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 اریاست که تعداد بس یاختالالت روانپزشک نيتر عياز شا یکي یفسردگا
 یمطالعه کشور کيکند.  یشان گرفتار م یاز افراد را در طول زندگ یاديز

درصد از  13انجام شد نشان داد که حدود  رانيکه چند سال قبل در ا
 یزیچ یعني. اند شده یماریب نيا دچار گذشته سال کيدر  یرانيابزرگساالن 

 ما همه نيبنابرا! است عيشا قدر نیهم یافسردگ بله! نفر ونیلیم 10 حدود
 را یافسردگ اختالل که داشت میخواه اي ميا داشته را یکسان مان اطراف در

 ناتوان اریبس مارانیب یبرا تواند یم اختالل نيا یطرف از.باشند کرده تجربه
 شان،یجمله عملکرد شغل از مختلف یها حوزه در آنها يیوکارا باشد کننده

 .ابدي یمراقبت از خودشان کاهش م یحت و دوستان و خانواده با روابطشان

توان  یقابل درمان است و با اقدام به موقع و مناسب م یاما خوشبختانه افسردگ
 یماریب نيا کمک کرد. پس مشکل کجاست؟ مشکل در شناخت افسرده مارانیببه 
و نحوه برخورد با  مياز علل، عال یدرست یاز ما آگاه یاریمردم است. بس نیدر ب

توانم  یم"نقص را برطرف کند. کتاب  ني. کتاب حاضر تالش دارد اميندار یافسردگ
همه ماست تا بهتر  یبرا یخوب اریبس یکتاب راهنما "ميبگو تيبرا یاز افسردگ
 .ميینما تالش آن بهبود یراب میو بتوان میرا بشناس یافسردگ

اين کتاب با زبانی بسیار ساده و قابل فهم توانسته مفهوم افسردگی و افکار 
و احساساتی که هنگام افسردگی تجربه می کنیم را بیان کند. مطالعه اين 

است. فکر می کنم انتشار اين کتاب از  مفیدجامعه افراد  کتاب برای همه 
در جامعه  را "سواد سالمت روان"اقدامات ارزشمندی است که می تواند 

افزايش دهد. افزايش سواد سالمت روان وظیفه همه ماست. به ويژه وقتی 
عوامل تنش زا در جامعه هر روز بیشتر و بیشتر می شود و مشکالت مختلف 
اجتماعی اقتصادی و سیاسی به شکلی روزافزون از يکديگر سبقت می گیرند. اين 

در کاهش مشکالت  می توانیم کتاب را مطالعه کنید و به ديگران هم بدهید. ما هم
سالمت روان نقش داشته باشیم. بیايید ارتقای سواد سالمت روان را نه به عنوان 

  يک شعار، که به عنوان يک هدف دست يافتنی دنبال کنیم.

 دکتر سید وحید شریعت
 ریاست دانشکده علوم رفتاری و سالمت روان دانشگاه علوم پزشکی ایران
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