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سخنی با خواننده :

هنگامــی جامعــه ای ســالم خواهیــم داشــت 
روان  ازســالمت  جامعــه  آن  افــراد  کــه 
اجتماعــی  هــای  درعرصــه  و  برخــوردار 
فعــال باشــند،انکارکردن نابســمانی هــای 
ــالح ــرای اص ــت ب ــت نیس ــه درس افرادجامع

 نخست باید درد را شناخت.
کــه  تاوقتــی  کننــد  هاتصورمــی  خیلــی 
مثــل  هایــی  بیمــاری  بشــردرگیر  نــوع 
بیمــاری هــای قلبــی وانــواع ســرطان هــا 
ــردگی  ــت، افس ــی اس ــای عفون ــاری ه وبیم
واقــع  و در  قرارنــدارد  چنــدان دراولویــت 
ــه  ــت ک ــس اس ــاری لوک ــک بیم ــردگی ی افس
تنهــا افــراد کمــی رامبتــال مــی کنــد کــه 
مــی  واراده  همــت  باکمــی  نیــز  هــا  درآن 
تــوان مشــکل رابرطــرف کــرد وهمچنیــن 
خانــواده  اعضــای  و  افســرده   اشــخاص 
کننــد  تصورمــی  اغلــب  دوستانشــان  و 
باشند،هیجاناتشــان  شــاد  فقــط  اگــر 
ــد  ــار بگذارن ــی  را کن ــد و تنبل ــرل کنن راکنت
مــی تواننــد ناراحتــی را کنارگذاشــته وبــا 
افســردگی مقابلــه کننــد ، امــا ایــن حقیقــت 
ــان  ــه ازخودت ــد ک ــی مان ــن م ــه ای ــدارد و ب ن
ناراحتــی  بــودن  شــاد  بــا  بخواهیــد 
حاصــل ازدرد دنــدان را نادیــده بگیریــد.

نتیجه یک پژوهش درسال 1990 نشان داد 
که:

-ســرطان خامــوش یــا همــان افســردگی یــا 
ســرماخوردگی روانی،شــایع تریــن بیمــاری

 مزمن درسراسرجهان است.
-افســردگی پــس ازبیمــاری هــای عفونــی 
مثــل انــواع  بیماریهای اســهالی و عفونتهای 
تنفســی چهارمیــن عامــل ناتوان کننده بشــر 
ــن  ــردگی اولی ــا افس ــت،درخانم ه ــوده اس ب
ــود  ــی ش ــوب م ــده محس ــوان کنن ــل نات عام
و دربرابرهر10مــرد4زن درطــول عمرشــان  

دچارافسردگی می شوند.
ــال 2020  ــه در س ــود ک ــی ش ــی م ــش بین پی
ازبیماریهــاو    پــس  افســردگی  میــالدی 
ســکته هــای  قلبــی ،  دومیــن عامــل ناتــوان    

 کننده بشردرجهان باشد.
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  افسردگی چیست؟
چه چیزی باعث ایجاد افسردگی می شود؟

وافســردگی  غم،انــدوه  احســاس  خــود  زندگــی  از  هایــی  دوره  در   ، مــا  ی  همــه 
درزندگــی،  ای  تغییرعمــده  دنبــال  بــه  هــا  دوره  ایــن  اکثــر  امــا  ایــم،  کــرده  راتجربــه 
اســت.  بــوده  زندگــی  ی  روزمــره  هــای  گرفتــاری  یــا  عزیــزان،  دادن  ازدســت 
احساســات ناخوشــایندی کــه درایــن مواقــع بــه مــا دســت مــی دهــد معمــوال متناســب بــا 
موقعیــت ضــروری و گــذرا اســت، امــا وقتــی احســاس افســردگی ازمــدت معینــی،    بیشــترادامه 
ــد. ــردگی باش ــاری افس ــانه ای از بیم ــت نش ــن اس ــد ممک ــل کن ــره رامخت ــی روزم ــد و زندگ پیداکن
افســردگی یــک شــکل روانشــناختی برجســته اســت، و مشــکلی کــه ازحــوادث زندگــی برخاســته 
ــی  ــودآن را ب ــن خ ــرد ودر ذه ــی گی ــر م ــه ای را در نظ ــا حادث ــده ی ــردی عقی ــی ف ــود، گاه ــی ش م
تناســب مــی کند،بــه عبارتــی درموردشــرایط اغــراق مــی کند،طولــی نمــی کشــد کــه هیجانــات 
جریــان مــی یابند،هیجانــات بــه آنچــه ذهــن بــه آن هــا مــی گویــد واکنــش نشــان مــی دهنــد، 

ــت. ــد اس ــدودی قدرتمن ــش هیجانی تاح ــن واکن ای
"بهتریــن دوســتان مــا وبدتریــن دش منانمــان افکارمان هســتند، فکــر میتواند، ازپزشــک،   
بانکداریادوســتی  وفــادار بــرای مــا ســودمندتر باشــدویا حتــی  مــی توانــد از یــک آجــر برای 

مــا آســیب زا تر باشــد".

رابطه بین اضطراب و افسردگی :

غالبــا هیــچ افســردگی نیســت کــه بــا اضطــراب تــوام نباشــد.گفته میشــود کــه 
بیمــار افســرده معمــوال در گذشــته ، زندگــی پیشــین خــودرا مملــو از ناکامــی و 
بیهودگــی مــی بیننــد،در حالــی کــه بیمــار مضطــرب همــواره نگــران آینــده اســت.
نگرانی،غصــه  قبیــل  از  عالئمــی  بــا  اضطــراب  برایــن  عــالوه 
اســت. همــراه  وحشــتناک  حــوادث  وقــوع  انتظــار  زیــاد،  خــوردن 
ــس  ــرزش بدن،نف ــش قلب،تعریق،ل ــکل تپ ــه ش ــز ب ــراب نی ــمی اضط ــم جس عالئ
تنگــی، زود ازجاپریــدن وحساســیت بــه ســروصدا بروزمــی کند.گرچــه دربیشــتر 
مــوارد نمــی تــوان گفــت کــه کــدام یــک ابتــدا بــه وجــود آمــده وکــدام یــک بــه دنبال 
ــد. ــود دارن ــم وج ــار ه ــه در کن ــه همیش ــن دوعارض ــت و ای ــده اس ــارض ش آن ع

تفاوت غمگینی با افسردگی :

ــی  ــد. غمگین ــی کن ــدا م ــن ج ــردگی مزم ــی را از افس ــکارا غمگین ــی آش بالب
ــرد  ــار فقدان)ف ــا انتظ ــدان ی ــت در برابرفق ــار اس ــالم وبهنج ــش س ــک واکن ی

محبوب،مــکان مــورد عالقــه یــا نقــش اجتماعی(برانگیختــه میشــود.
فــرد غمگیــن مــی داندچــه چیــزی را از دســت داده واحتمــاال بــا تمــام وجــود 
ــا آن را برگرداند.بنابرایــن فــرد غمگیــن امیــد خــود را از دســت  کوشــش میکندت
نمــی دهد،واحســاس صالحیــت وارزش شــخصی وی دســت نخــورده باقی مــی ماند.
بــرای کشــیده نشــدن فــرد بــه طــرف افســردگی آن اســت کــه صالحیــت و ارزش 
حالــت  مــوارد  از  ای  پــاره  در  بماند.امــا  باقــی  نخــورده  دســت  فــرد  شــخصی 
برابربرانگیختــن  در  شــدگی،ناتوانی  رهــا  احســاس  اســاس  بــر  کــه  افســردگی 
افــرادی  ماند.چنیــن  مــی  باقــی  پابرجــا  شــدگی،ناامیدی  طــرد  عشق،احســاس 
وقتــی بــا مســئله ای در حــد توانایــی خــود مواجــه میشــوند، اغلــب کوچکتریــن 
کوشــش  تصــادف  واگربرحســب  دهنــد  نمــی  انجــام  آن  حــل  بــرای  تالشــی 
ــد.  ــی دهن ــبت م ــادف نس ــا تص ــت ی ــه بخ ــد آن راب ــل آورن ــه عم ــزی ب ــت آمی موفقی
تشــخیص بیــن داغــداری عــادی از ماتــم زدگــی کــه تبدیــل به افســردگی شــده اســت 
مشــکل اســت چــرا کــه افــراد داغــدار عالئمــی شــبیه بــه افســردگی شــدید از خــود 
بــروز مــی دهند.اگرچــه انتخــاب درمــان باید طبــق خصوصیات فــردی  افــراد انجام 
گیرد،امایــک راهنمــای کلــی این اســت که اگر افــراد داغ دار، پیــش از درمان، عالئم 
افســردگی کالســیک را داشــته باشــند باید تحــت درمان ضد افســردگی قــرار گیرند.
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راهکارهای عمومی برای مقابله با افسردگی:

1 - استفاده از کلمات متضاد،جنگ مطلق ها را در درون ما به وجود می آورند،بد در مقابل خوب،درست در مقابل 
غلط،روشن در مقابل تاریک،این منطقه ی جنگ دهی وهیجانی اغلب زمینه ای برای درک وعمل مادردر دنیا میشود.

با جابجایی کلمات خشک با کلمات انعطاف پذیر مانند اغلب،گاهی وبه ندرت، زندگی راواقع گرایانه تر و شایسته زیستن 
میکند.برای عالی بودن تالش کنید نه کامل بودن،عقل را تعریف کنید نه پافشاری را؛ این یکی از قدرتمند ترین روش های 

ازبین بردن درماندگی است وانرژی راوارد موقعیت می کند.

2 - حمام داغ 10 دقیقه ای می تواندآرامش وتسکین داشته باشد. فعالیت های جسمانی دیگرمثل یوگا،دراز ونشست 
های تایچی ؛روش هایی هستد که بدن را شل میکنند، اضطراب را تسکین می دهند ودوباره انرژی رابه جریان میندازند.

3 - دفعه ی بعد که ناراحت بودیدبه طور ذهنی یک قدم به عقب برداریدوبه افکارتان گوش دهید،اگر دارید با کسی صحبت 
میکنید آن را بشنوید،اگر دارید کاری را انجام میدهید اعمالتان رامشاهده کنید.

4 - متضاد افسردگی، ابراز وجود است،وقتی افسرده هستیدکل بدن افسرده است که به سطح سلولی هم میرسداولین 
هدف عینی،باالبردن سطح انرژی خویشتن است ،شما می توانید از طریق بازی به آن دست یابید.

5 -  ورزش به ویژه تمرینات هوازی،تولید اندروفین میکند که ضد افسردگی طبیعی بدن است)دوچرخه سوار هرفعالیتی را 
که خودتان تقویت کننده ولذت بخش می یابید همان را انجام دهید ، شنا، پیاده روی(

6 - جمالت انگیزشی و شیوه های صحیح نگرش را دنبال کنید.

انتخــاب  توانیدهمیشــه  نمــی  شــما 
ــد، ــان بیافت ــی برایت ــه اتفاق ــه چ ــد ک کنی

واکنــش  توانیــد  مــی  همیشــه  امــا 
هایتــان را در برابــر آن انتخــاب کنیــد.

زندگی کشمکش نیست جنبش وحرکت است
 به جای من نیاز دارم یا من باید

)فالن چیز را (  داشته باشم 
بگویید من مایلم یا من میخواهم.

مــا بــا اندیشــه هایمان دنیــا را می ســازیم.

خودتــان  کار  کــه  ای  لحظــه 
رادر الگــوی منفــی میابید،هــر 
دهیــد  انجــام  مثبتــی  کار 
تــا ایــن الگــورا بشــکنید،

بکشــید،به  عمیــق  نفــس 
ــد، ــگاه کنی ــر ن ــرون از پنج بی

بنوشــید،آواز  آب  مقــداری 
کنیــد. دعــا  بخوانیــد 

ــت  ــر موقعی ــش در براب واکن
هــای معین،خاص شــما نیســت. 
بــد  عــادت  ایــن  شایدشــما 
راداریدکــه بــه طــور خودکارعمل 
ــادات  ــن ع ــا ای ــد ام ــی کنی م
قدیمــی را مــی تــوان تــرک 
کردوعــادات جدیــدی آموخــت.
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 افسردگی و خودکشی

در بین افسرده ها خیلی متداول است 
که افکار و احساسات خودکشی داشته 

باشند.
افسردگی ماژور )شدید (علت اصلی 
خودکشی است . به عبارتی این نوع 

افسردگی بین افرادی که اقدام به 
خودکشی میکنند شایع است . تا 35 

درصد از هر سی هزار خودکشی در 
سال به علت افسردگی شدید است.

بیشترین میزان خودکشی بین مردان 
سالخورده سفید پوست اتفاق می افتد 

.خودکشی در این جمعیت 6 برابر 
بیشتر از کل جمعیت است . احتمال 

خودکشی در مردان بیشتر از زنان 
است اگر چه زنان بیشتر به آن اقدام 

میکنند.
زندگی فراز و نشیب های خود را دارد 

و شما تا حدودی احساس ناراحتی 
،خشم، غصه، ترس و دیگر هیجانات 

مالل آور خواهید کرد . مطمئن باشید 
احساسات ناخوشایند شما موقتی 

است و در نهایت شما سالمتی و 
شادابی گذشته خود را  پیدا خواهید 

کرد.
همین طور که افسردگی تان درمان 

میشود زندگی بهبود می یابد و دیگر 
احساس نخواهید کرد که به خودکشی 

تمایل دارید.

چه عواملی در برابر اقدام به خودکشی 
اثر محافظت کننده دارند ؟

اعتقادات مذهبی :
افراد مذهبی هم ممکن است دچار 

افسردگی شوند و در این مورد تفاوتی 
با افراد غیر مذهبی ندارند اما اهمیت 
مذهب اثر حفاظت کننده ای است که 

در برابر خودکشی دارد.
دیده شده است هرچه اعتقادات 

مذهبی بیشتر باشد اقدام به خودکشی 
کمتر است . فکر خودکشی در هر فرد 

افسرده ای وجود دارد ولی خیلی 
از بیمار های افسرده آن را گناهی 

میدانند که نمیتوان از آن توبه کرد. به 
همین علت، اعتقادات مذهبی میتواند 

نقش مهار کننده و محافظت کننده 
داشته باشد . و این یکی از دالیل 

عمده ی پایین بودن آمار خودکشی در 
ایران و کشور های مسلمان است.

روابط اجتماعی :
هر قدر شبکه اجتماعی فرد قوی تر 

باشد و فرد احساس کند که تنها نیست 
و در خآل به سر نمیبرد کمتر ممکن 
است دست به خودکشی بزند . اگر 

فرد احساس کند که کسانی هستند 
که حرفش را گوش میدهند مواظبش 

هستند و از او حمایت میکنند به 
زندگی امیدوارتر میشود .

زیرا منشا خودکشی احساس ناامیدی 
و درماندگی است . بنابراین اگر فرد 

روابط اجتماعی و خانوادگی خوب و 
دوستان متعددی داشته باشد این 

ناامیدی کم رنگ تر میشود.

خانواده و دوستان :
هرقدر خانواده و دوستان از بیمار 

بیشتر حمایت کنند بیمار کمتر به فکر 
خودکشی می افتد . خانواده باید از 
بیمار افسرده به صورت همه جانبه 

حمایت کند یعنی باید از او مراقبت 
بکند ،به حرف هایش گوش دهد و فکر 

خودکشی را از او دور سازد.

تاهل و داشتن فرزند :
افکار خودکشی در مجرد ها بیشتر از 
متاهلین است . شخص متاهل وقتی 

به فکر خودکشی می افتد، در نظر 
می آورد که همسر و فرزندانش بعد 

از او چه خواهند کرد و چه بر سرشان 
خواهد آمد . پس تاهل و داشتن 

فرزند یک عامل مهار کننده در برابر 
خودکشی است.

شغل :
بیکاری میتواند عامل خودکشی باشد 
. در افراد بیکار خودکشی خیلی شایع 

تر است و افرادی که شغل منظمی 
دارند، احساس امنیت و امید به آینده 

در آن ها ایجاد میشود.
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اگر بیمار فکر آسیب رساندن به خود را 
با ما در میان گذاشت آیا باید آن را جدی 

بگیریم ؟
بیشتر افرادیکه در نهایت اقدام به 

خودکشی کرده اند آن را با یک نفرکه 
میتواند خانواده دوستان یا پزشک 

معالج باشد در میان گذشته اند.

بنابراین نباید تصور کرد که بیمار با 
بیان احساس و تفکر خود قصد جلب 

توجه یا سواستفاده دارد، در واقع 
بیان او نوعی درخواست کمک است .

اطرافیان باید او را تشویق کنند تا 

بی خوابی و اختالالت خواب
بیشتر اشخاص افسرده اختالل خواب 

دارند، متداول ترین شکل آن بی 
خوابی است.

در اشخاص افسرده هم بی خوابی و 
هم خواب زدگی ممکن است نشانه 

افسردگی باشد.
متاسفانه بی خوابی ناشی از افسردگی 

، گاهی به گونه نامناسب با قرص 
خواب درمان میشود که به طور 

بتواند احساسات خود را بدون شرم و 
خجالت بیان کند و انگیزه ی او را از 

این تمایل جویا شوند . به او بفهمانند 
که در همه حال  حامی  و مراقب 

او هستند و قطعی بودن بهبودی و 
رهایی از افکار ناخوشایند را به او 

یادآوری کنند.

باید به بیمار گفت برای حل مشکل 
راه های مختلفی وجود دارد . اگر یکی 

از روش ها موفق نباشند میتوان راه  
حل دیگری را امتحان کرد و اگر آن 

هم موثر نبود باز میشود راه حل هی 
دیگری پیدا کرد.

همه  ی این ها بستگی به این دارد که 
فرد زنده باشد و بتواند تصمیم گیری 
کند چرا که در صورت نبودن او هیچ 

راه حل دیگری نیز وجود نخواهد 
داشت . به هرحال در صورتی که 

اطرافیان یا خود بیمار متوجه افکار 
جدی و غیر قابل مقاومت در باره ی 

آسیب رساندن به خود شوند باید 
آن را حتما با پزشک معالج در میان 

بگذارند تا او بتواند با کمک بیمار و 
خانواده، راه حل مناسبی برای آن 

پیدا کند . 

اساسی افسردگی را درمان نمیکند و 
چه بسا آنرا بدتر کند.

اگر بعد از مدت مصرف دارو ضد 
افسردگی متوجه شدید که خوابتان به 

حالت طبیعی برنگشته است ، شاید 
به این دلیل باشد که ضد افسردگی 

خاصی که میخورید تاثیر جانبی 
ناخواسته بی خوابی دارد . میتوانید از 

پزشکتان بخواهید 
داروی ضد افسردگی مانند )ترازادون( 

را موقع خواب تجویز کند که خواب 
الودگی یکی از تاثیرات جانبی اش 

است .
این ضد افسردگی ها قرص های 

خواب آور نیستند و وقتی در زمان 
خواب خورده شود تاثیر جانبی 

خواب آلودگی)که چه بسا در طول 
روز مشکل آفرین باشد ( سودمندی 

مضاعفی خواهد داشت .
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افسردگی واعتیاد
 

مصــرف  علــت  اولیــن  افســردگی 
ــت. ــاد هاس ــر اعتی ــدر ودیگ ــواد مخ م

بــاال،        جملــه   شــدن  روشــن  بــرای 
به نکات  زیر توجه کنید:

نوع،گاهــی  از همــه  1_مــواد مخــدر 
توســط نامناســب  ای  گونــه  بــه 
ــردن ــی ک ــرای خنث ــرده ب اشخاص افس
بــرده  کار  بــه  خاصــی  هــای  نشــانه   
هــا،       آن  متاســفانه  کــه  میشــود 

علت اصلی را درمان نمی کنند.

ــن  ــق وخو،پایی ــای خل ــده ه 2_باالبرن
،مســکن  وخــو  خلــق  هــای  آورنــده 
ــان  ــا درم ــش ه ــش بخ ــواع آرام ها،وان
نیســتند و  افســردگی  بــرای  موثــری 
اســت  ممکــن  هــا  آن  حقیقــت،  در 

افسردگی را بدتر کنند.

الــکل  از  اغلــب  افســرده،  3_افــراد 
یــا ســوء اســتفاده از مــواد رنــج مــی 
الــکل  از  ناشــی  توانبخشــی  برنــد. 
،نبایــد  مــواد  از  اســتفاده  ســوء  و 
ودرمــان   تشــخیص  از  را  هــا  توجــه 
ــازد،وعکس این ــرف س ــردگی منح افس

 

افــراد  درصــد  شــصت  از  4_بیــش 
ــی  ــی م ــم زدای ــرای س ــی ب ــی وقت الکل
آن  وافســردگی  انــد  آیند،افســرده 
هفتــه   طــول  در  اســت  ممکــن  هــا 

های اوِل ترِک الکل ادامه یابد.

5_الکل وســوء اســتفاده از مواد مخدر، 
خودکشی را نیز افزایش میدهد.

6_غالبــا افســردگی نیــزدر افــرادی کــه 
معتــاد بــه الــکل یــا دیگر مــواد هســتند 
قابــل تشــخیص  یــا درمــان نیســت
زدایــی  ســم  اول  قــدم  ،بنابرایــن 
وتوانبخشــی اســت و پــس از آن اگــر 
باشــد  نشــده  طــرف  بــر  افســردگی 

باید به صورت جدی درمان شود.

دراین قسمت به معرفی دو نوع موادمخدرکه با افسردگی مرتبط اند می پردازیم:

1(نام علمی خات )قات( Catha EDULIS است.

ســبز  همیشــه  ای  درخچــه  خــات 
فــوت ارتفــاع306  تــا  دار  گل  و 
ــر( ــانتی مت ــادل 3.5س ــوت مع ــر ف )ه
آفریقاوشــبه  شــرق  بومــی  کــه   

جزیره عربستان ویمن می باشد.
قــرن هــا بــرگ ایــن درختچــه مــورد
 مصــرف قرارگرفته وبیــش از آنکه مردم 
آورند،بــرگ  روی  قهــوه  مصــرف  بــه 

های این درخچه را می جویدند.
خــات حــاوی دو نــوع مــوادی اســت 
کــه تحــت نظــارت بیــن الملــل قــرار 
محســوب  گــران  ای  ومــاده  دارد 
کــه  کاتینــون  و  شــود:کاتین  مــی 

هر دو از محرک ها می باشند.
حــاوی  خــات  تــازه  هــای  بــرگ 
کاتینون،امــا معمــوال بعــد ازگذشــت 
48ســاعت بــرگ هــا کیفیــت خــود را 
شــیمیایی وترکیبــات  داده  دســت  از 

 گیاه ازبین می روند.
هــا  دربــرگ  کاتیــن  هنــگام  درایــن 

وجود دارد.
ــگ  ــراق  ورن ــات ب ــازه خ ــای ت ــرگ ه ب
آن قهــوه ای مایــل بــه قرمــز ا ســت  

)شبیه ریحان پژمرده(.
بــرگ های خــراب آن مانند چرم ســفید

و به رنگ زرد-سبز می باشند.

بــرگ  کننــدگان،  مصــرف  غالبــا 
جوند،امــا  مــی  را  خــات  هــای 
ویــا  کشــیده  را  آن  اوقــات  گاهــی 

همراه چای دم می کنند.
جویــدن آرام بــرگ هــای خــات موجــب
 رفع خســتگی وکم اشــتهایی می شود،
شــایع تریــن عــوارض جانبــی ناشــی 

از مصرف این موادعبارتند از:
نظمــی  شــدید،بی  اشــتهایی  کــم 
ــه  ــر گون ــی )ه ــزون تنش ــان قلب،ف ضرب
فشــاریا کشــیدگی ناهنجــار( ،بیخوابی، 
اختــالالت گوارشــی ومصــرف مزمــن 
خســتگی  بــه  منجــر  توانــد  مــی  آن 
جسمی،خشــونت یــا افســردگی همــراه 

یا متمایل به خودکشی گردد.
عــالوه بــر این مصــرف خات رفتــار های 
فعالی،وتوهــم  آمیز،پیــش  جنــون 

را نیزبه همراه دارد.
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2( ال اس دی یا )دی اتیل آمیدلیسرجیک اسید(
زای  توهــم  ی  مــاده  تریــن  قــوی   
شــناخته شــده اســت کــه ابتدا در ســال 
1983توســط آلبــرت هافمــن در باســل 
ســوئیس ســاخته شــد،اثرات توهــم 
ــا سال1943ناشــناخته باقــی  زای آن ت
مانــد تــا اینکــه خــود هافمــن بــه طــور 
ــرد. ــرف ک ــداری  LSDمص ــی مق اتفاق
ی  مــاده  کــه  اســت  ســال  هــزاران 
شــده  انســان  زندگــی  وارد  زا  توهــم 
اســت.در فرهنــگ هــای مختلــف از 
نواحــی گرمســیر اســتوایی تانواحــی 
ــای  ــرای الق ــان ب ــی از گیاه ــرد قطب س
و  واقیعــات  از  رهایــی  هــای  حالــت 
رویاپــردازی بــا هــدف رســیده بــه نوعی 
میشــد. اســتفاده  صوفیانــه  بینــش 
ترکیبــات  حــاوی  گیاهــان  ایــن 
ــیمیایی مثل مساکلین،سیلوسیبین  ش
ایبوگائــن)از توهــم زاهــا هســتند( و 
ســروتونین  مشــابه  ســاختاری  کــه 
داشــته واثــرات آن بــا اختــالالت در 
عملکــرد طبیعــی سیســتم ســروتونین 

پدیدار می شود.
زا عمدتــا  توهــم  گیاهــان  درگذشــته 
ومذهبــی  اجتماعــی  هــای  درآییــن 
محدودیــت  زیــرا  میشــد  مصــرف 
ــه آنهــا از جملــه  هایــی در دسترســی ب
اینکــه رشــد ایــن قبیــل گیاهــان در

شــرایط آب وهوایــی و خــاک خــاص 
خود وجود داشت. 

ال اس دی معموال از لیســرجیک اسید 
اســید  شود.لیســرجیک  مــی  تهیــه 
حاصــل  ارگوتامین)مــاده  تارتــرات  از 
از تاثیــر قــارچ هــای ارگــو بــر گنــدم 
ــیدآمید  ــر(یا از اس ــو دو س ــا ج ــیاه ی س
لیســارجیک)ماده شــیمیایی موجــود 
در دانــه هــای نیلوفر(گرفتــه مــی شــود.
بــه لحــاظ تئــوری ســاخت  هرچنــد 
امــکان  نیلوفــر  هــای  دانــه  از   LSD
ــاظ  ــه لح ــا ب ــدا م ــی آی ــه نظرم ــر ب پذی
ــی  ــه و عمل ــه صرف ــرون ب ــادی مق اقتص
ــه هــا هرگــز  نیســت. ازایــن رو ایــن دان
LSD  ــاخت ــه س ــاده اولی ــوان م ــه عن ب
انــد. نگرفتــه  قــرار  اســتفاده  مــورد 
کــه  دهــد  مــی  نشــان  هــا  بررســی 
تارتــرات ارگوتامیــن مــورد اســتفاده 
 LSD ــاخت ــی س ــای مخف در البراتوره
ازاروپا،مکزیک،کاســتاریکاوآفریقا 

تامین میشود.
در مقایســه بــا دیگرداروهــای توهــم 
قــارچ  از  بیشــتر  صدبــار    LSD زا 
ــتر  ــر بیش ــحرآمیز و4000 براب ــای س ه
ازمســکالین، قــدرت توهــم زایــی دارد. 
ایجــاد  انســان  در  کــه  مصرفــی  دوز 
ــرم  ــوال 25 میکروگ ــد معم ــم میکن توه

باشــد.البته  مــی  بارمصــرف  هــر  در 
دارو،  ایــن  خوراکــی  مصــارف  دوز 
بیــن 20 تــا 80 میکروگــرم بــوده کــه 
تاثیــرات آن مصــرف، 10 تــا 12 ســاعت 
حائــز  نکتــه  ماند.ایــن  مــی  باقــی 
ــا  اهمیــت اســت کــه بــه مــرور زمــان وب
اســتفاده مکــرر ازایــن مــاده، مقاومــت 
ــود  ــرای بوج ــده و ب ــاد ش ــی ایج داروی
دوزهــای   ، اولیــه  احســاس  آمــدن 
باالتــری مــی بایســت اســتفاده گــردد.
ال اس دی خالــص گــردی بــی بــو و 
ســفید رنگــی اســت کــه بــه صــورت 
کردن،تزریــق  دود  استنشــاق، 
شــود. مــی  مصــرف  وخوراکــی 

عوارض مصرف:
غیــر قابــل پیــش بینــی اســت، زیــرا بــه 
شــخص  مصرف،خصوصیــات  مقــدار 
مصــرف کننده،روحیــات و انتظــارات و 
ــتگی دارد. ــراف آن بس ــط اط ــز محی نی
از  پــس  دقیقــه  الــی 90  معمــوال 30 
مصــرف، اولیــن عالیم ظاهر می شــود.

عالئم مصرف:
گشادی مردمک چشم،خشکی دهان

،خنده های غیر عادی،شخصیت 
چندگانه و واکنش سریع.
عوارض مصرف طوالنی:

مقاومت بدن،وابستگی روحی
،افسردگی مزمن،اضطراب وبازگشت 

توهمات.
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افســردگی  مــوارد  از  بســیاری  در 
دارد،یعنــی  وراثتــی  ی  جنبــه 
بــه  ازنســلی  ژن   ازطریــق  بیمــاری 
میکنــد. پیــدا  دیگرانتقــال  نســلی 
افســردگی در بعضــی مواقــع ماهیــت 
دفعــات  وبــه  داشــته  کننــده  عــود 
شــود. مــی  تکــرار  عمــر  طــول  در 
بیمــاری  کــه خطربازگشــت  عواملــی 
از: میدهندعبارتنــد  افزایــش  را 
صــورت  بــه  دارو  قطــع   -  1
بــار  چنــد  کــه  ســرخود:فردی 
افســردگی اش عــود کرده،شــایدالزم 
باشــدمثل کســی کــه بیمــاری قلبــی 
ــد. ــرف کن ــر دارو مص ــر عم ــا آخ دارد ت
2 - اســترس هــای شــدید زندگی:مانند 
ــا  ــد ی ــا فرزن ــر ی ــه فردهمس ــواردی ک م
شــغل ویا...خود را از دســت می دهد.
بیمار:گاهــی  بــا  خانــواده  رفتــار   -  3
بیمارانتقادیــاد  از  ازحــد  افرادبیــش 
مــی  پرخاشــگری  بــه  نســبت 
از  بیــش  افراطــی  کنندویامحبــت 
ــه او نشــان مــی دهند،کــه  ــدازه ای ب ان
عــود  امــکان  صــورت  ایــن  در 
مجــدد بیمــاری فراهــم مــی شــود.

ــه  ــر ب ــده منج ــان نش ــردگی درم ــا افس آی
ــود؟ ــی ش ــر م ــای دیگ ــاری ه بیم

مهــم تریــن عــوارض افســردگی درمــان 
نشــده،طوالنی شــدن بیماری،کاهــش 
کیفیــت زندگــی وتــداوم رنــج بیمــار 
اســت،به ایــن معنی که بیمــار از زندگی 
ــی  ــذت نم ــت واز آن ل ــی نیس اش راض
بــرد و روابــط شغلی،زناشــویی وروابــط 
اجتماعــی او دچــار اختــالل می شــود.
عــوارض  از  یکــی  نوجــوان  در 
بزهــکاری  نشــده  افســردگی درمــان 
تحصیلــی  افــت  آمــوزان  دانــش  .در 
ودر متأهلیــن طــالق وجدایــی اســت.
افســرده  بیمــاران  اوقــات  از  خیلــی 
بــرای اینکــه خــود را درمــان کننــد 
روش  از  دیگــران  ی  توصیــه  بــه 
ــرای  ــه ب ــد ک ــی کنن ــتفاده م ــی اس های
سازمیشــوند،مثل  مشــکل  هــا  آن 
الکلی،مــواد  مشــروبات  از  اســتفاده 
و...کــه  درمانــی  مخدر،انــرژی 
نــدارد. وپزشــکی  علمــی  مبنــای 

ــردگی در  ــاد افس ــث ایج ــی باع ــه عوامل چ
ــوند؟ ــی ش ــودکان م ک

در افســردگی کــودکان نیــز همــه ی،آن 
عواملــی کــه در بزرگســاالن گفتــه شــد 
مــی تواننــد دخیــل باشندبیشــترین 
وشــکل  روانــی  رشــد  کــه  عواملــی 
کــودکان  ســالم  شــخصیت  گیــری 
تأثیرمــی گذارند،روابــط عاطفــی آن 
اســت  مــادر  بامادریــا جانشــین  هــا 
ــه  ــال ب ــدم ابت ــا ع ــردگی ی ــه افس ــه ب ک
افســردگی در کــودکان کمــک مــی کند.
ی  دوره  مــادردر  کــه  روابطــی 
داردمثــل  بچــه  بــا  شــیرخوارگی 
کــردن  گرفتن،بغــل  درآغــوش 
بچــه  کــه  شــود  مــی  و..باعــث 
واحســاس  نفــس  بــه  اعتمــاد 
مقابــل  کنــدودر  تجربــه  را  امنیــت 
افســردگی درآینــده واکســینه شــود.
کوچکتروشــیرخواران،  دربچههــای 
ایــن افســردگی خــود را بــه صــورت 
ســوتغذیه وعدم رشــد نشــان می دهد.
طــالق و مــرگ یکــی ازوالدیــن نیــز در 
ایجادافســردگی در کــودک موثر اســت.
دیــده شــده اســت کــه بــه خصــوص 
دادن  دســت  دختــراز  کــودکان  در 
مــادر در زیــر ســن یــازده ســالگی از 
عوامــل موثرابتــال بــه افســردگی اســت.

چند سوال رایـج

روانـشنـاســی
در
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چه زمانی افسردگی باید درمان شود؟       
پزشــکی کــه بــا یــک شــخص مبتــال 
ــد  ــود بای ــی ش ــه م ــردگی مواج ــه افس ب
تشــخیص دهــد کــه آیــا او در طــول دو 
یــا چهارهفتــه آینــده خودبخود)بــدون 
درمــان( بهبــود خواهــد یافــت یــا خیر!
 بــه طــور کلــی اگــر شــما عالئم متوســط
 تا شــدید افســردگی  و ناتوانی در انجام 
فعالیــت هــا درزمــان طوالنــی )بیــش از 
چهارهفتــه (داریــد مبتــال به افســردگی 
هســتید و احتمــال اینکه بــدون درمان

 بهبود یابید پایین است.
ــی  ــه تازگ ــم  ب ــر عالئ ــر اگ ــوی دیگ ازس
پدیــدار شــده و نســبت بــه حالــت قبــل 
خفیــف و نــا پایدارنــد  ،مــی توانیــد
دارو  بــدون  پشــتیبان  درمــان  از   

استفاده کنید.
 پزشــک بایــد در دو یــا چهــار هفتــه 
ــی  ــورد ارزیاب ــداوم م ــور م ــما را بط ش
قــرار دهــد و پیشــرفت شــما را بســنجد 
.اگــر پــس از طــی ایــن دوره و ارزیابــی 
هــای پزشــک عالئــم ادامــه داشــته 
شــود.  آغــاز  بایــد  درمــان  باشــد، 

درمان غیر دارویی افسردگی
درمــان  نــوع  دارو،چنــد  بــر  عــالوه 
درمــان  بــرای  توانــد  مــی  متفــاوت 

افسردگی بکار رود.
انتخــاب  بــرای  راه  تریــن  مطمئــن 
بیــن آن هــا انتخــاب درمانــی اســت
شــخصی نیازهــای  بــا  مطابــق  کــه   

 و موقعیت شما باشد.
رفتاردرمانی ادراکی

ثابــت شــده اســت کــه ترکیــب داروهای 
ضــد افســردگی و درمــان هایــی چــون 
)ادراکــی( شــناختی  درمانــی  رفتــار 

برای افسردگی بسیار موثراست.
و  شــما  ادراکــی،  درمانــی  رفتــار  در 
ــه ای  ــکاری فعاالن ــما ،هم ــر ش درمانگ
بــرای تغییــر احساســات و رفتــار هایــی 
بــروز  عــادی  هــای  درموقعیــت  کــه 

می کنند دارید.
جــز  دو  از  ادراکــی  درمانــی  رفتــار 
تشــکیل شــده اســت.جزء ادراکی روی
 شــناخت و کاهــش افــکار بدبینانــه یــا
 انتقــاد از خــود که منتهی به افســردگی 
معمــوال  داردو  تمرکــز  شــود  مــی 

10 الی 12 جلسه است .
درتحقیقــی اخیــر طــی یکمــاه و بــا

ــه  ــدام ب ــه اق ــال ک ــرکت 120 بزرگس  ش
خودکشــی کــرده بودنــد انجــام شــد.
شــناختی، درمانــی  رفتارهــای 
ــش  داد ــدی را کاه ــا امی ــردگی و ن افس
ــی  ــای معمول ــت ه ــه مراقب ــبت ب  و نس
در جلوگیــری ازخودکشــی هــای آینــده 

به طور قابل توجهی بهتر بوده است .
نوردرمانی 

ــه اختــالل  ــراد مبتــال ب روانپزشــکان اف
احساســی فصلــی را با قــرار دادن آن ها
 در معــرض نــور شــدید بــه مــدت دو 
ســاعت ایــن شــبیه ســازی از طلــوع 
ــت ــح تح ــرروز صب ــوده و ه ــید ب خورش
ســاعت  دهنــدو  مــی  قــرار  درمــان   
بیولوژیکــی آن هــا را بــه کار مــی انــدازد 
و ثابت شــده اســت کــه ترشــح مالتونین
 از مغــز را متوقف می سازد.بســیاری از 
مــردم بــه این درمان پاســخ مــی دهند.
ــی  ــور قطع ــه ط ــی ب ــچ تحقیق ــه هی البت
تأثیــر  بــا  را  درمــان  بیــن  ارتبــاط 
ضــد افســردگی ثابــت نکــرده اســت.
درمــورد عالئــم خفیــف بهتــر اســت
ــه ای  ــه گون ــه ومحــل کار خــود را ب  خان
ترتیــب دهیــد کــه نــور بیشــتری بگیــرد
بیــرون را  بیشــتری  زمــان  ویــا   

 از خانه صرف کنید. 
   )ECT (  درمان با شوک الکتریکی

درمــان بــا شــوک الکتریکــی مؤثرتریــن 
درمــان برای افســردگی یــک قطبی و یا 
افســردگی مقــاوم درمقابــل داروســت.
طــی بیســت ســال پــس از کشــف ایــن
 روش در ســال 1938 بعنــوان نوعــی 
ــود  ــه خ ــادی ب ــه زی ــی توج روش درمان
ــه مــردم آن را جلــب کــرده اســت. عاّم
ــیاری  ــی بس ــد ول ــی دانن ــیانه م  وحش
ــی ــی ت ــد ای س ــان معتقدن از کارشناس
 کامــال بیخطــر و بــرای افــراد بــه شــدت
ــدت ــی بلندم ــاری قلب ــا بیم ــرده ب  افس

 بسیار مؤثر است.
اغلــب شــوک الکتریکــی بــه صــورت 
یکطرفــه داده میشــود وفقــط نیمــی 
میکنــد. دریافــت  را  آن  مغــز  از 
ــی ــش ناگهان ــک جنب ــی ی ــوک درمان ش
 درسیســتم عصبی ســمپاتیک به وجود 
مــی آورد و بــاال رفتــن موقــت فشــار 
خــون و تپــش ســریع قلــب مــی شــود.
ایــن تغییــرات قلبــی عروقــی البتــه 

 می تواند ازطریق

 مسدود کننده های آلفا و بتا که 
پیش فعالی سیستم عصبی

 سمپاتیک را طی فرایندی که به 
کمک متخصص بی هوشی انجام         

می شود،کاهش داد.
مکمل های غذایی و داروهای گیاهی

 )درمان غذایی افسردگی(
خــوردن  ،بعــالوه  خــوب  ی  تغذیــه 
مــواد  و مکمــل هــای  هــا  ویتامیــن 
بدنتــان  و  مغــز  ســالمت  معدنــی،از 
ــن  ــوردن ویتامی ــی کند.خ ــت م حمای
روز  در  دوبــار  را  کمپلکــس  ب 

مدنظرقرارهید.
ب  گــروه  هــای  ویتامیــن  کمبــود 
ممکــن اســت باعــث افســردگی شــود.
روز  طــول  در  ث  ویتامیــن  خــوردن 
کمــک  روانــی  بــا فشــار  مقابلــه  بــه 
دســتگاه  تقویــت  باعــث  و  میکنــد 

ایمنی تان می شود
ــاد ،آرد ســفید،الکل وکافئیــن  قنــد زی
ــرژی تــان را تخلیــه مــی کنــد و چــه  ان

بسا باعث افسردگی می شود.
بــه خصــوص درمیان اشــخاص مســن،
کمبــود ویتامیــن ومــواد معدنــی نــه
 تنهــا باعــث افســردگی مــی شــود بلکــه 
از  کمتــر  ذهنــی  عملکــرد  باعــث 

بهینه هم خواهد شد.
-نوشیدن مقدار زیادی آب ،حداقل 

8لیوان درطول روز 

روغن ماهی واسیدهای چرب :بعضی 
مطالعات نشان می دهد که عدم 

تعادل بین اسید های چرب امگا3 و 
امگا6 ممکن است به بروز افسردگی 

کمک کند.
روغن ماهی ،روغن کانوال،سویا و 

برخی مغزها مثل مغز گردو نیز حاوی 
اسید های چرب امگا 3 بیشتر از مواد 

حاوی امگا6 استفاده کرد.

-اسطوخودوس:آرامش بخش و 
خواب آور

-گیاهان شادی بخش:هل،زعفران 
،نعناع،ریحان،پونه و گل گاوزبان

-میوه های شادی بخش:
انگور،گالبی و پرتقال




