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بهترین کتاب ها برای مقابله با افسردگی ؛
 ۷+۲کتاب عالی
افســردگی مشــهورترین اختــال روانــی اســت کــه در سراســر جهــان وجــود
دارد .بــر اســاس آمارهــای ســازمان جهانــی بهداشــت یا  WHOتقریبــا  %۵از
بزرگســاالن بــا ایــن بیمــاری دســت و پنجــه نــرم میکننــد .مطالعــه کتــاب همیشــه
راهــکار خوبــی بــرای غلبــه بــر برخــی ضعفهــای مــا اســت .اگــر
هنــگام ابتــا بــه مشــکالت حــاد روحــی روانــی ماننــد افســردگی بــه
کتــاب هــا پنــاه ببریــم ،میتوانیــم تــا حــد زیــادی بــا آنهــا مقابلــه
کنیــم .در واقــع مطالعــه کتــاب بــرای مقابلــه بــا افســردگی میتوانــد
مســیر درمــان مــا را هموارتــر کند .تاثیــر مطالعــه بــر افســردگی به
قــدری زیــاد اســت کــه مــا را بــه آن واداشــت تــا چنــد مــورد
از بهتریــن کتــاب هــا دربــاره افســردگی را در ایــن مقالــه بــه شــما
معرفــی کنیــم .پــس تــا پایــان بــا مــا همــراه باشــید.
نقش مطالعه کتاب برای مقابله با افسردگی
امــا اصــا چــرا مطالعــه کــردن بــه مــا کمــک میکنــد تــا بــا بیمــاری افســردگی
مقابلــه کنیــم؟ مطالعــه کــردن یکــی از بهتریــن راههــای بهبــود روحیــه اســت .شــما
حتــی اگــر بــه ســراغ کتاب هــای حــال خــوب کن هــم نرویــد ،بــاز هــم صــرف
مطالعــه بــه شــما کمــک خواهــد کــرد تــا مغــز پویاتــری داشــته باشــید .در ادامــه
بــه شــما چنــد فایــده دیگــر مطالعــه کــردن را معرفــی خواهیــم کــرد:
• رفع مشکل کمخوابی افراد مبتال به افسردگی
• افزایش اعتماد به نفس
• القای حس خوب به افراد
• افزایش تمرکز
• کاهــش ریســک ابتــا بــه آلزایمــر و ســایر اختــاالت حافظــه و
مغــز
 -۱شاید بهتر باشد با کسی حرف بزنی
شــنیدن داســتان افــرادی کــه هــر یــک بــه نحــوی بــا مشــکالت
روحــی روانــی دســت و پنجــه نــرم میکردنــد ،بــه مــا انگیــزه
بیشــتری بــرای روبــرو شــدن بــا افســردگی میدهــد .کتــاب شــاید
بهتــر باشــد بــا کســی حــرف بزنــی نوشــته لــوری گوتلیــب اســت .او
ایــن کتــاب را بــر اســاس گفتههــای رواندرمانگــران و بیمارانشــان
نوشــته اســت .در واقــع داســتانهای مختلــف موجــود در ایــن کتــاب
همگــی واقعــی و بــر اســاس حقیقــت هســتند .گوتلیــب ســعی کــرده
تــا بــا اســتفاده از تجربیــات ایــن افــراد و مشــاهدات خــود ،در کنــار
کمــک گرفتــن از نظریــات بزرگانــی ماننــد فرویــد ،بــه مــا راهحلــی را بــرای درمــان
افســردگی ارائــه کنــد .مطالعــه ایــن کتــاب بــه مــا جنبههــای مختلــف زندگــی
را نشــان میدهــد .اتفاقــی کــه ســبب میشــود دیــد افــراد نســبت بــه جهــان
ی دنیــای اطرافمــان را کمتــر کنــد .ایــن کتــاب در
اطرافشــان تغییــر کــرده و ســیاه 
ایــران توســط بهنــاز همتــی ترجمــه و در انتشــارات الســانا بــه چــاپ رســیده اســت.
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 -۲حال عالی

زیــر عنــوان ایــن کتــاب آمــده اســت کــه کتــاب حــال عالــی دســتورالعملی
کاربــردی و موفــق بــرای مقابلــه بــا افســردگی آن هــم بــدون داروســت .دیویــد
برنــز ،نویســنده مشــهور ایــن کتــاب در طــی ســالها تجربــه کار بــه عنــوان یــک
رواندرمانگــر ،نــکات ارزنــدهای را بــرای مواجهــه بــا افســردگی بــه مــا پیشــنهاد
میکنــد .در واقــع روش شــناخت درمانــی کــه ابــداع او و همکارانــش اســت،
بــه افــراد کمــک میکنــد تــا بــدون مصــرف هرگونــه قــرص و دارو بســیاری از
اختــاالت روانــی و عصبــی خــود را درمــان کننــد .دلیــل اصلــی برنــز بــرای اســتفاده
و ابــداع ایــن روش عــوارض داروهــای روانشناســی اســت .بــرای همیــن هــم دیویــد
برنــز ســعی کــرده در ایــن کتــاب بــه مــا بیامــوزد تــا بــا تغییــر نحــوه تفکــر خــود،
احســاس بهتــری داشــته باشــیم .بــه ایــن ترتیــب مــا میتوانیــم بــا افــکار منفــی
مقابلــه کــرده و زندگــی بهتــری داشــته باشــیم.
البتــه بــه جــز مطالــب آموزشــی نویســنده تمریناتــی را هــم در بخــش بعــدی
کتــاب قــرار داده اســت .ایــن کار باعــث شــده کتــاب حــال عالــی بــه یــک راهنمــای
بســیار خــوب بــرای مقابلــه بــا افســردگی تبدیــل شــود .کتــاب حــال عالــی در
ایــران توســط مهــدی قراچهداغــی ترجمــه و در انتشــارات ذهنآویــز بــه چــاپ
رسید هاســت.
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 -۳تله شادمانی
گاهــی اوقــات تمــام تالشهــای مــا بــرای رســیدن بــه چیــزی جــواب عکــس
میدهــد .مثــا ممکــن اســت تمــام عمــر بــه دنبــال راهــی بــرای شــادمانی باشــیم
امــا بــه آن نرســیم .شــاید تعجــب کنیــد امــا متاســفانه ایــن داســتان خیلــی از مــا
اســت .در واقــع بســیاری از مــا بــه دلیــل آنکــه نمیدانیــم چگونــه بایــد بــذر شــادی
را در دل خــود بکاریــم ،بــر غمهــای خــود اضافــه میکنیــم .یکــی از کتــاب هــای
خــوب در ایــن رابطــه کــه اتفاقــا بــه مقابلــه بــا افســردگی کمــک میکنــد همیــن
کتــاب تلــه شــادمانی اســت .ایــن کتــاب بــر مبنــای روش درمانــی  ACTیــا درمــان
مبتنــی بــر پذیــرش و تعهــد نوشــته شــده اســت .راس هریــس بــا اســتفاده از ایــن
روش بــه مخاطبــان آمــوزش میدهــد کــه خــود را بیــش از حــد در منجــاب
کشــف شــادمانی اســیر نکننــد.
روش  ACTبــه افــراد آمــوزش میدهــد تــا بــا تغییــر افــکار و عادتهــای
خــود ،اوضــاع روحــی و ذهنیشــان را هــم تغییــر دهنــد .ایــن کتــاب در ایــران در نشــر
ســایه ســایه ســخن و توســط دکتــر علــی صاحبــی و مهــدی اســکندری ترجمــه شــده
اســت.
ِ
شفقت خود
 -۴دلسوزی یا
بــه نظــر شــما منبــع اصلــی اعتمــاد بــه نفــس و عــزت نفــس چیســت؟ خیلــی از
افــراد تصــور میکننــد کــه موفقیتهــا و دســتاوردهای مــا عامــل اصلــی افزایــش
اعتمــاد بــه نفســمان هســتند .امــا آیــا واقعــا اینطــور اســت؟ آیــا تمــام آنچــه کــه مــا
بــه عنــوان دســتاورد میشناســیم باعــث افزایــش اعتمــاد بــه نفســمان میشــود؟
اگــر چنیــن تفکــری داریــد بــد نیســت نگاهــی بــه افســردگی در افــراد مشــهور
بیاندازیــد .خواننــدگان ،بازیگــران ،ورزشــکاران و تمــام چهرههــای مشــهوری
کــه مــا میشناســیم و درگیــر افســردگی هســتند .حتــی کســی ماننــد جیــم کــری،
کــه خــود یکــی از ســاطین کمــدی بــه حســاب میآیــد هــم بــه شــدت درگیــر
افســردگی اســت .پــس شــاید افســردگی چنــدان بــه دســتاوردهای مــا ربــط
نداشــته باشــد .بلــه ،آنطــور کــه کریســتین نــف در کتــاب دلســوزی میگویــد،
اصلیتریــن بــروز افســردگی در افــراد ،نحــوه برخــورد و رویکــرد آنهــا در قبــال
شکستهایشــان اســت.
دلســوزی یــا شــفقت بــه خــود کتابــی اســت کــه بــه مــا میآمــوزد چگونــه

SOHEILAMANI.COM

بهترین کتاب ها برای
مقابله با افسردگی

خودمــان را بیشــتر دوســت داشــته باشــیم .در واقــع برخــاف عــادت بســیاری از مــا
کــه ســعی در تخریــب خــود و تواناییهایمــان داریــم ،ایــن کتــاب مــا را بــه آشــتی
بــا خــود دعــوت میکنــد .کتــاب شــفقت خــود یــا همــان دلســوزی بــا اســتفاده
از تحقیقــات ،تمرینــات ،راهکارهــای عملــی و داســتانهای مختلــف بــه افــراد در
ماقبلــه بــا افســردگی کمــک میکنــد .بــا خوانــدن ایــن کتــاب میفهمیــد کــه
دیگــر نیــازی نیســت کــه خودتــان را ســرزنش یــا تخریــب کنیــد .شــما میتوانیــد
ماننــد دوســتی دلســوز در کنــار خــود باشــید و بــه مــرور زمــان بــر افســردگی چیــره
شــوید .نشــر ذهــن آویــز ایــن کتــاب را هــم بــا ترجمــه مهــدی قراچهداغــی منتشــر
کــرده اســت.
 -۵رهایی از افسردگی به روش ذهن آگاهی
اگــر تــا بــه حــال بــا مشــکالتی ماننــد افســردگی دســت و پنجــه نــرم کــرد
باشــید حتمــا میدانیــد کــه گاهــی اوقــات رهایی تبدیــل افــکار منفــی بــه
مثبت تــا چــه انــدازه دشــوار اســت .کتــاب رهایــی از افســردگی بــه روش ذهــن
آگاهــی بــه افــراد کمــک میکنــد تــا در ایــن شــرایط بهتریــن تصمیــم را بگیرنــد.
مــارک ویلیامــز ،جــان تیزدیــل ،زینــدل ســگال و جــان کابــات زیــن نویســندگان
ایــن کتــاب ارزشــمند هســتند .همگــی ایــن چهــار نفــر از متخصصــان ایــن حــوزه
بــه حســاب میآینــد .کتــاب رهایــی از افســردگی بــه روش ذهــن آگاهــی بــه مــا
یــاد میدهــد کــه چگونــه بــا تغییــر نــوع نگــرش و رویکردمــان بــه افــکار منفــی و
اضطرابهــای ذهنــی بتوانیــم از ابتــا بــه افســردگی جلوگیــری کنیــم .ایــن کتــاب
هــم حــاوی تمریناتــی اســت کــه بــه خاطــر ســپردن و اســتفاده از نــکات موجــود
در آن را ســادهتر میکنــد .انتشــارات صابریــن ایــن کتــاب را بــا ترجمــه اکــرم
اکرمــی منتشــر کــرده اســت.
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 -۶شش گام برای مقابله با افسردگی
قــرن بیســت و یکــم را میتــوان قــرن ســرعت نامیــد .ســرعت در همــه چیــز .از
حمــل و نقــل تــا ارســال پیــام یــا هــر چیــز دیگــری کــه فکــرش را بکنیــد در کمتریــن
زمــان انتقــال پیــدا میکنــد .امــا ایــن ســرعت همیشــه هــم بــه نفــع مــا نیســت.
در واقــع مــا مجبوریــم خودمــان را بــا ســرعت جهــان اطرافمــان هماهنــگ کنیــم.
همیــن اتفــاق هــم مشــکالت زیــادی را بــرای مــا ایجــاد میکنــد .امــا مهمتریــن
مشــکالتی کــه ایــن ســبک از زندگــی بــرای ســامتی مــا ایجــاد کــرده اســت ،کــم
خوابــی و عــادات بــد غذایــی هســتند .در واقــع بیشــتر مــا بــه دلیــل زمــان کمــی کــه
داریــم بــه غذاهــای آمــاده و نیمــه آمــاده رو میآوریــم .در حالــی کــه ایــن غذاهــا
نــه تنهــا بــر روی بــدن مــا تاثیــر منفــی میگذارنــد ،بلکــه از لحــاظ روحــی هــم
بــرای مــا ضــرر دارنــد.
از طــرف دیگــر زمــان کمــی کــه مــا در اختیــار داریــم موجــب میشــود نتوانیــم
بــه تمــام کارهــای خــود برســیم .همانطــور کــه در معرفــی و خالصــه کتــاب چــرا
میخوابیم گفتیــم ،بــدن مــا بــه  ۷تــا  ۹ســاعت خــواب در شــبانه روز نیــاز دارد.
ایــن در صورتــی اســت کــه دنیــای امــروز چنیــن اجــازهای را بــه مــا نمیدهــد.
خــواب کــم و خــوراک ناســالم دو مــورد از مهمتریــن عوامــل تحریککننــده
افســردگی هســتند.
تمــام اینهــا را گفتیــم تــا شــما را بــا یکــی از بهتریــن کتــاب هــا بــرای مقابلــه بــا
افســردگی آشــنا کنیــم .کتــاب شــش گام بــرای مقابلــه بــا افســردگی اثــر اســتفن
ایــاردی اســت کــه بــا ارائــه راهکارهایــی کــه توســط بومیــان مناطــق مختلــف
جهــان اســتفاده میشــوند و بهرهگیــری از نــکات ســاده و کاربــردی ،نحــوه مقابلــه
بــا افســردگی را بــه مــا نشــان میدهــد .ادعــای ایــاردی ایــن اســت کــه ایــن
کتــاب در  ۶گام و بــا تمرینــات مختلــف بــه شــما آمــوزش میدهــد کــه چگونــه بــر

افســردگی پیــروز شــوید .انتشــارات اطالعــات ایــن کتــاب را بــا ترجمــه دکتــر علــی
علــی پناهــی بــه چــاپ رســانده اســت.
 -۷ظلمت آشکار
فرقــی نــدارد کــه افســرده باشــید یــا خیــر ،بــه هــر حــال خوانــدن سرگذشــت
فــردی کــه خــود مدتهــا درگیــر افســردگی بــوده اســت بــرای شــما جــذاب
خواهــد بــود .ویلیــام اســتایرن رماننویــس و مقالهنویــس آمریکایــی نویســنده
ایــن کتــاب اســت .او در کتــاب ظلمــت آشــکار خاطــرات روزهــای افســردگی
خــودش را بیــان کــرده اســت .ویلیــام اســتایرن خــودش هــم ســالها پیــش دچــار
نــوع حــادی از افســردگی میشــود .بــه قــدری شــدید کــه او حتــی بــه خودکشــی
فکــر میکــرد .امــا در نهایــت پــس از تحــت درمــان قــرار گرفتــن بــه مســیر زندگــی
خویــش بازگشــت .کتــاب ظلمــت آشــکار بــه مــا نشــان میدهــد کــه حتــی در اوج
ظلمــات و تاریکــی هــم کورســوی نــور امیــدی بــرای مــا وجــود دارد .نــوری کــه
میتوانــد مــا را از وضعیتــی کــه در آن گرفتــار هســتیم نجــات دهــد.
در واقــع خــود نویســنده هــم ســعی کــرده تــا بــا ظرافــت تمــام زندگــی یــک فــرد
افســرده را بــه تصویــر بکشــد .او بــه مــا آثــار مخرب عــدم تمرکــز و افســردگی را
نشــان میدهــد .ایــن کتــاب اســت اگرچــه کوتــاه اســت ،امــا خوانــدن آن تقریبــا
بــرای همــه جــذاب اســت .اســتایرن بــه خوبــی نشــان میدهــد یــک فــرد افســرده
چگونــه بایــد از ایــن درد و رنــج عبــور کنــد و بــه ســاحل آرامــش برســد .انتشــارات
ماهــی ایــن کتــاب را بــا ترجمــه افشــین رضاپــور بــه چــاپ رســانده اســت.

بهترین کتاب ها برای
مقابله با افسردگی

دو کتاب که برای مقابله با افسردگی خوب نیستند!
در ایــن بخــش قصــد معرفــی دو رمــان را داریــم .البتــه بــا توجــه بــه سرنوشــت
تلــخ نویســندگان آنهــا ،بــه شــما توصیــه میکنیــم کــه اگــر درگیــر بیمــاری
افســردگی هســتید تــا اتمــام درمــان خــود آنهــا را مطالعــه نکنیــد .دو رمــان از دو
تــن از بهتریــن نویســندگان زن تاریــخ کــه بــه خوبــی افســردگی و دنیــای آن را بــه
تصویــر کشــیده اســت.
 -۱خانم دالووی
ویرجینیــا وولــف بــدون شــک از بزرگتریــن نویســندگان ادبیــات انگلیســی
اســت .پــس وقتــی قــرار اســت رمانــی از او را بخوانیــم ،حتمــا بــا اثــری فوقالعــاده
روبــرو خواهیــم بــود .کتــاب خانــم دالــووی دو داســتان مــوازی را در مــدت کوتاهــی
بعــد از جنــگ جهانــی اول روایــت میکنــد .یــک طــرف داســتان خــود خانــم
دالــووی اســت کــه در حــال تــدارک بــرای یــک میهمانــی بــزرگ اســت .طــرف
دیگــر داســتان امــا کهنــه ســربازی اســت کــه حــاال با اختــال اضطــراب پــس از
حادثه دســت و پنجــه نــرم میکنــد .اگرچــه دکتــر و همســر او بــاور دارنــد کــه
او بیمــار نیســت ،امــا ایــن مــرد بــه شــدن بــرای پیــدا کــردن درمــان خــود تــاش
میکنــد .زاویــه دیــد رمــان بارهــا و بارهــا تغییــر پیــدا میکنــد .در طــول ایــن
جابجاییهــا هــم وولــف ســعی میکنــد زوایــای مختلفــی را در موضوعاتــی ماننــد
تفــاوت ســطح اجتماعــی و ســخت و دشــوار بــودن تحمــل و درمــان یــک بیمــاری
روحــی روانــی را نشــان میدهــد.
البتــه خــود وولــف هــم ماننــد شــخصیت رمانــش دچــار یــک بیمــاری روانــی
بــود .او کــه بــه اختــال دوقطبــی مبتــا بــود ،نهایتــا  ۱۶ســال بعــد از انتشــار رمــان
خانــم دالــووی ،در ســال  ۱۹۴۱خودکشــی کــرد .کتــاب خانــم دالــووی در ایــران
توســط نشــر نــگاه کــه از بهتریــن ناشــران ایرانی اســت بــه چــاپ رســیده اســت.

SOHEILAMANI.COM

بهترین کتاب ها برای
مقابله با افسردگی

ترجمــه ایــن کتــاب کار خجســته کیهــان اســت.
 -۲حباب شیشه
تنهــا رمــان یکــی دیگــر از نویســندگان زن مشــهور جهــان کــه ابتــدا بــه نــام
کــس دیگــری منتشــر شــد .ســیلویا پــات را بــا اشــعار غــم انگیــز او میشناســیم.
امــا بــه جــز شــعر ،او یــک رمــان هــم نوشــته اســت .داســتان رمــان حبــاب شیشــه
بســیار بــه زندگــی خــود پــات نزدیــک اســت .در واقــع برخــی آن را یــک رمــان
شــبه زندگینامــه میداننــد .اســتر گرینــوود ،شــخصیت اصلــی ایــن رمــان از یــک
بیمــاری روانــی رنــج میبــرد .او بــاور دارد کــه یــک حبــاب شیشــه زندگــی او را در
بــر گرفتــه و خف ـهاش کــرده اســت .بــرای همیــن هــم آســایش از زندگــی او بیــرون
رفتــه اســت .ایــن کتــاب بــه خوبــی جامعــه مــرد ســاالر آمریــکا در دهــه  ۱۹۵۰را
بــه تصویــر میکشــد .همچنیــن ســیلویا پــات در ایــن رمــان بــه اهمیــت ســامت
روان در ایــن دوران میپــردازد.
نکتــه تلــخ در مــورد رمــان حبــاب شیشــه ایــن اســت کــه ســیلویا پــات هــم
ماننــد ویرجینیــا وولــف بعــد از انتشــار ایــن کتــاب بــه زندگــی خــود پایــان داد .او
تنهــا یــک مــاه بعــد از منتشــر شــدن کتــاب حبــاب شیشــه ،در ســن  ۳۰ســالگی بــا
گاز خودکشــی کــرد .کتــاب حبــاب شیشــه را در ایــران گلــی امامــی ترجمــه کــرده
اســت و انتشــارات بــاغ نــو منتشــر کــرده اســت.
کتاب برای مقابله با افسردگی ؛ سخن پایانی
در ایــن مقالــه ســعی کردمــی شــما را بــا برخــی از بهتریــن کتــاب هــا بــرای
درمــان و مقابلــه بــا افســردگی آشــنا کنیــم .همانطــور کــه دیدیــد هــر کــدام از ایــن
کتابهــای بــه نحــوی بــه فرآینــد درمــان ایــن بیمــاری کمــک میکننــد .البتــه
بــاز هــم توصیــه میکنیــم کــه اگــر درگیــر ایــن بیمــاری هســتید ،فعــا دو رمــان
آخــر ایــن مقالــه را مطالعــه نکنیــد.
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