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نوروزفرصتیطالییاستتابتوانید:

احساس خوب خود را تا آخر سال بیمه کنید
مهسا قوی قلب
روزنامهنگار

دیــد و بازدیدهــا ،ســفررفتنها ،ســفره هفــت ســین
چیدنهــا،خریدلباس،خریــدمیوهوشــیرینیوآجیل
وخالصــهخیلیازمواردمربوطبهآغازســالنوازنســل
پیشتــاامروزدســتخوشتغییــراتزیادیشــده،البته
شایدخیلیهابرایدورماندنازرفتوآمدهاینوروزی
فــراررابرقــرارترجیــحمیدهنــدوکالًقیدصلــهرحمرا
میزنندوبهقولیبهبهانهمسافرتعطایدیدوبازدیدرا
بهلقایشمیبخشند.پرواضحاستکهبیشترایرانیها
درهرگوشــهدنیاکهباشــندازرســیدنفصلبهــاروآغاز
رویشوجوانشدندوبارهزمینحسخوشایندیپیدا
میکنند،بیشترایرانیهابایکبرنامهریزیحسابشده
بهخریدهایمربوطبهســفرههفتســینولباسوسفر
وخالصههمــهاتفاقاتتعطیالتنــوروزمیپردازنداما
شــایدخیلیازمانمیدانیمکهاین«کنــارهمبودن»ها
چقدر میتواند در بیمــه کردن حال خوب مــا [بخوانید
ســامتروانی!]مؤثر و مفیــد باشــد .متخصصــان در
توگوبا«ایران»،پیشــنهادهاییدارنــدتابتوانیمبا
گف 
بهرهگیری از آنها مانند نســلهای پیش شــادی بیغل و
غشیرامیهمانخانههاکنیم.
دکترحســینابراهیمــیمقــدم ،روان شــناس با بیــان اینکه
نوســتالژیهای نوروز در همه زمانهــا خاطرات خوبی برای
ایرانیهــا باقی میگــذارد ،میگویــد :باوجود اینکــه در حال
حاضــر از نظر فکــری و اقتصادی افــراد دچــار درگیریهای
خاصــیهســتند ،بازهــممعمــوالًخاطــراتنــوروز بهدلیل
اینکه با تغییر همزمان حال انسان و آغاز بهار ،همراه است،
احساسخوبیدربیشترافرادبهوجودمیآورد حتیافرادی
کــه مبتال به افســردگی فصلی هســتند در ایــن فصل حس و
حال خوبی پیدا میکنند ،البته اســتثناهایی هــم وجود دارد
مثالًفردیکهدرابتدایبهارعزیزیراازدستدادهیاخاطره
ناخوشــایندی را در ســال قبل از ســر گذرانده بهطور طبیعی
نمیتواندحالروانیمساعدیداشتهباشد.
کاهش آمار جرم و خشونت در فصل بهار
بر اســاس آمارهــای موجود میــزان جرم و خشــونت در
فصل بهار کاهش پیدا میکند این بدان معناســت که حال
روانــی میانگین افراد جامعه نســبت به فصول دیگر ســال
مســاعدتر اســت .به گفته ایــن روان شــناس ،خانــه تکانی،
نوشــدن لباسها ،دید و بازدید و ســفرهای نــوروزی با تأثیر
بر حاالت روانی ما باعث میشــوند میــزان جرم و جنایت و
پرخاشــگری در این روزها کاهش پیدا کنــد ،اما گاهی برخی
اعتــدال را حفــظ نمیکننــد تــا جایی کــه رفتارهای سرشــار
از عاطفــه آنهــا میتواند عواقــب جبرانناپذیــری بهدنبال
داشــته باشــد ،مثالً هنگام رانندگــی در جاده بیــش از اندازه

مهربان میشــوند و ممکن اســت خودرو را به دســت افراد
ناوارد و مبتدی قرار دهند یا با صحبت کردن و شــوخیهای
بیجا و حرف زدنهای همراه با شادمانی در خودرو با جان
خود و سرنشــینان بــازی کنند ،با دقت به ایــن نکته براحتی
میتوانیــم در پایین آمــدن آمار تصادفات جــادهای نقش
مؤثریداشتهباشیم.اودرادامهبابیانتوصیههاییسادهبه
مــا میآموزد چگونه هر روزمان را به نوروز تبدیل کنیم :باید
کاری کنیــم تا خاطرات خوب در ذهن باقی بماند ،با عکس
گرفتن یا نوشــتن خاطــرات نه تنها در روزهای دیگر ســال با
دیدن آنها حس خوبی پیدا میکنیم بلکه دیگران را هم در
این احســاس خوب شــریک میکنیم .محیطهای مجازی

ابراهیمی :از همان اول فروردین باید برای
کلسالبرنامهریزی داشتهباشیمتاهر
روزمان سرشار از شادی و نشاط باشد ،این کار
دقیقاًمانند بیمه کردن خودرو است ،اگر در
ابتدای سال خود را با احساس خوب بیمه
کنیم تأثیر آن در طول سال مانا میشود

مانند اینســتاگرام هم میتوانند احساس رقابت مثبتی در
کاربــران ایجاد کنند .رقابت در شــاد بــودن در این فضاها به
زندگی بیرون و ســایر روابط هم گسترش پیدا میکند و تأثیر
یما میگذارد،البتهنبایدتأثیراتمنفیاین
مثبتیدرزندگ 
فضاها را هم فراموش کنیم و کار را به چشم و هم چشمی و
فخرفروشیودروغبرسانیمزیراتنهانتیجهاینکارشکسته
شــدن دل برخــی از مخاطبان اســت؛ نــوروز واقعــی زمانی
اســت که با تمــام وجود بخواهیم شــادی خــود را با دیگری
تقســیم کنیم ،قطعاً بــا کمک کــردن به افــراد بیبضاعت
هــر فــردی احســاس رضایــت خاطــر بســیار خوشــایندی
پیــدا میکند .به گفته این متخصص روانشناســی و اســتاد
دانشــگاه رســوم و ســنتهایی که از دیرباز در کشور ما وجود
دارد باید ماندگار شــود ،در نسلهای پیش هم عیدی دادن
مرســوم بود حتی در قالب چند گردو یا امثال آن و زمینهای
میشــد بــرای تفریح و بــازی جوانترهــا ،امــروزه هم جنبه
روانــی این ســنت قدیمــی را نبایــد نادیده بگیریــم ،امروزه
برخیازاینرسومدستخوشتغییراتناخوشایندیشده،
مثالً ســنت خانه تکانی در بســیاری از خانوادهها به مخارج
و هزینههــای اضافــی بــرای تعویــض پــرده و خریــد مبل و
لوازم خانه تبدیل شــده و به نوعی شــاهد اسراف کاریهای

بیحد و حصر هســتیم .دکترحسین ابراهیمی مقدم برای
اینکه تمام ســال احساس خوبی مانند نوروز داشته باشیم،
پیشــنهاد میکند :از همان اول فروردین باید برای کل سال
برنامهریزی داشــته باشــیم تا هر روزمان سرشــار از شادی و
نشــاط باشــد ،این کار دقیقاًمانند بیمه کردن خودرو است،
اگر در ابتدای ســال خود را با احساس خوب بیمه کنیم تأثیر
آن در طول سال مانا میشود.
ازپتانسیلتعطیالتنوروزبیشترینبهرهراببریم
امروزهحتیمدلخانهتکانیهاهمنسبتبهقبلفرق
کــرده .آن قدیمها خانــه تکانیها یک ماه طول میکشــید
همــه فرشهــا را در حیــاط میشســتند ،لحــاف دوزهــا
پنبههــای لحاف و تشــکها را میزدند و خالصــه کارهایی
کــه امروز هیچ اثری از آنها دیده نمیشــود ،رســومی مانند
دیدوبازدیدهــای نــوروزی قدیــم کــه از دوســت و فامیل تا
همسایههارادربرمیگرفتاینروزهاکامالًکمرنگشده،
بیشــتر خانمهای امروزی شــاغل هســتند و تمــام دغدغه
روزهای آخر ســال آنهــا پیدا کردن کارگر بــرای خانه تکانی
اســت خالصه کــه خیلی از رســوم و
ســنن قدیمی از بیــن رفته یا بســیار
کم رنگ شــده که به مراتب برخی از
آنهامیتوانندآثاریمنفیازخودبر
نسلهایبعدبهجاگذارند.
نرگــسخداخانــی ،با اشــاره به
اینکه تغییرات وســیعی که از نسل
پیــش تــا امــروز در رســوم و آداب و
معاشرتهای خانوادگی و دوستانه به وجود آمده ،اثرات
متفــاوت و گاهی منفی بر فضای روان شــناختی جامعه و
خانــواده میگذارند ،معتقد اســت :اســتفاده از پتانســیل
تعطیــات نــوروزی شــرایط بســیار خوبــی بــرای کســب
تجربههای جدید اســت اما از دســت دادن این تعامالت
و معاشــرتها کودکان امروز را از تجربیات زیادی محروم
کرده اســت ،دورهمیهای فامیلی فضای روان شناختی
امنی ایجاد میکنند کــه در افراد بخصوص کودکان نتایج
مثبتــی از جملــه تجربــه تعامــل بــا گــروه همســن ،بازی
توگــو و تخلیــه تنشها ،همدلــی ،همراهی و
کــردن و گف 
احســاس امنیت بهدنبال دارند ،همین احســاس امنیت
و حمایــت در رشــد روانــی افــراد در هر ســنی بســیار حائز
اهمیتاست.
به گفته این روان شــناس انجام رســوم عید نوروز مانند
چیدن ســفره هفت ســین یا خانه تکانی اعضــای خانواده
و جامعــه را بــا نمادهــای فرهنگــی و ملــی آشــنا میکند و
اثــرات عمیق انتقال فرهنــگ و حفظ اصالــت را با خود به
همــراه دارد .ما حق داریم و میتوانیــم انتخاب کنیم که با
نوروز چگونه مواجه شــویم در عین حال هم وظیفه داریم
آگاهانــه درباره حذف یا اضافه کردن به هر بخش از رســوم
ایرانــی تصمیــم بگیریم زیــرا هــر تصمیمــی میتواند در
فضای فرهنگیوروانشناختیکلجامعه اثرگذارباشد.
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