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یک مسئول در سازمان امور اجتماعی:
سطح نشاط اجتماعی در کشور 

پایین است

معــاون توســعه ســرمایه اجتماعــی و 
ســاماندهی ســواحل و دریــا در ســازمان 
امــور اجتماعــی کشــور گفت: براســاس 
 آمارهــا ســطح نشــاط اجتماعــی در 

کشور پایین است. 
عباس قائد رحمت افزود: با توجه به نیازی 
که در کشور احســاس می شد و سیر افزایشی 
آســیب های اجتماعی در برخی از ســنوات 
گذشــته و هم چنین  لزوم این کــه اقداماتی 
ضرورت داشــت که در بعد نشــاط اجتماعی 
در جامعه و شــادکامی برای مردم پیش بینی 
شــود، یکــی از دســتورات اصلی شــورای 
 اجتماعی کشــور به این موضــوع اختصاص 

پیدا کرد. 
وی با اشــاره به موضوعات مطرح شــده 
در این جلســه شــورای اجتماعی ادامه داد: 
در این جلســه همه دســتگاه ها نقطه نظرات 
خود را ارائه دادند. ســازمان اجتماعی طرحی 
را با محورهــای متعدد طراحی کــرده و ۲۰ 
برنامه اساســی را نیزاعالم کرده اســت که از 
ویژگی این طرح می تــوان به خانواده محوری 
مدرســه محوری، محیط آموزشــی محوری 
و فرد محوری و ســایر ویژگی هــای مدنظر 
 که بــرای ارتقای نشــاط اجتماعی اســت، 

اشاره کرد. 
وی با بیــان این کــه آمارهــا و گزارش ها 
متاسفانه نشان می دهد سطح نشاط اجتماعی 
در کشــور پایین اســت تصریح کــرد: باید با 
همه شــیوه ها و روش هــا، دســتگاه ها، ان 
جی اوها، ســمن ها، جریان هــای داوطلبی 
همه بایســتی مشــارکت کنند و بــه میدان 
بیایند تــا بتوانند ســطح نشــاط اجتماعی 
 را در آســتانه نــوروز و تمــام طــول ســال 

باال ببرند. 
قائدرحمــت خاطرنشــان کــرد: یکی از 
تصمیماتی کــه وزیر در جمع بنــدی اظهار 
کرد ایــن بــود کــه کار گروهی بــه صورت 
دائمی داشته باشــیم و بتوانیم دستور دائمی 
شــورای اجتماعی و نشــاط اجتماعی را قرار 
دهیم. زیرا هر قدر نشــاط اجتماعی باال رود؛ 
رضایت مندی نیز افزایش می یابد اعتماد و امید 
 مردم باالتر می رود و قطعا آســیب ها کاهش 

پیدا می کند.
    

 در روزهای پایانی سال، 
اهدای خون را فراموش نکنید

مدیــر کل انتقال خــون اســتان تهران با 
اشــاره به فرا رســیدن تعطیالت عید نوروز 
گفــت: از مــردم می خواهیــم در روزهــای 
پایانــی ســال، اهــدای خــون را هــم جز 
برنامه های شــان قرار دهند تا بتوانیم با ذخایر 
مناســب تعطیالت نوروزی را آغــاز کنیم و با 
حوادثی ماننــد تصادفات، آتش ســوزی ها و 
غیره دغدغه ای بــرای نجات جــان بیماران 
 و تأمین فــرآورده ای خونی مورد نیازشــان 

نداشته باشیم. 
طباطبایی درباره  مراکز فعال انتقال خون 
اســتان تهران گفت: در پنج روز ابتدایی عید 
یعنی از ۲۹ اســفند تا ۴ فروردیــن ماه مرکز 
وصال شیرازی از ۸ صبح تا ۸ شب فعال است 
و مراکز جامع ســتاری، تهرانپارس و شهرری 
نیز از ساعت ۹ صبح تا ۱۷ بعد از ظهر فعالیت 

می کنند. 
در روزهای ۵ و ۶ و ۷ و ۸ عالوه بر این مراکز، 
مرکز شهریار و ورامین نیز فعالیت های شان را 
آغاز می کنند تا بتوانیم در این مدت پاسخگوی 
تعداد بیشتری از مردم باشیم. در روز سیزدهم 
فروردین نیز تنها مرکز فعال برای اهدای خون، 

مرکز وصال شیرازی است.

از گوشه و کنار

آذر فخری

خبــر مثــل همیشــه دردناک 
اســت  و با واکنش شــدید حامیان 
محیط زیســت مواجه شــده است: 
پنجشنبه گذشته نیروهای محیط 
زیست شهرســتان چرام در استان 
کهگیلویــه و بویراحمد بــا دریافت 
گزارشی مردمی و پس از جست و جو 
در منطقــه آزاد تنــگ زرد در پنج 
کیلومتری روستای بیدانجیر  الشه 

دو توله پلنگ را پیدا کردند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست 
اســتان کهگیلویــه و بویراحمد در 
مورد دو توله پلنگی که هنوز معلوم 
نیســت چه طور کشته شــده اند و 
پنجه دست های شان سالخی شده، 
می گوید: »به دلیــل کمبود نیروی 
حفاظتی، منطقه حفاظت شده چرام 
که الشه این دو توله پلنگ سالخی 
شده در آن  نواحی پیدا شده، با ۱۸۰ 
هکتار وســعت تنها با دو محیط بان 

کنترل می شود! 
جمشــید محبت خانی فرمانده 
یــگان حفاظت ســازمان حفاظت 

محیط هم دربــاره کمبود نیروهای 
حفاظتــی در برخــی مناطق گفته 
است: »این دو توله پلنگ در مناطق 
چهارگانه کشــته نشــده اند بلکه 
درمنطقه آزاد تلف شده اند. متاسفانه 
در ســازمان محیط زیست با کمبود 
۵۰ درصــدی محیط بــان روبه رو 
هســتیم.« اما آیا کمبود محیط بان 
می تواند دلیل موجهی باشــد برای 
شــانه خالی کردن از مسئولیت؟ یا 
باید تمام تالش خود را برای حفاظت 
از مناطــق و حیات وحــش به کار 

بگیریم؟
فرمانده یگان حفاظت ســازمان 
حفاظت محیط زیست تاکید کرده 
است با اســتفاده از ظرفیت پلیس و 
نیروهای امنیتی استان افراد خاطی 
شناســایی و با آن ها برخورد خواهد 

شد.
ولی به ما ربط دارد!

شاید بگویید نه! شــاید بپرسید 
اصال چه ربطــی دارد؟ اما می توانیم 
ادعا بکنیم گاهی به ســر خودمان 
هم زده اســت ســراغ چنین دوا و 
درمان هایی برویــم؛ وقت هایی که 
از هر پزشــک و دارو وعمل جراحی 
و ... ناامید شــده ایم و یا در روزگاری 

چنین بحرانی که سالمتی و درمان 
بیماری بسیار گران تمام می شود و 
هیچ جایی در میان دخل و درآمد کل 

خانواده ندارد. 
این دیگر توصیــه مادربزرگ ها 
بــرای درد زانــو و کمر نیســت که 
می گویند از روغن االغ استفاده کن. 
و توصیه خاله خانباجی ها نیســت 
که اصرار دارند برای بخت گشایی از 
بخشی از بدن کفتار استفاده کنیم و 
آن را از گردن مــان بیاویزیم. این هم 
توصیه پیرمردها نیست که می گویند 
اگر گوشت خرس نر سیاه یا فالن مار 
را بخورید مثل یک مرد جوان برای 

زنان جذاب خواهید شد!
این حرف ها و اعتقادات، متعلق به 
گذشته است، اما این روزها بیشتر از 
گذشته طرفدار دارد و همین اعتقاد 
و باورهای غلط، بالیی شده است به 
جان محیط زیست. حاال دیگر حرفی 
از گربه یا سگ ســیاه و جغد و شوم 
بودن شان نمی زنیم. مسئله این است 
که امروز شکارچیان غیرمجاز سراغ 
حیوانات می روند تا برای بازاری که 
هر روز بر رونقش افزوده می شــود 
مواد الزم برای درمان و طلسم و جادو 
فراهم کنند و پوست حیوانات رو به 

انقراض را بکنند بــرای تزئین اتاق 
نشــیمن و نمایش ثروت برخی تازه 

به دوران رسیده ها. 
مردم، محیط زیست، بومیان!

باوجــود تعارض هــای بســیار 
با حیات وحــش، در نبــود آگاهی 
کافــی، جامعــه بومــی می تواند 
بسیار آسیب رســان باشد. این یک 
معضل بــزرگ در امــر حفاظت و 
کامال جامعه شناسانه است. وضعیت 
معیشتی و آگاهی مردم بومی حاشیه 
زیستگاه ها باید به گونه ای باشد که 
کمترین آســیب را به محیط بزنند 
و بیشــترین بهره برداری سازگار را 

داشته باشند.
محمد درویش مدیــرکل دفتر 

آمــوزش و مشــارکت های مردمی 
ســازمان حفاظت محیط زیســت 
چنین ادامه می دهد:» برای این کار، 
ما در حــد توان خود بــا نمونه های 
کوچک شــروع کردیم و بــا تعامل 
پیوسته با مردم چند روستا در حاشیه 
ذخیره گاه زیست کره توران توانستیم 
به ســهم خود تغییراتی در نگرش 
مردم به منطقه ارزشمند توران ایجاد 
کنیم. خوشــبختانه ایــن روزها در 
میان مردم بومی این مناطق شاهد 
نشــانه هایی از آگاهی و عالقه آن ها 
به حیات وحش هســتیم که ما را به 
حفاظت مناطق آزاد با کمک جامعه 

بومی امیدوار می کند.
مــردم ســاکن زیســتگاه های 
گربه ســانان بزرگ جثــه، نقشــی 
بســیار پررنگ در حفاظــت از این 
گونه هــا و زیستگاه شــان دارنــد. 
بــرای کار بــا مــردم محلــی نیاز 
 بــه تحقیقــات و فعالیت هــای 

جامعه شناسانه داریم.«
درویش بــه حقــوق حیوانات 
اشــاره می کنــد: »وقتــی درباره 
حقوق حیوانــات صحبت می کنیم، 
در درجــه اول دربــاره یک »حق« 
صحبت می کنیم: حِق دارایی کسی 
نبــودن. براین اســاس، نگهداری، 
پرورش و حتی مهربانی با حیوانات 
نیــز غیراخالقی اســت. می توانیم 
بپرســیم چگونه می توان درد و رنج 
حیوانــات را کاهــش داد. مثاًل آیا 
تجربه درد و رنــج یک مرغ، با تجربه 
درد و رنج یک گاو یکی اســت؟ آیا 
گاو به دلیل داشــتن مغز بزرگ تر، 
ظرفیت شناختی بیشتری دارد و در 
نتیجه درد بیشتری تحمل می کند؟ 
به این پرســش ها در حــال حاضر 
پاسخی داده نشده . در حال حاضر، 
می توانیــم به درد و رنــج حیوانات 
وحشی در طبیعت فکر کنیم. آیا باید 
جلوی دریده شدن جانداران توسط 
جانداران دیگر را نیز گرفت؟ مثاًل با 
حیوانات شکارچی مانند گرگ و شیر 
چه کنیم؟ بگذاریم دیگر جانداران را 
بخورند؟ دخالت کردن در طبیعت 
و به هــم زدن چرخه زیســتی نیز 
بسیار مهم است. منتقدان خواهند 
گفت کاهش رنج و درد حیواناتی که 
در حیات وحــش زندگی می کنند، 
تنها ارزش موجود ما نیســت. باید 
به طبیعت به مثابه چرخه زیســتی 
توجه کنیم. این بحث نســبتاً جدید 
است و فیلسوف های اخالق نیز وارد 
آن شــده اند. به نظرم در این مسئله 
به طور ویژه، کار خاصی نمی توانیم 

انجام دهیم.«
درویش، خوش بینانه می افزاید: 
»در چند سال اخیر، بعضی از مردم 

مــا به خصوص جوانان به شــدت به 
حمایت حقوقی و اخالقی از حیوانات 
گرایش یافته اند. این روند، با رشــد 
اطالعات مردم دراین باره که طبیعت 
و حیوانات و انسان در دنیایی کاماًل 
مرتبط زیست می کنند و سرنوشت 
آن ها به هم  گره خورده، همراه بوده 
اســت. با تحلیل وضعیــت فعلی و 
فعالیت های حقوق حیوانات شــاید 
بتوان به این نتیجه رســید که مردم 
اوالً برای حیوانــات نیز درد و رنجی 
قائل اند و دوم در پی کاستن درد و رنج 
از جهان هستند. امروزه در بسیاری 
از شــهرها مکان هــا و مؤسســاتی 
مردم نهاد تحــت عنــوان پناهگاه 
حیوانات برپاشــده است. در عرصه 
عمل، پناهگاه ها غالباً توانسته اند در 
اصالح رفتار مردم نسبت به حیوانات 
مؤثر باشــند. بااین همه، پناهگاه ها 
مسائل و معضالتی نظری و عملی هم 
داشته و دارند؛ ازجمله این که هرچند 
جان بســیاری از حیوانات اهلی را از 
مرگ رهانیده اند، موفق نشــده اند 
زندگــی  طبیعی و همراه آســایش 
برای آن ها فراهم آورنــد. به همین 
دلیل برخی فعاالن حقوق حیوانات 
وجود پناهگاه حیوانات را از اســاس 
زیر ســؤال برده اند. امــا باید توجه 
داشــت که ما در آغاز راهیم و اینک 
در وضعیتی بحرانی به ســر می بریم 
و اولویت فعلی ما بازداشت خشونت 
سازمان دهی شــده علیه حیوانات 
اســت. به نظر می رســد پناهگاه ها 
از ثمرات نگاه فایده گرای فلســفی 
به حیوانات در کشــور ما هستند و 
خواســته یا ناخواســتهـ  آگاهانه یا 
ناآگاهانه، این نگاه را در چشم مردم 
تقویت می کنند که باید ســعی کرد 
رنج و درد را از ســر حیوانات ازجمله 
حیوانات اهلی برداشــت، بی آن که 
توقعی برای این سعی و تالش در سر 
داشت. نفس رنج زدایی از جهان، یک 
ارزش است که می تواند هدف اصلی 

چنین کوشش هایی باشد.«

دو توله پلنگ از جمعیت در معرض انقراض پلنگ ایرانی کم شد

حکایت ممات وحش ایران

یادداشت

فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

»دوست داشتن خود« یکی از خصایص مطلوبی است که 
زیاده روی در آن باعث به وجود آمدن مشکالتی می شود که 
این، نه تنها خود فرد بلکه اطرافیان وی را هم می آزارد. گاهی 
تا وقتی که وارد رابطه عمیق با فردی نشوید متوجه نخواهید 
شد که او خود شیفته است؛ همینطور ممکن است تشخیص 
هم ندهید چیزی که در ابتدا مجذوبتان کرده و االن آزارتان 
می  هد، همان »خود شیفتگی« است. بر این اساس گرایش به 
خودشیفتگی کم و بیش در همه افراد دیده می شود. بنابراین 
خودشــیفتگی)Narcissism( از بحث برانگیزتریــن 
موضوعات روان شناسی است که می تواند یک مانع جدی 

در  روابط و مناسبات میان فردی تلقی شود. 
در قلمــروی روانشناســی تمایــز قائل شــدن میان 
خودشیفتگی سالم و ســایر اختالالت شخصیت از جمله 
اختالل شــخصیت خودشیفته بســیار اهمیت دارد. باید 

این واقعیت را پذیرفت، افرادی که دارای سطوح معقولی از 
اعتماد به نفس هستند، و خود را محصور در هاله ای مثبت 
می پندارند و همچنین از احســاس خوشــحالی و لذت از 
زندگی ســود می برند، از نظر روانشناختی سالم هستند و 
در زمره خودشیفته ها قرار نمی گیرند؛ زیرا به لحاظ بالینی 
داشتن عزت نفس سالم، کسی را به یک فرد مبتال به اختالل 

شخصیت خودشیفته مبدل نمی سازد.
واژه »نارسیسیســم« در زبان انگلیســی بــه معنای 
خودشیفتگی افراطی است. با پیشرفت روان شناسی، باورها 
درباره خودشیفتگی بسیار پیچیده تر شده است. زیگموند 
فروید معتقد است خودشیفتگی مشکلی صرفا زنانه است و 
راه درمانی هم ندارد، زیرا فرد خودشیفته در مقابل اقدامات 
درمانی مقاومت می کند. وی خودشــیفتگی را مسئله ای 
صرفا زنانه تلقی می کند و معتقد است زن ها تنها به این دلیل 
خود را می آرایند که به مردها دست یابند. این تمرکز روی 
زیبایی های فیزیکی سبب شده است که آن ها ازخودراضی و 
از نظر احساسی ضعیف باشند. بر اساس راهنمای تشخیصی 
و آماری اختالالت روانــی انجمن روان پزشــکی آمریکا 

»خودشیفتگی« اختالل شــخصیتی است بطوریکه خود 
بیمار گمان می کند که حالش کامال خوب است.

در نظریه های روان تحلیلی، »خود شیفتگی« مرحله ای 
از رشــد طبیعی اســت که در مراحل بعدی رشد به عشق 
خارجی )دیگری( تحــول می یابد و کــودک می تواند به 
دیگران عشق بورزد. ولی در حالت خودشیفتگی بیمارگونه، 
کودک برای بدست آوردن محبت و عشق مطمئن به درون 
برمی گردد تا براحساس شکننده طرد شدن )دوست نداشته 
شدن( غلبه کند. خودشیفتگی در رویکرد روان تحلیلی، 
به عنوان خودخواهی ناشــی از عدم تمییز خود از دیگری 

شناخته می شود. 
به طورکلی سبب شناسی سازه خودشیفتگی، بر مفاهیم 
عزت نفس شــکننده، خودپنداره بزرگ منش، نقص در 
سبک های فرزند پروری و عدم پاسخدهی مطلوب والدین به 
نیازهای رشدی کودک در سنین اولیه رشد، بازگشت محبت 
به درون و جبران احساس حقارت اساسی تاکید دارد. به باور 
کارشناســان عزت نفس ناپایدار و شکننده عاملی مهم در 
بوجود آمدن خودشیفتگی است. بنابراین، فرد خودشیفته 
ممکن اســت با حالت دفاعی، پوششی از خودبینی و عزت 
نفس باال ولی به صورت توخالی و شکننده را در خود رشد 
بدهد تا احساسات زیر بنایی را به صورت پنهان نگه دارند. 
همچنین خودشیفتگی می تواند با سطوح باال یا پایین عزت 

نفس ارتباط داشــته باشــد. بنابراین می توان گفت خود 
دوستداری فرد خودشیفته، ناپخته و هیجانی است و باعث 

رشد خودانگاره بزرگ منش می شود 
واقعیت این است که اگر چه خودشــیفتگی، ویژگی 
خوبی نیســت و در ســطوح حادتر به نوعی بیماری در 
طبقه بندی های اختــالالت روانی مبدل می شــود، اما 
قابل کنترل و مدیریت اســت. البته باید خاطر نشان کرد 
برخورد و معاشرت با افراد خود شــیفته اصال کار آسانی 
نیست؛ بنابراین براحتی نمی توانید آنها را برای مراجعه به 
جلسالت درمانی مجاب کنید، زیرا فرد خودشیفته معموال 
نمی پذیرد مشــکلی در او وجود دارد؛ چراکه این دسته از 
افراد معتقدنــد که آدم های خاصی هســتند و تنها افراد 

خاص می توانند درکشان کنند. 
بنابراین با توجه به مطالب مطرح شــده تاکید می شود 
اگر فرد خودشیفته ای که با آن برخورد دارید برایتان عزیز 
اســت حتما در جهت افزایش بینش و آگاهی وی اقدامات 
اساسی اتخاذ و ســپس وی را متقاعد کنید که بهره مندی 
از راهنمایی های روانشناسان و جلسات مشاوره می تواند 
به تنظیم احساســات و تغییر نگرش های وی کمک کند، 
بطوریکه او می تواند از طریق جلسات درمان انفرادی توانایی 
پذیرش دیگران و اینکه دیگران هم به اندازه خودش مهم  

هستند را تقویت کند. 

شناخت اختالل شخصیت »خودشیفته« 

من شیفته خویشم

شاید دیگر شنیدن خبردرباره کشتار حیات وحش و دستگیری شکارچیان غیرمجاز از سوی سازمان محیط زیست 
یا حتی دادستانی شهرها برای هیچ کدام از ما تازگی نداشته باشد. خبرهای دردناکی از پیداشدن الشه های سربریده و 

گلوله خورده کل و بز و قوچ و میش تا پلنگ و خرس و روباه و عکس و ویدئوی شکارچیان با این الشه ها در فضای مجازی که 
موجب آزرده شدن افکار عمومی می شود که دغدغه  مسائل زیست محیطی دارند. تازه ترین و دردناک ترین خبر از این 
دست،کشف جسد دو توله پلنگ در شهرستان چرام استان کهگیلویه و بویراحمد است که گفته  می شود جای گلوله در 
بدن آن ها دیده نشده، اما پنجه های شان قطع و احتماال مسموم شده اند. دلیل مرگ این دو توله هرچه باشد، بیانگر این 

واقعیت است که برای حفاظت از حیات وحش کشور، ابزار مناسب و قوانین راهگشا نداریم.

جمشید محبت خانی:»این 
دو توله پلنگ در مناطق 

چهارگانه کشته نشده اند 
بلکه درمنطقه آزاد تلف 

شده اند. متاسفانه در 
سازمان محیط زیست 

با کمبود ۵۰ درصدی 
محیط بان روبه رو هستیم.« 

اما آیا کمبود محیط بان 
می تواند دلیل موجهی 

باشد برای شانه خالی کردن 
از مسئولیت؟

مردم ساکن زیستگاه های 
گربه سانان بزرگ جثه، 
نقشی بسیار پررنگ در 
حفاظت از این گونه ها و 

زیستگاه شان دارند. برای 
کار با مردم محلی نیاز به 
تحقیقات و فعالیت های 

جامعه شناسانه داریم
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