       تاثیر تفاوت کارتون های دهه های 60و70

نگاهی روان شناسانه به دالیل این که «ایران» دومین بازار بزرگ لوازم آرایشی در آسیا شد

محوری

دکتر مهدی سودآوری | روان شناس
انتشار عکس های بدون آرایش چند بازیگر زن مطرح خارجی
با این توضیح که« :هیچ کدام شان بدون آرایش با مردم عادی
فرقی ندارند پس زیاد درگیر ظاهر و تجمالت نشوید» ،در چند
وقت اخیر به یکی از پربازدیدترین پســت های شبکه های
اجتماعی در ایران و جهان تبدیل شده است .عالوه بر این ماجرا،

       تفاوت اصلی آدم های زیبا و زشت!

بسیاری از مردم با دیدن تصاویر بازیگران و افراد
معروف ،زیبایــی خود یا همسرشــان را بــا آن ها
مقایسهمیکنندودرنتیجهاحساسزشتبودن
بهآنهادستمیدهدودراصطالحبهآنبازیگر
یاچهرهحســرتمیخورنداماتوجهبهیکنکته
بسیارمهمدراینبارهضروریاست.تفاوتبسیار
فاحشــی بین زیبایی افراد معروف و افراد عادی
وجودنداردبلکهفقطمیزانگریموآرایشهاست
کهباعثمیشــودآنهارابدونعیبببینیم.به
تازگی«ناتالیپورتمن»بازیگرمعروفآمریکایی
درجوابشخصیکهعکساورادراینستاگرامش
جذابارزیابیکردهبود،نوشت«:خوشحالمکه
زحمتسهساعتآرایش،گریموسهکیلوموومژه
مصنوعیخــوبازآبدرآمدهاســت!»کهدقیقا
همینادعایماراثابتمیکند.

       عاقبت توجه بیش از حد به جذابیت های
فیزیکی

روزنامه هندی بیزینس استاندارد هم چند روز
پیش نوشت« :هر خانوار ایرانی ســاالنه حدود  ۴.۵درصد از
درآمد خود را به خرید محصوالت آرایشی-بهداشتی اختصاص
می دهد به طوری که بازار این صنایع در ایران با ارزش بیش از
دو میلیارد دالر ،دومین بازار بزرگ در منطقه آسیاست ».به نظر
می رسد نه تنها این دو ماجرا و خبر بی ربط به هم نیستند بلکه
پیام های مشابهی هم دارند.

       مقایسه های آزاردهنده و غیرمنطقی

به احتمــال زیاد ما هم افــرادی را دیــده ایم که
خود یا همسر خود را با افراد مشهور و بازیگران
مقایســه می کنند .باید توجه داشــت که شغل
هر شخصی متفاوت اســت .هنگامی که فردی
به عنوان بازیگر یــا خواننــده در مقابل دوربین
قرار مــی گیــرد ،بایــد از نظــر فیزیکــی جذاب
باشد؛ در حالی که آن میزان جذابیت برای یک
مهندس ،پزشک یا دیگر مشاغل نیازی نیست.
پس افرادی که قدری از متوســط زیبایی باالتر
هســتند ،جذب مشــاغلی که با زیبایی سروکار
دارنــد ،می شــوند البتــه تفــاوت زیــادی هم با
میانگین جامعه ندارند .برای مثال هر انســانی
بر حسب سن ،تغذیه ،گرما یا آلودگی هوا دچار
جوش صورت می شــود اما با اســتفاده از گریم
تمــام این عــوارض از صــورت بازیگــران حذف

مــی شــود تــا دیــده نشــود .همچنیــن نــوع
نورپــردازی ،فیلم برداری ،لبــاس و  ...همه در
ایجــاد یک حــس زیبایــی خاص موثر اســت که
در زندگی روزمره وجود ندارد .از ســوی دیگر،
مــردان یــا زنانی که همســر خود را بــا این گونه
افــراد مقایســه می کنند کــه متاســفانه کم هم
نیستند ،باید به یاد داشته باشند که خود آن ها
هم به جذابیت پوسترهای بازیگران نیستند .به
عبارت دیگر ،همســر آن ها نیز می تواند همین
مقایســه آزاردهنده را درباره خــود آن ها انجام
دهد اما عاقبت این مقایســه هــای آزاردهنده و
غیرمنطقی چیست؟

       زیبایی سلیقه ای است

زیبایی ،کامال ســلیقه ای است .هر انسانی یک
مدل و تیــپ را جــذاب ارزیابی می کنــد و هیچ

توافقی درباره اســتاندارد زیبایــی وجود ندارد
اما متاســفانه مجالت مد ،فیلم ها و کال صنعت
سرگرمیومدبااستفادهمکررازیکتیپخاص
باعــث ایجاد یــک اســتاندارد کاذب شــده اند.
استانداردیکهبرایهمگانثابتنیستوفقط
باعث کاهش اعتماد به نفس افراد شــده است.
بســیاری از مدل های بسیار الغر دچار بیماری
های گوارشی هستند زیرا هیچ انسان سالمی
امکان ندارد تا آن حد الغر باشــد .مطلب بعدی
دربــاره جذابیت آن اســت که افراد ،هرکســی
را دوســت داشــته باشــند ،جذاب ارزیابی می
کنند نه آن که عاشــق افراد جذاب شوند .هیچ
مادری فرزند خود را غیر جذاب نمی داند .هیچ
عاشقی ،معشوق خود را زشت یا حتی معمولی
تصور نمــی کند .بــرای مجنون ،لیلــی گویا نه
چندان جذاب ،زیباترین دختر جهان می شود.

توجه بیــش از حد به جذابیت هــای فیزیکی و
زیبایی ،باعث شــده ایران رکــورددار جراحی
های زیبایی باشــد و طبــق جدیدترین آمارها،
دومیــن بازار بزرگ لــوازم آرایشــی در منطقه
غرب آســیا را در اختیار بگیریــم .در این بین،
شــاهد کاهــش اعتمــاد بــه نفس ،بــی ارزش
شدن رفتارهای پسندیده ای مانند وفاداری،
صداقت ،مهربانی و  ...در رابطه های عاطفی
نیز هستیم .از ســوی دیگر افرادی که مطابق
استانداردهای شــکل گرفته جذاب هستند،
خود را بی نیاز از هرگونه تالشی برای موفقیت
می داننــد زیــرا صرفا بــه خاطر زیبایــی مورد
توجــه هســتند .تحقیقات نشــان داده اســت
که احتمــال خیانت در مردانی کــه صدای بم
مردانــه دارند ،بیشــتر اســت زیــرا آن ها مورد
توجه بیشــتر جنــس مخالف قرارمــی گیرند.
از سوی دیگر ،با نســلی روبه رو هستیم که هر
ناکامــی در موفقیــت را بــه نداشــتن جذابیت
فیزیکــی خــود مربــوط مــی دانــد کــه از نظر
سالمت روان بســیار خطرناک اســت .به نظر
می رســد هرچه زودتر باید تالشی قاطع برای
تغییر این دیدگاه با آگاه سازی مردم و فرهنگ
سازی مناسب انجام شود.

خاطرات یک مشاور

انواع طیف
«دوستت دارم»!
دکتر المیرا الیق
روان پزشک

این هفته از فرزندی خواهید خواند
کهمــادرشبهخاطرســکته،قادربه
تکلم نیســت و فرزندی که پدرش را
یکماهپیشازدستدادهاست.

       تفاوت های «دوستت دارم»

مادرش دو ســال پیش ســکته کرده
و االن قــادر بــه تکلم نیســت .وقتی
چیزیمیپرســمکهجوابشرانمی
دانــد ،رو به مــادرش می کنــد ،کف
دستشرابهاومیدهدومادرشکف
دستش می نویسد .می پرسم کاغذ
و خــودکار بدهــم؟ می خنــدد و می
گوید« :این جوری راحت تریم ».بعد
با حس خوبی ادامه می دهد« :شب
ها کف دســتم می نویســه دوســتت
دارم .اینقد کیف میده خانم دکتر».
هرکس برای بیان احساسش راهی
داردوچهطیفیدارداین«دوســتت
دارم» .بعضــی هــا دوســتت دارم را
می نویســند ،بعضی ها شعرش می
کنند،برخیبهجایشکارمیکنند،
بعضی با نــگاه کــردن منتقلش می
کنند و  ...بعضــی ها هم قورتش می
دهند .من باور نمی کنم کســی این
جملهرابلدنباشد،فقطشایدمانحوه
بیانشرانمیفهمیم.
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خانوادهومشاوره

درگیر ظاهریم و بس!

توجه به ظاهر و جذابیت فیزیکی در سال های
اخیر در جامعه ما گســترش بیشــتری داشــته
اســت .در این میان ،می توان به نقش کارتون
هایــی کــه افــراد در کودکــی می دیدنــد ،هم
اشاره کرد .کودکان متولد دهه 60با کارتون
هایی بزرگ شــدند که بیشــتر شخصیت های
آن ها حیوانات بودند مانند پســر شجاع ،هاچ
زنبور عســل و  ...کــه موفقیت آن هــا به خاطر
خوش قلبــی و رفتار درســت آن ها بــود اما در
مقابــل ،کــودکان دهه  70بــا کارتــون هایی
نظیر باربی ،باب اسفنجی ،دوقلوهای افسانه
ای ،ترنســفورمرز و  ...که تمام شخصیت های
اصلی دارای جذابیــت فیزیکی باالیی بودند،
بزرگ شــده اند .در ایــن ســری از کارتون ها،
همیشــه افراد خوب به شــدت جــذاب و افراد
بد به شــدت زشت طراحی شــده اند و همیشه
شــخصیت هــای داســتان عاشــق جذابیــت
فیزیکی طــرف مقابل می شــوند بنابراین این
طــرح واره در افــراد شــکل گرفتــه کــه ظاهر
جذاب ،عامــل اصلی موفقیت اســت یــا برای
موفقیت یک رابطه عاطفی ،حتما باید شخص
مقابل از جذابیــت فیزیکی زیــادی برخوردار
باشد.

دوشنبه ها

       هوای بوی پدر!

چهار هفته قبــل پدرش را از دســت
داده اســت و امروز به مــن می گوید:
«دلم عجیب هــوای بویش را کرده».
باخودمفکرمیکنمبیشــترینظلم
را حس بویایــی به ما آدم هــا کرد .نه
تکــرارمیشــودونهمحو.بــهخواب
هم نمی آید .نه مثل تصویر می شود
ثبتــش کــرد و نــه مثــل صــدا ضبط
میشود.انگارجاییبینقلبوذهن
میماندوخاطرهمیشــود.آنوقت
فقط باید گفــت« :دلم عجیب هوای
بویشراکرده».
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