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: امروزه طب های مکمل یکی از راه کارهای مهم در کنار پزشکی کالسیک در درمان بیماری ها به شمار می روند که مقدمه
شناخت و استفاده درست از آن ها می تواند ابزاری مهم در درمان به شمار رود. از سوی دیگر طب های مکمل ریشه های 

دارا می باشند که بررسی آن در جهت روشن ساختن جایگاه تمدن ها در تکوین تاریخ دانش  تاریخی و فرهنگی مهمی را
درمانی مورد بررسی قرار گرفته چاکرابه نام بشر بسیار مهم است. از این رو در این پژوهش یکی از شاخه های طب مکمل، 

 و با توجه به نقوش تخت جمشید ارتباط آن با نقوش مذبور بحث می گردد.

: در این پژوهش منابع مرتبط و مورد نیاز مورد مطالعه قرار گرفته و سپس با تصویر برداری از تخت جمشید کار روش
 تصاویر مورد نیاز تهیه شد.

: در این پژوهش در ابتدا به معرفی چاکراها و نقش آن در انرژی درمانی پرداخته، همچنین جایگاه آن ها در بدن، نتایج
و نیز نقش آن ها در دریافت انرژی بدن و درمان بیماری ها مورد بررسی قرار گرفته رکدام خصوصیات و ویژگی های ه

)در ناحیه قلب( و بررسی جایگاه گل  4پر نیلوفر آبی( با سمبل چاکرای  00سپس با مقایسه تصاویر گل لوتوس )گل  است.
 ر ایران باستان پرداخته شده است.لوتوس در ایران دوره هخامنشی به بررسی ریشه های احتمالی چاکرادرمانی د

: با توجه به داده های بدست آمده از سویی مبانی و اصول درمان و حفظ سالمتی از دیدگاه بحث و نتیجه گیری
چاکرادرمانی مشخص شده و از سوی دیگر با توجه به نشانه های موجود در ایران باستان وجود این دانش در دوره 

 هخامنشی نشان داده شد.
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