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جــوانوجــامعه

گزارشی برای جوانان قاعدهمند بیقاعده

چالش نظم و بینظمی
از خانه تا خیابان

صحنه اول:

ورود ممنوع!
انبوهی از کاغذ و مجله کف اتاق ،لباسها روی تخت،
صندلی نامرتب ،کیف دس��تی ش��لوغ و درهم ،کمدی
انباش��ته از لباسهای چ��رک و چروکیده ،جورابهای
تابه تا بیرون کشو ،کتابها هر جایی به غیر از کتابخانه،
لپ تاپ زیر تخت و یک اتاق پر از شلوغی...

صحنه دوم:

حمیرا عالیی

یک اتاق برای یک نوجوان و جوان یعنی همهچیز .مکانی ایدهآل برای تماشای تلویزیون،
ن زدن ،خواندن کتاب ،گوش کردن به موسیقی ،انجام کارهای روزانه
استفاده از رایانه ،تلف 
و البت�ه تنهایی! نوجوانان و جوانان قواعد خاص خودش�ان را دارند و جهان آرمانی برای
پیاده سازی این قواعد نیز همان اتاق شان است .به تعبیری یعنی همهچیز ابتدا از اتاقشان
شروع میش�ود .شلختگی و رفتار غیر مسئوالنه نوجوانان و جوانان ،والدین را عصبانی و گاه تا مرز دعوا
و جر و بحث با ایش�ان پیش میبرد ،اما عصبانیت چاره کار نیس�ت .آنها که تا همین چندی پیش ،هر روز
جمعه اتاق را مرتب میکردند ،اکنون به جایی رسیدهاند که چندان به فکر این نظم نیستند  .همین است
که میتوان ادعا کرد در زمانه امروز ش�ما رنگ یک ات�اق مرتب را نخواهید دید .جورابها لنگه به لنگه و
زیر تخت پیدا میشوند .لباسها روی تخت ،صندلی همیشه نامرتب است و شما نمیتوانید به آنها حرفی
بزنید چون به شما پرخاش میکنند و با تندی میگویند« :اتاق خودم است ».و این تازه شروع ماجراست.

من مادرت هستم!
لباسه��ای تمی��ز در کمد ،لباسه��ای چرک در
ماشین لباسشویی ،جوراب ها در کشو ،لپ تاپ روی
میز تحریر ،سشوار در جای خودش ،برگه ها و کتابها
در قفسه ،پتو روی تخت و یک اتاق پر از خلوتی...

صحنه سوم:

نضم یا نظم؟ مسأله این است!
مامان ...ب��از اومدی تو اتاق من؟ من نگفتم لطفا
به اتاق من دس��ت نزنید ،چندبار بگم وس��ایل من

همین طور که هس��ت بذار باش��ه ،باز وسایل من را
کجا گذاش��تی ،اتاق من نیاز به مرتب کردن ندارد،
اینجا اتاق منه هرطور دل��م بخواهد میچینمش،
اصال چرا همه خونه باید شبیه هم باشه ،من همین
جوری دوست دارم ،من نمیخواهم کتابهایم داخل
کتابخانه باش��ه ،لپ تاپ روی میز ،لباس��ها داخل
کمد ،االن همه چیز قاطی پاطی شده ،هیچ چیز سر
جای خودش نیس��ت ،دیگه نمیدونم چی به چیه...
آخه عزیزم چطور میتوانی در این ش��لوغی درس
بخوانی ،به کارهات برس��ی ،سر گیجه نمیگیری،
اصال ش��تر با بارش گم میش��ه ،االن همه چیز سر
جای خودشه ،مرتب و منظم...
چاردیواری ،اختیاری
دکت��ر امان قرای��ی مقدم جامعهش��ناس در این
خص��وص به ایران جوان میگوی��د« :اتاق یک جوان
تصویر قابل لمس��ی از آن چیزی است که در ذهن او
میگذرد .به همریختگیها و آشفتگیها به هیچ وجه
چیز عجیبی نیس��ت و طبیعی ترین موضوعی است
که از جوانان س��راغ داریم .اتاق یک جوان جزیرهای
گمش��ده در میان اقیانوس��ی دورافتاده نیست بلکه
فضای��ی در میان خانه اس��ت که والدی��ن حق ورود

تاویل

توصیههای فنگ شویی برای اتاق نوجوانان و جوانان

لذت بردن از هماهنگی
مهدی افیونی زاده ،روانشناس و محقق فنگ شویی

طبق نظریه فنگ ش��ویی که دانشی کهن با هدف ایجاد هماهنگی و تعادل است ،انسان در محیط زندگی خود
با عوامل متعددی در ارتباط اس��ت که تمامیآنها بر کیفیت روانی ،رفتاری و جسمیاو تأثیر بسزایی دارد.به عنوان
مثال :رنگهای موجود در مکان به علت مواجهه دائم انسان با آنها میتواند بر آرامش یا عدم آرامش افراد مؤثر باشد.
خانوادههایی هس��تند که به طور معمول پر جنب و جوش هس��تند و یا زمینههای اضطراب در آنها بیشتر است  ،از
این رو اس��تفاده از رنگهای محرک میتواند تأثیر تش��دید کننده ای داشته باشد .بر همین اساس به توصیههایی
میپردازیم که میتواند بر ایجاد تعادل و هماهنگی میان انسان و عوامل موجود در محیط پیرامونش بیانجامد:
بین انس��ان و اش��یای موجود در محیط زندگی اش رابطه روانی وجود دارد .مهم است هر روز از دریچه
چش��م چه تصاویری به مغز میرود .همان طور که میدانیم  87درصد دریافتهای انس��ان از چش��م
انجام میش��ود و طبق قواعد روان شناسی دیدن تصویر تولید احساس میکند و تکرار این احساسات
شخصیت را شکل میدهد .لذا بررسی کنید که تمامیاشیای موجود در اتاق به نوعی مورد میل و عالقه ما باشد و با
دیدن آنها احساس خوشایندی به انسان دست بدهد .لذا بر همین اساس بهتر است اشیای موجود در اتاق نوجوانان
یا جوانان بر حسب عالیق آنها قرار داده شود تا عالیق والدین.
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حتی االمکان از چیدمان منحنی استفاده کنید .این امر باعث میشود نیمکره راست مغز که مربوط به
تولید خالقیت اس��ت ،تحریک ش��ود ( .در عصر امروزی چیدمانهای مدرن بیش��تر خطی هستند و
محرک نیمکره چپ مغز )
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رنگها تأثیرات روانی زیادی دارند .بهتر است با توجه به جنسیت فرزند برای فرزندان پسر از رنگهای
س��رد و برای فرزند دختر از رنگهای گرم استفاده ش��ود .دقت کنید رنگهای مورد استفاده با سفید
ترکیب ش��وند تا از ش��دت آنها کم شود.همچنین از رنگهای تیره کمتر اس��تفاده شده و از رنگهای

طیف س��بز که مولد ش��ادابی و آرامش و خالقیت است ،استفاده ش��ود .از آنجا که منشأ فنگ شویی طبیعت است
میتوان از رنگهای آرامش بخش طبیعت برای ایجاد فضای هماهنگ الهام گرفت.
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ما همواره در محلهایی از طبیعت بیش��تر لذت میبریم که درختان  ،کوه و آب وجود داشته باشد .لذا
میتوان از عناصر چوب ،خاک و آب در اتاق استفاده کرد تا به نوعی این ترکیب آرامش بخش را فراهم
کرد .برای این منظور گیاهان سبز ،ظروف سفالی و تنگهای ماهی نمایندههای خوبی هستند.
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در فنگ شویی از نور به عنوان یکی از اشکال اصلی انرژی در محیط یاد شده است .از این نظر مکانهایی که
نور کافی ندارند از کیفیت پایینی نس��بت به دیگر مکانها برخوردارند .همچنین نوع نور ( زرد یا س��فید یا

