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اسماعیل شریف نژاد: با کارشناسان سازمان بهزیستی استان 
قامت  حمیدرضا   ،  ) )..؟..  دهقانی زاده  حسنعلی  دکتر   ، یزد 
کارشناس  و  بالینی  روانشناسی  ارشد  کارشناس   ، بلند  قامت 
پیشگیری در سازمان بهزیستی و خانم دکتر سمیه کهدویی ، 
دکتری در زمینه رواسنجی، گفتگویی داشته ایم درباره زمینه 
های روانشناسانه ی شادی با محوریت استان یزد . این گفته که 
یزد شهر شادی نیست را تایید نکردند ، چون تحقیقی نبود که 
بتوان از لحاظ علمی به آن استناد کرد . ولی از شرایط مدیریت 
توصیه هایی  یزدی ها،  زندگی  سبک  تغییرات  یزد،  در  شهری 
میزان  بر  اقتصادی  و  اجتماعی  شرایط  زیستن،  شادتر  برای 
شادی افراد و خیلی چیزهای دیگر صحبت شد و در آخر صحبت 
ها اینطور تمام شد که در این چند ساله خیلی حرف زده ایم . ای 

کاش از این بعد، بیشتر اهل اجرای این حرف ها باشیم

 چطور یزد به عنوان یکی از غمگین ترین شهرهای ایران 	
معرفی شد. منبع این گفته چه بود؟

دهقانی زاده: پژوهشی صورت گرفت که یزد به عنوان ناشاد ترین 
و زنجان به عنوان شادترین شهر معرفی شد. البته شیوه ی انجام 
آن تحقیق به صورتی  بود که زیاد نمی شد به صورت علمی به آن 

استناد کرد. 

 نیست، 	 شادی  شهر  یزد  که  موضوع  این  به  نسبت  چرا 
مخالفت ها و موافقت های شدیدی در استان شکل گرفت 

و دهان به دهان بین مردم چرخید؟

کهدویی: به دلیل تعصبی است که روی مسایل پیدا می کنیم. 
نمی شود.  محدود  نظر  اظهار  این  به  هم  فقط  تعصب ها  این 
مخالفتها و موافقت های شدیدی درباره پدیده های زیادی وجود 
دارد که باید آسیب شناسی شود که چرا اینگونه رفتار می کنیم و 

به جای برخورد منطقی، با تعصب برخورد می کنیم

 پس باید پرسیده شود که باالخره ما در یزد شاد هستیم 	
یا نه ؟

نیستیم،  شاد  که  فرض  پیش  این  با  رفتن  جلو  دهقانی زاده: 
درست نیست. باید درباره هر پدیده ای، از جمله میزان شادی 
در یزد، با ابزار علمی اظهار نظر کرد. نمی شود خیلی راحت گفت 
شادهستیم و نه می شود خیلی راحت از این موضوع عبور کرد. 
آمار و ارقام هایی هست، راوانشناسان از روی جوعمومی که بین 
مراجعان خود شاهد هستند، می توانند برآیندی داشته باشند. 

ولی نمی شود با این ها درباره کل شهر یزد تصمیم گرفت.

ما به تعریفی از شادمانی نیاز داریم. شاید عده ای به دلیل اینکه 
مردم پارک  نمی روند، تئاتر نمی بینند، بگویند سطح شادی 
به  نسبت  می گویند  هم  ای  عده  ولی  است.  شده  کم  مردم  در 
گذشته، مردم بیشتر به ییالق پناه می برند و روزهای تعطیل در 
ورودی های یزد ترافیک طوالنی شکل می گیرد .  اما شادمانی، 
بیشتر به تفکر و نگرش ما بستگی دارد. حتما نمی توان نمودهای 
بیرونی شادمانی را سنجید. ممکن است کسی به پارک برود و 
ظاهرا در حال خنده باشد؛ ولی احساس درونی خوبی نداشته 
باشد؛ خودش را سرزنش کند؛ به فکر شکست ها و ضعفهایش 
باشد؛ مشکالتش را دائما به خودش گوشزد کند. از طرفی، شاید 
کسی در خانه نشسته باشد و اینقدر هم خودخوری نکند. پس 
نمی توان کسی که در پارک نشسته را شاد بدانیم و آن کسی که در 
خانه مانده را ناشاد. باید با روشی علمی میزان نگرش شادمانه به 

زندگی را در افراد سنجید 

کهدویی: شادی یک نگرش و یک پدیده درونی است. ممکن 
است کسی در اوج فقر باشد یا مشکالت مختلفی داشته باشد 
ولی در عین حال شادی در او بیشترباشد. نمی شود از طریق 

نمود رفتارهای بیرونی تصمیم گرفت و قضاوت کرد

 تعریف شادی در یزد متفاوت است ؟	

برای  می کنیم.  اتکا  شادی  از  علمی  تعریف  به  دهقانی زاده: 
اینکه بفهمیم فرد شاد است؛ این کفایت می کند که بدانیم آیا 
یک فرد، خودش را از لحاظ درونی شاد می داند یا خیر؟ البته 
برای اینکه کسی شاد باشد امیدواری، عشق به زندگی و لذت از 
زندگی می خواهد و باید در درون خودش تجربیاتی داشته باشد 
تا از لحاظ نگرشی اظهار کند که شاد است یا بلعکس. البته در 
تضاد با شادی، افسردگی را داریم که افراد ناامید هستند، ممکن 
است فکر خودکشی به سراغشان بیاید. اینها پدیده های درونی 
هستند. باید تحقیق علمی بین اقشار مختلف انجام داد. بعد 
نتیجه گرفت که آیا مردم یزد شاد هستند یا نه . بحث هایی که این 
مدت درگرفته است؛ خواستگاه علمی ندارند. دوستان، بیشتر 

مشاهدات خود را بیان کرده اند.

 اگر من آدم شادی باشم، نمی پذیرم که به من بگویند 	
شاد نیستی ولی حاال اگر در یک جمع 10نفره ی یزدی 
بگویند شادی در یزد کم هست، تایید می کنند . مثال 
 . می کنند  مقایسه  دیگر  شهرهای  و  شمال  شیراز،  با 

تجربیات خودشان را می گویند.

از  علمی  و  درست  تعریف  ولی  باشد.  درست  شاید  کهدویی: 
شادی ندارند. این نوع قضاوت ها علمی نیست 

قامت بلند: شاید به ظاهر شاد نباشند ولی از وضعیتی که دارند 
رضایت دارند. همین رضایت، می تواند بخشی از شادی باشد. 
در نهایت، هر اظهار نظری باید به صورت علمی بررسی شود تا 

بتوان به طور قطع، آن را تایید یا رد کرد

 پس باید هر کسی را با خودش سنجید ، شادی را در 	
مقایسه ی بین افراد نباید بررسی کرد؟

قامت بلند: یزد از نظر شرایط اقلیمی هم شرایط خاصی دارد، 
به  مردم  ولی  کرد  مقایسه  کشور  شمال  شرایط  با  نشود  شاید 
شرایط موجود عادت کرده اند. درگیر کار و زندگی شده اند و با 
گرفت.  نظر  در  را  شرایط  باید  کرده اند.  پیدا  سازگاری  محیط 
شرایط  پوستان  سرخ  دارند.  را  خودشان  فرهنگ  اسکیموها 

خودشان را دارند 

کهدویی: شاید بشود گفت 50 درصد ژن های ما تعیین کننده 
هستند، 10 درصد محیط ولی 40 درصد خود ما نقش داریم و در 
واقع فقط روی آن 40 درصد، به طور 100 درصد کنترل داریم. 
برای مثال فرانکلن که در اردوگاه های کار اجباری آلمان نازی  
زندانی بود و تجربیات خودش را در کتاب انسان در جستجوی 
معنا منتشر کرد؛ بیان می کند که در همان شرایط سخت هم 
افرادی می توانستند برای خودشان زندگی را شادتر و راحت تر 
کنند. از طرفی خیلی از کشورهای اسکاندیناوی که سطح رفاه و 
کیفیت زندگی در آنها باال است هم خودکشی های بسیاری دارند . 

را  شادی  موانع  ابتدا  که  است  این  من  نظر  به  علمی  پژوهش 
بشناسیم و مثال به عنوان پیشنهاد پرسش نامه ای طرح شود تا 

بسنجیم که چقدر این موانع وجود دارند

 این موانع شادی چه چیزهایی هستند ؟	

کهدویی: به عنوان مثال چند مورد ذکر می کنم، یکی نشخوار 
ذهنی در مورد گذشته و آینده هست؛ گاهی فکر می کنم خود 
من هم زیاد گرفتار گذشته و آینده هستم، اینکه چرا در گذشته 
آینده  برای  تصمیمی  چه  اینکه  و  نه  یا  داده ام  انجام  را  کاری 
اینکه  جای  به  یعنی  است.  اجتماعی  مقایسه ی  دومی  دارم. 
باشیم  فکر  این  به  دائما  باشیم  متکی  خودمان  داشته های  به 
که دیگران چه دارند که من ندارم. مورد بعدی این است که در 
شخصیت، عدم یکپارچگی وجود داشته باشد. یعنی  بین گفته 
و عمل ما هماهنگی نباشد. ما ادعا می کنیم مهربانیم ولی پیرزن 
ناتوان در راه مانده را سوار نمی کنیم. می گوییم خانواده برای 
ما اولویت دارد ولی برای خانواده وقت نمی گذاریم. می گوییم 
مادر فرهیخته ای هستیم ولی کتاب نمی خوانیم این ها باعث 
کاهش شادمانی می شود. چهارم، ضعف جسمانی است. یعنی 
با تغذیه ی بد، بی خوابی و فشار جسمانی، سالمت خودمان را 
داشته  گناهکاری  احساس  اینکه  آخر  در  و  بیاندازیم  در خطر 
باشیم. باید از کار بدی که کردم پشیمان باشیم ولی نباید دائما 
با احساس گناه زندگی کنیم.  اینها را از روی بحث های فلیگمن 
و نظریه تئوری انتخاب گفتم. می شود آموزش داد تا افراد از این 

موانع دوری کنند

 یعنی شاد بودن را می شود با تکنیک هایی آموزش داد؟	

به موضوع  نگاه روانشناختی  با چه  دهقانی زاده: بستگی دارد 
بپردازیم ولی در مجموع شادی را در دو بعد می توان بررسی 
ما.  رفتارهای  دیگر،  بعد  و  ما  افکار  و  نگرشی  بعد  یکی  کرد، 
افراد  به  را  توصیه هایی  رفتاری  بعد  در  صرفا  اگر  همین  برای 
داشته باشیم که مثال کاری را انجام بده و کار دیگری را انجام 
به  مانده ایم؛  غافل  شد،  صحبت  که  درونی  شادی  آن  از  نده 
صرف انجام توصیه های رفتاری، به شاد بودن کمکی نمی کند. 
مثال توصیه می کنیم، کمتر تنهایی داشته باش ولی اگر نگرش 
درستی نباشد؛ آن فرد در جمع هم نشخوار ذهنی دارد و به فکر 

مشکالتش است که چقدر بدبخت است.

در یزدی ها میزان ظاهرگرایی و به ظاهر زندگی رسیدن را از 
سی سال  پیش تا امروز مقایسه کنید. از نماهای خانه، از لباس 
پوشیدن ها و ... در گذشته از ظاهر فرد نمی شد طبقه اجتماعی 
او را تشخیص داد.  این توجه زیاد به رفاه طلبی باعث شده که 
میزان مقایسه وضعیت اقتصادی خود با دیگران در بین یزدی ها 
زیاد باشد. این را با توجه به مشاهدات بالینی می گویم . خیلی ها 

از مقایسه خود با دیگران رنج می برند 

کهدویی: ما آماری نداریم ولی در مشاهدات بالینی خودمان به 
مواردی برمی خوریم که این مقایسه اجتماعی خود با دیگران 
از  بیش  رقابت  همین  دیگر،  نمونه ی  است.  شده  مشکل ساز 
حد تحصیلی در بین خانواده ها و محصلین یزدی است. البته 
دهند؛  می  جواب  چقدر  رفتاری  های  توصیه  اینکه  مورد  در 
از دانشجویانش  از گروهی  و  کرده  آزمایشی طراحی  فرانکلین 
تستی برای سنجش شادی در آنها گرفته است و بعد خواسته که 
در چند هفته، هر روز ده تا از موهبت هایی که دارند را با خودشان 
مرور کنند   و بعد از این دوره، دوباره آزمون را تکرار کرده و متوجه 
شده که میزان رضایت این افراد بیشتر شده است. ذهن ما به طور 
ناخوداگاه دنبال ایرادات می گردد، پس ما باید به صورت آگاهانه 

مقابله کنیم و به نکاث مثبت، توجه بیشتری داشته باشیم

قامت بلند: یزد صنعتی شده است. این سبک زندگی، زمینه ی 
کاهش روابط اجتماعی و همین صله رحم ها را ایجا کرده است 
که شادی را کاهش می دهند. گروهی از روانشناسان اعتقاد دارند 

شادی در درون توست
میزگرد نقد و بررسی مولفه های شادکامی در یزد

جلو رفتن با این پیش فرض که شاد نیستیم، درست نیست. باید درباره هر پدیده ای، از جمله میزان 
شادی در یزد، با ابزارعلمی اظهار نظر کرد. راوانشناسان از روی جوعمومی که بین مراجعان خود 

شاهد هستند می توانند برآیندی داشته باشند. 

یزد از نظر شرایط اقلیمی هم شرایط خاصی دارد، شاید نشود با شرایط شمال کشور مقایسه کرد ولی 
مردم به شرایط موجود عادت کرده اند. درگیر کار و زندگی شده اند و با محیط سازگاری پیدا کرده اند.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C
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هدف زندگی انسان باید شاد زیستن باشد، شادی یک احساس 
است، باید در فرد تفکری که باعث شاد زیستن  می شود را ایجاد 
کنیم تا حتی اگر کمبودهایی در زندگی دارد، باز بتواند شاد باشد. 
استرس های زیادی را در زندگی امروزه تجربه می کنیم و این بر 
می گردد به باورها و تجربه های ما که بتوانیم شاد زندگی کنیم تا 
مقاومت ما در برابر این استرس ها پایین نیاید که استرس، خود 
نیزعامل بسیاری از بیماریهای روانی است. ارتباط بین میزان 
استرس و افسردگی ثابت شده است و ما شاهد هستیم که نه 
تنها در یزد یا ایران، بلکه در جهان میزان خودکشی بیشتر شده، 
اکنون باید ببینیم که از این به بعد چه بکنیم تا شادتر باشیم. 
در دین مبین ما نیز بسیار به شادی سفارش شده است. امام 
جعفر صادق )ع( در کنار کار ، عبادت و استراحت می فرمایند، 
باید بخشی از وقت هر فرد به طور روزانه باید به شادی و لذت 
از زندگی اختصاص پیدا کند. البته لذت های پسندیده، مثل 

مطالعه، ورزش، مصاحبت با دوستان و ...

 ارتباط بین فرد و اجتماع چطور، گاهی اوقات فرد از یک 	
سختی رنج می برد که جامعه به او تحمیل کرده است. 
چطور می شود به یک آدم بیکار گفت شاد باش و بخند ؟

دهقانی زاده: نمی شود حوزه فرد و اجتماع را جدا کرد، شرایط 
اقتصادی نامساعد و آشفته عارضه های اجتماعی به همراه دارد 
و امنیت خانواده را تهدید می کند و استرس ایجاد می شود . چرا 
شادی های ما از بین می رود؟ یک بخش، به تفکر ما برمی گردد 
که اشاره داشتیم و بخشی  از این رویدادها هم در جامعه ایجاد 
انتظار  نمی شود  امنی می کند. در یک فضای غیر منطقی،  نا 
منطقی بودن داشت. تصور کنید مسافری در هواپیما نشسته که 
به او گزارش نقص فنی می دهند؛ نمی شود به او گفت که حاال 
شاد باش. ثبات اجتماعی و اقتصادی، امنیت می آورد و زمینه 
آینده  نگران  خانواده  و  جامعه  وقتی  می کند.  فراهم  را  شادی 
جوانانشان هستند، شادی کمتری دارند. این دغدغه ها شادی 

را از بین می برند.

باید محیط شادی در جامعه فراهم شود، در یزد خودمان، چقدر 
مراکز تفریحی وجود دارد. آیا یزد به غیر از پارک و رستوران جای 
دیگری برای جمع های اجتماعی و تفریح جمعی نمی خواهد. یا 
شهرسازی ما که دیگر ربطی به اقلیم کویری یزد ندارد . میادین را 
که خودمان ساخته ایم . چرا دیوارها و خیابان ها طوری ساخته 
شده اند که تمایل به رفت و آمد در شهر را کم می کنند، به غیر از 
پارک کوهستان که ظرفیت آن شناخته شد و گسترش پیدا کرد؛ 
چه فضاهای دیگری ساختیم و به زیر ساخت های مراکز تفریحی 

مردم اضافه کردیم

کهدویی: در همین میدان امام حسین، چند نفر به خاطر رد 
شدن از خیابان تصادف کرده اند؟ آیا نمی شود در جای دیگری 
چمن ایجاد کرد و به این نیاز مردم که مشخص است جواب داد؟

قامت بلند: باید دید زنجان چرا شادترین شهر معرفی می شود. 
در زنجان مردم چطور رفتار می کنند. در شمال  برای برداشت 
مراسم های  اجتماعی  مناسبت های  قبیل  این  از  یا  محصول 
شادی دارند . اول پاییز در خراسان جنوبی مراسم هایی دارند. 
به اصطالح کارناوالهایی هست که مردم جمع می شوند تا شادی 

کنند. گاهی مراسم های مذهبِی شاد، مثل نیمه شعبان هم در 
یزد آنقدر بد اجرا می شود که بیشتر حالت مزاحمت پیدا می کند 
. باید اندیشید چه برنامه هایی قرار دهیم تا جمعیت زیادی از 
مردم برای شادی گرد هم جمع شوند. ما شاهد هستیم که مثال 
در کوهستان پارک، برنامه ای گذاشته می شود و خیلی شرکت 

می کنند و راضی هستند  

ناگهانی، عادی شده  تاریک و دست انداز  یزد، خیابان های  در 
است. نوروسایکولوژی شهری مهم است. چیدمان شهری مهم 
است. نمی شود که همه ی مردم روانشناس باشند و تفکر مثبت 
را بشناسند. بخشی از این را مسئولین می توانند برایشان انجام 
شهر  یزد،  به  نسبت  کرده ام.  زندگی  هم  زنجان  در  من  دهند. 
کوچکتری است و به نسبت یزد، صنعتی و پیشرفته نیست. پس 
چرا رتبه یک را در شادی دارند ؟ چون بین مردم بیشتر مهربانی 
وجود دارد. هم دردی بیشتری وجود دارد. اینها در جامعه کمتر 
شده است. باورهای دینی می تواند ذهنیت مثبت را ترویج دهند 

 زمینه های مذهبی چطور، آیا بایدها و نبایدهای دینی، 	
باشیم،  آزادتر  هرچه  آیا  ؟  میکند  محدود  را  شادی 

شادتریم ؟

دهقانی زاده: یک فرد، می تواند باور مذهبی داشته باشد و کامال 
شاد زندگی کند. اما اگر در جامعه، بیش از حد احساس گناه در 
افراد ایجاد شود و هر روز تعریف آدم مقصر و گناهکار گسترده تر 
شود. خود مانعی می شود برای تحرک جامعه. در عین حالی که 
ایجاد احساس گناه، لزوما باعث کاش گناهکاری نمی شود بلکه 
برعکس، باعث تکرار گناه است و این به افسردگی و درماندگی 
دامن می زند. نداشتن باور مذهبی از طرفی ممکن است منجر 
به پوچی شود. باور مذهبی می تواند  نوعی امید یا نگاه مثبت به 
زندگی در دل خود ایجاد کند. البته ما به آلترناتیوهای دیگری 
هم نیاز داریم. مثل موسیقی، تئاتر و ... و تجمع های اجتماعی 
دیگر که به بهانه های خالقانه خانواده را شاد کنیم. اخیرا که برف 
آمد و مدارس تعطیل بود. شهرداری اعالم کرد که در کوهستان 
پارک آدم برفی بسازیم. نباید منتظر برف بود، می شود همیشه 
این طور جمع هایی را ترتیب داد. گاهی اوقات در سطح شهر، 

خود این بنرها شادی را از بین می برند.

کهدویی: رعایت اصول اخالق باعث شادی می شود، منتها باید 
این اصول درونی شده باشند. یعنی اگر از بیرون القا شوند تاثیری 
کرد  رعایت  را  آن  و  داشت  باور  ارزشی  یک  به  اگر  فرد  ندارند. 
نسبت  به خودش دید بهتری پیدا می کند. کنترل، نباید بیرونی 
باشد. کنترل بیرونی، می تواند در رابطه ی زن و شوهر یا والد و 
فرزندی باشد؛ درقوانین کشور و مردم هم می تواند باشد در هر 

رابطه ای کنترل بیرونی باعث ناخشنودی است. 

فرار می کند.  آزادی هم  از  نوعی  به  امروزی  بشر  دهقانی زاده: 
که  آورد  می  اضطراب  آزادی،  که  دارد  نظریه ای  فروم  اریک 
اصطالحا به گریز از آزادی معروف است. البته اگر به جای مردم 
فکر شود، به جای مردم تصمیم گرفته شود و به جای مردم عمل 
شود باعث می شود آدم های درمانده و مطیع تربیت شود و حق 
واگرنه  می دهد  کاهش  را  نشاط  که  کنیم  محدود  را  انتخاب ها 

باورهای دینی می تواند مولد و موثر است. 

 اگر از طرف متضاد نگاه کنیم چطور؟ یعنی افسردگی در 	
یزد چگونه است؟

که  دارد  وجود  جهانی  استانداردهای  سری  یک  دهقانی زاده: 
درصدی از جامه دچار افسردگی هستند ، درایران وزیر بهداشت 
این مشکل هستند ولی  اعالم کرد که 20 درصد جامعه دچار 
نشان داده شده که نارضایتی خانوادگی بیشتر شده و این عامل 
افسردگی است. ما باید حتی برای یک آدم افسرده هم برنامه 
داشته باشیم. از صدا سیما و آموزش پرورش و دانشگاه  ها گرفته 
تا هر فضای دیگری که امکان دارد. جامعه ی شادتر امکان توسعه 

بیشتری دارد. خالق تر و مولدتر است.

کمدی  فیلم  یک  پزشکی  دانشجویان  از  گروهی  به  کهدویی: 
نشان داده شد و چیزهای خوشمزه ای به اینها دادند که در حین 
نشان  غمگین  فیلم های  دیگر  گروه  به  بخورند.  فیلم  تماشای 
دادند. درحالیکه روی پا ایستاده بودند . بعد؛ از دو گروه خواسته 
شد یک مورد مشابه  حاد پزشکی را تشخیص دهند. 80 درصد 
در گروه اول، بیماری را درست تشخیص دادند در صورتیکه در 
گروه دوم اولین نفر، بعد از 36 دقیقه تشخیص درستی داشت . 
یعنی شادی عامل مولد جامعه است که نیاز به برنامه ریزی برای 

ایجاد شادی بیشتر وجود دارد. 

 بین خانم ها و آقایان چطور ؟	

یک  این  و  است  بیشتر  افسردگی  ها  خانم  بین  در  بلند:  قات 
از طرفی سطح  ایران هم ندارد.  مساله ی جهانی است. یزد و 
تحمل خانم ها  قدری کمتر است و به واسطه ی مسائل هورمونی، 
در خانم ها چند دوره ی تحمل استرس در ماه تجربه می شود که 

این ها باعث افسردگی بیشتر است.

 در آخر، لطفا راهکاری را برای ایجاد شادی در شرایط 	
فعلی یزد پیشنهاد دهید .

قامت بلند: گاهی اوقات یک برنامه جمعی که متاسفانه این گونه 
مراسم ها در یزد کم هم برگزار می شود باعث خاطره های خوبی 
شده . باید این برنامه ها بیشتر شود، از طرفی خود مردم بیشتر 

به فکر شادی باشند و منتظر عوامل بیرونی نمانند. 

و  بیاید  وجود  به  شادی  ایجاد  برای  باوری  باید  دهقانی زاده: 
همچنین برنامه ای وجود داشته باشد برای ایجاد شادی، واقعا 
نیاز  خودش  ویژه  تخصص  به  شهرسازی   و  شهری  مدیریت 
دارد. اگر مسئوالن تجربه و تخصص الزم را ندارند در این امر 
وارد نشوند. نمای شهری ما نیاز به اصالح دارد که باید سلیقه و 

خالقیت بیشتری به کار برده شود 

کهدویی: تا مسئولین به فکر بیافتند و کاری انجام دهند، من 
چند راهکار ساده پیشنهاد می دهم که رعایت آنها، شادی را در 
ما افزایش می دهد. اول اینکه ارتباط معنادار و موثر خودمان را با 
اطرافیان و نزدیکانمان افزایش دهیم، سبک زندگی لذت بخش 
خودمان  زندگی  در  آفرینی  شادی  برای  یعنی  باشیم.  داشته 
برنامه داشته باشیم. به سالمتی جسمی خودمان هم اهمیت 

بدهیم. و در لحظه اکنون زندگی کنیم.

یزد صنعتی شده است. این سبک زندگی، زمینه ی کاهش روابط اجتماعی و همین صله رحم ها را 
ایجا کرده است که شادی را کاهش می دهند. 

در شمال برای برداشت محصول یا از این قبیل مناسبت های اجتماعی مراسم های شادی دارند . اول پاییز 
در خراسان جنوبی مراسم هایی دارند. به اصطالح مردم جمع می شوند تا شادی کنند. 



4 
حه

صف
|13

94
هر 

|م
اســماعیل شــریف نــژاد: آقــای موســوی، دانشــجوی دکتــری 
جامعــه شناســی اســت و در پایــان نامــه ی کارشناســی ارشــد 
بــه بررســی جامعــه شــناختی عوامــل مؤثــر بــر شــادمانی در 
ــن  ــیر همی ــه در مس ــت ک ــه اس ــرد و کالن پرداخت ــطوح خ س
تحقیــق، مقایســه ای هــم بیــن شــادی مــردم یــزد بــا مــردن 
ــنواره ی  ــده ی جش ــه برگزی ــان نام ــن پای ــته . ای ــران داش ته
ــه ای  ــا بهان ــن ه ــت ؛ ای ــده اس ــز ش ــی نی ــی فاراب ــن الملل بی
شــد تــا بیشــتر دربــاره دالیــل و نتایــج ایــن تحقیــق بــا ســید 
محســن موســوی بــه گفتگــو بنشــینیم. البتــه پــای حــرف بــه 

خیلــی چیزهــای دیگــر هــم کشــیده شــد .

 شادی از منظر جامعه شناسی چه معنایی دارد ؟	

ــل   ــی از آن غاف ــه نوع ــه ب ــادی ک ــوع ش ــه موض ــه ب ــون ک ممن
مانده ایــم؛ وارد شــده ایــد. رفــاه و بهزیســتی را بــه دو بخــش 
عینــی و ذهنــی می تــوان تقســیم کــرد. مهمتریــن مولفــه ی 
عوامــل ذهنــی در موضــوع رفــاه، بحــث شــادی اســت. 
ــاخص های  ــی از ش ــه یک ــت ک ــدی اس ــا ح ــادی ت ــت ش اهمی
ــه  ــعه یافت ــورهای توس ــد. در کش ــاب می آی ــه حس ــعه ب توس
همانقــدر کــه مــردم مطالبه هایــی مثــل جــاده، بیمارســتان، 
معیشــت و غیــره را دارنــد دربــاره شــادی هــم از دولــت 
ــان  ــه نش ــدم ک ــی دی ــد. در تحقیق ــی دارن ــان انتظارات خودش
ــزی  ــترین چی ــتان، بیش ــردم انگلس ــد از م ــی داد 81 درص م
کــه از دولتشــان تقاضــا دارنــد، شــادی اســت و شــادی را 

متــرادف خوشــبختی در ایــن دنیــا مــی داننــد. شــادی، هــم  
ــه  ــه ب ــعه ی جامع ــل توس ــم عام ــت و ه ــعه اس ــاخص توس ش
ــیله ای  ــم وس ــت و ه ــدف اس ــم ه ــی ه ــد. یعن ــاب می آی حس

ــدف .  ــه ه ــیدن ب ــرای رس ب

اگــر بخواهیــم تعریفــی ارائــه دهیــم کــه همــه تعاریــف از 
بیــان  اینطــور  خالصــه  بطــور  دهــد،  پوشــش  را  شــادی 
ــراه  ــه هم ــت  ک ــی اس ــاس مثبت ــادی، احس ــه : ش ــود ک می ش
باشــد بــا رضایــت و خرســندی درونــی و مانــدگار. پــس 
شــادی یــک احســاس اســت و نمــی شــود گفــت شــادی همان 
خنــده اســت. خنــده، نمــود رفتــاری از احســاس شــادمانی 
ــدگار باشــد. پــس، لذتهــای  اســت و ایــن احســاس بایــد مان

زود گــذر شــادی بــه حســاب نمی آیــد .

هیجانــی  یــا  احساســی  و  شــناختی  بعــد  دو  بــه  شــادی 
تقســیم مــی شــود . بعــد احساســی، همــان بشاشــیت و 
و  خرســندی  همــان  شــناختی  بعــدی   . اســت  شــادابی 
ــی  ــرای زندگ ــد ب ــر دوبع ــه ه ــت. البت ــی اس ــت از زندگ رضای
ــد  ــی باش ــی راض ــا از زندگ ــه صرف ــی ک ــت. کس ــاد الزم اس ش
کفایــت نمی کنــد چــون ممکــن اســت از کســالت و روزمرگــی 
ــناختی و  ــد ش ــه در بع ــی ک ــل کس ــه مقاب ــرد. در نقط ــج بب رن
احساســی  قــوی باشــد ممکــن اســت ایــن رضایــت در او 
ــت.  ــاز اس ــد نی ــر دو بع ــه ه ــن، ب ــر ای ــد. بناب ــدگار نباش مان
ــر  ــه س ــادی ب ــناختی از ش ــد ش ــتر در بع ــاید بیش ــزد ش در ی

می بریــم . یعنــی رضایــت از زندگــی وجــود دارد ولــی در 
ــن  ــه در ای ــاید ریش ــت . ش ــی هس ــی ضعف های ــد احساس بع
داشــته باشــد کــه از انتقــال احساســات مثبتمــان بــه دیگــران 

می کنیــم  خــودداری 

 چه عواملی در شادی اجتماعی موثر است ؟ 	

ــی  ــا م ــی ه ــت. بعض ــناختی اس ــر روانش ــک متغیی ــادی ی ش
گوینــد شــادی اجتماعــی یــا نشــاط جمعــی؛ در واقــع تفاوتــی 
بیــن شــادی اجتماعــی و فــردی نیســت. چــون شــادی یــک 
ــراد  ــادی اف ــان ش ــی هم ــادی اجتماع ــت و ش ــردی اس ــر ف ام
آن اجتمــاع اســت. پــس جامعــه شــاد جامعــه ای اســت کــه 
ــای  ــوان از نموده ــاید بت ــه ش ــتند. البت ــاد هس ــراد آن ش اف
بیرونــی، میــزان شــادی اجتماعــی را ســنجید کــه نوعــی 
روش معکــوس اســت بــرای ســنجش. ولــی اصــل بر ســنجش 
میــزان شــادی فــردی در کل جامعــه اســت تــا جامعــه شــاد را 
ــک  ــراد ی ــادی در اف ــن ش ــع میانگی ــم. در واق ــخیص دهی تش
کشــور بــا کشــور دیگــر مقایســه مــی شــود. شــادی را در 
مقایســه ی فــرد بــا دیگــر افــراد و فــرد بــا خــودش مــی تــوان 
ــگاه  ــه دیگــران ن ــه خــود نســبت ب فهمیــد. یعنــی اگــر فــرد ب
مثبــت تــری داشــته باشــد. یــا نســبت بــه گذشــته خــود 
ــی از آینــده نداشــته باشــد  پیشــرفتی احســاس کنــد و نگران
ــای  ــا متغییره ــن ه ــت. ای ــر اس ــادمانی در او باالت ــزان ش می
شــادمانی در ســطح روانشناســی فــردی اســت کــه بحث هــای 

نوع و تیپ شادی مردم یزد فرق می کند 
گفتگویی با سید محسن موسوی ، کارشناس ارشد جامعه شناسی درباره عوامل موثر اجتماعی بر شادی

  تحقیقی دیدم که نشان می داد 81 درصد از مردم انگلستان،بیشترین چیزی که از دولتشان تقاضا
دارند، شادی است وشادی را مترادف خوشبختی در این دنیا می دانند

در واقـع میانگیـن شـادی در افـراد یـک کشـور بـا کشـور دیگـر مقایسـه مـی شـود. شـادی را در 
مقایسـه ی فـرد بـا دیگـر افـراد و فـرد بـا خـودش مـی تـوان فهمیـد.
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زیــادی روی آن صــورت گرفتــه اســت. ولــی مــن می خواهــم 
عوامــل اجتماعــی یــا ســاختاری را توضیــح دهــم. مثــل 
ســاختارهای کالنــی کــه بــر فــرد یــا افــراد یــک جامعــه موثــر 
اســت کــه شــاد باشــند یــا ناشــاد. یکــی، ســاختارهای کالن 
ــگ.  ــا فرهن ــب ی ــل مذه ــوس، مث ــر ملم ــت و غی ــی اس ذهن
ــی را در  ــه جایگاه ــادی چ ــا ش ــی م ــام ارزش ــع در نظ در واق
کنــار دیگــر ارزش هــا دارد. دیگــری، ســاختارهای ملمــوس 
و عینــی اســت، مثــل نهادهــای دولتــی و اجتماعــی و...  
تحقیقــات مــا نشــان داده اســت کــه شــادی در اجتمــاع 
ــت.  ــاختارهای کالن اس ــن س ــر ای ــت تاثی ــیار تح ــران بس ای
بــه طــوری کــه  خانــواده و فضاهــای ارتبــاط شــخصی مــا بــه 
ــارها،  ــر فش ــت تاثی ــند؛ تح ــادی باش ــد ش ــه مول ــی اینک جای
نوســانات و نامالیمــات بیرونــی، فقــط مــی توانــد نقــش 
پناهــگاه و ضربــه گیــر را ایفــا کنــد و ایــن نامالیمــات را کمــی 
تخفیــف دهنــد. در بعضــی کشــورها موسســه های پژوهشــی 
وجــود دارد کــه دائمــا نســبت بــه تغیــرات و تصمیمــات دولت 
میــزان شــادی را مــی ســنجند تــا تاثیــر ایــن تصمیمــات را بــر 
شــادی متوجــه شــوند. ولــی در ایــران امکانــی در ایــن بــاره 
وجــود نــدارد. در واقــع اگــر یــک مدیــر میانــی، ســعی در بــاال 
بــردن مانــدگار شــادی داشــته باشــد، البتــه نــه اینکــه مراســم 
ــور  ــه ط ــادی را ب ــی ش ــطح عموم ــه س ــد، بلک ــزار کن ــاد برگ ش
ــر ببــرد؛ بســیار کار ســختی انجــام داده و بایــد  ــدگار باالت مان

ــرد. ــکر ک از او تش

 ــر 	 ــخت ت ــا س ــه ی م ــادی در جامع ــردن ش ــاال ب ــرا ب چ
ــت ؟ اس

چــون عوامــل بیرونــی بســیاری وجــود دارنــد کــه 
ــال  ــرد. مث ــه ک ــا مداخل ــوان در آن ه ــی ت ــم نم ــاد ه زی
رســانه های داخلــی و خارجــی. مــردم بــا شــنیدن 
از  را  امیدواری شــان  و  شــادی  تلــخ،  خبــر  یــک 
دســت می دهنــد. یــا فشــارهای جامعــه بــر فــرد، 
ــن آورده  ــادی را پایی ــطح ش ــیار س ــه بس ــورم ک ــل ت مث
اســت. نوســانات اقتصــادی، سیاســی، فرهنگــی مــا را 

ــات  ــل تصمیم ــاوت و در مقاب ــرایط های متف ــی، در ش ناگهان
بعــد  دارد.  تاثیــر  مــردم  شــادی  بــر  و  می گــذارد  ســخت 
ــت.  ــذار اس ــی آن تاثیرگ ــد ذهن ــر بع ــز ب ــادکامی نی ــی ش عین
نشــان  مــا  تحقیقــات  دســت.  فــرو  اقشــار  در  مخصوصــا 
ــاال رفتــن دســتمزد، تاثیــر  داده کــه در اقشــار کــم درآمــد، ب
معنــادار و مســتقیمی بــر افزایــش شــادی دارد ولــی هرچــه به 
اقشــار پردرآمــد نزدیــک می شــویم رابطــه ی مســتقیم بیــن 
ــن  ــگار باالرفت ــود. ان ــی ش ــر م ــادی کمت ــد و ش ــزان درآم می
ــث  ــا باع ــتند لزوم ــه هس ــبتا مرف ــه نس ــاری ک ــد در اقش درآم
نبــود حداقل هــای  پــس   . بــاال رفتــن شــادی نمی شــود 
ــا  ــع شــادی اســت و از طرفــی میــزان درآمــد، ت رفاهــی، مان
ــث  ــد باع ــا کن ــی را محی ــی زندگ ــای رفاه ــه حداقل ه ــا ک آنج
ــر  ــتر از آن، تاثی ــود و بیش ــادی می ش ــت و ش ــش رضای افزای
چندانــی نــدارد. چــون افــراد بــه ســبک زندگــی خــود عــادت 
ــی در  ــت نهای ــون مطلوبی ــان قان ــاید هم ــن ش ــد. ای ــی کنن م
اقتصــاد باشــد. بــرای مثــال، وقتــی گرســنه هســتید از یــک 
پــرس چلوکبــاب لــذت مــی بریــد ولــی پــرس بعــدی، لــذت 
کمتــری دارد و پــرس بعــدی، شــاید در شــما احســاس زدگــی 
ــورها  ــورد کش ــال در م ــطح کالن، مث ــی در س ــد. ول ــاد کن ایج
ایــن صــادق نیســت. بلکــه هرچــه توســعه ی اقتصادی بیشــتر 
باشــد، ســطح رفــاه باالتــر و در نتیجــه رضایت و شــادی در آن 
کشــور میــزان باالتــری دارد. از ایــن دو ایــن طــور مــی تــوان 
نتیجــه گرفــت کــه افزایــش رفــاه فــردی بــدون افزایــش رفــاه 
ــوع  ــن موض ــود. ای ــادی نمی ش ــه ش ــر ب ــم منج ــی ه اجتماع
یکــی از ریشــه های مهاجــرت اســت. یعنــی حتــی یــک فــرد 
مرفــه در یــک کشــور کمتــر توســعه یافتــه، نســبت بــه فــردی 

مشــابه ولــی بــا رفــاه کمتــر در یــک کشــور توســعه یافتــه تــر 
رضایــت کمتــری دارد. چــون ســطح عمومــی رفــاه در کشــور 
هــای توســعه یافتــه باالتــر اســت شــیب مهاجــرت بــه ســمت 

ــت. ــتر اس ــه بیش ــعه یافت ــای توس ــور ه کش

ــادی  ــرای ش ــی ب ــه های ــردی توصی ــی ف ــطح روانشناس در س
وجــود دارد و کنشــگران فــردی تاثیــر دارنــد و زرنگــی اســت 
کــه تمریــن کنیــم تــا در شــرایط ســخت هــم شــادی خــود را 
ــن  ــردم ای ــه ی م ــود از هم ــی ش ــی نم ــم . ول ــت ندهی از دس
انتظــار را داشــت، بلکــه بهتــر اســت عوامــل اجتماعــی و 

ــد. ــم کار کنن ــا ه ــردی ب ــل ف عوام

 نتیجــه نهایــی تحقیقــات شــما در پایــان نامــه 	
تــان چیســت؟

ــاع،  ــادی در اجتم ــطح ش ــردن س ــاال ب ــل در ب ــن عام مهمتری
ــی  ــی و اجتماع ــردی، خانوادگ ــن ف ــات بی ــردن ارتباط ــاال ب ب
ــن  ــد و ای ــتر باش ــرد بیش ــات ف ــه ارتباط ــی هرچ ــت . یعن اس
ارتباطــات همــراه بــا اعتمــاد و حمایــت متقابــل باشــد؛ 
زمینــه شــادی در آن فــرد بیشــتر اســت. از طرفــی افــراد یــک 
جامعــه، هرچــه بیشــتر احســاس تبعیــض و ناعدالتــی داشــته 

ــد. ــی کنن ــه م ــری را تجرب ــادی نازل ت ــطح ش ــند؛ س باش

عامــل دیگــر اعتمــاد افــراد بــه ســازمان ها و نهادهــای دولتــی 
و تصمیــم گیرنــدگان در ایــن نهادهــا اســت. ایــن در جامعه ی 
ــه  ــاد ب ــدم اعتم ــی ع ــه گاه ــت. چراک ــده اس ــن کنن ــا تعیی م

ــی و  ــات سیاس ــی و ثب ــوب رفاه ــرایط خ ــم در ش ــاد حاک نه
ــرار می دهــد . مثــال  فرهنگــی هــم شــادی را تحــت شــعاع ق
ــن  ــود . ای ــش می ش ــت پخ ــدی در حکوم ــک ناکارآم ــر ی خب
خبــر، شــادی را در جامعــه کــم می کنــد. احســاس می کنیــم 
ــاهد  ــفانه ش ــم . متاس ــی نمی کنی ــی زندگ ــه ی خوب در جامع
هســتیم از همدیگــر در ســلب اعتمــاد از دولتمــردان ســبقت 

مــی گیریــم کــه مــی توانــد صدمــات زیــادی را وارد نمایــد.

 در یــزد بــا توجــه بــه پایــان نامــه تــان، بــه چــه 	
؟ رســیده اید  شــادی  دربــاره  نتایجــی 

مــن فقــط شــادی را در یــزد بــا تهــران بــه روش کمــی و 
ــود و  ــر ب ــا براب ــج تقریب ــه نتای ــردم.  ک ــه ک ــی مقایس پیمایش
میانگیــن شــادی در هــر دو شــهر راضــی کننــده نیســت. 
البتــه نتایــج جهانــی هــم همیــن را نشــان داده کــه میانگیــن 

ــت.  ــن اس ــران پایی ــادی در ای ش

 پــس نتایــج آن نظــر ســنجی کــه زنجــان را شــاد تریــن 	
شــهر کشــور و یــزد را جــزء ســه شــهر غمگیــن کشــور 

معرفــی کــرده بــود چــه ؟

البتــه موضــوع شــادی وقتــی در فرهنــگ یــزد قــرار می گیــرد؛ 
ــک  ــا ی ــود ب ــی ش ــد. نم ــی کن ــدا م ــودش را پی ــات خ مختص
ــای  ــه فرهنگ ه ــان، هم ــده و یکس ــه ش ــنامه ی ترجم پرسش
ــره  ــه نم ــنجید . البت ــران را س ــهرهای ای ــام ش ــر تم ــم ب حاک
ــزد 3/1 ، یعنــی تنهــا 0/4 تفــاوت  ــود و رتبــه ی زنجــان 3/6 ب
داشــت. در حالیکــه میانگیــن کشــور، 3/4 بــود. حتــی رتبــه 
زنجــان هــم در مقایســه بــا اســتاندارهای موجــود خــوب 

نیســت. نتیجــه ی کل کشــور هــم مســاعد نیســت. شــما 
ــا  ــید، آی ــزدی بپرس ــک ی ــی از ی ــنامه، وقت ــن پرسش در همی
ــاده  ــوق الع ــه ف ــد، گزین ــاد باش ــر ش ــی اگ ــتی؟ حت ــاد هس ش
شــادم را انتخــاب نمــی کنــد. چــون خوددارهســتند و مــردم 
ــد  ــروز نمی دهن ــی ب ــه راحت ــان را ب ــات خودش ــزد احساس ی
. مــن ایــن موضــوع را در بررســی نتایــج پرسشــنامه های 
ــن  ــی ای ــا وقت ــدم . ام ــه ش ــم متوج ــودم ه ــه ی خ ــان نام پای
نتایــج  تــوان  مــی  شــود،  لحــاظ  فرهنگــی   تفاوت هــای 
صحیــح تــری را بــه دســت آورد . بنابرایــن در یــزد ابتــدا بــه 
ــال  ــه اص ــت ک ــاز اس ــادی نی ــورد ش ــی در م ــی کیف ــک بررس ی
ــی  ــد بررس ــت و بع ــه اس ــزد چگون ــادی در ی ــپ ش ــوع و تی ن
هــای کمــی در مــورد آن انجــام شــود کــه میــزان شــادی 

ــت ــدر اس چق

 یعنــی شــادی مــردم در یــزد بــا شــادی مــردم در 	
زنجــان متفــاوت اســت

ــدا  ــد ابت ــد. بای ــاوت باش ــروز آن متف ــکل ب ــت ش ــن اس ممک
ــردم  ــود م ــه می ش ــناخت. گفت ــا را ش ــن تفاوت ه ــت ای کیفی
ــه  ــع نقط ــتند. در واق ــزاداری هس ــه و ع ــال گری ــزد دنب در ی
مقابــل شــادی، گریــه نیســت. بلکــه نقطــه ی مقابــل شــادی، 
یــأس و افســردگی اســت. اتفاقــا در کشــورهای توســعه یافتــه 
تحقیقــی انجــام شــد کــه نشــان مــی داد رابطــه ی معنــاداری 
بیــن دینــداری و داشــتن معنــا در زندگــی و میــزان رضایــت 
از  هــردو  غــم  و  شــادی  البتــه  دارد.  وجــود  شــادمانی  و 
ــر  ــدام ب ــد ک ــد دی ــی بای ــت ول ــی اس ــات آدم احساس
ــای  ــکل ه ــه ش ــی ب ــادی گاه ــه دارد. ش ــری غلب دیگ
ــراط در  ــل اف ــد مث ــی کن ــدا م ــروز پی ــده ب ــرف ش منح
ســکس، مصــرف مــواد مخــدر یــا اصــال افــراط در 

ــودن.  ــن ب ــزاداری و اندوهگی ع

چــون  می شــود.  رنــگ  پــر  دولــت  نقــش  اینجــا 
و  دارد  بیشــتری  مانــدگاری  جمعــی  شــادی های 
ــد  ــرا بای ــد زی ــک می کن ــرد کم ــدن ف ــی ش ــه اجتماع ب
حقــوق دیگــران را هــم رعایــت کنــد و شــادی های 
جمعــی کمتــر از بیــرون نظــارت، کنتــرل و منــع مــی شــود و 
از طرفــی شــادی های فــردی شــاید بــه شــکل های انحرافــی 
ــن  ــه ای ــی ب ــه فردگرای ــد. البت ــدا کن ــروز پی ــد ب ــر ش ــه ذک ک
معنــی کــه حقــوق خــودت را بدانــی و ایــن حــق را بــرای 
دیگــران هــم بــه عنــوان یــک فــرد دیگــر مثــل خــودت قبــول 
ــه ی  ــکیل جامع ــرای تش ــبی ب ــه ی مناس ــی زمین ــته باش داش
ســالم را ایجــاد می کنــد. ولــی شــکل بــروز شــادی ها در 

جمــع، جنبه هــای مثبــت بیشــتری دارد 

آیا صنعتی شدن یزد مانع شادی است ؟

تجربــه ی کشــورهای توســعه یافتــه نشــان می دهــد صنعتــی 
شــدن مانــع شــادی نیســت . ولــی صنعتــی شــدن می توانــد 
ــن  ــد و همچنی ــته باش ــی داش ــبک زندگ ــی را در س پیامدهای
باعــث مهاجــرت و افزایــش شهرنشــینی می شــود کــه در 

نهایــت ممکــن اســت باعــث کاهــش شــادی شــود.

اقلیم یزد چطور ؟

ــت. و از آن  ــانه نیس ــه شناس ــر جامع ــک متغیی ــزد ی ــم ی اقلی
جملــه متغییرهایــی اســت کــه راه حــل قطعــی نــدارد. نمــی 
ــگاه تاریخــی داشــته  ــر ن ــرد. اگ ــزد را عــوض ک ــوان اقلیــم ی ت
باشــیم؛ شــاید بتــوان تاثیــر اقلیــم را هــم بررســی کــرد ولــی 
بــاز هــم نمی تــوان آن را تغییــر داد . از نظــر جامعــه شناســی، 
ــعه  ــی توس ــات اجتماع ــود، ارتباط ــتر ش ــت بیش ــد عدال بای
پیــدا کنــد، زمینــه اعتمــاد فراهــم شــود و تاثیــر اتفاقاتــی کــه 

توســط خــود مــا بایــد رقــم بخورنــد قابــل ارزیابــی اســت 

در یــزد شــاید بیشــتر در بعــد شــناختی از شــادی بــه 
ــود دارد  ــی وج ــت از زندگ ــی رضای ــم . یعن ــر میبری س
ولــی در بعــد احساســی ضــع فهایــی هســت . شــاید 
ریشــه در ایــن داشــته باشــد کــه از انتقال احساســات 

مثبتمــان بــه دیگــران خــودداری مــی کنیــم.

 شادی در اجتماع ایران بسیار تحت تاثیر ساختارهای کالن است. به طوری که خانواده و فضاهای ارتباط
 شخصی ما به جایی اینکه مولد شادی باشند؛ تحت تاثیر فشارها و نامالیمات بیرونی، فقط می تواند نقش

پناهگاه و ضربه گیر را ایفا کند.

وقتی از یک یزدی بپرسی آیا شاد هستی؟ حتــی اگــر شــاد باشــد، گزینــه فــوق العــاده شــادم را 
انتخــاب نمــی کنــد. چــون خوددارهســت و مــردم یــزد احساســات خودشــان را بــه راحتــی بــروز 

نمی دهنــد . 
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ماییم که اصل شادی و کان غمیم
شادی در  حکمت قدیم ایران

در حکمـت کهـن ایرانـی جهـان نـه مـکان آزمـون اسـت و نـه 
تبعیـدگاه و زندانـی کـه باید هرچـه زودتر از آن نجـات یافت، 
بلکـه ایـن جهـان در ذات خـود شـادی بخش و نیـک توصیف 
می شـود و شـرور ماننـد کـف آب عارضـی و ناپایـدار اسـت. 
بـر خواسـت خداونـد  بنـا  کـه  نیـز آن اسـت  انسـان  وظیفـه 
جهـان را از نـو بسـازد، از ایـن رو در هنـگام آفرینـش خداونـد 
شـادی را بـا انسـان همـراه کـرد تـا او با نیـروی شـادمانی و به 
دسـتیاری نیکـی و راسـتی به آبادانـی جهان بپـردازد و بدین 
گونـه بـر شـادمانی همـه جهانیـان بیفزایـد. بنابرایـن شـادی 
خردمندانـه اسـت، زیـرا سـبب پراکنـدن نیکـی و آبادانـی و 
انسـان در گیتـی و  پیش رفـت جهـان و هم چنیـن سـعادت 
مینوسـت. در ایـن خـردورزی، غـم سـالح شـیطان اسـت، 
اوسـت کـه می خواهـد جهـان را در چشـم انسـان خوار سـازد 
تـا انسـان دسـت از آبادانـی بـردارد. بدین گونـه شـادمانی بـه 
معنـای بی خیالـی، بی خبـری و یـا خـود را به بی خبـری زدن، 
رهـا کـردن مسـؤولیت های فـردی و اجتماعـی نیسـت، بلکه 
کیفیت روانی بسـیار منطقی و معقول اسـت و در عمل بسـیار 
مفیـد و سـازنده بـرای خـود و دیگـران بارقه هایـی از حکمـت 
کهـن در برخـی از آثـار ادبـی و فرهنگـی ایرانیـان دیـده مـی 
شـود. یکـی از آثـاری کـه تاثیـرات ایـن حکمـت را در آن می 
تـوان دیـد  شاهنامه ابوالقاسـم فردوسـی اسـت. فردوسـی 

کتابـش را بـا سـتایش خـرد و خـردورزی آغـاز می کنـد:

خرد بهتر از هر چه ایزدت داد
ستایش  خـرد  را  به  از راه داد
خرد رهنمای و خرد  دلگشای

خرد دست گیرد به هر دو سرای

در خـرد ورزی او شـادمانی و سـرور موجـب افزایـش تـوان 
روان اسـت:

چو شادی بکاهد بکاهد روان
 خرد گـــردد اندر میان ناتوان
مده دل به غم تا نکاهد روان

به شادی همی دار دل را جوان

ازایـن رو، شـادی خردمندانـه اسـت و ناپایـداری جهـان بـه 
معنـای بی  اعتبـاری دنیـا و موجب غم نیسـت، بلکه سـببی 
بـه خوبـی و خوشـی  ایـن جهـان  از  بایـد  بـر این کـه  اسـت 

گذشـت و از خـود نیکـی بـه یـادگار نهـاد:

 بیا تا جهان را به بد نسپریم
 به کوشش همه دست نیکی بریم

 نباشد همی نیک و بد پایدار
 همان به که نیــــکی بود یادگار

بدیـن سـان همانند حکمـای قدیـم نتیجـه می  گیرد که انسـان 
خردمنـد نـه تنهـا نبایـد آزارش بـه مـوری رسـد،بلکه بایـد تـا 
می توانـد نیکـی ورزد تا نیکـی در این گیتی و مینو بـدو روی آرد:

درازست دسـت فلک بر بدی
همه نیکویی کن اگر بخردی

چو نیکی کنی نیکی آید برت 
بدی را بدی باشد اندر خورت

افـزون بـر این هـا انسـان خردمنـد، بـا توجـه بـه ناپایـداری 
بـودن  گـذرا  بـه  امیـدوار  و  شـاد  همـواره  عالـم،  اوضـاع 
غم هاسـت و از ناکامـی و یـا از دسـت رفتـن چیـزی آزرده 

نمی گـردد.

همیشه خردمند امیدوار
 نبیند به جز شادی از روزگار

پـس از فردوسـی، حکیـم نظامـی اسـت کـه خـود را میراث بـر 
فردوسـی می دانـد و کـم و بیـش سـخن گوی حکمـت قدیـم 
خـرد  و  دانایـی  نشـانه  را  غـم  زدودن  جملـه  از  و  می شـود 

می شـمرد: 

شـاد بدانم که درین دیر تنگ
شادی و غم هـردو ندارد درنگ
این همه میری و  همه بندگی
هـست درین  قالب گــردندگی
  انجم و افالک به گشتن درند

راحت و محنت به گذشتن درند

او نیـز ماننـد فردوسـی از این ناپایـداری انگیزه ای می سـازد 
بـر خـود همـوار  اندوختـن  نیکـی کـردن، رنـج سـرمایه  بـر 
نسـاختن، بخشـیدن و بـه کسـی سـتم روا نداشـتن که سـتم 
مایـه رنـج خـود و زحمـت دیگران اسـت؛ بنابرایـن در چنین 
جهانـی کـه آن را برای غم خـوردن نیافریده انـد، باید در پی 

شـادی و خـوش دل کـردن خـود و دیگـران بود:

جهان غم نیرزد به شادی گرای
 نه کز بهر غم کرده اند این سرای

جهان از پی شادی و دلخوشیست
 نه از بهر بیداد و محنت کشی ست
در این جای سختی نگیریم سخت
 از این چـاه بی بن برآریم رخت...

چو دی رفت و فردا نـیامد پدید
به شادی یک امشـب بباید برید
چنان به که امـشب تماشا کنیم

چو فردا رسـد کار فردا کنیم
چو تـاریخ یک روزه دارد جهان
چرا گنج صد ساله داری نهان
بیا تا نشینـیم و شادی کنیم

شبی در جهان کـیقبادی کنیم...
بدانچ آدمی را بـود دسـترس

 بکوشیم تا خـوش برآید نفس...
دمی را که سرمایه از زندگیست

به تلخی سـپردن نه فرخندگیست

چنان بر زن این دم که دادش دهی

که بادش دهی گر به بادش دهی

ناپایـداری زندگـی در دنیـا نبایـد خردمند را به غم و تحسـر 
بکشـاند، بلکـه ایـن حقیقت را بـه او یادآور می شـود که باید 
لحظـات زندگـی را غنیمـت دانسـت و در ایـن جهـان شـاد 
بـود و بـرای آنچـه در ورای ایـن عالم به ناچـار خواهد رفت، 

نیکـی و نیک نامـی اندوخت:

جهان نیمی ز بهر شادکامی است 
دگر نیمه ز بهر نیک نامی است

شـخصیت دیگـری که پیـش از نظامی می زیسـت و بـدو نیز 
لقـب حکیـم داده انـد، خیـام اسـت؛ امـا انتخـاب خیـام در 
اینجـا پـس از نظامـی از آن روسـت کـه رباعیـات منسـوب 
بـه وی کـه در ایـن پژوهـش بـه کار مـا می آیـد پـس از قـرن 
ششـم بـه تدریـج شـناخته شـده اسـت. این رباعیـات که از 
قـرن ششـم به بعـد نیز احتماال به دسـت کسـانی دیگـر و به 
نـام او رو بـه تزاید نهاده، در عین حال سرنوشـت شـادمانی 
کهـن  حکمـت  از  جدامانـده  ایرانـِی  فرهنـگ  و  ادب  در  را 

بازمی نمایـد. خویـش 

چـه خیـام سـراینده همـه ایـن رباعیات باشـد، چه نباشـد، 
در هـر حـال می تـوان آن هـا را بـه سـه دسـته تقسـیم کـرد: 
یـک دسـته عرفانـی، که به گفته کریسـتین سـن در دسـت

 نوشـته  های متاخرتـر بیشـتر اسـت، نظیر ایـن ابیـات:

ماییم که اصل شادی و کان غمیم
سرمایـة دادیم و  نهاد ستمیم

پستیم و بلندیم و کمالیم و کمیم
آیـینه زنگ خورده و جام جمیم

در حقیقـت در اندیشـه سـرایندگان ایـن اشـعار، تلخـی ای 
کهـن  حکمـی  مبانـی  شـدن  گـم  از  نشـان  کـه  بـود  نهفتـه 
و  بـه خلقـت  بینـی  کـه موجـب خـوش  داشـت؛ مبانـی ای 
خـوش دل بـودن در آمـدن بـه هسـتی و سـرانجام اسـباب 
و  آسـایش  احسـاس  و  جهـان  ایـن  در  آنـان  شـادمانگی 

بـود: جهـان  دو  در  امنیـت 

افالک که جز غم نفزایند دگر 

بنـهند یکی تا نربایند دگر

 ناآمـدگان اگر بـدانند که ما

از دهر چه می  کشیم نایند دگر

درخـور  جایگاهـی  دیگـر  شـادمانی  جدیـد  جهان بینـی  در 
حالـی  چنیـن  از  می بایسـت  خردمنـد  و  نداشـت  سـتایش 
بگریزد و چنین حالی و شـادمانی را تنها در ظاهر و نه در دل 
حفـظ  کند؛ زیرا مشـاهده می شـد که خوش حـاالن از حقایق 
بی خبـر و در نتیجـه از عالـم معنا بسـیار دور افتاده انـد؛ و هم 
از ایـن رو راسـتی و نیکـی دیگـر دسـتیار شـادمانی در گیتـی 
و مینـو نبودنـد و تنهـا سـعادت اخـروی انسـان را تضمیـن 
می کردنـد و آبادانـی جهـان نیز وظیفه و تکلیفی برای انسـان 
نبـود؛ زیرا زنجیر دل بسـتگی به جهان موجب سـخت شـدن 
زنـدان این جهـان می گردیـد. بدین ترتیب رفته رفته سـخن 
از شـادی و هنـر شـادمانی جـای خـود را به سـتایش حزن در 

جهان بینـی جدیـد داد.

در هنگام آفرینش خداوند شادی را با انسان همراه کرد تا او با نیروی شادمانی و به دستیاری نیکی و 
راستی به آبادانی جهان بپردازد و بدین گونه برشادمانی همه جهانیان بیفزاید. 

در حقیقت در اندیشه سرایندگان این اشعار، تلخی ای نهفته بود که نشان از گم شدن مبانی حکمی کهن داشت؛ 
مبانی ای که موجب خوش بینی به خلقت و خوشدل بودن در آمدن به هستی و سرانجام اسباب شادمانگی آنان در 

این جهان و احساس آسایش و امنیت در دو جهان بود

در جهــان بینــی جدید،شــادمانی دیگــر جایگاهــی 
در خــور ســتایش نداشــت و خردمنــد مــی بایســت 
ــا در  ــادمانی را تنه ــزد و ش ــی بگری ــن حال از چنی

ــه در دل حفــظ کنــد ظاهــر ن
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 محمد اصغری نژاد

پوشش های رنگی

طبیعت، آمیخته و جلوه ای از رنگ های بسیار متنوع 
و گوناگون اشیا و گیاهان و جانوران است که خداوند 
رحمان در اختیار انسان قرار داده و استفاده از این نعمت 

ها را روا دانسته است. 

پوشش زرد در روایات

از پوشش های زرد  در روایات اسالمی به استفاده 
توصیه و ترغیب و بهره گیری از آن ها بالمانع دانسته 
شده است. در روایتی امام باقر )ع( فرموده است: »ما 
لباس های زرد رنگ و گلگون می پوشیم. البته در 
برخی از روایات می بینیم که حتی اهل بیت عصمت 
هم در خارج از منزل از پوشش های زرد رنگ استفاده 
می کرده اند. زراره گوید: دیدم امام باقر در حالی که 
ُجّبه و عمامه و ردایی زرد رنگ بر تن داشت از منزل 

خارج شد.

در مجموع می توان نتیجه گرفت که استفاده از رنگ 
زرد دست کم در برخی از موارد مجاز بلكه ترغیب و به 

غیر از لباس در مورد نعلین، رنگ زرد توصیه شده است. 

پوشش قرمز در اسالم

از دیدگاه اسالم، استفاده از پوشش های قرمز در اصل، 
اشكالی ندارد، مگر آن که عرف به دلیلی آن را ناپسند 
شمارد مثاًل  چونان امروزه استفاده از این رنگ را در 
لباس های رو در مأل عام سبك یا زننده و تحریك آمیز 
انگارد. در این صورت حكم جواز به کراهت یا حرمت 

تغییر می کند.

در روایتی آمده که شخصی به نام حكم بن عقبه 
خدمت حضرت باقر)ع( رسید و دید ایشان لباسی به 

رنگ سرخ تیره به تن شریفش دارد. 

امام باقر)ع( پرسید: نظرت درباره این لباس چیست؟ 
حكم گفت: درباره لباسی که شما پوشیده اید، چه می 
توانم بگویم، اما جوانان شوخ طبع وقتی چنین لباسی 
می پوشند، بر آنان خرده می گیریم. امام فرمود: چه 
کسی زینت های خداوند را حرام کرده است؟ سپس 
فرمود: اما من به این علت آن را پوشیده ام که تازه 

دامادم. 

پوشش سبز

در اسالم از رنگ سبز تعریف و تمجید شده است. 
برخی از فقیهان در ترتیب درجه رنگ لباس از نظر 
خوبی گفته اند: بهترین رنگ ها در لباس، سفید و بعد از 
آن زرد و سپس سبز و بعد از آن سرخ مالیم و کبود و 
عدسی است. اما سرخ تیره مكروه است  به ویژه در نماز 

و پوشیدن لباس سیاه کراهت شدید دارد.

پوشش سفید

بی شك بهترین رنگ لباس در اسالم، رنگ سفید 
است پیامبر)ص( فرموده است: »هیچ رنگی در لباس 
هایتان بهتر از سفید نیست. از چنین لباسی استفاده و 

مردگان خویش را با پوشش سفید کفن کنید.

نیز نقل شده که بیشتر لباس های پیامبر به رنگ سفید بود.

پوشش سیاه

در روایات اسالمی در غالب موارد استفاده از پوشش 
های سیاه نهی شده است. در تعدادی از روایات، پوشش 
سیاه به این دلیل که لباس اهل جهنم و زّی عباسیان 
بوده، مكروه اعالم شده است. اما در این دوران که رنگ 
سیاه خصوصیت آن زمان را ندارد، چنین پوششی، لباس 

دشمنان خدا نیست. 

استفاده از پوشش سیاه در هنگام خواندن نماز مكروه 
است و در این حكم، تفاوتی میان زن و مرد وجود ندارد.

آثار روانی رنگ سیاه

برخی گویند که رنگ سیاه، رنگ سبك و غلط اندازی 
است اما در مقابل، برخی بر این باورند که جلوه و ابهت 

رنگ سیاه از دیگر رنگ ها بیشتر است. 

گویند نخستین بار ابومسلم خراسانی به این مسأله پی 
برد. وی هر روز از لشكرش که لباس و پرچمی به 
یكی از رنگ ها چون سبز و زرد داشتند، سان می دید 
و سرانجام رنگ سیاه را برای ایجاد اضطراب در دشمن 
برگزید از آن زمان به بعد به سپاه ابومسلم خراسانی، 

سیاه جامگان می گفتند. 

آنچه مسلم است این که رنگ سیاه، حالت حزن و 
افسردگی در انسان ایجاد می کند و با شادی و انبساط 
خاطر، تناسبی ندارد. از همین رو است که در عزاداری 

ها از این رنگ استفاده می کنند. 

براساس گزارشی وقتی صندوق هایی را که به رنگ 
های روشن و سبز و تیره از جمله سیاه بود، بین کارگران 
تقسیم کردند، حامالن صندوق های تیره و سیاه از درد 

کمر و کلیه شكایت داشتند.

 تقسیم شادی با رنگ ها
________________________  پژوهشی پیرامون رنگ در اسالم   _____________________________

شادی از نگاه مردم
مهناز حاج تقیخبرنگار بهروزی: 

امروزه روز به روز شـادی در بین عموم مردم بنا به هر دلیلی کمرنگ شـده اسـت و مردم با سـپری 
کـردن اوقـات فراغـت خود در مکان های تفریحی از جمله پارک ها سـعی می کننـد روحیه خود را 
حفـظ کننـد، امـا تـا چه انـدازه اینگونه مکان ها شـادی افراد را تضمین مـی کند ما را بر آن داشـت 
تـا بـه سـراغ افـرادی که هروز سـاعتی از عمرشـان را در پارک باغ ملـی می گذرانند برویـم و با آن ها 

در خصـوص مبحث شـاد بودن و دالیل عـدم آن صحبت کنیم.            

احمد ریسـمان فروش بازنشسـته حرفـه ی زرگری ، فردی کـه حدود چند سـال از اوقات خود را 
در پـارک بـاغ ملی سـپری می کند شـادی را در سـالم بـودن و داشـتن فرزندانی صالح مـی داند و 

معتقد اسـت داشـتن وضع مالی خـوب چندان در شـاد بودن افراد موثر نیسـت.  

او کمبـود امکانـات رفاهـی تفریحـی را جزء یکی از دالیل شـاد نبودن مردم می دانـد و می گوید:  
از شـهرداری نیـز مـی خواهـم اگر برای ایجاد فضای سـبز و مکان های تفریحـی کاری انجام نمی 
دهـد حداقـل مـکان های دیگـر را تخریب نکند االن چند ماه اسـت که اسـتخر کنار ایـن پارک را 

خـراب کرده و هیچ رسـیدگی در این خصوص نمی شـود.                                        

علی دهقان دانشجوی حسابداری نیز که گاهی اوقات فراغت خود را ، در این مکان می گذراند، 
تعریف خود را از شادی، اینگونه بیان کرد: بنظر من شادی موقعیتی است، یعنی امکان اینکه یک 
اتفاق کوچک باعث از بین رفتن شادی در بین افراد شود وجود داشته است. همچنین فرهنگ 

چندان در کمرنگ شدن شادی بی ثاثیر نبوده به عنوان مثال مردم یزد با وجود پوشیدن رنگ 
های تیره که خیلی در روحیه انسان اثر دارد نسبت به شهرهای دیگر غمگین تر به نظر می رسند. 
همچنین مردم استان ما به دلیل قانع بودن، خودشان را از داشتن بسیاری امکانات از جمله 
کمبود سینما ،پارک های دارای فضای شادتر برگزاری مراسم جشن و شادی ها و...محروم کرده 

اند. 

محمد مهدی سلطانی بازنشسته ی نانوایی که بعد از بازنشستگی همه روزه به این مکان آمده و 
چند ساعتی اوقات خود را در کنار دوستان می گذراند، شادی را در داشتن پول و ثروت می داند. 
به نظر او  مردم هر موقع که پول داشته اند شادی هم پشت سرش آمده است. هرچند او دادن 

یارانه را باعث از بین رفتن اقتصاد کشور می داند.

ایـن پیرمـرد بازنشسـته، وجود افـراد غیر یزدی در هر نقطه ای از شـهر یـزد را باعث پایین آمدن 
فرهنـگ یـزد عنوان می کند و از شـهرداری به شـدت به دلیل انجام نـدادن کارهای اجرایی نیمه 
تمام از جمله اسـتخر جنب پارک باغ ملی و نبود پارک سـالم ، سـینما ، تئاتر و فضایی که جوان 

در آن شـادی خـود را تضمین کند گله کرد.                                                     

عباس خضری مدیر بازنشسته، توجه زیاد مردم به تجمالت و چشم هم چشمی را در این وضع 
اقتصادی، عاملی موثر در سلب کردن شادی مردم از خودشان عنوان کرد.

بـه نظـر او، شـادی تـا حـدودی بـه خـود همشـهریان یـزدی مربـوط می شـود کـه بیشـتر خواهان 
شـرکت در روضـه هایی هسـتند کـه مکرر در یـزد خوانده می شـود و در پایان به این موضوع اشـاره 

کـرد کـه مردم تشـنه ی امکانات،فضاهای شـاد و برگزاری کنسـرت های شـاد هسـتند. 

 در اسالم از رنگ سبز تعریف و تمجید شده است. برخى از فقیهان در ترتیب درجه رنگ لباس از نظر
خوبى گفته اند: بهترین رنگ ها در لباس، سفید و بعد از آن زرد و سپس سبز است.

 در مجموع مى توان نتیجه گرفت که استفاده از رنگ زرد دست کم در برخى از موارد مجاز بلکه
ترغیب و به غیر از لباس در مورد نعلین،رنگ زرد توصیه شده است.
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همین حــــــــــاال کاری انجام دهید
 ______________________________________کمک به فردی که در معـرض خطر خودکشــی قرار دارد ______________________________________

ــی  ــد نم ــه خودیخود،ناپدی ــی و ب ــه راحت ــی ب ــکار خودکش اف
ــر ایــن افــکار نیــاز بــه کمــک  شــوند. افــراد جهــت غلبــه ب
ــرات را  ــغ یی ــی ت ــت تمام ــن اس ــما ممک ــک ش ــد. کم دارن

ــد ــق بخش تحق

 سیدرضا جوادیان

   دکترای مددکاری اجتماعی و عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

آیــا شــما نگــران یکــی از وابســتگان تــان هســتید کــه در فکر 
خاتمــه بخشــیدن بــه زندگــی اش می باشــد؟ 

آیــا مایــل هســتید بدانیــد کــه بــه چــه طریــق مــی تــوان بــه 
ایــن افــراد کمــک نمــود تــا در ســالمت باشــند؟

ــی  ــی م ــه خودکش ــت ب ــراد دس ــی اف ــت و دلیل ــه عل ــه چ ب
ــد؟ زنن

طبیعــی اســت کــه شــما در صــورت اطمینــان از اینکــه 
فــردی درفکــر خاتمــه بخشــیدن بــه زندگــی خــود مــی 
ــردن در  ــر ک ــی فک ــرده و حت ــراب ک ــاس اضط ــد، احس باش

مــورد آن هــم برایتــان مشــکل میباشــد 

ا فــرادی کــه بــه خودکشــی فکــر مــی کننــد اغلــب احســاس 
انــزوا و تنهایــی مــی نمــا ینــد .آنــان ممکــن اســت اینگونــه 
ــه  ــردن ب ــک ک ــه کم ــادر ب ــردی ق ــچ ف ــه هی ــد ک ــور نماین تص
آنــان و درک و فهــم درد هــای احساســی آنــان نیســت. 
زمانــی کــه آنــان قــادر بــه درک ســایر راه هــای مقابلــه بــا درد 
ــه  ــد ک ــی رس ــان م ــه نظرش ــن ب ــند، اینچنی ــی باش ــود نم خ

ــت. ــان اس ــرای آن ــل ب ــا راه ح ــی تنه خودکش

گاهـی اوقـات فکـر کـردن در مـورد خاتمـه بخشـیدن بـه 
زندگـی خـود شـان به طـور ظاهـری سـبب آرامش آنـان می 
شـود .شـما باید مطلع باشـید که ایـن مورد معانـی زیادی را 
در بـر دارد، مثـال راه حلـی بی سـر و صدا برای تکمیل نقشـه 

ی خودکشـی مهـم تریـن نکتـه ای کـه با یـد به خاطر سـپرد 
ایـن اسـت کـه آیـا ایـن فـرد بـا افـراد معمولـی همیشـه فرق 
دارد و یـا اینکـه رفتارهایـی را از خـود نشـان میدهـد کـه کـه 
سـبب نگرانـی شـما می شـود و نیاز بـه کنتـرل دارد خصوصا 

زیـادی بـا  عوامـل 
ایـن مـورد درگیـر مـی 
باشـد .بعضی از نشـانه 
هـا یـی کـه بـا ید مـورد 
بررسـی قـرار گیرنـد به 

شـرح زیـر اسـت:

فـرد تغییـرات چشـمگیری را در زندگـی خویـش میبینـد, 
ماننـد از دسـت دادن چیـزی بـه تازگی هـا) عزیزان، شـغل، 
درآمـد وسـیله ی معـاش(، جـدا یـی، شـامل جـدا یـی 
ازفرزنـد، ناامیـدی   ویـاس عمـده )شکسـت در ارتباطـات، 

ردشـدن در امتحانـات، از دسـت دادن جایـگاه شـغلی( 

ــل  ــی گردد،مث ــاهده م ــری مش ــارش تغیی ــه دررفت ــردی ک ف
دمدمــی مــزاج، غمگیــن و کنــاره گیــر شــده،در مــورد 
ــا  ــی نم ــت م ــودن صحب ــی ارزش ب ــی و ب ــدی، بیچارگ ناامی
یــد، از خــود کمتــر مراقبــت کــرده وبــه ظاهــر خــود اهمیــت 
نمــی دهــد، افــکاری دربــاره ی مــرگ را ازطریــق نقاشــی هــا 
،داســتان هــا، وترانــه هــا بــه تصویــر مــی کشــد، بــا دیگــران 
ــه د  ــی هــای خــود را ب ــا  دارای ــد وی خداحافظــی مــی نمــا ی
یگــران مــی بخشــد و یــا خــود را درگیــر رفتــار هــای مخاطره 

آمیــز ویــا مخــرب مــی ســازد.

جهت کمک چه کار می توان کرد؟

بــه نظــر مــی رســد کــه اکثــر افــرادی کــه در فکــر خودکشــی 
مــی باشــند، دســتخوش بحــران مــی شــوند .کمــک و 
ــی  ــان م ــتان و متخصص ــواده، دوس ــب خان ــت از جان حمای

ــود آورد. ــه وج ــزرگ را ب ــری ب ــد تغیی توان

1همین حاال کاری انجام بدهید 

اگــر شــما نگــران هســتید کــه کســی از آشــنا یــان شــما 
ــر  ــد .فک ــا یی ــدام نم ــه اق ــت بالفاصل ــی اس ــر خودکش در فک
نکنیــد کــه آن هــا بــدون در یافــت کمــک بهبــود مــی یابنــد 
و یــا اینکــه خودشــان در جهــت در یافــت کمــک اقــدام مــی 
ــان ســبب  ــه آن ــه موقــع در جهــت کمــک ب نماینــد .اقــدام ب

ــردد ــی گ ــرد م ــک ف ــی ی ــات زندگ نج

2متوجه عکس العمل های خویش باشید 

ممکــن اســت کــه عکــس العمــل هــای طبیعــی شــما بــرای 
ــاری را  ــت بیم ــر حال ــد اگ ــده باش ــت کنن ــان ناراح ــود ت خ
نادیــده گرفتــه و امیــد بــه ایــن داشــته باشــید کــه مشــکالت 
ــتجوی راه  ــا در جس ــود؛ وی ــی ش ــرف م ــود برط ــه خ ــود ب خ
حــل هــای ســریع بــرای بهبــود حــال فــرد باشــید .اگــر فکــر 
مــی کنیــد کــه واقعــا در تقــال و سراســیمگی مــی باشــید، از 

دوســت قابــل اطمینــان تقاضــای کمــک بنماییــد

بـه نظـر مـی رسـد کـه اکثـر افـرادی کـه در فکـر خودکشـی مـی باشـند، دسـتخوش بحـران مـی شـوند 
.کمـک و حمایت از جانـب خانـواده، دوسـتان و متخصصـان مـی توانـد تغییری بـزرگ را بـه وجـود 

آورد.

 صحبــت کـردن دربـاره ی خودکشـی سـبب این نمـی شـود کـه این فکـر در مغـز آنـان راه پیدا کنـد؛ 
بلکـه سـبب تشـویق آنـان بـه صحبـت کـردن در مـورد احساسـات شـان مـی شـود. 
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3برای کمک به آنها حضور داشته باشید 

مــدت زمانــی را بــا شــخص بگذرانیــد و نگرانــی خــود را بــا وی 
در میــان بگذاریــد از آنــان در مــورد چگونگــی احساساتشــان 
بپرســید، و بــه آنچــه کــه در فکرشــان مــی گــذرد گــوش نمــا 
ییــد .بــه آنــان فرصــت بیشــتری بدهیــد کــه صحبــت نمایند. 
بعــد از صحبــت کــردن ممکــن اســت چنیــن بــه نظــر برســد 

کــه بهتــر مــی تــوان مشــکالت را اداره و کنتــرل نمــود

4از آنان بپرسید که آیا به خودکشی فکر می کنند

تنهــا راه اطــالع از ا ینکــه آ یــا فــردی بــه فکــر خودکشــی مــی 
باشــد ، پرســیدن اســت .اغلــب، ممکــن اســت پرســیدن در 
ــرد گــردد .بعضــی  مــورد احساســات شــان باعــث آرامــش ف
ــد ؛  ــوار باش ــیار دش ــت بس ــن اس ــردن ممک ــوال ک ــع س مواق
ــه  ــه هم ــما ب ــه ش ــت ک ــه اس ــن نکت ــده ی ای ــان دهن ــا نش ام
چیــز دقــت مــی کنیــد ,گــوش مــی کنیــد ,و نگــران آنــان مــی 
ــه حــال خــود رهــا نمــی کنیــد .صحبــت  ــان را ب بَاشــید و آن
کــردن دربــاره ی خودکشــی ســبب ایــن نمــی شــود کــه ایــن 
فکــر در مغــز آنــان راه پیــدا کنــد؛ بلکــه ســبب تشــویق آنــان 
بــه صحبــت کــردن در مــورد احساســات شــان مــی شــود .بــا 
آنــان در جهــت مخفــی نگــه داشــتن افــکار و یــا نقشــه هــای 

خودکشــی موافقــت نکنــد.

5صحت و سالمت آنان را جویا شو ید 

اگــر فــردی در فکــر خاتمــه بخشــیدن بــه زندگــی خــود مــی 
ــا  ــان ت ــه آن ــد ک ــما بفهمی ــه ش ــت ک ــم اس ــیار مه ــد ، بس باش
چــه حــد درایــن مــورد فکــر مــی کننــد .شــما مــی توانیــد کــه 

ــید: ــان بپرس ــر را از آن ــای زی ــوال ه س

آیــا آنهــا دربــاره ی اینکــه چگونــه و چــه زمــان قصــد 
خودکشــی دارنــد فکــر کــرده انــد؟

ــی  ــود را عمل ــه خ ــه برنام ــتند ک ــر هس ــن فک ــه ای ــان ب ــا آن آ ی
ــد؟  نماین

بــرای ســالمت بــودن و دریافــت کمــک چــه حمــا یــت هــا یــی 
بــرای آنــان موجــود مــی باشــد؟

چگونــه شــما مــی توانیــد بــه آنــان کمــک نماییــد تــا ارتبــاط 
ــا بســتگان دوســتان ,عقــا یــد مذهبــی ,قــدرت هــای  ــان ب آن

مقابلــه ا ی فــردی بــر قــرار گــردد

اگر شما واقعا نگران می باشید ,فرد را تنها نگذارید

ــرای خــود کشــی شــامل اســلحه,   تمامــی وســایل موجــود ب
دارو هــا ,مشــروبات الکلــی و یــا مــواد مخــدر؛ را از دســترس 

آنــان دور نمــا ییــد

6تصمیم بگیر ید 

حــاال کــه ا یــن اطالعــات را در اختیــار دار یــد؛ جهــت 
تصمیــم گیــری در مــورد ا ینکــه چــه اقداماتــی بــا یــد بکنیــد, 
بــا همــد یگــر صحبــت نمــا ییــد .ممکــن اســت کــه شــما نیــاز 
بــه کمــک د یگــران در جهــت وادار کــردن فــرد بــه اســتفاده 
ــن  ــتن اولی ــل برداش ــا حداق ــان وی ــای متخصص ــک ه از کم
ــن  ــراد ممک ــن اف ــد ای ــته باش ــودن، داش ــالم ب ــدم در راه س ق
اســت شــریک زندگــی ,والدیــن,و یــا دوســتان نــزد یــک آنــان 
ــات  ــن اطالع ــران از ای ــاختن دیگ ــا آگاه س ــط ب ــند .فق باش
ــک و  ــرد کم ــه ف ــوید ک ــن ش ــما مطمئ ــه ش ــت ک ــن اس ممک

ــد ــی نمــا ی ــت م ــاز را دریاف ــورد نی ــت م حمای

7اقدام کردن

فــرد را تشــو یــق کنیــد کــه از تعــدادی از متخصصــان و 
ــای  ــد ,تقاض ــت کنن ــا ی ــد وی را حم ــی توانن ــه م ــرادی ک اف
ــه وی کمــک نمــا  کمــک نمــا یــد .افــرادی کــه مــی تواننــد ب

یندعبارتنــد از

 •پزشك خانوادگی

 •مشاوران ,روان شناسان ,مددکاران اجتماعی 

 •مشاوران مدرسه ,رهبر گروه های جوانان 

 •اورژانس اجتماعی

 •مراکز بهداشتی و درمانی

 •روحانیون و رهبران مذهبی 

 •خدمات مشاوره تلفنی

زمانـی کـه فـرد تصمیـم گرفـت کـه مایل اسـت بیش تـر با چه 
فـردی صحبـت نمایـد؛ بـه وی در راه آمـاده کـردن مطالبـی 
کـه مـی خواهـد در مـورد آن صحبـت نماید,کمـک کنیـد. 
پیشـنهاد همراهـی وی را در وقـت مالقاتـش بدهیـد .بعـد از 
وقـت مالقـات ,اطمینـان حاصـل کنیـد کـه بـا آنـان در مـورد 
یـا نـه ,و  بپرسـید کـه چـه  خودکشـی صحبـت کـرده اسـت 
کمـک هایـی پیشـنهاد شـده اسـت .بـه بیمـاران در جهـت 
پیگیـری توصیـه هـا ی آنـان کمک کنیـددر بعضی از شـرایط 
فـرد ممکـن اسـت از دریافـت کمـک امتنـاع نمایـد در حالـی 
کـه راهنمایـی آنـان در جهـت پیـدا کـردن کمک مهم اسـت؛ 
ولـی شـما نمـی توانید آنـان را مجبور به قبول کمـک نمایید. 
شـما باید مطمئن شـوید که افراد ذیصـالح از موقعیت اطالع 
دارنـد .ایـن مسـئولیت را تنهـا بـر روی دوش خـود نگیـر یـد

8قول بگیرید

افــکار خودکشــی اغلــب بــر مــی گردنــد و زمانــی کــه برگــردد 
مهــم اســت کــه فــرد دوبــاره در مــورد آن بــا فــردی صحبــت 
ــا فــردی در   ــد کــه حتمــا آن را ب ــان قــول بگیری ــد از آن نمــا ی
میــان بگذارنــد ,چــون ایــن باعــث مــی شــود کــه آنــان واقعــا 

تقاضــای کمــک نماینــد

9مراقب خود باشید 

ــان نیــز باشــید .حمایــت از فــردی کــه  حتمــا مراقــب خودت
خودکشــی مــی کنــد خصوصــا در طــی مــدت زمانــی طوالنــی 

ســخت و طاقــت فرســا مــی باشــد.

بـه تنهایـی ا یـن کار را نکنیـد .فـردی مثـل دوسـت ,اعضـای 
خانـواده و  یـا یك متخصص را جهت صحبت کـردن پیدا کنید

10موضوع را رها نکنید 

ــرض  ــرد در مع ــه ف ــدون اینک ــی ب ــه راحت ــی ب ــکار خودکش اف
خطــر؛ تغییراتــی در شــرا ط زندگــی و فــردی خــود ببینیــد, 
ــان  ــا احساســات آن ــان ,و ی ناپدیــد نمــی شــوند .موقعیــت آن
در مــورد خودکشــی ممکــن اســت کــه فــرق کنــد ,و یــا ممکــن 
ــر  ــرده و بهت ــر ک ــش ت ــت بی ــاس حمای ــان احس ــه آن ــت ک اس
بتواننــد بــا آن کنــار بیــا ینــد.در هــر صــورت ,مداخله مســتمر 

بســتگان و دوســتان بســیار مهــم اســت.

افــکار خودکشــی بــه راحتــی و بــه خودیخــود، ناپدیــد نمــی 
ــک  ــه کم ــاز ب ــکار نی ــن اف ــر ای ــه ب ــت غلب ــراد جه ــوند. اف ش
دارنــد. کمــک شــما ممکــن اســت تمامــی تغییــرات را تحقق 

بخشــد.

معرفی کتاب

کتابی برای آن ها که از کنترل شدن خسته شده اند

»بازیچه دست دیگران نشوید« نوشته ژاک ریگارد با ترجمه پیمان 
حسینی توسط نشر ققنوس منتشر شد که نویسنده اش آن را خطاب 
به افرادی نوشته که از کنترل شدن توسط دیگران، به ستوه آمده اند.

نسخه اصلی کتاب »بازیچه دست دیگران نشوید« در سال ۲۰1۰ 
منتشر شده است. یكی از اهداف نویسنده اثر از نگارش آن، فراهم 
آوردن سالح و تدارکات برای کسانی است که فكر می کنند دیگران 
تحت فشار قرار داده اند یا این که به نوعی کنترلشان کرده اند ولی 
نمی دانند چگونه از خود دفاع کنند یا خود را از دامی که در آن گرفتار 
شده اند، رها کنند. نویسنده اثر در خالل فصل های این کتاب، تمام 
فنونی را که کنترل کننده ها به کار می گیرند تا افراد را تحت تسلط 
خود درآورند و همچنین روش های مقاومت در برابر آن ها را معرفی 

کرده است.

نویسنده اثر در معرفی کتابش می گوید: مخاطب این کتاب تمام 
کسانی هستند که از کنترل شدن از جانب دیگران، از بیش از حد خوب 
و مهربان بودن، از بدبخت بودن و این که نمی توانند اختیار زندگی 
خودشان را در دست داشته باشند خسته شده اند. در یك کالم این 
کتاب خطاب به تمام کسانی است که از کنترل شدن به ستوه آمده اند.

مترجم کتاب در توضیح درباره آن می گوید: از خالل سطرهای این 
کتاب، می توان پاسخ بسیاری از نگرانی ها، آالم و مشكالت زندگی را 
دریافت، منبع اصلی بسیاری از مصائب زندگی را شناخت، و می توان 
راه حل مشكالت یا راه رهایی از آن ها را یافت. این کتاب قدرت 
شناخت شما را از خودتان و دیگران ارتقا می بخشد و کمكتان می 
کند تا دریابید چرا در اوج موفقیت، ناگهان دچار شكستی غیرمنتظره 
می شوید؛ چرا دیگران می توانند شما را علی رغم میلتان وادار به 
کاری کنند؛ چگونه برخی می توانند سررشته زندگی تان را به دست 

بگیرند و شما را هرجا که می خواهند بكشند.

در قسمتی از این کتاب می خوانیم:

نقطه  یك  است  مشكل  برایشان  گفتن  نه  که  افرادی  »اغلب 
مشترک دارند: آن ها همه را دشمن خود می دانند و دلشان می 
خواهد بدون این که مجبور باشند مدام از خودشان دفاع کنند، 

بتوانند در آرامش زندگی کنند.

برای این که جرئت نه گفتن پیدا کنیم، ابتدا باید بپذیریم که دنیا را آن 
طور که هست ببینیم. افرادی هستند که خودخواه اند و دیگرانی که 
تشنه قدرت اند. کنترل کننده ها، متقلب ها و دروغگوها و … مدت 
مدیدی است که وجود دارند. ناله و زاری بی فایده است، دنیا این طوری 
ساخته شده است. چشم هایمان را باز کنیم و واقعیت ها را بپذیریم…«

این کتاب با ۲3۲ صفحه، شمارگان هزار و 1۰۰ نسخه و قیمت 11۰ 
هزار ریال منتشر شده است.

زمانــی کــه فــرد تصمیم گرفــت کــه مایل اســت بیش تــر بــا چــه فــردی صحبــت نماید؛ بــه وی در 
راه آمــاده کــردن مطالبــی کــه مــی خواهــد در مــورد آن صحبــت نماید کمــک کنید.

افـکار خودکشـی اغلـب بـر مـی گردنـد و زمانـی کـه برگـردد مهـم اسـت کـه فـرد دوبـاره درمـورد آن بـا 
فـردی صحبـت نمـا ید. از آنـان قـول بگیرید کـه حتمـا آن را بـا فـردی در میان بگذارنـد
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پیـر شـدن چیـزی نیسـت کـه کسـی از آن اسـتقبال کنـد. همـه 
مـا دلمـان می خواهـد سـال هایی را کـه خوش اسـتیل و جـذاب 
هسـتیم، طوالنی  تـر کنیـم و هـر چـه می توانیـم دیرتـر عـوارض 
پیـری بـه سـراغمان بیاینـد. تمـام این شـرایط تنهـا در صورتی 
فراهـم می شـود کـه از ورزش مناسـبی بهره منـد شـوید و تغذیه 

صحیحی داشـته باشـید.

سـعی کنیـد از همـه نـوع میـوه و سـبزی 5 وعـده در روز مصـرف 
بـا  کـه  قـوی  آنتی اکسـیدان های  از  را  مـواد خـون  ایـن  کنیـد. 
رادیکال هـای آزاد مقابلـه می کنند، اشـباع می سـازد. با مصرف 
میوه و سـبزی در مرحله جوانی از بسـیاری از آسـیب ها از جمله 
انسـداد شـریان ها و تخریـب سـلولی می تـوان جلوگیـری کـرد. 
حتـی در پیـری نیـز بـا مصـرف این مـواد به سـلول های بـدن در 

مقابلـه بـا پیشـرفت بیماری هـا می تـوان یاری رسـاند.

میوه هـا سرشـار از آنتی اکسـیدان هایی هسـتند کـه بهتـر از هـر 
دارویـی می تواننـد مـا را در برابـر ابتـال بـه بیماری هـای مزمـن 
کننـد. در مـورد سـبزی ها هـم همین طـور اسـت.  محافظـت 
سـبزی هایی مثـل کلـم، بـالل، کلـم بروکلـی و فلفـل و خیلـی از 
سـبزی های دیگر نیز اکسـیر سـالمتی و جوانی را در خود دارند.

شـاید بـه نظرتـان خنـده دار باشـد، امـا واقعیـت ایـن اسـت 
کـه یونجـه یکـی از سـبزیجات سـودمند اسـت. ویتامین های 
A,C,E,K و آنزیـم مخصـوص هضـم مـواد نشاسـته ای در ایـن 

گیـاه فـراوان اسـت.

سـبزی دیگـری که پزشـکان خـوردن آن را توصیـه می کنند کلم 
اسـت. کلم ها مخصوصا کلم پیچ سرشـار از ویتامین C، ویتامین 
A و اسـید فولیـك اسـت و دارای عناصـری مثـل گوگـرد، فسـفر و 
کلسـیم اسـت. فـوالد موجـود در کلـم بـرای زنـان بـاردار بسـیار 
مفید اسـت و مانع بروز نواقص سیسـتم عصبی جنین می شود. 

همچنیـن فـوالت در پیشـگیری از بیماری هـای قلبـی و عروقی 
مفیـد اسـت. از ایـن رو افـرادی که یك بار دچار سـکته شـده اند، 

خیلـی خوب اسـت مرتـب کلم مصـرف کنند.

چغندر

 چغنـدر نیـز بـه دلیـل دار بـودن مقـدار زیـادی آنتی اکسـیدان 
بـرای درد مفاصـل و نقرس مفید اسـت. این گیاه حاوی فسـفر، 
کلسـیم، گوگـرد، یـد، آهـن و مـس و همچنیـن عناصـر بسـیار 

کمیابـی اسـت کـه بـرای بـدن مفید اسـت. 

فلفـل دلمـه ای نیـز توصیـه دیگـر متخصصـان تغذیـه اسـت. 
تحقیقات نشـان داده که ویتامیـن C و بتاکاروتن فـراوان موجود 
در فلفل دلمه ای می تواند از بروز بسـیاری سـرطان ها جلوگیری 
کنـد، زیـرا ایـن دو مـاده مغـذی جـزو آنتی اکسـیدان های قـوی 
هسـتند. جالـب اسـت بدانیـد کـه فلفل هـای رنگـی بتاکاروتـن 

دارند. بیشـتری 

بایـد بدانیـد که میوه و سـبزیجات در صـف اول موادی قـرار دارد 
کـه می توانـد پیـری را بـه تعویـق بیندازیـد، زیـرا همان طـور کـه 
همیشـه گفتـه شـده با خـوردن آنهـا می تـوان بیشـترین مقادیر 

آنتی اکسـیدان ها را جـذب بـدن کـرد.

 ماهی دوست شماست

انـواع  همـه  بخوریـد.  ماهـی  هفتـه  در  وعـده  یـا 3  حداقـل 2 
ماهی هـا مفیدنـد، امـا ماهی هـای پرچربـی ماننـد ماهـی آزاد، 
خـال مخالـی، سـاردین، شـاه ماهـی و تـن حداکثـر مقـدار 

امـگا 3را دارنـد. اسـیدهای چـرب 

سویا را فراموش نکنید

در صورتی کـه خـوردن غذاهای محتوی سـویا بـرای یکبار در 
روز برایتان مقدور نیسـت، 2 یا 3 بار در هفته از آنها اسـتفاده 
آنتی اکسـیدان های  مـاده غذایـی مفیـد دارای  ایـن  کنیـد. 
بسـیاری اسـت که گمان مـی رود مانـع ابتال به برخی سـرطان ها 

می شـود.

چربی را کنار بگذارید

چربـی  ماننـد  سـلول ها  تخریب کننـده  چربی هـای  مصـرف  از 

گوشـت قرمز و محصوالت لبنـی مارگارین، روغن هـای گیاهی و 
غذاهـای آمـاده پرهیـز کنیـد و منحصـرا از روغن زیتـون، روغن 
کانـوال و سـایر روغن هـای غیراشـباع و روغـن میوه هـای مغزدار 

مثـل فنـدق و گـردو اسـتفاده کنید.

شیرین کام، بدون شیرینی

نظیـر  هیدرات های کربـن  دیگـر  یـا  شـکر  بی رویـه  مصـرف  از 
فروکتـوز بکاهیـد. زیـرا سـبب افزایـش میـزان انسـولین خـون 

می رسـاند. آسـیب  شـریان ها  بـه  و  شـده 

سالم ولی بد بو باشید

سـیر می توانـد از سـرطان، اختـالالت مغـزی ناشـی از پیـری و 
انسـداد شـریان ها جلوگیـری کند. مصـرف یك حبه سـیر در روز 
بـه صـورت خام یا پختـه مقدار مـورد نیـاز این آنتی اکسـیدان ها 

را بـه بدن می رسـاند.

ایمنـی  تقویـت سیسـتم  موجـب  معدنـی  مـواد  و  ویتامین هـا 
از  بسـیاری  از  و  کنـد می کنـد  را  پیـری  رونـد  و  بـدن می شـود 
درمـان  غیرقابـل  ناتوانی هـای  و  اسـتخوان ها  شکسـتگی های 
حتـی در افـراد بـاالی 80 سـال جلوگیـری می کنـد، بنابرایـن 
عاقالنـه اسـت کـه پیـش از پیـر شـدن توجـه خاصـی بـه رژیـم 

غذایـی خـود داشـته باشـیم.

سالـم سالمنـد شویـد
____________________________تغذیه سالم در جوانی_________________________

بایـد بدانیـد کـه میـوه و سـبزیجات در صـف اول 
مـوادی قـرار دارد کـه م یتوانـد پیری را بـه تعویق 
بیندازیـد، زیـرا همانطـور کـه همیشـه گفته شـده 
بـا خـوردن آنهـا می تـوان بیشـترین مقادیـر آنتی 

اکسـیدا نهـا را جـذب بـدن کرد.

بــا مصــرف میوه و ســبزی در مرحلــه جوانــی از بســیاری از آســیب ها از جملــه انســداد شــریان 
ها و تخریب ســلولی می تـوان جلوگیری کـرد.

فلفـل دلمـه ای نیز توصیه دیگـر متخصصان تغذیه اسـت. تحقیقات نشـان داده کـه ویتامین C و 
بتاکاروتـن فـراوان موجـود در فلفـل دلمـه ای می توانـد از بـروز بسـیاری سـرطان ها جلوگیری کنـد.
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خوب خوردن در هر
سنی مهم است

تغذیه سالم در دوران سالمندی

در صورتــی کــه پدربــزرگ، مادربــزرگ یــا ســالمندی 
داریــد کــه تنهــا زندگــی مــی کنــد آنهــا را در جمــع 
ــه  ــه تهی ــی ک ــای غذای ــده ه ــه وع ــود آورده و ب خ
نمــوده ایــد مهمــان نماییــد. ســالمندان بــا فرزنــدان 

اشــتهای بهتــری پیــدا مــی کننــد.

همانطوری که می دانید متوسط عمر در کشورهای پیشرفته افزایش یافته است و این به علت 
پیشرفت درعلم پزشکی و توصیه های بهداشتی می باشد. خوب خوردن درهرسنی مهم است ولی 
گاهی اوقات مسائل بهداشتی ومحدودیت های فیزیکی برای سالمندان مشکل ایجاد می کند. افراد 
مسن با پیرشدن به بیماریهای مزمن، حافظه ضعیف، بیماری آلزایمر و کاهش فعالیت بدنی گرفتار 
می شوند و برای اینکه راحت تر بتوانند حرکت کنند کمتر غذا می خورند تا چاق نشوند و با پیشرفت 
سن میل به غذاخوردن، نیاز به انرژی و حس چشایی کمتر میشود. بعضی هم به دلیل نداشتن 

دندان، دندان مصنوعی، درد دندان، زخم دهان، خشکی دهان مشکل در جویدن غذا دارند.

و  تنهایی  روانی،  روحی  مشکالت  دچار  همسر  دادن  دست  از  علت  به  سالمندان  از  بعضی 
افسردگی می شوند و از طرفی مشکالت مالی ) به دلیل درآمد محدود وثابت ( باعث کاهش 
قدرت خرید و خرید مواد ارزان قیمت می گردد. سوء تغذیه در سالمندان باعث از دست دادن 
اشتها، سبکی سر، بی حالی و از دست دادن وزن می شود. که با بیماری ها اشتباه می شود. 
تغذیه نامناسب و سوء تغذیه در15 تا 50 درصد از سالمندان اتفاق می افتد. به دالیل ذکر شده 

الزم است در سالمندان به رژیم غذایی اهمیت زیادی داده شود. 

رژیم غذایی سالمندان:

 مصرف شیر و لبنیات در هر روز.

Dاستفاده از نور خورشید )نیم ساعت روزانه( برای تامین ویتامین 

 درسالمندانی که دندان مصنوعی دارند و قادر به جویدن غذا نیستند استفاده از غذاهایی مانند 
برنج نرم به صورت کته، گوشت های نازک قیمه ای آب پز و نرم، سیب زمینی پخته و پوره شده، 
مرغ پخته با آب آن، شیر، ماست، پنیر، تخم مرغ پخته، سبزیجات پخته، میوه و آب میوه تازه 

وغالت الزم است.

 مصرف مایعات فراوان 86 لیوان روزانه مخصوصا وقتی ازفیبرها استفاده می کنید شیر، چای، 
قهوه، سوپ و بستنی خوب است در صورت داشتن بی خوابی از دادن چای و قهوه قبل از خواب 

خودداری کنید و مصرف یک لیوان شیر ولرم خوب است.

 سالمندان از نوشیدن آب بعد از ساعت 8 شب خوداری کنید. 

 تا 2 ساعت بعد غذا چای نخورید و در صورت امکان از لیموترش تازه برای جذب بهتر غذا 
استفاده شود.

 برای کاهش کلسترول خون روزانه یک تا دو عدد سیب بخورید.

 تخم مرغ یک روز درمیان استفاده و در صورت کلسترول باال اصال مصرف نشود. تخم مرغ را به 
صورت نیمرو مصرف نکنید.

 تعداد وعده های غذایی را افزایش دهید ولی درهر وعده حجم غذای کمتری بخورید.

 غذاهای چرب و شیرین را محدود کنند.

 کاهش مصرف سبزیجات نفاخ مانند گل کلم و کلم .

و  دودی  غذاهای   
مصرف  شده  کنسرو 

نکنید.

بادام  و  پودرفندق   
اضافه  ها  حریره  به  را 
منیزیم  زیرا  کنید 

دارد.

 مصرف مولتی ویتامین هرروز خوب است.

 در برنامه غذایی سالمند گیاهخوار بادام، فندق، سبزیهای برگ سبز، پونه خشک، زیره، لوبیا، 
نخود، برگ مو، برای تامین کلسیم و مصرف انواع ماهی، مرکبات، ویتامین Cبرای جذب بهتر 

کلسیم و نور خورشید برای تامین ویتامین Dالزم است.

 از ورزش مناسب استفاده کنید60 دقیقه فعالیت بدنی ) پیاده روی، باال رفتن از پله ( یا30 
دقیقه شنا و راه رفتن سریع و یا حتی 20 دقیقه پیاده روی در هوای آزاد باعث نشاط سالمند 

می شود.

 به عادات غذایی آنها احترام بگذارید و هرمشکلی را دوستانه حل نمایید.

 در صورتی که پدربزرگ، مادربزرگ یا سالمندی دارید که تنها زندگی می کند آنها را در جمع 
فرزندان  با  سالمندان  نمایید.  مهمان  اید  نموده  تهیه  که  غذایی  های  وعده  به  و  آورده  خود 

اشتهای بهتری پیدا می کنند.

  افراد مسن با پیرشدن به بیماری های مزمن،حافظه ضعیف، بیماری آلزایمر و کاهش فعالیت بدنی گرفتار می
 شوند و برای اینکه راحت تر بتوانند حرکت کنند کمتر غذا می خورند تا چاق نشوند و با پیشرفت سن میل به

غذاخوردن، نیاز به انرژی و حس چشایی کمتر می شود

از ورزش مناسب استفاده کنید.  پیاده روی، باال رفتن از پله  و راه رفتن سریع و یا حتی 20 دقیقه 
پیاده روی در هوای آزاد باعث نشاط سالمند می شود.
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آلزایمر؛ تدفین بی پایان 

جمعیت«  شدن  پیر  پدیده«  بیستم  قرن  پیامدهای  از  یکی 
است، با افزایش جمعیت سالمندان بر میزان بیماری های 
فراوان  از  یکی  که  شود  می  افزوده  سالمندی  دوران  شایع 
ترین آن ها بیماری آلزایمر است. شیوع این بیماری با باال 

رفتن سن به شکل تصاعدی افزایش می یابد. 

به منظور کاهش معضالت ناشی از این بیماری، 21 سپتامبر 
)30 شهریور( روز جهانی آلزایمر نامیده اند که هر ساله در این 
روز در کشورهای دنیا برنامه ها و همایش های مختلفی در 
خصوص این بیماری برگزار می گردد. در مطالعات اخیر در 
دانشگاه جانز هاپکینز انجام شده، برآورد شده است که از هر 
85 نفر جمعیت کره زمین، یک نفر به آلزایمر مبتال می شود 
)چیلو کوتی، ارلی، ساندهو، رابلی دوکت و دبنات، 2007(؛ 
افزایش سن مهمترین عامل خطر به این بیماری است و با 
توجه به ساختار جمعیتی ایران، در دو دهه آینده افراد مسن 
نیازمند  که  دهند  می  تشکیل  را  جامعه  از  زیادی  جمعیت 

توجه به این بیماری و خانواده های این افراد است.

زوال عقل

انواع بیماری دمانس از جمله آلزایمر با کاهش بارز توانایی ها 
بیانی همراه  و   و تخریب پیشرونده ی کارکردهای شناختی 
است )بروتونز و کوگر، 2002(. آلزایمر رایج ترین شکل زوال 
بر  بیماری دارای عواقب جدی  این  عقل است.از آن جا که 
بیمار و خانواده وی است، اصطالحا از آن به عنوان» مراسم 

تدفین بی پایان « یاد می شود.

در واقع آلزایمر یک اختالل مغزی مزمن و پیشرونده است 
که با اثرات عمیق بر حافظه، هوش و توانایی مراقبت از خود 
همراه بوده است. عالیم این بیماری با از دست دادن قدرت 
اطالعات بخصوص حافظه موقت در دوران پیری آغاز شده و 
به تدریج با از دست دادن قدرت تشخیص زمان، افسردگی، 
گیری،  گوشه  هذیان،  و  توهم  تکلم،  قدرت  دادن  دست  از 
اثر  در  مرگ  سرانجام  و  شخصی  کارهای  انجام  در  ناتوانی 

ناراختی تنفسی به پایان می رسد. 

افتد؛  می  اتفاق  عالیم  بروز  از  سال  ده  تا  پنج  از  پس  مرگ 
عالیم آلزایمر با اختالل در حافظه شروع می شود و در نهایت 
به اختالالت شدید شناختی می انجامد به طوری که در انتها 
سبب از کارافتادگی و وابستگی کامل فرد مبتال می شود و به 
طور غیر مستقیم سبب مشکالت عدیده اقتصادی و روانی 

برای سایر افراد خانواده و اجتماع می گردد.

و  عینی  شواهد  هنوز  اختالل  شناسی  سبب  خصوص  در 
قطعی در دست نیست. به دلیل نیاز مغز به مقدار قابل توجه 
اکسیداتیو  بافت مستعد آسیب های  این  اکسیژن،  و  انرژی 
اکسیداتیو  )استرس  اکسیداتیو  استرس  افزایش  و  بوده 
نشانگر یک عدم تعادل بین تولید و ظهور انواع رادیکال آزاد 
یا  و  زدایی  سم  برای  بیولوژیک  سیستم  توانایی  و  اکسیژن 
ترمیم آثار مخرب آنهاست( مغز در سنین باال زمینه ساز ابتال 
به بیماری آلزایمر می باشد. این بیماری مهمترین بیماری 
تحلیل برنده مغز است که در هردو جنس به یک نسبت دیده 
می شود. آلزایمر ممکن است به صورت اتفاقی و ارثی ظاهر 
می  درصد(  از 90  )بیش  تر  شایع  آن  اتفاقی  نوع  شود.  می 
باشد و بیشتر احتمال آن تاثیر عوامل محیطی و متابولیکی 
ناشناخته است. در این بیماری حافظه گذشته سالم است و 
بیمار خاطرات قدیمی خود را به خوبی به یاد دارد اما حافظه 

جدید شدیدا آسیب می بیند.

کاهش بیماری با امگا3

یا  نقایص  بازگرداندن  برای  قطعی  درمان  حاضر  حال  در   
متوقف کردن پیشرفت بیماری در دسترس نیست. درمان ها 
به صورت دارویی و غیر دارویی می باشد که درمان های اولیه 
به صورت غیر دارویی است که درمان اولیه با آموزش بیمار 
و مخصوصا خانواده و سایر اطرافیان درمورد بیماری، پیش 
بیماری  پیشرفت  هنگام  در  زندگی  سبک  در  تغییر  و  آگهی 

ضروری است.

علیه  محافظت  با   E ویتامین  خصوص  به  ها  اکسیدان  آنتی 
آسیب اکسیداتیو قادرند نقش محافظتی خود را در بیماری 
افزایش  باعث  درمانی  اکسیدان  آنتی  دهند.  نشان  آلزایمر 

عملکرد مغز و تاخیر در از دست دهی ادراک، که به دلیل 
پیری روی می دهد، می شود، آنتی اکسیدان ها عالوه 
بر نقش پیشگیری دارای نقش درمانی در این بیماری 

هستند.

سال  در  همکاران  و  نیا  هادی  توسط  که  پژوهشی  در 
میزان  بر  خارمریم  گیاه  اثربخشی  خصوص  در   1388
آلزایمر  بیماری  موشی  مدل  فضایی  حافظه  و   GFAP

مریم  خار  گیاه  که  بود  آن  از  حاکی  نتایج  گرفت  صورت 
بهبود عالیم  به  اکسیدانی منجر  آنتی  بودن خاصیت  با دارا 
شود.  می  آلزایمر  موشی  های  مدل  در  رفتاری  و  شناختی 
در یک پژوهش داخلی دیگر )سیاهمرد و همکاران، 1390( 
و  اختالالت  تواند  می  نیز  قرمز  انگور  آب  که  شد  مشخص 

عارضه های ایجاد شده در حافظه را بهبود ببخشد.

پژوهش های مختلف داخلی و خارجی مختلفی نشان می 
های  فرآورده  در  موجود   3 امگا  چرب  اسیدهای  که  دهد 
خطر  کاهش  بر  تواند  می  میگو  و  ماهی  جمله  از  دریایی 

بیماری آلزایمر و اختالالت شناختی موثر باشد.

بهبود بیماری با موسیقی

برای کاهش از نشانه و پیشرفت بیماری حتی المکان باید از 
جابه جایی و تغییر مکان فرد مبتال به آلزایمر جلوگیری کرد، 
می  نیز  موسیقی  همچنین  و  فضا  کردن  معطر  روی،  پیاده 

تواند باعث آرامش این دسته از بیماران شود.

پیشرفته  زوال  با  که  زمانی  حتی  آلزایمر  به  مبتال  بیماران 
توانایی ها مواجه اند، می توانند فعالیت های سازمان یافته 
موسیقی  قادرند  بیماران  این  دهند.  ادامه  را  موسیقیایی 
گیرند،  می  قرار  آن  معرض  در  که  هنگامی  و  کنند  درک  را 
اطالعات جدیدی را بیاموزند. عالوه براین توانایی بیمار که 
به شدت در استفاده از زبان و تفسیر کالم به شدت ضعیف 
کمک  او  با  ارتباط  ایجاد  به  تواند  می  موسیقی  شود،  می 
کند. همچنین پژوهش هایی مختلف حاکی از آن است که 
موسیقی تا حد زیادی بی قراری بیماران مبتال به آلزایمر را 

بهبود می بخشد.

مراقبت طوالنی

یکی دیگر از مباحث مهم و مطرح شده در خصوص بیماری 
نشان  مطالعات  باشد.  می  آن ها  مراقبین  مبحث  آلزایمر، 
می دهد که از هر 10 بیمار مبتال به آلزایمر 7 بیمار در منزل 
اختالل  علت  به  آلزایمر  بیماران  هستند.  مراقبت  تحت 
دارای  خود  نیازهای  کردن  برآورده  در  رفتاری  و  شناختی 
مشکل هستند و بخش عمده مسئولیت این افراد به عهده ی 
اعضای خانواده است. ارائه مراقبت طوالنی مدت جنبه های 
مختلف زندگی آنان اعم از سالمتی جسمی و روانی، نقش های 
اجتماعی، اشتغال و  درآمد آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد 
و نهایتا باعث کاهش کیفیت زندگی آنان می شود که سیاسیت 
های  خانواده  همچنین  و  بیمار  خصوص  در  دولت  گذاری 
کشور  توسعه  در  بسزایی  نقش  می تواند  آنها  کننده  مراقبت 

داشته باشد که نیازمند توجه ویژه در این خصوص می باشد.

ــا  ــه ب ــی ک ــی زمان ــر حت ــه آلزایم ــال ب ــاران مبت بیم
زوال پیشــرفته توانایــی هــا مواجــه انــد، مــی تواننــد 
ــه  ــه موســیقیایی را ادام ــت هــای ســازمان یافت فعالی
دهنــد. ایــن بیمــاران قادرنــد موســیقی را درک کننــد 
ــد،  ــی گیرن ــرار م ــرض آن ق ــه در مع ــی ک و هنگام

ــد. ــدی را بیاموزن ــات جدی اطالع

 ربابه عامل هوشمند
  مرکز جامع سالمندان حضرت زهرا )س( اشكذر

  در واقـع آلزایمـر یـک اختالل مغـزی مزمن و پیشـرونده اسـت کـه با اثـرات عمیق بـر حافظه،  هـوش و
توانایی مراقبـت از خود همـراه بـوده اسـت

 پژوهـش هـای مختلـف داخلـی و خارجـی مختلفـی نشـان مـی دهـد که اسـیدهای چرب امـگا 3
 موجود در فـرآورده های دریایی مـی توانـد بـر کاهـش خطـر بیمـاری آلزایمـر و اختالالت شـناختی

موثر باشـد



13
حه 

صف
|13

94
هر 

|م

توی سالن،پشت میز پذیرش،در اتاق مددکار و در اتاق های مشاوره ی مرکز تحکیم خانواده که پرونده های 
دادگستری برای سازش زوجین و یا تعیین طالق به آنجا فرستاده می شود، همه و همه زوج هایی هستند 

که برای طالق آمده اند

البته این کالس ها و مشاوره خوب است اما برای کسی که بخواهد زندگی کند و بنظر من اگر قبل از ازدواج 
اینگونه کالس ها و آموزش ها را اجباری می کردند خیلی بهتر بود تا موقع طالق

این روزها مَثل با لباس سفید به خانه شوهر می رود و با 
لباس سفید ازآنجا بیرون می آید کاربرد چندانی ندارد، 
هم  مرد  که  شنویم  می  را  واژه  این  هم  زیاد  طرفی  از  و 
مردهای قدیم و هیچ کس مرد دوران گذشته نمی شود. 
این ها را وقتی لمس می کنی که از نزدیک ازدحام جمعیت 
برای جدا شدن  که  بینی  را می  و شوهرهای جوانی  زن 
آمده اند. توی سالن،پشت میز پذیرش،در اتاق مددکار و 
در اتاق های مشاوره ی مرکز تحکیم خانواده که پرونده 
های دادگستری برای سازش زوجین و یا تعیین طالق به 
آنجا فرستاده می شود، همه و همه زوج هایی هستند 
که برای طالق آمده اند و به یکدیگر نگاه هم نمی کنند 
و حتی از مددکار می پرسند می توانیم کالس آموزشی 
ممکن  ببینم  را  همسرم  خواهم  نمی  نکنیم؟  شرکت  را 
است کالس هایمان جدا باشد؟ و مددکار به جریان افتادن 
پرونده را حضور در کالس هایی می داند که مهارت های 
زندگی،رفتاری،محبت کردن و غیره و غیره را آموزش می 
دهند و بعد از آن صحبت چند جلسه ای با مشاور و تعیین 

اینکه آن ها از هم جدا شوند یا نه. 

نشسته  جوانی  مرد  مشاوره  های  اتاق  از  یکی  در  پشت 
منتظرند  دو  هر  و  زند  می  قدم  آنطرفتر  است،همسرش 
اینکه  خصوص  در  صحبت  شود.  نوبتشان  سریعتر  هرچه 
چرا می خواهند از هم جدا شوند به بعد از صحبت با مشاور 
می افتد و مرد ابتدا از علت حضورشان می گوید: یازده روز 
دیگر سالگرد عقدمان است،وقتی هم عقد کردیم همدیگه 
رو خیلی دوست داشتیم چهار سال همکالسی بودیم و بعد 
اقتصادی  شرایط  ام  خانواده  اینکه  با  شدیم.  همکار  هم 
خوبی نداشتند متقاعدشان کردم که به خواستگاری برویم. 
شد  شروع  عقد  روز  فردای  همان  از  ما  مشکل  من  نظر  به 
بود و چون من خانه نداشتم در  مهریه اش سه دنگ خانه 
و  خانه.  دنگ  سه  معادل  میلیون   60 نوشتند  ازدواج  سند 
این خانم فردای روز عقد گفت سه دانگ خانه معادلش  صد 

درستش  و  محضر  برویم  بیا  و  میلیون   60 نه  است  میلیون 
کنیم و من را به محضر برد تا مبلغ مهریه را درست کنم که 
قهر  ایشون  و  کرد  کاری  شود  نمی  شده  ثبت  چون  گفتند 
کردند خوب من که رفته بودم محضر دیگه تقصیر من نبود 
هر  به  مشهد  رفتیم  آن  از  بعد  داد.  انجام  کاری  نمیشد  که 
یا می گفت بوی سیگار می  و  بهانه ای همش قهر می کرد 
دهی،بوی مواد مخدر می دهی. با اینکه می دانست که من 
سیگار می کشیدم و مدام می گوید تو دروغگویی و من با آدم 
بودم  اگر من معتاد  باشم در صورتی که  توانم  دروغگو نمی 

چطور می توانستم چندجا کار کنم. 

زن اما حرف شوهرش را قبول ندارد: می دانستم سیگار می 
کشد اما مواد مخدر را نمی دانستم تا اینکه 5 ماه از عقدمان 
دوستش  با  را  شوهرم  شده  ضبط  مکالمه  که  بود  گذشته 
وقتی داشتند قرار و مدار می گذاشتند که کجا بورند مصرف 
کنند را شنیدم. پدرش هم معتاد است و جالب اینجاست 
در  همش  و  است  شده  هم  آقا  این  خصوصی  مشاور  که 

زندگی مان دخالت می کند.

مرد: می بینید به پدرم هم تهمت می زند،پدر من بازنشسته 
مشکالت  خواهد  می  است.  شزیفی  آدم  و  است  دولت 
پسرش را حل کند این خانم اسمش را گذاشته دخالت. به 
نظر من اگر همسرم بخواهد زندگی کند می تواند کاری کند 
که من دیگر سیگار نکشم. مثال اگر من قلیون بکشم یا قهوه 

خانه بروم برمی گردد به من می گوید معتاد. 

ندارد نمی  تعادل روانی  آقا اصال  این  او زندگی کنم  با  زن: 
تواند رفتارش را کنترل کند. هروقت خواستیم سر موضوعی 

حرف بزنیم زود دعوا راه می اندازد. 

مرد: اتفاقا من آدم صبوری بودم از بس که من رو تحقیر کرد 
وقتی توی ماشین عصبانی می شدم سرم را می کوفتم توی 
فرمون ولی همسرم هیچ وقت آرومم نکرد و محبتی نداشت 
حتی علنی می گفت من بلد نیستم آرومت کنم. خیلی هم 

کینه ای و مغرور است. 

زن: من نه حوصله دروغ شنیدن را دارم و نه وقتش را. قرار 
شد مشاور جمع بندی کند و خبر بدهد خداحافظ

حتی  است.  مغرور  چقدر  را  رفتارهایش  بینید  می  مرد: 
و  دارم  دوست  را  ام  زندگی  من  بزند.  حرف  خواهد  نمی 
را  هایم  شرط  می گوید  مشاور  به   ، بشوم  جدا  خواهم  نمی 
دروغ  اینقدر  اینکه  زندگی،اول  سر  برگردم  تا  کند  قبول 
شان  در  خانه ای  کنم،  ترک  را  اعتیادم  معتادم  نگویم،مثال 
اینها شرایطش است ولی  او بخرم، عروسی مفصل بگیرم. 
چون می داند من نمی توانم خانه بخرم یا عروسی مفصل 
بیا  معتادم  اگر  گفتم  اندازد.  می  پایم  جلوی  چوب  بگیرم 
ثابت کن. رفته شکایت مهریه و نفقه کرده و حاال ما سر از 
اینجا درآورده ایم. البته این کالس ها و مشاوره خوب است 
اما برای کسی که بخواهد زندگی کند و بنظر من اگر قبل از 
ازدواج اینگونه کالس ها و آموزش ها را اجباری می کردند 

خیلی بهتر بود تا موقع طالق. 

ازجـــــــــــدایی تا سازش
گزارشی از حضور زوجین در مرکز تحکیم خانواده

 حسینعلی دهقانیزاده
  کارشناس ارشد مشاوره

روابط  در  پیچیده  مسئله  یک  عنوان  به  طالق  مسئله 
اینکه  دقیق  تشخصی  ولی  گردد  می  محسوب  زوجین 
چه متغیرهایی در شکلی گیری طالق نقشی دارند کار 
می  مهم  مسئله  یک  عنوان  به  اعتیاد  نیست.  آسانی 
تواند در این فرایند نقش اساسی را ایفا می کند و اینکه 
اعتیاد  گیری  شکل  در  دیگیری  شناختی  روان  عوامل 
نقش دارند بر پیچیدگی این موضوع می افزاید مسئله 
دخالت اطرافیان و عدم توجه به استقالل فرزندان یک 
همچنین  آید.  می  حساب  به  طالق  در  دیگری  متغیر 
عدم  مثل  صفات  و  شخصیتی  های  ویژگی  از  یکسری 
در  مسئولیتی  بی  و  پرخاشگری  دروغگوئی،  تعهد، 
ایفا می کنند. در ضمن ضعف  بروز طالق بسیار نقش 
حل  های  شیوه  و  اجتماعی  مهارتهای  کلی  و  عمومی 

تعارض می تواند زوج ها را به سمت طالق سوق دهد.

نظر کارشناس
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ــق  ــوالن موف ــیاری از معل ــت. بس ــرورت اس ــک ض ــوالن ی ــرای معل ــوب ب ــتان خ ــتن دوس داش
تــالش مــی کننــد بــا افــراد خانــواده، دوســتان و آشــنایان خــود بیــش از پیــش ارتبــاط و دیــدار 

داشــته باشــند.
1  ارتباط اجتماعی موثر برقرار کنید و در جمع دوستان قرار بگیرید

داشــتن رابطــه ســالم بــا افــراد ســرزنده و موفــق باعــث مــی شــود فــرد معلــول بتوانــد در مــورد 
ــد؛  ــراد درددل کن ــا آن اف ــه دارد ب ــی ک ــود و معلولیت ــاره خ ــه درب ــاتی ک ــا و احساس ــی ه نگران
ــت  ــد و در جه ــتفاده کن ــتانش اس ــک از دوس ــر ی ــک ه ــیل و کم ــد از پتانس ــی توان ــی م از طرف

ــردارد. ــه اهدافــش قــدم ب رســیدن ب
2  داوطلبانه در جامعه حاضر شوید

ــه  ــوزد ک ــول بیام ــرد معل ــر ف ــت. اگ ــوالن اس ــی معل ــی در زندگ ــه مهم ــاع نکت ــور در اجتم حض
چگونــه مــی توانــد در اجتمــاع حضــور یابــد، هــم بــه نوعــی بــه خــودش کمــک کــرده و هــم بــه 

افــراد معلــول دیگــری کــه قصــد دارنــد در جامعــه حضــور بیابنــد.
دوســت عزیــز بــه خاطــر داشــته باشــید ایــن تنهــا خــود شــما هســتید کــه مــی توانیــد بــا تکیــه 
بــر نیــروی ایمــان و اراده، موقعیــت و جایــگاه خــود را در اجتمــاع تثبیــت کنید. انتظار نداشــته 
باشــید در گوشــه ای از خانــه بنشــینید و دیگــران بــدون آشــنایی بــا شــما و اطــالع از توانمندی 
ــا تکیــه بــر  هایتــان از شــما دعــوت بــه همــکاری و حضــور در اجتمــاع کننــد. بلنــد شــوید و ب
نیــروی ایمــان بــه اطرافیــان و جامعــه ثابــت کنیــد معلــول، فــرد مســئولیت گریــز و دســت و پــا 
بســته ای کــه از نیــروی ابتــکار محــروم اســت، نیســت. خــوش فکــری و اســتعدادهایتان را بــه 
همــگان نشــان دهیــد، بــه جامعــه بیاییــد تــا روی توانمنــدی هــا و قابلیــت هــای شــما بیــش از 

پیــش حســاب کننــد.
3  با معلوالن موفق ارتباط داشته باشید

بــی گمــان نمــی تــوان از نظــر دور داشــت کــه گاهــی اوقــات ممکــن اســت احســاس تنهایــی 
کنیــد. در ایــن شــرایط صحبــت کــردن بــا فــردی کــه معلولیــت مشــابهی دارد مــی توانــد موثــر 
واقــع شــود و همــه چیــز را تغییــر دهــد. چــرا کــه او مشــکالت مشــابهی دارد و از ایــن نظــر مــی 
توانــد شــما را بــه خوبــی درک کنــد. بــا قــرار گرفتــن در گــروه همتایــان خــود کــه توانســته انــد به 
موفقیــت هــای زیــادی دســت یابنــد، درمــی یابیــد افــراد دیگــری نیــز هســتند کــه از مشــکالت 

مشــابه رنــج مــی برنــد امــا بــا وجــود ایــن، بــر ســختی هــای زندگــی فائــق آمــده انــد. وقتــی بــا 
کســانی هســتید کــه افــراد موفقــی هســتند بیشــتر مــی توانیــد خودتــان را بــاور کنیــد.

4  باورهای منفی را رد کنید
ــان  ــام اهدافش ــا را در انج ــان ه ــد و انس ــی خوانن ــأس م ــه ی ــه آی ــتند ک ــانی هس ــه کس همیش
ــا قــدرت اراده و  دلســرد مــی کننــد. در بســیاری از مــوارد دیــده مــی شــود کــه فــرد معلــول ب
پشــتکار تصمیــم بــه انجــام کاری گرفتــه اســت کــه خوشــبختی او را در آینــده تضمیــن مــی کند 
امــا تعــدادی از اطرافیــان دور و نزدیــک، او را ایــن گونــه بــا باورهــای منفــی درگیــر مــی کننــد: 
»تــو از توانایــی جســمانی الزم بــرای انجــام چنیــن کاری برخوردار نیســتی«، »مگر شــرایطت را 
نمــی بینــی؟ بهتــر اســت هــدف کوچــک تــری را انتخــاب کنــی و بلنــد پــرواز نباشــی« و یــا عــده 
ای بــه خاطــر ناآگاهــی از اســتعدادهای معلــول و یــا از ســر ترحــم بــا ابــراز جمالتــی نظیــر ایــن 
کــه »روحیــه تــو بــا قرارگرفتــن در چنیــن اماکنــی آســیب مــی بینــد« و... مانــع شــکوفایی او 
مــی شــوند حــال اگــر شــما بــه ایــن نــدای منفــی گــوش کنیــد، از پرداختــن بــه افــکار مثبــت بــاز 
مــی مانیــد. پــس اگــر کســی بــه شــما گفــت کــه نمــی توانیــد کاری را انجــام دهیــد، بهتــر اســت 
توصیــه هــای او را بشــنوید امــا آگاهانــه و بــا خواســت خودتــان تصمیــم نهایــی را بگیریــد. ایــن 
کــه اطرافیــان چــه رفتــار و واکنشــی نشــان مــی دهنــد چنــدان مهــم نیســت. نــگاه خــود شــما 

بــه توانمنــدی هایتــان حائــز اهمیــت اســت.
 5  از امتحان کردن نهراسید

حتــی کوچــک تریــن پیــروزی هــا مــی توانــد اعتمــاد بــه نفســتان را افزایــش دهــد و باعث شــود 
دفعــه بعــدی کــه بــا یــک مشــکل یــا هــدف روبــه رو شــدید، بیشــتر بــه خودتــان اعتمــاد کنیــد. 
رفتارهــای دفاعــی را کنــار بگذاریــد. وقتــی بــه خودتــان مــی گوییــد کــه نمــی توانیــد بــه یــک 
هــدف خــاص در زندگــی تــان برســید، قبــل از ایــن کــه حتــی تالشــی کــرده باشــید اجــازه مــی 

دهیــد کــه شکســت بخوریــد.
فرامــوش نکنیــد بازنــدگان در هــر جــواب مشــکلی را مــی بیننــد، ولــی برنــده در هــر مشــکلی 

جوابــی را مــی بینــد؛ پــس مثــل برنــده هــا فکــر کنیــد.

5      رازی که معلوالن را به سمت موفقیت سوق می دهد

  ایـن تنها خود شـما هسـتید که مـی توانید بـا تکیه بـر نیروی ایمـان و اراده، موقعیـت و جایـگاه خـود
را در اجتمـاع تثبیت کنید

 این کـه اطرافیان چه رفتـار و واکنشـی نشـان مـی دهنـد چنـدان مهم نیسـت. نگاه خود شـما بـه  
توانمنـدی هایتـان حائز اهمیت اسـت
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ویلچر مخصوص حمام برای معلولین
ــی  ــی طراح ــمی حرکت ــوالن جس ــتفاده معل ــرای اس ــر ب ــوع ویلچ ــن ن ای
ــا در مــدت  ــرم اســتفاه شــده ت شــده اســت. محــل نشســتن از جنــس ن

ــردد . ــتر نگ ــم بس ــار زخ ــخص دچ ــتفاده از آن ش ــان اس زم

ــی  ــه تنهائ ــر ب ــه کم ــی ناحی ــه نخاع ــراد ضایع ــر را اف ــوع ویلچ ــن ن   ای
بــزرگ  ســایز  چرخ هــای  دارای  کنندچــون  اســتفاده  می تواننــد 

 . شــد می با

امـکان تایپ با حرکات چشـم برای 
معلـوالن قطع نخاع

 محققــان یکــی از شــرکتهای دانــش بنیــان مســتقر در شــهرک علمــی و 
تحقیقاتــی اصفهــان موفــق بــه طراحــی و ســاخت هدبنــدی شــدند کــه 
بــه کمــک آن افــرادی کــه تــوان گفتــاری و حرکتــی خــود را بــر اثــر ســکته 
مغــزی، فلــج مغــزی و یــا آســیب نخاعــی از دســت داده انــد، می تواننــد 
ــا اطرافیــان ارتبــاط  ــه ب ــا حرکــت چشــم خــود و تایــپ کــردن در رایان ب

برقــرار کننــد. 

ــه معلــوالن ایــن امــکان را  هدبنــد ســاخته شــده توســط ایــن شــرکت ب
ــود  ــم خ ــت چش ــا حرک ــا ب ــت و تنه ــتفاده از دس ــدون اس ــه ب ــد ک می ده
بتواننــد بــا رایانــه ارتبــاط برقــرار کننــد و بدیــن ترتیــب منظــور خــود را 

بــا تایــپ کــردن بیــان کننــد. 

ســلطانی، مدیرعامــل ایــن شــرکت دانــش بنیــان در خصــوص ایــن 
سیســتم توضیــح داد: اســاس طراحــی و عملکــرد ایــن سیســتم کــه در 
ــر مبنــای پــردازش ســیگنال های  قالــب یــک هدبنــد طراحــی شــده، ب
الکتریکــی چشــم اســت، بدیــن صــورت کــه وقتــی فــرد در مقابــل 
رایانــه یــا لپ تــاپ خــود قــرار گرفتــه و هدبنــد بــر روی ســرش گذاشــته 
می شــود، سیســتم شــروع بــه پــردازش ســیگنال های الکتریکــی ناشــی 

ــد.  ــم می کن ــت چش از حرک

وی اضافــه کــرد: هدبنــد طراحــی شــده، ســیگنال های الکتریکی چشــم 
ــا تشــخیص حرکت هــای چشــم از طریــق پــردازش  را ثبــت می کنــد و ب
ســیگنال و تبدیــل آن هــا بــه فرمان هــای رایانــه ای، بــا انتخــاب حــروف 

از روی صفحــه مانیتــور، کلمــات مــورد نظــر فــرد تایــپ می شــود. 

ــت  ــتگاه های ثب ــزو دس ــتگاه ج ــن دس ــه ای ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــلطانی ب س
ــده  ــت ش ــیگنال های ثب ــرد: س ــار ک ــت، اظه ــی اس ــیگنال های حیات س
ــیم  ــورت بی س ــه ص ــی و ب ــاط کابل ــه ارتب ــاز ب ــدون نی ــد ب ــط هدبن توس
از طریــق بلوتــوث بــه رایانــه منتقــل می شــود و رایانــه بــا پــردازش 

ســیگنال های دریافــت شــده اقــدام بــه تایــپ می کنــد.

افــراد معلــول و یــا نابینــا می تواننــد در ایســتگاه های اتوبــوس هوشــمند حاضــر شــوند و بــا 
فشــار دادن دکمــه اتوبــوس مربوطــه، بــا شــنیدن پیام هــای صوتــی و تصویــری از زمــان حرکــت 

و بــه مقصــد رســیدن آن آگاه شــوند.  

هدبنــد ســاخته شــده توسـط ایـن شـرکت بـه معلـوالن ایـن امـکان را میدهـد کـه بـدون اسـتفاده از 
دسـت و تنهـا بـا حرکـت چشـم خـود بتواننـد بـا رایانـه ارتبـاط برقـرار کننـد و بدیـن ترتیـب منظـور 

خـود را بـا تایـپ کـردن بیـان کننـد. 

ــمند  ــوس هوش ــتگاه اتوب ایس
ــرای معلولیــن ب

ــی و  ــرادی کــه دچــار ناتوان ــه آمــار اف ــا نیــم نگاهــی  ب ب
یــا معلولیــت هــای ذهنــی  و جســمی هســتند متوجــه 
خواهیــد شــد کــه تعــداد آنهــا کــم نیســت، امــا آیــا تــا 
ــطح  ــراد را در س ــن اف ــرا ای ــه چ ــیده اید ک ــال اندیش بح

ــم؟  ــر می بینی ــاع کمت اجتم

بــا کمــی  تامــل و تفکــر بــه ایــن ســوال، اینگونــه 
می تــوان مطــرح نمــود: عوامــل گوناگونــی از قبیــل 
ــول و  ــراد معل ــا اف ــورد ب ــگ در برخ ــاد فرهن ــدم ایج ع
ــه  ــن زمین ــا در ای ــرای آنه ــی ب ــات رفاه ــود امکان کمب
مختلــف  کشــورهای  در  هســتند.  موثــر  بســیار 
ــت،  ــاوت اس ــه متف ــراد جامع ــاه اف ــه رف ــی ب اولویت ده
از چیــن تــا اروپــا، همگــی  سیاســت هــای خــاص خــود 
ــه ایــن مســاله  را در ایــن زمینــه دارنــد و کــم  و بیــش ب

می دهنــد. اهمیــت 

آقــایBok Chian Check در پــی  حمایــت از افــراد معلــول 
جامعــه، ایســتگاه اتوبــوس هوشــمندی را طراحــی 
ــه گفتــه وی در صــورت پیاده ســازی  کــرده اســت کــه ب
ایــن طــرح، شــاهد بازگشــت افــراد معلــول زیــادی 
ــن  ــت ای ــی اس ــه گفتن ــود. البت ــم ب ــاع خواهی ــه اجتم ب
طــرح بــا کمــی  تغییــرات در ســطح کشــورهای اروپایــی 
 Bok Chianــای ــرح آق ــا ط ــده ام ــرا ش ــه اج ــت ک سالهاس

Check بســیار کامل تــر اســت.

ــتگاه های  ــد در ایس ــا می توانن ــا نابین ــول و ی ــراد معل اف
اتوبــوس هوشــمند حاضــر شــوند و بــا فشــار دادن 
پیام هــای  شــنیدن  بــا  مربوطــه،  اتوبــوس  دکمــه 
 LED نشــانگر  و  بلندگــو  توســط  تصویــری  و  صوتــی 
ــیدن آن،  ــد رس ــه مقص ــت و ب ــان حرک ــتگاه از زم ایس
ــط  ــتگاه توس ــوس و ایس ــن اتوب ــاط بی ــوند. ارتب آگاه ش
ارتبــاط بی ســیم انجــام مــی شــود و قــرار اســت در 
ــوس  ــتگاه های اتوب ــراه ایس ــن هم ــزار تلف ــده نرم اف آین
ــن  ــر معلولی ــی اگ ــا حت ــود ت ــته ش ــن نوش ــرای معلولی ب
ــانند،  ــتگاه برس ــه ایس ــود را ب ــع خ ــه موق ــتند ب نتوانس
توســط ایــن برنامــه، راننــده را آگاه کننــد و در صــورت 
امــکان راننــده بــرای چنــد دقیقــه  در ایســتگاه توقــف 
کنــد تــا شــخص معلــول خــود را بــه اتوبــوس برســاند.

کفشی که بندش را خودش می بندد
دانشــمندان دانشــگاه فرایبــورگ آلمــان کفشــی طراحــی 
ــور  ــه ط ــا، ب ــکل پ ــه ش ــته ب ــای آن بس ــه بنده ــد ک کرده ان

ــوند.  ــته می ش ــودکار بس خ

می دهنــد  تشــخیص  کفــش  ایــن  فشــار  حســگرهای 
ــن  ــت، در ای ــیده اس ــش را پوش ــی کف ــه زمان ــر چ ــه کارب ک
شــرایط نوعــی ریــز موتــور موجــود در پاشــنه بــه کار 
ــدازه  ــا ان ــب ب ــش را متناس ــد کف ــا بن ــود ت ــه می ش انداخت

ــدد.  ــم ببن ــا محک پ

زمانــی کــه شــخص می خواهــد کفــش را از پایــش بیــرون 
ــد و  ــه بزن ــنه ضرب ــر روی پاش ــار ب ــد دو ب ــاورد، می توان بی
ــش را آزاد  ــه کف ــود در زبان ــر موج ــی فن ــور نوع ــن موت ای
می کنــد؛ ایــن فنــر، بندهــای کفــش را بــه انــدازه ای شــل 
ــد کفــش را از پایــش  ــه راحتــی بتوان ــر ب ــه کارب می کنــد ک

بیــرون بیــاورد. 

کفــش جدیــد بــرای شــارژ شــدن نیــازی بــه بــرق یــا 
نــدارد، زیــرا نیــروی مــورد نیــاز را از طریــق  باتــری 
راه رفتــن کاربــر تامیــن می کنــد؛ ایــن فنــاوری کــه هنــوز 
در مرحلــه نمونــه اولیــه قــرار دارد، انــرژی راه رفتــن کاربــر 
را بــا اســتفاده از آهنرباهــای موجــود در هــر لنگــه کفــش 

دریافــت می کنــد. 

کفش از این نیرو برای شارژ باتری استفاده می کند و یک 
کفایت  آن  بندهای  بار  یک  بستن  برای  راه رفتن  ساعت 
نیرویی  هیچ  به  نیازی  بند  بازکردن  برای  اما  می کند، 

نیست، زیرا این عمل صرفا به فنر متکی است. 

کــه  هســتند  گجتــی  طراحــی  حــال  در  دانشــمندان 
بتــوان در کفــش جاســازی کــرد تــا بــه عنــوان نوعــی 
ــا،  ــزار از قطب نم ــن اب ــد. ای ــل کن ــری عم ــتم راهب سیس
ــه  ــت( ب ــن جه ــرای تعیی ــکوپ )ب ــنج و ژیروس سرعت س
منظــور رهگیــری حــرکات کاربــر اســتفاده خواهــد کــرد و 
طراحــان امیدوارنــد چنیــن ویژگــی در مواقــع اضطــراری 
ــه راهبــری تیم هــای نجــات در ســاختمان های ناآشــنا  ب

ــد. ــک کن کم

ــول و  ــالمند، معل ــراد س ــرای اف ــش ب ــن کف ــتفاده از ای اس
ــت. ــب اس ــیار مناس ــودکان بس ک

تازه های توانبخشی
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نشریه تخصصی، اجتماعی بهروزی
صاحب امتیاز: بهزیستی استان یزد

مدیرمسئول: دکتر جلیل عفتی

سردبیر: زهرا شاه شوازی
دبیر تحریریه: سمانه مالزینلی

تحریریه: اسماعیل شریف نژاد، مهناز حاج تقی، مهسا تشکر

گرافیک و صفحه آرایی: نجمه فتوحی و فتانه مصطفوی
آدرس: یزد، مجتمع ادارات، اداره کل بهزیستی استان یزد، روابط 

عمومی،  تلفن: 38252820  035

ایجاد چهار مرکز تحقیقاتی مرتبط 
با بهزیستی در استان یزد

۲۰ اولویــت بــرای بهزیســتی اســتان در ســالجاری طراحــی 
ــاد  ــا ایج ــن برنامه ه ــن ای ــی از مهم تری ــه یک ــت ک ــده اس ش

چهــار مرکــز تحقیقاتــی و آموزشــی در اســتان اســت.

ایجاد چهار مرکز تحقیقاتی مرتبط با بهزیستی در استان یزد

20 اولویــت بــرای بهزیســتی اســتان در ســالجاری طراحی 
ــاد  ــا ایج ــن برنامه ه ــن ای ــی از مهم تری ــه یک ــت ک ــده اس ش

چهــار مرکــز تحقیقاتــی و آموزشــی در اســتان اســت.

در  خبـر  ایـن  اعـالم  بـا  یـزد  اسـتان  بهزیسـتی  مدیـرکل 
نشسـت خبـری مدیـران شـورای هماهنگـی تعـاون، کار و 
رفـاه اجتماعـی اسـتان یـزد گفـت: ایـن مراکز شـامل مرکز 
مرکـز  سـالمندی،  تحقیقـات  مرکـز  ژنتیـک،  تحقیقـات 
مطالعـات اعتیـاد و مرکـز تحقیقـات آسـیب های اجتماعی 

اسـت.

دکتــر جلیــل  عفتــی گفــت: ایــن مراکــز بــه منظــور تربیــت 
نیــروی متخصــص در بحــث ســالمندی و انجــام مطالعــات 
در زمینــه پیشــگیری از اعتیــاد و آســیب هــای اجتماعــی، 
معلولیتهــای مــادرزادی و ناشــی از بیماریهــای ژنتیکــی راه 

انــدازی مــی شــود.

بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول بخشــی از ایــن مراکــز شــکل 
گرفتــه و مابقــی تــا پایــان ســال محقــق شــود. 

وی بــا اشــاره بــه چالش هــای پیــش روی اســتان یــزد،  
عنــوان  بــه   ... و  کار  کــودکان  تکدی گــری،  طــالق،  از 
ــه  ــت: گرچ ــار داش ــرد و اظه ــاد ک ــی ی ــیب های اجتماع آس
ــال  ــر ح ــه ه ــا ب ــت ام ــاخص نیس ــا ش ــن زمینه ه ــزد در ای ی
ــرای آن  آمــار ایــن آســیب ها در حــال رشــد اســت و بایــد ب

شــود. چاره اندیشــی 

مدیــرکل بهزیســتی اســتان یــزد رویکــرد بهزیســتی را 
گســترش ارائــه خدمــات براســاس امکانــات مردمــی و 
بخــش غیردولتــی ذکــر کــرد و گفــت: در حــال حاضــر 
یــک هــزار موسســه در ارائــه خدمــات بــه جامعــه هــدف بــا 
بهزیســتی اســتان همــکاری دارنــد و در ســال جــاری نیــز 

ــت. ــری اس ــال پیگی ــه در ح ــاد 250 موسس ایج

ایــن اداره  لــزوم گســترش خدمــات  بــه  بــا اشــاره  وی 
ــه  ــل در هفت ــن دلی ــه همی ــت: ب ــزد گف ــهر ی ــطح ش در س
ــز  ــوان مرک ــت عن ــد تح ــز جدی ــاح دو مرک ــتی افتت بهزیس
توســعه و تامیــن خدمــات بهزیســتی ناحیــه یــک و دو یــزد 

را داشــتیم.

دکتــر عفتــی توجــه بــه الکترونیکــی کــردن خدمــات را 
ــت:  ــمرد و گف ــتی برش ــای بهزیس ــر از رویکرده ــی دیگ یک
بســیاری از مجوزهــای موسســات بــه  صــورت الکترونیکــی 

ــود. ــه می ش ــت ارائ ــخوان دول ــر پیش ــق دفات از طری

ــان ســال جــاری، بخشــی از 150  ــا پای ــادآور شــد: ت وی ی
ــه  ــف ارائ ــار مختل ــه اقش ــتی ب ــط بهزیس ــه توس ــی ک خدمت
ــی  ــات خصوص ــه موسس ــده و ب ــپاری ش ــود، برون س می ش

ــود. ــذار می ش ــتی واگ ــش بهزیس ــر پوش زی

دیگــری  بخــش  در  یــزد  اســتان  بهزیســتی  مدیــرکل   
اســتان  معلــوالن  مســکن  مــورد  در  خــود  ســخنان  از 
یــزد نیــز اظهــار داشــت: 400 واحــد مســکونی بــرای 
مددجویــان بهزیســتی اســتان یــزد در دســت احــداث 
ــه  ــیده و بقی ــرداری رس ــه بهره ب ــد آن ب ــه 197 واح ــود ک ب
ــرداری خواهــد رســید. ــه بهره ب ــان ســال ب ــا پای آن نیــز ت

مراسـم گرامیداشت روز جهانی ناشـنوایان با حضور مدیرکل 
امـور اجتماعـی اسـتانداری، جمعـی از مسـئولین، خیرین و 

ناشـنوایان اسـتان برگزار شد.

در ایـن مراسـم مدیـرکل امـور اجتماعـی اسـتاندارى طـی 
را  دنیـا  یافتگـی  توسـعه  شـاخص هاى  از  یکـی  سـخنانى 
وضعیـت معلولین و ناشـنوایان دانسـت و گفت: اگر این قشـر 
در جایـگاه خـود باشـند نشـان از مدیریت قوى دولت اسـت.

مجیـد جوادیـان زاده با بیان اینکه ارایـه خدمات به معلولین 
و ناشـنوایان بـراى دولتهـا نیـز یک برند اسـت اظهار داشـت:  
آن چیزى که براى مسـولین مهم اسـت فراهم اوردن شـرایط 
حضور بانشـاط ناشـنوایان در جامعه اعم از تحصیل, اشتغال 

و سـایر زمینه هاى فرهنگی اجتماعی اسـت.

 وى بـا بیـان اینکـه بایـد یـک نظـام جامـع حمایـتى بـراى 
معلولیـن و ناشـنوایان داشـته باشـیم خاطـر نشـان کـرد:

ناشـنوایان نیـز خـود بایـد مطالبـه گـر باشـند و بـراى ارتقـا 
یـارى کننـد. را  جایـگاه خـود، مسـولین 

دکتـر محمدحسـین غنیمت معـاون توانبخشى بهزیسـتی 
نیز ضمن گرامیداشـت هفته ناشـنوایان)2تا8مهرماه ( گفت: 
4درصـد جمعیـت هر جامعه دچـار معلولیت هسـتند که این 

میـزان همـه معلولیتهـاى بارز و نهان را شـامل می شـود.

و  3هزار  را  بهزیستی  پوشش  تحت  ناشنوایان  تعداد  وى 
700نفر ذکر کرد و گفت: معادل این تعداد نیز افرادى هستند 
خدمات  بهزیستی  توانپزشکی  و  توانبخشی  مراکز  در  که 

دریافت می کنند.

وى بـا اشـاره بـه اقدامات بهزیسـتى در زمینه پیشـگیرى از 
معلولیت ناشـنوایی گفت: اجراى طرح غربالگرىشنوایی در 
نـوزادان از جملـه این اقدامات اسـت که در این طـرح نوزادان 
مبتـال بـه ناشـنوایی و کم شـنوایی شناسـایی و جهت کاشـت 

حلـزون و تربیت شـنیدارى ارجاع می شـوند.

برگزاری مراسم گرامیداشت روز جهانی ناشنوایان در یزد

بـر اسـاس آمـار جهانـی رشـد سـالمندی 1.۷درصـد اسـت که 
ایـن میـزان در کشـور مـا ۲.3درصد اسـت یعنی 6 دهـم درصد 

افزایـش سـالمندی به نسـبت جمعیـت داریم.
مدیـرکل بهزیسـتی اسـتان یزد با بیـان این مطلب در مراسـم 
گرامیداشـت روز جهانی سـالمند گفت: آمار سالمندان کشور 
7.3 درصد و آمار سـالمندان اسـتان 8.3 درصد اسـت در واقع 

آمار سـالمندی اسـتان یک درصد بیشـتر از کشور است.
جلیـل عفتـی  با اشـاره به گسـترش پدیـده سـالمندی در یزد 
گفت: جامعه ای که به 12درصد نرخ سـالمندی برسـد پدیده 
سـالمندی در آن اتفاق افتاده اسـت و ما در یزد روند سـالمند 

شـدن را بیشتر شاهدیم.
در  پیشـرفت  بواسـطه  زندگـی  بـه  امیـد  سـن  افزایـش  وی 
خدمـات بهداشـتیدرمانی و کاهـش جمعیـت بـا توجـه بـه 

رشـد جمعیـت را دالیـل افزایـش نـرخ سـالمندی دانسـت و 
اظهـار داشـت: بـر اسـاس تعریـف سـازمان بهداشـت جهانی 
شـروع سـالمندی از 60 سـالگی و دسـته بنـدی آن بـا فاصلـه 

15 سـال اسـت.
مدیرکل بهزیستی استان یزد فراهم آوردن بسترهای مناسب 
برای زیسـت مناسـب سـالمندان را ضـروری ذکر کـرد و گفت: 
بـا توجـه به باالبـودن نرخ سـالمندی در اسـتان یزد به نسـبت 
کشـور، لـذا تکریـم سـالمندان باید بـاور برنامـه ریـزان جامعه 

قـرار گیـرد و این نیازمند مشـارکت همه مسـئولین اسـت.
گفتنـی اسـت مراسـم گرامیداشـت روز جهانـی سـالمند بـا 
از پیشکسـوتان حـوزه  حضـور مسـئولین اسـتان و جمعـی 
سـالمت اسـتان به میزبانی بهزیسـتی در تاالر شـهرداری یزد 

برگـزار شـد.

رشد سالمندی به نسبت جمعیت 6 دهم درصد افزایش یافته است
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