به اسم خدا

خالکوبی چیست
خالْکوبی یا (تاتو) به عمل ایجاد نقوش دائمی یا با ماندگاری طوالنی بر روی پوست
گفته میشود .خالکوبی در ایران بیشتر نزد زنان ،پهلوانان و اوباش جاهل مرسوم
بودهاست(.ورزش در سبک سنتی ومدرن وپست مدرن)
برخی افراد برای بیان عقیده ای یا تقلید ازشخص معینی و یا جلب توجه خالکوبی می
کنند .این کارخطرهای زیادی دارد .خالکوبی یا تاتو یعنی وارد کردن ذرات رنگی ازراه
سوزن زدن بداخل پوست است .امروزه تاتو یا همان خالکوبی محبوبیت خاصی بین
جوانان پیدا کرده است ۲۵ ،درصد  ۱۸تا  ۳۰ساله ها حداقل یک بار خالکوبی داشته
اند و پیش بینی می شود این میزان در چند سال آینده به  ۴۰درصد برسد ۶۵ .درصد
افرادی که خالکوبی انجام می دهند زنان هستند
دکتر اولیور دورستاپف عضو انجمن متخصصان پوست و زیبایی آلمان با تایید این
مساله علت آن را سریع تر تجزیه شدن رنگ های طبیعی و نداشتن ساختمان شیمیایی
ثابت می داند که مواد مضر را وارد جریان خون فرد می کنند ودچاربیماری های
ایدز،هپاتیت نوع دو،بیماری های پوستی والتهابی،عفونت ،زگیل ،زرده زخم
سل،عوارض گراناالوم جسم خارجی ،عوارض ریوی،انتقال میکروباکتری خطرابتال به
سرطان،بیماریهای کبدی،کلیوی...

علل روانی خالکوبی وتاتو
-1اختالالت رواني نظیراختالل شخصیتي ضد
اجتماعي ،سوء استفاده ازمواد و الكل  ،اختالل
شخصیتي مرزي اغلب با تاتو در ارتباط هستند .یافتن تاتو بر روي بدن پزشك را نسبت به احتمال
یك اختالل شخصیتي رواني پنهان آگاه می سازد.
-2تاتو برروي بدن با تعداد زیادي شریك جنسي داشتن و میزان باالي روابط جنسي در ارتباط
است(.در اروپا و آمریکا برخی گروه های نامتعارف اجتماعی همچون همجنس گرایان ،رپ ها و
نیز گروه های اجتماعی عصیانگر ،خالکوبی های مخصوصی بر صورت و گردن و دست های خود
انجام می دهند)
-3افرادي كه تاتو انجام مي دهند نسبت به بقیه خطر پذیر تر مي باشند  ،ومستعد سیگار كشیدن و
مصرف مواد مخدر ( حشیش) هستند.
-4میان تاتو و برخي از اختاللهاي رواني همچون ،افسردگي ،اختالالت مربوط به خورد و خوراك،
اختالل شخصیتي مرزي=(عدم توانایي در كنترل احساسات  ،رفتار وروابط بي ثبات)  ،روان رنجور
خویي =( بودن در حالت اضطراب  ،ترس ،دمدمي مزاج ،احساس گناه  ،حسادت ،خشم) ارتباط
وجود دارد.

-5تاتو بدن را تغییرمي دهد وهمچون آرایش كردن
این حس دروني شما كه چیزي از قلم افتاده و باید
جبران شود را براورده مي سازد و در نتیجه احساس
بهتري به شما مي دهد نشان دادن رشد شخصیت فرد و نشاني از تصمیمگیري
فرد براي خود وبدن خود
-6مردم به دالیل متعددي تاتو انجام مي دهند :براي توجه گرفتن ،ابراز خود،
آزادي هنري ،سركشي و نافرماني كردن ،نمایش تصویري داستان شخصي،
تداعي سنت هاي مرسوم ،انگیزه ي جنسي ،اعتیاد ،گرفتن هویت با یك گروه
خاص ،تكانشگري از روي مستي(رفتاراز روي هوس آني) و برای نشان دادن
فردیت ،شجاعت و منحصر به فرد بودن خود و یا عضویت در گروه خاص
-7امروزه همچون گذشته فرصت برقراري ارتباط با یكدیگر را نداریم  ،ارتباط
الكترونیكي هیچ گاه جایگزین ارتباط رودررو نیست ،بنابراین جاي تعجب
نیست كه افراد از طریق تاتو بر روي بدن خود با هم ارتباط برقرار مي كنند،
چرا كه مي توانند خود را بیان كنند

-8برخي از افراد براي این كه گرایش ها ي
همجنس گرایانه  ،عقده هاي خود كوچك بیني
را پنهان كنند و یا حتي سر پیچي خود را
نسبت به قدرت حاكم ابراز كنند
( رفتارهاي طغیان گرایانه) اقدام به تاتو كردن بدن خود مي كنند.
-9افرادي كه تاتو هاي مذهبي بر روي بدن خود انجام مي دهند ،نسبت به
آن نماد ها بسیار خرافاتي هستند.
-10برخي از طرح هاي تاتو با فعالیت هاي جنایي در ارتباط است.
-11افراد مذهبي به ندرت از تاتو هاي مذهبي بر روي بدن خود استفاده
مي كنند.
-افکار وسواسی والد(کنترل وفشار زیاد) .

-12تحقیقات دانشگاه آکسفورد نشان مي دهد
كه افرادي كه تاتو بر روي بدن انجام مي دهند
 ،دركودكي مورد آزار جنسي قرار گرفته اند.
-13همان تحقیقات نشان مي دهد كه افرادي كه
تاتو دارند بیشتر از اختالل شخصیتي ضد اجتماعي رنج مي برند.
-14انجام خالکوبی غالبا مربوط به دوره جوانی است ،اصوال جوانانی
که با بحران هویت مواجهند برای ابراز هویت و نیاز اجتماعی شدن به
این پدیده روی میآورند ،به طوری که وقتی فرد احساس بیهویت
بودن میکند و تمایل دارد به نوعی خودی نشان بدهد تا از این طریق
بسیار یا بخشی از کمبودها و نواقص شخصیتی خود را که در طول
زندگی یا در دوره خاصی از زندگی با آن درگیر بوده است ،جبران کند.
خالکوبی به صورت تصاویر شلوغ و پیچیده و گاه عجیب و غریب
روی نقاط مختلف بدن نقش میبندد نمونهای از این رفتارهاست.
-15ایجادضربه های عاطفی وتلخ
-16تحت تاثیردوستان قرارگرفتن و گرایش به مد وایجاد پرستیژ

-17عدم موفقیت در زندگی اجتماعی یا دستیابی به
فرصت های مناسب شغلی است ».وعدم وجود
فرصت های برابر شغلی ،فاصله طبقاتی و تضعیف
طبقه متوسط می تواند در بروز رفتارهای متفاوت
تاثیرگذار باشد.
-18از دیدگاه فردی و مسائل روانشناختی نیز خالکوبی به نوعی وسیله ای
برای بروز خود و بیان خواسته ها و رشد شخصیتی نوجوان و جوان است
که می تواند با استقالل و به تنهایی برای خود و بدن خود تصمیم گیری کند.
-19این مساله همچنین عالمتی برای توجه به خود و عشق به خویشتن است
که موجب می شود فرد تنش را به اثری هنرمندانه تبدیل کند سندرم
هیسترویونیک (خودنمایشی)  ،برعکس برخی از روان شناسان بر این
باورند این عمل می تواند ،نتیجه تنفر علیه خویش و اعتراض به جسم خود
نیز باشد اما به نظر می رسد علت اصلی آن چیزی بیشتر از میل به زخمی
کردن و خط خطی کردن خود باشد شخصیت « مازوخیسم » (خودآزاری) .

-20محدودیت های بیشتر اجتماعی و فردی
این افراد که می خواهند از هر فرصت و امکان
جدیدی برای ارائه تصویری متفاوت از خود و
وسیله ای برای دیده شدن بهره برند.
 -21نداشتن آموزش و مهارت های ارتباطی در جامعه ما نیز از جمله عواملی
است که باعث شده برخی از زنان از ساده ترین راه ها استفاده کنند و خالء
شخصیتی خود را پر کنند .و به طور کلی انسان نیاز به مطرح شدن دارد و
سهم نوجوانان و جوانان در این «نیاز به حضور» بیشتر است
-22زنان به علل مختلف بیش از دیگر اقشار در جست و جو احقاق حقوق خود
و راه های دیده شدن هستند اگر این امکان به صورت صحیح برایشان فراهم
نشود به رفتارهای متفاوت و بعضا ً ناهنجار روی می آورند.
 .-23از سوی دیگردر جوامع در حال رشد به دلیل فروریختگی های فرهنگی و
تزلزل پذیری ارزش ها و هنجارهای ملی ،شرعی و عرفی بروز پدیده ای از
این دست و تبدیل شدن آنها به مشکل و معضلی در روح و روان فرد و جامعه،
دسترس پذیرتر است.

برخی بر این باور هستند که اگر خالکوبی مورد عالقه آنها نبود آن را
پاک می کنند در حالیکه پاک کردن نیاز به هزینه های بسیار زیاد دارد
و رنج و درد آن سه برابر خالکوبی است و به درستی نیز انجام نمی
گیرد و باید با لیزر پاک شود که مستلزم هزینه هایی حدود پنج تا ده
میلیون تومان است ،یا توسط اسید پاک شود که دردهای فراوانی دارد
و حتی منجر به آسیب های پوستی می شود.
بیشتر خانم ها نقش های فانتزی مثل میوه ،گربه و «میکی ماوس»
روی بدن های خود خالکوبی می کنند و برخی مردان و جوانان نیز
نقوشی مثل مار و عقرب بر بدن های خود حک می کنند که ریشه در
عصبی بودن آنها دارد.

راهکارها
 -1ایجاد جام گفتگو(اصالح روابط وروش گفتگو)
-2افزایش اعتماد به نفس وعزت نفس وخودباوری
-3دوگونه تامل درباره خود
الف .خود اندیشي و تعمق درباره ي خود عقالني  ،داراي اثر
و نتیجه ي مثبت ،توجه و تمركز بر روي خود ،ایجاد شادي ،
پذیرش .ب .نشخوار ذهني در مورد خود داراي اثر ونتیجه ي
منفي  ،بارها و بارها تكرار مي شود ،توجه به خود كه باعث
اضطراب مي شود.
-4ایجادتشویق والگوسازی(رونالدو .تاتونمی کنم تا خون دهم)

-5زدودن افکار سمی در ضمیر ناخودآگاه(کنترل لحظه به
لحظه خود)
-6ایجاد بودن معنی دار .امروزچگونه خودم را اثبات می کنم
-7تفاوت خودکارآمدی وخودپنداره
86400-8دالر(86400ثانیه هرروزاستفاده می کنیم)
-9معرفی مرکب خودمانند یک نمایشگاه ماشین عمل کنید
-10حل اختالف به روشی دیگر(پذیرش خطا .دعوت به
آرامش.ابرازمحبت.قانون شرمندگی.حل مسئله به روش دیگر
-11معرفی 3زمان آدمهایی که در گذشته زندگی می کنند،حال
وآینده

•

•

•

•

اول  :بسیار ساده است .اگر
پیشنهاد ّ
خواهان سرور و سعادت هستید از هر آنچه
کشنده شادی است  ،اجتناب کنید.
پیشنهاد دوم  :در مورد یکی از بدترین
عاداتی است که شادی را نابود می کند :
عادت فکر کردن به امور منفی و صحبت
کردن در مورد آنها.
پیشنهاد سوم  :قلب خود را از عشق لبریز
کنید .عشق به خدا  ،همنوعان  ،حیوانات
 ،پرندگان  ،طبیعت و خودتان.
پیشنهاد چهارم  :هیچگاه حتی یک لحظه
بیکار نباشید و وقتتان را به بطالت
نگذارنید

•

•
•

•

•

پیشنهاد پنجم  :در هر کسی خوبی ها را
ببینید .هیچ کس نیست که از خوبی بی بهره
باشد .خوبی های دیگران را ببینید و از بدی
هایشان بگذرید.
پیشنهاد ششم  :كارها را به بهترین وجه
انجام دهید.
پیشنهاد هفتم  :سرور باشید نه برده  .سرور
وقایع  ،احساسات متالطم و توفنده  ،امیال و
خواسته های خود باشید نه برده آنها.
پیشنهاد هشتم  :رها کنید  .گاهي اوقات براي
مدت زمان مشخصي مشكالت را رها کنید و كوشش
كنید از زاویه دیگري به آنها نگاه كنید
تغییر احساس از بد به خوب  .نصب برچسب(من
هستم ،من توانمندم ،من بی نظیرم من
شاهکارخلقتم،من خالقم)

