جامعه

w w w . h a m d e l i d a i l y . i r

چهارشنبه  25بهمن 1396

سالسوم

«همدلی» از افزایش بیرویه جراحی زیبایی در جامعه آقایان ایرانی گزارش میدهد

یادداشت

شوق قشنگ شدن در بین مردان!

آذر لطفی  -در سالهای نه چندان دور جراحیهای زیبایی با نام
زنان گره خورده بود ،بازار هدف جراحان زیبایی نیز در زنان خالصه
میشد و مخاطبان تبلیغات جراحهای زیبایی فقط زنان بودند .در آن
سالها حتی در صورت تمایل به انجام جراحیهای زیبایی از سوی
مردان ،اغلب به خاطر فضا و فشارهای اجتماعی کشور که عمل زیبایی
مردان را مطلوب نمیدانست و ناهنجاری تلقی میشد ،آنان وارد گود
عملهای زیبایی نمیشدند .یکی از مثالهای روشن در این زمینه
عمل زیبایی یکی از هنرمندان حوزه موسیقی در آن سالها بود .او در
آن زمان بعد از عمل زیبایی بینی خود مورد هجمه و انتقاد زیادی قرار
گرفت و حتی بخشی از هواداران خود را از دست داد.
در گذشــته این گونه تصور میشد این زنان هستند که با آرزوی
به دست آوردن ظاهری «بیعیب و نقص» تمایل زیادی به جراحی 
زیبایی از خود نشان میدهند ،در صورتی که امروزه استقبال  آقايان
هم براي زيباتر ديده شدن و بيشتر مورد پسند قرار گرفتن ،کمتر از
خانمها نیست و آنان نیز حاضر شدند ریسک رفتن زير تيغ جراحي،
هزينهها و دردهاي آن را به قیمت زیباتر شدن به جان بخرند .آمار و
ارقامهای منتشر شده و ديدهها و شنيدهها ،همه و همه نشاندهنده
تالش قدرتمندانه مردان کشــور ،براي فتح قلههاي زيبايي به مدد
جراحيهاي کوچک و بزرگ و گاهي حتی عجيب و غريب و دور از
ذهن است ،برای صحتسنجی این مسأله کافی است  همین امروز
در کوچه و خیابانها و یا مترو و اتوبوس سر برگردانید با مردان زیادی
مواجه میشوید که زیر تیغ جراحی رفتهاند.
همین چند وقت پیش بود که  رئیس انجمن جراحان پالستیک نیز
به استقبال ایرانیان از جراحیهای زیبایی واکنش نشان داد .او ضمن
عالم این خبر داد ،آماری از عملهای زیبایی را نیز به رســانهها ارائه
کرد .براساس آمار دکتر «علی بیژنی» ایرانیان به طور متوسط روزانه
 300جراحی زیبایی بینی فقط در تهران انجام میدهند .البته وی در
جای دیگری اشاره کرده بود این آمار ماهانه 20هزار جراحی زیبایی
است که با روزی  300جراحی ،همخوانی نداشت.
آمار دیگری که از استقبال مردان برای جراحی زیبایی اعالم شده
بود ،جراحی زیبایی میان مردان در ایران در  ۵سال اخیر را  ۱۰برابر
دانست .با توجه به نظرسنجیهایی که از مطبهای جراحان زیبایی
به عمل آمده اســت ،از هر  ۵نفری که برای جراحی بینی به پزشک
مراجعه میکنند ،دو نفر مرد هستند و هزینه عمل جراحی مردان در
ایران ساالنه از مرز  70میلیارد تومان میگذرد.
با توجه به آمارهای منتشر شده و همچنین با توجه به مشاهدات هر
روزه میتوان به این نتیجه رسید که گویا آقایان ایرانی گوی سبقت
از عملهــاي زيبايي را از خانمها ربودهاند و شــاید برندگان ماراتن
عملهای زیبایی  از این به بعد مردان باشند.
گرایش افراطی مردان ایرانی به انواع و اقســام عملهای زیبایی از
جراحيهاي رينوپالســتي بيني و کاشت مو گرفته تا لیپوماتیک و
کشيدن پوست و تزريق بوتاکس و ...روزبهروز بیشتر میشود گویای

این مطلب اســت که  حاال ديگر مردان ایرانی هــم پا به پاي زنان
در حال حرکت به ســمت رکورددار شدن در عملهاي زيبايي دنيا
هستند .حال اين که چرا موج عملهاي زيبايي در بين آقايان هر روز
در حال شدت گرفتن است نیازمند بررسیهای دقیق روانشناختی و
جامعهشناختیاست.
آمارهاي جهاني چه ميگويند؟
نتايج بررسي انجمن جراحان پالستيک آمريکا در  38کشور دنيا
در سال  2014نشان ميدهد که عمل جراحي زيبايي در بين خانمها
بيش از  9برابر آقايان اســت ،هر چند در کشــور ما آمار دقيقي در
اين باره وجود ندارد و آمار غير رســمي گوياي اين است که آقايان با
رشدي خيره کننده و آماري 3برابر ميانگين جهاني ،حدود 35درصد
جراحيهاي زيبايي در ايران را به خود اختصاص دادهاند.
کسب احترام بهانهای برای جراحی زیبایی
تصویر ذهنیای که هر فرد از بدن خود دارد ،یعنی داشتن احساس
رضایت یا نارضایتــی از ظاهر ،میتواند تحت تأثیر عوامل فردی در
سطح خُ رد یا عوامل فرهنگی ،اجتماعی در سطح کالن شکل بگیرد.
در گــزارش میدانی که از  تعدادی از مردانی که بهانه زیباتر شــدن

خود را به تیغ جراحان زیبایی ســپرده بودنــد تهیه کردیم ،نتایج
جالبی به دست آمد ،بســیاری از این مردان مهمترین انگیزه برای
استقبال از جراحیهای زیبایی را کســب احترام و به دست آوردن
پرســتیژ اجتماعی و به اصطالح  باکالس بودن ذکر کردند .تعدادی
نیز باال رفتن اعتماد به نفس ،باالرفتن شانس ازدواج ،اشتغال و کسب
موفقیت را از انگیزههای عملهای زیبایی میدانستند .نگاهی گذرا به
انگیزههای مردان امروز کشور در انجام عملهای زیبایی نشاندهنده
تغییر الگوهای فرهنگی و سبک زندگی در کشور و تأثیر آن بر بدن
افراد در جامعه است.
ریشــه افراطی عملهای زیبایی انســان محوری و
لذتگرایی است
یک روانشناس در رابطه با عطش ایرانیان برای رفتن به زیر تیغ
جراحان زیبایی به همدلی گفت :گسترش افراطی جراحیهای زیبایی
در یک جامعه تحت تأثیر از انگیزههای شناختی و عاطفی افراد آن
جامعه اســت ،به طوریکه نیازهای  عاطفی جوانان به ویژه  نیاز به
مورد توجه قرارگرفتن و پذیرفته شدن به وسیله جامعه از انگیزههای
اصلی کســب زیبایی تصنعی اســت .از طرفــی گروههای مرجع و

خداحافظی با پیژامه آبی و
زیرپیراهنسفید

گروههایی که در جامعه مقبولیت و محبوبیت دارند و به عنوان الگو
در جامعه مطرح شدهاند نتوانستند جوانان را درشناخت هویت خود
یاری کنند .بنابراین ظاهریترین الیه هویت هر فرد که همان صورت
افراد اســت ،چنان برجسته میشود که دیگر ابعاد وجودیاش را به
حاشیه میراند .تغییر الگوهای فرهنگی و سبک زندگی و تأثیر آن
بر بدن افراد در جامعه،
«طاهره امیری» با هشــدار از  گرایش افراطی به زیبایی ظاهری
در کشور ،رشد آن را نشانه سطحینگری و توجه به مسائل ظاهری
دانست .این روانشناس با بیان اینکه در گذشته جراحی زیبایی آقایان
فقط به کاشت موی سر خالصه میشد ،ریشه استقبال امروزه مردان
کشور به انواع و اقسام عملهای زیبایی کشور را در انسان محوری و
لذتگرایی دانست وگفت:عقده حقارت ،عدم اعتماد به نفس ،توهم
خود زشتپنداری ،داشتن عدم احساس امنیت در جامعه و اختالالت
روانی سبب شده تا امروز گروههای مختلفی در جامعه از جمله مردان  
نسبت به انجام جراحیهای زیبایی و صرف هزینه هنگفت چراغ سبز
نشان دهند.
امیری اعتقاد دارد ،شاید اگر خانوادهها از همان ابتدا اعتماد به نفس
فرزندان خود را باال میبردند و به آنان نشان میدادند که زیبایی همه
چیز نیست این روزها احساس ناامنی روانی و حقارت در افراد ایجاد
نمیشــد و در ادامه شاهد رشد این غول بیسر و دم به اسم جراحی
زیبایی در کشور نبودیم.
نگاهی گذرا به اســتقبال مردان کشور از عملهای زیبایی ما را به
این نتیجه میرساند که تعریف ارزشها در جامعه دستخوش تغییرات
بنیادینی شده است  ،این تغییر و دگرگونی فقط به ظاهر افراد خالصه
نمی شود بلکه در سطح کالن تر شاخصها و نمادها در جامعه را نیز
شامل میشود.
در گذشته صفات مردانگی برای یک مرد در اولویت بود و براساس
آن صفت ارزشیابی میشد .بنابراین مردان جامعه برای دیده و پذیرفته
شــدن در جامعه بایستی خود را به آن صفت میآراستند اما امروزه
برای بســیاری از مردم ،چهره زیبا به عنوان شاخص در نظر گرفته
میشود و به این دلیل است که مردان ما برای محبوبیت و مقبولیت
ظاهرا چارهای ندارند جز اینکه در آن راستا حرکت کنند.
بنابراین با توجه به موضوعات ذکر شده بیتردید زندگي اجتماعي
در بســترهاي فرهنگي ،معنا پيدا ميکند و براي مديريت صحيح
ِ
فرهنگ آن جامعه را به شــکل درســت و صحیح
جوامع ،ابتدا بايد
ِ
فرهنگ انسانمحوري و
حال حاضر ،کشور ما درگير
مديريت کرد .در ِ
اهميت بيش از حد به جسم و زيبايي ظاهری شده است و اين واقعيت
در تار و پود سبک زندگي اين روزهايمان ،تنيده شده است .شايد در
چنين شرايطي تنها راه ،خالقيت دستگاههاي نظري و فرهنگي براي
مديريت بهتر اين شرايط است .نه فقط دستگاهها و نهادهای فرهنگی  
اجتماعی ،دانشگاهها و رسانهها بلکه تک تک ما بايد مانع جا افتادن و
ته نشين شدنِ اين تفکر در سبک زندگي مردان کشور بشویم.

حمل و نقل

 180میلیارد تومان از بودجه شهرداری به حمل و نقل اضافه میشود
صبح  دیروز بررسی بودجه پیشنهادی سال  97شهرداری در حوزه ماموریتها و هزینهها بر
روی میز بررسی اعضای شورای شهر قرار گرفت که با حواشی روبرو بود.
در ابتدای جلسه امروز شورای شهر تهران ،اعضای شورا به کلیات بودجه شهرداری در حوزه
مأموریتها و هزینهها رأی ندادند و پیشنهاد دادند  180میلیارد تومان از بودجه هوشمند سازی
پایتخت کم و به حمل و نقل اضافه شود که اعضای شورای شهر نظرات موافق و مخالف را بیان
کردند و نهایتا این پیشنهاد به تصویب رسید.
تصویب پیشنهاد کاستن  180میلیارد تومان از بودجه هوشمند سازی و اضافه کردن آن به
بودجه حمل و نقل موجب نارضایتی محسن هاشمی رییس شورای شهر شد و گفت :اعضای
شورای شهر روز گذشته  11ساعت در جلسه کمیسیون تلفیق حضور داشتند و در مورد تک
تک تبصرههای بودجه بحث کردیم اما حاال برخالف اظهارات دیروز عمل کردید.
وی خطاب به اعضای شورای شهر گفت:همه اعضا در جهت جابه جایی ردیف بودجه صحبت
کردند و زحمات  11ساعته کمیسیون تلفیق را به هم زدید.
وی افزود :جالب اســت که همه این موارد دیروز در کمســیون تلفیق بحث شد اما اعضاء
بر خالف تصمیمات دیروز حرف زدند  .به گزارش ایســنا ،در پیشهاد دیگری ،حجت نظری
پیشنهاد داد که 150میلیارد تومان از بودجه هوشمند سازی کم و به بودجه فرهنگی اضافه
شود که این مسئله موجب عصبانیت الویری شد و گفت :من بیماری قلبی دارم و اعضاء به من
توصیه کردند که عصبانی نشوم اما باید بگویم که اینگونه فرهنگ سازیها با پول جواب نمی
دهد .وی با بیان اینکه ما باید به نظر و رأی مردم اعتنا کنیم گفت :در نظر سنجی ،مردم حل
آلودگی هوا ،ترافیک و  ...را پیشنهاد کردند و بهترین کار و پیام فرهنگی توجه به درخواستهای

مردم است نه اینکه با پول هنگفت بخواهیم کار فرهنگی پیش ببریم که قطعا پیش نمی رود.
به گزارش ایسنا ،حق شناس رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی نیز در حالی که با صدای
بلند صحبت میکرد گفت :در دوران گذشته افرادی کارهای خالف کردهاند حاال می خواهید
کاسه را بر سرآیندگان بشکنید.
وی با بیان اینکه مدیریت شهری قبلی دهها میلیارد در این زمینه هزینه کردند و معترض
هم من بودم و من بودم که گفتم شهر تهران سوخته است و شما کجا بودهاید؟ گفت :معاون
فرهنگی متاسفانه ماهها است که در بالتکلیفی مانده و در ساختار بودجه هم معاونت برنامه
ریزی نتوانسته حقوق معاونت فرهنگی را تضمین کند.
وی با بیان اینکه کاهش  24درصدی بودجه معاونت فرهنگی چشم بندی نیست و فقط باید
چشممان را باز کنیم ،گفت :معاونت فرهنگی مأموریتهای زیادی دارد اما به جای افزایش این

بودجه آن را  24درصد کاهش دادیم و به چه منطقی بودجه همه معاونتها افزایش یافته اال
فرهنگی و این دور از عدالت و انصاف است.
در ادامه رسولی نائب ریسس کمیسیون برنامه و بودجه با گالیه از حق شناس گفت:شما این
گالیهها را در جلسه دیروز مطرح کر دید و جالب است که شب گذشته در گروه اعضای شورای
پیام تشکر دادید و حاال تعجب می کنم که چرا گالیه می کنید.
وی افزود :دیروز در کمیسیون تلفیق تصمیم گرفته شد که تبصرهای اضافه شود که بر اساس
آن  3.5درصد بودجه معاونتها در حوزه تملک دارایی صرف فرهنگ سازی شود که این مهم
نیز به تصویب رسید به گزارش ایسنا ،درادامه امینی نائب رییس شورای شهر نیز گفت :متاسفانه
معاونت فرهنگی در شهرداری متولی ندارد و کسی هم نبوده که جدی از بودجه معاونت دفاع
کند و بودجه مورد بیمهری قرار گرفته است.
وی افزود :حوزه فرهنگی کارهای عمیق و سنجیده الزم دارد که با جیب خالی و عدم اعتبار
امکان پذیر نیست و الزم است اعضای شورای شهر فکری به حال این موضوع کنند.
به گزارش ایســنا در ادامه محسن هاشــمی با تأکید بر اینکه یک بار دیگر کلیات بودجه
شهرداری در حوزه ماموریت ها و هزینه ها با احتساب یک تغییر و آنهم کاستن  180میلیارد
تومان از بودجه هوشــمند سازی و اضافه کردن آن به حمل و نقل به رأی گذاشته می شود،
گفت :از اعضای شورای شهر درخواست می شود که به این مسله رأی دهند چرا که فردا در
ساعت  8صبح نیز باید در خصوص جابه جایی ردیفها جلسه برگزار کنیم.
به گزارش ایسنا در نهایت با رای اکثریت آراء اعضای شورای شهر به بودجه پیشنهادی تنها
با یک تغییر در حوزه ماموریتها و هزینه ها رأی مثبت دادند.

مدرسه

خانواده
ابتکار تاکید کرد

نقش تلفن همراه در کاهش گفتوگوهای اعضای خانواده به  ۲۰دقیقه
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از زنان و خانواده به عنوان
پشتوانه پیشرفت و تعالی اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی یاد کرد و گفت:
داشتن خانواده سالم ضامن پیشرفت در ابعاد مختلف است.
به گزارش ایســنا ،دکتر معصومه ابتکار در سفر یک روزه به کرمان در
دیدار با نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه کرمان گفت :یکی از
تکالیف قانونی در سیاستهای ابالغی رهبر معظم انقالب اسالمی و برنامه
ششم توسعه کشور ،نگاه متعالی به وضعیت زنان و خانواده است و در این
زمینه باید برنامه ریزی دقیقی با همکاری همه دستگاه ها داشته باشیم.
وی از زنان و خانواده به عنوان پشــتوانه پیشــرفت و تعالی اجتماعی،
فرهنگی و اقتصادی یاد کرد و افزود :داشتن خانواده سالم ضامن پیشرفت
در ابعاد مختلف است.
ابتکار یادآور شــد :در برخی موارد از جمله در حوزه ورزشــی ،زنان با
محدودیت هایی روبرو هستند که باید تالش کرد آنها را رفع کنیم.
وی با اشاره به اینکه طرح گفت و گوی ملی خانواده و بین نسلی را دنبال
می کنیم ،گفت :گفت و گوها در درون خانوادهها به  ۲۰دقیقه رســیده
است و دلیل اصلی آن نیز وسایلی از جمله تلفن همراه است.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده بیان کرد :طرح توسعه امور
زن و خانواده هر استان را به اقتضای شرایط استان ها دنبال میکنیم.
ابتکار ،طرح ارتقای تاب آوری اجتماعی را یک طرح موفق در کشــور
دانست و گفت :شناخت صحیح مشکالت و نیز مواجهه صحیح با مشکالت
و تعیین راهکارهای مناسب در تعریف تاب آوری اجتماعی مطرح است.
وی بر توسعه همکاری با سازمانهای مردم نهاد و نقش آنها در پیشرفت

جامعه تاکید کرد و گفت :در موضوعاتی مانند خشونت بر اصالح قوانین
تاکید داریم ،ضمن این که امنیت اجتماعی زنان در قبال خشــونت در
دست پیگیری است و امیدواریم با حمایت دولت به مجلس وارد شود.
ابتــکار با بیان اینکه طرح حمایت قضایــی از کودکان و نوجوانان نیز
در مجلس شورای اسالمی مطرح شده اســت ،اظهار کرد :امیدواریم بر
مبنای نگاه پیشرو امام راحل و رهبر معظم انقالب اسالمی درخواست ها
و نیازهای این نسل را پاسخگو باشیم.
معاون رئیس جمهور یادآور شد :دولت در حوزه زنان سرپرست خانوار
توجه ویژه ای به اشتغال و معیشت دارد و در این زمینه برنامههای خاصی
تدوین و اجرایی شده است.
وی تصریح کرد :زنان در حوزه الگوی مصرف نیز نقش ویژهای دارند و
این نقش باید به شکلی صحیح و گویا بازتعریف شود.

شرایط ثبت نام در مدارس غیردولتی برند اعالم شد

وزیر آموزش وپرورش در جلسه شورای سیاست گذاری
مدارس غیردولتی ،حذف آزمون از مدارس تیزهوشــان
رابه معنای حذف این مدارس ندانست و گفت :برگزاری
هرگونه آزمون و شــبه آن در مدارس غیردولتی ممنوع
است.
به گزارش ایسنا ،ســیدمحمد بطحایی در بیســت و
دومین جلسه شورای سیاســت گذاری ،برنامه ریزی و
نظارت مرکزی مدارس و مراکز غیردولتی در ساختمان
شهید رجایی ،همکاری و همراهی شورای سیاست گذاری
مدارس غیردولتی با مصوبه اخیر شــورای عالی آموزش
و پرورش را مطلوب دانســت و اظهار کرد :اجرایی کردن
مصوبه شورای عالی آموزش وپرورش در خصوص حذف
آزمون از دوره ابتدایی با مخالفت برخی افراد مواجه شد که
این امر طبیعی و قابل پیش بینی بود ،زیرا همواره هرگونه
تغییروتحول با مقاومت بخشهایی از بدنه یک مجموعه
مواجه خواهد شد.
وی افزود :یک میلیون دانش آموز پایه ششــم ابتدایی
داریــم که قریب  350هزار نفر از آنــان درگیر برگزاری
آزمــون ها جهت آمادگی شــرکت در آزمــون ورودی
تیزهوشان و دانش آموزان از پایه دوم و سوم ابتدایی آماده
آزمون می شوند ،هستند به طوری که یک دانش آموز 8
یا  9ساله در یک سال  16بار در آزمون های آمادگی که
توسط مؤسسات خارج از آموزش وپرورش برگزار می شود
شرکت می کند 250 ،هزار نفر از آنان در آزمون شرکت
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میکنند و تنها  15هزار نفر پذیرفته می شوند واین تبعات
سنگینی را در برخواهد داشت.
بطحایی ادامه داد :در پژوهشــی که درخصوص کوله
پشتی دانش آموزان ابتدایی صورت گرفته ،وزن کیف یک
دانشآموز پایه چهارم حدود  8کیلو و  800گرم است که
از این مقدار  5کیلــو و  200گرم آن را وزن کتاب های
کمک درسی تشکیل می دهد و این امر ناشی از برگزاری
آزمون هاست.
وی تصریــح کرد :حذف آزمــون از ورودی پایه هفتم
به معنی حذف مدارس تیزهوشــان نیست ،بلکه آزمون
مدارس تیزهوشان نیز شامل مصوبه اخیر حذف آزمون
می شــود؛ بنابراین مــدارس تیزهوشــان را داریم ،اما
آزمون نداریم و دانش آموزان با اســتعدادهای متنوع از
طریق اجرای طرحهایی مانند طرح شهاب ،شناسایی و
تقویت می شوند .به گزارش مرکز اطالع رسانی و روابط
عمومــی وزارت آموزش و پرورش ،وزیر آموزش وپرورش
خاطرنشان کرد :برگزاری هرگونه آزمون و شبه آزمون در
مدارس غیردولتی ممنوع است و پذیرش دانش آموز در
این نوع مدارس در صورتی که متقاضی بیش از ظرفیت
برخی مدارس باشــد باید با توجه بــه اولویتهایی مانند:
-1تحصیل دانش آموز درپایه ششم در همان نوع مدرسه
 -2سکونت در محدوده مدرسه  -3ثبت نام در موعد مقرر
 -4گفتگو با والدین و بررسی وضعیت تحصیلی دانش آموز
در پایه های  5،4و  6صورت گیرد.

️دکتر فردین علیخواه،جامعهشناس
این روزها رســیدن بــه اندامی جذاب بــرای برخی از
مردان تبدیل به دغدغه شــده است .داشتن سیکسپک
یا شکم شــشتکهای برای اینان هدفی جدی در زندگی
اســت .آنان میخواهند لباسهایی که میخرند به شکلی
باشد که تناســب اندامشان را آشــکار کند .اگر پیراهنی
میپوشــند دگمههای باالی پیراهن را بــاز میگذارند تا
خط وسط عضالت سینه معلوم شود .برخی از آنان موهای
روی سینهشان را میتراشند تا شکیلتر جلوه کند .موقع
عبور از مقابل فروشگاههای بزرگ ،کمی مکث میکنند و
تصویر اندام خود روی شیشــه فروشگاه را چک میکنند.
جراحی بینی به نام زنان تمام شده باشد ،ولی یک
شــاید
ِ
مطالعه دقیق میتواند نشــان دهد که مردان هم از قافله
عقب نماندهاند.
برخی از مردان هرروز مطالبی همچون «ده نقطه از بدن
آقایان که مورد توجه خانمهاست» را میخوانند و تکبهتک
آن نقاط را در اندام خودشان وارسی میکنند .آنان هرروز
در توالت خانهشــان دستگاه فیلیپس خود را برمیدارند و
موهای گوش ،بینی و ابرو را تمیز میکنند .اگر زمانی مردان
در مقابل ساختمان پزشــکان ،در درون اتومبیل خود به
انتظار همسرشان مینشستند و از طریق گوشی «کلش آو
کالنز» بازی میکردند امروزه دیگر خودشان از متخصصان
پوســت وقت دونفره میگیرند .حتی بعضی از آنها برای
آنکه موجب شــک همسرشان نشــوند .عالوه بر مراجعه
دونفــره ،بهتنهایی هم به دیدار دکتر پوســت خودشــان
میروند .برخی از آنان دو یا ســه ماه سختی میکشند تا
موی طبیعی بکارند .حتی با رنگ کردن موهایشان ،شانس
جوانی بیشتر امتحان میکنند .در قرن بیستم
خود را برای
ِ
زنان هدف اصلی صنعت مد بودند .لباسهای شهوتانگیز
مخصــوص اتاقخواب عمدتاً برای زنان طراحی میشــد.
امروزه صنعت مد برای مردان نیز لباسهای شــهوتانگیز
برای اتاقخواب طراحی میکند.
مــردان تصــور میکردند همینکه مرد هســتند تمام
فضائــل عالم را در خود دارند و بــه مونتاژ و نمایش بدن
نیازی ندارند .گویا ورق برگشــته است .آنچه توصیف شد
شاید قصۀ جوانان خانوادههای متمول و مردانی باشد که در
حوالی  50سالگی به ثبات و پیشرفت اقتصادی رسیدهاند
ولی بهتدریج به سایر اقشار جامعه هم سرایت خواهد کرد.
در دهههای گذشته ،نگاه خیرۀ مردانه ،مورد نقد مطالعات
اجتماعی بوده اســت .طبق این مطالعــات زنان همواره
بهعنوان یک کاالی جنسی ،هدف نگا ِه خیره مردانه بودهاند
که مهمترین ویژگی آن لذت از خیره شدن به زن بهعنوان
یک سوژۀ جنسی است .گفته میشد که «متأسفانه» زنان
این نگاه خیره را در خود درونی کرده و رفتارهای خود در
جامعــه را طبق آن نگاه ســامان داده اند .مث ًال اغلب برای
خوشــامد مردان لباس پوشیدهاند ولی سخن آن است که
گویا مردان نیز دارند برای خوشامد زنان لباس میپوشند.
بهبیاندیگر بدن مردان نیز بهتدریج دارد تبدیل به ســوژه
نمایش و موضوع تماشای زنان میشود.
بدن متناسب داشتن؛ دیگر دغدغهای صرفاً زنانه نیست.
طی سالهای اخیر مردان نیز بهتدریج در حال تبدیلشدن
به ســوژه و کاالیی جنســی هســتند .آنان نیــز خود را
قالببندی و مونتاژ میکنند تا مورد اقبال چشمهای خیره
زنان قرار گیرند .درواقع شــاهد شــکلگیری «نگاه خیره
زنانه» هســتیم؛پدیدهای که همواره متعلق به مردان بوده
اســت .زمانی زنان فقط با دیــدن تصویر جورج کلونی در
فیلمها میتوانستند درباره مردان حرف بزنند ،ولی امروزه
آنان در دورهمیهای دوستانهشــان دربــاره لباس و نوع
اودکلن مردان دوروبرشان نظر میدهند« .نگاه خیره زنانه »
در حال شکلگیری است .پرسش آن است که توجه مردان
به اندامشان به دلیل شکلگیری تدریجی همین نگاه خیره
زنانه است یا آنکه بیانگر عصیان مردان به هنجارهای جامعه
سنتی در خصوص کلیشههای مردانگی است؟

خبر
توصیههای وزارت بهداشت
از تماس با پرندگان وحشی خودداری کنید
رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت
تاکید کرد :احتمــال انتقال ویروس آنفلوآنــزای پرندگان
« »H5N6به انسان بســیار ناچیز است ،اما همچنان الزم
است که مردم از تماس و شکار پرندگان وحشی خودداری
کنند و این موضوع را جدی بگیرند.
دکتر محمدمهدی گویا  ،با اشــاره به مشاهده مواردی از
ابتالی پرندگان به ویروس آنفلوآنزا در گیالن ،درباره امکان
انتقال ویروس « «H5N6که ســبب ابتــای پرندگان به
آنفلوآنزا میشود ،اظهار کرد :تا کنون فقط  ۱۸مورد از ابتال
به این بیماری در دنیا گزارش شده و همه این موارد نیز در
کشور چین اتفاق افتاده است .این ویروس توانایی انتقال به
انســان را دارد ،اما تا امروز این بیماری به جز چین در هیچ
کشور دیگری مشاهده نشده است .وی با بیان اینکه احتمال
انتقال این بیماری به انسان بسیار ناچیز است ،به ایسنا گفت:
این بیماری در ایران فقط بین پرندگان وحشی و در منطقه
محدودی از  استان گیالن مشاهده شده است .سازمانهای
دامپزشکی ،محیط زیست و وزارت بهداشت نیز تمام اقدامات
کنترلی الزم را در این زمینه انجام دادهاند .در حال حاضر نیز
تمام کسانی که با این پرندگان در ارتباط بودهاند واکسینه
شــدهاند .داروی پیشگیری نیز به آنها داده شده است و ۱۰
روز تحت مراقبت قرار میگیرند تا مطمئن شویم جلوی هر
نوع خطری گرفته شده است.
رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت
همچنین توصیه کرد :مردم باید از تماس با پرندگان وحشی و
شکار آنها خودداری کنند و این موضوع را جدی بگیرند؛ چون
میتواند باعث انتقال بیماری شود .عالوه بر آن اگر مواردی
از تلفات پرندگان را مشاهده کردند به سازمان دامپزشکی
گزارش کنند .تالش میکنیم که بیماری به شهرهای دیگر
منتقل نشود ،اما هیچ چیز قابل پیشبینی نیست.

