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حس بویایی در  ۸۰درصد
بیماران کرونایی برمیگردد
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 5راهکار برای  5مشکل
تازه عقد کردهها
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من بازی ساز هستم
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نرگس عزیزی| کارشناسارشد مشاوره

کوچکتر مثل کیف ،کفش و ساعت یا در اندازههای بزرگتر و در
مواردپوشیدنی(برایزنان)مثلشالوروسریاستفادهکنید.
اگر تضاد بین رنگهای آبی و زرد با روحیهتان سازگار
نیست،پیشنهادمیکنیمرنگنارنجییاآجریرابهجای
زردبهکارببرید.رنگنارنجی،ماتتراستوبهدلیلتضاد
کمتر،احساسراحتیبیشتریبهشمامیدهد.توصیهمیشوددر
تناژ نارنجی کمی تغییر ایجاد کنید و آن را با خیال راحت به سمت
خردلییاقهوهایببرید.
سادهترین ترکیب رنگ با آبیکالسیک ،هماهنگی آن
با آبیهای دیگر مثل آبی آسمانی ،آبی نفتی ،آبی
رویال یا سرمهای است .این ترکیب رنگ را میتوان
برای پوششهای رسمیتر امتحان کرد.
بسیاری از ترکیبهای رنگ در دنیای
مد ،از طبیعت الهام گرفتهاند ،مثل
ترکیب رنگ آبیکالسیک و سبز که
یــــادآور پــرهــای طـــاووس اســـت .سبز و آبی
کالسیک به هم نزدیک اند و تضادی ندارند.
بــهــتــر اســـت بــه جـــای اســتــفــاده از
ســبــزهــای مــعــمــول ،بـــه ســـراغ
سبزهای خاصتر مانند زمردی یا
یخی بروید.
رنــگ مشکی از جمله
رنگهای خنثی و یکی
از کــمدردس ــرت ــری ــن
رنگهاست که میتوانید همراه
رنــگ آبیکالسیک استفاده
کنید .بهعنوان نمونه ،پوشیدن
یک مانتو و شلوار آبی کالسیک
با کیف و کفش مشکی ،ایدهای
ساده برای پوششی بهروز ویژه
خانمهاست و پیراهن آبی و شلوار
مشکی برای آقایان.
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نکاتیروانشناسانهدربارهرنگآبیکالسیک
درروانشناسینوین،رنگهایکیازمعیارهایسنجششخصیتبهشمارمیآیندچراکههریکتأثیرخاصیبرروحوجسم
فردباقیمیگذارندونشانگروضعیتروانیوجسمیویهستند.رنگهابهدودستهرنگهایگرموسردتقسیممیشوند.
به طور کلی ،رنگ آبی در میان مردان بسیار محبوب است .آبی به عنوان یک رنگ آرامشبخش شناخته و اغلب به عنوان
نماد صداقت ،اعتماد ،وفاداری ،اعتماد به نفس ،هوش و  ...در نظر گرفته می شود .از مزایای رنگ سال ،2020کمک به
تمرکزافکاربهویژهباتوجهبهپیشرفتهایشتاببخشفناوریاست.درضمنرنگآبی بهخصوصدرطیفهاییشبیهآبی
کالسیک،موجبآرامشدرونیافرادمیشود.نکتهجالبیکهدراینمیانمیتواناشارهکردایناستکهطبقتحقیقات
یکیازدانشگاههایاوکراین،هردوجنسزنومردبهرنگآبییعنیرنگسال 2020عالقهدارند!امادربارهرنگبنفش
هیچشباهتیبههمندارند.رنگبنفشدرصدرفهرسترنگهایموردعالقهخانمهاستوحتی دربین 10رنگموردعالقه
مردانهمجایگاهیندارد!

منابع :هنر زندگی ،دونقطه دات کام ،بیتوته ،منبع komodaa ، thebudgetfashionista
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توجهبیشازحدبهبعضیچیزهامثلرنگسالو...خبرازگرایشافراطیبهمد
میدهدکهعواملموثروعوارضروانیآنقابلتاملاست

 7توصیهبرایهماهنگکردنلباسبارنگسال
رنگسالموضوعینیستکهآنقدرجدیگرفتهشودوبهخاطرش
هزینه کنید و در حالی که کلی لباس سالم و شیک دارید ،بروید و
متناسب با رنگ سال لباس های جدید بخرید اما اگر به لباس نیاز
دارید ،می توانید متناسب با شرایط شغلی ،تحصیلی و خانوادگی
در خرید لباس های جدید رنگ سال را هم لحاظ کنید ،بدون این
که کل لباس های قبلی را بی خیال شوید .خب در ادامه ما به شما
کمک می کنیم متناسب با لباس هایی که دارید آن ها را با رنگ
سالهماهنگکنید.شمامیتوانیداینرنگرابافیروزهای،بنفش
یاسی،سبزفسفری،قهوهای،خاکستری،لیمویی،نارنجی،سبز،
قرمزوسفیدمتناسببا لباستانیادیگروسایلخان هترکیبکنید
بنابراین دغدغهای از بابت ترکیب رنگ با آبی پر رنگ نخواهید
داشت و به راحتی میتوانید استایل مد نظرتان را بیابید .به گفته
شرکت پنتون ،رنگ  ،2020به روان انسان آرامش میبخشد اما
چندنکتهبرایهماهنگکردنلباسهابارنگسال:
رنگ سفید در کنار این آبی خاص ،به خوبی جور خواهد
شد! آبیکالسیک رنگی آرامبخش است و ترکیب آن با
رنگسفید،ظاهریپاکوآرامبهشمامیدهد.اینترکیب
یکیازبهترینترکیبهایرنگیبرایفصلتابستاناستکهباخود
احساس خنکی بههمراه دارد .پوشیدن شلوار سفید به همراه یک
پیراهن یا مانتوی آبیکالسیک یا شومیز سفید به همراه شلوار یا
دامنی به رنگ آبیکالسیک میتواند ایده خوبی برای بهتر بهنظر
رسیدنباشد.
خاکستری از جمله رنگهای اسرارآمیز است که طیف
روشــن آن ،گزینه مناسبی بــرای هماهنگکردن با
آبیکالسیک اســت .مثال پوشیدن یک کت یا دامن
خاکستری با پیراهنی به رنگ آبیکالسیک ،زیبایی منحصربه
فردی به ظاهر شما میدهد .البته رنگ خاکستری تیره گزینه
مناسبی برای همراه شدن در کنار این آبی نیست چون استفاده از
دو رنگ تیره در کنار یکدیگر جالب به نظر نمیرسد.
تضادرنگزرددرکنارآبیکالسیک،ظاه رخوبیبهشما
می دهد اما اگر با این همه تضاد احساس خوبی ندارید،
میتوانید بسته به سلیقه خــود ،از رنــگ زرد در لــوازم

خواننده جوانی که به گفته خودش کودککار
بوده ،چطور توانسته به رغم داشتن
گذشتهای سخت ،بر مشکالت غلبه کند؟

وقتیتوجهبهمُ دواردمحدودهخطرمیشود

اولینرنگهاییکهانساناولیهشناخت،سفیدوسیاهبود(شبوروز)یابهعبارتدیگرآبیتیرهدرشبوزردروشندرروز.
انسانبعدازآشناشدنبارنگها،باگذشتزمانبهنقاشیهایرویدیوارغارهاکهخودشترسیمکردهبود،رنگدادوتوجه
بهرنگجایخودرادرزندگیانسانبازکرد.آنهامواداولیهرنگهاراازعناصر طبیعیتهیهمیکردندامابعدهارنگرزیبه
عنوانشغلیبرایانساناهمیتیافت.واژهرنگمترادفکلمهانگلیسی hueیا،colourاتفاقفیزیکیاستکهدراثرتابش
وانعکاسنوردرمقابلچشمبیننده،نمایانمیشودوپدیدهایعینیاست.واژهمترادفدیگریکهبرایرنگوجوددارد
 pigmentو colorantبهمعنیرنگدهندهورنگدانهاستکهباخواصفیزیکیوشیمیاییمولکولهایرنگدارمرتبط
استوماهیترنگرابررسیمیکند.درخورذکراستقبلازتولیدرنگهایصنعتی،همهرنگهاازگیاهانوپودرهای
صنعتیتهیهمیشدند،مثالازگیاهانیمانند:حنا،گلسفید،روناسو....

شـــرکـــت پـــنـــتـــون ،جــزو
معروفترینکارآفرینهایی
است که در حوزه انتخاب
رنـــگ ســـال فــعــال اســت.
پنتون گروهی متخصص
دارد کــه رن ـگهــای مــد را
هرسالهدرروزهایابتدایی
شروع سال میالدی ،اعالم
میکنند .اعضای این گروه
بــرای پیشبینی رنگ ســال ،ابتدا به این مسئله توجه میکنند
که مصرف کنندهها ،بیشتر چه رنگهایی را دوست دارنــد و چه
رنگهاییرا دوستندارند.بنابراینبرایاینکاربهشوهایتجاری
سرمیزنندتاتولیداتبرندهاراببینند.شایدبهنظرکارسادهایبیاید
امااینطورنیست.دلیلموفقیتاینشرکتدرپیشبینیرنگها،
درک متخصصان این شرکت از رنگها و توانایی ارتباط برقرار
کردن با رنگهاست .در واقع احساس آنها درباره رنگهاست که
بهانتخابآنهاکمکمیکند.آنهامعتقدندرنگهایمداهمیت
بسیارزیادیدارندچوننهتنهاپوششماراتعیینمیکنندبلکهروی
تماماتفاقاتدنیانیزتاثیرمیگذارندوازآنهاتاثیرمیپذیرند.البته
دراینبینانتخابرنگسالباعثرونقفروشبرندهایپوشاکو
رواجمصرفگراییهممیشود.
تاثیرمهمتریناتفاقاتسالبررنگسال:درحقیقتبایدگفت
کهانتخابرنگسالیکفرایند پیچیدهاستکهبهاقتضایاتفاقات
وعواملیکهدرسالگذشتهجهانراتحتتاثیرخودقراردادهاست؛
مثلجنگها،بالیایطبیعی،بحرانهایاقتصادی،بیماریهاو...
انتخاب میشود .به عنوان نمونه وقتی در یک سال بالیای طبیعی
زیادیهمچونسیلوزلزلهبهکشورهایزیادیآسیبواردمیکند
ودنیاراتحتتاثیرخودقرارمیدهد،رویرنگآنسالاثرمستقیم
میگذاردورنگیمتناسبباایناتفاقاتانتخابمیشودتاازلحاظ
روانی بر مردم سراسرجهان تاثیر بگذارد و یک آرامش نسبی در
جهانبرقرارکند.
جلسه محرمانهای که سالی دوبار تشکیل میشود :روند
انتخاب ساالنه یک رنگ خاص با عنوان رنگ سال توسط موسسه
پنتوندوباردرسالبهمیزبانیاینشرکتدرپایتختاروپادرجلسات
محرمانه با شرکت نمایندگان ملل مختلف «گروه استانداردهای
رنگ»برگزارمیشود.پسازدوروزبحثوبررسی،آنهایکرنگرا
برای سال بعد انتخاب میکنند که طبق رسم سالهای اخیر ،چند
روز مانده به شروع سال جدید میالدی ،رنگی که در سایت پنتون به
عنوان رنگ سال 2020انتخاب شد ،آبی کالسیک بود .رنگی که
تقریبامعادلآبیپررنگیاسرمهایمالیماست.دردوسالگذشته
نیز یعنی  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹به ترتیب رنگهای بنفش و مرجانی به
عنوانرنگسالانتخابشدند.آبیکالسیکمیتواندهمانرنگ
دلخواهیباشدکهبسیاریازافرادامسالانتظارآنراداشتند.
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تابآوری ستودنی «فرزاد فرخ»

آنچهدربارهرنگهانمیدانستید!

رنگسالچیست
وچطورانتخابشد؟

 31می 2020
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رنگسال 2020چیست؟چطورانتخابشده
و با چه رنگهایی هماهنگ میشود؟ به همراه
یادداشــت یک روانشناس درباره آسیبهای
توجهافراطیبهمد

پرونده
شــایــد تـــا امـــــروز به
اهمیت رنـگهــا فکر
نکرده باشید اما رنگ
یکی از عوامل تاثیرگذار بر زندگی
انسانهاست و نقشی اساسی در ایجاد
ارتباط میان انسان و محیط اطراف
ایفا میکند .شکی در ایــن نیست
که انسا نها تحت تأثیر رنگها قرار
میگیرند ،مثال به فــان تیم عالقه
دارند چون رنگ لباسش ،رنگ مورد
عالقه آنهاست یا فالن پیراهن را می
پوشند چون از رنگش ،بیشتر خوش
شان میآید .در این بین ،رنگ سال
 2020آبی کالسیک است .در پرونده
امروز زندگی سالم عالوه بر چگونگی
انتخاب رنگ سال ،نکات جالبی درباره
ماهیت رنگ ها ،اصول هماهنگ کردن
لباسها با آبیکالسیک و  ...گفتهایم
و نظر یک روانشناس را درباره جدی
گرفتن بیش از حد چنین موضوعاتی
پرسیدهایم.

 11خرداد 1399

کمترکسیپیدامیشود کهازپوشیدنیکلباسمرتب،تمیز،خوشدوختوزیبااحساسخوبیپیدانکند.
خوب خانه و محیط زندگی ،از جانب متخصصان روانشناسی رفتاری
این لذت بردن از لباس خوب یا ظاهر
ِ
کامالطبیعیاست.آنقدرکهبیتوجهیزیادبهظاهرخودیابیاعتناییبهخانهومحیطزندگینشان هخطر
محسوبمیشود.اماگاهیاوقاتبحثتوجهبهلباس،ظاهرومحیطخانه،شکلیافراطیبهخودمیگیرد.
منظور از توجه افراطی به مد چیست؟ چه عوارضی میتواند به دنبال آن پیش بیاید و چه کسانی بیشتر در
معرضتوجهمخرببهمدهستند؟

به منطقه خطر نزدیک میشوید
درخصوصاینکهدقیقاچهوقتمیتوانیمبگوییمفردیدچارتوجهافراطیووسواسگونهبهمدشده،خطبرش
دقیقیوجودنداردامابرخیرفتارهادراینحوزهرامیتوانزنگخطرتلقیکرد.
وقتیفردازنداشتنلباسیخاص،احساسبیارزشیمیکند ومدام ناراحتاست.
وقتیفردمشغولیتذهنیدایمیبرایخریدکاالهایمدشدهراداردوتاوقتیخریدنکند،آرامنمیگیرد.
وقتیبهامیدکسبحالبهتر،خریدانجاممیشودامااینخریدکردنهاهیچکمکیبهحالبهترنمیکند.
وقتیفردواقعیتوضعیتاقتصادیخودرادرنظرنمیگیردوباقرضوتحملفشارزیاد،تنهادرپیخریداست.

وقتی توجه زیاد به مد سالمت روان را نشانه میرود
توجهبیشازحدبهمد،رنگسالومواردیازایندست،میتواندجدایازفشاراقتصادی،فشارروانیراهمدر
زندگی فرد افزایش دهد .افزایش اضطراب و درگیری وسواسگونه ،یکی از این موارد است اما بهتر است توجه
داشته باشیم که به صورت کلی توجه افراطی به مد ،بیشتر از اینکه علت مشکالت روانی چنین افرادی باشد،
معلولبرخیویژگیهایآنهاست.

چه کسانی در معرض خطر بیشتری هستند؟
همهماممکناستدردورههاییاززندگیخوددرگیریذهنیبیشتریبالباسوظاهرمانپیداکنیمامادربرخی
شرایطایندرگیریذهنیمیتواندتشدیدوواردمحدودهغیرطبیعیشود.امااینشرایطکداماند؟
هویت شکلنگرفته :زمانی که افراد تعریف درستی از خود ندارند ،بیشتر ممکن است دنبالهروی
افراطیمدشوند.خیلیهمعجیبنیستچراکهباپیرویازمد،آنهامیخواهندبهنوعیخودشان
راتعریفکنند.بخشیازتوجهافراطینوجوانانبهمدهمبهواسطههمینمسئلهاست.البتهباتوجه
بهاینکهنوجوانیدورهکسبهویتاست،توجهبیشازحدبهمددرایندوره،تاحدزیادیطبیعی
تلقیمیشوداماتوجهاغراقآمیزبهمدبهواسطهشکلنگرفتنهویت،از دورهجوانیبهبعد،محل
تاملبسیاراست.
احساس شرم از خود ،خانواده یا پایگاه اجتماعی :گروه دیگری از افرادی که بیش از حد
درگیرموضوعمدمیشوند،افرادیهستندکه بهخودوشرایطیکهدرآنقراردارند،احساس
بدی دارند و با توجه بیش از حد به لباس و ظاهر ،در پی مخفی کردن این موضوع هستند.
بسیاری از مواقع صرف انرژی زیاد برای پیروی از مد ،باعث میشود این افراد در حوزههای
دیگربرایبهبودشرایطخود،تالشکمتریانجامدهند.
اضطراب اجتماعی :افرادی که در حضور دیگران مضطرب می شوند و مدام احساس
میکنندبایدخودرابهدیگراناثباتکنند،بیشترممکناستدرگیریوسواسیبامدپیدا
کنند .توجه داشته باشید که برخی مطالعات از جمله مطالعهای از دانشگاه لوییزوایل در
آمریکا( ،)2016از ارتباط دو طرفه اضطراب اجتماعی و اختالالت خوردن خبر میدهند.
اختالالتخوردنازجملهمواردیاستکهبینافرادیکهدرگیریزیادیبامددارند،بیشتردیده
میشود.
نارضایتیازبدن:افرادیکهازشکل،
انــدازه و ویژگیهای بدن خود ناراضی
هستند ،ممکن اســت تصور کنند در
صورتپیرویکاملازمددرزمانانتخاب
لباس میتوانند احساس بهتری درباره
خود پیدا کنند اما در واقعیت بسیاری
از این افــراد به واسطه آنکــه به صورت
اساسی مشکلشان حل نشده است،
باز هم با این نارضایتی دست و پنجه نرم
میکنند.

