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بهترین کتاب ها برای مقابله با افسردگی ؛
 ۲+۷ کتاب عالی

ــود  ــان وج ــر جه ــه در سراس ــت ک ــی اس ــال روان ــهورترین اخت ــردگی مش افس
ــا ۵% از  ــت یا WHO تقریب ــی بهداش ــازمان جهان ــای س ــاس آمار ه ــر اس دارد. ب
بزرگســاالن بــا ایــن بیمــاری دســت و پنجــه نــرم می کننــد. مطالعــه کتــاب همیشــه 
ــر  ــت. اگ ــا اس ــای م ــی ضعف ه ــر برخ ــه ب ــرای غلب ــی ب ــکار خوب راه
هنــگام ابتــا بــه مشــکات حــاد روحــی روانــی ماننــد افســردگی بــه 
ــه  ــا مقابل ــا آن ه ــادی ب ــا حــد زی ــم ت ــم، می توانی ــاه ببری ــا پن ــاب ه کت
ــا افســردگی می توانــد  کنیــم. در واقــع مطالعــه کتــاب بــرای مقابلــه ب
ــر افســردگی به  ــر مطالعــه ب ــر کند. تاثی ــا را هموارت ــان م مســیر درم
ــورد  ــد م ــا چن ــت ت ــه آن واداش ــا را ب ــه م ــت ک ــاد اس ــدری زی ق
ــما  ــه ش ــه ب ــن مقال ــردگی را در ای ــاره افس ــا درب ــاب ه ــن کت از بهتری

ــا همــراه باشــید. ــا م ــان ب ــا پای ــس ت ــم. پ ــی کنی معرف
 

           نقش مطالعه کتاب برای مقابله با افسردگی

امــا اصــا چــرا مطالعــه کــردن بــه مــا کمــک می کنــد تــا بــا بیمــاری افســردگی 
مقابلــه کنیــم؟ مطالعــه کــردن یکــی از بهتریــن راه هــای بهبــود روحیــه اســت. شــما 
ــرف  ــم ص ــاز ه ــد، ب ــم نروی ــوب کن ه ــال خ ــای ح ــراغ کتاب ه ــه س ــر ب ــی اگ حت
ــری داشــته باشــید. در ادامــه  ــا مغــز پویات ــه شــما کمــک خواهــد کــرد ت مطالعــه ب

بــه شــما چنــد فایــده دیگــر مطالعــه کــردن را معرفــی خواهیــم کــرد:
رفع مشکل کم خوابی افراد مبتا به افسردگی  •

افزایش اعتماد به نفس  •
القای حس خوب به افراد  •

افزایش تمرکز  •
ــه آلزایمــر و ســایر اختــاالت حافظــه و  ــا ب کاهــش ریســک ابت  •

ــز مغ
 

۱- شاید بهتر باشد با کسی حرف بزنی
شــنیدن داســتان افــرادی کــه هــر یــک بــه نحــوی بــا مشــکات 
روحــی روانــی دســت و پنجــه نــرم می کردنــد، بــه مــا انگیــزه 
ــاب شــاید  ــد. کت ــا افســردگی می ده ــرو شــدن ب ــرای روب بیشــتری ب
ــوری گوتلیــب اســت. او  ــا کســی حــرف بزنــی نوشــته ل بهتــر باشــد ب
ــان  ــران و بیمارانش ــای روان درمانگ ــاس گفته ه ــر اس ــاب را ب ــن کت ای
نوشــته اســت. در واقــع داســتان های مختلــف موجــود در ایــن کتــاب 
ــر اســاس حقیقــت هســتند. گوتلیــب ســعی کــرده  همگــی واقعــی و ب
ــار  ــود، در کن ــراد و مشــاهدات خ ــن اف ــات ای ــتفاده از تجربی ــا اس ــا ب ت
کمــک گرفتــن از نظریــات بزرگانــی ماننــد فرویــد، بــه مــا راه حلــی را بــرای درمــان 
ــی  ــف زندگ ــای مختل ــا جنبه ه ــه م ــاب ب ــن کت ــه ای ــد. مطالع ــه کن ــردگی ارائ افس
ــان  ــه جه ــبت ب ــراد نس ــد اف ــود دی ــبب می ش ــه س ــی ک ــد. اتفاق ــان می ده را نش
ــن کتــاب در  ــد. ای ــر کن ــای اطرافمــان را کمت ــر کــرده و ســیاهی  دنی اطرافشــان تغیی
ایــران توســط بهنــاز همتــی ترجمــه و در انتشــارات الســانا بــه چــاپ رســیده اســت.

۲- حال عالی

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression
https://soheilamani.com/effect-of-reading-on-depression/
https://soheilamani.com/mood-boosting-books/
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ــتور العملی  ــی دس ــال عال ــاب ح ــه کت ــت ک ــده اس ــاب آم ــن کت ــوان ای ــر عن زی
ــد  ــت. دیوی ــدون داروس ــم ب ــردگی آن ه ــا افس ــه ب ــرای مقابل ــق ب ــردی و موف کارب
ــک  ــوان ی ــه عن ــه کار ب ــال ها تجرب ــی س ــاب در ط ــن کت ــز، نویســنده مشــهور ای برن
ــا پیشــنهاد  ــه م ــا افســردگی ب ــه ب ــرای مواجه ــده  ای را ب ــکات ارزن ــر، ن روان درمانگ
می کنــد. در واقــع روش شــناخت درمانــی کــه ابــداع او و همکارانــش اســت، 
ــیاری از  ــرص و دارو بس ــه ق ــرف هرگون ــدون مص ــا ب ــد ت ــک می  کن ــراد کم ــه اف ب
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 
ــر نحــوه تفکــر خــود،  ــا تغیی ــا ب ــه مــا بیامــوزد ت ــن کتــاب ب ــز ســعی کــرده در ای برن
ــی  ــکار منف ــا اف ــم ب ــا می توانی ــب م ــن ترتی ــه ای ــیم. ب ــته باش ــری داش ــاس بهت احس

ــری داشــته باشــیم.  ــی بهت ــرده و زندگ ــه ک مقابل
ــدی  ــم در بخــش بع ــی را ه ــب آموزشــی نویســنده تمرینات ــز مطال ــه ج ــه ب البت
کتــاب قــرار داده اســت. ایــن کار باعــث شــده کتــاب حــال عالــی بــه یــک راهنمــای 
ــی در  ــال عال ــاب ح ــود. کت ــل ش ــردگی تبدی ــا افس ــه ب ــرای مقابل ــوب ب ــیار خ بس
ــاپ  ــه چ ــز ب ــارات ذهن آوی ــه و در انتش ــی ترجم ــدی قراچه داغ ــط مه ــران توس ای

رسیده اســت.
 

۳- تله شادمانی
ــزی جــواب عکــس  ــه چی ــرای رســیدن ب ــا ب ــات تمــام تاش هــای م گاهــی اوق
ــرای شــادمانی باشــیم  ــه دنبــال راهــی ب می دهــد. مثــا ممکــن اســت تمــام عمــر ب
ــا  ــی از م ــتان خیل ــن داس ــفانه ای ــا متاس ــد ام ــاید تعجــب کنی ــیم. ش ــه آن نرس ــا ب ام
اســت. در واقــع بســیاری از مــا بــه دلیــل آنکــه نمی دانیــم چگونــه بایــد بــذر شــادی 
ــای  ــاب ه ــی از کت ــم. یک ــه می کنی ــود اضاف ــای خ ــر غم ه ــم، ب ــود بکاری را در دل خ
ــن  ــد همی ــا افســردگی کمــک می کن ــه ب ــه مقابل ــا ب ــه اتفاق ــن رابطــه ک خــوب در ای
کتــاب تلــه شــادمانی اســت. ایــن کتــاب بــر مبنــای روش درمانــی ACT یــا درمــان 
ــن  ــا اســتفاده از ای ــس ب ــد نوشــته شــده اســت. راس هری ــرش و تعه ــر پذی ــی ب مبتن
ــاب  ــد در منج ــش از ح ــود را بی ــه خ ــد ک ــوزش می ده ــان آم ــه مخاطب روش ب

ــد. ــیر نکنن ــادمانی اس ــف ش کش
ــای  ــکار و عادت ه ــر اف ــا تغیی ــا ب ــد ت ــوزش می ده ــراد آم ــه اف روش ACT ب
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 

ــت. اس

۴- دلسوزی یا شفقِت خود
بــه نظــر شــما منبــع اصلــی اعتمــاد بــه نفــس و عــزت نفــس چیســت؟ خیلــی از 
ــش  ــی افزای ــل اصل ــا عام ــا و دســتاوردهای م ــه موفقیت ه ــد ک ــراد تصــور می کنن اف
اعتمــاد بــه نفســمان هســتند. امــا آیــا واقعــا اینطــور اســت؟ آیــا تمــام آنچــه کــه مــا 
ــه نفســمان می شــود؟  ــاد ب ــش اعتم ــوان دســتاورد می شناســیم باعــث افزای ــه عن ب
ــهور  ــراد مش ــردگی در اف ــه افس ــی ب ــت نگاه ــد نیس ــد ب ــری داری ــن تفک ــر چنی اگ
بیاندازیــد. خواننــدگان، بازیگــران، ورزشــکاران و تمــام چهره هــای مشــهوری 
ــم کــری،  ــد جی ــر افســردگی هســتند. حتــی کســی مانن کــه مــا می شناســیم و درگی
ــر  ــه شــدت درگی ــم ب ــد ه ــه حســاب می آی ــدی ب ــاطین کم ــی از س ــود یک ــه خ ک
ــط  ــا رب ــتاوردهای م ــه دس ــدان ب ــردگی چن ــاید افس ــس ش ــت. پ ــردگی اس افس
ــد،  ــوزی می گوی ــاب دلس ــف در کت ــتین ن ــه کریس ــور ک ــه، آنط ــد.  بل ــته باش نداش
ــال  ــا در قب ــرد آن ه ــورد و رویک ــوه برخ ــراد، نح ــردگی در اف ــروز افس ــن ب اصلی  تری

شکست هایشــان اســت.
ــه  ــوزد چگون ــا می آم ــه م ــه ب ــت ک ــی اس ــود کتاب ــه خ ــفقت ب ــا ش ــوزی ی دلس
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خودمــان را بیشــتر دوســت داشــته باشــیم. در واقــع برخــاف عــادت بســیاری از مــا 
ــه آشــتی  ــا را ب ــاب م ــن کت ــم، ای ــب خــود و توانایی هایمــان داری کــه ســعی در تخری
ــتفاده  ــا اس ــوزی ب ــان دلس ــا هم ــود ی ــفقت خ ــاب ش ــد. کت ــوت می کن ــود دع ــا خ ب
ــراد در  ــه اف ــف ب ــتان های مختل ــی و داس ــای عمل ــات، راهکاره ــات، تمرین از تحقیق
ــه  ــد ک ــاب می فهمی ــن کت ــدن ای ــا خوان ــد. ب ــک می کن ــردگی کم ــا افس ــه ب ماقبل
ــا تخریــب کنیــد. شــما می توانیــد  دیگــر نیــازی نیســت کــه خودتــان را ســرزنش ی
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 قراچه داغــی منتشــر 

ــت. ــرده اس ک
 

۵- رهایی از افسردگی به روش ذهن آگاهی
ــرد  ــرم ک ــه ن ــت و پنج ــردگی دس ــد افس ــکاتی مانن ــا مش ــال ب ــه ح ــا ب ــر ت  اگ
باشــید حتمــا می دانیــد کــه گاهــی اوقــات ر هایی تبدیــل افــکار منفــی بــه 
ــن  ــه روش ذه ــردگی ب ــی از افس ــاب رهای ــت. کت ــوار اس ــدازه دش ــه ان ــا چ مثبت ت
ــد.  ــم را بگیرن ــن تصمی ــن شــرایط بهتری ــا در ای ــد ت ــراد کمــک می کن ــه اف ــی ب آگاه
ــن نویســندگان  ــات زی ــان کاب ــگال و ج ــدل س ــل، زین ــان تیزدی ــز، ج ــارک ویلیام م
ــوزه  ــن ح ــر از متخصصــان ای ــار نف ــن چه ــی ای ــاب ارزشــمند هســتند. همگ ــن کت ای
ــا  ــه م ــی ب ــن آگاه ــه روش ذه ــی از افســردگی ب ــاب رهای ــد. کت ــه حســاب می آین ب
ــی و  ــکار منف ــه اف ــان ب ــوع نگــرش و رویکردم ــر ن ــا تغیی ــه ب ــاد می دهــد کــه چگون ی
اضطراب هــای ذهنــی بتوانیــم از ابتــا بــه افســردگی جلوگیــری کنیــم. ایــن کتــاب 
ــود  ــکات موج ــتفاده از ن ــپردن و اس ــر س ــه خاط ــه ب ــی اســت ک ــاوی تمرینات ــم ح ه
ــرم  ــه اک ــا ترجم ــاب را ب ــن کت ــن ای ــارات صابری ــد. انتش ــاده تر می کن در آن را س

ــت. ــرده اس ــر ک ــی منتش اکرم
 

۶- شش گام برای مقابله با افسردگی
قــرن بیســت و یکــم را می تــوان قــرن ســرعت نامیــد. ســرعت در همــه چیــز. از 
حمــل و نقــل تــا ارســال پیــام یــا هــر چیــز دیگــری کــه فکــرش را بکنیــد در کمتریــن 
ــا نیســت.  ــع م ــه نف ــم ب ــرعت همیشــه ه ــن س ــا ای ــد. ام ــدا می کن ــال پی ــان انتق زم
ــم.  ــگ کنی ــان هماهن ــان اطرافم ــا ســرعت جه ــان را ب ــم خودم ــا مجبوری ــع م در واق
ــن  ــا مهمتری ــد. ام ــاد می کن ــا ایج ــرای م ــادی را ب ــکات زی ــم مش ــاق ه ــن اتف همی
ــرای ســامتی مــا ایجــاد کــرده اســت، کــم  مشــکاتی کــه ایــن ســبک از زندگــی ب
خوابــی و عــادات بــد غذایــی هســتند. در واقــع بیشــتر مــا بــه دلیــل زمــان کمــی کــه 
ــا  ــن غذاه ــه ای ــی ک ــم. در حال ــاده رو می آوری ــاده و نیمــه آم ــه غذاهــای آم ــم ب داری
ــم  ــی ه ــاظ روح ــه از لح ــد، بلک ــی می گذارن ــر منف ــا تاثی ــدن م ــر روی ب ــا ب ــه تنه ن

ــد. ــا ضــرر دارن ــرای م ب
از طــرف دیگــر زمــان کمــی کــه مــا در اختیــار داریــم موجــب می شــود نتوانیــم 
ــه تمــام کارهــای خــود برســیم. همانطــور کــه در معرفــی و خاصــه کتــاب چــرا  ب
ــاز دارد.  ــبانه روز نی ــواب در ش ــاعت خ ــا ۹ س ــه ۷ ت ــا ب ــدن م ــم، ب می خوابیم گفتی
ــد.  ــا نمی ده ــه م ــازه ای را ب ــن اج ــروز چنی ــای ام ــه دنی ــت ک ــی اس ــن در صورت ای
خــواب کــم و خــوراک ناســالم دو مــورد از مهمتریــن عوامــل تحریک کننــده 

ــتند. ــردگی هس افس
تمــام این هــا را گفتیــم تــا شــما را بــا یکــی از بهتریــن کتــاب هــا بــرای مقابلــه بــا 
ــر اســتفن  ــا افســردگی اث ــه ب ــرای مقابل ــاب شــش گام ب ــم. کت افســردگی آشــنا کنی
ــف  ــق مختل ــان مناط ــط بومی ــه توس ــی ک ــه راهکارهای ــا ارائ ــه ب ــت ک ــاردی اس ای
ــه  ــوه مقابل ــردی، نح ــاده و کارب ــکات س ــری از ن ــوند و بهره گی ــتفاده می ش ــان اس جه
ــن  ــه ای ــت ک ــن اس ــاردی ای ــای ای ــد. ادع ــان می ده ــا نش ــه م ــردگی را ب ــا افس ب
کتــاب در ۶ گام و بــا تمرینــات مختلــف بــه شــما آمــوزش می دهــد کــه چگونــه بــر 
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افســردگی پیــروز شــوید. انتشــارات اطاعــات ایــن کتــاب را بــا ترجمــه دکتــر علــی 
ــه چــاپ رســانده اســت. ــی پناهــی ب عل

 
۷- ظلمت آشکار

ــه هــر حــال خوانــدن سرگذشــت  ــا خیــر، ب ــدارد کــه افســرده باشــید ی فرقــی ن
ــذاب  ــما ج ــرای ش ــت ب ــوده اس ــردگی ب ــر افس ــا درگی ــود مدت ه ــه خ ــردی ک ف
ــنده  ــی نویس ــس آمریکای ــس و مقاله نوی ــتایرن رمان نوی ــام اس ــود. ویلی ــد ب خواه
ــردگی  ــای افس ــرات روزه ــکار خاط ــت آش ــاب ظلم ــت. او در کت ــاب اس ــن کت ای
خــودش را بیــان کــرده اســت. ویلیــام اســتایرن خــودش هــم ســال ها پیــش دچــار 
ــه خودکشــی  ــی ب ــه او حت ــدری شــدید ک ــه ق ــوع حــادی از افســردگی می شــود. ب ن
فکــر می کــرد. امــا در نهایــت پــس از تحــت درمــان قــرار گرفتــن بــه مســیر زندگــی 
خویــش بازگشــت. کتــاب ظلمــت آشــکار بــه مــا نشــان می دهــد کــه حتــی در اوج 
ــه  ــوری ک ــود دارد. ن ــا وج ــرای م ــدی ب ــور امی ــوی ن ــم کورس ــی ه ــات و تاریک ظلم

ــد. ــات ده ــتیم نج ــار هس ــه در آن گرفت ــی ک ــا را از وضعیت ــد م می توان
در واقــع خــود نویســنده هــم ســعی کــرده تــا بــا ظرافــت تمــام زندگــی یــک فــرد 
ــار مخرب عــدم تمرکــز و افســردگی را  ــا آث ــه م ــر بکشــد. او ب ــه تصوی افســرده را ب
ــا  ــدن آن تقریب ــا خوان ــاه اســت، ام ــه کوت ــاب اســت اگرچ ــن کت ــد. ای نشــان می ده
بــرای همــه جــذاب اســت. اســتایرن بــه خوبــی نشــان می دهــد 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.  
 

           دو کتاب که برای مقابله با افسردگی خوب نیستند!

در ایــن بخــش قصــد معرفــی دو رمــان را داریــم. البتــه بــا توجــه بــه سرنوشــت 
ــاری  ــر بیم ــر درگی ــه اگ ــم ک ــه می کنی ــما توصی ــه ش ــا، ب ــندگان آن ه ــخ نویس تل
ــد. دو رمــان از دو  ــا اتمــام درمــان خــود آن هــا را مطالعــه نکنی افســردگی هســتید ت
تــن از بهتریــن نویســندگان زن تاریــخ کــه بــه خوبــی افســردگی و دنیــای آن را بــه 

ــت. ــیده اس ــر کش تصوی
 

۱- خانم دالووی
ــی  ــات انگلیس ــندگان ادبی ــن نویس ــک از بزرگتری ــدون ش ــف ب ــا وول ویرجینی
ــاده  ــری فوق الع ــا اث ــا ب ــم، حتم ــی از او را بخوانی ــرار اســت رمان ــی ق ــس وقت اســت. پ
روبــرو خواهیــم بــود. کتــاب خانــم دالــووی دو داســتان مــوازی را در مــدت کوتاهــی 
ــم  ــود خان ــتان خ ــرف داس ــک ط ــد. ی ــت می کن ــی اول روای ــگ جهان ــد از جن بع
ــزرگ اســت. طــرف  ــی ب ــک میهمان ــرای ی ــدارک ب ــال ت ــه در ح ــووی اســت ک دال
ــس از  ــال اضطــراب پ ــه حــاال با اخت ــه ســربازی اســت ک ــا کهن دیگــر داســتان ام
ــه  ــد ک ــاور دارن ــر او ب ــر و همس ــه دکت ــد. اگرچ ــرم می کن ــه ن ــت و پنج حادثه دس
او بیمــار نیســت، امــا ایــن مــرد بــه شــدن بــرای پیــدا کــردن درمــان خــود تــاش 
ــن  ــول ای ــد. در ط ــدا می کن ــر پی ــا تغیی ــا و باره ــان باره ــد رم ــه دی ــد. زاوی می کن
ــد  ــی مانن ــی را در موضوعات ــای مختلف ــد زوای ــف ســعی می کن ــم  وول ــا ه جابجایی ه
ــاری  ــک بیم ــان ی ــل و درم ــودن تحم ــوار ب ــی و ســخت و دش ــاوت ســطح اجتماع تف

ــد. ــان می ده ــی را نش ــی روان روح
ــی  ــک بیمــاری روان ــش دچــار ی ــد شــخصیت رمان ــف هــم مانن ــه خــود وول البت
بــود. او کــه بــه اختــال دوقطبــی مبتــا بــود، نهایتــا ۱۶ ســال بعــد از انتشــار رمــان 
ــران  ــووی در ای ــم دال ــاب خان ــرد. کت ــی ک ــال ۱۹۴۱ خودکش ــووی، در س ــم دال خان
ــه چــاپ رســیده اســت.  ــن ناشــران ایرانی اســت ب ــگاه کــه از بهتری توســط نشــر ن
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ــان اســت. ــاب کار خجســته کیه ــن کت ــه ای ترجم
 

۲- حباب شیشه
ــام  ــه ن ــدا ب ــه ابت ــان ک ــهور جه ــندگان زن مش ــر از نویس ــی دیگ ــان یک ــا رم تنه
ــز او می شناســیم.  ــا اشــعار غــم انگی ــات را ب کــس دیگــری منتشــر شــد. ســیلویا پ
امــا بــه جــز شــعر، او یــک رمــان هــم نوشــته اســت. داســتان رمــان حبــاب شیشــه 
ــان  ــک رم ــع برخــی آن را ی ــک اســت. در واق ــات نزدی ــی خــود پ ــه زندگ بســیار ب
ــن رمــان از یــک  ــی ای ــوود، شــخصیت اصل ــد. اســتر گرین شــبه زندگی نامــه می دانن
ــاب شیشــه زندگــی او را در  ــاور دارد کــه یــک حب ــرد. او ب ــج می ب ــی رن بیمــاری روان
بــر گرفتــه و خفــه اش کــرده اســت. بــرای همیــن هــم آســایش از زندگــی او بیــرون 
ــکا در دهــه ۱۹۵۰ را  ــه خوبــی جامعــه مــرد ســاالر آمری رفتــه اســت. ایــن کتــاب ب
ــه اهمیــت ســامت  ــه تصویــر می کشــد. همچنیــن ســیلویا پــات در ایــن رمــان ب ب

روان در ایــن دوران می پــردازد.
ــم  ــات ه ــه ســیلویا پ ــن اســت ک ــاب شیشــه ای ــان حب ــورد رم ــخ در م ــه تل نکت
ــان داد. او  ــه زندگــی خــود پای ــاب ب ــن کت ــف بعــد از انتشــار ای ــا وول ــد ویرجینی مانن
ــا  تنهــا یــک مــاه بعــد از منتشــر شــدن کتــاب حبــاب شیشــه، در ســن ۳۰ ســالگی ب
گاز خودکشــی کــرد. کتــاب حبــاب شیشــه را در ایــران گلــی امامــی ترجمــه کــرده 

ــرده اســت. ــو منتشــر ک ــاغ ن اســت و انتشــارات ب

           کتاب برای مقابله با افسردگی ؛ سخن پایانی

ــرای  ــا ب ــاب ه ــن کت ــی از بهتری ــا برخ ــما را ب ــی ش ــعی کردم ــه س ــن مقال در ای
درمــان و مقابلــه بــا افســردگی آشــنا کنیــم. همانطــور کــه دیدیــد هــر کــدام از ایــن 
ــه  ــد. البت ــک می کنن ــاری کم ــن بیم ــان ای ــد درم ــه فرآین ــوی ب ــه نح ــای ب کتاب ه
ــان  ــاری هســتید، فعــا دو رم ــن بیم ــر ای ــر درگی ــه اگ ــم ک ــه می کنی ــم توصی ــاز ه ب

ــد. ــه نکنی ــه را مطالع ــن مقال ــر ای آخ
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