی پوست را افزایش می دهد ]32[. نکته 
مهم در وجود فضای سبز در مراکز درمانی طب سنتی، توجه 
به مزاج است و هر کدام از این بخش ها دارای گل ها و گياهان 

مخصوص خود هستند. 

بررسی توصیفی متغیرهای طراحی چند نمونه مراکز طب سنتی 
در نمونه های موردی

جهت تبيين بيشتر موضوع، چهار نمونه مراکز طب سنتی 
جهان به دليل غنای تجربه و نزدیکی ساختاری به مورد مطالعه 

به تفصيل بررسی شد.

بيمارستان تخصصی  بيمارستان گوآنگ آن ِمن، بزرگ ترین 
طب سنتی کشور چين است که در مرکز شهر پکن قرار دارد. 
این بيمارستان در سال 1۹55 تأسيس شده و بيش از شصت 
و  آزمایشگاه های پيشرفته تحقيقاتی  سال قدمت دارد. وجود 
داروخانه های گياهی، این بيمارستان را به یکی از کامل ترین مرکز 
ارائه محصوالت و فرآورده های طب سنتی تبدیل کرده است که از 

مهم ترین اهداف طراحی این پروژه بوده است ]33[. 

بيمارستان جاسنگ یکی از بيمارستان های طب سنتی کره 
جنوبی برای درمان غير تهاجمی ستون فقرات و اختالالت مفصلی 
است که در سئول قرار دارد ]34[. روش درمان در این مجموعه، 
ترکيبی از روش های قدیمی و جدید است و طب شرقی و غربی 
را با هم ادغام می کند، یعنی از طب غربی بيشتر برای تشخيص 
بيماری و وضعيت بيمار استفاده می شود و درمان با روش های 
سنتی صورت می گيرد که طراح با در نظر گرفتن این هدف به 
داروهای  کردن  َدم  و  کردن  آماده  مخصوص  اتاق های  طراحی 
گياهی و همچنين اتاقک های مخصوص طب سوزنی با منظره 
فوق العاده هنگام درمان پرداخته است و هدف اصلی طراحی را 
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جدول 1. کیفیت های مناسب طراحی فضاهای در مصادیق مراکز طب سنتی )مأخذ: نتایج تحقیق(

نکات مورد توجه در طراحیمراکز طب سنتی

ن(
)چی

من
ن 

گ آ
گوان

ن 
ستا

مار
بی

http://www.
zhangjiajieholiday.com/show-

 363-1168-1.html

• خلق فضایی شفابخش و طبیعی
• بهره گیری از نور طبیعی

• پایگاه تحقیقاتی گیاهان چینی
• یکپارچگی معماری، منظر و هنر

• حس عطر و بافت به دلیل دسترسی به گیاهان موجود سایت
• ایجاد مرکزی برای برنامه های آموزشی

• ایجاد چشم اندازهای سبز و طبیعت برای ارتقای درمان و دسترسی به محیط های طبیعی

ی(
نوب

ه ج
)کر

گ 
اسن

ن ج
ستا

مار
بی

https://www.mymeditravel.
 com/

• بنای روشن و دعوت کننده و محیطی الهام بخش برای محققان
• فراهم کردن نور طبیعی به داخل تمامی فضاها 

•منظره فوق العاده در تمام اتاق های این مرکز درمانی 
• هدف اصلی، استفاده از نور طبیعی

• طراحی توسعه گردشگری پزشکی 
• مجهز به داروخانه گیاهی

• طراحی سالن تولید گیاهان مرکب

ند(
 )ه

ودا
ئور

انیآ
درم

کز 
مر

www.archdaily.com

• اغلب رنگ های به کار برده شده آجری رنگ
• استفاده از نور روز طبیعی و بازی طبیعی نور و سایه های خورشید در سقف و دیوارها، به خصوص برای 

فضاهای خصوصی یوگا و مدیتیشن
• ایجاد یک هندسه و محیط نرم در فضای داخل با خلق سلول متخلخل ساختار مجموعه

• ایجاد یکپارچگی حس گرایی ذاتی
• ایجاد یک محیط آرام با طراحی سلول های متخلخل نمای آجری در ساختار مجموعه

• رویکرد ارگانیک و تلفیق بنا با طبیعت
• منظره فوق العاده در تمام اتاق های این مرکز درمانی

ن(
)ژاپ

ی 
وزن

ب س
ی ط

 برا
ال

نیم
 می

گاه
رمان

د

 www.archdaily.com

• استفاده از رنگ های مالیم در طراحی داخلی 
• فضای نقاشی شده با رنگ سبز نعناع، جهت نمایش تازگی دنیای طب گیاهی

• رنگ ها همسو با سنگین بودن و سبک بودن مبلمان
• خلق فضایی آرام پوشانده شده با لباس سفید برای بخش طب سوزنی 

• آرایش نور طبیعی
• طراحی مبلمان به عنوان قفسه های پزشکی برای بیان یکنواختی

• طراحی داخلی داروخانه طب سنتی جهت تماس مستقیم افراد با گیاهان
• ایجاد حس عطر و بافت نمونه های طب طبیعی با طراحی قفسه های پزشکی انبوه و کشوهای باز شده برای 

نمایش

مهشید صالحی و همکاران. معرفی مراکز درمانی طب سنتی در دنیا و شاخصه های معماری آن

http://cmja.arakmu.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=1


64

بهار 1400. دوره 11. شماره 1

استفاده از نور طبيعی جهت شفای بيماران دانسته و در تمامی 
بخش های مجموعه از آن بهره گرفته است ]35[. 

شد  تأسيس  آئورودا  درمانی  مرکز  هند،  در  سال 2016  در 
که هر اتاق آب گرم آن )تا 600 فوت مربع( موقعيتی است تا 
دیدگاه هایی را از محل به محيط اطراف خود ارائه دهد، در حالی 
که مهمان ها را از خارج با آجرهای محلی به عنوان پوسته مخفی 

می کند. 

رویکرد ارگانيک، یکپارچگی حس گرایی ذاتی را که از فضای 
بسيار آرام انتظار می رود، نمایان می سازد. این احساس بيش از 
حد در سطح باالتری، در مدفن 2000 متر مربع و غرفه یوگا، با 
دهانه های بزرگ در شرق که بيش از حد غرق شده، اجازه می دهد 
نور خورشيد طبيعی یک محيط قدرتمندی را برای جلسات یوگا 

در طلوع آفتاب به همراه داشته باشد ]36[. 

در ژاپن در سال 2014، مجموعه درمانگاهی مينيمال جهت 
ارائه  از داروخانه گياهی  ژاپن یک شکل جدیدی  طب سوزنی 
می دهد که دکتر بر اساس طب شرقی تجویز می کند و همچنين 
افرادی که مایل به مصرف داروهای گياهی در شيوه زندگی خود 

هستند، قادر به یادگيری عميق در مورد آن نيز هستند. 

عالوه بر این، کلينيکی است برای طب سوزنی و جایی که 
در آن درمان مبتنی بر پزشکی شرقی ارائه می شود؛ بنابراین ما 
می توانيم بگویيم که گياهان و طبيعت بخشی از مبدأ پزشکی 
هستند و آن ها مجبور خواهند شد که به عنوان یک پنجره باز 
در مقابل سایر مراکز پزشکی سنتی باقی بمانند ]36[. در جدول 
شماره 1 کيفيت های مناسب طراحی در این موارد به صورت 

خالصه ارائه شده است.

بحث 

به طور کلی یافته های تحقيق حاکی از آن است که از دیدگاه 
صاحب نظران توجه به مزاج فرد و متغيرهای رنگ، نور، تزئينات، 
در  به خصوص  معماری،  طراحی  در  طبيعت  و  مصالح  رایحه، 
طراحی فضاهای بهداشتی و درمانی مرتبه ای مهم تر را می طلبد 
که برای درمان بيماری ها نقش بسزایی را ایفا می کنند و برای 

تقویت ميل به بهبود ضروری است. 

به نظر می رسد تأثيرگذاری محيط بر سالمت انسان به دالیلی 
همچون تحریک قوا و حواس انسان بر اساس مزاج محيط و فرد 
است. با تحليل مصادیق و نتایج مطالعات صورت گرفته، ميزان و 
چگونگی بهره گيری از این فاکتور ها در طراحی معماری مصادیق 
یادشده به نحوی صورت گرفته که زمينه فرهنگی طب سنتی، 

محور اصلی طراحی این مراکز است. 

هماهنگی با قوانين طبيعت و حداکثر استفاده از نور طبيعی در 
روز منجر به این شده که نه تنها از انرژی خورشيد برای درمان 

بيماری ها و پيشگيری از افسردگی و القای احساس آرامش در افراد، 
بلکه پيامدهای ناشی از این استفاده بهينه سبب صرفه جویی در 
مصرف انرژی،کاهش هزینه های سازمان شده است و جهت گيری 
مناسب بازشو ها و نورگيری مناسب بخش های مختلف از مواردی 

بوده که در طراحی بسيار رعایت شده است.

 استفاده از رنگ های مختلف مناسب مزاج بيمار در بخش ها 
و نقش و استفاده از تزئينات جهت آرامش افراد نيز مورد توجه 
قرار گرفته است. همچنين نشان داده اند که رایحه درمانی به دليل 
دسترسی به گياهان موجود سایت در کيفيت سالمت بيماران 

مؤثر است. 

است.  شده  طراحی  بيماران  آسایش  برای  فضاها  جانمایی 
استفاده بيشتر از سبک مينيمال در طراحی و طبيعت مصالح 
ساختمانی و به طور کلی، خشک و بی رطوبت بودن آن ها و پرهيز 
به کارگيری  و  سالمت  برای  مضر  ساختمانی  مصالح  کاربرد  از 
مصالح پایدار و استفاده محدود از فلزات در طراحی داخلی و توجه 
به ویژگی مصالح ساختمانی هر بخش، یکی از موارد مورد توجه 

در زمينه محيط این مراکز درمانی است. 

در طراحی این مراکز، همواره طبيعت نقش مهمی را جهت 
به  باغ  از طراحی  ایده های گوناگونی  ایفا کرده و شاهد  درمان 
عنوان جزء مهمی از فضاهای درمانی هستيم. فضای سکوت و 
با آرامش با تلفيق بنا با طبيعت و منظره مناسب در این مراکز 
درمانی طب سنتی فراهم شده است که حس طراوت و سرزندگی 

به فضا می دهند.

نتیجه گیری 

در این مطالعه، ضمن معرفی تعدادی از مراکز درمانی طب 
سنتی به تعدادی شاخصه های آن پرداخته شد. متغيرهای رنگ، 
نور، تزئينات، رایحه درمانی، مصالح، فضای سبز و طبيعت، طی 
بررسی عميق شناسایی شده و رابطه بين این متغيرها و سالمت 

جسمی و روحی ارزیابی شد.

همچنين برای اطمينان از ارزیابی گزینه های مختلف طراحی 
این مراکز طبی بر مبنای متغير های مذکور، به بررسی ایده های 
پيشنهادی برای ارتقای کارایی و کيفيت مصادیق پرداختيم. از 
بررسی نمونه های موردی می توان مشاهده کرد که این متغيرها 

در اولویت بيشتری قرار دارند.

در ایران مراکز درمانی که از ابتدا مخصوص این تخصص از 
طب طراحی شده باشد، هنوز وجود ندارد و نياز به طراحی چنين 

مراکزی ضروری به نظر می رسد.
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و  اراک  پزشکی  علوم  دانشگاه  کتابخانه  از  مطالعه  این  در 
دانشکده معماری سوره تهران و منابع اطالعاتی آن استفاده شد 

که از مسئوالن این دانشگاه ها تقدیر و تشکر می شود. 
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