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گيرند، نزديك دانست؛ لذا آشنايي با  توان با عالئم برخي اختالالت قلب در طب سنتي كه از عضو قلب منشاء مي پزشكي را مي تشخيص افسردگي در منابع روان
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 :مقدمه
كننده  هاي ناتوان ترين بيماري يماري افسردگي در بين شايعب

هاي جدي مسائل حوزة سالمت روان  فصل در دنيا جزو سر
ميليون نفر در سراسر دنيا و در تمام  264است، زيرا در حدود 

هاي  رغم درمان برند. متأسفانه علي هاي سني از آن رنج مي  رده
 76توسعه و يا فقير،  هاي در حال متنوع اين بيماري در كشور

درصد مردم همچنان از درمان مناسب محروم هستند. در  85تا 
سال، ميزان شيوع بيماري  15كشور ايران نيز در جمعيت باالي 

درصد گزارش شده است. در جوامعي كه به  21افسردگي، 
هاي موجود  رغم تنوع درمان درمان دسترسي دارند، بيماران علي

ها همچون اختالالت  رض ناشي از دارومكرر و يا عوابا عود 
 جنسي، افزايش وزن و اختالالت اشتها دست به گريبان هستند.

رسد پيشگيري از اين  نظر مي بر اساس موارد گفته شده به
بيماري بيش از درمان، بتواند قدمي بزرگ در كاهش بار 

براي دست  .)1( اقتصادي و رواني افسردگي در جوامع بردارد
پيشگيري از  منظور و بهها  كار ترين راه ترين و كارآمديافتن به به

هاي مكمل و سنتي  هاي طب اين بيماري الزم است تا به ديدگاه
 شود. نگريسته با ديدي متفاوتدر دنيا 

هزار ساله است كه  طب سنتي ايران، مكتبي با ريشة ده
عالوه بر علم و حكمت، با هنر و فراست نيز آميخته شده و در 

ان متمادي با تجربيات اطّباي بزرگ اين سرزمين، طي سالي
آزموده شده است. شعار اصلي طب سنتي ايران، لزوم توجه به 

فقط از بعد مادي،   عنوان يك ساختار كلي و نه بدن انسان به

 98آذر : افتيدر خيتار
 99فروردين  تاريخ پذيرش:



 ... قلب و  عملكرد ةمروري بر رابط

 طب سنّتي اسالم و ايران ةمجلّ  --- 308

 هوايبلكه معنوي است و شش اصل ضروري حيات شامل 
 تعادل ،اندازه به استراحت كافي، تيفعال درست، يةتغذ سالم،
 سرلوحة ،روانيـروحي حاالت تعادل و بدن دفعي مواد
 قابل نكتة است. طب اين در درماني و تشخيصي هاي مسير
 مكتب هر از بيش محور سالمت مكتبِ اين كه آن توجه

 از تر مهم بيماري، از پيشگيري" ديدگاه دار پرچم ديگري،
 كمك با بتوان رسد مي نظر به رو اين از ).2( است "درمان
 بيماري از پيشگيري جهت در ايران سنتي طب هاي ديدگاه

 كرد. معرفي را اجرايي قابل و جديد هاي مسير نيز، افسردگي
 هاي راهكار روي بر متعددي مطالعات اخير هاي سال در

 راستاي در كه شده انجام افسردگي درمان در ايران سنتي طب
 طب كتب در مشابه هاي بيماري با بيماري اين كردن تر نزديك
 هاي كار راه به مبنا همان بر و است شده انجام ايران سنتي

 طب حكماي ديدگاه از درمان اند. كرده اشاره احتمالي درماني
 اصالح و تدابير شامل كه است مرحله سه شامل ايران سنتي
 در و دارويي گياهان با درمان بيماران، تغذية و زندگي سبك
 ارزيابي براي لعاتمطا بيشترين ).3( است دستي اقدامات آخر

 اثرات روي بر افسردگي درمان در ايران سنتي طب هاي راهكار
 از كه است بوده شيميايي داروهاي با مقايسه در دارويي گياهان

 اسطوخدوس، بادرنجبويه، درماني اثرات به توان مي جمله آن
  ).4( كرد اشاره افتيمون و گاوزبان گل

 هاي سال در كه است توانمند دانشمندي سينا ابن حكيم
 آموزش معتبر منبع »قانون «او معروف كتاب دور، چندان نه

 ارتباط به متفاوت ديدي با ايشان است. بوده دنيا در پزشكي
 اهميت و نگريسته انسان رواني و روحي حاالت و قلب بين

 مجزا كتابي كه بوده حدي به او نگاه از قلب بر مؤثر داروهاي
 سينا،  ابوعلي است. درآورده تحرير رشتة به باب اين در

 پنجم و چهارم قرن در ايران سنتي طب برجستة دانشمند
 كاربردي هاي ايده و نو هاي ديدگاه كه است قمري هجري
  ).5( است كرده ارائه ها بيماري درمان و تشخيص جهت

 طي در افسردگي تشخيصي كرايترياهاي در مداوم تغييرات
 در بيماري اين تشخيص پيچيدگي بيانگر مختلف، مطالعات

 رسد مي نظر به كه باشند مي مواردي شامل كه است نوين طب
 ايران سنتي طب ديدگاه از انسان در حيواني قوة هاي  عملكرد با

 و حاالت بروز ايران سنتي طب منابع در ).6( هستند نزديك
 از انواعي با شوند مي ناميده افسردگي امروزه كه عالئمي

 در كه هستند مرتبط نيز مغزي هاي  بيماري و اختالالت
 رسد مي نظر به است. شده پرداخته ها آن به گوناگوني مطالعات

 آن از مستخرج حيوانيِ قواي و قلب عملكرد اهميت به توجه با
 جايگاه سينا، ابن »قانون «كتاب در جمله از سنتي طب متون در

  ).7( است توجه قابل عالئم و حاالت اين بروز در نيز قلب
 مؤثر عوامل ارزيابي جهت موارد، اغلب در كه جايي آن از

 آن بافت عملكرد نحوة و آناتومي بر تا است الزم عضو يك بر
 بين رابطة بررسي ضمن است كرده سعي مطالعه اين شد آگاه
 عضلة عملكرد و تشريح به افسردگي، بروز و حيواني روح
 است، بوده توجه مورد كمتر كنون تا كه سينا ابن ديدگاه از قلب

 و پيشگيري در را قلب تقويت هاي  كار راه و داشته نگاهي
 فراهم راستاي در و دهد قرار ارزيابي مورد افسردگي درمان
 تسهيل منظور به جديد هاي   مسير كردن باز و ها  كار راه كردن

 اي ايده افسردگي، درمان يا و پيشگيري روي بر كنوني مطالعات
 كند. معرفي نو،

 ها: روش و دموا
 منبع از و بوده (گردآوري) مروري بررسي يك مطالعه اين

 هجري پنجم و چهارم قرن به مربوط ايران سنتي طب معتبر
 استفاده سينا ابن حكيم نگارش به »الطب في القانون« قمري،

 كتاب از بهتر و بيشتر چه هر مندي بهره منظور به است. شده
 و چاپي هاي كتاب جمله از كتاب اين مختلف منابع از قانون

 مركز توسط توليدشده "نور طب" جامع افزار نرم همچنين
 از چاپ نوع چند حاوي كه اسالمي علوم كامپيوتري تحقيقات

 است، آن فارسي ترجمة و عربي متن صورت به قانون كتاب
 منابع بررسي به تا است شده سعي همچنين است. شده استفاده

Google و ,copusS PubMed/MEDLINE در نوين طب

Scholar با ارتباط در نوين طب در آناتومي علم معتبر منابع و 
 بين مناسبي ارتباطات تا شود پرداخته مطالعه مورد موضوع
 شود. برقرار مكتب دو اين مباحث

 بين ارتباط عنوان با قسمت سه در شده گردآوري مطالب
 ابطةر بر نگاهي ايران، سنتي طب در مشابه مفاهيم و افسردگي

 و سينا ابن ديدگاه از افسردگي با قلب عضلة و حيواني روح
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 سينا  ابن ديدگاه اساس بر قلب تقويت كارهاي راه و نوين طب
  اند. شده بندي دسته

 قلب، شامل سنتي طب منابع در جستجو مورد هاي كليدواژه
 و استفراغ نوم، رياضت، اشربه، و اغذيه هوا، حيواني، روح

 Prevention of نوين طب منابع در و نفساني اعراض احتباس،

depression, Food, Air, Body movement, Sleep, Mental 
movement, Lifestyle, Heart, Depression, Heart muscle, 

Cardiotonic, و Inotropic drugs اند بوده. 
  :ها يافته

 اصلي، معيار نُه با دنيا در امروزه افسردگي بيماري
 كه شود مي داده تشخيص V-DSM كرايترياي عنوان تحت

 اصلي  ويژگي مشخص علت بدون مدت طوالني بودنِ غمگين
 عالئم ديگر از و است ضروري بيماري تشخيص در كه است

 قراري بي مرگ، مورد در راجعه افكار به توان مي آن تشخيصي
 يا كاهش خستگي، و كسالت احساس غيرطبيعي، حالي بي يا

 رفتن بين از و وزن غيرطبيعي افزايش يا اهشك خواب، افزايش
 به رسيدن براي ).8( كرد اشاره ها كار اغلب در لذت

 پيشگيري براي ايران، سنتي طب ديدگاه از مناسب راهكارهاي
 اساس بر بيماري اين تا است الزم افسردگي درمان يا و

 طب در مشابه عالئم با نوين طب در اش تشخيصي معيارهاي
 راهكارهاي اساس بر سپس و شود تحليل و مقايسه سنتي

 منظور به مناسب مفهومي الگوي يك به مكتب، اين در موجود
 چندين اخير هاي سال طي در رسيد. بيماري اين كنترل به كمك

 كه است شده انجام مفاهيم اين كردن تر نزديك هدف با مطالعه
 شد. خواهد پرداخته ها يافته اين بيشتر توضيح به ادامه در

 مفاهيم و افسردگي بيماري بين ارتباط اول: قسمت )1
 ايران سنتي طب در مشابه

 با ايران سنتي طب متون در افسردگي بيماري عالئم
 هاي واژه ميان اين در كه دارند معنايي تطابق مختلفي هاي واژه
 برخوردارند. عالئم اين با معنايي قرابت بيشترين از حزن و غم
 صورت هايي هش پژو غم موضوع در نيز اخير مطالعات در

 ايران سنتي طب در واژه اين تعاريف بررسي به كه است گرفته
 بر و اند پرداخته نوين طب در افسردگي عالئم با آن تطبيق و

 با راستا هم را غم كاهش و كنترل هاي راهكار اساس اين

 طبق ).9( اند كرده معرفي افسردگي، درمان و كنترل هاي شيوه
 روي بر زيادي تحقيقات امروزه كه ايران سنتي طب معتبر منابع

 رواني حاالت بروز در مغز عملكرد است، گرفته صورت ها آن
 اين با مرتبط هاي بيماري كه طوري به است؛ مؤثر افراد خُلقي و

 شوند عالئمي بروز موجب توانند مي ها مزاج سوء جمله از عضو
 تشخيصي هاي كرايتريا در افسردگي عالئم از برخي مشابه كه

 بيماري نيز نوين طب مطالعات ).10( است نوين طب
 بندي دسته روان و اعصاب هاي بيماري حوزة در را افسردگي

 عمل هاي مكانيسم اساس بر نيز كنوني هاي درمان و كند مي
 دوپامين و سروتونين جمله از مغز در عصبي هاي دهنده انتقال

 دنبال به كه دنيا در شده انجام مطالعات ).11( شوند مي ساخته
 هايي بيماري نيز هستند سنتي طب و نوين طب بين ارتباط

 مغز در اختالل با ايران سنتي طب در كه را "ماليخوليا" همچون
 رغم علي اند. دانسته نزديك افسردگي بيماري به است، همراه
 در مغزي هاي بيماري از كدام  هيچ گرفته، صورت مطالعات تمام
 نوين طب در افسردگي عالئم با كامل تطبيق سنتي، طب

 اين بودن چندوجهي به نيز، نوين طب منابع و اند نداشته
 تغييرات دارند. اذعان آن درمان و تشخيص پيچيدگي و بيماري
 افسردگي بيماري تشخيصي هاي بندي دسته در قرارگرفته عالئم

 در نامه پرسش ابزار از استفاده و مختلف مطالعات طي در
 در آن پيچيدگي و دشواري بيانگر بيماري، يصتشخ مراحل

 از و ايران سنتي طب كه جايي آن از ).12( است نوين طب
 هاي ديدگاه درمان، و تشخيص حوزة در سينا ابن حكيم جمله
 اين از استفاده دنبال به مطالعه اين دارند، كاربردي و جامع

 روي بر تمركز با افسردگي بيماري ارزيابي در ديدگاه
 بوده افسردگي در مؤثر اعضاي از ديگر يكي عنوان به"قلب"

 است.
 ذكر مختلفي هاي بيماري و اختالالت ،قانون كتاب در

 بين، اين در دارند. افسردگي بيماري مشابه عالئم كه اند شده
 با قلب سرد سوءمزاج و حيواني قوة و قلب ضعف عالئم

 قوت شكاه از: عبارتند ها  آن از برخي كه شده بيان مواردي
 و جرأت كاهش تفكر، ضعف اميد، كاهش غم، وحشت، بدن،
  دماي كاهش و شده گيري تصميم كارهاي انجام براي اقدام
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 آن اساس بر كه عالئمي توضيح در سينا ابن ).13( محيطي
 و النبض« است: نوشته برد، پي فرد هر قلب احوال به توان مي

 و يهف يعرض ما و البدن ملمس و الصدر خلقه و النفس
 تنفس، نبض، ترجمه: ؛»األوهام و ضعفه و البدن قوه و االخالق

 اخالق بدن، ضعف و قوت محيطي، دماي فرد، سينة قفسة سايز
 دماي بدن، عمومي قوت وضعيت بيان، اين اساس بر اوهام. و

 ياد "ملمس" به آن از سنتي طب در كه فرد هر محيطي
 وضعيت و او اخالقي هاي ويژگي فرد، تنفس كيفيت شود، مي

 توانند مي است، شده بيان وهم) (جمع اوهام واژة با كه او تفكّر
 از اي مجموعه كه اخالق باشند. او قلب وضعيت از تابلويي
 دروني احواالت از تواند مي كند، مي بيان را انسان خُلقي حاالت

 بر شادي يا غم ترس، يا خشم چنانچه دهد؛ خبر فرد هر قلب
 وضعيت بيانگر ها انسان در بروزشان كيفيت و مقدار اساس
 كرايترياي در افسردگي عالئم ارزيابي در ).14( هاست آن قلب
 هاي بيماري در مشابه عالئم با ها آن مقايسة و نوين طب

 به مربوط اختالالت اغلب ايران سنتي طب در مختلف
 نشان را شباهت بيشترين ماليخوليا و مغز و قلب سرد سوءمزاج

 مربوط اختالالت و مغز نقش كه است ذكر به الزم ).8( اند داده
 رسيده اثبات به اخير مطالعات طي افسردگي بروز در آن به

 رابطة به ديگر منظري از است كرده سعي مطالعه اين اما است،
 و اختالالت بيندازد. نو نگاهي افسردگي و قلب بين

 جمله از قلب سرد مزاج سوء از غير ديگري  هاي مزاج سوء
 در افسردگي عالئم برخي توانند مي نيز قلب گرم مزاج سوء
 منابع در كه گونه همان اما دهند، پوشش را كنوني هاي معيار
 صورت به افسردگي عالئم اغلب است شده اشاره نيز نوين طب

 نيز ايران سنتي طب در است، رفتار چند يا يك در كاهش
 با گرم هاي مزاج سوء از بيش سرد  هاي مزاج سوء عالئم
 دارند. تطبيق افسردگي هاي نشانه

 از افسردگي و قلب رابطة بر نگاهي دوم: قسمت )2
 نوين طب و سينا ابن ديدگاه
 افسردگي و حيواني روح رابطة :1-2

 هر بدن اصلي عضو سه از يك هر است معتقد سينا ابن
 قوتي كنندة توليد باشند، مي قلب و كبد مغز، شامل كه انسان

 قوة مغز، دارند. را خود ويژة عملكرد و وظايف كه هستند
 منتشر بدن در را حيواني قوة قلب، و طبيعي قوة كبد، نفساني،

 طب در كه حاالتي بروز در نفساني قوة و مغز نقش كند. مي
 اما است، شده تأييد كامالً شوند، مي ناميده افسردگي نوين،

 ةقو كه آنجايي از نيست. عالئم همة دهندة پوشش تنهايي به
 قوا، تمام سرچشمة گيرد، مي منشاء قلب از كه فرد هر حيواني
 روح منبع و است انسان روحي حاالت و رفتار حركت، حس،

 و است مطلق رئيس و بدن عضو ترين شريف قلب، نيز حيواني
 عملكرد با آشنايي لذا است، وابسته آن صحت به بدن پايداري

 طبيب، بر ويژه طور به و انسان بر آن، سالمتي حفظ و عضو اين
 بيماري به نو نگاهي در تواند مي و است ضروري و واجب

 ).15( باشد كننده كمك قلب، عضو منظر از افسردگي،
 بيشتر شد، اشاره نيز نتايج اول قسمت در كه گونه همان
 و مغزي اختالالت بين ارتباط به اين از پيش مطالعات
 قلب ايران، سنتي طب در كه جايي آن از اند. پرداخته افسردگي

 در نفساني روح يا نفساني قوة است، بدن در قوا تمام منشاء
 تغييرات لذا اند؛ گرفته منشاء قلب در حيواني روح از نيز مغز
 حاالت روي بر توانند مي آن از مستخرج حيوانيِ روح و قلب

 باشند. مؤثر افراد رواني و روحي
 اريبيم درمان روي بر كه گياهي هاي درمان اغلب
 كه هستند هايي دارو اند، گرفته قرار مطالعه مورد افسردگي

 بخش شادي يا "مفرِّحات" ايران، سنتي طب متون در اصطالح به
 روح بين ارتباط به نو نگاهي لزوم بيانگر كه شوند مي ناميده

 جمله از است. افسردگي بيماري و قلب منشاء از حيواني
 روي بر توانند مي واني،حي روح روي بر اثر با كه داروهايي

 و زعفران به توان مي باشند مؤثر افسردگي، عالئم بهبود
 ).8( كرد اشاره بادرنجبويه

 عروق اتساع افسردگي، به مبتال بيماران قلب بررسي در
 ميزان و كند مي قلبي حوادث مستعد را ها آن كه شود مي ديده
 ايشافز ها آن در قلب عملكرد در نارسايي و قلب ضعف بروز
 از استفاده با قلب تقويت روي بر كه مطالعاتي ).11( يابد مي

 افسردگي ميزان كاهش بيانگر نيز اند بوده قلب بر مؤثر هاي دارو
  بين رابطة ).16( باشند مي درمان از بعد قلبي بيماران
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 و است طرفه دو افسردگي و )CHD( عروقي-قلبي هاي بيماري
 افسردگي به ،CHD به المبت بيماران درصد 40-20 حدود در

 ).17( شوند مي مبتال
 افسردگي و قلب عضلة رابطة :2-2
 نظر در با كه رسد مي نظر به شده بيان هاي يافته اساس بر
 در كه افسردگي بروز در مؤثر عضو عنوان به "قلب" گرفتن

 افسردگي مشابه عالئمي تواند مي عملكرد، اختالل صورت
 پرداخته بيشتر عضو اين لكردعم به تا است الزم كند، ايجاد
 قلبي بيماران در افسردگي بيشتر شيوع جديد مطالعات در شود.

 به افسردگي به مبتال بيماران در قلبي هاي بيماري بيشتر شيوع و
 قلب عضلة تقويت به پرداختن اهميت كه است، رسيده اثبات

 كند مي چندان دو افسردگي درمان و پيشگيري راستاي در را
)18.( 

 انسان بدن شناخت اولية قدم كه تشريح يا اتوميآن
 اي ويژه جايگاه از سينا ابن حكيم ديدگاه در شود، مي محسوب
 هر آغاز در بدن مختلف اعضاي تشريح بيان كه است برخوردار

 ،"قانون" ارزشمند كتاب در ها بيماري درمان مباحث از فصل
 به ختنپردا اهميت لزوم و حوزه اين به ايشان توجه بيانگر

 تنها را "تشريح" فرزانه حكيم اين است. كالبدشناسي مباحث
 خود، طبابت درست مسير در طبيب يك كه داند مي سرفصلي

 نيازمند منطق، و فلسفه همچون ها مسير ساير در كه چند هر
 بيازمايد را آن بايد خود است، فيلسوفان و حكما از گرفتن ياري

 ساده دستة دو به اعضا سينا، بنا قانونِ كتاب در ).19( بياموزد و
 از تواند مي مركب عضو هر كه شوند مي تقسيم مركب و

 هم كنار در ها اين و باشد شده تشكيل ساده عضو تعدادي
 خاصي عملكرد يك هر كه هستند مركبي اعضاي دهندة تشكيل

 بر كبد. قلب، گوش، چشم، مانند دارند عهده بر بدن در در را
 عضو در كه است مفرد اعضاي زا يكي "لحم" اساس اين

 سينا ابن حكيم و بوده دهنده تشكيل اصلي بافت "قلب" مركبِ
 ترجمه: ؛»قوي لحم من مخلوق« نام با را قلب قانون، كتاب در
 آشنايي اهميت لذا كند، مي ياد محكم، گوشت از آمده وجود به
 ارزيابي اهميت ).8( است مبرهن و بارز آن عملكرد و لحم با

 "سميولوژي" را آن امروزه كه عضو يك عملكرد ايه نشانه
 چند هر و است بدن اعضاي ساير از بيش قلب در نامند مي

 بودن غالب دليل به شود، مي شناخته مركب عضوي قلب عضو
 مورد بيشتر حيث اين از آن، دهندة تشكيل اجزاي در لحم

 طب در "لحم" رسد مي نظر به ).8( گرفت خواهد قرار ارزيابي
 )Muscle( جديد طب در "ماهيچه" تعريف به ايران سنتي

 طب تشريح اصيل متون مطالعة با توان مي كه باشد نزديك
 ماهيت با نوين، طب متون و قانون كتاب جمله از ايران سنتي

 قديم طب در بهتر و بيشتر عضو اين عملكردي و فيزيولوژيك
 را قلب با مرتبط هاي بيماري اساس اين بر و شد آشنا جديد و

 كرد. پيشگيري يا و درمان تحليل،
 اسـت  اي سـاده  و مفرده اعضاي از ،"لحم" سنتي طب متون در
 او تعريـف  در و داراسـت  را خود به مخصوص هاي عملكرد كه
 كـه  اسـت  عضـوى  گوشت، است: آمده اينگونه قانون كتاب در

 در اعضـا  گرفتن قرار هم كنار از كه است خالى هاى جا پركنندة
 آن تقويـت  بـراى  نيرويـى  همچنـين  و است  آمده وجود به بدن

 ).20( )1(تصوير است اعضا
 

 
 

 االبدان تشريح  كتاب در شرايين و قلب آناتومي از نمايي :1تصوير
 

توسط  لحم هايي كه براي عضو عملكردبر اساس مجموع 
توان وظايف اين عضو مفرد  سينا بيان شده است، مي حكيم ابن

فضاهاي خالي در  ة. پركنند1: كرد بندي را در دو شاخه دسته
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ر است كه خودشان فاقد آن قوت به اعضاي ديگ ة. دهند2 ؛بدن
در بدن دستخوش ضعف و يا  "لحم"هستند. بنابراين چنانچه 

تغييري شود، اين مسأله بر روي عملكرد ساير اعضا نيز اثر 
كنندة لحم در بدن  خواهد گذاشت، لذا هر آنچه كه تقويت

كنندة ساير اعضاي  صورت غيرمستقيم تقويت انسان است به
بدن نيز خواهد بود و بالعكس هر آنچه كه لحم را تضعيف كند 

 بر روي عملكرد ساير اعضا اثرات منفي خواهد داشت.
عنوان عضو  سينا در ابتداي معرفي قلب به حكيم ابن

اي كه شناخت آن بر هر طبيبي ضروري است، به معرفي  رئيسه
أما القلب، «كند:  گونه آغاز مي ته است و اينآناتومي آن پرداخ

فإنه مخلوق من لحم قوي ليكون أبعد من اآلفات، منتسج فيه 
أصناف من الليف قوية، شديدة االختالف، الطويل الجذاب و 

از گوشت  ؛ ترجمه: قلب»العريض الدفّاع و المورب الماسك
ها در امان بماند و از  قوي تشكيل شده است كه از آسيب

كه  وجود آمده است ي عضالني متفاوت بهها فيل ازاعي انو
 شرحنفيس در كتاب  ). ابن8دراز و پهن و مورب هستند (

اند:  نوشته قانون، در توضيح اين قسمت از كتاب قانون حيتشر
رسد اين نوع  نظر مي را كه به-علت وجود لحم قوي در قلب 

و نياز شديد اين عضو به حركت  -لحم تنها در قلب باشد
سوي  حرارت است تا بتواند خون مورد نياز بدن را كه به

كند، رقيق و قابل توزيع كرده  ها و اعضاي ديگر پمپ مي اندام

و در برابر حركات و انقباضات شديد و مكرّرِ عضله قلب 
 ).8مقاومت كند (

طبق منابع آناتومي طب نوين نيز عضلة قلب از نوع عضلة 
وكارديوم) و برخي عروق مخطط است و در ديوارة قلب (مي

شود. اين عضله از  بزرگ كه نزديك قلب هستند يافت مي
ها كه از لحاظ الكتريكي و شيميايي  هاي منشعبي از سلول شاخه

ها  آيند. قدرت انقباض آن وجود مي به هم متصل هستند، به
كمتر از عضلة اسكلتي است و در مقابل خستگي مقاوم هستند. 

شود  دهي مي حركتي احشايي عصبعضلة قلبي توسط اعصاب 
)21 .( 

با توجه به ارتباط جدي بين عضلة قلب و ميزان بروز 
هاي مؤثر قلبي نيز با اين  افسردگي در بيماران، امروزه دارو

هاي  رسد دارو نظر مي اند و به ديدگاه مورد بازنگري قرار گرفته
شوند در برخي موارد  ده قلبي مي قلبي كه موجب افزايش برون

ومير بيماران بعد از حمالت قلبي همراه هستند  ا افزايش مرگب
هاي مرتبط با اختالل در عملكرد عضلة قلب از  ). بيماري22(

رواني در -ها نيز با اختالالت روحي جمله كارديوميوپاتي
 "سندرم قلب شكسته"شوند كه اخيراً بيماري بيماران همراه مي

شناخته  "Takotsubo syndrome"كه در مطالعات با نام 
خود اختصاص داده  ها به شود توجه زيادي را در ارزيابي مي

 ).23( )1(جدولاست و در ارتباط نزديك با افسردگي است 
 

 سينا و طب جديد بر رابطة بين عضلة قلب و افسردگي مقايسة بين ديدگاه ابن :1جدول
 ديدگاه طب نوين سينا ديدگاه ابن رديف

تواند نشان قوت قلب  الرجاء) مي ار بودن (حسنشاد بودن (فرح) و اميدو 1
 ).8و گرم بودن آن باشد (

بيماران مبتال به كارديوميوپاتي تاكوتسوبو نسبت به حوادث يا 
 ).23شوند ( رواني منفي مي-تصاوير، بيشتر دچار حاالت روحي

 ).8تواند نشان سرد و خشك بودن قلب باشد ( حاالت ترس و غم مي 2
ماري افسردگي در بيماران با كارديوميوپاتي، بيش از نمرة ارزيابي بي

 ).24گروه عادي است (

تواند نشان  وجود حالت خشم طبيعي و شجاعت در انجام كارها مي 3
 ).8وجود گرماي معتدل در قلب باشد (

ميزان بروز حاالت روحي منفي در بيماران با كارديوميوپاتي 
 ) .25تاكوتسوبو بيشتر است (

 ).8دهندة قوت قلب باشد ( تواند نشان ميقوت بدن  4
گرا يا مستعد ابتال به افسردگي بيشتر به  هاي درون افراد با شخصيت

 ).26شوند ( اختالالت عضلة قلب مبتال مي

 ).8تواند نشان سردي قلب باشد ( كُندي در حركات مي 5
پارتوم)  زنان باردار مبتال به اختالل عضلة قلب (كارديوميوپاتي پري

 ).27شوند ( شتر مبتال به افسردگي ميبي
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كارهاي تقويت قلب بر اساس  ) قسمت سوم: راه3
سينا با اثر بر روي روح حيواني و عضلة قلب بر  ديدگاه ابن

 اساس شش اصل ضروري زندگي
هايي كه تا كنون ذكر شد، عضلة قلب در  بر اساس يافته

اختن به اي دارد. هر چند پرد كيفيت عملكرد قلب جايگاه ويژه
جانبه است اما اين  بسيار جامع و نيازمند مطالعات همه "قلب "

مطالعه سعي كرده تا با تمركز بر روي عضلة قلب، با ديدي 
هاي تقويت قلب و  متمركز بر عوامل مؤثر بر آن، به راهكار

كمك به كاهش بروز افسردگي بپردازد. بر اساس منابع غني و 
المت بر پاية شش اصل معتبر طب سنتي ايران، همواره س

بندي شده و حفظ سالمتي در گرو  ضروري حيات دسته
سالمت اين شش دسته خواهد بود كه قلب نيز از اين شش 
اصل مستثني نيست. در ادامه به تفكيك، به اهم موارد 

بندي از ديدگاه طب سنتي  كنندة قلب در اين شش دسته تقويت
بتوان به مقايسة  و طب نوين پرداخته خواهد شد تا در انتها

 مناسبي بين اين دو ديدگاه دست يافت.
 . ورزش1-3

شدة عضالت است،  كنندة بال شك و اثبات آنچه كه تقويت
توان نتيجه گرفت با ورزش و تقويت  ورزش است كه مي

خصوص اعضاي ساده  عضالت، عملكرد ساير اعضاي بدن، به
تي ايران بندي اعضاي بدن از ديدگاه طب سن تر در دسته كه پيش

ذكر شد، بهبود خواهد يافت. جايگاه ورزش (رياضت) از 
اي است كه آن را درماني براي  گونه سينا به ديدگاه حكيم ابن

الرياضه هي حركه إراديه تضطر إلى «شمردند:  ها مي اكثر بيماري
التنفس العظيم المتواتر و الموفق الستعمالها على جهه اعتدالها 

؛ ترجمه: ورزش حركتي ارادي »عالج في وقتها به غناء عن كل
شود لذا كسي كه  است كه موجب تند شدن نفس انسان مي

صورت معتدل در زمان مناسب و به شكلي كه  بتواند آن را به
تر است، انجام دهد از هرگونه درمان  براي بدن او سودمند

سينا در تفصيل اصول  نياز خواهد شد. حكيم ابن ديگري بي
ترين اصل حفظ سالمتي  را بزرگحفظ سالمتي، ورزش 

معظم التدبير لحفظ الصحه هو أن «فرمايند:  دانند و مي مي
ترين  ؛ ترجمه: بزرگ»يرتاض ثم تدبير الغذاء ثم تدبير النّوم

تدبير براي حفظ سالمتي فعاليت بدني، سپس مديريت غذايي 
). امروزه در مطالعات 28و بعد از آن مديريت خواب است (

زش در درمان افسردگي به اثبات رسيده و جديد اهميت ور
هاي انفرادي و تيمي در پيشگيري و  اثرات مختلف ورزش

طوري كه در جوامع انساني  اند به درمان اين بيماري معرفي شده
كه ورزش منظم و گروهي دارند شيوع افسردگي كمتر است و 
با افزايش ميزان تحرك در افرادي كه دچار بيماري افسردگي 

 ).8تر و با عود كمتري بوده است ( درمان بيماري سريعهستند، 
 ها ها و آشاميدني . غذا2-3

طور جدي  از ديگر اموري كه در تقويت عضلة قلب بايد به
هاست. جهت توضيح اين  ها و آشاميدني به آن پرداخته شود غذا

سينا بازنگري  قسمت الزم است تا مزاج قلب از ديدگاه ابن
ناميده شده است عضوي گرم و شود. قلب كه لحم قوي 

رسد مواد خوراكي و آشاميدني  نظر مي شود. به خشك ناميده مي
 خون"كه مادة توليدكنندة بافت عضالني در قلب را كه 

كنند براي تقويت عضلة قلب  است، تأمين مي "مناسب
از قلب  حيوانيجايي كه قوة  كننده است. همچنين از آن كمك

هستند  حيوانيكنندة قوة  كه تقويتهايي  گيرد، غذا منشاء مي
توان به اين موارد  باشند كه مي كنندة اين عضله نيز مي تقويت

اشاره كرد: شيرة انگور، كباب گوشت گوسفند، سوپ ماهيچة 
). 29برشت، زيتون، سيب ( گوسفندي، زردة تخم مرغ نيم

دانشمندان علوم تغذيه نيز در مطالعات اخير به اهميت رژيم 
اند و مطالعات  پيشگيري از افسردگي اشاره داشتهغذايي در 

دهد  مختلفي در اين حوزه در حال انجام است كه نشان مي
هاي تازه،  رژيم غذايي حاوي گياهان تازه، حبوبات و غذا

). همچنين 30دهند ( ريسك ابتال به افسردگي را كاهش مي
هاي حاوي  هايي غني از روغن زيتون، سير، اسفناج ، غذا غذا
صورت مستقيم  الت در كاهش بروز افسردگي در جوامع بهفو

 ).31مؤثر هستند (
 . خواب و بيداري3-3

خواب از ديگر اصول ضروري حفظ سالمتي است كه از 
صورت  سينا و ساير حكماي طب ايراني، به ديدگاه حكيم ابن

 مستقيم در فرآيند هضم گوارشي مؤثر است. فرآيندي كه در 
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انچه با اختالل همراه شود، مادة شود، چن بدن انجام مي
درستي فراهم  مناسب براي عملكرد اعضا از جمله قلب به

اي به فرآيند  نخواهد شد. براي توضيح بيشتر الزم است تا اشاره
هضم گوارشي از ديدگاه طب سنتي ايران شود. هضم داراي 
چهار مرحله است كه براي رسيدن به مرحلة انتهايي كه به آن 

گويند و مواد الزم براي عملكرد مناسب اعضا  هضم عضوي مي
شود نياز به خواب و بيداري مناسب  از جمله قلب، تأمين مي

خوبي هضم كرده و مواد  است تا بدن بتواند غذاي مصرفي را به
مؤثر و مناسب آن را به اعضا برساند؛ چنانكه اختالل خواب و 

ضم خوابي و يا بيداري مفرط موجب ضعيف شدن فرآيند ه بي
و در نتيجه ضعف در اعضاي بدن از جمله عضلة قلب خواهد 

عنوان يك عامل جدي در بروز  شد. امروزه اختالالت خواب به
افسردگي و مانعي بر درمان اين بيماري به اثبات رسيده است 

)32.( 
 . هوا4-3

نويسد:  در توصيف هوا مي قانونسينا در كتاب  حكيم ابن
اي براي  ؛ ترجمه: هوا ماده»احناالهواء عنصر ألبداننا و أرو«

جايي كه قلب محل توزيع قوة  . از آن)33(جسم و روح ماست 
در بدن است و اين قوه براي عملكرد خود به هواي  حيواني

رسد توجه  نظر مي تميز و مناسب و با مقدار كافي نياز دارد، به
اي برخوردار باشد. اهميت هوا را  به اين اصل از جايگاه ويژه

ها و  تنها در هواي اطراف، بلكه در نوع لباس و پوشش، در بو نه
هاي استشمام شونده در محيط و نيز در دسترسي به نور  يا عطر

زائد و نامناسب از راه درست ). هواي 8آفتاب بايد لحاظ كرد (
دنبال  آن كه تنفس است بايد دفع شوند تا عضلة قلب بتواند به

ت يك انسان دارد اين حركت بسيار زيادي كه در طول حيا
مواد را دفع كرده و با اختالل عملكرد مواجه نشود. در اين 

درستي مواد زائد دفع شوند،  گونه كه نياز است تا به مسير همان
ضروري است تا هواي مناسب و پاك مجدداً وارد بدن شود تا 
عضلة قلب كه مادة اصلي ورودي آن اكسيژن است، از عهدة 

 وظايف خود برآيد.
 . حاالت روحي و رواني5-3

حاالت روحي و رواني انسان كه در طب سنتي ايران 
شوند، از جايگاه خاصي  خوانده مي "اعراض نفساني"

برخوردار است كه در اين مطالعه از ديد اثر بر روي عضلة 
طور  در متون طب سنتي به  شد. اين حاالت قلب بررسي خواهد 

،خشم، خجلت  كلي در شش دستة غم، شادي، ترس، هم
شود. از اين بين، خشم و ترس موجب افزايش  بندي مي تقسيم

رسد با  نظر مي شوند كه به ناگهاني فعاليت عضلة قلب مي
پوشاني دارد كه موجب افزايش  كاردي در طب نوين هم تاكي

ضربان قلب و افزايش بار عضلة قلب خواهد شد. چنانچه اين 
وند، عضلة قلب حاالت بيش از حد معمول بر فرد عارض ش

شده از آن در  خارج حيوانيدچار ضعف خواهد شد و روح 
هاي پذيرش  توزيع مناسب در بدن براي اينكه بتواند ظرفيت

عملكرد را به اعضاي بدن دهد، دچار اختالل خواهد شد. قابل 
ذكر است كه شادي و غم نيز كه اولي موجب افزايش ضربان 

چنانچه طوالني شوند شود  قلب و دومي موجب كاهش آن مي
توانند عضلة قلب را از انجام امورات خود ناتوان كنند.  مي

طور موقّت عملكرد عضلة  خجلت و هم دو حالتي هستند كه به
دهند، اما چنانچه طوالني شوند  قلب را تحت تأثير قرار مي

). مطالعات اخير در طب نوين 8توانند آن را ضعيف كنند ( مي
تقيم حاالت روحي و رواني بر روي عضلة نيز بيانگر اثرات مس

شود در بيماران با  قلب است كه اين رابطة دوطرفه موجب مي
سمت  اختالالت عضالني قلب، حاالت روحي و رواني به

-26منحرف شود ( التيتمانگري و كاهش  افسردگي و منفي
28.( 

 . مواد دفعي بدن 6-3
وسيله مواد دفعي بدن از چندين راه خارج شده و به اين 

سالمت بدن با خروج مواد زائد و نگهداري مواد الزم در بدن، 
توان  هاي خروج مواد زائد از بدن مي شود. از جمله راه حفظ مي

به ترشحات بيني، عرق، مدفوع و خون قاعدگي اشاره كرد. دفع 
مواد زائد و نامناسب از بدن و حفظ مواد مفيد از امور قابل 

سالمتي عضلة قلب است؛ لذا توجه در بحث تقويت و حفظ 
دفع مناسب روزانه از طريق سيستم گوارشي (مدفوع)، از طريق 
سيستم كليوي (ادرار)، از طريق سيستم تناسلي (خونريزي 
ماهيانه در زنان و مايع مني در مردان)، تعريق، فضوالت دفعي 
بدن همچون ترشحات چشم و گوش و بيني چنانچه در زمان 

في صورت نگيرد عضالت فرد را مستعد مناسب و به مقدار كا
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انباشت سموم خواهند كرد و فرآيند عملكردي عضو از جمله 
گونه كه شواهد  قلب را نيز با اختالل مواجه خواهند كرد. همان

دهد با افزايش ميزان انباشت مواد در بدن در سبك  نشان مي
زندگي جديد، افزايش ميزان اختالالت قلبي و عروقي زياد 

. در مطالعات اخير نيز ارتباط بين يبوست و ريسك شده است
 ).34عروقي به اثبات رسيده است (-حمالت قلبي

 گيري: بحث و نتيجه
روح حيواني در طب سنتي ايران كه منشاء آن قلب است، 

نظر  منشاء تمام قوا و حس و حركت و رفتار انسان است كه به
در طب  هاي افسردگي رسد عالئم گفته شده در كرايتريا مي

هاي روح حيواني تطابق نزديكي  نوين با اختالل در عملكرد
دارند. در ارزيابي متون طب سنتي ايران، عالئمي همچون گرية 
زياد، كاهش تمايالت روزانه، اختالل اشتها، اختالل خواب، 
نبض ضعيف، كاهش حافظه و كسل بودن از مواردي هستند كه 

مزاج سرد  اني و سوءدر توضيح اختالل در عملكرد روح حيو
صراحت  اند. هر چند در متون طب سنتي ايران به قلب بيان شده

مزاج روح حيواني اشاره نشده است، اما بر اساس  به سوء
مطالعات تطبيقي صورت گرفته توسط انوشيرواني و همكاران 

مزاج سرد روح حيواني،  در ارزيابي معيارهاي شناخت سوء
ه است كه نشان از ارتباط قوي دست آمد نتايج ارزشمندي به

بين اختالالت روح حيواني و عالئم مشابه بيماري افسردگي در 
نامة سنجش وضعيت  بدن دارد كه در اين مطالعه پرسش

). 35مزاج سرد روح حيواني به ثبت رسيده است ( سوء
عالئمي همچون ضعف بدن، غم،  قانونهمچنين در كتاب 

ان عالئمي از ضعف قلب عنو ترس، كاهش اميد و كسالت به
 بيان شده است. 

تشخيص و درمان افسردگي در طب نوين، داراي ابعاد 
اي است و تغييرات ارزيابي آن در طي مطالعات  وسيع و پيچيده

نظر  مختلف بيانگر اين پيچيدگي است. در طب سنتي نيز به
رسد عالئم اين بيماري با اختالل عملكرد در چند عضو  مي

تر مطالعات پيش از اين به ارتباط بين همراه است. بيش
هايي  اند كه بر اساس يافته اختالالت مغزي و افسردگي پرداخته

 رسد  نظر مي كه در مطالعة حاضر به آن اشاره شده است، به
 

 توان به مسير ارتباطي بين قلب و افسردگي نيز پرداخت. مي
رغم تنوع درماني كه براي بيماري افسردگي  امروزه علي

هاي نسل حاضر، عدم پاسخ  ترين بيماري عنوان يكي از شايع به
ها موجب نگرشي جديد  به درمان و عود و بروز عوارض دارو

سوي طب سنتي شده است؛ بر اين اساس  از سوي پزشكان به
هاي پيشگيري و يا  توان با نگاهي نو و متفاوت به راهكار مي

 نگريست.درمان افسردگي با كمك تقويت قلب و روح حيواني 
رسد هر آنچه كه در تقويت روح حيواني  نظر مي همچنين به
تواند منجر به بهبود عالئمي شود كه امروزه  مؤثر باشد مي

شوند و بالعكس،  عنوان عالئم بيماري افسردگي شناخته مي به
هر چه كه باعث تضعيف آن شود موجب ضعف حس و 

ن فرضيه خواهد شد. در اين مطالعه اي حاالت رواني حركت و
در نظر گرفته شد كه با توجه به اينكه، قلب منبع روح حيواني 

تواند موجب  است هر آنچه كه عضلة قلب را تقويت كند مي
 ). 36بهبود عملكرد قلب و در نتيجه تقويت روح حيواني شود (

مطالعات اوليه انجام شده پيرامون علل، عوارض و 
ردگي در متون طب هاي نظري پيشگيري از بيماري افس راهكار

توجهي در اين زمينه  سنتي ايران، حاكي از وجود نكات قابل
است كه بر اساس شش اصل ضروري حيات به آن پرداخته 

تنها عاملي  شده است. ورزش از ديدگاه طب سنتي ايران نه
تواند درمان  هاي قلبي است، بلكه مي براي پيشگيري از بيماري

). امروزه در راستاي تقويت 37ها نيز باشد ( بسياري از بيماري
عملكرد قلب چه در افراد سالم و چه در افراد با مشكالت 

عروقي به اهميت ورزشِ مناسب اذعان شده است و -قلبي
ها جا داشته، هر چند كه  جوامعي كه ورزش در برنامة منظم آن

اند، ميزان بروز اين  در معرض ابتال به بيماري افسردگي بوده
رسد الزم  نظر مي ). آنچه كه به38اند ( نشان دادهبيماري را كمتر 

است تا بين دو ديدگاه طب نوين و طب سنتي لحاظ شود، در 
نظر گرفتن شرايط مزاجي و جسماني افراد براي تعيين نوع 

هاست. چنانچه طب نوين نيز امروزه به اين  ورزش مناسب آن
نتيجه رسيده است كه در استعداديابي ورزشي و يا تعيين 

رزش مناسب براي هر فرد الزم است تا به ميزان عضله و و
 تر  هاي دقيق كيفيت آن در بدن هر فرد با دقت بيشتر و ارزيابي
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 ).39نگريسته شود (
ترين اصول ستة ضروريه است، در  هوا نيز يكي از مهم

طور مستقيم در  عنوان عاملي كه به متون طب سنتي ايران به
آن و در نتيجه تقويت روح  سازي قلب و غذارساني به پاك

حيواني نقش دارد، معرفي شده است؛ لذا بر حسب اين گزاره 
توان عوامل اثرگذار بر بهبود و يا فساد هوا را مورد بررسي  مي

طور مستقيم در افزايش يا كاهش قوه و  بيشتر قرار داد چون به
روح حيواني و عملكرد انسان اثرگذار خواهند بود. توجه به 

ها كمتر پرداخته شده  كه امروزه در طب نوين به آن مسائلي
است، همچون پوشش، محل سكونت، محل دفع فضوالت 
انساني از جهت دوري يا نزديكي به محل سكونت، نوع 

هاي مورد استفاده در هر فرد و يا ميزان قرارگيري در  عطر
آفتاب از مواردي هستند كه در طب نوين بر اساس اثرگذاري 

زان و كيفيت هواي ورودي به بدن نياز به مطالعة ها در مي آن
 ها پرداخته شده است. بيشتر دارد و در طب سنتي به آن
عنوان يكي ديگر از اصول ستّة  اختالل خواب و بيداري به

شود؛ لذا با  ها مي ضروريه، موجب تغيير در كيفيت و مزاج بدن
ايجاد تغيير قادر به حفظ يا بازگشت سالمتي بدن هستيم. 
مطالعاتي كه در طب نوين صورت گرفته به اثرگذاري دوطرفة 

طور  اند و اين اختالالت به اختالل خواب و افسردگي پرداخته
كه بيماران با  واضح با عملكرد قلب نيز ارتباط دارد، چنان

هاي قلبي قرار دارند. اما در  اختالالت خواب در معرض آسيب
راي هر فرد، بلكه به تنها به ميزان خواب ب طب سنتي ايران نه

روز بر اساس  زمان خواب مناسب در طول يك شبانه
هاي مزاجي هر فرد و سرزميني كه در آن سكونت دارد،  ويژگي

 ).32اشاره شده است (
در معرفي مواد غذايي مناسب براي درمان بيماري افسردگي 

رسد  نظر مي به تركيبات غذايي متنوعي اشاره شده است كه به
هاي طب نوين و طب  هاي ديدگاه ت، تفاوتدر برخي نكا

ها و  دهند غذا ها نشان مي سنتي قابل تأمل هستند. بررسي
 هايي كه از نظر مزاجي در طب سنتي ايران موجب  خوراكي

شوند حاوي مواد مؤثره و مغذّي هستند كه  گرم شدن بدن مي
هر چند در مواد غذايي با طبع سرد نيز وجود دارند، در 

). در 40شوند ( ول با مقدار بيشتري يافت ميبندي ا دسته
مطالعات اخير ديده شده كه مواد مؤثره در تركيبات غذايي كه 

 در طب سنتي ايران موجب تقويت قلب يا بهبود قوة حيواني 
شوند در خيلي از موارد مشابه تركيباتي است كه طب نوين  مي

ب سنتي ها اشاره دارد. نكتة قابل تأمل اينكه در ط نيز به آن
ها نيز ذكر  ها و آشاميدني ايران اصول مصرف درست خوردني

شده است و دربارة زمان و ميزان مصرف آب يا تركيباتي كه 
نامند نكات ارزشمندي موجود است كه  ها را دسر مي امروزه آن

صورت غيرمستقيم بر روي سالمت هضم در هر فرد و به  به
 ).41خواهد داشت (تبعِ آن سالمت بدن و از جمله قلب، اثر 

هاي دفع مواد زائد در بدن از ديدگاه طب سنتي ايران به  راه
شوند كه گاهي الزم  بندي مي دو مسير طبيعي و غيرطبيعي دسته

ها را باز  شود تا پزشك براي سالمت بيمار خود اين مسير مي
كند. مطالعاتي كه امروزه در طب نوين بر روي اختالل در 

ئد از بدن انجام شده، بيشتر متمركز بر هاي دفع مواد زا مسير
روي دفع مدفوع و اختالالت قاعدگي در زنان بوده است و 

هاي قلبي و  ارتباط بين يبوست و اختالالت قاعدگي با بيماري
رسد براي مطالعات  نظر مي دهند و به افسردگي را نشان مي

 ).42بيشتر در اين حوزه، قابل توجه خواهند بود (
ررسي ارتباط بين ستّة ضروريه و عملكرد اميد است با ب

روح حيواني كه در نگاه طب سنتي عامل مؤثر بر بروز حاالت 
روحي و رواني انسان است در مطالعات تكميلي تيم پژوهشي 
حاضر، بتوان عوامل دخيل در پيشگيري از بيماري افسردگي را 

 ارزيابي و در قالب مدلي مفهومي تبيين كرد.
 تشكر و قدرداني: 

نامة صديقه طالبي دانشجوي دورة دكتري  اين مقاله، از پايان
تخصصي طب سنتي دانشكدة پزشكي دانشگاه شاهد با عنوان 

و  "تبيين پيشگيري از افسردگي از ديدگاه طب سنتي ايران"
استخراج شده  IR.SHAHED.REC.1397.036شناسة اخالق 

 است.
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