
 تعريف طة سنتي

 

دس تياًيِ هضتَس طة سٌتي تطَس .ساصهاى تْذاضت جْاًي تياًيِ اي دس صهيٌِ تَسعِ طة سٌتي هٌتطش ًوَد 1978دس سال 

 :خالغِ ايٌگًَِ تعشيف ضذُ است

 

هجوعِ تواهي علَم ًظشي ٍ علوي وِ دس تطخيع طثي، پيطگيشي ٍ دسهاى تيواسي ّاي جسوي، رٌّي يا ًاتٌْجاسي ّاي *

 *.اعي تِ واس هي سٍد ٍ تِ غَست گفتاسي يا ًَضتاسي اص ًسلي تِ ًسل ديگش اًتمال يافتِ تاضذاجتن

 

 :هيالدي ساصهاى تْذاضت جْاًي طة سٌتي سا تا جضئيات تيطتشي ايٌگًَِ تعشيف ًوَدُ است 2002دس سال 

 

-ٍداي ٌّذ ٍ طة يًَاًيطة سٌتي ٍاطُ اي ولي است وِ ّن تِ سيستن ّاي طة سٌتي هاًٌذ طة سٌتي چيي ، آيَس*

استفادُ اص گياّاى ) دسهاى ّاي طة سٌتي ضاهل داسٍ دسهاى.عشتي ٍ ّن تِ اضىال هختلف طة تَهي  اطالق هي گشدد

دس .هي تاضذ( هاًٌذ طة سَصًي، هاساط ٍ دسهاى ّاي سٍحي ٍ سٍاًي) ٍ سٍضْاي غيش داسٍيي ( داسٍيي، اجضاء حيَاًي ٍ هعذًي

پضضىي دس آًْا تش پايِ طة هذسى استَاس است، تِ جاي طة سٌتي اغلة اص ٍاطُ طة هىول ٍ  وطَسّايي وِ سيستن خذهات

 *.طة جايگضيي يا طة غيش هتعاسف استفادُ هي ضَد

 

 طة سنتي ايران

 

طة سٌتي ايشاى، يه هىتة طثي واهل ٍ پَيا است وِ جْاى سا تِ عٌَاى ًظام احسي ٍ آفشيذُ خالك علين ٍ حىين هي ًگشد 

سيطِ ّاي هىتة .سا اص تاتت تسلط ٍ احاطِ اٍ تِ علَم هختلف ٍ دسن غحيح اٍ اص جْاى ّستي حىين ًاهيذُ استٍ پضضه 

لثل اص طة يًَاًي ٍجَد * سال لثل هي سسذ، طثك ًمل سيشيل الگَد هَسخ پضضىي  3000طة سٌتي ايشاى تِ تيص اص 

دُ، تِ يًَاًياى تعلين دادًذ ٍ دس ايشاى لذين ٍضعيت طة داضتِ است ٍ ايشاًياى اغَل آى چيضي سا وِ طة يًَاًي ًاهيذُ ش

ستاسگاى طة سٌتي ايشاى هاًٌذ اتي سيٌا، ساصي، علي تي عثاس اَّاصي، اتي اتي الػادق ًيطاتَسي، * پيطشفتِ تش اص آضَس تَد

ق سا تش عْذُ سيذ اسواعيل جشجاًي ٍ عواد الذيي هحوَد ضيشاصي حذٍد ّطت لشى ّذايت داًطگاُ ّاي طة دس غشب ٍ ضش

 :هي ًَيسذ 1972دوتش ًشهي ّاٍاسد جًَض دس هجلِ ساصهاى تْذاضت جْاًي دس سال .داضتٌذ

 

وتاب طثي اٍ وِ تِ ًام هَسَم است ٍ تا ... هْوتشيي هَلف وتاتْاي طثي دس اسالم اتَ علي الحسيي اتي سيٌا هي تاضذ*

سال دس داًطىذُ ّاي پضضىي اسٍپا ٍ آسيا تذسيس هي ضذُ  500وٌَى ّشگض وتاتي تِ ايي اًذاصُ ضْشت ًذاضتِ است، هذت 

 *.است

 

 منطك علمي طة سنتي ايران

 

تش ّش فشد الصم است تغزيِ اي * اغَل سٍش تغزيِ دس هىتة طة سٌتي ايشاى تش يه جولِ استَاس است ٍ آى ايٌىِ 

اص تيواسيْا تا آهَصش سٍش طة سٌتي ايشاى تش پيطگيشي .*هخػَظ تخَد تش اساس هطخػات فشدي خَد داضتِ تاضذ

غحيح صًذگي تاويذ داسد ٍ پضضه هَفك سا پضضىي هي داًذ وِ سالهتي جاهعِ سا حفظ ًوايذ ٍ خَد تِ خَد تا ايي تذتيش 

تا ايي سٍيىشد طة سٌتي ايشاى سا تيواسيْا سا تِ سِ دستِ تمسين تٌذي هي .تعذاد تيواساى ٍ هػشف داسٍ واّص خَاّذ يافت

 :وٌذ



 

 :ري هاي سوء مزاجتيما( الف

 

ٍ آى افشادي ّستٌذ وِ هعوَال اغَل تغزيِ اي هٌاسة هضاج خَد سا سعايت ًىشدُ اًذ ٍ دچاس وثشت يا غلثِ يه يا دٍ ويفيت 

 .دس تذى خَد ضذُ اًذ( خطىي يا سطَتت/ سشدي، گشهي)اص ويفيات چْاسگاًِ 

 

 :تيماريهاي سوء ترکية( ب

 

داد طثيعي لسوتي اص تذى دچاس اضىال است هاًٌذ وسي وِ تذٍى لسوتي اص تذى تذًيا وِ تيواسيْايي است وِ تشوية ٍ يا تع

 .(هشٍهليا) هي آيذ 

 

 :تيماريهاي تفرق و اتصال( ج

 

هثال ) ٍ يا تفشق طثيعي اص تيي هي سٍد ( هثال دس ضىستگي ّا ) وِ دس ايٌجا اتػال طثيعي دس يه عضَ اص تيي هي سٍد 

تعذ اص تطخيع ًَتت تِ دسهاى هي سسذ وِ هشاحل (. دچاس هحذٍديت حشوت هي ضَد اًذاهي تِ علت تذ جَش خَسدى

دسهاى دس طة سٌتي ايشاى تِ ايي ًحَ است وِ دس گام اٍل تذاتيش تاالغزيِ هي وشدُ اًذ يعٌي تا اغالح تشًاهِ غزايي الذام تِ 

تذاتيش تاالدٍيِ هي سسيذ، يعٌي داسٍ دسهاًي ٍ  اگش تيواس تا ايي سٍش جَاب ًوي گشفت ًَتت تِ.دسهاى تيواسيْا هي وشدُ اًذ

 .هي سسيذ... ًظيش جشاحي ّا ، فػذ ٍ ( تذاتيش تاليذ ) دس گام آخش اگش تيواسي ضذيذتش تَد، ًَتت تِ واسّاي تا دست 


