سال نهم ،شماره سیام ،بهار 9316

 / 961فصلنامه تاریخ پزشكي

سبک زندگی سالم در پیشگیری و درمان افسردگی
از دیدگاه طب سنتی ایران
1

سیدمصطفی اعرج خدایی

2

فرزانه غفاری
فاطمه عمادی

3

الهام عمارتکار

4

5

فاطمه علیجانیها
احمدعلی نورباال
محسن ناصری

6

*7

چکیده
افسردگی بیماری شایعی است که باعث ایجاد ناتوانی در مبتالیان میشود.
درمانهای رایج دارای عوارض جانبی مختلفی بوده و مبتالیان دچار عود بیماری
میشوند .اجرای برنامههای پیشگیری ،باعث کاهش شیوع افسردگی میشود .غم که
 -1دستیار طب سنتی ،گروه طب سنتی ،مرکز تحقیقات کارازمایی بالینی طب سنتی ،دانشگاه شاهد،
تهران ،ایران.
 -2استادیار ،گروه اخالق پزشکی ،دانشکده طب سنتی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 -3استادیار ،گروه طب سنتی ،مرکز تحقیقات کارازمایی بالینی طب سنتی ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران.
 -4استادیار ،گروه طب سنتی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران.
 -5استادیار ،مرکز تحقیقات کارازمایی بالینی طب سنتی ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران.
 -6استاد ،گروه روانپزشکی ،مرکز تحقیقات روان تنی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران،
تهران ،ایران.
 -7دانشیار ،گروه طب سنتی ،مرکز تحقیقات کارازمایی بالینی طب سنتی ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران.
*(نویسنده مسؤول)
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یکی از اعراض نفسانی مهم بوده و در طب سنتی ،حرکت تدریجی روح به داخل توصیف
شده است ،از معیارهای اصلی افسردگی میباشد .در این مطالعه که یک بررسی
کتابخانهای و مروری میباشد ،به بررسی روشهای پیشگیری از افسردگی بر اساس
اصول حفظ سالمتی ذکرشده در طب سنتی ایران میپردازیم .کتب معتبر طب سنتی
ایران و پایگاههای اطالعاتی مختلف مورد جستجو قرار گرفتند .هوای معتدل و صاف
سبک زندگي سالم در پیشگیری و درمان افسردگي از دیدگاه طب سنتي ایران

باعث بهبود عملکرد قلب و مغز میشود .غذاهای آماده و تغذیه نامناسب رابطه
مستقیمی با افسردگی داشته ،استفاده از مفرحات باعث درمان افسردگی میشود .ورزش
در حد متوسط ،دفع مواد زائد ،عملکرد جنسی مناسب و خواب خوب و در حد نیاز از
عوامل مهم پیشگیری از افسردگی هستند .تأکید طب سنتی ایران بر نقش پیشگیری،
باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

واژگان کلیدی:
افسردگی ،طب سنتی ایران ،ابن سینا ،سبک زندگی
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مقدمه
افسردگی ،تغییر خلق به سمت غم و اندوهگینی میباشد ( )1که معضل رایجی
عامل بار بیماریها ،در بین بیماریهای غیر کشنده است ( .)6این بیماری از علل
پیش رو در ایجاد ناتوانی در دنیا به شمار میرود ( ،)7به طوری که در  22سال آینده
دومین عامل منجر به ناتوانی در جهان خواهد شد (.)8
با وجود درمانهای فعلی ،بیش از  %75بیماران عود را تجربه میکنند (.)3
درمانهای جدید باید نتایج حاد و طوالنیمدت را ارتقا بخشیده و دارای کمترین
عوارض باشند ( .)12داروهای ضد افسردگی دارای عوارض گوناگونی از قبیل اقدام
به خودکشی ( ،)11اختالالت جنسی ( ،)12افزایش وزن و عوارض مربوط به سیستم
عصبی مرکزی میباشند (.)12
در سال  ،1384مؤسسه بینالمللی اختالالت روانی ،اعالم کرد که افسردگی
قابل پیشگیری نیست ،ولی گزارشهای بعدی این مرکز ،به گروهی از مطالعات
بالینی اشاره کرده که نشان میدهد میتوان از بروز افسردگی جلوگیری کرد (.)13
در سالهای بعد ،مطالعات بالینی اثبات کردند که این بیماری قابل پیشگیری
است ( .)14به عبارت دیگر ،برنامههای پیشگیری ،باعث کاهش شیوع افسردگی
میشود ( .)15درمان افسردگی حتی در بهترین شرایط ،قادر نیست بیش از %52
بار ناتوانی ایجادشده توسط این بیماری را بازگرداند (.)16
نظر به اینکه از یکسو ابتال به افسردگی به عوامل مختلفی مرتبط است و از
سوی دیگر داروهای شیمیایی مورد مصرف دارای عوارض جانبی باال ،درصد اثر
پایین و ...هستند ،به نظر میرسد استفاده از روشهای مکمل میتواند نقش مؤثری
در پیشگیری و درمان افسردگی داشته باشد (.)17

سیدمصطفي اعرج خدایي ،فرزانه غفاری ،فاطمه عمادی ،الهام عمارتكار ،فاطمه علیجانیها ،احمدعلي نورباال ،محسن ناصری

است و شیوع باالیی دارد ( .)2-5افسردگی چهارمین عامل بار بیماریها و بزرگترین
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غم که یکی از عالئم اصلی اختالل افسردگی اساسی میباشد در طب سنتی
ایران مورد توجه قرار گرفته و یکی از حاالت روحی و روانی میباشد که در این
حالت روح به تدریج به درون حرکت میکند (.)18
طب سنتی ایران ،توجه و اهمیت بیشتری برای پیشگیری ،نسبت به درمان
بیماریها قائل است .نگاهداشت سالمتی از چنان اهمیتی برخوردار است که طب
سبک زندگي سالم در پیشگیری و درمان افسردگي از دیدگاه طب سنتي ایران

سنتی ایران ،نقش پزشک را حفظ تندرستی در هنگام سالمتی و بازگرداندن آن
به هنگام بیماری میداند .اصول پیشگیری بر شش اصل مهم استوار است که
شامل هوا ،خوردن و آشامیدن ،ورزش ،احتباس و استفراغ ،خواب و بیداری و
همچنین حاالت روحی و روانی است (.)13
در این مطالعه به بررسی ارتباط بین مبانی حفظ سالمتی و افسردگی پرداخته
و اصول پیشگیری از افسردگی را بر اساس مبانی طب سنتی ایران بیان خواهیم
کرد.
روش
مطالعه انجامشده یک مطالعه مروری میباشد که به بررسی بیماری افسردگی
و غم پرداخته است .در این بررسی برخی منابع معتبر طب سنتی ایران مانند
قانون فی الطب (ابن سینا) ،حفظ الصحه ناصری (حکیم محمدکاظم گیالنی)،
ذخیره خوارزمشاهی (جرجانی) ،المنصوری فی الطب (رازی) ،خالصه الحکمه
(عقیلی خراسانی) ،الموجز فی الطب (ابن نفیس) ،کامل الصناعه فی الطب (علی
ابن عباس اهوازی) ،مفرح القلوب (حکیم ارزانی) و حفظ صحت (ناصر الحکما)
مورد جستجو قرار گرفتند .همچنین واژههایی مانند غم ،حزن ،اندوه ،فرح ،مفرح و
افسردگی در پایگاههای اطالعاتی مختلف فارسی و انگلیسی بررسی شدند ،پس از
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جمعبندی جستجوهای انجامشده در منابع طب قدیم ،ارتباط غم و اصول شش
گانه حفظ سالمتی مرتبط به آن با یافتههای جدید مورد مقایسه و تجزیه و

یافتهها
1ـ هوا
از دیدگاه طب سنتی ایران ،هوایی که معتدل و صاف باشد و عنصر خارجی با
آن مخلوط نشود ،عامل صحت و سالمتی فرد است .در صورتی که هوا مخلوط با
گرد و غبار و بخار و دود و سایر آالیندهها باشد ،مضر سالمتی فرد بوده و
بیماریهای مختلفی را ایجاد خواهد کرد ( .)27از دیدگاه حکما ،هوایی که صاف و
بدون مواد مضر باشد ،تقویتکننده عملکرد اعضایی چون قلب و مغز خواهد بود و
یکی از عملکردهای اصلی هوای معتدل و صاف ،تقویت و بهبود عملکرد اعضای
اصلی از جمله قلب و مغز میباشد .در این حالت بدن در بهترین حالت و در
اعتدال بوده و میزان غم و اندوه در حداقل ممکن خواهد بود ( .)22مطالعات جدید
نشان داده است که مواجهه با برخی آالیندهها مانند دیاکسید سولفور ،دیاکسید
نیتروژن و مونوکسیدکربن رابطه معنیداری با افزایش مراجعه بیماران با اپیزودهای
افسردگی به اورژانس بیمارستانها دارد.
از طرف دیگر مواجهه کوتاهمدت بیماران مبتال به دیابت ،بیماریهای عروق
کرونر یا آسم با آالیندههای محیطی ،ممکن است تحریککننده عالئم افسردگی
این بیماران باشد (.)21
بررسیها نشان میدهد افزایش سطح ازن ،دیاکسید نیتروژن و ذرات با قطر
کمتر از ده میکرومتر در هوا ،منجر به افزایش عالئم اختالالت عاطفی بیماران

سیدمصطفي اعرج خدایي ،فرزانه غفاری ،فاطمه عمادی ،الهام عمارتكار ،فاطمه علیجانیها ،احمدعلي نورباال ،محسن ناصری

تحلیل محتوایی قرار گرفته و در برخی موارد راهکارهای عملی ارائه شد.
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افسرده میشود .همچنین ذرات با قطر کمتر از ده میکرومتر باعث افزایش بروز
عالئم جسمانی و خلقی مبتالیان به افسردگی میشود (.)22
 -1-1تغییرات فصلی :بر اساس اصول مبتنی بر هواشناسی زیستی که اثرات
رویدادهای هواشناسی را در زندگی انسان مورد بررسی قرار میدهد ،ارتباط فصول
سال و بیماری افسردگی مورد توجه قرار میگیرد ( .)23این در حالی است که
سبک زندگي سالم در پیشگیری و درمان افسردگي از دیدگاه طب سنتي ایران

حکمای ایران ،سالها قبل به ارتباط اعراض نفسانی مانند غم و اندوه با فصول
مختلف سال تأکید کردهاند .به عبارت دیگر بروز غم در فصول سرد سال شدت
بیشتری داشته و افراد با مزاج سوداوی بیشتر مستعد ابتال به غم و افسردگی در
این فصول میباشند (.)24
هواشناسان زیستی بر این باورند که افزایش بیش از حد یونهای مثبت
میتواند منجر به افسردگی شود .به لحاظ تئوری این یونها با سروتونین که
هورمون مؤثر در افسردگی است ،ارتباط دارند ( .)25تحقیقات نشان میدهد که
خلق در وضعیت آب و هوایی مختلف و فصول گوناگون سال متغیر است .به عنوان
مثال افراد در فصل بهار بیشترین احساس لذت از فعالیت روزمره را دارند که این
حالت به تدریج در زمستان و پاییز کمتر میشود (.)23
به طور خالصه از دیدگاه حکمای طب سنتی ایران ،هوایی که ذرات معلق و
مواد در آن اندک بوده و صاف باشد ،نقش مؤثری در حفظ سالمتی فرد ،ایجاد
نشاط و افزایش قدرت و انرژی داشته و باعث پیشگیری از خستگی میشود (.)26
2ـ خوردنیها و آشامیدنیها
مواد غذایی پس از طی مراحل هضم ،تبدیل به اخالط چهارگانه میشوند .از
سوی دیگر تعادل و تناسب در عملکرد بدن نتیجه تعادل این اخالط میباشد.
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بنابراین میتوان نتیجه گرفت مصرف غذای متناسب با مزاج و در حد اعتدال نقش
مهمی را در ایجاد و حفظ سالمتی ایفا میکند.
گوشت گوسفند ،غذاهای با شیرینی مالیم و میوههای اصلی شامل انجیر و انگور و
خرمای تازه میباشد (.)27
از دیدگاه طب سنتی ایران ،افراط غم یکی از اسباب قوی ایجاد مالیخولیا
میباشد .مالیخولیا نوعی بیماری روانی است که با بدبینی ،دلتنگی و افسردگی
مشخص میشود ( .)28از سوی دیگر سودا و بلغم از اسباب عمده ایجادکننده
بیماری مالیخولیا بوده ،میتوان نتیجه گرفت افزایش بیرویه مصرف غذاهای با
طبع سرد میتواند منجر به افزایش احتمال ابتال به افسردگی و غم شود (.)22
حکمای طب سنتی ایران گوشت بزغاله و بره و مرغ ،نان سپید و شیرینىهاى
برگرفته از روغن بادام و شکر را در درمان غم و افسردگی مؤثر میدانند (.)28
برای پیشگیری و درمان افسردگی باید از غذاها و مفردات مفرح استفاده کرد.
مفرح ،یعنى شادیآور و به گروهی از مفردات گفته میشود که باعث تعدیل مزاج
و تلطیف اخالط و روح حیوانى و نفسانى شده و غم و اندوه را از بین میبرد .این
مفردات باعث تقویت مغز شده و ضعف و کسالت را زائل میکنند .بادرنجبویه،
زعفران ،اسطوخودوس و بهمن از جمله مواد شادیآور میباشند (.)23
بر اساس تحقیقات جدید ،افسردگی تحت تأثیر عوامل ژنتیکی ،هورمونال،
بیوشیمیایی ،ایمونولوژیک و نورودژنراتیو میباشد .تغذیه این عوامل را تحت تأثیر
قرار داده و نقش قابل قبولی در کنترل این بیماری ایفا میکند .برای مثال ،رژیم
غذایی سنتی استرالیایی شامل سبزیجات ،میوه ،گوشت ،ماهی و غالت سبوسدار
با احتمال پایین ابتال به افسردگی مرتبط بوده در حالی که غذاهای آماده و
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از دیدگاه طب سنتی ،غذاهای اصلی برای حفظ سالمتی شامل گندم پاکیزه،
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همچنین مشروبات الکلی با احتمال باالی ابتال به افسردگی و اضطراب مرتبط
است (.)32
از دیدگاه طب جدید عالئم افسردگی رابطه مستقیمی با مصرف زیاد غذاهای
آماده (همبرگر ،سوسیس ،پیتزا) و مصرف زیاد شیرینیهای پردازششده (کلوچه،
دونات) دارد ،به طوری که مصرف مواد ذکرشده خطر ابتال به افسردگی را تا شش
سبک زندگي سالم در پیشگیری و درمان افسردگي از دیدگاه طب سنتي ایران

سال بعد مصرف باال میبرد ( .)31یک مطالعه آیندهنگر به نقش حفاظتی رژیم
مدیترانهای شامل سطح باالی مصرف سبزی ،میوه ،آجیل ،حبوبات و ماهی و
همچنین سطح پایین مصرف گوشت و لبنیات پرچرب در برابر افسردگی تأکید
میکند (.)32
همچنین نشان داده شده است که الگوی غذایی سنتی شامل سبزیجات ،میوه،
گوشت ،ماهی و حبوبات منجر به کاهش  35درصدی خطر ابتال به افسردگی
میشود (.)33
کیفیت غذایی بهتر ،با سطح پایین عالئم سایکولوژیک مرتبط است (.)34
مصرف غذاهای آماده شامل رشته ماکارونی ،همبرگر ،پیتزا ،سرخکردنیها و سایر
غذاهای فراوریشده ،با افزایش خطر ابتال به افسردگی همراه است .مصرف فیبر،
بتاکاروتن ،ویتامین «ب شش» ،ویتامین «ای» ،ویتامین «سی» ،پتاسیم ،زینک،
فوالت و آهن رابطه معکوسی با افسردگی دارند (.)35
مطالعات مختلفی سطح پایین ویتامین «د» را با بروز عالئم افسردگی مرتبط
دانستهاند .همچنین افراد با سطح نرمال ویتامین «د» ،در معرض خطر کمتری
برای بروز عالئم افسردگی هستند (.)36-37
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3ـ ریاضت
حرکت از دیدگاه طب سنتی ،یعنی حرکت تمام بدن از مکانهای خود یا
که شیخالرئیس ،ورزش را مهمترین تدبیر برای حفظ و پاسداشت سالمتی میداند
( .)22از دیدگاه طب سنتی ،ریاضت مفرح است و باعث ایجاد نشاط در فرد
میشود ( .)38 ،22همچنین ورزش باعث تقویت تمام قوتها میشود .برخی از
حکما منشأ تمام قوای موجود در بدن را قلب دانسته و شادی را نیز با قلب مرتبط
میدانند .قوای نفسانی که منشأ آن مغز و سیستم عصبی است نیز به وسیله
ورزش تقویت شده و منجر به عملکرد بهتری در تدبیر کارها و افزایش خلق و خو
و درک لذت میشود (.)38 ،24
ریاضت از معدود مواردی است که باعث انتعاش (برخاستن ،نیکوشدن حال)
حرارت غریزی میشود .به بیان دیگر ورزش باعث میشود حرارت غریزی که به
مرور زمان ضعیفتر میشود ،تقویت شده و توان الزم برای ادامه حیات فراهم شود
(.)22
مطالعات نشان میدهد که انجام ورزش به عنوان قسمتی از سبک زندگی
سالم ،نقش مثبتی در پیشگیری و کاهش شیوع افسردگی دارد .همچنین ورزش و
فعالیت فیزیکی ،در کنار عوامل دیگری مانند اصالح رژیم غذایی ،بهبود کیفیت
خواب ،کاهش مصرف مواد مخدر ،الکل و نیکوتین ،نقش مهمی در درمان افسردگی
دارد (.)33
افسردگی ،عموماً با سطح پایین فعالیت فیزیکی همراه است .در بزرگساالن،
روش زندگی فعال با کاهش عالئم افسردگی ارتباط مستقیمی دارد که این ارتباط
در زنان و افراد باالی چهل سال قویتر است .بررسیها نشان میدهد افراد
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افسرده ،در مقایسه با افراد سالم وقت کمتری را صرف فعالیت فیزیکی خفیف تا
متوسط میکنند.
مطالعات متعددی نقش رفتارهای غیر متحرک مانند دیدن تلویزیون یا استفاده
از کامپیوتر را در افزایش خطر ابتال به افسردگی به اثبات رساندهاند .همچنین
مطالعات مختلف به اهمیت فعالیت فیزیکی و ورزش در درمان افسردگی اشاره
سبک زندگي سالم در پیشگیری و درمان افسردگي از دیدگاه طب سنتي ایران

کردهاند (.)42
جمعبندی نتایج چندین مطالعه مداخلهای ،معیارهای ذیل را برای ورزش مؤثر
در درمان افسردگی پیشنهاد میکنند :سی دقیقه ورزش ،سه بار در هفته که برای
هشت هفته ادامه داشته باشد .گروهی از بررسیهای مروری ،نقش مؤثر ورزشهای
هوازی را در درمان افسردگی مورد توجه قرار دادهاند و برخی دیگر ورزشهای
انجامشده تحت نظر افراد خبره را نسبت به ورزشهای خانگی مؤثرتر میدانند،
هرچند شواهد نشان میدهد که روشهای دیگر فعالیت فیزیکی نیز ممکن است
باعث کاهش معنی دار عالئم افسردگی شود (.)41
طب سنتی ایران ورزش خفیف تا متوسط را نسبت به ورزش شدید ،برای
حفظ سالمتی و پیشگیری از بیماریها مؤثرتر دانسته و این حد از فعالیت
فیزیکی را توصیه میکند ( .)22این حد از فعالیت فیزیکی در منابع جدید نیز
مورد تأکید قرار گرفته است (.)42-43
از دیدگاه ابن سینا اگر فردی برنامه منظمی برای انجام ورزش معتدل و در
زمان مناسب داشته باشد ،از درمانهای مورد نیاز برای بیماریهای مادی و امراض
مزاجی از جمله غم و افسردگی بینیاز خواهد شد (.)22
به صورت خالصه میتوان گفت طب سنتی بر نقش پیشگیریکننده فعالیت
فیزیکی و ورزش و همچنین تقویتکنندگی تمام قوا به واسطه ورزش تأکید
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بیشتری داشته و ورزش را به عنوان مهمترین عامل حفظ سالمتی مورد تأکید
ویژه قرار داده است .طب جدید نیز روشهای کاربردیتری را جهت پیشگیری و
4ـ احتباس و استفراغ
احتباس و استفراغ یکی از اصول مهم سبک زندگی سالم در طب سنتی ایران
میباشد ،به طوری که اگر آنچه که باید دفع شود ،باقی بماند حرارت بر مواد
باقیمانده اثر کرده و آنها را متعفن و فاسد میکند و با انتشار این مواد فاسد در
بدن ،منجر به ایجاد مضرات جدی در فرد میشود .از سوی دیگر غذای واردشده
به بدن باید جایگزین مواد تحلیل رفته بدن شده و منجر به رشد و بقای فرد شود.
به عبارت دیگر دفع مواد زاید و نگهداشتن مواد مورد نیاز بدن تضمینکننده
سالمتی فرد میباشد ( .)38پاکسازی بدن و زدودن سموم و مواد زاید به دو
صورت پاکسازی طبیعی و پاکسازی ایجادشده توسط پزشک تقسیم میشود .در
پاکسازی طبیعی ،قوای طبیعی بدن تالش میکند تا با دفع مواد اضافی تعادل
بدن را حفظ کند (.)27
در این قسمت مباحثی مانند احتباس طمث ،یبوست ،جماع و ماساژ مورد
بررسی قرار میگیرد .از دیدگاه طب سنتی ایران علل روحی و روانی مانند غم از
علل احتباس طمث (آمنوره) میباشند ( .)44از دیدگاه طب جدید نیز آمنوره با
افسردگی مرتبط است .حدود یکسوم بیماران مبتال به آمنوره ثانویه از افسردگی
و حدود یکچهارم از اضطراب رنج میبرند ( .)45افراد با آمنوره عملکردی
هایپوتاالموس ،نسبت به زنان بدون اختالل قاعدگی به صورت معنیداری افسردگی
و اضطراب بیشتری را تجربه میکنند (.)46
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از انواع مهم احتباس ،یبوست میباشد که شیوع نسبتاً گستردهای دارد (-47

 .)44درمان یبوست در بیمارانی که به همراه یبوست افسردگی و اضطراب نیز
دارند ،منجر به بهبود افسردگی و اضطراب و بهبود کیفیت زندگی در این بیماران
میشود (.)52-51
برقراری رابطه جنسی و دفع ترشحات جنسی ،یکی دیگر از استفراغات طبیعی
سبک زندگي سالم در پیشگیری و درمان افسردگي از دیدگاه طب سنتي ایران

بدن انسان میباشد .از دیدگاه طب سنتی جماع معتدل باعث دفع غم شده ( )18و
نقش مهمی در ایجاد فرح در فرد دارد .همچنین جماع معتدل موجب انتعاش
حرارت غریزی بوده و برای اکثر بیماریهای سوداوی و بلغمی مفید است ( .)52از
دیدگاه طب مدرن نیز ارتباط نزدیکی بین رضایت جنسی و افسردگی وجود دارد.
همچنین اختالل جنسی یکی از معیارهای اصلی تشخیص افسردگی میباشد .در
بیماران افسرده که به همراه افسردگی مبتال به اختالل جنسی نیز میباشند سطح
رضایت از زندگی ،کمتر از بیماران افسرده بدون اختالل جنسی میباشد (.)53
مردان با نمره باالی افسردگی ،دو برابر بیشتر از مردان بدون افسردگی اختالل
نعوظ را گزارش کردهاند (.)54
از دیدگاه طب سنتی ایران ،مشت و مال و ماساژ دارای انواع مختلفی بوده و بر
حسب نوع و شدت آن دارای آثار و فواید متعددی از جمله از بینبردن رطوبات
اضافی ،نیکویی رنگ رخسار ،چاقی و بزرگکردن عضو و تقویت اعضای ضعیف
میباشد .همچنین در درمان برخی مشکالت از جمله سردرد ،سرگیجه ،سکته و
سایر موارد به کار میرود (.)55
دلک باعث دفع فضوالت از بدن شده و مواد اضافی را که مثالً پس از ورزش در
بدن باقیمانده را از بدن خارج میکند .همچنین روغنمالی بعد از ماساژ نیز
عاملی جهت افزایش خروج مواد زائد تجمعیافته در عضو میشود .دلک باعث
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تقویت عضو شده و با دفع مواد زائد باعث بروز عملکرد بهتری در عضو میشود
(.)22
فضوالت تجمع یافته ،باعث حفظ سالمتی و نشاط در فرد میشود.
5ـ خواب و بیداری
از دیدگاه طب سنتی ایران خواب به واسطه حقن حرارت غریزی باعث تقویت
قوای طبیعی میشود .همچنین خواب باعث از بینرفتن اعیا و خستگی میشود.
حبس استفراغات مفرط نیز از کارکردهایی است که از دیدگاه طب سنتی به
خواب ارتباط دارد (.)22
خواب باعث بهبود تمامی اعمال طبیعی شامل هضم ،متابولیسم ودفع مواد زائد
میشود ،قوای مغزی را تقویت میکند و موجب تجدید قوای اندامهای مختلف و
ترمیم بافتهای صدمهدیده و بازگرداندن سالمتی به بدن میشود (%32 .)56
مردم عالئمی از بیخوابی را داشته و حدود  12-22درصد مردم از خواب خود
رضایت ندارند %3 .بیماران مبتال به اختالالت افسردگی اساسی ،درجاتی از اختالل
خواب را ذکر میکنند .بیماران مبتال به افسردگی که از بیخوابی رنج میبرند،
جواب ضعیفتری به درمان داشته و در خطر باالی عود قرار دارند (.)42
افسردگی و اختالالت خواب هر دو دارای عوارض جانبی شامل افکار ،تالش و
اقدام به خودکشی ،غیبت از مدرسه و ترک تحصیل ،اختالالت شناختی و مشکل
در حفظ روابط اجتماعی میباشند .بررسیها ثابت کرده که اختالالت خواب مانند
بیخوابی ،پیشبینیکننده بروز افسردگی در بزرگساالن میباشد .نوجوانانی که
عالئم قابل مالحظه افسردگی را گزارش میکنند %52 ،بیشتر از افرادی که این
عالئم را ندارند ،ممکن است دچار مشکالت خواب شوند (.)57
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در صد سال اخیر کاهش ثابت و سریعی در مدت زمان خواب نوجوانان گزارش
شده است .تحقیقات جدید نشان میدهد مقدار زمان مناسب خواب نقش مهمی
در رشد و بلوغ نوجوانان ایفا میکند .حکما نیز تأکید ویژهای به نقش خواب به
عنوان تقویتکننده قوا داشتند (.)58
برخی بررسیها به خوبی نشان میدهد که در نوجوانان ارتباط معنیداری بین
سبک زندگي سالم در پیشگیری و درمان افسردگي از دیدگاه طب سنتي ایران

خواب کوتاهمدت و عصرگرایی (افرادی که شب دیر میخوابند و صبح دیرتر بیدار
میشوند) با سطح پایین سالمت ذهن مانند افسردگی و اضطراب وجود دارد (-62

 .)53یک مطالعه در کشور ژاپن نشان داده که جلوگیری از دیر خوابیدن تأثیر
معنیداری در بهبود سالمت ذهنی نوجوانان دارد (.)61
از دیدگاه طب سنتی ایران ،خواب باعث سالمتی اعصاب و خصوصاً مغز شده و
بیخوابی منجر به ضعف سیستم عصبی میشود .بنابراین هر عاملی که باعث
ایجاد اختالل در خواب شود میتواند منجر به بروز اختالت عصبی از جمله
افسردگی شود ( .)62با توجه به نظرات طب سنتی و مدرن میتوان نتیجه گرفت
خواب خوب ،به موقع و به اندازه باعث حفظ سالمتی فرد شده و منجر به بهبود
کیفیت زندگی میشود .همچنین میتواند باعث پیشگیری از بیماریهای مختلف
به خصوص اختالالت روانی شود.
بحث
اعراض نفسانی تأثیری آنی و وسیع در زندگی افراد دارند .غم یکی از اعراض
نفسانی مهم و شایع میباشد که پیشگیری و درمان به موقع آن باعث افزایش
کیفیت زندگی میشود .شیوع باالی افسردگی در جامعه امروز ،لزوم توجه هر چه
بیشتر جهت جلوگیری از ابتالی افراد به افسردگی را بیشتر آشکار میکند .از
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سوی دیگر با توجه به تأکید طب سنتی ایران بر اهمیت و تقدم پیشگیری بر
درمان ،باید توجه ویژهای به نقش تدابیر ششگانه در پیشگیری از افسردگی
هم طب سنتی ایران و هم طب جدید نقش و اهمیت هوای سالم در کیفیت
زندگی و بهبود سالمت فرد را مورد تأکید قرار دادهاند .افسردگی در اثر عوامل
مختلف درونی و بیرونی به وجود میآید که مطابق یافتههای جدید تغذیه این
عوامل را تحت تأثیر قرار میدهد .تأکید طب سنتی ایران در مورد مصرف غذاهای
سالم و متناسب با مزاج و همچنین تأکید بر استفاده از غذاهای اصلی ،اهمیت و
نقش تغذیه در پیشگیری از بیماریها را بیشتر آشکار میکند.
ورزش مهمترین تدبیر برای حفظ سالمتی ،مفرح و تقویتکننده عمومی بدن
است ،هرچند مقاالت متعددی در مورد نقش ورزش در پیشگیری و درمان
افسردگی در طب جدید وجود دارد ،ولی این مهم هنوز در کتب مرجع روانپزشکی
وارد نشده است .به نظر میرسد با توجه به نکات قبلی و اینکه شیخالرئیس
ورزش را باعث انتعاش حرارت غریزی میداند ،نقش و اهمیت ورزش در طب
سنتی ایران مورد تأکید و تأیید بیشتری قرار گرفته است .غم و افسردگی هم در
طب سنتی و هم در طب جدید ارتباط مستقیمی با اختالالت قاعدگی دارند.
درمان یبوست نیز هم در طب جدید و در طب قدیم نقش مهمی در بهبود کیفیت
زندگی دارد ،هرچند در حال حاضر ماساژ مورد تأکید طب جدید میباشد ،ولی
طب سنتی ایران اهمیت بیشتری برای آن قائل بوده و در اکثر بیماریها از جمله
اعراض نفسانی بر نقش دلک و غمز تأکید شده است .تأکید حکما بر ساعت
مناسب خواب ،امروزه در یافتههای جدید مورد تأکید قرار گرفته و هر دو بر نقش
خواب خوب در پیشگیری ار اختالالت روانی تأکید کردهاند.

سیدمصطفي اعرج خدایي ،فرزانه غفاری ،فاطمه عمادی ،الهام عمارتكار ،فاطمه علیجانیها ،احمدعلي نورباال ،محسن ناصری

داشت.
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مرتب ورزش به عنوان عامل پیشگیری و درمانکننده افسردگی ،از اهم توصیههای
مورد توافق طب سنتی و جدید میباشد.
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پیشنهاد میشود این اصول کلی به همراه توصیههای عملی به عنوان بستههای
آموزشی در قالبهای متناسب با جامعه هدف برای پزشکان ،دانشجویان ،دانشآموزان
و همچنین گروههای مرجع تهیه شده و با روشهای متناسب با هر گروه آموزش
داده شود .همچنین از طریق رسانههای جمعی مانند صدا و سیما و نشریات نیز
این مهم میتواند صورت پذیرد.
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Abstract
Depression is a common disease that causes disability in affected
people. Also it seems that conventional treatments have various side
effects and patients face off recurrent relapse. As a fact prevention
programs with focus on life style can reduce the prevalence of
depression. Sadness that is one of the important Spiritual symptoms
and descripted in Iranian Traditional Medicine (ITM) as inner gradual
movement of soul is one of the main diagnostic criteria of depression.
In this literature review, the methods of prevention of depression
based on health maintaining doctrine of ITM have been evaluated.
Valid Traditional Iranian Medicine books and various data bases have
been searched. Temperate and fresh weather is one of the basis which
helps brain and heart to act their function better. Fast foods and
inappropriate diet have a direct relationship with depression incidence.
Exhilarant herbs can treat depression. Moderate exercise, waste
expulsion, good and suitable sleep and good sexual function are the
most important criteria for prevention from depression. The emphasis
of ITM on the role of prevention should be considered seriously.
Keywords:
Depression, Iranian Traditional Medicine, Avicenna, Life Style
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