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 چکیده

مراقبت ھای دوران بارداری از مھم ترین مداخالت سالمت در کشورھای  :مقدمه و ھدف 

این  .توسعه یافته است که ھدف اصلی از انجام آن اطمینان از سالمتی محصول بارداری است

الزم  بویژه از طریق دادن آموزش ھای حاملگی مراقبت ھا می تواند باعث کاھش عوارض احتمالی

که در این مقاله به مقایسه اصول بارداری سالم در  کتاب قانون ابن سینا و  .به مادر،شود

  ..پزشکی مدرن می پردازیم

این تحقیق یک مطالعه مروری می باشد که با استفاده از کتاب قانون ابن سینا و با : روش

منابع و مقاالت منتشر شده طب مدرن در مورد  دستی و الکترونیک مطالعه کتب، و جستجوی

انجام گرفته   pregnancyتوصیه ھای بارداری و حاملگی با کلید واژه ھای حاملگی، بارداری، 

  .است

و روش ھای تشخیص  در ابتدا تغییرات فیزیولوژیک ایجاد شده در طول بارداریسینا ابن  :نتایج

بھداشت  الزم غذایی و ورزشی به مادران باردار، با بیان توصیه ھایو سپس  بارداری پرداخته 

 ١اشتھای فاسدمورد نیاز این دوران را به بررسی عوارض و بیماری ھای شایع این دوران از جمله 

بسیار مورد بحث  رایجنیز در طب که تمامی این مباحث می پردازد ....  ، مشکالت ادراری و ورم ،

  .و نقد قرار گرفته است

                                                           
كنند، مثال گل زغال و خاك و گچ و  كساىن هستند اشتهاى اشیاى غري خوراكى مى  ١

 ویار نام دارد رایج که در طب خورند از این قبیل چیزها را مى

  



حفظ و  در کتاب قانون این سینا در خصوص سیاری از موارد ذکر شده :گیریبحث و نتیجه 

که دارای  ھم خوانی و ھم پوشانی دارد رایج با طب با توصیه نگھداشت سالمتی  زنان باردار 

  .جایگاه تحقیقات ویژه ای می باشد

 pregnancy، طب سنتی، مراقبت ھای دوران بارداری، ابن سینا، طب مدرن:واژگان کلیدی

 

  : مقدمه

در سراسر جھان ماردان و کودکان به عنوان گروه ھای آسیب پذیر و در معرض خطر در سیستم 

سالمت ھرجامعه دسته بندی می شوند،که در مورد زنان این خطر در رابطه با بارداری و زایمان 

میزان ارائه مراقبت  ،یکی از معیارھای سنجش شاخص ھای بھداشتی ھر جامعه )١(.می باشد

 انجام شامل كه مند نظارت نظام يك از است که عبارتھای بھداشتی در دوران بارداری می باشد

 مادر از حمايت و آموزش اطمینان خاطر، دادن ي، باردار ي ضرور يل مسا در مورد مشاوره و معاينه

غربالگري  برنامه يك تھیه و ي باردار يي  دوران جز يتي نارضا كردن طرف بر ، او وخانواده باردار

  )٢(.باشد مي حاملگي بودن خطر كم يید تأ ي برا يشگاھي آزما و كلینیكي مداوم

مراقبت ھای دوران بارداری از مھم ترین مداخالت سالمت در : به عبارتی می توان گفت

پزشکی در دنیا میلیون ویزیت  ٥٠بطوری که ساالنه  کشورھای توسعه یافته محسوب می شود،

ھدف اصلی از این مراقبتھا کسب اطمینان از سالمتی .برای ارایه این مداخالت صورت میگیرد

ھای  مواجھه رفتاری،-محصول بارداری است که به بررسی عواملی ھمچون فاکتورھای روانی

  )٣. (می پردازند..... محیطی،نیازھای احتمالی دارویی،رژیم غذایی مناسب و

 ١٠٠٠٠٠در  ٤/٣٧، ٢٠٠٦ان جھانی بھداشت میزان مرگ و میر مادران در سال طبق آمار سازم

نفر بوده  ١١تولد زنده در ایران بوده است،این در حالی است که این آمار در کشوری مثل آمریکا 

  )١(.است

میزان تولد نوزادان نارس در سراسر جھان در حال افزایش است، افزایش و دریافت کافی مراقبت 

ھمچنین مراقبت  )٤.(ن بارداری کمک زیادی به کاھش این پدیده و عوارض آن می کندھای دورا

ھای دوران بارداری بویژه از طریق دادن آموزش به مادر و حمایت ھای اجتماعی الزم، می تواند 

   )٥.(باعث کاھش عوارض ناخواسته بر محصول حاملگی می شود

منجر به افزایش مواردی ھمچون زایمان زودرس،تولد دریافت نامطلوب مراقبت ھای دوران بارداری 

  )٦(م تولد و مرگ مادر و کودک می شودکودکان با وزن کم ھنگا

واژه، واژه ایست که این . با کمترین عوارض استبارداری یا  بارداری بدون عوارضبارداری سالم ، 

ین امر موجب مغفول ماندن یف علمی آن پرداخته نشده اما ابار معنایی، به تعر به دلیل دارا بودن

  .که خود نیازمند احیا می باشد ھا مغفول گشته استاز نظرآن 

چنان که می دانیم توصیه ھای الزم برای داشتن یک بارداری سالم و بدون مشکل از پیش از 

بارداری این خصوص ابن سینا در مبحث  دستورات عمومی در . جماع و انعقاد نطفه آغاز می شود

اشتی را در دو بخش کلی چگونگی رفتار و رژیم غذایی آورده است و در این میان به دستورات بھد



مواردی ھمچون زمان مناسب برای جماع، فاصله زمانی بین دو جماع ، استفاده از بخورھای 

اشاره کرده است که در این مقاله به بررسی آن ھا می ......خوشبو جھت تقویت رحم و

  . )٧..(پردازیم

  

  : روش ھا

در این مطالعه ابتدا کتب و منابع طب سنتی ایران با . این تحقیق یک مطالعه مروری می باشد

محوریت کتاب قانون ابن سینا و مباحث مربوط به بارداری در این کتاب و سپس با مطالعه کتب، 

منابع و مقاالت منتشر شده طب مدرن در مورد توصیه ھای بارداری و حاملگی با کلید واژه ھای 

به صورت دستی و الکترونیکی مورد جستجو قرار گرفت و ،   pregnancyملگی، بارداری، حا

سپس توصیه ھا و تدابیر طب سنتی و طب نوین  .اطالعات الزم استخراج و فیش برداری شد

  .دسته بندی و در کنار ھم قرار و تطبیق داده شدند

  

  

  :نتایج

نشانه ھای بارداری را به تفصیل بیان  ،فراوان جزئیاتقانون با ذکر کتاب ارزشمند در  ابن سینا

این نشانه ھا را می توان در یک دسته بندی کلی به تغییرات فیزیولوژیک بارداری  .کرده است

و راھکارھای آزمایشگاھی برای تشخیص بارداری تقسیم بندی .... ھمچون نبض،نفس ، ادرارو

  .کرد

ز آنجا که نیاز به استنشاق ھوا در خانم ھای باردار امعتقد است  ابن سینا ،در باب نبض زن باردار 

پس  ، از آنجا که نیرو در زن باردار تغییر چندانی نمیکند،نسبت به حالت معمولی دو برابر می شود

  )٨(.نبض وی برای جبران این نیاز اضافی درشت،سریع و پیاپی میزند

این  بارداری افزایش می یابد،عروقی در طول -نیاز سیستم قلبی رایجبراساس شواھد طب 

در ابتدای سه ماھه سوم است و معموال این  افزایش از سه ماھه اول آغاز شده و نھایت آن

میزان حجم در این تغییرات  .ھفته بعد از اتمام بارداری به حالت نورمال خود برمیگردد ٣-٢تغییرات 

در % ٤٠-٣٠به  زیموم تغییرات آنھفته اول افزایش پیدا می کند و ماک ٨در % ٢٢تا خروجی قلب 

ضربه در دقیقه افزایش  ١٥-١٠می تواند به اندازه  سه ماھه سوم میرسد و تعداد ضربانات قلب

  )١٠)(٩(.داشته باشد

مشابه می داند  وی تنفس زنان باردار را با بیماران استسقایی و کسانی که شکم برآمده دارند،

به دلیل فشار وارده بر حجاب و کاھش گسترش  :کندو ویژگی ھای این تنفس را چنین بیان می 

آن نفس به کوچکی می گراید و این تا زمانی است که فرد نیروی کافی جھت این نوع تنفس را 

سرعت آن نیز  عالوه بر کاھش حجم تنفس، داشته باشد ولی چنان که نیرو رو به کاھش گذارد،

  )٧(.افزایش می یابد و بصورت پیاپی می شود



دقیقی اشاره  یاتجزئتفصیل سخن رانده است و به ه ر باب ادرار زنان باردار ابن سینا بدو اما 

از جمله وی معتقد است ادرار زنان ،  فرموده که دقت فوق العاده این دانشمند بزرگ را می رساند

رنگ نخوداب در بخش باالیی آن اجزای ابرمانندی دیده می شود و ممکن است به و باردار روشن 

اگر در ادرار زن ..آب کله پاچه درآید یا به رنگ زردی باشد که در آن مقداری کبودی وجود داردیا 

رنگ آبی آشکارتر باشد نشانه آغاز بارداری است و اگر سرخی دیده شود بویژه بر اثر تکان خوردن 

اه تیره شود نشانه پایان بارداری است،زنی که تازه زاییده است غالبا ادرارش با سیاھی ھمر

  )٨(.است و به مرکب و دوده می ماند

امروزه ثابت شده که ادرار زنان باردار از نظر آنزیم ھای مترشحه در آن با زمان غیر بارداری کامال 

تغییرات متابولیسمی در سلولھای کلیوی در زمان بر اساس مطالعات انجام شده . متفاوت است

می  مواد مترشحه در ادرار شود که این تغییرات آنزیم ھا و تغییر در میزان و نوعباعث  ،بارداری

  )١١.(ییر رنگ ادرار در این دوران شودتوانند موجب تغ

توان به مواردی ھمچون تنبلی و ی که در زنان باردار ایجاد می شود می کل از جمله دیگر تغییرات

  )٧(.افسردگی و حالت تھوع اشاره کرد سرگیجه، سردرد، سنگینی،تن 

اشاره کرده و زمان آن را بعد از یک یا دو و تھوع دوران بارداری  ستی به موضوع ویار ابن سینا به در

را شرح داده که در ، پیکا ماه از شروع بارداری می داند و ھمچنین با عنوان اشتھای تباه موضوع 

  )٧(.ادامه به تفصیل گفته می شود

مورد  ٤روش ، ٨میکند که از این روش را بیان  ٨تشخیص آزمایشگاھی بارداری ابن سینا برای 

ھمچنین در روش ھای  .تشخیص بارداری از طریق ادرار و نشانه ھای موجود در آن می باشد

کیفی و توصیفی که برای تشخیص بارداری استفاده میکند رنگ چشم و تغییرات آن از اھمیت 

ه گودی می ویژه ای برخوردار است از جمله آن که سپیدی کره چشم صافتر می شود،چشم ب

  )٧ (رود و پلک ھا سست می شوندو نیروی دید افزایش می یابد 

  بھداشت دوران بارداری

ماھه بارداری زمانی است که جنین در حال شکل گیری و تشکیل اعضا و اندام ھا می  ٩دوران 

سالھا بر روی مواد تراتوژن کار  رایجباشد و آسیب پذیری وی به آن اندازه زیاد است که در طب 

کرده و حتی در مورد مصرف موادی که فقط شک ایجاد مشکل در آنھاست نیز ھشدارھای 

در این میان ابن سینا بطور مفصل توصیه ھای الزم برای داشتن یک حاملگی  .اساسی داده اند

  .سالم و بدون مشکل آورده است

  :توصیه ھای غذایی

  .باشدغذایشان نان خوب برشته با شورباھای ساده یا زیره ای  -

نباید ھیچ تندمزه یا تلخ مزه ای را بجوند مثل زیتون در حالت صحت و عدم وجود اشتھای تباه  -

  .کال

  .سیب ترش و شیرین و انار باشد ،)اشتھاآور(گالبی بویژه مویز شیرین مزه، آجیلشان مویز، -



  .تنخود و کنجد ممنوع اس ھر آنچه سبب خونریزی حیض می شود از قبیل لوبیا،خوردن  -

  )٧(.از پرخوری پرھیز کنند -

  :توصیه ھای ورزشی

  .بلکه ورزش میانگین کنند ورزش نه شدید و نه بسیار ناچیز باشد،

  .ی کنندپیاده روبه آرامی -

  .نباید به ھیچ وجه حرکات بسیار شدید کنند و نباید از جایی به جایی بپرند-

  )٧(.باید از زمین خوردن و ضربت خوردن بر حذر باشند-

  :توصیه ھای عمومی

برای نرمی شکم  .در سراسر دوران بارداری باید شکمشان نرم باشد و از یبوست بترسند-

  .شورباھای ساده بسیار چرب بخورند

  .ار غم نخورندیباید کوشش کنند که اندوھگین نباشند و بس-

  .ای نزدیک به شکم  به پایین خود را با پارچه ای نرم پشمی بپوشاننداز سر دنده ھ-

  )٧(.جماع نداشته باشند-

  عوارض و بیماری ھای شایع دوران بارداری

  :اشتھای زنان باردار و اشتھای تباه

و تھوع از جمله مشکالت شایع زنان باردار بویژه در سه ماھه اول بارداری کاھش اشتھای به غذا 

مصرف غذاھای ابن سینا معتقد است برای افزایش اشتھای زن باردار بھتر است که  .می باشد

ی آرام در افزایش اشتھا مفید پیاده روھمچنین  بسیار چرب یا بسیار شیرین مزه را ترک کنند،

  )٧(.است و باعث کاھش حالت تھوع زنان باردار می شود

 کسانی ھستند که اشتھای اشیای غیرخوراکی میکنند مثال زغال، :می فرماید پیکاوی در مورد 

اشتھای تباه دچار ن بیشتر از آنکه به بی اشتھایی مبتال شوند به ایزنان باردار  .خاک یا گچ

وعلت آن را نیز وجود خلط بد کیفیت در معده می داند و چنین توجیه می کند که ضد  میشوند

چیز غیرعادی دیگری است که طبیعت برای مقابله با خلط غیر عادی آن  خلط بدجنس غیرعادی،

اشتھای تباه در چھارمین ماه بارداری  به تدریج کاھش  ناست ایابن سینا معتقد .را رو کرده است

  )٧(.یافته و از شدتش کاسته می شود

به معنی خوردن موادی که خوراکی نیستند می باشد که در کشورھای پیکا ، امروزه میدانیم که  

یر سا و از جمله علل آن میتوان به مواردی ھمچون فقر آھن،)١٢(در حال توسعه شایع تر است 

آسیب ھای مغزی و حتی مسائل فرھنگی اشاره کرد به بیان ساده تر علت ایجاد  کم خونی ھا،

  )١٤-١٣(.کننده آن مولتی فاکتوریال است



 ابن سینا نشاسته خشک و مواد تند مزه از قبیل خردل و امثال آن را توصیه میپیکا  برای درمان 

درون معده را از بین برده و اشتھا را باز می کند و معتقد است این داروھای تند مزه خلط بدجنس 

  )٧(.کنند و بھترین عالج اشتھای زنان باردار است

  :تپش قلب

از مشکالت شایع دوران بارداری احساس تپش قلب می باشد که در کتاب قانون چنین تعریف 

خفقان نوعی پریدن و تپش غیرعادی است که به قلب روی می آورد و سبب آن : شده است

ت است ھرچیزی که به قلب آزار می رساند یا به عبارتی ساده تر باعث افزایش بار قلبی و عبار

این سینا علت عمده آن را مشکالت گوارشی و از جمله معده . به تبع آن عملکرد قلبی می شود

و برای درمان آن توصیه ھایی ھمچون جرعه جرعه نوشیدن آب گرم و ورزش سبک را . می داند

  )٧.(توصیه می کند

  :ورم

از مشکالت شایع نیز یکی ورم در ماه ھای انتھایی بارداری و بویژه در اندام ھای تحتانی امروزه، 

ورم بارداری معموال در اواخر بارداری به علت افزایش احتقان وریدی در پاھا ایجاد  .زنان باردار است

ایلیاک می  می شود که این افزایش ناشی از فشار رحم و جنین بر روی ورید اجوف تحتانی و 

میتوان به استراحت در بستر و باال نگه  ،رایجدر طب  از جمله درمانھای موثر در کاھش آن. باشد

  )١٥- ١٦(.ا از سطح زمین اشاره کردداشتن پاھ

  :ابن سینا عالج ھای متفاوتی برای آن بیان کرده از جمله

 .برگ کلم را بصورت موضعی بر پا ضماد کنند -

 .شبت و سرکه را در ھم بسرشند و بر آماسیده گذارند -

  )٧(.ترنج بپزند و بر پشت پا بمالند -

  :مشکالت ادراری

بارداری بخاطر عوامل فیزیولوژیک و آناتومیک دچار تغییراتی مسیر لوله ھای ادراری در طول دوران 

ھمچنین بارداری می تواند بر روی عملکرد ماھیچه ھای کف لگن اثرگذار بوده و و ) ١٧(می شود

در برخی مطالعات میزان بی  )١٨.(ایجاد مشکالت شایعی از جمله بی اختیاری ادراری نماید

و از جمله عوامل خطر ایجاد کننده آن به مواردی مثل  رده اندنیز بیان ک% ٢٧اری را تا اختیاری ادر

در  )١٩.(یبوست و سابقه خانوادگی بویژه در مادر یا خواھر اشاره کرده اند مشکالت قبلی ادراری،

منظور حالتی از بیماری است چنین می فرماید که  سلس البولقانون نیز ابن سینا با توضیح واژه 

این حالت در زنان باردار شایع  می ریزد و انسان نمی تواند آن را کنترل کند،که ادرار خود بخود فرو 

ھمچنین )٢٠(.است و علت آن را نیز فشاری که از طرف جنین به مثانه وارد می شود میداند

که این حالت بصورت تدریجی عارض شده و ، .احتمال دارد زن باردار به دشواری بول مبتال شود

  )٧(.دناگھانی ایجاد نمی شو

  :مشکالت پوستی



برخی از  .پوست است نحاملگی بر روی ھمه ی ارگان ھای بدن اثرگذار است و از جمله آ

عوامل موثر بر این تغییرات  .تغییرات پوستی دوران بارداری فیزیولوژیک و برخی پاتولوژیک است

از جمله مشکالت  .فاکتورھای ایمونولوژیک و فیزیولوژیک می باشد پوستی شامل ھورمون ھا،

می  نیز مالسماو  تغییرات مو و ناخن ،تغییرات پیگمانتاسیون در پوست شایع دوران بارداری 

 گزارش کرده اند،% ٧٥یافته شایعی در زنان باردار است که میزان بروز آن را تا مالسما  .باشد

 .)٢١(از بین میرود محل ایجاد آن روی گونه ھا،و بینی می باشد که معموال بعد از اتمام بارداری

ابن سینا در توصیف نشانه ھای بارداری به دقت در رنگ رخسار مادر اشاره کرده و بیان می دارد 

ابن که رنگ پوست مادر حتما تغییر کرده و نشانه ھای خارج از حالت طبیعی بروز می کند،وی 

رنگ و رویش زیباتر و  .مذکر دارند کمتر می باشدسینا معتقد است این تغییرات در زنانی که جنین 

  .)٧ (پوست بدنش صافتر است 

از حوصله این مقاله  که  سقط می باشدو   لکه بینیمشکالت شایع دوران بارداری دیگر  از جمله 

  .خارج است

  :یجه گیریتبحث و ن

ھمچنان که . بارداری یکی از حساس ترین دوران زندگی ھر زن و ھمچنین ھر خانواده می باشد

ھمانگونه که . مھمترین مسائل مورد توجه متولیان سالمت قرار گرفته استامروزه بارداری از 

اشاره گردید ابن سینا نیز در کتاب قانون بارداری را مورد توجه ویژه قرار داده و به ذکر نکاتی 

پرداخته است که بسیاری از آن ھا منطبق بر طب مدرن می باشد و جای تحقیقات و توجھات 

  .ویژه ای را باز می کند
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