
 

 بسمه تعالی

 

 یریمهران مد یجناب آقا     

 "یدورهم" یونیزیتلو برنامه محترم یمجر     

 

و  ”ی دورهمیمجموعه“ویژه  ی طنز، بهی هنرمندان و بازیگران محترم صدا و سیما در حوزهکلیه از ضمن قدردانیبا سالم و احترام 

بینندگان از جایگاه مطلوبی برخوردار  برای تصویرکشیدن معضالت جامعه اند با بهاندرکاران این برنامه که توانستهتدسعزیزان و 

 تمسخر قشری از جامعه، در آن دیده شده است. و خالف واقع نماییِ در طی این مسیر گاهی نیز عدم رعایت انصاف، بزرگ شوند، 

زوفرنیای ـاسکی"افرادی که از بیماری با استهزاء وتمسخر از جمله مواردی بوده است که  3131سال  تیر ماه 13مورخ   برنامه

ای از بیماران، خانواده ها و مردم شریف ایران  تکدر خاطر عده باشند، موجبات در رنج می "قطبیاختالل خلقی دو"و نیز  "دیویـپاران

 گردیده است.

که های مردمانی بسم بر لبهای تخلق روزگار را با تلخی دردش به لبخند مهمان کردن، انسانیت محض است. شکوفاندن گل قطعاً

خبر از شب و روز بی ،جانکه چو یک مرغک بی ،لیک هرگز نپسندیم به خویش" اند، نشان از عشق دارد. هایی ناگفتنیپر از غم

"همه خندان باشیم
1

شادی توان آکنده از غم بود و با توان صبور بود و بر اندوه خندید، میتوان فقیر بود و بر نیاز خندید. میمی. 

 ؛، اماهموطن خندید

  !توان بر بیمار خندیدنمی

 !و بر بیمار خندید ؛توان سالم بودنمی

قلب رنجور و  نه تمسخرِو همیاری دارند  برند نیاز به همدلی رنج می اعصاب و روانهای  افرادی که از بیماری ،در میان ازدحام مردم 

کنترل و کسانی که دچار این اختالالت قابل ها  درصد این بیماری 70 های موجود خوب است بدانیم با درمان ذهن گرفتارشان.

معرفی فراوانی را  های نمونه توان ن میدر ایران و جها ،گردند. در میان اهل هنر هستند به کار روزمره و فعالیت اجتماعی خود باز می

 اند.  ، آثار به یاد ماندنی خلق نمودهبیماری اعصاب و روان نمود که به رغم داشتن

نفر رنجور از بیماری شدید  5 الی 1نفر  300و از هر عصبی نفر مبتال به بیماری  3نفر  5هر از  سفانه این واقعیتی است که أمت

ی کثیری از هموطنان عزیزمان  ی اندوهناک کردن عدهبه ریشخند گرفتن این قشر از افراد جامعه به مثابه .هستندروانپزشکی 

-زدایی و سعی در هموار کردن حضورشان در جامعه است، سیاهانگرسانی به این افراد، کمک های روش ازیکی است. از آنجا که 

و  که تمام اندیشه ؛است یشناسانپزشکان و روانمعنای پنبه کردن اقدامات روان ه خالف واقع است بهچنمایی کردن و نشان دادن آن
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 ژاله اصفهانی 



 

مانند هو پذیرش آنان در جامعه افراد جامعه با درد و رنج این همدل نمودن و ایجاد فضایی برای  درمان بیماراندرک، شان ذهن

 عضو یک خانواده است.

زمانی  ،گرداند درک و فهم جامعه از مسائل بهداشت روان مردم را به صد سال قبل باز می ،محصوالت فرهنگیمتاسفانه این چنین 

  بوده است.بیماران غل و زنجیر تنها راه مدیریت این که 

اهمیت و حساسیت سالمت روان  که با درک  و هستچون شما این بوده تاثیرگذاری  هنرمندانانتظار ما از  جناب آقای مدیری،

های شما در ارتقاء دانش و نگرش مثبت مردم نسبت  اثر مثبت فعالیت ، شاهدبیمارانبه جای تمسخر و به نیشخند گرفتن جامعه، 

 .شیمهای بهداشت روانی جامعه با به چالش
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