
آیا می دانید بین غمگینی وافسردگی 

 تفاوت زیاد ی هست؟

گَیین دچبس  ّستین هی غمگینٍلتی 

 اهب ثیي غوگیٌی ٍ. ام افسشدگی ضذُ

غن . افسشدگی تفبٍت صیبدی ٍخَد داسد

عجیؼی ٍ ًطبًِ سالهت خسن ٍ  ٍاوٌص

اص دست دادى چیضی یب  سٍاى، ثِ سجت

اص فمذاى ػشٍسه هَسد )وسی است 

 فمذاى هبدسثضسي ػاللِ وَدن تب

ٍلتی ػضیضی سا اص دست (. هحجَة

. وٌین دّین، ثشایص سَگَاسی هی هی

ّبی احسبسی  ٍاوٌص سَگَاسی اص

گیشد اػتشاض ٍ  ای ًطبت هی پیچیذُ

ًبثبٍسی  ضىبیت اص هشي فشد، اًىبس ٍ

دسثبسُ ایي فمذاى، خطن ثِ خبعش اص دست 

 این، ٍ دادى وسی وِ دٍستص داضتِ

ثؼضی . ریشش غن اثذیثبالخشُ تسلین ٍ ح

، ثِ (هبًٌذ ػشٍسه وَدن)ّب  اص فمذاى

ضًَذ، اهب گشٍّی دیگش  فشاهَش هی صٍدی

ّشگض التیبم ( هبًٌذ هشي هبدسثضسي)

ضًَذ ٍ تٌْب  فشاهَش ًوی یبثٌذ ٍ ًوی

وبسی وِ اص هب سبختِ است، ایي است 

صًذگی وٌین  وِ ثیبهَصین چگًَِ ثب آى

ٍ گزضت صهبى تٌْب هسىٌی است وِ 

تَاًذ سجت وبّص  ثِ تذسیح هی

 .ّب ضَد غن گًَِ ایي

، ثؼذ دیگشی ثش غن عجیؼی افسردگیاهب  

. افضایذ هی وِ سجت سًح ّوگبى است

ػالٍُ ثش ایٌىِ . ٍلتی افسشدُ ّستین

وٌین، احسبس  احسبس غن هی

دیگشی ًیض داسین، خَد سا  آصاسدٌّذُ

وٌین، احسبس پَچی  سشصًص هی

خَد  اگَى ثِّبی گَى وٌین، اص ساُ هی

وٌین، ثِ خبعش فمذاى پیص  حولِ هی

چشا )وٌین  آهذُ احسبس خطن هی

دسست ّویي حبال وِ  هبدسثضسي ثبیذ

هي ًفش اٍل هسبثمبت ٍسصضی هذسسِ 

 خَد سا هسئَل ٍضغ!( ضذم، ثویشُ

اگش هي ایٌمذس )داًین  پیص آهذُ هی

ضذم،  گشفتبس هسبثمبت ٍسصضی ًوی

، ّوص االى صًذُ ثَد ضبیذ، هبدسثضسي

 !تمصیش هٌِ

ایي احسبس دٍگبًِ  لذس ّش

ًسجت ثِ ضخص ( ػصجبًیت ٍ هحجت)

فَت ضذُ ثیطتش ثبضذ، خطن ٍ 

دس خالل سَگَاسی  گٌبّی وِ

ضَد، ثیطتش ٍ غن اص  احسبس هی

تش  دست دادى ضذیذتش ٍ عَالًی

فشد افسشدُ ثِ دضَاسی . ثَد خَاّذ

تَاًذ دس هَسد خَدش احسبس  هی

اػتوبد  هبًی وِخَثی داضتِ ثبضذ ٍ ص

ثِ ًفس اٍ اص ثیي ثشٍد، احسبس 

یبثذ ٍ اداهِ ایي  افسشدگی ضذت هی

ٍ ثِ سشػت اص وٌتشل  ٍضغ ثِ صٍدی

ضَد ٍ تشس اص صذای  خبسج هی

 ٍخذاى ٍ تشس اص ػذم پزیشش تَسظ

احسبس . یبثٌذ دیگشاى ضذت هی



افسشدگی دس فشد، حتی ًظن فىشی اٍ سا ثِ 

لتی احسبس پَچی ٍ ٍ. سیضد ّن هی

ّشگض ٍضغ »گَیین  وٌین، هی ًباهیذی هی

ایٌىِ ّست  ضِ، ٍ ّش لحظِ اص ثْتش ًوی

هي »یب « !ضِ، دیگش آخش وبسُ ثذتش هی

 ّویطِ ثذثخت ثَدم، ّستن ٍ خَاّن ثَد

دس چٌیي « !ضِ ٍ ّشگض چیشی ػَض ًوی

وسی ًیض  هَلؼیتی، احسبس تٌْبیی ٍ ثی

تَاًذ  هیٍ اًسبى افسشدُ ى آٍسد ّدَم هی

ًسجت ثِ ایي ّوِ ًبساضی وِ دس ٍخَدش 

وسی ًیض ّدَم  ثی احسبس تٌْبیی ٍ

تَاًذ ًسجت  آٍسد ٍ اًسبى افسشدُ ًوی هی

ٍخَدش  ثِ ایي ّوِ ًبساضی وِ دس

گًَِ ٍاوٌطی ًطبى  وٌذ، ّیچ احسبس هی

وسی، فشسَدگی،  دّذ ٍ احسبس ثی

ٍ دس ّن ضىستگی سا ثِ  سخَت ٍ ضؼف

خب وِ فشد افسشدُ دس  آىآٍسد تب  دًجبل هی

ضوبسی  ػبدی لحظِ آى سٍی یه صًذگی

 .وٌذ هی

تَاًذ  خَاًبى، ضىست دس ػطك هیهثال دس

اًسبى دس عَل . ػبهل افسشدگی ثبضذ

هَاسدی اص فمذاى  ػوش خَد ثبسّب ثب

تَلذ خَاّش یب ثشادس )ضَد  آضٌب هی

ثذاى  ای وِ دیگش، ًمل هىبى اص خبًِ

ى اًس گشفتِ است، اص دست داد

پشستبس هَسد ػاللِ، خذایی پذس ٍ هبدس 

ّب سجت آصاس  ّش یه اص آى وِ( ٍ عالق

ضَد ٍ  هی افشاد ٍ فشٍپبضی ًظن سٍحی

تب اٍضبع ثِ   ّب صهبى الصم است هذت

 .حبل ػبدی ثبصگشدد

. 
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